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القارئ العزيز..
نأمل أن ترسلوا لنا آراءكم ومالحظاتكم حول الكتاب
ومحتواه على العنوان التالي::
rozadefrin@gmail.com.
العنوان :عفرين
ولكم الشكر
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المقدمة
ما دفعنا للبحث في أصول التسوماا فوي منطقو عفويا (جبوا الكويد ،هول صودلي
مجملعو كتووح حوول التسووماا الج يافاو فووي سوولياا للبنووا لشوومل أسوومات التجمعووا
السكنا لالمعالم الج يافا الهام لالقدام الملجلدة فاها.
لقد ليد في تلك الكتح أسمات لبعض الملاقع الج يافا لمنطق عفيا أاضا .ليغوم
أ بعض تلك األسمات هي ذا أصل كيدا لاضح لصياح إال أنها ذكوي كسسومات
سياانا -آياما أل تيكا أل فايسا ...إلخ .فيأانا مو اللاجوح العلموي لالتوايا ي أ نعاود
بعض األملي التوي جانبو الحقاقو فوي هوذا الملضول إلو نصوابها .إضواف إلو أنو بحود
ذات ملضل ممتع لهام في آ ٍ لاحد.
سلى ذلك هناك فلائد أ يى هامو للبحوث فوي مثو هوذا الملضول لهول اللصول
م و و أصوول األسوومات إل و معيف و المياح و التايا ا و التووي مووي بهووا منطق و جب و
الكيد لالتعيف عل تنلعها االثني في العهلد الم تلف  .فيبموا كانو األسومات الج يافاو
هي أصدق مؤشي عل ذلك في الفتيا الزمنا القياب عل األق .
ل وو العموو فووي مجووا األسوومات ظهووي لوودانا فكووية لضووع بحووث موولجز عوو
األلضا الج يافا العام لمنطق عفيا لجعلناه الفص األل م الكتاح.
أما الفص الثاني فقد جات كدياس لصفا م تصية ألبيز معالم لتضوايا منطقو
عفيا بتسمااتها المحلاو لذكينوا فاهوا أهوم المعوالم الج يافاو لملاقعهوا لبعوض صوفاتها
لما اتعلق بها م أملي قد تكل مفادة .
لقد لضعنا اهتمامنا

البحث في ث ث أملي أساسا :

األول :التعياووف بالتسووماا الج يافا و القدام و فووي منطقو عفوويا لمووا فووي ذلووك م و
فائوودة للمهتمووا بووالعللم اننسووانا لتم و زاوواية معظووم قوويى المنطق و إ لووم نق و جماهووا
فتعيفنا عل معظم معالمها الج يافا الهام .
لهوا إلو
الثاني :االسوتناد إلو أصول األسومات الج يافاو القدامو لاللصول مو
معيف الشعلح التي اتصل بهذه المنطق عبي مياح التاياخ أل اسوتقي فاهوا لتيكو
فاها أثيا لمنها بانها عل سبي المثا األسمات الج يافا .
الثالث :معيف لتلثاق ما تعيض للتبدا لالت ااي أل سلت التفساي في مجا األسومات
الج يافا في العهلد الم تلف .
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لقد اعتمدنا في بحثنا عل ث ث مصادي يئاسا :
 .0المصادي الكتابا لهي مذكلية في نهاا الكتاح.
 .4سكا القيى لاألش اص المهتما بمث هذه األملي.
 .3اجتهاداتنووا الش صووا اسووتنادا إل و قلاعوود الل و الكيدا و م و حاووث لفووظ لمع واني
األسمات لذلك عل غياي ما ذهح إلا الباحثل اآل يل في باا معاني األسمات.
لقد ساهم مدي مادة الج يافاا الساد خالد ديكو بم حظات القام في إعوداد م طوط
بحث الفص األل م الكتاح لالمياجع العلما لألبحاث األ يى .لل ك الشكي.
نيجلا أ نكل لفقنا في جهدنا المتلاضع هذا.
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قبل قراءة الكتاب
 لمعيف اللفظ الدقاق لألسمات كا م المفاد كتابتها باألحيف الكيدا ال تاناو أاضوااعتقادا بسنها األنسح نظهواي اللفوظ السولام لذلوك الحتولات الل و الكيداو علو أحويف
صولتا اصو  ، î ، a، e ، i ، u ، ê ، û :لعوادة موا اصوعح لفظهوا فوي قوياتة
العيبا دل تشكا الحيلف.
لاألبجدا ال تانا المستعمل لدى غالبا األكياد لما اقابلها م الحيلف لالحيكوا
الصلتا العيبا هي:
 =A aآ

= Bbح

 =Ccج

=Ççچ

=Ddد

 = E eأَ

 = Ê êإي

=Ffف

 =Ggگ

 = H hهـ

=Îîإ

ْ = I iـ

= Jjژ

=Kkك

= Ll

=Mmم

=Nn

=Ooل

=Ppپ

=Qqق

= Rrي

= Ss

=Şşش

=Tt

 = U uـُ

 = Û ûألل

=Xxخ

ي
َ =Yy

 =V vڤ

َ = W wل

=Zzز.

 م جه أ يى لنظيا لعدم لجولد بعوض األحويف غاوي الصولتا فوي الل و الكيداوقداما كاألحيف :غ ،ع ،ح للكلنها بات كثاية االستعما في الل المحكا الكيداو
لفووي التسووماا أاضووا؛ ا تينووا بعووض األحوويف ال اص و للدالل و علاهووا نظهوواي اللفووظ
المتدال لألسومات بالشوك السولام لالكامو فمو ال اجاود الل و العيباو أل مو هوم مو
ايج منطق عفيا لال اعيفل تسمااتها سلف ا تلط علاهم األمي في معيف اللفظ
الصحاح لألسمات .لتلك األحيف ال اص هي:
=Ĥĥح

=Ĝĝغ

 لتجنبا لتكياي بعض األسمات لالكلماعلاها لهي:
قرية = قGu = Gund = .
وادي = Ge = Gelî
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'=ع
استعملنا بعض اال تصايا

للدالل

جبل = ج = Çi = Çiya
نبع = Ka = Kanî
منطقة عفرين = م.عفرينNavçe= Na. .
ناحية = نا
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الفصل األول

منطقة عفرين
الخصائص الجغرافية
والنشاطات البشرية
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البحث األل

()1

مقدمة عامة
تقع منطق جبا الكيد القدام فوي الجهو الشومالا للسواح الشويقي للبحوي المتلسوط
لفي الزالا الشمالا ال يبا م المنطق المعيلف بـ"اله ال صاح".
كان هذه المنطق للقيل عدادة معبيا يئاساا مو األقسوام السوفل لوب د اليافودا
لسوولياا القدامو إلو السوواح الشوومالي للبحووي األبوواض المتلسووط لآسوواا الصو يى .لكانو
عبووي تلووك العهوولد منطقو نووزا لتنوواف بووا دل لأقوولام م تلفو عيقاووا لحضوواياا كمووا
شهد أحداثا تايا ا كثاية لهام .
اووويتبط جبووو الكووويد أل األكوووياد أل "كووويد داغ " حسوووح التسوووما العثماناووو القدامووو
بس س جبا طليل لاعتبي إحدى نهاااتها الجنلبا ال يبا .
تبدأ ميتفعات م غيبي مدان داللك(" ،2عنتاح" فوي تيكاوا ثوم تس وذ اتجاهوا جنلباوا
غيباووا بووانحياف نحوول  43-33ديج و لتمتوود لمسوواف تقوودي بنحوول /133كووم لتنتهووي آ ووي
ميتفعاتهووا فووي الجنوولح ال يبووي غيبووي بلووـدة جنووداي بنحوول /9كووم .أمووا عوويض هووذه
الميتفعا الجبلا فاتيالح ما با  25ل /45كم.
لقد شكل ميتفعا جبا الكيد مع سه "جلم " لجب لالل
التاياخ لحدة ج يافا لحضايا متكامل [ .المصور .]0

لنهي عفويا عبوي

 - 1كما اعتمدنا في بعض الملاضاع عل يسال ت يج م قسم الج يافاا – جامع حلح للطالح السف
شليل بعنلا "السااح في منطق عقيا ".
 " - 2داللك " لهي المدان القدام لهي حالاا قيا بجانح مدان عنتاح.
-9-

-13-

القسم السوري من جبال الكرد
الجغرافيا الطبيعية
الموقع الجغرافي
بعوود انهاوواي ال فوو العثماناوو فووي نهااوو الحوويح العالماوو األللوو (،1918-1914
لد ل القلا الفينسا إل سلياا قسم منطق جبوا الكويد إلو قسوما  :شومالي ضوم
إل و تيكاووا لجنوولبي احووتفظ ب و الفينسووال لأصووبح فامووا بعوود ضووم الحوودلد اندايا و
لمحافظ حلح لعيف باسم منطق عفيا .
تقع م.عفيا في أقص الزالا الشمالا ال يباو مو ال ايطو السوليا  .لتقوع علو
انحووداثاا الج يافا و  :بووا طووي الطوول  36.33ل 37ديج و شوويقا ل طووي العوويض
 36.23ل  36.53ديج شماال.
افص جبا الكيد ع جبا األموانل  Gewirبسوه اسوم لاچو  Lêçeلاتويالح
عوويض السووه مووا بووا  13ل /23كووم .لأقوويح نقط و للمنطق و م و البحووي المتلسووط هووي
ق.قيمتلق غيبي بلدة شواخ الحداود لتبعود عو مدانو لمانوات االسوكنديلن مسواف /38كوم
ك ط أفق.
ولاح إدايا و هووي :عفوويا الميكووز لجنووداي
تقسووم م.عفوويا إل و سووبع نو ٍ
لشاخ الحداد لياجل لبلب لشيا .

لمعبطلووي

أما شعباا فهي تقسم حسوح التولز العشوائيي القودام لالسوما الج يافاو إلو ثموا
نلاح هي" :شكاكا" في الشما الشيقي "باا" في الشما "شا ا " في الشوما ال يبوي
ٍ
وايلا ليلبووايي فووي
"ح ْش وتاا ل اسْ وتاا" فووي الجنوولح ال يبووي "جلم و " فووي الجنوولح لشو َ
َ
الجنوولح الشوويقي علو جبو لالوول لآمكووا فووي لسووط المنطقو لتشووم قياهووا جبو هووالاي
لمحاط [ .المصور .]4
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المساحة
تبلوووس مسووواح م.عفووويا حسوووح المصوووادي اليسوووما  2327.75كوووم .2لتتووولز تلوووك
المساح عل نلاحاها اندايا كالتالي:
عفرررررررررررين شران
المركز
331.35
377.76

معبطلي

بلبل

راجو

جنديرس

شيخ الحديد

245.74

229.95

352.35

325.13

165.53

(( الجدل  -1-تلز المساحا عل النلاحي اندايا

لحدة المساح  -كم،،2

مخطط بياني لمساحة النواحي اإلدارية في منطقة عفرين
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((م طط  -1-م طط بااني لمساح النلاحي اندايا في م.عفيا
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جنديرس شيخ الحديد

إعداد الد داكل ،،

(،1

الحالة الجيولوجيـة لجبل الكرد

منذ بداا الحقب الجيولوجي األول( :،2كا هناك بحي لاسع اسم بحوي "التاوت " أل
بحي المازلجي لكا ا طوي جنولبي أليلبوا لشومالي أفياقاوا لامتود شويقا حتو الصوا .
الحقبا الجالللجاا األل لالثاني إل ت اويا كباوية فوي شوكل
تعيض هذا البحي
لامتدادات و فبوويز م و قاع و س س و جبووا األلووح لطووليل لزاغوويل لصوولال إل و
جبا هاماالاا في أقص الشيق.
لفي الحقب الجيولوجي الثاني :تشكل م مح منطق شيقي البحي المتلسط الحالاو .
كما ت اوي الشويلط الج يافاو فوي نهااتو لايتفعو معظوم الجبوا السواحلا فوي سولياا
لمعهوا ج.الكويد لانحسووي الماواه عنهوا .لامكو مشواهدة القلاقوع البحياو السواحلا التووي
تما إل اللل األ ضي بكثية في ص لي جب هالاي ل اص في سفلح الجنلبا .
لفي الحقب الثالث :تعيض منطق ج.الكيد إل نشاطا انهداماو كباوية أد إلو
تفجي بعض الانواباع االنهداماو الهامو الملجولدة حالاوا مثو انواباع "باسولط لعانودايا
ل َب ْتما " .ثم انفصل لهدتا عفيا لادلح إثي نهلض هضب حلح بانهموا .لتلضوع فوي
هذا الحقح يسلباا ث ان جدا في لهدة عفيا  .كموا شوهد الجبوا لالمنواطق السواحلا
السليا نشاطا تكتلناا شدادا أعط هذه الب د م محها اليئاسا الحالا .
لقوود كتووح د.كمووا لاوو حوول أل دياسوو للبناوو الجالللجاوو لجبوو الكوويد قووائ :
((ديس و ميتفعووا جب و الكوويد جالللجاووا ألل مووية م و قب و الجاللوولجاا األلمووا بووا
عامي  1897-1883لذلوك أثنوات العمو لمود وط حداودي اصو موا بوا اسوتنبل لب وداد
لالحجاز بملجح عقد أبيم با القاصي األلمواني لالسولطا العثمواني لكوا مو شويلط
العقد أ استثمي األلموا الثويلا الباطناو علو جوانبي ال وط الحداودي لمسواف /13/كوم.
لهكووذا ا توواي الجالللجاوول األلمووا ج.الكوويد لموويلي ال ووط الحداوودي بسووبح اكتشووافهم
لبعض الثيلا المعدنا ل اص ام الحداد فا .

 - 1الميجع كتاح الجالللجاا د.ما ائا معطي  -لزاية التيبا في سلياا .1973-1972
 - 2تشكل األيض قب  4.5ملااي سن لتلزع المحاطا لالاابس منذ  2.5ملااي سن  .لتلز
األحقاح الجالللجا عل النحل التالي:
 الحقح األل  :منذ  533إل  233ملال سن لهل زم ظهلي النباتا البحيا ثم الحالانا الفقاياالبيا األلل .
 الحقح الثاني :م  233إل  63ملال سن فا تفيع الثدااا . الحقح الثالث :منذ  63إل  3ملال سن لفا تفيع اليئاساا . الحقح اليابع :بدأ منذ  3ملال سن لفا ظهي اننسا لالازا مستميا.-14-

لتتكل سلسل ج.الكيد م م تلوف أنولا الصو لي (م ماناو يسولبا اسوتحالا .،
لهي تعتبي مديس جالللجا بحود ذاتهوا لتماثو فوي ذلوك منطقو يأ البسواط لالسلسول
التدميا .
لقوود أفوواد الدياس و البياطانا و لحق و ق .بووافلل النفطووي فووي عووام  1946أ أقوودم
الص يا فا تعلد ألكثي م  225ملال عام لهي م العصي البايموي كموا
التشكا
تم تحداد سماك طبق مازلزلاوك فوي حقو بوافلل بوـ  333م مو تعاقوح صو لي كلسوا -
دلللما لم الماي لهي تحلي عل مسوتحاثا مو العصوي التيااسوي لصو لي مو
العصي الجلياسي تعلد ألكثي م  183ملال سن  .كما تلجد ص لي كلسا لدلللماتاو
عل طياق عفيا  -ياجل .أما الص لي ال ضيات (األلفاللا  ،لالتي تعلد إلو العصوي
الجلياسوووي فهوووي تمتووود مووو بلبووو حتووو جنووولبي شووويقي ياجووول .أموووا صووو لي العصوووي
الطباشووايي لالتووي عميهووا  135ملاوول سوون فتتلاجوود فووي نووا .ياجوول فوولق الصوو لي
الجلياسووا لسووماكتها موو 15-13م لهووي صوو لي شووب يملاوو حموويات تحتوولي علوو
الحداد.
بدأ التيساح البحيي في ج.الكويد بودت مو العصوي الطباشوايي لهوي مو الصو لي
الكلسووا المتلضوووع فوولق الصووو لي ال ضووويات لتشوواهد بلضووولح علوو طياوووق ياجووول-
كلتانلي للنها يصاصي داك تحلي عل كائنا متحجية.
الص يا في منطق ج.الكيد تعلد للعصلي الجالللجا
كما أ كثايا م التشكا

((شك  -1-مقطع جالللجي في جب الكيد /غيح – شيق.،، /
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التالا  Cenoman Turon Seneo :لتظهي معالمها في مقطع المساف بوا ق.قاطمو -
بلب لهي ص لي كلسا حلاياو مايلاو تحولي مسوتحاثا  Orbitolidesلقود لصوفها
الباحووث الفينسووي لوولا دلبيتيا و بالص و لي ال ضوويات لتشووم ص و لي :باياوودلنا
بازل .،1(،،...
سيبنتا بسايلكسنا غابيل داليا
كما تلجد في م.عفيا ملاقع بازلتا بيكانا عدادة منها قيح مدان عفويا بجولاي
قيى تينده لكليزا جلم لكفيبطية لمعيات لكفيدلي تحتاني لعل الحودلد التيكاو
في الشما لال يح أاضا [المصور .]3
لامكننا القل أ جب الكيد يسلبي بشك عوام احولي تلضوعا كلسوا لحلاياو
لغضايا ليملا علو شوك حجوي يمو األسوا لمكوام لفلوزا الحداود لهوي تعولد
إل بداا الحقح الجالللجي الثاني.

 - 1د .كما

لا  -دكتلياه في علم الجالللجاا -ق .معيسك  -عفيا .
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((المصور - 3 -توزع المساحات البركانية في سورية/ ،عن بونيكاروف )).
 -1بازل حداث -2 .بازل اليباعي األعل  .3 .بازل اليباعي األلسط -4 .بازل اليباعي األدن .
 -5بازل البلالسا  -6 .بازل المالسا األعل  -7 .بازل المالسا األلسط -8 .بازل المالسا
األدن  -9 .بازل الكياتاسي األعل  -13 .بازل الكياتاسي األدن  -11 .بازل الجلياسي األلسط.
 -12ص لي بازلتا عماق  -13 .صدل  -14 .صدل م ذا للحمم -15 .م اياط بيكانا امدة.
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الخصائص

الزلزالية()1

تعتبي منطق الشيق األدن لشيقي البحي المتلسوط جوزتا مو أيبوع صوفائح يئاسوا
فووي قشووية الكووية األيضووا لهووي الصووفائح :العربيررة واألفريقيررة واألناضررولية – جبووا
طوروس لالكتل اإليرانيرة– جبوا زاغرروس[ .انظرر المصرور  .]2لتنفصو هوذه الصوفائح
ع بعضها بنطاقا فالقا هي:
 فالق البحر الميت (االنهدام األفياقي السليي الكباي :،لامتد ممناطق انطاكا لجبا الكيد شماال.

لاج العقب جنلبوا إلو

 القوس الهليني (األلياسي :،امتد فوي قسوم األعظوم فوي الجوزت الشويقي مو البحويالمتلسووط باتجوواه غوويح -شوويق لافص و الصووفاح األفياقا و ع و األناضووللا فووي جزئه وا
ال يبي ثم الصفاح األناضللا ع العيبا .
 فالق األناضول الشمالي لالجنلبي في آساا الص يى.تجيي الحلادث الزلزالا الكثاية لالم تلف الشدة عبي تلك الفلالق .لتحودث الوزالز
بشك أساسي بسبح تحيك صفائح القشية األيضا أفقاا أل عاملداا .فالصوفاح األفياقاو
تتصادم لتن م في الصوفاح األناضوللا بانموا الصوفاح العيباو لالتوي اماو محليهوا
بمقداي  45-43ديج باالتجاه الشمالي ال يبي لتضم شوب الجزاوية العيباو لبو د الشوام
لالعووياق فتتحوويك باتجوواه شوومالي غيبووي بحيكوو دلياناوو بالنسووب للصووفاح األفياقاوو
لبمعوود  /1/سووم تقيابووا فووي السوون لتن وويز تح و الجبووا الكيدسووتانا " زاغوويل فووي
الشيق لطليل في الشما " لاتسبح ذلك بانزااح الكتلو اناياناو "زاغويل " باتجواه
الشيق لاألناضللا "طليل " باتجاه ال يح.
لتعتبي سلياا م حاث النشاط البيكاني م أكثي المناطق التي حودث فاهوا بوياكا
حداث  .لم المعيلف تايا اا أ أكبي الزالز في منطق شويقي المتلسوط حودث علو
طوي زلزالوي
أطياف الصفاح العيبا لفالق البحي الما  .لذلك فهي تعتبوي منطقو ذا
م و الديج و الثالثوو بعوود فووالق القوول الهلانووي لفووالق األناضوول  .لالمعللم وا الزلزالاوو
الملثق و منووذ عووام  37للمووا د إل و سوون  1882تفاوود بلقوول  14زلووزاال قلاووا فووي هووذه
المنطق .
أما منطق ج.الكيد فتقع فوي أقصو الزالاو الشومالا ال يباو مو الصوفاح العيباو
لتشك جزتا م الحاف الشيقا العلاا لفالق انهدام البحي الما .

 - 1أعد هذه الفقية باالعتماد عل مقابل مع د.معالا بيزنجي جيادة تشيا العدد  /677/تاياخ
 .1997/3/29لمع د .ط ب ني -جيادة تشيا العدد  /753/تاياخ .1999/9/18
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لبتحلا و األحووداث الزلزالا و الحووظ العلمووات أن و فووي نهاا و ك و  333 – 253سوون
احدث في المنطق زلزا بقلة أعل م ست ديج /يا تي .بانما فوي نهااو كو مائو عوام
احدث زلزا قلت مس ديج /يا تي .أموا أعلو ديجو زلزالاو امكو حودلثها فوي هوذه
المنطق فل تتجالز  7.6ديج /يا تي.
لتفاووود المصوووادي التايا اووو أنوووو فوووي عوووام  1822حوووودث زلوووزا كباوووي بقوووولة 7.3
ديج و /يا تووي لكووا ميكووزه جبووا الكوويد .لحوودث زلووزا قوولي آ ووي سوون  1872لكووا
ميكزه عل الحدلد الجنلبا لمنطق عفيا .
لتحوودث عووادة زالز كثاووية فووي المنطق و تتكوويي ك و عوودة أعوولام لالاشووعي بهووا إال
ناديا لال تسبح أضيايا تذكي.
مطالعاتنا سجلنا بعض التولاياخ المدلنو لألحوداث الزلزالاو فوي منواطق
لم
حلح لانطاكا قداما لنليد هنا بعضها:
 زالز مدمية في انطاكا لشمالي سلياا في أعلام 1136-1134-1132م. فوووي تشووويا الثووواني 1156م حووودث زالز عظامووو فوووي إقلوووام شووويقي المتلسوووطلتكيي لمدة نحل 14شهيا.
 زلزا كباي في حلح 1433م. فووي شووهي آح 1822م حوودث زلووزا كباووي فووي شوومالي حلووح كووا ميكووزه "جب والكيد" بل شدت حلالي  7.3ديج /يا تي.
 -زالز هام أ يى في األعلام  1827ل 1832م.
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((المصور - 2-الوضع البنائي لشمالي الصفيحة العربية .تقع سوريا وشمالها الغربي خاصة على حدود
عدة صفائح ناشطة زلزاليا)).
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الثروات

الباطنية()1

الحديد:
عوويف لجوولد الحداوود فووي منطق و جب و الكوويد منووذ العهوود األاوولبي .لتشوواي الدياسووا
التايا ا م العهد األالبي بسنهم كانلا اصنعل السالف م الحداد المتلاجد في شومالي
حلح لتسكادا لذلك تم العثولي علو بوث الحداود (بقااوا صوهي الحداود ،فوي ثو ث ملاقوع
لهي بجلاي قيى (حج لا سليك شداا  ،في ناحا ياجل /د.كما لا ./
لتلجد تيسبا الحداد اعتبايا مو غيبوي بلودة بلبو لتمتود غيبوا إلو قويى علموداي
لحج لا للادي سايه ساني غيبي بلدة ياجل لقيا شداا لحت ق.سوليك فوي أقصو
ال يح عل أطياف سه العمق ثم تمتد دا األياضي التيكا  .لتتويالح سوماك طبقو
فلزا الحداد بوا 25-13م لبعويض اتويالح موا بوا عشويا األمتواي إلو 4كوم لهوي
غاي مستثمية فاما تؤ ذ كماا منها لمصانع االسمن بحلح.
لقوود تمو دياسو جداوودة لملاقووع قوويح بلوودة ياجوول لقوويى ُكويي لعلمووداي لماوودانكي
لهي تبا أ كما احتااطي ام الحداد فاها تص إل نحل  63ملاول طو حسوح بعوض
الدياسووا لأ نسووب فلووز الحداوود فاهووا مووا بووا  %51-21ممووا اجع و منهووا ثوويلة قابل و
ل ستثماي االقتصادي /د.كما لا ./

النفط:
قام االنكلاز باكتشاف حق بافلل النفطي عام  .1946حاث تم حفوي بئوي نفطوي بعموق
أكثي م  933م .لاعتقد أ هذا الحلض امتد إل سه جلاق غيبا لحت سه ال زالاو
جنلبووا .لفووي عووام  2336جوويى تنفاووذ دياس و جالللجا و جداوودة للمنطق و م و قب و شوويك
صانا للم تنشي نتائجها بعد.

الفوسفات:
اقع مكمن في ق.داكم داش في ناحا شيا

لل امتداد قلا .

حجر السجيل الزيتي:
الجوود فووي قْ .قيْ گوول -ناحاوو بلبوو
اقتصادي.
 - 1أعد هذه الفقية م قب د.كما

لامكوو اسووت ياج الوونفط منوو لهوول حالاووا غاووي

لا .
-21-

الرخام:
صو ي اسوتحالي اتلاجود ضووم الصو لي ال ضويات غيبوي بلوودة بلبو
إعداد ملاد البنات لغايها .لل أللا (أباض زهيي أ ضي.،

لاسوتعم فووي

الكروم:
تم البحث عو اموا الكويلم لالمن ناوز فوي شومالي غيبوي سولياا مو قبو األلموا
للك أعما التنقاح بمجملها بقا محدلدة .لتظهي اما الكيلم عل شك عدسوا أل
عيلق طللها 23-1م لسماكتها 33-23سم .لتتيلاح نسوب المعود فاهوا بوا %43-33
لهي تتلضع في ألضا منجماو صوعب مموا اجعو اسوت ياج غاوي اقتصوادي /ج يافاو
سلياا العام ص./399

األسبستوس:
اتلاجد بعيلق باضات لاضح ضم الصو لي ال ضويات علو طياوق بلبو  -زعويه
لاست يج من األماان  .لهل غاي ميغلح ب صحاا لغاي اقتصادي.

النحاس:
اتلاجد النحا ضم تشكال الص لي ال ضيات .لهي تبدأ م ق.قلين شيقي بلبو
حت و ق.با چ و فووي ال وويح لم و ق .ضووياانلي فووي الجنوولح حت و الحوودلد التيكا و فووي
الشووما  .لقام و بالدياس و جهووا ألمانا و لتشوواكا لتيالح و نسووب النحووا فووي عانووا
البحووث مووا بووا  .%17.7-1ل و هووذه الدياس و تبووا لجوولد كماووا قلال و م و الووذهح
أعولام -89
ميافق للنحا لتم إجيات تلك التحالا الم بيا م قب د.كما لا
 1991-93في جامع ملنستي األلمانا .
إضوواف إل و ذلووك تسووت يج م و جب و لالوول أنوولا جاوودة م و حجررارة البنرراء الباضووات
لالصفيات لالملاد األللا للبنات.

التضاريس
منطق عفيا منطق جبلا لتضم حدلدها انداياو كتلتوا جبلاتوا أساسواتا هموا:
ميتفعا جبوا الكويد لجبو سومعا  .لهوي بمجملهوا جبوا التلائاو صودعا  .لتلجود بوا
ميتفعاتها ألدا لمنبسطا سهلا تتسع أحاانا لتشوك سوهلال ضواق  .لالجود فوي المنطقو
سه "جلم " المعيلف عل ضفتي نهي عفيا  .لقد صصنا الفص الثاني مو الكتواح
للدياس اللصفا لتضايا طباعا المنطق بشك عام.
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المـــناخ()1

اتحدد المناخ العام بعناصيه لعلامل اليئاسا المعيلف لهوي :الملقوع لالحوياية
لاليطلبوو لالياوواح لسووطل الشووم لالتهطووا  .لسوونتحدث بشووك موولجز عوو تلووك
العلام لالعناصي المنا ا في منطق ج.الكيد.

 الموقع والمؤثرات البحرية شرق المتوسطية:تعتبي منطق ج.الكيد جزت م انقلام الجبلي المتلسطي لتقع ضم نطواق المنطقو
المعتدل الحاية لتعتبي ميتفعاتها م الجبا الدا لاو لالمعود اللسوطي اليتفاعهوا عو
سطح البحي 694.5م لاص أعل ايتفا لها في جب بلبو إلو 1269م لأدنو ايتفوا
لها حلالي 85م في مجيى لادي جيجم عند د لل األياضي التيكا في أقصو الجنولح
ال يبي قيح قيا ميلانا .
تشيف ميتفعا جب الكيد م ال يح لالجنولح علو السوهل االنهداماو فوي لاجو
لالعمق لجلم  .لهي تس ذ في شكلها العام اتجاها جنلباا مائ إل ال يح قلا لملازاا
لجبا االمانل .
لتبلوووس المسووواف األفقاووو ألقصووو نقطووو علووو الحووودلد اال يباووو للمنطقووو إلووو لووواج
االسووكنديلن علو البحووي األبوواض حوولالي 38كووم أمووا عبووي سووه العمووق لمدانو انطاكاو
لباتجوواه الجنوولح نحوول البحووي المتلسووط فهووي حوولالي  83كووم .ليغووم هووذه المسوواف القياب و
نسباا م البحوي إال أ جبوا األموانل العالاو بايتفوا (،2226م لطول نحول 133كوم
لعوويض مووا بووا  23ل 25كووم تقووف حوواجزا بووا البحووي لميتفعووا ج.الكوويد فتصوودم
المن فضووا الجلاوو القادموو موو ال وويح بهوووا لتفوويغ الكثاووي موو يطلبتهووا لحمللتهوووا
المطيا علاها قب اللصل إل ج.الكيد .للذلك فإ أهم المن فضا المطيا تص إلو
نلاحي جبلوي الكويد لسومعا عبوي النافوذة المنا او فوي لواج السولادا لمموي بوا فوي
الجنلح ال يبي .لقد جع هذا اللضع الج يافوي ال واص منواخ م.عفويا متلسوطاا شوب
جاف لشب يطح حاي صافا لبايد شتات.
لتنقسووم ميتفعووا جب و الكوويد اعتبووايا م و الحوودلد التيكا و فووي الشووما إل و ث ث و
مجملعا شوب متلازاو تس وذ اتجاهوا جنلباوا غيباوا لهوذا موا اسومح بود ل الموؤثيا
لها نحل الدا لتتلز بانها بشك متسال تقيابا.
البحيا م

 - 1أعد هذه الفقية باالستناد عل كتاح :مناخ سلياا د .علي ملس .
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 الحرارةابلس المعد العام لديج الحياية في م.عفيا في شهي كانل الثواني أي فوي أبويد
األلقا نحل  /3.9/ديج مئلا  .أما متلسط ديج الحياية فوي فصو الشوتات عامو فهول
 /16.3/ديج  .لأعلو معود لديجو الحوياية هول فوي شوهي آح لابلوس معودلها العوام فوي
الصاف ْ /32.3/م.
لهوذا جودل بمتلسووط المعودال السوونلا لوديجا الحووياية فوي النصووف الثواني مو
القي العشيا كما سجل في المحطا المنا ا دا م.عفيا / ،جدول:/4-
ميدان اكبس

المحطة

درجرررة الحرررررارة 2
الدنيا  /شتاء
درجرررة الحرررررارة 33
العليا  /صيفا

بلبل

عفرين

معبطلي

راجو

شيخ الحديد

3.3

3.4

3.3

2

2.3

33.4

34

33.3

34.3

33

((الجدل  -2-لمعدال ديجا الحياية في النصف الثاني م القي العشيا ،،

له وذا جوودل آ ووي بووبعض أدن و ديجووا الحووياية المسووجل فووي م.عفوويا فووي بعووض
سنلا النصف الثاني م القي العشيا /جدل :/-3-
السنة

0931

0933

0999

0993

درجة الحرارة

43 -

03 -

00 -

09 -

((الجدل  -3-بعض أدن ديجا الحياية في م.عفيا في النصف الثاني م القي العشيا ،،

 الرطوبةلليطلبوو تووسثاي كباووي علوو الحاوواة الطباعاوو  .لتشوواي انحصووائاا إلوو أ متلسووط
اليطلب و و النصووف الثوواني م و القووي العشوويا فووي م.عفوويا كان و  /%62/حاووث
كان و أع هووا  /%78/فووي شووهيي كووانل األل لالثوواني لأدناهووا  /%49/فووي حزاوويا
لتملز.

 الرياحفي الصيف :تهح عل م.عفيا يااح شمالا غيبا اعتبايا م شهي أااي إل شهي
آح لهي ذا سيعا معتدل لابلس المتلسط السونلي لسويعتها حولالي 4.2/م/ثوا .فاموا
بلس أدن متلسط لسيع اليااح في المنطق في شهي تملز لكا 2.8/م/ثا.
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في الشتاء :اتعيض شيقي البحي المتلسط لالشيق األلسط عملموا إلو هولات بوايد
م مصديا :
األل  :هوولات بووايد م و أليبووا الشوومالا لاووستي عووادة فووي النصووف الثوواني م و فص و
الشتات مصحلبا بالبيق لاليعد لاألمطاي ال زاية لالثللج أحاانا لتكل تبودال المنواخ
أثناتها طلال لبايدة نسباا.
الثوواني :هوولات شووداد البوويلدة انشووس فووي سوواباياا لهوول مسووؤل عو ديجووا الحووياية
المن فض و بشووك اسووتثنائي .لبلجوولد هووذه الكتل و الهلائا و اآلسووالا البووايدة لفووي اللاووالي
الصووحلة لالهادئو تحوودث فووي منوواطق معانو مو سوولياا ل اصو فووي أجزائهووا الشوومالا
ال يبا و لمنهووا ج.الكوويد ظوواهية "االنق و ح الحوويايي" .حاووث ايتفووع الهوولات الووداف إل و
األعل لانز الهلات البايد ذل الكثافو العالاو نحول بطول اللداوا لاألجوزات المن فضو
م و سووطح األيض لتص و ديج و حووياية الهوولات القياووح م و سووطح األيض فووي تلووك
األماك إل ديجا قااسا م االن فاض فتلحق أضيايا كباية في الزياع  .لقد حودث
مث هذا االنقو ح أيبوع مويا فوي النصوف الثواني مو القوي العشويا  .ففوي عوام 1989
أتلف عشيا اآلالف مو أشوجاي الزاتول لاليموا فوي سوه جلمو  .لفوي عوام 1997
ألحووق ضووييا شوودادا بووـ  3.5ملاوول شووجية زاتوول فووي م.عفوويا /جياوودة تشوويا العوودد

./1997/5/25

 السطوع الشمسيالسن  /8.3/ساع فوي
بلس المتلسط الالمي لسطل الشم الفعلي في المنطق
الالم .لكا أقو مودة سوطل هوي  /4.3/سواع /الم فوي شوهي كوانل الثواني لأطول مودة
سطل في شهي تملز  /12.6/ساع /الم.

 التهطال:اشم التهطا المطي لالثلج لالبيد.

األمطار:
تعتبي م.عفيا م مناطق االستقياي األلل في سلياا فئ "ح" لابلس متلسط
األمطاي السنلا فاها 546.6ملم .لتعتبي المن فضا الجلا القادم م البحي المتلسط
المصدي اليئاسي ألمطايها .لابدأ هطل المطي اعتبايا م شهي أالل لازداد تدياجاا
إل أ اص إل ذيلت في شهي كانل الثاني .لعادة ما تكل أمطاي ال ياف لاليباع
يعدا لتحدث األضياي في المزيلعا لاألشجاي المثمية كما تسبح االنجياف في
التيب .
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مخطط بياني يوضح متوسط هطول األمطار في منطقة عفرين

معدال هطول المطري:ملم/السنة
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عفرين

أسماء المراكز

((م طط  -2-متلسط هطل األمطاي في م.عفيا في النصف الثاني م القي العشيا
/إعداد الد داكل .،،

لتتنوواقص معوودال األمطوواي فووي منطق و عفوويا م و ال وويح باتجوواه الشوويق بتووسثاي
تفووال الميتفعووا الجبلاو لالبعوود عو البحووي كمووا تتنوواقص مو الشووما إلو الجنوولح مووع
تناقص االيتفاعا كلما اتجهنا جنلبا .لازداد معد التهطوا فوي األمواك ال اباو بوـ -13
.%15
لهذا جدل بمتلسط المعد السنلي لألمطواي/ملم فوي المنطقو
م القي العشيا .

و

النصوف الثواني

عفيا
ياجل بلب
شاخ الحداد
معبطلي مادا أكب
المحطة
455 585 615
633
648
المعدل السنوي للمطر 655
((الجدل  -4-المعد السنلي لألمطاي في النصف الثاني م القي العشيا ،،

الثلوج:
تسقط الثللج عل الميتفعا الجبلا عادة لهي أكثي حدلثا في شهيي كانل
الثاني لشباط .لهناك شلاذا في ذلك ففي عام  1998سقط الثلج في  28آذاي لفي عام
 2333سقط في  23تشيا األل  .لفي شتات  1911\1913سقط ثلج كثاي في المنطق
بدأ في الم  33كانل األل لاستمي حت العاشي م شباط لاسما النا في منطق
عفيا (أيبعا ثلج Çel Berfê ،أل  Berfa Reşأل  Berfa Kûrلحانها تجمد
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صفح نهي عفيا لساي النا علاها بحالاناتهم لاقل "ال زي" في ذلك(( :هلك
حانها ما الاحص م ال زال لالذئاح لالضبا لالنملي لأن لم احدث نظاي لهذا الثلج
منذ  633سن لكا الثلج قد هط في سنلا  1858ل  1878لنحل أيبعا الما
أاضا.،،
لاسقط البرد أاضا لاكل عادة في ال ياف لاليباع لاحدث أضياي كباية في
األشجاي المثمية لالمزيلعا .
كما اتشك الضباب في ساعا الصباح لاكل كثافا في بعض األحاا .

المياه في منطقة عفرين
تصنف المااه إل جلفا لسطحا :

 -المياه

الجوفية()1

تتجمووع الماوواه الجلفاو فووي م.عفوويا ضووم مسو أحوولاض يئاسووا عماقو تتوويالح
أعماقها ما با  153إل 333م .مااهها نقا الا م العناصي الكاماائاو المنحلو لهوي
تتجوودد سوونلاا بماوواه األمطوواي .لاعوولد عمووي الصوو لي فووي هووذه األحوولاض إلوو الحقبووا
الجالللجاا الثاني لالثالث.
ل تقدي أهما الحولض الموائي بمسواح المنطقو التوي ت ذاو بالماواه لبعموق الماواه فاو .
لاقع الانبل اليئاسي للحلض عادة فوي أ فوض نقطو منو لاوتم عبويه تفياوس الماواه التوي
تعلل منسلح ذلك النبع.
إضاف إل هوذه األحولاض العماقو لاللاسوع تلجود الكثاوي مو األحولاض السوطحا
الص اية التي ت ذي مئا الانواباع المنتشوية فوي المنطقو للكنهوا قلالو األهماو بسوبح قلو
غزايتها لشح مااهها معظم أاام السن .

أحواض المياه الجوفية:
األحلاض ال مس العماق اليئاسا هي [المصور :]3
 -1حلض نبع باسلط لعاندايا.
 -2حلض نبع كفيجن .
 -3حلض نبع " Germikêفي نبي هليي".
 - 1معللما األحلاض المائا م المهند

الجالللجي حس مصطف  -ق .مشعل .
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 -4حلض نبع شاخ الحداد.
 -5حلض نبع " َبتما " غيبي ياجل.
 -6حلض من فض النهي األسلد

((المصور  -3-األحواض الرئيسية للمياه الجوفية في م.عفرين))

-28-

 -0حوض نبع باسوطه وعيندارا
ات ذى هذا الحلض م منطق لاسع تشم المساح اللاقع با نلاحي أعوزاز لتو
يفع لدايجما لقيى الزااية لعقاب لكاماي لصلال إل قلع سمعا  .لتتسيح الماواه
ضم طبقا الص لي عبي الفلالق األيضا لت ذي الاناباع في من فض سه جلم .
اتوويالح عمووق هووذا الحوولض مووا بووا  153إل و 253م .تعوولد الص و لي الحامل و لهووذا
الحلض إلو الحقوح الجاللولجي الثالوث .لمو الانواباع الهامو لهوذا الحولض نبوع باسولط
االنهدامي لتبلس غزايتو / 143ثوا لنبوع عانودايا .لاعلول الحولض العماوق حولض آ وي
أق عمقا اتيالح عمق ما با  83إل  153متيا.
 -4حوض نبع كفرجنة Serê Kaniyê

اضوم هوذا الحولض المسواح اللاقعو بوا قويى دايسولا لاوازي بواغ لقسوط علوي
جنوودل لمشووعل لكفيجن و لامتوود فووي الشووما ضووم األياضووي التيكا و  .اتوويالح عمووق
الحوولض العماووق مووا بووا  153إل و  253م أمووا األحوولاض السووطحا الص و اية فاتوويالح
عمقهوووا م  83إلووو 133م .لتعووولد عموووي الصووو لي المكلنووو لهوووذا الحووولض إلووو الحقوووح
الجالللجي الثالث .لاعتبي نبع كفيجن أهم نبع لهذا الحلض لغزايت / 85ثا.
-3

حوض نبع گه رمكه  Germikêنبي هوري

امتد هذا الحلض م قيى شا ليز لعبلدا لاص إلو بلودة بلبو لقياو قلطوا
فوي الشووما ال يبووي لال وويح لامتوود شووماال إلو دا و األياضووي التيكاو  .اتوويالح عمووق
الماوواه فووي هووذا الحوولض مووا بووا  233إل و 273م لال تلجوود أحوولاض سووطحا هنووا لعوودم
لجلد طبقا كتام حامل تمنع المااه م التسيح إل األعماق .اعلد عمي الصو لي فوي
هذا الحلض إل الحقح الثاني لبالتحداد طابق "ستلما نليل " م الكياتاسوي العلولي.
لالنبع اليئاسي لهذا الحلض هل نبع "گ يمكي" ب زاية / 93ثا.
 -2حوض نبع شيخ الحديد
تشووم مسوواح هووذا الحوولض جوولاي بلوودة شوواخ الحداوود لجبو اسووتاا .لاتوويالح عمووق
المااه فا ما با 233 – 133م .أما ص ليه فهي م الحقبا الثاني لالثالث.
 -3حوض نبع باتمان – راجو
ابدأ هذا الحلض شيقا م أطياف بلدة بلب لانتهي في ال يح فوي سوه لاچو حاوث
نبع بتما  .لتمي حدلده الجنلبا م قيى عشلن لكليا  Kûraللادي "تايا " ثم م
جنلبي بلدة ياجل نحل قَ .ع ْتمانا متجهوا نحول ال ويح لفوي الشوما تمتود مسواح الحولض
م و بلب و باتجوواه ال وويح نحوول قوويى "ماس و كووا ل ع و ده مووانلي" نووزلال إل و سووه لاچ و .
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ص لي هذا الحلض م الحقح الثاني -الكياتاسي لتحدادا طابق سوتلما نوليل  .لابلوس
عمق الحلض نحول 433م لال ت توز الماواه فاو فالجبوا هنوا فالقاو لعالاو لالصو لي
متكسية لمعدنا لالتحتفظ بالمااه لعدم لجلد طبق كتام فاها ب تساي نحل نبوع باتموا
ب زاية / 73ثا.
 -3أحواض منخفض النهر األسود
الجد حلض سطحي أل قلا العمق اتيالح عمق م 125 – 73م لالص لي التوي
تحم و الماوواه هنووا هووي بازلتا و بيكانا و سوولدات .ل الجوود الحوولض العماووق تح و مسووتلى
الحوولض السووطحي عمق و 353م تقيابووا مااه و مضو لط لمحصوولية بووا الجبووا ممووا
اؤدي إل تدفق المااه إل سطح األيض عند حفي اآلباي كموا حودث فوي بئوي قياو َق َيبابوا
/ Qere babaالشرركل  ./0للمووا كان و الماوواه عماق و هنووا فهووي دافئ و لتسووبح فووي انح و
الص لي للذلك تحتلي المااه عل عناصي معدنا أل شب معدنا  .لتعلد عمي الص لي
إل طابق ستلما نليل م الكياتاسي.
إضاف إل الاناباع التوي ليد ذكيهوا آنفوا هنواك عشويا غايهوا تيفود نهوي عفويا
لسايد ذكيها في سااق البحث.

((الشك  -1-آلا تشك بئي قيه بابا،،
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الينابيع العذبة والمياه المعدنية
تلجد العداد م الاناباع الهام لمئا عال المات في المنطقو  .لسوايد ذكيهوا فوي سوااق
الكتاح.
لتووذكي المصووادي التايا
القدام حاوث انقو ابو الشوحن
قنسيا عال كثاية كبياتا
ك طيف فاسبحل فا للعل

ا و لجوولد الماوواه المعدنا و الدافئ و فووي منطق و ج.الكوويد منووذ
عو ابو شوداد قوائ (( :لالجود بكولية الجلمو مو أعموا
تجيي إل الحمام بقياو اقوا جنوداي اقصوده النوا مو
.،،

لع ذلك الحمام في بداا القي العشيا اقول ال وزي(( :هول حموام كبياتوي تبلوس
حيايت  24ديج لهل م أشهي الحماموا فوي لالاو حلوح فوي زماننوا انبوع مواؤه فوي
حلض ميبع مصنل مسواحت مو أذي فوي مثلهوا لفوي أعو ه ثقوح سوعت  8سوم فوي
مثلها افاض من المات إل أياضي العمق لعل هذا الحلض قبل معقلد بالحجاية .لفي
أطياف هذا الحمام عدة عال كبياتا حاية لل جمع إل حولض لكانو حماموا عظاموا.
لفي سن 1882م بن بلدا حلح عل بعض هذه العال للة لصواي تؤجيهوا لوبعض
النا  .ثم إ جماع هذه الحماما في زماننوا مبواح للعوام لوم تلضوع علاهوا اود سولى حموام
البلدا المذكلي.،،
أما في زماننا نح فقد قسم الحدلد الدللا ق.حموام إلو قسوما سوليي لتيكوي
لنقل السلطا التيكا سكا قسمهم بعادا ع الحدلد لدك القيا بحج لقلعها علو
الحد الفاص با دللتا  .أما الحماما فقد أهمل تماما لجف مااهها أاضا.
إال أن و مووع بداا و القووي اللاحوود لالعشوويا بعووث موولاط م و ق.حمووام الوويلح فووي
المكووا مجووددا لقووام بحفووي بئووي ايتوولازي لضووخ مااههووا الجلفا و الكبياتا و الدافئ و إل و
ل ويض االسوتمتا بودفت
السطح ثم أنشس مطعما لمسبحا عاما لغيفوا اصو للعوائ
المااه الكبياتا لفلائدها .لالملقع جما اطو علو سوه العموق الفسواح .لايتواد المنتجوع
الكثاي م المتنزها م م تلف األنحات.

اآلبار
اووتم حفووي اآلبوواي إمووا اوودلاا لهووي قلالو العمووق عووادة أل ايتلازاو عماقو لتحفووي آلاووا.
لاصعح حصي عدد اآلباي الملجلدة في المنطق ليبما بلس عوددها اآلالف .لاوتم حفيهوا
لتسما مااه الشيح للمناز لالقيى لنيلات المزيلعا  .لهناك أاضا آباي أثيا قدامو
في العداد م القيى لالملاقع األثيا القدام .
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 المياه السطحيةنهـر عفـرين Ava 'Efrînê
اتشك نهوي عفويا فوي الميتفعوا الشومالا لجبو الكويد .لتقوع منابعو العلاوا غيبوي
مدان عنتاح في تيكاا ثم اتجو بمجوياه جنلبوا لاود األياضوي السوليا شومالي شويقي
ق".شلتاح" عل بعد حلالي 3كوم شومالي الجسوي اليلمواني القودام المقوام علاو لبمنسولح
373م ع سطح البحي .ثم استمي في جياان جنلبوا لاود سوه جلمو عنود ق.كمويلك.
لبعد أن اعبي مدان عفويا باتجواه الجنولح انعطوف بجولاي ق.بويج عبودالل نحول ال ويح
لاد األياضي التيكا بجانح ق.م لا بمنسلح  123م ع سطح البحي .كا نهوي
عفيا اشك مع النهي األسلد بحاية العمق المستنقعا اللاسوع إال أنهوا جففو لتحللو
إلو أياض زياعاو صووب بعوود ا فتحو تيكاووا فووي عووام  1973مجويى لنهوويي عفوويا
لاألسلد باتجاه الجنلح نحل البحي المتلسط.
ابلس طل نهي عفيا م منابع العلاا إل مصب حلالي 149كوم موا اقوايح 45كوم
منهووا قب و د لل و األياضووي السووليا لحوولالي  29كووم بعوود يلج و منهووا .فاكوول طوول
مجياه دا م.عفيا نحل  75كم أي ما اعاد  %53م مجوياه لمعود انحودايه فاهوا
نحل  3.33م/كم.
أما غزاية مااه فتبلس في المتلسط 8.6م/3ثا لهي تق في الصاف إل 1.41م/3ثوا
في حا تزداد في الشتات لاليباع لتبلس 15.6م/3ثا.
تبلووس مسوواح حوولض نهووي عفوويا 2853كووم 2منهووا  1153كووم 2دا وو األياضووي
التيكا أي ما اعاد  %43م مساح الحلض الساكح لهي هناك منطقو جبلاو تكثوي
فاها األمطاي لالثللج (ازاد معد الهطل السنلي ع 1233ملوم ،لتتشوك فاهوا الانواباع
اليئاسا لنهي عفيا حاث تلفي نحل  %63م مااه النهي.
افوواض نهووي عفوويا بشوودة أثنووات الهطوولال المطيا و لاكوول جياان و األعظمووي فووي
شهي شباط .أما في فص الصاف فتكل ت ذات اليئاسا م مااه الاناباع.

نهر صابون سو :Sabûn Sû
يافد أساسي لنهي عفيا ابلس طلل  45كم لتصياف اللسوطي 3.425م/3ثوا .لهول
انبع م األياضي التيكا لاساي بتعيجا كثاية لحادة ضم تضوايا عالاو لاود
األياضي السليا عند ايتفا 443م .اقام عل هذا اليافد جسي م العهد اليلمواني ابعود
عو الجسووي المشوواب لو لالمقووام علو نهووي عفوويا بحوولالي  2كووم غيبووا لالتقووي النهوويا
جنلبي ذلك الجسي بحلالي 2كم بمنسلح 343م ع سطح البحي بعد أ اكلنا قود اجتوازا
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األياضي السليا بحلالي 12كم .لفي زالا التقات النهيا عفويا لصوابل
اعبي ع قيا سكنا قدام .

تو أثويي

عدا ع نهوي "صوابل سول" ُايْ َفو ْد نهوي عفويا دا و م.عفويا بالعداود مو الانواباع
لالجدال لأهمها هي [المصور :]3
 -1في الجهة الشرقية م النهي ابتدات م الحدلد التيكا في الشما :
 جدل لادي تلا ق :أل "لادي جهنم" كما اسم أحاانا لاقع با قياتوي "لايكوالعيح لايا ".
 جدل لادي ساما  :با قياتي َچما ل أل َميا. جوودل مووات قوويه ُجيْ نووي :اتشووك قوويح بلوودة شووياعفيا .

لاتج و غيبووا لاصووح فووي نهووي

 مات جلحْ ْشكي  :Coĥişkêاتشك م مااه اناباع كفيجن لمشعل لقيه تب لقابوايلاصح في نهي عفيا شيقي مدان عفيا لكا هذا الجودل غزاوي الماواه فاموا مضو
لفا أسماك السوللي( ،1إال أنو شوح فوي اآللنو األ اوية بسوبح جفواف الانواباع التوي تيفوده
لاستجياي مااه الشيح إل مدان عفيا .
 اناباع قياتي عا دايا( ،2لباسلط . انوواباع قوويى سووه جلمو بوودتا مو ق.تينووده لإلو النهااو السووفل للسووهعددها العشيا .

(،3

لابلووس

 -2في الجهة الغربية من النهر بدتا م الحدلد التيكا في الشما :
 نبع گيْ مْ كي  :Germikêانبع م شيقي قلع نبي هوليي فوي الولادي لاصوح فوينهي صابل سل.
 جدل مات لادي "قاني"  :Qanêابدأ بجلاي قَ .قيقانا لاتج نحول الجنولح الشويقيإل نهي عفيا .
 مات ْزيافكي :جدل غزاي الماواه اتشوك مو  :نبوع ْكو ْت ْخ غزايتو / 25ثوا لنبوعْد ُيلما  Drûmiyêلنبع َبيْ َبعُو ْ
لش لموا استاو مو عاول صو اية مو نولاحي بلودة ياجول
عبي لادي تايا ثم اُيْ َف ْد بالمااه التي تصول مو لادي چواي اآلتوي مو أطوياف بلودة بلبو
 - 1جف اناباع قاباي لقيه تب لكليتك أما مااه كفيجن فهي تمد جزت م مدان عفيا بمااه الشيح.
 - 2شح مااهها لكان تزلد أهالي قيى عا دايا لكليزا جلم بمااه الشيح.
 - 3جف معظم هذه الاناباع أل شح مااهها بسبح تياجع نسح هطل المطي لحفي مئا اآلباي
االيتلازا للشيح لاليي.
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لعل بعد نحل1كم م جب هالاي م جه الجنلح ُايْ َفو ْد بانواباع َچ ْاڤ َي ْشوكي Çavreşkê
ثم غلل للي  Ĝulĝulêلتلتقي تلك الجودال بجانوح تو زياڤكو  Ziravkêلاتشوك مونهم

يافد ْز َي ْاڤكي الهام الذي اصح فوي نهوي عفويا علو بعود نحول 1كوم شومالي محطو قويط
ق ق للقطاي .لابلس مساح الحلض الساكح للادي زيافكي 433كم.2
 مات نبع عنداب  :تزداد مااه هذا الجدل في فص الشتات بعود أ تيفوده ماواه انواباعْ
"دايكي" ل"جلاـق".
قيى
 مات شاخ عبد الويحم لنبوع كواني َي ْشوكي  :Kanî reşkêلات وذى هوذا الجودل مومااه اناباع قيى "كاليكا " ل "چلالقا" نزلال إل قيى ت حمل لفيايا .
 -لادي التا لمْسْ ك  :لكا م األلدا الهام التي تيفد نهي عفيا .

لبشووك عووام كووا فووي كو قيا و مو قوويى سووه جلم و أكثووي م و نبووع مووات لهنوواك
عشيا الاناباع الص اية التي لم نس عل ذكيها لتنتهوي جماعهوا فوي نهوي عفويا  .عودا
ع و أ معظووم األلدا و التووي تنتهووي فووي مجوويى النهووي تفوواض مااههووا فووي فصوولي الشووتات
لاليباع لتشك أحاانا سالال جايف لتتدفق مااهها بعضها في السونلا المواطية معظوم
أاام السن .

النهر األسود
ابلووس الطوول انجمووالي للنهووي األسوولد  96كووم لابلووس تصووياف 1.24م/3ثووا .اسوواي هووذا
النهي مساف عدة كاللمتيا دا األياضي السليا بجلاي قيا "مادا أكب ".
تبدأ منابع هذا النهي م السفلح ال يبا لميتفعا ج.الكيد م ايتفوا نحول  563م
ثم تيفده اناباع لجدال م جبا األمانل لاد األياضوي السوليا بمنسولح  433م
ع سطح البحي .التقي هذا النهي مع نهي عفيا في سه العمق .لقد شواد علاو تيكاوا
سدا شمالي ق.مادا أكب بعدة كاللمتيا .
تص إل مجيى النهي األسولد دا و األياضوي السوليا عودة انواباع مو أهمهوا نبوع
" َب ْتما ".
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المصور -3-المقياس..0/ 211111 :شبكة المياه السطحية في م.عفرين.
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الشالالت
اساي نهي عفيا ضم تضايا جبلاو ابلوس متلسوط انحودايها 3.33م/كوم .لاشوك
مجووياه عنوود الجوويلف الص و يا العداوود م و الش و ال المائا و الص و اية لالجمال و  .لمنووذ
القدام حال السكا االستفادة م ذلوك االنحوداي فسقواملا علو بعوض الجويلف الصو يا
في مجيى النهي حلاجز اصطناعا اسوتفادلا منهوا فوي يي األياضوي التوي تعلول ضوفتي
النهي لفي تش ا طلاحا الموات أاضوا كموا تحللو بعوض تلوك الجويلف الصو يا إلو
ش ال طباعا أل نصف اصطناعا جمال  .لأهم الش ال في كميلك لمادانكي.

شالل ميدانكي
اقع جنلبي شيقي ق.مادانكي بحلالي /1/كم لبمنسلح 313م ع سطح البحي .ابلوس
عوويض مسووقط حوولالي  53متوويا لايتفاعو مووا بووا  5إلو  13م .لابوودل أ جمووا شو
مادانكي أعطاه أهما منذ القودام حاوث اوذكي األح بولل اتوام :أ مواي اعقولح القليشوي
كا انسك قويح شو ماودانكي ليبموا كوا الملقوع المسوم َكلل ْشوكي  Keloşkêشويقي
الش في سفح الجب هل ملقع العبادة المذكلي .لقد بن النا عل الجويف الصو يي
الملجلد أص حاجزا جداياا بايتفا نحل /1/م لتش ا طاحلن مائا (طاحلن با َمودي
لوووف الحووواجز بحاوووية صووو اية لجمالووو  .لقووود غموووي الشووو
 ،Mala Medêفتشوووكل
لالطاحلن بمااه بحاية مادانكي منذ شهي شباط .2333

شالل كمروك
اقوع الشو علو بعوود /2/كوم فووي الجنولح الشوويقي مو قَ .كمْ ويلك .لاضوفي الشو
لاألشجاي المحاط ب جماال أ اذا عل المنطق حاث تنسكح مااه النهي م ايتفا أكثوي
مو ثماناو أمتوواي بشووك متناسووق لجما و علو لاجهو بعوويض حوولالي 53م .لقوود تشووكل
لف الحاجز الجدايي المقام منذ فتية طلال بحاوية جمالو تمتود نحول 133م لاسوت دم
المااه في تش ا بعض طلاحا الموات .لهوذا الشو عيضو لل وياح بسوبح أعموا بنوات
قناة جي المااه م سد مادانكي.

شالل باتمان
بسبح انحداي مجيى النهي األسلد ذا األيضا الصو يا البازلتاو الناتئو تتشوك
في مجياه في بعض الملاقع ش ال ص اية لجمال .
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شالل باسوطه
ش ص اي اتشك م مااه نبع ق.باسولط أثنوات سوقلطها فوي مجويى نهوي عفويا
م علل نحل ست أمتاي .اقع جنلبي غيبي القيا لازاد المكا الجما جماال.

شالل قه ره جورني
ش و ص و اي عل و لادي َق َيجووليني  Qerecurnغيبووي المووزاي بنحوول 1كووم .تسووقط
مااه و م و ايتفووا نحوول سووبع أمتوواي فووي حوولض مووات .الملقووع هووادم لجما و لذل منظووي
ح.

البحيرات في م.عفرين
ال تلجوود بحاوويا طباعا و كباووية فووي عفوويا للك و هنوواك أحوولاض لاسووع لووبعض
الاناباع لتجمعا األمطاي فاطلق علاها النا اسم بحاية .لكا بعض منهوا تبقو طولا
أاوام السوون مثو بحاووية گوول بْعاوويي  Gol Bi'îrêقوويح ق.تو سووللي لبحاووية ق.جلمو
لبحاية جْ ل ْفك  Cilfikبا قياتي معيات ل لناي في السه لبحاية قيا هلبكا...
كما تلجد أحلاض اصوطناعا فوي القويى الجبلاو التوي التملوك منهو موات مثو قويى
چاي  Gu.Çiyêل گللاا  Goliyaل ْقيْ گل لغايها لهي أحلاض اتم حفيها عند نهااو
السفلح القيابو مو القياو فوي التيبو الكتامو فتتجموع فاهوا ماواه األمطواي لتسوت دم فوي
سقاا الملاشي صوافا لهوي تكواد تلجود فوي معظوم القويى الجبلاو فوي نوا.ياجل لاسوماها
السكا "بحاية ."Gol
لأهووم حلضووا طبيعيررين للماوواه امك و تسووماتهما فووي بعووض السوونا " بحاووية " فهمووا
بحايتووا "عووا دايا لهلبكووا" .أمووا البحاووية اليئاسووا فهووي بحاووية ماوودانكي االصررطناعية
لالبحاية التجميعية الص اية في بيج عبدالل عل مجيى نهي عفيا .

البحيرات الطبيعية:
 بحيرة عـين دارابحاية طباعاو صو اية تبلوس مسواحتها هكتوايا لاحودا مو األيض تقيابوا تتشوك مو
مااه نبع عا دايا بجانح القيا لاصح الجدل الذي ا يج م البحاية في نهي عفويا
قيح ت عا دايا األثيي .إال أ إقام مشيل لمااه الشيح عل النبع إضاف إل حفوي
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اآلباي االيتلازا في المنطق المحاط بها أد إل جفاف البحاية في فص الصواف فوي
السنلا األ اية.

 بحيرة هوبـكا Gola Hopkaتقع في الجه الشمالا ال يبا م بلدة ياجل قيح ق.هلپكا .مساح حلضها اقوايح
عشي هكتايا لهل عباية ع مون فض مو األيض بوا ميتفعوا جبلاو تتجموع فاهوا
ماواه األمطواي .تتشوك هوذه البحاوية الطباعاو فوي السونلا المواطية فقوط لكانو البحاوية
أكثي اتساعا لتصو مااههوا فوي بعوض السونا المواطية إلو بلودة ياجول ذاتهوا .لفوي عوام
 2332كان المااه ت طوي مسواح أكثوي مو  5هكتوايا مو األياضوي لكثاويا موا تبقو
مااهها إل ألا ي فص الصاف.

البحيرات االصطناعية:
 بحيرة ميدانكيتشكل هذه البحاية االصطناعا لف سد ماودانكي فوي عوام 2333م بايتفوا 339م
عوو سووطح البحووي .طاقتهووا الت زاناوو عنوود المسووتلى الكاموو  193ملاوول م 3لامتوودادها
14كوووم لاتووويالح عيضوووها بوووا 233م ل 533م .تحووواط بهوووا أحوووياج الصووونلبي لحقووول
الزاتل  .لقد تحلل منطق البحاية إلو ملقوع سوااحي جماو اوزليه مئوا المصوطافا
الماا في أاام الصاف .لقد اشاد عدة مطاعم ممتازة عل الميتفعا المحاط بوالبحاية
مث  :التآ ي آمانل ماڤانل...

 بحيرة برج عبدالوتشكل هذه البحاوية التجماعاو الصو اية سون  2331لوف الحواجز الوذي بنوي علو
نهي عفيا بجلاي ق.بيج عبدالل ب ا إيلات الحقل المجالية التي تعلل ضفتي النهي.
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الغطاء النباتي
اتحدد ال طات النباتي بعاملا أساساا

لهما التيب لالمناخ.

فم حاث التيب فإ الميتفعا الجبلا الشمالا لاللسط لالشومالا ال يباو لجبو
الكيد صو يا كلسوا ذا قشوية تياباو يقاقو  .أموا ميتفعوا نولاحي " اسوتاا لحشوتاا"
فتكاد ت لل مو الصو لي للهوا قشوية تياباو غضوايا أكثوي سوماك علو أيضوا كلسوا
حلايا .Ĥelanî Gewr
لقد أدى تياجع ال طات النباتي الود ل فوي حلقو بائاو طاوية فقود تعيضو التيبو
في الميتفعا لالسفلح بسبح ذلوك إلو انجوياف لاسوع فاهوا لإلو اسوتنزاف صولبتها
لكا لذلك أثي بالس في حالا ما تبق م ال ابا لال طات النباتي بشك عام.
لم حاوث المنواخ اعتبوي جبوا الكويد مو الجبوا السواحلا المتلسوطا منا هوا شوب
جاف لشب يطح لقد تحدثنا عن سابقا.
لاقسم ال طات النباتي م حاوث نول النباتوا إلو نولعا
األشجاي فهي إما طباعا أل مزيلع .

األشوجاي لاألعشواح .أموا

الغابة الطبيعية
ابوودأ ال طووات النبوواتي كثافووا فووي أقص و الشووما لالقسووم الشوومالي م و السووفلح ال يبا و
لالميتفعا الشمالا المحاذا للحدلد التيكا فوي نواحاتي ياجول لبلبو ثوم ابودأ بالتنواقص
تدياجاا كلما اتجهنا شيقا لجنلبا .لهنواك مسواحا مو ال ابو الكثافو فوي لسوط المنطقو
في جبلي هالاي لب  .كما نجد بقااا ال اب القدام في جب سمعا أاضا.
لقد تعيض ال اب الكثاف التي كان ت طوي معظوم ميتفعوا ج.الكويد للقطوع الجوائي
م قب الفحاما لالسكا لفتية طلال  .أما غاب جب لالل فقد قطع في العهد العثمواني
في ألائ القي العشيا الست دامها كلقلد لقطاي الشيق السياع .لقد أد أعما القطوع
الجووائي لألشووجاي الحياجاو إلو ا تفووات مسوواحا شووجيا لاسووع ل اصو فووي ميتفعووا
ح شتاا ل استاا لجب لالل لتحللو إموا إلو منواطق صو يا جويدات كموا فوي جبو
لالل أل إل أياض زياعا مستثمية قلال ال صلب كما في ناحاتي استاا لحشتاا.
أمووا موو حاووث أنوولا األشووجاي الحياجاوو الطباعاوو ففووي الشووما لالشووما ال يبووي
لالمنوواطق اللسووط تنب و مجملعووا شووجيا اص و بووسحياش الص و لي الكلسووا لم و
أكثيها السنداا أما في الميتفعا الجنلباو ال يباو فتنبو أنولا مو أشوجاي الصونلبي
.Merx
لنذكي هنا أهم أنلا األشجاي البيا التي تنمل في بائ ج.الكيد:
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 -1البطم  Kewzanأل  Kizwanلتسم أاضا .Benîştokê
 -2السووونداا  :ثميهوووا اووودع بلووولط  Palûtلأكثيهوووا علووو شوووك أكموووا كثافووو تسوووم
 ،1(Kelemلمنهوووا نووول  Mazîأل  Gêlberîلهوووي مووو األشوووجاي الضووو م لالمعموووية
لثميتها كباية الحجم.
 -3العيعي  :Guvîjشبها قاسي استعم في صنع أدلا المطبخ كالم عق...
 -4الزاتل البيي.
 -5شجاية السماق.
 -6العناح البيي .Ti'ok
ْ -7شكل َك  :Şikokeثميتها تشب العيملط تنضج في ال ياف لهي حللة المذاق.
 :Ĥiloreşk -8شجية ذا ثمي اسلد ص اي.
 :Te'wî -9ثمايها أص ي م العناح لهي لذاذة المذاق.
َ -13ميْ ْخ  Merxالصنلبي البيي لهي عل عدة أنلا منها المثمي.
 -11قطلح . Qetleb
َ -12نيمْ كْ .Nermik
 -13إا ْفيْ ْ .Êvirs
 -14الدلح . Çinar
 Dirîreşk-15أل  :Siĝirgotikاصنع مو جوذليها "انموزك"  Êmzikلتود ا السوجااي
لم أفيعها انمزك الطلا  Şivللها ثمي لذاذ المذاق.
َ -16كناي .Kenar
ْ -17شي .Şirt
ْ -18ت ْزبي  Tizbîاصنع م بذية ثميها المسابح لم ساقها مادة الب ولي حوا اتجموع
عل جذعها كالصمس.
 -19سْ ْف َتك  Siftekزهيها عنقلدي ناعم لجما
العس .

تحتلي علو سوائ حلول الموذاق بنكهو

 - 1هناك تسماا شجيا بحسح شكلها لحجمها يأانا م المفاد ذكيها هنا = Dar :شجيةÇapan .
= أكم لحادة كثاية األفي  = Tûm .نبت شجيا لحادة كثاية األفي .
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الغابة االصطناعية
اعتبووي الزاتوول م و أكثووي األشووجاي المزيلعو لاتجووالز عووددها اثنووي عشووية ملا ول
شجية بحاث تحلل م.عفيا إل ما تشب غاب اصوطناعا كباوية مو أشوجاي الزاتول .
لهنوواك أاضووا حقوول لاسووع م و أشووجاي اليمووا لالتفوواح لالجوولز لالسووفيج لانجوواص
لالللز لكيلم العنح إضاف إل التل لالتا لالدلح لالصفصاف لالحلي لغايهوا مو
أشجاي الزان المنزلا .
لقد قامو دائوية الحوياج بزياعو مسواحا
لجب لالل بسشجاي الصنلبي الحياجا .

البوس

بهوا مو الميتفعوا فوي نا.شويا

لهناك غاب اصطناعا فيادة ملجولدة فوي ملقوع "عللموا" شويقي ق".بوافلل " .فقود
قام الشاخ أحمد جعفي بزياع  137صنفا م األشجاي الحياجا عل سفح ميتفوع شويقي
القيا لبمساح نحل 13هكتاي م أم ك ال اص  .لاستقدم ال يا لبذلي األشوجاي مو
منوواطق عداوودة كالهنوود لأليبووا لم و البائ و الجبلا و انقلاما و  .لقوود باشووي عمل و فووي غووي
أشجايه منذ عوام  .1973لاقول عو غابتو بسنهوا إحودى غوابتا بهوذا التنول فوي الشويق
األلسط أما الثانا فملجلدة في تيكاا .لقد نشي تحقاق مصلي ع هذه ال اب فوي مجلو
تصديها لزاية الزياع بالتعال مع منظم "األغذا لالزياعو " التابعو لألموم المتحودة
في عدد كانل الثاني لعام .1994

األعشاب
تنب أنلا عدادة م األعشاح البيا في المساحا الجبلا الص يا الجيدات لفوي
ال ابا لالامك حصيها هنا.
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الحيوان البري
دل نتائج تحالا الحمض النللي  DNAعلو العظوام المكتشوف مو سولاا العصوي
الناانديتالي فوي كهوف " دلده ياو " أنو كوا اعواش فوي المنطقو حالانوا النموي لالفهود
للحاد القي لالفال  .كما اذكي المسنل م ألائ القي العشويا لجولد الفهود لقطعوا
ال زا في نلاحي م.عفيا الحالا .
-

-

لم الحالانا الملجلدة حالاا نذكي:
اللحلم :الضبع لالذئح لالثعلح لأب آلى لالقط البيي.
آك
الحالانا الثدا  :األينح لالقنفذ لال لد لالجيذ لالفسي لال فاش لال نزاي الذي ظهوي
بسعداد كباية في النلاحي الجبلا مؤ يا …
الطاوولي :تلجوود أنوولا عداوودة م و العصووافاي لالحمووام البوويي لالحج و لالبلب و لحفوواي
ال شووح لالطاوولي المائا و  .لم و الطاوولي الجايح و الجوود الباشووق لساسووالك Sîsalik
لال ياح .لم الطالي الزائية السنلنل لاللقلق لالزيزلي لالبط لغايها.
لم الزلاحف :األفاعي لتلجد كذلك السلحفاة لأنلا عدادة م الضح.
األسماك في نهيي عفيا لاألسلد لفي بحاية مادانكي لقداما كان أسوماك السوللي
تعاش في معظم اناباع سه جلم .
تعتبي بائ جب الكيد م البائا ال نا بم تلوف أنولا الحشويا الطوائية لالزلاحوف
الص اية لدادا األيض لأ يى غايها.
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البحث الثاني

الجغرافيا البشرية
السكان
ل َّد أكووياد م.عفوويا حاوواة التيحووا منووذ أموود بعاوود لاسووتقيلا فووي مسوواك لتجمعووا
سكنا ثابت  .لالتيى ال ام لانقاما المؤقت إال لدى بعوض الفئوا االجتماعاو المعيلفو
لهوووي قلالووو العووودد لانصوووبل اوووامهم حووول القووويى لفوووي الحقووول فوووي ملاسوووم جنوووي
المحاصا ل اص في حصاد الزاتل لجني القط .
لاعتبي ياف م.عفويا مو المنواطق ذا الكثافو العالاو نسوباا /ياجوع الجودل ./ -12-
ففاها أكثي م  333تجمع سكاني فعلي أما تجمعا السك اليئاسوا فهوي مدانو عفويا
كميكز للمنطق لنحدى النلاحي اندايا السبع أاضا لمياكوز النولاحي السوت األ ويى
لهوي بلوودا  :جنوداي لشوواخ الحداود لمعبطلووي لياجول لبلبو لشويا  .كمووا تلجود بعووض
القيى الكباية مث بعدنلي لكفيسفية لجلم لباسلط لقطم لمادانكي لماودا أكبوز…
لغايها.

المسكن والقرية
تسسسووو القووويى األللووو حاوووث تووولفي ماووواه الشووويح لالمياعوووي لمسووواحا مووو
األياضي الصالح لزياع بعض أنلا الحبلح لاألشجاي المثمية لغايها .لتقوع معظوم
قووويى النووولاحي الجبلاووو علووو السوووفلح لالمنحوووديا لمشوووايف اللداوووا فمنحتهوووا تلوووك
التضايا شك مديجا ك منـز منها اشيف عل سقف اآل ي.
لمووو الملفووو أ معظوووم القووويى قووود أشووواد بوووا أطووو األبناووو األثياووو القدامووو أل
بجلايهووا فقوود اسووتفاد السووكا مو أحجايهووا فووي بنووات المسوواك لمو اآلبوواي لالصووهاياج
األيضا القدام لتلفاي المااه إضاف إل لجلد الم الي لالكهلف الطباعا أل الصوناعا
التي كان تست دم للسك أل نالات الملاشي في العهلد القدام .
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لقوود حفووي أيضووا داي السووك لأساسووات عماقووا فووي األيض بحاووث اصووبح الجووداي
ال لفي للمنز قلا االيتفا لاسه اللصول إلو سوطح نجويات الصواان الدلياو لو .
أما سقف الداي فكا ا ط بجذل األشجاي ثم تلق فلقها أغصوا لطبقوا مو القوش
ل ُتلَ َّا ْ بطبق م التياح المجبل بالتب  .أما الجوديا فكانو بسوماك المتوي تقيابوا لفاو
عدد قلا م النلافذ الضاق حماا م تقلبا الطق لسطل اللصلص أاضا.
لبشك عام كان الملاصفا العام للمنوـز التقلاودي فوي الجبو فوي القوي التاسوع
عشي عل الشك التالي:
لاجه الداي نحول الجنولح غالبوا أل حسوح اتجواه انحوداي المكوا
عياض لقلا االيتفا لمقنطي أل مستند عل جوذل األشوجاي .لابنو
الدا عل قنطية أل قنطيتا بنملذج اسم " َق ْن ْتيْ َم " Qentirme
العائل لعدد أفيادها فتقسم الداي عوادة إلو أيبوع حجويا متصول ت
ل يض معا .

لتضاياسو  .البواح
الوداي الميفو مو
لذلك حسوح مكانو
صوص كو حجوية

فكان الحجية األماما الشيقا ت صص عادة لملقد الناي لأعما الطوبخ لالحجوية
ال يباووو للجلووول لاسوووتقبا الوووزلاي .أموووا الحجوووية ال لفاووو الشووويقا فت صوووص ناووولات
الحالانا المنزلا لت زا التب لالحطح لما شاب  .لت صوص الحجوية ال لفاو ال يباو
لت زا المؤن م ال ذات للضع الفياش لالللازم المنزلا األ يى.
جعو هوذا الونمط المحصو للمنوـز الجبلوي مو لجولد األسولاي أمويا قلاو األهماو
فوواكتف النووا بتحلاط و حجيا و قلال و االيتفووا ت ط و بنبووا الووب الاوواب أل فوويل
األشجاي الاابس أما البلاب فكان عباية ع قطع شبا التعاق إال حيك الماشا .
لالم حظ الجداية بالذكي هنا أ بال قيى الجبو كانو تبنو عوادة بوالحجي أموا
في سه جلم لالعمق فكان تبن بقطوع مو التوياح المجبول بالموات لالقوش لالمجفوف
بسشع الشم .
ثم تطلي المسك في المنطق منذ ألا ي النصف الثاني م القي العشويا لتحسو
بسيع كباية لأد ل في بنائ ملاد البنات الحداثو كانسومن لازداد االعتنوات بمظهويه
لتصمام لتجهازه م الودا  .لأصوبح لاسوعا لمتعودد ال ويف لصواي ابنو فوي أمواك
ذا تضايا منبسط للوذلك كثاويا موا تويى القياو القدامو علو سوفح الجبو لأ ويى
بدليها الحداث في السه قيح الطياق اليئاسا .

-44-

المعلومات السكانية
عدد السكان
جيى أل إحصات للسكا في قضات كل عام 1892م لبلس عدد سكا القيى التوي
ليد أسووماؤها فووي ذلووك انحصووات لالتووي تقووع حالاووا ضووم الحوودلد انداياوو لمنطقوو
عفوويا  /23682/نسووم  .لفووي عووام  1922كووا عوودد سووكا قضووات كوويدداغ كالتووالي:
ذكووووولي + 13434إنووووواث  21823 =11389نسوووووم /ال وووووزي ج 1ص ./258لحسوووووح
انحصووات الفينسووي بووا سوونلا  1932 –1927فقوود كووا عوودد نفوول قضووات كوويدداغ
حلالي ث ث لأيبعا ألفا(.،1
كان جماع تلك انحصاتا تقياباو لذلوك لصوعلب اللصول إلو كافو التجمعوا
السكنا ل لف النا م تسجا أنفسهم تهيبا م الجندا لالضيائح لغايها.
لبملجووح تعووداد  1994كووا عوودد السووكا المقامووا أل المتلاجوودا فووي المنطقو اوولم
إجيات انحصات  193828نسم .
كما أظهي تعداد السكا الذي جيى فوي  14-13أالول سون  2334بوس عودد السوكا
المقاما في منطق عفيا هل  172395نسم مولزعا علو  31434أسوية أي بمعود
 5.48فيد لألسية اللاحدة /جدل ./-5-

التركيب العمري
لووم نووتمك م و الحصوول عل و إحصوواتا لأيقووام يسووما ع و نسووح الفئووا العميا و
لسووكا المنطق و  .للووذلك سوونذكي فقووط عوودد الووذكلي لاننوواث دل تحداوود الفئووا العميا و
حسووبما ليد فووي قاوولد السووج الموودني لمنطق و عفوويا لنهاا و عووام  2335لتعووداد عووام
/ 2334جدال ./6-5

 - 1أ ذ هذا اليقم م الساد علي أكيم جللسي لكا كاتبا لدى المستشاي الفينسي في جب األكياد في
بداا الث ثانا م القي العشيا .
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الناحا

ذكلي

إناث

المجمل

عفيا

68239

68634

136873

شيا

26366

26155

52221

بلب

25859

25869

51728

ياجل

35873

35169

71342

شاخ الحداد

15174

15176

33353

جنداي

32384

31317

63431

معبطلي

27326

26939

54235

المجموع

239931 449449 431340

((عدد المسجلا في سج

الجدل -5-
األحلا المدنا حسح الناحا لالجن

لنهاا عام ،،2335

الناحية

ذكلي

إناث

المجمل

عفيا

32798

31963

64758

شيا

6658

6974

13632

بلب

6232

6371

12573

ياجل

11136

13819

21955

شاخ الحداد

7314

6857

13871

جنداي

16783

16167

32947

معبطلي

6128

6231

12359

المجموع

93303

93339

034193

الجدل -6-
((تلز السكا حسح النلاحي لالجن
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بملجح تعداد ،،2334

الهجرة
ا حظ م الجدللا  7/ل  /8اللايدا أدناه تفالتا كبايا با عدد السكا المسجلا
المدنا "النفل " لبا عدد المقاما فعلاا في المنطق لنف الفتية لامث
في السج
الفايق في الجانح اليئاسي من حيك السكا ضم المنطق لمنها إل ايجها.
للك مو الضويليي بدااو إبودات الم حظو التالاو حول عملاوا تعوداد السوكا فوي
سلياا عملما:
السكانا لال ل في آلا تنظامها لإجيائهوا .لالمبواالة لجوا

 -1عدم دق انحصاتا
المسح الماداني.
 -2لجلد أ طات كثاية في التسجا لفي عملاوا جموع مفويدا األيقوام الولايدة فوي
السج .
لمما ازاد االيتااح فوي نتوائج إحصواتا السوكا فوي منطقو عفويا لاجعو ال لو
شب مؤكدا هل أ عدد السكا المقاما فاهوا بحسوح تعوداد  1994كوا  193828نسوم
بانما هبط العدد في إحصات  2334أي بعد عشي سنلا إل  172395نسم .

عام

تعداد السجل

التعداد العام

الفارق ويمثل

النسبة المئوية

المدني لسكان

للسكان لمنطقة

المقيمين خارج

لمن هاجر ويقيم

منطقة عفرين

عفرين

المنطقة

خارج المنطقة

0990

434112

033309

99393

%24.3

0992

333333

091949

032339

%23.33

4112

223493

034193

432099

%30.23

((الجدل  -7-التحلال السكانا لث ث إحصاتا يسما ،،
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النواحي

عفرين

شران

بلبل

راجو
شيخ
الحديد
جنديرس

معبطلي

المدان
القيى
المجموع
البلدة
القيى
المجموع
البلدة
القيى
المجموع
البلدة
القيى
المجموع
البلدة
القيى
المجموع
البلدة
القيى
المجموع
البلدة
القيى
المجموع

البلدات
القرى
مجموع المنطقة
((التحلال السكانا

عررررردد المقيمرررررين الفرررررررررارق
بتعررررررررداد عررررررررام بررررررررررررررررين
المسجلين
4112
والمقيمين

النسررربة المئويرررة
للتحررررررررررررررررررروالت
السرررررررررررررررررررركانية
"الهجرة"

عرردد المسررجلين
فررررررررررررررررررررررررررررررري
السررجل المرردني
لنهايرررررررة عرررررررام
4112
%23.573
9469
36562
46331
%67.359
58381
27678
87359
%31.994
33934
33439
033191
%11.323 +
264 +
2596
2332
%77.274
37526
11336
48562
%33.402
33434
03334
31992
%62.364
2853
1742
4592
%75.677
34519
11394
45613
%32.234
33339
04933
31413
%22.722
918
3122
4343
%71.552
46737
18573
65277
%39.312
23342
40394
39303
%47.328
4495
5363
9558
%56.115
11263
8838
23371
%33.092
03339
03930
49349
%34.336 +
3469+
13661
13192
%62.637
31624
18836
53433
%23.223
49033
34233
31344
%73.855
5483
1941
7424
%74.689
33694
11418
45112
%33.233
21033
04339
34333
%23.146
19482
64687
84169
%73.363
253714
137413
362124
%30.239
432093
034193
223493
الجدل -8-
حسح إحصاتا المسجلا لالمقاما في م.عفيا عام ،،2334

لبعد لضع الم حظا السابق حل حقاق انحصاتا اليسما جانبا لبالتدقاق فوي
معطاا الجدل  /8/امك استنتاج ما الي:
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 -1نووزلح هائ و م و قوويى المنطق و بل و نسووبتها  %60.07لهووي تتوولز عل و قوويى
النلاحي حسح التسلس التالي م النسح األعل للهجية إل األدن /جدل :/-9-
1

تسلسل

2

4

3

5

6

7

عفرين جنديرس شرررررررررررررريخ
معبطلي راجو
شران بلبل
قرى الناحية
الحديد
النسررررررربة المئويرررررررة 33.04 34.30 33.13 30.33 32.39 33.39 33.43
للهجرة %
((جدل  -9-نسح التحلال السكانا لقيى المنطق ،،

 -2تحلال سكانا فوي البلودا نسوبتها انجمالاو  %23.146لهوي ملزعو مو األعلو
إل األدن حسح التسلس التالي /جدل :/13
تسلسل

1

2

3

3

4

6

7

عفرين

شران

جنديرس

شررررررررررررريخ راجو
معبطلي بلبل
مركز الناحية
الحديد
32.13+ 00.34+ 41.31 44.34
النسرررربة المئويررررة 23.13 34.13 33.93
للهجرة %
((جدل  -13-نسح التحلال السكانا للمد لالبلدا ،،

ا حظ في الجدل يقم  /13/ازداادا في عدد القاما في بلدتي جنداي
فاما بلس معد النقص في بلدتي معبطلي لبلب أيقاما عالا جدا.
 -3بل

النسب العام للهجية إل

لشيا .

ايج المنطق .%61.121

 -4تشاي األيقام إل حدلث هجية كثاف م قيى النلاحي ذا التضايا الجبلاو حاوث
تق المساحا الصالح للزياع لال تتسم متطلبا المعاش إضاف إلو علامو أ ويى
كنقص ال دما لغايها.
 -5تشوواي الحيك و السووكانا فووي مياكووز النوولاحي إل و تنوواقص عوودد السووكا فووي البلوودا
الهامشا "ج يافاا " مث بلب لمعبطلي بانما ازداد عدد سكا تلك البلدا ذا الملاقوع
الج يافي المناسح مث شيا لجنداي .
لتقسم الهجية بحسح اتجاهها إل ث ث أنلا
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"محلا لدا لا ل ايجا ":

أ – الهجرة المحلية:
تتم بت ااي مكا انقام ضم المنطق لانقام في أقيح بلدة أل تجمع سكاني تتولفي
فا دما أكثي لفيص أفض للعم لالبقات قيابا م األياضي لالممتلكا العائلا فوي
دلي للسووك لأياض زياعا و فووي قووياهم
القيا و األصوولا لمعظووم هووؤالت احوولزل عل و
ٍ
بصيف النظي ع مساحتها.

ب -الهجرة الداخلية:
لهي تشك النسب األكبي م الهجية لتكل نحل أقيح مدان امكو أ تولفي فيصوا
أفض للعم لالمعاشا  .لم هؤالت المهاجيا م املك مساحا ص اية مو األياضوي
الزياعا في قياهم لاحافظل عل اتصوالهم بهوا لقود املكول فاهوا دليا للسوك أاضوا.
بدأ الهجية الدا لا م المنطق بشكلها اللاسوع فوي سوتانا القوي العشويا حانموا بودت
العم ببنوات سود الثولية علو نهوي الفويا  .أموا اللجهو األساسوا الحالاو للمهواجيا فهوي
مدان حلح كما اتلجو بعضوهم صولح دمشوق ل اصو سوكا ناحاو بلبو لاهواجي عودد
البس ب إل مد سليا أ يى.

ج -الهجرة الخارجية:
تتم نحل المهاجي األليبا ل اص إل ألماناا .لقد بدأ منوذ بدااو عقود السوتانا مو
القي العشيا لكان في بدااتها ألسباح دياسا لسااسا أحاانا ثوم تحللو إلو هجوية
اقتصادا لاسع ازداد لتايتها حت نهاا القي العشيا .
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كثافة السكان وتوزعهم
ابوا الجودلال الوولايدا أدنواه  11/ل /12كثافو السوكا فوي منطقو عفويا بنلعاهووا
األول :الكثاف العام لاننتاجا (النظيا  ،استنادا إل عدد السكا في قالد السوج المودني
لنهااوو عووام  2334والثرراني :الكثافوو العاموو لاننتاجاوو (الحقاقاوو  ،لذلووك حسووح نتووائج
إحصات عام .2334
تسلسل النواحي
حسب الكثافة

عفووووووووووووووووويا
الميكز
بلب
معبطلي
ياجل
جنداي
شاخ الحداد
شيا
المجمل

مجمررررررررررررررروع
المسجلين

المساحة
4
كم

الكثافة
العامة
4
نسمة0/كم

133393

377.76

362.1

53235
52536
69317
63622
29629
53894

229.95
245.74
352.35
325.1
165.5
331.35

224.9
223.46
231.8
195
182.8
157.76

223493

4143.33

441.133

المساحة العامة
الصالحة للزراعة في
المنطقة

الكثافة اإلنتاجية
نسمة/هكتار

043111هـ

3.302
نسمة/هـ

جدل (( -11-كثاف السكا بملجح قالدالسج المدني لنهاا عام  2334الكثاف النظيا .،،
الكثافة
العامة
4
نسمة0/كم

تسلسل النواحي
حسب الكثافة

تعداد
السكان
المقيمين

4

المساحة
العامة كم

عفيا الميكز

65238

377.76

172.59

جنداي

32467

325.1

99.89

شاخ الحداد

13871

165.5

83.56

ياجل

21692

352.35

61.62

بلب

12836

229.95

55.83

معبطلي

12359

245.74

53.23

شيا

13632

331.35

41.18

مجموع

172397

2327.75

84.86

المساحة العامة
الصالحة للزراعة في
المنطقة

 043111هـ

الكثافة اإلنتاجية
نسمة/هكتار

 0.333نسمة/هـ

((جدل  -12-كثاف السكا بملجح تعداد  2334الكثاف الحقاقا .،،
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لباالستناد عل انحصاتا لاأليقام اللايدة في هوذا الجودللا
النتائج التالا حل ملضل كثاف السكا :

امكننوا اسوت

ص

أ -الكثافة العامة:
 .1استنادا إلو عودد السوكا فوي قاولد السوج المودني لنهااو عوام  2334فوإ الكثافو
العام للسكا في المنطقو تبلوس  223.365نسوم /كم 2لهوي تتولز علو النولاحي حسوح
التيتاح التالي م األعل إل األدن :
 -0عفرين -4 .بلبل -3 .راجو -2 .معبطلي -3 .شيخ الحديد -3 .جنديرس -3 .شران.

 .2لاستنادا إلو عودد السوكا المقاموا فعلاوا فوي المنطقو حسوح إحصوات عوام 2334
فإ الكثاف العام للسكا في المنطق تبلس  84.64نسم /كم 2لهوي تتولز علو النولاحي
حسح التيتاح التالي م األعل إل األدن :
 -0عفرين -4 .جنديرس -3 .شيخ الحديد -2 .راجو -3 .بلبل -3 .معبطلي -3 .شران.

ب -الكثافة اإلنتاجية:
 .1حسووح السووج الموودني لنهاا و عووام  2334تبلووس الكثاف و االنتاجا و  3.514نسم /هووـ
لمجم المنطق .
 .2أما اعتمادا عل إحصات  2334فهي تبلس  1.355نسم /هـ لمجم المنطق .
إ تسلس نسح الكثاف السكانا لك ناحا حسح انحصواتا الموذكليا اشواي إلو
مووا الووي :ان فوواض كثافو السووكا فووي النوولاحي الشوومالا ذا التضووايا الجبلاو كمووا فووي
نلاحي معبطلي لبلب لياجل حاث التتاح المساحا الزياعاو الضواق لالفقاوية بالماواه
فيصا جدادة لتلساع االستثماي الزياعوي لالزياعو المكثفو  .فوي حوا تيتفوع تلوك الكثافو
في النلاحي الجنلباو لال يباو ذا التضوايا المن فضو لاألياضوي ال صوب لتولفي
ماواه الوويي كمووا فووي نولاحي عفوويا -الميكووز لجنووداي لشواخ الحداوود .لقوود حوودث معظووم
االنزااح السكاني عبوي الهجوية الدا لاو حانموا تويك سوكا قويى النولاحي الجبلاو قوياهم
لمنطقتهم متجها إل ايجها فاموا بقوي سوكا النولاحي الجنلباو لال يباو مقامول فوي
قياهم أل بدللا مكا إقامتهم م القيا إل ميكز الناحا .
لسنليد هنا جدال تفصالا /جدل  /13باأليقام اليسما لعدد سوكا كو مدانو لبلودة
لقيا لمزيع في منطق عفيا في النصف الثاني م عام  2334لذلك حسوح تعوداد
قاوولد
السووكا الووذي جوويى فووي 13ل 14آح  .2334لكووذلك عوودد المسووجلا فووي سووج
النفل في نهاا عام / 2334الكتابرة العربيرة واألرقرام مرن موقرع حسرو االلكترونري ./لقود كتبنوا
األسمات المحلاو الحقاقاو للقويى باألبجداو الكيداو لاألسومات مو العهود العثمواني بوال ط
العادي لبجانبها األسمات بعد التعياح بال ط المائ :
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ناحية المركز – عفرين Devera Navend – Efrîn
أسم القرية أو المزرعة
قبل التعريب /بعد التعريب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
21
22
23
24

أبا
أناح
إسكا
بابلا
باسلط
باصلحااا
باصلفا
باعي
بتات
بياد
بيج حادي
بيج عبدالل  /بيج عبدهللا
ت طلا
تلف
جدادة  /جدادة كيسان
جلب
جلمك  /الجمال
شاخ سادي (شاخ سادل،
جلاق  /ال ضيات
التا  /الدا
يب الحااة
لناي  /الناية
يلتنك
زاادا

25

چت زااية  /الزااية

26

شهيانلي
شلايغ األيز
شلايغ الجلز

27
28

االسم الشعبي المتداول
Bênê
'Inabkê
Îska
Bablîtê
Basûtê
Basilê
Basûfanê
Bi'iyê
Pitêtê
Beradê
Birc Ĥêderê
Bircê
Tirtewîlê,Tilê Dirêj
Tilifê
Cidêdê
Cilbirê
Cûmkê
)Şêx Seydo(Seydî
Coqê
Xalta
Xurêbkê
Xelnêrê
Rotenk
Zêdiyê
Zaretê
Şehrenlî
Mezre’ê
Şewarxê
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عدد السكان لعام 4112
تعداد
1142
879
1116
164
2389
512
931
626
54
1229
616
1224
211
233
؟
461
28

سجل مدني
3925
4322
1757
2187
4353
2875
2314
862
275
1325
911
1938
1123
788
135
1511
456

غاي مسكلن
1131
26
654
122
غاي مسكلن
أصبح ضم
مدان عفيا
1339
غاي مسكلن
383
1395

5363
256
1382
1168
13
438
1828
67
665
352

29

شاح الداي  /شاخ الداي
صلغان  /البصلا
طيندة  /الظياف

32

عفيا
عقاب
عانداية
غازي تب  /ت غازي
غزالا
فافيتا
قيزاح
عيشقاباي  /الهلى
كباشا
كيسان (كيسنطاش،
كفي بطية
كفي زا  /كفيزاد
كفي شا
كفي مز
كفي نبل
كفيدلي تحتاني
كفيدلي فلقاني
كفاي
بالك ألب  /الكباية
كلكب
كاماي
مياما
معيات
معيس ال طاح
استايل  /المستلية
عا داب
دايمشمش
كفيالح
كفيبل
زياقا
كلبل

33
31
33
34
35
36
37
38
39
43
41
42
43
44
45
46
47
48
49
53
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Şadêrê
Soxĝanekê
Turindê
Efrîn
Aqîbê
Endarê
Gazê
Xezîwê
Fafirtîn
Kurzêlê
'Eşqîbar/Qîbarê
Kîbêşînê
Kersanê
Keferbetrê
Keferzîtê
Keferşîlê
Kefermizê
Kefernebo
Keferdelê jêrin
Keferdelê jorin
Kifêrê
Gu. Mezin
Kokebê
Kîmarê
Mêremînê
Maratê
Me'riskê
Gu.Astêr
'Endîbê
Dêrmişmiş
Keferlab
Keferbelê
Zirêgatê
Gobekê
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714
311
736
36562
1343
248
51
1413
537
1548
743
583
غاي مسكلن
63
727
271
؟
؟
282
198
213
139
173
663
813
1134
؟
؟

1259
911
3251
46331
3137
573
534
2386
733
3463
6323
923
129
273
1212
972
426
136
1424
1613
555
774
1353
2131
6169
4558
626

ملاقع غاي مسكلن

؟

؟

63

-1بيج القاص (بيج القاز،

64
65
66
67
68

-2
-3
-4
-5

زلق الكباي
باشمية
كاللت (كللت ،
يب شاخ عقا

 -6مااس

(،1

Bircilqazê
Gu.Mezin
Başemrê
Kilotê
Xirabî Şêx 'Eqîl
Meyasê

33439

مجموع عدد سكان عفرين -المركز
ناحية جنديرس
أسم القرية أو المزرعة قبل التعريب
1

أبل كعح شيقي لأبل كعح
غيبي

2

أشكا شيقي

3
4

اشكا غيبي
آغجل  /البااض

5
6

بافلللي  /الزهية
ت حمل

7
8

چقللي جلم /جلم

9
13

جلم
حمالك  /جما

11

جنداي

12

چلبانلي /جلبا
چللقا  /جلق

14

حاج اسكتدي

15

حاج حسنلي /حاج حس

16

حاجالي /الحجاج

17

حمام

13

ت سللي

18

الطا شيقي

19

الطا غيبي

؟

033191

Devera Cindirêsê
عدد السكان لعام 4112
االسم الشعبي المتداول
سجل مدني
تعداد
215
؟
Abû ke'bê Şerqî û

Xerbî
Aşkê Şerqî
Aşkê Xerbî
Axcelê
Baflor
Til Ĥemo
Til silorê
Çeqelê Cûmê
Celemê
Ĥemêlkê
Cindirêsê
Çobana
Çolaqa
Ĥec Îskenderê
Ĥec Ĥesena
Ĥecilerê
Ĥemamê
Xeltê Şerqî
Xeltê Xerbî

 - 1ألحق هذه القيى الست بمنطق اعزاز عام  1975لسكانها م األكياد.
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239

1198

947
613

1136
996

257

1516
244

533
346

734
1174

4139

3475
526

؟

؟
13661

13192

143

448

256

1532

391

1123

323

1361
1378

؟
848

2954
1159

؟
335

947

23

يزا

21

داي بللط

22

دالا تحتاني

23
24

دالا فلقاني
يمادا

25
26

زالق شيقي لغيبي

27
28

سفيا
سنداانكي /زندة

29
33

فيايا
فقايا /قيه باش اليأ

31
32

قلج ما  /الض م
قليب

33
34

قال
شاخ عبداليحم

35
36

كاليكا  /الفسح

37
38
39
43
41

73

يمضانلي /يمضا

كفي صفية

كملش بيج /بيج كلش
كليا
كليدانلي /كليدا

محمدا شيقي لغيبي
مدااا
ميلان تحتاني

42
43

ميلان فلقاني

44
45

مسك فلقاني لتحتاني
من لا  /شاخ لا

46
47

نسيا
هاكچ  /بدي

48

ا نقلز /الياحا

49

تاتايانلي  /تاتاي

األسلد

Xerza
465
Dêrbelûtê
 Dêwê Jêrin,غاي مسكلن
Dêwê Ĥoko
238
Dêwê Jorin
759
Remadiyê
؟
Remedena
؟
Zelaqê Şerqî û
Xerbî
؟
Sifriyê
134
Sindiyankê
1123
Firêriyê
275
Feqira
635
Qujûma
؟
Qurbê
؟
Qîlê
247
Ke'nêgewrkê
358
Gewrika
2153
Kefersefrê
89
Bircikê
724
Kora
114
Gorda
؟
Mehmediyê Şerqî û
Xerbî
 Medayaغاي مسكلن
Merwanê Jêrin
1222
Merwanê Jorin
569
Miskê jorin û jêrin
95
Mile Xelîla
238
Nisriyê
؟
Ĥêkiçê
؟
Yalanqozê
؟
Tetera
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688
742
391
582
783
687
36
342
556
1534
1666
1182
283
539
1321
2242
4329
627
1869
1328
312
38
726
572
1376
547
993
1363
1689

50
51
52
53
54

فالك
علمداي
جاملي با
قلكي
زااية شاخ عبداليحم

55
56

يفعتا
حسايكي

غاي مسكلن

Gu.Fîlik
'Elemdar
Çamli bêl
؟
Qulkê, Gu.'Elûş
تسكنها أسية لاحدة
Zareta Şêx
Ebdirehmên
 Rif'etiyêصاي ضم بلدة جنداي
؟
Ĥesîrkê

مجموع عدد سكان ناحية جنديرس

31344

34233

Devera Şiyê

ناحية شيخ الحديد

عدد السكان لعام 2004
أسم القرية أو المزرعة
أيندة  /المزان
1
أنقل ل يب آنقل
2

بازاانلي  /البازا

3
4
5
6
7
8

حاج ب
لا كللكل  /الليدا
ديمشكانلي /ديمش
سعللجك  /السهلا

9
10
11

سناية
شاخ الحداد
شاخ چقاللي چقاللي /ت

چقاللي تحتاني /لادي الثعالح

االسم الشعبي المتداول
Erendê
Anqelê û Xirabê
Anqelê
Baziya
Çeqelê Jêrin
Ĥec Bilal
Gu. Xelîl
Tirmûşa
Çeqelê Gu.Xelê

تعداد

سجل مدني

1184
1299

2392
2007

?
298
?
487
565
411

161
668
548
1438
2051
1010

Me'mikêÇeqelê Jorin

Senarê
Şiyê
Çeqelê Mamedê

1308
5063
497

2670
9558
1508

الثعالح

12
13
14
15
16
17

ساتي ألشاغي /الصاتي
قيمتلق  /ال زفا
ك نلي  /الملسات
مستكانلي /مستكا
م ايجق  /م اي
يب بازاانلي /يب البازا

مجموع عدد سكان ناحية شيخ الحديد

573
1502
?
291
393

Alkana
Qermîtliq
Kela
mistika
Şiketka
 Xirabî Baziyaغاي مسكلن
13871
-57-

1328
2659
219
553
859
29629

ناحية المعبطلي
أسم القرية أو المزرعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
21
22
23
24
25

أبيز
أنبايلي  /أنباي
إاكي آ لي  /اا لي
الحااة
بيمج  /بيماج
جلمازانلي  /البللطا
حاج قاسملي /حاج قاسم
حملليك  /الدفل
حمل ياجل
ازاا تحتاني
ازاا فلقاني
دايكاي  /داي كباي
دالاانلي  /الدالا
شاطانلي  /يحمانا
يلطانللي  /المعزلل
سلل  /مزيع السلاما
سامالك  /السما  /السحا
ألكسلزلي  /الاتام
شليب ألغلي  /الشليب
شاخ كالل  /الشاخ األقي
شاخ هاتكل  /الشا اني
شايكانلي  /شايكا
صاتاانلي  /العطا
صايي ألشاغي /الصفيات
عيح ألشاغي /ألالد العيح

26
27

عيح شا ل  /شاخ العيح

عا الحجي غيبي

28

عا الحجي لسط

Devera Mabeta
االسم الشعبي المتداول
Avrazê
'Emara
Kaxrê
Gu.Ĥeyatê
Brîmce
Çomezna
Ĥec Qasma
Ĥemlorik Gu.Ĥebo
Reca
Xaziyanê Jêrin
Xaziyanê Jorin
Dargirê
Dela
Şêtana
Rûta
Gu.Selo
Sêmalka
Sêwiya
Gu. Şorbe
Şêx Kêlê
Şêxûtka
Şîtka
Satiya
Sariya
'Ereba,
Erebê Ĥemşelek
'Ereb Şêxo
Mala Sîno, Goçera,
Gu.Omo
Mala Xelî Pîrê
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عدد السكان لعام 4112
تعداد سجل مدني
793
473
637
253
3973
876
513
؟
1928
375
235
؟
567
84
798
129
648
163
843
؟
646
؟
2995
424
425
؟
993
؟
744
231
482
؟
928
457
783
536
1124
266
723
82
969
529
1353
345
955
181
1141
؟
3186
2189
؟
؟
؟

381
1297

33
31
32
33
34
35

عا الحجي شيقي
قطيانلي  /قطيا
قنطية
گميلك  /الجميكا
گلبك  /الصية
كليكا تحتاني /الظاهية

Ên' Ĥecer Şerq
Qitraniyê
Qenterê
Gemrûkê
Gobekê, Gulîka
Kurkê Jêrin

؟
125
1895
2647
1325
939

؟
؟
858
؟
178

التحتانا
36
37
38
39
43
41
42
43

كليكا فلقاني /الظاهية العلاا
كلكا فلقاني  /الجزيلنا
كلكا تحتاني  /الجزيلنا
التحتانا
كا إابل  /مزيع األقي
مستل عاشلي /عاشلي
المعبطلي
معصيجق  /المعصية
مايكا  /األمايا

Kurkê Jorin
Kokanê Jorin
Kokanê Jêrin
Kêl Îbo
Mist'eşûra
Mabeta
Me'serkê
Mîrka,Gundî Ĥusê,
Ĥemtato
Xirabê Rûtê
Birka
'Elcara

 44يلطل  /المنعزل
 45قشل (بيك ،
 46علي جايل
مجموع عدد سكان ناحية معبطلي

-59-

1373
2341

238
133
؟

؟

89
149
1941
294
955

334
533
7424
973
2948

؟
34333 04339

ناحية راجو

Devera Reco
عدد السكان لعام

أسم القرية أو المزرعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

أده مانلي  /اده
باناك  /با
بيبند
بعدنلي /با عدا

ب لاكل  /ب لا
تب كلي  /تلال
چتا قلال /البئيا
چي تلي /المسن
چقمق كباي /صلا كباي
چقمق ص اي /صلا ص اي

جقلم  /جلقم
جنجلي  /جنجل
جا نلي  /ال زال
طاغ ألب سي  /الجبلا
چلبانلي  /الياعي
حاج لا

حجمانلي  /حجما
حاجاكانلي  /الحجاج
حس كلكالي /الحسانا
حمشلك  /حمشل
ديلاش ألب سي /الديلاشا
دلمبللي  /األمسا
ياجل

زيكانلي  /الطل
سليك  /سلي
سامالك ياجل  /الث ثا
شداانلي /الشداا
شاخ ب

(مزيع ،

شا لي ألب سي  /الشالخ

شاخ محمدلي  /شاخ محمد

االسم الشعبي المتداول
'Edema
Banîkê
Berbenê
Be'dîna
Bilêlko
Gazê
Gu.Qêsim
Çerxûta
Çeqmaqê Mezin
Çeqmaqê Çûçik
Gu.Çêqilme
Çençeliya
Cela
Gu. Çiyê
Çobana
Ĥec Xelîl
Ĥucemala
Ĥêcîka
Gu. Ĥesen
Gu.Qopê, Ĥemşelekê
Gu. Dêwrîş
Dumilya
Reco
Zerka
Sorkê
Sêmala
Şediya
Şêx Bila
Gu. Şêx
Şêx Mihemed
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2004
تعداد

313
?
234
2722
642
?
311
20
630
109
172
344
154
133
115
626
131
319
؟

525
282
856
3122
213
?
442
193
?
112
716

سجل مدني

1117
396
1570
5146
1981
697
1675
344
3215
682
229
1317
903
852
544
3968
730
379
529
1582
1022
2098
4040
767
89
2576
415
419
557
993

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ضلضل
عطمانلي  /عطما
علمداي  /علم داي
عمي الشاغي  /عمي

علي بسكي  /العلاات
قيه بابا  /السلده
قلده كلي  /الميتفع
كالنده  /البتيات
كيي  /النصي
كميش  /الطاقا
كليانلي  /كليا
كلسانلي  /كلسا
كللاا فلقاني  /ضحاك فلقاني
كللاا تحتاني /ضحاك تحتاني

ماملي  /الثدي
ماسكانلي /ماساكا
معم الشاغي /المعام
ملساك الب سي /ملسا

مادا اكب  /المادا
هلبكانلي  /القاديا
هللالل  /هلا
لالاكلي  /الللي
بنايك  /بنديك
حاديالب سي  /الحاديا
جعنكلي  /النقش
ياح سللك  /السللك
عيبلي  /عيلب

50
51
52
53
54
55
56
57
 58قسط
 59فيفياك تحتاني  /فيفية تحتاني
 60فيفياك فلقاني  /فيفية فلقاني
 61ت كاشلي

 62أيض الدلل
ياح قلالي
63

Dodê
'Etmana
'Elendara
'Umera
'Elbbîskê
Qere Baba
Gu. Qude
Gewenda
Kurê
Kum Reşê
Kûra
Kosa
Goliyê Jorin
Goliyê Jêrin
Memala
Maseka
Me'mila
Gu. Mûskê
Stesûnê,
Meydan Ekbez
Hopka
Holîlê
Welîklî
Penêreka
Gu.Ĥeyder, 'Eltaniya
Çe'inka
Xirabî Silûg
'Ereblî
Qestel
Firfirkê Jêrin, Şêx
Evdal
Firfirkê Jorin
Tilî Kêşûr
Erdê Dolê
Xirabî Qewala
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186
375
174
524
43
256
675
808
?
392
203
292
85
177
392
424
1359
359
1302

1688
2010
785
1002
535
920
1756
2624
474
670
947
1053
702
521
1778
2023
3428
2551
1166

?
153
?
77

652
801
399
731
؟

غاي مسكلن
؟

غاي مسكلن

ياح مجاد
64
ياح سماق
65
مجموع عدد سكان ناحية راجو

Xirabî Mecî
Xirab Sinaq
21692

ناحية بلبل
أسم القرية أو المزرعة
1
2
3
4
5
6
8
9
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
21
22
23
24
25
26
27
28
29
33
31
32

؟

69317

Devera Bilbilê
االسم الشعبي المتداول

أب ألشاغي  /آب
باقچ قلناق  /باقج
بالي كلي  /بالي
بيكشلي  /بيكش
بك ألب سي  /ألب

'Ubila
Gu. Bêxçe
Baliya
Berkaşê
Gu.Bêkê
Bilbilê
Bîbaka
Gu. Bêlê
Ĥesen Dêra
Xidiriya
Xelîlaka
Gundî Dîkê
Ze'rê
Si'iriya
Şêrqîya
Şingêlê
Şêxorz
Gu. Kerê
Xilalka
'Ebûdanê
'Eşûnê
Zivingê
'Eli Kera
'Uga
Qarşiqa
Qaşa
Qizilbaşa
Qorta
Qornê
Qiri Golê
Qota

بلب

باك ألشاغي  /الطفل
با كلي  /با
حس دايلي /داي حس
ضياانلي  /ضي
لا ك ألشاغي /ال لا

داك ألب سي  /الداك
زعيي /زعية
سعياانلي سعيكانلي /المسعية
شيقانلي  /شيقا
شنكا  /شنك
شاخ ليز ( ليل ،
صاغي ألب سي /صاغي
صلالقلي  /الميلا
عبلدا
عشلن /عشاني
زفنك  /مزيع عشاني
علاكاي  /علي األطيش
علكانلي  /علكا
قايشق
قاش ألغلي  /الحاجح
قزلباش /اليأ األحمي

قلي ألشاغي /هلزا
قلين

قليي كل  /الاابس
قلطانلي  /قلطا
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عدد السكان لعام 4112
سجل مدني
تعداد
872
368
693
75
1343
88
423
؟
1112
143
4592
1742
1267
347
1438
158
1893
596
2545
813
2362
423
853
361
1569
؟
762
236
1372
189
679
263
2657
478
1132
173
3299
693
563
415
591
193
359
؟
691
224
2435
264
189
؟
641
126
833
268
1335
231
1391
371
2265
592
2131
373

33
34
35
36
37
38
39

40
41
42

كلتانلي  /المدهلل
كليزا  /السعادة
كا نلي  /السمح
محملد ألب سي /المحملدا

هاي ألغلي  /العالا
هااملي  /النلي
شيقانلي مقداد  /مزيع شيقا

دلبايل  /دباي

حاضيل  /حاضي
(،1
جلالقلي  /االكتع

 43علي بك
 44حفتايل
 45علي جايل
46
جيمقانلي
مجموع عدد سكان ناحية بلبل

Kotana
Kurzêl
Kêla
Topel Meĥmûd
Gu. Kurdo
Heyama
Qestelê Miqdêd
Dupîra
Ĥazira
Çolaqa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
11
12
13
14
15
1

616
181
356
؟
162
231
837

'Elî Bego
Gu.Ĥeftêr
Malê Jarê, 'Elcara
Cirqa

؟

04933

31413

Devera Şera

ناحية شران
أسم القرية أو المزرعة

2287
733
1195
162
532
937
373

االسم الشعبي المتداول

آلاجي

Alciya
Tilîlaqê
Îkîdamê
Baflûnê
Pelûsankê
Çema
Gu. Elkê
Ĥilûbiyê
Xirabî Şera
Dûdêrê
Diraqliya
Dêrsiwaên
Dîkmedaşê
Zêtûnekê
Serîncekê

تلا ق الصنلبيا

ااكي دام  /دام
بافلال
بللليسنك  /بلليا
چمانلي  /جما
حللبي ص اي
حللبي كباي
ياب شيا
دلدايلي /الدالدا
دلياقلي  /دلياقا
داي صلا
داكم طاش /العملد
زاتلناك  /الزاتلن
سعينجك  /السعي

 -توجد قرية صغيرة تسمى (محا)  Miĥaعلى بعد عدة مئات جنوبي هذه القرية.
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عدد السكان لعام 4112
سجل مدني
تعداد
1253
163
132
غاي مسكلن
738
113
593
172
551
6
939
427
538
313
361
133
4385
؟
42
غاي مسكلن
1146
226
3673
837
731
237
845
231
734
129

16
17
18
19
23
21
22
23
24
25
26
27
28
29
33

سنكيلي  /سنكيي
شيا
شلتاح
عيح لايا  /العيلب
علي بازانلي  /علي بازا
عمي سمل  /سام
عميانلي  /العميا
قلزلي باكاي /عا الجلز
قايقا ص اي /القاية
بالك قايقا  /البستا الكباي
قاطم
قية تب  /ت األسلد
قسط جندل  /قسط جند
قسط كشك /القسط
قلي قلالق ص اي/

؟
2596
167
132
233
73
413

Sînka
Şera
Şîlte'tê
Ereb wêranê
Be'rava
Omer Simo
Omera
 Qetlebiyêغاي مسكلن
274
Gu. Dewrîş
128
Qerqîna
1215
Qitmê
625
Qeredepe
645
Qestela Elî Cindo
232
Qestelê Kîşik
54
Qurtqulaqê Çûçik

2776
2332
262
411
699
633
897
7
964
377
5527
1199
2394
526
853

الداح الص اي
31
32
33
34
35
36
37
38
39
43
41

قلي قلالق كباي /الداح الكباي
كفيلم
كفيجن
كلب لك  /قطاية
كليتك /الحفية

ماتنلي  /الضح

ميسالا
مشعل
مادانكي  /المادا
ناز ألشاغي  /المحبب
لايكا  /البااع
 42جدادة قسط جندل  /جدادة القسط
(،1

 43اازي باغ  /الكيلم

Qurtqulaqê mezin
Keferomê
Serê kaniyê
Gubelê
Kortikê
Metîna
Mersewa
Meşalê
Meydankê
Naza
Wêreganê
'Elîqîna
Yazi baĝ

مجموع عدد سكان ناحية شران

363
144
459
373

2478
682
753
534
34

336
264
282
1283
333
186

1934
535
999
4725
1959
412

؟

؟
03334

(( -03جدول بالمعلومات اإلحصائية لعدد السكان في نواحي منطقة عفرين))

 - 1ضم إل منطق اعزاز عام .1988
-64-

31992

البحث الثالث
الحياة االقتصادية
اعتموود سووكا منطقو جبو الكوويد فووي معاشووتهم حتو منتصووف القووي العشوويا علو
مليدا يئاساا هما تيباو الحاولا لالزياعو  .بعود تلوك الفتوية أ وذ الزياعو المقوام
األل فاما تياجع تيبا الحالا إل الحدلد الدناا للكنها بقا في الميتب الثانا للهوا
أهماتهوا فووي الحاوواة االقتصووادا للسووكا لفووي القويى الجبلاو اصو  .ليغووم تنوول مصووادي
الد حالاا إال أ الزياع لتيبا الحالا الازاال المليدا اليئاساا للسكا .

الـزراعـة
اشوتهي منوواطق شوومالي غيبووي حلووح بمووا فاهووا جبو األكووياد فووي العهوولد الالناناو
لاليلماناو لالبازنطاو بزياعو أشووجاي الزاتوول لالكيمو لالحبوولح لغايهووا مو ال و
الهام  .لكان أجلد أنلا الحبلح لالزال لال ملي تنتج فاهوا .لبقاو منطقو ج.الكويد
عل مي القيل معيلف ببعض الزياعا الهام لعل يأسوها الزاتول  .لاوذكي ال وزي
لجلد نحول ألفوي بسوتا للزاتول لالكويلم لنحول  133بسوتا للثمواي المتنلعو فوي قضوات
كل في ألا ي العهد العثماني .كما اذكي أن كا ا ويج مو القضوات مقواداي عظامو مو
اليز ل َتب ْْس عل غاا ما اكل م الجلدة م ناحا الجلم.
ابلس إجمالي مساح منطقو عفويا حسوح التقسواما انداياو لمنواطق شومالي حلوح
 232775هكتايا لهي ملزع عل نلاحاها اندايا عل الشك التالي /جدل :/-13-
جنديرس شيخ الحديد
راجو
معبطلي بلبل
عفرين المركز شران
16553
32513 35235 22995 24574 33135
37776هـ
((الجدل  -14-تلز المساحا عل نلاحي المنطق /هكتاي،،

لتتلز تلك المساحا إل أياض قابلو للزياعاو لهوي مسوتثمية بالكامو لأ ويى
غاي قابل للزياع لهي عل شك ميلج لغابا لتجمعا سكنا لمنشآ اقتصوادا
لمصالح حكلماو لغايهوا .لفاموا الوي تفصوا ذلوك بملجوح إحصواتا مصولح زياعو
عفيا لعام:2334
-65-

((م طط  -4-إعداد الد داكل،،
األراضي البعلية
األراضي المروية
مشجرة سليخ
4663

المجموع سليخ

7913 3253

مشجر

المجموع

118333 131243 16833

((جدل  -15-أياض قابل للزياع مستثمية 125933هـ لكافا استثمايها،،

أبنية ومرافق صخرية ورملية مروج ومراعي غابات وحراج البحيرات
1133
18734
19138
34582
3526
((جدل  -16-أياض غاي قابل للزياع 77383هكتاي،،

المشاريع الزراعية في منطقة عفرين
يغم تلفي الكثاي م المستلزما لالملاد األللا الزياعاو فوي المنطقو إال أنو لوم
تنشووس فاهووا مشوواياع زياعاو أل منشووآ حكلماو ذا شووس أل اسووتثمايا كباووية اصو .
لقد بدأ العم في إشادة بعض المشاياع الحكلما الص اية منوذ بدااو عقود الثمانانوا مو
القي العشيا فسقام غيف زياع حلح ث ث معاصي للزاتل في المنطق .
لمنذ عام  1984بدأ العم في مشيل بنات "سد مادانكي" عل نهي عفويا لانتهو
العم بو فوي عوام  .2333لكوا قود أنشوس فوي نهااو السوبعانا مو القوي الماضوي "سود
شكل بياني يمثل نمط استثمار األراضي بطريقة األعمدة
250000

مساحة األراضي بالهكتار

200000
150000
100000
50000
0
المجموع

األراضي
البعلية

التكشفات
الصخرية

مروج و
مراعي
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غابات و
احراج

األراضي
المروية

أبنية و
مرافق

عشلن " بجانح ق".عشلن " ناحا ياجل لتجماع مااه السال للكن أهم ألسباح فنا .
لفي عام  2333أنشس الدلل في ملقع كلي ْتكْ اثنا عشية صلمع معدناو لت وزا
جزت م إنتاج القمح في المنطق .

 -0سد ميدانكي
بوودأ العم و ببنووات سوود " ماوودانكي " عل و نهووي عفوويا بجانووح ق".حللبا و " فووي عووام
 .1984لاتم حالاا تنفاذ المياح األ اية م القنولا المتفيعو عنو نحول الجنولح .حاوث
م و المنتظووي أ اقوولم المشوويل بووإيلات  33ألووف هكتوواي م و األياضووي لهوول مشوويل
إيلائي هام ساعلد بالفائدة الكباية عل معاش السكا لعل اقتصاد الب د لمو المؤمو
أ ايفع مستلى اننتاج الزياعي فوي المنطقو بنسوب كباوية .كموا أنو سواعاد التولاز إلو
احتااطي المااه الجلفا بعد االست نات ع استعمالها في الزياع  .لهوذه بعوض ملاصوفا
سد مادانكي " 17ناسا ":
((سد ركامي بنواة غضارية ،ارتفاعه 39م .وعرض سطحه 01م .وعررض قاعدتره 393م .طرول
الركررام الصررخري داخررل السررد 993م .مسرراحة الحرروض السرراكب 0333كررم .3توليررد  02ميغررا واط مررن
الكهرباء "ألغي فيما بعد" .المنسوب األعظمي للبحيرة  339.3مليون م .3تخزينها األعظمي  440م.م.3
منسوبها الكامل 333م.م .3طاقتها التخزينية عند المستوى الكامرل  091م.م .3منسروب التخرزين الميرت
 493.33م.م .3حجم الماء عند مستوى التخزين الميرت  04.3م.م .3حجرم التخرزين الحري  033.3م.م.3
امتداد البحيرة 02كم ،مساحتها  9.34كم ،4ومساحتها عند منسوب الفيضان  01.313كم .4طول القنراة
الرئيسررية الموصررلة إلررى جنررديرس 30كررم ،منهررا 24.3كررم مكشرروفة ،و9.3كررم سرريفونات وأقنيررة مغلقررة
وأنفاق .ستة سيفونات بطول إجمالي 4033م .أربعة أنفاق بطول 2132م .خمسة جسور بطول 232م.
ثالث عشرة جسراً للسيارات بطول إجمالي013م .وسيبلغ تدفق الماء في القناة الرئيسية 03.0م/3ثا)).

 -4سد عشونه (راجو)
أقام هوذا السود بوالقيح مو ق".عشولن " علو لادي "جْ يْ قوا" .لهول سود يكوامي هدفو
ت زا المااه لليي لالشيح لديت طي الفاضانا  .يبلغ ارتفاعه  31مترا ،وطوله عرن القمرة
321م ،وحجم التخزين  03م.م ،3ومساحة البحيرة  0131هكترار ،ومسراحة الحروض السراكب  93كرم.4

إال أن أ فق في ت زا المااه لليي لالشيح بسبح حودلث تكهفوا فوي أيضوا البحاوية
لهي ناجم ع لجلد ص لي نفلذة للمات لتشققا أيضا كباوية فسهمو اسوتثماي السود
لتحل إل سد تيشاحي لت ذا المااه الجلفا .

المحاصيل الزراعية
اووزي الف حوول المنوواطق السووهلا لمسوواحا األلدا و المناسووب ل اص و فووي قوويى
سه جلم أنلاعا عدادة م الحبلح :كالقمح لالشعاي لالعد لالحمص .كما ازيعل
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ال ضوواي بسنلاعهووا لالبطاطووا التووي تشووتهي بهووا قوويى جلمو اللاقعو علو الضووف الاسوويى
لنهي عفيا  .لكا للمهند الزياعي عبداليحم عبودل علوي الفضو فوي إد وا زياعو
البطاطوا إلو منطقو عفويا فوي أل ووي السوبعانا مو القوي العشويا  .كمووا توزي الووذية
الصفيات لالباضات لعباد الشم لالسمسم لغايها .لكوذلك المحاصوا الصوناعا مثو
الشلندي السكيي لالقط التبس لفي العقد التاسوع مو القوي العشويا كوا فوي ق.جلمو
لحدها أكثي م مائ في لتجفاف ألياق التبوس .لفوي النصوف األل مو القوي العشويا
كا ازي األيز أاضا في بعض حقل النلاحي الجنلبا للمنطق لسه لاچ في ال ويح
اص .
لت تلف كما إنتاج المحاصا اليئاسا م عام إل آ ي لذلك تبعا لكماو األمطواي
لظيلف اليي .لقد بلس متلسوط إنتواج المحاصوا اليئاسوا ل مسو أعولام 2333-1995
الكماا التالا :
القمح =  33624.5ط .

القط =  1382ط .
التبس =  293.17ط .

الشلندي السكيي =  55355.83ط .

األشجار المثمرة
تشوووتهي منطقووو جبووو األكوووياد بوووالزاتل لالكيمووو منوووذ عهووولد انغياوووق .لاسوووتمي
زياعتها فوي محواط القويى لالمسواحا الجبلاو لمسوطحا األلداو ألغوياض االسوته ك
المنـزلي لالمحلي لقيل عدادة.

 -1الزيتون:
د إنتاج الزاتل في مجا االستثماي االقتصادي اللاسع منذ بداا القوي العشويا .
حاث تلسوع زياعو الزاتول لتطولي حتو غطو حقللهوا معظوم المسواحا السوهلا
لالجبلاوو القابلوو للزياعوو لاحتلوو الميتبوو األللوو بووا الزياعووا األ وويى موو حاووث
المساح لاننتاج لاالهتمام لتحلل إل مصدي يئاسي لد األسية في منطق عفيا
لمجا عم لمعظم سكانها.
بلووس عوودد أشووجاي الزاتوول فووي بدااوو القووي اللاحوود لالعشوويا حسووح انحصوواتا
اليسما نحل  12ملال شجية ث ثو أيباعهوا فوي طولي انثمواي .أموا كماو إنتواج الزاو
فتقدي بـ  183ألف ط في األعلام المثمية لحلالي  53ألف ط في السونلا األ ويى
إضووواف إلووو كماوووا كباوووية مووو زاتووول المائووودة بسنلاعهوووا الوووث ث األ ضوووي لاألسووولد
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لالعتوول  .لهكووذا أ ووذ الزا و "الكوويدي" مكان و المماووز فووي األسوولاق المحلا و لالمجووالية
مجددا لاستعاد شهيت بعد أكثي م مس عشي قينا م يحا انغياق.
للك و الاج و مزايعوول الزاتوول مشووكل كباووية فووي تصووياف اننتوواج حاووث التعام و
الدللو الزاو كمعاملتهووا لمحاصووا القطو لالقمووح لالشوولندي لالتبووس للووذلك فهوول ا ضووع
لقانل العيض لالطلح .لهذا ما اعيض الف حا ل سائي كباية أحاانا.
ابدأ ملسم قطاف الزاتل في بداا شوهي تشويا الثواني لاسوتمي حتو ألائو كوانل
الثاني أحاانا لاتم ادلاا مقاب  %11م كما الزاتل .

 -2زراعة الكرمة:
كان هناك مساحا لاسع م شجاية الكيم في منطق عفيا  .لمعظم
المساحا التي جيد م األشجاي لصناع الفحم النباتي زيع بالكيم  .لكان
جادا للسكا .
منتجا شجاية الكيم م العنح لالدب لالزباح لغايها تحقق د
للك ظهلي لانتشاي ميض ذبل الكيم بشك لبائي في ألاسط القي العشيا أدى
إل استبدالها بشجية الزاتل لاالعتماد علاها بشك شب كام بدال ع الكيم .

 -3أنواع أخرى من األشجار المثمرة:
هناك أنلا أ يى م األشجاي المثموية كالسوفيج لالتفواح لاليموا لهوي توزي
بشك لاسع في السهل المحاذا لجبو لالول فوي قويى باسولط لكليزاو جلمو لبويج
عبدالل… لغايها لالمشمش لالجلز لالللز في نا .استاا لشوجية الفسوتق فوي بعوض
قيى نا.شيا  .أما شجية التا فتزي عادة فوي حقول الزاتول  .لهنواك شوجاية السوماق
التي تنمول طباعاوا علو أطوياف الحقول لفوي الجبوا  .أموا شوجية التول فهوي مو معوالم
الزان لناديا ما ا لل داي منها لالتست اقتصاداا.
لهذا جدل صادي ع مصولح زياعو عفويا بعودد األشوجاي المثموية فوي المنطقو
في نهاا عام  2333ليغم أنها صادية م جه يسما إال أنها ال تمث اللاقع الفعلي:
تفاح

دراق

مشمش

لوز

زيتون

رمان

كرمة

11ملال

1.3ملال

 223ألف  75ألف  73ألف  22ألف  9أالف

كرز

فستق

خوخ

أجاص

سفرجل

جوز

تين

5333

13333

5333

5333

3533

3333

،1(1333

((جدل  -17-انحصاتا اليسما لألشجاي المثمية في م.عفيا ،،
 - 1أعتقد أ هذا اليقم ال اعبي ع اللاقع الحقاقي.
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لفووي العقوولد األ اووية م و القووي العشوويا أ ووذ الدلل و تضووع ال طووط الزياعا و
لتحدد المسواحا لأنولا المحاصوا اللاجوح زياعتهوا .كموا تقولم بتوسما البوذاي لالسوماد
لوووبعض المزيلعوووا اليئاسوووا كوووالقط لالقموووح لالشووولندي السوووكيي لالزاتووول بسسوووعاي
معيلف لتمنح قيلضا سنلا للف حا .
لقد تبن الدلل نظام الجمعاا الف حاو لقود بلوس عوددها فوي المنطقو  183جمعاو
في عام  .2333أما اللحودا انيشوادا فوي المنطقو فعوددها  14لاعمو فاهوا مهندسول
زياعال نيشاد الف حا عل است دام اللسائ العلما في الزياع .
لقد بلس عدد الجيايا الزياعا حسح إحصاتا اليابط الف حا فوي المنطقو فوي
نهااو عووام  3365 2333جويايا لالحصووادا  135لمحيكوا الوويي  1135لاآلبوواي
االيتلازا  3533بئيا.

تـربيـة الحيــوان
كان تيبا الحالا قداما المليد اليئاسي لسكا جب األكياد .لكا السكا
استفادل م األلبا لمشتقاتها لم اللبي لالصلف في صناع السجاد لأنلا اللبا
لم جللدها في صناع بعض أنلا الحاجاا المنزلا  .لالتزا تيبا الحالا تشك
اليافا .
مصدي هاما للد للكثاي م العائ
لقد اعتن سكا المناطق الجبلا الشمالا بتيبا الماعز بصلية يئاسا  .فاموا كانو
المناطق السهلا في جلم أكثي م تم ليعي قطعا ال نم لتيبا األبقاي.
تربية الماشية :ت تلف أنلا الملاشي حسح الطباع الج يافا لتسقلمها معها
ففي القيى الجبلا ذا الطباع الحياجا كان تيبا الماعز ل اص النل األباض
ذي اللبي الطلا  Fîlikهي السائدة لكا لك قيا قطعانا منها .أما في المناطق
المن فض لالسهل الجنلبا التي تتلفي فاها الحشائش القصاية لالميلج السهلا فكان
تيبا ال نم هي المناسب  .لفي جب لالل  -قسم شيلا حاث التضايا ص يا
لمنبسط لتتلفي االعشاح القصاية فقد اهتم السكا بتيبا األبقاي أاضا.
ثم صدي في عقد ال مسانا
المناطق الحياجا فتياجع تيبا
ال نم في النلاحي السهلا بعد تلفي
البلي في الزياع لمكن السكا
القيا .

م القي العشيا أميا بمنع يعي الماعز في
الماعز منذ ذلك الحا كما تياجع أعداد قطعا
اللاسع لألياضي
آال الف ح الحداث لاالست
حت م ف ح أياض كان ميا مشاع لك
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لفي لقتنا الياه ناديا ما تيى أكثي م قطاع لاحد في ك قيا حاث ياح
ك أسية تيبي عددا قلا منها لتسما حاجاتها المنزلا  .أما في جب لالل فقد بق قسم
كباي م السكا اعملل بتيبا الماشا لاألبقاي يغم تياجع أعدادها.
األبقار :كان تلجد أعداد لافية م البقي في قيى جب الكيد لكان غالبا القيى
تملك قطاعا أل أكثوي منهوا .أموا حالاوا فهوي تيبو بشوك محودلد لتوسما حاجاوا األسوية
لتشك في حاال قلال مصديا إضافاا للد  .لتكاد تنحصي تيبا البقوي حالاوا فوي قويى
شايلا عل جب لالل  .كما تلجد في المنطق مبقيتا .
الدجاج :تلجد سبع مداج في المنطق لتنتج جزت م حاج المنطقو إلو منتجاتهوا
م الباض لاللحم .كما الجد الدجاج المنزلي لال تست ني األسية القيلا عنها.
النحل :تلفي طباع ج.الكيد بائو م ئمو لتيباتهوا لايبوي النوا أعودادا البوس بهوا
اوووا النحووو لهنووواك مووو اموووته تيباتهوووا ننتووواج العسووو تجاياوووا إال أ المباووودا
مووو
الحشيا التي تستعم في الزياعو لتنواقص المسواحا البولي تعاوق تطولي هوذه المهنو
االقتصووادا  .للووا هنوواك إحصووات دقاووق بعوودد اووا النح و فووي المنطق و إال أ الف حووا
المنتسبا إل الجمعاا الف حا كانلا املكل في نهاا عام  5372 2333لا نح .
الحيوانات المنـزلية أحادية الحافر :مث الحصا لالب ا لالحماي لهي تسوت دم
في الف ح لالنق ل اص في المناطق الجبلا لقد تقلصو أعودادها بعود انتشواي اآللاوا
الزياعا .
لتلجد في غالباو دلي السوك فوي القويى قطرط وكرالب منوـزلا  .كموا ايبوي بعضوهم
طاوولي الحمررام والحجررل والبالبررل واألرانررب بسعووداد قلالو علو سووبا الهلااو  .لهنووا جوودل
بعدد يؤل الماشا لالحالانا المنوـزلا فوي المنطقو بملجوح انحصوات اليسومي لعوام
.1998
أبقار

أغنام

ماعز

خيول

حمير

بغال

دواجن

3556

68476

34265

176

2475

1468

(6733،1

((جدل  -18-إحصات يسمي لعام  1998بتيبا الحالا في منطق عفيا ،،

 - 1ابدل أ هذا اليقم غاي دقاق ففي المنطق أضعاف هذا العدد م الدجاج المنـزلي.
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الصــناعـة
كان هناك صناعا ادلا هام في قضات كل في ألا ي القي التاسوع عشوي .فقود
جات في كتاح /الممالك العثمانا ص /167الصادي عوام  1934أ فوي القضوات  123نولال
ادلاا تنسج بها األقمش القطناو لالصولفا لعشوية مصوابس اصونع فاو الجلود المعويلف
باسم كلس يه  Kosereلهي "النعا الجلدا ".
ثم تنلع الصناعا المحلا الص اية في منطق جبو األكوياد بعود العهود العثمواني
لازدهووي صووناع معالج و الزاتوول لصوونع ال موولي م و العنووح لغايهووا لذلووك لتوولفي
الملاد األللا لالعلام األ يى الم ئم .
لتنحصي الصناعا فوي المنطقو فوي أاامنوا هوذه بمنشوآ أهلاو صو اية تعتمود علو
الملاد األللا المتلفية محلاا .لهي التس ذ إال حازا قلا مو النشواط االقتصوادي للسوكا .
لأبيز الصناعا لالحيف اليئاسا في المنطق هي:

 زيت الزيتون:مو الصووناعا القدامو فووي جبو األكووياد .لهنوواك آثوواي للكثاووي مو معاصووي الزاتوول
الباقا م العصلي ال ابية كما أ شجية الزاتل م األشجاي التي تزي اقتصواداا منوذ
قوويل عداوودة .لقوود لجوود فووي قضووات كل و فووي نهاا و القووي التاسووع عشووي  72معصووية
لعصي الزاتل (.،1
لتلجد في المنطق حالاا أكثي م  253معصية آلا  .إضاف إل معم لتكياي البقااا
الزاتا السائل الناتج لتحلالها إل زا طعام لمتلسط ما انتجو هوذا المعمو  68طنوا
كما اكيي ما مقدايه  132ط م تلك البقااا الزاتا ايج المنطق .

 صناعة الفحم النباتي:كووا

تعتبووي م و األعمووا القدام و فووي جب و األكووياد .لاووذكي ال ووزي أ قضووات كل و
مصديا هاما ألجلد أنلا الفحم النباتي لمدان حلح في العهد العثماني.
ل بعد أ د ل القلا الفينسا إل المنطق نظم عملا صنع الفحم لمنح
ي صا اص لبعض المتعهدا لقطع األشجاي لصنع الفحم النباتي ل ُمن َع بذلك القطع
الجائي لألشجاي يسماا .لاستمي العم بصناع الفحم بملجح عقلد حكلما حت ألاسط
ال مسانا م القي العشيا  .للك الازا بعض السكا في القيى النائا امايسل
هذه المهن بشك سيي لفي حدلد ضاق  .لهناك حالاا ميكزا مي صا لصناع الفحم
النباتي جنلبي مدان عفيا تستعم فاهما بصلية اص األشجاي المثمية بعد قطعها
 - 1كتاح لالا حلح العثماني سالنام " تقلام السن " لعام 1332هـ 1933/م ص .274
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م قب أصحابها أل األشجاي الحياجا التي تقطع م قب دائية الحياج .لاقدي كما
الفحم المنتج بنحل  1333ط سنلاا.

 السجاد:كان صناع السجاد م المه المنزلا الادلا الهام في المنطق للكنهوا نواديا موا
تشاهد حالاا لأصبح جزتا م التياث .الجد في مدان عفيا ميكز حكلمي لصوناع
السجاد ادلاا لآ ي للبسط لاعلد تسساسهما إل ألاسط عقد الستانا م القي العشيا .

 معامل البيرين:الباويا  :هووي بقااووا ثموواي الزاتوول بعوود اسووت ص الزاو منهووا .لاقوودي متلسووط كماو
البايا المنتج في المنطق سنلاا بـ  123ألف ط  .لابلس عدد معام معالج البايا فوي
منطق عفيا  13معم تعلد جماعها لألهالي لاعم بها نحل  153عام  .لاست لص
م البايا بعد معالجت ما مقدايه  12ألف ط م الزاو الصوناعي لصوناع الصوابل
أما الناتج بعد است ص الزا من فاسوتعم كلقولد فوي حياقوا المعمو لاوتم تحلاو
البقااا الناتج من إل فحم استعم كجميا لتد ا التنباك.

 صناعة الصابون:تلجوود فووي المنطق و عشووية معام و "مصوواب " لصووناع الصووابل ذي النلعا و الجاوودة.
لتشووتهي المنطق و بجوولدة صووابلنها منووذ القوودام لاصوونع فاهووا مووا اقوودي بووـ  4333ط و م و
الصابل .

 مقالع ومناشر الحجر:تلجد في المنطق حلالي سبع مقالع لحجواية البنوات لثو ث كسوايا ننتواج الحجوي
الناعم "النحات " إضاف إل عدد م مناشي حجي البنات األبواض لاألصوفي لهوي تتولز
حل مدانو عفويا لاوتم توسما معظوم حاجتهوا مو الحجوي ال وام مو مقوالع جبو لالول
لاصيف أكثي إنتاجها محلاا.
كما تلجد في ناحا بلب مكام للي وام لالميموي الملول لتسوتثمي بعضوها مو قبو
الدللوو لبعضووها اآل ووي موو قبوو األهووالي .لاسووتعم الي ووام عووادة فووي صووناع الووب ط
لمسووتلزما األبنا و  .كم وا تلجوود فووي المنطق و مس و معام و لتصووناع الووب ط لعوودد م و
مكاب صنع "بللك البنات".

 -تصنيع البالستيك:
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لسوويي كاناو
تلجوود ث ثو مصووانع لصووناع األدلا الب سووتاكا فووي ملاقووع كليتووك َ
(كفيجن و  ،لباسوولط لمعم و لصووناع " ووياطام" الماوواه فووي عووا داية لعفوويا  .كمووا
الجد في ق.باسلط معم لصناع بعض قطع التبدا الب ستاكا البساط للساايا .

 معامل المشروبات الروحية :)1(Meyxaneاشتهي المنطق بسنلا المشيلبا اليلحاو الممتوازة منوذ القودام لاود علو ذلوك
لجلد آثاي عدادة لمعاصي العنح تعلد إل عهلد انغياق.
لفووي ألا ووي القووي التاسووع عشووي لالنصووف األل مو القووي العشوويا أنشووس سووكا
المنطق العداد م المعام الص اية ننتاج مشيلح العيق المست يج م العنح .أما أهم
معم لصناع العيق فتم إنشاؤه سن  1927في مدان عفيا لهل اللحاد الذي الاوزا
اعم لانتج عيق (مايك البط  ،المعيلف في سلياا.

 طحن الحبوب والخبز:است السكا مااه الجدال لنهوي عفويا ننشوات عشويا الطولاحا المائاو  .لجوات
فووي كتوواح /الوودلا السوونلي العثموواني للالاو حلووح – ص /274أن و فووي عووام  1933كووا فووي
قضووات كل و  31طاحلنو تعم و علو المووات ل 25طاحلنو تووداي بووالحالا ل /3/مطوواح
تووداي بووالهلات عل و جب و لالوول ل 32فينووا لل بووز .لاسووتمي غالبا و تلووك الطوولاحا فووي
عملها إل حا ظهلي محيكا الداز ثم أهمل المطاح القدام لطالها ال ياح.

َ - 1ميْ ا َن  Meyxaneتتسلف م كلمتا  :Meyالعيق أل المشيلح ل  :Xaneمكا أل مح .
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النقل والمواصالت في منطقة ج.الكرد
كان و منطق و جب و الكوويد صوول لص و يئاسووا بووا مانووات اسووكنديلن عل و سوواح
البحي المتلسط لمدان انطاكا م جه لمدان حلوح لحلاضوي غويح نهوي الفويا مو
جه أ يى .فقد كان الطياق اليئاسوا تموي مو مدانو قيق وا عبوي سوه جلمو بقويى
الحمام لجنداي لملقع مدان عفيا الحالا مؤداا إل كل لحلوح .لبقوي هوذا الطياوق
العهد العثماني أاضا.
االستياتاجي قاد االستعما
للك بعد يسم الحدلد الجداودة بوا سولياا لتيكاوا فوي لولات اسوكنديلن لاسوت دام
الطياووق الموواية مو محافظ و ادلووح إلو حلووح تياجعو أهما و الطياووق القوودام الموواي م و
منطقووو عفووويا ثوووم توووم االسووو نات عنووو نهائاوووا لأل وووي معبوووي الحووودلد فوووي ق.حموووام فوووي
نا.جنداي لكذلك الحا بالنسب لنقط العبولي الدللاو بوا سولياا لتيكاوا فوي ق.ماودا
أكب  .فسث َي ذلك سلبا عل ألضا السكا التجايا لاالقتصادا لاالجتماعا .
لامووي ووط قطوواي الشوويق السووياع عبووي المنطقو لمسوواف 65كووم .لفووي المنطقو أيبووع
محطا للقطاي في " قطم لقلي ق ق لياجل لمادا أكب ".
البياو فووي المنطقو فووي
لقود حوودث تطووليا كباووية فووي مجووا النقو لالملاصو
العقوولد الماضووا لأنشووئ شووبك م و الطوويق المعبوودة لهووي توويبط بووا القوويى لمياكووز
النلاحي لميكز المنطق لجلايها.
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التـجارة
العهود العثمواني الميكوز التجوايي اليئاسوي للنولاحي الشومالا
كان مدان كل
لالشوويقا لمنطقوو جبوو األكووياد .أمووا سووكا النوولاحي ال يباوو فكووانلا اقصوودل مدانوو
" ْقيْ َ ا " في ال يح عل سفح جب األمانل كموا كانو الكثاوي مو المبوادال التجاياو
تووتم فووي أسوولاق حلووح .لكان و المحاصووا الزياعا و لالمنتجووا الحالانا و هووي الموولاد
اليئاسووا فووي العملاووا التجاياوو للمنطقوو  .أمووا حاجاووا المنووـز للوولازم األسووية فاووتم
شووياؤها م و أسوولاق الموود الكباووية لم و الباع و المتجووللا أاضووا لغالبووا مووا كووا اووتم
مقااضتها بما تنتج األسية القيلا .
االقتصووادا لسووكا
بعوود تقسووام المنطق و بووا األتووياك لالفينسوواا انقطع و الص و
جب األكياد موع األسولاق الكيداو فوي الشوما لال ويح فسنشوئ أسولاق تجاياو محلاو
لتلطد التباد التجايي مع أسلاق حلح.
لتتوولل الدلل و حالاووا شوويات أنوولا كثاووية م و المحاصووا الزياعا و كووالقمح لالقط و
لالشوولندي السووكيي لالتبووس .أمووا المنووتج اليئاسووي لهوول محصوول الزاتوول لنلاتج و فهوول
ا ضع لقانل العيض لالطلح.
كما تلجد في المنطق أكثي م عشيا محط لباع اللقلد لالمشتقا

البتيللا .

لالامكننا تقدايالمازا التجايي للمنطق بسبح عدم تلفي إحصائاا

دقاق .

 األسواق المحلية:تسسس في ميكز المنطق لبعض مياكز النولاحي أسولاق تجاياو أسوبلعا صو اية
تسم "بوازاي" تبوا فاهوا المنتجوا ال ذائاو لاأللبسو لاألدلا المنوـزلا لأنولا عداودة
م السلع االسته كا  .لالجد في مدان عفيا سلق المي اص بباع ال ضاي لالفلاكو
لاأللبا لمشتقاتها لفاها أاضا سلق لتجاية الزا لمحاصا الحبلح.
ل هوووذا جووودل بسسووومات األسووولاق الملجووولدة فوووي المنطقووو لتووواياخ إقامتهوووا لالمهوووا
األسبلعي:
البلدة

عفرين

راجو
1933

سررررررررررررررررررنة 1927
التأسيس
األربعاء السبت
اليوم

جنديرس شرررررررررررريخ معبطلي بعدنلي
الحديد
2338 1994
1994
1943
األحد
الجمعة
اإلثنين
((جدل  -19-أسلاق م.عفيا ،،
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الثالثاء

شران

بلبل

2338

2338

الخميس الجمعة

الســياحة واالصطياف
تجذح الطباعو الجمالو لمنطقو عفويا لملاقعهوا األثياو أعودادا كباوية مو السوااح
لالمصطافا  .لأهم الملاقع األثيا لالسااحا هوي :قلعو سومعا تو عانودايا قلعو نبوي
هليي آثواي جبو لالول …إلوخ لازليهوا سونلاا المئوا مو السوااح األجانوح لعشويا
اآلالف م الملاطنا  .لبعد أ تم تعباد بعض الطويق فوي جبو لالول بوا مو المتلقوع
أ تصبح قيى مث بياد لكاماي لجه للسااح لمحبي اآلثاي.
لمنطقو عفويا بطباعتهووا الجبلاو ال بو هووي إحودى أجمو المنوواطق فوي محافظو
حلح .حاث امي عبيها نهي عفيا لفاها العداد م جدال المااه لالاناباع المتدفقو التوي
تهح الحااة لتبد الجما  .للذلك تعتبي عفويا منطقو اصوطااف هادئو لمناسوب للفئوا
الشعبا م محافظ حلح.
لم أمواك االصوطااف األكثوي شوهية فوي المنطقو  :كفيجنو – َسويي كاناو بحاوية
ماوودانكي لباسوولط لمجعمهووا السووااحي (جبوو األحوو م ،لعانوودايا لزياڤكووي لنبووي
هليي لش كميلك .لفي الحقاق فوإ كو بقعو مو ضوفتي نهوي عفويا تعتبوي مكانوا
مناسبا لقضات الم عطل هادم لجما [المصلي .]7
لتلجد في المنطق العداد م المطواعم لالمقاصوف السوااحا للكنهوا قلالو نسوب إلو
انمكانووا السووااحا الكباووية للمنطق و  .لتعوواني أموواك السووااحا لاالصووطااف فووي منطق و
عفيا م ضعف في ال دما العام  .كما أ سوكا المنطقو الاهتمول كثاويا باالسوتفادة
م انمكانا السااحا التي تلفيهوا منطقوتهم فونمط الحاواة الف حاو ال توزا غالبو علو
تفكايهم لهذا اؤثي سلبا علو ظهولي لتطولي اسوتثمايا سوااحا ذا شوس  .لالشوك أ
بحاية مادانكي لما تضفاها م مناخ لطاوف علو طباعو جمالو أصو سوتجع المنطقو
ميكز جذح ل ستثماي السااحي مستقب .
لع جما نهي عفيا لالمنطقو كتوح األسوتاذ محمود علوي بو الشواخ حسوا أبااتوا
جمال نليد بعضا منها:
لك الطريق مج ِّمالً ومك ِّمال
عن أيك ٍة وخميلة فتهلال
عبِقت شذاك ت ُ
شب ًبا وتدلال
على اسمك يا نهر ُمسِ جال

يا نهر داعبت الجبال فأفسحت
وزرعت أطراف المياه فأسفرتْ
وجعلت عفرين المحبة جنة
ح ْول ( )1بأكمله قرى حويتها

 - 1حَ ْل ٌ :سن عام لالمقصلد هنا عدد قيى المنطق البالس عددها  365ق..
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((المصلي  -7-األماك السااحا اليئاسا في م.عفيا ،،
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الفصل الثاني

دراسة وصفية
للتضاريس والمعالم الرئيسية
لمنطقة عفرين
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التضاريس والمعالم الرئيسية
لمنطقة عفرين
اعتبي جب الكيد أحد التشعبا الجنلبا ال يبا لجبا طوليل  .لتتوسلف تضاياسو
م هضاح جبلا متفالت االيتفوا لابلوس أعلو ايتفوا لو فوي القسوم السوليي مو جبو
الكيد 1269م عند قم جب الت الكباي  Girê Mezinفولق بلودة بلبو أموا أ فوض نقطو
ع سطح البحي فتقع عند بجلاي ق.ميلانا لتص إل نحل 85م.
تفص ميتفعا جب الكيد بمميا للداا تتسوع أحاانوا لتشوك مسواحا
لتظهي في بعضها الاناباع لتحللها إل حقل زياعا جادة.
لتلجد في المنطق سهل

منبسوط

صب لمعيلف كسهل ْكتـ ْخ لجلاوق  Coqêلجلمو ،...

[المصور.]9

لأبيز ما اماز المعالم لالتضايا

الج يافا لمنطق عفيا

هي:

 كت جبلا معتدل االيتفا صالح لليعي لالزياع لالسوك فوي م تلوف فصولالسن لتش الحاز األكبي م مساح المنطق .
 نهي عفيا  :اعبي المنطق م الشما إل الجنلح .لالنهوي األسولد :الوذي اموي موحدلدها ال يبا .
 لجلد الكثاي م الاناباع لالجدال المائا الجايا . لجلد سهل لألدا لاسع م أهمها سه جلم .للتسها الدياس اللصفا لتضايا منطق عفويا لالتعويف علو أبويز معالمهوا
لملاقعهووا لتسوومااتها المحلاو سوونعيض معووالم كو كتل و جبلا و لميتفووع للا ٍد هووام لسووه
معووويلف علووو حووودة لسووونذكي صوووفاتها األساسوووا لكووو موووا قووود اكووول ذا فائووودة فوووي
الملضل .
لعل ضلت ذلك قسمنا تضايا

المنطق لمعالمها الج يافا عل النحل التالي:

 -1األلداوو الهاموو  :لادي تاوويا لادي اسووتاا لادي ماووداناا
األ اي لادي شاخ الحداد .Ge.Şiyê
 -2السهل اليئاسا  :جلم كتخ باا مادانا بالاا  -ياجل.
 -3الميتفعا الجبلا :
 الميتفعا الشيقا  :بقسماها الشمالي لالجنلبي. الميتفعا المعتيض  :الشمالا "الحدلدا " لاللسط لالجنلبا . كتل جب َح ْشتاا. -كتل جب اسْ تاا.

لادي ك َّنلووي لقسووم
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سايد في مت األبحاث القادم أسمات الملاقع لالمعالم اليئاسا فقط بتسمااتها الشوعبا
المتدالل  .للك م الجداي ذكيه أن الجد في محاط ك قياو لتجموع سوكني العشويا
ليبما المئا م التسماا لملاقع لأماك لأشجاي لص لي لميتفعا للداوا لسوهل
توود علاهووا لتعوويف بهووا لهووي فووي غالباتهووا العظم و أسوومات
لانوواباع لجوودال لمسووا
كيداو صووياح  .لهووذا إ د عل و شوويت فهوول اشوواي إل و أ للكوويد إقامو قدامو لمداوودة
لدائم في تلك القيى لاألماك المسهللو دل تيحوا أل م وادية منوذ عهولد قدامو  .لهوذا
ما سن حظ في سااق الدياس اللصفا لتضايا منطق عفيا في األبحاث القادم .

المصور  -8-المعالم والتضاريس الرئيسية لمنطقة عفرين ،معدل االرتفاعات،
حدود دولية  . + + +حدود منطقة - - - -
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البحث األل
األوديـة
توجد العديد من األلدا الكباية لالمسا
لسنذكي فاما الي أهمها:

()1

المائا الهام با ميتفعا

جب الكيد.

وادي م ْيدانا  Meydanaوامتداده
ابدأ هذا اللادي م الطيف الجنلبي الشيقي لسه ماداناا  .لانضوم إلاو فوي بدااتو
لادي ْش ْنگا  Şingêlêالقادم م الجه الشمالا الشيقا ثم اتجو جنلبوا لسوط تضوايا
جبلا حياجا لانتهي في الجلاي ال يبي لقيا ْخاللكا .ابلس طل هذا اللادي نحل 5كوم
لبعيض قلما اتجالز 233م.
اقسووم هووذا الوولادي بمجووياه الميتفعووا الشوومالا الحدلدا و لجب و الكوويد إل و قسووما :
غيبوي لشويقي لهوول الحود الفاصو بووا نواحاتي عشووايتي باوا فوي الشوويق لشوا ا فووي
ال وويح .لكووا هووذا الوولادي مموويا هامووا نحوول منوواطق جبووا األمووانل  .لامووي عبوويه حالاووا
طياووق ممهوود تص و إل و قوويى ماووداناا  .لحافتوواه عالاتووا لشوودادتا االنحووداي ت طاهمووا
األشوجاي ال اباو لالزاتوول  .لتلجود علو حلافو لسووفلح العداود مو الكهولف لالجوويلف
الص يا الض م .
بعد لصل هذا اللادي إل ق ".لكا" استمي جنلبا ضم تضايا سهلا
متملج تسم دَ شتا َجاماي  "Deşta Camiyêسه الجامع" إل حا لصلل إل جلاي
قيى علمداي لكليزا فامي با جب جْ يقا  Çirqaبقمت التي تسم Bena Kurdê
"جيف الكليدا " في الشيق لجب ب لي حبش  Bîlalî Ĥebeşفي ال يح لاسم هنا
بلادي كليزا لاسم القسم الجنلبي من سْ ْنجْ كْ  .Sincikلهل أاضا لا ٍد عماق امي
با تضايا جبلا حياجا لابلس طلل نحل 3كم لتقع قَ .زيْ كا عند نهاات الجنلبا
الشيقا عل سفح جب ب .
بعدها تنبسط التضايا لالتقي لادي "سنجك" بـ "لادي جْ يْ قا" القادم م الشما
الشيقي لهل أاضا لاد كباي لاعبي تضايا جبلا حياجا عالا لامي با جبلي
 - 1ياجع المصلي يقم (.،5
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ْ ْدياا ل جْ يْ قا .ثم استمي اللادي الجداد المتشك م اندماج اللاداا جنلبا إل حا
اللصل إل قَ .عشلن لاسم بجلايها بلادي عشلن لقد بني علا بجانح القيا "سد
عشلن " لتجماع مااه السال .
بعد ملقع ذلك السد اص إلا لاد آ ي لاسع لطلا قادم م جه ال يح م
أطياف ق".قاسم" اسم لادي ْزقاقا  Ge.Ziqaqaأل َزليا قاچا ْقجاا Zewra
 . Qaçaqciyaلبعد تعيجا كثاية لمجيى اللادي ضم التضايا الجبلا الحياجا
اللعية لألطياف الشمالا الشيقا لجب هالاي اص إل الجه الشيقا لجب هالاي
لاسم هنا غيبي ق.حسندايا بـ لادي هالاي ثم التقي جنلبي غيبي هذه القيا بلادي
چاا  Ge.Çayêالقادم م الشما الشيقي لاشك معا لادي زيافكي المعيلف.
لعل النحل اص الطل انجمالي للادي مادانا لامتدادات م سه ماداناا
لحت نهاات بجلاي قَ .ح َسندايا نحل 23كم .لنظيا للتضايا الجبلا الحادة لالطلال
التي امي عبيها اللادي تنحدي إلا لمن سال كثاية لقلا كان معظمها تبلس مجيى
نهي عفيا .
وادي تيرا (النشاب) Gelî Tîra
اسووم المعوويح "لادي النشوواح" لهوول مو المموويا الهامو فووي منطقو جبو الكوويد.
لاصوو السووهل الجنلباوو للمنطقوو بووالنلاحي الشوومالا فووي ياجوول لسووهل بالاووا لLêçe
لمادا أكب لنلاحي األمانل لامي فاو وط قطواي الشويق السوياع لالطياوق المعبودة
أاضا.
ابلووس طوول الوولادي موو مد لوو الجنوولبي عنوود قَ .بي َبنووي  Gu.Berbenêإلوو مد لوو
الشمالي 3233م أموا عيضو فاتويالح بوا أمتواي قلالو إلو بضوع عشويا مو األمتواي.
حافتا اللادي عالاتا لشدادتا االنحداي لم طاة بسشجاي الزاتول البويي لالوبطم لالسونداا
لاألشجاي الحياجا البيا األ يى.
لابودل أ للولادي أهماتو الكباوية منوذ القودام فقود كوا ممويا إجباياوا ليبموا طويا
بدالل اسم الذي اد عل زم استعما س ح السهام (القل لالنشاح.،
لفي الفتية المعاصية ايتبط اسم اللادي بالعداد مو األحوداث التايا او فقود تصودى
فا سادل آغا داكل ليفاق م المجاهدا ميا عدادة للقلا الفينسا سن .1923
تلجود فووي الوولادي مكووام ل وام الحداوود كمووا تجوويي فاو ماواه نقاو معظووم أاووام السوون
بعضها تستي م اناباع القيى المجالية لمد ل الشمالي مث ق.چ ْقل َم لبعضوها تنبوع مو
عمق مجياه.
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لتلجد في منتصف اللادي لعل جهت ال يبا ص ية كباية منتصوب أ وذ بفعو
لمنو سومي بوـ َكڤويي بولك Kevrî bûk
علام الطباع هائ عيل ياكبو علو فوي
"الحجي العيل " لهي ص ية معيلف في تلك النلاحي.
وادي خاسـتيا Geliyê Xastiya
مائاوو قادموو موو جوولاي
اتشووك هووذا الوولادي فووي بدااتوو موو تجمووع لعوودة مسووا
ق.مايكووا التابع و لناحا و معبطلووي لم و ايتفووا /633م تقيابووا .ثووم انحوودي نحوول الجنوولح
ال يبوي فوي منواطق كلسووا متفالتو القسوالة ممووا اوؤدي إلو تعماووق مجوياه حانوا لتلسووع
أجزات من أحاانا أ يى لبطل إجمالي ابلس نحل /17كم.
انحصي مجيى اللادي با ميتفعا معيلفا م ميتفعا جب الكيد لهموا :جبو
حشتاا في الجنلح لجب استاا في الشما لانتهي أ اويا إلو سوه العموق بايتفوا 85
م ع سطح البحي بجلاي قياتي ميلانا .
كووا هووذا الوولادي غزاووي الماوواه لكثووية الانوواباع التووي تيفوود مجووياه مو السووفلح الجبلا و
المحاط ب بحاث أقام علا قداما سبع طلاحا مائا كما كانو تسواي فاو الوزلايق
الص اية للك تعاقح أعلام الجفاف لنضلح الانواباع الم ذاو لو أدى إلو شوح مااهو
لانقطاعها في كثاي م السنلا .
للك جوزت مو لادي اسوتاا اسوم واص اعويف بو  :ففوي بدااتو شويقي ق.كوا لي
اعوويف بولادي الجوودل  Ge.Erqêلالقسووم الووذي الاو اعوويف بولادي التو Ge.Ber Til
لم بعده بمحواذاة قَ .يجوا  Recaاسوم لادي بوا َبوياق  Ge.Bîçberaqêلقويح ق.دَ ال
 Delaاعيف باسمها أما القسم الذي اقاب ق.يمضانا فاسوم لادي زاو " Ge.Zînنسوب
إل ص ية كباية تشب سيج الحصا  "Zînلم بعدها لمقاب ق.بازاا اسم " اللادي
الضاق"  .Ge.Tengأما القسم األ اي م الولادي فاسوم لادي جْ ويجْ ْم  Ge.Circimلهول
انتهي با قياتي ميلانا الفلقانا لالتحتانا .
تنب عل طيفي اللادي لفوي قاعو م تلوف أنولا األشوجاي المثموية ل اصو شوجي
التوي تصو إلاو منطقو اصوطااف يائعو
الجلز لالمشمش لاتشك من لمو المسوا
اص بعد أ تم تعباد الطياق اليئاسا الماية عبي مجياه.
وادي كالنلي Gelî Kela
ابدأ هذا اللادي م النهاا ال يبا لسه "ديلما – كوتخ" فوي الشويق لانتهوي فوي
ال ووويح بجووولاي ق.أينووودة المحاذاووو لسوووه العموووق بالقسوووم المسوووم لادي شووواخ الحداووود
 Ge.Şiyêلبطل ابلس حولالي عشوية كالولمتيا  .لهول المموي اللحاود فوي تلوك النولاحي
الذي اص سه جلم لكتخ في الشيق بناحا شاخ الحداد لسه العمق في ال يح.
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ابدأ اللادي م جلاي ق .ازاا تحتاني لاتج غيبا مجياه ضواق لأطيافو عالاو
المائا و كمووا تتفجووي فا و الانوواباع الص و اية فووي
لحياجا و تيفووده الكثاووي م و المسووا
السنلا الممطية فاتشك جدل كباي انتهي في سه شاخ الحداد لالعمق.
انسووح اسووم هووذا الوولادي إل و قَ .ك و ال  Kelaالتووي تقووع فووي منتصووف مسووافت لعل و
لاجهت و الجنلبا و  .لعنوود النهاا و ال يبا و للوولادي تلجوود قياتووا مْسْ ووتكا  Mistikaفووي الجه و
الشمالا لأينده  Erendêفي جهت الجنلبا .
ب و ت ط و جنبات و العالا و لذا التيب و الباضووات بسشووجاي
هووذا الوولادي ذل طباع و
الصنلبي الحياجا الطباعا لقد تم تعباد الطياق المواي عبوي الولادي مموا سوه المويلي
فا م الشيق إل ال يح محلال اللادي إل منطق اصطااف لاعدة.
وادي Sari Sînê
اتشووك م و الجه و الجنلبا و ال يبا و لسووه بالاووا بجوولاي ق.بوواناكي  Banîkêاللاقع و
غيبي بلدة ياجل بنحل 2كم لاس ذ مجياه اتجاها غيباا بانحداي متلسوط الشودة نحول سوه
العمووق لهوول افص و فووي مسووايه المتعوويج مووا بووا جبلووي "هلپكووا"  Hopkaفووي الشووما
ل" َع ْتمانا"  'Etmanaفي الجنلح.
ابلس طل اللادي م بداات إل نهاات نحل 6كم لهول ذل ضوفتا شواهقتا ت طاهموا
الحياج الطباعا الكثاف التي تمنحها مناظي يائع لطباع عذيات.
اعتبي هذا الولادي أحود الممويا الهامو نحول سوه العموق لمنواطق األموانل لاموي
منو طياووق عبوود موؤ يا .لتلجوود قوويح نهااتو ال يباو لعلو سوفح الشوومالي ق .ووياح
سماق لدليها مسقلف بالقصح لعند نهاا مجياه في السه تلجد ق.سوليك  .أموا علو
جهتو الاسويى لفوي قسوم ال يبوي فتلجود القويى التالاو . Kurê, Şediy, Kum Reşê :
لتلجد عل أطياف مكام فلزا الحداد لهي تستثمي في نطاق محدلد.
وادي Çayê
ابدأ هذا اللادي م جلاي ق.مالي ژايي  Malê Jarêجنلبي شيقي بلدة بلب بحلالي
7كم ثم اتج جنلبا بمجيى متعيج تبعا للتضايا لافصو الميتفعوا المحاذاو للضوف
ال يبا لنهي عفيا ع ميتفعا السلسلتا المعتيضتا اللسط لالجنلبا فوي ال ويح
لساستي ذكيهم الحقا.
بعد تشكل بنحل 4كم امي هذا اللادي مو ق".قسوط مقوداد" ثوم مو الجهو الشويقا
عداووودة مووو السوووفلح
لقياووو "كلتانوووا"  Kotanaبعووود أ اكووول قووود انتهووو إلاووو مسوووا
لالميتفعووا المجووالية ل و لتحوول إل و لاد لاسووع لعماووق تجوويي فا و ماوواه غزاووية فووي
-86-

السنلا المطاية .لفي جنلبي ق.كلتانا بنحل 3كم اموي علاو الطياوق العوام الموؤدي إلو
بلدة بلب م فلق جسي أقام علا .
لاأللدا و الفيعا و لامووي م و
ثووم اسووتمي الوولادي فووي اسووتقبا المزاوود م و المسووا
شيقي قَ .ح َس ْندايا  Hesen Dêraلالتقوي فوي جنلبهوا لعلو األطوياف الجنلباو الشويقا
لجب هالاي بلادي "عشلن " القادم مو الشوما ال يبوي كامتوداد لولادي مو اودانا .هنوا فوي
هذا الملقع اتحل إل جدل موات هوام للجولد انواباع هامو فوي مجوياه لمحاطو ل اصو
نبع ْ
غلل ُ ل  Ĝulĝulêقيح ق.عمايا لاعويف هنوا بولادي زياڤكوي .ثوم التقوي هوذا الولادي
عند ت زياڤكوي بجودل موات كوتخ بعود أ اكول أنهو مسواية تزاود عو 25كوم للاسوتمي
بنف االسم منتهاا في نهي عفيا .
وادي Qerecurnê
اتشك م المنحديا الشمالا للميتفعا الجبلا لقويى "بوافلل لقطمو لكفيجنو "
لاتج غيبا نحل مجيى نهي عفيا .
امي هذا اللادي بعد تشكل م جنلبي ق.س ْنكا  Sînkaلما با شويا ل يبو شويا
ثم استمي غيبا لالتقي قيح موزاي َقو َيه ُجيْ نو بولاد قوادم مو جهو ق.متانوا  Metînaلهنوا
اقام علا جسي اسمنتي حداث.
لاعتبايا م هذا الملقع لباتجاه ال ويح ايشوح مو قوا مجوياه ماواه عذبو فاتحول
الوولادي بعوود مسوواي عوودة مئووا م و األمتوواي إل و جوودل كثاووي الماوواه ت طووي أشووجاي الوودلح
الض م مجياه لاصبح متنزها يائعا .لبعد نحول 2كوم تسوقط مااهو مو جويف صو يي
بايتفا نحل سبع أمتاي فاتشك ش ال ص ايا أ اذ.
بعد ملقع الش بنحل 533م الجد عل جهت الجنلباو تو حللباو األثويي ثوم اموي
علا الجسي الجداد المقوام قويح ملقوع سود ماودانكي .لانتهوي هوذا الولادي فوي نهوي عفويا
عل بعد نحل 2كم غيبي ذلك الجسي.
ابلووس طوول مسووا الوولادي حوولالي 9كووم .لايفووده فووي مسووايه العداوود موو المسووا
لاأللدا الفيعا لتتشك فا أحاانا في فصلي اليباع لال ياف سال جايف .
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السهول
السهل

لهي عل نلعا :

 السررهول الفيضررية :لامثلهووا فووي منطق و عفوويا سووه جلم و المعوويلف باتسوواعل صلبت .
 السرهول البينيرة :لتقوع بوا الميتفعوا الجبلاو لمو أبيزهوا فوي منطقو عفووياسهل ماداناا لباا لكتخ لياجل...

سهل جومِه Deşta Cûmê
ابدأ سه جلم م السفلح الجنلبا لجب هالاي في الشما لانتهوي فوي الجنولح
ال يبي عند الحودلد التيكاو بطول ابلوس نحول 43كوم لعويض موا بوا 15-5كوم .لاموي
نهي عفيا عبيه م شمال إل جنلب .
لهل سه لحقي صح اصلح للعداد م المزيلعا لاألشجاي المثمية ل اصو
شجية الزاتل التي ت طي نحل  %83م مساحت  .لتنبع في أيجواته عشويا الانواباع
لتشك أحاانا جدال كباية مثو موات زياڤكوي ل ْكو ْت ْخ لجلاوق لباسولط لعوا دايا …
لغايها.
لاوود اكتشوواف الهاك و العظمووي لطف و ناانووديتا فووي كهووف دلدَ يا و  Duderiyêفووي
السفح ال يبي م جبو لالول المطو علو سوه جلمو أ السوه لحولض نهوي عفويا
لكهلف السفلح ال يبا لجبو لالول اصو كانو مسهللو منوذ األزمنو القدامو لاؤكود
ذلووك لجوولد عشوويا الووت لالملاقووع األثيا و فووي أيجووات السووه لهووي تشوواي إل و سووك
متلاص لم انقطع منذ القدام.
اقسم ميتفع مدان عفيا أل تي طلا ( Tilê irêj )1سه جلم إل قسما
ل جنوبي:

شرمالي

 -أهم معالم القسم الشمالي لسهل جومه:

 - 1تي  :كلم سياانا تعني ت أل جب
الت الطلا .

لفوي الكيداو  .Gir :اسوم الكويد هوذا التو  Girê Dirêj :أي:
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اس وذ هوذا القسووم شوك ميبعووا تقيابوا بمسوواح نحول  153كووم 2احوده مو الشويق نهووي
عفيا لم الشما جب هالاي لم ال يح ميتفعا جبلي معم ل استاا لم الجنلح
ميتفع  Tilê Dirêjلمدان عفيا .
تتناثي عل هذا القسم مو السوه لعلو أطيافو عشويا القويى الكباوية لالصو اية
م أهمها قيى گميلك في أقص الشوما الشويقي لبعودنلي فوي أقصو الشوما ال يبوي
لجلاووق فووي الجنوولح ال يبووي إضوواف إلو مدانو عفوويا اللاقعو علو أطيافو الجنلباو ،
لاعتبي جدللي كتخ لزياڤكي م المعالم الهام لهذا القسم [المصور.]9
لاتسلف هذا القسم م سه جلم م عدة أجزات تسم بسسمات القيى اللاقع علاها
مث سهل كتخ لعمايا لجلاق.

المصور -9-
حدود القسم الشمالي لسهل
جومه ……
طريق معبدة - - - - -
المقياس153333/1 :
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سرهل كرتخ :احوده مو ال ويح جبو َمعْ مْ و لمو الجنولح جبو اسوتاا لمو الشوويق
سووه عمووايا لموو الشووما قوويى بعوودنلي لحمشوولك .تلجوود فووي جهتوو ال يباوو جنوولبي
ق.كليكا فلقاني  Kurkê Jorinنبوع " Kaniya Sêvaنبوع التفواح" لبجولايه تو ديلماو
األثيي لمزاي  Mûradaالمعيلف .لتلتقي بجانوح ذلوك التو ث ثو جودال تكول غزاوية
الماوواه فوووي السوونا المطاوووية لهووي جووودال " :البئووي" القوووادم موو ال ووويح لجووودل لداي
"ملسوووانكي  "Mûsankêالقوووادم مووو أطوووياف قياتوووي بيمجووو ل َسووولل لجووودل موووات نبوووع
 Kaniya Sêvaالمذكلي أع ه لاتشك منهم جدل موات  Dirûmiyêالمعويلف لتتصو
مااه و بجوودل مووات كووتخ قوويح جسووي حس و ماشووكي  Ĥesenî Mêşkêعل و طياووق عووام
عفيا  -ياجل.
كما الجد عل الجه الشيقا للسه لادي كتخ لنبع كتخ "اسوم القودام نبوع بيبنو "
لالجد بالقيح من ت كتخ األثيي المعيلف .كما امي عبيه ط القطاي.
سهل عمارا :لهي المساح اللاقع بوا لادي زيافكوي ل وط القطواي مو الجنولح
لقيى عمايا لشليب في الشما لاعيف أاضوا باسوم ملقوع سواكليي  .Sêkurêأموا تو
زياڤكي لهل م الت األثيا الهام لالكباية فاقوع عنود ت قوي جودللي كوتخ لزياڤكوي
مقاب الجيف الص يي المسم " )1(Zinarê Înêصو ية الجمعو " لاشوك معوا يافود
زياڤكي الذي اصح في نهي عفيا شمالي محط قليط قلالق للقطاي.
سهل جويق :هي المساح السهلا الممتدة بوا ميتفوع " Xemrevînêهضوب مدانو
عفيا " في الجنلح للادي زياڤكوي فوي الشوما لميتفوع ق.جلاوق فوي ال ويح لنهوي
عفوويا فووي الشوويق .لالجوود شوويقي ق.جلاووق ملقووع أثوويي اسووم ْزبابو لهوول قووائم عل و
ميتفع م األيض اسم " Çi.Dûzالجب المنبسط" حاوث كوا مشوجيا بسكموا سونداا
متسالا الطل تعطا شك منبسطا لكان علو جهتو الشومالا ثكنو عسوكيا عثماناو
نهبها األهالي بعد الحيح العالماو األللو لاسوتعمللا شوبها لحجايتهوا فوي البنوات .كموا
تلجوود شوومالي شوويقي ق.جلاووق قوويح الطياووق العووام ملقووع أثوويي لمقبووية قدامو اقصوودها
الحفايل بحثا ع التحف األثيا .
أموا ملقووع كولم َبلي  Kumbelêاألثوويي فهول اقووع لسوط سووه جلاوق شوويقي الطياووق
العام .لهناك ملقع أثيي هام آ ي هل تل عنداب لتذكيها كتح التاياخ بسنها كان مدان
عامية في العهلد انغياقا لالبازنطا لفي المكا اناباع مات عذب .
 - 1جيف ص يي عظام ابلس ايتفاع أكثي م  53متيا اس وذ شوك جوداي منتصوح الجود فوي نصوف
األسف ث ث غيف محفلية في الص ي لاقا في المنطق إن حانموا كانو تلو  Ziravkêالتوي تكواد
ت طاها القطع الف ايا الالم في قودام الزموا قياو عوامية كوا هنواك جسوي بوا النهااو الجنلباو للتلو
"القيا " لبا تلك ال يف التي كان مقيا لزعامها.
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الجوود إل و الجنوولح م و ملقووع عنداب و بووا قياتووي آسووتاي لتووي طلا و لعل و الضووف
ال يباو لنهوي عفويا تو أثويي اسوم " Girê Xelêتو لوي" تلجود بجولايه الجنولبي
مقووابي منوودثية لآثوواي قدامو تظهووي مووع الف حو بووا الحووا لاآل ووي لالجوود عل و الجانووح
الشمالي الشيقي للت نبع مات تبا لنا أن مو نول الفجَّ وايا القدامو حاوث تتودفق مااهو
م ماسلية ف ايا أثيا "قسط " تستي م جه عنداب في الجه الشمالا .
لهناك ت أثيي آ ي اقع جنلبي ت َ لي  Gi.Xelêعل الضف الاسويى للنهوي قويح
مدان عفيا  .كما الجد ت أثيي ثالث لمقبية قدام مقاب ق.كفيلم عل الضف ال يباو
لنهي عفيا لال تزا تلجد في ذلك الملقوع قولائم جسوي أثويي اشوب فوي بنائو الجسويا
الباقاا م العهد اليلماني عند ملقع نبي هليي لقد صمد قلائم لسط مجيى النهي
طلا تلك القيل لحت أاامنا هذه.
لبشك عام الجد في هذا القسم مو سوه جلمو عشويا األمواك لالملاقوع األثياو
التي تستحق التنقاح فاها لال مجا لذكيها جماعهوا لكثيتهوا لهوي تشواي إلو سوك قودام
لإلنسا فاها.

 معالم القسم الجنوبي لسهل جومه:ابدأ م مدان عفويا شوماال لانتهوي فوي ال ويح عنود الحودلد التيكاو بجولاي ق.مو
لووا  Mile Xelîlaلبطوول إجمووالي ابلووس نحوول 33كووم لبعوويض حوولالي  13كووم .لهوول
منبسووط سووهلي متموولج لاسووع ل صووح تحوواط ب و ميتفعووا جب و الكوويد م و ال وويح ثووم
الشما لجب لالل م الشويق ثوم الجنولح لاجويي نهوي عفويا فوي لسوط  .للتسوها
اسووتعياض معووالم هووذا القسووم نقسووم إلو قسووما السووياي األاسووي لنهووي عفوويا لالسووياي
األام [المصور :]01

السرير األيسر "الشرقي" لنهر عفرين:
ابدأ هذا القسم مو السوه فوي الشوما مو ق.جلمكو لاد لو نهوي عفويا بمنسولح
نحوول 213م عوو سووطح البحووي .لإلوو الجنووولح موو هووذه القياوو هنوواك لادي جلحشوووكي
 Ge.Coĥişkêالذي كا كثاي المااه لاألسماك لهل اتشك قيح ق.كفيجن ثم اتج نحل
الجنلح ال يبي صلح نهي عفيا .
بعد هذا اللادي في الجنلح تلجد هضب بيكانا تسم َع ْ
مْپالكي  'Empelkêلكا
امي عبيها باتجاه ق.تينده في الجنلح طياق َسيساما  .Rêka Sersamaلقد تسس
علاها حي األشيفا الحالي لمدان عفيا لحي َقياج كنجل أاضا(.)1
 - 1كنجل أحمل اسم ما الملقع سابقا.
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المصور  -13-المقياس153333/1 :
حدود القسم الجنوبي لسهل جومه ....طريق معبدة ----

لإل و الشوويق م و هووذه الهضووب تلجوود بووا الهضووب لبووا جب و لالوول فووي الشوويق
مسوواح سووهلا لاسووع ل صووب تبوودأ مو شوومالي ق.عوويش قابوواي لاسووم الجووزت اللاقووع
غيبي القيا "سه قابواي" ،لتتلسوط أطو حصو قابواي األثويي .أموا الجوزت الجنولبي
الممتد م ق.عيش قاباي لحتو األطوياف الشويقا لقياو تينوده فاسوم سوه عيشوي
.Deşta 'Erşê
ثووم تسووتمي تلووك الهضووب البازلتا و لحووي االشوويفا جنلب وا باتجوواه ق.تينووده لاعبيهووا
جنلبي القيا م الشيق إل ال يح لا ٍد اعيف باسم القيا لهل اتشك م ث ثو ألداو
تبدأ جماعها م جب لالل في الشويق لتتجو غيبوا عبوي السوه لهوي مو الشوما إلو
الجنووولح  Ge.'Erşêل  Ge.Golesorêل  Ge.Kozberxêلالجووود فوووي النهااووو ال يباووو
للولادي نبووع قياو تينووده كانو غزايتهوا / 2ثووا لفاهوا أسووماك احوويم إاووذاتها( )1لالجوود
بجانح النبع مقام انسح إل عبدالقادي الكا ني لمقبية القيا .
 - 1ابتوودات مو ق.قابوواي لإل و مووا بعوود ق.جَ لَمو كان و تعوواش فووي انوواباع جماووع تلووك القوويى أسووماك احوويم
اصطاادها لتنال لحلمها.
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بعوود هووذا الوولادي تسووتمي الهضووب البيكانا و لتسووم هنووا بووـ َح َس وايي  Ĥesarêلهووي
مزيلعو بووالزاتل لكووا علو جهتهووا ال يباو بجانووح طياووق عووام عفوويا باسوولط نبووع
" Bîrguriyêبئي الجويح" افاود ماؤهوا لتيابهوا فوي معالجو دات الجويح لذلوك الحتلائهوا
عل مادة الكبيا (.،1
لعل هذه الهضب لفي منتصف المساف بوا قياتوي تينوده لكليزاو جلمو الجود
ملقع اسم  Darpaçkêنسب إل شجية عيعي كا النا اتبيكل بهوا لاعلقول علاهوا
قطعا م القماش لكا بجانبها قبي مندثي فاقتلع البواحثل عو الكنولز الشوجية لحفويلا
القبي أاضا.
لإل الجنلح أكثي غيبي ق.كليزا جلم تتحل تلك الهضب إل كلسوا لتسوم
هناك  Qeracî Zareta Şêx Saliĥنسب لمزاي شاخ صالح الملجلد علاهوا .لتنتهوي هوذه
الهضب عند األطياف الجنلبا لقيا عاندايا.
بعد انتهوات تلوك الهضوب تلتقوي المسواحتا السوهلاتا األللو الغربيرة :لاحودها نهوي
عفوويا م و ال وويح لمدان و عفوويا م و الشووما لاتلسووطها جنوولبي مدان و عفوويا ت و
ق.تينده األثيي الجد في هذا القسم مشتلا ننتاج شتل األشجاي الحياجا عل الضوف
الشيقا لنهي عفويا  .لالمسواح الثاناو الشررقية :لاحودها مو الشويق جبو لالول لمو
ال يح الهضب البازلتا المذكلية آنفا .لبت قي المسواحتا السوهلاتا الموذكليتا جنولبي
قيا عا دايا اتشك سه باسلط لعانودايا المعويلف لتلجود فوي هوذا السوه لعلو
أطياف و العداوود م و الانوواباع لاألموواك األثيا و مث و ت و لنبووع عووا دايا لنبووع باسوولط
بش لها لملقع قلعتها القدام لسط القيا .
لتلجود فوي تلوك المسوواح السوهلا بوا قياتوي كليزاو جلمو لباسولط عودة ملاقووع
أليداي  Deşta Oredarêلسوه الزعتوي لالسول
معيلف لجوداية بالوذكي مثو  :سوه
َ
 .Deşta Ze'terkê û Sûskêثم انتهي هذا الجزت م السه في جنولبي ق.باسولط بمموي
" Ge.Xiyaraلادي ال ااي" لهل ممي ضاق لعماق افص بوا جبو لالول فوي الشويق
لميتفع بلزاك في ال يح لاموي نهوي عفويا عبويه نحول قياو بويج عبودالل القيابو فوي
الجه الجنلبا م الممي.
بعد هذا الولادي انفوتح سوه جلمو مجوددا علو منبسوط لاسوع مو األياضوي اللحقاو
الزياعا لهي تمتد غيبا بطل نحل 15كم حت الحودلد التيكاو لبعويض نحول مسو
كاللمتيا لتصلح للعداد مو المزيلعوا لتكثوي فاهوا حقول أشوجاي الفلاكو ل اصو
 - 1عثي الف حل في المساف با هذا النبع لت تينده األثيي عل اناباح ف ايا اعتقد أنها كان
تستعم في العهلد القدا لنق مااه ذلك النبع إل ملقع الت .
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اليما  .لال تت ل هذا السه اللاسع معالم ممازة كثاية سلى بعوض الهضواح الصو اية
لالت األثياو للقويى اللاقعو بمحواذاة جبو لالول لمو أبيزهوا هضوب مشوجية تسوم
" Milêالكتووف" شوومالي ق.إسووكا لاطلووق هووذا االسووم عل و الملقووع السووهلي المجووالي لهووا
أاضا .لفي الجلاي ال يبي لقيا إسكا الجد نبعها لهل ب زاية / 28ثا.
بعد ق.إسكا استمي السه دل معوالم هامو حتو شومالي ق.جلمو حاوث تلجود تلو
ْقيْ مْ ْز  Qirmizاألثيا لمقبية القياو لنبوع القبولي  Tirbaب وزاية / 8ثوا لكوا اشوك
مع نبع مْ يجان  Mircanêالقياح من بحاية ص اية غيبي الت ا ويج منهوا لا ٍد اسوم
زاتل َنك اتج شماال لانتهي في نهي عفيا مقاب ق.أبل كعب بطل نحل 2كم.
لإل و الشووما ال يبووي م و قَ .جلَم و لشوويقي ق.ت و سووللي بحوولالي 1.5كووم تلجوود
البحاية المعيلف المسم  Gol Bi'îrêلكان قوداما بحاوية حقاقاو  .لبجانوح هوذه القياو
م جهتها الشيقا الجد ت سللي األثيي لنبع مات مْ يازا  Mirazaإضواف إلو مكوام
أيضا عدادة محفلية في الص لي عل هائ مقابي أثيا قدام .
بعود تو سوللي ال تلجود معووالم بوايزة تسوتحق الوذكي لانتهووي هوذا القسوم الشويقي مو
سه جلم بجلاي ق ".م لا " عل الحدلد السليا التيكا .
لم و الجووداي بالووذكي أ لك و قيا و م و قوويى سووه جلم و ت و أل أكثووي وواص بهووا
لجماعها أثيا لتظهي فاها لق ف ايا لدالئ سك قدام.

القسم الجنوبي لسهل جومه "السـرير األيمـن لنهر عفرين":
ابدأ هذا القسوم مو جولاي مدانو عفويا لانتهوي عنود ق.الحموام فوي أقصو الجنولح
ال يبووي عل و الحوودلد التيكا و  .لهوول اتحوودد م و الشوويق ثووم الجنوولح بنهووي عفوويا لم و
ال يح ثم الشما بميتفعا جب َحشوتاا .كموا اتصو فوي الشوما بسوه جلاوق عبوي مموي
لاسووع اقووع غيبووي ق.كفيشووا اسووم لادي " Ge.Tizbiyالمسووبح " وهووو اسووم نوول م و
الشووجي .لهووذا القسووم بمسوواحت اللاسووع اكوواد اكوول م ط و باشووجاي الزاتوول عل و امتووداد
عشيا الكاللمتيا .
ات ل هذه المساح السهلا اللاسع في بدااات الشمالا با قياتي كفيشوا لمعياتو
لاداا احم اسم القياتا لهما اتجها شويقا نحول نهوي عفويا لالجود بانهموا ملقوع
اسووم  " Gola Cilfikبحاووية جْ ْل ْفووكْ " لبجوولايه المقبووية القدامو لقياو معياتو  .أمووا تو
معيات األثيي لنبع مات َ ْ
لالكوي  Xelîlkêالقياوح منو فاقعوا إلو الجنولح الشويقي مو
القيا .
لتبوودأ موو جنوولبي ق.معيات و هضووب بيكاناوو تسووم " Çêlkaniyaأيبعووا نبعوو "
لمنحديها الجنولبي الوذي اقابو ق.كفيبطوية مو الجنولح يسوم " Qeracê Reşالمنحودي
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األسلد" .لتنبع م هذه الهضب العداد م الاناباع السطحا التي تجيي في فصلي الشوتات
لاليباووع إضوواف إل و نبووع كفيبطووية( )1بجانووح الطياووق العووام "عفوويا  -جنووداي  .لكووا
هناك نبع آ ي غزاي المااه غيبي ق.كفي بطوية مباشوية اسوم " Kaniya Musankêنبوع
ملسووانكي" ،لل و جوودل " Erqa Pe'inالجوودل العووياض" الووذي اتج و شوويقا إل و نهووي
عفيا للكن جف في السنلا األ اية.
لعلووو شووومالي هضوووب  Çêlkaniyaهنووواك ملقوووع معووويلف اسوووم "چاووو ماووويي"
 .Çêlmîrêلهل مكا مبايك فا عدة أشجاي معمية لبجانبها أط آثاي قدام .
لبدتا م ق.كفي بطية انعطوف السوه باتجواه ال ويح لاموي طياوق عوام عفويا -
جنداي عبيه لاقسم إل قسما جنلبي الطياق لشمالي الطياق:
 معررالم القسررم جنرروبي الطريررق :ابوودأ فووي الشوويق م و ميتفووع جب و "بلزاك و "المحوواذي للضووف ال يبا و لنهووي عفوويا لتقووع عل و األطووياه الشوومالا لهووذ الميتفووع قيا و
"بتات " لعل جهت الجنلبا قيا "كلكب " .لهذه القسم م السه ذل تضوايا متملجو
علا بعض القيى المعيلف لك لا فا معالم ممازة سلى ميتفوع ق.تلوف الوذي اسوم
 Qotêلت ق.تو حمول األثويي لبلودة جنوداي لتلتهوا األثياو الهامو  .كموا تلجود قويى
أ يى عامية شيقي بلدة جنداي لغيباها لآ يها ق.حمام المحاذا للحدلدل التيكا .
 معررالم القسررم شررمالي الطريررق :لأهووم معالمو مو الشوويق إلو ال وويح ابتوودات موميتفع  Çêl Kaniyaفي الشيق هي كالتالي:
لادي عندياا لنبعها لتلتاها األثياتا ( )2أما الهضب اللاقع إل ال ويح مو ملقوع
عندياا فتسوم " Kelemsêwîاألكمو الاتامو " .لتتحودد هوذه الهضوب مو جهو ال ويح
بووولادي موووزاي شووواخ عبوووداليحم  .اتشوووك هوووذا الووولادي بجووولاي ق.سووواتاا لاسوووم هنووواك
" Ge.Tirbaلادي القبلي" لهل امي بجلاي قيى كاليكوا لفقاويا لچلالقوا لاتلحود
بجانح زااية شواخ عبود الويحم موع لاد آ وي اسوم لادي "مواياقي" اآلتوي مو أطوياف
قوويى گلنوودي َمو ْوز لكفيدلووي فلقوواني لتحتوواني .ثووم امووي الوولادي الجداوود بجوولاي ق.كوواني
َگ ْليْ كي  Kanî Gewrkêلاستمي جنلبا لانتهي في نهي عفويا  .كوا هوذا الولادي غزاوي
المااه لت ذا عدة اناباع هام لكا علا بجانح الزااية طاحلن مائا  .أما اآل فالنبعوا
اللحادا الباقاا هما نبع الزااية لنبوع " Kanî Reşkêالنبوع األسولد" لهموا بجانوح تو

 - 1اعتقد أ هذا النبع اصطناعي قدام م نل (الفجايا  ،لقد تم استجياي مااه قداما م ملقع Çel
.Kaniya
 - 2األلل  :عل اما تقاطع طيق فقايا لكفيدلي لالثاني :عل اساي الطياق العوام عفويا جنوداي
قب تقاطع طياق عنديا لهي عباية ع مزيع فاها دلي سك لبعض أهالي ق.كاليكا.
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شاخ عبداليحم  .ثم تنبسط األيض لتتمولج غيبوا حتو تصو إلو جبو  Qişlêالمحواذي
للحدلد التيكا عند ق.الحمام.
لاعتبووايا مو لادي شوواخ عبوود الوويحم الووذي ذكووي آنفووا لباتجوواه ال وويح تلجوود ث ث و
ألدا هام لهي :وادي خالتران الوذي ابودأ مو ق .التوا لانحودي جنلبوا لاموي مو قويى
مسك فلقاني لتحتواني ل بيجكوي ل قوليبي لانتهوي قويح ق.أبول كعبو فوي نهوي عفويا
لاسووم هنوواك لادي َ نزاوويك  Ge.Xenzîrekلكووا هووذا الوولادي جوودلال كباوويا اوويلي
حقووول تلوووك القووويى لابلوووس طللووو نحووول  13كوووم .لالووولادي الثررراني هووول لادي َحسوووايكي
 :Ge.Ĥesîrkêنسب إل الملقع الذي ابدأ منو لهول اسواي إلو الجنولح موايا مو غيبوي
بلوودة جنووداي لاص و إل و نهووي عفوويا قوويح ق.نسوويا  .أمووا الوولادي الثالررث :فه ول لادي
ق.حج اسكندي.
لتلجود فوي هوذه المسواف قويى عوامية عداودة لتو أثياو عداودة مثو تو قالو ل
" Girikالت الص اي" شومالي ق.سونداانكي لكانو علو سوفح عاول موات ابقو مااههوا
إل ألا ي ال ياف.
لقووداما كووا سووه جلم و م ط و باألعشوواح لالنباتووا البيا و لتكثووي فا و الانوواباع
لجدال المااه المتدفق طالو أاوام السون  .لمنوذ ألائو القوي العشويا لبعود تطولي لسوائ
الزياع است القيلال كام السه للزياعا الم تلف ل اص أشجاي الزاتل لهوي
تش حالاا معظوم مسواح قسوم الشومالي لالسوياي األامو لنهوي عفويا  .أموا الانواباع فقود
جف بعضها لشح بعضها اآل ي بسبح قل األمطاي لحفي اآلباي االيتلازاو لتوسما ماواه
الشيح ليي المزيلعا .
سـهل باليا Deşta Baliya
تقع بلودة ياجول علو الجهو الشويقا لهوذا السوه لبايتفوا 553م عو سوطح البحوي.
تبلس مسواحت حولالي  233هكتواي مو األياضوي اللحقاو ال صوب لتحواط بو الجبوا مو
الشما لال يح لالجنلح .كوا السوه ا موي بالموات فوي السونلا المواطية لتتشوك علاو
بحاية لاسع هي بحاية هلبكا لاقا إن كا في السه  23بئيا قدامو يدمو جماعهوا.
كما كانو ال وزال تسويح فوي السوه فوي القوي التاسوع عشوي لتجولح النمولي األحوياج
الحبلا المحاط ب .
استعم األلما السه مهبطا لطائياتهم أثنات بنات ط قطاي الشويق السوياع لتلجود
محط هام للقطاي في السه بجانح بلودة ياجول لاتوياتى للنواظي للطويف الشومالي مو
السه مود نفوق ياجول األل للقطواي تحو ميتفوع " Sirta 'Ermûtêميتفوع عيمول ".
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لتشيف عل السه القيى التالا  :هلبكا ل بواناكي  Banîkêمو ال ويح َممواال ح َُجمواال
َعتمانا ملسكي دلياش م الجنلح لبلدة ياجل م الشيق.
م الشما
لاتص السه بالنهاا الشمالا لممي " لادي تاويا" االسوتياتاجي بشوياط منسوبط مو
األيض لم و ياجوول امك و التلج و إل و سووه العمووق فووي ال وويح عبووي طووياقا  :لادي
ماداناا في الشما الشيقي .أل النزل مباشية عبي كتل جبلا حياجاو باالتجواه الشوما
ال يبي عبوي طياوق شوداد االنحوداي .لقود توم موؤ يا فوتح طياوق ثالوث عبوي لادي سوايي
ساني  Sari Sînêلهل طياق معبد امي عبي ذلك اللادي لاص إل سه لاچ م جهو
ال يح.
سهل ميدانيات Deşta Meydana
ابعد السه نحل 4كم ع الحدلد التيكا في الشما لنحل 13كم ع بلدة ياجل فوي
الشوما الشويقي .لهول سوه لحقوي اس وذ اتجاهوا شومالاا غيباوا بطول نحول 7كوم لعوويض
اتيالح ما با 533م إل 1كم .ايتفع سه ماداناا 753م عو سوطح البحوي .لتحواط بو
الجبوووا مووو جماوووع الجهوووا  .فوووي لسوووط ملقوووع أثووويي هوووام اتلسوووط موووزاي شوووا مل
المعوويلف لتبوويز فووي محوواط ملقووع المووزاي علوو سووطح األيض العداوود موو األعموودة
لأحجاي البنات األثيا الض م .
لقد مهد السكا مساح ص اية م األيض في الجه ال يباو للسوه فتحللو إلو
بحاووية ص و اية تتجمووع فا و ماوواه األمطوواي اسووتفاد منهووا األهووالي فووي سووقاا ملاشوواهم فووي
الصاف .لتقع م م قيى ماداناا عل السوفلح الجبلاو الشومالا لالشويقا المشويف
عل السه لهيَ :كلاندا دلدل شاخ محمدلي لالاكلي ساماال.
ا وتم اللصوول عبووي هووذا السووه إل و سووه لاچ و لماوودا أكووب حاووث محط و القطوواي
اليئاسوا لنولاحي األموانل  .لكووا السوه لموا اوزا مو الممويا انجباياو بوا حلووح
لسه العمق لحلاضوي اآلموانل  .لقود موي منو فوي نهااو الحويح الكلناو األللو قوادة
الجاش العثماني المنهزم م حلح لم بانهم مصطف كما آتاتليك.
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البحث الثاني
التضـاريـس الجبليـة
تحواذي الميتفعوا الشومالا لال يباو لجبو الكويد وط الحودلد السوليا التيكاو  .أموا
ميتفعاتها الشويقا فهوي تحواذي ضوفتي نهوي عفويا لهوي تبودأ مو الحودلد التيكاو فوي
الشما لتنتهي قيح مدان عفيا  .أما الميتفعا اللسط لالجنلبا فتس ذ اتجاها غيباوا
مووائ إل و الجنوولح قلووا  .حاووث تبوودأ الميتفعووا اللسووط م و جوولاي ق.كلتووانلي لتنتهووي
شيقي بلدة ياجل .لتبدأ الميتفعا الجنلبا مو جولاي ق.نوازا لتنتهوي بولادي "تاويا" فوي
ال يح ثوم ابودأ (جبو َعتمانوا ،الوذي احوده مو الشويق لادي "تاويا" لمو ال ويح الحودلد
التيكا .
لاعتبي جب لالل في الجنولح لالجنولح الشويقي لمنطقو عفويا
الجبلا للمنطق لم معالمها الج يافا اليئاسا .

ضوم الميتفعوا

لالصف الجالللجا ال الب للجبا في منطق عفيا هي أنها التلائا لانكسايا .
لسنعيض هنا لبإاجاز أهم تضايا

لمعالم الميتفعا الجبلا لمنطق عفيا .
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المرتفعات الشرقية
هووي ميتفعووا جبلاوو لهضوواح متملجوو تجووالي مجوويى نهووي عفوويا موو جانباوو
الشوويقي لال يبووي .لتبوودأ فووي الشووما مو الحوودلد السووليا التيكاو لتنتهووي فووي الجنوولح
قيح مدان عفيا .

 -0المرتفعات المحاذية لنهر عفرين من جهة الشرق:
تبوودأ هووذه الميتفعووا م و الحوودلد التيكا و فووي الشووما بجوولاي ق.دايسوولا التووي تقووع
شما بلدة شيا بنحل /12/كوم ثوم تتجو جنلبوا موع مسواي نهوي عفويا  .لهوي تتوسلف مو
قسما شمالي ل جنوبي.

آ -القسم الشمالي:
أل معلم لهذا القسم شمالي غيبي ق.دايسولا هول تو " 'Eyneliyêالمويآة" قويح
الحدلد التيكا لالجود بجانبو نبوع احمو نفو االسوم لهوي صوف لماواه النبوع النقاو التوي
تلمع كالميآة.
أما ألل الميتفعا فتنشس م اللاجه الجنلبا للادي دايسلا الذي اموي مو لسوط
القيا و متجهووا غيبووا نحوول نهووي عفوويا  .لالهضووب الملجوولدة جنوولبي هووذا الوولادي تسووم
" Kîşkê Wêreganêمنحدي لايغا " نسب إل ق.لايغا القائم علو جهتو الجنلباو .
لهل اتحدد جنلبي القيا بلادي تلا ق الذي اسم أاضا " Ge.Êşلادي الطاحلن " نسوب
إل طاحلن المات التي كان مقامو علاو كموا اسوم لادي جهونم أاضوا( .)1لاتشوك هوذا
اللادي في الشويق مو مسوالا موائاا أحردهما :اودع لادي َزعدَلانو  Ze'delînêنسوب
إل و القيا و الكيدا و دا و الحوودلد التيكا و التووي تبعوود نحوول 2كووم .والثرراني :لادي "عوويح
لايا " نسب إلو القياو التوي ابودأ الولادي مو أطيافهوا الشومالا ثوم التقوي اللاداوا عنود
جسي عيح لايا  .لتتفجي في اللاداا العداد مو الانواباع الصو اية منهوا نبوع Gawira
"الكفاي" لبقيبها مقبية قدام لأط آثاي .انتهي لادي تلوا ق فوي نهوي عفويا لالجود
فوووي منتصوووف مسوووايه تووو أثووويي كباوووي اسوووم تلوووا ق لبجانبووو قَ .قتلَباووو Qetlebiyê
المهجلية .لابلس متلسط ايتفا ملقع هذه التضايا ع سطح البحي حلالي 533م.

 - 1يبما قصود جماو كنو هوذه الطاحلنو لسوماها طاحلنو داوي صولا لكوا بجانبهوا فوي عوام 1923
شووجية العسو المقدسو التووي كانو تحوولي قنوواطاي مقنطووية مو العسو -علو حوود قللو /كتوواح المظووالم
الفينسا ./...
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لال الشيق م ق.عيح لايا بنحل  3كم لعل السفح ال يبي لجبو اسوم سواقي
َتپ  Seqirtepeتلجد ق".داكم داش"  Dîkmedaşلتجالي هوذه القياو الحودلد التيكاو
م الشما لتبعد ع بلدة شيا  9كم شماال.
الووي لادي تلووا ق جنلبووا تضووايا زياعاوو متملجوو تت وودد بعوودة ألداوو هووي:
 Ge.Rûlikثم جنلبا " Ge.Pilingوادي النمي" لعل الجه الجنلبا لهذا اللادي الجود
جب " Çi.Pe'nikالمسوطح" لالجود علو طيفو الشومالي نبوع " Ka.Kewaنبوع الحجو "
لإل و الشوويق م و ذلووك الجب و الجوود جب و  " Çi.Qerexeloلا و األسوولد" .لتنتهووي هووذه
الميتفعا الث ث م جه الجنلح بلادي ساما  Ge.Sîmanêالمعيلف.
ابوودأ ذلووك الوولادي مو ق.أل َموويا لاتج و غيبووا صوولح مجوويى نهووي عفوويا لهوول لا ٍد
عماق لمشوجي بالودلح تجويي فاو ماواه نبوع سواما ال زاوي الماواه فاضوفي علو الولادي
جماال أ اذا لقد ليد ذكيه في بعض األغاني الفللكلليا المحلا .
چولچلي
لعل الجه الجنلبا م هذا اللادي لإلو الجنولح مو قَ .چموا اوستي جبو
َ
 Çi.Çûçelêلال و ال وويح لالجنوولح م و القيا و بنحوول 2كووم تلجوود قَ .بعْ ياڤووا Be'rava
ل بجلايها تو أثويي لموداف لمسواك أثياو متعوددة ال ويف محفولية فوي الصو ي لهوي
تبعد ع بلدة شيا 4كم باالتجاه الشمالي ال يبي.
لالووو الجنووولح مووو هوووذه القياووو األ اوووية بنحووول  3كوووم اوووستي جبووو Çi.Keloşkê

"الحصو " الوذي اسوتمد اسوم مو أطو آثوواي قدامو ملجولدة علو سوفح ال يبوي مقابو
ملقوع شو ال ماودانكي لابلوس ايتفوا الجبو 633م لهول جبو حياجوي اعطوي المنطقو
جماال أ اذا صلصا بعد تشك بحاية مادانكي .لاتحدد هذا الميتفع الجبلي في الجنولح
بوولادي " Ge.Kanî Kurkêوادي النبووع العماووق" لهوول لاد عماووق لمشووجي لامووي من و
طياق مادانكي القدام قب غميه بمااه البحاية [المصور.]00
ثم تنبسط األيض قلوا حول قويى َشويا ل أل َمويا لچموا لهوي مزيلعو بحقول
لاسع م الكيم لالزاتل لاألحياج االصطناعا لتمتود التضوايا المتملجو لمسواف
بضع كالل متيا جنلبا حت لادي َق َيجُيني.
استمد هذا الولادي اسوم مو موزاي َق َيجُينوي المعويلف بجانوح الجسوي القودام لكوا
هناك جي حجيي بازلتي اقا أن انجيف مع أحد السال القلا لللادي .كما تنبوع الماواه
م أماك عدادة في قعي مجويى هوذا الولادي لتشوك جودلال مو الماواه العذبو كموا تلجود
العشوويا م و أشووجاي الوودلح الض و م عل و طوول مجووياه المتج و غيبووا نحوول لادي نهووي
عفيا لهي تشك بظ لها اللايف لالمااه العذب مائ يائع الجما .
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الجد بجانح الجسي الثاني الجداد المقام علو لادي َقويه جلينو تو حللباو األثويي
لعلا و أط و بنووات أثوويي لصووهياج أيضووي للمووات لهوول اشوواي إل و سووك قوودام فووي هووذا
الملقووع .أمووا عنوود مصووح هووذا الوولادي فووي نهووي عفوويا فاوودع هووذا الوولادي ب ولادي شووا
.Ge.Şêt

المصور  -00-المقياس.331111/0 :
حدود دولية  . + + +طريق معبدة  - - -حدود التضاريس  .......نهر عفرين
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ب -القسم الجنوبي:
لاعتبايا م الجه الجنلبا لولادي َق َيجُينوي تس وذ الميتفعوا اتجاهوا شويقاا غيباوا
مووائ قلووا نحوول الجنوولح .لهووي تبوودأ م و الشوويق م و جب و پووايسووي  Çi.Parsêبجانووح
ق.قسووط عل وي جنوودل لتنتهووي فووي الجنوولح ال يبووي بجوولاي ق".جلمك و " شوويقي مدان و
عفيا بنحل  /1/كم [المصور .]04
اقع جبو پوايسوي  Çi.Parsêلهول بايتفوا 852م شويقي ق.قسوط علوي جنودل كموا
ابعد ع مدان أعزاز بنحل 5كم أما مدان كل في تيكاا فتقوع إلو الشوما الشويقي منو
بنحل  7كم .لالجد عل قمت مزاي پايس اتل  Pîrozgeha Parse Xatûnêالمعيلف
لدى أتبا الداان انازادا إضاف إل أط قلع جا پلال نسب إل األماوي الكويدي
الذي حكم أسيت إماية كل لأعزاز في القينا الساد عشي لالسابع للما د.
اتشوووك مووو الجهووو الشووومالا ال يباووو لهوووذا الجبووو لا ٍد عماوووق اسوووم لادي َعنتووولز
 Ge.'Entûzلهل امتد لاص بجانح بلدة شيا إل لادي .Ge.Qerecurnê
لإلو ال وويح مباشووية مو جبو پووايسووي اووستي جبو ق.بووافلل بقمتو المعيلفو باسووم
 Sirta Ĥebîbaلتلجود علو طيفو ال يبوي أساسوا أبناو "كاموح  "Kampالويي أقامو
فياق استكشافي إنكلازي في أيبعانا القي العشيا أثنوات بحثو عو الونفط للو طياوق
ميصوولف بووالحجي اووؤدي إلا و مو ق.قطمو  .لم و تلووك القمو اتشووك لادي Ge.Cûrnê
 Kêrgoلانحدي بشدة نحول الجنولح كموا تلجود علو لاجهتو الجنلباو غابو اصوطناعا
متنلع و األشووجاي لتعتبووي م و ال ابووا النووادية فووي العووالم لفووي لسووطها مووزاي "شوويف
الدا " لإلازاداا .
لالجد با جب بافلل لقيا قطم ميتفع " Kerkezنبا القياص" لهول مشوجي
بسشجاي الصنلبي لعلا معسكي منظم شباب الثلية اليسما  .كما الجد ت أثيي جنولبي
ق.قطم بجانح محط القطاي لهول احولي أساسوا ألبناو أثياو مو الحجواية الضو م
المش لل .
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المصور -12-حدود المرتفعات …… طريق معبدة----
نهر ووادي

استمي ميتفع ق.قطمو غيبوا إلو ق.كفيجنو لأعلو ملقوع لو هنواك اسوم ميتفوع
منا  Bêla Menênنسب إل مزاي منا الملجلد عل قمت لاشيف عل القياو  .لانبوع
بجانح القيا نبع هام ا ذي قسما م مدان عفيا بمااه الشيح .كما ٌايْ َفو ُد جدللو بجولاي
ق.مشووووعل بووووث ث انوووواباع هووووي Ka.Şurkê :ل  Ka.Pozêل  .Ka.Mezinلاسووووتمي هووووذا
اللادي/الجدل جنلبا لاسم عند ق.عيش قاباي بلادي جلحشكي  Ge.Coĥişkeلالجود
عل و مجووياه العداوود م و أط و طوولاحا المووات لأكثووي م و ت و أثوويي .كمووا الجوود غيب وي
ق.مشعل ملقع أثيي لاسع اسوم  " Xirabî Gawiraيبو الكفواي" لهول م طو حالاوا
بسشجاي الزاتل .
أما المنطق المتملج اللاسع لالتي حوددلها لادي كفيجنو لقويى مشوعل لكليتوك
لقليط ق ق الص اية لالكباية لقويه تبو فتسوم بوـ " Sêguçikêالمثلوث" لهوي م طواة
العماقو المتجهو غيبوا
بسشوجاي الزاتوول لاألشووجاي الحياجاو لتت للهووا بعوض المسووا
نحل نهي عفيا مث لادي  Ge.Bîrêبا قياتي قليط قو ق لالجود لسوط هوذا المثلوث
ملقووع كليْ ْتك و "الحفووية" لهوول موون فض م و األيض بقطووي اقووايح /1.5/كووم لبعمووق
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اتجالز  333متي قمعي الشك لقد أ ذ الملقع اسم م تلك الصفا الج يافا لتلجد
فوولق حافتو الشوويقا مسووتلدعا ميكووز شوويات الحبوولح "ماوويا" لمسوواك ق ".كلي ْتوكْ ".
لفي أقص الجنلح ال يبي م هذه الميتفعا تلجد هضب بيكانا تقوع قياتوا قويه تبو
لقسووط كشووك( )1عل و سووفحها الشوويقي لقيا و  Çûmkêعل و سووفحها الجنوولبي بمسوواف
/1/كم ع مدان عفيا .

 -4مرتفعات الجهة الغربية لنهر عفرين:
تحاذي هذه الميتفعا الضف ال يبا لنهوي عفويا  .لهوي تبودأ مو الحودلدل التيكاو
فووي الشووما لتشووم الميتفعووا المحصوولية بووا مجوويى نهووي عفوويا م و الشوويق للادي
" Çayêشاي" ثم زياڤكي في ال يح لتنتهي شمالي مدان عفيا .
لمعالمها لتضاياسها اليئاسا م الشما إل الجنلح هي [المصور:]00
ميتفوووع نبوووي هوووليي لآ وووي م صوووق لووو فوووي ال ووويح اسوووم كالگاڤوووا Kalgavan

لايتفاع 753م لهما اجاليا الحدلد التيكاو لاقوع إلو الشوما لال ويح منهموا قويى
حدلدا و مث و عبوولدا لبجانبهووا لاداووا باسووم " Sorأحموور" ل " Gewrأبوواض" لقوويى
كيدل لحفتايل لشا ليز .لجب شا ليز اللاقوع إلو الجنولح لال ويح قلوا فايتفاعو
765م لهل اشيف م ال يح عل ق.قسط مقداد التي تقع عل الطياوق العوام الموؤدي
إل بلب .
انشس مو جبو شوا ليز باتجواه الجنولح الشويقي لادى " Ge.Gamêşaالجولاما "
انجك ثم اساي شويقا باتجواه نهوي عفويا  .لبوا هوذه
لهل امي با قياتي زاتلناك ل َسعي َ
القياووو األ اوووية لقياووو ْدياقلاوووا  Gu.Diraqliyaتلجووود ألداووو قووواني  Qanêلهووولچكي
 Ge.Hûçkêأل  Bîrêالمتجه م ق.قزلباش شيقا باتجاه نهي عفويا  .ثوم تنبسوط األيض
تدياجاا اعتبايا م ق".نوازا" لتصوبح متملجو سوهلا حتو أطوياف ق.ماودانكي لالجود
إل ال يح منها ت أثيي اسم ت دلدايي  Gi.Dudêrêلكا بجلايه قيا تحم ذا
االسم لقد هجيها سكانها قبو حولالي 83عاموا .ثوم تسوتمي تلوك التضوايا فوي تملجهوا
قلالو العموق إلو أ تصو إلو سوه عموايا عنود
لت وددها بوا مسواف لأ ويى مسوا
األطووياف الشوويقا الجنلباوو لجبوو هووالاي .لموو األلداوو التووي تسووتحق الووذكي فووي هووذه
المسوواف لادي قامشوولي  Ge.Qamîşlêلامتوود م و قياتووي شووليب لگموويلك باتجوواه نهووي
عفيا .

 - 1كاشك  Kîşikأل  Kêşikأي المنحدي الص اي لهل اسم اطلق عل الجهو ال يباو مو هوذا الميتفوع
األ اي لاسما بعضهم جب حن ل  Ĥenêاسم علم مؤنث لدى األكياد .لهي منطقو اصوطااف جمالو
عل ضف نهي عفيا ايتادها النا .
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معالم جبل ليلون
امك اعتباي جب لالل امتدادا طباعاا لميتفعا القسم الشويقي مو السلسول الشويقا
لجب الكيد لكا الجب م النواحاتا انداياو لاالجتماعاو ل و قويل عداودة جوزت
م منطق جب الكيد.
سمي جبو لالول قوداما بوـ جبو نبول
لفات لماي سمعا العملدي.

()1

لعويف فوي العهولد المسواحا بجبو سومعا

ابدأ جب لالل في الشما م جلاي قيا كفوي جنو  Gu.Serê Kaniyêلانتهوي فوي
أقص و الجنوولبي ال يبووي بجوولاي ق.داووي بلوولط عل و الحوودلد التيكا و له ول اس ووذ فووي هووذه
المساف شك ه لاا لاضحا.
كا هوذا الجبو م طو بال ابوا لتعواش فاو م تلوف أنولا الحالانوا البياو كموا
كوا ملجوس للصوولص لقطوا الطوويق لاقوا أنو لوذلك السووبح عمود العثمووانال إلو قطووع
معظم غابت ثم قطعلها بالكام في ألائ القي العشيا الستعمال شبها كلقلد لقطواي
الشيق السياع .لفي السنلا األ اية لبعد تياجع أعداد قطعا الماشا لاليعوي لالقطوع
الجائي بدأ تنب بعض أشجايها القدام م السنداا لالعيعي لغايها م جداود كموا
تت ذ الدلل حالاا انجياتا لتحياج مساحا م سطح الجب .
جب لالل ص يي للعي لهل استلي شيقا مع سهل شمالي حلح لأقيح قياو
م قيى شايلا ع حلح هي  Gundî Mezinلبمساف نحل 17كم عنها.
السفلح ال يبا ثم الشمالا المشيف علو سوه جلمو صو يا كلسوا ذا انحوداي
شووداد نحوول سووه جلم و لتت للهووا العداوود مو األلدا و العماقو الحووادة الحوولاف لالجوويلف
الص يا العالا لفاها عشيا الكهلف لالم الي الم تلف األشكا لاألحجام.
تنتشي عل سوطح جبو لالول الكثاوي مو أطو األبناو األثياو القدامو لمو بانهوا
أط قيى بكاملها لأداية لكنوائ لقصولي لجلهوا تعولد إلو العهولد انغياقاو  .لعو
جب سمعا "لالل " فوي العهولد األغياقاو اقول األح بولل اتوام بسنو كوا شوباها بجبو
لبنا الالم أل بجب آثل في ب د الالنا .
اتسلف جب لالل م قسما :
شمالي :ابدأ م قَ .س يي كاناي/كفيجن لانتهي بجلاي قلع سمعا .

 - 1نبل :إل يافدي كا اعبد في الجب قب مجيت المساحا .
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جنرروبي :ابوودأ فووي الشوويق بجوولاي ق.غزالا و ثووم اتج و غيبووا لانتهووي عل و الحوودلد
التيكا لبطل نحل /18كم لمتلسط ايتفا حلالي /333م.
لسنذكي هنا المعالم اليئاسا لهذا الجب لبتسمااتها المحلا :

 -0القسم الشمالي:
ابدأ هذا القسوم فوي الشوما مو جنولبي قياو  Gu.Serê Kaniyêمو الجهو الجنلباو
للطياق العوام حلوح – عفويا لانتهوي فوي الجنولح عنود قلعو سومعا لبطول ابلوس نحول
33كم لمتلسط ايتفاع /553م [المصور  .]03لاقسم هذا الجزت محلاا إل ناحاتا :
األولى :في الشما لاسم جب روباري ،نسب إل عشاية يلبايي التوي تقطو فوي
إحدى عشية قياو منتشوية علو سوطح لمسواحا البوس بهوا مو هوذه الناحاو صوالح
للمزيلعا الفصلا لاألشجاي المثمية ل اص الزاتل لاليعي.
الثانية :في الجنلح لتسم جب شيروان ،لفاها  17قيا  .لتبدأ بقيا سولغان كوي
 Gu.Soĝanekêفووي الشووما لتنتهووي عنوود قلعوو سوومعا فووي الجنوولح ال يبووي .لناحاوو
شايلا ص يا لعية صالح لليعي كموا توزي بعوض الجوزي التياباو بوا الصو لي
بالحبلح لأشجاي الزاتل حاثما سمح األيض.
سوووطح جبووو لالووول صووو يي متمووولج بشوووك عوووام لتتحووول إلووو سوووهل ذا تيبووو
غضايا صب كلما اتجهنا شيقا كما التلجد معوالم لسوما ج يافاو مماوز فاهوا .علو
ف السفلح ال يبا المشويف علو سوه جلمو فهوي غناو بالعوالم لالتسوماا العداودة
التووي تشوواي إل و حاوواة غنا و لمسووتمية للثاق و للسووكا فووي المنطق و  .للووذلك سوونكتفي بووذكي
المعالم اليئاسا لسفلح ال يبا .
ابوودأ جبوو لالوول فووي أقصوو الشووما بميتفووع بحوولاي  Biĥwarêالووذي اقووع جنوولبي
ق.قطمو جنولبي الطياووق العوام حلووح – عفويا لبووالميتفع المسوم " Qendîlêالقنوودا "
المقاب لقيا مشعل م الجنولح لالجود علو السوفح الشومالي ال يبوي لمهوذا اليتفوع نبوع
الحجووو  Ka.Kewaالمعووويلف .بعووود ميتفوووع قنووودا جنلبوووا اوووستي ملقوووع " Çi.Sipîالجبووو
األباض" لمنحديه ال يبي اسم هضب پا ْفتي  .Sirta Pêftêثم الاو لادي چڤكوي Çivkê
الطلاو لالعماوق لهوول ابودأ مو ق.كفيموز لانتهووي شومالي ق.عيشووقاباي .ثوم لادي قابوواي
الووذي امووي م و لسووط القيا و لاقسوومها إل و قسووما شوومالي اسووم قابوواي لجنوولبي اسووم
عيشي(.)1

 - 1عيش قاباي :اسم ميكح لهل مستمد م قسمي القيا .
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المصور  -13-المقياس 153333/1:حدود القسم الشمالي من جبل ليلون.....
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لإل الجنلح م ق.عيشقاباي بحلالي 1كوم الجود لا ٍد صو يي عماوق اسوم چاو
Qişla
ان  Ge.Çêlxanêلهل ابدأ فوي الشويق مو منتصوف الجبو مو ملقوع اسوم
" Omerîkêمشووت أل َمياكووي" لهووي مسوواح سووهلا تيابا و تبلووس مسوواحتها نحوول مس و
هكتايا م األياضي الصالح للزياع لتلجد في جهتها الشيقا كهلف عدادة علو
مدا لها آثاي بنات قدام هي بقااا مساك ق.عيشقاباي القدام قب نزل سكانها إلو السوه
قبوو نحوول 233عووام .لالجوود فووي هووذا الملقووع زاوواية ملووك آدي  Melek Adîانازاداوو
المشهلية قداما .لعل الطيف الشمالي م ملقوع قشولي تلجود المقوابي القدامو لالحداثو
لإلازاوداا لأطو البوويج القوودام المسووم بيجووا جنودي  Birca Cindîلبجانبهوا شووجية
سنداا كباية تعيف باسم "شجية البويج المبايكو " لهوي تشواهد مو مسواف بعاودة .لفوي
منتصووف لادي چا و ان و لعل و لاجهت و الجنلبا و تلجوود زاوواية چا و ان و انازادا و
المعيلف لهي عباية ع تجلاف عل هائ غيف منقلي في الص ي لتيشح مااه نقاو
م سقفها طال أاام السن .
الي لادي چا ان جنلبا لا ٍد ص اي اسم " Ge.Çûkêالعصوفلية" فاو صو ية
لها ثقح اميي فا األطفا المصابل بالسعا الداكي ثم اسوقل بموات زاواية "چاو انو "
اعتقادا بالشفات.
لالاووو جنلبوووا لا ٍد ألسوووع لأعموووق اسوووم لادي نانگوووايي  Ge.Ningerêفوووي طيفووو
الجنولبي م واية تسووم " Xûşka Çêlxanêأ و چاو انو " لذلوك لتشووابهها مو حاووث
الملقع لالشك لالقدسا مع مزاي چا ان .
لعل بعد  1كم جنلبي هذا اللادي اوستي لادي  Ge.Lêkêلفاو كهوف كباوي احمو
ذا االسووم لهوول انحوودي بشوودة نحوول ال وويح .اتشووك الوولادي م و منبسووط قوويح قم و الجب و
اسووم ْق ْش و عاوودا  Qişla Îdaتبلووس مسوواح هووذا المنبسووط حوولالي 13هووـ لهوول ذل تيب و
صالح للزياع لتلجد في جهت ال يباو يائوح ق.تينوده القدامو التوي تعولد إلو أكثوي
م  233سن  .لإل الجنلح ال يبي مو هوذا الملقوع لعلو بعود نحول  533م منو تلجود
المقبوية القدامو للقياو لالكهوف المسوم باسومها " Şikefta Tirbaكهوف المقوابي" .لمموا
اؤسف ل فقد تحل الكهف لالمقبية إل مقلع للحجاية دل أدن احتويام للتواياخ لليفواة
الملت لللطباع الجمال .
بعد هذا اللادي جنلبا اوستي الولادي المسوم " Ge.Odêلادي المضواف " لهول شوداد
االنحووداي انشووس م و قم و الجب و لفووي بداات و ص و ية كباووية تشوواهد م و بعاوود تعوويف باسووم
" Nikilî Têrمنقاي الطاي" .لكا لسكا قيى ناحاو يلبوايي ديح اموي مو و هوذا
اللادي لاست دم للنزل إل سه جلم لمدان عفيا .
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لإل و الجنوولبي م و هووذا الوولادي بنحوول  1كووم الجوود لادي كوولز َبي ووي Kozberxê

لفا مكام للحلاي الذي استعم لتبااض دلي السك .
بعد ذلك استي اللادي المسم " Ge.Qulĥeftarêم اية الضوبع" لهول الحود الفاصو
بوا قياتووي تينوده لكليزاو جلمو لكوا امووي منو ديح " Tatliqطياوق منطقو تووا "
المؤدي إل قيى شمالي حلح لالجد عند بداا اللادي في أعلو الجبو ملقوع اعويف بـوـ
 Sirta Gocarî Pêlkêل  Gocarتعني أكم ص يا بايزة في الجب .
بعوود اجتاوواز ق.كليزا و باتجوواه الجنوولح اووستي لادي لللووك أل يللووك Ge.Lûlik,
( Rûlikاسم نبت يباعا  ،الص يي لالعماق لكا فا نبع مات فاما مضو لاموي عبويه

أحد الديلح اليئاسا لللصل إل حلح لهل اتشك م ث ث ألداو نازلو مو الشويق
هي م الشما إلو الجنولح :لادي حواللدا  Ĥawûdaفاو كهوف كباوي اسوم Şikefta
" Sorالكهوووف األحموووي" ثوووم " Ge.Kuştiyaلادي القتلووو "( )1لالووولادي األ اوووي اسوووم
" Ge.Birqêالبيق".
بعووود لادي  Lûlikأل  Rûlikجنلبوووا الجووود لاد اسوووم " Ge.Kêrgoاألينوووح" فاووو
يائووح آثوواي قدام و لعلوو سووفح الشوومالي ملقووع " Kor Ĥewarêحفووية الحوولاي"
المستعم لط ت دلي السك ثم الاو الملقوع المعويلف باسوم " Kirêcliqالجاوي" لكوا
اصنع فا الجاي الكلسي المستعم في البنات.
أمووا بجانوووح الطياوووق الصوواعد إلووو ق.كامووواي فهنوواك مووولقعي جْ لهنووواي  Cilĥinarêل
" Havîniyaالمصوواف" لهووذا األ اووي منبسووط مو األيض اقووع فوولق ق.باسوولط مباشووية
لكا مصافا أله باسلط للهيلح م حيها لبعلضها .لبني في الملقع موؤ يا مطعوم
لمجمع سااحي جما باسم "جب االح م"(.،2
لعل بعد نحل مائ متي جنلبا استي لادي دلدَ ياا "ذل البابا " نسب إل الكهوف ذا
لو الوديح القودام إلو ق.كامواي
البابا الملجلد في منتصوف الولادي .لكوا اموي مو
لامي هذا اللادي م لسط ق.باسلط .
لإل الجنلح م ق.باسولط لفوي القسوم السوفلي مو اللاجهو ال يباو للجبو هنواك
منحدي حاد اسم  Kaşî Bêأل " Bakaşêمنحدي الياح" اعلله موزاي  Zaretokêلهول
عباية ع شجية زاتل ابايكها األهالي .لهذا المنحدي دائم الهلات حت حا سوكلن فوي
النلاحي األ ويى لفوي ذلوك الملقوع لفوي منتصوف الجبو تقيابوا الجود ملقوع Keloşkê
 - 1في فتية الحيح العالما األللو قتلو المالاشواا الملالاو للعثمواناا  Çeteسوبع يجوا عوز مو
أهالي كليزا جلم في هذا اللادي فسم اللادي بذلك االسم.
 - 2عرضت على صاحب المجمع تسميته باسمه المحلي القديم ،إال أنه آثر هذه التسمية.
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"الحص " لفا أط بنات أثيي بجانبها م اية تشاهد م أسف الجب لتسم
" Pîrêكهف العجوز"(.)1

Şikefta

لجنلبي ق.باسلط مباشية اعبي نهي عفيا مجياه المحصلي با جبو لالول فوي
الشوويق لبلزاك و فووي ال وويح لتقووع ق.بوويج عبوودالل عل و سووفح جب و لالوول فووي الجه و
الجنلبا لهذا المضاق.
لإل الجنولح مو ق.بويج عبودالل اوستي الولادي المسوم " Ge.Kûrالعماوق" لهول
اشب شقا عظاما في الجب فا كهف لاسع اسم " Şikefta Devsorالفم األحمي".
الي ذلك اللادي جنلبوا لادي " Ge.Duderiyêذا البوابا " نسوب إلو الم واية ذا
البابا التي أصبح مشهلية عالماا بعد اسوت ياج هاكو عظموي لطفو ناانوديتالي منهوا
كما هناك كهلف هام أ يى عل طيفي هذا اللادي.
بعد هذا اللادي جنلبا استي لادي حُسانا  Ĥusêniyêلفا م اية كباوية تحمو نفو
االسم .ثم لادي " Ge.Qertelطائر اللقلق" الملجلد شويقي ق.غزالاو لفاو كهوف كباوي
احم نفو االسوم .ثوم لادي " Newalê Aşaلادي الطولاحا " لفاو كهوف ولفي Xofê
لكهووف " Şikefta Pîra Zînالعجوولزة زا و " .لهووذه األلدا و ال مس و األ اووية عماق و
لشدادة االنحداي لحادة الحلاف فاها كهولف لم والي عداودة م تلفو األحجوام لاألشوكا
للوم نووي ضوويلية لووذكيها جماعووا .ثووم امتوود هوذا الجووزت مو الجبو جنلبووا لانتهووي عنوود قلعو
سمعا لهل في تلك المساف مشجي بالصنلبي الحياجي لفا ألدا ص اية.

 -4القسم الجنوبي المعترض لجبل ليلون:
امكو اعتبوواي هووذا القسووم سلسوول معتيضو يابعو لجبووا منطقو عفوويا
الحقا لهل اقع عل الحدلد اندايا الجنلبا لمنطق عفيا [المصور.]02

كمووا سوونيى

تبوودأ ميتفعووا هووذا القسووم مو لادي  Newalêشوويقي ق.غزالاو لامووي منو الطياووق
المعبد المؤدي إل قلع سمعا  .لأل معالم هذا القسم هول الولادي المسوم "لادي تولقي"
 Ge.Toqêاللاقع جنلبي غيبي ق.غزالا لفي سطح با قياتوي غزالاو لشواح الوداي
فسح م األيض تقدي بـ23هـ فاها آثاي لآباي قدام تحم اسم اللادي.
لعل و الجانووح الشوويقي لقيا و شوواح الووداي الجوود لادي پالپالكووي  Ge.Pêlpêlkêأل
 Ge.Şadêrêأل لادي "شاخ يكاح" نسب إل مزاي انازاداا الملجلد فا .
 - 1ايلي األهالي قص تفاد بلجلد عجلزة جنا في ذلك الكهف تسم  Dêmîkبمعن "البعلا " بعك
"سقي لميلي" لكان عل صيا دائم مع عجلزة جنا أ يى بجانح النهي في األسف تسم Avîk
بمعن "الميلا " لكا اتنق بانهما يا ٍ انق تهداداتهم لأحواداثهم العدائاو لاويلي أهوالي القياو بعضوا
منها عل شك ك م حلايي جما .
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لبعد الميتفع الجبلي الذي احاذي ق.شاح الداي م ال ويح اوستي لادي Kanîdînkê
(،1
"نبع المجنلن " لبالقيح م ملقع النبع يائح لقبلي قدام اقا لها " Kellaالقلع "
أل َت ْقلكي  Teqlkêملقعهوا صو يي لعوي لكوا معقو هاموا آل عمول فوي نهااو القوي

الثام عشي .أما في الجلاي الجنلبي لقياو شواح الوداي فهنواك ملقوع أثويي آ وي اقوا لو
َنعلسكا  Ne'ûskaفا أيبع غيف محفلية في الص ي .لإل الشيق قلا مكا اقا لو
" Warê 'Elûkملط علولك"( .)2لهوذه الملاقوع جماعهوا ذا تضوايا جبلاو صو يا
لتقع با قياتي شاح الداي لإسكا .
أما جنلبي غيبي ق.إسكا فالجد ميتفع جبلوي كباوي اسوم لايگوي  .Wargêلفوي
غيبي القيا بنحل 1.5كم الجد ملقع  Qarsaqلقد تحل حالاا إل ملقوع سوكني لوبعض
العيباوو موو يعوواة المشووا التووي اسووتقي هنوواك بعوود حصووللها علوو أياضووي
العووائ
انص ح الزياعي.
الجد لا ٍد معويلف اسوم دابسْ وزي Dîbsizê

لإل ال يح با قياتي إسكا لجلم
أل " Ge.Mirtibaالطبالا " فا كهف لاسع احم االسم ذات .

أما جنلبي ق.جلم فالجد لا ٍد اسم بوادي  Ge.Badêأل بلاجو  Ge.Boyecêالجود
في نهاات الجنلبا لعل بعد نحل 5كوم مو قياو جلمو  4م وايا محفولية فوي الصو ي
لهي عباية ع مقابي قدام أبلابها نحل الشما تشيف عل ساح اقل عنهوا البواحثل
أنها مقابي لمعبد لثني قدام .لالا لادي علوي قواقل لهول لا ٍد صو يي عماوق تلجود فوي
بدااتو علو قمو الجبو يائووح قدامو تعوويف باسووم الملقووع كوولي َ لوول  Kor Xeloلهوول
Mitê
الملقووع القوودام للقياوو  .لالجوود بووا هووذا الوولاداا نتوولت صوو يي كباووي اسووم
" Me'serkêنتلت المعصية" فا معصوية حجياو قدامو  .أموا غيبوي ق.جلمو علو قمو
الجب فالجد ملقوع " Mitê Qîlêنتولت قالو " لاعتبوي الحود الفاصو بوا ق.جلمو لالقويى
التابع لمنطق حايم في الجنلح.
إلوو أ تصوو إلوو قياوو قووللكي Qulkê

ثووم تسووتمي التضووايا الطباعاوو للجبوو
لتجووالي هوذه القياو مو ال وويح لالجنوولح ميتفعووا جبلاو قلالو االيتفووا ا تيقهووا قبو
ق.دالا فلقاني لا ٍد عماق اسم " Ge.Zînوادي السيج" .لعل سفح إحدى الميتفعوا

 - 1هذه ال يائح – القلع  -عباية ع داي لكناس ص اية مع صهياج أيضي للموات لابودل أ المكوا
قود تحول إلو حصو دفوواعي فوي القووي العاشوي للموا د أاووام حويلح الحمووداناا لالباوزنطاا /عبوود هللا
حجاي كناس ماي سمعا ص./167
" - 2عللكي" أل "علي" كا صاحح قطاع م الماعز اقام في ذلك المكوا لاشوك أحفواده حالاوا حولالي
نصف سكا ق.إسكا .
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جنلبي غيبي ق.دالا الجد مزاي Şêx Kerasالمعويلف .لانتهوي هوذا القسوم المعتويض
الجنلبي م جب لالل بجلاي ق.دايبللط عل الحدلد التيكا .
لاوود جبررل شرريخ بيكووا أاضووا ضووم المعووالم الهامو لجبو سوومعا ليغووم انو ال
اد حالاا ضم التقساما اندايا لمنطق جب األكياد إال إن ألهمات بالنسوب لسوكا
سه جلم فضلنا ذكيه هنا.
لهل ميتفع جبلي م كتل جب سمعا لابلوس ايتفوا قمتو 873م لهوي أعلو قمو
في جب سمعا  .اقع الجب غيبي بلدة داية عزة مباشية لاشيف علاها لابعد ع مدانو
حلح بمساف  32كم.
اشيف جب شاخ بيكا م جه الجنلح عل سهل الموتخ لأدلوح العموق .سوفلح
ص و يا شوودادة االنحووداي .علوو قمت و معبوود لثنووي لإلل و جوولبتي لقوود تحوول فووي العهوود
المساحي إل كناس ما لبث أ تهدم  .كما الجد علا حالاا مزاي شاخ بيكوا المبوايك
لدى األكياد انازاداا لأبنوات الطائفو الديزاو مو سوكا تلوك الناحاو  .لامكو اللصول
إل قمت م بلدة داية عزة بطياق معبدة.

-113-

المصور  -14-المقياس
 .153333/1القسم الجنوبي
المعترض لجبل ليلون
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البحث الثالث

المرتفعات الجبلية المعترضة
 .0المرتفعات الجبلية الشمالية الحدودية
تحاذي هذ الميتفعا الجبلا
23كم [المصور .]03

ط الحدلد الشمالي موع تيكاوا لابلوس طللهوا أكثوي مو

 تبدأ تلوك الميتفعوا مو الشويق بجبو " Girê Mezinالتو الكباوي"( )1الوذي اقوعسفح الشمالي دا الحدلد التيكا لابلس ايتفا هذا الجب 1269م لهول أعلو ميتفوع
جبلي في محافظ حلح عملما لهل شداد االنحداي لمكسول باألشوجاي الحياجاو لتلجود
فا فلزا الحداد لالنحا  .تقع عل سفلح الشيقا قياتا بالاا لقلين لتقوع ق َ
.زعويي
ذا الملقع ال ح علو سوفح ال يبوي لبلودة بلبو علو سوفح الجنولبي .كموا انبوع مو
سفلح عدة اناباع م أهمها نبع " Hesinêالحدادا " نسب إل التيبو الحداداو التوي انبوع
منها لهل اقع فلق بلدة بلب لازلد أكثي م نصف سكانها بمااه الشويح كموا هنواك نبوع
بالاا عل الجه الشيقا للجب بجانح ق.بالاا.
لإل و ال وويح م و هووذا الجب و الجوود الميتفووع المسووم جب و " Girê Çûçikالتوول
الص اي" وهو بايتفا 1232م لاجالي وط الحودلد التيكاو أاضوا لتلجود علو سوفح
الشوومالي ال يبووي ق.باكووي  G.Bêkêلنبعهووا سووعبا  Si'biyêلكان و هووذه القيا و مصووافا
ألهالي سه  Lêçeقداما لهي عل بعد  8كم شمالي غيبي بلدة بلب  .لتلجود علوي قمتو
أطو آثوواي قدام و تسووم " Keloşkêالحص و " .لهووذا الميتفووع مكسوول بم تلووف األشووجاي
الحياجا الطباعاو ل اصو السونداا  .لتلجود علو سوفلح الجنلباو القويى التالاو  :علوي
َكيل لهااما ل با چ لعلي بگل .كما تلجد عل جهت الشمالا فسح م األيض تتجمع
علاها مااه المطي عل طيفها ال يبي موزاي اسوم َا مولي دادا  Yeĝmûr Dedeلهول
عباية ع شجية سنداا كباية محاط بسلي م بنات حجيي.
 - 1اسما جما كن في عام  1923بـ "دايمق"  / Darmiqكتاح المظالم الفينسا ص./5
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ثم تستمي سلسول الميتفعوا الحدلداو غيبوا نحول سوه ماوداناا لات للهوا فوي تلوك
المسوواف لعل و سووفلح الجنلبا و لادي " Ge.Bergîraاألحصوون " ثووم لادي Ge.Pîrê
"العجلزة" با قياتي لكا  Gu.Xilalkaل علي َبگل .Elî Bego
لانشس م الجه الجنلبا لسه ماداناا الموذكلي آنفوا لادي ماودانا المعويلف لهول
اتج و جنلبووا لبطوول نحوول 4كووم لانتهووي بجانووح ق .لكووا .لهوول التقووي عنوود بداات و ب ولادي
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َشنگا  Ge.Şingêlêالعماق اآلتي م قَ .شونگا  .للادي ماوداناا كثاوي الشوجي جلانبو
عالا للعية لفا العداد م الكهلف لالجيلف الصو يا العالاو لهول مموي هوام نحول
سه العمق لجبا األمانل .
لابتدات م الجه ال يبا للادي ماداناا ابدأ جب " Qere Bêlêالميتفع األسولد"
لابلووس ايتفاع و عنوود قمت و بجوولاي ق.بلالكوول  Gu.Bilêlkoلالمسووماة " Pozê Kelêبوولز
القلع " نحل  1131م لعلا أط آثاي حاث كا في الملقع تمثاال ليأ ثولي لامويأة
بالطل الكام لاعتقود أنو كوا لإللهو عشوتاي لهموا غاوي ملجولدا حالاوا أموا ايتفوا
الجب عند قَ .ج ال  Gu.Celaفابلس 1000م.
لما اماز هذا الجب اللاسع هل قمت اللعية ذا األشجاي الكثافو المسوماة Ĥeşargê
"الحصاي" الملجلدة قيح ق.بلالكل لمنها ابدأ لادي  Ĥeşargêالعماوق لالكثاوف الشوجي
لالشداد االنحداي نحل ال يح لاقام علا جسي القطاي المشوهلي  .Pira Ĥeşargêلهنواك
لا ٍد آ ي اسم  Ge.Goliyêلهل ابودأ مو ق.بلالكول أاضوا للكنو اتجو جنلبوا نحول قياو
.Cela

 أما السفلح ال يبا لهذه الكتل الجبلا الحدلدا فهي م السفلح ال يبا لجب َق َويباو  Qerebêlêلهوي سوفلح شودادة االنحووداي نحول ال ويح تكسولها األشوجاي الحياجاو
الكثافووو بم تلوووف أنلاعهوووا ل اصووو السووونداا لتشووويف علووو سوووه لاچووو لتقابووو جبوووا
األمانل " Çi.Gewirالجب األباض" لمدان اسي  Xasêالتيكا فوي ال ويح .لتنتهوي
تلوك السوفلح بسووه منبسوط انحصووي بوا الجبو مو الشوويق لالنهوي األسوولد ل وط الحوودلد
التيكا في ال يح.
لم أبيز معالم هذا السه ابتدات م الشما إلو الجنولح :ق.ماودا أكبوز لتقوع فوي
أقص الزالا الشمالا ال يبا م الحدلد الدللا للهذه القيا ملقع سهلي لاسع افصو
جب الكيد في الشويق عو الجبو المسوم تو كولي أغلول  Gi.Korogluدا و األياضوي
التيكا  .لاسم هذا الت ميتبط بش صا متميدة ذا بس تيلى عن القصوص البطللاو
لتحلل بعضها إل أف م في السانما التيكا .
لالجوود إل و الشوويق م و ق.ماوودا أكبووز ملقووع اثوويي اسووم  Sûrêلكان و تقووام فا و
مجملعا شيكسا مهاجية م منطق القلقاز في يلساا.
ثم استي سه لاويا َشوهْي  Deşta Wêranşehirêلهول اقوع بوا قياتوي ماودا اكبوز
في الشما ل " َعدَ ه موا"  Gi.'Edemaفوي الجنولح لمو معالمو المعيلفو شويقي ق.قويه
بابا موزاي مصوطف ديلاوش لهول محواط بسشوجاي ضو م مو السونداا لاقوا أنو قبوي
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لمقووام ليج و صووالح م و ق.شوواخ َعڤوودا أل فيفيك و  Gu.Firfirkêالمجووالية كمووا تسووم
حالاا.
أما القسم الجنولبي مو ذلوك السوه لالوذي اصو إلو جولاي جسوي حشوايك للقطواي
فاسم سه ليي  Deşta Xurêلتضاق المساف هنوا بوا الجبو لالنهوي األسولد الوذي
اصبح طا حدلداا إل بضع عشيا األمتاي أحاانا.
لتقع النهااا الجنلبا ال يبا لهذه الميتفعا الحدلدا الشمالا شمالي بلدة ياجل.
لالت تلووف التضووايا الجبلا و الحدلدا و لووف الحوودلد التيكا و ع و مثا تهووا دا و
الحوودلد السووليا إال أ األسو ك الشووائك لاألل ووام قوود فصوول بووا السووكا األكووياد عل و
جانبي الحدلد منذ أكثي م تسع عقلد.
 لتتصووو السوووفلح الجنلباووو لهوووذه الميتفعوووا الحدلداووو بتضوووايا متملجووو أقوووايتفاعا لمساحا مسوتلا صوالح للزياعو ذا تيبو مائلو إلو السولاد نظويا للجولد
فلزا الحداد فاها .لتنبع منها عشيا م عال المات لتشك أحاانا جدال ص اية تبقو
بعضووها عل و مووداي السوون لتضووفي عل و الطباع و جموواال يائعووا فووي فص و اليباووع حاووث
تتحل ك قيا إل مصاف يائع لك منز إل حداق .
لالمعوالم اليئاسووا لتلوك المسوواحا المنبسووط المتملجو اعتبووايا مو جولاي بلوودة بلبو
لباتجاه ال يح هي كالتالي:
قياو قسوط ضوياا لإلو جنلبهوا هضوب بوليا  Gaza Bûraلالجود إلو ال ويح
منها ت َح ْ سللگ  Girê Ĥes Silûgلهول ميتفوع مو األيض مسوتلي السوطح لعلو
سووطح مقبووية قدام و لا ويلى السووكا قصووص معووايك قدام و جووي علا و بووا عشووايتي
شا ا لباا لمن ابدأ الطياق المعبد الصاعد إل ق.با چ .Gu.Bêxçe
لإل و ال وويح م و ذلووك الت و بنحوول 3كووم الجوود لادي كلزا و لهوول امتووداد ل ولادي
ماداناا المعيلف لهل افصو سوه "باوا " عو سوه "شوا ا " لالجود علو أطيافو
ملقووع موويج " Merca Maraموويج األفوواعي" .لإل و ال وويح أكثووي الجوود السووه السووم
لكوا
" Deşta Camiyêسه الجامع" لكا أه القيى المجالية مثو قويىَ :جو ال
نچلاا َچقماقا اقامل ص ة الجمع علا لتنتهي تلك التضوايا السوهلا عنود
َعلَندايا َچ َ
حجماال  Gu.Ĥucemalaشيقي بلدة ياجل.
قَ .
لبشك عام فإ سلسل الميتفعا الشمالا الحدلدا هي ميتفعا حياجاو لمعظوم
شجيها هل السنداا كما أ مساحا لاسع منها مزيل بسشجاي الزاتل لالجود فاهوا
ملاقع ل اما النحا لالحداد لأحجاي الميمي الملل .
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 .4المرتفعات الجبلية المعترضة الوسطى
تبدأ هذه السلسل م جنلبي بلدة بلب بنحول 7كوم لأل ميتفعاتهوا هول جبو ق.علگوا
بايتفووا حوولالي 733م ثووم ميتفووع جبو َحشووايگي بايتفووا نحوول 833م لتلجوود علو قمتو
فلق قَ .بيكاشي  Gu.Berkaşêيب " Keloşkêالحص ".
تتجووالي هنووا عوودة قوويى عل و السووفلح لالميتفعووا لهوويَ :شوويقاا حو ْ
وازيا دلپاوويا
ْ ْدياا چلالقا (افص با القياتا األ ايتا لادي " Ge.Sorاألحمي") كلزاو مْحوا
ده ده" Mêrava Eslan Dede
لفوي الجولاي الجنوولبي لهوذه األ اوية الجوود مقوام "أسو
لهوول عبوواية ع و مجملع و م و أشووجاي السوونداا لالجوود إل و الجنوولح من و لعل و قم و
ص يا مكا أثيي ادع " Keloşka 'Elî Manحص علي ما " لالجد إلو الجنولح
أكثوي قويح ق .لكوا مقوام اسوم " Ûsib Siwarالفواي السوف" بجولايه أعمودة أثياو
لأط بنات قدام.
لإل الشما م هذا الملقع شمالي الطياوق العوام "كلتوانلي– ياجول" الجود ميتفوع
يعوي تعلوق
اسم شاخ محمد نسب للمزاي الملجولد علو قمتو لهول عبواية عو شوجي َع َ
علاهووا قطووع األقمش و للتبوويك .لإل و الشوويق م و ذلووك الميتفووع الجوود ميتفووع گووازا ووليي
 Gaza Xorêلهل اقع با قيى قاشا في الشيق لقليتا في الشوما لباباكوا فوي ال ويح
لعُپ في الجنلح لابلس ايتفاع هنا حلالي 723م .لالجد في الجهو المقابلو مو ميتفوع
مزاي شواخ محمود جنولح الطياوق المعبود ميتفوع جبلوي آ وي احمو ذا االسوم لايتفاعو
642م.
أمووا عنوود ق.كليزا و فالجوود الوولادي المسووم باسوومها لهوول امووي بووا جبلووي ْ و ْودياا
لجْ يْ قووا .أمووا ق.كووا  Gu.Kêlaفتقووع عل و السووفح الجنوولبي لجب و جيقووا لابلووس ايتفاع و
892م لعل قمت األط المسماة حص جيقا .Keloşka Cirqa
لاسوم فوي قسوم

ثم اوستي لادي "كليزاو " فوي ال ويح كامتوداد لولادي ماوداناا
الجنوولبي سْ و ْنجْ ك  Sincikلهوول افص و جب و جيقووا لقمت و التووي تسووم Bena Kurdê
"ميتفع كليدي" ع ميتفع " Enya Zinêrلاجه الصو ية" لجبو بو ( )1فوي ال ويح
لهول لا ٍد عماووق لضوواق بطوول نحوول 3كووم لانتهوي شوومالي قَ .زيكووا علو السووفح الشوويقي
لالجد بوالقيح مو نهااتو جويف صو يي عوا ٍ علاو آثواي بنوات قودام اسوم
لجب ب
" Pozê Keloşka Benê Qirkêبوووولز حصوووو جوووويف ال ووووياح" .أمووووا قَ .علَنووووداي
 Gu.'Elendaraفتقع عل السفح الشمالي لجب ب .

 - 1اتلسط الجب نلاحي العشائي الث ث شا ا في ال يح لآمكا في الجنلح لباا في الشيق.
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لجب ب اللايد ذكيه آنفوا هول كتلو جبلاو لعوية لمشوجية لشودادة االنحوداي مو
جهاتها لابلس ايتفاع 1135م لتلجد عل قمت آثاي قدام لكهف عماق تعويف بموزاي
بو الحبشووي( )1لتلجوود علو سووفح الشوومالي قوويى َچ ْن َچلوي لچقمووق الكباووية لالصو اية
لهي تبعد عو بلودة ياجول مسواف 7كوم شويقا .لعلو السوفح الشومالي الشويقي لجبو بو
قوويح قَ .علَنوودايا الجوود ملقووع لاطو اسووم " Gol Hopirبحاووية هوولپي" مسوواحت نحوول
15هـ كا امتل بالمااه قداما لهل جاف حالاا مع استمياي ايتشاح مااه قلال م بعوض
أيجائ  .لعل السفح الجنلبي للجب فلق ق.چلبانا الجد تجمع مائي صو اي فوي الصو ي
اسووم " Gol Aqûbبحاووية آقوولح" ازاوود عمق و عل و 2م لبمسوواح عوودة أمتوواي ميبع و
لمااه نقا لدائم البقات لللملقع قدسات لدى بعض النا (.،2
أما في الجه ال يبا لجبو بو لاعتبوايا مو ق.هوللالي  Gu.Holîlêاللاقعو علو
سفح ال يبي فانشس لادي شليكي  Ge.Şurkêالعماق لالمشجي لالجد في حلض بوا
قياتي هللالي لكليا  Kûraالمزاي المشهلي المس محمد علوي لالجود "جبو األمويات"
 Çi.Mîraعل مساف قياب م المكا شمالي ق.حج لا لهل غني ب ام الحداد لاقوع
شيقي بلدة ياجل بمساف  2كم.
لالجوود فووي الجه و الشوومالا م و بلوودة ياجوول بنحوول  1.5كووم ملقووع Sirta 'Ermûtê
"ميتفع عيمل " امي م تحت نفوق القطواي لاصو موا بوا جبو  Mîraالسوالف الوذكي
لجب كليي  Çi.Kurêالذي اقع غيبي نفق القطاي.

أما جب  Çi.Kurêفهل كثاف الشجي لانحودي بشودة نحول سوه لاچو لمجويى النهوي
األسلد لتلجد عل الجه ال يبا مو قمتو يابو أثياو باسوم يابو قهولجي Xirabê
 Qeĥwecîتعللها ص ية كباية معيلف تسم " Kevrê Kerالحجي األصم".
أما جنلبي هذا الجب بنحل  1كم – أي غيبي بلدة ياجل لسه بالاوا مباشوية فهنواك
جبوو  Çi.Hopkaبايتفوووا 785م لتتشوووك بحاوووية هلپكووا  Hopkaالملسوووما بانووو لبوووا
جب  Kurêاآلنف الذكي .لالجد قيح ملقع البحاية عل الجب مزاي إبيام ده ده Îbram
 Dedeلبجانبووو مقبوووية قدامووو لم ووواية لاسوووع  .لتسوووم قمووو هوووذا الجبووو قمووو جووويف
َهتكي  Pozê - Benê Hetkêلايتفاع غيبي ق.هلپكا نحل 772م.
 - 1كهف شاقللي في األيض فتحت دائيا قطيها حلالي 6م لعمق حلالي  8م لفي الجه الجنلباو
م القا سيداح عماق اعتقد النا أن اص إل مك المكيمو !! لكوا الموزاي فاموا مضو مهموا لودى
سكا قيى المنطق استل إلا في ألائ اليباوع لفوي سونلا الجفواف السوتجدات المطوي لاقودمل عنوده
األضوواحي لاطلووق اسووم المووزاي عل و الكثاووي م و األش و اص تفوواؤال بووال اي كمووا اعتقوودل  .لالجوود فووي
كيدستا العياق قضات شا ا  Welat Şêxمزاي إازدي احم االسم نفس .
 - 2منذ مدة قياب لأثنات تمهاد طياق تيابا إل قيا  Çobanaظهي آثاي لم اية أثيا قدام .
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أموا فوي الجهو الجنلباو مو جبو هلپكوا فابودأ لادي سوايي سواني Ge.Sari Sînê
لفي لسوط بئوي موات احمو ذا االسوم ل"سوا "  Sînهول اسوم امويأة أموا "سوايي" Sari
فهل بمعن الشقيات أل أن اسم علم مؤنث م "سايه"  Sareلهول اسوم دايج فوي المنطقو .

لهل لا ٍد عماق لمشجي لطلل نحل م 5كم .لافص هذا الولادي جبو هلپكوا فوي الجهو
الشوومالا ع و جب و َع ْتمانووا فووي الجنوولح لاعتبووي الحوود الفاص و بووا ميتفعووا السلسوولتا
المعتيضتا اللسط لالجنلبا كموا سونيى الحقوا لاموي منو طياوق معبودة توؤدي غيبوا
إل سه لاچ لالحدلد التيكا  .لعل الجه الشومالا لهوذا الولادي لفوي منتصوف تقيابوا
تلجد أط بنات أثيي قدام تسم " Kela Qîzikêحص الفتاة".
 أموووا السوووفلح الجنلباووو لميتفعوووا السلسووول اللسوووط فتتصووو بتضوووايا سوووهلالأياض صالح للزياعو لهوي م طواة بسشوجاي الزاتول لالكيمو علو امتوداد
متملج
ٍ
أكثي م 15كم لم أبيز معالم هذه اللهدة م الشيق لباتجاه ال يح هي:
سوود قيا و عشوولن التجماعووي( )1الووذي بنووي بجانووح ق.عشوولن عل و لا ٍد احم و االسووم
نفس لهل امتداد للادي ماوداناا  .كموا الجود علو السوفح الجنولبي مو جبو بو أسوف
قَ .چي تلتا نبع " Qewaqaالحلي" لت أثيي قدام بنف االسم لهما اقعا علو جوانبي
لادي  Ge.Cawêالذي اتج إل الجنولح لال ويح موايا بقياو َچ ْقلمو لانتهوي فوي لادي
تايا "النشاح" .لتظهي عل أطياف هذا اللادي لق أثيا كثاية تشاي إلو لجولد منطقو
سك قدام لمزدهية هناك.
أموا غيبووي ق.قاسووم فتلجوود هضووب ميتفعو تسووم أبوول بكووي لتنشووس منهووا عوودة ألداو
أحدها  Ge.Ziqaqaأل " Zewra qaçaqciyaطياق المهيبا " لهل اتجو شويقا لانتهوي
في ملقع سد عشلن لهل لا ٍد عماوق تقوع ق.داكوي  Gu.Dîkêعلو كتفو الشومالي لبوا
قياتي داكي لقاسم بالقيح م البئوي القدامو المسوماة ذا البوابا الجود جويف صو يي
عوا معويلف بوـ جويف اليصواص  .)2(Bena Qurşînêوالثراني :لادي چواي لهول اتجو
غيبا إل ق.چ ْقل َم ثم اص إلو " Ge.Tîraلادي النشواح" .لتلجود قويى أ ويى فوي هوذه
المنطق اللهدا لهي م الشيق نحل ال يح :ق.كلتانوا لاموي الطياوق العوام – كفيجنو
 - 1بني هذا السد في ألائ عقد الثمانانا
إل جلف األيض.
 - 2كا المدعل لا آغا حج ألمي الملقح " دالي لا " ذل نفلذ كباي في نلاحي كل في ألاسط القي
التاسع عشي لبانما كا اسوتياح تحو شوجية دلوح بجانوح هوذه البئوي لفو انتباهو حصوا كوا هنواك
فس ذه للما لص ال بي إل صاحح الحصا المدعل حَ نلكوا  Ĥenûkaأيسو للداو تانگو  Tangêل
گليي  Gurêفتحصنا في ذلك الجويف لحانموا لصو لاو آغوا إلو محواذاة المكوا طلبوا منو تويك
الحصا لعندما يفض لا آغا ذلك بدألا بسط ق الناي عل اآلغا لميافقا لأصاب يصاص قبع
اآلغا فسمي اآلغا عندها بتيك الحصوا لغوادي المكوا  .لكانو أثواي إط قوا اليصواص ملجولدة علو
الجيف الص يي إل أمد طلا فسمي بجيف اليصاص.
م القي العشيا
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ثم تم االسوت نات عنو بسوبح تسويح مااهو

– بلب عبيها ل ُع ْپ لهي تقاب القياو السوابق مو جهو ال ويح ل Gu.Kerêالتوي تقوع
شوومالي ق.عشوولن لزڤنووك جنوولبي سوود عشوولن  .أمووا سووه " Deşta Gola Pe'inسووه
البحاية العياض " فهل ملقع ملجلد أسف قياتي چلبانا لزيكا لابودل أنو كانو تتجموع
المااه في ذلك الملقع اللهدي فسما بالبحاية.

 .3المرتفعات المعترضة الجنوبية
تقسووم هووذه الميتفعووا ب ولادي  Ge.Tîraإل و قسووما شرررقي :اعوويف بجب و هووالاي.
لغربرري :ابوودأ م و لادي تاوويا لانتهووي فووي ال وويح عنوود الحوودلد التيكا و لاسووم قسووم
عمال.
الشمالي جبل عتمانا لقسم الجنلبي جبل م ْ

 معالم القسم الشرقي "جبل هاوار":اس ذ هذا الجب اتجاها شيقاا غيباا بانحياف قلا نحل الجنلح لبطل حلالي 13كوم
لعيض 4-3كم لأعل ايتفوا لو ابلوس 961م بجولاي ق.چاوا .لهول جبو صو يي شوداد
االنحداي لم ط باألشجاي الحياجا الطباعا ل اص السنداا [ ،المصور.]03
احد هذا الجب م الشيق لادي هالاي اآلتي م سد عشولن فوي الشوما لاموي مو
غيبي قياتي  Qiri Golêثم حسندايا لتلجد با هاتا القياتا أكمو شوجيا كثافو لهوا
صف التقودا تعويف بزاواية مْ ودَ َلي .لتلجود غيبوي ق.حسوندايا قويح قمو الجبو أطو
آثواي قدامو لكهوف لاسوع اسوم كهوف " Şikefta Bûkêالعويل " لسومي بوذلك للجولد
صلية إميأة منقلش عل ص ية بجانح الكهوف .أموا علو الجهو الجنلباو لجبو هوالاي
لاعتبايا م الشيق فتشاهد المعوالم اليئاسوا التالاو  :لادي كويام الوذي اقابو ق.شوليب
ثم أط حص تسم  )1(Keloşkêفلق إحدى أعل قممو جنولبي ق.چاوا بنحول 1.5كوم.
أمووا القم و الملجوولدة غيبووي قم و الحص و فتعوويف بووـ " Pozê Mişmişêقم و المشوومش"
لبايتفا 936م.

 - 1اسماها يلجا لاسكل في كتاب جب الكيد لحيك الميادا بـ" قلع بدي الدا " للكننا لم نوتمك مو
معيف بديالدا هذا .للك نمط بنات الحص لشك حجايت تد أنها م العصلي االغياقا .
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طريق معبدة - - - -
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لتلجوود إل و الشوويق م و ق.آڤووياز  Avrazعشوويا الم ووالي لالكهوولف عل و سووفح
الجب لمنها ما هل اصطناعي اتصيف بها أهالي القيى المجالية حاوث كانو تسوتسجي
قداما ألصحاح قطعا الماعز م منطق أعزاز.
لالجد إل ال يح م هذه القيا لا ٍد عماوق اسوم  Ge.Gerêلهول ابودأ مو جولاي
ق.شاخ  Gu.Şêxعلو القمو ال يباو للجبو ثوم انحودي جنلبوا نحول ق.گول َبكي Gobekê
لانضم إلا في منتصوف مجوياه لا ٍد آ وي اسوم " Ge.Qertelالنسوي" .كموا ايفوده قويح
نهاات مسا آ ي م جه ال يح اسم لادي الضبع .Ge.Heftêr
أما الجزت ال يبي م جب هالاي فاتحدد مو جهو ال ويح باالنحوداي الشوداد لولادي
تايا لتسم قمت " Ustukurêالااق " لهول بايتفوا 735م لعلاو القويى التالاو  :شواخ
شاخ ب گللاا تحتاني لفلقاني َبي َبني .Berbenê
كما تلجد عل سطح الجب بعض األماك المبايك تسم "سحب ") Suĥbe (1مث :
َ
دلزلَوووك  Dozelikبجووولاي ق.شووواخ
سوووحب الپوووي  Elpîلسوووحب پاچوووك  Paçikلسوووحب
لسحب مْ ياا  Miriyaبجلاي ق.چاا .Gu.Çiyê
إضاف إل القيى التوي ليد ذكيهوا تلجود قويى أ ويى علو سوطح الجبو لسوفلح
الجنلبا و لهووي م و الشوويق إل و ال وويح قوويى :يابووي يلتووي  Xirabî Rûtêلسووالاا
 Sêwiyaبميتفعها المشهلي المط عل سه كتخ لاعتبوي الجوزت الجنولبي ال يبوي لجبو
هالاي لبجولاي هوذه القياو ملقوع شوجيي مبوايك اسوم دَ ڤو بلنو  Deve Bonêلموزاي
حج السف الذي اتلسط مقبية القيا لهي تضم مقابي تعولد إلو نحول موائتي عوام .لإلو
الشما م ق.سالاا الجد ملقع أثويي اسوم  )2(Kêlbêzلبوالقيح منو جويف صو يي
معيلف باسم .)3(Bena Tecêl

 - 1جووات فووي كتوواح عبوود الوويزاق الحسوواني –الازاوودال فووي… نق و ع و كتوواح "السووللك لمعيف و الوودل
لالملوولك" لتقووي الوودا أحموود العزاووزي المتوولف سوون 1441م أن و فووي عووام 1441م هاجم و قوولة كباووية
مناطق انازداا فوي شوا ا لقواملا بنوبش قبوي الشواخ عودي لحيقولا عظامو لصواي أتباعو فوي هوذا
اللق و اعيفوول بووا األكووياد بووـ "الصووحبتا " .لقوود اكوول ل سووم "صووحب " أل "سووحب " هووذا ع ق و باسووم
"صحبتا " المذكلي لالذي قد اشواي إلو أ بعوض انازداو الوذا فويلا مو ذلوك ال وزل أقواملا فوي هوذه
األماك في جب هالاي ل تبات أل العبادة لسما بهم.
 - 2اعتقد أن اسم ميكح م  Kêlلتعني أكم حجيا ل  Bêzطائي الباز/الصقي.
َ Tecal - 3تجا  :اسم علم لهل اسم يا م ق.سالاا لأثنات يعا بقطاعو فوي هوذا الملقوع ويج لو
نمي احي ص ايه فتعايك االثنا لاقا أ تمك الياعي م نق النموي لجوات بصو ايه إلو القياو
فسكلتها الك ح لاعلد هذا الحدث إل أكثي م مائ عام.
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أما في الجه الشمالا لجب هالاي فاتشك مو جولاي ق.چاوا لا ٍد عماوق اسوم لادي
قي  Ge.Qîلهل اتج نحل الشما الشيقي لاتص بلادي ْز ْڤنو  Ge.Zivingêبعود سود
عشلن .

 معالم القسم الغربي من السلسلة الجنوبية:تتحوودد هووذه الكتل و الجبلا و الكباووية فووي الشووما ب ولادي سوواي سوواني  Sarisînêلفووي
ال وويح بالمنطقوو الحدلداوو لفووي الجنوولح بوولادي كوو ال  -شوواي  Şiyê – Kelaلمووو
الشيق بلادي تايا .لتقسم إل جزئا شمالي وجنوبي[ ،المصور.]17
 الجزت الشمالي (جبل عتمانا):انسووح إل و قَ .ع ْتمانووا الملاجه و لبلوودة ياجوول م و جه و الجنوولح .لهوول جب و ص و يي
حياجي كثاف الشجي .لانحدي م جه ال يح بشدة صلح سه لاج لالحدلد التيكاو
لتلجد عل سفلح ال يبا قيي :حس ل شوداا ل ُكوم يه ش  Kumreşêلكوليي .Kurê
أما سفلح الشمالا فتتديج نحل سه بالاا لبلدة ياجل لعلاها قويى :دلياوش لملسوكي
لحجاكا.
لعتمانا َ
لالحوودلد الشوويقا لهووذا الجووزت هووي لادي تاوويا لضووفتاه عالاتووا االيتفووا لشوودادتا
االنحداي لمشجية باألشوجاي البياو لالزاتول لفوي منتصوف صو ية كباوية أ وذ بفعو
علام الح شك عويل ياكبو حصوانا فسوما " Kevrî Bûkحجوي العويل " لهول
َمعْ لَ ٌم معيلف في المنطق .
أما الحد الجنلبي لهذا الجزت الشمالي فهل عباية ع جويف صو يي كباوي ابودأ مو
جنلح ق.قولده لامتود علو امتوداد الحافو العلاوا لجبو الجويف  Çi.Benêباتجواه الشويق
لانتهووي عنوود الحافوو الجنلباوو ال يباوو لوولادي  Tîraثووم ابوودأ ذلووك الجوويف مجووددا فوولق
قَ .بي َبني  Berbenêالتي تس ذ اسمها من "الجيف" = َب ْ  Benأل َب ْن ْد .Bend
الجزت الجنوبي (جبل م ْع ْمال):
نسب إل قيا َمعْ مْ لهول اقوع إلو الجنولح مو ذلوك الجويف الصو يي لت تلوف
التضوايا هنووا لتصوبح هضوابا لأقو ايتفاعووا لذا قشوية غضووايا لتكواد ت طاهووا
أشجاي الزاتل  .لم أبيز معالمها ابتودات مو لادي تاويا لباتجواه ال ويح هوي :ق.قولپي
لاعللها ملقوع ق.زڤنو  Gu.Zivingêالمهجولية لبجانبهوا " Bîra Pilingبئوي النموي"،
تجيى منها ماات عذب لتحاط بهوا أشوجاي سونداا اعتقود النوا ببيكتهوا لاعلقول علاهوا
قطع القمواش للتبويك .لالجود قويح هوذا المكوا ملقوع اسوم مواال َحبابوا Mala Ĥebîba
لهل عباية ع قيا مهجلية هجيها سكانها لأقاملا في قيا قلپي.
-125-

ثووم تووستي ق.بعوودانا الكباووية لإل و ال وويح منهووا لادي " Ge.Kûrikالوولادي العماووق"
لهل اهبط م جب " Çi.Pilingجب النمي" لامي م شيقي قياتي  Kurkaمتجهوا نحول
الجنلح لالجد بجلايه ال يبي ملقع " Kana Axêمونجم التوياح" حاوث اسوت دم تيابو
لتلاا الدلي لأسطح المناز .
لإل ال يح قلا تلجد ق.دملاوا فاهوا م واية كباوية تسوم  Şikefta Algîtaلاقوا
أنها كان تتسع قداما لسكا القيا للماشاتهم لقد أهمل حالاوا .لتلجود فولق القياو مو
الشما ص ية كباية تسوم " Kevrê Hêvêحجوي القموي" علاهوا شوك ه لوي ازليهوا
النا في سنلا الجفاف لايشل حللها المات باتجاه السمات استجدات للمطي.
بعد ذلك تس ذ التضوايا شوك هضواح لذيى متطاللو لم طواة بسشوجاي الزاتول
لتيتفووع باسووتمياي باتجوواه ال وويح .لقب و ق.معم و ألشوواغي مباشووية الجوود ميتفووع اعوويف
بميتفع باناكي  Sirta Banîkêلالجد بانها لبا ق.قولده  Gu.Qudeشوماال لادي َمعْ مْ و
العماووق .لإل و الشووما م و ق.معم و عل و الكتووف الشوومالي لووذلك الوولادي الجوود جوويف
ص و يي كباووي اسووم " Bena pilingجوويف النمووي" لإل و ال وويح م و ق.معم و قوويح
قُ .ع َميا الجد ملقع اسم " Golsorالبحية الحميات" أما غيبي قُ .ع َميا لعل ايتفوا
نحل 883م فالجد منحدي " Kaşî Belanêمنحدي الب " الذي انتهوي فوي ال ويح بملقوع
منبسط اعيف باسوم داكنجوي  Dîkincîفاهوا يائوح قدامو تسوم " Keloşkêالحصو "
لاتصوو هووذا المنبسووط بسووه لاچوو علوو الحوودلد التيكاوو  .لابلووس أقصوو ايتفووا لهووذه
الميتفعا عنود قمو محطو التلفزاول المسوماة " Pozê keraقمو الحماوي" 942م لاسوم
أاضووا جبو معمو ألشوواغي لانحوودي منو باتجوواه الشوويق لاد عماووق لطلاو اسووم لادي
 " Rîşêبمعن لادي الجيف أل األكم الص يا /الشجرية".
لتلجوود بووا هووذا الوولادي األ اوي للادي  Ge.Kelaفووي الجنوولح ميتفعووا لهضوواح
تبدأ م قياتي كليكا العلاا لالسفل فوي الشويق لتتولز علاهوا قويى :سواياا علو جبو
حمووول لشووواتانا ل َحبووول ل لاووو ثوووم آلكانوووا عنووود القمووو المعيلفووو بجبووو الزاووواية Çi.Zaret
لبايتفا 753م لتقع القياو األ اوية مسواف نحول  14كوم بلودة شومالي بلودة شواخ الحداود
لنحل 16كم شمالي غيبي بلدة معبطلوي .ثوم تنحودي الميتفعوا بشودة نحول ال ويح صولح
الحدلد التيكا .
أمووا عل و أطووياف القسووم ال يبووي م و لادي َك و ال  Ge.Kelaلالمسووم هنوواك ب ولادي
 Ge.Şiyêفتلجد قياتا حوج بو لمْسْ و ْتكا لاعتبوي لاداوا َكو ال لشواخ الحداود هموا الحود
الفاص با ناحا عشاية شا ا في الشما لناحا استاا في الجنلح.
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البحث اليابع

الكتلة الجنوبية لجبل الكرد
تقسم الكتل الجبلا الجنلبا ال يبا م جب الكيد لالمنبسطا السهلا ال يبا
الحدلدا المجالية لها إل ث ث أقسام يئاسا معيلف لهي :جب خاستيا لجب
هشتيا لالتضايا ال يبا السهلا في ناحا شيخ الحديد.

معالم جبل خاستيا

Çiyayê Xastiya

جب استاا هضب جبلا لاسع حدلدها :في الشويق ميتفعوا جبو حشوتاا لفوي
ال يح ناحا شواخ الحداود لمو الشوما لادي  Kelaلفوي الجنولح لادي اسوتاا .لهوي
ميتفعا متماثلو االيتفوا متملجو ابلوس متلسوط ايتفاعهوا 775م .للهوذه الناحاو طباعو
جبلا و جمال و لهووي م طوواة فووي معظمهووا بسشووجاي الزاتوول لأنوولا كثاووية م و األشووجاي
المائا و الكثاووية للادي سووتاا
المثمووية ل اص و الجوولز لالمشوومش التووي تمووأل المسووا
لمساف عدة كاللمتيا  .كما هناك ملاقع حياجا كثاف مو الصونلبي لالسونداا لغايهوا
في بعض أنحائها تعاش فاها أنلا عدادة م الحالانا البيا لالطالي.

استاا إحدى عشية قيا إضاف إلو بلودة معبطلوي [المصرور .]09

تنتشي عل جب
لتلجد في أغلبها آثاي لأحجاي بنات ض م تعلد إل العهلد ال ابية لقود اسوت دم السوكا
الكثاووي منهووا فووي بنووات دلي السووك لال اوزا بعضووها اآل ووي مطمووليا بووا الودلي السووكنا
لمحاطها.

استاا في الجه الجنلباو الشويقا مو شومالي ق.سواتاا لمو الميتفوع
تبدأ ميتفعا
المس ْشلا َت  Şiwîteلكان قمت مكانا لصنع الفحم النباتي .لابودأ مو هوذا الميتفوع لا ٍد
طلا و لعماووق اتج و نحوول الشووما ال يبووي مووايا م و شوويقي ق.كووا لي ثووم م و جنوولبي
ق.شوواتكا ال اسووتاانا لاسووم شوومالي شوويقي ق.كووا لي بولادي  Ge.Bertilأل Ge.Bîrê
 Gundباسم "بئي القيا " ،لامي من الطياق المعبد .لهل لا ٍد لاسع لعماق لهول اعتبوي
القسم األل م لادي استاا فا نبع مات لت أثيي لمقبية قدام إضاف إلو سوت آبواي
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المصلي  -18-جب استاا لحشتاا
المقاا 153333/1 :

قدام محفلية بالاد تعلد ملكاتهوا ألهوالي قياتوي شواتكا لكوا لي .لفوي الولادي العداود مو
اآلثا ي المطملية لقد عثي بعض األهالي عل جوية صو اية فاو هاكو عظموي لطفو .
لاللادي مليت باألشجاي المثمية ل اص المشمش لالجلز.
(،1

لإل ال يح م هذا اللادي اتشوك لا ٍد آ وي باسوم ناسْ وپ  Ge.Nêspلهول اموي مو
غيبي ق.كا لي لانتهي في قسم  Ge.Erqêم لادي استاا .كما تلجد با قيى بيمجو
لمايكووا لچل َمزنووا  Çomeznaهضووب لاسووع باسووم َحمو َويش  Sirta Ĥemreşلكان و
مشهلية بجبسها الطاح.
 - 1هذه الطياق م الودف كانو شوائع فوي المنواطق الشومالا مو الشويق األدنو فوي اليبوع األ اوي مو
األلف الثانا ق.م .ياجع كتاح تاياخ مملك آالالخ – لالنايدل للللي.
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اعبووي طياووق معبوود ميتفعووا جب و اسووتاا لانتهووي فووي أقص و ال وويح عل و ميتفووع
اسم " Gaza Rûtالميتفوع األجويد" حاوث موزاي سْ وفيي دادا  )1(Sifrî Dedeثوم تنحودي
السفلح غيبا نحل قيا "أينده" في السه .
 تلجد عل الجهة الشمالية من ذلك الطريق المعبد المعالم التالا :قيا و بْيْ كووا  Birkaم و الشوويق لتلجوود بانهووا لبووا ق .ازاووا فلقوواني فووي الشووما
الشيقي ص ية معيلفو تسوم " Kevrî Kerالحجوي األصوم" .ثوم توستي قَ .كو ال اللاقعو
في سوفح لا ٍد عماوق اسوم  Ge.Qelpancikأل " Ge. Kaniya Kelaلادي نبوع قياو َكو
ال  "Kelaلهل ايفد لادي َك ال –  Şîyêلاعتبي اللادي األ اي بمااه لشجيه لهلائو
العلاووو منطقووو اصوووطااف يائعووو لكانووو علووو مااهووو طاحلنووو موووات قووويح ق.مْسْ ووو ْتكا
 Gu.Mistikaلمعم عيق باسم صاحب عطواي  Meyxana 'Etêrلهول مو أهوالي قويى
چقلاا .
 معالم الجهة الجنوبية للطريق المعبد ،لهي م الشيق باتجاه ال يح:قيا َيجوا  Recaلبجانبهوا المكوا المسوم  Ûcaqê Mala Se'iraلهول عبواية عو
مكووا لحوويق الكلو الجاوويي المسووتعم فووي طو ت دلي السووك  .لتلجوود إلو ال وويح منهووا
قَ .علجايا  `Elcaraلالجد في طيفها ال يبي لاد عماق فاو بئوي موات لعودة انواباع هوي:
نبع العجلز  )2( Ka.Pîrêالنبع العلاا  Ka.Jorîنبوع الزاواية  Ka.Zaretêلاؤمو النوا
لتقوودام األضوواحي فووي ألا ووي فص و اليباووع كمووا الجوود حلل و العداوود م و أشووجاي الوودلح
لاألشوووجاي المثموووية ل اصووو الجووولز لالتقوووي قووويح نهااتووو موووع لادي "النبوووع" العماوووق
 Ge.Kanîdûrkêاآلتووي مو الشوويق لاشووك معووا لادي الجوولز  Ge.Gozêالووذي انتهووي
في قسم دَ ال  Delaم لادي استاا في ملقع نبع قيا دَ ال .Dela
لعل بعد بضع مئا م األمتاي غيبي هذا اللادي توستي قَ .معْ َسويكي Me'serkê
لتلاهووا غيبووا قوويى ش وتكا ثووم ْتيملشووا  .Şîtka, Tirmûşaلتلجوود بووالجلاي الجنوولبي م و

قْ .تيملشووووا هضوووووب لاسوووووع لإلوووو ال ووووويح منهوووووا لا ٍد عماووووق اسوووووم لادي القاامووووو
 Ge.Qiyametêلهل اتج جنلبا لاص إل قسوم لادي صو ية السويج  Zinarî Zînمو
لادي استاا.
إضاف إل القيى السابق الذكي هناك بعض القويى األ ويى المنتشوية علو السوفلح
الجنلبا لجبو اسوتاا لهوي مو الشويق إلو ال ويح :مْسْ و ْ َعشوليا Mist 'Eşûraحوج
" - 1سفيي ده ده" مكا مبايك عباية ع تحلاش ص اية  Kozikبا عدة أشجاي سيل ض م عل
قم ميتفع.
" Kaniya Pîrê - 2نبع العجلزة" لالعجلزة اسمها  Gulîstanكان تقلم بعم "داا " محلا لكانو
ذائع الصا في تلك القيى لتلفا قب حلالي ث ثا عاما ع عمي ناهز الثمانا .
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قاسما َي َمدانا  Remedanaلتبلس المساف با هذه القيا األ اية لبلدة شاخ الحداود نحول
 3كم لافصلهما جب  )1(Ĥesê Xidirاللاقع شيقي البلودة لبايتفوا 663م .لالجود علو
السووفح الشوويقي للجبو المووذكلي ملقووع فاو قبوويا اسووماا " Nêzmiriyaالموولت جلعووا"
لبجلايهما إل الشما قلوا صو ية " Kevirê Ketîالصو ية المنهواية" ،لهوي صو ية
كباية معيلف لبجلايها ص ية منقلية عل هائ جي اسم .)2(Curnê Qîqî
لإلو الشوما أكثوي الجود ميتفوع " Tilî Hêlînêتو العوش" ل" Pozê Rûtêالقمو
الجيدات" السوابق الوذكي التوي الجود علاو موزاي سوفيي ده ده  Sifrî dedeلابلوس متلسوط
االيتفاعا ع سطح البحي هنا حلالي 533م.

معالم ناحية حشتيان

Ĥeştiya

تس ووذ تضووايا ميتفعووا جبو حشووتاا شووك  .Tاقووع يأسو فووي الشوويق لابوودأ مو
الشما م جلاي ق.كلكا تحتاني لانتهي في الجنلح عند ق.كفيبطية .أموا الوذا فابودأ
م قيا  Gu.Mezinشيقا لانتهي بمجيى لادي جيجم في أقص ال ويح قويح الحودلد
التيكا  .لبذلك تضم هذه الناحاو الميتفعوا لالسوفلح الجبلاو المحصولية بوا كتلو جبو
استاا في الشما لسه جلم في الشيق ثم الجنلح لتنتشي علاها  22قيا َحشوتاانا .
لأبيز معالم ناحا حشتاا هي [المصور:]09
 الرأس لمعالم م الشما إل الجنلح كالتالي:تبوودأ ميتفعات و فووي الشووما الشوويقي م و لادي َزليي  Zewrêلهوول لا ٍد ذل مجوويى
لاسووع لطلا و لكثاووي السووال  .لابوودأ م و األطووياف الشوويقا لبلوودة معبطلووي ثووم امووي م و
شمالي ق.كلكا تحتاني لتقع ق.كلكا العلاا إل الجنلح منها علو قمو ميتفوع الجود
بووا القووياتا لا ٍد أشووب بحفووية عماقو اسووم " Korta Bêxçeموون فض البسووتا " لسووفح
جبلي اسم .Sirta Gazmitê
لعل الجه ال يباو مو ق.كلكوا فلقواني الجود لادي ْق ْشول  Ge.Qişlêثوم لادي
آڤگاووي  Avgîrêلكانو الماوواه تجوويي فووي هوذا الوولادي طوولا العووام .لفووي بدااتو جنوولبي
شووووويقي القياووووو الجووووود موووووزاي شووووواخ جموووووا الووووودا لافصووووو بانهموووووا لادي آڤزامْ وووووكْ
 .Ge.Avzêmkêكما الجد غيبي المزاي لادي " Ge.Warî Çeqelمولط ابو آلى").(3
" Ĥesê Xidir - 1ح س ْ ْديْ " هل لالد الشاعي المعيلف حامد بدي ا .
 - 2تلجد مث هذه األحجاي بكثية في أيجات الجب لعادة ما تكل في الجبا لالميتفعا حاث الهولات
الجاف لالعلا الذي افاد في ت فاف ميض السعا الداكي  Koxkê Qîqîلدى األطفا .
في ق .جلاق القياب م الملقع.
 - 3يبما كا مسكنا ألبنات عشاية  Ceqelîالتي الجد منها عائ
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أمووا ميتفووع گلسْ مْسْ ووياف  Gusmisrêfفاقووع شووويقي ق.كلكووا فلقوواني لافصوول الووولادي
األحمي  Ge.Sorع ميتفع ق.جلاق في الشيق.
أما ق.دايكاي فتقع جنلبي كلكا فلقاني لالجد مزايها شاخ محمد شمالي شويقي
دايكاووي .لاصو بووا قياتووي جلاووق لدايكاووي لاد لاسووع لطلاو اتشووك فووي ال وويح مو
ملقع اسم شاخ مايي  Şêx Mîrêقويح ق.مايكوا لفوي هوذا الملقوع بنوات قودام اسوم
قلع و يسووتي  Kela Ristêلاسووم الوولادي اآلنووف الووذكي بجوولاي ق.جلاووق ب وـ چللم وواي
 Çolmiĝarلهل افص ميتفع القيا عو ميتفوع  Sirta Hemberêفوي الجنولح .لعلو
قمو هوذا الميتفوع األ اوي مقبوية قدامو تسوم قبوي َحسواك  Tirba Ĥesîkêلإلو ال ويح
منها بمساف قلال الجد با قياتوي جلاوق لگوازي  Gazêموزاي اسوم تاويك بابوا Têrik
 .Babaأما علو قمو الميتفوع مقابو ق.جلاوق لإلو الجنولح الشويقي منهوا فهنواك مبنو
لمووزاي صو اي اسووم َقو َويه بابووا لإلو الشوويق منو مووزاي سووايي ْقو ْوز  .Sari Qizثووم تووستي
الميتفعووا المطل و عل و معام و الصووابل شوومالي غيبووي مدان و عفوويا لابلووس متلسووط
ايتفاعها هنا 495م لتلجد عل أطيافها الجنلبا ال يباو زاواية "سوماقا " .أموا الطويف
الشمالي م هذه الميتفعا فتسم جب الهولياا  Çi.Horiyaأل Qeracî Horiyaلفاو
كهلف عدادة تعيف بكهلف الهلياا .Şiketên Horiya
لإل الجنولح مو تلوك الميتفعوا توستي ميتفعوا ق .لناوي لمنسولبها نحول 453م
لهووي تبعوود ع و مدان و عفوويا 7كووم غيبووا لهووي :ميتفووع لاج و  Sirta Xewaceفووي
الشما لج.الزااية  Çi.Zaretêفي الشيق لفوي ال ويح جَ .ق َوي بابوا  Çi.Qerebabaثوم
ميتفع حس  Gaza Ĥesenفي الجنلح لاتص هوذا األ اوي موع ميتفوع كوليكي Gaza
 Kurkêالمط عل ق.معيات م الشما لتلجد علاو ث ثو كهولف كباوية تسوم باسوم
ذلك الميتفع.
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المصلي  -19-حدلد جب حشتاا .....
طياق معبدة ----
المقاا 153333/1 :

أما عل الطيف الشمالي ال يبي م ق.معيات فالجد نبوع " Kaniya Mezinالنبوع
الكباووي" لهول اقووع فووي نهااو لادي " Ge.Ĥêştirلادي الجمو " اآلتووي مو الشووما لفاو
جي كباوي اسوم " Teşta Ĥêştirلعوات الجمو " لكوا انبلعوا غزاويا تموي مااهو فوي
معظم دلي القيا  .أما الميتفع المط عل القيا م ال يح فاسم ميتفع حجي Gaza
 Ĥecîلتلجد عل جهت الجنلبا زااية ْدي بالي  Xidir Balîلهي عباية عو بضوع
أشجاي سنداا لالجد إل الجنلح منها موزاي چاو ماويي  Çêlmîrêبسشوجايه المعموية
لهوول ملقووع أثوويي أاضووا لافص و بووا المووزايا لاد قلا و العمووق اس وم طياووق التووا
 Ge.Rêka Tataلأحاانووا ديح معياتو  Sebîla Maratêأل طياووق البووازاي نسووب إل و
بازاي عفيا لهل الطياق القدام الذي كا امتد حت بلدة شاخ الحداد.
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 الذيل: .0تضاريس السفوح الشمالية لجبل ح ْ
شتِيا:
خاسرتيا لمو
تعتبوي السوفلح الشومالا لميتفعوا جبو َحشوتاا لاجهو جنلباو لولادي
ْ
معالمها اليئاسا ابتدات م الشيق نحل ال يح:
الجوود غيبووي ق.چلالقووا ميتفووع " Sirta Mala Nêsirميتفووع آ ناصووي" بايتفووا
737م لهل ميتفع كباي متطال اص غيبا إل ق .التا.
أما إل ال يح م ميتفع  Sirta Şiwîteشمالي ق.ساتاا فتلجود الميتفعوا المسوماة
سْ يتا بليا  Sirta Bûraبايتفوا 762م لإلو الجنولح لال ويح منهوا الجود ميتفوع سْ ويتا
كوليي  Sirta Kurêلفوي الجنولح أكثوي لادي " Ĥeftêrالضوبع" الوذي اصو بوا لادي
 Şiwîteفي الشما لقيا چلالقا في الجنلح.
أموا إلو ال ويح مو ميتفوع  Sirta Kurêالموذكلي فالجود لادي " Gakufiyaالثولي
البووويي" ثوووم جبووو نعسووول  Çi.Ne'soبايتفوووا 766م لهووول اتحووودد فوووي ال ووويح بووولادي
َسعْ يانجي  )1(Ge.Se'rîncêاللاقع شمالي ق .التا.
أما عل الجه الجنلبا م قسم دَ ال  Delaم لادي اسوتاا فالجود فاو نبوع يلتوي
 Ka.Rûtêعل اسم قيا يلتا  Rûtaالملجلدة عل سفح جب "حجي" .Çi.Ĥecî
بعدها تصبح الميتفعا لاأللدا شدادة االنحوداي شوماال نحول لادي اسوتاا لكثافو
الشجي ل اص بشجي الصنلبي إل أ تص إل جب قازقلي في ال يح .الجد فوي هوذا
الملقووع الحياجووي لا ٍد اسووم " Ge.Duce'nimلادي جهنمووا " ،ليبمووا سوومي كووذلك لشوودة
لعليت لانحداي حلاف لمجياه لكثاف شجيه لحيه صافا لهل انتهي في قسم Ge.Zîn
م لادي استاا كما تقع ق.حوج حسونلي علو لاجهتو ال يباو لالجود إلو ال ويح مو
هذه القيا يبو قُسوايي  Qusêrîاألثياو لتظهوي قويح هوذا الملقوع بقااوا كسوي ف اياو
لحجووواية كلسوووا منحلتووو لمزانووو بوووالنقلش لتاجوووا لألعمووودة لصوووهاياج منقووولية فوووي
الص لي.

 - 1هنواك مثو اقوا فوي تلوك المنطقو  Bûye esîrê mala Kerê :أي "أصوبح أسواي آ األطويش" فقود
أسووي "آ  " Kerêعوودة أشو اص اقووا أنهووم كووانلا مو األيم و لسو يلهم بحفووي ذلووك الصووهياج مقاب و
إط ق سياحهم لكا هؤالت األسيى اسكلل لانامل في ذلك الصهياج حتو فيغولا مو حفويه .لكوا
ذلك قب حلالي مائ سن .
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لإل و ال وويح أكثووي عل و السووفح ال يبووي لجب و قووازقلي تلجوود ق.بازاووا ل يب و بازاووا
 .Baziyaلالقياتا المذكليتا تقعوا علو الحودلد ال يباو لمنطقو حشوتاا حاوث تنتهوي
حدلدها ال يبا بانتهات جب قازقلي بلادي جيجم في أقص ال يح.

 .2معالم وتضاريس السفوح الجنوبية لجبل حشتيا:
تبدأ ميتفعا هذا القسم م جب حشتاا في الشويق مو الحافو ال يباو لولادي قياو
 Gu.Mezinلابدأ هذا مو الجولاي الشويقي لقياو  Gu.Mezinلهول لاد كباوي لعماوق
لالتقووي فووي الجنوولح بووا قياتووي كفيدل و فووي ملقووع " Zareta Dara Reşمووزاي الشووجية
السلدات" مع لادي َسوفلن  Ge.Sefûnêالنواز مو غيبوي ق.كفيدلو فلقواني لاشوك
معا لادي ماياقي .Ge.Maraqê
أما الميتفع الملجلد مقابو ق.كفيدلو فلقواني مو جهو الجنولح فاسوم جبو حمودل
 Çi.Ĥemdoلايتفاع 547م لهول جبو مشوجي بسكمو السونداا لأشوجاي البلولط لامتود
جنلبوا لاسوم  Sirta Qantirî Pêlkêلانتهوي بجولاي ق.فقاويا بميتفوع Pozê Kurikê
لبايتفا 435م.
لالجد إل الشوما لالشويق مو ق.سواتاا ميتفوع اقوا لو جبو سوتي  .Çi.Sitêلإلو
الشما أكثي تلجود هضوب عالاو تودع ميتفوع شواخ ماويي  Sirta Şêx Mûrêلايتفاعهوا
 611م لهووي تقاب و بلوودة معبطلووي فووي الشووما لانشووس منه وا لادي  Ge.Şêx Mîrêالووذي
اتج شماال مايا م قيى دايكاي لجلاق باتجاه نهي عفيا .
لانشس م ذلك الميتفع لادي ْزمكي  Ge.Zimêkأاضا لهل امي م ق.ساتاا لاتج
جنلبا لالتقي عند المقبية القدام في ملقع اسم َسويْ سْ ويتا  Ser Şiketaبمسوا آ وي أقو
عمقووا ملجوولد شوويقي ق.كاليكووا  Gewrikaلاشووك معووا لاداووا لاسووعا امووي بووا قياتووي
َك ْليْ كا لفقايا لملقع َسيْ سْ يتا مليت بم الي اصطناعا أثيا ذا أبلاح لمدا .
Sirta
أمووا ميتفووع ْشوولات الملجوولد شوومالي غيبووي ق.سوواتاا فامتوود غيبووا لاسووم
" Mêdanaميتفع المادا " ثم انحيف جنلبا إل شومالي ق.كاليكوا لاسوم هنواك Sirta
" Şiketa Pozaميتفع كهف القم ".

اقووع لادي  Ge. Bîrê Satiyaغيبووي هووذه الميتفعووا لهوول انشووس م و ملقووع كثاووف
الشوجي لامووي مو لسوط ق.كاليكووا لالجوود علو مجووياه شوومالي القياو بئوويا قووداما
تتدفق منهما مااه غزاية كان تتلز عل كاف مناز القيا .
لإل ال يح م ق.كليكا الجد لادي " Ge.Ĥeftêrالضبع" لتقوع ق.چلالقوا عنود
نهاات و الجنلباوو لفووي شوومالي الملقووع الحووالي لهووذه القياوو تلجوود كهوولف قداموو كانوو
مسووكلن قبوو نحوول قووينا موو الووزم مثوو كهووف غزالوو علوو اسووم سوواكنتها لكهووف
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" Mamiryaالملت " لبجولاي تلوك الكهولف الجود بئوي موات قودام باسوم " Bîra Jorالبئوي
العلاا" كما الجد بئي أ ي غزاي المااه في األسف لسط القيا .
أمووا النهااو الجنلبا و للميتفووع الووذي اط و علو ق.چلالقووا م و جهو ال وويح فاسووم
 Kurkêلافص هذا الميتفع با قياتي "چلالقا ل يزا ".
تقوع ق َ .ويزا  Xerzaفوي الولادي المسوم " Ge.Kûrالولادي العماوق" لللميتفعوا
الملجلدة إلو الشوما لال ويح منهوا قمتوا األللو تسوم جبو عبودل قاسول Çi.'Evdî
 Qasêلالثانا و إل و شوومالها لتسووم جب و سووماقلا  Çi.Simaqliyêلتلجوود عل و السووفح
ال يبي للميتفع الثاني شيقي ق.آشكا شيقي كهف كباي بجلايه مقبية أثيا تسم القبي
اليلماني  Tirba Romanîلهذا الملقع كل اسم َكيسانداش  Kersandaşلكان فاها
معاصي قدام لعصي العنح.
أموووا بوووا قياتوووي آشوووكا شووويقي ل التوووا فالجووود ملقوووع اسوووم " Bîra Dizaبئوووي
اللصولص" لكووا هنوواك نبووع موات مووع بئووي قوودام لقوود جفو مااههمووا حالاووا لفووي المكووا
شجية دلح ض م عميها أكثي م  153سن  .أما عل السوفح ال يبوي لميتفوع ق.آشوكا
شوويقي فتنتشووي م ووالي لكهوولف كثاووية لالجوود غيبووي القيا و مسووا مووائي اسووم لادي
َعلَمداي  Ge. 'Elemdêrلهل اتج جنلبا نحل السوه  .لتلجود جنولبي هوذه القياو م واية
كباية فاها ضياح لأمامها شجية تعلق علاها قطع األقمش للتبيك اسوم موزاي َعلَموداي
 'Elemdarلبجلايه مقبية القيا .
ثم تستمي الهضاح الجبلا باتجاه ال ويح لعلو بعود نحول 3كوم تلجود ق.چقلوي جولم
فووي الوولادي المسووم باسوومها لال و ال وويح منهووا بنحوول 2كووم تلجوود قياتووا مسووك فلقوواني
لتحتاني عل الجه ال يباو لولادي التوا القوادم مو الشوما مو جهو ق .التوا  .حاوث
الجود غيبوي هوذا الولادي ميتفوع " Benê Dirêjالميتفوع الطلاو " لهول اموي مو غيبوي
ق .التا لشيقي ق.گليدا لاص إل شمالي ق.مسوك تحتواني .لمو الجوداي بالوذكي أ
ملقع ق .التا لجلايها غني باآلثاي بدلا اللق األثيا الكثاوية التوي ت ويج إلو السوطح
بفع علام الطباع لالف ح لأعما البنات.
أمووا شوومالي ق.مسووك فلقوواني فالجوود ملقووع اسووم "بوويج" لكووا فا و بوويج أثوويي
لغيف عدادة تح األيض عل هائو مقوابي أسوت يج منهوا األهوالي فاموا مضو العداود
م التحف الفنا الف ايا لالبللليا كما تنتشي قطع الف اي عل مساح لاسع من .
لتقووع ق .گووليدا  Gordaعلو بعوود نحوول 3كووم شوومالي غيبووي ق.مسووك فلقوواني علو
السووفح ال يبووي لولادي " Ole Ceĥnimجهوونم الموول " الوولعي لالكثاووف الشووجي لملقعهووا
منعز لحصا  .لفي القيا لبجلايها عشيا الكهلف لهي في معظمهوا اصوطناعي
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لابوودل أنهووا اسووتعمل للسووك فووي العصوولي ال ووابية كمووا اسووت دمها السووكا قووداما للسووك
لإاوولات ملاشوواهم .لتظهووي بووا الحووا لاآل ووي لقو أثياو لنقوولد معدناو فووي ملقووع القياو
لمحاطها.
لإلووو ال ووويح أكثوووي تلجووود قووويى چلبانوووا  Çobanaثوووم كوووليا  Koraعلووو السوووفلح
الجنلبا لفاهما بقااا أثيا تتمث بجديا لأعمودة لأساسوا لآبواي مو العهود اليلمواني
كما تقع ق.كفيسفية بالجلاي ال يبي لقيا كليا لعل بعد نحل  2كم منها.
ثوم تسووتمي الميتفعووا الجبلاو الحياجاو باالمتووداد غيبووا لتسووم فووي قسوومها ال يبووي
بو لهول م طو
جب قازقلي تقع قَ .ت َتيا عل قسم الشيقي .لجب قازقلي ذل طباع
بسشوجاي الصوونلبي لالنباتوا الحياجاو الم تلفو لاعتبوي مصووافا يائعووا .لالجود علو قمتو
ملقع أثيي في لسط مزاي قازقلي المعيلف لمقبية قدام لقد استمد الجب اسم مو
ذلك المزاي.

معالم وتضاريس ناحية شيخ الحديد
اسووتاا بسووهل تحوواذي الحوودلد التيكاو  .لا تلووف
تتصو السووفلح ال يباو لميتفعووا
اتسا تلك السهل المحصلية با الميتفعا الجبلا ل ط الحدلد مو مسواف عودة مئوا
موو األمتووواي إلووو أكثوووي موو  4كوووم غيبوووي بلووودة شوواخ الحداووود .لامكننوووا أ نصوووف معوووالم
لتضووايا ناحا و شوواخ الحداوود اعتبووايا م و الشووما لنحوول الجنوولح عل و الشووك التووالي،
[المصور :]41
بعد ق .لا كللكل  G.Xelîlتنحدي السوفلح ال يباو لجبو َمعْ مْ و بشودة نحول ال ويح
صوولح الحوودلد التيكا و لسووه العمووق لهووي منحووديا م طوواة بسشووجاي الصوونلبي لذا
طباع جمال  .لتلجد عل تلك السفلح م الشما إل الجنلح قيى چقلاا الث ث العليوا
والوسط والسوفل  .لبعود هوذه القياو األ اوية تتحول المنطقو إلو سوهلا قلالو االيتفوا
لم طوواة بسشووجاي الزاتوول لتسووتمي كووذلك إلوو أ تصوو لادي شوواخ الحداوود .Ge.Şiyê
لاقسم الطياق المعبد تلك المسواحا السوهلا لالسوفلح الجبلاو المحاذاو لهوا إلو قسوما :
شيقي لغيبي لم أبيز معالمها:

 .1على الجهة الشرقية للطريق:
تشوواهد ق.مْسْ وو ْتكا عل و السووفلح العلاووا للجب و لامووي م و أسووفلها لادي  Şiyêلتقووع
أينووده علو الضووف الجنلباو للوولادي لالتقووي قيبهووا لاداووا  Şiyêلكلسووا  Kilisiyêثووم
قَ .
اسواي الوولادي الجداوود المتشوك غيبووا إلو السوه لتجوويي فاو ماواه عذبو لغزاووية أغلووح
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السنلا  .لبالتقدم جنلبا اشواهد ميتفوع " Sirta Hêlînêميتفوع العوش" شويقي الطياوق
ثم جب  Ĥesê Xidirالذي تنتشي دلي بلدة شاخ الحداد عل سفلح ال يبا .
لإل و الجنوولح م و البلوودة انشووس لاداووا م و تلووك السووفلح الهضووابا لاتجهووا غيبووا
األل  :اسووم " Ge.Pisûnêالقطو " لالثوواني :اسووم لادي َقعبو  Qe'bêلهمووا افصو
بلدة شاخ الحداد ع قياتي َسونايي لآن َقلوي  Senarê, Anqelêلهموا بايتفوا 363م عو
سووطح البحووي لبمسوواف 13كووم جنوولح بلوودة شوواخ الحداوود .ثووم تسووتمي التضووايا هضووابا
متملج إل أ تص في الجنلح إل لادي جيجم الماي با قياتي ميلانا .
لعنوود ق.ميلانا و العلاووا اتفووي الطياووق العووام المعبوود إل و فوويعا أحوودهما :قوودام
لاتسلق منحدي " Deveyolطياوق الجموا " المعويلف نوزلال إلو ملقوع حسوايك لبلودة
جنداي لاآل ي :جداد لهل اصعد جنلبا الجب المحواذي للحودلد إلو قمتو لاصو إلو
ق.الحمام اللاقع في أقص السوفح الجنولبي لهوذا الميتفوع لتحواذي دلي هوذه القياو وط
األس ك الشائك لالمحاي الحدلدا التيكاو  .لأثنوات الصوعلد عبوي هوذا الجبو تتوياتى
للميت مناظي سه العمق ال ب لتقف جبا األمانل في األفق حاجزا با جب الكيد
لالبحي المتلسط.

 .2الجهة الغربية للطريق:
تضايا ناحاو شواخ الحداود غيبوي الطياوق المعبود سوهلا
الزاتل لتشاهد م الشما إل الجنلح المعالم اليئاسا التالا :

صوب لم طواة بسشوجاي

ملقع گلماو  Gomîtêلهول اقابو قويى چقلاوا مو جهو ال ويح ثوم اوستي ملقوع
 Qûmliqالذي اقع علو الحودلد لهموا ملاقوع لقويى قدامو أزالتهوا الدللو التيكاو بحجو
قيبها م الحدلد .لجنلبا أكثي الجد ملقع " Gola Qişlêالبحاوية" لهوي فلهو بيكاناو
تمتل بالمات شتات لتشك بحاية ص اية ثم ملاقع دلبْي  Dubirل َق َيقل لقندا ل تو
َحسل ْ األثيي الذي اقوع جنولبي ق.قيمتلوق .لهوذه الملاقوع جماعهوا ملجولدة بجولاي وط
الحدلد .لالجد ت عللش بجانح بلدة شاخ الحداد لتو جْ يْ نوا البيكواني علو بعود 5كوم
جنلبي بلدة شاخ الحداد لالجد عل السفح الشيقي للت مداف أثيا لأشكا منحلت فوي
البازلو  .لبعوودها تتحوول التضووايا إلو سووهل لاسووع تنتهووي ب ووط الوودلد الدللاو قوويح
قيا الحمام.
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المصور  -23-المقياس153333/1 :
حدود تضاريس ناحية شيخ الحديد .......حدود دولية  ++++طريق معبد ----
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الفصل الثالث

األسماء
في منطقة جبل الكرد
((عفرين))
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مقدمة
سنبحث في هذا الفص في معاني أسمات أهوم الملاقوع الج يافاو لأسومات القويى فوي
منطق و جب و الكيد/عفوويا  .لاعتموودنا فووي تحقاووق بحثنووا هووذا عل و معووايف كبوواي الس و
لالمهتما بهذه األملي لعل اجتهادنا الش صي إضاف إل المصوادي الكتاباو المتولفية
في هذا المجا .
إضاف إل ذلك سنذكي معللما
الزم لمفادة في هذا المجا .

م تصية ع ك قياو لتجموع سوكاني مموا نياهوا
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البحث األل

أسماء أهم المعالم الجغرافية
في البداا يأانا أ نذكي أسمات بعض أهم المعالم الج يافا لمعاناها لأصللها
الل لا لالتايا ا :

جبل الكرد – جبل األكراد – كرد داغ
Çiyayê Kurmênc
اس ذ جب الكويد اسوم مو الجماعو القلماو التوي تقطو أيجواته لهوم الكويد .لهوي
تسووما قدام و للجب و  .لجووات فووي كتوواح ((ذكياوواتي ع و ب و د ألووف لال و للال و  ،،للملحووق
التجايي الفينسي في حلح ما بوا سونلا  /1556-1548/موا الوي" :أنو لبحكوم مهنتوي
في استاياد الحياي كن أسافي إل كل لعنتاح لاعوزاز لجبو األكوياد لموا إلاهوا" .أي
أ تسووما الجب و "بوواألكياد" كان و معيلف و منووذ ذلووك التوواياخ عل و األق و ( .،1كمووا ذكووي
القنصو اليلسووي فووي باوويل قسووطنطا بووازالي( ،2األسووم بهووذه الصووا
التاسع عشي.

فووي ألائو القووي

لالنعووويف للجبووو لالمنطقووو تسوووما أ ووويى غايهوووا .لاسوووما األكوووياد حالاوووا "جبووو
الكيموانج"  Çi.Kurmêncلالكيموانج :اسوم إحودى لهجووا الل و الكيداو لالنواطقا بهووا.
كمووا اطلووق علو كو كوويدي لووا ل و عشوواية أل ال اعوواش فووي منطقو عشووايت أل الووذا
امتهنوول الزياع و لاسووتقيل فووي قوويى ثابت و لال ايتحلوول مووع قطعووا ملاشوواهم إل و
المياعي الجبلا في فصل اليعي.
 - 1هذا الكتاح مطبل في مدان لال الفينسا سن  1655المصدي/ملسلع حلح المقاين
ايالدا األسدي -الجزت الثالث -ص .243
 - 2جات في كتاح قسطنطا بازالي 1884-1839م ص 182حل أحداث نهاا احت إبوياهام
باشا اب محمود علوي باشوا لمنواطق ج.الكويد موا الوي(( :بتحوياض مو السولطا العثماناو نزلو
جماعا كثاية م ج.الكيد لكافيداغ نحل ممتلكا القولا المصويا … ،،لهوذا اود علو أ
هذا االسم كا متدالال منذ ألائ القي التاسع عشي عل األق .
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أما اليلاا الدانا انازادا ع اسم "كيمانج" فتقل بسن مؤلوف مو كلمتوا Kur :
"الللوود" ل" mancالفووا ي الطوواهي" أي "الللوود الطوواهي الم توواي الفووا ي" لهوول لقووح

للنبي "شاث ب آدم" لاعتبيلن جدهم األل .
لاقل د.جما يشاد أستاذ التاياخ في جامع أيبا أ اسم "كليمانج" موذكلي فوي
النصلص التايا ا في فتية ما قب الما د علو شوك "كليدمواد" .لاشواي بو إلو قبائو
باسم "كليد" م شعح "ماد" ثم ادمج الكلمتا مع الزم للفظ بشك "كيمانج".
للكوو فووي فتووية الحكووم العثموواني توويجم االسووم إلوو التيكاوو "كوويد داغ" أي "جبوو
الكيد" لاست دم بتلك الصا في اللثائق العثمانا اليسما .
لبعد الحيح العالما األلل لاحت القولا الفينسوا لسولياا قسوم منطقو جبو
األكياد إل قسما  :شمالي ضم إل تيكاا لجنلبي احوتفظ بو الفينسوال لبقاو تسوما
"كيد داغ" في التدال اليسمي في العهد الفينسي لحت نهااو العقود األل مو اسوتق
سلياا .ثم تيجم م قبو السولطا السوليا إلو الل و العيباو لأصوبح "جبو األكوياد أل
جب الكيد".
لبعوود ذلووك فووي سوونلا اللحوودة بووا مصووي لسوولياا أزا و اسووم األكووياد م و اسووم
المنطق لأصبح تعيف بمنطق عفيا لذلك عل اسم النهوي لالمدانو  .للكو بقوي اسوم
"جب الكيد" كتسما ج يافا متدالال في الكتح المديسا لغايها.
لفي سبعانا القي العشيا قام الدللو بتعياوح األسومات فوي المنواطق الكيداو
لأسقط اسم الكيد م الجب نهائاوا لسومي بوـ "جبو حلوـح" علموا أنو ابعود عو مدانو
حلح أكثي م 63كم لالميتفع الجبلي األقيح إل مدان حلح م جه الشما هل جبو
لالل أل سمعا لهل افص مدان حلح ع جب الكيد (جب حلح حالاا.،

سهل جومه Deşta Cûmê
جلم و اسووم سووه لاسووع فووي منطق و ج.الكوويد لاعتبووي امتوودادا فيعاووا لسووه العمووق
باالتجاه الشمالي الشيقي .اعبيه نهي عفيا م شمال إل جنلب بطل أكثي مو 35كوم
لاعتبووي مووو منووواطق االسوووتاطا القدامووو لالدائمووو فوووي منطقووو الشووويق األدنووو منوووذ أقووودم
العصلي .لقد ليد اسم "جلم أل جلمو " فوي المصوادي التايا او التوي أيَّ و لعهولد موا
بعد الما د لم أبيزها:
ذكي المؤيخ البطيايك ما ائا الكباي اسم "الجلم " في تاياخ اعولد إلو عوام 633
للما د /األح بلل اتام – مقاال في اآلثاي السليا – ص./23– 19
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كما جوات فوي كتواح /فتولح البلودا

فتح

للوب ذيي ص /154أ

اول أبوي عباودة الجوياح

قيى "جلم " عام  637ما دي.
لذكي اب شداد الجلم بسنها كان كلية "تقسام إدايي إس مي" (.،1
أما شيف ا البدلاسي فذكي اسم "جلم" سن 1596م  /شيفنام – ص./233

لعل ضلت ما ليد أع ه اكل أقدم ذكي السم "جلم " أل "جلم" صادفناه في
المصادي التايا ا اعلد إل سن  633ما دا .
لحل معن كلم "جلم ":
جووات فوي المعجووم اللسوواط العيبووي أ "جووام" تعنووي الكووس ل"جلمو " جمعهووا( .،2أمووا
ايالدا األسدي /ج 6ص /374فقود كتوح نقو عو األح شولح قوائ  :أ جولم أل جلموا
في اآلياما بمعن جزاي أل ح ق أل حجَّ ام .لاقل عبدهللا الحلل بس جلم اسوم سويااني
م "جلما" لهي كلم تست دم للتعباي ع بعض أنلا الحبلح كالبقل لالتيم ...
أموا نحو فإننوا نعتقود أ اسوم "جولم" بالمعواني التوي ذكوي آنفوا بعاودة عو أ تكول
اسما ج يافاا لمنطق مث سه جلم  .لنيى بسنها فُس َي ْ باسوللح المقايبو الل لاو لوا
إال للذلك جات المعاني متباان في إطاي الل اللاحدة لدى هؤالت ال ُم َفسيا .
أما في الل

الكيدا فامكننا أ نبحث ع معن اسم "جلم " عل النحل التالي:

حانموا ان ويز شويت صولح فوي موادة طياو اقوا لو " ."Tê de cûm bûلكو موادة
طيا و قابلوو للتشووك اقووا لهووا للعملا و التشووكا  .Dibe cûmikكمووا أ كلموو " گوم
 "Gomتعني الحفية لالمكا المن فض أاضا فاقوا  Ev cih gom e :أي "هوذا المكوا
من فض" ل  Gomهل نفس  Comل .Cûm
مما ذكي أع ه امكننا أ ن حظ لجلد تلافق با سه جلم مو حاوث التضوايا
لال صائص الج يافا لبا معن التسما باالسم "جلم " في الل و الكيداو فهول سوه
انهوودامي المنشووس لغووائي لكثاووي االن فوواض بالنسووب للميتفعووا الجبلاو المحاطو بو لال
اتجووالز ايتفاع و ع و سووطح البحووي فووي قسووم الجنوولبي ال يبووي بضووع عشوويا األمتوواي.
لبسوبح الفاضووانا الكباوية لنهووي عفويا للجوولد الكثاوي مو الانواباع فووي أيجوات السووه
كان تتشك فا أماك ملحل لمستنقعا كثاوية تبقو فوي الكثاوي مو أيجائهوا معظوم أاوام
السن  .لهكذا فإننا نعتقود أ ال صوائص الطباعاو لسوه جلمو تتناسوح تماموا مو حاوث
المعن في الل الكيدا مع كلم "جلم" أل "جلم " األنف الذكي.
 - 1اب الشحن – الدي المنت ح – ص.131
 - 2والـ "جام"  Camهل في األص تسما كيدا – فايسا للزجاج للاس كلم عيبا .
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جبل ليلون Çiyayê Lêlûn
االسم اليسمي الحالي للجب هل "سمعا " نسب إل ماي سمعا العملدي لكناست
اللاقع في أقص النهاا الجنلبا للجب  .لقد ذكي الب ذيي اسم هذا الجب لكتب عل
شك "لللل " .أما ااقل الحملي فقد كتب عل شك "لالل " /القسم 2ص ./334أما
عبدهللا الحلل فاقل أ االسم هل تص اي آيامي م اللا  .لأما األكياد فاسملن جب
"لالل " فما هل أص هذا االسم؟
جات في قامل  /كيدستا  /حل معن كلم "لالل " أ للال  Lûlanتعن "التولات
أل الشك اله لي" .كما أ "لللول "  laluneكلمو فينسوا  -التاناو – هندلأليباو تعنوي
القمووي له لو لمو المعوويلف أ هووذه المنطقو قوود حُكمو مو قبو شووعلح ذا أصوول
هندل أليبا لاستلطنتها لعهلد طلال لم بانهم الكيد الذا ال ازالل اقطنول أيجواته
حت و أاامنووا هووذه .لنعتقوود أ هووؤالت أطلقوولا اسووم "لللوول أل لالوول " عل و الجب و كصووف
ج يافا و بووايزة لتضاياس و اله لا و الشووك  .لهوول اسووم اعبووي بشووك مناسووح ع و الشووك
لهول بشوكل لبصو ليه الباضوات
الج يافي اله لي للجب الذي اس ذ شك قل أل ه
اشب ه ال احاط بسه جلم م الشيق لالجنلح.

جبل هاوار Çiyayê Hawarê
هالاي جب مشهلي م ميتفعا جب الكيد لكتح "جما بحويي كنو " اسوم الجبو
في كتاب – المظالم الفينسا … – عل شك جب "الحلاي" لقد أ ذ االسوم مو مصوادي
عيبا قدام  .لم المعويلف أنو الالجود أي أثوي للحولاي أل الصو لي الحلاياو فوي هوذا
الجب لاتم تسمات ب .
أموا االسوم بصوا ت المعيلفو لالمتداللو "هوالاي"  Hawarفهول مو الكلمو الكيداو
"هووالاي" بمعنووي "النجوودة لاالسووت اث لالتنبا و للم وواطي" لهووذا ا ئووم الطباع و الج يافا و
الصعب للجب للعليت الشدادة.
كما أن لا بعادا أ اكل السم "هوالاي" صول بوالهلياا أسو ف األكوياد القودمات
لهنووا أاضووا اووتم اسووتبدا حوويف الهووات بووالحيف " ح " فووي اسووم ذلووك الشووعح فاووستي فووي
المصادي العيبا القدامو علو شوك "الحولياا " … لمو المعويلف أ حلوح لمناطقهوا
كان ميكزا تقلاداا للهلياا لفتية أكثي م ألف عام أي طال األلف الثاني قب الما د.
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نبي هوري Nebî Hûrî
تقع أط مدان "نبي هليي" في أقص الزالا الشمالا الشيقا م منطق عفيا
عل مساف 45كم لبانها لبا بلدة بلب نحل 13كم .لتبعد مساف 2كم ع الحدلد التيكا
في الشما .
عيف هذا الملقع األثيى الهام لالكباي عبي تايا الطلا بعدة تسوماا  .فهول اعويف
حالاا بـ "نبي هوليي" لقلعو هوليي أل قلعو نبوي هوليي لعويف قوداما باالسوم الالنواني
القداسووا
للمدان و المنوودثية "سووايل " كمووا سووما "آجاووا بوولل  " HAGIOPLISأي مدان و
َ
كلزما لدماانل لبنا كناس حل قبياهموا .أموا المؤي ول المسولمل فقود كتبولا اسومها
عل و شووك " قووليش" لأحاانووا "كووليش" نظوويا ال ووت ف نطووق الحوويف ال تانووي " "Cفووي
الكتاب لاللفظ العيباا  .لسماها األكياد في ميحل سابق بـ " ليز أل شا ليز".
لل سم "هليي" يلاا دانا معيلف تقل  :بسن اعلد إل اسم " ألياا ب حنا " لهول
أحد قادة النبي داللد لقد قتو فوي معيكو جوي أحوداثها فوي ذلوك الملقوع فوي األلوف األل
ق.م لدفو هنوواك لأحوداث قصو النبووي داللد موع زلجو ألياووا معيلفو فووي األدح الووداني
/الدي المنت ح ص  .،1(/225لم المعويلف أ منواطق حلوح ضوع للملوك داللد لوبعض
اللق و فووي بداا و األلووف األل قب و المووا د … لانته و حكم و عل و اوود البووابلاا فووي سووااق
التحالف البابلي المادي.
كما أ "هليي" اسم شعح جبلوي قودام سوك جبوا زاغويل لطوليل للو تواياخ
معوويلف فووي الشوويق األدن و ا طووي نصووف األلووف الثالث و لكو األلووف الثانا و ق.م .لأس و
انمبياطليا و الماتاهليا و الكباووية فووي ألاسووط األلووف الثوواني ق.م المووا د لحكم و كام و
القسم الشمالي م الشيق األدن القدام .لهل سلف قودام للشوعح الكويدي .لالتوزا فوي جبو
األكياد ملاقع أ يى تحم اسم هليي مث  :كهلف ل يائح الهلياا قيح قياو جلاوق
لجب "هالاي" القياح م اسم هليي.
لحل االسم سيروس تقول بعوض المصوادي التايا او بسنو لفوظ النواني السوم الملوك
الفايسي "كليش" ليبما اعلد لجلد المدان إل أاام أي ألسط األف األل قب الموا د.
أما المعجم الج يافي السليي فاقل أن م اسم لمدانو سوايهل فوي مكودلناا لقود بناهوا
القائوود الالنوواني "سووللق ناكوواتلي" مؤسو الدللو الالناناو السووللقا فووي الشوويق فووي القووي
الثاني قب الما د.
 -1تقول الرواية الدينية أ ن النبي " داوود " ،أحب زوجةة قائةده أوريةا ،سلرسةله إلةى القتةال سةي تلة
الجهةةات ،ليةةي يلتةةذ زوجتةةه بعةةد مقتلةةه .وهنةةا مةةن يةةرت أن هةةذه روايةةة مغرضةةة ،نهةةا تنةةاق
عصمة ا نبياء.
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لهنووواك يأي آ وووي اقووول  :بوووس هوووليي هووول شوووك مشوووتق مووو اسوووم انلووو الزيدشوووتي
"أهليامزدا" ل"نبي" هل اسم انل اليافدي "نبل" فاكل االسم كام "انلو أهوليامزدا"؟
ثم تحل في زماننا إل ((نبي هليي.،،

جرجم Circim
جيجم هول اسوم القسوم الجنولبي لاأل اوي مو لادي اسوتاا  Xastiyaلهول انتهوي
بوووا قياتوووي ميلاناووو الفلقاناووو لالتحتاناووو  .لقووود ليد اسوووم جووويجم فوووي بعوووض المصوووادي
التايا ا القدام .
فقد ذكي الب ذيي في فتلح البلدا (( :إ الجيجلم مدان تقع عل جب اللكوام(…،1
لاسووتلل علاهووا أبوول عباووده الجوووياح عووام  637ما داوو  .لبسووبح تعوواطف الجياجمووو –
النصايى -مع البازنطاا لج إلاهم ال لاف األملي الللاد ب عبد الملك أ واه مسولم بو
عبد الملك ف يح مودانتهم لأنوز أهلهوا لأسوكنهم جبو الحولاي لسونح اللللول لعموق
تازا لصاي بعضهم في حمص( .،،…،2لكما هول معويلف فوإ جبو الحولاي (هوالاي،
لسنح اللللل (جب لالل  ،هما جب فوي منطقو عفويا الحالاو  .لاتفوق البواحثل علو
أ مدان "جليجلم أل كليكولم" هوي مدانو موياش  Meraşفوي تيكاوا لكانو ميكوزا
لمملك "حثا " في ألائ األلف األل ق.م( ،3لكا سكانها في زمو ال وزلا انسو ما
م الحثاا لداانتهم هوي المسواحا  .لالجود علو الجهو الشويقا مو لادي جويجم مقابو
ق .هاكچوو أطوو قداموو قوود تكوول إحوودى األموواك التووي أنووز فاهووا هووؤالت الجياجموو
"الحثال " لسمي اللادي باسمهم.
أموووا عبووودهللا الحلووول /ص /191فاقووول عووو جيجلمووو بسنووو اسوووم سووويااني بمعنووو
"ال ينلح" لهذا غاي دقاق كما يأانا آنفا.
فموو المؤكوود إذا أ التسووما موو اسووم قوولم الجياجموو الحثااوول لموو اسووم موودانتهم
(جيجلم  -مياش.،

 - 1جب اللكام قسم م جبا طليل .
 - 2الب ذيي – ص  –166جب الحلاي :هول جبو هوالاي  Hawarالحوالي لسونح اللللول هول
جب لالل لهما م جبا منطق عفيا .
 - 3ياجع  :د .م .حويح فويزا – مولجز فوي تواياخ سولياا القودام – ص . 157السواد صوبحي
صلاف – تاياخ حلح ج 1ص. 43
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سهل باليا Deşta Baliya
تقع بلدة ياجل لسط سوه بالاوا .تبلوس مسواح السوه نحول 53هكتوايا لايتفاعو عو
سطح البحي 553م لهل محاط بالميتفعا الجبلا  .لاالعتقاد السائد لدى عامو النوا أ
"بالاا" هل اسوم تيكوي مو "بوا  Balالعسو " .إال أ الصوحاح أنو اسوم كويدي مو كلمو
"با "  Bêlبالكيمانجا الشومالا ل"بوا "  Balبالكيمانجاو الجنلباو لهموا اودال علو
صف ج يافا لاحدة بمعن /عوا ٍ ميتفوع… /لاتفوق هوذا االسوم موع الصوفا الج يافاو
للسووه لملقعوو الميتفووع .لبووذلك اكوول أصوو اسووم سووه "بالاووا" كيداووا بمعنوو "السووه
الميتفع" للا تيكاا بمعن "العس ".

ميدان Meydan
لسووه ماوودانا Deşta

ماوودانك  Meydankêلماووداناا  Meydanaلماوودا أكووب
 meydanaف "مادا " اسم اتكيي في منطقو عفويا  .لعو معنو اسوم (ماودا  ،اقول
األسدي في ملسلع حلح /ج  7ص /238أ االسم عيبي األص دل أي شويح ل ولي
إال أن اليد أاضا اليأي القائ بسصول الفايسوي لافصهول علو هوذا النحولَ " :موي" بمعنو
الشياح ل"دا " لهل ظيف مكا .

للكو الصووحاح أ "ماوودا " اسوم كوويدي لاضووح لاتوسلف مو مقطعووا  :مو ي Mey
بمعن ال مية أل "مي"  Mîبمعن ال نم أاضا ل دا "  Danبمعن إعطات أل لجبو  .أموا
المقطع األ اي  -kêفي اسم مادانك  Meydankêفهل تحياف م ال حق  Gehفوي الل و

الكيدا لهي ع م لظيف المكا  .لبذلك اكل المعنو "سواح أل مكوا شويح ال موي"
أل "سوواح إطعووام الماشووا " لاأل اووي هوول الموويجح لال غبوواي عل و صووا ت الكيدا و فووي
الحالتا .

نبع دروميه Kaniya Dirûmiyê
نبع معيلف اقع في أقص الزالا ال يبا م سه كتخ .لحول أصو االسوم اقول
المسونل انو موس لذ مو كلمو " Dirûmصووندلاش" فوي الكيداو حاوث كانو ماواه النبووع
تتجمووع فووي بيك و مبنا و بووالحجي فاهووا قسووط اتوودفق منهووا المووات بقوولة فشووبهها األهووالي
بصندلاش  Dirûmلسملها بها.

زراڤكي Ziravkê
زياڤكي اسم لا ٍد لجدل مات معيلف لهل في الكيدا بمعن "يفاع" .لهناك مو
اعتقد أ االسم اعبي ع المجيى الطلا لاليفاع نسباا لجدل زياڤكوي .للكو الصوحاح
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أن اسم لعائل في بلدة معبطلي تسم "زياڤكي" لهي تنتمي إل عشاية كيدا م قبالو
يشلا تحم نف االسوم لكانو هوذه العائلو تمتلوك حقولال بجولاي ذلوك الجودل فسومي
الجدل باسم العائل "زياڤكي  ."Ziravkêلالجد م هذه القبال جماعا قويح جبو "قو
يه ج داج" لقيح مدان (ك ت  ،Kehtêفي شمالي كيدستا لهم أاضوا علو الموذهح
العللي.

جبل پارسي Çi. Parsê
اقع هذا الجب شمالي غيبي مدان اعزاز بنحل 5كم .لكلم  Parsفي الكيدا تعني
(الشحادة .،لفي الل المادا القدام تعني الطيف أل الطيفي الذي في األطياف( .،1لإذا
قبلنا بس اكل السم جب پايسي صل باسم "الپاي " أل فيث أل الفي لعيف دللتهم
األلل باأل مانا فليبما كا هذا الجب في زم ما مقيا لهؤالت الپاي جنلدا كانلا أم
مدناا  .لاعيف الجب حالاا باسم مزاي (پايس اتل  ،الملجلد عل قمت لابايك
أتبا الداان انازادا .
أما اسم المزاي بشكل الحالي فهل اسوم علوم مؤنوث اتوسلف مو كلمتوا  Parse :بمعنو
"الشووحادة" ل  Xatûnبمعن و "سووادة" لاكوول المعن و الكوويدي الكام و ل سووم هوول :السووادة
الشووحادة أل السووادة المنعزل و  .لالشووحادة فووي العوويف الشووعبي ال تعبووي دائمووا ع و الحاج و
ف ضاي إ لجس سادة إل الشحادة إكياما ألمي جلا أل تقيبا م هللا.
لعوو هووذا الملقووع (المووزاي ،جووات فووي كتوواح الوودي المنت ووح ص(( :97-96لبجبوو
بيصااا م عم أعزاز قبي بيصاصوا لمقوام دالد علاو السو م .لقاو أ مشوهد بيصوااا
بووسيض كفيشووعاا موو ناحاوو أعووزاز فووي الجبوو المطوو علاهووا لهوول ملضووع مقووام دالد
لمعبده .،،فل سم إذا جذليا دانا لتايا ا ملغل في القدم.

جبل قازقلي Çi.Qaziqli
هل جب حياجي م النهااا الجنلباو ال يباو مو ميتفعوا جبو الكويد .ابعود عو
بلدة جنداي شماال بنحل 8كوم .الجود علو قمتو موزاي اسوم موزاي قوازقلي .لاعتقود أ
الجب قد استمد اسم م ذلك المزاي .لالكلم "قازق"  Qaziqفوي التيكاو لالكيداو هوي
بمعن و العموولد ل  Liالحق و تيكا و بمعن و العائدا و أل صوواحح الشوويت فاصووبح المعن و
كووام "العموولدي" .لالعملداوول كووانلا جماعوو موو اليهبووا المسوواحاا اتعبوودل علوو
( - 1پاي  :Pars ،كلم ماداو تعنوي الطيفوي أل الجوانبي أل الوذي فوي األطوياف لكوا اطلوق
عل و الشووعح المسووم حالاووا فايسووي كلن و كووا اعوواش عل و األطووياف الشوويقا لإلمبياطليا و
المادا [كتاح ماداا دااكلنلف تيجم د.لهاب شلك يام للطبا دمشوق ص ]14لجوات
منها الكلم الكيدا (پايسل ،أي أض الصدي ألنهوا تحواط بالصودي (المؤلوف .،لقود اكول فوي
ذكينا لهذه المعللما الل لا فائدة في معيف تاياخ بنات القلع .
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األعمدة لاألشجاي لالص لي لتجالافها لأللهوم سومعا العمولدي .لكوا أسوللح العبوادة
هذا ملجلدا في المنطق حت القي ال وام عشوي الموا دي لهنواك أثواي قدامو لمقبوية
قدام حول موزاي قوازقلي .لالويأي ال الوح أ اكول للموزاي لاسوم لاسوم الجبو ع قو
بياهح كا اتعبد عل عملده ثم دف هناك بجانح عملده بملجح العيف السائد حانها.

جبل ح ْ
شتيا Çi.Ĥeştiya
هي الميتفعا الجبلا الجنلبا م ج.الكيد التي تحاذي سه جلم  .لتقل اليلاا
الشعبا حل اسم هذا الجب بان اسم عشاية م القبال الكيدا "ج لي" لقد سكن
م تلك العشاية في بعض أيجات الجب لسمي الجب بها.
عائ
لع اسم َح ْشتاا أل َه ْشتاا  Heştiyaلهي بمعن "ثمانا " في الكيدا جات في كتاح
/الدلل الدلستكا –  .السف ص /17بس َح ْشتاا أل َه ْشتاا  Heştiyaقيا تقع شمالي جب
جلدي لهي مدان قدام م مد شعح كليدلئا "م أس ف األكياد" لم المحتم
أنها كان عاصم شعح "كلتي لناايي" في األلف الثالث ق.م .لالمشهلي في التاياخ
انس مي أ نلح "علا الس م" بن قيا "ثمانا " هذه بعد انحساي الطلفا لكا
مع ثمانل ش صا .فليبما كان هناك صل با سكا جب هشتاا لقيا هشتاا

السلف الذكي.
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البحث الثاني

القرى والتجمعات السكنية
وتسمياتها
جووات فووي التقسوواما اندايا و اليسووما لمنطق و عفوويا لعووام  1983أسوومات /363/
ملقعا لقيا لتجمعا سكناا .أيبع لعشيل منها أسمات لملاقع لقويى مهجولية .لتتولز
تلووك التقسوواما عل و سووبع نوولاح إدايا و هووي :ناحا و الميكووز -عف ويا جنووداي شوواخ
الحداوود ياجوول معبطلووي شوويا بلب و  .لالميكووز اندايي للمنطق و هووي مدان و عفوويا
[المصور.]40

أما عدد القيى المسهلل في ك ناحا فهي عل الشك التالي :الميكز -عفويا 64 :
قيا  .جنداي  56 :قيا  .شاخ الحداد 18 :قياو  .معبطلوي 42 :قياو  .ياجول 65 :قياو .
بلب  49:قيا  .شويا  44 :قياو  .لالمجمول هول  338تجمعوا سوكاناا فعلاوا .اضواف إلاهوا
نحل م تجمعوا سوكنا حداثو التسسوا لوم تودل بعو ُد فوي جودال التقسواما انداياو
للمنطق لسايد ذكيها ضم تقساما ك ناحا .
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المصور -21-م.عفرين ونواحيها
حدود دولية  .+ + +حدود منطقة  .+ - + - + -حدود نا - - .طريق
 .المقياس433333/1 :
معبدة ==== .نهر
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أسماء التجمعات السكنية
الن الف الحقاق إذا قلنا أ ال البا العظم م
منطف عفيا هي كيدا األص لالمعن ؛ فمنها
أسمات لعشائي كيدا لأ يى اسم للملقع الذي
الج يافا … لهكذا .لالقل القلال الباقا منها هي
آياما – سياانا  -النانا لبعضها القلا غامض

أسمات القيى لالتجمعا السكنا في
ما هل اسم لمؤس القيا لبعضها
أقام علا القيا أل أحد صفات
إما تيكا أل عيبا أل ذا جذلي
األص لالمعن .

لقد حدث ت ايا كثاية عل التسماا
لذلك تبعا للدل لالشعلح التي حكمتها.
لتقسم أسمات التجعا
.1
.2
.3
.4

مياح م تلف م تاياخ المنطق

السكنا في منطق عفيا إل أيبع فئا

هي:

األسمات القدام المتدالل شعباا.
األسمات اليسما في العهد العثماني
األسمات اليسما في العهد الفينسي.
األسمات اليسما في التقساما اندايا الحداث في سلياا.

 .1األسماء القديمة المتداولة شعبيا:
تعوويف القوويى لالتجعووا السووكنا للمنطق و شووعباا بسسوومائها القدام و لهووي األسوومات
المتدالل بسلفاظها األصلا الحقاقا  .لامك تصناف تلك األسمات القدام عل ضولت اللفوظ
لشك الكتاب عل النحل التالي:
 –1أسمات تنتهي بالحيف الصلتي  : aلهي تشوك معظوم األسومات لالحويف  aهول
الحيف األل مو المقطوع "آ  "-anلهوي ع مو انمالو فوي جموع األسومات فوي الل و
الكيدا لقد سقط منها في العاما الحيف "  "nفبقي حيف  aلحادا في آ ي االسم.
لكووا أصووبح Xilalka
أمثل و  :زيكووا  Zerkanأصووبح زيكووا  Zerkaل Xilalkan
لكا… لهكذا.
 – 2أسووومات تنتهوووي بوووـ "نووود  " ndل" اف  :" Ifمثووو كلمووو  Gundالقياووو لتينوووده
 Turndلتللف  .Tilifلالمقطعا  if ndهما الحقتا م الل الحثا القدامو تسوت دما
في التسماا الج يافا .
 – 3أسووومات تبووودأ بوووالمقطع " بوووا  " Baلعوووددها سوووبع  .للهوووذا المقطوووع مصوووديا
لاستعماال :
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األول :بشك (بي بـ با ،لهل م األسمات الطبلغيافا الشوائع لاعولد اسوتعمالها
أللقوا مبكوية إذ تظهوي فووي األكاداو لالكنعاناو لاآلياماو لتعنوي باو أل داي فاكوول
اسم ق.بابلا مث هل بمعن داي بلا … لهكذا.
الثرراني Ba :لتعنووي فووي الكيدا و "عنوود أل هوولات" .لبملجووح هووذا المعن و اكوول اسووم
ق.باسوولط مؤلووف م و مقطعووا األل  Ba :لاعنووي هوولات لسوول  Sotلاعنووي الحوواد أل
الحايق فاكل اسم باسلط بمعن "الياح الحادة لالحايقو " لملقوع باسولط الج يافوي
المفتلح م الشما اناسح هذه التسما .
 -4أسوومات تحوولي لفظ و "قسووط " :عووددها مس و لالحووق بهووا عووادة اسووم ش و ص أل
صف للملقع أل ما شاب مث قسط علي جندل لقسط كاشك… إلخ .لحل معن كلمو
قسط :
اقول اواقل الحموولي أنو (( فوي ل و أهو العوويح "ال بواي السواطع" لفووي ل و أهو
الشام أي السياانا "الملضع الذي تفتيق من المات" لفي ل أه الم ويح "الشواه بلولط
الذي اؤك ".،،
أمووا عبوودهللا الحلوول /ص /448فاقوول بووس لفظ و قسووط د لوو الووب د السووليا عبووي
اآلياما لهي في الالنانا لال تانا كاستالل  Castellumلتعني األنانباوح المسوتعمل
في جي المااه.
لكلم القسط بمدلللها الكيدي المحلي تشاي إلو انبول موات جواي علاو بيكو موات
لتصو تلووك الماواه إلو ذلوك الملقووع عبووي بولايي (قسوواط  ،مو مكووا آ وي ...لهوي بهووذه
الصفا تشب المعن ال تاني للكلم .
 – 5أسمات تبدأ بكلم " ت " العيبا  :عددها سوت … لاسوت دمها بعوض األكوياد بودال
ع ميادفتها الكيدا  Girمث  :ت حمل تلا ق…
 -6أسمات تحلي كلم " داي" :عددها ست … مث حس دايا لدلدايي ...لهي م
تسماا األكياد فهم عادة ما اسمل ال يائح األثيا القدامو بالقلعو أل الوداي .أموا كلمو
داي فاعتقد أن سيااني لاطلق عل مكا سك اليهبا .
 – 7كلم "كفي" :جات في كتاح [األصل السياانا  -ص :]6أنها تعني قياو ضواع
دسكية لهل جذي ل لي سيااني ُافاد أص في الت طا لاال تفات لسما القيا "كفوي"
ألنهووا حصوو لموو ذ لم بووس .لعووددها فووي المنطقوو ثماناوو مثوو  :كفووي سووفية كفيدلووي
كفيبطية...
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 -8بوويج  :Bircعوووددها مسوو … لهوووي كلمووو الناناوو مووو "بليجووول " Burgus

انتقل

إل السياانا لالعيبا لالكيدا بمعن قلع عالا أل تحصانا للمياقب لالدفا .

 -9وياح أل يب و  :كلم و ملجوولدة فووي الل و الكيدا و أاضووا لهنوواك سووبع قوويى
تسم بها لهي بمعن البنات القدام المهدم.
 -13أسمات القيى لالتجمعا السكنا هي أسومات مؤنثو فوي الل و الكيداو لاعويح
االسم المفيد المؤنث بإضاف ع م إمال االسم المفيد المؤنث إلو نهااتو لهوي الحويف
 êمث  Kîmarê, Bilbilêلهذه الصف م صائص ل الشعح ال الدي (مو أسو ف
األكياد.،1(،

 .2التسميات العثمانية
حكمها الطلا للمنطق أضاف العثمانال للاحق ل لاو إلو األسومات لتتلافوق
مع ل وتهم كموا قواملا بتيجمو بعوض األسومات األصولا للقويى إلو الل و التيكاو لبودللا
أ يى بسسمات تيكا الص .
– التتريك:
تيجم بعض األسمات م الكيدا إل التيكا مباشية مث  Gundî Mezinأصوبح
"بالك ألب " أي الجماع الكباوية .ل  Sêwiyaأصوبح "الكسولزلي" الاتامو  .لعودد القويى
التي تيجم أسماؤها هوي مسو عشوية قياو إضواف إلو اسوم جبو األكوياد Çiyayê
 Kurmêncذات الذي أصبح " كيد داغ " ل" داغ " تعني الجب بالتيكا .
– اللواحق التركية:
أضاف للاحق ل لا لل
لتلك الللاحق هي:

التيكا إل نهاا األسمات للتلافق مع اللفظ لالكتاب العثماناو

  : Liتفاد في تعياوف االنتموات مثو هلبكوا  -هلبكوا  Hopkaصواي هلبكوانلي … Hopkanliلهكذا.
 -كلى  : -Koyبمعن قيا مث " :قلده كوى" أي قيا قلده .Qude

 - 1ل ال حق  -hîهليا األص  .لال حقو  -pîكلتاو األصو  .أموا ال حقو  -enîفهوي الداو
األص "اليايتل" .د .لاو جنودي ص  .24-13-9لتلوك الشوعلح الهوليي لالكولتي لال الودي
م أس ف األكياد.
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 ألشاغي  :-ûşaĝiبمعن "ألالد أل أبنات أل فيل في النسوح" لتضواف عوادة إلواسم مؤس القيا أل أحد سكا االقيا األلائ مث "ناز أوشراغي" أي "ألالد نوازي"
ل (ناز ،هل اسم علم مؤنث بمعن "دال " لهل اسم مؤس القيا .
 ألب  :-obeلتعني جماع مث " داك أوبه سي" أي جماع " داك ". لي  : -lerع م الجمع في الل و التيكاو كموا فوي قياو " Gundî Şêxشواخ لررألب س " أي جماع الشالخ.
لقد أضاف هذه الللاحق إلو الكثاوي مو أسومات التجمعوا السوكنا فوي ج.الكويد فوي
العهد العثماني فسضف علاها َمسح ل لا تيكا معيلف .

 .3األسماء في فترة االنتداب الفرنسي
اعتمد الفينسال غالبا الشك العثماني في كتاب أسمات القيى في المنطق .

 .4األسماء بعد استقالل سوريا:
اليسوما ل نتوداح فوي التودال إلو حوا
بقا معظم األسمات المدلنو فوي السوج
قاام اللحدة السليا المصيا عام  .1958بعدها قيي سلط اللحدة السوليا المصويا
تعياح األسمات "األعجما " لقيى منطق عفيا لباشي لجن مؤلفو مو كاتوح الحودلد
إبياهام قادي لمفتي عفيا إبياهام نعسل في تيجمتها إل الل العيبا لقطعو اللجنو
شلطا كبايا في ذلك إال أ حدلث االنفصوا حوا دل إكموا مشويل التعياوح حانهوا.
للكو اسووت دم فووي تلووك الفتووية حوواال فيداو مو األسوومات المعيبو  .فاسووم قياو التووا
 Xaltaمووث كتب و " ال الدا و " لعموويا  'Umeraأصووبح العميا و لتلووا ق Tilîlaq
الصنلبيا ...
لفي عام  1976تقويي مجوددا تنفاوذ قوياي تعياوح األسومات غاوي العيباو فوي شومالي
سلياا لم ضمنها منطق عفيا لتشكل لتنفاوذ ذلوك لجنو يسوما تسلفو مو إبوياهام
قووادي نفسو الووذي كووا ال اووزا كاتبووا للحوودلد فووي عفوويا لاجاوود الل تووا التيكاو لالعيباو
إضاف إل الكيدا لجليج عبلد لهل ذل معيف بالل السياانا لمندلح عو مداياو
اآلثوواي فووي حلووح .لباشووي اللجن و عملهووا فووي تعياووح األسوومات مسووتندة عل و التلجاهووا
التالا :
 -1انبقوووات علووو األسووومات القدامووو ذا األصووو العيبوووي لالسووويااني لاليلمووواني-
الالناني بما فاها أسمات الملاقع األثيا .
 – 2تعياح كاف األسمات الكيدا لالتيكا .
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 -3لفي حا تعذي تيجم االسم القدام إل العيبا استبد باسم عيبي سه الكتابو
لاللفظ ضم إطاي التلجها الفكيا للدلل .
لبعوود انتهووات اللجنوو موو عملهووا صوودي لوولائح باألسوومات الجداوودة لأ ووذ الصووف
اليسووما بملجووح القووياي  583لعووام  1977الصووادي ع و لزاووي الدا لا و فووي الجمهليا و
العيبا السليا  .لشوم الت ااوي أسومات  193تجمعوا سوكناا فوي منطقو عفويا ثوم دلنو
اليسووما لثبتو علو بطاقووا الهلاو الش صووا لعلو
األسوومات الجداوودة فووي السووج
شا صا الطيق أاضا.
لم المفاد ذكيه هنا أ هوذه لاسو الموية األللو التوي اوتم فاهوا ت ااوي األسومات فوي
شمالي سلياا .فحل ملضل األسمات الج يافا لتبدالها في العهلد الم تلف فوي سولياا
لشمالها اص اقل الباحث عبدهللا الحلل بسن  :تلجد األسمات ما قب الساما فوي شوما
سلياا أكثي م المناطق األ يى .لقود تنلعو بتنول الشوعلح التوي سوكنتها لالحكلموا
التي حكمتها منذ القدم /ص ./36ليبما تم ت ااي اسم ملقوع لاحود عودة مويا تبعوا لسوكانها
لحاكماها الذا أمي بعضوهم يسوماا بت ااوي بعوض األسومات لتناسوح الل و الدايجو حانهوا
لأحاانا ألسباح سااسوا  .لأل مو أموي بتعياوح جماوع األسومات فوي سولياا لتثباتهوا فوي
السووووج العقووووايي هوووول ال لافوووو األموووولي عبوووودالملك (،735 – 685م /كتوووواح األصوووول

السووياانا … ص ./4فلوول أ ال لاف و عوود عوو يأا و حانهووا لأبقوو عل و األسوومات
القدام لكان تلك األسمات سج حقاقاا لتاياخ المنطق لللشعلح التي سكنتها منذ
العصلي القدام .
لفي هذا الملضل كتح الع م الحلبي ايالدا األسدي في "ملسلع حلح
المقارنوة ،المجلوود  ،4ص(( :"132دعاو ل شوتياك فووي تعياووح األسومات كمووا فعو
االتياك في تتياك األسمات غاي التيكاو فاعتوذي لقلو بوس هوذا عبوث بالحقاقو
لعم و األتووياك جهال و لال تقاب و جهال و بجهال و  .،،كووم كن و نبووا لعالمووا أاهووا
األسدي!!.

****
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مالحظات حول األبحاث القادمة
سنعيف القايم في األبحاث المقبل بسسمات القيى لالتجمعا السكنا في منطق
عفيا  .لستيد االسمات لفق التسلس األبجدي كما جات في السج اليسمي للتقساما
االدايا لمنطق عفيا  .لسنذكي بعض المعللما التي اعتقدنا أنها مفادة ع ك لاحدة
منها .لستيد تلك المعللما لفق التيتاح التالي:
آ .اسم القرية:
تعيف معظم القيى في منطق عفيا بسكثي م اسم لب ا تمازها كتبناها بتتابع
ثاب لب طلط م تلف للفق التسلس التالي:
 .1األسمات األصلا القدام لالمتدالل شعباا لستكتح باألحيف الكيدا ال تانا أل
باألحيف العيبا لال ط العياض.
العثمانا لالفينسا أي أسمات ما قب التعياح
 .2األسمات اليسما حسح السج
لستكتح بال ط العياض المائ .
اليسما بعد التعياح لستكتح بال ط المائ .
 .3األسمات في السج
أمثل :
 – .1قيا عربا  - Erebaعربي ح ْمشل ْك ( 'Erebê Ĥemşelkاالسما الشعباا القداما
للقيا باألحيف الكيدا ال تانا  ،عرب حمشلك  -عرب أوشاغي (أسمات يسما قب التعياح
بـ خط عريض ومائل ،ألالد العيح( :االسم المعيح بـ ط مائ .،
 – .2قيا ساتيا ( Satiyaاالسم الشعبي للقيا باألحيف الكيدا ال تانا  ،ساتيانلي (االسم
اليسمي قب التعياح بـخط عريض ومائل ،العطا  -صاتي (االسم اليسمي بعد التعياح بـ
ط عادي مائ .،

 .4لإذا كا اسم القيا (ما قب التعياح أل المعيح ،غاي مكتلح فهذا اعني أ
األسمات المدلن هي المست دم شعباا ليسماا أاضا.
اصو بكو قياو لتجموع سوكاني

 .5لضعنا بجانح ك اسم أيقام لمعللما إحصائا
لهي حسح التسلس التالي:
 عدد السكا حسح قالد السج المدني لنهاا عام .2335 المساح العقايا للقيا . البُعد ع ميكز الناحا . -االيتفا ع سطح البحي.

لتفاداووا للتكووياي أشووينا إل و يقووم ك و معللم و منهووا بلحوودة القاووا
لذلك عل النحل التالي:
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ال اص و بهووا

 عدد المسجلا في قالد السج المدني لنهاا عام  / 2335ن – ./المساح العقايا /هـ– /المساف ع الناحا /كم  – ./االيتفا ع سطح البحي  /م . /

ب .أصل ومعنى أسم أو أسماء القرية:
أص اسم القيا أل التجمع السكني أل الملقع لمعناه لاأليات حلل .
ج .معلومات موجزة عن القرية:
سنذكي معللما عام ع ك قيا مو قباو  :حجوم القياو موا بوا صو اية لمتلسوط
لكباووية لنقصوود :بالصررغيرة مووا كان و أق و م و مسووا أسووية والمتوسررطة مووا بووا
ال مسا لالمائ أسية والكبيرة ما كان أكثي م مائ أسية.
كما سنذكي بعض المعللما التي نياها مفادة عو القياو  .لسوا حظ فوي هوذا المجوا
أحاانا لجلد ا ت ف ما بوا عودد السوكا الملجولد بجانوح اسوم القياو لالحجوم الوذي
لصف بها .لهذا ساعبي ع عدة أملي هام مث :
مقداي الهجية م القياو لمسوتلى لضوعها االقتصوادي ...فالقياو التوي تلصوف بسنهوا
ص اية لاكل عدد المسجلا علو قالدهوا ميتفعوا اشواي إلو أنهوا قياو قدامو لأ
نسووب الهجووية منهووا كباوويا .لالقيا و التووي ستلصووف بسنهووا كباووية أل متلسووط لتعووداد
المسووجلا فووي سووج تها اتلافووق معهووا ساشوواي إلوو أنهووا قياوو مسووتقية اقتصوواداا...
لالتجمع السكني الذي اكول عودد المسوجلا فوي قالدهوا صو ايا لهوي كباوية الحجوم
فهذا اشاي إل أنها مزدهية للضعها االقتصادي لال دماتي جاد لهكذا...

-164-

البحث الثالث

األسماء
في ناحية المركز  -عفرين
تضم ناحا الميكز – عفيا  /64/تقساما إداياا لتجمعا سكناا فوي إطايهوا اندايي
لميكزها هي مدان عفيا  .ل مس م تلك التقساما االدايا هي إموا قويى أل ملاقوع
مهجوولية حالاووا .لحوودلد ناحا و الميكووز هووي كالتووالي :م و ال وويح ناحا و جنووداي لم و
الشما ناحاتا شيا لمعبطلي لم الشيق منطق أعزاز لم الجنلح منطق سمعا .
 ، Efrîn .1مدينة عفرين،343 – 213( - 47138/ ،م:/

 عفيا  :هل اسم نهي عفيا لأطلق عل المدانو بعود تسساسوها فوي مطلوع القويالعشيا  .لقد لجدنا اسم "عفيا " بصا ت الحالا في أيبع مصادي تايا او مو العهود
انسوو مي لهووي[ :توواياخ حلووح– للعظامووي صووفح أحووداث سوون 478هووـ1385/م .لصووبح
األعش و للقلقشووندي ص .57لالوودي المنت ووح الب و الشووحن ص .167لمعجووم البلوودا لاوواقل
الحملي القسم الثاني ص .]183لبذلك اكل أقدم ذكي السم "عفيا " بشوكل الحوالي اعولد

إل عام 1385م .إال أ أي م تلك المصادي لم تتطيق إل معن اسم "عفيا " لأصول .
لسنبحث هنا في أص لمعن (عفيا  ،لنذكي بعض اآليات بصدده:
" -1عفيا " في المعاجم لالمصادي العيبا :
لعف َي  :بمعن
جات في " القامل اللساط " أ َعفي َ
الشيت :أي الط بالتياح.

الط بما ا والف للنو لاع َت َف َوي

لجات في معجم " لسا العويح" :عفويا تعنوي "مسسودة" لقاو هول األسود .لقاو لكو
قلي :لاث عفيا .
أما ايالدا األسدي فاقل  :أ كلم عفيا تعني التياح .لانقو عو األح شولح :
بسنها تعني ال بواي /ج 5ص /413فاتسوات عبودهللا الحلول حول ذلوك لاقول ( :هو كانو
المنطق و مماووزة بكثووية غبايهووا حت و سووما بووذلك اللاقووع أن و الالجوود إال هووذا التفسوواي
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ص .،396للك و ابوودل أ السوواد الحلوول لووم اك و اعوويف بووس منطق و عفوويا غنا و بالماوواه
لحياجا لالاثاي فاها ال باي إال ناديا جدا.
 -2عفيا في النصلص اآلشليا لالالنانا :
جات في نص آشليي اعلد إلو سون  876ق.م ( أ نهوي  Aprieاويلي سوه پوات
 .،1(،Patinكما ذكي المؤيخ الالناني الشهاي "ستيابل " اسم نهي عفيا بنف الصا "
آبيا "  Aprieفي القي األل قب الما د.
لقد أجمع المؤي ل عل أ أص كلم  Apreهي م الل اللاسونا  Licienلهوي
إحدى الل وا الهنود أليباو ( اآلياو  ،القدامو فوي آسواا الصو يى لشوك الكلمو األساسوي
هول .،2(Eple :لكموا نعلوم فالجوذي  Ap-فوي الل وا اآلياو القدامو لمنهوا الكيداو تعنووي:
المات .لاألكياد حسح لهجاتهم ابدلل الحيف  pبـ  vفتصبح  .Avلبقا الكلمو فوي شوب
القاية الهندا عل شكلها القدام م حاوث اللفوظ لالمعنو للوم تتبود لتلفوظ بشوك  Abأل
 Apلتعني " المات" مث اسم "بنجاح" الذي اتوسلف مو مقطعوا  Pênc :مسو ل Ap
مووات .لنظوويا لعوودم لجوولد حوويف  Pفووي الل و العيبا و فهوول اسووتبد بووالحيف "ف" مثلمووا
استبد حيف األلف بحويف " " لبوذلك اصوبح المقطوع األل لتلوك الكلمو علو شوك
"عف" بدال م .Ap-
أما المقطع  -reفهل المقطع األل م الكلم الكيدا القدام " يْ لا ْ " Riwîn
بمعن " اللل األحمي التيابي" .فاقا " Bizina rwînالعنزة ذا اللل األحمي التيابي
أل ذا األذ األحمي التيابي" لاقا أاضا " Ava riwînالمااه ذا اللل األحمي
التيابي" لبدمج الكلمتا  :مات  Avلاللل التيابي  Riwînاتشك اسم جداد هل
 Avariwînأل " Avriwînآفا يْ لا أل آفيلا " لكما ا حظ فهل اكاد اكل مطابقا م

حاث الصا م كلم "عفيا " لتعني المااه ذا اللل األحمي التيابي لهذه صف
معيلف لمااه نهي عفيا أثنات فاضانات الكثاية .لالازا المسنل م سكا المنطق في
القيى الشمالا الفظل اسم عفيا بشك " َع ْفيا ْ " لهي كلم تشاي إل بقااا األعشاح
لاألشجاي لالزبد التيابي اللل الذي اطفل عل صفح النهي أثنات فاضان .
أما إذا أ ذنا الجذي  -rêأل  –lêبمعنواه الكويدي اآل وي أي "مجويى مسوا
فساكل االسم الكام بمعن "مجيى المات أل مسا المات".

طياوق"

 - 1ملسلع حلح ...ايالدا األسدي الجزت األل صفح .172
 - 2ليد هذا المقطع في م طلط "اللهجا في م.عفيا  -مامد جمل" لهول باحوث فوي الل وا
الشيقا .
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 –3آفوويا  : Afirînكلمووو كيداوو بمعنووو ال لووق لالعطوووات .لنهووي عفووويا بمااهووو
المتدفق كوا لال اوزا مبعثوا للحاواة لمنبعوا للعطوات لتنتشوي علو أطيافو مئوا القويى
العامية مثلموا تجوثم علو ضوفاف أطو عشويا المود لالقويى لالحصول البائودة فو
عجح إ كا الكيد قد أطلقولا علو النهوي صوف "موانح الحاواة لال صوح"  Afirînمثلموا
اسمل الميأة بـ " آفيه " " Afretمبدع الحااة".
للك أاا كا معن االسم لمصديه فقد كا ألس ف األكوياد مو الهولياا لمو
بعودهم الحثاوا لالماوداا لجولد دائوم فوي منوواطق طوليل فوي فتوية موا قبو الموا د لمووا
بعدها أاضا .لتنتشي علو ضوفاف نهوي عفويا حالاوا مو منبعو إلو مصوب مئوا القويى
الكيداو العووامية فقوود كووا الكوويد لأس و فهم سووكا دائموول لكام و حوولض نهووي عفوويا
لعيف النهي بهم سلات أكا اسم  Aprieأل عفيا أل آفيا  .Afirînللكو ليغوم كو
ما قا تبق معيف أص بعض األسمات القدام مسسل في غاا الصعلب .
 تشاي المصادي إلو أنو فوي العهود اليلمواني كوا اموي مو ملقوع مدانو عفوياطياق يلماني "سياع" .لأظهوي حفياوا البنوات علو جوانبي شواي طياوق جنوداي
حجوواية مشووذب أثياو ض و م لجووياي ف ايا و كباووية ممووا اوود عل و اسووتاطا قوودام فووي
الملقووع .كمووا كانو هنوواك م ووالي لكهوولف عداوودة شوومالي المبنو القوودام لشوويك الكهيبووات
كان تست دم قوداما مو قبو السوافيا بداللو القطوع النقداو المعدناو القدامو التوي كانو
تظهي في أيضاتها.
لتذكي كتح التاياخ أن في القيل اللسط  -حولالي القوي اليابوع عشوي للموا د -
كا في ملقع المدان جسي باسم " قاباي" .لفي ألا ي العهد العثماني كان هناك انوا
عدادة نالات القلاف لالمسافيا شمالي الجسي الحالي بجلاي الكهلف السلف الذكي.
تتسلف مدان عفيا م األحاات التالا :
البلدة القديمة :بدأ العم في إشادة األبنا الحكلما لمكاتح انداية المدناو كوالم في
لالسج لالسياي في بدااو العهود الفينسوي لتوم االنتهوات مو بنائهوا بوا أعولام  1925ل
 .1933لتم أثناتها تسسا شاي طياق جنداي لبنا علو جانباو دكواكا لمحو
تجايا لفندقا ص ايا .
أما ألائ سكا المدان فكانلا م أكوياد قياو كيسوان لبعوض األيمو الوذا كوانلا
اللذل بالقلا الفينسا اتقات اضطهاد العثماناا  .ثم ت هم فوي إشوادة دلي السوك بعوض
آغلا المنطق م آ غبايي لشاخ إسوماعا لسوادل ماموي لأحمود لاو آغوا لدلياوش
آغا زعام انازاداا ...

-167-

لبقا عفيا بلدة صو اية حتو ألا وي عقود السوتانا مو القوي العشويا لكانو
دليها القلال تنتشي عل أسف السفح الجبلي بشك متناسوق لجماو لكانو فوي معظمهوا
طانا حجيا لمسقلف بال شح لم طابق لاحد.
بعد ذلك التواياخ شوهد البلودة تلسوعا عمياناوا كباويا بسوبح الهجوية المحلاو الكثافو
إلاها لتشكل أحاات كباية لجدادة تعيف شعباا كالتالي:
 حي المحمودية :في الشما ال يبي م المدان لانسح إلو محمولد قضواح البوالهل أل م بن دايا للسك فا في ألائ عقد السبعانا م القي العشيا .
 حي الزيدية :فوي الشوما لهول ق.زاداو القدامو لكوا اسوكنها ف حول للكو تالحلباو المسواحا التوي كانو لضوع اودها بمسواعدة القنصولاا
تابعل لبعض العوائ
(،1
عل السه المتا م لمدان عفيا م جه ال ويح .لقود امتود هوذا
األليبا لالفينساا
الحي شماال حت لص حالاا إلو قمو ميتفوع  .Xemrevînلسوكا هوذا الحوي لواط مو
األكياد لبعض العيح لالنلي .أما االسم فهل نسب إل مزاي "شواخ زاود" الملجولد دا و
مقبية الزادا عل قم الميتفع.
 حرري األشرررفية :حووي جداوود اقووع شوويقي النهووي علوو هضووب  'Empêlkالبيكاناووالملازا و لمجوويى نهووي عفوويا  .تسس و هووذا الحووي فووي نهاا و عقوود السووتانا م و القووي
العشيا لأل ساكنا هل " Weĥîdê Aşvanلحاد الطحا " م ق.كفيبطية لكوا قود
بن طاحلن تعم بالداز لداياَ للسك هناك .لاألشويفا الحالاو حوي كباوي تنتشوي دليه
المتلاضع عل كام السفح ال يبي لميتفع  .'Empêlkêلاسكن اصو المهواجيل مو
قيى المنطق لاعم معظمهم في العمال الزياعا لاعتبي هذا الحي حوزام الفقوي لمدانو
عفيا .
 حي قراج گنجو  :Taxa Qeracî Gêncoاقوع جنولبي المدانو علو القسوم الجنولبيم هضب  'Empêlkلانسح الحي إل مالك األيض "كنجل فال" لاسما البعض حالاوا
"حي طياق تينده" للقلع عل طياق ق.تينده القودام .لأل مو بنو دايا للسوك هنواك
كا الطبا "هلياك" في حلالي عام  .1973لكا في الملقوع آثواي أبناو معسوكي للجواش
االنكلازي اعلد إل فتية الحيح العالما الثانا .
تنتشووي منوواز ه وذا الحووي عل و السووفح ال يبووي الملاج و لنهووي عفوويا آ ووذا امتوودادا
شمالاا جنلباا لصلال إل ق.تينده التي ضم هي األ يى إلو الحودلد انداياو لمدانو
عفيا .
 - 1أغلباو تلووك األياضووي كانو لووـ "موودام صوولال" زلجو القنصو اناطووالي فووي حلووح لالاووزا
األكياد اتنديل باسمها للدالل عل اليفاها لكان لها داي سك قيح سوياي عفويا هودم
عام  1999لبْني مكانها مبن م ث ث طلابق.
-168-

 حي البوبنة :شاي صو اي احواذي الضوف ال يباو لنهوي عفويا عنود لصولل إلوالمدان  .معظم سكان م العيح البلبن لكا ملقع سلقا للماشا .
 حي االلتستياد :اقع غيبي المدان لهل حي حداث أبنات طابقا لجمال .مدان و عفوويا هووي حاضووية جبوو الكوويد لالميكووز اليئاسووي لنشوواطها االقتصووادي
لاالجتماعي لاندايي .لهي مدان جمال لهادئ لها ملقع ج يافي مماز لمناخ لطاف
اقل عنها المعجم الج يافي السليي بسنها أجم المد الص اية في سلياا.
لقد بدأ حيك بنات هام في مدانو عفويا فوي العقود األ اوي مو القوي العشويا
فايتفع و فاهووا األبنا و الطابقا و لأنشووس العداوود م و المحووا التجايا و الجاوودة لالمتنلع و .
لفاها حالاا سلق تجايا الما للمنتجا الزياعا لالحالانا إضاف إل سلق األيبعوات
األسبلعي لسلق آ ي للماشا .
لتلجد في المدان لجلايهوا العداود مو معاصوي للزاتول لمعامو لتصوناع الباويا
لالصووابل لأ وويى لموولاد البنووات لبعووض الموولاد ال ذائا و لمعم و للمشوويلبا اليلحا و
النجووواية لالحووودادة لصووواان اآلال
اعووولد إنشووواؤه إلووو عوووام  .1927لتكثوووي فاهوووا محووو
لالميكبا لغايها .لفاها أاضا عشيا األطبات لالصوادلاا إضواف إلو أيبوع مشوافي
اص  .لبسبح اسوتقياي عشويا اآلالف مو أبنوات المنطقو فوي حلوح تلجود حيكو نقو
دائم لكثاف منها لإلاها.
لقد بلس عدد سكا مدان عفيا حسح تقدايا
نسم (ياجع الفص األل م الكتاح.،

بلداتها فوي عوام  2336نحول 84333

تضم ناحا الميكز -عفيا القيى لالمزاي التالا [المصور :]44
 Îska .2إسكان 1233 - 1812/هـ(23 - ،1كم 213 -م:/

 اقل آ عمل أنهم أل م سكنلا في ملقعها لسما حانئذ بـ " كوا " أل "إسوكا" أي مكا السك .
 إسكا قيا كباية لمزدهية .فاها ميكز صحي باطيي للحدة إيشادا زياعا .فاها عائل الد آغا العياق م آ كنج م القي الثام عشي .لفي الجه الشيقا منها
عل سفح الجب آثاي تقلك  Teqilkêفي ملقع اسم  Kanî Dînkêلهي تعلد إل
العهلد انغياقا لكان ألا ي القي الثام عشي مقي إقام آ عمل .لفي غيبي
القيا نبع مات إسكا لغزايت / 28ثا.
 - 1أيقام المساحا
دمشق.

العقايا لالمستثمية مس لذة م المعجم الج يافي السليي -داي ط
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-

 Bablîtê .3بابليت 4 - 2251/كم 265 -م:/

 اعتقد أ االسم سيااني م "با= با " ل " بلا " يبما كا اسم علم. قيا ص اية تقع عل الجهو الشومالا لولادي معياتو  .سوك فاهوا فوي ألائو القويالعشيا عائل شاخ عبدالقادي إمام الطياق اليفاعا في ج.الكيد.
Kersanê .4

كرسانه  -كرسنطاش 2 - 144/كم 233 -م:/

 "كيسان " بمعن "النباذ" بالفينسا لطاش = حجي بالتيكا فاكول معنو االسومهوول "حجووي النباووذ" أل معصووية صوونع النباووذ .ل "كايسووا " فووي الفايسووا تعنووي " لعووات
مدليا" ل " كيسن " اسم لنبا اشب العد  .لنعتقد أ التسما األلل هي األص .
 لجلدهووا قوودام للع و عائل و "فاوول" المعيلفوو فووي مدان و عفوويا أبوويز لأل مووسووكنتها .فاهووا حالاووا بعووض الوودلي المهدمو  .تقووع علو الضووف ال يباو لنهووي عفوويا ببضووع
مئا م األمتاي لتعلد ملكاتها حالاا آل غبايي.
 Cidêdê .5جديدة 3.5 - 118/كم 223 -م:/

 اعتقد أ االسم سيااني. تتسلف م عدة دلي للسك تقع عل الضف ال يبا لنهي عفيا  .كان م أم كعائل عبدل يشل أحد أغناات المنطق ثم انتقل ملكا مساحا م حقللها إل عائل
"سفي" في حلح في ألائ القي العشيا  .تحاط بها أياض زياعا صب تيلى م
مااه نهي عفيا .
 Basûte .6باسوطه 653 - 4163/هـ 9 -كم 243 -م:/

 أعتقوود أ االسووم كوويدي األصوو حاووث  = Baياووح ل  = Sûtحوواد أل حووايقلالمعن و كووام  :الووياح الحووادة فملقووع ق.باسوولط فووي السووه بجانووح المضوواق الجبلووي
اعيضها لليااح الشومالا البوايدة شوتات لتسوبح أحاانوا تلفوا حوادا فوي بسواتا الفاكهو  .أموا
ايالدا األسدي فاقل حل االسم نق ع األح شولح  :بسنو مو اآلياماو " ْفشولطا "
لاعنووي المنبسووط أل الضووا لمن و قوود اكوول االسووم بمعن و "با و الضووا " /ملسوولع حلووح
المقاين ج 2ص ./32للكننا نعتقد أ هذا تفساي غاي ملفق.
 باسلط قيا كباية احاط بها نهي عفيا م ال يح لالجنلح .انبوع فوي لسوطهانبع باسلط ب وزاية / 15ثوا .لقود امتود دليهوا الحداثو نحول الشوما لالشويق صوعلدا
عل سفح جب لالل  .فاهوا معمو صو اي لصوناع بعوض المسوتلزما الب سوتاكا  .لهوي
قياو سووااحا جمالو تقووع لسووط حقوول لاسووع مو بسوواتا األشووجاي المثمووية .تتوولفي فاهووا
بعض ال دما المدنا م ميكز صحي لهاتف لبلدا لمحطو لقولد .لهوي مو أمواك
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االصوطااف المعيلفو فوي شومالي حلوح فاهوا عودة مطواعم لمجموع سوااحي جماو لهوي
مشهلية بيمانها اللذاذ .للباسلط تاياخ حاف فقود كانو قلعتهوا ميكوزا لبطوا آغوا كونج
في ألائ القي التاسع عشي أثنات حكمهم لنلاحي جب األكياد لياف شمالي حلح.
 Basûfan .7باصوفان 435 - 2359/هـ 33 -كم 635 -م:/

 اقا إ  Sofanبمعن " ق " لهل يج دا مساحي لكام االسم اعنوي "باوالق " .أما األسدي فاقل نق ع األح شلح إن م اآلياما  :با شل ْفنا :با القطوي
/ج  2ص ./32أما ال ليي بيصولم /ص /58فاقول أنو بمعنو "الحود أل النهااو " للكو
حسح يأا أ االسم بمعن "با الم ح أل با الصابل " مح تصناع الصابل للجولد
أشجاي الزاتل حللها.
أما يلاا سكانها فتقل  :أن كا اسك في ملقوع القياو بعوض المتصولف مو أتبوا
الداان انازادا لكا سكا القيى المجالية اقصدلنهم يجات شفات ميضواهم باألدعاو
فاقللول حانهوا :لنوذهح إلو عنود الصولفاا  Ba sofiyanثوم أدمجو الكلمتوا لأصوبحتا
اسما للمكا  Basofiyanل .Basofan
أما شاخ علي أحد شالخ انازاداا فكا اقل  :بس أصلها م "بوازالا " لهوي اسوم
قيا في منطق التا في شمالي كيدستا جات منها ألائ سكانها انازاداا ثم حويف
االسم مع الزم إل باسلفا لأعتقد أ هذا اليأي الاناقض يلااو األهوالي بصودد إقامو
متصلفا فاها ليبما كانلا م تلك القيا أل لافدا م منطقتهم األصلا التا .
 لهي قيا كباية تقع عل سطح جب لالل  .فاها بقااا أثيا ألبنا لسلق لجودياكناس لمداف لصهاياج أثيا منقلية فوي الصو ي لمعاصوي قدامو للزاول لال مولي.
سكانها م األكياد انازادا لالجد مزاي شاخ علي في لسطها.
Bi'îyê .8

باعي 195 - 878/هـ 633 -م:/

 اسم كيدي لنل م الشجي البيي. تقع شمالي ق.باصلفا بنحل 2كم .بجانبها آثاي لمداف لآبواي منقولية فوي الصو يم العصي اليلماني.
 Pitêtê .9بتيته 452 - 288/هـ 6 -كم 323 -م:/
تلاتوووا" أي "المعلقووو "  /ايالووودا

 اقووول األح شووولح إ االسوووم آياموووي مووو "باووواألسوودي ج  2ص ./53أمووا ال ووليي بيصوولم فاقوول أنوو آيامووي بمعنوو "باوو التانوو "
/ص ./56لالنعلم سبح اال ت ف في المعن دا الل اللاحودة فقود اكول مويد ذلوك أ
االسم لا آيامي م األسا .
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 هي قيا ص اية تقع عند نهاا السفح الشمالي الم دد لجبو "بلزاوك" لعلو بعود 883م غيبي نهي عفيا .
 Birc Ĥêder .13برج حيدر 194 - 949/هـ 33 -كم 575 -م:/

 اسووتمد القيا و اسوومها م و بوويج أثوويي الاووزا قائمووا فووي لسووط القيا و لم و اسوومساكنها األل حادي .ل"بيج" كلم النانا األص كما هل معيلف.
 هي قيا كباية م قيى نا.شوايلا  .فاهوا بقااوا بويج قودام لكاتديائاو مو العصويالبازنطي ماتزا جديانها لأقلاسها قائم إضاف إل لجلد مقابي لأعمدة لتاجوا لقود
است دم السكا بعض حجايتها في بنات بالتهم.

 Birca 'Evdêl - Bircê .11برج عبدالو

بيج عبدهللا 153 - 1962/هـ 12 -كوم -

243م:/

 انسح اسمها إلو بويج أثويي كوا ملجولدا لسوط القياو لإلو اسوم سواكنها األل"عڤودا " لهول ت ااوي كوويدي محلوي السوم "عبوودهللا" الوذي اعتمود مجووددا كاسوم للقياو بعوود
التعياح (بيج عبدهللا.،
 قيا و كباووية تقووع عل و السووفح ال يبووي لجب و لالوول عنوود انعطاف و نهووي عفوويا نحوولال يح .تلجد آثاي لبيج مو العصوي اليلمواني لسوط القياو لبقااوا أبناو قدامو لأعمودة
م و آغوولا سووادل مامووي .أنش و بجانبهووا جسووي لسوود
حجيا و متنوواثية .تسووكنها عووائ
تجماعي ل دم أقنا اليي .قسم م سوكانها مو أتبوا الداانو انازاداو  .لاقوع كهوف دلده
يااووو  Dueriyêالمشوووهلي جنلبهوووا بنحووول 2كوووم لفاهوووا اكتشوووف الهاكووو العظموووي لطفووو
ناانديتالي الذي اعلد إل نحل  133ألف عام.

 ، Gundî Mezin .12بيوك أوبه

الكباية 9 - 793/كم 585 -م:/

 االسم بمعن "القيا الكباية " لقد كان مقيا آلغلا آ حسو أفنودي فوي القويالثام عشي لكان حانها م القويى الكباوية لالهامو للوذلك سوما بوالكباية .لاالسوما
قب لبعد التعياح هما تيجم ل سم الشعبي القدام.
 تقووع عل و قم و عالا و فووي جب و َحشووتاا .غاديهووا أغلووح سووكانها بسووبح قل وأياضاها فتحلل إل قيا ص اية مهمش .

صوولب

 Gazê .13غازي تبه  ،ت غازي 177 - 548/هـ 9 -كم 673 -م:/

  Gazگوواز فووي الكيدا و بمعن و "الميتفووع المتطووال " لتقووع القياوو عل و ياباوومتطاللو باتجواه شويقي غيبوي .لاالسوم المعويح هول تيجمو عيباو غاوي صوحاح ل سووم
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القدام لكذلك اسم التتياك العثماني حاث اعتقد المتيجمل أ "غازي" هي كلمو تيكاو
بمعن "بط " فسملها "بالتيكا غازي تب لبالعيبا ت غازي".
 قياوو صوو اية تقووع فوولق إحوودى القمووم الكلسووا موو جبوو َحشووتاا سووفلحها كثاوويةاالنحداي .لهي م القيى التوي فاهوا نسوب هجوية كباوية كموا الجود فاهوا نسوب عالاو مو
حمل شهادا الدياسا الجامعا لالعلاا .ملقعها يائوع الجموا بإط تو مو جهو الجنولح
عل سه جلم الم ط بحقل الزاتل .
 - Tir Tewîlê .14تل طويل 333 - 1163/م:/

 " Tirتوي" بمعنو "تو أل جبو " بالل و السوياانا ل"طلاو " كلمو عيباو لاالسومالكام (ت طلا  ،هل صف ج يافا لميتفوع بلودة عفويا لهول تيجمو للتسوما الكيداو
المحلا للميتفع .Tilê Dirêj
 قيا ص اية تتديج مساكنها القلال عل السفح الشمالي الشيقي لميتفع عفيا Xemrevînêلتبعد ع نهي عفيا نحل1كم غيبا.
 Tilfê .15تللف 293 - 811/هـ 13 -كم 345 -م:/
 -تلف :في الكيدا تعني بقااا الزاتل لالعنح بعد عصيهم /قامل

كيدستا  /لتقوع

القيا لسط حقل لاسع م أشجاي الزاتل .
 قيا ص اية تقع عل السفح ال يبي لميتفع قياج تللف .فاها آ زانو مو آغولاآ حس أفندي م القي الثام عشي .فاها ليش هام لتصناع بعض مستلزما اآلال
الزياعا .
Cûmkê .16

جومكة  ،الجمال 437 - 479/هـ 3 -كم 335 -م:/

 اسمها مستمد م سوه جلمو  Cûmêلهوذا يأي "األح بوللل  .للا ل سم المعيح "الجمال " صل باسمها القدام.

اتوام" لودى سوؤالي

 قيا و ص و اية تتووسلف م و عوودة منوواز تقووع عل و السووفح الجنوولبي ال يبووي لهضووببيكانا و تشوويف عل و نهووي عفوويا  .لكان و م و قوويى آ غبووايي لهووم املكوول معظووم
حقللها .تمي منها ط السك الحداداو  .لكوا بجانبهوا قياو شريخ سريدي أو شريخ سريدو
لهي اآل أط .
Coqê .17

جويق  ،ال ضيات 1572 - 5479/هـ 9 -كم 443 -م:/
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 أيى أ االسووم مشووتق مووو  Cowikلهوول اسوووم تصوو اي لجوودل الموووات فووي الل وووالكيدا حاث كا هناك نبع دائوم الجياوا فوي لسوط القياو لاموي بجانبهوا أاضوا جودل
مات غزاي اتشك م نبع بئي ق.دايكاي  Dargirêلكا دائم الجياا أاضا.
المائاو
 لهي قيا كباية تقع عل السفح الجنولبي لميتفوع كلسوي ت ودده المسوالامي احدها لسط القيا  .تشيف القيا م الجنلح عل اللادي اللاسع القوادم مو ناحاو
ق.دايكاووي .لالجوود إل و الشووما ال يبووي منهووا مووزاي شوواخ جمووا الوودا المعوويلف .تلجوود
هجية كباية للسكا م جلاق كما فاهوا نسوب كباوية مو الحاصولا علو التعلوام العوالي.
لكان لفي العقلد الماضا ميكوزا سااسواا هاموا لمنظموا األحوزاح السااسوا الملجولدة
فووي منطقوو عفوويا  .لمنهووا الشووالعي المعوويلف لعضوول مجلوو الشووعح السووابق لحاوود
محملد لالسااسي القلمي عبوداليحم عثموا  .لمو الجوداي بالوذكي أ فوي مقبوية القياو
قبي اعلد لناصي آغا اب أحمد بك مؤي لعام 1213هوـ1798/م .لاقوع ملقوع عرين ديبرة
األثيي في السه الشيقي للقيا لكان مدان عوامية لهامو فوي عهولد موا قبو انسو م.
((موواي اعقوولح اليهووالي 738 -633م ،،الووذي أصووبح أسووقف لمدانو اليهووا (أليفو  ،حاووث
اذكي المؤيخ البطيايك ما ائا الكباي أ ماي اعقلح ((للد في عاندابا في الجلم )).
 ، Gundî Astêr .18آستارو  ،المستلية 335/م 8 -كم :/

 "آستاي" في الكيدا بمعن "البطان  -بطان الشيت" لالنعيف مصدي هوذا االسومأل سبح هذه التسما .
 قيا ص اية تقع عل ميتفع صو اي انحودي شويقا نحول نهوي عفويا  .إلو شومالهامحط قيط قلالق للقطاي .لهي قيا حداثو مو مسوانا القوي العشويا لكانو مو
أم ك زكي آغا شاخ إسماعا زاده لسكنها ف حله لاستقيلا فاها.
 Xelnêrê .19خلنير  ،الناية 473 - 1196/هـ 7 -كم 465 -م:/

 -لناي :لقح كيدي السم علم م

لا .

 قيا ص اية حالاا تقع عل السوفلح الشويقي لجبو َحشوتاا انحودي مو جلايهوالادي لناي العماق الذي انحدي شيقا نحول السوه  .كانو ميكوزا سوكاناا لاجتماعاوا هاموا
حت ألاسط القي العشيا ثم هاجيها معظم سكانها إل مدان عفيا اص للوم ابوق
فاها حالاا إال عدة أسي فقط.
 Şadêrê .23شيح الدير  ،شاخ الداي 335 - 1335/هـ 19 -كم 215 -م:/

االسم مؤلف م مقطعا  Şa :أل  Şahفي الكيدا بمعن "ملك" ل "داي" لاصبحالمعن الكام "داوي الملوك" .لمونهم مو اقول أ االسوم سويااني مو "شواح الوداي" لفوي
التعياح استبد "شاح" السياانا بـ شاخ العيبا  .أما ال ليي بيصلم فاقول إ "شواح"
-174-

فووي اآلياماوو  :بمعنوو نبووا طاووح اليائحوو /ص ./133لهووذا اال ووت ف فووي المعنوو فووي
اآلياما لالسياانا اجع التسما الكيدا هي الياجح .
 للقيا و ملقووع جما و تقووع عل و ميتفووع ص و يي كلسووي اجاليهووا شوويقا لادي شوواخيْ َك واح .لت صووق مسوواكنها حالاووا ق.غزالا و  .الجوود فووي جنوولح القيا و نبووع مووات ص و اي.
نصف سكا القيا تقيابا م انازادا لفاها المقبية القدام نازاودي القويى المجوالية
لفي لسطها مزاي شاخ يكاح القدام .في الملقع شلاهد أثيا قدام لهام .
 ، Turindê .21ترنده الظياف 3 - 3333/كم 263 -م:/

 االسم الشعبي "تينده" :تينده هل أاضا اسم لمدان قدام تقوع جنولح غيبوي مدانو"م تا " فوي تيكاوا لكانو ميكوزا بازنطاوا هاموا ثوم سواطي علاهوا المسولمل فوي ألائو
عهدهم عام 83هـ732/م ل يبلها لهجيلا أهلها في عهد ال لافو األمولي عموي بو عبود
العزاز لليبموا كوا بعوض سوكا ق.تينوده الحوالال أحفوادا لهوؤالت أل أنو تشواب لفظوي
لا إال .كما أ "دينده"  Derendeأل "تينده" في الكيدا تعني "المشويد أل المتولحش".
إضاف إل ما ذكي هنواك شوب ل سوم باألسومات السوياانا إذا كتوح علو شوك "طينوده –
طلينده" فـ "طلي = جب " .كما أ "ند" الحق حثا للتسوماا الج يافاو  .للكو الثابو
أ االسم لا عيباا لالصل ل سم المعيح "الظياف " باالسم القدام للقياو حاوث اعتقود
المتيجمل أ تينده هل بمعن "ظياف أل جما " في الل الكيدا لتويجم علو ضولت
ذلك.
 لهي قيا كباية ضم إلو الم طوط التنظاموي لمدانو عفويا عوام  .2332اعموسكانها بالزياع لهم أل م زيعلا البطاطا في منطق عفويا ( .،1اموي لاداهوا العماوق
م و جنلبهووا لفووي نهاات و نبووع مووات تينووده المعوويلف بسسووماك المقدس و لكان و غزايت و
"/ 2ث" .بجانووح ملقووع النبووع مووزاي لعبوودالقادي كا نووي لمقبووية القيا و  .تظهووي م و و
أعما الحفي في قم اليابا حاث باادي القيا أحجاي بنوات ضو م تود علو سوك قودام
في هذا الملقع.
 ، 'Endarê .22عينداره 333 - 631/هـ 6 -كم 255 -م:/

 عووا = نبووع لهووي كلم و عيبا و لداي  = Darشووجي فووي الكيدا و لمعن و كام واالسم هل "نبع الشوجي" لالملقوع كثاوف الشوجي ل اصو بشوجي الصفصواف .ليبموا كوا
للنبع صل باسم الملوك انايانوي "داياول " بسوبح التشواب اللفظوي .أموا ال وليي بيصولم
فاقوول  :إنوو موو السووياانا  :عووا الباوول لالمسوواك لقوود تكوول موو الحوويح لالقتووا ؟
/ص./242
 - 1أل م زيعها في المنطق هل شقاقي المهند
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الزياعي عبداليحم علي.

 قيا ص اية تقع عند نهاا السفح الجنلبي ال يبي لهضوب كلسوا  .الجود تو أثوييعل بعد 833م إل ال يح منها لعلا معبود مشوهلي مو العهود الحثوي لأثواي سوك مو
العصلي الم تلف كما تتناثي عل سطح الكسي الف ايا األثيا  .لفي جنولبي التو آثواي
قيا زياعا م العصي الحجيي تعلد إل عشية آالف عام .لفي القيا معم لصوناع
أناباح اليي الب ستاكا .
 أما نبع مات عين دارة :فكا غزايت / 129ثا .لاتشك عند منبعو بحاوية صو ايةتنصيف المااه منها عبي ساقا تتج نحل الجنلح ال يبي لتمي بجانوح التو األثويي ثوم
تنتهووي فووي نهووي عفوويا علو بعوود 1كووم .لفووي سووتانا لسووبعانا القووي الماضووي كانو
البحاية لساقاتها مشهليتا بسسماكهما الكثاية.
 التل األثري 8/كم :/اقع عل الضوف الشويقا لنهوي عفويا علو بعود 833م غيبويالقيا لايتفع عما حلل 43م لاتسلف الت مو قسوما  ،األول :ايتفوع قلوا عو مجويى
نهي عفيا طلل  283م لعيض  183م لكشف أعموا التنقاوح فاهوا عو أثواي سوك
تعلد لأللف الثاني قب الما د لاأللف األل بعد الما د لكان حانهوا مدانو عوامية .أموا
القسم الثاني :لهل أعل ايتفاعوا مو القسوم األل للو شوك م يلطوي لكشوف أعموا
التنقاووح ع و آثوواي حضووايا متعاقب و  :حثا و إايانا و "زيدشووتا " لالنانا و لبازنطا و ثووم
إس ما لهل اعتبوي متحفوا لاثواي فوي الهولات الطلوق .فالقياو بنبعهوا لبحايتهوا الصو اية
لتلها األثيي ملقع أثيي لسااحي هام لجما لمعيلف.
 Ĝezîwê .23غزاويه 132 - 2176/هـ 18 -كم 243 -م:/

 نعتقد أ االسم مشتق م اسم علم كيدي فهنواك عوائالقيى المجالية تسم َغزي ...Mala Ĝezê, Ĝezê

فوي نفو

القياو لبعوض

 قيا كباية لعامية تقع عل السفح الشمالي لميتفع م جب لالل ايتفاع355/م ./فاها م ادانل بانازادا لاشكلل حلالي نصف سكا القيا لاسك فاها
تجايا لمحط لقلد
شاخ حسا شاخ انازاداا في منطق عفيا  .في القيا مح
لبعض األبنا الجمال التي تمتد عل جانبي الطياق المعبد الماي عبيها.
 ، Kurzêlê Cûmê .24قرزيحل 485 - 3611/هـ 7 -كم 363 -م:/

 هناك يأاا حل أص االسم األول :اقول أنو سويااني بمعنو "القياو الزاحلو ".والثاني :ما اقلل ال ليي بيصلم بسنو آياموي مؤلوف مو لفظتوا " :قولي" لتعنوي أساسوا
البيلدة لاعبي بها ع مات النبع الملجلد هناك ل"زاح " م زحو لتعنوي الجوايي أل
الزاحف بحاث أ هذا التيكاح ل مدلل النبع الجايي /ص ./445لا حظ هناك ا ت فوا
لاضحا با اليأاا لذلك العتمادهما عل الصا اللفظا فقط لهذا موا اضوعف االثنوا
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معا .أما نح فلم نتلص إل أصو االسوم لمعنواه فوي الل و الكيداو علو الويغم مو أ
المقطع األل من "كلي  "Kurهل بمعن "أجيد للد اب " .
 موو القوويى الكباووية فووي م.عفوويا  .لهووا ذكووي لوودى اوواقل الحموولي "متوولفي سوون1229م" لقد كتبها عل شك قيْ َزاحو  .لهوي تقوع علو منتهو السوفح ال يبوي مو جبو
لالل  .فاها بقااا جديا كناس لمداف لآباي محفلية في الص ي لحجواية كلسوا ضو م
لأعمدة لسلاكف مبعثية ضم القيا لحللها لاعتقد بسنها تعولد إلو العهودا اليلمواني
لالبازنطووي .سووكانها مو أشوود النووا جلوودا علو العمو  .لكووا فاهووا نبووع مووات هامو بجانووح
المقبية لالمزاي إال أنها شح في السنلا األ اية .لكانو كليزاو مو القويى العوامية
في ألائ العهد اليلماني ثم البازنطي لميكزا يهباناا لكا فاهوا انوا لفنوادق لداوي
لليهبا لعملد للعبوادة .لانتموي إلاهوا بطياويك اليهوا الحنوا اليابوع لفاتو (عوام 922م.،
لالبطيايك الحنا الساد الذي كا ياهبا م يهبا داي كليزاو جلمو لناسوكا علو
العملد لانت ح بطيايكا في عام 954م.
 Keferdelê Jorin .25كفردلي فوقاني 333 - 1647/هـ 15 -كم 523 -م:/

 كفيدلي :االسم ميكح م كفي +دلوي .لوم نتلصو إلو المعنو الحيفوي ل سوم علواليغم م أ "دلي" كلم تيكا بمعن األهولج أل المجنول ل"كفوي" مصوطلح سويااني-
الناني بمعن مزيع .
 قيا ص اية تقوع علو طيفوي"لادي الجوح"  Gelî Bîrêالمنحودي بشودة مو الشومانحوول الجنوولح .ملقعهووا حصووا لتشوويف علاهووا م و جهاتهووا األيبووع سووفلح جبلا و كلسووا
مشجية .لهي م القيى القدام في المنطق .
 ، Keferdelê Jêrîn - Gundî Çîlê .26كفردلري تحتراني 443 - 1477/هوـ 12 -كوم -
385م:/

 اسوومها مووس لذ م و اسووم ق.كفيدلووي فلقوواني فسووكانها األلائ و منهووا .لاسوومها اآل ووي Gundî Çîlêبمعن "قيا الشقيات" في الكيدا نسب إل إميأة م ألائ سكانها.
 قيا متلسط تقع علو طيفوي لا ٍد قلاو العموق اسوم لادي  Maraqêلهول قوادمم جه كفيدلي فلقاني لاتج جنلبا .اشيف علاها م الشيق جب .Çi.Çelmîrê
 ، Keferbetrê .27كفربطرة 327 - 282/هـ 7 -كم 295 -م:/

 اعتقد أن ميكح م  :كفي +بطية للم نستد عل معنو هوذا االسوم .إال أنو اماوإل األسمات اآلياماو  -السوياانا  .لقود ليد لودى األسودي عو االسوم :بسنو مو األياماو :
قياوو الباطوواي لالاسووتبعد أ تكوول "بطوويه" الناناوو بمعنوو الصوو ية كمووا اوويى األح
شلح .
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 قيا ص اية تتسلف م عدة بال  .تقع عل السفح الجنلبي لجبو  Qeracî Reşأل" Çêlkaniyaقووياج األسوولد – أيبعووا نبووع" .هنوواك دالئ و عل و سووك قوودام بدالل و لجوولد
ملاقع ذا تيب مستعمل في السك عل السفلح اللاقع إل جنلبهوا .لهوي مو قويى آ
غبايي لاسك فاها الكاتح لالل لي الكيدي الدكتلي الصحفي عبدالمجاد شا ل.
 ، Keferzît .28كفر زيت أو كفرزيد 542 - 1266/هـ 15 -كم 333 -م:/

 اسم ميكوح مو  :كفوي  +زاو أل زاود ل "زاود" بمعنو بوايز لشوا ص فوي الل والكيدا /قامل كيدستا  /لملقوع القياو علو السوفح الميتفوع انسوجم موع االسوم .كموا أ
زاو أل زاوود كلمو سووياانا – شوويقا بمعنو "زاو " للووذلك فليبمووا كووا االسووم بمعنو :
قيا الزا .
 قيا كباية تقع عل السفح الجنلبي األعل لميتفع كلسي اشيف عل الضف الشمالالنهي عفيا لعل بعد 1.5كم من .
 ، Keferşîl .29كفرشيل 385 - 997/هـ 4 -كم 323 -م:/

اقل كلياني في قاملس الكيدي -العيبي أ كلمو  Şîleتعنوي :عصواي العنوح قبو
أ ا تمي .لال ليي بيصلم اقل أن آيامي بمعن "قياو المصودل " /ص /284لذكوي
األسدي ع األح شلح بسن م األياما بمعن  :للود الزاناو  .نعتقود أ التسوما الكيداو هوي
األقيح إل اللاقع المعاشي لسكا المنطق قداما لحداثا.
 قياو كباووية لمزدهووية تقووع علو السووفح الجنوولبي ال يبووي لجبو كفيشوواغيبها لادي تزبا .Tizbiyê

امووي فووي

 ، Kifêrê .33كفير 353 - 576/هـ 17 -كم 223 -م:/

 اقل ال ليي بيصلم بس " كفاي" اسم سيااني بمعن الجاحد الكافي أل القياوالص اية /ص./7
 قيا ص اية ملقعها عل نهاا السفح الجنلح لجب "بلزاك" عل الضف الامنولنهي عفيا .
 ، Kokebê .31كوكبة 7 - 1392/كم 343 -م:/

 اعتقد أ االسم سويااني األصو  .لقود ذكوي األسودي عو األح أيملو لكتوح :االسومم األياما َ :ك ْل َكبا :الكلكح.
 قيا و ص و اية ذا ملقووع جما والجنلبي لجب بلزاك .Çi.Bozîkê

تتووسلف م و عوودة دلي للسووك  .تقووع عل و السووفح
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 ، Bozikê .32بوزيكه 7/كم 375 -م:/

 بلزاك :اسم ألحد سكانها األلائ  .كما ذكي االصط يي /لفاتو 951هوـ /عشوايةكيدا باسم بلزاكا  .لبلزاك هل اسم الجب الذي أقام علا القيا أاضا.
 قيا ص اية تتسلف م عدة دلي للسك تقوع علو القمو الشومالا ال يباو لجبوبلزاك و القووائم لسووط سووه جلم و أطياف و الشوومالا لال يبا و لالجنلبا و سووهل لاسووع
لاحده م الشيق مجيى نهي عفيا  .لقد هجيها الكثاي م سكانها.
 ، Maratê .33معراته 995 - 4671/هـ 5 -كم 383 -م:/

 ذكي األسدي ع األح أيمل بس االسم م األياما  :معيستا :م اية الكيم . قيا كباية تقع عل السفح األدن لميتفع جبلي احاط بها م ال يح لالشمالالجنلح لامي عبيها لادي معيات م ال يح إل الشيق .اقع نبع القيا في الزالا
الشمالا ال يبا منها لتتلز مااه عل معظم منازلها .لهي ميكز قدام لعائل عمي
سفلنا المعيلف في ج.الكيد.
 Bênê .34ابين 25 - 4351/كم 485 -م:/

  Bênأل ( Bînبا  :،تعني في الكيدا اليائح أل ال َن َف لالتنف  .إال أننا نعتقود أنومحيف م كلم  Benêالكيدا التي تعني الميتفوع الطلاو لهوذا االسوم ا ئوم تضوايا
ملقع القيا إل حد كباي لقد تم تحياوف االسوم مو  Benêإلو  Bênêعلو عوادة أكوياد
عفيا الذا امعنل في إمال األسمات فاماللنها أحاانا ميتا .
أما ال ليي بيصلم فاقول أنو سويااني األصو بمعنو "كلمو الحجواي األغصوا
لاألثماي" .لفي ملضع آ ي اقل ع لفظ "أبا " بسنها آياماو بمعنو "اليهبوا " لهوذا
ما اضعف م يأاا .
 قيا كباية فاها نسوب كباوية مو الدايسوا لالمثقفوا لهجويتهم كباوية إلو مدانوحلح .منها عائل كديل المبدع في ف اليسوم .لهوي مو قويى عشواية يلبوايي اسوكنها
عضل مجل الشعح السليي العماد عبدالحماد غبايي.
 Mêremîn .35مريمين 683 - 6323/هـ 17 -كم 583 -م:/

 أ ذ اسمها م شجية "الموياما " لاقول عنهوا اواقل الحمولي :أنهوا مو قويىحلح المشهلية /قسم 2ص ./326لكا فاها حص هام.
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 قيا و كباووية تقووع فووي منطق و عشوواية يلبووايي عل و جب و لالوول  .فووي القيا و بقااوواجديا أبنا أثيا لمقابي منحلت في الص ي م العهدا اليلماني لالبازنطوي .لبودأ
تظهي فاها بعض المساك الجمال  .سكانها اتحدثل العيبا .
 'Inabkê .36أناب 23 - 4447/كم 545 -م:/

 أناح :اسم شجية بيا مثمية. قيا كباية تقع بجلاي ق.مياماسكانها العيبا .

لاتسع القياتا بحاث اتصلتا ببعضهما .لل و

 Basilê .37باصلحايا 433 - 2956/هـ 25 -كم 535 -م:/

 االسووم "باسوولي" :لووم نووتمك م و معيف و أص و اسوومها الشووعبي .أمووا باصوولحااا فووياآلياما فهل بمعن  :با الحطابا أل بمعن  :للح ال شح /األسدي ج  2ص./37
 قيا متلسط تقع علو جبو لالول  -قسوم يلبوايي .لهوي مو قويى اليلبوايااالقدام لفاها داي سك آل يلبايي اعلد ألكثي م  153عاما.
 Beradê .38براد 353 - 1438/هـ 14 -كم 585 -م:/

 اقووول عبووودهللا حجووواي أ بوووياد تعنوووي فوووي السوووياانا "سووواعي البياووود – أل مكووواالوويكض" /كناسوو الموواي سوومعا العموولدي صووفح  ./176إال أ ملقووع القياوو الصوو يي
الاصوولح ليااض و الوويكض مطلقووا .أمووا كتوواح "فووي داوواي موواي مووايل  -ص "21فقوود ذكووي
إضاف إل ما سبق بس اسمها األصلي بالالنانا هل "ألنالبايا " بمعنو  :عوا بوياد أل
عا البايدة أل عا مدان بياد للك الاوذكي أحود سوكا القياو قوداما بلجولد "نبوع موات"
في ملقع القيا  .أموا ال وليي بيصولم فاقول أ أصولها فوي السوياانا  :بواياد َب َويد قُوي
أبلووق م و البوويلدة اليتفاعهووا للووا معناهووا سوواعي البياوود أل مكووا الوويكض كمووا اقووا
/ص./64
لع اسم البياد إ صح التسما فهي باألسوا كلمو كيداو  -فايسوا اسوتمد
م الب المقطل الذا  Dûv birîالذي كا ا صص لنق البياود تمااوزا لو لللظافتو
ثم حلي االسم إل "بياد"  /السف صادالي  -التلفزال السوليي ./لبياد فوي الل و الكيداو
تعني :الهزة أل اليعش لتعني أاضا الضيح لسك النقلد /قامل كيدستا  /لهذا االسم
األ اي الافوق بوس القياو كانو قوداما ميكوزا مودناا عواميا لهاموا فوي العهودا اليلمواني
لألائ العهد البازنطي لعاصم لنلاحي جب سمعا كلها ليبما كا اسوك فاهوا النقولد
أاضا فسما كذلك.
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 قيا كباية تقع عل القسم األلسط م جب لالل  .فاها بقااا جوديا كنوائ لأبناومتهدمو لحجوواية كلسووا ضو م مشووذب لأعمودة لتاجووا لسوولاكف متنوواثية حوول القياو
بانضوواف إل و مووداف لآبوواي منقوولية فووي الص و ي تعوولد جماعهووا إل و العصوويا اليلموواني
لالبازنطووي .لاعتقوود المووايلنال أ فاهووا قبووي مؤس و الطائف و موواي مووايل لقوود حووددلا
ملقع لأقاملا بجلايه كناس ص اية.
 Kefer Nebo .39كفرنبو 35 - 143/كم 575 -م:/

 نبل :اسم إل م ب د اليافدا كا اعبد في جب لالول فوي العهولد اللثناو لألائوالعهد المساحي لكوا لو هاكو كباوي بجولاي ملقوع القياو  .لكفوي :بمعنو مزيعو أل موا
شاب  .لقد ذكي األسودي حول اسومها نقو عو األح شولح بسنو مو األياماو  :كفيدابوا
بمعن  :قيا الذئح لهذا غاي صحاح نظيا لحقاق لجلد هاك انل نبل فاها.
 قيا ص اية م قيى شايلا  .تقع لسط منطق آثاي لاسوع لبداعو فاهوا كنوائلفنادق لتماثا مدهش متناثية للك مهمل اعبث بها ك م أياد.
 Soĝanekê .43صوغانه  ،البصلا 433 - 935/هـ 16 -كم 545 -م:/

 سلغا  :في التيكاو بمعنو "البصو أل الم بوس"  Siĝinakفتيجمهوا المعويح إلو"البصوولا " .أمووا الحقاق و فهوول أ االسووم  Soĝanêه ول اسووم عشوواية إازادا و كيدا و تابع و
للمجملع و القاتانا و م و التسلس و الهيمووي للمياتووح انازادا و /د .لا و جنوودي ص/52
لكا سكا صلغان إازادال حت ألائ القي العشيا .
 قيا ص اية م قيى جب لالل  .فاها بقااا آثاي عدادة مثو جوديا أبناو لكنوائلمداف لآباي لحجواية ضو م لسولاكف مبعثوية تعولد للعصويا اليلمواني لالبازنطوي
للكنها مهمل كسلاها م آثاي القيى المحاط .
 Birckê Terpê -Birckê Weqês .41برج القاص  ،القاز 43/كم 533 -م:/

 االسم مؤلف م كلم  :بيج لم  :لقا  Weqasلهل اسم علم كيدي .أما االسومالثووواني للقياووو  Terpêفهووول لقوووح ألحووود سوووكانها األكوووياد األلائووو لسوووكا قووويى شوووايلا
معيلفل بكثية األلقاح .أما خ.األسدي فاقل إ أصو اسوم " بويج القواص -بويج القو "
هل م بليجا ْدقشا :بيج الشاخ /األسدي ج  2ص ./85ليبما كا ذلك أاضوا صوحاحا
فالكثاي م القيى القدام في المنطق تحم أكثي م أسوم اسوم قودام مو العهولد ال وابية
لأسم آ ي اعبي ع االستاطا الحداث فاها عل أنقاض القيا األلل .
 قيا ص اية تقوع بوا التضوايا الصو يا لجبو لالول لتعتبوي أبعود قياو فويالمحاط اندايي لمنطق عفيا في حدلدها الجنلبا الشيقا لهي أقيح إل حلوح منهوا
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إل و عفوويا  .فووي القيا و آثوواي ألبنا و لعموويا قوودام م و العهوولد انغياقا و  .لم و الجووداي
بالذكي أ هذه القيا اتبع لناحا نب عام .1975
 Zaretê .42جتل زيارة  ،الزااية 373 - 1936/هـ 35 -كم 481 -م:/

 چتو زاواية :هول االسوم موا قبو التعياوح لاعنو فوي التيكاو "الموزاي الموزدلج"لذلك نسب إل موزايا ملجولدا فاهوا اعويف أحودهم باسوم شواخ السوف الكولفي لهول
"زايتي".
ملجلد دا مقبية القيا  .لقد ا تصي األكياد اسم (الزااية ،للفظله
َ
 قيا و كباووية تقووع عل و السووفح الشوويقي لجب و لالوول فاهووا نسووب كباووية م و أصووحاحالشهادا الدياسا العلاا لالعاملا في الدلل .
 Cilbir .43جلبل 673 - 1547/هـ 18 -كم 515 -م:/

 ل لاا امكننا القل بوس االسوم مؤلوف مو مقطعوا  Cil :بمعنو لبوا أل سوجاد ل Birأل  Berبمعنو سووجاد أل أل لبووا لمووا شوواب أاضووا ليبمووا د االسووم علو مووا اتعلووق
بالسجاد أل اللبوا  .للكو األقويح إلو اللاقوع هول أنو مؤلوف مو هوذا المقطعوا Cih :
بمعنو ملقوع لمكوا ل َبو ْ  Belالميتفوع لالمنتصوح لتقوع القياو علو أعلو نقطو فووي
مساح زياعا لاسع محاط بها لأدغم المقطعا بميلي اللقو فتشوك اسوم جداود هول
"جْ و ْ َب و "  Cihbelأل Cibelلكتووح "جْ ْل ْب و ْ " ثووم اسووتبد الحيف وا "ح" ل " " بووالحيفا
" " ل "ي" فسصووبح "جْ ْل ْب ويْ "  .Cilbirلالكلم و الكيدا و :جل َب ْ  Cobelمعيلف و م و حاووث
المعن لتستعم للدالل عل مكا ميتفع ص اي.
 قيا متلسط تقع علو جبو لالول  .لتعتبوي ميكوزا آل غبوايي لفاهوا مضوافتهماليئاسا بنا فاها مساك حداث لجمالو  .ملقعهوا أثويي بداللو أحجواي البنوات الضو م
الملجوولدة فووي لسووط القيا و  .لفاهووا داي عضوول مجل و الشووعح السووابق المحووامي عصووم
غبايي.
 ، Zirêgat .44زريقات 543/م:/

 زياقا بمعن معبد في اآلشليا  .كما أنها اسم عشاية عيبا ص اية الجود منهوافي لبنا لغايها.
 تتووسلف القياو مو عوودة باوول ل و سووكانها العيباو لهووم مو ميبووي الماشووا  .تقووعالقيا لسط تضايا جبلا ص يا لتعلد ملكاتها آلغلا يلبوايي فوي ق.جلبو  .تقوع
غيبي باصلحااا بنحل 4كم لبجلايها آثاي ألبنا قدام م العهلد انغياقا .
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 ، Gobelê .45كوبله 576/م:/

 اسم ميكح م كلمتا كيداتا هموا" :كول" بمعنو جبو أل مي َت َفوعْ ل" َبو ْ " بمعنومنتصووح لالمعنوو الكاموو هوول :ميتفووع أل هضووب صوو اية لهوول اطووابق تمامووا الصووف
الج يافا للملقع م حاث بيلزه لسط محاط الجبلي الص يي المنبسط.
 تعولد ملكاو القياو إلو آ غبووايي .لتتووسلف القياو مو عوودة باول ليعوواة الماشوواالذا استقيلا هناك مؤ يا لل تهم العيبا  .فوي القياو آثواي إغياقاو قدامو لهوي عبواية
ع كناس لحجاية ض م لمبا ٍ التزا بعض أجزائها قائم .
 ، Dêrmişmiş .46ديرمشمش 523/م 33 -كم:/

 دايمشمش :يبما كا "مشمش" اسما لصاحح "داوي" كوا هنواك أل كانو بجولايالداي أشجاي مشمش فسمي الملقع بها.
 هي يب أثيا لاسع  .تقع غيبي ق.باصلحااا بنحل5كم علو جبو لالول  .تتوسلفآثايها م بقااا جديا كناس لداي لعدة مبا لمدف يلمواني لبلابوا لعشويا الودلي
السووكنا لمقلووع للحجوواية لمقووابي صووندلقا مو الصو ي لقوود شو هادَ كلهووا مو الحجوواية
الكلسا المشوذب الضو م إضواف إلو صوهاياج محفولية فوي الصو ي لأعمودة لسولاكف
لمعاصي لحجاية كباية مشذب متناثية تعلد إل العهدا اليلماني لالبازنطي ابدل أنهوا
كان مدان عامية في العهلد القدام  .في الملقع عودة دلي للسوك تعولد ليعواة ملسوماا
م ق.كليزا جلم  .لهل ملقع أثيي يائع اجح أ ازليها ك مهتم باآلثاي.
 Xalta .47خالدية 233 - 279/هـ 5 -كم 566 -م:/

 ووالتي التووا :اسووم عشوواية كيداو مو قبالو ملو الكباووية كمووا أنهووا اسووم منطقومعيلف في شمالي كيدستا كان ملطنا للشعح ال الدي القدام.
 قيا ص اية عل جب لالل  -قسوم يلبوايي لهوي مو أمو ك عائلو حوج نسواحآغا غبايي.
 Xurêbkê .48خربة الحياة 178 - 1435/هـ 36 -كم 445 -م:/

 بنا القيا عل أنقاض ملقع أثيي الجد إل الجنلح منها ت أثويي .اشوتق اسومالقيا م ال يب األثيا لم "حااة" لهل اسم نسائي ألحدى ساكناتها األلائ .
 قيا متلسط تقع عل السفلح الشيقا لجبو لالول غيبوي الطياوق العوام الموؤديإل حلح بحلالي /1/كم.

-183-

 ، Gundî Mezin .49زوق الكبير 35/كم – 554م:/

 االسم الشعبي الكيدي بمعنو "القياو الكباوية" لهوي مولالل  .أما ال وليي بيصولم /ص /195فاقول عو اسوم موا قبو
بس "زلق" كلم آياما م يقاح مقودام مطو ميصود مكوا
الكامو ل سووم هوول "الميصوود الكباووي أل المكووا الميتفووع الكباووي
لالثانا آياما .

القويى الكباوية فوي جبو
التعياوح "زلق الكباوي":
ميتفوع لاكول المعنو
فالكلم و األلل و سووياانا

 قيا متلسوط مو قويى جبو شوايلا  -لالول اتبعو للتقسواما انداياو لناحاونب عام  .1975في ملقعها آثاي م العهلد انغياقا لالجود علو بعود /1/كوم منهوا فوي
ال يح ملقع خراب شمس األثيي اليائع لفا كناستا إحداهما عل الياباو كموا الجود
في الملقع لاجه قائم لمعبد لثني قدام .لهل ملقع أثيي لسااحي جما لهام.
 ، Başemrê .53باشمره 38 - 337/كم 523 -م:/

 بمعن و با و الميس و أل الملفوود فووي السوويااناص ./176أما أستاذ الل السياانا في جامعو حلوح ال وليي بيصولم أاولح فاقول بسنو
بمعن و "مح و يشووق السووهام" لمكووا اليازبووانج لهوول نبووا أصووفي الزهووي حب و أ ضووي
مسووتطا /ص ./58لانق و األسوودي ع و األح شوولح قلل و بووس االسووم م و األياما و  :با و
شميا بمعن  :الميسلل  .لا حظ ا وت ف لاضوح بوا هوذه األيات مموا اضوعفها جماعوا.
أما االسم بصا ت الحالا فهل قياح م اللفظ الكيدي للذلك هناك م سوكانها مو اقول
بسنها تسما كيدا م  Başmêrêأي "اليج الطاح".
 . /حجوواي – كناس و موواي سوومعا

 قيا ص اية تقع عل إحدى قمم جب لالل  -قسوم شوايلا  .بجلايهوا بقااوا أبناوأثيا قدام كثاية لبداع  .اتبع في عام  1975بمنطق أعزاز -ناحا نب .
 ، Kilotê .51كلوته 535/م:/

 كللتو  :لقووح اسووتعمل األكووياد للتعباووي عو صووفا الكسو لالتلاكو  .لقوود جووات فوويكتاح "في دااي ماي مايل  -ص "6بسن اسم سيااني بمعن  :كس المايل الشحاح ؟.
 لهي قيا ص اية تقوع علو إحودى يلابوي جبو لالول  -شوايلا  .فاهوا كناسوتاأثيات وا إحووداهما لسووط القيا و لاأل وويى عل و ميتفووع غيبووي القيا و تسووم قلع و اعوولد
توواياخ بنائهووا إل و سوون 398م لقوود تحلل و أثنووات الحوويلح الصوولابا إل و حص و محوواط
بسلي في ساحتها الدا لا عدة مقابي صندلقا مو الصو ي موع أغطاتهوا الحجياو لهوي
تعلد إل العهلد انغياقا القدام .
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 Xirabî Şêx 'Eqîl .52خربة شيخ عقيل 565/م 35 -كم:/

 اسمها مستمد م مزاي "شاخ عقا " الملجلد في القيا . لهي قيا ص اية م قيى شايلا . ، Şewarĝa .53شوارغة األرز 25 - 373/كم 552 -م:/

 اسم عيبي. قيا متلسط تقع عل الحدلد اندايا الشيقا لمنطق عفيا . ، Mezre'ê .54مزرعة  ،شوارغة الجوز 17 - 715/كم 593 -م:/

 اعتقد أ االسم عيبي. قيا و ص و اية كان و قووداما آل شوواخ عبوودالقادي م و مشووااخ الطياق و القاديا و فوويالمنطق لتم باعها فوي بدااو القوي العشويا إلو بعوض سوكا حلوح ثوم امتلكهوا سوكانها
الجدد لل سكانها العيبا .
 ، Me'riskê .55معرسة الخطيب 16 - 641/كم 615 -م:/

  Me'risكلم كيدا بمعن  :اليج القلي لالم اف .فحانموا اقوا فو " َمعْ ويْ ْ "أي أن قلي ل ايق .كما أنها تعنوي "هوي الشويت" /قوامل كولياني /لبمعنو معصوية
العنووح أل الزاتوول أل مووا شوواب أاضووا .أمووا خ.األسوودي فاقوول  :أ معيسووتا :تعنووي م وواية
الكيم /األسدي ج  7ص ./153لال طاح هل لقح ل طبات المساجد عادة.
 قيا متلسط ملقعها مسهل منذ القدم فاها آثاي تد علو العمويا القودام حاوثتم اكتشاف أيضا م الفسافسات في ملقوع مقبوية القياو لهنواك تواج حجويي ضو م فاو
أفاياز للتثبا اعتقد م شكل للجولده بوالقيح مو مكوا اكتشواف الفسافسوات أنو يبموا
كا يأسا لعملد عبادة.
 Kefermiz .56كفرمز 7 - 453/كم 673 -م:/

 نق األسدي ع األح شلح بس االسم م األياما  :كفيماز :قيا مو هول اسوم(ماز.،
 قيا ص اية تقع عل نهاا السفح الشمالي ال يبي في أقصلجب لالل ملقعها جما لحصا .

 Qîbar – 'Erşqîbar .57عرشقيبار

الجزت الشمالي

الهلى 335 - 6144/هـ 3 -كم 363 -م:/
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 االسووم الشووعبي لمووا قبو التعياووح ميكووح مو كلمتووا عوويش :هوول القسووم الجنوولبيللقيا لقاباي :القسوم الشومالي منهوا .للهوذا االسوم ذكوي منوذ القويل اللسوط حاوث كوا
المدعل علي قاباي حاكما لحص "قاباي" الملجلد غيبي القيا  .أما قاباي أل "قاڤاي" فهوي
فووي الكيدا و تعنووي ثمووية نبووا "أيضووي شوولكي"  /قووامل كوولياني /لكان و تنب و بشووك
كثاف في السه الجنلبي للقيا قب استعما آال الحياث الحداث  .لقود اعتقود المعيبول
بدااو أ اسوومها هوول "عشووق كبواي" فاسووتعملله ثووم سووما أثنوات عملاو تعياووح األسوومات بووـ
"الهلى" اعتقادا م المعويبا بوس لفظهوا الشوعبي علو صوا "عشوقاباي" بمعنو "العشوق
لالهلى!".
 م القيى القدام لالجمال لالكباية في سه جلم  .كان فوي بدااو القوي العشوياميكوزا للزعامو انازاداو فووي هووذه المنطقو المتمثلو بووـ :ديلاووش آغووا شوومل لال اووزا نحوول
نصف سكانها م األكياد انازاداا  .لهي تقسم إلو قسوما افصولهما لاد .قسومها الشومالي
مع السه الملحق بها اسم "قاباي" لقسمها الجنلبي مع السه اللاسوع الملحوق بهوا اسوم
عيشوي  .'Erşêتلجود فووي الجولاي الجنوولبي لقسوم "عيشوي" فووي مكوا باووادي القياو م ووالي
لكهلف لاسع  .لتكشف أعما البنات في الملقع ع حجاية ض م ألبنا أثياو تود علو
سك قدام اسبق العهد انس مي .كما تلجد أط حص قاباي غيبي القيا لسط السه .
 ، Aqîbê .58عقيبة 35 - 3184/كم 535 -م:/

 -استمد

القيا اسمها م مزاي شاخ عقاح الملجلد ضم مقبيتها.

 هووي قيا و كباووية تقووع لسووط منبسووط متموولج م و األيض ال ضووايا التووي تووزيبالحبلح لالزاتل .
 ، Fafirtîn .59فافرتين 35 - 735/كم 553 -م:/

 اعتقد عبدهللا حجاي بسن اسم سيااني بمعن قيا "ثماي التا ". قيا ص اية م قيى شايلا  .فاها بقااا مذبح أقدم كناس مؤي فوي سولياا موالقي اليابع للما د ""372م لبجانبها مدف لمقبية قدام بداع  .لهناك ملقعوا أثياوا
إلو الجنولح ال يبووي لالجنولح الشوويقي منهوا بنحول/1/كووم لهموا غناوا بآثايهموا الكثاووية
لاليائع .
 Kibêşîn .63كباشين 258 - 953/هـ 37 -كم 545 -م:/

 اعتقد أ االسم "كباشا " مستمد م هائ يهبا إاطوالاا كوانلا اتعبودل فوي جبولالوول لاضووعل طاقاووا زيق وات فووـ :كوولح أل كوولم  Kubأل  Kumتعنووي فووي الكيدا و
الطاقا أما  Qubفتعني قب أاضا .ل  Şînهي بمعن اللل األزيق لبذلك تكول الكلمو
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كيدا بمعن "الطاقا الزيقات" أل "القب الزيقوات" .لفوي أ بواي عوام  1836اوذكي نعولم
ب وواش فووي دفوواتيه /ج 1ص /49لجوولد داووي لابووات الكبلشوواا الملاين و فووي حلووح .أمووا
ال ليي بيصلم فاقل أ االسوم آياموي بمعنو  :الفحول األكبواش /ص /265لنعتقود أ
هذا بعاد ع الصلاح.
 قيا متلسط الحجم م قيى "جب شايلا " .فاها آثاي منها :بقااوا جوديا كناسولسلاكف لأعمدة لآباي منقلية في الص ي تعلد للعهدا اليلماني لالبازنطي.
 Kîmar .61كيمار 433 - 2214/هـ 15 -كم 555 -م:/

  Kîأل  keyأل  keyeبمعنوو السوواد بالل وو الماداوو القداموو ل = Marالقوودابالسياانا فاكل أص الكلم "الساد القدا " .لهناك يأي آ ي اقل بسنها في السوياانا
بمعن الناسك الزاهد الحزا /عبدهللا حجاي ص./177
 لهي قيا كباية تقع عل منبسط ص يي فوي الجوزت األلسوط مو جبو شوايلاتشوويف مو ال وويح علو لادي نهووي عفوويا لعلو ق.باسوولط بمنظووي و ح .فاهووا بقااووا
جديا كنائ لقصلي لسولق لموداف لصوهاياج منقولية فوي الصو ي لعودد كباوي مو
األعمدة لالتاجا لالسلاكف لبقااا مقلوع كباوي تعولد جمعاهوا للعهولد انغياقاو  .لهلاؤهوا
كثاي لعلا لملقعها سااحي جما جدا.
 ، Meyasê .62مياسه 493/م 43 -كم:/
 معنووو االسوووم فوووي الكيداووو هووول "غابووو صووو اية بقعووو شوووجيا طباعاووو " /قووواململكيااني ./لاست دم أكياد جب لالل أسمات القيى عادة في حال التسناث كسسمات علم.

 قياو صو اية مو قوويى جبو شووايلادالئ أثيا قدام م العهلد انغياقا .

اتبعو لناحاو نبو فووي عووام  .1975فاهووا

 Qarsaq .63قارساق 213/م:/

 اسم لملقع في سفح جب لالل غيبي ق.إسوكا بحولالي 1.5كوم للوم نعويف معنول سم.
 اعلد السك في هذا الملقع إل ستانا القي العشيا  .اسوتقي فاهوا عودة عوائعيبا م عشواية "سوب الي" بعود حصوللها علو أياض مو انصو ح الزياعوي .لابلوس
عدد دليها حالاا نحل عشية.
 ، Keferlab .64كفرالب 253/م:/
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 اسم ملقع جنلبي ق.بيج عبودالل  Bircêعلو جبو لالولاسمها التسماا السياانا .

فاهوا أثواي قدامو  .اشوب

 ، Kefer Bilê .65كفربله 532/م:/

 -ملقع أثيي عل جب لالل إل ال يح م ق.جْ ل ْبيْ .Cilbir

المصور  -22-المقياس153333/1 :
حدود المنطقة  .-+-+-+حدود الناحية - -
حدود دولية .+ + +
حدود القرية .-.-.-طريق معبد === .خط قطار …… .نهر
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البحث اليابع

األسماء في ناحية جنديرس
تضوووم ناحاووو جنوووداي  55تقسووواما إداياوووا سووو منهوووا أسووومات لقووويى للملاقوووع الاووو
لمهجلية .حدلدالناحا  :م ال يح تيكاا لم الشما ناحاتا شاخ الحداد لمعبطلوي لمو
الشيق ناحا الميكز  -عفيا لمو الجنولح منطقو حوايم فوي محافظو ادلوح .لأصوبح
جنداي ميكزا للناحا بدال م ق.الحمام في عام .1939
 ، Cindirês .1جنديرس 231 - 13599/م:/

 -تتباا اآليات حل معن اسم جنداي

لسنليد هنا أهمها:

اقوول /المعجووم الج يافووي السووليي /أن و اسووم ميكووح م و كلمتووا " :جنوود" لهوول تقسووام
عسكيي إس مي ل"إاي " لهل اسم قائد يلماني فاكل االسم "جند إاي ".
هناك يأي آ ي اقل أن اسم الياهح "جندايل "  Cindarosلقد بنوي " فوي اليبوع
األل م القي اليابع للما د معبد في جنداي تكياما للياهح "جنودايل " لهول أقودم
معبد مساحي في إنطاكا .
أمووا الباحووث عبوودهللا حلوول/ص /231فاقوول (( :بووس اسووم جنووداي اوويد فووي المصووادي
الالناناو بشووك  Gindarosلفوي السووياانا بشووك َج ْنودَ يال لهنووا تكمو الصووعلب فووي
معيف إ كا االسم قداما الفظ بفتح ألل لفي هذه الحا فهل سايجع إل صا آياماو
أقدم هي َج ْن ْديا بمعنو  :الكبياوات لال وا ت لاالسوتع ت مموا اصوح كمعنو مجوازي السوم
قيا  .غاي أ االسم في المصادي الالنانا بشك  Gindarosاعك لنا لفظوا ل سوم بكسوي
ألل كما هل في اللفظ العيبي لاألصح أ اللفظ العيبي ل سم تقلاود للشوك الالنواني فقود
اكل هذا إما لفظا غاي دقاق للشوك السويااني أل يبموا لفظوا غاوي دقاوق الشوتقاق آياموي
آ ووي مضووملم األل أال لهوول ُج ْنو ْوديا الووذي اعن وي :عقب و ص و يا لهووذا احتمووا ممك و
أاضا.،،
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إال أن لكما هل معيلف فإ ملقع جنداي سهلي لذا تيبو لحقاو للوا فاهوا
صو لي أص و  .لال نعتقوود أ ملقعهووا فووي لسووط السووه اشوواي إل و عقبو ص و يا أل إل و
االستع ت للذلك نعتقد أ الصا اآلياما مستبعدة.
أمووا نحو فنعتقوود أ هووؤالت البوواحثل ذهبوولا بعاوودا حانمووا لووم اسوومعلا اليلااو الشووعبا
حوول أص و اسووم جنووداي لالت وي تقوول  :بووس االسووم كوويدي لل و يلاا و مفادهووا أ أحوود
حكامها قداما س َّ َي السكا لنق التياح إل الت الملجلد بجلاي البلدة لحدد لكو عائلو
مقدايا من فاستمي العم الشاق لمودة طلالو أيهقو النوا لبثو ال وياح فوي أحولا
سكا القيا حت سما بقيا "جا داي "  Candêrisلهي كلم كيدا ميكبو مو :
 Dêrisلمعناهوا المول لال وياح .لبوذلك
جوا  Canبمعنو الجسود أل الويلح لداوي
فالتسووما كيداو لذا يلااو تايا او لال اووزا اقووا فووي جنووداي بووس العائلو الف ناو
مدالن بكذا حم م التياح.
 ملقع بلدة جنداي مسهل منذ القدام لهل اقع علو الطياوق اليلمواني الوذي كوااص و مدان و سووايل القدام و لشوومالي سوولياا بإنطاكا و  .تحوواط بجنووداي سووهل صووب
لفاها اناباع عدادة لامي نهوي عفويا علو بعود 5كوم  -مو جنلبهوا مموا جعو مو ملقعهوا
إحدى مياكز االستاطا القدام في القسم الجنلبي لسه جلم .
لقد تطلي بلدة جنداي م قيا ص اية كان شمالي تو جنوداي إلو بلودة كباوية
عامية لتنتشي منازلها عل شولاي متعامودة لسوط منبسوط فسواح امولج بسشوجاي الزاتول .
لتيتبط جنداي بمدان عفيا بطياق معبدة بطل 23كم.
تتمتووع جنووداي بنشوواط اقتصووادي كباووي مقاين و بالبلوودا األ وويى فووي منطق و عفوويا
لا حووظ لجوولد هجووية كباووية إلاهووا مو القوويى المجووالية .لاعمو معظووم سووكانها بالزياعو
تجاياو كثاووية لمتنلعو لمعاصووي للزاتوول إضوواف إل و
ل اصو الزاتوول  .لفاهووا مح و
حيف النجاية لالحدادة لليشا صاان اآللاا الزياعاو لالميكبوا لمسوتلزما البنوات
لفاها سلق أسبلعا تعقد ك اثنا .
تتبع ناحا جنداي

القيى لالمزاي التالا [المصور :]23

5 / Meĥmediyêكم 143 -م:/

َمحْ َمدي :اسوم اطلقو األكوياد انازاودال علو المسولما ل اصو الوذا أسولملا مو
انازادا  .سكنها في القي التاسع عشوي بعوض انازاوداا الوذا اعتنقولا الودا انسو مي
فاما بعد .لهما قياتا محمدية شرقي وغربي:
 -2محمدية شرقي  :/ 118/تقع عل جيف ص يي عل الضف الامن لنهي عفيا .
 -3محمدية غربي  :/ 232/هي مهجلية حالاا.
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 ، Aşkaآشكان:
آشكا  :اسم عشاية كيدا اذكيها شيف ا تح اسم آشكي /لاويخ ص ./75لاوذكي
المستشيق السلفااتي /دااكلنلف  -ص /229اسوم شوعح "اسوكا " بسنو مو كلمو "آشوكادا"
لالذي اعني "األثيي القدام" لهذا القلم أل القبال هم م أقلام جبا كيدسوتا فوي القوي
الثام قب الما د لاعتبي م أس ف األكياد لأعتقد أ هناك تشابها كبايا با اسم هوذا
القلم لاسم قبال "آشكا " .لهناك قياتا في ناحا جنداي تحم هذا االسم:

 Aşkê Şerqî .4آشكان شرقي

563 - 1215/هـ 13 -كم 483 -م:/

 قيا ص اية تقلم عل هضب كلسا تشيف جنلبا عل سه جلم  .محاط القياوم و جه و الشووما لالشوويق لال وويح سووفحي حوواد .لبجوولاي القيا و كهوولف كان و تسووت دم
للسووك لإاوولات الماشووا لمعظمهووا اصووطناعا لتعوولد إل و عهوولد غووابية لمنهووا كهووف
(علمداي ،بجانح المزاي الذي احم نف االسم.
 Aşkê Xerbî .5آشكان غربي 764 - 1138/هـ 7 -كم 313 -م:/

 قيا متلسط  .تنتشي بالتها عل ميتفع لسط حقل الزاتل اللاسع . Aĝcelê .6آغجلي  ،البااض 5 - 1325/كم 213 -م:/

 اسم تيكوي لتعنوي المكوا المشوجي حاوث أ آغواج= شوجية .لال صول بوا االسومالمعيح "البااض " لاسمها القدام.
 قيا متلسط تقوع علو منحودي فاوف لسوط سوه م طو بسشوجاي الزاتول  .امويبجانبها ال يبي لادي "ح سايكي" اآلتي م الشما  .فاها أبنا حداث لجمال .
 Yalanqoz .7يالنقوز ،الياحا 2 - 1728/كم 263 -م:/

 االسم تيكي بمعن "العا الكذاب " .ليبما كا اسما لنبع مات في ملضع القيا . قيا و كباووية أصووبح حالاووا حاووا م و أحاووات بلوودة جنووداي  .تقووع عل و ميتفووع م واأليض اشاي إل أنها مبنا عل ملقع أثيي مندثي.
 ، Til Ĥemo .8تل حمو 843 - 258/هـ 8 -كم 233 -م:/

 َحمل :اسم علم محلي كيدي م "محمد". قيا ص اية اتلسطها "ت حمل" األثيي تحاط بها مجملع م األلداو الضوحلالتي تتحد ثم تتج جنلبا نحل نهي عفيا .
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 ، Tilsilor .9تل سلور 163 - 735/م:/

 حل اسم "سوللي" اقول اواقل الحمولي بسنو مو سومك السوللي "السومك األسولد"/قسم 1ص /137لكا اعاش بكثية في نهي عفيا لالبحايا لالاناباع التي تيفده .أموا
عبدهللا الحلل في كتاب /تحقاقا تايا ا ص  /135فاقل أ هناك ا ت فا عل أص اسوم
القيا السيااني أل الالناني للكنها لاس عيبا بمعن سمك السللي .أما ت  :فهوي كلمو
عيبا معيلف .
 قيا متلسط الحجم تيقد عل الضف الجنلبا لنهي عفيا  .تحاط مساكنهاالقدام بت سللي األثيي .في محاط القيا ل اص في شيقها آثاي استاطا قدام تد
علاها الم ي لأحجاي البنات المشذب التي تظهي فاها .لهي قيا اصطاافا جمال تقع
جنلبي جنداي بجانح الجسي المقام عل نهي عفيا .

 Çeqelê Cûmê .10چقللي جوم  ،جلم

325 - 1235/هـ 8 -كم 443 -م:/

 چقللووي جوولمَ :چ َق و ْ  :Çeqelمعناه وا فووي الكيدا و "اب و آلى" .كمووا أ "چقللووي" اسوومعشاية كيدا  .أما جلم :فهل اسوم سوه جلمو لنسوب إلاو تماوزا لهوا عو قويى أ ويى
تحم االسم نفس ملجلدة في ناحا شاخ الحداد.
 قيا ص اية تقع عل طيفي لاد احم اسمها لاقسمها إل قسما شيقي لغيبي. Celemê .11جلمه 1894 - 3635/هـ 11 -كم 233 -م:/

 اقل هنيي المان عنها إنها قيا  Galamoالصلابا اللاقع في أبيشوا إنطاكاو .للم نعيف معن السمها.
 قيا كباية تقوع علو السوفح ال يبوي لهضوب م صوق لجبو لالول  .تمتواز بزياعوالتبس لتلجد فاها أفيا عداودة لتجفافو  .فاهوا نبعوا األل فوي الجنولح ب وزاية " / 8ثوا"
لالثاني شمالي القيا  .الجد ت أثيي في شمالي القيا  .كان جلم م قيى آ كونج فوي
سه جلم قب م اديتهم إل تيكاا في العقد ال ام م القي العشيا .
 ، Ebû Ke'ibê .12أبو كعب 183 - 225/م 5 -كم:/

 تسما عل اسم مزاي "أبل كعح" انازادي الملجلد هناك.-

قسما

Ĥecîler .13

غربية :تتسلف م حلالي عشيا أسية .وشرقية :فاها أسية لاحدة.
حاجيلر  ،الحجاج 7 - 1439/كم 195 -م:/

 االسم بمعن جمع "الحجاج" بالتيكا ."حسايكي" المنحدي جنلبا نحل نهي عفيا .
 قيا ص اية امي م شيقها لادي َ-193-

 ، Çolaqa .14چولقان جلق 483 - 1537/م:/

 چوولالق :بمعنوو "األكتووع" بالكيداوو  .كووا سووكانها األلائوو اسووكنل فووي الكهوولفالملجلدة شمالي القياو ثوم انفصو عونهم أحودهم لكوا اسوم "چولالق" لسوك بجانوح
البئي في الملقع الحالي للقيا فسما القيا باسم .
 قياو متلسووط تنتشوي دليهووا السوكنا علو جوانبي لا ٍد عماووق اسوم لادي الضووبع .Ĥeftarكان قيا عوامية لجمالو لهامو فوي ألائو القوي العشويا لاسوكنها آغولا
سادل مامي لهل ميكزهم اليئاسوي لالاوزا فاهوا بعوض أحفوادهم .فوي لسوط القياو بئوي
أثيا قدام التزا تؤم مااه الشيح للقيا لتفاض في السنلا الماطية.
 ، Kanî Gewrkê .15شيخ عبدالرحمن 7 - 1343/كم 273 -م:/

 كوواني كوواليك :بمعن و "النبع و الباضووات" أمووا شوواخ عبووداليحم  :فهوول اسووم المووزايالملجلد بالقيح منها لاعيف باسم الصحابي عبداليحم ب علف.
 قيا متلسط الحجم تقع علو الضوف الشويقا لولادي شواخ عبوداليحم القوادم موالشما  .لهي م قيى آغلا سادل مامي لالزاللا اسكنلنها.
 ، Ĥec Iskender .16حاج اسكندر 725 - 1156/هـ 5 -كم 235 -م:/

 اسكندي :اسم علم محلي."حسايكي".
 -قيا ص اية تقع بجانح لادي َ

 Ĥec Ĥesna .17حاج حسنلي ،حاج حس
 -حس  :اسم علم لساكنها األل

733 - 1379/هـ 12 -كم 553 -م:/

ل حاج :لقب .

 قيا صو اية ذا قسوما غيبوي لشويقي .تقوع علو سوفح جبلوي تنحودي منو عودةتتج و شووماال لغيبووا نحوول لادي جوويجم .تحوواط بهووا حووياج كثاف و م و الصوونلبي
مسووا
لتعتبي آ ي قيا م قيى ناحا " استاا" م جه ال يح .تلجد جنلح القيا بوـ /1/كوم
" يبو قسوايي" فاهوا بقااووا أثياو قدامو لكسووي ف اياو كثاووية لحجواية منحلتو لمزانو
بالنقلش لتاجا أعمدة لصهاياج منقلية في الص لي ال اوزا السوكا اسوت دمل تلوك
الصهاياج األيضا حت الالم.
Remedana .18

رمضانلي  ،يمضا 543 - 697/م:/

 "يمضا " اسم ساكنها األل .-194-

 قيا ص اية تشيف عل لادي جويجم المواي بجهتهوا الجنلباو الشويقا  .منطقتهوامائا عدادة لمنحديا حادة.
حياجا للعية فاها مسا
 ، Ĥemam .19الحمام 588 - 3388/هـ 8 -كم 173 -م:/

-أ ذ

اسمها م حماما المااه المعدنا التي كان

ملجلدة بقيبها.

 قياو كباووية تقووع فووي أقصو النهااو الجنلباو ال يباو لمنطقو عفوويا  .تشوويف موال يح علو سوه العموق .فاهوا قصوي قودام آلغولا المنطقو مو آ كونج لكانو القياو
محط و عبوولي حدلدا و يئاسووا قب و إل ووات المعبووي الحوودلدي الووذي كووا امووي منهووا .قسووم
القياو أثنوات تيسووام الحودلد الدللاو إلو نصوفا  :سووليي لتيكوي ثوم نقو األتوياك سووكا
قس ومهم بعاوودا ع و ووط الحوودلد بانمووا امووي ووط الحوودلد لالطياووق المعبوود بجانووح القيا و
السليا  .لقد حفي أحد سكا القيا بئيا ايتلازاو شومالي القياو لبنو مطعموا لمسوبحا
لحماما جادة لمفادة مست المااه المعدنا الدافئ للبئي.
 ، Xerza .20خرزان 323 - 744/هـ13كم 523 -م:/

 يزا :اسم منطق لمجملع عشائيا كيدا في شمالي كيدستا – لالا بدلا . قيا ص اية تقع عل طيفي لادي يزا المنحدي بشدة نحل الجنلح لتحاط بهواسفلح جبلا شدادة االنحداي.
 ، Xalta .21خالتان ،

لطا 553/م 575 -هـ 15 -كم:/

 التا :اسم منطق لعشواية كيداو معيلفو فوي كيدسوتا الجود منهوا فوي بهودانام و جنوولبي كيدسووتا /لاوويخ ص  /52كمووا ان و اسووم شووعح " ووالتي الوودي" أحوود أحفوواد
الشعح الكيدي.
 قيا متلسط تقع في بداا لادي لطوا لهول اشوطي القياو إلو قسوما  :شرماليشرقي 565 - 1236/م /وجنوبي غربي 563 - 977/م /لتحواط بهموا ميتفعوا جبلاو
ت طاها حياج الصنلبي لحقل الزاتول  .ملقوع القياو غنوي باآلثواي لتود علاهوا أحجواي
البنووات الض و م لاللق و األثيا و الكثاووية لقطووع الف وواي المنتشووية بكثووية فووي ملقووع القيا و
لجلايها كما أ ملقعها غني بالمااه الجلفا لالاناباع السطحا .

 ، Dêwaديوان :
االسم "داول"  Dêwبمعنو العفياو بالكيداو  .لهنواك قبالو كيداو باسوم "داولا " فوي
نلاحي داوايبكي .لهنواك قويى لعشواية مويدا الكيداو فوي تيكاوا -لالاو آداماوا علو
سفح "جب دالا " تحم نف االسم .ليبما كوا االسوم لقبوا لشو ص موا سوك القياو فوي
القدام أل كا انتمي إل تلك العشاية .لهما قياتا فوقاني وتحتاني:
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 ، Dêwê Jorin .22ديوان فوقاني 8 - 594/كم 233 -م:/

قيا متلسط تقع عل الجانح األاسي م نهي عفيا .
 ، Dêwê Ĥoko - Dêwê Jêrin .23ديوان تحتاني 175- 433/م:/

تقووع شوومالي ق.داوولا فلقوواني بجانووح نهووي عفوويا  .لهووي قياو صو اية كانو لمالكهووا
"مص وطف حلكوول" لسووما باسووم باعهووا آل السووباعي فووي حلووح فووي ث ثانووا القووي
الماضي ثم هاجي لاستقي في بلدة ياحانا في تيكاا.
 Remadiyê .24رمادية 6 - 839/كم 233 -م:/

 يبما كا اسما عيباا م اليماد. تقع عل الضف الشيقا للادي التا  .لهي قيا صو اية لجمالو تقوع لسوط سوهم ط بسشجاي الزاتل .
 Ĥemêlkê .25جما 215 - 543/م:/

َحمالك  :Ĥemêlkاسم ميكح م َ Ĥem + êl+ik :ح ْم :بالتيكاو لالكيداو اسوم
تصوو اي موو محموود ل إاوو ْ  :êlبمعنوو الجماعوو الصوو اية ل  :ikع موو التصوو اي فووي
الكيدا فاصبح االسم كام "جماع حم".
 -قيا ص اية تقع شيقي بلدة جنداي

لسط حقل الزاتل اللاسع .

 .26رفعتية 235/م:/

 عل اسم يفع آغا آ عمل لالجد فاها قصيه. -فاها قصي آل عمل لأصبح

ضم الحي الشيقي لبلدة جنداي .

 Sindiyankê .27زندكان  ،زندة 4 - 571/كم 285 -م:/

 أ ذ القيا اسمها م شوجية السونداانلاحي مايدا في شمالي كيدستا .

لهنواك قبالو كيداو باسوم "سوندكا " فوي

 قياو صو اية تقووع لسووط منبسووط تحوواط بهووا حقوول الزاتوول  .الجوود شوومالي القياوت أثياا اعبيا ع أماك سك قدامو تنبوع بجلايهموا فوي السونلا المواطية العداود
م عال المات الص اية.
 Baflor .28بافلور  ،الزهية 735 - 1554/هـ 3 -كم 244 -م:/

 اعتقد أ االسم سيااني م "با  +فللي" .لالنعتقد أ االسم المعيح "الزهوية" اموإل االسم القدام بسا صل .
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 قيا كباية امي منهوا الطياوق المعبود الموؤدي إلو شواخ الحداود .لهوي ت اوح لسوطحقل لاسع م أشجاي الزاتل .
 ، Ĥesîrkê .29حسيركه 9/كم 353 -م :/

 "حساي" اسم للملقع ل" ك " ع م المكا في بالكيدا . تجموووع سوووكني حوووداث العهووود اتوووسلف مووو عووودة دلي للسوووك علووو جوووانبي لادي"حسايك " حاث تلجد كهلف عداودة اقوا أنهوا كانو مسوكلن قوداما لاسوتعملها اليعواة
َ
الحقا.
 Firêriyê .33فريرية 13375 - 1554/هـ 12 -كم 195 -م:/

 نعتقد أ االسم ميكح م  :لاسع  Fereلطياق  Rêبمعن "الديح اللاسع". قيا كباية تبعد ع نهي عفيا بـ 2كم .فاها فاميكزا يئاساا لهم.

 Feqîra .31قره باش  ،يأ

جمالو ألبنوات آ عمول لتعتبوي

األسلد 475 - 1736/هـ 11 -كم 435 -م:/

 فقاووي :هوول لقووح دانووي إازاوودي بمعن و  :الزاهوود لالناسووك .أمووا " َق و َيه بوواش" :فقوود كوواانازادال اضعل حطاطا يأ سلدات فابودل أ جوابي الضويائح العثمواني لوم اجهود
نفس كثايا لسماها بموا ماَّوز سوكانها مو لبوا الويأ  .لاالسوم المعويح تيجمو للتسوما
التيكا .
 قيا كباية عل سفح ميتفع كليكي  Kurkêالجنلبي ادا سكانها بانازادا . Qujûma .32قوجه مانلي  ،الض م 1286 - 1238/هـ 7 -كم 333 -م:/
 االسم الشعبي اد عل  :الشيت المنفلش .كما أن اسم لعشاية كيدا اذكيها /لاويخ -ص  /19لتقووام حوول مدان و قووايص م و شوومالي كيدسووتا  .لقوود توويجم المعوويح اسوومها

الكيدي لسماها "الض م".
 -لهي قيا كباية منها الش صا الثقافا لالفنا الكيدا ص ح الدا محمد.

 Qîlê .33قيلة

5 – 547/كم 273 -م:/

 جوات فوي /قوامل كولياني /بوس "قاو "  Qîlتعنوي ضوي الحاولا أل نواح الفاو ألالجمو أل الكلوح .لاالسوم فوي الكيداو المحلاو بمعنو  :الناصوع لاقوا  Qîlî sipî ye :أي
ناصووع الباوواض .كمووا ليد فووي بعووض المصووادي بسنو اسووم سوويااني -النوواني لتعنووي باو
الياهح.
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 قيا ص اية تقع عل ملقع قلاو االيتفوا اعبوي عو ملقوع أثويي هوام .لهوي موالقيى التي ازدهي بعد انص ح الزياعي لتقع عل الضف ال يبا م لادي التا .
 Qurbê .34قوربه 5 - 288/كم 335 -م:/

 قليبوو  :Qurbeبمعنوو المنعطووف "الكوول " بالل وو الكيداوو لتقووع القياوو علووالجانح ال يبوي مو االنعطواف الحواد للولادي لالطياوق الوذي اموي مو غيبهوا لنعتقود أ
القيا أ ذ اسمها م ملقعها في الزالا الدا لا المنعطف.
 قيا ص اية م قيى آغلا سادل مامي .امي م غيبها اللادي القادم مو قياوقلجموا لالجود علو جهتو ال يباو علو تو أثويي .لهوي تقووع علو الجهو الشومالا مو
الطياق المؤدي إل جنداي .
 Gewrika.35كاوركان  ،الفسح 733 - 2325/هـ 15 -كم 473 -م:/

  :Gewrikتصوو اي لألبووواض فوووي الكيداووو ل  :Gewrikاسوووم عشووواية كيداووو فووويشيقي كيدسوتا بجولاي مهابواد( .،1للكو الصوحاح فوي التسوما أ  Gewrikفوي الكيداو
المحلا تعني فسح الا م الشجي في أيض حياجا لقد كا ملقوع القياو الاوا مو
الشووجي أل أنهووا كانوو مشووجية فقطعوو أشووجايها لتووم تحلالهووا إلوو مكووا ل سووتقياي
لالسك  .لمنها جات التيجم العيبا الدقاق للكلم الكيدا "الفسح ".
 قيا كباية تقع عل سفح ميتفع .اقسمها لادي القيا إل نصفا في أع هوا نبوعمات كا ايلي مناز القيا  .ملقعها أثيي فا الكثاي م الكهلف لالم الي التي سكن
قداما .لهي م القيى المزدهية.
 Kefersefrê .36كفرصفرة 1323 - 4121/هـ 5 -كم 433 -م:/

 اقل األح شلح أ "صفيا" في اآلياما تعنوي :الصوباح أل العصوفلي أي قياوالصباح أل العصفلي /األسدي ج  6ص ./377ليبما كا غاي ذلك !؟.
 تقع عل السفح الجنلبي لجب قازقلي تشويف جنلبوا علو حقول الزاتول الممتودةإل بلدة جنداي  .اقسمها لا ٍد إل نصفا  .لهي مو القويى الكباوية فوي ناحاو جنوداي .
فاها عائل آغلا كباية .تنتشي بالتها عل السفلح لظهي فاها أبنا حداث لجمال .
 ،Tetera .37تاتارانلي  ،تاتاي 643/م  -م8كم:/

 " -تاتاي" اسم علم كيدي لساكن األل .

 - 1د .كلن دشني كتاح أحفاد ص ح الدا

ص 189ل.213
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 قيا ص اية تقع عل إحدى القمم ال يبا لجب َح ْشتاا الذي اسم ج.قازقلي.تحاط بها ح قل الزاتل لال ابا الحياجا الكثاف  .ملقعها اصطاافي جما  .كان ملجس
للمجاهد محل إابل شاشل في بداا العقد الثالث م القي العشيا لقت فاها.
 ، Bircikê .38كموش برج  ،بيج كملش 492 - 637/هـ 6 -كم 313 -م:/

 اعوولد االسووم إلو بوويج صو اي كووا فووي ملقووع القياو لكووا السووكا اطلقوول علاو"البوويج الفضووي"  Birca Zîvفووـ "كموولش"  Gumûşاسووم تيكووي بمعن و "الفض و " لقوود
ا تصووي االسووم بموويلي الووزم إل و "بيجكووي  "Bircikêبمعن و  :البوويج الص و اي .دليهووا
مبنا عل هضب ص اية لقلال االيتفا تعبي ع ملقع أثيي لسك قدام.
 قيا صو اية تقوع لسوط سوه امولج بسشوجاي الزاتول  .كانو مو قويى لاو آغواسادل مامي قب أ الز انص ح الزياعي أم ك عل الف حا  .لاد ملقعها لالبويج
الذي كا ملجلدا فا إل أن كوا مسوكلنا منوذ القودام .فاهوا حالاوا بعوض األبناو السوكنا
م آغلا سادل مامي.
الميفه لعائ
 Kora .39كوران 315 - 1861/هـ 6 -كم 413 -م:/

 كليا :استمد القيا اسمها م ملقعها المن فض .كما أن اسم لعشاية كيداو فويكيمنشاه شيقي كيدستا /زكي ج 1ص ./433لتلجد عشاية بنف االسوم حول قوايص
في شمالي كيدستا /لايخ ص./61
 قيا كباية تقع عنود نهااو السوفح الجنولبي الشويقي لجبو قوازقلي .فاهوا بقااوا آثوايعل هائ جديا لأعمدة لأساسا لبئي مات قدام .كما اكتشف فاها هااك عظما بشيا
مع س س حدادا حل عظام الساق .لهذا قد اشاي إل ملقع عسكيي قدام أل موا شواب
اعلد إل عهلد قدام .
 ، Gorda .43گوردان 383 - 1353/هـ 15 -كم 553 -م:/

 جات في /قامل كلياني /أ گليد  Gordبمعنو  :السواف المبتولي الوذي الاقطوع لالاقت  .أم في /قامل كيدستا  /فهل م  :القلة لالشجاع لأاضا م ع ما بعوض أنولا
حالا الماعز .أما  Gordكاسم للقيا فهل اسم علم الميأة مو قياو "سوالاا" Sêwiya
أقام في ذلك الملقع لسما باسمها لالازا ملقع إقامتهوا القودام ملجولد جنولبي قياو
 Sêwiyaلاسم " يب گليدي" .Xirabê Gordê
 تحاط بها الجبا مو الشويق لالشوما لال ويح لتلجود علو بعوض القموم المحاطولكذلك في ملقع القيا بقااا آثاي قدام كثاية للتلوك الملاقوع تسوماا عودة هويBena :
" Ddirêjالميتفووع الطلا و " ل " Pozê Kolالقم و الجوويدات" ل  Xirabî Kortliqلهوول
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مكا سك قدام أاضا .لگليدا الحالا قيا ص اية تقع عل الجانوح ال يبوي مو لادي
" Ole Cce'nimجهنم المل " لهل لاد مشجي للعي الجس إلا المطللبل م السولطا
أحاانا .لتعتبي القيا م المناطق ال نا باللق األثيا لفاها كهلف عدادة كان تسوت دم
للسك قداما .لالجد بالقيح م القيا بئي مات قدام.
 ، Çobana .11چوبانلي  ،جلبا 11 - 171 /كم 171 -م :/

 چلبا  :بمعن " الياعي " لهي كلم تيكا األص . قيا ص اية تقع عل السفلح الجنلبا لجب َحشتاا غيبي قيا گليدا . ، Merwanêمروانه 1873/هـ:/

أ ذ

اسمها م اسم العلم ميلا

لهل اسم ساكنها األل  .لهي قسما :

 ، Merwanê Jêrin .42مروانة تحتاني 13 - 743/كم 213 -م:/

قيا و ص و اية تقووع عل و السووفح ال يبووي ل متووداد الجنوولبي ال يبووي لكتل و جب و أنقل و .
تشيف غيبا عل أطياف سه العمق لهي مبنا عل ت أثيي.
 ، Merwanê Jorin .43مروانة فوقاني 12 - 584/كم 253 -م:/

قيا ص اية تقع عل السفح ال يبي لميتفع جب ميلان المشجي بالصونلبي لعلو
النهااو ال يباو لممووي لطياوق " Deveyolطياووق الجمووا " المعويلف .كمووا تشوويف غيبووا
عل سه العمق .لهي تبعد ع ميلان تحتاني /1/كم لافصلهما لادي جيجم.
 Hêkiçê .44هيكچة  ،بدي 14 - 1393/كم 323 -م:/

 اسم كيدي شك للفظا ل  : Hêgiçفي الكيدا بمعن "الشوهم لالشوجا " .ليبمواالصووحاح أن و م و  :ه ولگج لهووي تسووما كيدا و تطل وق عل و ال وويلف فووي عام و الثوواني
لاليعي لتيبا الماشا م اله اليئاسا لالقدام للسكا ..
 قيا ص اية تقع عل إحدى ميتفعاعل سه العمق.

السفح ال يبي لجب الكيد لتشيف غيبا

 ، Miskêمسكه 544/هـ:/

اسم للملقع الذي أسس

علا القيا للم نعيف معن ل  .لهي قياتا :

 ، Miskê Jorin .45مسكة تحتاني 9 - 863/كم 393 -م:/

قيا و ص و اية تقووع عل و الجه و ال يبا و ل ولادي التووا  .تشوويف جنلبووا عل و سووه
جنداي  .فاها داي لا آغا الذي كا إقطاعاا معيلفا في ألاسط القي العشيا .
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 ، Miskê jorin .46مسكة فوقاني 473 13 - 543/م:/

تقع /1/كم  -شمالي مسك تحتواني .لهوي قياو صو اية تقوع علو االنحوداي الجنولبي
لميتفع جبلي لهي تشيف شيقا عل لادي الطا لهي أقدم م مسك فلقاني.
 Mile Xelîla .47منال خليل  ،شاخ لا 923 - 561/هـ 14 -كم 125 -م:/

-أ ذ

اسمها م اسم ساكنها األل  :لا

للقب الداني في الكيدا  :من .

 قيا ص اية تقع عل الضف الجنلبا لنهي عفويا  .تبعود بضوع مئوا مو األمتوايع الحدلد التيكا  .فاها قصي غاي مسكل آلغلا آ كنج.
 ، Dêrbelûtê .48ديربلوط 12 - 756/كم 163 -م:/

 االسم مؤلف م  :داي  +بللط .لبللط تسوما كيداو لشوجي السونداا لثميهوا .أمواال ليي بيصلم فاقل أ االسم آيامي بللط :م نجا أنقذ لص فاكل المعن  :داوي
النجاة لال ص /ص /187لنعتقد أ هذا اجتهاد لفظي الاعبي ع الحقاق .
 قيا متلسط تقع عل الضف الجنلبا لنهي عفيا لتبعد ع الحدلد التيكابنحل /1/كم .اقع إل جلايها الجنلبي مزاي شاخ كيا المعيلف .لامي منها الطياق
المعبد المؤدي إل ناحا حايم في محافظ ادلح.
 ، Nisriyê .49نسرية 7 - 1334/كم 143 -م:/

 يبما كا اسمها م النسي بالعيبا . قيا ص اية تقع عل الضف الشمالا لنهي عفيا . ، Midaya .53مدايا 153 - 38/م:/

 اقتيح االسم م اللفظ العيبي. يب تقع عل الضف الامن م نهي عفويا مقابو ق.تو سولللي كانوفي ألائ القي الماضي .لكان قيا لحماد آغا فالك.

مسوكلن

 ، Çamli Bêl .51جاملى بيل:
 چام :اسم تيكي بمعن شجية الصنلبي ل با  :بمعن ميتفع. -ليد االسم في التقساما

اندايا  .لهل ملقع غاي مسكل اقع قيح ق.الحمام.

 Sifriyê .52سفرية  -سفالريه

163 - 319/م:/

 اعتقد أن اسم علم مؤنث م "سافية " لهل اسم مستعم في تلك القيى.-231-

 م القيى المهجلية حالاا لملقعها جنلبي غيبي بلدة جنداي . ، Zelaqê .53زالقة:
 اقووا أ االسووم م و زيق الوودلاج  -لهووذا بعاوود ع و الحقاق و لالصووحاح أن و اسوومكيدي لعشب تنب بكثية في األياضي الميلا المجالية لنهي عفيا .
 تقع هذه القيا إلو الشويق مو بلودة جنودايلقد هجيها سكانها في سبعانا القي العشيا .

علو الضوف الشومالا لنهوي عفويا

 Gundî Fîlik .54قيا فيلك 163/م:/

 أسسووها الموودعل فالووك مو ق.بيمجو  Birîmceلكووا لكووا لاغوولادلي للسك عل أياض زياعا كان تابع لهم لسما باسم .
 تقووع مقابوو داوولا تحتوواني علوو الضووف الامنوو موو نهووي عفووياسبعانا القي الماضي بعد تطباق قانل انص ح الزياعي.

فبنو عوودة
لهجووي فووي

 ، Zivingê .55زڤنكي 353/م:/

 زڤنك :بمعن "كهف" في الكيدا . تقع شمالي غيبي ق.كفيصفية عل السوفح ال يبوي لجبو قوازقلي مقابو ق.هاكچوم جه الشيق .اقام فاها بعض السكا في ملسم جني الزاتل .
 ، Qulkê .56قرية علوش 7/كم 233 -م:/

 قُ ْلكي  :Qulkêبمعن الثقح ل َعلُ ْلش :اسم أل ساك للقيا .
 -قيا ص اية تقع عل السفح الشمالي لميتفعا جب لالل جنلبي ق.ت سللي.
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المصور  -23-نا .جنديرس .المقياس153333/1 :
حدود دولية  .+ + +حدود منطقة  .+ - + - + -حدودنا - - .حدود القرى -.-.-.-
نهر
معبدة ====.
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طريق

البحث ال ام

األسماء
في ناحية شيخ الحديد
تقع ناحا شاخ الحداد في الجه ال يبا م ال ايط اندايا لمنطق عفيا
ميكزها بلدة شاخ الحداد .تتبعها  18قيا لتقسام إدايي اثنتا منها مهجليتا  .حدلد
الناحا  :م ال يح تيكاا لم الشيق ناحا معبطلي لم الشما ناحا ياجل لم
الجنلح ناحا جنداي .
 ، Şiyê .1شيخ الحديد 324 /م ./ 9828 -

 انسووح االسووم إل و لادي  Şiyêاللاقووع شوومالي البلوودة ل Şûyaكلم و كيدا و بمعن و"غس الثااح لاالستحمام" لكا ذلك اتم عل مااه هذا الولادي قوداما فعلو عوادة سوكا
القيى كا غس الثااح لحتو اسوتحمام األطفوا اوتم بجانوح نبوع أل جودل الموات القياوح
م القيا  .لقد ليد اسمها في المصادي االسو ما القدامو علو شوك "شواح الحداود" أل
"شوواخ الحداوود" حسووح التسووما الحداث و لهووي تسووما أ وويى لهووا لووم نووتمك م و معيف و
مصديها لم زى كلم الحداد الميافق ل سم.
 شاخ الحداد بلدة كباوية تسوتقي علو السوفح ال يبوي لجبو  .Ĥesê Xidirلقود تشوكلم و عوودة تجمعووا سووكنا هووي Şikaka :فووي الجنوولح ل  Hacêفووي الشووما لالقووياتا
الفلقانا لالتحتانا .Gundî jor û jêr
في لسط البلدة نبع مات غزاي كان تكثي حلل أساسا أبنا لآباي لأقنا مائا
قدام لدالئ أثيا لمنشآ مدنا هام تعلد إل عهلد ما قب انس م لقد طمي تح
الدلي السكنا الجدادة للبلدة.
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اعم سكا البلدة بزياع الزاتل بصلية يئاسا  .لفاها بضع معاصي للزاتل
تجايا لميكز صحي لسلق أسبلعا تعقد
لليشا تصلاح اآللاا الزياعا لمح
الم الجمع  .لهي مسقط يأ الشاعي حامد بدي ا لدف فاها.
تتبع ناحا شاخ الحداد القيى لالمزاي التالا

[المصور :]42

 ، Erendê .2أرنده  ،المزان 535 - 2483/هـ 6 -كم 533 -م:/

 النعلم معن لاضحا لدقاقا السمها أما اسم "المزان " المعيح فقد أعتقود المتويجمأ االسم كيدي م "الجما " فعيب إل المزان .
 قيا متلسط تقع عل الجه الجنلبا م لادي  Şiyêعند السوفح ال يبوي لميتفوعجب "سفيي دادا ".

 Baziya .3بازيانلي  ،البازا

6 - 167/كم 463 -م:/

 بازاا :اسم منطق لعشاية في جنلبي كيدستا  .ل بواز :هول اسوم كويدي لنول موالطالي الجايح .
 قيا ص اية فاها حجاية مشذب اعتقد أنها أط آثواي تعولد إلو العهود اليلموانيلقد أعاد است دامها في البنات الحداث .لبسبح قل ال دما لتويدي األحولا االقتصوادا
هجيها معظم سكانها في العقلد األ اية.
لالجوود بجلايهووا ملقووع سووكني آ ووي اسووم " خربررة بازيررا "  Xirabî Baziyaلهوول
مهجلي منذ زم طلا  .لهل ملقع أثيي أاضا.
 ، Çeqelê Jêrin - Çeqelê Ĥusik .4چقللي تحتاني  ،لادي الثعالح 245 - 676/هـ
13 -كم 423 -م:/

 اقل بعض السكا أ اسم َچ َق  Çeqelبمعن "ابو آلى" الوذي اطلوق علو قويىجقلاا الث ث مستمد م صو ية بازلتاو منقطو شوباه بلول ذلوك الحاولا كانو هنواك
لتسووم فووي الكيداو  .Kevrî Kunciliكمووا أ چقلووي مو العشووائي الكيداو فووي ج.الكوويد
لنعتقد أن هل االسا في التسما  .لتسم القيا باسم ملقعها عل النهااو السوفل لسوفح
جبلي .لهي تعيف أاضا باسم أحد سكانها األلائ للقب حُسْ كْ .Ĥusik
 تقع القيا فلق قم كلساالحدلد التيكا .

تشيف غيبا عل سه العمق لتبعد نحل 1.5كم ع
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 ، Çeqelê Ortê , Çeqelê Mamedê .5چقللي وسطى 13 - 1545/كم 473 -م:/

 لتسم  Çeqelê Mamedêعل اسم أحود سواكناها األلائو لاودع "مامود" لهويالث ث لتسم بتلك الصف أاضا (اللسط .،
تقع با قيى چقلا
 قيا متلسط الحجم تقع عل منحدي السفح ال يبي لميتفع كلسي .في الملقع بقاااأحجاي منحلت تعلد إل العهد اليلماني .لتلجد فاها بئي مات قدام تيلي القيا .

 Çeqelê Jorin - Gundî Xelê - Çeqelê Me'mikê .6سررعولجك ،السووعل
313 - 1339/هـ 9 -كم 543 -م:/

 االسما األللوا " َمعموك  Me'mikل َ لول  "Xeloهموا ألشو اص سوكنلها قوداما.لانتمي سكا قياتي چقللي لسط لتحتاني إل هذه القيا  .كما أنها األعلو ملقعوا نسوب
إل القياتا السابقتا .
 قيا ص اية تقع عل نهاا سفح جبلي شداد االنحداي نحل ال يح اقسمها مسامائي حاد لعماق إل قسما فتسبح السال النازل م الجب لها الكلياث أحاانا.

 Qermîtliq .7قره متلق

ال زفا 2718/

3كم 233 -م:/

 " قيما " ال زف في الكيدا  .لاالسم المعيح تيجم السمها الكيدي. قيا كباية تقع غيبي بلدة شاخ الحداد عل الحدلد التيكا مباشية تحاط بهااألس ك الشائك م جه ال يح .تسسس فاها أل فيق للفنل الشعبا الكيدا في
ستانا القي العشيا  .كا بجلايها معسكيا نبياهام باشا اب محمد علي باشا أثنات
حم ت عل سلياا في القي التاسع عشي.
 Gundî Xelîl .8خليل كولكو  ،الليدا 437 - 1455/هـ 15 -كم 831 -م:/

 " لا " هل اسم علم محلي .أما كلمو "كللوك" فهوي تصو اي مو كلمو " ُگو "Gulأي الليدة لهل لقح ألحد سكانها األلائ يبما نسب إل اسم لالدت  Gulêلهل اسوم علوم
مؤنث كيدي محلي .لتم تعياح االسم إل "الليدا " نسب إل ذلك اللقح.
 قيا كباية تقوع علو قمو " جبو زاواية " .لتنحودي المسوانحل الجنلح لالشيق لالشما .

المائاو مو ملقعهوا

 ، Tirmûşa .9درمشكانلي  ،ديمش 733 - 2136/م:/

 تيموولش  :Tirmûşاسووم لنوول ص و اي الحجووم م و أشووجاي الصوونلبي لفووي محوواطالقياو الكثاووي منهووا .للكو موونهم مو اق ول إ االسووم ميكووح مو دمووج الكلمتووا التووالاتا :
العنح لالزباح  Tiri û Mûjاللذا تشتهي بهما القيا .
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 -قيا ص اية تقع عل ميتفعا القسم ال يبي م جب

استاا.

 ، Senarê .13سناره 1283 - 2733/هـ 5 -كم 383 -م:/

 " سنايه " في ال تانا بمعنو "المصوح" .أموا أبنوات عائلو  Dêrşoyê Kamêلهومسكا القيا األلائ فاقللل أنهم سكنلا ملقعها في ألائ القي الثام عشي لافدا م
منطق مايدا في شمالي كيدستا لكا اسم قياتهم القدام "سنايه" فسما بها.
 قيا كباية تقع عل هضب ص يا تنحدي نحول ال ويح حاوث سوه العموق .الجودإل غيبها في السه ت بيكاني ادع ت جينواز ايتفوع 35م عموا حللو لعلو سوفح
الشيقي مداف لأشكا منحلت في الص ي.
 Anqelê .11آنقله 6 - 2337/كم 363 -م:/

 أعتقد أ السم هذه القيا لضعا مشابها لقياو سونايه اآلنفو الوذكي .أل أنهوا ميكبوم اسما  :آ = األم بالكيدا لقل = لهل تحياف م اسوم قلعو أي القلعو األم لفوي
الملقع لجلايه آثاي قدام تد عل أ ملقعها كا مسهلال في عهلد سابق .
 -قيا كباية تقع عل هضب كلسا  .بجلايها الشيقي ملقع "خربرة آنقلرة" 353/م/

لقوود هجيهووا سووكانها فووي ألائ و القووي العشوويا  .تشووك انقل و لسووناية حالاووا قيا و لاحوودة
كباية فاهما مجل بلدي لميكز صحي لحااة اقتصادا مزدهية.
 Alkana .12صاتي أوشاغي  ،الصاتي 563 - 1357/م:/

 آلكانا :اسم عشاية كيدا الجود منهوا فوي هكوايي /لاويخ ص ./46لاسوم "صواتي"المعيح ال معن ل .
 قيا ص اية تقع عل الجانح ال يبي م مسا مائي شداد االنحوداي جنلبوا باتجواهلادي آلكانا  Alkanaملقعها مستلي لقلا المساح لمنازلها متياص .
 ، Ĥec Bilêl .13حاج بالل 723 - 556/م:/

 -اسم علم محلي م "ب

" للقب الداني "حج ".

 قيا ص اية تقع عل ميتفع كلسي ت دده األلدا لهي تبعد ع ق.آلكانا /1/كومنحل الجنلح ال يبي.
 ، Mistika .14مستكانلي 118 - 573/هـ 5 -كم 533 -م:/

 مْسْ و ْتكا :اسووم علووم محلووي مو مصووطف"مصطف األقي " لهل اسم مؤس العائل لالقيا  .كما أ "مْ س ْتكا ْ " اسم عشاية كيدا
كان الجد في لها في فتية سابق بالقيح م مدان اليق /ملصللي ص./455

لفووي القياو عائل و قدامو باسووم Mistkêlê
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 قيا ص اية تقع عل السفح الجنلبي لميتفع شداد االنحداي نحل لادي .Şiyê Şiketka .15مغارجق 723 - 879/م:/

 ْش و َك ْتكا  :Şiketkaاالسووم بمعن و "الكهوولف" بالكيدا و لكووا سووكا القيا و األلائ واسكنل الكهلف الملجلدة بجانح القياو لسوما القياو بهوا .لالتسوما موا قبو التعياوح
(م ايجق ،هي تيكا األص لبنف المعن .
 قيا ص اية تقع عل قم ميتفع اشيف م الجنلح عل لادي استاا. Kela .16كالنلي الملسات 228/

563م:/

 " َك ال" اسم لعشاية كيدا  .لاالسم المعيح ال صل ل باالسم الشعبي. قيا ص اية تقع عل الجه الجنلبا م منتصف لادي َك نلي .ملقعها حياجيلعي .الجد بجانح القيا لبالقيح م قعي اللادي نبع "ك "  Ka. Kelaالعذح .ملقع
ب.
القيا سااحي لذل طباع
 ، Xirabî 'Elî Zênê .17خربة علي زيني 375/م:/

علو اسووم سوواكنها األل "علووي زانووي" ل "زانووي" اسووم علووم مؤنووث مو  :زانووح .تقووع
بجانح بلدة شاخ الحداد لهي قيا مهجلية منذ ألائ القي العشيا .
 Çema .18چما:
 َچم :بمعن نهي.ملقعهووا بجانووح شوواخ الحداوود هجيه وا سووكانها من وذ ألائ و القووي العشوويا
أكثيهم إل بلدة شاخ الحداد نفسها.
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لانتقوو

المصور -24-المقياس153333/1 :
ناحية شيخ الحديد
حدود دولية  +++حدود ناحية -----
حدود القرية -.-.-.-
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البحث الساد

األسماء في ناحية معبطلي
تتووسلف ناحا و معبطلووي م و  42تقسوواما إداياووا .ميكزهووا بلوودة معبطلووي .حوودلدها :م و
الشما ناحا ياجل لم ال يح ناحا شاخ الحداد لم الجنلح ناحاو جنوداي لمو
الشيق ناحاتا الميكز -عفيا لشيا .
 ، Mabeta .1معبطلي 533 – 7663 /م: /

 حل اسم البلدة اقل بعض سكانها أن مشتق م كلمو "محبو " العيباو لالفظهوااألكياد بالتات المفتلح " ُم ُح َب ْ " لهي صف ماز سكانها لبسوبح عودم لجولد حويف
الحات في الل الكيدا تحل اللفظ إل "ما ب تا "  .Mabetaلهناك مو اقول إ االسوم
األيبع األساسا في البلدة.
مشتق م " Malbetaالعائ " أي نسب إل العائ
لم الجداي بالذكي بسنو تلجود قبالو كيداو قويح جبو آغويي فوي شومالي كيدسوا
باسم (ماب تا  ،Malbetaكما الجد منها قيح مدان ملش للهذه القبال صول قيبو موع
قبال (گيدي  ،Girdêفي العياق .لا حظ هناك تشاب لاضح بوا اسوم هوذه القبالو (مابو
تا ،لاسم (ما لب تا ،بمعن (العائ

 .)1( ،لنعتقد أ هذا أقيح إل حقاق أص االسم.

 تقوع البلودة فوولق هضوب كلسوا تنحوودي بشودة نحوول جهاتهوا األيبوع لهووي تتصو فوويال يح بقيا قنطية .لتقع بمساف 15كم  -شمالي غيبي مدان عفويا  .بودأ تظهوي فاهوا
جمال للم ابق حالاا متسع م األيض عل الهضب لتلسع البلدة.
أبنا عل هائ فا
تجاياوو بسوواط لليش لصوواان اآللاووا لحوودادة إفينجاوو  .لاعموو
فاهووا محوو
السكا بالزياع ل اصو الزاتول لالكيمو  .فاهوا شوعب للتجناود لميكوز صوحي إضواف
إل البلدا لإداية الناحا  .لكانو معبطلوي ميكوزا لقضوات "كويد داغ" فوي بدااو االنتوداح
الفينسي عل سلياا لفتية قصاية.
تتبع ناحا معبطلي القيى لالمزاي التالا [المصور :]43
1

 القبائل اليردية -ويليام ايغلتون -ترجمة د .احمد.م.تليل -أربيل  -2336مطبعة و ازرة التربية.-213-

 ، Qitraniyê .2قطرانلي  ،قطيا 532 - 127/م:/

 قطيانا  :م اللل األسلد. تقووع شوومالي بلوودة معبطلووي لتتووسلف م و عوودة دلي للسووك آل شوواخ إسووماعا زادهلف حاهم لهي تشيف م الشما عل سه كتخ.
 ، Avraz .3آبرز 253 - 815/هـ 13 -كم 533 -م:/

 آڤياز :بمعن "طلع صعلد سفح أل الوديح الصواعد فوي الجبو " لهوذا اتلافوقمع تضايا ملقعها تماما.
 قيا و متلسووط تقووع عل و السووفح الجنوولبي لجب و هووالاي .منهووا الش صووا السااسوواالكيدا المعيلف محمد ُكلا شاخ سادي.
 Xirabî Rûtê .4روطو  ،المنعزل 15 /كم 483 -م:/

 هي قيا المجاهد أحمد يلطل لقود دميهوا الفينسوال فوي بدااو العقود الثالوث موالقي العشيا بسبح مقالمت لهم .لكلم "يلتول" تعنوي العوايي أل المعوزل لهول لقوح
لعائل المجاهد المذكلي .لالتسما المعيب هي تيجم ل سم الكيدي.
 تقع عل السفح الجنلبي لجب هالاي لتحاط بهوا حقول الزاتول  .لهوي حالاوا قياوص اية تتسلف م عدة دلي حداث للسك مبنا حداثا تعلد ن لة م قيا .Dîkê
 'Emara .5أنبارلي ،أنباي 343 - 654/هـ 8 -كم 433 -م:/

 الفووظ االسووم عل و شووك " َع َمووايا" .نعتقوود األ االسووم انسووح إل و عشوواية "أمبووايلل"الكيدا لالجد منها حل مدان بدلا لمناطق دايسم لملش لآمد /ح.لايخ ص./49
 قيا متلسط تقع عل سفح ميتفع كلسي تحاط بها حقل لاسع م الزاتل . ، Sêwiya .6اوكسوزلي  ،الاتام 393 - 798/هـ 12 -كم 733 -م:/

 سووالاا  :Sêwiyaاالسووم الشووعبي بمعنو "الاتووام" للهووذا الاتووام لكووا اسووم (محموود،الذي أعط اسم للقيا قص قدامو لمعيلفو تتعلوق بوآ عماكوي سوكا القياو القودمات.
أما االسم العثماني ألكسلزلي لالمعيح الاتام فهما تيجم ل سم الكيدي األصلي.
 قيا ص اية تقع فلق قم جبلا عالا شدادة االنحداي م ال ويح اعطاهوا منظوياطباعاا جما لحصوانا .فاهوا موزاي فوي طيفهوا الشويقي لبجولايه قبولي مؤي و لوـ 183
سن ل .
 Kaxrê .7إيكي آخور  ،اا لي 633 - 4135/هـ 5 -كم 663 -م:/
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 "إاكوي"  :Îkîبالتيكاو بمعنو اثنووا لآ وولي  :Axurفووي الكيداو تعنووي الحظاوويةفاكوول االسووم ميكبووا لبمعن و "حظايتووا " لنعتقوود أ االسووم الشووعبي هوول تحياووف ل سووم
الميكح السابق.
 قياو كباووية تقووع علو قمو هضووب كلسووا تنحوودي بشوودة مو جماووع جهاتهووا ملقعهوواجما لحصا  .الجد فاها م في لحماا ال ابا .
 Birîmce .8برمجه ،بيماج 943 - 1993/هـ 5 -كم 663 -م:/

 بيامج  :اسم مشوتق مو اسوم إبوياهام لالفظو األكوياد علو شوك "بويام" لبويامهذا هول إبوياهام بكوي الوذي كوا مموث لناحاو ج.الكويد فوي بلداو كلو فوي ألاسوط القوي
التاسع عشي لكا اجاد القياتة لالكتاب لم المتنليا في ذلك الزما فعيف القياو
ب  .أما ال ليي بيصلم فاقل أ أصلها سيااني م "حوح المواش" /ص /69لهوذا غاوي
صحاح طبعا.
 قيا كباية تقع عل السفح الجنلبي الشيقي لهضب كلسا منها إبياهام نعسل موألائ القضاة في منطق عفيا .
 ، Gu.Selo .9مزرعة سلو  ،سلاما 4 - 493/كم 563 -م:/

 علو اسووم سوواكنها األل الموودعل سوولامالدى األكياد.

لتبودا اسووم سوولاما إلو "سوولل" ملجوولد

 قياو صو اية تقووع إلو الشوويق مو ق.بيمجو بنحوول 2كووم .ملقعهووا بووا الميتفعووالالالف النظي.
 Ĥec Qasma .13حاج قاسملي  ،حاج قاسم 277 - 745/هـ 15 -كم 633 -م:/

 -قاسم :اسم علم محلي لساكن األل

ل"حج" لقب الداني.

 تقوع علو السوفح الجنولبي لهضوب تشويف علو لادي اسوتاا تنتشوي علاهوا حوياجالسنداا لالمياعي لحقل الزاتل .
 Gundî Ĥebo – Ĥemlorik .11حملورك  ،الدفل 733 - 813/م:/

 َحبل  :Ĥeboم "حبش" لهل اسم تحبح م محمود .حوم  :Ĥemاسوم م تصوي مومحمد أما لليك  :Lorikفهل بمعن ال اثي بالكيدا كما أن تص اي للبقع الحمويات التوي
تظهي عل الجلد أثنات حودلث التحسو أل ملجولدة علو البشوية الباضوات بشوك طباعوي
"حوم
لهذه كان صف ش صا ألل ساك لهوا لكوا اسوم َحموي َزيي َ Ĥemê Zerê
األشووقي أل َحووم اب و الشووقيات" عل و اعتبوواي أ حوويف  êفووي كلم و  Zerêهووي أداة تسناووث
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ل سم المفيد .ل"حملليك" هي التسما األقودم للقياو  .أموا االسوم األحودث أي " َحبول" فهول
لش ص ادع  Ĥeboyê Qeferaأصل م ق.معم ألشاغي لسك القيا فوي ألاسوط
القي التاسع عشي.
 قيا ص اية تسوتقي علو ميتفوع شوداد االنحوداي مو جماوع الجهواأغلح سكانها إل مدانتي عفيا لحلح.

لقود هجيهوا

 ، Xaziyanخازيان:
 ازاا  :اسم عشاية كيدا م قبال "مزليي" الكباية.لهما قياتا منفصلتا

فلقاني لتحتاني :Jorin û Jêrin

 ، Xaziyanê Jêrin .12خزيان تحتاني 345 - 860/هـ 6 -كم 663 -م:/

قيا ص اية تقع في ملقع حصا عل هضوب جبلاو تتنواثي فلقهوا أحوياج الصونلبي
لالسنداا لحقل الزاتل .
 ، Xaziyanê Jorin .13خزيان فوقاني 333 - 586/هـ 5 -كم 683 -م:/

قيا ص اية بالقيح م القيا التحتانا .
 ، Dargirê .14دار كير  ،داي كباي 595 - 3133/هـ 4 -كم 573 -م:/

 داي ْكوويْ  :معناهووا الحيفووي "الشووجية الكباووية" .لاالسووم المعوويح تيجمو غاووي ملفقول سم الكيدي.
 قيا متلسط تقع عل السوفح الجنولبي لهضوب تكثوي فاهوا الم والي .تنتشوي دليهواالس كنا عل جانبي مسوا موائي شوداد االنحوداي نحول الجنولح .ملقوع القياو أثويي بداللو
لجل أحجاي بنات لآباي قدام محفلية ادلاا لهي تستعم إل المنا هذا.
 ، Şêtana .15رحمانية 116 - 1312/هـ 13 -كم 653 -م:/

 اسمها القدام " شاطانا " لهي لصف لسللك بعض سكانها قوداما لاسوتبد سوكاالقيا االسم حداثا إل يحمانا يبما ت لصا م تبعا االسم السابق (شاطا !،؟.
 قيا ص اية تقع فلق ميتفع م ط بسشجاي الزاتول  .هجيهوا معظوم سوكانها بحثواع مصدي للمعاش .
 Sariya .16صاري أوشاغي  ،الصفيات 533 - 1166/هـ 13 -كم 733 -م:/

 ساياا :االسوم تيكوي األصو مو األشوقي أل األصوفي  Sariلهول لقوح ألل سواكللقيا لكا يج أشقيا ذل بشية حميات .لاالسم المعيح هل تيجم ل سم التيكي.
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 -قيا ص اية تقع فلق قم جب "حمل" .لهي م صق لقيا يحمانا .

 ، Rûta .17روتانلي

المعزلل 293 - 755/هـ 15 -كم 583 -م:/

 يلتا :بمعن " العياة أل المعزللل " في الكيدا  .لهناك قبال كيدا بذا االسومداايها في شمالي كيدستا في منطق "م تا " .لنعتقد أنها األص في التسما .
 قيا صو اية مو قويى اسوتاا تقوع علو السوفح الشومالي ال يبوي لهضوب كلسوا .تنتشي حللها حياج الصنلبي لحقل الزاتل .

 ، Dela .18داليانلي  ،الدالا

515 - 111/م:/

 دالي :إحدى عشائي يشلا الكيدا . قيا ص اية تقوع علو السوفح الجنولبي لجبو اسوتاا .تكثوي فاهوا لحللهوا الم واليلاأللدا و المنحوودية نحوول الجنوولح باتجوواه لادي اسووتاا .تشوواهد بووا دلي القيا و لأزقتهووا
أحجاي مشذب لأساسا بنات تد عل لجلد سك قدام فاها تعلد إل العهلد القدام .
 Sêmalka .19سمالك  ،السما 553 - 949/هـ 11 -كم 523 -م:/

 سامالك :بمعن "ثو ث باول " لكانو القياو فوي بدااو تكلانهوا تتوسلف مو ثو ثبال  .لاالسم المعيح "السحا " الاعني أي شيت.
 قيا متلسط تقع عل السفح الجنلبي لجب هالاي. ، Gundî Şorbe .23شوربه أوغلو  ،الشليب 333 - 1151/هـ 17 -كم 523 -م:/

 االسم مس لذ م طب الشليب لاقوا إنو قبو نحولي قوينا مو الوزم حودثمجاع في المنطق فكا آغلا القياو اطب ول الشوليب لالزعلنهوا علو أهو القياو
لعابيي السبا فسما القيا باسم شليب  .أما االسم القدام لملقوع القياو فهول "مياشوا"
لدل أ نعيف معن ل .
 تقع هذه القيا الص اية عل يأ هضب تنحدي م جهتها الشمالا ال يبا نحوللادي ْزياڤك و  .Ziravkêلمنهووا أص و آغووا أحوود زعمووات المقالم و ل نتووداح الفينسووي
لالمحامي عصم عمي الشالعي المعيلف لعضل مجل الشعح سابقا.
 Şêxkêlê .21شيخ كيلو  ،الشاخ األقي 483 - 739/م:/

 شواخ كالووي :بمعنو "الشوواخ األقووي " هوول لقوح أحوود سووكا القياو األلائو  .لاالسوومالمعيح تيجم ل سم الكيدي.
 قيا ص اية تقع جنلبي ق.ابيز.-214-

 Kêl Îbo .22كيل إيبو  ،األقي 1145 - 338/هـ 11 -كم 523 -م:/

 كيل إيبرو :مو اسوم العلوم إبوياهام للقبو "األقوي " .لهول أحود ألائو سوكا القياولكا إابل عازفا بايعا عل آل الطنبلي.
 قيا ص اية تقع عل أقص السفح الجنلبي ال يبي لجب هالاي. ، Şêxûtka .23شيخ هتكو  ،الشا اني 293 - 992/هـ 12 -كم 443 -م:/

 ش وا لتكا :نسووب إل و االسووم شووا ل لهوول أحوود سووكا القيا و األلائ و الووذي عوويفبالتدا لالتقلى.
 قيا متلسط تقع فولق هضوب فوي القسوم الجنولبي الشويقي لجبو هوالاي .لللقعهواالتجايا .
عل الطياق العام ظهي فاها بعض المح
 ، Satiya .24صاتيانلي  ،صاتي – العطا 583 - 981/م:/

 ساتاا :اسم عشاية كيدا الجود منهوا فوي هكوايي /لاويخ ص  ./46لاقول بعضوهمأ االسووم تيكووي األصو بمعنو "الباووع" ألنو كووا فووي ملقووع القياو أاووام انغياووق سو ٌ
ولق
قدام للباع لالشيات؟ لالعطا  :تيجم غاي دقاق للتسما التيكا .
 تقووع هووذه القيا و الص و اية عل و النهاا و السووفل الجنلبا و لميتفووع  Şiwêteالشووداداالنحداي .لتت صق مناز القيا مشكل مديجا .تظهي في ملقعها أساسا ألبنا أثياو
كما عثي عل آثاي حمَّوام لفوي لأبناو أثياو أ ويى .لتلجود علو بعود نحول 2كوم جنولبي
القيا منطق آثواي قدامو مؤلفو مو كهولف مشو لل بطياقو تناسوح السوك لابودل أنهوا
كان مسواك فوي غوابي األزموا أل مقوابي قدامو محفولية لمنحلتو فوي الصو ي لالجود
بجلاي تلك الم الي مقبية مندثية.
 ، Şîtka .25شيركانلي  ،شايكا 314 - 1378/هـ 7 -كم 643 -م:/

 شواتكا :فوي الكيداو بمعنو الوولاعي لالنشواط  /قووامل كولياني ./لأصو االسوم هوول " Jîrkaالنشاطل " لاستبد الحيف  Jبـ  Şكما هل دايج لدى األكياد.
 قيا متلسط تقع عل السفح ال يبي لهضب كلسا . ، 'Ereb Şêxo .26عرب شيخو  ،شاخ العيح 343 - 387/م:/

 عل اسم ساكنها األل م عشاية "عمايا " العيباو اسوم شوا ل لقود جوات مومنطق أعزاز اثي نزا عائلي لأقام في ذلك الملقع منذ أكثي م مسا عاما.
 قيا ص اية تقع جنلبي غيبي ق.گميلك بنحل  /1/كم لتتسلف م عدة أسي مإ لة لأبنات عملم .
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 ، 'Erebê Ĥemşelek - 'Ereba .27عرب حمشلك  -عرب أوشاغي ألالد العويح
413 - 3331/هـ 3 -كم 583 -م:/

 كووا الموودعل " َحم َش ولَك " صوواحح قَ .حم َش ولَك القياب و املووك أياض زياعا و فوويملقع هذه القيا لكا لداو عموا مو أصول عيباو فسسوكنهم هنواك فوي كهولف كانو
صووالح للسووك ثووم بنو بعضووهم مسوواك لاسووتقيلا فاهووا لسووما القياو باسووم "عوويح"
لأسم يح العم " َحم َشلَك" ثم ازدهوي القياو بسوكا محلاوا آ ويا  .لاعولد تسساسوها
إل أكثي م  233عام.
 قيا كباية تقع عل قمو ميتفوع انحودي بشودة نحول األطوياف لهوي تشويف علوسهل لاسع م حقل الزاتل في سه كتخ.
 Kokanêكوكان  ،الجزيلنا 865 - 2382/هـ : /

 كلك  :Kokتعني جذ الشجي أل الجذي ل  anهي ع مو تشواي إلو حالو الجموعفي الكيدا  .لهي قياتا الفلقانا لالتحتانا :
 ، Kokanê Jorin .28كوكان فوقاني  ،جزيلنا فلقاني 8 /كم 443 -م:/

 هي القيا األقودم لهوي مسوقط يأ سولاما الحلبوي الوذي اشوتهي اليتبواط اسومبمقت الجنيا كلابي لاف نابلال في حملت علو مصوي سون  .1833ملقعهوا قويح قمو
السفح الشمالي لهضب ت طي بعض أجزائها أحياج السنداا .
 ، Kokanê Jêrin .29كوكان تحتاني  ،جزيلنا تحتاني 383 /م – 7كم:/

 قيا و حداث و العهوود .تقووع شوومالي القيا و الفلقانا و فوولق ميتفووع اشوويف عل و لادي Zewrêالماي م شمالها .أص سكانها م ق.باصلحااا اليلبايا ثم اسوتقيلا فوي ملقوع
 Xirabî Delêلأسسلا هذه القيا .
عين الحجر 443 - 1339/هـ 8 -كم 433 -م:/

تلجد ث ث قيى ص اية تعيف بهذا االسوم للهوا أسومات محلاو أ ويى متداللو  .تقوع
جماعها فلق هضب متطاللو باتجواه غيبوي شويقي لتنحودي سوفلحها الشومالا بشودة نحول
مائاو قلالو العموق.
لادي زياڤكي .المساف با تلك القيى نحل /1/كم لتفصلها مسوا
لهي:
 .33عين الحجر شرقي  ،مزيع عا الحجي.
 ، Mala Xelî Pîrê .11عين حجر الوسطى:
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 االسم الكيدي الشعبي بمعن  :بااأللائ .

لا اب العجلزة .ل لاو " هول اسوم أحود سواكنها

 ، Mala Sîno - Goçera - Gundî Omo .32عين حجر غربية:
 تعويف بث ثو أسوومات كيداو هووي قياو ألموول :اسوم علووم مو عموي .موواال سوواني :باولگولچيا :انتموي سوكانها إلو عشواية "گولجي" Goçer
ساني لساني هل اسم علم أاضا.
َ
الكيدا لسما بذلك.
 Qenterê .33قنطرة 563 - 2333/م:/

 م " القنطية " في البنات لهي تسما كيدا  .ملقع القياو أثويي لاقوا أنو كوافي ملقع القيا بقااا قنطية لبنات أثيي قودام .لاقول عبودهللا الحلول عو كلمو قنطوية بسنهوا
تعياح م اآلياما لالسياانا لهناك م ايى بس أصل الناني أل التاني /ص./53
 قيا ص اية تقع عل قم ميتفع انحدي بشدة في ث ث جهاالشيقا حاث تتص ببلدة معبطلي.

ما عدا الجه

 Gemrûk .34گمروك الجميكا 643 - 2791/هـ 12 -كم 393 -م:/

 كا هناك طياق يئاسي امي م ق.گميلك الحالا لاص ما با قيى بلب لمواجاليهووا لسووه جلم و لكان و الجمووايك العثمانا و تقووف عل و ذلووك الطياووق بووالقيح م و
القيا فسما باسم " Gumrikگمويك لگمويلك" ثوم عيبو لأصوبح الجميكاو  .أموا
القيا القدام فكان في ملقع اسم  Qûçkêبجانح نهي عفيا لقود صوعد سوكانها إلو
ملقعها الميتفع الحالي قب ما اقايح  153سن .
 هوي قياو كباوية تقووع فوولق هضوب لاسووع تبعود عو نهووي عفويا بمسوواف /2/كووم.تلجوود بجلايهووا الجنوولبي الشوويقي شوو ال جمال و لبحاووية صوو اية عل و نهووي عفوويا
لتسم باسمها .ملقع القيا سااحي جما لايتاده المصطافل .

 ، Kurkaكوركان:
االسم المجيد  Kurkبمعن الدجاج ال ُم َفيه َ و  .لإ لفظو علو شوك  Kurikفتعنوي
األبنات الصو اي أل الفتاوا الوذا لوم تنبو لحواهم بعود .لإ كوا جوذيها  Kurفهوي تعنوي
األجيد الص اي م الت أل الميتفعا لهذا األ اوي هول أصو االسوم فالقياتوا تقعوا
علو تلتووا صو ايتا كانتووا مجوويدتا مو الشوجي قووداما .لقوود اسووتند المعيبوول علو ذلووك
لتيجملا االسم إل " الظاهية ".
 لهما قياتا  :كليكا فلقاني  Kurkê jorinلكليكا تحتاني :Kurkê Jêrin-217-

كوركان تحتاني  ،الظاهية التحتاناو 111 - 911/هوـ 11 -كوم -

Kurkê Jêrin .35
550م :/قيا ص اية تقع عل السفح الشمالي لميتفع كلسي.

 Kurkê Jorin .36كوركرران فوقرراني  ،الظوواهية العلاووا 382 - 1397/هووـ 13 -كووم -
623م :/قيا صو اية تشويف مو جهتهوا الشويقا علو سوهل زياعاو  .لهوي قياو

إمام الطياق النقشبدنا في منطق عفيا الشاخ حسا ب علي.
 Me'serkê .36معصرجق  ،المعصية 1153 - 986/هـ 15 -كم 713 -م:/

 االسم م "المعصية ".اسوتاا .تشويف علو لادي

 قيا ص اية تقع عل السفح الجنلبي لهضب م جبجيجم في الجنلح.

 Mist'eşûra .37مستو عاشور  ،عاشلي 14 - 538/كم 623 -م:/

 اسووم علووم كوويدي محلووي م و دمووج االسووما مصووطف لعاشوولي لقوود أ ووذ المعوويحالنصف الثاني م االسم.
 قيا و اسووتاانا ص و اية تقووع عل و طيفووي لاد ا تيقهووا م و الشووما ال يبووي نحوولالجنلح الشيقي .لتنتشي حللها أشجاي السنداا لالصنلبي لحقل الزاتل .
 Reca .38ره جا  ،حمل ياجل 15 – 663/كم 693 -م:/

 استمد اسمها م َيجْ  Recلاعتقود أنو اسوم علوم مؤنوث فسحود سوكا القياو موالقي التاسع عشي كا اسم  Ĥusênê Recêلحيف  êفي الكيداو هول حويف تسناوث
أي أ حسا هذا كا انسح إل أم  Recالتي منح اسمها للقيا .
استاا.

 قيا ص اية تقع عل السفلح الجنلبا م ميتفعا Çomezna .39جومازانلي  ،البللطا 15/كم 673 -م:/

 چل َمزنووا :المعن و الحيفووي ل سووم فووي الكيدا و هوول "أصووحاح العصووي الكباووية".لابدل أنها كان صف لسكانها اليعاة األلائ .
 -قيا ص اية تقع عل سفلح الميتفعا

الجنلبا لجب

استاا.

 Birka .43قشلة – بركا  ،بيك 583/م:/

 بْيكا :اسم عشواية كيداو ملجولدة منهوا فوي "بلتوا " /لاويخ ص  ./48لال صولل سم المعيح "بيك " بسصل الكيدي.
 قيا ص اية تقع عل السفلح الجنلبا م جب-218-

استاا.

 ، 'Elcara .41علي جارو 13 - 226/كم 673 -م:/

 أص اسمها  'Elê Jarêأي "علي النحا " أل األصح "علي اب النحال ". -قيا ص اية تقع عل هضب م ددة بمسا

في كاف االتجاها .

 Mîrka - Ĥem Tato - Gundî Ĥusê .42ميركان  ،األماياو 923 - 3385/هوـ
5 -كم 633 -م:/

 لهذه القيا ث ث أسمات محلا لجماعهوا كيداو األصو لهوي :مايكوا /األمويات/اسم عشاية كيداو تلجود منهوا فوي جبو سونجاي /لاويخ ص  ./51ل  :Gundî Ĥusêلهول
اسوم علوم مو حسوا  .ل  :Ĥem Tatoأي محمود "التوا " للقوح بوذلك ألنو كوا أشوقيا
أبوواض البشووية اشووب التووا له وي سووم ل وبعض سووكا جب و سوومعا المعوويلفا ببشوويتهم
الباضات.
 قيا و كباووية تقووع عل و سووطح هضووب فووي بداا و لادي اسووتاا .فاهووا محووا تجايا ولليشا مهنا ص اية .ليبما كا مسجدها هل األقدم في المنطق لاعولد تايا و بنائو
إل بداا القي العشيا .
 Gobekê .43كوبك  ،الصية 543 – 1437/م:/

هووذه القياو قسووما  :القسوم الشوويقي كل َبووك  :Gobekلهوول اسووم للملقووع الووذي أقامو
علاهووا القيا و لمعناهووا الميكووز أل الصووية .لاالسووم المعوويح تيجم و م و االسووم الكوويدي.
لالقسم ال يبي ٌگلاكا  :Gulîkaلهي صف ش صا م إطال الزلالوف لهوي مو صوفا
سكانها م عشاية الكلﭽي  Goçerلكانلا اطالل شعيهم.
 قياو متلسووط تقووع عل و جووانبي لاد م و السووفلح الجنلبا و لجبو هووالاي ملقعهووام صق لجب هالاي م الشما .
 ، Gundî Ĥeyatê .11الحياة حااة 8 - 510/كم 710 -م:/

 حااة :اسم علم محلي مؤنث. قيا ص اية تقع علو السوفح الجنولبي لجبو هوالاي .لقود تيكهوا بعوض عائ تهوالأقاملا تجمعا سكناا ص ايا بجانح الطياق العام عفيا  -ياجل .لهي قيا حداث اعولد
إعمايهووا إل و عووام  1963لأص و سووكانها م و قيا و  Sêwiyaاللاقع و عل و قم و الجب و
بمساف نحل /2/كم.
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حدود النا - -.حدود القرية -.-.-
طريق معبد === خط قطار ………
المصلي –  - 25ناحا معبطلي .المقاا
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153333/1

البحث السابع

األسماء في ناحية راجو
ناحاو ياجوول هووي إحوودى النوولاحي انداياو القدامو فووي منطقو عفوويا لكانو تعوويف
بناحا شا ا في العهد العثماني نسب إل عشاية شا ا التي انتمي معظم سوكا قياهوا
إلاها .ميكزها بلدة ياجل تتبعها  65تقسواما إداياوا لتجمعوا سوكناا سوبع منهوا مهجولية.
حوودلد الناحا و  :مو ال وويح لالشووما تيكاووا لمو الجنوولح الشوويقي ناحا و معبطلووي لم و
الجنلح ال يبي ناحا شاخ الحداد.
 ، Reco .1راجو 565 - 4113/م:/

 االسووم األصوولي َيجووا  Recaلهوول اسووم علووم كوويدي اشووتق أحاانووا موو "يجووح"لالحيف  Oم  Recoهل أداة ندات للمذكي.
 تقع بلدة ياجل عل ميتفع لسط سه "بالاا" تنحدي مسواكنها بلطوف نحول ال ويحلالجنوولح .تبعوود عو مدانو عفوويا 25كووم  -باتجوواه الشووما ال يبووي .اعمو معظووم سووكانها
بزياع الزاتل كما ازيعل الحبلح لبعض أنلا أشجاي الفلاك فوي حقول صو اية.
تجايا لليشا لصاان اآللاا لالحدادة لالنجاية لسلقها األسوبلعا
في البلدة مح
"بازاي" الم السب  .امي منهوا ال وط الحداودي ياجول – ماودا أكوب لفاهوا محطو هامو
للقطوواي تعوولد إلو العهوود العثموواني .ملقعهووا جماو لتحوواط بهووا الجبووا الحياجاو مو كافو
الجها  .لتتبعها القيى لالمزاي التالا [المصور :]43
 Hopka .2هوبكانلي  ،القاديا 2 – 677/كم 653 -م:/

 هلپكا :اسم كيدي م حاث الصا لاللفظ للكننا لم نتلص إل مدللل الحقاقوي.أما االسم المعيح الجداد "القاديا " فهول اسوم الكناو "نبوياهام قوادي" مو سوكا القياو
كا عضلا في لجن تعياح األسمات في المنطق فتمو مكافستو بوإط ق اسوم لالوده علو
القيا .
 قيا ص اية تقع عل السفلح الشيقا لجب حياجي اسم باسومها افصولها عوبلدة ياجل سه بالاا .لهي مسقط يأ السااسي الكيدي يشاد حمل لاقام فاها.
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 ، Berbenê .3بربند 8 – 1633/كم 533 -م:/

 َبي َبند :المعن الكيدي الحيفي ل سم هل :بجانح الجيف لالقيا تقع أسف جويفص يي كباي امتد م ال يح نحل الشيق.
 هي قيا متلسط الحجم تقع عل الجانح الشيقي للمد الجنولبي لولادي نشواح Gelî Tîraلتنتشي منازلها عل السفلح الجنلبا لجب هالاي .امي بجانبهوا ال يبوي وط
قطاي الشيق السياع لالطياق المعبد المؤدي إل مدان عفيا .

 Be'dîna .4بعدنلي  ،با

عدا 936 - 5246/هـ 13 -كم 533 -م:/

 َبعْ دانا :اعتقد أ أصل مو كلمو "بهودانا "  Behdînanلهول اسوم منطقو معيلفوفووي جنوولبي كيدسووتا  .للاس و هنوواك صوول بووا االسووم المعوويح "با و عوودا " لالتسووما
الكيدا .
 م القيى الكباية في المنطق فاها بلدا لميكز صحي .تقع علو السوفح الجنولبيلجب بلنك  .Çiyayê Pilingامي عل بعد /2/كم  -م جهتهوا الشويقا وط حداود حلوح -
مادا أكب لدى د لل في لادي النشاح .لاقام فاها منوذ عوام  2338سولق اسوبلعا فوي
الم الث ثات.
 Gundî Qêsim .5جتال قويو  ،البئيا 332 - 1723/هـ 8 -كم 778 -م:/

 االسم الشوعبي مو اسوم العلوم " قاسوم" .أموا االسوم التيكوي َچ َتو قلاول :فاعنوي "ذاالبئيا " للجلد بئيا قداما بجانح القيا  .لاالسم المعيح هل تيجم للتسما التيكاو
لقبو اعتموواد االسووم المعوويح األ اووي كووا قوود تووم تعياووح االسووم إلو " َشو َتا القوولة " ثووم تووم
االست نات عن فاما بعد.
 قيا متلسط تقع عل أعل قمو لهضوب كلسوا  .لهوي مو قويى آ داكول لفاهوامعظم عائ تهم.
 Çerxûta .6چرختلي  ،المسن 61 – 364/هـ 6 -كم 733 -م:/

 َچي وول  :بمعن و المهله و أل الوويث بالكيدا و لهوول لقووح ألحوود سووكانها األلائ و .لأعتقد المعيح أ مصديه م " ﭽَيْ خ "  Çerxبمعن "آل ال َم َسن " فتيجمها كذلك.
 -قيا ص اية تقع عل السفح الجنلبي لجب ب

.Çi.Bilêl

چقمق كبير وصغير  ،الصلا :
َچ ْقموووواق :كلموووو كيداوووو بمعنوووو " حجووووي الصوووولا " لملقووووع القياوووو ذا صوووو لي
صلصالا  .لهما قياتا :
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 Çeqmaqê Çûçik .7جقمررق صررغير ،الصوولا الصوو اي 88 - 733/هووـ 6 -كووم -
821م :/قيا متلسط تقع عل السفح الشمالي لجب ب .

 Çeqmaqê Mezin .8جقمق كبير ،الصلا الكباي

189 - 3273/هـ 5 -كوم 823 -م:/

قيا و كباووية تقووع عل و السووفح الجنوولبي لميتفووع جبلووي .تنتشووي حووياج السوونداا عل و
السفلح لبساتا الزاتل لالكيم عل المساحا السهلا .
 Gundî Çêqilme .9جقلمة  ،جلقم 116 - 249/هـ 6كم – 563م:/

 َچ ْق ْل َم  :تسما كيداو بمعنوي "اللوب اليائوح" للهوذا االسوم قصو حقاقاو  .فقود كانوفيق عسكيا عثمانا تعبي المنطق فسكيمهم آغا القيا لقدم لهم الطعام .للكثية اللفوادة
ليبموا تفياجوا لكيبو مو ضوواافتهم الثقالو أمووي يجالو بوس اسووكبلا اللوب فووي نبوع بجوولاي
القياو قوائ  :فلتشويح أحصونتهم اللوب أاضوا فوسطلق علو القياو لصواحبها Çeqilme
 Oĝluأي "صاحح أل اب اللب " لعيفو قياتو بعودها بوذلك االسوم .أموا االسوم المعويح
فهل تشلا لفظي ل سم الكيدي لا إال.
 قيا ص اية تقع عل السفح ال يبي لميتفع أبل بكي الكلسي. ، Şêx Bila.13شيخ بالل 693 - 439/م5كم:/

 -شاخ ب

اسم لساكنها األل .

 لهي قيا ص اية تقع عل السفح الشمالي ال يبي لجب هالاي. Çençelî .11چنچلي  ،جنجل 69 – 1347/هـ 8 -كم 833 -م:/

 چنچلي :أيى أ االسم مو " Çençûlالم يافو أل اآلناو المهتيئو " .لاقوا أ أقودمعائل في هذه القيا أيمنا األص  .لاالسم المعيح تحياف لفظي ل سم القدام.
 -قيا متلسط تقع عل السفح الشمالي ال يبي لجب ب

الحياجي.

 Çobana .12چوبانلي  ،الياعي 765 - 564/م:/

 چلبا  :االسم بمعن الياعي بالكيدا لالتيكا . قياو صو اية تقووع علو السووفح الجنولبي لجبو بو  .بووالقيح منهوا بئووي موات قدامولعلاها "غياف " قدام لسحح المات كان تعم بلاسط الحالانا إل فتية قياب .
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 Cela .13جيالنلي  ،ال زال 217 – 933/هـ 12 -كم 793 -م:/
(،1

 َج لي :قبال كيدا الجد منها في سوفلح جبوا آيايا لبجولاي مدانو العماداولفي منطق شهيزلي جنلبي كيدستا  .لقد اعتقد المعيح أ االسوم بمعنو "غوزا " مو
التيكا فتيجمها إل "ال زال ".
 -قيا ص اية تقع عل السفح الجنلبي لجب "ب لاكل" الم ط بحياج السنداا .

 Gundî Ĥesen .14حسن كلكاوي  ،الحسانا

9 – 554/كم 885 -م:/

 م اسم ساكن األل حس . قياووو صووو اية تقوووع علووو السوووفلح ال يباووو الشووودادة االنحوووداي لالحياجاووو لجبووو"عتمانا" لتشيف م الجه ال يبا عل سه العمق .ملقعها ذل طباع يائع .
َ

 Ĥucemala .15حجمانلي  ،حلجما

69 – 755/هـ 8 -كم 836 -م:/

 ح َُجماال :اتشوك االسوم مو إدغوام اللقوح "حواج" موع اسوم "جموا " لهول أحود سوكاالقيا األلائ  .لاالسم المعيح تقياح لفظي لا إال.
 قيا ص اية عل السفح الجنلبي الشيقي لجب ب لاكل. ، Zivingê – Gundê Qopê - Ĥemşelek .16ح ْمشرلك  ،حمشول 13 - 1627/كوم -
553م:/

"ح و ْم" اسووم
 تسووم القيا و بث ث و أسوومات األل ح ْمشررلك :لهوول مؤلووف م و كلمتووا َ :العلوم مو محمود ل َشولَكْ  :Şelekبمعنو " حمْ و القش/الحطووح " لاسوتعمل هنووا كصووف
للشو ص الضو م الجثو  .الثوواني قررو " :Qopقطعو اللحووم المسووللق " لاقووا إ صوواحح
القياو كوا كياموا اوذبح الووذبائح لاودعلا النوا إلاو فسووما القياو باسوم " لقمو اللحووم"
 .Qopالثالث ْز ْڤ ْنو  :بمعنو "كهوف" بالكيداو لهول اسوم لقياو صو اية كانو ملجولدة
أعلو القياو الحالاو ثووم هجيهووا سووكانها لنزلوولا إلو السووفح لأقوواملا فووي القياو الجداوودة.
لتشكل "حمشلك" م ث ث تجمعا سكنا قدام كان متجالية قيح قم الجب لهوي
قوويى :علووي پ والل ل"لادي زڤنووك"  Ge.Zivingêل"با و حباووح"  Mala Ĥebîbaلقوود
هجيها سكانها في اليبع الثاني م القي العشيا للعولية ملاقعهوا لصوعلب اللصول
إلاها لاستقي معظمهم في قيا .Qopê

 - 1أ .زكووي ج 1ص .356نقو عو المسووعلدي لفاتو 943م الووذي اقوول بسنهووا عشوواية تقطو
إقلام الجبا .
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 قيا و ص و اية تقووع عل و السووفح الجنوولبي لجب و  Çiyayê Benêلعل و الجانووحال يبي للمد الجنلبي لولادي "تاويا"  Gelî Tîraلتشويف علو سوه بعودنلي الم طو
بسشجاي الزاتل .
 ، Ĥec Xelîl .17حج خليل 267 – 4333/هـ 2 -كم 643 -م:/

أص االسم " َ جْ لا "  Xec Xelîlلهل ميكح مو اسوما األل مؤنوث " وج"م داج ل الثاني " لا " لهما ألائ سكا القياو لقود تحول حويف " خ " فوي َ وج
إلو " ح " تسووها للفووظ لالاووزا سووكا القوويى المجووالية لأهووالي القيا و الفظوول االسووم
بشكل القدام أي :ج لا .
 قيا كباية تقع فلق هضوب كلسوا لهوي قياو مزدهوية .الجود بجلايهوا الشوماليال يبي في جب " Mîraمايا" ام الحداد.
 Gundî Dêwrîş.18درويرررش أوبررره سرررى  ،الديلاشوووا 219 - 1352/هوووـ 5 -كوووم -
935م:/

 اسم علم محلي كيدي م ديلاش. قيا ص اية تقع عل هضب جبلا حياجا جنلبي بلدة ياجل. ، Dumilya .19دومبللي  ،األمسا 232 - 2148/هـ 12 -كم 633 -م:/

 دملاا :تحياف م االسم دلنبللي ،لهل اسم عشاية كيدا ملجلدة منهوا فوي بلتوا/لايخ ص /48كانو تعواش تحو الحكوم الصوفلي ثوم هواجي إلو القسوم العثمواني مو
كيدستا لسكن غيح داايبكي لأسسو فوي مدانو  Paloلأيجائهوا إمواية شوب مسوتقل
/قامل كلياني ./لدنب في الل الكيدا تعني قنفذ .لجات في /كتواح المسوالك /أ الدنبلاو
كانلا قلما اسوكنل جبوا المقلولح لالم تواي لأدى االضوطهاد بهوم إلو أ ا واديلا إلو
أنحات الملص لأذيباجا لتمكنلا بفض دهائهم م تسسا إداية مسوتقل فوي كيدسوتا
لأذيباجا لتقل عنهم شيفنام إنهم م النحل انازادا  .أما /أموا زكوي ج 1ص/433
فاقل إ هذه العشاية مو البيازاو  .لاقول عونهم لصوفي زكياوا بوسنهم مو القبالو الملاو
/ص ./664أما االسم المعيح للقيا فهل م إط ق لجن التعياح.
 قيا متلسط الحجم تقوع عنود أقودام السوفح الجنولبي الشويقي لجبو  Benêلتبعودع ق.بعدنلي بمساف 2كم غيبا.
 Zerka .23زركانلي  ،الطل – المطل 131 - 792/هـ 15 -كم 743 -م:/

 َزيْ كا :اسم عشاية كيدا الجد منها حل بدلا /لايخ ص ./49لكان لهوم إموايةتسم "زياكي – زياكي -زيقي" في مايدا  .أس هذه انماية الشواخ حسو الوذي قودم
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م سلياا لظهي م س لت أيبع أسي حاكم إحداها كان تسم ديزاني اقوا أ لهوا
صل بالداان الديزاو لمؤسسوها إسوماعا الوديزي لأنو كوا مو ملالاود انمواية ذاتهوا
لحكم تلك األسية في عهد العثماناا /أ.زكي ج  2ص./375
 -قيا ص اية تقع عل المنحدي الشيقي لجب ب

.

 Şediya .21شديانلي  ،الشداا 198 - 443/هـ 8 -كم 423 -م:/

 َشداا :اسم كيدي شك للفظا م " شاداا " الفيح لالسيلي .لهي اسم قبال كيداوتسووك منطقوو (موواد -معوودا  ،فووي شوومالي كيدسووتا لانتمووي إلاهووا الش صووا الكيداوو
لمعيلف "نليالدا زازا"

()1

لاالسم المعيح "الشداا " هل ت عح لفظي باالسم القدام.

 قيا و ص و اية تقووع عل و سووفح حياجووي اشوويف عل و أياضووي سووه "لاچ و " عل والحوودلد التيكاوو  .تصوولها طياووق معبوودة عبووي لادي " سوواي سوواني "  . Sarisînêتمتوواز
أياضاها لملقعها الداف عل أطوياف سوه العموق بإنتواج البولاكاي مو ال ضواي .تتوسلف
القيا م قسما  :القيا العلاا لهي القدام لالسفل لهي الحداث  .تمتواز القياو بملقوع
ج يافي جما حاث تحاط بها أحياج كثاف م أشجاي السنداا لغايها.
 Gundê Şêx .22شيخلر أوبه سى ،الشالخ 111 - 582/هـ 13 -كم 913 -م:/

 م اسم "شاخ أحمد" المعيلف " بشواخ إاحمول" لهول جود مشوااخ العائلو اليئاسوافي القيا .
 قيا ص اية تقع عل إحدى القمم ال يبا الشمالا لجبو هوالاي تحواط بهوا حوياجالسنداا .
 ، Gundî Çiyê .23داغ أوبه سى  ،الجبلا 87 - 882/هـ 18 -كم 963 -م:/

 بمعن "قيا الجب " لهي تسما كيدا للقل القيا عل قم جب هالاي. قيا و ص و اية أقام و عل و أعل و قم و فووي لسووط جب و هووالاي .تلجوود إل و الجنوولحالشوويقي منهووا بنحوول/1.5 /كووم لعل و قم و م يلطا و حياجا و بقااووا أساسووا قلع و هووالاي
القدام و  .لاالسووم المعوويح للقيا و تيجم و ل سووم الكوويدي .لهووي قيا و السااسووي الكوويدي
المعيلف هلياك أحمد.

 'Etmana .24عطمانلي عطما

458 - 2355/هـ 3 -كم 683 -م:/

 َعتمانا :مشتق م اسم عثما أحد ألائ سكا القيا .1

 -يتاب نورالدين اززا ،صفحة .8
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 قياووو صووو اية تقوووع علووو السوووفح الشووومالي الشووويقي لميتفوووع كلسوووي اسوووم جبووو 'Etmanaتشيف في الشما عل أياض زياعا تسم سه "بالاا" لبلدة ياجول .لهوي
م القيى القدام لالهام في المنطق  .فاها نسب عالا م حمل الشهادا الجامعا .

 Banîkêبانيك

العالا – العلاات 3 - 563/كم 663 -م:/

 باناك :اسم تص اي بمعن "العالا " بالكيدا لتقع القيا علو نتولت جبلوي ميتفوع.لاالسم المعيح تيجم م الكيدا .
 قياو صو اية تتووسلف مو بضووع دلي سووكنا تشوويف علو الموود.Sarisînê

الشوويقي لولادي

 'Elendara .25علمدار 433 - 813/هـ 13 -كم 753 -م:/

 أص و االسووم  'Elê Darêلعلووي :هوول أل سوواك للملقووع كووا قوود لضووع امت وبجانح شجية جبلا كباية فدعي بـ "علوي صواحح الشوجية أل الشوجيي" لاقوا أنو كوا
قد صنع مكانا للجلل عل فيل تلك الشجية الكباية فعيف القيا ب .
 قيا ص اية تقع عل السوفح الشومالي الشويقي لجبو "بويسل يشاد الذي أعدمت قلا االنتداح الفينسا .

" .لهوي قياو المجاهود

 ، 'Umera .26عمر أوشاغي عمي 192 - 1329/هـ 9 -كم 823 -م:/

 -م اسم العلم "عمي" لعميانلي :عشاية م قبال مل

في جب " َق َي ج داغ".

 قياو متلسووط تقووع علو إحوودى القمووم الجنلباو لجبو َعتمانووا .لتشوويف علو سووهالعمق م جه ال يح.
 Gundî Qude .27قوده كوى  ،الميتفع 373 - 1794/هـ 7 -كم 923 -م:/

 قلده :في الكيدا بمعنو "القامو العالاو الميتفعو " لهول لقوح أل سواك للقياولأصل م قيا  Çeqilmeلانحدي معظم سكا القيا من .
 قيا ص اية تقع عل قم ميتفع جبلي ذا انحدايا شودادة مو جهاتو األيبعو .اصوولح ملقعهووا الجما و المحوواط ب والحياج الطباعا و لالمقاب و لجبووا اآلمووانل فووي ال وويح
نقام مصااف يائع فاها.

ُ Kumreşêك ْمرش  ،الطاقا

5 – 695/كم 763 -م:/

ُ -كم َيش :بمعن "الطاقا السلدات".
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 قيا ص اية تقع عل السفلح ال يبا لكتلو جبو " َعتمانوا " .تشويف علو سوهب.
العمق في ال يح .ملقعها حياجي جبلي شداد االنحداي لذا طباع
 Tilê Kêşûr .28تل كشور ،كشلي 275/م:/
 -ت كاشلي :جات في /قامل

ملكياواني /حل االسم بوس  Kaşûنول مو الشوجي.

كما أن اسم علم كيدي محلي.
 هل ت أثيي تنتشي في محاط السهلي أطو آثواي قدامو تشواي إلو تواياخ سوكقدام .اقع الت في سه العمق  Lêçeعل بعد نحل /1/كوم  -جنولبي قياو شوداانلي .لكوا
الملقع مسكنا مؤقتا لبعض ميبي الماشا فسديج ضم التقساما اندايا لناحا ياجل.
 ، Surkê .29سورك  ،السلي 263 - 91/م:/

 سووليك :بمعنو " الحموويات " لاالسووم صووف لملقووع القياو ذل التيبو الحموويات فوويلسط سه لاچ البيكاني الم ط بسكما السنداا لشجايا العناح.
 تتسلف القيا م نحل عشيا مسكنا معظمها مسوقلف بوالقش  Zincلتقوع عنودالنهاا ال يبا للادي  .Sarisînêلقد ظهوي فاهوا موؤ يا دلي اسومنتا حداثو للصولها
طياق معبد.
 ، Kurê .33كوري  ،النصي 674 - 494/م:/

 كليي :بمعن المقصلص الحلاق الجيدات .لهل اسم اطلق عل المكا الميتفوعغاي المشجي أل التي أشجايها بمستلى لاحد لهذا اللصوف ا ئوم ملقوع القياو لعوادة
ما اسمي األكياد مث تلك األماك الجبلا بـ  .Kurêأما "النصي" فهل اسم تعياح لا لو
صل باالسم األصلي للقيا .
 قيا ص اية تقع عل تل جبلا حياجا عالا شدادة االنحداي اصوعح تسولقها إالم الجه الشيقا عبي لادي  .Sarisînêملقع القيا غاا في الجما اشويف علو سوه
العمق مقاب جبا األمانل .
 ، Xirabî Simaqê .31خراب سماق 353/م:/

 ملقع سك قدام تكثي فا شجاية السماق فسما بذلك. -تتووسلف القيا و م و مووا اقووايح مس و عشووي مسووكنا حجياووا مسووقلفا بووالقش Zinc

متناثيا عل بقع جبلا م طاة باألشجاي الحياجا  .ليبما تكل آ ي موا تبقو مو نلعهوا
م دلي سك في منطق عفيا  .تشيف القيا م ال يح عل سه "لاچو " .لتقوع علو
السفح الشمالي للنهاا ال يبا م لادي .Sarisînê
-228-

 ، Kûra.32كورانلي  ،كليا 123 - 972/هـ 633 -م 4 -كم:/

 ُكليا :بمعن "العماا " .لكليا  :م العشائي الكيدا التي تعاش حل قوايشمالي كيدستا /لايخ ص./61

فوي

 قيا متلسط تقع عل قم ميتفع جبلوي قلاو االيتفوا اتصو مو الشوما بجبو"ب " لانحدي م ال يح عل اللادي القادم م ق".هللالي" .الجود بجانبهوا لف أسوف
اللادي مزاي محمد علي المعيلف في تلك الناحا .

 ، Goliyaگوليان  ،الضحاك:
گللاووا  :تسووما م و البحاووية التجماعا و االصووطناعا الصوو اية التووي تلجوود بقيبهووا.
لهنواك عشواية فوي بهوودانا باسوم / Golîلاويخ ص ./51لالصوول ل سوم المعويح بسصوول
الكيدي .لهما قياتا ص ايتا  :فلقانا لتحتانا :
 ، Goliyê Jêrîn .33كوليران تحتراني  ،الضوحاك التحتواني 136 - 542/هوـ 15 -كوم -
683م:/

 تقع عل الجه الجنلبا ال يبا لجب هالاي. ، Goliyê Jorîn .34كوليرران فوقرراني  ،الضووحاك الفلقوواني 33 - 727/هووـ 13 -كووم -
785م:/

 -تبعد ع القيا التحتانا مساف نحل /1/كم  -عل اللاجه ال يبا لجب هالاي.

 Maseka .35ماسكانلي  ،ماساكا

166 - 2368/هـ 2 -كم 623 -م:/

ماسووكا :اسووم عشوواية كيداوو ملجوولد منهووا فووي بلتووا /لاوويخ ص  ./48لاووذكيها
 َشيف ا عل شك "ماسك".
 قيا متلسوط تقوع علو السوفح الجنولبي ال يبوي لجبو "ب لاكول" تجاليهوا غيبواسك حداد حلح  -مادا أكب .
 Memala .36مامالي  ،الثدي 218 - 1813/هـ 3 -كم 743 -م:/
 َمموواال :عشوواية كيدا و الجوود منهووا فووي م ذكوويد شوومالي كيدسووتا /لاوويخ ص./48/ملصللي ص./455
لاقل االصط يي :إ الـ "ممالا " م العشائي الكيدا بفاي

 تقوووع علووو السوووفح الجنووولبي ال يبوووي لجبووو ب لاكووول فوووي ملقوووع قلچوووق  Qilçiqأل" "Kelacikأل الحص و /نسووب إل و اآلثوواي الملجوولدة علا و  ./لتتووسلف القيا و م و قسووما :
شيقي لغيبي افصلهما لاد امي من طياق معبد.
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 'Eltaniya - Gundî Ĥeyder .37حيدر اوبه سى  ،الحاديا 5/كم 873 -م:/

 تعيف القياو باسوما األل قياو حاودي :حاودي اسوم علوم لالثواني َعلتواني :لهولم اسم العلوم علوي للقبو  Taneبمعنو الثولي لهول لقوح إعجواح أطلقو سوكا ق.هلبكوا
عل أل ساك للملقع لكا اسم علي لذلك لكيم لشجاعت .
 قيا ص اية تقع عل السفلح ال يبا لجب "ب لاكل" الحياجي. .38قرية :Sêlekê
 ملقعها شمالي قيا  'Eltaniyaلهي م القيى المهجلية. ، Gu. Şêx.39شيخلراوباسي  ،الشالخ:
-

شاخ :صف دانا ألحد ألائ سكانها.

-

ملقعها غيبي قيا  'Eltaniyaلهي م القيى المهجلية.

 Me'mila .43معمل أوشاغي  ،المعام 14 - 3488/كم 853 -م:/

 َمعْ مْ و  :اسووم ميكووح مو كلمتووا كوويداتا " :معووم" مو محموولد ل "إاو " عائل و ألجماع و لتكتووح  Me'im+êlaثووم أصووبح بموويلي الووزم  .Me'milaلالمعنوو حسووح
الكتاب العثمانا هي :ألالد أل جماع محملد فـ"ألشاغي" تعني "ألالد".
 م القيى الكباية في نا.ياجل .تقع عل هضب جبلا ميتفعو منحودياتها العماقومشجية بالزاتل  .لهي قيا أحمد لا آغا م النصف األل للقي العشيا .
 Gundî Mûskê .41موسيك أوبه سى ،ملسا 126 - 2593/هـ4 -كم 753 -م:/

 أل مو أقووام فووي ذلووك الملقووع لأسو القياو كووا اوودع "ماسوول – ماسووك" لهوولتبدا لفظوي السوم "ملسو " لاسوتمد القياو اسومها منو  .لالمعنو فوي الكتابو العثماناو
اعني "جماع ملساك" .كما أ "ملس بك" عشاية كيدا كباية الجود منهوا فوي كلبواني
(عووا العوويح ،لقامشوولي لجنوولبي كيدسووتا لهنوواك بلوودة بوونف االسووم (ملسو بووك ،فووي
الجانح التيكي قيح مدان كل لهي حالاا ميكز لناحا .
"عتمانا" لتنحودي سوفلح بشودة نحول
 قيا ص اية تقع عل السفح الشمالي لجبَ
ال يح لالشما لالشيق.
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 Gundî Holîlê .42هوليلو  ،هلا 81 - 792/هـ 5 -كم 723 -م:/

 هللا  :لقح عيف ب صاحح القيا األل لالتزا في القياو عائلو كباوية باسوم"هوووللالي"  .Holîlل"هوووللا " اسوووم عشووواية كيداووو الجووود منهوووا فوووي كيمنشووواه /لاووويخ
ص /75لهي تيتبط بعشائي الللي -الفالا الكيدا .
 -تقلم هذه القيا الص اية عل السفح ال يبي لجب "جب ب

".

 'Edema .43اده مانلي  ،أده 174 - 1142/هـ 18 -كم 573 -م:/

 اده مووانلي :اسووم قبال و كيدا و الجوود منهووا شوومالي بحاووية لا /زكووي ج 1ص./437لاالسم المعيح " أده " هل جزت م االسم للا ل أي معن ل لي.
 قيا و ص و اية تقووع عل و الجه و ال يبا و لجب و ب لاكوول امووي النهووي األسوولد ل ووطالحداد م جلايها ال يبي لتبعد مساف 2كم ع الحدلد التيكا .
 ، Bilêlko.44بالليكو  ،ب لا 196- 2316/هـ 9 -كم 973 -م:/

 -اسم علم محلي م  :ب

.

 قيا ص اية تقع فلق منبسط ص يي أسف قم جب " Qere Bêlالقمو السولدات"التي تيتفع حت  1133م م جب ب لاكل.
 Çe'inka .45چعنكلي البتيات 386 – 2674/هـ 13 -كم 923 -م:/

 َچعْ نكا :بمعن النقش بالكيدا  .لتلفظ أحاانا "ج عنكا" .Ce`nka تقع عل السفح الجنلبي الحياجي لجب بعاڤ  Bi'îvêلايتفاع 939م. ، Xirabî Silûg .46خراب سلوگ  ،السللك 443 - 417/م:/

 سللگ :اسم إميأة عيف ملقع القيا بها .كان مشوهلية بالمعالجو بودلدة (العلوق Zêri ،التووي تمووص الوودم مو الجلوود بقصوود االستشووفات .لاالسووم المعوويح أ ووذ نصووف االسووم
األساسي.
 قياو صو اية تقووع علو السووفلح ال يباو لجبو ب لاكوول .تبعوود عو الحوودلد التيكاومساف 3كم .تحاط بها غاب كباية م السنداا لامي بجانبها ط الحداد.
 Qerebaba .47قره بابا السلده 433 - 942/هـ 11 -كم 483 -م:/

 َقو َويه بابووا :اسووم تيكووي األص و بمعن و "األح األسوولد" لهوول لقووح دانووي لوودى اتبوواالطائف العللا الكيد لالتويك أاضوا لاسوم موزاي بجانوح القياو  .لاالسوم المعويح تيجمو
غاي كامل للتسما التيكا .
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 تقع هذه القيا المتلسط الحجم عل قم ميتفع انحدي نحل مجويى النهوي األسولدغيبا .لتبعد ع الحدلد التيكا /1/كم.

 Firfirkê - Şêx 'Evdalشيخ عڤدال  ،فيفياك:
تعيف القيا باسما  :قيا شاخ َعڤدا لهل اسم للقح ألحود سوكانها األلائو عويف
بالتقلى .أما (فيفيك ،الميلح بالكيدا فهي تسما حداثو نسوب إلو الميلحو الهلائاو
التووي كان و قوود نصووب بووالقيح منهووا بجانووح ووط القطوواي أثنووات العهوود العثموواني لكان و
تستعم عوادة فوي ضوخ الموات مو اآلبواي الملجولدة بجانوح ال وط الحداودي لتزلاود ميجو
القطاي بالمات .لهي قسما :
 ، Firfirkê Jêrîn .48فرفرك تحتاني 293/م:/

تقع عل السفلح ال يبا لجب ب لاكل لتبعد ع الحدلد التيكا مساف 1كم.
 ، Firfirkê Jorin .49فرفرك فوقاني 133/هـ 15 -كم 673 -م :/

 هاجي سكانها إل بلدة ياجل. Gundî Kurê - Şêx Miĥemed .53شرريخ محمرردلي  ،شوواخ محموود - 1323/
114هـ 13 -كم 753 -م:/

 لها اسما  Kurê :بمعن "الجيدات" ل"شاخ محمد" لهل اسم مزايها. قياوو متلسووط موو قوويى ماووداناا.Çiyayê Bi'îvê

تقووع علوو السووفح الجنوولبي الشوويقي لميتفووع

 Sêmalka .51سمالك راجو  ،سمالك 742 - 2626/م:/

 االسم الشعبي بمعن " ث ث بال " بالكيدا . قيا ص اية م قيى ماداناا .Gazê .52

تبه كوي  ،تلال  813 - 722/م:/

 گازي :بمعن "التل المتطالل " .لاالسم اليسمي قب التعياوح " َتپو كولي" تيكوياألص بمعن "قيا الت ".
 -قيا ص اية م قيى ماداناا .

 ، Welîklî , Bindarê .53واليكلي

الللي 14 - 419/كم 763 -م:/
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 َللاكلووي :اسووم علووم كوويدي محلووي م و " َللوول "  .Weloأمووا االسووم الثوواني للقيا و :ْب ْندايي  Bindarêفهل بمعن (تح الشجية ،لانسح إل شجية معموية ملجولدة بجانوح
القيا  .أما االسم المعيح فهل تحياف لفظي السمها الشعبي للاكلي.
 قيا ص اية عل السفح الجنلبي ال يبي لميتفع "جب بعاڤ ."Çi.Bi'îvê Gundê Dodê .54ضوضو 72 - 1723/هـ 13 -كم 833 -م:/

 دلدل :اسووم علووم م و دالد لهوول بشووكل الوودايج لقووح لإلنسووا الشووجا لالمشووهليلالجييت /قامل ملكيااني ./كموا أنو اسوم عشواية كيداو الجود منهوا حول موايدا  .أموا
ال ليي بيصلم فاقل أن م "الشقي أل الم ت " في اآلياما لنعتقود أ هوذا بعاود عو
الحقاق .
 -لهي م قيى ماداناا

الص اية.

 'Elbîskê .55علي بسكي  ،العلاات 94 - 563/هـ 15 -كم 873 -م:/

 االسم مؤلف م  :باسك :اسم قبال كيدال"علي" اسم علم محلي.

م عشاية مللوي /زكوي ج 1ص/398

 قيا ص اية تقع عل ملقع جبلي تنحودي سوفلح بشودة بمصوطبا نحول ال ويحلسط حياج طباعا كثاف  .لللقيا ملقع جما اشيف عل سه لاچ بمناظي ب .
Penêreka.56

بندرك 23 – 755/كم 563 -م:/

  :Penêrokاسوووم نبتووو كموووا أ  Penêrتعنوووي الجبنووو بالكيداووو  .لالع قووو ل سووومالمعيح باسمها الشعبي القدام.
 قيا ص اية تقع عل المنحديا الشمالا لجب  Bi'îvêعل بعد /2/كوم  -جنولبيالحدلد التيكا  .اعم بعوض السوكا بالتجواية كلموا سونح ألضوا الحودلد بوالعبلي دل
إجياتا يسما .
Kosa.57

كوسانلي  ،كلسا 47 - 1388/هـ 22 -كم 633 -م:/

 كلسا :بمعن "أجيد الذق " .اسم عشاية كيدا م قبالو يشولا الجود منهوا فويشوووهيزلي فوووي جنووولبي كيدسوووتا /لاووويخ ص  ./57لقووود ليد ذكوووي عشووواية "الكلسووو أل
الكلسا " لدى اب بطلط  .لهناك عشاية باسم كاسا في يالندلز /لايخ ص./55
 تقع هذه القياو الصو اية علو السوفح الشومالي لميتفوع  .Bi'îvêلتبعود نحول /2/كومم الحدلد التيكا  .تلجد غيبي القيا اناباع ص اية عدادة.
.58

 ، Meydan Ekbezميدان أكبس 532 - 1216/هـ 22 -كم 372 -م:/
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 مادا  :تعني الساح بالكيدا ل" أكبز" اسم قيا كيدا عل الجانح التيكي موالحدلد .كما اسماها األكياد " Stesûnالمحط " بالل الفينسا نسب إلو محطو القطواي
الهام الملجلدة فاها.
 اعلد تسسا هذه القيا إل تاياخ إنشات محط القطاي فوي بدااو العقود الثواني موالقي العشيا  .لكا ألائ سكانها م األيم الذا كانلا احتمل بالقلا الفينسا مو
اضطهاد الجنلد األتياك .تقع هذه القيا الكباية لسط سه لاسع اجتوازه النهوي األسولد
لت طا تيب بيكاناو صوب  .لتقوع فوي أقصو الزالاو الشومالا ال يباو للحودلد التيكاو
لالسليا .
 ، Ĥecîka .59حجيكلي الحجاج 4 - 434 /كم 923 -م:/

 أص تسماتها م " حاج" لهل لقح داني ألحد سكانها األلائ . تتسلف القيا م قسما  :علاا لسفل  .لهي مو القويى الصو اية .تقوع علو إحودىميتفعوا جبو " َعتمانوا" الحياجووي لملقعهموا جماو  .بئوي مائهووا العوذح بجانوح الطياووق
لالشجية الكباية التي بجانبها معيلفا جادا في تلك النلاحي.
 .63خراب مجيد:
م اسم العلم مجاد .لهل ملقع في سه  Lêçeاعلد ملكات لسكا قيا 'Etmana

لاسكنها ميبلا الماشا بشك ملسمي.
 ، Xirabî Qewala .61ياح قلالي:
 قلا  :لقح داني إازادي لابودل أنهوم سوكنلا هوذا المكوا لفتوية مو الوزم  .لهولملقع مهجلي حالاا.
 'Erdê dole .62أيض الدلل :
 أص االسم  'Erdê Dolêأي أيض "دللي" ل "دللي" اسم علوم مؤنوث المويأةكان تسك لتملوك المكوا لهنواك أمواك أ ويى مجوالية ذا أسومات نسوائا مثو اسوم
لادي  Sari Sînêم االسوم المؤنوث الكويدي "سوانم  "Sînemل  Sariتعنوي الشوقيات فوي
الكيدا لالتيكا  .لاالسم المعيح "أيض الدلل " هل تحياف لفظي ل سم الشعبي.
2/ Tetera .63كم:/

 َت َتي :اسم علم محلي. لهي عباية ع عدة دلي للسكياجل – مماال للم تسج في التقساما

أنشئ منذ أكثي عقدا م الوزم بجانوح طياوق
اندايا للناحا بعد.
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البحث الثام

األسماء في ناحية بلبل
تتسلف ناحا بلب م  48تقسواما إداياوا لتجمعوا سوكناا ميكزهوا بلودة بلبو  .حودلدها:
م الشيق ناحا شويا لمو ال ويح نوا.ياجل لمو الجنولح نوا.معبطلي لمو الشوما
الحدلد التيكا .
 ، Bilbilê .1بلبل 640 – 4683/م:/

 بلبو  :اسووم طووائي اكثووي فووي األحووياج الجبلاو حوول القياو  .أمووا اسوومها فووي العهوودالعثماني فكا " 'Ezêع زي" لاقا أن يبما كا م االسم عزالدا .
 تقع بلدة بلب عل نهاا السفح الجنلبي ألعل جب في محافظ حلح لهل Girê Mezinلايتفاع 1269م أما مسوتلى ايتفوا ملقوع البلودة عو سوطح البحوي فهول 693م.
تبعوود بلب و ع و مدان و عفوويا نحوول 53كووم لع و حلووح بحوولالي 93كووم  -باالتجوواه الشووما

ال يبي .لهي بلدة ص اية أقيح ما تكل إل قيا كباية لهي ميكوز لناحاو منوذ العهود
العثماني لكان ميكزا آل شاخ إسماعا زاده .لتقع البلدة لسط منطق عشواية "باوا ".
اعمو سوكانها بالزياعو ل اصو الزاتول لبعضوهم بتيباو الملاشوي .فاهوا بعوض المهو
الادلاوو مثوو ليشووا صوواان اآللاووا الزياعاوو لالحوودادة لبعووض موولاد البنووات لبعووض
معاصي الزاتل .
اقع ملقع نبي هليي "مدان سايل القدام " عل جهتها الشيقا بنحل 12كوم لهول
ملقع أثيي كباي لهام لمكا سااحي جما عل ضفاف نهيي عفيا لصابل .
تتفجي في السنلا الماطية عشيا الاناباع حل بلدة بلب لقياها محللو إااهوا إلو
حدائق غنات .لتحلي الميتفعا الجبلا في نا .بلب ام الحداد لالنحا كموا تلجود فاهوا
مكام للي ام الملل .
تضم ناحا بلب القيى لالمزاي التالا [المصلي :]27
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 'Upilaاوبل أوشاغي  ،آب 163 - 933/هـ 12 -كم 633 -م:/

  Upilأل  :Upتعني "سنام الجم " في اللهج الكيدا المحلا لنعتقود أنو تحياوفمحلي لكلمو "ابو = الجمو " العيباو حاوث كوا أحود سوكا القياو األلائو املوك بعوض
الجما فعيف القيا بها .للا ل سم المعيح أي معن .
 قيا متلسط لمزدهية تقع عل السفح الجنلبي لجب آب ألشاغي. ، Gundî Bêxçe .2باقچه قوناق  ،بقج 293 – 733/هـ 7 -كم 933 -م:/

 االسم الشعبي بمعن "قيا البستا " تلجود فاهوا أشوجاي كثاوية لنبوع موات .ملقعهواجبلووي لاحوولي فلووزا الحداوود .لاالسووم مووا قبو التعياووح هوول بمعنو "قصووي البسووتا " أمووا
االسم المعيح فقد أ ذ نصف التسما العثمانا فقط" :بقج ".
 قيا ص اية تقع غيبوي بلودة بلبو علو نهااو السوفح الجنولبي األلسوط لجبو "گويالص و اي"  Girê çûçikالووذي ت طا و ص و لي ضوويات لبازلات و لفاهووا فلووزا معدنا و
بجلايها العداد م الاناباع الص اية .لسكانها م آغلا شاخ إسماعا .
 Qarşiqa .3مزرعة قارشق 923 - 234/م:/

 قارشق :بمعن "ال لاط أل الم وتلط" لانتموي سوكا القياو إلو أيبوع عوائعشائي م تلف فسما بال لاط.

مو

 Baliya .4بالي كوي  ،بالي 143 - 1354/هـ 4 -كم 833 -م:/

 بووا  :Balفووي الكيدا و بمعن و "الميتفووع العووالي" لهووي صووف تنطبووق عل و ملقووعالقيا  .كما أ  Baliyaاسم عشواية كيداو الجود منهوا علو مقيبو مو ولى فوي شويقي
كيدستا /أ.زكي ج 1ص ./393لالصل ل سم المعيح "بوا " باالسوم القودام سولى مو
الناحا اللفظا  .كما أن لا م التيكا بمعن  :العس .
 قيا ص اية تتسلف م قسما  :فوقانية :كباية تقع بجانوح الحودلد لهوي القدامو .وتحتانية :ص اية تسسس بعد أ فض بعوض السوكا النوزل مو السوفح الولعي تسوها
لل دما لابتعادا م حي الحدلد التيكي .المساف بوا القوياتا نحول /1/كوم .ملقعهوا
حصا عل السفح الشيقي لجب "گي الكباي" .Girê Mezin
 Gundî Bêkê .5بك أوبه سي  ،ألب 345 – 1151/هـ 8 -كم 1333 -م:/

 اسم القيا بمعنو " قياو الباوك" لسوماها األتوياك " Beg Obesiجماعو الباوك"اص بآغلا شاخ إسماعا  .لاذكي شيف ا اسم "باكوا " مو العشوائي الكيداو
لكان
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في بلتا /لايخ ص ./48أموا االسوم المعويح "ألبو " فتعنوي الجماعو بالتيكاو لالكيداو
دل أ ذ الجزت اآل ي م االسم.
 قيا ص اية تقع عل السفح الشمالي لجب "گي الص اي" ال ني بسحياج السونداا .تبعوود ع و الحوودلد التيكا و بمسوواف /1/كووم فاهووا م فووي شوويط حوودلدي لبعووض الفووا
الجمال .
 Bîbaka .6بيك أوشاغي  ،الطفل 275 - 1292/هـ 13 -كم 653 -م:/

 باباكا :تسما شعبا غاي لاضح المعن  .لالتسوما العثماناو "باوك ألشواغي" تعنوي"ألالد الباك" لهي تسما تيكا لكيدا  .لال صل ل سم المعيح "الطفل " باالسم القودام
سلات م حاث اللفظ أل المعن .
 -هي قيا ص اية تقع عل هضب تحاط بها األلدا .

 ، Gundî Bêlê .7بيالن كوي  ،با

493 - 1483/هـ 11 -كم 613 -م:/

 با  :Bêlبمعن الميتفع المتطال في الكيدا لهل الافق ملقع القيا . قيا ص اية تقع جنلبي شيقي بلدة بلب عل أعل هضب في تلك الناحا . Ĥesendêra .8حسن ديرلي  ،داي حس 483 - 1947/م153هـ 17 -كم:/

 حس دايا :حس  :اسم شو ص أقوام فوي الملقوع فسوما القياو بو لبالصوف األثياوللمكا (داي.،
 قيا متلسط تقع عند أسف السفح الشيقي لجب هالاي .افصولها عو الجبو لاديعشوولن -هووالاي .الجوود بووالقيح منهووا عل و السووفح الشوويقي لجب و هووالاي كهوولف ليسوولم
منقلشو فووي الصو ي لآثوواي منوودثية لووم اوويد لهووا ذكووي فووي المياجووع التووي تحوودث عو آثوواي
منطق عفيا .

 Xidiriya .9خضريانلي  ،ال ضي

435 - 2628/هـ 8 -كم 753 -م:/

 ضيانلل :اسم عشاية م قبال يشلا الكيداو الكباوية لاقول بعضوهم إنهوا موقبال مللي  .Milanلالجد منها بجلاي جب آيايا /زكي ج 1ص./432
 قيا متلسط تقع علو السوفح الشومالي الشويقي لجبو سوماق .نوزح بعوض سوكانهاإل ملقع جداد ابعد عنها /1/كم باتجاه الشما حاث تتلفي المااه لتسم القياو الجداودة:
قسط ضياانلي.
 Ĥazira .13حاضرو  ،حاضي 775 - 111/م:/
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 حاضيل :م الكيدا بمعنو "المسوتعدل " لاعتقود أنو لقوح ألحود سوكانها األلائو .لالتعياح تيجم ل سم الشعبي.
 قياو صو اية تقولم علو سوفح صو يي عنود نهااو السوفح الشومالي األلسوط لجبوسماق لهي إل الجنلح ال يبي م ق .ضياانلي بـ /1/كم.
ْ Miĥa .11محا 775/م:/

 تحياف كيدي السم محمد. تقع إل الشيق م حاضيل بعدة مئاالتقساما اندايا للمنطق .
ذكي في سج

م األمتاي لهي قيا ص اية للا

لها

 Dupîra .12دوبيرو  ،دباي 823 - 159/م:/

 دلپايا :بمعني "العجلزتا " في الكيدا . قياوو صوو اية تقووع عنوود نهااوو السووفح الشوومالي الشوويقي لجبوو سووماق .تبعوود عووق .ضياانلي /1/كوم جنلبوا .لتقسوم إلو قسوما  :دپاوي فلقواني ل دپاوي تحتواني لالمسواف
بانهما حلالي 433م.
 Çolaqa .13چوالقلي  ،األكتع 863 - 133/م:/

 چلالق :بمعن األكتع في الكيدا  .لاالسم المعيح تيجم ل سم القدام. قيا ص اية في ملقع حصا عل الطيف الشمالي الشيقي لجب "سماق". Xelîlaka .14خليالك أوشاغي  ،ال لا 22 – 2134/كم 623 -م:/

 م و اس وم " لا و " لهوول أحوود سوواكنها األلائ و  .لاالسووم اليسوومي العثموواني بمعن و"ألالد لا ك".
 قيا متلسط تقع عل سفح جبلوي انحودي نحول الجنولح لهوي قسوما  :فلقاناوص اية لقدام لتحتانا جدادة لهي األكبوي تلاجههوا جبو هوالاي فوي الجنولح لافصولها
عن لادي عشلن  .تعللها م الشما قم جبلا ص يا حياجا لتحاط بوذلك الميتفوع
الجبلي القيى الث ث التالا  :عشلن لزڤنك م ال يح ل لا ك في الجنلح.
 Gundî Dîkê .15ديك أوباسي  ،الداك 24 - 923/كم 713 -م:/

 انسح اسم القيا إل آ داكل لهم ألائ سكا القيا  .لاالسوم اليسومي العثموانيبمعن "جماع داكل".
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 قيا و ص و اية تقووع عل و كتووف ميتفووع جبلووي حياجووي متطووال عل و شووك جوويفص يي امتد م الشيق إل ال يح.

 Ze'rê .16زعره  ،زعية

253 – 1611/هـ 3 -كم 933 -م:/

  Zerبمعن جبو طولي طولد كموا ليد فوي /قوامل كولياني /لهوذا الافوق ملقوعالقيا  .أموا ال وليي بيصولم فاقول أنو آياموي بمعنو  :صو ي قصوي ضواق /ص/239
لهذا بعاد ع أ اكل مصديا السمها .كما جات لدى االسدي بسن م األياما ْ :زعوليا:
الص اي .لنعتقد أ اليأاا األ ايا بعادا ع حقاق التسما .
 قيا ص اية تقع غيبي بلدة بلب فوي منتصوف السوفح الجنولبي ال يبوي لجبو "گويالكباي"  Girê Mezinلفاها م في حدلدي.

 ، Şerqiya .17شرقانلي  ،شيقا

263 - 1121/هـ 7 -كم 663 -م:/

 شرقيا :اسم عشاية كيدا الجد منها با مايدا لأليف /لايخ ص./58 قيا ص اية لقدامو تقوع فولق منبسوط مو جبو " شويقاا " .فحانموا لصو عسوكيالمسلما إل مدان سايل لأيادلا احت لها عقود اتفواق تسولام المدانو إلواهم موع ياهبهوا
في هذه القيا /الب ذيي ص  /163لكان تعيف بونف التسوما تقيابوا (شويقانا ،كموا
ليد في المصدي المذكلي.
.18

 Berkaşêبركشلي  ،بيكش

733 - 427/م:/

 َبيكاشووي :لاعنووي بالكيدا و "عنوود المنحوودي" لهوول صووف حقاقا و لملقووع القيا و  .أموواال ليي بيصلم فاقل أن اسوم آياموي :مو باو االضوطيابا أل مو السوياانا "يكوع
المعتزلل " أل بايك الكيح أل الم اية /ص ./69لك هذا م الف للحقاق .
 تقع عل السفح الجنلبي الشداد االنحداي الحدى ميتفعا جب سماق لتبعد عق.شيقاا في الشيق بنحل 4كم .ملقعها غاي ميئي لكسنها م بسة بعناا .
 Qestelê Miqdêd .19قسطل مقداد ،مزيع شيقا – المشيق 7– 388/كم563 -م:/

 قسط  :اسم لبئي لمنه موات قودام اقوع علو الجانوح ال يبوي للتو األثويي الملجولدشيقي القيا لمقداد هل اسم أحد السكا القدمات للقيا لالازا ل أحفاد فاها.
 قيا كباية تقع عل السفح الشويقي لجبو "شويقاا" .فاهوا ليشوا صو اية لوبعضملاد البنوات لالحودادة لتصولاح المكنوا الزياعاو  .لهوي قياو حداثو تسسسو منوذ ألا وي
العقوود ال ووام مو القووي العشوويا لتنموول بسوويع لكانو القياو القدامو تقووع علو قمو
 Gazêإل ال يح منها بنحل/1/كم لهجيها سكانها إل ملقعها الحالي.
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 Şêxorz .23شيخ خورز  ،شاخ يلز 1183 - 2773/هـ 5 -كم 643 -م:/

 اسووم ميكووح م و شرريخ :لقووح دانووي أطلووق عل و قبووي أسووف البوويج اليلموواني القوودامجنلبي مدان سايل "نبي هوليي" لتوذكي المصوادي التايا او أنو قبوي لقائود يلمواني.
لبعوود انوودثاي المدان و اعتقوود السووكا بقدسووا ملقووع القبووي لالبوويج لتحوول بموويلي الووزم
لتعاقح األجاا إل مزاي مقد ثم إل مسجد لاطلوق علاو الصوف الداناو (شواخ .،أموا
خورز :فهي التسما الكيدا للمدانو لمدانو "سوايل " لقود عيفو فوي العهولد الم تلفو
ليل نبي هليي لأ اويا باسوم
بسسمات عدة مث  :كليش كليلش قليش قلي
" ليز" الكيدي .لادمج الكلمتا (شاخ ل ليز ،فسصبح "شا ليز" .للما كانو
قيا شا ليز الحالا هي األقيح إل ذلك الملقع األثيي (المبايك ،عيف القيا بوذلك
االسووم .لهكووذا فاالسووم بالتسكاوود لووا م و اسووم ووليلز :بمعن و الووداك فووي الل و التيكا و
فالقيا لاسمها اسبقا كثايا لصل األتياك إل هذه المنطق .
 قيا كباية تتسلف مو ث ثو أقسوام غيباو للسوط لشويقا  .تتولز علو السوفحالشمالي لكتل جبلا تسم باسمها .لقد بنا القيا فلق ث ث نتولتا جبلاو علو امتوداد
أكثي /1/كوم .لكانو ميكوزا مهموا للحيكو المياداو فوي ث ثاناوا القوي الماضوي .لتقوع
بالقيح م مدان سيل "نبي هليي" المشهلية في التاياخ.
 Gundî Kerê .21صاغر أوبه سى ،صاغي 23 - 1142/كم 233 -هـ 633 -م:/

 االسووم بمعن و "األطوويش" بالكيدا و لهوول لقووح لسوواكنها األل  .لاالسووم العثمووانيتيجم السمها الكيدي بمعن "جماع األطيش".
 قيا ص اية تقع عل السفح الجنلبي الشويقي لميتفوع جبلوي اسواي لادي "جْ يْ قوا"في جنلبها.
 Xilalka .23صوالقلي  ،الميلا 393 - 3387/هـ 11 -كم 753 -م:/

 لكا :أ ذ اسمها م المااه اللفاية لم صول جياانهوا لكوا فوي االطويافال يبا لالجنلبا للقيا لالازا الكثاي م عال المات الص اية .لالتسما العثمانا هوي
بمعن  :القيا "كثاية المااه" .لاالسم المعيح تيجم ل سم الشعبي.
 قيا متلسط تقع عل السفح الجنلبي األدن لجبو "گوي الصو اي" .Girê Çûçikتكثي فاها الاناباع لفاها نسب عالاو مو حملو الشوهادا الجامعاو الوذا ديسولا فوي دل
لكا
الكتل االشتياكا السابق لكان ميكزا هاما للحزح الشالعي .لهي قيا لج
الذي كا شالعاا لإماما لجامع القيا لسنلا عدادة.
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 'Elî Bego .11مزرعة علي بك  ،علي بك

810 - 119/م:/

 االسم الشعبي م "علي" للقب "بك". قيا ص اية تقع عل السفح الجنولبي لجبو " گوي الصو اي "  .Girê Çûçikتبعودع ق .لكا /1.5/كم باتجاه الشما الشيقي.
 'Ebûdanê .25عبودان 295 - 595/هـ 12 -كم 533 -م:/

 أصل االسم م العلم "عبلد" لهل تص اي لتحبح م اسم عبدل. عبلدا قيا متلسط تقع عل السفح الجنلبي الشيقي لهضوب اسواي لادي "سولي األحمووي" فوووي جنلبهووا للادي " َگووولي  -األبووواض" فووي شووومالها الشوويقي .لتنتشوووي فووويجلايها حياج السنداا الجمال .
 Gundî Ĥeftêr .26حفتارو  ،الضبع 543 - 115/م:/

 بمعن "الضبع" بالكيدا لهل لقح أحد سكانها لالزا أحفاده اسكنلنها. قيا ص اية تقع عل السفح ال يبي لميتفع كلسي. Gundî 'Eeşûnê .27عشونة -عشانلي ،عشاني 163 - 619/هـ21 -كم663 -م:/

 عشلن  :اسم علم مؤنث مشوتق مو اسوم المويأة األللو التوي سوكن القياو لأصولهام ق.شاخ  Gu.Şêxعل جب هالاي لكان شقاق شاخ إاحمل مؤس قيا "شاخ".
نحول لادي جيقوا الوذي
 قيا ص اية تقع علو سوفح ميتفوع تنحودي منو المسواامي م غيبها .بني بجانبها سد ت زاني لم اسوتثمي بسوبح لو فوي الدياسو الجالللجاو .
بضع أاام.
لقد سحب طبقا األيض كما هائل م المات
 Zivingê .28زفنك  ،مزيع عشلني 22 - 385/كم 643 -م:/

 زڤنك :بمعن "الم اية " في الكيدا . قيا ص اية تقوع علو السوفلح الشويقا لجبو هوالاي .اموي بجانبهوا ال يبوي لاديجيقا لابعد ع قيا عشلن بنحل /1/كم جنلبا.
 Elîkeraعليكار  ،علي األطيش 133 - 699/هـ 5 -كم 993 -م:/

 بمعن "علي األطيش" لاالسم المعيح تيجم م التسمية الشعبية. قيا ص اية تقع فلق السفح الشيقي لجب  Girê Çûçikلتكثي حللها الاناباع..29

 'Ugaعوكانلي  ،علكا 465 - 2488/هـ 6 -كم 663 -م:/
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 علگا :اعتقد أن مشتق م اسم علم محلي محيف أل هل لقح ألحد ألائ سكانها. لهي قيا ص اية تقع عل ميتفع جبلي..33

 Gundî Jarê - Malê Jarêعلي جارو

643/م 5-كم:/

 االسم الشعبي بمعنو "النحاو أل الهزاو " لهوي صوف ألحود سواكناها "علوي" ألساكنتها حاوث تشواي صوا التسناوث فوي الكلمو الثاناو إلو أنو اسوم مؤنوث .للوا ل سوم
المعيح أا صل مع االسم القدام.
 قيا ص اية تقع عل ميتفع جبلي مشجي بالزاتل ..31

 Qaşaقاش أوشاغي  ،الحاجح 243 - 693/هـ 6.5 -كم:/

 قاشووا :اسووم أل لقووح ألحوود سووكانها األلائو  .لالتسووما العثماناو تعنووي "ألالد قوواش"للا ل سم المعيح "الحاجح" أا صل مع االسم األصلي.
 قيا ص اية تقلم عل قم ميتفع..32

 ، Qizilbaşaقزلباش  ،اليأ

األحمي 347 - 859/هـ 19 -كم  623 -م:/

 ْق ْووز بووواش :بمعنووو " ذل الوويؤل الحمووويات" كنااووو عوو جنووولد الشووواه إسوووماعا
الصفلي في ألا ي القي ال وام عشوي .لكوا األتوياك اطلقول هوذا االسوم علو عمولم
الفي الشاع لالصفلنهم بالقسولة لانلحواد .للهوذه التسوما قصو لهوي أ أحود سوكا
القيا األلائ كا قاساا لفظا فسطلق علاو األهوالي لقوح " قزلبواش" كنااو لصوفات تلوك.
لاالسم المعيح تيجم حيفا ل سم الشعبي.
 قيا ص اية تقع عل الطيف الجنولبي ال يبوي مو سوطح هضوب ميتفعو  .تنتشويبالتها عل ث ث ت ص اية متجالية.

 Qurta .34قورت أوشاغي  ،هلزا

272 - 1334/هـ 9 -كم 643 -م :/

 قليتووا :بمعن و الووذئح أل ألالد الووذئاح لهوول اسووم تيكووي األص و  .لالصوول ل سوومهلزا مع االسم القدام للقيا  .لنعتقد أ كاتح لجن التعياح قود أ طوس فوي كتابو التسوما
األ يى للذئح في العيبا لهي (هلاز  ،فكا مصادف أ جات ال طس علو صوا اسوم
كيدي بمعن (العالم أل الفنا  ،هلزا .Hozan
 قيا ص اية تقع لسط السفح الشمالي الشيقي لهضب كلسوا  .انتموي إلاهوا " لجوقليتا " أحد زعمات الحيك الميادا م النصف الل م القي العشيا .
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 Qurnê .35قورنه

383 - 1437/هـ 4 -كم 723 -م:/

 قليني :لتعني "الزالا " بالكيدا حاث تقع القياو علو أقصو الزالاو الجنلباوالشيقا لجب الت الكباي .Girê Mezin
 -قيا كباية تتسلف م قسما علاا لسفل تبعد ع الحدلد التيكا مساف /2/كم.

 Topelî Meĥmûd .36محمود أوباسي  ،المحملدا

693 - 168/م7كم:/

 التسما بمعن " محملد األعويج " لهول اسوم أل سواك لهوا .لالتسوما العثماناوتعني "جماع محملد".
 قيا صو اية تتكول مو عودة دلي للسوك تقوع لسوط منبسوط حيجوي مو أشوجايالسنداا لالص لي بحاث ت فاها ع العالم ال ايجي .في القياو منوز موؤيخ مو سون
 /1332/حسح التلقا الما دي الشيقي لاعتقد أن أقدم منز مؤيخ في المنطق .
 Qirigol .37قوري كول  ،الاابس 633 - 2324/هـ 15 -كم 517 -م:/

  Qiriبمعنووو " اابسووو " بالتيكاووو ل  Golبمعنووو "بحاوووية" بالكيداووو لالتيكاووولالمعن الكام هل "البحاية الاابس " .لاالسم المعيح هل تيجم غاي كامل ل سم.
 تقع القيا فلق كتل جبلاو تنتشوي مسواكنها علو قمتوا فسصوبح قسوما شويقي:قدام لكباي لغيبي حداث لص اي .لتتناثي حللها أحياج السنداا .
 Qota .38قوطانلي  ،قلطا 733 - 2148/م:/

 قل  :Qotفي الكيدا بمعن "حاسي أل عايي" ل"س يقل " تعن حاسي ألعايي اليأ  .لتلجد عل الميتفع المجالي لها يب أثيا باسوم قولتي  Qotêأل Kotê
لاعتقوود أ اسووم القيا و مسووتمد منهووا لم و ملقعهووا "الحاسووي" المشوواهد م و بعاوود .كمووا أ
"قل " اسم عشاية كيدا ص اية.
 قيا متلسط تقع عل هضب جبلا  .فاها بقااا طاحلن مائاو كانو تعمو بآلاويفع المات م صهياج أيضي إل األعلو ثوم صوبها علو مسون الطاحلنو لهوي فياودة
م نلعها في منطق عفيا .

 Kotana .39كوتانلي  ،المدلل

733 - 2356 /هـ 12 -كم 563 -م :/

 كلتانووا :المقطووع األ اووي  -anم و االسووم  Kotanبمعن و " األم " لالمقطووع األل Kûtبمعن "العيجوات" بالكيداو فاالسوم ميكوح لبمعنو " األم العيجوات " .لكانو تلوك
األم العيجات م ألائ سوكا القياو لسوما القياو بهوا .لمونهم مو اقول يبموا نغاظو
سوووكا القياووو بسنهوووا تلوووك األم كانووو مصووواب بمووويض الجوووديي  Kotîفعيفووو بلجههوووا
المجدلي (القباح.،
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 قيا كباية تتسلف م قسما تقعا فولق مويتفعا متجواليا أحودهما فوي الشويقلهي القياو القدامو لاآل وي فوي ال ويح علو السوفح الشويقي لجبو عُو ْپ  Upilaلاموي
باوونهم الطياووق المعبوود المووؤدي إل و بلب و  .تشوويف القيا و م و الشوويق عل و لادي " شوواي"
 Çayêالقادم م نلاحي بلب  .لكمعظوم القويى اللاقعو علو الطويق العامو تسسسو فاهوا
تجاياو لليشووا مهناو صو اية .لبناو علو ملقووع أثوويي قوودام للجوولد أحجوواي
محو
أثيا فاها.

 ، Kurzêlê .43كورزيلي  ،السعادة

14 – 754/كم 743 -م:/

قياب بوا عوائ
 اماث اسمها اسم قيا كليزا  -جلم لاقا أ هناك صم تلك القياتا  .لكا عودد منازلهوا سون  1923ث ثوا باتوا /جماو كنو  /...للوا ل سوم
المعيح أا صل بمعن االسم القدام.
 قيا ص اية تقع عند السفح ال يبي ألحد ميتفعاالتي تتج غيبا نحل لادي جيقا .اسك فاها عائ
المسا

 Cirqa .41جرقا  ،جيمقانلي

جب سماق تكثي حللها
آ شاخ إسماعا .

693/م 5 -كم:/

 جيقا :اسم عشاية الجود منهوا حول موايدا /لاويخ ص  ./49لجوات فوي حاشوا/شيفنام ص :/37إ جليقا أل جليقا جا م األكياد اسكنل أطوياف حلولا شوما
شيقي ب داد عل إحدى يلافد نهي داالي ...لاوذكي المسوعلدي أاضوا اسوم هوذه العشواية
/ملصللي عيح لأكياد ص ./445
 -قيا ص اية تقع عل السفلح ال يبا لجب سماق.

 Kêla .42كيالنلي  ،السمح

233 - 1231/هـ 22 -كم 663 -م:/

 كا  :بمعنو "الصولعا " اقول بعوض سوكا القياو عو مصودي االسوم بسنو اسوملقيا في نلاحي مايدا قدم منها بعض سكانها .أما "السمح " فهل اسم تعياح حداث.
 قيا متلسط تقع عل السفح الجنلبي ألحود ميتفعوا جبو سوماق .لهوي قسوما :علاا لسفل .

 ، Gundî Kurdo .43هاي أوغلي  ،العالا

683 – 554/هـ 5 -كم 573 -م:/

 االسوم الشوعبي بمعنو " قياو الكويدي" .لاالسوم العثمواني :هواي أغلول :بمعنو ابواأليمني .للا ل سم المعيح صل ال بالتسما العثمانا لال باالسم الكيدي للقيا .
 قيا ص اية تتسلف م قسما  :فلقاني لتحتاني تقع عل سفح جبلي .تشويف موجهتي الشما لالشيق لم مسواف /533/م علو نهوي صوابل الوذي اشوك هنواك جوزتا
م ط الحدلد السليا التيكا .
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 ، Heyama .44هياملي  ،النلي 337 - 922/هـ 4 -كم 833 -م:/

 َهااما :اسم كيدي اعبوي عو "المنواخ" لهوم اسوم علوم ألحود سوكانها األلائو لهويعائل كباية تتولز موا بوا القياو لحلوح لمدانو اعوزاز .أموا النولي :فهول االسوم الحوداث
المعيح.
 -قيا ص اية تقع عل السفح الشيقي لجب  :گي الص اي لملقعها جما .

 ، Si'iriya .45سعريانلي  ،المسعية

933 - 835/م:/

؟ قياو أقامو عل و السووفح الشوويقي لجب و  .Girê Çûçikتبعوود ع و ق.هااموا /1/كوومباالتجاه الجنلح ال يبي.
 Şingêlê .46شنكيل  ،شنك 13 - 689/كم 853 -م:/

 ْش ْنكا  :اسم شجية  Şingêlالجبلا المعيلف لهوي نول مو شوجي الوبطم ثميهواأص ي م الفستق الحلبي قلا  .لتقع القيا لسط منطق جبلاو حياجاو فاهوا الكثاوي مو
أنلا األشجاي الحياجا الجبلا .
 قيا متلسط تبعد ع الحدلد التيكا بضع مئوا مو األمتواي .تقوع علو مسوطحهضب جبلا حياجا تنحدي بشدة نحل الشما حاث الحدلد التيكا .
Qestelê Xidiriya .47

قسط

ضياانلي

723/م:/

 قسووط  :منبووع مووات اصووطناعي أثياووا كووا أم حووداثا .ل" ضووياا" هوول اسووم القيا والقدام التي كان بالجلاي.
 تسسسووو القياووو فوووي سوووتانا القوووي العشووويا بهجوووية السوووكا إلاهوووا مووو القووويىالمجالية .ثم اتسع لظهي فاها مه ص اية مو نجواية لحودادة إضواف إلو محو
لباع الملاد االسته كا .
 - Baxaşê .48باخاشي أل : Çatê
 با اشووي :تعنووي "ذا الهوولات العلاو " .لأاضووا  Çatêبمعن :المفوويق للقلعهووا علومفتيق أيبع طيق.
 تقووع بووا قياتووي حس و دايلووي لنووازا  .اعوولد توواياخ السووك فاهووا إل و ألا ووي عقوودالسبعانا م القي العشيا  .ابلس عودد الودلي السوكنا فاهوا نحول عشوية لأصو سوكانها
م ق".حس دايلي" .للم تدل بعد في التقساما اندايا للناحا .
 - Mala Esmetî Seydê .49بيررت عصررمت سرريدو أل  - Gazêالمرتفررع :عوودة دلي
للسك سكنها بداا عصم سادل م قيا حسندايلي منذ نحل ث ثوا عاموا لتقوع علو
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ميتفع جبلوي لعلو بعود /1/كوم جنولبي غيبوي (با اشوي ،للوم توديج بعود فوي التقسواما
اندايا للناحا  .لتسم  Gazêأاضا للقلعها عل قم الميتفع.

المصلي-27-ناحا بلب
المقاا 153333/1 :
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البحث التاسع

األسماء في ناحية شران
تضووم ناحا و شوويا  44تقسوواما إداياووا لتجمعووا سووكنا أيبع و منهووا أسوومات لملاقووع
مهجلية .ميكز الناحا هي بلدة شيا تحدها :م الشويق منطقو أعوزاز لمو الجنولح
ناحا الميكز لم ال يح ناحاتا معبطلي لبلب لم الشما الحدلد التيكا .

 ، Şera .1شران

483 - 2381/م:/

  Şerتعنووي القتووا بالكيدا و  .ل Şarriفووي الل و الهليا و القدام و تعنووي ملووك /ماموودجموول ص ./173للووم نتلص و إل و المعن و الحقاقووي السوومها يغووم أن و م و حاووث اللفووظ
لالمعن الظاهي لع م الجموع  anفوي نهااتو تويجح أصول الكويدي لبسنو اسوم ال لقوح
ش ص أل جماع سكن الملقع قداما.
 تقع بلدة شيا علو السوفح ال يبوي لهضوب كلسوا  .تبعود عو مدانو عفويا 13كومباالتجاه الشمالي الشيقي .إعماي المنطق قدام بدالل لجولد حجواية كلسوا مشوذب ضو م
لمقابي لآباي منقلية في الص ي تعلد إل العهد اليلماني .تجاليهوا ق .يبو شويا فوي
الجنلح لهي القيا القدام لتفصلهما لادي َع ْنتلز  'Entûzالقادم م الشيق.
اعم السكا بالزياع كمليد يئاسي؛ لتحاط بها حقول الزاتول لبسواتا الفاكهو .
تجايا لليشا ص اية للصاان لالحدادة لالنجواية لمولاد البنوات لمعاصوي
فاها مح
للزاتل .
شيا هي بلدة جمال لهادئ تما مسواكنها بانحوداي لطاوف نحول ال ويح لالجنولح
أناق و  .اقووع مبن و م فووي الشوويط فاهووا عل و
لبوودأ تظهووي فاهووا أبنا و حداث و بهائ و فووا
الميتفع ال يبي للبلدة لهل اعلد إل عهد االنتداح الفينسي في سلياا.
تتبع ناحا شيا القيى لالمزاي التالا [المصور :]49
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 ، Xirabî Şera .2خربة شران 523 - 4157/م:/

 يب شيا  :ملقع أثيي قدام لهام .لهي حالاا قيا كباية لتشك القسم الجنولبيلبلوودة شوويا عل و السووفح ال يبووي لهضووب كلسووا  .لقوود تلسووع القيا و لأصووبح جووزتا
يئاساا م بلدة شيا .
 ، Keferom .3كفر روم 352 - 735/هـ 8 -كم 366 -م:/

 كفويلم :اعتقود أنو اسوم النواني  -سويااني بمعنو "مزيعو الويلم" .للكو ال وولييبيصلم اقل أن آيامي بمعن " قيا االيتفا " ليبما كا ذلك هل الصحاح حاث تقوع
القيا عل جيف عا ٍ للضف الشيقا لنهي عفيا .
 قيا متلسوط تقوع علو السوفح الجنولبي ال يبوي لهضوب تشويف غيبوا علو نهويعفوويا  .لكان و القيا و م و أم و ك اآلغووا المعوويلف " كوولي يشوواد شوواخ إسووماعا زاده"
لاسك فاها.

 Baflûnê .4بافليون

157 - 632/هـ 13 -كم 773 -م:/

 اعتقد أ "بافلل " اسم سيااني.قيا ص اية تقع في ملقع حصا لجما اشيف عل مدان أعزاز لعل السوهل
اللاسووع فووي شوومالي حلووح .هلاتهووا علا و بسووبح ايتفووا ملقعهووا لكان و مصووافا لووبعض
آغلا المنطق في النصف األل م القي العشيا  .بالقيح منها بقااا معسوكي إنكلاوزي
للتنقاووح عوو الوونفط موو العقوود ال ووام للقووي العشوويا اصوو إلاوو طياووق ميصوولف
بالحجاية م شيقي ق.قطم اعلد إل تلك الفتية لالازا بحال جادة.

 ، Qerqîna .5بيوك قارقين  ،البستا الكباي

193 - 393/هـ 8 -كم 383 -م:/

 قايقانا :االسم م حاث السااق لاللفظ كيدي األص دل معيف أصل  .لالتسوماالعثماناو "باوولك قووايقا " هووي بمعنو "قوويقا الكباووية" .أمووا االسووم المعوويح فهووي تسووما
يسما حداث .
 -قيا متلسط تقع عل بعد /2/كم شيقي نهي عفيا

عل سفح هضب جبلا .

 ، Gundî Dêwrîş .6قارقين صغير  ،القاية 152 - 979/هـ 7 -كم 453 -م:/

 تعيف شعباا بـ " قيا دلياش" لديلاش هل اسم علوم محلوي كويدي .لاالسوم مواقب التعياح هل "قايقا ص اي" .لال ع ق ل سم المعيح باسمها القدام.
 -قيا ص اية تقع عل السفح الجنلبي الشيقي لميتفع.
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 ، Çema .7چمانلي  ،جما 428 - 956/هـ3كم  585 -م:/

 َچ ما  :Çemaاسم عشاية كيدا الجد مونهم حول بودلا /لاويخ ص ./49لهولاسم ش ص اتيدد اسم في أغنا شعبا قدام ت ن فوي تلوك النولاحي اصو  .يبموا كوا
القيا استمد اسمها م اسم ذلك الش ص  Çemoلكا م سكانها األلائ .
 قيا و متلسووط تقووع فوولق هضووب تنحوودي سووفلحها ال يبا و بشوودة نحوول لادي نهوويعفيا  .تنتشي عل السفلح المحاط بها غابا الصنلبي.

 ، Ĥilûbiyêحلوبية:
حللبا  :بمعن "ناهض لقائم"  /قامل كلياني ./أما يلاا سكا القيا فتقول  :بوس
اسم القيا ميكح م كلمتا حلل :لهي كلم عيبا م الجما ل بوي  :Bîاسوم شوجية
الصفصاف بالكيدا فاكل المعن كام  :شجية الصفصاف الجمال  .لالازا فوي ملقوع
ت حللبا األثيي اللاقع بجلاي القيا أشجاي صفصاف كباوية لجمالو لعيفو القياو
لملقعها بها .لهما قياتا :
 ، Gundî 'Elkê, Ĥilûbiyê Mezin .8حلوبي كبير 383 - 553/م :/

"علكي"  'Elkêلهل تص اي السوم "علوي" أل مو أقوام فوي
أكثي ما تعيف بقيا َ
ذلووك المكووا فسووما القيا و باسووم  .لال أحوود اوودعلها ب وـ "حلوولبي كباووي" حالاووا .لسووما
بالكباية لا لكبيها لإنما لسك آغلا جللسي م عشية شكاك فاها.
 -قيا ص اية تتسلف م عدة بال

تقع عل الضف الجنلبا للادي " ق يه جلين ".

 ، Ĥilûbiyê .9حلوبي صغير 425 - 369/م :/

 قيا ص اية تقع بجانح سد مادانكي في جهت الجنلبا . ، Sînka .13سنكرلي – سنكانلي  ،سنكيي 593 - 2818/هـ 1 -كم 553 -م:/

 سانكا :اسم طائي شتلي ل"سنكا " عشاية كيداو الجود منهوا فوي لالاو "باتموا "في شمالي كيدستا  .لسنكيلي بمعن "صانع األدلا " لهي تسما كيدا األص .
 قيا و كباووية تقووع فوولق هضووب كلسووا  .إعموواي المنطق و قوودام بدالل و لجوولد م وواليلكهلف منحلت في سفح الهضب  .الجد مزاي "غياح" عل القم المطل عل القيا .

 ، Qeredepe .11قره تبه  ،الت األسلد

636 - 1241/هـ 6 -كم 443 -م:/

 االسووم الشووعبي َق َيدَ پ و  :تيكووي األص و بمعنووي التل و السوولدات لهووي تسووما للهضووبالبيكانا التي تقع القيا عل سفحها الشمالي الشيقي .االسم بعد التعياح :تيجم عيباو
ل سم الشعبي.
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 قيا و متلسووط تقووع عل و السووفح الشوومالي الشوويقي لهضووب اسووتيها غطووات بووازلتيمتفتووو  .اموووي جووودل كفيجنووو مووو شووويقي القياووو  .فاهوووا معامووو للباووويا لميكوووز لباوووع
األعيا بجانح الطياق العام.
المحيلقا لعدة صاال نقام حف

 Kortikê .12كورتك  ،الحفية

433 - 35/م:/

 كليتك :بمعن "الحفية " لهي تسما كيداو للملقوع المون فض الوذي اس وذ شوكحفية كباية بقطي حلالي /1.5/كم تقع غيبي ميكز شيات الحبلح لتقوع مسواك القياو
عل الحاف الشيقا للحفية فاستمد القيا اسمها م صفا المكوا  .لالتسوما العيباو
"الحفية" هي تيجم ل سم الكيدي.
 تتووسلف م و عوودة دلي للسووك فاهووا قصووي آل جللسووي م و آغوولا شووكاك لتعوولدملكا القيا إلاهم .الملقع مشجي باألشجاي الحياجا لصاي غاب لاسع لجمال .

 Be'rava .13علي بازان  -علي بازانلي

6 - 719/كم 393 -م:/

 َبعياڤووا :اعتقوود أ أصو أسوومها مو  Ber avaأي بجانووح المووات لتقووع القياو علوالصف الشيقا لنهوي عفويا  .لهول أاضوا اسوم لمجملعو عشوائيا كيداو الجود منهوا فوي
جنوولبي كيدسووتا لفووي مدان و دمشووق أاضووا لمنه وا "أحموود البووايافي" المجاهوود الدمشووقي
الكيدي المعيلف أثنات االنتداح الفينسي.
 قيا متلسط تشيف غيبا عل بحاية مادانكي .الجود شويقي القياو ملقوع أثويياحلي مداف لمساك كباية متعددة ال يف محفلية في الص ي .لقد لصول ماواه بحاوية
مادانكي إل حدلدها ال يبا .

 ، Omera .14عمرانلي العميا

1338 - 935/هـ 4 -كم 573 -م:/

 أل َميا :اسم علم كيدي مشتق م "عمي" .كما أن اسم لعشاية م قبال "مللي جبقيه ج داغ " لمساكنها غيبي قايشهي /زكي ج 1ص./414
متجه و غيبووا نحوول لادي نهووي
 قيا و متلسووط تقووع فوولق هضووب ت ووددها مسوواعفوويا لأهمهووا لادي "سوواما "  Sîmanبنبع و لبسشووجاي الوودلح الض و م الملجوولدة فووي
مجياه .لقد تم تحياج المنطق اللاقع جنلبي غيبي القيا .
 ، Qetlebiyê .15قوزلي بيكار  ،الجلز 463 - 7/م:/

َ -ق ْتلَ ْبا َ :قتلَح  Qetlebاسم شجية حياجا بيا جمال بالل
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الكيدا .

 تتسلف م عدة دلي للسك تقع عل الضف الجنلبا للادي تلا ق الوذي اتجو غيبوام قيا عيح لايا نحل نهي عفيا  .تبعد ع الطياق العام شويا  -دايسولا مسواف
/2/كم جنلبا.

 Qitmê .16قطمه

988 - 5749/هـ 4 -كم 653 -م:/

 قطم  :اعتقد أ االسم تيكي األص لمعناه "الت لط " لهناك يلاا شوعبا تتحودثع ع ق االسم بلالدة " تامليلنك" القائد الم للي المشهلي(.،1
 قيا كباية مزدهية تقع عل السفح الجنلبي لهضب كلسا  .بجانبها محطو القطوايالمعيلف باسمها .لالجد ت أثيي كباي عل بعود  833م جنولبي القياو احولي أساسوا
ألبنا مو الحجواية الضو م المشوذب لتنتشوي علو سوطح الكسوي الف اياو  .توم تحوياج
الميتفعا الشمالا لالشيقا المطل علاها .فاها دائية حياجا لمحطو للسوك الحداداو .
لكان و القيا و مقوويا هامووا للقوولا العثمانا و لالفينسووا م و بعوودها .لمنهووا عضوول مجل و
الشووعح السووابق أحموود م توواي لالعضوول السووابق فووي قاووادة فووي حووزح البعووث فووي حلووح
د.يشدي م تاي.

 Qestelê kîşik .17قسطل كيشك  ،القسط

483 - 539/م 4 -كم:/

 كلم قسط بمعن "مصدي موات ل" كاشوك" هول تصو اي كويدي السوم المنحوديلالقيا ملجلدة عل سفح منحدي ص اي لفي نهاات الشومالا نبوع يقوياق تجويي مااهو
نحل نهي عفيا لقد أ ذ القيا اسمها من .
 قيا ص اية تقع عل السفح الشمالي لهضب جلمك تبعد عو نهوي عفويا بنحول/1/كم م جه الشيق.

 ، Qurtqulaqقورت قالق  ،الداح:
 قوولي قوولالق :كلم و تيكا و بمعن و " أذ الووذئح " .لاالسووم المعوويح تيجم و غاوويدقاق للمعن التيكي .لهما قياتا منفصلتا :
 ، Qurtqulaqê Mezin .18قررورت قررالق كبيررر  ،الووداح الكباووي 5 - 2549/كووم -
383م :/قيا متلسط تقع عل الضف الشيقا لنهي عفيا .
 - 1اقا أ القائد الم للي تامليلنك كا اصطحح مع لالدت العجلز لبانما كا اعسكي في
سه العمق أبد لالدت يغبتها في الزلاج فتعجح تامليلنك م ذلك لعندما لص في
مسايه إل ملقع ق .قطم أنكي يغبتها تلك إنكايا تاما حانها أيس تامليلنك م اجلح
تيابا م سه العمق للضعها تح فياشها فكيي العجلز يغبتها في الزلاج فاعتقد
تامليلنك أ التياح أل البائ هي السبح في ذلك فقا " :الت لطلا تياح العمق مع هذا التياح
أي " Qatmeالت لط" لمن جات اسم القيا ؟!.
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 ، Qurtqulaqê Çûçik .19قررورت قررالق صررغير الووداح الص و اي 285 - 869/هووـ -
8كم 373 -م :/قيا ص اية تقع عل الضف الشيقا لنهي عفيا .
 Serê Kaniyê .23كفرجنة 183 - 771/هـ 7 -كم 563 -م:/

 االسووم الشووعبي هوول  " Serê Kaniyêيأ النبووع " لهووي تسووما كيداو لالسووكاالمحلال ال اسملنها إال بهذا االسم .أما ع اسم كفيجنو اقول األسودي /الجوزت السواد
صفح  /374نق ع األح شلح أن اسم آيامي م "كفي جنتا" أي ق.البستا .
قيا ص اية تقع أسف السفح الجنلبي لهضب تسم جب منا  .اتفجي بجلايها عوا
مات كفيجن الذي امد قسوما مو مدانو عفويا بماواه الشويح لغزايتو / 333ثوا .اموي
يئاسووا تووؤدي إل و نوولاحي شوويا لبلب و
بجلايهووا ووط القطوواي .لهووي عقوودة ملاص و
باتجاه الحدلد التيكا للذلك نشوس بجانبهوا سولق صو اي لعودد مو الليشوا الصوناعا
لصووواان اآللاوووا الزياعاووو لالميكبوووا لمحطتوووا للمحيلقوووا لمقاصوووف ايتادهوووا
المتنزهل  .فاها معسكي لط ئع البعث في محافظ حلح لميكز صحي .لملقوع القياو
اصطاافي جما  .لقد تحللو المسواف بوا قياتوي قطمو لكفيجنو لبطول نحول /2/كوم
إل منطق سكنا سااحا كما تم فتح في لجامع اص فاها.
 Gabeleka .11گابلَك القطاية 170 - 511/م:/

 گا َبلَك :لمعناها "الثلي الميقط " كا سكا القيا األلائ املكول ثايانوا ميقطوتيع في تلك النلاحي فعيف القيا بها .لهل اسم طائي ص اي أاضا.
 -قيا ص اية عل السفح الجنلبي لهضب تنحدي نحل اللادي جنلبي القيا .

 Metîna .22متينلي

الضح 435 - 1962/هـ 3 -كم 533 -م:/

 َمتانا :اسم جب لمنطق معيلف في جنلبي كيدستا  .ل"متانا " م عشائي ملوالكيدا /لصفي زكياا ص./664
 قيا كباية تقع عل السفح ال يبي لهضب كلسا . ، Meşalê .23مشعلة 523 - 1324/م:/

 ذكي اب الشحن لكذلك ااقل الحمولي اسومها علو شوك "مشوح " لبسنو فاهوا قبويالنبي داللد للكننا لم نتلص إل معيف معن االسم.
 قيا متلسط تقع عل الجانح الشومالي لولادي كفيجنو اموي بجانبهوا الشومالي وطسك الحداد لنفق مشعل للقطاي .تلجد بجلايها زااية عبدالحنا المعيلف  .لهي تشويف
م ال يح عل ملقع أثيي بدالل لجلد قطع ف ايا كثاية لأحجاي مشذب فاها.
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 ، Meydankê .24ميدانكي المادا 255 - 4969/هـ 13 -كم 363 -م:/

 -مادا  :بمعن الساح في الل

الكيدا .

 تشوكل مو قسووما  :علاووا  Jorînلسووفل  .Jêrînلهووي قياو كباووية تحللو بعوود تشووكالتجايا  .لهي مو القويى
بحاية مادانكي إل ملقع سااحي جما لكثي فاها المح
المزدهووية لفاهووا ليشووا حوودادة لنجوواية لصووادلاا لمطوواعم جاوودة لميكووز صووحي.
لكا هناك ش مادانكي الجما عل مجيى نهي عفيا لبجانبها طاحلن مائا كان
التزا تعم إضاف إل جسي م العهلد القدام غمي جماعها بمااه البحاية.
Alciya .25

آلاجي 1315 - 1259/هـ 393 -م 23 -كم:/

 آ  :Alتعنووي العلووم أل الياا و بالكيداوو  :Cîالحق و ل لاوو تفاوود بمعنوو "صوواحح"فاصبح المعن كام "أصحاح الياا ".
 -قيا ص اية تقع فلق ت ص اي .لهي مبنا عل ت أثيي قدام.

 Îkîdam .26إيكيدام

دام 353 - 729/هـ 15 -كم 543 -م:/

 اسوووم تيكوووي بمعنووو "الحجووويا أل العمووولدا " .ل "دام"  :Damفوووي الكيداووو بمعنووو"كئاح لحزا " أاضا /قوامل كولياني ./الصول لمعنو االسوم المعويح باالسوم األصولي.
لقد تكل للتسما صل بالعبادا لالتنسك في الداان المساحا لالتي كان تتم قداما علو
األعمدة الحجيا أل عل األشجاي أل ما شاب ...
 قيا متلسط تبعد ع الحدلد التيكا مسواف نحول 333م لعو مدانو سوايلهليي ،نحل /5/كم.

 Diraqliya .27دوراقلي

دلياق

(نبوي

623 - 1166/هـ 15 -كم 493 -م:/

  :Deraqفي الكيدا تعنوي "لضوع أل حالو " لقود اكول االسوم مشوتقا منهوا .ل:Duraqل لاا في التيكا تعني "الملقف" أل مكا اللقلف .أما اسم التعياح فهول تحياوف لفظوي
ل سم القدام.
 قيا ص اية تقع عل الضف ال يبا لنهي عفيا . Dêrsiwan.28ديرسوان 2393 - 3832/هـ 12 -كم 483 -م:/

 دايسلا  :داي  +سلا  :اسم لداي أل لملقع أثيي قدام. دايسوولا  :قيا و كباووية الجوود غيبهووا لعل و بعوود نحوول /2/كووم جسوويا م و العهوودالمحلا حت المنا هذا .لهي ميكز هوام لعائلو
اليلماني ما ازاال ا دما الملاص
حج ألمي المعيلف في تاياخ ج.الكيد قداما لآل شاخ إسماعا زاده أاضا.
-255-

 ، Dîkmedaş .29ديكمه طاش العملد 9 - 755/كم 693 -م:/

 داكم و  :فووي الل و التيكا و بمعن و العموولد ل طوواش داش :فووي التيكا و لالمعن وكام  :العملد الحجيي .لالتيجم العيبا ل سم ناقص .
 قيا متلسط تقع علو السوفح الجنولبي ال يبوي لجبو " صوقي تبو " .لهوي تجواليالحدلد التيكا م الشما .
 Zêtûnek .33زيتوناك  ،الزاتل 864/

595هـ 18 -كم 473 -م:/

 زاتلنواك :االسوم ميكوح مو  Zêtûn + ek :مو شوجية الزاتول لال حقو .ekالتي تفاد صااغ األسمات في الل الكيدا .
 قيا متلسط تقع غيبي نهي عفيا  .فاها بال قدام آلغولا آ شواخ إسوماعازاده لهي م مياكزهم األساسا .
 Se'rîncek .31سعرنجك– سعركانلي ،السعي 843 - 752/هـ 15 -كم 633 -م:/

 َس وعْ ي ْن َجك :تعنووي "صووهياج المووات األيضووي" مووع إضوواف الحق و صووااغ األسووماتالكيداو  ekإلو االسووم .لتعياووح االسووم اعتبوواطي حاووث المعنو " للسووعي" فووي العيبا و
أاضا.
 قيا و ص و اية تقووع عل و الضووف ال يبا و لنهووي عفوويا بنحوول /3/كووم لتقاب و جب وشا ليز شماال.
 ، Şîlte't .32شلتاح 333 - 283/هـ 15 -كم 433 -م :/

 شالتاح :أص الكلم "شوالتاح" لهوي محيفو مو أصولها الكويدي  Şîn tehtبمعنو"الص لي الزيقات" للك استبد حيف " " بـ " " لهل أمي لايد في الل و الكيداو
لص لي تلك النلاحي م تلف األللا اما ما ظهي منهوا بجولاي نهوي عفويا إلو اللول
اليمادي المشلح بالزيق بحاث تبدل زيقات فاتح اللل .
 قيا ص اية تقع عل هضب تنحدي بشودة نحول لادي نهوي عفويا شويقا لتتوا مالحدلد التيكا م الشما  .لتلجد حللها يائح أثيا لكهلف.
 ، 'Erebwêranعرب ويران العيلب 569 - 426/هـ 565 -م:/

 عيح لايا  :بمعن " يب العيح " أل لايا  :هي بمعنو " يابو أل مويضالس " في الل الكيدا  .لالصل للعيلب بهذه القيا الص اية البعادة ع السااس .
 قيا ص اية تبعود مسواف /2/كوم عو الحودلد التيكاو  .تحواط بهوا غابوا الصونلبياالصطناعا م الجنلح لهي م قيى آغلا حج ألمي.
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 Omer Simo .33عمر سمو السام 545 - 647/هـ 13 -كم 553 -م:/

 عمووي سوومل :اسوووم سوواكنها األل لالاوووزا أحفوواد أحفوواده اسوووكنل القياوو  .االسووومالمعيح "السام" المعن ل حت في الل العيبا .
لابعودا

 قيا ص اية تشيف شويقا علو نهوي عفويا لعلو يافوده نهوي صوابلعنها نحل /4/كم.
 ، Qestela 'Elî Cindo .34قسطل جندو 593 - 2138/هـ 8 -كم 733 -م:/

 اسوومها الكام و " قسووط علووي جنوودل" عل و اسووم أحوود سووكانها األلائ و  :علووي جنوودل.لجندل في أدح الداان انازادا بمعن المؤم أل الحكام.
 قيا كباية عامية تقع عل السفح الجنلبي ال يبوي لجبو پايسو الكلسوي Çiyayê .Parsêفي القيا نسب كباية م ألائو المهواجيا إلو ألماناوا مموا انعكو إاجاباوا علو

اللضعهم االقتصادي لسكا القيا  .لهي م القيى انازادا .
 ، 'Elî qîna .35جديدة قسطل جندو  ،مزيع القسط 663 - 143/م:/

 م اسم العلم "علي" للقب "قا " .تقع بالقيح م ق.قسط علي جندل. قيا إازادا ص اية تقع جنولبي غيبوي ق.قسوط جنودل بنحول /1/كوم .تحواط بهواحقل الزاتل .
 ، Mersewa .36مرساوا 293 - 551/هـ 23 -كم 413 -م :/

يسلا :اسم عشاية كيداو الجود منهوا فوي نولاحي مدانو أليفو  .لأقتوب األسودي
 َم َم األح أيمل ع معن اسم القيا لقا هل م  :مويي سوبا أي :مواي سوابا .لنعتقود أ
هذا بعاد ع الحقاق .
 قيا ص اية تقع فلق منبسط ص يي انحدي جنلبا نحل نهوي صوابلالحدلد التيكا /1/كم.

لتبعود عو

 Wêregan.37ويركن– ويركان البااع 463 - 441/هـ13 -كم 463 -م:/

 لايغا  :بمعن الذئح في الل الفايسا القدام  .أما في التيكاو فبمعنو البوائع ألالمعطي .لاالسم المعيح تيجم للتسما التيكا المفتيض للقيا .
 قيا ص اية تقع عل سفح انحدي غيبا نحل نهي عفيا  .الجد جنولبي القياو توأثيي كبي لهام ادع " تلا ق" .تظهي بجلايها أساسا ض م أبنا أثيا .
 ، Yazibaĝ .38يازي باغي  ،الكيلم 215 - 315/هـ 12 -كم 663 -م:/
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 باغ :اسم كيدي بمعنوي "مكوا مشوجي" ل اوازي :بمعنو "الصواف أل اللجو " فويالتيكا  .لقد عيح االسم إل الكيلم لكثية شجاية الكيم فاها.
 قيا ص اية تقع عل السفح الشمالي لجب پايس  .Çiyayê Parsêلهوي ت صوقالحدلد التيكا م جهتها الشمالا .
.39

 Tilîlaqمزيع الصنلبيا 525 - 132/م:/

 تلا ق :اسم للت األثيي .لهل ملقع مهجلي حالاا..43

Dudêrê

الدلدايا :/ 42/

 -دلدايي :بمعن " ذا

الدايا ".

 ملقعها غيبي ق.ماودانكي هجيهوا سوكانها فوي اليبوع الثواني مو القوي العشويا .لفي الملقع ت أثيي قدام.
 ، Pelûsank .41بللليا :/ 521/

 پاللسانك :االسم الكيدي لـ " شجية البالسا " لهي شجية ذا زهوي أبواض طاوحاليائح  .لتم تعياح االسم إل البللليا .
 ملقعها ما با قياتي "زاتلناك" ل"آلجاا" لهي قيا فائق آغا شاخ إسوماعا زادههجيها سكانها بعد لفات في ستانا القي العشيا .
 Dargir .42داركير:
 دايگي :بمعن "الشجية الكباية ". تتبع قيا  Pelûsankلهي مهجلية حالاا. Naza .43ناز أوشاغي  ،المحبب 565 - 1873/هـ 4 -كم 533 -م:/

 نووازا :أسووم ميكووح م و كلمتا "نوواز"  :Nazاسووم علووم مؤنووث بمن و الوودال  :ل :anبمعن األم لاكل المعن كام " :األم ناز" .لاالسم العثماني هل بمعن "ألالد ناز".
 قياو متلسووط لهووي معيلفو بكثووية مطيباهووا قووداما لحووداثا مثو  Hes Nazîل 'Evdê Şe'rêلأبل أديا لغايهم.
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المصور  – 28-ناحية شران .المقياس153333/1:
حدود دولية  .+ + +حدود المنطقة + - + - +
طريق
حدود النا ..حدود القرية – -. -. - .
معبدة ====  .خط القطار ……  .نهر
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البحث العاشي

القرى المهجورة والتجمعات السكانية الجديدة
القرى المهجورة
تلجد العداد م القيى التي هجيها سكانها فوي فتويا م تلفو و مائو عوام للوم
ابق منها سلى يائبها لأسوماؤها .حودث ذلوك ألسوباح معاشوا غالبوا نظويا أل السوفلح
الجبلاو التووي قطعو منهووا األشووجاي الحياجاو لزيعو بكوويلم الزاتوول لالعنووح لووم تعوود
تووؤم متطلبووا الحا واة الالما و  .لقوود سوواهم تبوود المنوواخ لقل و األمطوواي لانعوودام الميافووق
العام و فووي الياووف قووداما -م و ماوواه الشوويح لكهيبووات لطوويق معبوودة لال وودما المدنا و
األ يى -في تيك النا لقياهم لالهجية إما قيى أ يى أل إل البلدا لالمد الكباوية
ل اصو إلو حلووح أل إلو المهوواجي األليباو  .لالقوويى المهجوولية التووي أمكننووا معيفتهووا
هي:

– مركز عفرين :
مسكنا للك ت لف حي اآلغلا  .هجي

في اليبع

 كيسا طاش  :Kersanêكانالثالث م القي العشيا .
 كفيالح :تقع جنلبي ق.بيج عبدالل  Bircêلفاها آثاي قدام . كفي بل  :Kefer bilêتقع قيح ق.جلب .Cilbir عا داب  :التابع لقيا جلاق .Coqê گلبلوو  :Gobelêيابوو علووو جبووو لالووول اسووكنها اليعووواة فوووي فصووولي اليباوووعلال ياف.

– ناحية شيخ الحديد :
 ياب علي زاني  Xirabî 'Elî Zênêلچو موا  :Çemaلهموا قياتوا بجانوح بلودةشاخ الحداد.
 قيا و زڤنووك  :Zivingêملقعهووا مقابوو ق.هاكچ و  Hêkiçêعل و الكتووف الشوويقيللادي جيجم.
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 يابوو ق.آنقلوو  :Anqelêشوويقي قياوو آنقلوو هجيهووا سووكانها فووي ألائوو القوويالعشيا .

– ناحية جنديرس :
 چامل با  :Çamli bêlقيح جنداي . سفيا . أبوول كعووح غيبووي :كانو ميكووزا إازداووا جنوولبي ق.فياياو  Firêriyêلتيكو فوويألاسط القي العشيا .
 -زالق  :Zelaqêهجي

منذ سبعانا

القي العشيا .

 بازاا ل يابتها  :Baziya û Xirabî Baziyaتقعا في جب قوازقلي لهجيتوا فويالعقد األ اي م القي العشيا .
 -دالا تحتاني  :Dêwê Jêrinهجي في سبعانا

القي العشيا .

 قيا فالك  :Gu.Fîlikملقع لقيا تقع مقابو ق.داولا تحتواني علو الضوف الامنوم نهي عفيا أسسها المدعل فالك م ق.بيمج  Birîmceفنسوب إلاو لهجوي فوي
سبعانا القي العشيا .
 -مدااا :ياب عل الضف الامن م نهي عفيا مقاب ت سلللي.

– ناحية شران :
 َق ْتلَبا  Qetlebîyêأل "عوا الجولز" :ملقوع لقياو تقوع علو لادي تلوا ق Tilîlaqجنلبي غيبي دايصولا هجوي فوي العقود التاسوع مو القوي العشويا  .ل  Qetlebهوي

اسم شجية جبلا معيلف .
 دلدايي  :Dudêrêملقع لقيا غيبي ق.ماودانكي هجيهوا أهلهوا فوي اليبوع الثوانيم القي العشيا .
 بللليا  :Pelûsankêملقوع لقياو بوا "زاتلنواك" ل"آلجاوا"القي العشيا لكان قيا "فائق آغا" لاسك فاها.
 -دايكاي  :Dargirكان تتبع قيا .Pelûsankê
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لو

فوي مسوانا

– ناحية بلبل:
 قيا دبايا  :Dupiraملقعها جنلبي غيبوي بلبو هجيهوا أهلهوا فوي اليبوع األ اويمو القوي العشويا لاسوتقيلا فوي ق.قسوط ضوياا  Qestelê Xidiriyaالتوي أنشوئ
حداثا.

– ناحية راجو:
.عتمانوا  'Etmanaلكانو تسوتعم
 خراب مجيرد :تقوع فوي سوه لاچو لهوي لسوكا ق َبشك ملسمي.
 -خراب قوالي  :Xirabî Qewalaلا

في الملقع سكا .

 قيا "علي پالو" :كان تشيف عل ق.قلپي َ " Gu.Qopêحمْ َشلكْ " الحالا . قيا وادي زڤنك  :Gu.Gelî Zivingêتشيف عل قَ .حمْ َشلَكْ الحالا . قيا سِ يلك  :Gu.Sêlekêتقع بعد قَ .علتاناا  'Eltaniyaعل الجه الاسيى مو الطياوقالمعبد الحالي.
.علتاناا .'Eltaniya
 قرية الشيخ  :Gu. Şêxإل ال يح م ق َ فرفرك العليا  :Firfirkê Jorinهاجي سكانها إل بلدة ياجل. -القرية الوسطى  :Gu. Ortêجنلبي ق ْ .ياح سْ للك.
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التجمعات السكنية الجديدة
عل و ال ويغم م و الهجووية الكثاف و م و منطق و عفوويا لالتووي التووزا مسووتمية إال أ
النشاط العمياني ازداد في القسم الجنلبي السهلي منها حاث تبن الكثاوي مو دلي السوك
الجدادة عل أطياف القيى لجنبوا الطيقوا لبوا الحقول مموا انبو بتحول المنطقو
تدياجا إلو منطقو سوكنا متيابطو مثو بواقي المنواطق الزياعاو فوي سولياا موع تولفي
فيص العم لالمعاش .
لم التجمعا السكنا التي تسسس حداثا نذكي:
 قارسرراق  : Qarsaqتجمووع سووكاني علوو السووفح الشوومالي لجبوو لالوول غيبوويق.إسكا بنحل 1.5كم .تم البنات في هذا الملقع في ستانا القي العشيا مو قبو أسوية
عيباو مو "ميبووي الماشووا الملسووماا " بعوود أ حصوول علو أياض بقووانل انصو ح
دلي للسك .
الزياعي .لفاها حالاا نحل عشي ٍ
 كاني دينكي  : Ke'ni Dînkêملقع سوكني جداود بوا قياتوي شواح الوداي لإسوكاتقطنهووا عوودة أسووي لميبووي الماشووا الملسووماا اسووتقيلا هنوواك بعوود االسووتفادة م و قووانل
انص ح الزياعي.
 باخاشرري  : Baxwaşêلتعنووي "ذا الهوولات العلا و " ملقعهووا بووا قياتووي حس ودايلي لنازا عل مفتيق الطيق المؤدا إل نبي هليي لبلب لمادانكي .اعولد تواياخ
السووك فاهووا إل و ألا ووي عقوود السووبعانا م و القووي العشوويا  .لابلووس عوودد دليهووا سووبع
لأص سكانها م ق.حس دايلي.
 ضاحية كفرجنة :تحلل المساح با مفيق قياتي قطم لكفيجن بجلاي الطياوقالعام حلح-عفيا لبطل تقيابا /2/كم إل منطق سكنا جمال  .فاهوا عشويا الفوا
التجايا لالحيفا التي تلبي حاجوا
الحداث مع عدد م المطاعم لالمقاصف لالمح
الماية لالمصطافا لالسكا القاطنا هناك.
 المنصورة :تقع جنلبي ق.فيايا لهي قيا ص اية لحداث معظم سوكانها موالعيح المنتفعا م انص ح الزياعي .تم بناؤها بجلاي ق.أبل كعح المهجلية.
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مالحظات عامة حول التسميات
لدى التدقاق في األسمات الج يافا في منطق عفيا

امك استنتاج ما الي:

 -1أسمات الجبا لالميتفعا لاللداا لالت لالسهل لالاناباع لجدال المااه
لحت أسمات الص لي لاألشجاي الممازة لالكهلف أي المعالم األساسا في تضايا
منطق عفيا لجماع تكلاناتها الج يافا تقيابا تكاد تكل جماعها أسمات كيدا لفظا
لمعن سلى قل قلال منها هي أسمات أع م إس ما معيلف است دمها األكياد لقد
أطلقلها بشك اص عل المزايا لاألماك المبايك  .لأل أسمات المعالم الج يافا
اليسما لذلك بقا دل تبدا لاتداللها السكا
لالتضايا التدل عادة في السج
كما هي في األص .
 -2أسوومات التجمعووا السووكنا  :تبلووس نحوول  363اسووما .أكثووي م و  %83منهووا كيدا و
األصووو أل مووو تسووومااتهم لهوووي إموووا أسووومات علوووم أل أسووومات عشوووائي أل صوووف للملقوووع
الج يافي للقياو  .لتتولز النسوب الباقاو أي حولالي  %23مو تلوك األسومات علو النحول
التالي :حلالي  33اسما سيااناا ل نحل  18اسما تيكاا لقياب  12اسما عيباا.
 -3تتلز األسمات السياانا لالعيبا عل ناحاتي عفيا  -الميكز لجنوداي  .أموا
األسمات التيكا فتلجد في ناحاتي شيا لجنداي .
 -4اشوواي توولز األسوومات إلو أ نوولاحي شوواخ الحداوود لياجوول لمعبطلووي لبلبو تكوواد
ت لل م األسمات غاي الكيدا لهذه تعك لاقع الحال االثنا الكيداو الصويف فوي تلوك
النلاحي منذ القدام.
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