
  َ.5115 –( 66 -66اٌؼعظاْ ) – اٌؼشؽْٚٚ اٌثب١ٔخ اٌكٕخ –اٌسٛاؼ  - (1)

 

[1] 

 

 
 وارـالح

 

الحوار الكردٌة وتهدؾ إلى تنشٌط  ثقافٌة فصلٌة حرة تهتم بالشإونمجلة 

 .الوطنً

 سورٌا ـ قامشلً :تصدر فً

 

 ربٌس التحرٌر

 د.آزاد أحمد علً

 

     alhiwarmagazine@gmail.com    :عنوان المراسلة

 
 

 أصحابها. المجلة تعبر عن رأي الواردة فً اآلراء 

  بكل المساهمات الواردة إلٌها. "الحوار"ترحب 

 .ًأفضلٌة النشر للدراسات والمقاالت الموثقة علمٌا 

 ٌلً:        إرسال المساهمات مراعاة ما  دقراء الكرام عنالمجلة من ال ترجو 

 ـ الكتابة بخط واضح وعلى وجه واحد للورقة.ٔ

 لموثقة تثبت بالترتٌب:ـ اإلشارات المرجعٌة إ
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 االفتتاحٌة
 ة للواقعالحوار كقراءة مستمر  

 آزاد علً :ربٌس التحرٌر                          
البشر، علٌهم العودة إلى  مة تخصّ ا الحوار بصفته لؽة متقدّ عبووالذٌن لم ٌست 

ٌَّ الواقع، فبعد القراءة تجارب  ٌَّ األول الحوار  بؤنَّ  :ن لمن ٌجٌد القراءةة سٌتب
مه هوبمف، فالحوار ة لقراءة الواقعودقّ  ماً الصٌؽة األكثر تقدُّ ذاته فً  لٌشكّ 

االجتماعً المحٌط سواء  ،نسان ومحٌطهل موضوعً بٌن اإلالواسع هو تفاعُ 
 أم الطبٌعً.

الحوار لنكتشؾ نعود  تنا المستمرة لواقعنا السٌاسً واالجتماعً،فً قراء 
الحوار ثقافة المحاولة للتحلً بتكرار للقراءة، وبالتالً نهجا كقٌمة إنسانٌة، وم

لتؤثٌر استكشافه، حتى ا تتفاعل وتتداخل مع صٌػ فهم الواقع، ها، ألنّ وأداوته
نسان فً ألحبلم اإلترجمة بسٌطة  هو الحوار فً أحد أوجهه أٌضاً ف فٌه،

من التفاهم والتوافق ضمن فضاء وظرؾ مشخص  أرقىالوصول إلى مستوى 
 ومحدد...

  
، أصدقاء الحوار ومناصرٌه هو إعبلن عرٌض منمن المجلة هذا العدد    

كادت بل  ،نكمشتا قافةٍ فً تبنٌهم لث ماضون، على قناعاتهم هم باقونأنّ  على
 .المتشنجة والمواقؾ عنؾأن تنبذ فً زمن المتاجرة بال

كلؽة من جدٌد نتوقؾ عند الحوار ة، الخاصّ  فً هذا العدد، فً هذه المحطة  
 ؤنّ : بالقولمن جدٌد  رونكرّ ... نبٌلة بقوتها، رصٌنة بعقبلنٌتها وثقافة ومواقؾ

قبل التصرٌح  ،له اً واستٌعاب بلً مثُّ ، تَ لواقع موضوعً الحوار كان ومازال قراءةً 
 دون التشهٌر بسلبٌاته...و تفاصٌل،الب
الرحبة، حاملٌن نهجنا المسالم  ساحاتهعابدون إلى الحوار ونحن لم نؽادر م   

وطٌبة أهلنا المتشبثٌن باألرض  نانواٌامن صدق  ،النابع من قوة المعرفة
 .الكرٌمة، المصرٌن على حق الحرٌة وحق الحٌاة والجؽرافٌا

نفسهم الذٌن أفلسوا على أالذٌن أعلنوا رفضهم للحوار كنهج وكلؽة هم إن 
 نسان...تجار بالسٌاسة والشعوب واإلأبواب المستبدٌن ودوابر اإل

 على صدور عاماً  وبمناسبة مرور عشرٌن ٖٕٔٓعام ربٌع فً     
 
 



  َ.5115 –( 66 -66اٌؼعظاْ ) – اٌؼشؽْٚٚ اٌثب١ٔخ اٌكٕخ –اٌسٛاؼ  - (3)

 

[3] 

 

ٌبة ، وعدد من أعضاء هصدقاءل عدد من مجلة الحوار، اقترحت على األوّ أ 
نستعرض عملنا فً السنوات لأن نعقد ندوة فً مدٌنة القامشلً  المجلةتحرٌر 

تطوٌر هذا نتمكن من ل ،ومنتقدٌنامحبٌنا نا، إلى ابقرّ لى إالماضٌة ونستمع 
وضرورته الحوار فً الوقت نفسه مكانة ان ذهلى األإنعٌد ل، والفكر -مسار ال

لكن  ،البشرلبنً  معمل متقدّ  سلوبأ وأ ،، قبل أن ٌكون منهجاً كقٌمة أخبلقٌة
 المزاج العام والظرؾ السٌاسً فً حٌنه لم ٌسمحا بعقد تلك الندوة. 

اختلط فٌه الحوار  القسوة، نعم لقد مررنا فً محنة كبرى، فً اختبار شدٌد  
ٌَّ وحر وتشابكت المصطلحات فً ظلّ ، المساومات كقٌمة ومنهج مع ، ةب كبلم

ٌَّ وسباقات ا استعراضات تكما تمَّ  ٌَّ ٌفً فضاءات تخ ةنتهاز ى ، حتّ ة )دٌجتال(ل
والمتاجرة  ،الساسة مزاٌداتاالنتفاضات الشعبٌة  مناخات ظلّ فً  تتداخل

 الواعٌة. ات النخبة المتقدمةبالمواقؾ مع نضاالت وتضحٌّ 
على البقاء مبلمسٌن  اً صرارإلى الواقع، وإ ل بمحتواه عودةهذا العدد ٌشكّ   

من أسبلة البرفٌسور الصدٌق محتوى هذا العدد  لذلك ٌبدألتربة الوطن، 
حول آفاق حل المسؤلة الكوردٌة، وٌنتهً  ،المخلص للكورد اسماعٌل بشكجً

منطقة بوتان، وهً مجزرة فً تارٌخ الجزٌرة و تباستذكار أكبر مجزرة حدث
تها حوالً ألفً قروي فً المنطقة التً راح ضحٌّ قمش( الرهٌبة، قرٌة )آل 

كون حدودٌة بٌن سورٌة وتركٌا، خبلل أعوام العشرٌنات من التً كادت أن ت
بسرد مإطر لتارٌخ بعض البلدات فً المناطق  مروراً القرن الماضً، 

تجدٌد والعمل البحثً السرة التحرٌر على أشارة واضحة من إ الكوردٌة... فً
 .ةالمستمرّ  فً انتظار دعمكم ومإزارتكم .الفكري التنوٌري - الثقافً
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 ت وأبحاث:دراسا

 فً القضٌة الكردٌة السؤال الرئٌسً

 عالم اجتماع تركً معروؾ -اسماعٌل بٌشكجً البروفٌسور 

 : نواؾ  بشار عبدهللا*ترجمة عن الكردٌة                       

إن الموضوَع األكثر مناقشة فً تركٌا حول القضٌة الكردٌة، هو"الحل".    
"الحل" دوماً، الكرد ٌناقشون "الحل". بدون شك، الكرد بدورهم ٌتحدثون عن 

لكن، من الضرورة بمكان أن ٌتم توضٌح هذا الموضوع بما فٌه الكفاٌة قبل 
"الحل". ُترى، ما هً األسباب األساسٌة لهذه القضٌة؟، متى باتت فٌه هذه 

  .القضٌة قضًٌة؟، وفً أٌة مرحلة تارٌخٌة نشؤْت؟..إلخ

عند هذا الموضوع الهام، فالمرحلة  فً هذا المقال، سوؾ أحاول التوقؾ   
األساسٌة التارٌخٌة لنشوء القضٌة الكردٌة هً مرحلة الحرب العالمٌة األولى، 

المترجم(، أي ٌمكن القول -أي مرحلة حروب التقسٌم)تقسٌم مناطق النفوذ
 .باختصار فً مرحلة تؤسٌس جمعٌة األمم

ٌَُعدُّ القسَم     األولً من معاهدات السبلم، من المعروؾ أن مٌثاق جمعٌة األمم 
حٌث تمَّ عقُد كونفرانس السبلم فً بارٌس، وبدأْت جمعٌة األمم بالحٌاة منذ 

-2ٕٓٔمع التوقٌع على معاهدة فرساي. فً أعوام  2ٕٓٔ/ٔٓ/ٓٔتارٌخ 
، وفً إطار جمعٌة األمم، تكونت دوٌل جدٌدة على أرض 2ٕٔٔ

ٌة مثل العراق، واألردن اإلمبراطورٌة العثمانٌة الناطقة بالعربٌة والكرد
وفلسطٌن كدول تحت االنتداب بقٌادة برٌطانٌا العظمى، وسورٌا ولبنان أٌضاً 
كدوٍل تحت االنتداب بقٌادة فرنسا. ٌمكن للمرء أن ٌفهم مصطلح "االنتداب" 

 .كؤحد أنواع االحتبلل

هنا، وحٌال الكرد، ٌنبؽً طرح هذا السإال: ترى، لماذا تّم قطُع الطرٌق    
م تؤسٌس دولة كردستان فً كونفرانس السبلم ببارٌس أو فً إطار جمعٌة أما

األمم؟، فعلى الرؼم من مطالبة الكرد ونضالهم التحرري الطوٌل، فقد لقْت 
آمالهم بتؤسٌس دولة كردستان رفضاً قاطعاً!. لماذا تّم رفض دولة كردستان 

س كردستان كدولة بقٌادة برٌطانٌا العظمى أو فرنسا؟ ولماذا لم ٌسمحوا بتؤسٌ
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تحت االنتداب أو االحتبلل؟.لماذا لم ٌتم وضع كردستان تحت االنتداب فً 
ذلك الوقت من الزمن كالدول األخرى مثل العراق وسورٌا، مثل فلسطٌن 

  ..واألردن ولبنان؟

على الرؼم من قٌام الكرد حٌنها بنضال تحرري شجاع لتؤسٌس دولة    
محمود برزنجً، إال أن الدول الكبرى لم  كردستان المستقلة بزعامة الشٌخ

تسمح بتؤسٌس كردستان، لٌس هذا فحسب، بل تم تجزبتها بٌن سورٌا والعراق 
الواقعتٌن تحت االنتداب الفرنسً والبرٌطانً، وبٌن دولة تركٌا الناشبة. بهذه 
الصورة، أصبحت برٌطانٌا العظمى)العراق(وفرنسا)سورٌا( جارتٌن لبعضهما 

ٌعنً أن كردستان كوطن والكرد كؤمة، تّم ابتبلعهما!!..فً بعضاً، وهذا 
أصبحت تركٌا جارة للعراق، أي لبرٌطانٌا  2ٗٓٔو 2ٖٓٔو 2ٕٓٔالعقود

 .العظمى، وكذلك األمر مع سورٌا، أي أنها أصبحت جارة لفرنسا

مارسْت هاتان الدولتان اإلمبرٌالٌتان ضؽوطاً شدٌدة على الكرد الواقعٌن    
وتحركتا باهتمام وعزم كبٌرٌن لعرقلة تحقٌق المطالب تحت سٌطرتهما 

القومٌة للشعب الكردي، ولهذا فإن سٌاسة التجزبة والتقسٌم اللتٌن مورستا 
بحق الكرد قد أسفرْت عن نتٌجة كارثٌة تشبه تمزٌق جسِد إنسان، تشبه تحطٌم 
دماغ إنسان!!. ٌقولون عن الحرب العالمٌة األولى أنها"حرب التقسٌم"، فً 
حقٌقة األمر، وفً سٌاق هذه الحرب وفً المرحلة التً أعقبتها، تمَّ تقسٌم 
الكرد ووطنهم كردستان. وفً هذا السٌاق اٌضاً، حدَث هذا األمر على 
األرض العثمانٌة الناطقة بالعربٌة، حٌث تّم وضع العرب فً دول مستقلة 

ومحوه من وأخرى تحت االنتداب، ولكن، وبؽٌة إزالة اسم الكرد عن األلسن 
التارٌخ، تّم تقسٌمهم وتوزٌعهم بٌن دول الجوار، ومورست بحقهم السٌاسة 
ْم، أخضع إلدارتك، إمِح"!. ولهذا، حاولت كل من كونفرانس  الكبلسٌكٌة :"قسِّ
السبلم فً بارٌس وجمعٌة األمم الساعٌتان الستتباب األمن والسبلم العالمٌٌن، 

ار والسبلم فً كردستان، ألنه ووفقاً قد عملتا على فعل كل ما ٌناقض االستقر
لهذا القرار، سٌكون من الطبٌعً جداً أن ٌنهض الكرد للمطالبة بحقوقهم 

 .وحرٌتهم، وسٌإدي ذلك حكماً إلى بروز حروٍب وصراعات فً مناطقهم

إننً على قناعة بؤن نقاشاٍت ومحادثات واسعة كانت تجري بشؤن الكرد    
ة بوزارة شإون المستعمرات، وزارة وكردستان  خلؾ األبواب المؽلق

الخارجٌة، وزارة شإون إدارة الهند، وزارة شإون الحرب والقوى الجوٌة فً 
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 1ٔولمدة  2ٕٔٔولؽاٌة أوابل عام  2ٔ2ٔبرٌطانٌا العظمى من نهاٌة عام 
شهراً. كما جرت تلك المناقشات والحوارات فً بؽداد، القاهرة، دلهً الجدٌدة، 

وإننً أعتقد أنه نتٌجة هذه النقاشات والحوارات، تّم  وفً لندن واستانبول،
اتخاذ قرارٍت أدت فً نتٌجتها إلى تحطٌم مصٌر الكرد!! وإذا ما تمعن المرء 

  .فً دراسة وثابق اإلنكلٌز، تظهر مبلمح تلك المرحلة جلٌة للعٌان

( 2ٖٙٔالسابع عشر ) 1ٔكما هو معلوم، فقد تمَّ تقسٌم كردستان فً القرن    
اإلمبراطورٌة العثمانٌة واإلمبراطورٌة اإلٌرانٌة بموجب معاهدة قصر  بٌن

شٌرٌن، وتمَّ إلحاُق قسٍم من شمال كردستان الشرقٌة باإلمبراطورٌة الروسٌة 
التاسع عشر إثر الحرب التً جرْت بٌن إٌران  2ٔفً الربع األول من القرن 

طرة الروسٌة وروسٌا القٌصرٌة، وكذلك خضعت كردستان قفقازٌا إلى السٌ
  .2ٕ1ٔبموجب معاهدة عام 

لقد اتبعْت دولتا برٌطانٌا العظمى وفرنسا، هاتٌن الدولتٌن اإلمبرٌالٌتٌن، 
العشرٌن سٌاساٍت معادًٌة  ٕٓالقوتان العظمٌتان فً الربع األول من القرن 

بٌكو التً -للكرد، وٌظهر ذلك جلٌاً فً الحرب العالمٌة األولى بمعاهدة ساٌكس
، وكانت كل 2ٕٓٔومإتمر سان رٌمو نٌسان 2ٔٙٔنٌسان وقعت فً 

معادٌة  2ٕٓٔالحكومات المتعاقبة على السلطة فً هاتٌن الدولتٌن منذ العام 
للكرد وحقوقهم بصرؾ النظر عن كونها من المحافظٌن، اللٌبرالٌٌن، أو من 
الٌسارٌٌن والشٌوعٌٌن، وكانت دوماً على عبلقة طٌبة مع الدول التً أخضعت 

رَد لسلطتها. وإذا أمعننا النظَر فً سٌاسة االتحاد السوفٌٌتً حٌال األكراد الك
، نجد بؤنها لٌست بؤفضل بؤي حال من األحوال من سٌاسات 2ٕٓٔبؤعوام 

للربٌس األمرٌكً ودرو وٌلسون  ٗٔهاتٌن الدولتٌن، ولم تنظر إلى النقاط الـ 
ورٌة العثمانٌة، بشؤن حق تقرٌر مصٌر الشعوب الرازحة تحت نٌر االمبراط

أو حق تقرٌر المصٌر الذي كان ٌرددها المسإولون السوفٌٌت، ولم تطالب به 
مرة واحدة لؤلكراد، بل كان االتحاد السوفٌٌتً دوماً على عبلقة حسنة مع 

  .الدول التً أخضعت الكرَد لهٌمنتها

بالتؤكٌد، ٌجب البحث والتعمق بتفرعات السٌاسة الكردٌة لهاتٌن الدولتٌن  
اإلمبرٌالٌتٌن، وهً واضحة تماماً، إْذ أقدمتا على تعزٌز العبلقات السٌاسٌة مع 
المسإولٌن العرب والفرس والترك، وفً هذا السٌاق، ٌنبؽً عدم نسٌان مسؤلة 
األرمن ومسؤلة الشعب اآلشوري السرٌانً الكلدانً، وكذلك عبلقات الدفاع 
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  .القومً )فً تركٌا( واالتحاد السوفٌٌتً أٌضاً 

مه، قُْم بإدارته"  ال شكَّ أنه     إنَّ هذا الشعَب الذي أصبح هدفاً لسٌاسة: " قسِّ
شعٌب ضعٌؾ، حٌث أن القوى اإلمبرٌالٌة وقوى االحتبلل التً تسعى إلى 

ٌد تستفٌد من ضعفه المذكور تقسٌم ذلك الشعب ووطنه والقٌام بإدارته، بالتؤك
ٌة كالصراعات والتناحرات فعلى سبٌل المثال، إن الخصابص الذات ،آنفاً 

الداخلٌة وعدم احترام بعضهم بعضاً الموجودة لدى األكراد، هً ذاتها موجودة 
لدى العرب أٌضاً، وللحقٌقة، إنها موجودة فً كل المجتمعات التً تعٌش 
مرحلة العشابرٌة، لكنها لم تصبح عابقاً أمام العرب فً تؤسٌس دولهم 

خرى متعلقة بالسإال األساسً الذي المختلفة! نستطٌع طرح أسبلة عدة أ
طرحناه آنفاً، حٌث شكلْت برٌطانٌا العظمى قٌاداٍت للحكم الذاتً فً كل 

 ..مستعمراتها فً الهند، أفرٌقٌا الجنوبٌة، زامبٌا، زمبابوي

عندما كانت برٌطانٌا منهمكة فً تشكٌل قٌادة لمستعمرتها فً العراق آب    
فٌه تلبٌس فٌصل تاج الملكٌة بناءاً على ، أي فً الوقت الذي كان ٌتم 2ٕٔٔ

قرار من جمعٌة األمم، كان القرار ذاته ٌتضمن بنداً بمنح األكراد حكماً ذاتٌاً، 
لكن برٌطانٌا لم تشؤ تشكٌَل قٌادة للحكم الذاتً فً الموصل، أو األصح فً 
كردستان علماً بؤن هذا كان مطلباً كردٌاً وكان مقترحاً فً الوقت عٌنه من 

ٌة األمم، إال أن برٌطانٌا لم تتعامل إٌجابٌاً مع ذلك األمر، بل ماطلْت فً جمع
 .تطبٌقه. ٌجب بحَث هذه القضٌة ودراستها بدقة

فً تلك السنوات، كانت هناك ثورة كبرى فً كردستان، وعلى الرؼم من    
إلقاء القبض على قابد الثورة الشٌخ محمود برزنجً والحكم علٌه باإلعدام ثم 

، إال أن جذوة النضال ألجل تؤسٌس دولة كردستان 2ٔ2ٔإلى الهند عام نفٌه 
وتعٌٌنه فً القٌادة  2ٕٕٔلم تنطفا، وبعد إعادة الشٌخ محمود من الهند عام 

الكردٌة، كان النضال من أجل تؤسٌس دولة كردستان مستمراً. وللحقٌقة 
لدماء!! التارٌخٌة، فقد تمَّ إؼراق كل الثورات واالنتفاضات الكردٌة با

وأصبحت كردستان ساحة لتدرٌب وتجرٌب األسلحة التكنولوجٌة لقوى 
الطٌران الملكً البرٌطانً. ٌتناول حسن ٌلدز كفاح شٌخ محمود برزنجً 

-Fransiz belgeleriyle Sevr-Lozan":بالتفصٌل فً كتابه المعنون
Musul Ûçgeninde Kurdistan-2005". 
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فً ؼرب تركٌا، وضَع استانبول، مسؤلة  لقد تّم مناقشة المنافذ البحرٌة   
األقلٌات ومواضٌَع أخرى عدٌدة فً معاهدة لوزان، كما كانت قضٌة الموصل 
التً هً فً جوهرها تعنً مناقشة القضٌة الكردٌة، حٌث تعتبر من القضاٌا 
الهامة التً تّم الحدٌث بشؤنها. لكن، ولكون الموصل كانت جزءاً من أرض 

ناً، كان ٌتمُّ إهماُل وتجاهل الثورات واالنتفاضات مستعمرة العراق قانو
المندلعة فً المنطقة، وٌتم ؼضُّ النظر عن وضع األكراد ومطالبهم، وتجنِب 
مناقشته كموضوع سٌاسً ٌتطلب حبلً منصفاً، بل نظروا إلٌها على الدوام 
باشمبزاز كالنظر إلى مرض جلدي ُمعٍد !!.. ولهذا، كانوا ٌسعون على الدوام 

ى استبصالها وإزالتها. إال أن الحقٌقة هً أن هذه المنطقة هً وطن األكراد، إل
فكل اإلحصابٌات التً جرْت من قبل كلٍّ من برٌطانٌا العظمى وتركٌا تشٌر 
بوضوٍح ال لبَس فٌه أن عدَد سكان األكراد فٌها أكبر من عدد سكان العرب 

تقرٌر جمعٌة األمم المعدِّ والتركمان والسرٌان والكلدان، واألرقام الواردة فً 
ٌإكد صحة تلك اإلحصابٌات، حٌث نشر هذا التقرٌر  2ٕٗٔاٌلول  ٖٓبتارٌخ 

  Musul Kerkuk sorunu ve Kurdistan,in paylaşimi فً كتاب
،  Milletler Cemîyeti Belgelerinden والذي ٌحوي فصبلً بعنوان
 .22ٔٔالذي نشر فً استانبول أٌلول

ثلو األكراد موجودٌن فً كونفرانس لوزان كً ٌشرحوا ولكن، لم ٌكن مم   
مطالَب الشعب الكردي، إْذ عملت الجهات الراعٌة للكونفرانس بعناٌة واهتمام 
لتؽٌٌب الكرد عن حضور هذا المحفل المصٌري، وقال ربٌس الوفد التركً 
عصمت إٌنونو حٌنها: "إننا نمثل األكراَد أٌضاً إلى جانب تمثٌلنا 

لكنه وقَؾ إلى جانب تركٌا معادٌاً على طول الخط للمطالب لتركٌا"!!..
 .الكردٌة

كانت برٌطانٌا العظمى وفرنسا تسٌطران على هذه المنطقة، وقد منعتا    
ن من قبل شٌخ محمود برزنجً فً مإتمر  ٌْ ممثلًَ الكرد الحقٌقٌٌن المرسلَ

 من الحضور، حٌث كان من المقرر أن 2ٔ2ٔالسبلم ببارٌس نهاٌة عام 
ٌسافرا من سورٌا إلى فرنسا بحراً، ولكن بدافع تؽٌٌبهما عن حضور المإتمر، 
تّم وضع العراقٌل أمام سفرهما من قبل مسإولٌن فرنسٌٌن وإنكلٌز!.. وٌعطٌنا 

  Anilar, Şeyh Berzenci Hareketi  رفٌق حلمً فً كتابه المعنون
سؤلة، ٌقول أن باستانبول معلوماٍت قٌمة حول هذه الم 22٘ٔالصادر فً تموز
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ن كردٌٌن هما زكً كابان وسٌد أحمد إلى بارٌس  ٌْ شٌخ محمود قد أرسَل ممثلَ
َدهما برسالة تتضمن مطالَب األكراد وحقوَقهم  لحضور مإتمر السبلم وزوَّ
بؽٌة إٌصالها لٌد شرٌؾ باشا الذي حضر المإتمر متحدثاً باسم األكراد، 

الفور مسإولون فرنسٌون  وعندما ٌصبلن إلى مدٌنة حلب، اعترضهما على
وإنكلٌز وقاموا بتؤخٌرهما عمداً عن موعد المإتمر بحجج وأكاذٌَب باطلة من 
قبٌل: "أحوال الطقس سٌبة"، "السفٌنة معطلة"، "السفٌنة باإلصبلح"...وؼٌر 
ذلك من التلفٌقات للحإول دون حضورهما مإتمر السبلم مما أّدى إلى حرمان 

تتضمن المطالب والحقوق الكردٌة والتً تخّوله شرٌؾ باشا من الوثٌقة التً 
بالتحدث باسم الكرد فً ذلك المحفل، وتمَّ إعادة هذٌن الممثلٌن من حلب إلى 

 .كردستان إثر إقدام برٌطانٌا العظمى على اعتقال الشٌخ محمود برزنجً

على الرؼم من أن قضٌة الموصل كانت من القضاٌا األساسٌة التً نوقشت     
لوزان، وعلى الرؼم من وجود انتفاضة كردٌة عارمة على فً مإتمر 

األرض تطالب بالحقوق الكردٌة، لماذا تّم اعتراض ممثلً الكرد وحرمانهم 
من حضور مثل هذه المإتمرات لٌتسنى لهم فرصة الدفاع عن حقوقهم ٌا 
ترى؟! ولماذا لم ٌتم مناقشة القضٌة الكردٌة كموضوع سٌاسً له مطالٌب 

ٌُنظَ  ُر إلٌها كمرض جلدي معٍد تترك آثاراً سٌبة على محقة بل 
الجمٌع!!؟...ٌجب البحث فً هذه المسؤلة أٌضاً كمسؤلة هامة مرتبطة بالمسؤلة 

 .الربٌسٌة للقضٌة الكردٌة

فلو تمَّ تشكٌل "مستعمرة كردستان" أو "كولونٌالٌة كردستان" فً إطار    
بنان، كان على كما حصل للعراق وفلسطٌن ول 2ٕٓٔجمعٌة األمم عام 

األؼلب ٌسمونها بـ "مستعمرة كردستان لهذه الدولة" أو "كولونٌالٌة كردستان 
لتلك الدولة" ..إلخ ولو أنها كانت  بؤدنى درجات الحقوق، لكنها تعبِّر فً 
جوهرها عن إنشاء كٌان سٌاسً وشخصٌة سٌاسٌة اعتبارٌة. ألْم تشْر "عراق 

فرنسٌة" إلى وجود كٌان سٌاسً؟.  مستعمرة إنكلٌزٌة" أو"سورٌا مستعمرة
لم ٌحصلوا على أصؽر كٌان لهم؟!!. وقد  2ٕٓٔلكن الكرد حتى أعوام 

خططوا وتحركوا باهتمام بالػ كً ٌبقى األكراد محرومٌن من أي كٌان 
سٌاسً، ولهذا، فكردستان لٌست حتى بـ "كولونٌالٌة" أٌضاً؟...هنا، ٌجب 

  ."التوقؾ بعناٌة على كلمة"أٌضاً 

تسلٌط المزٌد من األضواء على القضٌة األساسٌة بؽٌة توضٌحها، ٌستطٌع ل   
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المرء أن ٌسؤل سإاالً آخر مرتبطاً باالتحاد السوفٌاتً. فلقد تمَّ إنشاء منطقة 
فً المنطقة الجؽرافٌة بٌن  2ٕٖٔذات حكم ذاتً باسم كردستان الحمراء عام 

 كلبازار  Laçîn جٌنأرمٌنٌا وقره باغ العلٌا تضّم النواحً التالٌة: ال
Kelbajar قباتلو Qubatlu  زنكبلن Zengelan  استمرت حتى عام ،

 2ٕ1ٔإال أنه تمَّ إنهاء هذه المنطقة ذات الحكم الذاتً فً العام  2ٕ1ٔ
وإزالتها من الوجود. مهما كانت طبٌعة العبلقة بٌن االتحاد السوفٌاتً وتركٌا 

ٌتم نفً األكراد من قفقازٌا باتجاه آسٌا جٌدة أم سٌبة، فإننا كنا نرى على الدوام 
كانت عملٌة نفً األكراد وتهجٌرهم  2ٗٗٔ-2ٖ1ٔالوسطى، وخبلل السنوات 

القسري مستمرة فً أوجها. إن هذا الموضوع ٌتمتع بؤهمٌة بالؽة ٌجب البحث 
فٌه للتعرؾ على أسباب تؤسٌس منطقة كردستان الحمراء ذات الحكم الذاتً، 

 .قضاء علٌهاوأسباب إنهابها وال

إن البحَث فً األحداث التً جرت فً عشرٌنٌات القرن التاسع عشر    
وتقٌٌمها بموضوعٌة، تظهر لنا أن هناك تناقضاٍت كبٌرة بٌن حقٌقتها  2ٕٓٔ

ٌِّزٌن، حٌث ٌتّم  وبٌن األبحاث والتحالٌل التً جرت بشؤنها من قبل باحثٌن متح
ٌالٌة فً الوقت الذي كانت تجري فٌها اتهاُم الكرد كمتعاونٌن وعمبلء لئلمبر

فٌه حرٌب بٌن الكرد وبٌن برٌطانٌا العظمى التً لم تقبْل بمطالب األكراد فً 
بناء دولتهم المستقلة "كردستان"، بل أنها رفضت حتى تمتعهم بحكم ذاتً 
ضمن حدود الدول الناشبة الجدٌدة!!، لٌس هذا فحسب، بل أنها عملْت ما 

استخدام القوة العسكرٌة، فقد نفذت القوى الجوٌة بوسعها لسحق هذا األمل ب
الملكٌة البرٌطانٌة معظم ؼاراتها فً العقود 

على كردستان بؽٌة إنهاء االنتفاضة الكردٌة. 2ٗٓٔو2ٔٓٔ،2ٕٓٔ،2ٖٓٔ
هنا ٌجب إٌبلء النضال الذي خاضه الشٌخ محمود برزنجً المزٌد من 

 .االهتمام والدراسة أٌضاً 

ة التركٌة لم تتصارْع ٌوماً مع برٌطانٌا العظمى أو وعلى الرؼم من أن الحرك
تخوض معها حرباً أو تعمل ضد مصالحها، فإنها تظهر وكؤنها تقاوم 
اإلمبرٌالٌة!!. وبهدؾ الحصول على الدعم والمساعدة، قام الكرد بزٌارة كل 
من برٌطانٌا العظمى وفرنسا، إال أنهم لم ٌحصلوا على أي دعم منهما، وهناك 

ن الوثابق التً تثبت عدم موافقة هاتٌن الدولتٌن على دعم الحقوق العدٌد م
، ٌجب البحث فً كنه هذه 2ٕٓٔالكردٌة. وعندما نقوم بتحلٌل أحداث أعوام
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 .التناقضات وبٌان حقٌقتها

، نجد هناك ثبلث فباٍت 2ٕٓٔعندما نتمعن فً اللوحة السٌاسٌة فً أعوام    
العظمى مثل برٌطانٌا العظمى، فرنسا، من الدول، الفبة األولى تتضمن الدول 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد السوفٌٌتً، والفبة الثانٌة تتضمن الدول 
المستقلة مثل تركٌا وإٌران وكذلك الدول المستعَمرة )تحت االنتداب( المرتبطة 
بالدول اإلمبرٌالٌة مثل برٌطانٌا العظمى وفرنسا، وٌتضح بجبلء أن الدوَل 

قلة مثل تركٌا وإٌران المشار إلٌهما أعبله قد خضعت من الناحٌة المست
االقتصادٌة لنٌر دول الفبة األولى. أما الفبة الثالثة، فتتضمن الشعوب التً لم 
تحصل على حقوقها فً بناء دولها، وبعبارة أدق، الدول التً تم اؼتصاب 

لشعوب. أولبك حقها فً تكوٌن دولها القومٌة، والشعب الكردي هو أحُد تلك ا
الذٌن أجروا دراساٍت حول العبلقات بٌن الدول، قد تطرقوا إلى العبلقة بٌن 
دول المجموعة األولى والثانٌة فقط، وأهملوا الشعوَب المنضوٌة فً الفبة 
الثالثة ولم ٌبحثوا فً أوضاعها، ألن تلك الشعوب كانت على الدوام بنظر دول 

 .!عٍد ومقززالفبة الثانٌة هً بمثابة مرض جلدي م

تّدعً دول المجموعة الثانٌة على الدوام وتكرر مزاعَم مفاُدها أن دول     
المجموعة األولى كبرٌطانٌا العظمى وفرنسا، وبؽاٌة قطع الطرٌق أمام 
تطورها وإضعافها، تقوم بدفع الشعوب المنضوٌة فً الفبة الثالثة إلى المٌدان 

فمثبلً، تقوم الدول التً ٌنقسم فٌها لمواجهتها وإشؽالها عن التقدم والتطور. 
األكراد وٌتعرضون إلى الظلم واالضطهاد نعَتهم بؤوصاؾ ومصطلحاٍت من 

"عمبلء االمبرٌالٌة"، "المتعاونٌن مع قبٌل "قطاع الطرق" ،"المجرمٌن" و
اإلمبرٌالٌة"، "متخلفً عهد اإلقطاع"، "المتعصبون المتوحشون المناهضون 

لك الدول هذه االتهامات باألكراد، وتسعى بكل قواها للمدنٌة"..إلخ... تلصق ت
لتشوٌه صورتهم أمام الرأي العام الداخلً والرأي العام العالمً، لكن الحقٌقة 
هً أن الشعوَب التً صنفْت فً الفبة الثالثة كالشعب الكردي هً شعوٌب لها 

ودٌة، مطالٌب سٌاسٌة وتمتلك إرادة سٌاسٌة للتحرر واالنعتاق من الظلم والعب
إال أنه ٌتّم قمع آماله وتطلعه نحو الحرٌة بعنٍؾ شدٌد من جانب دول الفبة 
الثانٌة التً تمارس إرهاَب الدولة بحق أبنابه. ٌضطر هذا الشعب فً بعض 
األحٌان وتحت ضؽط العنؾ واإلرهاب المماَرس علٌه من جانب دول الفبة 

باً ال تستجٌب الستؽاثاتهم. الثانٌة إلى االستنجاد بدول الفبة األولى والتً ؼال
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على سبٌل المثال، عندما أقدَم نظام صدام حسٌن على ارتكاب جرابم األنفال 
والتً تندرج فً البحة الجرابم ضد اإلنسانٌة )الجٌنوساٌد(، استؽاَث هذا 
الشعب المنكوب بتلك الدول التً لم تِعْر أي اهتمام ولم تلَق استؽاثات الكرد 

..لٌس هذا فحسب، وبؽاٌة ممارسة المزٌد من الضؽط على لدٌها آذاناً صاؼٌة!
الشعوب المنضوٌة فً الفبة الثالثة وتحطٌم إرادتها وعدولها عن مطالبها 
وإرادتها السٌاسٌة، فقد لجؤت دول الفبة الثانٌة على الدوام إلى الطلب من دول 

والتً الفبة األولى تقدٌم المساعدات االقتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة لها، 
  .كانت تحظى بعمومها بالموافقة واالستجابة

هنا، ولو باختصار، أرٌد أن اقول أن الدراسات واألبحاث التً تتناول منطقة   
الشرق األوسط  والعبلقات الدولٌة بصورة عامة، ٌجب أن تتضمن البحث فً 
وضع الشعوب المصنفة فً الفبة الثالثة وال ٌجوز التعامل معها وكؤن قضٌتها 

مثابة مرض جلدي معٍد تستوجب االبتعاد عنها وإهمالَها، بل ٌجب التعاطً ب
 .معها على أنها شعوٌب لها مطالب سٌاسٌة وإرادة سٌاسٌة ال ٌجوز تجاهلها

بحسب اعتقادي، إن السإال األساسً لٌس "هل ٌرؼب األكراد فً بناء    
إن السإال دولتهم أم ال؟" ، بل هو"متى سٌبنون هذه الدولة"؟!، وكذلك، ف

األساسً هو" على الرؼم من عددهم الكبٌر، لماذا لم ٌتمكن األكراد من حتى 
اآلن من بناء دولتهم؟". ." وكٌؾ بوسع دولة مثل اللوكسمبورغ التً ٌقارب 

ألؾ مواطن أن تقرر مصٌَر ومستقبل شعٍب من شعوب  ٓ٘ٗعدد سكانها 
ملٌوناً؟!"  ولماذا ال  ٓٗالشرق األوسط  هو الشعب الكردي الذي ٌبلػ تعداده 

ٌستطٌع األكراد نقَد هذا النظام الدولً المعادي لهم بصورة جدٌة وواضحة؟  
ٌمكننا أن نفهَم أسباَب الظلم الذي تمارسه الدول التً تضطهد الشعب الكردي، 
إال أنه ٌجب التوقؾ ملٌاً حول موضوع عداوة الدٌمقراطٌٌن فً الدول الؽربٌة 

  .لؤلكراد ولقضٌتهم؟

ترى، ما هً األسباب والدوافع التً تقؾ وراء عداوة الؽربٌٌن )األوربٌٌن(    
لؤلكراد؟، فؤنا ال أمٌل إلى االعتقاد بوجود عبلقة لها بمجازر األرمن التً 

. قد ٌكون هناك بعض األفراد من األكراد ٌكونون قد 2ٔ٘ٔحدثت عام 
كراد وجوٌد فً شاركوا فً تلك المجازر، كما ٌمكن أن ٌكون للكثٌر من األ

التشكٌبلت الخاصة سٌبة الصٌت التً نفذت تلك المجازر، إال أن كل ذلك ال 
ٌعبُِّر من قرٌب أو بعٌد عن إرادة الكرد وأهدافهم، بل إنها كانت تعبر عن 
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إرادة االتحاد والترقً وإرادة الحكومة العثمانٌة!.. ٌمكن القول بؤن االتحاد 
، وبهدؾ إشراك الكرد فً جرابمها، كانت والترقً وقوات التشكٌبلت الخاصة

تحثُّهم على محاربة األرمن وتقول لهم: "...مهما ٌكن من أمر، فعندما تقومون 
بإخراج األرمن من قراكم وإبعاِدهم عن أحٌابكم وإنهابهم، عندها، ستبقى 
أموالهم وأمبلكهم، أؼنامهم ومواشٌهم، بٌوتهم ومحبلتهم ملكاً لكم أنتم!.." . 

أال ٌؽٌَب عن األذهان بؤن كلَّ ذلك كان ٌحدث بإرادٍة من االتحاد  كما ٌجب
 .والترقً والتشكٌبلت الخاصة

ربما ٌعود سبب عداوة الؽربٌٌن لؤلكراد إلى الصراع الذي حدَث بٌن    
اآلشورٌٌن السرٌان واألمٌر بدرخان بك الذي ثاَر على اإلمبراطورٌة العثمانٌة 

شورٌون السرٌان حٌنها مواطنٌن فً ، حٌث كان اآل1ٗٓٔخبلل أعوام 
المنطقة الخاضعة لحكمه، فطلَب منهم دفَع الجزٌة، إال أن اآلشورٌٌن السرٌان 
رفضوا دفَع الجزٌة باستقواٍء من الؽرب فَجرْت معارك دامٌة بٌن الطرفٌن 
راحت ضحٌتها االالؾ من اآلشورٌٌن السرٌان. كما ٌمكن إعادة أسباَب عداوة 

لى الحمبلت الصلٌبٌة، فالجمٌع ٌعلم بؤن َمن صدَّ تلك الؽرب لؤلكراد إ
الحمبلت من أبواب القدس وأعاَدهم خاببٌن منهزمٌن هو القابد الكردي صبلح 

م(، احتلَّ 2ٔ1ٔتشرٌن األول  ٖٓالدٌن األٌوبً. فبموجب هدنة موندروس )
الجٌش اإلنكلٌزي سورٌا وبسَط سٌطرته علٌها، حٌنها، وكواقعة تارٌخٌة، 

الجنرال )اللنبً( إلى دمشق ووقَؾ أمام ضرٌح القابد صبلح الدٌن  ذهبَ 
األٌوبً صارخاً: "قْم ٌا صبلح الدٌن، فها قد ُعدنا ثانًٌة". ٌتناول الروابً 

 :رفٌق سجامً هذا الموضوع بشًٍء من التفصٌل فً رواٌته
Sineksagar(Kabalci Yayinevi,çev.Saffet 

Gunersel,Mayis 1999 r.129).  ى الرؼم من أن رفٌق سجامً وعل
ٌُظِهر صبلح الدٌن األٌوبً فً رواٌته كقابٍد عربً، إال أن الؽرَب ٌعرؾ جٌداً 

 ً  .بؤنه كان قابداً كردٌا

إن النظام والعبلقات التً وضعت قٌد التنفٌذ فً الشرق األوسط بإطار    
جمعٌة األمم، ولكونها تستعمر كردستان بشكل مشترك، قد أنتجت عبلقاٍت 

وًٌة ووثٌقة بٌن برٌطانٌا العظمى )ومن خلفها العراق( وفرنسا )من خلفها ق
سورٌا(، وتركٌا وإٌران، وعلى الرؼم من أنها كانت على خبلؾ وأحٌان فً 
حالة حرٍب مع بعضها، إال أنه حٌنما كان األمر ٌتعلق باألكراد والقضٌة 
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وة، وبدا هذا الكردٌة، فكانت تترك خبلفاتها جانباً وتتعاون مع بعضها بق
  .التعاون والتنسٌق المعادي لؤلكراد واضحاً للعٌان على الدوام ال تشوبه شاببة

لقد فرضت هذه الدول استقراراً فً منطقة الشرق األوسط فْرضاً باإلكراه،   
لكنه من الواضح أٌضاً أن هذا النمط من االستقرار القسري قد خلق معه حالة 

الكرَد، ومن أجل الحصول على حرٌتهم من البل استقرار الدابم، ألن 
وحقوقهم، لم ٌتوانوا عن القٌام بثوراٍت ونضاالٍت مستمرة حٌثما سمحت لهم 
الظروؾ بذلك، مما كانت تإدي على الدوام إلى االضطراب وعدم االستقرار 

 .فً المنطقة

--------------------------- 

 -Ziman):لى اللؽة الكردٌة بعنوانفقرة من كتاب مترَجم من اللؽة التركٌة إ (*)     
Nasname- Netewe-û Neteweperwerî)     ترجمها من التركٌة إلى

 م.1ٕٓٓطبعة: استانبول  – Roşan Lezgînالكردٌة : 
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 انتشار اإلسالم بٌن الكرد وفق الرواٌات التارٌخٌة
 

حاصل على  -باحث من كردستان العراق   -ٌاسٌن طه         
 ستٌر فً التارٌخ اإلسبلمً. خّص "الحوار" بهذه المادة. الماج

 
ال خبلؾ على أن انتشار اإلسبلم بٌن الشعب الُكردي فً العصر الراشدي 
ٌمثل انعطاؾ تارٌخً مفصلً فً تارٌخ هذا الشعب، لكن تفاصٌل انتشار هذا 
الدٌن بٌن الكرد ٌدور حوله الكثٌر من الجدل والتحلٌبلت التارٌخٌة بٌن من 
ٌرى أن الكرد دخلوا اإلسبلم طواعٌة وبرؼبتهم، ومن ٌرى أن أسلمة الُكرد 
تمت تحت تهدٌد السٌؾ، وٌحاول هذا البحث تناول الموضوع على ضوء 
الرواٌات التارٌخٌة المعتبرة الواردة إلٌنا عن هذا األمر ونستهله بالتعرٌؾ 

زة عن الشعوب بالُكرد ولؽته التً ٌمثل أحد أركان الربٌسٌة لهوٌته المتمٌ
اإلسبلمٌة المجاورة له، ثم التطرق للرواٌات المتعلقة بانتشار اإلسبلم فً 
المناطق الُكردٌة خبلل فترة "الفتوحات اإلسبلمٌة" وما تبعها من أحداث 

 وتطورات.    
 

 أصل الُكرد واللؽة الُكردٌة:  :أوالً 

تنهك ٌمثل البحث عن أصل الشعب الُكردي أحد األمور التً كادت أن 
تفكٌر المإرخٌن والباحثٌن لمدة نصؾ قرن

(i)
، حٌث ذِكرت الكثٌر من 

الرواٌات المتناقضة
(ii)

مما أثار حول أصل الُكرد  واالستنتاجات المختلفة 
أن الُكرد  الؽموض، إال أن أؼلب الباحثٌن اتفقوا بعد دراسات مستفٌضة على

ت على خط ٌمتد أوروبٌة، التً انتشر-الهندو  مجموعة الشعوب إلى ٌنتمون
من الهند شرقا إلى سواحل أوروبا ؼربا

(iii)
، وأثبتت الكثٌر من الدراسات 

العلمٌة والتارٌخٌة أنهم من الجنس اآلري
 (iv)

. 

واستوطن الشعب الُكردي، "ُكردستان
(v)

" الحالٌة بعد موجات من 
الهجرة فً بداٌة القرن السابع قبل المٌبلد

(vi)
د ، وٌرى ؼالبٌة الباحثٌن أن الُكر

أثبتوا وجودهم، وتمٌزوا عن ؼٌرهم، ودخلوا التارٌخ كشعب جبلً سكن القسم 
الؽربً من إٌران، ثم تحركوا منها بالتدرٌج جنوباً وشماالً وؼرباً داخل آسٌا 
الصؽرى والعراق، وأنهم مزٌج من شعوب قدٌمة اتحدوا فٌما بعد وانحصروا 

فً المنطقة الجبلٌة وانتشروا فٌها واستوطنوها
(vii)

وهكذا فإن المتعارؾ علٌه  ،



  َ.5115 –( 66 -66اٌؼعظاْ ) – اٌؼشؽْٚٚ اٌثب١ٔخ اٌكٕخ –اٌسٛاؼ  - (16)

 

[16] 

 

هو أن تسمٌة الُكرد، تعنً بشكل عام وفً كل اللؽات، مجموعة بشرٌة ذات 
ممٌزات قومٌة معٌنة تتخذ من كردستان موطناً لها

(viii)
، وفً العهد اإلسبلمً 
كان لهم خصوصٌة من بٌن الشعوب اإلسبلمٌة حٌث كانوا "جنسا خاصا من 

نوع عام" 
(ix)

م القومً )ُكرد( فً النصوص التارٌخٌة وكانوا معروفٌن باسمه 
المعتبرة

(x)
 . 

 اللؽات مجموعة وٌتحدث الشعب الُكردي باللؽة الُكردٌة، المدرجة ضمن
أوروبٌة  -الهندو  اإلٌرانٌة التابعة ألسرة اللؽات

(xi)
، وهً سلٌلة مباشرة 
تسللت من اللؽات اآلرٌة القدٌمة ولؽة الكتاب الزرادشتً المقدس 

)أفٌستا
(xii)

)
(xiii)

، وثمة لهجتان ربٌسٌتان فً اللؽة الُكردٌة؛ اللهجة السورانٌة 
وٌتحدث بها أكراد إٌران وشرقً العراق، واللهجة الكرمانجٌة الشمالٌة، 

وتسود شمال العراق وؼربها وهً لهجة أكراد تركٌا وسورٌا
(xiv)

، وتنقسم كل 
واحدة منهما إلى عدة لهجات فرعٌة مختلفة

(xv)
، وقد عّبر المسعودي 

م( عن ذلك بقوله "لكل نوع من األكراد لؽة لهم 2٘1هـ/ٖٙٗت)
بالُكردٌة"

(xvi)
، وكانت العربٌة لؽة تعاملهم مع المسلمٌن العرب، ولؽة الكتابة 

عندهم فً العصور اإلسبلمٌة
(xvii)

. 

 انتشار اإلسبلم بٌن الُكرد: :ثانٌاً 

لى عهد إٌرى بعض المإرخٌن أن أول اتصال للكرد باإلسبلم ٌعود 
لى ورود اسم صحابً كردي باسم )جابان( ضمن أصحاب إ؛ مستندٌن النبوة

(النبً )
(xviii)

وعلى الرؼم من عدم وجود معلومات كافٌة ووافٌة عن حٌاته  ،

( وفق ما ومكان والدته ونشؤته، إاَل أنه ثبتت رواٌته للحدٌث عن الرسول )
ذكره مإرخو السٌر والعلماء المحدثٌن

(xix)
ً ، حٌث روى عنه ابنه التابع

( ؼٌر مرة حتى بلػ عشراً")مٌمون( حدٌثا "سمعه من الرسول)
(xx)

. 

وٌمكن اعتبار وجود هذا الصحابً، دلٌبل على وجود نوع من االرتباط 
بٌن الُكرد واإلسبلم فً مراحله األولى، لكنه لٌس من المستبعد فً الوقت نفسه 

ردٌة حالة ف (أن تكون حالة )جابان الُكردي( وتواجده بصحبة الرسول)

ورؼم شهرة (، سبلم الصحابٌٌن سلمان الفارسً وببلل الحبشً)إكحالة 
الصحابً )جابان( ككردي راوي للحدٌث لكن كثٌراً من المإرخٌن والباحثٌن 

أصّروا على ربط تارٌخ دخول الُكرد فً اإلسبلم بالفتوحات اإلسبلمٌة
(xxi) 

تصارات م على إثر توالً االن1ٖٙهـ/ٙٔنطلقت بعد منتصؾ عام االتً 
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معركة القادسٌةاإلسبلمٌة على الفرس فً 
(xxii)

أٌام خبلفة  م(ٖٙٙ/هـ٘ٔ) 

(عمر بن الخطاب )
(xxiii)

، واستمرت تلك الفتوحات والؽزوات فً الجزء 
مٓٗٙهـ/ٕٓاألعظم من المناطق الُكردٌة حتى عام 

(xxiv)
. 

 م(ٕٗٙ/هـٕٔنتهاء معظم الؽزوات والفتوحات فً ؼالبٌة مناطقهم )اوعقب    
رد فً دخول اإلسبلمبدأ الكُ 

(xxv)
بشكل عام بٌن عامً وانتشر اإلسبلم بٌنهم  

م تقرٌباً ٔ٘ٙ-ٙٗٙهـ/ٖٓ-هـ ٕ٘
(xxvi)

وقد ورد فً الرواٌات واألخبار ، 

( إلى أهل بعض منها كتاب عمر بن الخطاب) هذا الرأي كدالتارٌخٌة ما ٌإ

عن كٌفٌة الصٌام واإلفطار ()المدن الُكردٌة وسعد بن أبً وقاص 
(xxvii)

 ،
ما ٌوحً بؤن اإلسبلم بدأ فً االنتشار مع الفتوحات، لكن بعض المستشرقٌن م

نتشار اإلسبلم بٌن الُكرد تؤخر مدة قرنٌن لما بعد إالروس والؽربٌٌن ٌرون بؤن 
عا شعبٌاً بٌنهم خبلل اتخذ طابو، م2/ـهٖالفتوحات، وبدأ بشكل فعلً فً القرن 

على االتجاهات اإلسبلمٌة اختلفوا خبللهما حٌث م ٔٔوٓٔ/ ـه٘وٗالقرنٌن 
السنٌة والشٌعٌة

(xxviii)
ولهذا الرأي شاهد فً مدونات بعض الرحالة الذٌن  

مروا بؤنحاء ببلد الُكرد وتحدثوا عن تؤخر إسبلم بعض بلدان مقاطعة 
م1/ـهٕشهرزور الُكردٌة إلى القرن 

 (xxix)
، وٌبدو أن هذا التؤخر كان فً 

ٌرها من البلدان الكبٌرة بعض المناطق الجبلٌة العصٌة المنٌعة دون ؼ
 والربٌسٌة. 

وقد أنجز العرب المسلمون فتح المناطق الُكردٌة وفق خطة ُنفَذت على 
محورٌن باتباع الطرٌقة السلمٌة؛ الصلح، والطرٌقة العسكرٌة. وقد شمل 

المحور األول المناطق التابعة للحكم الساسانً الفارسً أو نفوذه
(xxx)

، وشمل 
جزاء الشمالٌة للببلد التابعة للنفوذ والحكم المحور الثانً على األ

البٌزنطً
(xxxi)

فً المحور الفارسً وقعت بداٌة معارك الفاتحٌن العرب فً ، ف
ببلد الُكرد ببلدة َجلَوالءْ 

(xxxii)
التً شهدت قتاال عنٌفاً ودموٌاً  

م1ٖٙه/ٙٔ)
(xxxiii)

نهزمت الجٌوش اوبعدما ( بٌن العرب المسلمٌن واألعاجم، 
ا؛ لحقهم المسلمون "ٌقتلونهم قتبل ذرٌعا"األعجمٌة وولت أدباره

(xxxiv)
، حٌث 

"جللوا وجه األرض بالقتلى"
(xxxv)

، "ولم ٌفلت منهم إال القلٌل"
(xxxvi)

، بعدها 
واصل المسلمون الزحؾ على مدن العراق من ناحٌة شرق دجلة حتى وصلوا 

إلى مشارؾ مدٌنة َبنَدنٌجٌْن )َمْنَدلً(
(xxxvii)

، حٌث طلب أهلها األمان مقابل 
جزٌة"أداء ال

(xxxviii)
والخراج 

(xxxix)
"

(xl)
، ثم فتحت مدٌنة َحْلوان

(xli)
بالعنوة

(xlii)
 ،

ألن أهلها أَبوا أن ٌدخلوا اإلسبلم
(xliii)

وقبلوا بالصلح وأداء الجزٌة والخراج،  
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على أن ٌضمن المسلمون أمنهم على أنفسهم وأموالهم وحرٌتهم فً 
التنقل

(xliv)
 وقد أصبح هذا الصلح بعد عدد من االصطدامات والقتل ألعداد، 

ؼٌر قلٌلة من األكراد
(xlv)

سابقة عمل بها الفاتحون واألهالً فً فتح قْرَمسٌن  
)ِكْرماْنشاه( وَشهَرزوْر ومدن وبلدان ُكْردٌة أخرى

(xlvi)
، واشترط سكان هذه 
ٌُقتلوا وال  المناطق على المسلمٌن بعد قبولهم لدفع الجزٌة والخراج "أن ال 

ٌُمنعوا طرٌقا ٌسلكونه بعدها" ٌُسلبوا وال
(xlvii)

. 

ٌُعد فتح حلوان بداٌة  تصال الُكرد بجٌوش اإلسبلم، ألن هذه المدٌنة او
كانت الحد الفاصل بٌن أرض العراقٌن؛ العربً والعجمً )إقلٌم الجبال(

(xlviii)
 ،

وحٌنما دخل العرب المسلمون إقلٌم الجبال ومناطق انتشار القبابل الُكردٌة
(xlix)

 
وجدوا مقاومة عنٌفة خاصة فً َنهاَوْند

(l)
صبحت ساحة معركة كبٌرة التً أ 

مٕٗٙه/ٕٔبٌن الجٌوش األعجمٌة والجٌوش اإلسبلمٌة عام
(li)

انتهت بانتصار  
"فتح الفتوح" بــــــالفاتحٌن، واشتهرت هذه الواقعة 

(lii)
لما كان فٌها من  

"الشؤن الرفٌع والنبؤ العجٌب"
(liii)

بعدها تصالح أهلها مع الفاتحٌن مقابل  
األمان

(liv)
د لم تصمد مدٌنة دٌنور أمام جٌش أبً موسى ، وعقب سقوط َنهاَونْ 

مٕٗٙ/ـهٕٔ( سوى ٌوم واحد )األشعري)
(lv)

( بعدها تم االتفاق بٌنهم وبٌن 
أهلها على أن ٌبقوا على دٌنهم وأن ٌؤمنوهم على أنفسهم وأموالهم مقابل دفع 

الجزٌة والخراج
(lvi)

خضع حاكم أذربٌجان الفارسً لجٌش وعلى إثرها  

مٖٗٙ/ـهٕٕ) ()صحابً حذٌفة بن الٌمانالمسلمٌن بقٌادة ال
(lvii)

( واتفقوا 
األمان وعدم هدم مقابل على جمع ثمانً مابة ألؾ درهم من األهالً للفاتحٌن 

معابد المجوس وعدم التعرض للكرد الساكنٌن بؤذربٌجان
(lviii)

. 

أما الجزء الثانً لفتوحات مناطق انتشار الُكرد فقد بدأت عام 
م1ٖٙ/هـ1ٔ

(lix )
م2ٖٙ/هـ1ٔأو 

(lx)
من إقلٌم الجزٌرة، وقد قام أهل هذه  

النواحً من ببلد الُكرد بالتصالح مع قابد جٌش المسلمٌن الصحابً عٌاض بن 

( واتفقوا على دفع الجزٌة والخراجؼنم)
(lxi)

، فُتحت مٔٗٙ/هـٕٓ، وفً عام 
مدٌنة آمد )دٌاربكر( بؽٌر قتال أٌضاً 

(lxii)
، وفً نفس السنة فتحت مدٌنة 

أَربِل
(lxiii )

معاقل األكرادثم جمٌع 
(lxiv)

التً شملت كل المناطق الُكردٌة الواقعة  
اآلن ضمن محافظتً أربٌل ودهوك الواقعتٌن بكردستان العراق

(lxv)
، وبناًء 
على تصالح المسلمٌن مع أهل الجزٌرة قد تقرر أنه َمن لم ٌدفع الجزٌة وأراد 

الجبلء أُِذن له فً َترِك الدٌار
(lxvi)

. 
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طق الُكردٌة دخلت تحت سلطة اإلسبلم ومما سبق ٌتبٌن أن معظم المنا
للعرب المسلمٌن الفاتحٌن، مما  الجزٌة والخراجعبر الصلح   والقبول بدفع 

ٌعنً أن كلّهم لم ٌقبلوا فً البداٌة باإلسبلم ولم ٌعتنقوه أول األمر ورضوا بؤن 
أهل الكتابٌعاملوا معاملة 

(lxvii)
بناًء على ما أقره الخلٌفة الراشدي عمر بن  

()الخطاب
(lxviii)

، واختار بعضهم البقاء على دٌاناتهم ومعتقداتهم التً كانت 
فً الؽالب عبارة عن المجوسٌة

(lxix)
والزرادشتٌة، وعبادة قوى الطبٌعة،  

والمسٌحٌة والٌهودٌة
(lxx)

، ومن لم ٌقبل بؤداء الجزٌة والخراج قاتله الفاتحون 
لعجمبناًء على وصٌة الخلٌفة للجٌوش الزاحفة باتجاه العراق وببلد ا

(lxxi)
 ،

( المستوحاة من حدٌث للرسول )
(lxxii()lxxiii)

، كبعض العناصر الُكردٌة 
المقٌمة باألهواز )خوزستان( الذٌن امتنعوا عن دفع الجزٌة والخراج أو القبول 

باإلسبلم فتعرضوا للقتل والسبً على إثرها
(lxxiv)

، وكذلك بعض األكراد 
الصحابً سارٌة بن المقٌمٌن فً ببلد فارس الذٌن اعترضوا جٌش الفتح بقٌادة 

زنٌم
(lxxv)

مـ( وانتهت المواجهة بنصر المسلمٌن وهزٌمة هإالء ٗٗٙ/ـهٖٕ) 
األكراد

(lxxvi)
. 

وبالرؼم من أن الفاتحٌن بسطوا سٌطرتهم العسكرٌة على ببلد الُكرد 
بشكل كامل إال أن بعض الُكرد رفضوا أن ٌرضخوا لسلطتهم ونفوذهم فً 

بعض األحٌان
(lxxvii)

ً حركات التمرد فً عهد ، حٌث شارك عناصر كردٌة ف

م( وكانت مركز بعض تلك اإلنتفاضات فً ٘ٗٙ/ـهٕٗ()الخلٌفة عثمان)
خوزستان ووصلت إلى آمد فً الجزٌرة أٌضاً 

(lxxviii)
، لكن جند الصحابة ومن 

كانوا معهم تصدوا لتلك والثورات وسٌطروا على مناطقهم من جدٌد
(lxxix)

 ،

بعض  خرج، م2٘ٙو1٘ٙهـــ/2ٖو 1ٖعامً ( وفً علً)خبلفة  وخبلل
الُكرد أٌضاً مع جٌرانهم الفرس، لكن الدافع وراء هذا التمرد كان "كسر 

الخراج" ولٌس الخروج على حكم اإلسبلم
(lxxx)

.  

وٌمكن االستنتاج مما سبق أن الفتوحات اإلسبلمٌة لم تكن السبب فً 
إدخال جمٌع الُكرد إلى اإلسبلم بشكل سرٌع، حٌث قاوم بعض الُكرد 

لفرس الساسانٌٌن والروم البٌزنطٌٌن الجٌوش المسلمة الخاضعٌن لحكم ا
ألسباب ودوافع اجتماعٌة ودٌنٌة، فالعشابر الُكردٌة تصدت للفاتحٌن العرب 
المسلمٌن "كما لو كانوا ٌتقاتلون من أجل الكؤل والمراعً، على حد قول بعض 

المستشرقٌن
(lxxxi)

، وتصّدوا لهم بـتشجٌع رجال الدٌن القدامى وعدم معرفتهم 
جوهر اإلسبلم الذي كان جدٌدا وؼٌر مؤلوفا لدٌهمب

(lxxxii )
لكنه بعد معرفتهم 
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أسلموا طواعًٌة وبدأوا باعتناقه وأخلصوا له كل باإلسبلم عن قرب 
اإلخبلص

(lxxxiii)
. 

............................................................. 

 هوامش ومراجع :
(*)

تٌسٌر مٌرخان، دار الفكر،  توماس بوا: تارٌخ األكراد، ترجمة محمد 
 . 1ٔم، ص 1ٕٓٓدمشق، 

(*) 
التً جاءت فً المصادر التارٌخٌة اإلسبلمٌة أصل الُكرد  ُترجع الرواٌات

إلى عدة أجناس وأصول منها: العرب، الفرس، سام بن نوح )سامٌون(، ٌافث 
بن نوح )آرٌون(، فرٌق من الجن تجسدوا فً أشكال آدمٌة. انظر: المسعودي: 

 - 2ٙ، ص ص ٔم، جٕ٘ٓٓالذهب ومعادن الجوهر، د.ن، بٌروت، مروج 
؛ اآللوسً: روح المعانً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، د.ت، 21
؛ أحمد محمود الخلٌل: صورة الُكرد فً مصادر التراث ٖٓٔ، ص ٕٙج

؛ زبٌر ببلل ٗٔٔ - ٖٔٔم، ص ص ٕٕٔٓاإلسبلمً، دار باراس، أربٌل 
ب البلدانٌٌن والرحالة المسلمٌن فً العصور الوسطى إسماعٌل: األكراد فً كت
 . ٕٔ - ٕٓم، ص ص 222ٔ، وزارة الثقافة، أربٌل، 

(* )
شاكر خصباك: الُكرد والمسؤلة الُكردٌة، المإسسة العربٌة للدراسات 

 .2م، ص212ٔ، ٕوالنشر، بٌروت، ط
(* )

، أحمد محمود الخلٌل: تارٌخ الُكرد فً العهود اإلسبلمٌة، دار باراس
؛ فإاد حمه خورشٌد: أصل الُكرد واللؽة الُكردٌة، ٕٕم، ص ٖٕٔٓأربٌل، 

ٌَذووى نذادى ؛ إ1ٕم، ص ٕٔٔٓدار سردم، السلٌمانٌة،  حسان نورى ثاشا: م
؛ جمال رشٌد ٕٙم، ص ٖٕٓٓكورد، ترجمه ورٌا قانٌع، دار باراس، أربٌل، 

م، 22ٓٔبٌل،أحمد وفوزي رشٌد: تارٌخ الُكرد القدٌم، جامعة صبلح الدٌن، أر
، مبل علً كردي: كردستان واألكراد، دار الكاتب، بٌروت، 2ٖٔص 

 . ٖٕم، ص 22ٓٔ
(*)

كردستان: كلمة مركبة من )الُكرد( بمعنى الشجاع والقوي فً اللؽة  
الفارسٌة واألداة الظرفٌة )ستان( التً تعنً المكان والموطن فً اللؽات 

بلد الُكرد وموطنه وهً منطقة اإلٌرانٌة، والكلمة المركبة كردستان تعنً ب
واسعة فً الشرق األوسط الحالً ال حدود سٌاسٌة لها، تتوزع أراضٌها اآلن 
على دول تركٌا، وإٌران، والعراق، وسورٌا. انظر: راؼب السرجانً: بٌن 

؛ باسٌلً ٙٔٔ، ص ٔم، ج1ٕٓٓ، ٕالتارٌخ والواقع، مإسسة إقرأ، مصر، ط
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ة وتارٌخٌة، ترجمة نوري طالبانً، نٌكٌتٌن: الُكرد، دراسة سوسٌولوجٌ
؛ شمس 2ٙم، ص ٕٓٓٓ، 1مإسسة حمدي للطباعة والنشر، السلٌمانٌة، ط

 . ٙ٘ٔٔم، ص 12ٙٔالدٌن سامً: قاموس تركً، در سعادت، استانبول، 
(*)

؛ إحسان ٕ٘- 1فإاد حمه خورشٌد: أصل الُكرد واللؽة الُكردٌة، ص ص  
ٌَذووى نذادى كورد، ص ص  تاج الدٌن: ؛ أحمد 1ٕ- ٕٙنورى باشا: م

؛ نبٌل زكً: األكراد األساطٌر والثورات ٙٔ-٘ٔص األكراد تارٌخ شعب، 
؛ مٌنورسكى:األكراد ٕٓوالحروب، مإسسة أخبار الٌوم، القاهرة، د.ت، ص

 . ٕٔم، ص 2ٙ1ٔمبلحظات وانطباعات، ترجمة معروؾ خزندار، بؽداد، 
(*)

زي رشٌد: ل رشٌد وفو؛ جما٘ٔالدٌن: األكراد تارٌخ شعب، ص تاج أحمد 
 . ٖٙٔ- ٖ٘ٔص تارٌخ الُكرد القدٌم، 

(*)
؛ جمال رشٌد وفوزي رشٌد: ٖٓفإاد حمة خورشٌد: أصل الكرد، ص 

 . 2ٖٔتارٌخ الكرد القدٌم، ص 
(*)

العمري: مسالك االبصار فً ممالك األمصار، تحقٌق كامل سلمان  
  21ٔ، صٖالجبوري، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، د.ت، ج

(*)
 .2ٕٔ-ٖٕل: األكراد فً كتب البلدانٌٌن، صبٌر ببلل إسماعٌز 

(*)
 .ٓ٘باسٌلً نٌكٌتٌن: الُكرد، ص 

(*)
هو الكتاب الذي ادعى زرادشت بؤن هللا أوحاه إلٌه، وهو الكتاب أِفستا:  

المقدس لدى الزرادشتٌة، كتبت أفستا بلؽة القبابل المٌدٌة المختلفة عن اللؽة 
وتعتبر أساس اللؽة الُكردٌة   فً شمال ؼرب إٌران،الفارسٌة التً كانت سابدة 

؛ عبدهللا مبلؽً 1٘ٔ، صٔظر: المسعودي: مروج الذهب، جالحالٌة. ان
مإسسة  العبادانً: تارٌخ الدٌانة الزرادشتٌة، ترجمة عبدالستار قاسم كلهور،

د ؛ حسام الدٌن علً ؼالب النقشبندي: الُكر1ٙص .مٕٔٔٓموكرٌانى، أربٌل، 
شهرزور خبلل العصر الوسٌط، دراسة الصؽرى )الشمالٌة( وفً لرستان 

؛ محفوظ ٘ٓٔ-ٗٓٔم، صٕٔٔٓ، السلٌمانٌة،ذٌنسٌاسٌة وحضارٌة، مإسسة 
م، 2ٙ2ٔبعة الجمهورٌة، الموصل، العباسً: إمارة بهدٌنان العباسٌة، مط

؛ أمٌن زكً: خبلصة تارٌخ الُكرد وكردستان من أقدم العصور ٕ٘-ٕٓص
م، 2ٙٔٔ، ٕحمد علً عونً، مصر، ط، ترجمة مالتارٌخٌة حتى اآلن

 .2م، ص2٘ٙٔت، مطبعة أسعد، بؽداد، ؛ رفٌق حلمً: مقاالٕٕٔ-ٕٔٔص
(*)

بؽداد، ، مجلة المجمع العلمً الُكردي، توفٌق وهبً: أصل األكراد ولؽتهم 
 . ٕ٘، ص21ٗٔالعدد الثانً، 
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(*)
دٌة، ترجمة شرفخان البدلٌسً: الشرفنامة فً تارٌخ الدول واإلمارات الُكر 

؛ صدٌق ٖٕم، ص2ٖ٘ٔ، مطبعة النجاح، بؽداد، مبل جمٌل بندي الروزبٌانً
ٌَذةى كوردي، ٌَذووى و ، ٔم، ج1ٕٓٓدار باراس، أربٌل،  بإرةكةٌى: م

؛ محمد أمٌن زكً: خبلصة ٔ٘ٔ؛ توماس بوا: تارٌخ األكراد، صٕٕص
 . ٖٖٔ-ٌٖٙٔخ الكرد، صتار

(*)
ٌن وأسبلفهم الكلدان الشمالٌٌن، ب. لرخ: دراسات حول الُكرد اإلٌرانٌ 

؛ 2ٗ-1ٗم ص ٕٓٓٓ، ٖسة ذٌن، السلٌمانٌة، طترجمة عبدي حاجً، مإس
 . 1ٖٓمحمد أمٌن زكً: خبلصة تارٌخ الكرد، ص 

(* )
 . 2ٙ، صٕالمسعودي: مروج الذهب، ج

(*) 
(، ـه٘-ٗفابزة محمد عزت: الحٌاة االجتماعٌة للكرد بٌن القرنٌن )

 .1ٕٔم، ص2ٕٓٓبٌل، ٌة الُكردٌة، أراألكادٌم
(*)

أرشاك بوالدٌان: األكراد من القرن السابع إلى القرن العاشر المٌبلدي،  
-ٕٓٔم، صٖٕٔٓ، دار الفارابً، بٌروت، ترجمة مجموعة من المترجمٌن

ٕٔٔ   . 
(*)

الذهبً: مٌزان االعتدال فً نقد الرجال، تحقٌق محمد البجاوي، دار  
.ٖٕٙ، ص ٗم، ج2ٖٙٔالمعرفة، بٌروت، 

 

(*)
ٌقول: ... وأٌما رجل استدان  ()عن جابان الُكردي قال سمعت رسول هللا 

دٌناً ال ٌرٌد أن ٌإدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم ٌإد إلٌه 
دٌنه لقً هللا وهو سارق". انظر: ابن األثٌر: أسد الؽابة فً معرفة الصحابة، 

ود، دار الكتب العلمٌة، تحقٌق علً محمد معوض و عادل أحمد عبد الموج
؛ ابن حجر العسقبلنً: اإلصابة فً تمٌٌز ٖ٘ٗ، صٙم، ج22ٗٔبٌروت، 

، ٔالصحابة، تحقٌق خٌري سعٌد، المكتبة التوفٌقٌة، القاهرة، د ت، ج
 . ٖٓٔ، ص ٕٙ؛ اآللوسً: روح المعانً، ج1ٖٙص

(*)
الفتح: ٌستعمل لفظ الفتح من قبل المإمنٌن باإلسبلم، لهجوم العرب  
سلمٌن على المناطق الواقعة حولهم، بٌنما المعترضون على اإلسبلم الم

ٌستعملون كلمة "الؽزو" لهذه الحمبلت. انظر: تهامً العبدولً: إسبلم 
 . ٔٙم، ص1ٕٓٓد، دار الطلٌعة، بٌروت، األكرا

(*)
القادسٌة: مدٌنة عراقٌة تقع على حافة البادٌة، شهدت إحدى أهم المعارك  

وانتهت بدحر الفرس  ()والفرس أٌام خبلفة عمر  بٌن العرب المسلمٌن
 .  ٕٖ٘ظر: أبو الفدا: تقوٌم البلدان، صوانتصار المسلمٌن. ان
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(* )
(. انظر: الذهبً: سٌر أعبلم للمزٌد عن ؼزوات وفتوحات عهد عمر)

األردن والسعودٌة،  النببلء، تحقٌق حسان عبد المنان، بٌت األفكار الدولٌة،
 .ٖٓ٘-ٖ٘ٗص ، ٔم، جٕٗٓٓ

(*) 
لمعرفة توارٌخ وتفاصٌل فتح المناطق الُكردٌة. انظر: الببلذري: فتوح 

مإسسة المعارؾ، بٌروت،  البلدان، تحقٌق عبد هللا أنٌس وعمر أنٌس الطباع،
األردن ؛ ابن خلدون: العبر، بٌت أفكار الدولٌة، ٖٖٗ - ٖٕٗم، ص211ٔ

 .   ٔٙ٘، 1٘٘، 1٘٘، ٖ٘٘، ٙ٘٘، 1ٗ٘، 1ٗ٘ص والسعودٌة، د.ت، 
(* )

م، ٕٔٔٓفرست مرعً: الفتح اإلسبلمً لكردستان، دار الزمان، دمشق،
 . ٕٙهامً العبدولً: إسبلم األكراد، ص؛ تٔٔٔص

(* )
؛ راؼب السرجانً: 1ٔٔرعً: الفتح اإلسبلمً لكردستان، صفرست م

 .1ٔٔ، ص ٔبٌن التارٌخ والواقع، ج
(* )

ثمان العثٌمٌن، أبً ٌعلى: طبقات الحنابلة، تحقٌق عبد الرحمن بن ع
 . 1ٙٔ، ص ٖم، ج222ٔالرٌاض،

(*) 
أرشاك بوالدٌان: األكراد من القرن السابع إلى العاشر المٌبلدي، ص 

؛ تومابوا: مع األكراد، ترجمة آواز زنكنة، دار الجاحظ، بؽداد، 1ٕٔ
 .٘ٓٔم، ص 21٘ٔ

(* )
بلدة دزدان)دوذانة( بجبال هورامان الشهرزورٌة التً قاومت أمثال 

وأسلمت بعد مدة طوٌلة من الزمان، كما ٌن، ولم ٌتمكنوا من فتحها، المسلم
تؤخر إسبلم بعض المدن األخرى كبلدة بٌر بشهرزور التً تؤخر إسبلمها إلى 

أبً دلؾ مسعر بن مهلهل م، كما سٌؤتً ذكرها. انظر: 1/ـهٕبداٌات القرن 
ٌر الخزرجً: الرسالة الثانٌة، تحقٌق بطرس بولؽاكوؾ، ترجمة محمد من

 . 1ٕٔ-ٕٙٔصم، ٕٕٔٓمرسً، مإسسة ذٌن، السلٌمانٌة، 
(*)

َحَكَم الفرس الساسانٌٌن فً ببلد الُكرد من كور الجبل مدن: همذان،  
وَنهاَوْند، والَدٌَنَور، وحلوان، وماسبذان، ومهر جانقذق، وشهرزور، 
والصامؽان، وأذربٌجان وؼٌرها من البلدان. انظر: الٌعقوبً: تارٌخ الٌعقوبً، 

 . 1ٙٔ، ص ٔار صادر، بٌروت، جد
(*)

حكم الروم البٌزنطٌون من الفرات إلى حد اإلسكندرٌة وكانت أعظم  
مدابنهم فً هذه المملكة هً مدٌنة الرها، وكانت أرض الجزٌرة وحران 
والرها وسابر كورها التً انتشرت فٌها القبابل الُكردٌة ضمن حدودهم. انظر: 

 .  1ٙٔص ، ٔالٌعقوبً: تارٌخ الٌعقوبً، ج
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(* )
جلوالء: بلدة عراقٌة على طرٌق خراسان، تضم عدة قرى ٌعتبرها الُكرد 

؛ أبو الفدا: ٙ٘ٔ، ص معجم البلدانجزءاً من ببلدهم. انظر: ٌاقوت الحموي: 
 . 1ٖٓتقوٌم البلدان، ص 

(* )
؛ ابن األثٌر: الكامل فً ٕٗ، ص ٗالطبري: تارٌخ الرسل والملوك، ج

داء عبدهللا القاضً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، التارٌخ، تحقٌق أبً الف
 . ٖٗٙ، ص ٕم، ج211ٔ

(* )
، ٌٕر: الكامل فً التارٌخ، ج؛ ابن األث2ٖٙالببلذري: فتوح البلدان، ص 

 .ٖ٘ٙص
(* )

ن كثٌر: البداٌة والنهاٌة، ؛ ابٖٖ٘، صٕارٌخ، جابن األثٌر: الكامل فً الت
 ؛ 11ٔ، ص1ج
(*)

 . 1ٗ٘ابن خلدون: العبر، ص 
(*)

َبنَدنٌجٌْن )َمنَدلً(: مدٌنة كردٌة عراقٌة تقع شرقً مدٌنة بعقوبة قرب جبل  
ا، مطبعة بشتكوه اإلٌرانً. انظر: عبدالرزاق الحسنً: العراق قدٌما وحدٌث

: مدن كردٌة ؛ محمد جمٌل بندي الروزبٌان2ًٕٓ، ص2٘1ٔالعرفان، صٌدا، 
 .٘ٙٔص م،222ٔوزارة الثقافة، السلٌمانٌة،  قدٌمة،

(*)
الجزٌة: التزام مالً فرضه اإلسبلم على ؼٌر المسلمٌن من أهل الكتاب،  

تإخذ مع بقاء الكفر، وتسقط بحدوث اإلسبلم، فهً موضوعة على الرءوس 
واسمها مشتق من الجزاء، إما على كفرهم، وإما جزاء على األمان لهم، 
وتجب على الرجال دون النساء والصبٌان وتختلؾ فٌها الموسر والوسط 

 تحقٌق الحجاج، بن مسلم صحٌح شرحالمحتاج. انظر: النووي: المنهاج و
- ٕٙٙ، صٔٔ،ج مٕٕٔٓ ،2ٔط بٌروت، المعرفة، دار شٌخا، مؤمون خلٌل
ٕٙ1. 

(*)
ٌإخذ من أصحاب األراضً من رعاٌا الدولة الخراج: التزام مالً  

اب اإلسبلمٌة سواء كانوا مسلمٌن أو كفار أو أهل كتاب. انظر: أبً ٌوسؾ: كت
، ٔٔ؛ النووي: المنهاج، جٕٕٔم، ص212ٔج، دار المعرفة، بٌروت، الخرا
 . ٕٙٙص

(*)
 .2ٖٙالببلذري: فتوح البلدان، ص 

(*)
َحلوان: مدٌنة قرٌبة من الجبل فً آخر العراق، وسكنها الُكرد الشاذنجانٌة  

-1ٖٔوالجورقان مع الفرس، وكانت مركزا لئلمارة العنازٌة الُكردٌة )
المسعودي: مروج ؛ ٙٗالٌعقوبً: البلدان، ص م(. انظر:1ٔٔٔ-22ٔ/ـهٔٔ٘
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محمد حسن:  ؛ قادر1ٖٓ؛ أبو الفدا: تقوٌم البلدان، ص21، صٕالذهب، ج
 . 1ٖاإلمارات الُكردٌة، ص

(*)
 .2ٕ، 11اط: تارٌخ خلٌفة بن الخٌاط، صخلٌفة بن الخٌ 

(* )
 . 12ٔ،ص 1ابن كثٌر: البداٌة والنهاٌة، ج

(*)
 . 2ٕٕ، ص ٕدان، جالحموي: معجم البل 

(*)
؛ ابن خلدون: العبر، 1ٖٗ، صٕألثٌر: الكامل فً التارٌخ، جابن ا 
 . 1٘٘ص

(* )
 . ٖٕٗالببلذري: فتوح البلدان، ص

(*)
 .1ٙٗ- ٙٙٗصالببلذري: فتوح البلدان،  

(*) 
كتب العلمٌة، ألزدي: تارٌخ الموصل، تحقٌق أحمد عبدهللا محمود، دار الا

أمٌن ؛ محمد ٗٓٔمابوا: مع األكراد، ص؛ توٙٗ، صٔم،جٕٙٓٓبٌروت، 
 . ٖٕٔزكً: خبلصة تارٌخ الُكرد، ص

(*)
  .1ٖٖالقلقشندي: صبح األعشى، ص 

(* )
َنهاَوْند: مدٌنة تابعة إلقلٌم الجبال، سكنها ؼالبٌة كردٌة مع خلٌط من العرب 

ألثٌر: الكامل فً التارٌخ، ؛ ابن ا1ٗعجم. انظر: الٌعقوبً: البلدان، صوال
 . 1ٗالقزوٌنً: نزهة القلوب، ص ؛1ٖ، ص1ج
(* )

؛ األزدي: تارٌخ الموصل، 1ٖبن خٌاط: تارٌخ خلٌفة بن خٌاط، صخلٌفة 
؛ ابن األثٌر: ٗٔٔ، صٗ؛ الطبري: تارٌخ الرسل والملوك، جٔ٘، صٔمج

 .2ٖٗ، ص1، جالكامل فً التارٌخ
(* )

، 1ن كثٌر: البداٌة والنهاٌة، ج؛ ابٖٕٗ، صٔمسكوٌه: تجارب األمم، ج
 . 2ٕٓص

(*)
 .2ٕٓ، ص1ن كثٌر: البداٌة والنهاٌة، جاب 

(* )
الَدٌَنَوري: األخبار الطوال، تحقٌق عبدالمنعم عامر، وزارة الثقافة واإلرشاد 

 . 1ٖٔمصر، د.ت ص القومً،
(*)

 .ٖ٘٘، صٔلذهبً: سٌر أعبلم النببلء، جا 
(* )

 . ٖٓٗالببلذري: فتوح البلدان، ص
(*)

 . 1ٗبن خٌاط، صبن خٌاط: تارٌخ خلٌفة خلٌفة  
(*)

 . 2٘ٗبن خٌاط: تارٌخ خلٌفة بن خٌاط، صخلٌفة 
(* )

 . 1ٗ، صٔاألزدي: تارٌخ الموصل: مج
(*)

 ٖٗٔ، صٕان، جٌاقوت الحموي: معجم البلد 
(*)

 .ٖٗٔ، صٕقوت الحموي: معجم البلدان، جٌا 
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(*)
 . ٕ٘ٔخ الُكرد فً العهود االسبلمٌة، صأحمد الخلٌل: تارٌ 

(*)
ً، إمارة أربل فً العصر العباسً ومإرخها ابن المستوفسامً الصقار:  

 . ٖٔم، ص22ٕٔدار الشواؾ، الرٌاض، 
(*)

، ٔبً: سٌر أعبلم النببلء، ج؛ الذهٗٙٗالببلذري: فتوح البلدان، ص 
 . ٖٔ٘ص

(*)
 . ٖٗٔ-ٔٗٔرعً: الفتح اإلسبلمً لكردستان، صفرست م 

(*)
، 1ة والنهاٌة، جن كثٌر: البداٌ؛ ابٗٙٗالببلذري: فتوح البلدان، ص 
 . 1ٖٔص

(*)
م، 222ٔ، ٕمطبعة خبات، دهوك، ط أنور الماًٌ: األكراد فً بهدٌنان، 
 . ٘ٙص

(* )
عامل المسلمون رعاٌا الدولة الساسانٌة من أتباع الزرادشتٌة معاملة أهل 
الكتاب واعتبروا كتابهم المقدس )أفستا( ككتاب منزل، وورد أن الصحابً 

ي كان ٌقود المحور الشرقً للفتوحات فً ببلد ( الذسعد بن أبً وقاص )

( حول كٌفٌة الُكرد بعث باستفسار إلى الخلٌفة الراشدي عمر بن الخطاب )

ٌّن له عقابدهم فذكرهم عمر) ( بقول النبً التعامل مع األكراد الزرادشتٌٌن وب

(عن مجوس البحرٌن "سنوا بهم سنة أهل= الك ) :تاب". انظر: أبً ٌوسؾ
؛ أحمد أمٌن: ٘ٙر الماًٌ: األكراد فً بهدٌنان، ص؛ أنوٖٓٔالخراج، ص

؛ محفوظ ٔٓٔم، ص2ٙ2ٔالكتاب العربً، بٌروت،  فجر اإلسبلم، دار
 .ٕ٘باسً: إمارة بهدٌنان العباسٌة، صالع

(*)
المجوس: قبٌلة مٌدٌة أو طبقة خاصة من المٌدٌٌن المتمتعٌن بحق الرٌاسة  

دٌن الزردشتً، وأصل الكلمة معرب الروحٌة فً الدٌن المزدي الذي سبق ال
من كلمة ماكوسٌا أو مكوش فً الفارسٌة البهلوٌة وتعرؾ بـ )مػ( فً 
الفارسٌة الحدٌثة، وهناك مٌل لدى الباحثٌن باعتبار المجوسٌة أقدم من 

أرثر كرٌستنسن: إٌران فً عهد الساسانٌٌن، ترجمة ٌحٌى الزرادشتٌة. انظر: 
 .ٖٓٔصبٌروت، د.ت، الخشاب، دار النهضة العربٌة، 

(*)
 ؛ٔٙ٘ابن خلدون: العبر، ص ؛21، ص ٕالمسعودي: مروج الذهب، ج 

م، ترجمة جمال 2٘ٓٔ-1٘ٓٔدان اإلسبلمٌة صموبٌل أتٌنجر: الٌهود فً البل
تومابوا: مع  ؛٘ٔم، ص22٘ٔالمعرفة، الكوٌت، ماٌو  أحمد الرفاعً، عالم

 .  ٔٙٔرد، صأمٌن زكً: خبلصة تارٌخ الكُ ؛ محمد ٕٓٔاألكراد، ص 
(*)

 . ٔٙ٘ابن خلدون: العبر، ص 
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(*)
 . ٖٖٕ، ص1ن كثٌر: البداٌة والنهاٌة، جاب 

(*)
ِ  َرُسولُ  :َقالَ    َتْقُتلُوا َواَل  ُتَمثِّلُوا، َواَل  َتْؽِدُروا، َواَل  َتُؽلُّوا، َواَل  اْؼُزوا ".... هللاَّ

كَ  لَقٌِتَ  َوإَِذا َولًٌِدا،  ، ِخَصاٍل.. َثبَلثِ  إِْحَدى إلى ْدُعُهمْ َفا اْلُمْشِرِكٌنَ  ِمنَ  َعُدوَّ
ُتُهنَّ  ٌَّ َ َها أََجاُبوكَ  َما َفؤ ٌْ  َفإِنْ  اإلسبلم، إلى اْدُعُهمْ  ُثمَّ  َعْنُهْم، َوُكؾَّ  ِمْنُهْم، َفاْقَبلْ  إِلَ

ةَ  َفَسْلُهمُ  أََبْوا ُهمْ  َفإِنْ  ..... َعْنُهمْ  َوُكؾَّ  ِمْنُهْم، َفاْقَبلْ  أََجاُبوكَ  ٌَ  ُهمْ  نْ َفإِ  اْلِجْز
 ."الحدٌث َوَقاِتْلُهْم... ِباَللَِّ  َفاْسَتِعنْ  أََبْوا ُهمْ  َفإِنْ  َعْنُهْم، َوُكؾَّ  ِمْنُهْم، َفاْقَبلْ  أََجاُبوكَ 
  .ٕٙٙ- ٕ٘ٙص ،ٔٔج المنهاج، النووي: انظر:

(*)
 ،البداٌة والنهاٌة كثٌر: ابن ؛11ٗص ،ٗوالملوك،ج الرسل تارٌخ طبري:ال 
  .ٔٙ٘ص العبر، خلدون: ابن ؛ٖٖٕص ،1ج
(*)

بن عمرو، وٌرجع نسبه إلى  سارٌة ْبن زنٌم: هو الصحابً سارٌة بن زنٌم 
الؽابة فً  عبد مناة بن كنانة، شهد الجاهلٌة واإلسبلم. انظر: ابن األثٌر: أسد

 .1ٖٓ، صٕمعرفة الصحابة، ج
(*)

ألثٌر: الكامل فً ؛ ابن ا11ٗ، صٗبري: تارٌخ الرسل والملوك، جالط 
 . ٖٕٔ، ص1ن كثٌر: البداٌة والنهاٌة، ج؛ ابٕٗٗ، صٕجالتارٌخ، 

(* )
زكً: خبلصة  ؛ محمد أمٌنٙ-٘ علً كردي: كردستان واألكراد، ص مبل

 . 12ٕ، صٔتارٌخ الُكرد، ج
(*)

ابن الجوزي: المنتظم فً تارٌخ األمم والملوك، تحقٌق محمد عبد القادر  
، ٘م، ج22ٕٔروت، الكتب العلمٌة، بٌ عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار

 . ٘٘ٔخ الُكرد فً العهود اإلسبلمٌة، ص؛ أحمد الخلٌل: تارٌٗص
(*)

ن كثٌر: البداٌة والنهاٌة، اب ؛2ٔٗ، صٕابن االثٌر: الكامل فً التارٌخ، ج 
 ٖٖٕ، ص1ج
(* )

األثٌر: الكامل فً ؛ ابن ٕٗٓ، صٕالٌعقوبً: تارٌخ الٌعقوبً، ج
 . 1ٖٖ، صٖالتارٌخ،ج

(*)
 . 22ٕالُكرد، ص باسٌلً نٌكٌتٌن: 

(*)
 . 11ٔأمٌن زكً: خبلصة تارٌخ الُكرد، صمحمد  

*(*)
 .1٘-1ٗي: كردستان واألكراد، صمبل علً كرد 

 
============================= 
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 لألسدي((  -الـــــُكــرد فـً ))موســوعة حلـب المـقارنة  

 علـً*إعـداد : د. مـحـمد عـبـدو                               

خبلل البحث فً الكتب والمراجع عن ما ٌتعلق بتارٌخ وجؽرافٌة منطقة 

جبل الكرد، كثٌراً ما كان ٌصادؾ هذا االسم: خٌرالدٌن األسدي  -عفرٌن

ومإلفه "موسوعة حلب المقارنة". فكان البد من التعرؾ تلك الموسوعة التً 

ب ومجتمعها. كانت تتلقى المدٌح واالهتمام من قبل الباحثٌن فً شإون حل

ولحسن الحظ، كانت الموسوعة المإلفة من سبع مجلدات متوفرة فً مدٌرٌة 

 الكتب والمطبوعات الجامعٌة فً جامعة حلب. 

لدى تصفح الموسوعة، ٌفاجؤ القارئ بالكم الكبٌر من الكلمات والمعلومات 

واألمثلة واألحادٌث والنوادر والتهكمات وأمور أخرى كثٌرة ومتنوعة عن 

ان والشعب الكردي، وهً مثار دهشة وإعجاب، خاصة وأن العدٌد منها اإلنس

لم ٌدونها أو ٌوثقها الكرد أنفسهم. كما ورد فٌها رواٌة ألحداث نادرة لم تعد 

 عفرٌن.   -معروفة اآلن فً المجتمع الكردي فً جبل الكرد

 ولكن األمر المثٌر لبلنتباه أكثر، هو وجود َكٍم كبٌر من الكلمات فً لهجة

سكان حلب تعود أصولها إلى اللؽة الكردٌة، ولكن م.األسدي ٌعٌدها إلى 

اللؽات الفارسٌة أو التركٌة... ربما كان السبب هو أنه لم ٌكن ملما باللؽة 

الكردٌة، وأنه ربما كان ٌعتقد بؤن الكردٌة هً لؽة هامشٌة ولٌست ذات تؤثٌر 

لبٌة، ولذلك فحٌنما فً صٌاؼة مفردات لهجة عرٌقة وقدٌمة مثل اللهجة الح

كان ٌعجز عن إٌجاد األصل اللؽوي العربً لكلمة ما، كان ٌلجؤ إلى إحدى 

اللؽتٌن الفارسٌة والتركٌة متجاهبل الكردٌة، رؼم أنها األقرب من حلب 

واألكثر تؤثٌراً فً المجتمع الحلبً من سواها، فهً كانت وال تزال من حٌث 

ثر قربا من حلب، ومن المفترض أن الجؽرافٌا والسكان الناطقٌن بها، األك

 . تكون أكثر تؤثٌراً من ؼٌرها أٌضاً 
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وفً الحقٌقة فإن الكثٌر من المصطلحات الحلبٌة ذات األصول ؼٌر العربٌة 

هً فً جذورها إما كردٌة فً لفظها ومعناها، أو أنها مشتقة من اللؽة 

ً الكردٌة. عدا عن ذلك، فالكرد هم أقرب إلى مدٌنة حلب من النواح

الجؽرافٌة والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والتارٌخٌة من الفرس. وهذا 

ٌعزز حقٌقة أن تكون الكلمات التً أعادها األسدي ؼالبا إلى الفارسٌة قرٌبة 

 الصلة باللؽة الكردٌة قبل ؼٌرها. 

وبسبب ذلك، وفً محاولة إلزالة بعض الحٌؾ التارٌخً الذي لحق والٌزال 

ردٌة، وتجاهل عراقة لؽة أصٌلة وقدٌمة فً الشرق األدنى، ٌلحق باللؽة الك

وبٌان مدى حٌوٌتها وتؤثٌرها على الجانب اللؽوي للمجتمعات التً جاورتها 

ومن بٌنهم سكان حلب، قررنا العمل فً إعداد هذا الكتاب، آملٌن الفابدة 

 المرجوة منها.

لدات السبع وكانت الخطوة األولى فً انجاز هذا العمل، هً مراجعة المج

للموسوعة والبحث عن أي كلمة أو عبارة أو موضوع ٌخص بحثنا، 

واستخراج ما ورد فً الموسوعة من كلمات ٌعتقد أنها إما ذات أصل كردي 

أو أنها تحتوي جذور لؽوٌة كردٌة، ومن ثم التحقق من أصولها اللؽوٌة 

 الكردٌة.

أمثلة كردٌة إضافة إلى ذلك، كتب األسدي بٌن صفحات موسوعته نوادر و

وأٌضا تهكمات حلبٌة قٌلت فً الشخصٌة الكردٌة، وقد أوردتها أٌضا مع 

 التعلٌق علٌها كلما احتاج األمر لذلك. 

وبصورة عامة تم تصنٌؾ ما ورد فً الموسوعة عن الكرد على النحو 

 التالً:

 كلمات كردٌة صرٌحة ومتداولة حتى أٌامنا هذه. .ٔ

ت وُحرفت أثناء استعمالها فً كلمات ذات جذور وأصول كردٌة، ُدمج .ٕ

 ؼٌر بٌبتها االجتماعٌة والقومٌة، كالبٌبة الحلبٌة.
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كلمات مشتركة ما بٌن الكردٌة والفارسٌة، وذلك بسبب األصول اآلرٌة  .ٖ

 المشتركة للؽتٌن.

وصارت  كلمات فارسٌة أو تركٌة دخلت اللؽة الكردٌة المحكٌة أٌضاً  .ٗ

 جزًء منها.

 ن سكان حلب.أمثال قٌلت فً الكرد على لسا .٘

 .أمثال كردٌة ذكرها األسدي دون ؼٌره، وهً ؼٌر معروفة حالٌاً  .ٙ

حكاٌات ونوادر ألشخاص أكراد سمعها األسدي أو شاهدها بنفسه أو  .1

استنسخت من الذاكرة الحلبٌة التً تعود لفترات ما قبل القرن العشرٌن. 

ات ومفٌدا. وكانت هناك حكاٌ وأبدٌنا رأٌنا فً ذلك كلما كان ضرورٌاً 

ونوادر وكلمات لم تكن بحاجة إلى تعلٌق وشرح أو تفسٌر بسبب 

وضوحها من حٌث المعنى واألصول، فذكرناها كما وردت فً 

 الموسوعة.

تم تقسٌم هذا الكتاب إلى سبع فصول، تناول كل فصل منه مجلداً من 

الموسوعة، وقد حافظنا فٌها على تسلسل ورود الكلمة أو المادة الكتابٌة كما 

ً كل مجلد، وكتبنا بجانبها رقم الصفحة الموجودة فٌها فً مجلدات هً ف

الطبعة األولى للموسوعة. وقد أوردناها كما جاءت فً الموسوعة لفظاً ونصاً، 

حٌنما كانت هناك إطالة ؼٌر  ولكن ببعض التصرؾ فً أحٌاٍن قلٌلة جداً 

فل ما نقل ضرورٌة بالنسبة لخصوصٌة بحثنا، ثم كتبنا رأٌنا فً بند مستقل أس

 من المصدر مباشرة.

نتمنى أن نكون وفقنا فٌما انجزناه، ورجاإنا هو تقدٌم فابدة للثقافة اإلنسانٌة 

عامة، وتعرٌؾ القارئ العربً باللؽة الكردٌة، فهً لؽة أصٌلة وقدٌمة من 

لؽات الشرق األدنى، وهً امتداد للؽة الهورٌٌن والمدٌٌن القدماء، ولؽة صبلح 

وأحفاده من سبلطٌن وملوك مصر وببلد الشام وحلب، ولٌست الدٌن األٌوبً 
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أقل ؼناً وجماالً وعراقة وشؤناً وقابلٌة للتطور من شقٌقاتها الفارسٌة والتركٌة 

 والعربٌة ...

وقد شاركنا فً مراجعة مجلدات الموسوعة واستخراج ما ٌتعلق بالموضوع 

 منها الصدٌق عبدالحمٌد حمو فله كل الشكر.

 ي؟من هو األسد

محمد خٌرالدٌن األسدي: هو العبلمة الحلبً محمد خٌرالدٌن األسدي. ولد 

لـّوم العرٌق فً مدٌنة حلب عام  وتوفً فٌها فً  م.2ٓٓٔفً حً الجَّ

من  انكشارٌاً  عثمانٌاً  . وهو ٌذكر بؤن جده السابع كان جندٌاً م21ٔٔ/ٔ/2ٕ

 أوربا.  

كبار رجال الدٌن والعلم درس خٌر الدٌن األسدي اللؽة والعلوم الدٌنٌة لدى 

فً حلب. ثم عمل بعدها معلما فً مدارس حلب، وكانت مهنته هذه تإمن له 

الدخل الوحٌد فً معٌشته. وقد فقد أصابع ٌده الٌسرى فً شبابه حٌنما كان 

 ٌحضر لعمل مسرحً لتبلمٌذه فً المدرسة.

كان األسدي كثٌر االختبلط بالمجتمع الحلبً بكافة مستوٌاته وفباته 

االجتماعٌة والثقافٌة، ولم ٌثنه عن ذلك أوضاعه المادٌة الصعبة أو أٌة أمور 

أخرى. كما كان كثٌر السفر والتنقل، وهذا ما أكسبه المزٌد من المعرفة 

واالطبلع واألصدقاء فً الكثٌر من الدول ومن جنسٌات مختلفة. وبسبب سعة 

، انتخب فً عام اطبلعه وثقافته العالٌة واهتمامه وحبه لكل شًء فً حلب

للسر فً جمعٌة العادٌات، وبقً وفٌاً لها وٌشارك فً كافة  أمٌناً  م.2٘ٓٔ

 نشاطاتها حتى أواخر أٌام حٌاته.

فً مختلؾ مجاالت اللؽة والمعارؾ وخاصة  ألؾ األسدي ثبلثة عشر مإلفاً 

فً الموضوعات اللؽوٌة واألدبٌة، ومن بٌنها ولعل من أهمها على اإلطبلق 

 شهٌرة التً نحن بصددها، // موسوعة حلب المقارنة //.موسوعته ال
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 ما هً موسوعته؟

 ٕٖ٘ٔموسوعة حلب المقارنة: تتؤلؾ الموسوعة من سبع مجلدات فً 

صفحة من الحجم الكبٌر. بعد وفاة األسدي، كلؾ السٌد محمد كمال من قبل 

معهد التراث العلمً بجامعة حلب بتحقٌق مخطوطتها وإعدادها للطباعة، 

 .م211ٔت طباعتها فً مطبعة جامعة حلب سنة وتم

جاء فً مقدمة المجلد األول هذا التعرٌؾ بالموسوعة من قبل محققها:  

))وضعت الموسوعة من أجل الكشؾ عن األصول اللؽوٌة التً عملت على 

تكوٌن لهجة حلب، ومن أجل بٌان العبلقة المتبادلة بٌنها وبٌن تلك األصول، 

لعصور محط القوافل التجارٌة العابرة، وخاناتها فقد كانت حلب على مر ا

الباقٌة إلى أٌامنا هذه ال تزال شاهدة على ذلك الماضً الحافل بكل شًء. 

فاختلط سكان حلب بالعدٌد من الشعوب العربٌة واألجنبٌة، وتم بٌنهم تمازج 

واضح ظهر تؤثٌرها سواًء فً لؽة الحدٌث أو طرز العٌش. وجاء هذا المإلؾ 

ٌحفظ التراث اللؽوي واالجتماعً والعمرانً لمدٌنة حلب. واتبع الضخم ل

األسدي فً مإلفه الترتٌب المعجمً الهجابً فً عرض المادة اللؽوٌة. 

والموسوعة ؼنٌة بالمعلومات التارٌخٌة والجؽرافٌة والثقافٌة واالجتماعٌة، 

 وتحوي الموسوعة مفردات لهجة حلب((. 

الضخم هذا، فهو ٌعترؾ فً مقدمته  عانى األسدي بشدة فً إنجاز عمله

للموسوعة بصعوبة معرفة جذر الكلمة الحلبٌة من بٌن اللؽات التً وصلت 

إلى حلب عبر التارٌخ، وهً عدٌدة ومختلفة المنابع والشك، فمنها من أصول 

لؽوٌة سامٌة ومنها من أسرة اللؽات الهندواوربٌة ... وقد كتب فً مقدمة 

والعناء هو فً معرفة جذر الكلمة الحلبٌة )اء:  )المجلد األول عن ذلك العن

كالعربٌة والسرٌانٌة والعبرٌة والتركٌة والفارسٌة حتى الكردٌة والهندٌة 

والسومري، وثمة اإلٌطالٌة التً امدت لهجة حلب بكثٌر من المصطلحات 

 السٌما فً مجال التجارة((.
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ؾ، فقد كان فناناً إضافة إلى كل ما أنجزه األسدي فً مجال الكتابة والتؤلٌ

ونحاتاً أبدع الكثٌر من األعمال الفنٌة التً ذكرها فً المقدمة الجمٌلة التً 

 كتبها لموسوعته الرابعة.

 ًعفرٌن- مقدمة كتاب بالعنوان نفسه للكاتب د. محمد عبدو عل 
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  افتتاحٌة الملف

 نفض الغبار .... وترك مساحة للحوار

 محمود عمرالمحامً:                                       

العدد  من تعبٌر)نفض التراب( فً ملؾ نفض الؽبار( بدالً لعل استخدام تعبٌر )
ننا فً حٌث أ، حول المناطق الكردٌة هو أكثر داللة على المعنى المقصود

و ندك ، ولم نستخدم المعاول أبحثنا عن هذه المناطق لم نسبر التارٌخ  العمٌق
، ر إنوفنا فً أمهات الكتبولم نحش ،عما وراءها لكسر الحجارة بحثاً  األزامٌل

 عن التارٌخ الحدٌث فقط سرد بعض الحقابقى نما اقتصرنا فً بحثنا علوإ
أهلها ومن  ،، الموقعصل التسمٌة، وأبهاونش. لهذه المدن والبلدات الصؽٌرة

، ناء لدٌهمالبشكل ، سلوب معٌشتهمأنمط و، وعاشوا وكٌؾ استقروا ،اتوأٌن أ
عبر ودروس من و ،وما الذي تركوه لنا من معالم وشواهد ،عاداتهم وتقالٌدهم

وما ٌسودها من  ،عن الحٌاة االنسٌابٌة الجمٌلة التً كانوا وما زالوا ٌعٌشونها
فً الدٌن  ختلفٌنالتً كانت تسٌر بٌن المقٌم المحبة والسبلم والتعاٌش السلمً 

 الحٌاةن وكٌؾ أ ،والتارٌخ والجؽرافٌا ن فً المصٌرالمتوحدٌ ،أو اللؽة
المشتركة تلك ما زالت مستمرة فً هذه المدن رؼم كل المظالم والدسابس 

ن الثورة السورٌة قد أفشلت كل وكٌؾ أ ،وسوط الجبلدٌن والمستبدٌن
 .التً كانت تتم لهدمها  أو وأدها الرهانات

بكل  اً حتفاءقاد شمعة إمدن والبلدات حاولنا اٌننا فً سعٌنا وبحثنا عن هذه الإ
وراء الطقوس والقرابٌن التً كانت  ولم  نهرع ،والذكرٌات التً عاشتهاالقٌم 

نما اكتفٌنا وإ ،واستجدابها طلبا لحٌاة سعٌدة رضاء اآللهةإل تتم فً المعابد سعٌاً 
ولٌست منة ، هً من صناعة أهلها ،سٌطة ومشتركةصور عن حٌاة ب بعرض

تارٌخ ٌقد معظمه  خلؾ لذلك لم نركض كثٌراً  ،مقدسمن مصدر لسلطان أو 
تلك  .حتى ال نقع فً  شرك واشكالٌة  نظرٌات التارٌخ ،من حجر وصخور

لو كانت الحجارة قادرة على النطق " :التً عبر عنها لوبون بقوله اإلشكالٌة 
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لقاء الضوء على . لذلك حاولنا قدر اإلمكان إ"ألضحى التارٌخ اكذوبة كبرى
ك فإننا نترك لذل ،حقٌقةدون ادعاء احتكار ال ٌب منا جمٌعاً تارٌخ معاش وقر

 الحوار برحابة صدر ومحبة.ومساحة للنقاش 
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أكراد سورٌة فً مرآة مصادر األرشٌؾ العثمانً خبلل القرن 
 * للمٌبلد 1ٔ

 شتٌفان فٌنتر

 نضال محمود حاج دروٌشد.ترجمها من االلمانٌة:           

 المدخل 

على  .)ببلد الشام( أهمٌة كبٌرة بالنسبة لتارٌخ الشعب الكرديكانت لسورٌة 
الرؼم من أن قبابل كردٌة صؽٌرة استقرت منذ القدٌم فً المناطق الجبلٌة 
الساحلٌة واندمجوا مع سكان المنطقة، إال إن التارٌخ الحقٌقً للكرد ٌبدء 

ٌة( أشباه بحسب المصادر العربٌة منذ هجرة )ربما المتحدثٌن باللهجة الكرمانج
 .البدو من المناطق الشرقٌة لجبال طوروس فً العصور الوسطى

مع صعود االقطاع العسكري فً الشرق األوسط وإعطاء األراضً لبعض 
 قبابل كردٌة فً مناطق [1]ٕٔ-ٔٔالقبابل وقادة العسكر، استقرت ومنذ القرن 

فٌها حصون ذو أهمٌة استرتٌجٌة مثل حصن األكراد )قلعة األكراد فٌما بعد 
 .قلعة الحصن( والقصٌر فً أعالً أنطاكٌة

( 2ٖٔٔأقوى قابد عسكري فً هذا العصر هو صبلح الدٌن األٌوبً )توفً 
الذي وحد كامل سورٌة واستطاع االنتصار على الصلٌبٌٌن، وهو ٌتمتع بؤهمٌة 

  الكرد والقومٌٌن العرب. ٌمة لدىتارٌخٌة عظ

لم ٌتم حتى اآلن البحث بشكل واسع فً تارٌخ القبابل الكردٌة. فً تقارٌر 
لدٌنا  [3]وأولٌا جلبً [2]الببلط العثمانً والرحالة أمثال شرفخان البدلٌسً

المٌبلدي والتً  2ٔ-ٙٔرة عن اإلمارات الكردٌة فً القرنمعلومات ؼزٌ
 .كانت تتمتع بنوع من الحكم الذاتً فً أٌالة دٌاربكر والمناطق المحٌطة بها

ي فً شمال سورٌة ابتداء من بعكس ذلك ٌتم الحدٌث عن المجتمع الكرد
موظفً االنتداب الفرنسً فً الروس و فً كتابات المستشرقٌن 2ٔالقرن
. بإمكان المرء الحصول على الكثٌر من الوثابق من األرشٌؾ ٕٓالقرن

العثمانً بخصوص حلب والرقة وطرابلس والتً تلقً الضوء على الهٌكل 
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 1ٔالقبابل الكردٌة فً نهاٌة القرن اإلداري والمشاكل المتعلقة باإلدارة لدى
 .1ٔو

وما تبعها من فقدان لبعض  .م1ٖٙٔنٌة ضد فٌٌنا بعد فشل الحملة العثما
المناطق فً منطقة البلقان، تركزت سٌاسة الباب العالً بالدرجة األولى على 
األمن الداخلً والبناء االقتصادي فً المناطق اآلسٌوٌة لبلمبراطورٌة 
العثمانٌة، وترتكز هذه السٌاسة بشكل أساسً فً مسؤلة اإلسكان الداخلً 

ردٌة والتركٌة والمرتزقة من الجند، ولتحقٌق ذلك اتبعت وسابل للقبابل الك
العنؾ والترحٌل، إضافة إلى إٌجار األراضً بؤسعار مناسبة وحوافز أخرى 

س ؼزارة الوثابق الكتابٌة فً األرشٌؾ العثمانً لٌ .[4]تدفع المرء لؤلستقرار
لها مثٌل، وهً تزودنا بمعلومات عن مراقبة ومعاقبة القبابل من قبل الجهاز 
اإلداري للسلطنة العثمانٌة، األمر الذي ٌوفر لنا فرصة فرٌدة لمعرفة أمور 
كثٌرة لم نكن نعلمها عن تارٌخ الشعوب واالستعمار ضمن آسٌا الؽربٌة فً 

 .بواكٌر العصر الحدٌث

الحدٌثة مجاورة للحدود التركٌة مفصولة عن توجد ثبلثة مناطق فً سورٌة 
بعضها البعض، تسكنها أؼلبٌة كردٌة ٌتحدثون بلؽتهم األم. فً هضبة عفرٌن 

شمال  [5](كرداغ( شمال ؼرب حلب، ومنطقة عٌن العرب )نبع العرب(
الرقة والحزام الحدودي حول القامشلً مع امتداد جبل سنجار العراقً فً 

تعرؾ فً الوثابق العثمانٌة على مجموعات بدوٌة شمال شرق الحسكة. ٌتم ال
عة من سورٌة الداخلٌة خبلل كردٌة كثٌرة كانت تتوزع على مناطق واس

، وكانوا ٌجمعون الضرابب باسم الدولة، إضافة إلى هإالء البدو 1ٔالقرن
 .وجد قسم من الكرد الذٌن استقروا حدٌثاً وبنوا القرى

ن تلك المجموعات الكردٌة والدولة ٌهدؾ هذا البحث إلى سرد العبلقة بٌ
العثمانٌة من الناحٌة التارٌخٌة وذلك من خبلل وثابق األرشٌؾ العثمانً. فً 
الجزء األول من البحث تتم دراسة القبابل واإلمارات الكردٌة التً سكنت 

والذٌن اندمجوا مع مرور  1ٔل السوري فً القرنالمناطق الؽربٌة من الساح
عربً أي أنهم استعربوا. فً الجزء الثانً من البحث تتم الوقت فً المجتمع ال

من مناطق األناضول  1ٔبٌلة المبلن والرشوان خبلل القرندراسة هجرة ق
إلى منطقة الجزٌرة، ولو أن الوثابق الحالٌة تمكننا من إلقاء نظرة تقرٌبٌة على 
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ربً توزع القبابل فً ذلك العصر، وهً تبٌن لنا تداخل المجتمع الكردي والع
 .خبلل بواكٌر العصر الحدٌث

 حمص وحماه  1.2

تعتبر األراضً العلٌا ؼربً مدن سورٌة الداخلٌة حمص وحماه من أقدم 
لؤلؼراض  ٖٔٓٔالمناطق التً سكنها الكرد. ذكرت سابقاً بناء حصن األكراد 

العسكرٌة، وهو ٌقع فً منطقة أستراتٌجٌة هامة بٌن حمص وموانا طرطوس 
، ومع بداٌة العصر العثمانً سكن الكرد فً المناطق وطرابلس الساحلٌة

 .المحٌطة بالحصن

ذكر  1ٔو ٙٔلعثمانً )طابو التحرٌر( من القرنٌرد فً السجل العقاري ا
 (HESEKîYE) المجموعة القبلٌة )جماعت( التً تعرؾ بالكرد الحسكٌة

والتً شكلت مجموعة منفصلة فً ناحٌة حصن األكراد، وكانت تقوم بجمع 
وترسلها مباشرة إلى الصندوق الخاص للدولة العثمانٌة، كما  [6]اببالضر

، وكانت هذه [7]كان الحال بالنسبة للبدو وأشباه البدو فً سورٌة أٌضاً 
ابب تمول المنح الدٌنٌة لعابلة السلطان. وقد تم تحصٌل الضرابب من الضر

عابلة وهً عبارة عن ؼنم وجاموس. ال ٌظهر أسم الحسكٌة فً أٌة وثٌقة  1ٗ
 (.)تارٌخ آخر سجل عقاري لمدٌنة حمص ٙٗٙٔ-٘ٗٙٔبعد سنة 

تظهر  1ٔنٌة إلسكان القبابل بنهاٌة القرنمع بداٌة مشروع السلطة العثما
الكردٌة فً مدٌنة حماه، التً لجؤوا إلٌها تجنباً لدفع  Saçlo لساضلوعشٌرة ا

أما قبٌلة  .[8]الضرابب للعثمانٌٌن، وكان للساضلو عبلقة قرابة مع كرد كلس
كراد والذٌن سٌتم ذكرهم أثناء الحدٌث عن حً األ Qilidhlo) قٌلٌضلإ)

فقد كان لدٌهم شعبة فً قضاء محافظة حمص، وقد تم رفع دعوى  -بحلب
ضد أحد قادتهم المحلٌٌن بتهمة سرقة الؽنم من أحد  2٘ٙٔقضابٌة سنة 

ال توجد فً الوثابق أٌة معلومات أخرى بخصوص  .[9]التركمان المحلٌٌن
 .نطقة حصن األكرادم

مركزاً ٌختبا فٌه  1ٔ٘ٔفً سنة  (Hudhûr) كانت قرٌة وادي الحضور
الكرد خوفاً من قطاع الطرق )األشقٌاء( األتراك من الذٌن كانو قد تركوا 

 .[10]قبابلهم وتجنبوا دفع الضرابب واعتادو على العٌش على النهب والسلب
أما بالنسبة للكرد فقد كانت هناك نخبة منهم أعضاء فً طبقة الضباط 
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العسكرٌٌن، وقد كانت لهم اتصاالت جٌدة مع قبابل األناضول وكذلك الجٌش 
العثمانً، األمر الذي مكنهم من التحكم باستٌراد الصوؾ والؽنم من كامل 

 .[11]المنطقة

ٌجمع الضرابب لسنوات  - وهو شخص أصوله ؼٌر معروفة -كان سلٌمان آؼا
طوٌلة من سكان حصن األكراد وقراهم، ومول فً بعض األحٌان األستبجار 

استناداً إلى ملفات  .[12]فً لبنان - Emira Hamada ألمراء حمادة
القضاء نعلم بؤن البرازي كانت أهم عابلة أؼوات كردٌة، حٌث امتلكوا 

 .[13]2ٔلعقارٌة ضمن مدٌنة حماه فً القرنمساحات واسعة من األراضً ا
بالمحٌط العربً )أي أنهم استعربوا(  اندمجت هذه العشٌرة مع مرور الوقت

 .وقد وصل البعض منهم إلى مناصب علٌا فً الجمهورٌة السورٌة

 إمارة الجبل الكردٌة فً طرابلس  2.2

استقر الكرد بشكل أساسً فً سورٌة كما هو الحال فً كردستان فً المناطق 
مارسة الجبلٌة العالٌة، بحٌث ٌستٌطعون بدون عوابق تربٌة الماشٌة وكذلك م

 .تقالٌدهم

والتً ٌمكن للمرء أن ٌصل إلٌها  -تعتبر الجبال الساحلٌة الوعرة فً لبنان 
ذو أهمٌة كبٌرة بالنسبة للتارٌخ الكردي، حٌث استقرت هناك  - بصعوبة

مجموعات قومٌة ودٌنٌة تمتعت بحكم شبه ذاتً واستطاعت االحتفاظ بتقالٌدها 
 )Can polat[14]الت بوكانت عابلة جان بوالت )جان  .بشكل أفضل

وعابلة معن من أهم تلك العاببلت الكردٌة األمٌرٌة والذٌن تحولوا بعد انتقالهم 
إلى جنوب لبنان إلى المذهب الدرزي وهٌمنوا لسنوات طوٌلة على سٌاسة 

بلة شعب وهً ؼٌر معروفة كثٌراً فهً القبابل وتحكموا بالضرابب. كذلك عا
تنتمً إلى الطابفة األثنا عشرٌة الشٌعٌة فً جنوب لبنان. كانت هذه العابلة 
تتمتع بحق جباٌة الضرابب فً منطقة جبل عامل ولكنهم لم ٌستطٌعوا الصمود 

( القوٌة .ٌرد اسم هذه اإلمارات 1ٗٓٔ-111ٔطوٌبلً أمام إمارة شهاب )
عثمانٌة المتعلقة بؤمور التموٌل، ولكن نظراً الندماج هذه بكثرة فً الوثابق ال

اإلمارت السرٌع فً المجتمع األقطاعً اللبنانً ال ٌمكننا معاملتها كجزء من 
لس فقد التارٌخ الخاص بالكرد. أما بالنسبة للعاببلت الكردٌة فً سنجق طراب

راتهم كانت محتفظٌن بهوٌتهم القومٌة، وأهم إما 1ٔكانوا ومازالوا حتى القرن
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الكورة فً رأس نحاش وأحفادهم هم األٌوبٌون الحالٌون فً شمال لبنان. فً 
ٌتم ذكر إمارة الكورة  1ٔاء طرابلس من النصؾ الثانً للقرنملفات قض

ومجموعات كردٌة أخرى منهم عابلة حمادة التً كانت تحت حكم إمارة 
لة حمادة تنتمً إلى الكورة وكانت هناك عبلقات زواج بٌن العابلتٌن. كانت عاب
عاشت إمارة  .[15]الطابفة األثنا عشرٌة ووقع على عاتقهم جباٌة الضرابب

 .1ٔة مرحلة االنتعاش فً منتصؾ القرنالكور

حصل األمٌر علً ابن حسن الكردي )حفٌد األمٌر أحمد ابن  م.1ٗٓٔفً سنة 
وسى الكردي( مع شرٌك مسٌحً على ضرابب اإلٌجار فً عكار م

خبلل العقد البلحق هٌمن فرع موسى وفرع حسن من العابلة  .[16]وعنفة
األمٌرٌة على اإلٌجار بشكل فردي أو معاً فً محٌط الكورة وعنفة والزاوٌة 

 .[17]عالً طرابلسفً جبال أ

كان على األمراء الكرد كباقً األمراء المحلٌٌن أن ٌبعثوا بؤحد أعضاء العابلة 
تمكن  م.1ٗ٘ٔكؤسٌر إلى قلعة طرابلس إلى أن ٌتم استبلم الضرابب. فً سنة 

ن طرٌق الرشاوى من تجنب ذلك قاسم )على األؼلب ابن حسن الكردي( ع
تمتع أخوه عمر بالحصول على اإلٌجارات من الكورة وعنفة  .[18]االحتجاز

لم ٌؤخذ اإلقطاع  .[19]بعد ذلك فقدت العابلة هذا الحق م.1ٙٗٔحتى سنة 
وهو أمر ٌنطبق على هذا البحث  [20]الكردي فً لبنان حقه الكافً من البحث

 .أٌضاً نظراً لقلة الوثابق

بالنسبة لجماعات أخرى والتً ربما أصولها كردٌة، مثل عابلة سٌفا األمٌرٌة 
ٌتم م. 12٘ٔمن عكار، الذٌن حكموا كامل أٌالة طرابلس اعتباراً من سنة 

ذكرهذه العابلة فً المصادر على أنهم أكراد ولكنهم كانوا من ضمن االتحاد 
 (.القبلً التركمانً )ذوالقادر

األثنا أما شعٌر الذٌن ربما هاجرو من شمال سورٌة، فٌنتمون إلى الطابفة 
عبلقات حمٌمة مع كرد الكورة وسٌفا. تقدم  1ٔعشرٌة وكانت لهم فً القرن

ت هذه العابلة سٌطرتها لنا عابلة المرعبً حالة جدٌرة باألهتمام، حٌث بسط
على منطقة عكار فً أقصى شمال لبنان. فً دراسة تفصٌلٌة  ٕٓحتى القرن

عن تارٌخ عكار أظهر الباحث فاروق هبلوس أن هذه العابلة كانت تجبً 
وٌرى  م.1ٔ٘ٔ، وقد هاجرت من حلب إلى طرابلس سنة الضرابب للعثمانٌٌن

http://www.medaratkurd.com/?p=1042#_ftn15
http://www.medaratkurd.com/?p=1042#_ftn16
http://www.medaratkurd.com/?p=1042#_ftn17
http://www.medaratkurd.com/?p=1042#_ftn18
http://www.medaratkurd.com/?p=1042#_ftn19
http://www.medaratkurd.com/?p=1042#_ftn20


  َ.5115 –( 66 -66اٌؼعظاْ ) – اٌؼشؽْٚٚ اٌثب١ٔخ اٌكٕخ –اٌسٛاؼ  - (41)

 

[41] 

 

ولكن هذا التقدٌر  .[21]الباحث بؤن هذه العابلة ربما كانت ذات أصول عربٌة
عابد إلى خطؤ فً ترجمة وثٌقة من اللؽة التركٌة )من طرابلس(، وحسب 

ٌراً عثمانٌاً )ولٌس شدٌد الناصر المرعبً( هو الذي بات لعدة الوثٌقة فؤن وز
( فً حصن األكراد أثناء ذهابه من حلب إلى صٌدا، فً 1ٔٗٔأٌام )فً سنة 

ذلك الوقت امتلك شدٌد وأقربابه تحصٌل الضرابب من عكار وحصن وصافٌتا 
وأسرع شدٌد فً االنتقال إلى جانب الوزٌر العثمانً عندما حاول الحصول 

لى منصب الحاكم فً طرابلس ووضع المنطقة لسنوات عدة فً حالة من ع
 .[22]االضطرابات

ٌظهر شدٌد وأوالده  م.1ٗٔٔتمتعت عابلة المرعبً بدعم السلطات: فً سنة 
كانوا قد انطلقوا ثابراً أؼلبهم تركمان  1ٖسلهب وإسماعٌل ضمن قابمة من 

 [23]قبل سنة من وادي الحضور وهاجموا منطقة صافٌتا وأرهبوا سكانها
هذا األمر ربما ٌوضح السبب الذي تم بموجبه نقل حق تحصٌل ضرابب )

ى(. األمر ؼٌر اإلٌجار فً هذه السنة إلى أمراء الكورة: انظر فً األعل
المعروؾ بالنسبة لنا هو فٌما إذا كانت الدولة العثمانٌة تعتبر المرعبً إمارة 
كردٌة كما كان الحال بالنسبة إلمارة الكورة، ولكن األمر المإكد هو أن 
وجهاء عكار مازالو ٌفتخرون بؤصولهم الكردٌة وكانوا حتى األربعٌنٌات على 

 .[24]باسهم الكردياألقل ٌتمٌزون بلهجتهم الخاصة وبل

 البلذقٌة وجبال العلوٌٌن  3.2

موطن  1ٔؽربٌة من الساحل السوري فً القرنكانت كامل المنطقة ال
. فً هذا تقرٌباً  أي أثر لها الٌوم مجموعة قبابل كردٌة صؽٌرة التً لم ٌعد

عن عشٌرة رشوان، وٌجب أن أذكر هنا بؤن أجزاء من  الفصل سٌتم الحدٌث
هاجرت من مناطق األناضول إلى طرابلس  (Lekwan) اتحاد قبٌلة لٌكوان

كان اتحاد قبٌلة لٌكوان  .[25]1ٗ2ٔعندما أنهوا عقود اإلٌجار األقلٌمٌة سنة 
ة وكانوا معروفٌن بالسرقة والنهب ومرتبطٌن بتحالؾ مع ٌسكن فً أضن

عشٌرتً ٌنً إٌل وأفشار التركمانٌتٌن وقد أجبرتهم السلطنة العثمانٌة على 
وقد اندمج هإالء أٌضاً كؤؼلب القبابل الكردٌة ، [26]السكن فً مدٌنة الرقة 

منطقة الساحل السوري فً المجتمعات المحلٌة. نحن نعلم اآلن وباالستناد  فً
بؤنه كان لدى قبابل عربٌة رعاة  م.1ٙٔٔإلى وثٌقة قضابٌة تعود إلى سنة
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[45] 

 

أؼنام كرد، حٌث مارسوا معهم البداوة بٌن عكار فً لبنان وصافٌتا جنوب 
 .[27]جبال العلوٌٌن

تارٌخٌاً كانت منطقة الجبال الساحلٌة الشمالٌة حول البلذقٌة مركز استٌطان 
بناء مسجد )مسجد  ٙٔالسجل العقاري للضرابب من القرن كردي مهم. ٌوثق

ٌعود ربما إلى طبقة من  [28]األكراد( فً جبلة من دخل محصول خاص
األكراد المتحضرٌن والذٌن ربما كانوا ٌمتلكون أراض زراعٌة منذ عصر 

أسم  ٕٓكان ٌطلق حتى القرن م.ٙٔ٘ٔ-1ٕٖٔمالٌك الشركس فً سورٌة الم
جبل األكراد على المناطق المرتفعة خلؾ جبلة والبلذقٌة، وما تزال المناطق 

مابها الكردٌة: دوٌر األكراد، مزارة األكراد، المحلٌة تحتفظ إلى أٌامنا هذه بؤس
بٌت الكردي وإلى آخره. كانت بٌت ٌاشوث وقرى علوٌة أخرى تعود ملكٌتها 
و لفترة طوٌلة آلؼا عابلة كنج )طنج(. كان حصن صهٌون فً سنجق جبلة 

 -والذي كان ٌعود باألصل إلى الفرسان الصلٌبٌٌن –حسب المصادر العثمانٌة 
، وكانوا 1ٔالكردٌة فً القرن (Saçlo وقبٌلة ساجلو )ساضل سكوناً من قبلم

محمد باشا  (Körprülü) ٌدفعون الضرابب للجوامع وإلى إمارة كوربرولو
فً جسر الشؽور، أما القبابل األخرى فكانت تدفع الضرابب لخزٌنة الدولة فً 

خرى ٌتم اعتبار أكراد حصن صهٌون جزءاً من أفً وثابق  .2][9حماه
وقد عرؾ عن هإالء بؤنهم عاشوا على جنً الضرابب  ،)عشابر الملٌة )مبلن

 .[30]والنهب والهجوم على مناطق جسر الشؽور

قد تمتع الجسر بؤهمٌة استرتٌجٌة إضافة ٌقع جسر الشؽور على نهر العاصً و
إلى منشآت أخرى كانت لها أهمٌة كبرى بالنسبة للذاهبٌن إلى الحج وكذلك 
األمر بالنسبة للتجار، لذلك كان محل طمع الحكام المحلٌٌن فً المنطقة الجبلٌة 

 [31]هاجمت عشٌرة الشٌخان الكردٌة م.21ٙٔالمحٌطة بها. فً سنة 
وبمساعدة ألؾ فارس من العلوٌٌن جابً ضرابب من البلذقٌة كان ٌتاجر 
أٌضاً بالتبػ، عندما كان هذا فً زٌارة إلى أمبلكه العقارٌة بٌن مدٌنتً جبلة 

 .وجسر الشؽور، ولكن رجاله تمكنوا من حماٌته

( من أهم األمراء العثمانٌٌن فً كان حسن آؼا ابن رستم )جابً الضرابب
شمال سورٌة فً ذلك الوقت وكان كردي األصل، امتدت منطقة نفوذه بعض 
األحٌان من هضبة القصٌر أعالً أنطاكٌة وكامل منطقة جبل األكراد إلى قلعة 
المرقب قرب بانٌاس على الساحل السوري. بنى حسن آؼا مسجداً من أمواله 
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[43] 

 

وأشرؾ مع أوالده لعدة أجٌال على  م.1ٕٔٔالخاصة فً جسر الشؽور سنة 
قاد عمر وحسن سنة  .(Körprülü) المنح المالٌة الؽنٌة إلمارة كوربرولو

عشٌرة موسان فً ثورة قصٌرة األمد ضد العثمانٌٌن، وذلك ألن  م.1ٖٓٔ
موظفً الدولة كانوا قد اعدموا أخاهم رستم ابن حسن الكردي قبل ذلك بعدة 

عه عن دفع الضرابب( وأحتلوا قلعة العابلة فً سنوات )وذلك بسبب امتنا
، لكن عابلة رستم آؼا تمكنت من [32]منطقة سلمى )ناحٌة بهلولٌة( ودمروها

بتجارة التبػ فً  2ٔلمنطقة وتحكمت حتى القرناستعادة دورها المإثر فً ا
تقع القرى التً كانت تخص  .بجسر الشؽور وجبلة والبلذقٌة المنطقة المحٌطة

رستم آؼا فً اٌامنا هذه على جانبً الحدود السورٌة التركٌة فً القصٌر، و 
كان سكان بعض تلك القرى مثل قرٌة باداما ٌتحدثون ؼالباً باللؽة الكردٌة 

 .[33] م.1٘ٓٔحتى سنة 

 شمال سورٌة وأقلٌم الرقة .ٖ

والتً -كانت األراضً العلٌا على طول الحدود الشمالٌة السورٌة التركٌة 
وما  -تشكل منطقة انتقال من الصحراء العربٌة إلى منطقة جبال طوروس

زالت حتى الٌوم ذات كثافة سكانٌة كردٌة. وهناك جدل حول تارٌخ االستٌطان 
ة وهذا األمر ٌعود إلى االضطرابات والهجرات خبلل الحرب فً هذه المنطق

طٌن العثمانٌة العابدة إلى العالمٌة األولى. وفً مقابل ذلك تشٌر مشارٌع التو
إلى تبدل سكانً شمل الكرد والعرب والترك قبل ظهور عصر  1ٔالقرن

األمر الجدٌر بالمبلحظة هو عدم دراسة الوثابق الؽزٌرة  .القومٌات الحدٌثة
والمتعلقة بالتجمعات الكردٌة حتى اآلن من قبل المإرخٌن. بؽض النظر عن 
مصطلح أكراد الذي ٌرد فً الوثابق العثمانٌة والذي ٌشك فً أنه ٌشٌر إلى 
الكرد بالمعنى القومً وأنما ٌشٌر على األؼلب إلى القبابل البدوٌة )التركمانٌة( 

فان األمر الجدٌر بالمبلحظة هو تقرٌباً عدم ذكر  ،[34]بالمؽزى األجتماعً
 .القبابل العثمانٌة الموجودة الٌوم فً المنطقة

فً هذا الفصل سٌتم إلقاء نظرة على الوجود الكردي فً ظل اإلدارة العثمانٌة 
وذلك  ,المستقبلفً منطقة شمال سورٌة، والذي ٌجب أن ٌؤخذ حٌزاً أكبر فً 

 .من وجهة نظر جؽرافٌة وتارٌخٌة ومنهجٌة

 حً األكراد فً حلب 1.3
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[44] 

 

عفرٌن  (Çiyayê kurmênc) /كرداغمنطقة جبل األكراد تكان      
شمال ؼرب حلب فً األمبراطورٌة العثمانٌة تتمتع بإدارة ذاتٌة كما  (الحالٌة

اق اإلداري ٌظهر حسب الزمن والسٌلنسبة لكردستان الشرقٌة. وكان الحال با
بؤن هذه المنطقة كانت لواءاً )سنجق( كردٌا مستقبل، مركزا إدارٌا عشابرٌا أو 
مركزاً لجامعً ضرابب كبار. ٌتم ذكر األقلٌم العسكري كلس فً التسجٌبلت 

خضع حسب نظام السناجق وكانت كلس ت [35]القدٌمة بخصوص التموٌل
الكبلسٌكً لسٌادة حلب وتسمى رسمٌاً بؤقلٌم األكراد، وكانت بالنسبة للعثمانٌٌن 
مصدراً لتزوٌدهم بالعساكر من القبابل المحلٌة، فً حمبلت تجنٌد تصل إلى 

 .[36]ألؾ رجل

والت التً تم ذكرها سابقاً تحكم كلس لعدة أجٌال قبل أن ب كانت عابلة جان
بثورة ضد  م.1ٌٓٙٔصبح علً جانبوالت حاكماً لحلب، لكنه قام فً سنة 

احتفظ لواء )سنجق( كلس  .[37]الدولة العثمانٌة انتهت بهروبه إلى لبنان
، ولكن 1ٔولة بالعساكر حتى أواخر القرنصدر منتظم لتزوٌد الدبؤهمٌته كم

مالكٌه الكرد لم ٌمولوا العساكر مالٌاً فً أوقات الحرب، وأنما كانوا ٌرسلون 
 .[38]مبلؽا محددا إلى صندوق الدولة

ت العثمانٌة كما باقً االتحادات القبلٌة من قبل تم تمثٌل أكراد كلس لدى السلطا
قابد محلً. كان هذا القابد مسإوال بشكل خاص عن الضرابب ومراقبة 

 م.22ٙٔ-1ٖٙٔاستٌطان القبابل الكردٌة فً المنطقة بعد انتهاء حرب سنة 
سعى إسماعٌل وهو قابد من كلس إلى الحصول على  م.1ٖ2ٔفً سنة 

شابر من قبٌلة جوم الكردٌة ؼربً عفرٌن مساعدة حاكم حلب، ألن عدة ع
كانوا قد هاجرو إلى المدٌنة وامتنعوا عن دفع الضرابب الملقاة على 

سعى قابد كلس مرة اخرى الى تحصٌل الدٌون القدٌمة من  .[39]عاتقهم
المعروفة ألرسالها إلى   Mȗsa Beglî أعضاء من عشٌرة موسى بكلً

  Oqcîحصل شٌخ من عشٌرة أوقجً عزالدٌنلوم.1ٙٔٔفً سنة  .[40]حلب
Izzedînlo  على منصب الحاكم فً كلس وذلك بعد أن نصحه أحد الحكام

 .[41]ى الباب العالًبؤن ٌكون مطٌعاً فً تحصٌل الضرابب وأرسالها إل

 1ٔلم تعد المنطقة تذكر كؤقلٌم عسكري كردي فً الوثابق العابدة إلى القرن
قد مولت ضرابب عشٌرة أوقجً و  Şêxlo.وإنما كمقاطعة كلس وشٌخلو

مولت  حصى فً المنطقةاالخرى التً ال ت مثلها مثل العشابر -عزالدٌنلو
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[45] 

 

كان و م.1ٖ٘ٔآتٌك )وقؾ( والتً توفٌت سنة الوقؾ الدٌنً لوالدة السلطان 
فقد  ،[42]لكون األكراد المحلٌٌن عنٌدٌنالوقؾ تحت إشراؾ استانبول. و

لحاكم  -مدى الحٌاة امتٌازاً والتً كانت ؼالباً  -أعطٌت جباٌة ضرابب كلس
. بما أن 1ٔفً سٌاسة توطٌن القبابل فً القرنالرقة الذي لعب دور رابداً 

المسإولٌة المالٌة كانت تقع على عاتق حاكم الرقة فؤنه كان ٌقوم بحمبلت 
 .[43]تؤدٌبٌة ضد أكراد كلس وطرد القبابل المقاومة إلى صحراء الجزٌرة

الكردٌة فً وثابق كثٌرة، وكما كانت الحال  Şêxlo ٌتم ذكر قبٌلة شٌخلو
بالنسبة لقبٌلة جوم أٌضاً، لٌس واضحاً دابماً فٌما إذا كان المقصود هنا اسم 

هر فً . وال ٌظكلس( العشٌرة أو اسم الموقع الجؽرافً )موقع بالقرب من
 .م الأعشٌرة ما هً فرع من قبٌلة محددة ذا كانت إدات فٌما الوثابق أٌة تؤكٌ

الكردٌة بالقرب  Emîkî) أمٌكً)على سبٌل المثال تظهر فً بعض الوثابق 
كورداغ كعشٌرة منفصلة وفً وثابق من بحٌرة آموك على الحافة الؽربٌة من 

بحت أمٌكً معروفة فً منتصؾ خرى كمظلة لدوشٌرلو وبكداشلو وأصأ
ى الطرق ذلك نتٌجة ألعمال الؽزو والسلب التً كانت تمارسها عل، و1ٔالقرن

 .[44] لحلب تابعاً  كانت أٌضاً سنجقاً  )والقرى المحٌطة بؤنطاكٌة

سٌطرت بكداشلو بشكل خاص على المنطقة المحٌطة بقره مورت وهً محطة 
قوافل على الطرٌق الشمالٌة من أنطاكٌة إلى مضٌق بٌبلن، و فً سنة 

ال حملة جدٌدة من قبل الباب العالً بقٌادة حاكم كردي من تم ارس م.1٘ٗٔ
أضنة )رشوان زادة سلٌمان( إلى قره مورت لتؤدٌب القبابل التً تقوم بؤعمال 

 .[45]السلب فً المنطقة بعد أن كان قد سبق وقام بحملة كبٌرة فاشلة ضدها
كذلك األمر ذات سمعة سٌبة، حٌث   Serektanlo انت قبٌلة سركتانلوك

على سبٌل المثال بعرقلة نقل أدوات حربٌة إلى م.1ٖٗٔقامت فً سنة 
رجل منهم بمهاجمة قافلة تجارٌة  ٕٓٓقام  م.1٘ٙٔبٌرجٌك، وفً سنة 

 .[46]ونهبها أثناء سٌرها من األناضول باتجاه حلب

الجدٌر بالذكر هو أن مجموعات من القبابل التً ٌتم ذكرها هنا ترد اسمابها 
هاجمت م.1ٖٗٔفً أرشٌؾ وزارة الخارجٌة الفرنسٌة أٌضاً. ففً سنة 

مجموعة كردٌة تجاراً فرنسٌٌن على الطرٌق إلى أسكندرون وتم كذلك إزعاج 
 .[47]مدٌنة واستؽبللهمالتجار الفرنسٌٌن فً ال
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[46] 

 

وهً قبٌلة  2ٔتسكن فً كلس حتى نهاٌة القرن QiliÇlo كانت قبٌلة قلٌجلو
شبه بدوٌة ومكلفة بتحصٌل الضرابب من منطقة جوم القرٌبة من عفرٌن وكان 

تشكبلن فرعاً من قبٌلة قلٌجلوا  لهذه القبٌلة فرع فً حمص، وكبلهما كانتا
من مرعش  2ٔألناضول، وتم أرسالها خبلل القرنالكبٌرة المستقرة فً ا

تتم المساواة تقرٌباً فً  .[48]وسٌواس كاستمرار لعملٌات االستٌطان فً الرقة
السورٌٌن وؼٌرهم من األكراد مع قطاع الطرق كل هذه الوثابق بٌن األكراد 

 (.)األشقٌاء

ٌجب أن ٌتسابل المرء فٌما إذا كان هذا الموقؾ من الجانب العثمانً ٌشٌر فً 
حقٌقة األمر إلى موقؾ ثابت وعدابً اتجاه المجموعات الكردٌة، أو أن األمر 

إدارٌة  ٌشٌر باألحرى إلى تقٌٌم ذاتً جدٌد من قبل القبابل الرٌفٌة كمشكلة
 .خاصة

بمراقبتها الشدٌدة  1ٔصبلح للحكومة العثمانٌة فً القرنتمٌزت سٌاسة اال
ومطاردتها لٌس للقبابل الكردٌة فقط وإنما لكامل القبابل التركمانٌة والعربٌة 
أٌضاً، وكان التوطٌن )إالسكان( الدابم للقبابل، وكذلك الذٌن خدموا سابقاً فً 

، ان والرقة من ضمن مخططات االصبلحثل حرالجٌش، فً المناطق القاحلة م
وكان الؽرض من ذلك هو حماٌة العمال والفبلحٌن وكذلك ألهداؾ أقتصادٌة، 
بحٌث ٌوسع هإالء من مساحة األراضً الزراعٌة. سؤعطً هنا آخر مثال، 

الكردٌة فً   Oqcî Izzedînloحٌث ٌرد ذكر عشٌرة أوقجً عزالدٌنلو
ٌة، وٌتم وصفها بؤنها من أكثر العشابر مصنفات الدٌوان فً حلب وأنطاك

سوءاً وأنها تقوم بؤعمال السلب فً المنطقة. ربما كانت عزالدٌنلو أكبر عشابر 
تجمع كلس، وٌرد بعض األحٌان فً الوثابق بؤن عزالدٌنلو كانوا ٌشكلون 
أساسا لتحالؾ قبلً ضم سركتانلو وعشابر أخرى صؽٌرة. ٌرد فً الوثابق 

أوقجً عزالدٌنلو قد عوقبت من قبل السلطات وتم ترحٌلها كثٌراً بؤن عشٌرة 
إلى الرقة ولكنها كانت تعود وبدون تردد إلى المناطق الرعوٌة المحٌطة 

حاول البعض منهم الهرب وذلك عندما تم نقلهم من  م.1ٖ٘ٔبحلب. فً سنة 
أمتدت حمبلت نهب عشٌرة عزالدٌنلو من  م.1٘ٙٔقبل حاكم حلب، وفً سنة 

إلى األقالٌم المجاورة ألضنة  بالقرب من حلب   Amîq سهول عمٌق
لم تستطع السلطات العثمانٌة أساساً أن تقوم بمطاردة أوقجً  .[49]ومرعش

)بداٌة حساب السنة الجدٌدة( تم  م.1٘1ٔعزالدٌنلو بشكل دابم، وفً آذار 
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[46] 

 

ادة عشٌرة أوقجً عزالدٌنلو وعشابر أخرى فً جبال كلس لٌمثلوا استدعاء ق
أمام الباب العالً وطلب منهم جمع ضرابب أربع سنوات سابقة وأن ال 

بعد ذلك بعدة  .[50]ٌسجلوا أعضاء العشٌرة الذٌن ارتكبوا جرابم السرقة
ما ذكرنا سابقاً كان أحد قادة أوقجً عزالدٌنلو وزعٌم كامل تجمع سنوات ك

 .كلس ٌلعب دور الوسٌط بٌن الدولة وأهم المجموعات الرٌفٌة الهامشٌة

 مبلن قبٌلة الملً/ 2.3 

توجد فقط مجموعات قبلٌة قلٌلة تظهر ارتباطاً وثٌقاً مع التارٌخ السوري كما 
ت هذه القبٌلة أساساً من عشابر كردٌة هً الحال بالنسبة لقبٌلة المبلن. تكون

على شمال  1ٔران شهر، وهٌمنت ابتداء من القرنوعربٌة من منطقة وٌ
 [51]سورٌة بالكامل. عٌن الباب العالً بعض األحٌان قابدهم تٌمور مللً

لم ٌتمكنوا من اٌقاؾ حمبلته الدابمة على حاكماً على مدٌنة الرقة ولكنهم 
عندما احتل والً مصر ابراهٌم باشا سورٌة وقفت  .[52]أورفا وقرى المنطقة

(. وفً حمص معركة قرب)م.1ٖٕٔ[53]قبٌلة المبلن إلى جانب المصرٌٌن
ت قٌادة إبراهٌم باشا حفٌد ستطاع المبلن ثانٌة تحا 2ٔالنصؾ الثانً من القرن

- [54]الذي عهد إلٌه السلطان أمر قٌادة فوج من الفرسان الحمٌدٌة - تٌمور
استطاع فرض سٌطرته على كامل العشابر فً المنطقة ومن بٌنهم عشٌرة 

د الحرب العالمٌة األولى وقفت قبٌلة المبلن إلى جانب قوات شمر العربٌة. بع
االنتداب الفرنسً ضد الكمالٌٌن ولكنهم ضربوا من قبل هإالء، ومع مرور 

استقر القسم األكبر من  م.2ٕٔٔم الحدود بٌن سورٌة وتركٌة الوقت وبعد رس
لً رأس العٌن المبلن على الجانب السوري من الحدود وبشكل خاص حوا

 .خرى من الجزٌرةألحسكة وأجزاء وفً ا

أما بالنسبة لمدٌنة مدٌنة الرقة فمازال بعض وجهابها ٌدعون بؤنهم من أصول 
ملٌة ولو أنهم حالٌاً من وجهاء قبابل عربٌة. فً بحث ألفه عبد الحمٌد الحمد 
حول المجموعات السكانٌة المحلٌة، ٌإكد الباحث األصول القومٌة المتناقضة 

 م.12ٓٔة المبلن، والتً تم تكوٌن اتحادها القبلً بداٌة فً عام )ألؾ ملة( لقبٌل
، لكن المإلؾ تجاهل ذكر قبابل المبلن قبل ذلك [55]من قبل تٌمور بك

وذلك فً المصادر العثمانٌة التً اعتبرتهم قبٌلة كردٌة ، [56]التارٌخ بكثٌر
 .خالصة
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[46] 

 

ممثلٌن للسلطنة العثمانٌة فً ماردٌن  ٙٔكانت عشابر المبلن فً القرن
وٌحتكرون ربح الضرابب، مع أن هذه المنطقة لم تكن على االطبلق من 

ولم تكن عشابر المبلن بمنؤى  .[58]فً كردستان [57]مٌراث القبابل الكردٌة
ت أبد م.1ٓٔٔلطنة العثمانٌة، ففً سنة عن مخطط االسكان الذي اعتمدته الس

ن ثم بدأت محاولة اسكانهم فً مناطقهم األصلٌة حول دٌاربكر/آمد وم
بترحٌلهم إلى أقلٌم الرقة، ولكن المبلن وكما هو الحال  م.1ٔٔٔواعتباراً من 

بالنسبة لجمٌع البدو لم ٌبقوا هناك لفترة طوٌلة وعادو إلى حٌاة السلب، وكان 
 .[59]ٌتم أرسالهم فً السنوات التً تلت ذلك إلى مناطق الصحراء

ٌجب أن ال ٌطمس خطاب الكتبة العثمانٌٌن ضد الكرد الذٌن ٌمارسون أعمال 
السلب )أشقٌاء( حقٌقة أن المبلن كانوا واحدة من أبرز التجمعات السٌاسٌة فً 

. كان الباب العالً ٌكلؾ عادة 1ٔاألمبراطورٌة العثمانٌة فً القرنشرق 
باسكان القبابل   milanê mezin (Millî-i Kebir) زعٌم مبلن الكبٌر

الملٌة. وبذلك تحمل زعٌمهم كامل المسإولٌة بالنسبة لعشابر قبٌلة المبلن فً 
إطار مشروع استٌطان الرقة، ولكن هذه الوساطة كانت مشوشة: على سبٌل 
المثال ٌرد شكوى فً أحد الفرمانات إلى حاكم دٌار بكر والرقة فً صٌؾ 

لتً كان قد تم فرضها قبل سنة على المبلن من نقص الضرابب ا م.1٘ٓٔ
والمتحالفٌن معم من التركمان، وذلك عندما رفضت مجموعة من هإالء 
إطاعة أوامر المسإول عن االستٌطان وانتقلوا إلى مناطق مختلفة من األقالٌم 
المجاورة. وفً نفس الفرمان ٌظهر بشكل واضح بؤن قابد المبلن بنفسه )وهو 

 Siverek خٌمة إلى سٌوٌرك ٓٓٓٔن( قد انتقل برفقة المسإول عن االسكا
فً أقلٌم دٌار بكر وحاصر هناك ولعدة أشهر السكان المحلٌٌن ومارس علٌهم 

، ولم ٌكن باستطاعة حاكم دٌاربكر مواجهة المبلن لهذا تمت [60]الظلم
الباب العالً. وفً السنة التً تلت ذلك كلؾ الباب العالً  محاكمته من قبل

والً ماردٌن والموصل وبؽداد بوضع حد لتصرفات المبلن، وذلك عندما قام 
 هإالء وبمساعدة قبٌلة قٌس العربٌة بارهاب سكان مناطق أورفا وبهسنً

. 1][6Behisni  األمر الجدٌر باألهتمام هو أن الباب العالً أرسل كتاباً إلى
ربٌس المبلن، بشٌر ابن كلش عبدي وأخٌه محمود جد تٌمور مللً الذي سبق 
ذكره، وهددهم مباشرة بؤقصى العقوبات، فً حال لم ٌتبعوا إرادة السلطان ولم 

 .[62]الستٌطانٌتراجعوا عن أعمالهم السٌبة وٌعودوا بعوابلهم إلى مناطق ا
كانت العشابر الملٌة بالكامل بما فٌها فرع كلش عبدي، تدٌن فً الماضً 
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[49] 

 

بالدٌانة اإلٌزدٌة. ٌتم ذكر اإلٌزٌدٌٌن واتباع الطوابؾ الدٌنٌة األخرى من 
شكل متقطع، وعلى ق اإلدارٌة بالكرد )على سبٌل المثال العلوٌٌن( فً الوثاب

فؤن السلطات العثمانٌة لم تتبع  ،ه فً الدراسات الحدٌثةإعكس ما ٌتم ادعا
سٌاسة مباشرة ضد أعضاء األقلٌات الدٌنٌة فً ذلك الوقت*، ولكن ٌرد دابماً 
ذكر عصابات من قطاع الطرق فً مرتفعات شمال العراق الذٌن تمت 

فر فً سنة )احتبلل ودمار برج تل اعمحاربتهم بشدة من قبل اإلٌزدٌٌن 
خرى بؤن اإلٌزدٌٌن استطاعوا التمتع بحماٌة أ. وٌرد فً أماكن م1ٗٓٔ

 م.1ٕٗٔالسلطات العثمانٌة، على سبٌل المثال كلؾ حاكم حلب فً سنة 
من مطالب  (Konar-Göçer)قاضً كلس بحماٌة جماعة بدوٌة إٌزٌدٌة 

 .[63]نقدٌة مفرطة من قبل مالك عدٌم الرحمة

وجه اللوم بشكل صرٌح إلى مبلن كبٌر بسبب  م.1٘ٙٔفً مرسوم من سنة 
اتهامهم باالدالء باعترافات كاذبة، ولكن فً واقع الحال هو أن قٌام المبلن 

راء ومن جدٌد بخلق االضطرابات وجلب الوٌبلت فً مناطق سوٌرك كان و
ولكن األمر المدهش هو دحض تلك االتهامات  [64]توبٌخ الباب العالً لهم

من قبل حاكم الرقة، حٌث قام بإخبار الباب العالً بوجود خبلفات سابقة بٌن 
شتاءهم سلمٌاً، حاكم سٌورك ومحمود باشا زعٌم المبلن. بٌنما قضى المبلن 

ذهب حاكم سٌورك إلى استانبول لٌفتري علٌهم وخوفاً من عقاب السلطات 
انسحبت عشابر المبلن إلى عمق الصحراء السورٌة لٌسلموا من 

 .[65]المضاٌقات

محلٌٌن وبٌنهم وبٌن السلطات دامت لعبة القط والفؤر بٌن المبلن واألعداء ال
العثمانٌة وسلطات األقالٌم لسنوات عدة. كمثال أخٌر ٌوضح لنا الوضع 
السٌاسً التحاد عشابر المبلن فً شمال سورٌة فً ذلك الوقت نورد انه فً 

أنذر الباب العالً كبلً من حاكمً مدٌنتً الرقة  م.1٘1ٔشهر شباط من سنة 
محمود والمبلن سرٌعاً من منطقة وادي وبؽداد بوبال فضٌع لو لم ٌنسحب 

الخابور قاببل انه ٌجب طردهم وابعادهم إلى الرقة. وٌعود السبب وراء هذا 
الطلب حسب السلطنة هو تجرإ محمود وذهابه بدون ابداء احترام إلى منطقة 

، ومن ثم بنابه [66]الخابور وقٌامه بحجز مخزون الحبوب فً قرٌة مجدل
وكذلك مباشرته العمل على بناء القرى الصؽٌرة  (Habra) لحصن فً خربة

والمزارع فً المناطق المجاورة، ومخططه لحجز مٌاه الخابور ومن ثم حفر 
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[51] 

 

مجرى نهر جدٌد لٌستملك كامل المنطقة لقبٌلته. وقد استطاع رجال قبٌلته نزع 
عشابر طً العربٌة واستولوا على ماشٌة قبٌلة كٌكان  السبلح من أحد

لقد جاء فً االمر انه ٌجب على المبلن أن ٌعودوا إلى مناطق  .[67]الكردٌة
ن أمن الواضح  .[68]سكناهم، وٌجب تدمٌر حصنهم فً منطقة الخابور

تصرؾ محمود بشكل مستقل هو الذي أثار حفٌظة الدولة ولٌست مشارٌعه. 
بعد أربعة أشهر من ذلك التارٌخ وحصول حوادث جدٌدة تم جرد محمود من 

 وتمت محاربته فً قرشداغ ″″Iskan-Başi منصبه كمسإول االستٌطان
Karaca Daǧ  الثورات  دٌاربكر ومن هناك قاد لهروب إلىحٌث اضطر ل
 .[69]وهو أمر كلفه رأسه لعدة سنوات ضد الباب العالً

 قبابل رشوان  3.3

فً الختام سؤعطً لمحة عن عشٌرة رشوان الكردٌة والتً استقرت فً كامل 
لفات اإلدارٌة العابدة ة: لٌس بإمكاننا واستناداً إلى الممناطق السلطنة العثمانٌ

تحدٌد أصولهم وترتٌبهم اإلداري، ولم تجر حتى اآلن أٌة دراسة  1ٔإلى القرن
بؤن الرشوان لم ٌكن   Necdet Sakaoǧlu عنهم. ٌرى نجدت ساكوؼلو

أعداد كبٌرة من العشابر  وإنما عبارة عن مصطلح ٌطلق على سكانٌاً  تجمعاً 
أما ، [70]التً كانت تنتقل سنوٌاً بٌن شمال سورٌة واألناضولوٌة البد

السلطات العثمانٌة فقد تعاملت معهم كمجموعة مستقلة وفرقوا بشكل واضح 
منهم، وتبدو الصورة واضحة  (Yarlü) والمستقرٌن  (Goçer) بٌن البدو

التركمانٌة، حٌث   (Boz Ulus)أجرٌنا مقارنة مع قبٌلة بوز أولوس إذا
وضع تعاملت السلطات مع هذه القبٌلة كوحدة إدارٌة وضرٌبٌة. وجد شبٌه ل

قرة )فً اتحاد قبلً كردي ٌسمى  ٙٔهذه القبٌلة حتى بداٌة القرن
، [71]فً جنوب شرق األناضول ″االتحاد األسود"  Kara Ulus)اولوس

ولكن اسم هذه القبٌلة ال ٌظهر فً الوثابق المتؤخرة. من المفٌد ذكر أن 
فً مناطق محلٌة  كانوا ٌشكلون -والذي ٌعنً باللؽة الكردٌة أسود -رشوان

بقاٌا اتحاد قبلً كردي، وٌرد ذكرهم بشكل خاص فً  1ٔمتنوعة فً القرن
من عشٌرة  ًسٌواس ومرعش وأضنة، وكان ٌحكم مرعش وأضنة وال مناطق

 .رشوان زاده

ٌبدو أن مركز قبٌلة رشوان الربٌسً كان فً حصن المنصور )آدي ٌآمان( 
هنا  .[72]فً منطقة مرعش، ولو أنهم توزعوا فً مناطق األناضول المختلفة
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كان ٌوجد على األقل جزء من مقاطعة تابعة لقبٌلة رشوان، وقد خصصت 
إٌرادها لجامع والدة السلطان فً استانبول. وكان ٌمثل كل عشٌرة أمام 

 .السلطنة العثمانٌة شخص ذو مكانة بارزة

والتً  (تخبرنا الوثابق العثمانٌة المتعلقة بالشكاوى المالٌة )شٌكاٌت دفترلري
صادر الؽنٌة لدراسة التارٌخ االجتماعً واإلداري للسلطنة تعتبر من الم

على فرهاد أوؼلً  م.2ٓٙٔكٌؾ وجب على سبٌل المثال فً سنة  –العثمانٌة 
ٌوسؾ وهو من بدو الرشوان تحصٌل الضرابب المتؤخرة، والتً حاولت 

 .[73]الحكومة المركزٌة تحصٌلها بشروط أكثر عدالً 

وقد شؽلت المسابل اإلدارٌة موظفً الدولة فً أقالٌم شمال سورٌة أٌضاً، 
والتً قضى فٌها الكثٌر من أشباه البدو من الرشوان فترة فصل الشتاء. تسببت 

بخسابر كبٌرة فً  م.1ٕٔٔعلى سبٌل المثال مجموعة من الرشوان فً سنة 
حٌث لم ٌتوقفوا عند المراعً الشتوٌة التً كانت منطقة حارم ؼرب حلب، 

 .[74] مخصصة لمواشٌهم وإنما تركوا أؼنامهم تدخل بساتٌن أحدى القرى
وفً أحدى المرات كان على حاكم حلب جمع الضرابب المتؤخرة منهم، أو، 

 .[75]ن، ترحٌل األعضاء المتمردٌن إلى قبرصبناء على رؼبة الرشوا

استقرت بعض المجموعات من الرشوان لفترات طوٌلة فً سورٌة، وٌرد فً 
 م.1ٕٔٔالملفات القضابٌة من طرابلس بؤن ثبلثة من قادتهم طلبوا فً سنة 

عابلة منهم فً منطقة عكار، وقد تم لهم  ٓٓٙستٌطان الموافقة من السلطات با
ذلك بموجب شروط فرضت علٌهم السكن فً منطقة محددة وان ٌتقٌدوا برعً 
مواشٌهم فً منطقة مخصصة لهم. إضافة إلى ذلك توجب علٌهم دفع قلٌل من 

ولكن بعد  .[76]الفابدة للسلطات والمحافظة على األمن والسبلم فً المنطقة
ذلك بعدة سنوات الؽٌت االتفاقٌة من قبل السلطات العثمانٌة، وٌعود ذلك إلى 
شكوى من قبل محصل الضرابب الذي ادعى بؤن هناك نقصا فً المبلػ الذي 

 .[77]توجب على الرشوان ارساله إلى طرابلس

، حٌث وجب علٌهم 1ٔمنطقة لهجرة الرشوان فً القرنكانت أٌالة الرقة أهم 
وعشابر كردٌة اخرى  Qiliçlo كما كان الحال بالنسبة لقبابل المبلن وقلجلو

كثٌرة وكذلك عشابر تركمانٌة، الخضوع للسٌاسة الحكومٌة بخصوص 
ولتحقٌق ذلك قدمت الحكومة لهم  م.2ٔٙٔاماالستٌطان التً بدأت منذ الع
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التسهٌبلت المناسبة بخصوص الضرابب، وكانت تتم فً بعض األحٌان معاقبة 
 .القبابل بإرسالها إلى الرقة

ال نملك معلومات وافٌة بالنسبة لمدى تطبٌق تلك السٌاسة ونتابجها، وهو أمر 
بابل تركوا ٌحتاج إلى بحث مستفٌض. الكثٌر من الرشوان وؼٌرهم من الق

وبسرعة المنطقة المخصصة لسكناهم لٌعودوا إلى الشمال. وقد كان لحاكم 
مقره الوظٌفً فً أورفا( إلى حدما ما سلطات واسعة على القبابل (الرقة 

خارج حدود أقلٌمه وكان ٌطلب منه مطاردة القبابل فً المناطق االخرى 
 م.1٘ٔٔفً سنة ومعاقبتها وإرجاعها إلى مناطقها المحددة. توجب علٌه 

مهاجمة جماعة من قطاع الطرق من الرشوان فً حصن المنصور، وكان 
سكان عنتاب وحصن قد اشتكوا قبل ذلك بعدة سنوات من معاون حاكم الرقة 

كانت عشٌرة  .[78]لدى الباب العالً بتهمة ابتزاز األموال وسرقة األؼنام
الكردٌة وهً فرع صؽٌر من قبٌلة جٌهان بكلو   (Omranlo) عمرانلو

Cihanbeglo   ضمن مخطط االسكان، حٌث عهد بمسؤلة انتقالهم من
مبلطٌة إلى حاكم الرقة، بعد أن كان هإالء قد عبروا نهر الفرات فً صٌؾ 

-Sivreأرؼانً-ونهبوا القرى فً منطقة سٌفرة م.1ٙٗٔوخرٌؾ 
 [79]Ergani  ًمن ؼٌر الواضح هنا أٌضاً الفترة التً قضتها القبٌلة ف

الرقة، ولو أن الكثٌر من الكرد فً مناطق األناضول والذٌن ٌنتمون إلى 
ن ٌدعون بؤ -جٌهانبكلون االتحاد القبلً لقبٌلة رشوان وم عشابر كانت جزءاً 

 .1ٌٔعود إلى حقبة االسكان فً القرن أصولهم سورٌة وهذا االمر ربما

تعتبر الوثابق التً تزودنا بمعلومات عن عبلقات الرشوان مع الجهات المحلٌة 
 .الفاعلة فً شمال سورٌة أمرا فً ؼاٌة األهمٌة بالنسبة لؽاٌات البحث

العربٌة من قبل أمٌر كما كان الحال بالنسبة للكرد، تمت قٌادة القبابل البدوٌة 
معترؾ به رسمٌاً كان ٌتوجب على الحكومة دابماً  (öl Beǧiç) صحراوي

من األمٌر  م.2ٗٙٔحماٌة العشابر الصؽٌرة منه. اشتكى الرشوان فً سنة 
الصحراوي السابق حسٌن حمد العباس الذي هاجم مع المبات من أعضاء 

قرهم الشتوي فً عشٌرتً موالً وقٌس وعرب آخرٌن قبٌلة الرشوان فً م
ألؾ رأس من الماشٌة. حصل موظفوا السلطنة العثمانٌة  ٕٓٓالسلمٌة وسرقو 

فً كامل سورٌة على أوامر توجب علٌهم بموجبها السعً إلى أرجاع 
 .[80]المواشً إلى الكرد
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ل ترحالهم فً مناطق ؼٌر مؤهولة بالسكان، كان الرشوان ٌتوقفون عادًة خبل
وعندما كانت عشابر الرشوان تجوب المنطقة بٌن  م.1ٖٙٔولكن فً سنة 

فً الشمال تسببت بؤضرار بالؽة بمحاصٌل  (Gök Su) سلمٌة وكوك سو
قرى شرق حلب وكان علٌهم دفع تعوٌض لتلك القرى. بعد ذلك بسنتٌن هاجم 

باس وذلك نصرة لقبٌلة الرشوان التً تعرضت الباب العالً ثانٌة أخو حمد الع
مناطقهم لبلضطرابات وتم ابتزازهم مالٌاً بنتٌجة صراع داخلً ضمن إمارة 
الصحراء. حصلت قبٌلة رشوان على مرافقة عسكرٌة وصلت إلى الفرات 
واستطاعت من جدٌد االتفاق مع جول بكً حول دفع الضرابب السنوٌة، 

 .[81]هم بمراقبة حمد العباس مراقبة شدٌدةوتعهد حكام حلب والرقة من جهت

 [82]كانت حماٌة قبٌلة رشوان الكردٌة من األهداؾ األساسٌة ألمٌر الصحراء
ابب عن الرشوان من قبل الباب العالً وذلك فً وتم رفع واجب دفع الضر

 .[83]بعد أن عجزوا عن الدفع فً السنة التً سبقتها م.1٘ٓٔسنة 

  

 الخاتمة .ٗ

متناقضاً ، فمن جهة تم  1ٔابل الكردٌة فً سورٌة خبلل القرنكان وضع القب
السلطات العثمانٌة باألشقٌاء أي قطاع الطرق وذلك لقٌامهم وصفهم من قبل 

بؤعمال السلب على الطرقات، ونظراً لتملصهم من دفع الضرابب كانت تتم 
معاقبتهم بابعادهم إلى مناطق أخرى. ومن جهة أخرى تخبرنا الوثابق اإلدرٌة 

فرض  بؤن الباب العالً كان ٌسعى وبشكل دابم لتؤمٌن لقمة عٌش القبابل، وبؤن
 .الضرابب على القبابل كان ٌتم بشكل عادل ووفقاً للقانون

قبل كل شًء كان ٌتم تعٌٌن زعٌم القبٌلة فً اإلدارة العثمانٌة عن طرٌق 
تمٌٌزه برتبة أمٌر أو مسإول االسكان وؼٌر ذلك، وكان هإالء ٌتمتعون 

ة بمكانة بارزة كوسطاء بٌن القبٌلة والسلطنة. كان كرد سورٌة ضمن السلطن
العثمانٌة كؽٌرهم من القبابل العربٌة والتركٌة خاضعٌن لسٌاسة الدمج 
والمراقبة، وهو أمر ٌمكن تشبٌهه بوضع تقرٌباً كل المجموعات الهامشٌة فً 

 .الرٌؾ االوربٌة وأسٌا الؽربٌة فً بواكٌر العصر الحدٌث
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سٌكون من الخطؤ ومن خبلل استحضار إجراءات نموذجٌة عفى علٌها الزمن 
دٌث الدولة العثمانٌة من جمع تارٌخ قومً كردي، ومن جهة أخرى ٌمكننا لتح

المبلحظة بؤن مسؤلة تطوٌر الهوٌة الكردٌة فً عصر الهوٌة القومٌة الحدٌثة 
أصبح صعباً، نظراً ألن الكرد من بٌن أسباب اخرى، لدٌهم نقص فً الوثابق 

 .م شعب بدون تارٌخالعلمٌة والتً بناءاً علٌها ٌتم تصوٌرهم ببساطة على أنه

رشٌؾ العثمانً وقد حاولت هنا من خبلل إلقاء نظرة أولٌة عامة على األ
إظهار الوجود التارٌخً للكرد، الذي أتمنى أن أكون قد  1ٔالعابد إلى القرن

 .وفقت فٌه

 تنشر المادة فً "الحوار" باالتفاق مع "مدارات كرد"   *

  ادر هنا، نظراً لطولها. : تم حذؾ الهوامش والمصمن "الحوار"مبلحظة
 لئلطبلع علٌها ٌمكن مراجعة موقع "مدارات كرد" على شبكة االنترنت

======================= 
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 جندٌرس ـ التارٌخ والحضارة
 

 مروان بركات                                            
 الموقع:

لشمال الؽربً من قصى ا:  تقع بلدة جندٌرس فً أـ الموقع الجؽرافً
، عند النهاٌة الجنوبٌة كم/ من مدٌنة حلب 1ٓاألراضً السورٌة، على ُبعد /

لشمالٌة من نهر عفرٌن من سلسلة جبل األكراد فً سهل خصب على الضفة ا
ان ٌعرؾ ٌمتد من جهة الؽرب حتى سهل العمق الذي ك ،كم/ ٖعلى ُبعد /

ألبٌض المتوسط قمم السهل والبحر افصل بٌن هذا وٌ ،قدٌماً باسم سهل أنطاكٌة
ة من جندٌرس / من الجهة الشمالٌة الؽربٌكمٓ٘جبال األمانوس. وعلى ُبعد /

جبل لٌلون  . أما حدودها الشرقٌة والجنوبٌة فهً سلسلةٌقع خلٌج اإلسكندرون
/ فً الجهة كم1ٔة جندٌرس عن مدٌنة عفرٌن مسافة /. وتبعد بلدبشكل هبللً

 .الجنوٌة الؽربٌة
: تقع فً األطراؾ الشمالٌة من الصفٌحة العربٌة قرٌباً الموقع الجٌولوجًـ 

من منطقة االلتقاء مع الصفٌحة األوراسٌة )نطاق انؽماس الصفٌحة العربٌة 
وهذا  ،تحت الصفٌحة األوراسٌة الذي نجمت عنه نهوضات جبال األمانوس (

ٌولوجٌة )البراكٌن لجااللتقاء ما بٌن الصفٌحتٌن تسبب فً كثٌر من الفعالٌات ا
/ مٌبلدي حدثت هزة أرضٌة ٘ٔٔ/ كانون األول عام /ٖٔففً / ،والزالزل(

والدمار فً أثناء وجود القٌصر ترٌان فً إنطاكٌة أدت إلى الكثٌر من الخراب 
 .عموم المنطقة

فعلى محٌط  ،رس فً سهل مكتظ بالمواقع األثرٌة: تقع جندٌـ الموقع األثري
أكبرها حٌث تبلػ وتل جندٌرس هو  ،تبلً أثرٌاً ندٌرس ٌوجد خمسة عشر ج

. وفً الجهة / متراً ٕٓوٌصل ارتفاعه إلى / ،/ هكتاراً ٘ٔمساحته ما ٌقارب/
تل العطشانة  -جندٌرس ٌوجد موقع )مملكة آالالخ( الشمالٌة الؽربٌة من 

/  حٌث كانت من أكثر الممالك ق.م 1ٕٓٓ/التً ٌرجع تارٌخها إلى حالٌاً.
. وتقع جندٌرس بٌن أهم موقعٌن المٌتانٌة - الحورٌة مرحلةالازدهاراً فً  

/ ٓ٘/ أثرٌٌن فً المنطقة وهما أنطاكٌة من الجهة الجنوبٌة الؽربٌة وعلى بعد
لجهة الشمالٌة الشرقٌة على نبً هوري حالٌاً ـ  من ا ومدٌنة )سٌروس( ـ ،كم

جندٌرس الشرقٌة  لحدود أما فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة و. / كم٘ٗبعد /
 :من المواقع األثرٌة الهامة ومنهافتوجد العشرات 
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دي حٌاة : حٌث عاش فً هذا الموقع القدٌس سمعان العموـ  قلعة سمعانٔ
/ 2٘ٗ/ عاماً، وبعد وفاته فً عام /ٕٗالزهد على عموٍد لمدة /النسك و
اطورٌة الرومانٌة المسٌحٌة ( مقالٌد الحكم فً اإلمبر)زٌنون استلم ،مٌبلدٌة

العمود الذي م/ وأمر ببناء أكبر كنٌسة فً شمال سورٌة حول مكان 1ٗٗ/ عام
العمل بكنٌسة دٌر سمعان فً عام فكانت بداٌة  ،عاش علٌه هذا القدٌس

. وتعتبر كنٌسة القدٌس سمعان م/2ٓٗوتم االنتهاء من بنابها عام / ،م/1ٙٗ/
 من األماكن المقدسة لدى المسٌحٌٌن. 

/ كم فً الجهة الشرقٌة من ٘ٔقع على ُبعد /ـ  موقع تل عٌن دارا: ٌ ٕ
 ./ متراً 1ٓٔوعرضه / ،/ متراً 1ٕٓجندٌرس. ٌبلػ طوله /

حٌن كانت جندٌرس حتى القرن السادس المٌبلدي ممراً استراتٌجٌاً ٌصل  
كان موقع تل عٌن  ،ة عٌنتاب ومنطقة حران عبر الفراتسهل إنطاكٌة بمنطق

ن الجنوب باتجاه مدٌنة لقادمة مدرا مكان استراحة القوافل التجارٌة ا
قبل واألمر األهم بالنسبة لهذا الموقع هو أن اإلنسان عاش فٌه  ،)سٌروس(

ٌقع كما  .لت نتابج أعمال التنقٌب فٌههذا ما د ،ثمانٌة آالؾ سنة قبل المٌبلد
فً  ًمن الحجر البازلتعلى أعلى التل فً جهته الشمالٌة أكبر معبد مٌتانً 

 شمال سورٌة.
/ من جندٌرس تشمخ كم ٘ٔهة الجنوبٌة الشرقٌة وعلى ُبعد /أما فً الج ـ  ٖ

ٌوجد فً هذه اذ  ،لى النهاٌات الجنوبٌة لجبل لٌلونع (شٌخ بركات) قمة جبل
. وفً الجهة م/1ٌٓٔعود تارٌخ بنابه إلى عام /الذي زٌوس" القمة معبد لئلله "

م  ٌوجد موقع " / كٕٓة من جندٌرس فً الكتلة الكلسٌة وعلى بعد /الشرقٌ
أواخر القرن الثالث  ( حتىالذي كان ٌحوي أكبر هٌكل لئلله )نبو" كفر نبو
وهذا الموقع له ذكره فً التوراة وفً أؼلب المصادر الكتابٌة   ،المٌبلدي

إلى الشمال من موقع كفر نبو تقع قرٌة . وقدٌمة التً تخص العبادات القدٌمةال
( وٌعتبر هذا المكان من )المار مارون " التً دفن فً كنٌستها القدٌسبراد"

 .بفة المارونٌة فً العالماألماكن المقدسة لدى الطا
ٌّه كهؾ - ٗ  ٓٔعلى ُبعد /وب الشرقً من جندٌرسن ٌقع إلى الجن   :دودر
 / تقرٌباً ولعله من أهم األماكن التً استوطن فٌها اإلنسان النٌاندرتالً فًكم

إضافة إلى العشرات من األماكن األثرٌة  .قبل أكثر من مبة ألؾ عام ،سورٌة
 .نالهامة فً جبل لٌلو

"سترابون" لٌونانٌة ُعرفت المدٌنة من قبل : فً الفترة التً سبقت اـ التسمٌة
والمٌتانٌٌن الذٌن حكموا شمال  ( ولدى الرجوع إلى لؽة الحورٌٌنباسم )آكرو
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نصؾ شمال ؼربً سورٌة وصوالً إلى البحر األبٌض المتوسط خبلل الو
ومن بعدهم المٌدٌٌن فً النصؾ األخٌر  ،األخٌر من األلؾ الثانً قبل المٌبلد

( مفردة حورٌة كما أن الّرقم ألول قبل المٌبلد ٌتؤكد لنا أن )آكرومن األلؾ ا
تإكد نصوصها أن أؼلب األسماء فً  (آالالخ)التً تم الكشؾ عنها فً 

لتسمٌة نفسها تطلق وبقٌت ا ،الوسطى والشمالٌة هً أسماء حورٌةسورٌة 
( الكتاب . وقد وردت هذه المفردة فً  )األفستاعلى المدٌنة من قبل المٌدٌٌن

( وال تزال هذه رادشتٌة الذي كتب باللؽة المٌدٌة، ومعناها )النارالمقدس للز
ولربما أطلقت هذه  .قبل األكراد عموماً وبنفس المعنىالكلمة تستخدم من 

 قها وتدمٌرها بالكامل من قبل الملك الحثًالتسمٌة على المدٌنة نتٌجة حر
ق.م/. أو أنها  ٓٙ٘ٔاحتبلله لمملكة آالالخ نحو عام /حٌن  ،(ختوشٌلً األول)

. حٌث ورد فً رقم من آالالخ من ( نسبة لوجود معابد للنار فٌهاسمٌت )آكرو
( كان فً بد عسكري ٌحمل اسماً حورٌاً هو )زكراشًالطبقة السابعة  ذكر قا

وفً الفترة  (،دٌنة )آكرولحثٌٌن حٌن هاجموا مملكة آالالخ وممواجهة ا
والتً تعنً فً اللؽة الٌونانٌة بولس( ونانٌة أضٌفت إلى التسمٌة كلمة )الٌ

( تعرؾ باسم )آكروبولس( أي "مدٌنة النار". هذا ما "المدٌنة" فؤصبحت )آكرو
رس فقد أشارت . أما تقارٌر البعثة األثرٌة المنقبة فً جندٌذهب إلٌه سترابون

كانت ، والتً ن كلمة )آكروبولس( تعنً فً الٌونانٌة "مركز المدٌنة"إلى أ
فقد ذكر  أما الجؽرافً الٌونانً )بطلٌموس(. مركزها فً موقع التل الحالً

 . جندٌرس تحت اسم )بوالٌس(
هذا ما ذهب إلٌه  الرومانٌة ُعرفت المدٌنة باسم )جنداروس(. فً الفترة 

وبعد أن فقدت جنداروس مكانتها  ،جانب ما ذكرناه سابقاً إلى  )سترابون(
 ،=Gomeنٌة المتؤخرة أصبحت تعرؾ باسم )كومة(كمدٌنة فً الفترة الروما

ٌر من المراجع وهذه التسمٌة مثبتة فً الكث ،ً تعنً البلدة أو القرٌة الكبٌرةوالت
( تحت اسم ارٌخالكامل فً التحٌث أوردها ابن األثٌر فً ) ،التارٌخٌة القدٌمة

حول إلى )ج( ( ٌتG( حٌث أن الحرؾ البلتٌنً ))كورة جومه( بدالً من )كومة
وبالتالً  ،( تعنً السهل(. )كورةGomeجومه =هكذا ) ،حٌن ٌكتب بالعربٌة
وال تزال هذه التسمٌة  ،)سهل البلدة( أي بلدة جندٌرس كورة جومه معناها

قة جبل األكراد كان منطتطلق على منطقة جندٌرس الحالٌة من قبل س
 (.Kora cûmê -كورا جومه والمناطق المجاورة حٌث ٌقولون )

 ـ جندٌرس مدٌنة ثم بلدة:  
ندٌرس كانت موقعاً على أن ج (بطلٌموسما ذكره المإلفان )سترابون( و )
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. وأن التسمٌة الٌونانٌة سكنٌاً كبٌراً، وكانا ٌطلقان علٌها اسم مدٌنة
ولٌست بلدة أو قرٌة صؽٌرة. مدٌنة  ها كانت)آكروبولس( لهً تؤكٌد جازم بؤن

نت تتمتع ـ  أنها كاأسقؾ ٍسٌروس ـ نبً هوري حالٌاً  (تٌودورثوذكر )
فً  وحٌن فقدت كرسٌها األسقفً  ،أنها كانت مدٌنة، وباالستقبللٌة السٌاسٌة

 .كومه(ة كبٌرة )منتصؾ القرن الخامس المٌبلدي أصبحت تعرؾ ببلد
 :حورٌة ـ المٌتانٌة والمٌدٌةرة الـ جندٌرس خبلل الفت

كانت الجبال واألنهار والٌنابٌع والسهول الخصبة فً شمال ؼربً سورٌة 
وذلك  ،وبٌن العنصر البشري عبر التارٌخ تشكل تفاعبل ًحٌوٌاً مستمراً بٌنها

. وبسبب توفر فر لؤلفرادوالؽذاء األو ،بب تؤمٌن الماء والمراعً للقطعانبس
بمثابة حوض ل بؤن منطقة شمال ؼربً سورٌة كانت تلك المقومات ٌمكن القو
كما أن تلك المقومات كانت سبباً إلقامة العدٌد من  ،بشري هام عبر التارٌخ

 ،التارٌخ القدٌم والحدٌث معاً المدن والممالك التً كان لها دورها البارز فً 
ولنفس السبب أٌضاُ كانت منطقة صراعات شبه دابمة بٌن العدٌد من األعراق 

. وكون جندٌرس تقع فً إلمبراطورٌات والحضارات المختلفةلبشرٌة واا
ما فبل بد من أنها شهدت كل   ،منطقة الهامة جؽرافٌاً وتارٌخٌاً محٌط هذه ال

وأنها عاشت كل الحضارات اإلنسانٌة  ،مرت بها من األحداث والصراعات
فً شمال .  ومن أهم الممالك التً أقٌمت ت علٌها وعلى مر الزمنالتً تعاقب

الثالث قبل المٌبلد هً مملكة  ؼربً سورٌة خبلل النصؾ األول من األلؾ
/. حٌث أن المإرخٌن واألثرٌٌن ق.مٕٓٓٔ - 1ٕٓٓ)آالالخ( خبلل فترة /

ق.م / وأن  ٕٓٓٔأشاروا إلى أن هذه المملكة بقٌت مستقلة وعامرة حتى عام /
رقاً إلى حدود مدٌنة ش، وؼرباً إلى البحر األبٌض المتوسط حدودها كانت تمتد

كم/. و من  ٖ٘التً تبعد عن آالالخ ما ٌقارب / ــ تلرفعت حالٌاً  ()أرباد
ـ  كانت تنضوي داخل حدود مملكة الطبٌعً أن مدٌنة آكرو ـ جندٌرس الحالٌة 

( ـ وسرت( هجوماً على مملكة )ٌمخاضوحٌن شنَّ الفرعون )سن ،)آالالخ(
، لى مملكة )آالالخ( إلخضاعها أٌضاً توجه إ ،حلب حالٌاً ـ وأخضعها لحكمه

 . الخ عبر جندٌرسوكان هجومه آل
 (آالالخ)/ بدأ أهالً مملكة ق.م 1٘ٓٔـ 11ٓٔالفترة الواقعة بٌن عام /فً 

ة بالعنؾ من قبل الجٌش وقوبلت االنتفاض ،باالنتفاضة ضدَّ الحكم الفرعونً
/ قامت ثورة ق.م 1ٖٓٔ- 1٘ٓٔوخبلل الفترة الواقعة بٌن عامً / الفرعونً،

ولكن هذه الثورة أٌضاً لم  ،بل شعب آالالخ ضدَّ حكم الفراعنةعارمة من ق
 1ٖٓٔ. فً عام /معت من قبل الجٌش الفرعونً أٌضاً تحقق أهدافها كونها قـُ 
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 ،راعنة على مناطق شمال ؼربً سورٌةالفالمٌتانٌٌن وق.م/ اشتد الصراع بٌن 
عب مملكتً  ٌمخاض وآالالخ وبعد معارك حاسمة بٌن الطرفٌن وبدعم من ش

والتً  ،ضمن حدود اإلمبراطورٌة المٌتانٌةوقعت مناطق شمال ؼربً سورٌة 
قاً باتجاه الفرات ماراً بجنوب امتدت حدودها بذلك من جبال زاؼروس شر

كركوك حالٌاً ـ قاطعة ً نهر دجلة حتى تصل إلى موقع قرب ( ـ نوزي)
 ،من مدٌنة حلب ًجنوب الشرقع إلى الالجنوب من جبل عبد العزٌز الواق

تصل إلى البحر األبٌض وتشكل من هناك خطاً مستقٌماً باتجاه الؽرب إلى أن 
- اخل حدود اإلمبراطورٌة المٌتانٌةوبهذا انضوت  آالالخ د ،المتوسط
( ـ المٌتانٌة خبلل هذه الفترة هً )نوزي . ومن أهم المدن والعواصمالحورٌة

(ـ رأس العٌن . وفً الوسط كانت )واشوكانًة ـ فً الشرقكركوك الحالٌقرب 
أما فً أقصى الؽرب كانت  ،واقعة فً وسط ببلد مابٌن النهرٌنـ الالحالٌة

رة . وبهذا التوسع المٌتانً عمت الثقافة والحضا)آالالخ( المتاخمة لجندٌرس
وٌقول السٌد )انطون  ،شمال ؼرب سورٌةانٌة عموم شمال ومٌتال -الحورٌة 
وعالم فً حقل آثار الشرق األدنى ن أشهر المستشرقٌن ( وهو ممورتكات

ولو استعرضنا فن النحت فً كل بقعة من بقاع شمال سورٌة ما ٌلً: ))القدٌم، 
. المٌتانً لتارٌخ شمال سورٌة -فإنه سٌعبر عن نفسه فً المركب الحوري 

وأن فن النحت التً تظهر مناظر لفن قتال العربات فً أؼلب المواقع األثرٌة 
 .((المٌتانً أٌضاً  -كلها تنتمً إلى التقلٌد الحوري  ً شمال سورٌة عموماً ف

وهذا تؤكٌد بؤن الثقافة المٌتانٌة كانت تطؽى على عموم شمال وشمال ؼرب 
سورٌة.  ولعل من أهم المواقع األثرٌة التً تتمتع بالفن المٌتانً فً شمال 

ن موقع جندٌرس ق مالذي ٌقع إلى الشر ،ؼربً سورٌة هو معبد عٌن دارا
منحوتات  إن)) كم/، حٌث ٌقول األستاذ األثري "فرانكفورت": ٘ٔعلى بعد /

. إن المنحوتات واآللهة دارا ؼٌر معروفة فً الفن اآلشوريمعبد تل عٌن 
لٌها طابع الفن المٌتانً واألسود التً ظهرت فً تل عٌن دارا ومعبدها ٌؽلب ع

ربٌس بعثة التنقٌب فً موقع تل  (مورٌس دونانل األستاذ )بامتٌاز((، وٌقو
باللؽة الفرنسٌة عام  ،سورٌةعٌن دارا فً مقالة له فً مجلة الحولٌات ال

عبد تل عٌن دارا هو إله الجبال اإلله الذي أكتشؾ فً م/ ما ٌلً: ))م2ٙ٘ٔ/
فً كتابه  وحول اإلله تٌشوب ٌقول األستاذ )انطون مورتكات( ،"تٌشوب"((

/ ما ٌلً: 2ٗ" الصفحة /مص فً فن الشرق القدٌمتموز عقٌدة الخلود والتق"
ه بهذا االسم الحثٌون والحورٌون وعبد ،تٌشوب هو أحد ظهورات إله الطقس"
 ،. وحول الجؽرافٌة التً عبدت فٌها اإلله تٌشوبواآلوراراتٌون" المٌتانٌون -
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ترجمة  (جرنوت فٌلهلمحورٌون تارٌخهم وحضارتهم لمإلفه )ورد فً كتاب ال
كان ٌتمتع : "ما ٌلً ٓٓٔالصفحة  (فاروق اسماعٌل)لدكتور وتعلٌق ا

بالتقدٌس فً إطار ٌتجاوز مكانه الربٌس حلب وٌمتد من ببلد آسٌا الصؽرى 
إلى أوؼارٌت فً الساحل السوري وحتى نوزي فً منطقة شرقً دجلة ... 

. تشٌر الدالبل "باتحلب ـ إلهة سورٌة الشمالٌة خِ وُعبدت كقرٌنٍة لتٌشوب 
قم التً تم العثورعلٌها فً الكثٌر من المواقع األثرٌة فً األثر ٌة من اللقى والرُّ

شمال ؼربً سورٌة إلى وجود معالم حضارٌة للحثٌٌن كون هذه المنطقة 
وفً الكثٌر  حورٌٌن،نٌٌن الدابمة بٌن الحثٌٌن والمٌتاكانت منطقة نزاعات شبه 

وبٌن  ،ة والحثٌٌن تارةً راع بٌن الفراعنمن الفترات التارٌخٌة كانت منطقة ص
من أن شمال ؼربً سورٌة وعلى الرؼم  والفراعنة تارًة أخرى، مٌتانٌٌنال

 ،والفرس ،خضعت لسٌطرة اآلشورٌٌن -ٌتانٌٌن أي بعد الم -فٌما بعد 
إال أن الحضارة المٌتانٌة بقٌت سابدة  ،والمٌدٌٌن فً عهد الملك كً اخسار
 حتى أٌام الؽزو الٌونانً إلى المنطقة.

 
   الفترة الٌونانٌة والرومانٌة 

ر المناطق ق.م 1ٕٕ( جبال األمانوس حوالً /بعد أن اجتاز )دٌمترٌوس / دمَّ
ٌر بعثات التنقٌب فً موقع حٌث تقول تقار ،واقعة شرقً جبال األمانوسال

. ومن "ندٌرس نالت نصٌبها من هذا الدمارال توجد مإشرات أن ج"جندٌرس: 
اعتلى العرش السلوقً سنة  (دٌكرانلك األرمنً )روؾ تارٌخٌاً أن المالمع

وبعد نزاعات حربٌة  وذلك بعد سبعة من ملوك السلوقٌٌن،/ ق.م 1ٖ/
ق.م/ عن منصبه  2ٙتخلى دٌكران سنة / ،اصمة األرمنٌةواالستٌبلء على الع

، فً هذه الفترة (الثالث عشر وبذلك انتقل العرش إلى )انطٌخوس ،فً سورٌة
ران فً المنطقة ( من قبل الحاكم  للمواجهة مع دٌكستم تكلٌؾ )بومباٌو

والبارثٌٌن واألنباط راضٌن عن  وكان األرمن والكوماجٌٌن ،الؽربٌة الشمالٌة
ون .  فً هذه الفترة اشتدت شوكة البارثٌٌن الذٌن كانوا ٌشن)بومباٌوس(

ة كبٌرة لبومباٌوس فً وأصبحوا مشكل ،مناطق شمال سورٌة علىهجماتهم 
اتجاه فتوجه بومباٌوس مع القٌصر بوحداته العسكرٌة ب ٌا الحالٌة،شمال سور
وكان ذلك وٌقول )نوربرت كرامر(: " عند )زوٌؽما( اوز النهرالفرات لٌتج

/ اصطدمت جٌوش بومباٌوس مع ق.م ٖ٘وفً سنة / ،التقدم عبر جندٌرس
وبعد سنة من انتصارهم  ،نت النتٌجة هزٌمة الجٌش الرومانًالبارثٌٌن وكا

 (باكوروسة باتجاه الفرات بقٌادة القابد )جه البارثٌون بقطعاتهم العسكرٌتو
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حاسمة لقً فٌها الملك البارثً  فالتقى الجٌشان فً ؼرب جندٌرس فً معركة
 ،"ق.م/ 1ٖبباً لهزٌمة الجٌش البارثً عام /وكان ذلك س ،حتفه  )باكوروس(

. بعد معركة (روسموقعة جنداـ )ً التارٌخ القدٌم بوُعِرفت هذه المعركة ف
زمام القٌادة العلٌا فً الجٌش الرومانً وقاد  (نطونٌوسجنداروس تسلم )أ

ضاء على البارثٌٌن فً / للقق.م ٖٙالجٌش من أنطاكٌة  إلى الشرق سنة /
خسابر البارثٌٌن فً موقعة ولكنه لقً من الخسابر بحجم  ،شرق الفرات

رثٌة وأثبتت الدولة البا ،هجماته على البارثٌٌن ؼٌر مجدٌة وكانت ،جندٌرس
ن على حدود دولتهم وبقوا لفترة من الزمن محافظٌ ،أنها الند للدولة الرومانٌة

سكري فً كان للحسم الع: "فً شرق الفرات. ٌقول السٌد نوربرت كرامر
ومما ال ٌمكن قوله أنه فً حالة النجاح من قبل  ،جنداروس ُبعد سٌاسً كبٌر

ولربما  ،ٌة لبلستٌبلء على الرقعة السورٌةالفعل البارثٌٌن لكانت لدٌهم الرؼبة
لمكانة . إن هذا التصور لٌس بالمستبعد ولكانت ببل شك ااحلحتى الس

إن معركة جنداروس بٌن البارثٌٌن والرومان  الرومانٌة قد تضعضعت بشدة.
 . "ثابة خلخلة حاسمة للقرون القادمةكانت بم

رقٌة للدولة الرومانٌة كانت دابماً من المعروؾ تارٌخٌاً أٌضاً أن الحدود الش 
ت النزاعات من نشب (نٌرو)ففً عهد القٌصر  ،لعسكرٌةمسرحاً لؤلنشطة ا
سبع  وضعت تحت أمرة القابد الرومانً )دوماتٌوس(ف ،جدٌد مع البارثٌٌن

البارثٌٌن على  فرق من الجٌش عزز بها حدود الفرات للحد من هجمات
مدٌنة  زار نجل القٌصر )تاتٌوس(فً هذه الفترة  ،مناطق ؼرب الفرات

سبة وخبلل سفره أقام فً المدن التً مرَّ بها ألعاباً ضخمة بمنا ،أنطاكٌة
ات التً وكانت جندٌرس من تلك المحط ،انتصار القٌصر على البارثٌٌن

عبر  م/ توجه )ترٌان(ٌٗٔٔصر. فً نٌسان عام /استفادت من مكرمة الق
 ربة البارثٌٌن. جندٌرس إلى المقاطعات الشرقٌة لمحا

/ ضربت هزة أرضٌة قوٌة م٘ٔٔمن كانون األول عام / ففً الثالث عشر
م/ أؼار ٙٔٔلى جندٌرس. وفً عام /وكانت نتٌجتها كارثٌة عإقلٌم أنطاكٌة 

وبذلك أصبحت  ، األصلً للبارثٌٌن واحتل عاصمتهم على الموطن (ترٌان)
/ أعلن م1ٔٔعام /وبعد موت ترٌان  ،ببلد الرافدٌن تحت سٌطرة الرومان

على للقوات المتمركزة فً الشرق الذي كان ٌشؽل منصب القابد األ -ادرٌان ه
وجرت مناوشات بٌنه وبٌن البارثٌٌن من جدٌد كانت نتٌجتها  ،نفسه قٌصراً  -

ؾ بالفرات كحد مع دولة التراجع عن المناطق التً احتلها ترٌان واعتر
ن من جدٌد التوجه نحو الؽرب عبر / حاول البارثٌومٔٙٔالبارثٌٌن. فً عام /
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/ مٗٙٔ-ٖٙٔت الرومانٌة نجاحات فً السنوات /الفرات ولكن حققت القوا
م/ تمكن الملك 1ٕٕمانً. فً عام /على مناطق البارثٌٌن حاكم رووُعٌن 

تطلع اذ ، وذلك فً معركة حاسمة، ثًمن إزاحة الملك البار )أزدشٌر(
إلى البحر األبٌض المتوسط ؼرباً.  ولإلى السٌطرة اإلقلٌمٌة والوص (أزدشٌر)

/ انطلقت القوات الرومانٌة من أنطاكٌة باتجاه الفرات مٕٖٔ -ٖٔٔفً عام /
حٌث بدأ الجٌش الساسانً بالتقدم  ،حقق أي نجاح على جٌوش أزدشٌرتلم ٌو

، (تدمر)من الجنوب كان عبر  ،مناطق ؼرب الفرات من عدة مسارات إلى
، وٌقول السٌد (سلوقٌة)إلى  (أرمناز)و (رسجندٌ)ومن الشمال اتجهت عبر

التً  فً هذه الحرب أدرجت مدٌنة جندٌرس ضمن المدننوربرت كرامر: "
ش الكتابً لشابور ملك وذلك فً النق ،وقعت تحت سٌطرة الساسانٌٌن

وٌحتمل أنه  ،ترة تعرضت جندٌرس إلى كارثة حرٌق. خبلل هذه الفالساسانٌٌن
بور وتسبب فً إبادة ا/ فً عهد الملك شمٖٕ٘ام /حدث على األؼلب فً ع

 لتً. ما ٌإكد حادثة الحرٌق فً جندٌرس تقارٌر بعثة التنقٌب اكبرى للسكان"
/ سم٘إن وجود طبقة من الرماد بسماكة /عملت فً جندٌرس حٌث ورد فٌها: "

د فً فً كافة المقاطع الجانبٌة فً الحفرٌة الكبٌرة ألساسات البرٌد الجدٌ
حدوث حرٌق ؼطى على تشٌر إلى احتمال  ،*/ مترٕٓجاوز /جندٌرس التً تت
واألمر الذي ٌإكد أن الحرٌق تم فً عهد الملك  ،/ٕمٓٓٗاألقل مساحة /

- ٕٔ٘طبقة الحرٌق ٌعود إلى السنوات / شابور هو العثور على نقد فً
ش / تقدمت الجٌوم1ٕٙحكم تدمر عام / (زنوبٌاحٌن اعتلت ) "م/ٖٕ٘

من الدولة التدمرٌة وأدرجت سورٌة ض ،تجاه مصرالتدمرٌة عبر ٌهودا بإ
بهجوم إلى الشرق فتمركز  م/1ٕٕسنة / . تحرك )أدرلٌان(ومنها جندٌرس

تمكنت ، الجٌش التدمري ؼربً بحٌرة العمق والتقى الجٌشان قرب جندٌرس
باتجاه  حٌث تراجعت )زنوبٌا( ،فٌها القوات الرومانٌة من تحقٌق النصر

األحداث النهابٌة السٌاسٌة لتدمر. فً عام األخٌرة من  وكانت الواقعة ،الجنوب
وتقدم مباشرة  وستنٌان(،جتفاقٌة السلم مع )ا م/ خرق الملك )خسرو(ٓٗ٘/

عبر عدة جبهات إلى أن وصل إلى  وعلى امتداد الفرات باتجاه الؽرب
إلى أن حاصر مدٌنة  -حلب حالٌاً  -صل إلى )بٌروا( ( ثم و)هٌرابولٌس

نبً  -شمال فقد وصلت جٌوشه إلى مدٌنة )سٌروس( من ال أما  ،أنطاكٌة
ة مقاومة. فً ومنها توجهت إلى جندٌرس التً أخذها دون أٌ -هوري حالٌاً 

وبعد  ،مدة خمس سنوات بٌن خسرو والرومان/ وقع اتفاق هدنة لمٕٙ٘عام /
و  لداخلٌة وقعت اتفاقٌة سبلم بٌن )هرقل(أن مات خسرو نتٌجة للمقاومات ا



  َ.5115 –( 66 -66اٌؼعظاْ ) – اٌؼشؽْٚٚ اٌثب١ٔخ اٌكٕخ –اٌسٛاؼ  - (63)

 

[63] 

 

ت جندٌرس خارج السٌطرة / وبموجب هذه االتفاقٌة بقٌم1ٕٙسنة / ()قبادس
 /مٖٙٙاإلسبلمً فً معركة الٌرموك عام /وبعد انتصار الجٌش  ،الرومانٌة

نبً  -ة )قورش( توجه إلى مدٌن ،م/1ٖٙودخوله إلى مدٌنة أنطاكٌة عام /
 .عبر جندٌرس -هوري حالٌاً 

الحثٌة والمٌدٌة كانت  ،المٌتانٌة – ٌمكن القول بؤن الفترة الحورٌة وبالتالً  
، أما الفترات التً لحقت ذلك فقد كانت م بطابع السكان األصلٌٌن للمنطقةتتس

من قبل  سمات الجدٌدة التً فرضها الطبقة السٌاسٌة الحاكمة، خاصةتتسم بال
بقاء السكان األصلٌٌن التؤكٌد على مع  ونان والرومان والبٌزنطٌٌن وؼٌرهم،الٌ

 .متواجدٌن فً أرضهم الفترات التارٌخٌة المتعاقبةكل  خبلل
 
  دهار جندٌرس فً الفترة الرومانٌةاز

ازدهارها  تإكد تقارٌر بعثة التنقٌب فً موقع جندٌرس بؤنها كانت فً أوج
ولعل من أهم اللقى األثرٌة التً تإكد نظرٌة ازدهار  خبلل الفترة الرومانٌة،

هو كنز النقود الفضٌة وأوانً الطبخ جندٌرس خبلل العصر الرومانً األوسط 
وما ٌدعم نظرٌة ازدهار جندٌرس  التً تم العثورعلٌها فً الموقع، الفاخرة

ع والتً تعود خبلل الفترة الرومانٌة أٌضاً هً اللقى الزجاجٌة المتطورة الصن
 وٌشٌر كل ذلك إلى أن جندٌرس كانت تعٌش حالة ،إلى العصر الرومانً
إلى جانب ما ذكرناه ٌتبٌن ذلك الرخاء من  .الرومانٌة رخاء عام خبلل الفترة

م الجدارٌة واألرضٌة خبلل منشؤة الحمام والتلبٌس بالرخام والرسو
وألهمٌة جندٌرس من الناحٌة االقتصادٌة والعسكرٌة كانت الفرقة  الفسٌفسابٌة،

تعسكر فً حاالت استثنابٌة فً الموضع  لرومانٌة العاشرة بقٌادة ) كٌروس(ا
 وأحٌاناً أخرى فً منطقة )سٌروس(. ،حمً فً جندٌرسالم
/ أنشىء فً جندٌرس سور لحماٌة المدٌنة وكذلك م2ٖ٘ - 12ٖفً عام /  

. هذا ما أكده )ماالالس( ،ات القٌمة العالٌةصر المعمارٌة ذالعدٌد من العنا
إن استخدام جندٌرس نداروس قاببلً: "وٌإكد نوربرت كرامر فً كتابه ج

ة الجودة والثمٌنة مثل األوانً الزجاجٌة واألسرجة وؼٌرها فً لؤلدوات عالٌ
أن جندٌرس كانت فً  تابعوٌ ،نطٌة لهو دلٌل على رخاء المدٌنة"زالفترة البٌ

 (ثٌودورثرابع والخامس للمٌبلد. حٌث ٌذكر )القرنٌن الأوج ازدهارها خبلل 
 ،لهٌبلدي الموقع عدة مرات فً رسابأسقؾ سٌروس فً القرن الخامس الم

فً ذلك أنها لم تكن مدٌنة  علماً  ،ٌشّبه جندٌرس بالمدٌنة المزدهرة وكان
وضع سٌرة حٌاته المقدسة  أن )ثٌودورث( مما سبق، واألكثر أهمٌة ،الحٌن
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. وعبلوة على كل ذلك فإن جندٌرس خبلل النصؾ األول وسّماها جنداروس
ن سٌروس و فً منطقة ما بٌمن القرن الرابع كانت بمكانة قٌادٌة محلٌة 

 .أنطاكٌة
 

 العبادات القدٌمة والدٌانة المسٌحٌة فً جندٌرس
حٌث كان  ،لدى الشعوب القدٌمة كانت بدابٌة الطقوس الدٌنٌة والعبادات

 ،البرق، القمر ،الشمس)اإلنسان ٌتؤمل كل ما حوله من قوى الطبٌعة مثل: 
ها وٌعمل وٌتخذ بعضاً من تلك القوى آلهة ٌعبد ،وؼٌرها (الجبال ،العواصؾ

من ولٌس ، لها وذلك بتقدٌم الضحاٌا والقرابٌن ،السترضابها والتقرب منها
أن نثبت بعضاً من المعتقدات الدٌنٌة التً كانت سابدة فً جندٌرس  وبةصعال

وما ٌسّهـل ذلك هو أنه  خبلل  ،ة التً سبقت وصول المسٌحٌة إلٌهافً الفتر
إلى  (ٌدٌٌنالم)وحتى وصول  انً من األلؾ الثانً قبل المٌبلدالنصؾ الث

هً السابدة  مٌتانٌة -كانت الحضارة الحورٌة  ،منطقة شمال ؼربً سورٌة
والشك أن الطقوس الدٌنٌة الحورٌة المٌتانٌة كانت سابدة فً سابر المدن  ،فٌها

. أي جندٌرس منها مدٌنة )آكرو(ومن ض  ،والممالك التً كانت ضمن حدودها
ٌستنتج من الفن المصور لمنطقة ( ما ٌلً: "ستاذ )انطون مورتكاتٌقول األ

شمال ما بٌن النهرٌن وشمال سورٌة عموماً أن الحٌاة الدٌنٌة للشعب الحوري 
، وخبلل النصؾ األخٌر من القرن احتلت مكانة هامة فً هذه المناطققد 

مٌتانٌة منتشرًة من  -انت الطقوس الدٌنٌة الحورٌة الرابع عشر قبل المٌبلد ك
اطىء البحر األبٌض المتوسط ؼرباً، وإن أبرز ٌرانٌة شرقاً وحتى شالحدود اإل

حٌث إن تماثٌل  ،(إله الجبال -مٌتانً كان ٌعبد هو اإلله )تٌشوب  -إله حوري 
وٌحمل بكل من  (بشر)ونصفه العلوي  (جبل)هذا اإلله ٌكون نصفه السفلً 

رشفٌة ٌحمل لتنورة الحوأحٌاناً أخرى ٌظهر على هٌبة الرجل با ،ٌه ؼصناً ٌد
المٌتانً فً كل من  -ر على تماثٌل هذا اإلله الحوري . حٌث عثؼصنً نبتة"

 ( القرٌبٌن من جندٌرس.وتل عطشانة )آالالخ ،تل عٌن دارا معبدي
للحثٌٌن وعلى الرؼم من أن منطقة شمال وشمال ؼرب سورٌا كانت تخضع  

نٌة على العقابد الدٌ إال أنه كان من تقالٌد الحثٌٌن أن ٌبقوا ،فً بعض  الفترات
وبعد  ا آلهتهم إلى هٌاكل هذه الممالك،وٌضمو ،لسكان الممالك التً ٌفتحونها

/ تابع ق.م ٕٔٙ شورٌٌن نٌنوى بٌد المٌدٌٌن عام /أن سقطت عاصمة اآل
جندٌرس  -وصل إلى مدٌنة )آكرو(  الجٌش المٌدي زحفه باتجاه الؽرب حتى

فترة وجودهم فً منطقة شمال ؼربً وخبلل  )آالالخ(،تل عطشانة و –حالٌاً 
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 ،فً سابر المدن ومنها مدٌنة آكرو سورٌة كانت طقوسهم الدٌنٌة هً السابدة
أعمال التنقٌب فً وخبلل  أبرز اآللهة المٌدٌة هو اإلله )مٌثرا(، وكان من

وعدد  ،ٌرس تم العثور على تمثال لئلله )مٌثرا( المٌديجندموقعً آالالخ و
وهذا دلٌل على أن ، (عشتار)( المعروفة بـ تروتعش)من الدمى لئللهة 

جندٌرس إلى جانب  كانت سابدة فً (مٌثرا)الطقوس الدٌنٌة المٌدٌة لئلله 
، خبلل النصؾ األخٌر من األلؾ األول قبل المٌبلد أٌام (عشتروت)اإللهة 

أٌضاُ تقارٌر بعثة التنقٌب فً تل . تإكد دٌٌن فً المنطقةوجود المٌفترة حكم و 
على تمثال لئلله مٌثرا فً القرٌب من جندٌرس أنه تم العثور  (دارا عٌن)

 .الموقع
أثبت ٌونانٌة والرومانٌة ٌقول السٌد )نوربرت كرامر(: "الفترتٌن الأما خبلل  

ك باالعتماد وذل ،الرومانٌة – الموقع بؤنه تؽلب فً جنداروس الثقافة الٌونانٌة
ة المقدسة مثل دمٌة برأس لآلله اللقى األثرٌةعلى نتابج التنقٌب و

ووجود معابد وثنٌة  ،( فً تل جندٌرس، ودمى لـ )أفرودٌت()دٌونٌزوس
( فً لتً تشٌر إلى ؼلبة عبادة اإلله )زٌوس( فً المنطقة امدشنة باسم )زٌوس

أهم معبد مدشن باسم اإلله زٌوس ٌقع حٌث . ٌرس"محٌطه المباشر ومنها جند
 .الجنوبٌة الشرقٌة من جندٌرسلجهة فً ا (شٌخ بركات)على قمة جبل 

 
   الفترة المسٌحٌة

على شإون اإلمبراطورٌة نظراُ لمبلحقة المسٌحٌٌن من قبل القابمٌن 
، فقد أخذت حركة التنصر فً شمال ؼرب سورٌة بالتقدم ببطء الرومانٌة
/ كانت هناك تطلعات لطرد مٕٖٔوحتى عام / ،ً األقالٌم الرٌفٌةوخاصة ف

ولكن  ،انت تتبعها جندٌرس فً تلك الفترةأنطاكٌة التً كالمسٌحٌٌن من مدٌنة 
مقالٌد الحكم فً  (ٌةقسطنطٌن ابن هٌبلنة الرهاو)حٌن استلم اإلمبراطور 

وقد تحقق اعتناق شمال  ،شّرع بالحرٌة الدٌنٌة للمسٌحٌٌن ،اإلمبراطورٌة
ُ  بؤفضل صورة فً الكتلة الكلسٌة )جبل لٌلون(، سورٌة لها  (لتشالٌنكو)وتبعا

خبلل السبعٌنات من الذي عمل فً مجال البحث والتنقٌب فً الكتلة الكلسٌة 
/ م2ًٖٖ المسٌحً األقدم ٌعود إلى سنة /فإن النقش الكتاب، القرن العشرٌن

وسنرى أن لجندٌرس فً هذه  ،م/1ٖٙنة /والنقش الوثنً األخٌر ٌعود إلى س
ُ مست إلى  ٌدعووهذا  ،قبلً الفترة من قٌام المسٌحٌة فً المناطق الرٌفٌة أسقفا

 تؤثر بدور كبٌر بإطار التبشٌر فً -أي جندٌرس  -االفتراض بؤن الموقع 
شكل المجلس الملً األول فً عام . وحٌن تالمناطق المحٌطة للكتلة الكلسٌة
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تم تعٌن األسقؾ )بتروس( فً  ،م/ من أجل تعٌن األساقفةٕٖ٘ - ٕٖٗ/
ة أطلق علٌه مجمع / مجمع فً أنطاكٌمٖٔٗجندٌرس، وحدث فً عام /

وكان الموضوع األساسً فً هذا المجلس هو تحدٌد  ،(التدشٌن الكنسً)
/ أسقفاً وجدوا فً 2ٓمواقع التً ٌنحدر منها األساقفة، وتبٌن أن قرابة /ال
وبعد منتصؾ القرن الرابع المٌبلدي حٌن تؤكد بؤن نسبة المسٌحٌٌن  ندٌرس،ج

ت جندٌرس تابعة وأصبح ،فٌها جندٌرس ألؽً المقر األسقفً لم تتناقص فً
ٌرس كونها خسرت مرتبة دٌنٌة وهذه كانت خسارة لجند ،أسقفٌاً ألنطاكٌة

. أي بمعنى البلدة( - Gomeكومه: وبهذا أصبحت جندٌرس تعرؾ بـ ) ،هامة
جلس الرعوي فً القسطنطٌنٌة سنة وبهذا لم تظهر جندٌرس ثانٌة فً الم

إن المقر األسقفً فً الخصوص: " سٌد نوربرت كرامر بهذاال . ٌقولم/1ٖٔ/
جندٌرس وقع ضحٌة لئلجراءات الصارمة الدقٌقة من جانب الكنٌسة حٌال 

وإن  ،دون مستوى المدٌنةالٌم والمواقع األساقفة الذٌن كانوا ٌعملون فً األق
المعروؾ من جندٌرس قد وافته المنٌة بعد زمن قصٌر من  األسقؾ )بتروس(

 ."/ سنة كؤسقؾ فً جندٌرسٙٔبعد أن قضى / ك القرارات الصارمةاتخاذ تل
 
   شبكة الطرقات والتجارة 

كانت شبكة الطرقات متصلة بٌن جمٌع الحواضر القدٌمة فً شمال ؼربً 
وكانت من أهم الطرق التً  ،وما تلتها (السلوقٌة)صة فً الفترة سورٌة وخا

دٌنة لشرقٌة منها تعبر من متصل أنطاكٌة بالحواضر فً الجهة الشمالٌة ا
الناحٌتٌن التجارٌة والعسكرٌة فً  نظراً ألهمٌتها اإلستراتٌجٌة من ،(سٌروس)

سٌروس والتً تبلػ ما ونظراً للمسافة الطوٌلة بٌن أنطاكٌة و ،ذلك الحٌن
القوافل التجارٌة بٌن  / كان البد من محطة الستراحةكم ٌٓٓٔقارب الـ /
ع فً منتصؾ الطرٌق فكانت هذه المحطة فً جندٌرس كونها تق ،الحاضرتٌن

. كان هذا الطرٌق ٌمتد نحو الشمال كان ٌصل المدٌنتٌن ببعضهما البعضالذي 
ثم كان ٌمتد شرقً  ،مدٌنة عفرٌن الحدٌثة الشرقً ٌعبر نهر عفرٌن قرب

فً  (سابون سً)النهر لٌعبر من خبلل الجسور المقامة على نهر عفرٌن و
ر كان الوصول إلى مدٌنة ومن خبلل تلك الجسو ،أوابل الفترة السلوقٌة

( وؼٌرها من منبجومنها كانت الطرق تتجه نحو )جرابلس( و) (سٌروس)
إن جندٌرس كانت " . ورد فً كتاب )نوربرت كرامر(:الحواضر الفراتٌة

وتصنٌع أدواتها ، اتً من المواد الؽذابٌة المختلفةدابماً قادرًة على التموٌن الذ
بل  ،قرمٌد األسقؾ ولم تكن تستوردهاالفخارٌة من األوانً والسرج وخاصة 
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وتإكد الدراسات األثرٌة وخاصة  ."نت تصدر الفابض منها إلى أنطاكٌةإنها كا
أن جندٌرس كانت مركزاً لسوق  (جورج تات)جورج تشالٌنكو( و ) من قبل

الجزء الشمالً من وتجارة زٌت الزٌتون التً كانت تنتج بكمٌات كبٌرة فً 
بلدي وحتى خبلل القرن الثالث المٌ -طقة جبل لٌلون أي من -الكتلة الكلسٌة 

 .القرن السادس المٌبلدي
الزجاج الفاخر وبعض من  ومن البضابع التً كانت جندٌرس تستوردها هو

. نبٌذ العادي فقد كان ٌصنع محلٌاً أما ال ،المعدنٌة والنبٌذ العالً الجودة السلع
ر الكمالٌة مثل الحرٌأما بعض األصناؾ من مرق السمك وؼٌرها من السلع 

 .والتوابل وؼٌرها كانت تؤتً بها من أنطاكٌة
وذلك  ،وهً زراعة الحبوبكانت جندٌرس تقوم بوظٌفة زراعٌة هامة أال 

ألن أراضٌها  ،ٌد أنطاكٌة بهذه المادة األساسٌةللمشاركة فً التموٌن وتزو
لى وإ مبلبمة بشكل جٌد لزراعة الحبوب، السهلٌة الفسٌحة والخصبة كانت

 .ة تشمل العنب وبعض أنواع الفواكهجانب الحبوب كانت الزراع
 

  جندٌرس الٌوم
وتتبعها ، (عفرٌن) ركز ناحٌة تابعة إدارٌاً لمنطقةبلدة جندٌرس هً الٌوم م

مالٌة حسب . المساحة االج/ مزرعة2ٕ/ قرٌة و/ٖٖ/ تجمعاً سكنٌاً منها /ٕٙ/
م. /ٖٕٔعن سطح البحر/ ارتفاعها .ٕ/ كم ٓٔ.ٕٖ٘مدٌرٌة الزراعة تبلػ /
  مٕ٘ٓٓ رس بموجب قٌود السجل المدنً لعام بلػ عدد سكان جندٌ

 .ذكور /1ٖٓٔٓ/و إناث /ٕٖٗٗٓ/ ، منهممةنس /ٕٕٙٓٙ/
تكونت خبلل حقب  ( التًع سهل جندٌرس بالتربة الرسوبٌة )الفٌضٌةتمتٌ 

ٌد وأكاس ،ملته السٌول واألنهار من أتربة وحصى وأمبلح معدنٌةطوٌلة مما ح
، تفسخ بعضها مع بعض فاؼتنت بالمواد المؽذٌة للنباتات ومواد عضوٌة
تعتبر ناحٌة جندٌرس من أهم  بنٌة األرض الزراعٌة الخصبة. وتكونت بذلك

ومن أهم المحاصٌل  ،(إلنتاج الزراعً فً منطقة عفرٌن )جبل الكردمناطق ا
المرتبة  وهً تحتل ،(زٌت الزٌتون)تؽلها سهل جندٌرس هً الزراعٌة التً 

األولى فً زراعة أشجار الزٌتون فً منطقة عفرٌن بالمقارنة مع باقً 
/ تعمل على نظام ٕٕ/ معصرة زٌتون منها /ٖٙحٌث توجد فٌها /  ،واحًالن

 . باإلضافة إلى معمل واحد للعرجوم / مكبس٘ٔالطرد المركزي و /
مع  ،ؤتً بعد زٌت الزٌتون الحبوب والشوندر السكري والكرمة والسمسمٌ 

حتى الثلث األخٌر من القرن العشرٌن ناؾ الخضار والفاكهة. بقٌة أص
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أنواعاً جٌدة من البطٌخ بنوعٌه )األحمر المٌبلدي كان ٌنتج من سهل جندٌرس 
، ومن القرى التً (التبػ)سهل جندٌرس أنواع جٌدة من  نتجٌكما  واألصفر(،

 (.التبػ فً ناحٌة جندٌرس هً قرٌة )جلمةتشتهر بزراعة 
، عفرٌنعموم منطقة نشاط اقتصادي هام فً منطقة تتمتع ناحٌة جندٌرس ب

. ٌها أكبر المشاتل  لؽراس الزٌتونفاذ توجد  ،صًة فً تجارة زٌت الزٌتونخا
تعرض فٌه جمٌع  ،وجد فً جندٌرس سوق أسبوعٌة تقام كل ٌوم  اثنٌنكما ت

 دٌنة جندٌرسهذا وتضم م .اعٌة والحٌوانٌة وؼٌرها من السلعالمنتوجات الزر
 تشهد و هذا. لتً تتعامل بمختلؾ أصناؾ البضابعالمبات من المحال التجارٌة ا

حركة ً عمرانٌة نشطة بسبب الهجرة المستمرة من القرى التابعة لها. البلدة 
ٌقع موقع سٌاحً / كم تقرٌباً ٓٔالؽربٌة من البلدة وعلى مسافة / وفً الجهة
الواقعة على الحدود  ،(حمام)فً قرٌة  ،حمامات للمٌاه الكبرٌتٌة ترفٌهً هً

 .السورٌة - التركٌةالدولٌة 
 
وجد فً ٌ ،إذ المستوى التعلٌمً فً جندٌرس جٌد ٌمكن القول أنأخٌرا  

إلعدادٌة والثانوٌة ارس تعلٌمٌة للمرحلة االبتدابٌة ومركز البلدة خمسة مدا
 . فنونكذلك الدبً وواأل بفروعها علمً

 
فً ؼربً  نها جندٌرس مهد التارٌخ والحضارةإإنها جندٌرس .. نعم 

ٌاض الجمال روضة من رهً و ،كل التارٌخ والحضارةفٌها  كوردستان،
ؼابة خضراء من الزٌتون العفرٌنً هً سهلها الفسٌح ب ،الطبٌعً بكل معانٌها

وفً محٌط هذه الؽابة الزٌتونٌة تتربع العشرات من القرى  ،ى مد النظرعل
 رٌخ والحضارة عبر التارٌخ البشريها قصة مع التاالكردٌة التً لكل من

 . الطوٌل، وقد تكون لنا عودة إلى أهم قراها
__________________ 

 
 :المراجعالمصادر و

 
. عرٌب أ. محمد سالم قدور. إعداد: د. آزاد حموتو. تنوربرت كرامر -ٔ

ة وأثرٌة حول تارٌخ جنداروس فً شمال ؼربً سورٌة، أبحاث تارٌخٌ
. مطبوعة خاصة هلٌنٌستٌة والرومانٌة والبٌزنطٌةفً العصور ال طاناإلستٌ

موضوعة فً مراكز البحث العلمً فً كل من سورٌة  ، ؼٌر مخصصة للبٌع
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وألمانٌة.  واتخذت هذا المرجع كمرجع أساسً لهذا البحث وخاصة بما هو 
وقع متعلق بالناحٌة األثرٌة كون المإلؾ والمعد عمبل وال ٌزاالن ٌعمبلن فً م

 جندٌرس .
. تموز عقٌدة رٌب وتحقٌق الدكتور توفٌق سلٌمان. تعانطون مورتكات -ٕ
ر المجد دام. 21٘ٔ -خلود والتقمص فً فن الشرق القدٌم. طبعة أولى ال

 .النشر والخدمات الطباعٌة
 ،مروان بركات. عفرٌن عبر العصور. بحث جٌولوجً، تارٌخً -ٖ

ناشرون، حلب سورٌة. الطبعة األولى  أثري موثق. دار عبد المنعم ـ ،جؽرافً
 .م1ٕٓٓ

. الحورٌون مة وتعلٌق الدكتور فاروق اسماعٌل. ترججرنوت فٌلهلم -ٗ
 .حضارتهم. دار جدل، حلب سورٌةتارٌخهم و

م. 2ٙ٘ٔ. المجلد الخامس عشر الجزء الثانً الحولٌات األثرٌة السورٌة -٘
ستاذ فٌصل الصٌرفً، " بقلم األحفرٌات أثرٌة فً عٌن دارا"مقالة بعنوان 

 .المقال مترجم عن الفرنسٌة
ت ، منشوراالخوري أنطون الدوٌهً. ناسك القورشٌة. سلسلة الشهود -ٙ

 .المكتبة البولٌسٌة بٌروت لبنان
حضارة المٌتانٌٌن بقلم قٌصر م. 2ٖ1ٔ/ ٌولٌو عام ٔ/المقطتؾ العدد  -1

 الصادر.
الحضارة "قال بعنوان . مم2ٖ1ٔالعدد الصادر فً ٌونٌو عام المقتطؾ  -1

 "المٌتانٌة
 .ٗٗالصفحة 

ابن األثٌر. الكامل فً التارٌخ. المجلد الرابع. دار صادر بٌروت  -2
 .م212ٔ

، من راسات فً حضارات ؼرب آسٌاالقدٌمة، دالدكتور توفٌق سلٌمان -ٓٔ
، الطبعة ق.م/، دار دمشق للطباعة والنشر2ٓٔٔ/ أقدم العصور إلى عام

 م.21٘ٔاألولى 
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 الكردية  -إشكالية التسميات العربية تل أبيض" و" عن

 ثعؼضبْ ػٍٟ                                                       

رً أث١غ" ِٕطمخ قٛؼ٠خ رزجغ إظاؼ٠بً ِسبفظخ اٌؽلخ ٚرمغ فٟ فٟ شّبٌٙب "

و١ٍِٛزؽ، ػٍٝ اٌسعٚظ اٌكٛؼ٠خ اٌشّب١ٌخ ِغ رؽو١ب. رؽو١جزٙب  100ثسٛاٌٟ 

% وؽظ، ٚرٛخع 41إٌٝ %31أوثؽ ِٓ إٌظف ػؽة، ٚزٛاٌٟ خ ا١ٌَٛ اٌكىب١ٔ

 -وؽظ٠خ  -أل١ٍخ رؽوّب١ٔخ طغ١ؽح خعاً ِٚثٍٙب أؼ١ِٕخ ف١ٙب. أٞ ٟ٘ ِٕطمخ ػؽث١خ

رؽوّب١ٔخ ِطزٍطخ ِثً اٌىث١ؽ ِٓ إٌّبؽك اٌكٛؼ٠خ فٟ اٌدؿ٠ؽح  -أؼ١ِٕخ

 .ٚغ١ؽ٘ب

اٌؼّؽ ألً ِٓ رك١ّخ "رً أث١غ" ٔكجخ ٌزً أثؽٞ، ٟٚ٘ رك١ّخ زع٠ثخ ٌٙب ِٓ 

 "لؽْ ِٓ اٌؿِبْ. ِثً اٌّع٠ٕخ اٌسع٠ثخ ٔفكٙب. ٚأٔب اقزطعَ ٘ػا االقُ "اٌؼؽثٟ

ٌؼٍّٟ أْ أً٘ إٌّطمخ األوؽاظ  "١ٌٚف اٌزؽخّخ اٌىؽظ٠خ ٌالقُ "وؽٞ قجٟ

أٔفكُٙ ٠كزطعِْٛ رك١ّخ "رً أث١غ" ظْٚ زؽج. إال ِؤضؽاً ثعأ اٌزؽ٠ٚح 

ع ػٍٝ "وؽظ٠خ" إٌّطمخ أٚ اٌزٛاخع ٌٍزك١ّخ اٌىؽظ٠خ "وؽٞ قجٟ" ٌّسبٌٚخ اٌزأو١

اٌىؽظٞ ف١ٙب ٚ٘ػا ضطأ ثؽأ٠ٟ. ٌىٓ ٕ٘بن ثبٌفؼً رك١ّبد وؽظ٠خ ثسزخ ِٛخٛظح 

لجً إؽالق رك١ّخ "رً أث١غ" اٌؽق١ّخ، رطٍك ػٍٝ رالي ٚٔمبؽ ػالِخ ػّٓ 

إٌّطمخ ٔفكٙب ِثً اقُ "ثٛؾأٟ" اٌػٞ ٠طٍك اٌىٙٛي األوؽاظ ػٍٝ ٔبز١خ "ػ١ٓ 

ؼخ ٌٙب، اٌزبثؼخ ٌّٕطمخ "رً أث١غ" خٕٛثٟ غؽثٙب ثسٛاٌٟ ػ١كٝ"، أٚ ٔمطخ ربث

وٍُ. ثّب ِؼٕبٖ أْ رك١ّخ "رً أث١غ" اٌؼؽث١خ اٌؽق١ّخ ال رٕفٟ اٌٛخٛظ  31

اٌىؽظٞ إٌٝ خبٔت اٌؼؽثٟ فٟ إٌّطمخ وّب لع ٠كزٕزح اٌجؼغ. ٌىٓ ٘ػا اٌططأ 

 اٌػٞ ٠ؽرىجٗ إٌشطبء اٌىؽظ ِؤضؽاً ٠ٕجغٟ أال ٠ٕكست ػٍٝ لؼب٠ب أضؽٜ ِثً

، أٚ أْ ٠ؼٕٟ غٌه أْ رً أث١غ "ِٕطمخ زم١مخ اٌٛخٛظ اٌىؽظٞ فٟ إٌّطمخ

  .ػؽث١خ" ثسزخ ١ٌف ف١ٙب أوؽاظ

ِٚٓ اٌُّٙ اٌمٛي أٔٗ وبْ ٌألؼِٓ ظٚؼاً ؼئ١ك١بً فٟ ِع٠ٕخ رً أث١غ إٌبشئخ زع٠ثبً 

"رً أث١غ" ٚاٌّزّبظ٠خ ـفبٌّٕطمخ اٌزٟ ق١ّذ زع٠ثبً ث، فٟ أٚائً اٌمؽْ إٌّظؽَ

وٛثبٟٔ ِٓ خٙخ اٌغؽة )اٌّكبفخ ث١ٓ رً أث١غ  – اٌؼؽةِغ ؼ٠ف ػ١ٓ 
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قؽٞ وب١ٔٗ فٟ ِسبفظخ اٌسكىخ ِٓ  -وٍُ(، ٚؼأـ اٌؼ١ٓ 61ٚوٛثبٟٔ زٛاٌٟ 

خٙخ اٌشؽق، ٘ػٖ اٌكٙٛي اٌٛاقؼخ وبٔذ ٌمؽْٚ ِزٛاطٍخ، ٚلجً رؽق١ُ اٌسعٚظ 

اٌكٛؼ٠خ اٌزؽو١خ ثىث١ؽ، غ١ؽ ِكىٛٔخ ثشىً ِكزمؽ ِٚؿِٓ، إّٔب اؼرسبي شجٗ 

ٍمجبئً اٌؽزً اٌؼؽث١خ ٚاٌىؽظ٠خ ٚاٌزؽوّب١ٔخ، ق١ّب ثؼع رع١ِؽ ِؼظُ اٌّعْ ظائُ ٌ

بد اٌّغٛي اٌّزالزمخ ػٍٝ ٚاٌّؽاوؿ اٌسؼؽ٠خ فٟ اٌدؿ٠ؽح اٌكٛؼ٠خ ثؼع ٘دّ

ٚوبٔذ اٌظؽاػبد ٚاٌزسبٌفبد ردؽٞ ثعٚافغ اٌّظبٌر اٌّؼ١ش١خ  ،إٌّطمخ

خ، ٌُٚ رىٓ ٚاٌظؽاع ػٍٝ اٌّٛاؼظ ٚا١ٌّٕٙخ اٌشطظ١خ ٚاٌؿػبِبر١خ ٚاٌمج١ٍ

طؽاػبد ل١ِٛخ ثّفَٙٛ ا١ٌَٛ، ػؽة ِزسبٌف١ٓ ِغ أوؽاظ ػع ػؽة ِزسبٌف١ٓ 

ِغ أوؽاظ. زظً غٌه أوثؽ ِٓ ِؽح فٟ اٌدؿ٠ؽح اٌكٛؼ٠خ. وّب زظً رؼؽ٠ت 

ٌؼٛائً ٚأقؽ وؽظ٠خ، ٚرىؽ٠ع ٌؼٛائً ػؽث١خ األطً، ٚرؼؽ٠ت ٚرىؽ٠ع ٌٍؼع٠ع ِٓ 

٘ػٖ إٌّطمخ اٌّطزٍطخ إث١ٕبً اٌمجبئً اٌزؽوّب١ٔخ ػٍٝ ِعاؼ اٌمؽْٚ اٌّبػ١خ فٟ 

  .ٚظ١ٕ٠بً 

ػ١ٓ  -ٙب اٌمؽ٠ت ِٓ وٛثبٟٔ ٚضظٛطبً خبٔج "وؽظ٠بً وبٔذ ِٕطمخ "رً أث١غ

، ِدبالً ز٠ٛ١بً ألُ٘ ردّؼ١ٓ وؽظ١٠ٓ وج١ؽ٠ٓ ثبؼؾ٠ٓ ِٚزٕبفك١ٓ ثٕفف اٌؼؽة

 ّٓ١ُِٙ اٌٛلذ فٟ ٘ػٖ إٌّطمخ، ّٚ٘ب "اٌجََؽاؾ٠خ" ٚ٘ٛ رسبٌف ػشبئؽٞ وؽظٞ 

ؾاي إؽبؼاً لجبئ١ٍبً ٌّؼظُ اٌكىبْ اٌىؽظ فٟ إٌّطمخ اٌّشبؼح  فٟ إٌّطمخ ِٚب

وٛثبٟٔ اٌمؽ٠جخ  -ززٝ ا١ٌَٛ. فٟ اٌٛالغ وبْ ثمً اٌجََؽاؾ٠خ فٟ ِٕطمخ ػ١ٓ اٌؼؽة

ِٓ رً أث١غ ٠ٚجعٚ أْ اٌؼع٠ع ِٓ األقؽ ٚاٌؼٛائً أزمٍذ إٌٝ رً أث١غ ِٓ ػ١ٓ 

خٛؼظٞ " وٛثبٟٔ فٟ ٚلذ ١ٌف ِٕػ أِع ثؼ١ع. ٚثسكت اٌجبزث -اٌؼؽة

غٛؼغبـ ر١د١ً" اٌّزطظض فٟ شؤْٚ أوؽاظ قٛؼ٠ب فئْ "اٌىؽظ ق١طؽٚا فٟ 

أٚائً اٌمؽْ اٌكبثغ ػشؽ اٌؼفخ ا١ٌكؽٜ ِٓ اٌفؽاد ٚثؼغ أؼاػٟ ِٓ 

اٌؼفخ ا١ٌّٕٝ، ٚغٌه ثؼع رٙد١ؽ اٌكٍطبْ ٌُٙ ٚرشىً ػٍٝ ٘ػا إٌسٛ "اٌزدّغ 

ؼٙب ٠عػٟ اٌجؽاؾٞ اٌىؽظٞ" اٌػٞ وبْ ٠ؼُ فٟ اٌٛالغ خّبػبد ِزٕٛػخ، ثؼ

وبْ اٌجؽاؾ٠ْٛ لجً ٚطٛي اٌفؽٔك١١ٓ ٚرؽق١ُ اٌسعٚظ اٌزؽو١خ  .األطً اٌؼؽثٟ

ج ٚخؽاثٍف ٟٚ٘ ِٕطمخ خج١ٍخ اٌكٛؼ٠خ، ٠ّبؼقْٛ اٌجعاٚح ث١ٓ قًٙ قؽٚ

 .(1)ٔكج١ب
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ِع٠ٕخ قؽٚج اٌزٟ ٟ٘ ِؽوؿ قًٙ قؽٚج اٌّزّبظٞ ػٍٝ خبٔجٟ اٌسعٚظ ث١ٓ 

ٚرمغ ضٍف اٌسعٚظ اٌزؽو١خ،  قٛؼ٠ب ٚرؽو١ب، وبٔذ ِؽوؿ "اٌزسبٌف اٌجََؽاؾٞ"

ّع ٚطفٟ ٠ٛؼظ اٌّؤؼش أز .وٍُ 6 ثـوٛثبٟٔ  -ٚرجؼع ػٓ شّبي ػ١ٓ اٌؼؽة

، 1945َاٌػٞ ٔشؽ ؽجؼزٗ األٌٚٝ ػبَ ػشبئؽ اٌشبَ" ؾوؽ٠ب فٟ وزبثٗ اٌش١ٙؽ "

ِؼٍِٛبد ػٓ اٌجؽاؾ٠خ رف١ع فٟ ِؼؽفخ ِٕبؽك أزشبؼُ٘ فٟ ٘ػٖ إٌّطمخ، أٞ 

لخ.. ٠ٚطظض اٌّؤؼش فؽػبً ِٓ االرسبظ وٛثبٟٔ ٚؼ٠ف اٌؽ -فٟ ػ١ٓ اٌؼؽة

  :اٌمجٍٟ اٌجؽاؾٞ ٚ٘ٛ "اٌشعاظاْ" ثّب٠ٍٟ

ِٓ ٕ٘ب وبْ ، ٚاؾ٠خ..ٌٚٙػٖ اٌفؽلخ فطػ اقّٗ أٚش: أوؽاظ ِٓ فؽق اٌجؽاٌشعاظاْ

خ ) ٔكّخ ِٚثً ٘ػا اٌؼعظ ِٕٙب فٟ ٔبز١ 3111، ٚرؼع ٔسٛاقُ اٌفؽلخ شعاظ ٚأٚش

ال ٠ؿاي ظاضً اٌسعٚظ ؽ شعاظ ٚأٚش ، إال أْ أوثرً أث١غ( اٌزبثؼخ لؼبء اٌؽلخ

، ُٚ٘ ِزظٍْٛ ِغ ثم١زُٙ لؼبء ػ١ٓ اٌؼؽة، أِب أِبوُٕٙ ففٟ شؽلٟ اٌزؽو١خ

ثٛاظٞ اٌؽلخ اٌّٛخٛظ٠ٓ فٟ ٔبز١خ رً أث١غ ُٚ٘ ٠ٕدؼْٛ فٟ فظً اٌؽث١غ 

شبح، ٚٔسٛ ٔظف ٌه ِٓ ثم١خ  ٠ٚ6111ٍّىْٛ ٔسٛ ػشؽ لؽٜ، ٚػٕعُ٘ 

  (2). اٌس١ٛأبد

الرسبظ اٌمجٍٟ اٌٍٍّٟ" اٌػٞ أظٜ أظٚاؼاً ربؼ٠ط١خ ٚق١بق١خ اٌزدّغ اٌثبٟٔ ٘ٛ "ا

ثبٌغخ األ١ّ٘خ ٚاٌططٛؼح فٟ ربؼ٠ص شّبي قٛؼ٠ب ٚثالظ اٌشبَ ٚوؽظقزبْ ثعءاً 

ِٓ ػّؽ اٌكٍطٕخ اٌؼثّب١ٔخ، ز١ث شًّ ٔفٛغٖ اٌزسبٌف اٌٍٍّٟ  16ِٓ اٌمؽْ 

فب، إٌّطمخ اٌٛاقؼخ ث١ٓ ِٕبؽك ظ٠بؼثىؽ، ِبؼظ٠ٓ ػبِٛظا، ؼأـ اٌؼ١ٓ، أٚؼ

رً "أٞ ثّب ٠شًّ ثبٌطجغ ِٕطمخ  . 16َاٌؽلخ ٚززٝ زٍت، ثعءأ ِٓ اٌمؽْ 

ْ ِٓ رسبٌف ِزٕٛع إث١ٕبً االرسبظ اٌمجٍٟ اٌٍٍّٟ" .أث١غ" اٌسب١ٌخ ّٛ ػشبئؽ  -" اٌّى

، ثم١بظح ؽبئف١بً ِك١ٍّٓ ِك١س١١ٓ إ٠ؿ٠ع١٠ٓٚظ١ٕ٠بً ٚ -وؽظ٠خ ٚػؽث١خ ٚرؽوّب١ٔخ

زٟ وبٔذ ٔٛاح اٌسٍف ٚل١بظرٗ. وبْ اٌىؽظ٠خ اٌ Milan" ػبئٍخ ِٓ ػش١ؽح "ِالْ

ّٔٛغخب ١ِّؿاً ِٓ اٌزشى١الد اٌمج١ٍخ. ػبطّخ ٘ػا االرسبظ اٌمجٍٟ اٌٍّٟ وبٔذ 

ِع٠ٕخ "٠ٚؽاْ شٙؽ" اٌزبؼ٠ط١خ ِؽوؿ ػش١ؽح "ِالْ" اٌىؽظ٠خ اٌٛالؼخ ػّٓ 

اٌسعٚظ اٌزؽو١خ زب١ٌبً، ٟٚ٘ ال رجؼع قٜٛ ضّك١ٓ و١ٍِٛزؽاً ػٓ ِع٠ٕخ ؼأـ 

ػٍٝ  وٍُ ػٓ ِؼجؽ رً أث١غ 151، ٚزٛاٌٟ ٌكٛؼ٠خقؽٞ وب١ٔٗ ا -اٌؼ١ٓ
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االرسبظ اٌػٞ وبْ ػٍٝ رسبٌف ٚث١ك ِغ اٌّؽوؿ  ااٌسعٚظ اٌكٛؼ٠خ اٌزؽو١خ. ٘ػ

اٌؼثّبٟٔ فٟ ِٕفؼخ ِزجبظٌخ ث١ٓ اٌطؽف١ٓ، ز١ث اقزفبظ اٌؼثّب١ْٔٛ ِٓ لٛح ٘ػا 

اٌزسبٌف ٚأزشبؼٖ فٟ اٌزظعٞ ٌٙدّبد اٌجعٚ "ػٕؿح، ؽٟ، شّؽ" ِٓ اٌدٕٛة، 

رشى١ً "اٌفؽقبْ اٌس١ّع٠خ" ٌّؤاؾؼح اٌكٍطٕخ اٌؼثّب١ٔخ فٟ زؽٚثٙب. ٚاقزفبظ ٚثُ 

لبظح اٌسٍف "ػبئٍخ إثؽا١ُ٘ ثبشب اٌٍٍّٟ اٌىؽظٞ" فٟ رؽق١ص ٔفٛغُ٘ ٚاقزّالن 

أؼاػٟ ٚاقؼخ فٟ اٌكٙٛي اٌّّزعح فٟ إٌّطمخ اٌّشبؼح إ١ٌٙب ػّٓ ق١بقخ 

اٌكىبْ، ٚفٟ شّبي قٛؼ٠ب ٌٙػٖ إٌّطمخ شجٗ اٌطب١ٌخ ِٓ  ""االقز١طبْ اٌؼثّب١ٔخ

قؽٞ وب١ٔٗ ٚززٝ رً أث١غ ٚخؽاثٍف، ٚفٟ اٌؽلخ  -ضظٛطبً ث١ٓ ؼأـ اٌؼ١ٓ

أ٠ؼبً، ز١ث طبؼ ر١ّٛؼ ثه اٌٍٍّٟ ٚا١ٌبً ػٍٝ ِع٠ٕخ اٌؽلخ اٌزٟ وبٔذ رزجغ ٚال٠خ 

إْ األؼاػٟ اٌشبقؼخ اٌؼبئعح ٍِى١زٙب ٌؼبئٍخ . (3)َ.1611أٚؼفب اٌؼثّب١ٔخ فٟ ػبَ 

ٍّٟ" ث١ٓ ِٕطمخ ؼاـ اٌؼ١ٓ ٚرً أث١غ ٚؼ٠ف اٌؽلخ رُ "إثؽا١ُ٘ ثبشب اٌٍّ

َ، 1956االقز١الء ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌسىِٛخ فٟ ػٙع اٌٛزعح اٌكٛؼ٠خ اٌّظؽ٠خ 

ٚٚؾػذ ػٍٝ ِٛاؽ١ٕٓ ِؼظُّٙ ػؽة، ٚوػٌه أؼاػٟ ػبئٍخ "آي وؽظٚ" فٟ 

رً أث١غ ػٍٝ قج١ً اٌّثبي، اٌؼبئٍخ اٌط١ؽح ضكؽد ِكبزبد وج١ؽح. ِٚٓ 

ؽخّخ ٘ػٖ اٌؼ١ٍّخ وؽظ٠بً ػٍٝ أٔٙب رؼؽ٠ت ق١بقٟ ٚظ٠ّغؽافٟ اٌّفَٙٛ أْ رزُ ر

  "١ٌٚف ػ١ٍّخ "إطالذ ؾؼاػٟ

 اٌزك١ّبد اٌىؽظ٠خ ٚاٌؼؽث١خ  -5

اٌىؽظ، ثسىُ اٌع٠ٓ اإلقالِٟ ثّب ٠زؼّٓ غٌه ِٓ رؼبًِ ٠ِٟٛ ِغ اٌٍغخ 

ٔخ  ّٚ اٌؼؽث١خ، ٚاٌّدبي اٌثمبفٟ اٌّشزؽن ِغ اٌؼؽة ٚاٌغ١بة شجٗ اٌىبًِ ٌٍّع

زك١ّبد اٌؼؽث١خ ػٍٝ اٌؽظ٠خ ؽ٠ٛالً ألقجبة ػع٠عح، وبٔٛا ٠طٍمْٛ اٌٍغ٠ٛخ اٌى

أٚالظُ٘ ِٕٚبؽمُٙ ؽ١ٍخ لؽْٚ. ػشؽاد اٌمؽٜ اٌىؽظ٠خ فٟ ِٕبؽك وؽظ٠خ ٌٙب 

ِك١ّبد ػؽث١خ رجعأ ة "رً" ٚ"ػ١ٓ"، "أثٛ" أٚ"أَ". ٌُ ٠جعأ االٔس١بؾ اٌٛاػر 

اٌّع اٌمِٟٛ  ٔسٛ اٌزك١ّبد اٌىؽظ٠خ اٌجسزخ إال فٟ اٌؼمٛظ األض١ؽح ِغ رظبػع

اٌىؽظٞ فٟ إٌّطمخ. ٚفٟ زبٌخ "رً أث١غ" ال أػٕٟ أْ األوؽاظ ُ٘ اٌػ٠ٓ 

رً أث١غ" ػٍٝ إٌّطمخ، ثً ألٛي أْ اٌزك١ّبد اٌؼؽث١خ شبئؼخ "أؽٍمٛا رك١ّخ 

خعاً ِٚفِٙٛخ فٟ اٌٛقؾ اٌىؽظٞ ٚال ِؼٕٝ ٌٍجسث ػٓ إقُ وؽظٞ ثعي اٌزك١ّخ 
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ٚع وؽظٞ ٔسٛ االثزؼبظ ػٓ اٌّك١ّّبد فٟ اٌؼمع األض١ؽ ثعء ٔؿ .اٌؼؽث١خ األط١ٍخ

اٌؼؽث١خ" ٌٍّعْ ٚإٌّبؽك. ٟٚ٘ لع رىْٛ رك١ّبد أط١ٍخ فؼالً، ٚلع "اٌؽق١ّخ 

٠ىْٛ ِٓ أؽٍمٙب ُ٘ األوؽاظ أٔفكُٙ. ِٓ خٙخ أضؽٜ ٘ػا إٌؿٚع "اٌزىؽ٠عٞ" 

أٞ االثزؼبظ ػٓ اٌزك١ّبد اٌؽق١ّخ، ٘ٛ ِٓ أػؽاع االغزؽاة اٌٛؽٕٟ 

ٌىٓ ثكجت اٌشؼج٠ّٛخ  .١ك ٚؽ١ٕخ قٛؼ٠خ شبٍِخاٌكٛؼٞ وؽظ٠بً، ٚفشً رسم

ٚاٌك١بق٠ّٛخ اٌّفؽؽخ ٌٍططبة اٌمِٟٛ اٌىؽظٞ رؽٜ أْ ثؼغ ِّثٍٟ ٘ػا 

اٌططبة ِٓ ٔشطبء ق١بق١١ٓ أٚ ِثمف١ٓ ٠ؽرىجْٛ أضطبء فبػسخ ٚردبٚؾاد 

ِٕطم١خ ال ٠ّىٓ اٌمجٛي ثٙب رسذ أٞ زدخ. ٔشؽد ِمبالً زٛي ٘ػا اٌّٛػٛع ِٓ 

م١ذ أزمبظاد وث١ؽح ِٓ ِس١طٟ اٌثمبفٟ لجً اٌك١بقٟ، زٛاٌٟ ػشؽح قٕٛاد، ٚرٍ

لبِشٍٟ أْ اٌجؼغ ٠ظٓ أٔٗ "وٍّب اثزؼعٔب ػٓ  -لٍذ ف١ٗ ػٓ ِثبي لبِشٍٛ

ٚأزمعد  ".اٌزك١ّخ اٌؽق١ّخ ٌٍّع٠ٕخ وبْ غٌه الزؽاثبً ِٓ اٌسم١مخ اٌم١ِٛخ األط١ٍخ

مبِشٍٟ ا١ًٌّ ٚاٌؽغجخ ِثً اإلطؽاؼ اٌطبؽئ ػٍٝ أْ وٍّخ اٌ ،أوثؽ ِٓ ِؽح ٘ػا

ٌىٍّخ لبِشٍٛ، ٚ٘ػا غ١ؽ طس١ر. اٌّع٠ٕخ زع٠ثخ خعاً ػّؽ٘ب ألً  "ٟ٘ "رؼؽ٠ت

ِٓ لؽْ ِٓ اٌؿِبْ ٚاقّٙب وػٌه. اٌٍفظخ األض١ؽح "لبِشٍٛ" ٟ٘ ثبٌفؼً ؽؽ٠مخ 

ٌفع لكُ وج١ؽ ِٓ قىبْ اٌّع٠ٕخ ٚؼ٠فٙب القُ ِع٠ٕزُٙ، ٌىٕٙب ١ٌكذ األقُ 

"لبِشٍٟ" أوثؽ رّبش١بً ِغ ثً ثبٌؼىف، وٍّخ  .. "اٌىؽظٞ األطٍٟ" ٌٍّع٠ٕخ

 -ػٍٝ األغٍت - اٌظؽف اٌٍغٛٞ اٌىؽظٞ. ز١ث أْ وٍّخ لب١ِش ٟ٘ وٍّخ رؽو١خ

ٕ٘ب )رؼٕٟ اٌمظت اٌػٞ ٠ّٕٛ ػٍٝ ػفبف األٔٙبؼ  - اززّبي أػؼف -أٚ وؽظ٠خ 

ٔٙؽ خغدغ اٌػٞ ٠ٕجغ ِٓ شّبي اٌّع٠ٕخ ػّٓ اٌسعٚظ اٌزؽو١خ(. ٚ"ٌٟ" الزمخ 

٠ٕخ اٌزٟ "ف١ٙب اٌمظت". أٚ لع رىْٛ اٌىٍّخ ِٓ وؽظ٠خ رف١ع "فٟ" أٞ رظجر اٌّع

اشزمبق رؽوٟ ػٍٝ ٚؾْ "ظ٠بؼثىؽٌٟ، اقطٕجٌٟٛ ...". ال ٠ّىٕٕٟ اٌدؿَ. فٟ 

ٕٚ٘بن  ."اٌٛثبئك اٌفؽٔك١خ إثبْ االٔزعاة اٌفؽٔكٟ رؽظ اٌّع٠ٕخ ثبقُ "لبِش١ٍخ

ٟ٘  "رك١ّخ "ؼأـ اٌؼ١ٓ" وّثبي آضؽ. ٠دؽٞ اٌمٛي ٕ٘ب أْ رك١ّخ "ؼأـ اٌؼ١ٓ

ت )ٚأز١بٔب ٠مبي "رؼؽ٠ت ثؼثٟ"!( ٌىٍّخ "قؽٞ وب١ٔٗ" اٌىؽظ٠خ اٌزٟ رأرٟ رؼؽ٠

 "ثٕفف اٌّؼٕٝ ثبٌؼجؾ. ٚ٘ػا غ١ؽ طس١ر ػٍٝ اإلؽالق. رك١ّخ "ؼأـ اٌؼ١ٓ

لع٠ّخ خعاً ِٓ لؽْٚ ِٚػوٛؼح فٟ وزت اٌجٍعا١١ٔٓ ٚاٌؽزبٌخ )ِثً ٠بلٛد 

بٌىؽظ٠خ )أٞ اٌسّٛٞ(. أً٘ إٌّطمخ األوؽاظ ٠ٍفظٛٔٙب ثىً ثكبؽخ قؽٞ وب١ٔٗ ث
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ظْٚ رىٍف( ِب ٠ؼٕٟ أْ اٌزك١ّخ اٌىؽظ٠خ لع٠ّخ أ٠ؼبً، ١ٌٚف رىؽ٠عاً ٌالقُ 

قؽٞ –ٕ٘بن ظاضً األؼاػٟ اٌزؽو١خ ِع٠ٕخ فٟ ِمبثً ؼأـ اٌؼ١ٓ  .اٌؼؽثٟ

 ـٚؼق١ّبً ركّٝ ث "وب١ٔٗ اٌكٛؼ٠خ، ِؼظُ قىبٔٙب أوؽاظ ٠ٍفظٛٔٙب "قؽٞ وب١ٔٗ

ؼبً ظاؼج ٚغ١ؽ ِظطٕغ ١ٌٚف "خ١الْ ث١ٕبؼ". ِب ٠ؽخر أْ االقُ اٌىؽظٞ أ٠

رىؽ٠عاً ٌالقُ اٌؼؽثٟ. ٚال االقُ اٌؼؽثٟ اٌمع٠ُ ٘ٛ "رؼؽ٠ت" ٌالقُ "األطٍٟ" 

اٌىؽظٞ. ٚ٘ػا ِؼمٛي ألْ االقُ فٟ اٌسبٌز١ٓ خبء ٔكجخ ٌٍؼ١ْٛ )ا١ٌٕبث١غ( 

اٌّٛخٛظح فٟ إٌّطمخ ٚثطج١ؼخ اٌسبي ١ّ٠ً إٌبـ إٌٝ رك١ّخ ِٕبؽمُٙ ثأش١بء 

ٌىٓ ٘ػا شٟء ِطزٍف ػٓ اٌمٛي  .ٟ ِس١طُٙ اٌدغؽف١ِّٟؿح فٟ اٌطج١ؼخ أٚ ف

أظٓ أْ ٘ػا اٌّكؼٝ  ".أْ اقُ اٌّع٠ٕخ أٚ إٌّطمخ خؽٜ رؼؽ٠جٗ ٌـ"ؼأـ اٌؼ١ٓ

اٌك١بقٛٞ اٌٛاػر ٠كٟء ٌّظعال١خ اٌططبة اٌىؽظٞ، فٕٙبن فٟ اٌٛالغ 

ػشؽاد اٌمؽٜ ثً اٌّئبد ِٓ األقّبء اٌىؽظ٠خ خؽٜ رؼؽ٠جٙب ثبٌفؼً ضالي 

ِثً ِع٠ٕخ "ظ٠ؽن" فٟ ألظٝ شّبي شؽلٟ قٛؼ٠ب ) ِٕمبؼ  اٌؼمٛظ اٌّبػ١خ.

اٌزٟ خؽٜ  (اٌجؾ وّب ركّٝ رٍه اٌؿا٠ٚخ فٟ اٌّثٍث اٌكٛؼٞ اٌزؽوٟ اٌؼؽالٟ

رؼؽ٠جٙب إٌٝ "اٌّبٌى١خ". أٚ "خً آغب" اٌزٟ ُػّؽثذ إٌٝ "اٌدٛاظ٠خ" ٕٚ٘بن 

ػشؽاد األِثٍخ ٚؼثّب اٌّئبد ػٓ ػ١ٍّبد رؼؽ٠ت ِؤوعح ٌألقّبء اٌىؽظ٠خ أٚ 

 .اد ظالالد وؽظ٠خغ

================================= 

  ٘ٛاِش ِٚؽاخغ

رؽخّخ  سؽوخ اٌىؽظ٠خ اٌزؽو١خ فٟ إٌّفٝ،اٌ ،ٞ غٛؼغبـخٛؼظ (1)

 53-55، ص5113آغاؼ 1خٛؼج اٌجطً، ظاؼ اٌفبؼاثٟ ، ث١ؽٚد ؽ

، 1963ظِشك  5، ػشبئؽ اٌشبَ ، ظاؼ اٌفىؽ ؽأزّع ٚطفٟ ؾوؽ٠ب (5)

 .665-661 -661اٌدؿء اٌثبٟٔ ، اٌظفسبد 

ظؼاقخ ثؼغ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاؼظح ٕ٘ب ثطظٛص ا١١ٌٍٍّّٓ ِكزمبح ِٓ  (3)

اٌعٚؼ اٌك١بقٟ ٌؼبئٍخ اثؽا١ُ٘ ثبشب اٌٍٍّٟ فٟ ظ.آؾاظ أزّع ػٍٟ ثؼٕٛاْ "

غؽة وؽظقزبْ ٚشّبي ثالظ اٌشبَ" طعؼد ػٓ اٌّؼٙع اٌفؽٔكٟ ٌٍشؽق 
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دٍخ األظٔٝ ثبٌٍغخ اٌفؽٔك١خ، ِٕٚشٛؼح ثبٌٍغخ اٌؼؽث١خ فٟ ػعظ قبثك ِٓ ِ

 .155إٌٝ ص  95، ص 5115، رشؽ٠ٓ األٚي  64"اٌسٛاؼ". اٌؼعظ 
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 مدٌنة الحسكة

 اسماعٌل المحمد                                                                                         المحامً                                       

تقع شمال شرقً سورٌا ٌمر بها  ،مدٌنة الحسكة هً مركز محافظة الحسكة
–)سري كانٌه  األول منبعه من مدٌنة رأس العٌن ،الخابور والجؽجػ ينهر

Serê kaniyê السورٌة )
(ٔ)

أما الثانً فمنبعه من منطقة تقع شمالً مدٌنة  ،
فً كوردستان تركٌا)نصٌبٌن( 

(ٕ)
وٌلتقً النهران فً الجهة  ،/ كمٕ٘بحوالً / 

مدٌنة. إدارٌاً ٌتبع المدٌنة )كمنطقة( ثبلث مدٌرٌات الجنوبٌة الشرقٌة من ال
تبعد عن العاصمة دمشق مسافة . ببر الحلو( ،تل تمر ،ناحٌة وهً )الهول

/ كم، ٌمر 1ٓٔكما تبعد عن مركز محافظة دٌر الزور مسافة / ،/ كمٓٓٙ/
/ شرقاً، وترتفع ٘ٗ,ٓٗ/ شماالً وخط الطول /ٖٓ,ٖٙبالمدٌنة خط العرض /

أٌام الصٌؾ طوٌلة وجافة ترتفع  م/ مما ٌعنً أن1ٕٖ/ عن سطح البحر
، وأن أٌام الشتاء قصٌرة مبوٌة / درجة٘ٗالحرارة فٌها لتصل أحٌانا إلى /

تهب فً الخرٌؾ رٌاح  ،مبوٌة / درجة1-أحٌانا / تنخفض الحرارة فٌها لتبلػ
حسب التقدٌرات  ٌبلػ عدد سكانها .مؽبرة، وتهطل األمطار فً الربٌع ؼالباً 

 ؼٌر الرسمٌة حوالً أربعمابة وخمسون ألؾ نسمة.

بشد الجٌم(، وٌرجح أن التسمٌة جاءت من  –تعرؾ الحسكة محلٌاً)بالحسجة
نبات شوكً خشن تترعى منه اإلبل ٌدعى بـ )الحسج( كان ٌنمو بوفرة فً 

وال ٌزال البدو ٌلفظون اسم المدٌنة  ،المدٌنة على ضفاؾ نهر الخابور
كانت تسمى فً العهد العثمانً بـ )كوكب( نسبة الى جبل كوكب  جة.بالحس

فً بداٌة القرن العشرٌن لم  الذي ٌقع شرقً المدٌنة بخمسة عشر كٌلومتر.
 ودٌر الزور )التركٌة حالٌاً( تكن هناك مدن تفصل بٌن مدٌنتً ماردٌن

جمعات فٌها ت وجدٌ . كانبل كانت برٌة تسمى )برٌة ماردٌن( )السورٌة حالٌاً(
ومن العرب فً الجنوب ٌتنقلون  ،من األكراد فً الشمال أؼلبهممن البدو و

 بٌن المراعً الصٌفٌة والشتوٌة حسب حاجتهم وحاجة أؼنامهم ودوابهم.

وٌلقب بـ )عمسً( فً بداٌة القرن  أتى شخص ٌدعى )موسى عبد المسٌح(
سكة، واستقر العشرٌن من قلعة )مرا( الواقعة شرق ماردٌن وبنى بٌتاً فً الح

 تل الحسكة المشرؾ على الضفة الٌسرى لنهر الخابور.ل ةؽربٌالجهة الفً 
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فً مدٌنة الحسكة ببناء ثكنة عسكرٌة فً عهد السلطان عبد الحمٌد  انربدأ العم
م/ على تل الحسكة وذلك ألهمٌة الموقع من الناحٌة 2ٓ1ٔالثانً عام /
وابل سرٌانٌة تتكلم اللؽة م/ سكنت مجموعة ع2ٓ1ٔوفً عام / ،االستراتٌجٌة

العربٌة مدٌنة )الحسكة( بجوار الثكنة قادمة من قلعة )مرا(
(ٖ)

، وفً الجهة 
الٌمنى لنهر الخابور مقابل تل ؼوٌران كانت تسكن عابلة )العلٌوي( التً كان 

لوقت سكنت مدٌنة الحسكة وفً ذات ا، ٌتزعمها )علٌوي عبد العزٌز(
وابل تنتمً إلى عشٌرة )الملٌة(عوابل كردٌة من أشهرها ع مجموعة

(ٗ)
التً  

كان ٌتزعمها )ابراهٌم باشا الملً( الذي قبضت السلطات العثمانٌة علٌه عام 
م/ عندما حاول الدخول الى منطقة جبل العزٌز وأعدمته، وتم دفنه فً 2ٓ1ٔ/

 / كم.ٕٔقرٌة )صفٌا( الواقعة شمال مدٌنة الحسكة على بعد /

بت السلطات العثمانٌة مجازر بحق السرٌان م/ ارتك2ٔ٘ٔ -2ٔٗٔفً عام /
وسكن  ،واألرمن مما اضطرهم للفرار من بطشها باتجاه الجنوب نحو سورٌة

فؤصبحت قرٌة كبٌرة توافد إلٌها البدو من األكراد  ،بعضهم مدٌنة الحسكة
بٌكو بٌن برٌطانٌا وفرنسا عام  -والعرب، وسكنوا فٌها. بعد اتفاقٌة ساٌكس 

ورٌا تحت سلطة االنتداب الفرنسً، ودخل الجٌش أصبحت س م/2ٔٙٔ/
/ بقٌادة الكولونٌل 2ٕٕٔالفرنسً مدٌنة الحسكة فً شهر أٌار من عام /

ؼراندوت( فً وقت اقتربت فٌه المدٌنة من التحضر من ناحٌة العمران بٌتؽو)
فقام الجٌش الفرنسً ببناء ثكنة عسكرٌة على أنقاض  ،وأصبحت بلدة صؽٌرة

فً العشرٌنات من القرن الماضً سكنت مجموعة عوابل   ة.الثكنة العثمانٌ
عربٌة من عشابر )الجبور، والشمر، والطً( مدٌنة الحسكة، ومن أشهر تلك 
العوابل )عابلة المسلط( التً كان ٌتزعمها )جمٌل المسلط(. كذلك سكنت عابلة 

ً م/ بعد أن نقلته سلطات االنتداب الفرنس2ٕٙٔ)حاجو آؼا( المدٌنة فً عام /
 –)تربه سبً  ثم نقلته إلى مدٌنة القحطانٌة ،إلى الحسكة من منفاه فً )تدمر(

Tirbespî)
(٘)

، وبقً البعض من أبناء حاجو آؼا مع مجموعة عوابل كردٌة 
 .ناآل والزالت هذه العوابل موجودة فً المدٌنة حتى ،فً مدٌنة الحسكة

ٌرة ٌسكنها األالؾ أصبحت الحسكة مدٌنة كب فً بداٌة ثبلثٌنات القرن الماضً
وأصبحت  فانفصلت الحسكة عن متصرفٌة دٌر الزور، من المواطنٌن،

/ الصادر بتارٌخ 2ٕٖٕمتصرفٌة مستقلة بموجب القانون رقم /
م، وتم تعٌٌن السٌد )نسٌب محمد صادق األٌوبً( كؤول 2ٖٓٔ/2/2ٔ

 .م2ٖٓٔ/ٓٔ/ٓٔبتارٌخ  متصرؾ للحسكة
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الحسكة وبذلك أصبحت مدٌنة  م. بنٌت )السراي( ف2ًٖٓٔ/ٓٔ/ٔبتارٌخ 
فبنً سوق المؤمون الذي ٌعد أول سوق تجاري ، تحتاج إلى محبلت وأسواق

وهذه األسواق ال تزال موجودة حتى  ،وسوق الهال ،وسوق الصاؼة ،فٌها
ثم بنٌت العرصة )السوق( التً تم هدمها، وبنً مكانها مصرؾ  األن،

 التسلٌؾ الشعبً.

م. تزاٌد عدد الوافدٌن إلى الحسكة 2ٗٙٔ/ٗ/1ٔ بعد نٌل سورٌا استقبللها فً
أو من المدن السورٌة األخرى حتى أصبحت بعد سنوات  سواء من رٌفها،

قلٌلة مدٌنة كبٌرة مكتظة بخلٌط سكانً وفسٌفساء متنوعة من االنتماءات 
إذ ٌعٌش فٌها األكراد والعرب والسرٌان، ودعت الحاجة الى  العرقٌة والدٌنٌة.
 اء تحٌط بالمدٌنة من جمٌع االتجاهات أهمها )العزٌزٌة،انشاء عدة أحٌ

 (.، المحطةالناصرة الصالحٌة، ؼوٌران، النشوة، تل حجر،

  المواقع األثرٌة

 تتمٌز مدٌنة الحسكة بوجود عدة مواقع أثرٌة فٌها أهمها: 

كم/ جنوب الحسكة على الضفة الٌمنى لنهر ٕٔتل أبٌض: ٌقع على بعد / -ٔ

بقاٌا قصر ملكً ٌعود إلى  فٌه بعثة التنقٌبات األثرٌة الخابور، وقد اكتشفت

/ ؼرفة ومعبدٌن ٘ٗق.م/ ٌتؤلؾ من / 1ٓٓالعصر اآلشوري الحدٌث /

 وثبلثة أجنحة عثر فٌها على تنانٌر ومخازن للحبوب وأحواض وحمامات. 

 قلعة سكرة األٌوبٌة -ٕ

كم/ جنوب ؼرب الحسكة على سفح جبل عبد العزٌز  ٕ٘تقع على بعد / 

 مالً.الش

 مدٌنة نهرٌن -ٖ
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أثبتت الدراسات األثرٌة والجٌولوجٌة وجود مدٌنة قدٌمة جاثمة تحت  

السوبارتً ) العهد لىالتراب فً موقع ثكنة )عقبة بن نافع( ٌعود تارٌخها إ

اآلرامً(، وقد بنٌت و والسومري واألكادي والكلدانً والبابلً واآلشوري

ٌن اللتقاء نهري الخابور فً عهد الملك )كٌش مٌسٌلٌم(، وسمٌت بالنهر

والجؽجػ فٌها، وٌقع قصر الملك )كٌش( تحت بناء كنٌسة السرٌان 

الكاثولٌك الحالٌة، وٌقع معبد اإلله شمشو )شمش( تحت بناء كنٌسة الكلدان 

 الحالٌة.

 تل ؼوٌران -ٗ

 مدٌنة الحسكة. مركز ٌقع على الضفة الٌمنى لنهر الخابور فً

 المعالم الربٌسٌة لمدٌنة الحسكة

إضافًة للمواقع األثرٌة تتمٌز مدٌنة الحسكة بوجود عدة معالم جمٌلة فٌها  
 أهمها:

 كنٌسة القدٌس مار جرجس للسرٌان االرثوذكس -ٔ
م/ فً عهد المطران )ماراثناسٌوس ثوما قصٌر(، 2ٖٙٔشٌدت عام / التً 

 وتعرؾ بٌن أبناء المدٌنة بالكنٌسة الكبٌرة.
 جامع الصحابً الجلٌل معاذ بن جبل -ٕ

ه عام وقد تم بناإ م/ٖٙوهو ٌشتهر بمبذنته العالٌة التً ٌبلػ ارتفاعها / 
 .بناء المدٌنة بالجامع الكبٌرم/، وٌعرؾ بٌن أ2ٕ٘ٔ/

 دار الحكومة )السراي( -ٖ
م/ فً عهد الربٌس تاج الدٌن الحسٌنً بعد أن 2ٖٓٔالذي شٌد فً عام/

 أصبحت الحسكة متصرفٌة مستقلة.
 ثكنة عقبة بن نافع -ٗ

على أنقاض الثكنة الفرنسٌة التً بنٌت هً أٌضاً على أنقاض  وقد بنت  
م/، وقد أثبتت االكتشافات 2ٓ1ٔالثكنة العثمانٌة التً تم بناإها عام /

ٌعود  األثرٌة وجود مدٌنة قدٌمة جاثمة تحت التراب فً موقع هذه الثكنة
تارٌخها إلى العهد السوبارتً والسومري واألكادي والكلدانً والبابلً 

 شوري واآلرامً.واأل
 قبر ابراهٌم باشا الملً فً قرٌة صفٌا -٘
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 تل مجدل -ٙ
من الحسكة، وهو باسم أحد  كم/ٌٕٔقع جنوب نهر الخابور على مسافة /

 زعماء عشٌرة الملٌة.
 جلبً آؼا -1

من  كم/ٌ٘ٔقع على سفح جبل عبد العزٌز جنوب ؼرب الحسكة على بعد /
 ٌة.المدٌنة، وهو أٌضاً باسم أحد زعماء عشٌرة المل

 جبل كوكب -1

م/ عن سطح البحر، ٌقع شرق المدٌنة على ٓٓ٘وهو جبل بركانً ٌرتفع / 

 / كم.٘ٔمسافة /

 جبل عبد العزٌز -2

م/ عن سطح البحر وٌقع جنوب ؼربً 1ٓٓوهو سلسلة جبلٌة ترتفع /  

/ كم من الشرق إلى 2ٓ/ كم، وٌبلػ طول السلسلة /ٕ٘المدٌنة على مسافة /

تتخللها ، / كمٓٔن الشمال إلى الجنوب /وعمقها االنحداري م الؽرب،

، أشجار البطم واللوز والزعتر البري مجموعة من التبلل، وٌنمو فٌه

البوم الجمال و) هً اأما أهم الحٌوانات التً تعٌش فٌه .والنعناع البري

 والذباب والثعالب(، وقد أنشؤت فٌه محمٌة للؽزالن.

معلقة بذاكرة وأذهان أبنابها  مرت على مدٌنة الحسكة أحداث هامة الزالتوقد 
 وأهمها:

م/ بإشراؾ جمعٌة 2ٖٓٔعام / :جمعٌة مساعدة فقراء األكرادتؤسٌس  -ٔ

وكانت الجمعٌة تدعو  (،حسن حاجو آؼا))خوٌبون(، وقد ترأسها 

األكراد لبللتفاؾ حولها وتقدٌم العون والمساعدة لها لتتمكن من مساعدة 

 الطبلب واألسر الكردٌة الفقٌرة. 

م. التً كانت 2ٖٔٔ/٘/ٕٔجمعٌة )القدٌس منصور( الخٌرٌة فً  تؤسٌس -ٕ

تهدؾ إلى تقدٌم المساعدات العٌنٌة والنقدٌة للفقراء من أبناء الطوابؾ 

 المسٌحٌة.
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م. حٌث ارتفع 2ٙ2ٔ/ٓٔ/ٕٗفٌضان نهر الخابور فً ٌوم الجمعة  -ٖ

فتضررت الكثٌر من  كامل المدٌنة، مرسم/ وؼٖٙٗمنسوب المٌاه إلى /

 الخاصة والمزروعات المحٌطة بها.العامة والمبانً 

وراح ضحٌته  م.22ٖٔ/ٖ/ٕٗسجن الحسكة الذي تم فً ٌوم  حرٌق -ٗ

 / شخص.1٘/

م. فً تجمعٌن منفصلٌن بٌن ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٕٓتفجٌري لٌلة نوروز  -٘

/ شهٌد أؼلبهم من ٗ٘المحتفلٌن باٌقاد شعلة نوروز راح ضحٌتهما /

 النساء واألطفال.

_______________________________ 

 الهوامش:

اسم كردي ٌعنً بالعربٌة رأس النبع أو  Serê kaniyê–سري كانٌه  - (ٔ)
 .رأس العٌن

ٌتكون نهر جؽجػ من نبعٌن لون ماء أحدهما مابل للسواد، واآلخر مابل  – (ٕ)
 Avaأي الماء األبٌض،  – Ava spîللبٌاض، وٌسمان بحسب لونٌهما )ِ 

reş – باكوكبلٌة من سلسلة جبال أي الماء األسود( ٌنبعان من منطقة ج 
وتبعد  الكردٌة( تقع شمال مدٌنة نصٌبٌن Serê avê–تدعى )سري آفً 

 منبع الماء(. -، وهً كلمة كردٌة تعنً )رأس الماء / كمٕ٘عنها حوالً/
لدى البعض بقلعة  أٌضاً  تعرؾٌدة(، ومعروفة بقلعة )مرا( أي قلعة )الس – (ٖ)

 )األمراء(.
 ( الكردٌة المشهورة.Milan – ، مبلنعشٌرة الملٌة هً عشٌرة )مبل – (ٗ)
( تعنً )قبور البٌض( حٌث تم إطبلق هذه (Tirbespîتربه سبً  – (٘)

التسمٌة علٌها كترجمة السمها إلى العربٌة، ثم تم تؽٌٌر اسمها الحقاً فعربت 
 ثانًٌة وسمٌت )القحطانٌة(. 

 المراجع:

 .دراسة فً تارٌخ الحسكة -إسحق قومً  -ٔ
عام  خ الشفهً والذاكرة الجمعٌة )الحسكة نموذجاً(التارٌ -محمد السموري  -ٕ

 .مٕٕٔٓ
 .. م2ٕٓٓعام  الدرباسٌة ماضٌاً وحاضراً  -ابراهٌم ٌامن  -ٖ
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محافظة الحسكة دراسة اقتصادٌة طبٌعٌة، بشرٌة،  -أحدم شرؾ ماردٌنً  -ٗ
 .. م21ٙٔعام  تارٌخٌة

 كالٌفورنٌا الشرق الجزٌرة . -صبحً عبدالرحمن  -٘
 

=================== 
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ٌ ة ورٌفها  مدٌنة الدرباس

 دومسعود داو                                                 

 "إّن اإلعمار الكردي فً سورٌا أقدم كثٌراً مّما ٌتصّوره المرء".

الدرباسٌة مدٌنة حدٌثة العهد بالنسبة ألّمهات المدن السورٌة، تترّبُع على   
كانت وال  ،بخصوبة أراضٌها، ووفرة مٌاهها العذبةُعرفْت  ول واسعة،سه

ٌّد اللطٌؾ، وتقع على الخّط  زالْت موصوفة بهوابها العلٌل ومناخها الج
المسّمى بخّط العشرة أّي خّط المطر، وهً منطقة واسعة تجثم فوق خّزان 
ٌّة  ٌّة، لذا تنتشر فً قراها الكثٌرة المشارٌع الزراع ًّ كبٌر من المٌاه الجوف ماب

ٌّة باآلبار االرتوازٌة، وٌبلػ عدد قراها ا قرٌة باإلضافة إلى أربع  /2ٕٓ/لمرو
حٌث تعرضت المدٌنة لحمبلت تعرٌب  ى ؼرٌبة عن سكانها )قُرى الؽمر(،قر

خبلل السنوات الماضٌة طالت أسماء قراها ومعالمها فتّم استبدالها بؤسماٍء 
ٌّة بعٌدة عن قوامٌس  تبلػ مساحتها  ،األصٌلجؽرافٌتها وتراثها الكردي عرب

 .ٕكم /ٓٓٓٔ/مع رٌفها 

/ كم، وؼرب مدٌنة 1ٓ/وتبعد عنها قرابة ،تقع الدرباسٌة شمال مدٌنة الحسكة
عامودا على مقربة من الحدود التركٌة، وهً القسم السوري من مدٌنة بنفس 

، (الشرق السرٌع)االسم فً تركٌة، انقسمت إلى شطرٌن إثر وضع سّكة قطار 
 عن مقّر عسكري للفرنسٌٌن.  وكانت عبارة

ٌّد )انطوان قره زٌوان(ٌذكر شهود العٌان والمعمرٌ ن أّن الس
(ٔ)

من عابلة  
ٌّد )عبد المسٌح قره زٌوان( أّول من سكنت المنطقة التً سمٌت بالدرباسٌة  الس
وكان هذا صاحب مطحنة، ثّم )فرنسٌس بحدي( وكان تاجراً للحبوب، ثّم 

م/ ترافقه عشر 2ٔ1ٔقد نزح من ماردٌن عام /)عزٌز بهنان سعٌدو(، وهذا 
م/، ثّم مقّراً 2ٓ٘ٔأسٍر، تّم اختٌار موقعها كمركز لمحّطة السّكة الحدٌدٌة عام /
ٌّة ومصرؾ وجمارك، وفً عام / م/ توّسعت 2ٕٗٔللفرنسٌٌن فٌها ثكنة عسكر
تحت  (القرمانٌة)قلٌبلً بعد أن تم نقل بعض األُسر السرٌانٌة إلٌها من قرٌة 

ررات حماٌتها، وذلك إثر خبلؾ جرى وقتها، حٌث تّم تشكٌل لجنة فً الٌوم مب
ٌّاً  ،التالً للخبلؾ من كبار التّجار وأصحاب الحوانٌت وأؼلقوا السوق نهاب

اجعة السلطات المختّصة ذهبوا إلى القامشلً لمر ، ثموأخذوا مفاتٌح الحوانٌت
ٌّة، فؤوعزوا لهم أن ٌعّمروا الدرباسٌة وٌنت قلوا إلٌها، فضبلً عن أّنه ال الفرنس
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أمبلك للمسٌحٌٌن هناك
(ٕ)

وإذ أصبحت الدرباسٌة حٌنذاك مرّكزاً للناحٌة بدالً  .
ٌّة التً كان ٌسكنها أكراد من عشٌرة الكٌكٌة  )آزٌزان( فخذمن القرمان

(ٖ)
 ،

 –( Serêkaniyê - سري كانٌٌه) رأس العٌنوهً تتبع إدارٌاً لمنطقة 
 محافظة الحسكة.

، عندما م/2ٖٔٔ/شكل أساسً إلى شهر نٌسان من عامبناء المدٌنة ب ٌعود  
ٌّة)نقل مركز المدٌنة من قرٌة  ٌنالفرنسٌ أراد  ،إلى مركزها الجدٌد (القرمان

لقد قام الكابتن )قاسم( الضابُط فً  ،كم /٘/والتً تبعد عنها شرقاً حوالً
، ٌسكن وهو كرد ،بشراء األرض من )كرمو ناٌؾ درباس( فرنسًجٌش الال يٌّ

أوالُده حالٌاً فً الطرؾ اآلخر من الدرباسٌة الواقع فً تركٌا، والتً تسمى 
ٌّة ببناء ما ٌقارب خمس  هناك بـ )شنٌورت(. حٌث قامت الحكومة الفرنس

وبعد إتمام البناء تّم االّتفاق على ٌوم االنتقال  ً،الطٌناللبن وسبعون حانوتاً من 
ٌّدة فً / ووّزعت على  ،رٌن األّول/ من نفس العام/ تش1ٔإلى المدٌنة المش

أّما  ،كّل حانوت بسعر إحدى عشرة ونصؾ لٌرة ذهبٍ كان  .أصحابها بالقرعة
وسعرهُ بقٌمة الطابع  ،متراً مرّبعاً  /ٓٓٗ/ بٌوت السكن فكانت مساحة كّل بٌتٍ 

أّما من ناحٌة الؽرب فتّم تخطٌطها  ،الذي ٌلصُق على الطابو لٌرة واحدة
وكان سعُره بقٌمة الطابع الذي  ،الكرمة كّل هكتار على ِحدةلزراعة أشجار

وُبنٌت  ،لٌرة /ٕ٘/ منوح للمشتري من أجل هكتار واحدٍ ٌلصُق على الطابو الم
سة  ،بإدارة القس )ٌوسؾ رزقو( /م2ٖٕٔ/ فٌها مدرسة عام ٌِّنت المدرِّ وُع

ٌّة جرجس قاووغ( المعلِّمة الوحٌدة والمسإولة ع  عاموفً  ،ن المدرسة)عط
حٌث بناها األب )ٌوسؾ  ،تّم بناء كنٌسة )مار جرجس( للكاثولٌك /م2ٖٗٔ/

وفً نفس العام تم تشٌٌد )الجامع الكبٌر(  ،رزقو( وبمساعدة بعض التُّجار
وكان إمام الجامع الكبٌر آنذاك الشٌخ  ،ا فُبنٌت فً الخمسٌناتهأّما مبذنت ،أٌضاً 

ٌّنت الحكومة ) ،)عبد الجلٌل السعدي(  ،نجٌب ؼنٌمة( مدٌراً للناحٌةكذلك ع
ٌّة ٌّد )سلٌم عبد الّنور( ربٌساً للبلد وتّم  ، و)عّباس جاوٌش( خفراً للدرك،والس

وأّول من سكنوا فٌها كانوا من المسٌحٌٌن الذٌن  ،تعٌٌن )اسكندر كسبو( للبرٌد
على إثر مذابح األرمن من  ،/م2ٔ٘ٔ/فروا من بطش النظام التركً عام 

ٌّةا (ماردٌن)مدٌنة  وترّكزوا  ،لمشهورة فً تركٌة والقرٌبة من الحدود السور
ٌّة)فً قرٌة  ومن ثّم  ،(الكوسّكا "العم كٌا")وقرٌة  (تل أٌلول)و (القرمان

آنذاك  (الدرباسٌة)وبعض القرى المجاورة لها ومنها  (السٌكر)توّزعوا إلى 
(انطون قره زٌوان)والتً كان قد سبقهم إلٌها 

(ٗ)
الفرنسً أن  فؤراَد الُحْكمُ  .



  َ.5115 –( 66 -66اٌؼعظاْ ) – اٌؼشؽْٚٚ اٌثب١ٔخ اٌكٕخ –اٌسٛاؼ  - (66)

 

[66] 

 

ٌجمعهم لضرورات أمنٌة وبدون إرادتهم على أساس حماٌتهم فً المدٌنة 
التابعة  ،(omerya) وشاطرهم الحٌاة المهاجرٌن من منطقة أومرٌا ،الجدٌدة

أو هرباً من  ،إّما بحثاً عن لقمة العٌش ،لوالٌة ماردٌن والمناطق األخرى
ٌّة الحرب العالمٌة  – برلكوأؼلبهم هاربٌن من )سفر  ،الخبلفات العشابر

 ،حٌث دبَّت الحٌاة فً المدٌنة الجمٌلة ،وقلّة من العشابر األخرى ،(األولى
ق والتسوٌق من القرى المجاورة وأؼلبٌة القاطنٌن فٌها  ،فؤصبحت مركزاً للتسوُّ

ومنهم  ، والصناعة ،التجارةِ  فً والقسم األقّل ككسبة ،ٌعملون فً الزراعة
فالمواسم عادْت تبشِّر بالخٌِر  ،دابرُتها سنًة بعد أخرى واّتسعتْ  .كؤٌادي عاملة

 ،وازدادِت الهجرةُ إلٌها من القرى المجاورة ،بعد سنِة جفاٍؾ وعوٍز سنة بنابها
 إّما بحثاً عن العمل أو طلباً للراحة.

وإذا ما انتقلنا إلى محٌط مدٌنة الدرباسٌة حٌث السهول المترامٌة وبعض 
(، وهً عشٌرة كردٌة Kîkan - عشٌرة )الكٌكان التبلل التً تحتضن قرى

اً الخمسٌن ألفاً، ولها تارٌخ قدٌم فً  ٌّ ٌّة تتجاوز حال ٌّة ذات نفوذ وكثرة عدد قو
"إّن اإلعمار الكردي فً سورٌا أقدم كثٌراً  :(بٌٌر روندو)هذه المنطقة ٌقول 

 - الكٌكٌة)مّما ٌتصّوره المرء إذ أّن بعض الجماعات الكردٌة مثل 
فً الجزٌرة العلٌا كانت منذ األزمان الؽابرة تحتّل مكانها  (Kîkanناكٌك

الحالً كما أّن بعض الجماعات التً تجارٌها فً القدم لم تترك سوى بعض 
اآلثار التً من الصعوبة تمٌٌٌزها"

(٘)
ولهذه العشٌرة سبعة أفخاذ حسب عادة  ،

ٌّزة، وأخبلقهم،  وعاداتهم العشابر، وٌمتازون بكرمهم وشخصٌتهم المم
 –سمعٌلة –أومران –السموحة والمتطّورة، وأفخاذهم السبعة، هً: )آزٌزان

 وبعض الخلجان، ومن أكراد دٌار بكركوسّكا(،  –هٌسكا –سروخانا –رّماكة
ٌّة أخرى ... وكذلك آل جمٌل باشا، )آمد( ٌّة  وعشابركرد بعض العشابر العرب
 -صوارنة(، وعشابر السرٌان )القالحرب –بنً سبعة ) السادة

 الخ.....المنصوراتٌة(..

من اسم عشٌرة من قبٌلة  - حسب بعض اآلراء - واسم الدرباسٌة مشتق
ٌّة تسمّ   (درباس)وبانٌها  (،بالكردٌة dirbasiya -ى )درباسالخلجان الكرد

والتً كانت تقٌم فً القسم التركً من المدٌنة قبل رسم الحدود وتقسٌم 
بٌنما ٌقول البعض إّن    .المنطقة منذ القدٌمالمنطقة، وهذه التسمٌة دارجة فً 

آسٌا( –)درب  اسم المدٌنة مرّكب من الكلمتٌن:
(ٙ)

.أّي أّنها كانت بمثابة محّطة 
ٌّة القادمة من الجن وب والؽرب باتجاه الشمال فً طرٌق القوافل التجار
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وهذا ضعٌؾ ألّنه لم ٌكن وقتها الحدود مرسوماً  ،والشرق )أي باتجاه آسٌا(
ٌّة لماردٌن. وٌرى المعّمرون  ،كل الذي نراه الٌومبالش فموقع الدرباسٌة كان بّر

 مرورال)(، أّي derbasbe -بؤّن التسمٌة مشتقّة من الكلمة الكردٌة )درباسبه
– ألّنها كانت نقطة المرور لؤلهالً والمهّربٌن من )تحت الخط (عبورال -

binxet– إلى فوق الخّط  ،سورٌا–serxet - تركٌا)
(1)

ٌّات  ، وهذه التسم
 األخٌرة الزالت دارجة حّتى ٌومنا على ألسنة المعّمرٌن وعامة الّناس.

ٌّة التّم تخطٌطها وبناإها فً  عهد الفرنسً والزالت بعض المعالم الفرنس
ٌّةموجودة فٌها كمستودعات مكتب ال  ،/م2ٖٗٔوالتً ُبنٌت عام/ ،حبوب الحال

ٌّة، وقد ُبنٌ ت المنازل على ترتٌب متناسق، ورسمت وؼٌرها من المعالم الفرنس
ًٍّ متقٍن على شكل مرّبعات الشطرنج بحٌث ٌمكن للناظر  الشوارع بشكٍل هندس

ٌّة زاوٌة كانتْ أن ٌرى جمٌع االّتجاها / متر مرّبع تقع ٓٓٙٔ/ أّي كلّ  ،ت من أ
أمتار، وفٌها ثبلثة شوارع من  /ٓٔ/ / أربع شوارع، وعرض الشارعٗعلى/

متراً، وتقسم هذه المرّبعات على  /ٕٓ/ ب بعرض أكثر منالشمال إلى الجنو
نموذج السكن كان متراً مرّبعاً لكّل منزل.  /ٓٓٗ/ قطعة أربع قطع مساحة كلّ 

ًّ قدٌم على الؽالب، باإلضافة إلى النموذج ًّ الحدٌث على  فٌها طٌن اإلسمنت
ٌّق نطاق ض

(1)
 . قدٌماً قّسمت المدٌنة إلى قسمٌن كالتالً: 

ًّ الؽ ٌّون ومعظمهم من المهاجرٌن من مدٌنة ماردٌن الح ربً: وٌضّم المسٌح
م/ مع بعض األرمن وكان 2ٕٕٔوقراها بعد االنتداب الفرنسً عام /
ٌّون مسٌطرٌن على تجارة السوق ٌّة  ،المسٌح ومعظم الصناعات والمهن الٌدو

 وصٌاؼة الذهب والفضة ..الخ. ،من حدادة وتجارة وصباؼة القّش واألقمشة

وبعض العرب الذٌن قِدموا من منطقة ماردٌن  ،وٌضّم الكرد م الشرقً:القس 
ومن القرى المجاورة، وٌعمل معظمهم عمال بناء وفً الرعً والقلٌل منهم 
ٌعمل فً مجال التجارة، وفً الوقت الراهن أؼلب سّكانها من الكرد مع بعض 

ٌّة، و ذلك بسبب هجرة معظم المسٌحٌٌنالعاببلت العرب
(2)

ن كبٌرة م، ونسبة 
ن هاجر إلى ومنهم م ،القامشلً... ( الكرد إلى المدن األخرى )حلب، الحسكة،

والرزق والعٌش، لذلك فقد تؤّثر نمو المدٌنة  ،أفضلبحٌاة  خارج الوطن حلماً 
رها توقُّؾ نمّوها وتطوّ ب ها، وعلى فترات، مّما تسببمن بالهجرات العدٌدة
وفً فترة متؤّخرة بدأت المشارٌع  ،ةماضٌالقلٌلة النوات تقرٌباً، وحّتى الس

نت الطرُق  )الصؽٌرة( فٌها تحّرُك البلدة، وتطّورت الخدمات فٌها نسبٌاً وتحسَّ
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ٌّة والمدارس، وهذه  فٌها وتوفّرت مٌاه الشرب، والكهرباء، والّرعاٌة الصح
موجودة منذ البداٌة إاّل أّنها كانت محدودة االنتشار

(ٔٓ)
ٌّة  ، فالظروؾ المعٌش

ة دفعت بالكثٌر من العاببلت من مختلؾ العشابر والطوابؾ إلى التشتُّت الصعب
فً بقاع العالم، وحٌث ال ٌشّكلون أّي وزن بعد أن كانوا فً بلدتهم مع 

ٌّة عشابرهم ٌشّكلون وزناً ومكانة اجتماع
(ٔٔ)

. 

ٌّة ورٌفها بـؤكثر من  ٌّتهم من  ثمانٌن وٌقّدر عدد سّكان الدرباس ألؾ نسمة أؼلب
 دٌنة، وفً مركزها ما ٌقارب الٌومألفاً فً مركز الم /1ٔ/ منهم قرابة ،الكرد

ٌّة،  /ٖ٘/ اً أؼلبهم سرٌان أرثوذوكس، وفٌها بعض العاببلت العرب ٌّ بٌتاً مسٌح
التً ؼمر  (الولدة)وفً رٌفها المحاذي للشرٌط الحدودي قسم من عشٌرة 

تهم الحكومة على الذٌن أسكن )المؽمورٌن(الفراتٌة  (األسد)أراضٌها بحٌرة 
، وإقامة حاجز )الحزام العربً(شكل مستوطنات لتؽٌٌر دٌموؼرافٌة المنطقة 

وكردستان سورٌة،  )تركٌا( بشري بٌن الشعب الكردي فً كردستان الشمالٌة
 /ٕٔ٘ة لحزب البعث والذي ٌحمل الّرقم/وهذا القرار اّتخذته القٌادة القطرٌّ 

ٌّة 21ٗٔ/ٙ/ٕٗبتارٌخ  نصٌٌب من هذا القرار المشإوم كما م، وكان للدرباس
ٌّةكانت أل حٌث تّم توزٌع أراضٌها على  ،خواتها فً باقً المناطق الكرد

من محافظتً الّرقة وحلب بدالً من أهلها الذٌن كانوا  بهم العرب الذٌَن جًء
 بؤمس الحاجة إلٌها.

اً  ٌّ وفتنة  ، وكلّما تحدث مشاجرةة مشاكلتعاٌَش أبناء الدرباسٌة بدون أٌّ  تارٌخ
ٌّبة ٌتبلفاها الوجهاء والعقبلء من كبار الّسّن، وكانت محّبتهم لبعضهم بعضاً  س
مضرب المثل وكانوا ٌتعاونون فً السّراء والضّراء وٌشتركون بعضهم 
بعضاً فً األفراح واألحزان إلى ٌومنا هذا، فاالحترام سابد بٌن الجمٌع وبدون 

ٌّة فً الوقت الحاضر الزالت هنفً  تمٌٌز، فاآلن  اك بعض العاببلت المسٌح
المدٌنة وهً ُتحترم من قبل الجمٌع وٌحضرون أفراحهم وأتراحهم، وكّل أهل 
البلد ٌفتخرون وٌعتّزون بؤّنهم من الدرباسٌة )أصبحت لهم كنٌة مشهورة(، 
وحّتى اآلن فً حلب والحسكة عندما ٌتوّفى أحد أهالً الدرباسٌة ٌحضر 

وال فرق بٌن صؽٌر وكبٌر وؼنً وفقٌر، وفً الجمٌع ودون استثناء وتمٌٌز 
بعض األحٌان عندما ٌتقابل اثنان من الدرباسٌة ٌتعانقان وٌتصافحان بكّل 
محّبة وإخبلص وهم شعب كرٌم ومضٌاؾ، حّتى اآلن ال ٌوجد فٌها فندق، فً 

ت فً بٌت صدٌقه من دون أّي المدٌنة عّدة مضافات، فالشخص الؽرٌب ٌبٌ
إحراج

(ٕٔ)
. 
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زراعة فً الدرباسٌة عصب الحٌاة، حٌث أّنها تمتاز بؤراضٌها تشّكل ال
الخصبة ومزارعٌها المخضرمٌن فً الزراعة، أّما الٌوم فقد أصبحت ؼالبٌتها 
ٌّة متوّفرة بشكل  ٌّة، حٌث أّن المٌاه الجوف ٌّة، وتّم حفر اآلبار االرتواز مرو

ٌّد، واألراضً الخصبة، لذا فالزراعة فً هذه المنطقة ن ومزدهرة اجحة ج
 سّمى بـ)خّط العشرة(.ألّنها تقع ضمن ما ٌ

ٌّزة فً منطقة الجزٌرة، حٌث  ُتعتبر الدرباسٌة حالٌاً من المدن المهّمة والمتم
 ،ُتعتبر من المناطق األولى فً الزراعة فً الببلد، زراعة الحبوب بؤشكالها

، ةٌث ٌعمل ؼالبٌة أهلها فً الزراعواألقطان ناجحة بشكل منقطع النظٌر ح
ٌّة من اللبن والطٌن وحلّت محلّها المنازل  وتّم هدم أؼلب المنازل القدٌمة المبن
الحدٌثة والفٌبلت واألبنٌة ذات الطوابق، وال زال البناء والعمران على قدم 
وساق وكؤّنها ورشة عمل، وتحّولت أراضً الكروم إلى فٌبلت حدٌثة وذلك 

الدوابر الحكومٌة البلزمة كافة  من زٌادة التعداد السكانً فٌها. أصبحت فٌها
فً أبنٌة عصرٌة، وتّم افتتاح المدارس بمراحلها كافة وفً القرى التابعة لها، 
فامتّدت جنوباً حتى قرٌة )كربطلً(، وتوسعت ؼرباً كثٌراً باتجاه قرٌة 

. ٌوجد فٌها مكتب وصوامع للحبوب لتكون (تلٌلون))جطل(، وشرقاً مع قرٌة 
، وكذلك بنً فٌها مصنع لتصنٌع منتجات الحبوب، وٌضّم من األكبر فً الببلد

سوق الدرباسٌة الٌوم أنواع المتاجر كاّفة، وفٌها جمٌع أنواع البضابع من 
المواد المطلوبة للحٌاة الٌومٌة والمعّدات والقطع البلزمة للعمل الزراعً 

ٌد بحٌث لم ٌعد األهالً بحاجة للسفر بقصد التسّوق. قام بعُض الفنٌٌن بتشٌ
وبناء ورشات صناعٌة إلنتاج وصٌانة المعدات الزراعٌة، واألهّم من كل هذا 
ال ٌزال كّل أهل الدرباسٌة أكراداً وعرباً ومسٌحٌٌن محافظٌن على عاداتهم 
وألفتهم ومحّبتهم التً ؼرسها فٌهم األجداد واآلباء، حٌث ٌقفون وقفة الرجل 

كانها الحالٌٌن والمهاجرٌن الواحد فً الفرح والحزن والمصابب، وال ٌزال س
 ٌفتخرون بانتمابهم للدرباسٌة البلد الجمٌل المعطاء.
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 :والمراجع الهوامش

 مدن الجزٌرة السورٌة،  المملكة األدبٌة، ،حسٌن حمدان العّساؾ -ٔ
 (.ٙ-٘-ٔ، نت.) التحدٌدات 1ٕٓٓ

/حلب الدرباسٌة ماضٌاً وحاضراً، الناشر دار ماردٌن إبراهٌم ٌامٌن، -ٕ
ٕٓٓ2(./ٖ-1-ٔٓ-ٔٔ.) 

 –اقتصادٌة  –محافظة الحسكة، دراسة طبٌعٌة  ،أحمد شرٌؾ ماردٌنً -ٖ
 (.2،)م21ٙٔ تارٌخٌة، تحوالت وآفاق مستقبلٌة،–بشرٌة 

-1-ٕٙ، الحسكة عروس الجزٌرة السورٌة منتدٌات قرقٌسٌا الٌوم -ٗ
 (.-1)مٕٕٔٓ

 (.ٗ،)2ٖ1ٔأكراد سورٌا  –بٌٌر روندو -٘
ٌّة "الحسكة أنموذجاً"التارٌخ الشفهً والذ محّمد السّموري، -ٙ  اكرة الجمع

 (.ٕ، دمشق،  )م. الناشر دار الٌمانٕٕٔٓألولى الطبعة ا
)تحت الخط(  Binxet–)فوق الخط(، بنخت  Serxet–سرخت  -1

التركٌة  - الحدود السورٌة )فوق( كلمتان كردٌتان تدالن على شمال
 .  )تحت( وجنوبها

ٌّة الاإلحصابٌات بحث مٌدان -1 ٌّةً فً الدوابر الحكوم  –.)عدد السكان رسم
 القرى ...(.

الباحث عمر بكر، مطوٌة شهرٌة )نشرة( ٌصدرها المجلس المحلً  -2
 ومجلس السلم األهلً فً الدرباسٌة. فً سورٌا للمجلس الوطنً الكردي

  

==================
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 )القرٌة والبلدة( تربه سبً

 دراسة تارٌخٌة اجتماعٌة

 رضوان شكر                                                

   تمهٌد

ح، اتربه سبً )القبور البٌض( أرض هللا المباركة تؽفو وتنام على نهر جر
أٌقونة الحالمٌن تستحق أن نولٌهاأهمًٌة واهتماماً بؤهلها وتارٌخها، ال سٌما 
وأنها نشؤت فً بقعة لٌست ببعٌدة عن المواقع الحضارٌة المجاورة كتل لٌبلن 

الحورٌة" وفٌما بعد "شبات انلٌل" العاصمة اآلشورٌة( وتل األثري )شخنا "
                   شعٌر وؼٌرهما.                                                                                                                

الك القدٌمة تدار لعبت دوراً متمٌزاً منذ نشؤتها وحتى اآلن فهً أشبه بمدن المم
و ٌخرج منها الفرسان، فً العهد الفرنسً القصٌر ،منها السٌاسة

(ٔ)
. 

منذ االستقبلل وحتى اآلن ٌكاد ٌكون تارٌخها متطابقاً نسبٌاً مع تارٌخ المنطقة 
 الكردٌة.

لعب حاجو آؼا وأبنابه من بعده دوراً محورٌاً فً أحداث المنطقة. حٌث تكاد 
بهم وال ٌعرفون إال بها، لن نخوض كثٌراً فً هذا المدٌنة أال تعرؾ إال 

الجانب السٌاسً لتشعبه لٌكون بحثاً منفصبلً  
 وسنكتفً بالجوانب التارٌخٌة واالجتماعٌة.

 الموقع

بٌن مدٌنة  تقع مدٌنة تربه سبً فً موقع 
 Dêrika–ومدٌنة المالكٌة )دٌرك  كم/ ؼرباً،ٖٓ/ القامشلً

hemko/)1ٓ ًوكوجبال باك ،كم/ شرقا
 (ٕ)

وسكة  / كم تقرٌباً شماالً،ٕ٘/  
/ كم جنوباً. ٌحٌط بها مجموعة ٖالحدٌد الفرنسٌة والخط الدولً إلى العراق /

(، وحلوة من الؽرب، Dugirê) كرىود ةن القرى المتناثرة كاللإلإم
كرداهول  –( من الشمال Dirêcîk( ودرٌجٌك )Şelûmiyêوشلومٌة )

(Girdahol وكرشٌران ،)(Girşêran) وكردٌم حلٌمة  -من الجنوب
(Girdêm( وكري بري )Girêpirê من الشرق. فً منطقة منخفضة )

تتربع المدٌنة وسط واحة خضراء من السهول  .بالنسبة إلى القرى المجاورة
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الفسٌحة ذات التربة الخصبة التً تقع ضمن الخط 
المطري المجاور لتركٌا لذلك تتلقى هطوالت مطرٌة 

      ها باالستفادة من ذلك فً الزراعة.                                                                                             مما سمح ألهلكافٌة 

 دالالت االسم

سمٌت المدٌنة بهذا االسم نسبة إلى الشواهد البٌضاء  
للقبور المكتشفة بالقرب من التل الذي بنى علٌه 

العسكرٌة فٌما بعد. ترجمت إلى العربٌة الفرنسٌون الثكنة 
حٌث كان ٌؤتٌها الرحل من البدو ( قبور البٌضـ )فعرفت ب

أو عابدون منها، وعرفت بتلك التسمٌة إال  (قبور البٌض)فٌقولون ذاهبون إلى 
فاستبدلوها أن هذه الترجمة الحرفٌة للمدلول الكردي لم تعجب ؼبلة الشوفٌنٌٌن 

لها عبلقة بؤهلها لتكون جزءاً  ، ولٌسلزمان بصلةل الوبؤخرى ال تمت للمكان 
(القحطانٌة)من سٌاسة تعرٌب كل شًء لٌتفتق ذهنهم بتسمٌة 

(ٖ)
قادمة من ال

 (تربه سبً)وتعرؾ  ،الٌمن البعٌد فً وقت لم ٌكن فٌها أبناء عدنان أو قحطان
 ./م2ٙ2ٔ/ ( منذالقحطانٌة) بهذا االسم

  عابدٌة  المدٌنة

اً من المنطقة التً عرفت ببرٌة )خلؾ آؼا(، وكان كانت تربة سبً جزء
خلؾ آؼا مدٌنة )أزناور( فً كردستان تركٌة. حٌث كانت عبارة عن  مركز

 م/ إذ جاء إلٌها وسكن فٌها.1ٗ٘ٔبضعة منازل آلل )عجوكوشتً( منذ عام /

المرفقة التً تعود للعهد العثمانً فً زمن السلطان )عبد المجٌد  األولى الوثٌقة
( الذي اعتمد على قابد المجموعة اإلصبلحٌة )مصطفى رشٌد باشا( األول

وكان أمراء األكراد إحدى قوى الدولة العثمانٌة الضاربة، وقد حصلوا على 
امتٌازات لقاء ذلك

(ٗ)،
وكان خلؾ آؼا أحدهم. تبٌن هذه الوثٌقة إن أراضً  

تربه )ملك لؤلمراء( تقع فً قرٌة  –المنطقة كانت أراضً أمٌرٌة )مٌرٌة 
حٌث اشتراها حسن  (ماردٌن)لواء  (نصٌبٌن)قضاء  (أزناور)ناحٌة  (سبً

                                                                                                                                                                                                                                                                                      عجو قبل مجًء الفرنسٌٌن وآل حاجو آؼا.                                                                                         
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م. نجد أن )علً سلٌمان عجو( 2ٕ٘ٔ/ٖ/ٔٔفً الوثٌقة الثانٌة التً تعود إلى
ٌتقدم بشكوى على آل حاجو بؤنهم استولوا على أراضٌهم بمساعدة الفرنسٌٌن، 

هذه الدعوة فً عهد الربٌس )حسنً الزعٌم(،  كما أنه تقدم بشكوى أخرى قبل
 قد ردت الدعوى بالرفض.و

 مكونات المدٌنة

ٌنٌاً من كرد مسلمٌن ٌعٌش فً تربه سبً موزاٌٌك جمٌل ٌعكس تنوعاً إثنٌاً ود 
وإٌزدٌٌن ومسٌحٌٌن )أرمن، سرٌان( وأهلها ٌعٌشون فً ألفة ومحبة قل 
نظٌرها فً المدن األخرى ٌتواصلون مع بعضهم البعض فً كل المناسبات، 

واالحتفاالت فالزٌارات متبادلة بٌن كل مكونات هذه 
المدٌنة، وكان كل مكون ٌتقن لؽة المكون اآلخر حٌث 

السرٌانٌة بطبلقة والسرٌانً ٌتكلم الكردٌة ٌتكلم الكردي 
 النقٌة. 

بعد سٌطرة حزب )البعث( على السلطة اتبع سٌاسة 
لتوجه التعرٌب على نطاق واسع، وتم تشجٌع العرب با

، حٌث تم مصادرة مساحات واإلقامة فٌها تربه سبً نحو
وتوزٌعها على  (آل حاجو)شاعة من األراضً من 

م بها، إضافة إلى موجات أخرى متبلحقة من العرب العاببلت العربٌة وتوطٌنه
تم استجبلبهم من الذٌن ؼمرت أراضٌهم بمٌاه نهر الفرات )المؽمورٌن( 

حلب، وأسكنوا فً شرق المدٌنة وشمالها بهدؾ تؽٌٌر محافظتً الرقة و
! فً حٌن تناقض عدد اإلٌزدٌٌن باضطراد لسوء أوضاعهم ؟دٌمؽرافٌتها

(، وٌمارس )مجردٌن من الجنسٌة السورٌةالكثٌر منهم  ٌشٌة ؼالباً. إذ كانالمع
لكونهم أكراداً من جهة، ولكونهم إٌزٌدٌٌن من جهة  بحقهم اضطهاداً مضاعفاً 

فاضطر الكثٌر منهم   ثانٌة، ولكونهم مجردٌن من الجنسٌة من جهة ثالثة،
                                 للهجرة إلى الخارج خاصًة باتجاه أوربا.                                  

 العشابر

، جومري، جودكا، دوركا، دل ممكا، ن أهم عشابر تربه سبً )زاخرانًم  
 (،قرتمٌنٌا....... مهاجرا، المحلمٌة، القبالٌة، دومانا، سالها، أومركا، سٌدٌة،

لهذا نجد أن )محمد طلب هبلل( ٌدعو إلى تهجٌر  ،ومعظم هذه العشابر كردٌة
شابرتلك الع

(٘)
 ودٌمؽرافٌتها. للمنطقة السكانٌة التركٌبةلٌؽٌر من  
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 األسرة

تعتبر األسرة هً الخلٌة األساسٌة فً المجتمع الكردي بشكل عام تتكون من   
األب واألم واألبناء، وحال األسرة فً تربه سبً مثل حال األسرة الكردٌة فً 

فراد األسرة من األبناء كل مكان، فالعبلقة قوٌة بٌن أفرادها، وكلما كان عدد أ
الذكور أكثر كانت األسرة ذات هٌبة  حظوة وسلطة، وتحكمها تراتٌبٌة شدٌدة، 
فاألب هو الذي ٌملك بٌده كل أمر، له المكان األول فً األسرة، وال ٌحق 

ألفراد األسرة أن ٌتحادثوا بحضوره إال إذا أذن لهم
(ٙ)

 . 

من أبرز األسر فً ، ولعابلةهو المرجع فً معظم األمور التً تخص أفراد او
 عابلة العزم، آل شرؾ..... آل عجو، عابلة خاشو، تربه سبً )آل حاجو،

 (.وؼٌرهم

إن فً تربه سبً بعض األسر السرٌانٌة مثل )ملكً حوبو، حنا  ه ذكرجدٌر 
ٌدٌة زومن األسر اإلٌ ،( وؼٌرهمإٌلٌا، جورج كبرابٌل، مورو شمعون...

 (. ؼٌرهماو)عمر خالد ـ عمر جانكٌر ...

 المرأة

نها شؤن المرأة تمٌزت المرأة فً تربه سبً بالنشاط والفراسة والحكمة، شؤ 
بؤنها متحررة ؼرٌزٌاً،  إلى ذلك المستشرقون قد أشارو عام، الكردٌة بشكل
تربٌة األطفال، ومشاركة بارعة ومبدعة فً تدبٌر المنزل و حٌث نجدها

قامه فً حال عدم وجوده فً الزوج فً أعمال الزراعة والحصاد، وتقوم م
، كما كانت تنشؽل بؤخذ جًءالمنزل، تقدم الطعام والوفادة للضٌوؾ حتى م

الصوؾ إلى نهر الجراح لؽسله على النهر، وكانت هناك منطقة فً النهر 
المذكور مخصصة للنساء حٌث ٌقمن بؽسل الصوؾ والمبلبس المتسخة فٌه، 

د والى البٌادر، وتجلب التبن إلى إلى الحصا النساء وفً مواسم الحصاد تذهب
(  لخزنه واستخدامه كعلؾ للحٌوانات فً Kadîn -المستودعات )الكادٌن 

فصل الشتاء، وألمور منزلٌة أخرى، وتجلب القش إلى البٌادر لوضعه على 
 –تبن، والمرأة الكردٌة عامًة ٌت الطٌنً أو لطحنه وتحوٌله إلى سقؾ الب

ن المصدر ً عمل )خبز التنور( الذي كاومنها نساء تربه سبً( بارعة ف
 فٌما مضى.  للعابلة لخبزالوحٌد تقرٌباً لتؤمٌن ا
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وتختلط نساء األكراد مع الرجال ؼالباً، وٌتحدثن بحرٌة وٌعبرن عن رأٌهن 
بصراحة وجرأة، ولٌس من عادة األكراد الحد من حرٌة نسابهن، ذلك ألن 

 .هإالء النسوة فاضبلت مع تؤنق و ظرافة ولباقة

ٌقول )مٌنورسكً(: فً ذات ٌوم أقام األكراد على شرفً حفلة رقص شعبً 
فما أن ارتفع صوت المزمار مع الطنبور حتى كانت النساء قد لبسن أجمل 

زٌنهن وٌختلطن مع الرجال فً حفلة الرقص
(1)

كانت هذه حال النساء فً  .
والفتٌات ما أن تكون حفلة فً المدٌنة حتى ٌتقاطر الشباب  ،تربه سبً أٌضا

 .(Dîlan -إلى الدبكة )دٌبلن 

 المنازل

كانت المنازل تقع فً وسط تربه سبً الحالٌة وهً عبارة عن حٌٌن: شرقً  
ومنازل السرٌان  (الجومرٌة)النهر وؼربً النهر. فً الشرق كانت حارة 

مختلطة، وال تزال تعرؾ بـ )حارة الجومرٌة( وكانت البٌوت متواضعة 
إٌوان )ٌشبه الموزع مكونة من ؼرفتٌن والطٌنً لبن ظمها من الوبسٌطة مع

وكان ٌخصص فً  ،فً البناء الحدٌث( فً الوسط، تفتقر إلى الصرؾ الصحً
( أي Serşok–زاوٌة إحدى الؽرؾ ؼرفة لبلستحمام تسمى )سرشوك 

عموماً كانت المنازل القرٌبة للنهر مهددة  )مؽسلة الرأس بمعناها الحرفً(.
القصب والقش وأعمدة خشبٌة، وٌتم وضع طبقة من بالفٌضان سقوفها من 

ؼالباً ما كانت مٌاه ادرة على الصمود أمام األمطار، وحتى تصبح قالطٌن 
أما بٌوت آل حاجو آؼا كانت مصممة  .األمطار والثلوج تتسرب من خبللها

ت. الراحة، مبنٌة من الحجر واإلسمنشكل هندسً ٌراعً الظروؾ الصحٌة وب
محاطة بحدابق من األشجار.  إن هذا النمط ة حتى اآلن وهذه القصور موجود

فً تركٌا أو  فً العمارة ٌدل على اطبلع آل حاجو على العمارة المتقدمة سواءً 
بالفرنسٌٌن. جدٌر ذكره أن بعض هذه القصور تم  فً دمشق أو تؤثراً 

تحولت بعضها اآلخر لدوابر و ،تم بٌعهابعضها ا من قبل الدولة واستخدامه
 ة مثل سجل النفوس القدٌم وؼٌرها. للدول

 أوقات الفراغ
تنفصل  أوقات فراؼهم فً االستماع للموسٌقى كما ال ٌمضون الرجال كان

الموسٌقى عن الرقصات واألؼانً
(1)

وكذلك الذهاب للمقاهً، وفً اللٌل  ،
( حٌث ٌتكون فً اللعبة فرٌقٌن Gustîlk -ٌلعبون لعبة المحبس )كوستٌلك 
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اء الخاتم مع أحد العبً الفرٌق لٌقوم الفرٌق اآلخر باالعتماد ٌقوم أحدهم بإخف
على الفراسة فً معرفة مع من  ٌكون الخاتم، وٌصاحب اللعبة فرح ومرح 
كما ٌقٌمون السهرات واالستماع إلى األؼانً واألشعار، وكذلك الحكاٌات، 
 وكان أبرز الذٌن ٌضفون الحٌوٌة على تلك السهرات عبد  اللطٌؾ نادو

فقد ظهرت  ،كرة القدمو(. باإلضافة للعبة )لط
كرة القدم منها )النهضة، العودة، لعدة فرق فٌها 

اإلخوة "براتً"، الفتح( وؼٌرها، ومن أبرز 
البلعبٌن فً هذا المجال )فنر حاجو، وزانا 
حاجو، وؼازي درٌعً، وسردار أوسً( 
وؼٌرهم من الذٌن لعبوا لنادي )الجهاد( 

 المنتخب الوطنً السوري.دي )الجٌش( السوري وً قامشلو وناالمعروؾ ف
لقد جعل جو كردستان من سكانها أناساً أصحاء أقوٌاء وذوي هٌبة قاسٌة 

 ؼالباً. إال أن اإلنسان الكردي ذو مزاج تفاإلً فً هذا الجو.
رؼم األوضاع الصعبة للحٌاة الٌومٌة فان لحظات االستراحة  قول،خبلصة ال

تلك الصعوباتوالفراغ لها مكان رؼم كل 
(2)

. 
  معالم تربه سبً الهامة

جامع مبل عباس: بنً هذا الجامع فً الجهة الشمالٌة 
كان إمام الجامع المبل عباس ٌقوم من تربه سبً، 

بإمامة المصلٌن وإقامة اآلذان ثم بعد وفاته استلم إمامة 
لٌبقى حتى اآلن إال أنه أصبح  ،المسجد المبل أحمد

ٌعد ٌستطٌع القٌام بما كان ٌقوم لم اً فً السن، وطاعن
به فً السابق فٌساعده أحد أبنابه وبعض "أصحاب 

 انتفاضةالخٌر" مثل )مبل وحٌد حزنً(. وبعد اندالع 
أصبح الجامع  نقطة تجمع للمتظاهرٌن  /مٕٔٔٓوالكرامة فً آذار/الحرٌة 

 ٌخرجون من أمامه كل ٌوم جمعة.

 )مرٌم( : كنٌسة السٌدة العذراء ()الدٌر الكنٌسة

م/. كانت فً 2ٕ1ٔللسرٌان األرثوذكس بنٌت عام /
البداٌة مبنٌة من الطٌن وألحق بها مدرسة، وكان من 
الذٌن قاموا بإدارة أمور الكنٌسة القس )عبدهللا ملكً( 

مان حنو( القس )سلٌ والقس )مراد إٌلٌا(، وبعدهم
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ر ذكره ال ٌزال فً موقعه الدٌنً حتى اآلن. جدٌوالخوري )سمعان عٌسى( و
أجلس الدٌر حٌث ألبس ثٌابه الدٌنٌة و أن القس سلٌمان عندما توفً دفن فً قبو

على كرسً، وكان أمراً الفتاً ألهل تربه سبً بشكل عام، وشارك فً مراسم 
 العزاء جمٌع أهل تربه سبً عكس انسجاماً طوٌل األمد بٌنهم.

بلدة من قبل : بنٌت على التل الواقع جنوب ال(Qejleالعسكرٌة ) الثكنة
الفرنسٌٌن لتكون نقطة عسكرٌة فً المنطقة، ومقراً ٌخلد إلٌه الفرنسٌٌن 
للراحة مإلفة من ؼرؾ للضباط وقاعات للتدرٌب، وقد أصبحت تابعة للدولة 
بعداالستقبلل، أراد آل عجو وآل حاجو وؼٌرهم شرابها إال أنها بٌعت لـ 

 وما(.سمر ٌوسؾ، وكبرو حوبو، وٌوسؾ تأ)عزٌز زورافا، و

( ٌلجؤ إلٌها odeالمقاهً: كان فً البلدة مضافة آلل حاجو تعرؾ بـ )أوده 
أهل تربه سبً، وٌتبادلون األحادٌث التً تتعلق بحٌاة أهلها، وال ٌزال أهلها 

وكان هناك مقهى فً المنطقة التً تشؽلها  –ٌسمون تلك المنطقة بمنطقة أوده 
 اجو وبعض أتباعهم.اآلن بعض المحال التجارٌة كان ٌرتاده آل ح

: حٌنما نتحدث bexçȇ mezin -بخجً مزن 
أن نذكر الحدٌقة الكبرى  عن تربه سبً ال بد

)بخجً مزن( الذي كان عبارة عن بستان كبٌر 
آلل حاجو زرع فٌه أشجار الحور، والفاكهة كـ 

الخ( عهد إلى  )الكروم والرمان واللوز، ...
 )أحمدي سٌد( و)سٌد حسن( وؼٌرهم خدمة هذا

البستان آلل حاجو. فً هذا المقام ٌجب أن ال ننسى أن النهر من درٌجٌك فً 
زرع على جانبٌه أشجار الرمان والكروم،  ،الشمال إلى الجنوب الؽربً للبلدة

وأشجار الحور حتى أن المرء كان ٌصاب بالرهبة والخوؾ وهو ٌدخل بٌن 
بوب مكانها هذه األشجار الباسقة، لكنه هذه تعرضت للقطع وتم زرع الح

منحت الكثٌر من ح الزراعً( الذي تبنته الدولة وخاصة بعد مشروع )اإلصبل
األراضً للعرب )المؽمورٌن( أما بخجً مزن فتحول إلى ملعب فً البلدة، 

 العشر سنوات األخٌرة أصبح مكاناً لبلحتفال فً لٌلة عٌد النوروز. فًو
  (aṣȇ avȇالطاحونة المابٌة )

هً وة بالقرب من جامع مبل عباس بنٌت فً شمال البلد
من الحجارة البازلتٌة، وال تزال أساساته ظاهرة حتى 
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وكانت تعتمد على  م/ لطحن  الحبوب.12٘ٔاآلن. بناها )حسن عجو( سنة /
نفس الوقت طاحونة أخرى فً  قوة المٌاه قبل أن ٌجؾ النهر، وقد بنً فً

ٌزل، وكان ٌعمل فٌها القرٌة السرٌانٌة ؼرب المدٌنة تعمل على الد)روتا( 
أما الذي قام باإلشراؾ علٌها  .عامل أرمنً اسمه )آرتبن( ثم )موشً شمعون(

 كان )عبد الكرٌم ٌوسؾ(.                           

الطاحونة، ٌدفن أهالً البلدة أطفالهم وهً تقع خلؾ الجامع و قبور األطفال:
 فلذات أكبادهم.  فً هذا الموقع القرٌب حتى ٌسهل على األهالً زٌارة

 
  (Şiharȇ kerkȇكركً ) شهاري

ٌقع هذا الموقع شمال المدٌنة فً منطقة أصبحت حالٌاً مركزاً لتجمع الكرد  
. / آذار من كل عامٕٔالنوروز/ من قامشلو والمناطق المجاورة فً ٌوم عٌد

وبحسب األهالً بالنسبة للموقع فان المنطقة الواقعة شمال النهر كانت تزرع 
 ز وفٌما بعد بالقمح.بالر

من أبرز المعالم األخرى التً استحدثت بعد السبعٌنات من القرن الماضً 
فهً العدٌد من المدارس، وكان معظم الطلبة من آل حاجو والمسٌحٌٌن. 

أولى أهل تربه سبً الكرد اهتماماً بالعلم فتخرجوا من المدارس، فقد عموماً 
ونتٌجة المضاٌقات من  (البعث)رة فً فتوحصلوا على الشهادات الجامعٌة، و

شبٌبة الثورة وبعض المدرسٌن العنصرٌن، وكذلك نتٌجة الفصل من المعاهد 
وانسداد آفاق المستقبل أمام المتخرجٌن من الجامعات فً فترة الثمانٌنات من 
القرن الماضً وما تبلها شهدنا عزوفاً عن االهتمام بالعلم لٌطرق الكثٌر من 

 الهجرة إلى أوربا  بشكل خاص الشباب منهم. سكان البلدة أبواب

 أهم األحداث التً مرت على تربه سبً
 

م. أمر جل عظٌم 2ٕٙٔ/ٗ/1ٕ(: حدث فً apeṣالفٌضان أو الطوفان )   
ألهل تربه سبً البسطاء الذٌن لم ٌتوقعوا من النهر أن ٌفعل بهم ٌوماً ما فعل، 

أهل المنطقة مثٌل له، حدث الفٌضان بعد هطول أمطار ؼزٌرة وبرد لم ٌرى 
لتتجمع المٌاه وتسٌر نحو المنطقة المنخفضة فً النهر إال أن تخطٌط البلدة 
وخاصة المحال التجارٌة شكل سداً أمام صرؾ هذه الكمٌات من األمطار 
القادمة من الشرق ألن المحال كانت بموازاة النهر، فعادت المٌاه إلى المناطق 
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انهٌار المنازل والمحال التجارٌة، وجرفت  ها، وأدى ذلك إلىتؽمرالسكنٌة ل
المٌاه الكثٌر من محتوٌات المحال التجارٌة من أقمشة والمبلبس وؼٌرهان كما 
أدى إلى فقد ثبلث وعشرون شخصاً لحٌاتهم، وٌقال ستة وعشرون  جراء هذا 
الفٌضان، منها عاببلت بؤكملها مثل عابلة )حنا طوبال( المكونة من ستة 

، ()حانا كورٌة، وملكً حدو، وجبلل عٌسى )جلو()عاببلت أشخاص، وكذلك 
الذي كان ٌعمل سابقا لدى آل درٌعً  (محمد)وؼٌرهم. أما قصة السابق 

 فكانت مإثرة جداً ألنه أنقذ طفلة لكنه ؼرق وهو ٌنقذها. 

، أرواح الكثٌر من الحٌوانات والطٌور أٌضاً  وفً هذا الٌوم البابس أزهقت
كذلك القصور لكانت لى مضافة آل حاجو) أوده( وهالً إلوال لجوء األو

مونتً )الخسابر أكثر وأعظم، وتحدثت عن هذا الفٌضان العظٌم إذاعة 
آثاره  جارٌة على ألسن زال أحادٌث الطوفان أو الفٌضان ووال ت (،كارلو

جرفت مٌاه وهو صاحب محل  –كلو)سكان تربه سبً الكبار كما تحدث 
رد ساخراً على سإال أحدهم عن األضرار عندما  الفٌض محتوٌات محله(

وهذه  "إزعاجنا الفبران "المهم لم ٌعد بإمكان التً لحقت بمحله إثر الفٌضان:
 ev tir ji miṣka re ne ma)) جملته التً قالها بالكردٌة:

  (Diyrê Topê) مع الفرنسٌٌن طوبً معركة دٌارى  

رنسٌٌن فؤردوا  القابد حٌث توحد أهالً المدٌنة مع القرى المجاورة ضد الف 
قتٌبلً لٌسطروا تارٌخاً خالداً فً مقاومة المحتلٌن، ولن  )روؼان( الفرنسً

نتوسع فً تفاصٌل هذه الحادثة لنخصص لها دراسات مقبلة حٌث لعب أبناء 
المنطقة والعشابر الكردٌة وبعض عشابر العرب  دوراً فً التصدي للفرنسٌٌن 

 منها. (بٌاندور القرٌبة)فً تربه سبً و

 الخاتمة

تكبر منذ أن كانت عبارة عن عدة منازل تتوسع وتلك هً تربه سبً منذ أن  
لتساهم بدور بارز فً ع أتباعه لتشهد نمواً فٌما بعد، وم (حاجو آؼا)قدم إلٌها 

تارٌخ المنطقة السٌاسً واالجتماعً لٌس على مستوى الجزٌرة فحسب بل 
مٌل حاجو( دوراً مإثراً على كان لشخصٌات منها مثبل ً )حسن حاجو، وج

ً المستوى الوطنً السوري، وكذلك إسهامات ممٌزة فً تشكٌل الوعً القوم
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ٌة تتبع إدارٌاً لمنطقة الكردي فً بداٌات القرن الماضً. حالٌاً هً مركز ناح
 محافظة الحسكة. –القامشلً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جع: الهوامش والمرا

/ سنة ٔ٘( التً تصدر باللؽة الكردٌة، العدد/Pirsمجلة برس ) -ٔ
 م.ٕٕٔٓ

بالكردٌة( وهو جزء من سلسلة جبال طوروس  Bagokجبال باكوك ) -ٕ
 ٌقع شمال مدٌنة المالكٌة )دٌرك(.

 -موقع األكراد وكردستان تارٌخٌاً وجؽرافٌاً وحضارٌاً  -ن محب هللا  -ٖ
 .ٔ٘ٔالصفحة22ٕٔط

/ الصفحة ٕٓٓٓ/ شتاء وربٌع /ٙٗ -٘ٗددان/الع –مجلة االجتهاد  -ٗ
/ٕٖٗ./ 

دراسة عن محافظة الجزٌرة من النواحً القومٌة  -محمد طلب هبلل  -٘
 -/ رابطة كاوا للثقافة الكردٌة ٕٔٓٓٔواالجتماعٌة والسٌاسٌة )وثٌقة( ط

 /.٘ٔأربٌل الصفحة /
 -قدم لها وراجعها ودققها صبلح برواري  -الكرد  –باسٌل نٌكتٌن  -ٙ

 /.21/الصفحة /22ٕٔت آسو/منشورا
 /.11نفس المرجع السابق ص/ –باسٌل نٌكتٌن  -1
 –منشورات آسو  -ترجمة بافً آرام  -معرفة األكراد  -األب توماس بوا -1

 /. 1ٙالصفحة / -بٌروت
 /.12نفس المرجع السابق ص/ –باسٌل نٌكتٌن  -2
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 ( (Girkêlegêكركً لكً

 القرٌة القدٌمة والبلدة الحدٌثة

 لوند كاردوخً                                                   

 لمحة عن الموقع والحدود والمساحة:

الشمال  وفًالجزٌرة السورٌة  ما ٌتجه المرء شرقاً فً سورٌا باتجاهحٌن

إلهٌة فً ٌد الخالق من روعة  سوؾ ٌمر بؤرض هً أجمل ما أبدعهاالشرقً، 

وخاصًة عندما تتزٌن بؤجمل ما ، الزراعٌة الخصبة رضالطبٌعة الفاتنة واأل

 عندها من ألون طبٌعٌة استعداداً الستقبال فرح الربٌع.

بلدة  إلىً  حالٌا تحولت ةهادب فٌما مضى قرٌة صؽٌرة على هذه األرض تتربع

 التً تشؽل بقعة من الجزٌرة Girkêlegê)كركً لكً ) إنهاوادعة، 

 الشمال الشرقً ، تقع فً أقصىهانسٌجقطعة من  وتشكل )محافظة الحسكة(

                                                  ٓتتبع إدارٌاً لمنطقة دٌرٌكوٌبلن العمالٌة النفطٌة، مبلصقة لمدٌنة رم لسورٌا

/ شماالً، وخطً الطول  ٖٓ.1ٖ – ٖٓ.ٖٙتمتد بٌن دابرتً العرض /

/ شرقاً. ٌحدها شماالً عقارات قرى )تل جمان ٓٓ.ٕٗ – 2ٓ.ٔٗ/

وكورتبان(، ومن الجنوب عقارات قرى )شٌرو والصالحٌة صطفاوٌة المو

"قسروك"، وكرزٌارتً جولً(، ومن الشرق عقارات قرى )تل جمان 

، وعقارات قرى النفطٌة ودوكركه(، ومن الؽرب مدٌنة رمٌبلن العمالٌة

 )كرزٌارتً جولً وسٌكركه(.

ون حدودها على وإذا اعتبرناها مع ما ٌحٌط بها من قرى منطقًة جؽرافٌة فتك

تربه سبٌة و ك ونهر دجلة شرقاً، وبلدة جل آؼادٌرالطبٌعة كما ٌلً: مدٌنة 

وهً لٌست  أراضٌها سهلٌة بشكل عام،وتركٌا شماالً، والعراق جنوباً، ؼرباً، 

متر/ شرقاً،  1ٙ2( / Qereçoxجبل كرا تشوك )قره جوخ  بعٌدة عن

 وبعض السبلسل الجبلٌة التابعة لتركٌا شماالً. 
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/ كم ؼرباً وعن مدٌنة القامشلً ٕ٘بـ / (Dêrikتبعد عن مدٌنة دٌرك )

َ(Qamişlo) / كم شرقاً.٘ٙبـ / 

 / هكتار(. ٕ٘ٔالمساحة الطبوؼرافٌة )ضمن مخطط تنظٌمً /

 سبب التسمٌة ومعناه:

( متر ٓٓٓ٘من اسمها ٌتبٌن معناه، توجد تلة متوسطة االرتفاع بمساحة )

مقبرة إسبلمٌة مسورة بتصوٌنة إسمنتٌة لحماٌة مربع وسط البلدة، وهً اآلن 

( وكان لطابر اللقلق عش فوق هذه 2ٕٓٓالمقبرة )قامت البلدٌة بتصوٌنها سنة 

التلة، وقد شاهد الكثٌر من المعمرٌن األوابل فً كركً لكً هذا الطابر وهو 

 ٌطٌر على التلة، وعلى أشجار القرٌة لذلك سمٌت بكركً لكً أي تلة اللقلق. 

إلى / معبدة /  كباقً  فً إطار حملة التعرٌب ت حكومة البعث اسم البلدةعرب

لطمس المعالم  القرى والمدن الكردٌة فً مشروعها العنصري الشوفٌنً

 ومدلوالتها والسم معبدة ،تؽٌٌر دٌموؼرافٌة المناطق الكردٌةالكردٌة، و

 منها:  عدة رواٌات

بالمجبول الزفتً المار به الذي سمٌت بمعبدة نسبة إلى الطرٌق العام المعبد -

  ٌربط بٌن دٌرك وقامشلو إذ كان حجرٌا قدٌماً )قبل االستقبلل(.

، القرٌة لجنة التعرٌب الشوفٌنٌة ما زارتنه حٌنثمة رواٌة أخرى مفادها أ -

 الجامعالحظت أن سكانها ٌرتادون  ثها عن اسم معرب لهافً إطار بحو

 لى التعبد. سموها بمعبدة نسبة إف ،بكثرة للصبلة

الرواٌة األخرى تقول أنه عند مرور مطران أو قسٌس مسٌحً بكركً لكً  -

فً رحلته من قامشلو متجهاً إلى دٌرك استضافه مختار القرٌة )الحاج 

حسٌن(، وعند دخوله إلى المضافة شاهد حجراً أسوداً وطوٌبلً ٌستعمل كدرج 

الحجر المقصوص  للمضافة، فتوقؾ عند الحجر وتفحصه بإمعان وقال: هذا

 هو لمعبد ولذلك أسمى القس القرٌة  بمعبدة  نسبة إلى المعبد. 

 بناء وتأسٌس القرٌة:
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م/ على ٌد )حجً حسٌن 2ٖ1ٔفً عام / (Girkêlegêتم تعمٌر وبناء قرٌة )

من قرٌة كانً كرك  توافدا إلٌهابركات( و)حجً إبراهٌم ؼزاله( الذٌن 

(Kanî kerk)، العمال من قستجلبوا وأ(رٌة شٌروŞêro) فبدأوا ببناء ،

قبراً  فوقها ثبلث منازل من اللبن والقش والطٌن حول التلة كونهم وجدوا

قدٌماً، وحفروا أول ببر بجانب منزل حجً خلٌل وسموه )الببر ذات الدرج(، 

ثم توافدت بعض العاببلت إلى القرٌة من أهل حجً حسٌن وتم بناء المنازل 

، ولكن الباشا الشمري )من آل اً وسط البلدة تقرٌباً التً أصبحت حالٌ حول التلة

ٌتم أن  لم ٌرضٌه ،العاصً( الذي كان ٌبسط نفوذه فً المنطقة بمنطق القوة

 فٌما ونشبت عدة معارك ها عدة مرات،بناءع من ، فحاولهذه القرٌة بناء

 لكن بالنهاٌة تم بناء القرٌة، وتوسعت شٌباً فشٌباً حتى تحولت إلى قرٌة، بٌنهم

 كبٌرة، ومن ثم إلى بلدة نتٌجة موقعها الجؽرافً الهام.   

 حضارة ومعالم كركً لكً: 

إذ ة، قدٌم أنها كانت تحوي آثار عمرانٌة قبل بنابها كانت عبارة عن خربة أي

وجدت فً التلة الكثٌر من الفخارٌات وجرار من الفخار، وامتازت القرٌة 

والخالٌة من المٌاه وأبرز هذه اآلبار  بوجود الكثٌر من اآلبار القدٌمة المهجورة

 هً: 

  .ببر بجانب منزل )حجً طاهر( ٌقع شرقً التلة -ٔ

  .ببر ٌقع ؼرب التلة بجانب منزل )حجً قاسم كلو( -ٕ

بتنظٌفه راد ورمً تاج الدٌن( عندما قاموا ببر بجانب منزل )عبدهللا م -ٖ

من النحاس مكتوب علٌه عبارات ؼٌر  (Hawinوجدوا فٌه هاون )

 ة، وأٌضاً ختم من النحاس. مفهوم

 والفخارٌات واألشٌاء التً ،آثار الخربة والقبر فوق التلة واآلبار المهجورة

ما مضى مركزاً ن هذه القرٌة كانت فٌوجدت فً الببر، جمٌعها تدل على أ

أؼلب التبلل الموجودة فً  حضارة قدٌمة، إذ أنموقعاً لحٌاة، وبال عامراً مفعماٍ 

ة الجزٌرة هً تبلل أثرٌة تدل على حضارات عرٌق المناطق الكردٌة فً

 فً التارٌخ.  موؼلة
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عالقة فً  أسماءها ال تزال ومعالم جؽرافٌة تبلل وأودٌة توجدها على أطراف

 األصلٌٌن ومنها:  (Girkêlegêذاكرة شعب )

- girkê Miho Dawid / ًتلة محو داود(: تقع شمال البلدة بحوال(ٔ /

 كم.

- besta Siloke كم فٌه مكان أثري ٕتقع ؼربها بـ / وكا(:)وادي سل /

لفخارٌة فً ٌتم العثور على الجرار ا إذ ؼالباً ما (،fîzoٌسمى فٌزو)

، وقد حاول آل عمو السكن فٌه قدٌماً لكنهم ما لبثوا أن حتى اآلن تربته

التً حفروها  لقلة المٌاه فً اآلبار نظراً  لٌسكنو كركً لكً هاجروه

 هناك.

- ) girkê Hêcî جً(: ٌقع ؼرب البلدة وقد بنٌت فوقه حالٌاً أبنٌة حا تلة

 رمٌبلن المعروفة بؤبنٌة القرمٌد. 

- besta Kevirê Sor   سور )وادي الحجر األحمر(: ٌقع حالٌاً ضمن 

بناء البرجٌن التابعٌن للرمٌبلن فٌه، وإلى الجنوب منه  تم رمٌبلن إذ

 (.şîrهناك بحٌرة شٌخ تمو وتلة شٌر)

- besta wara  كراد وتقع جنوب البلدة مكان سعدو من أ :دي وارا()وا

 الكوجر 

- Mila bîra  /كم. ٕ)هضبة اآلبار(: شمال البلدة بـ / 

 وتوارٌخ هامة:  تطورها

الوحدة بٌن سورٌة  م/ فً فترة2٘1ٔبنٌت فٌها أول مدرسة عام / -

 ومصر، وأول المعلمٌن كانوا من مصر. 

/ 2ٕعدد أعضابها /وكان  ،م/21ٗٔتؤسست الجمعٌة الفبلحٌة فٌها عام / -

 عضو. 

م/ فً 2ٙٔٔتم تؤسٌس مدٌرٌة حقول الحسكة النفطٌة فً سنة / -

الرمٌبلن، وأول ببر تم حفره فً أطراؾ البلدة على ٌد الكردي ابن البلدة 

)سلٌمان ٌوسؾ(، وبتؤسٌس شركة رمٌبلن تم اقتطاع الكثٌر من أراضً 
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مزرعته المشجرة  البلدة وخاصة أراضً )حجً إبراهٌم(، وبالتحدٌد

 باشجارالكرم )العنب(، وما زالت تزهر وتثمر فً رمٌبلن. 

 م/. 2ٙ٘ٔتم افتتاح أول مقهى على ٌد )أحمد ترخانً الؽرزي( سنة / -

 /.. 2ٙ٘ٔتم تزوٌد البلدة بالماء من رمٌبلن عبر أنابٌب  حدٌدٌة عام / -

 م/ وسلم المخترة إلى2ٙٙٔتوفً بانً ومإسس البلدة حجً حسٌن سنة / -

 ابنه حجً شٌخموس. 

م/ بشراكة بٌن آل 2ٙ1ٔتم بناء وافتتاح أول طاحونة فً البلدة سنة / -

 بركات وعبود الدٌري. 

أولى المحبلت التجارٌة فً البلدة تم افتتاحها فً نهاٌة الستٌنات وكان  -

ثم علً  : عبدالرحمن ابراهٌم )عبدو عطار(، محمد كرو،أول التجار هم

 تم تؤسٌس محبلت عطارة، ومن ثم انتك محمد )علً عطار( وكلها

)شٌخ سعٌد، حجً قاسم كلو،  كل من ألقمشة على ٌدت بٌع امحبل ىأول

 ،عبد اللطٌؾ حاج علً موسى عرب، حاجً رمو، عبدالعزٌز أوسً،

 (،سٌد جمٌل)حبلقة للومحل  أمٌن عطار(، محل للخٌاطة )صلٌبً(،

، وكان مركز ت(، والزال قسماً منهم أصحاب محبلأٌوبو)محل مٌكانٌك 

 السوق ٌقع فً منتصؾ القرٌة بجانب منزل حجً طاهر وصالح مجدو. 

م/ قدمت البلدة أول شهٌد وهو المرحوم محمد بشٌر قاسم 21ٓٔ/٘/ٕٔ/ -

 كلو. 

م/ 21ٕٔم/ ومن ثم عام /21ٖٔومن ثم الشهٌد عبدهللا طاهر شبلً عام / -

 المرحوم الشهٌد فاضل تمو. 

لبلدة كان اسمه )اإلخوة( وكان م/ أول فرٌق رٌاضً فً ا211ٔ/ -

مختلطاً فٌه الكردي والعربً ثم تؤسس فرٌق )فاسكو( المشهور على 

 مستوى المنطقة. 

 / عامود خشب. 1ٕم/ تم تؽذٌة البلدة بالكهرباء وبـ /211ٔعام / -

 م/ تم االحتفال بعٌد نوروز فً البلدة ألول مرة. 21ٖٔعام / -

رٌك( هو من بنى واستثمر أول أبو عبدو من قرٌة تل داري )التابع لدٌ -

 م/. 21٘ٔفرن حجري فً البلدة وذلك عام /
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المرحوم علً محمد )علً كوركً( هو أول من بنى منزل على الشارع  -

 العام )الطرٌق الربٌسً بٌن قامشلً ودٌرك(. 

 المناخ والجغرافٌة  

ٌسود منطقة )كركً لكً( المناخ المتوسطً كعموم منطقة الجزٌرة حٌث 

لبارد الماطر، والصٌؾ الحار الجاؾ، مع وجود فصلٌن انتقالٌٌن الشتاء ا

معتدلٌن )الخرٌؾ والربٌع(، أما الرٌاح فهً الرٌاح الشمالٌة الؽربٌة على 

/ ٘ٗالؽالب تتحول إلى جنوبٌة أحٌاناً مع ؼبار، الحرارة تصل صٌفاً إلى /

 / ما دون الصفر. ٕدرجة، وتنخفض شتاءاً إلى /

/ متر عن سطح البحر. ٓٓ٘ – ٓ٘ٗمم، ترتفع البلدة بـ // ٘ٗمعدل األمطار /

/ هكتار فقط  ٕ٘ٔ/ هكتار و/ٓٓٙ/ هكتار ٌزرع منها /2ٓٓمساحتها كاملة /

/ هكتار منها فقط 1٘نظم بها مخطط تنظٌمً عندما تم إحداث بلدٌة فٌها، /

طول البلدة المبنً ، "دولةالأمبلك " مطوبة باسم ص )طابوا(، والباقًملك خا

كم/ شمال  ٘.ٖكم/ شرق ؼرب، و/ ٘.ٕعدا األراضً الزراعٌة( / )ما

 جنوب.  

 تطور الواقع االقتصادي والخدمً فً البلدة: 

/ نسمة، واآلن ٓ٘قرٌة صؽٌرة ال ٌتجاوز عدد سكانها / كركً لكً كانت

/ نسمة بعد أن صدر بها قرار بؤحداث بلدٌة بتارٌخ ٕٖٓٓٓسكانها أكثر من /

م/  وألحق بها مزرعة رمٌبلن 22ٕٔفٌذ البلدٌة عام /م. وتم تن211ٔ/ٔٔ/ٕٔ

النفطٌة  فتطورت بشكل كبٌر ونمت وتوسعت أفقٌاً وعمودٌاً. ٌبلػ عدد الدور 

/ منزل وذلك بسبب الخدمات واألعمال التً ٕٖٓٓالسكنٌة اآلن حوالً /

نفذتها البلدٌة من جهة، ومن جهة أخرى بسبب قربها من رمٌبلن النفطٌة التً 

/ 1ٓٓٓ/ عابلة وٌعمل فٌها عمال ٌقدرعددهم بـ /ٓٓٙٔا أكثر من/ ٌسكنه

كونها تتوسط شبكة طرق ل فقون أكثر رواتبهم فً سوق البلدة، وأٌضاً عامل ٌن

ومواصبلت تربط بٌن قامشلو ودٌرك وتل كوجر، وهً ملتقى القرى التابعة 

 لمنطقة )آلٌان( بالكامل وقرى مناطق )الكوجرات( و)السوٌدٌات(. 
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قطب البلدة سنوٌاً آالؾ العاببلت التً تستقر فٌها، معظم السكان ٌعٌشون تست

، وأؼلب السكان عمل نسبٌاً  نظراً لتوفر مجاالت فً مستوى معٌشً متوسط

األصلٌٌن فبلحٌن ٌعتمدون على الزراعة وهم أقلٌة، ونسبة ألبؤس بهم موظفٌن 

ٌة وحرفٌة من ذوي الدخل المحدود، وقسم من سكانها ٌزاولون مهن تجار

وصناعٌة ضمن السوق الذي ٌمتد من أول البلدة إلى نهاٌته على الشارع العام، 

والذي ٌقسم  البلدة الى قسمٌن شمالً تقع فٌه القرٌة القدٌمة  وجنوبً حدٌثة 

/ محل مفتوح 1ٓٓٔ/ محل منها /ٖٓٓ٘البناء، وهذه المحبلت عددها /

 / قٌصرٌة.ٓٗاك /ومستثمر والباقً مؽلقة وتستعمل كمستودعات وهن

قامت البلدٌة بتنفٌذ شبكة صرؾ صحً ٌخدم أصحاب المحبلت التجارٌة 

% وقامت بتنفٌذ شبكة مٌاه حدٌثة بالتنسٌق مع  2٘والدور السكنٌة بنسبة 

/ ببر، ولسد ٖٔالوحدة اإلدارٌة لمٌاه الشرب، ومن اآلبار االرتوازٌة البالؽة /

ه سد السفان أٌضاً، وتم تنفٌذ شبكة حاجة البلدة من مٌاه الشرب قامت بجر مٌا

/ عداد كهربابً مسجل فً البلدة، وتم تخدٌم البلدة بالهاتؾ ٖٓٓٙإنارة للبلدة /

/ مشترك، كما تم تنفٌذ تزفٌت بالمجبول الزفتً ألؼلب الشوارع ٕٓٓٙاآللً /

ضمن البلدة مع الشارع الربٌسً مع تنفٌذ أرصفة وأردفة للشوارع مع تبلٌط 

حدابق مع  دٌرٌك باالنترلوك، وأٌضاً تم تنفٌذ سبعة –م قامشلو الشارع العا

تشجٌرها ألكثر من مرة، وتقوم البلدٌة بتجمٌع وترحٌل القمامة بواسطة العمال 

واآللٌات وحرقها فً المحرق المخصص لذلك، وتم شراء آلٌة قمامة ضاؼطة 

لكبٌر لها، مع حاوٌات لتؽطٌة العجز الحاصل فً نظافة البلدة نتٌجة التوسع ا

وبهذه الخدمات والتحسٌنات وبوجود رمٌبلن بجانبها، أصبحت البلدة موضع 

اهتمام الكثٌر من سكان المناطق المجاورة، وأصبحت عاصمة تجارٌة لما 

حولها، وتحولت الدور السكنٌة المبنٌة من الطٌن والقش والخشب الى أبنٌة 

حدٌث، وبنٌت فٌها / وبطراز ٗ-ٖ-ٕنظامٌة من االسمنت المسلح بطوابق /

/ شقة، جمعٌة معبدة 1ٓجمعٌات سكنٌة حدٌثة كجمعٌة رمٌبلن التً تضم /

/ ٖ/ شقة وهناك أكثر من /1ٗٔ/ شقة، واآلن تم البدأ بتنفٌذ جمعٌة الحٌاة /ٗ٘/

جمعٌات أخرى مشهرة ولم تبدأ بتنفٌذ مشارٌعها بعد، وهناك إحصابٌة تقول 
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تباع فً سوق البلدة ٌومٌاً،  / طن من االسمنت األسودٖٓٓأن حوالً /

أصبحت البلدة من بٌن األؼلى فً أسعار العقارات، وهذا ما ذكرته إحدى 

 (Girkêlegêالقنوات المشهورة عربٌاً فً نشرة اقتصادٌة مفادها أن بلدة )

تعتبر البلدة األحدث واألؼلى عقاراً على مستوى سورٌة، وبعض دول الشرق 

/ ن 1ٕٗأحداث ناحٌة فٌها بالقرار رقم /األوسط  خاصة بعد إصدار قرار 

/ قرٌة ٗ٘تم البدأ بتنفٌذ مركز الناحٌة وٌتبع لها / 1ٕٓٓ/ٕٔ/ٖٕتارٌخ 

 ومزرعة وبذلك سوؾ تصبح البلدة أكثر أهمٌة ومركزاً إدارٌاً وتجارٌاً كبٌراً. 

 المؤسسات الرسمٌة والثقافٌة والخدمٌة فً البلدة: 

 ئ كهرباء، وحدة إرشادٌة. مركز بلدة، وحدة مٌاه، مركز طوار

 / خمسة. ٘مستوصؾ حكومً، مشفى خاص، مدارس تعلٌم أساسً عدد /

/ اثنان، الكثٌر من المدارس الثانوٌة ٕثانوٌة خاصة واحدة، معاهد خاصة عدد/

 / اثنان. ٕوالمهنٌة بالرمٌبلن، مركز ثقافً بالرمٌبلن، محطة محروقات عدد/

/، مخابر طبٌة ودور أشعة، روضة ٕ٘/، صٌدلٌات /٘ٗعٌادات أطباء عدد /

أطفال، مدرسة خاصة لتعلٌم قٌادة السٌارات، فرن آلً واحد وفرن حجري 

/ ثبلثة، ٖواحد، طاحونة واحدة ؼٌر مستثمرة، معامل رخام وحجر عدد /

كاب وهً كثٌرة، سوق / اثنان، مكاتب لبولمانات نقل الرٕصالة أفراح عدد/

  لبٌع المواشً.
التابعة  لألحزاب  والمقرات تم افتتاح الكثٌر من المكاتب ة السورٌةالثور وأخٌراً وبعد بدأ

الكردٌة، ومراكز ثقافٌة، وصاالت وقاعات، ومراكز تعلٌم للغة الكردٌة حٌث ٌمارس شعبنا 

الكردي فً هذه المكاتب والمراكز الكثٌر من النشاطات الثقافٌة واللغوٌة والسٌاسٌة بعد أن 

 / سنة.05/حرموا منها ألكثر من 

عانت كغٌرها من المدن والبلدات والقرى الكردٌة مؤخراً من تداعٌات الحرب واألزمة السورٌة، 

 وهجرة أبنائها، وتغٌٌر فً تركٌبتها السكانٌة والدٌمغرافٌة.    

_____________ 

 : المصادر 
 دراسة و بحث عن كركً لكً ورمٌالن لالستاذ عبدالحلٌم علً  -
 ومؤسسات رسمٌة أخرى مجلس بلدة كركً لكً  -
 دراسة عن البلدة لالستاذ حسن صالح  -
 بعض من سكان البلدة األصلٌٌن  -
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 موقع )كركً لكً( على الخارطة
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 دٌرك مدٌنة فً منقار البطة*

 محمد قاسم )ابن الجزٌرة(                                      
 

ه على السادسة عندما أردؾ المرحوم والدي خلف ٌتمكنت ال أزال طفبل ً لم 
ظهر بؽل كان ٌركبه متجهاً من كركً سلمان )الصحٌة( إلى دٌرك

(ٔ)
عبر  

ممر ضٌق ٌقطع السهول والمرتفعات البسٌطة والمؽطاة فً كثٌر منها بالحجر 
األسود، سوى تلك الساحات التً امتدت إلٌها ٌد الفبلح العامرة لتحٌلها إلى 

 مزروعات مختلفة تمد البشر بضرورات الحٌاة.
ولكنها  -وهً لٌست طوٌلة واقعٌاً  -ذكر كم من الوقت استؽرقت رحلتنا وال أت

حٌنذاك مملة. ؼٌر أن وصولنا إلى دٌركا حمكو التً كنت  أحلم  ،بدت لً
ًّ شعوري هذا، بل انقلب إلى  -وكؤي طفل رٌفً  -دوما  برإٌتها، خفؾ عل

المختلفة سرور ونحن نجتاز كروم البلدة المخضرة، والتً كانت عناقٌد العنب 
 تتدلى منها، وتظهر حٌٌة من خلؾ أوراق الكرم الساترة.

وهو واحد من مصادرنا  -وعندما نزلنا فً دار خالً، الحاج محمد عمر
كدت أطٌر فرحاً بلقابهم، واستقبالهم البهٌج لنا. ومما  -المٌدانٌة لهذا البحث 

فرنكٌن،  -أن خالً نقدنً  وابنه إبراهٌم  -كحادثة طرٌفة  -الزلت أتذكره 
وهً عبارة عن  -كما كانت تسمى -فاشترى كل واحد منا  كؤسا من الخرت 

ؼالباً ما كان صنعا محلٌاً، من  -بشر الجلٌد فً الكؤس وإضافة شراب حلو 
وعندما وضعت ملعقة منه فً فمً اشتدت  -الماء والسكر ومادة ملونة 

س البن خالً الذي برودته على أسنانً فلم أحسن االستمرار، لذا ناولت الكؤ
تناولها منً فرحا، وكان قد انتهى من كؤسه فلهفها بسرعة وشؽؾ، كما فعل 

 فً األولى  وأنا أنظر إلٌه بعٌن الحسد.
وعلى الرؼم من االنتقال إلى قامشلً فٌها، وفٌما بعد انتقلت إلٌها للدراسة 

مستمرة دراسة المراحل التالٌة إال أن صلتً بالمدٌنة بقٌت لوالحسكة ودمشق 
عبر زٌاراتً المستمرة، وقضاء شهور الصٌؾ فٌها ؼالبا.إلى أن استقرٌت 

فٌها نهابٌا
(ٕ)

 . 
من هنا نشؤت صلتً بهذه البلدة التً تحولت إلى مدٌنة تكبر ٌوماً بعد ٌوم 

 خاصة فً التسعٌنات من القرن العشرٌن وال تزال.
رة عن حٌٌٌن كانت دٌرك ال تزال بلدة صؽٌرة  فً مطلع الستٌنات هً عبا

أحدهما فً الجهة الجنوبٌة من الدوار الذي كان ٌحتضن تمثال الربٌس، والذي 
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أزٌل بعد الثورة. وهو حً  ناله التخطٌط واالهتمام أكثر من جهة سلطات 
القرٌة المسماة  -البلدٌة فً تلك المرحلة، فكان أفضل تنظٌماً من الحً القدٌم 

 دٌنة كلها.دٌركا حمكو، االسم الذي هو مسمى الم
وهو أقدم من الحً الجنوبً  -الحً الشمالً من المدٌنة  -فالقرٌة دٌركا حمكو

كانت تتجمع بٌوتها حول دٌر السٌدة العذراء، والذي تم بناإه فً عام  -
وهو فً وسط إسبلمً كردي ٌشٌر إلى رابطة إنسانٌة ٌنبؽً أن  -2٘ٗٔ

د الجماعات  ذات تإسس وتقوى باستمرار. وفً أٌام السبت عصراً تتواف
إلى هذا الدٌر عبر شوارع وأزقة  -فضبلً عن المتعبدة  -النذور أو اآلمال 
الكردي. وٌنسب البعض اسم دٌرك إلى وجود هذا الدٌر  -الحً اإلسبلمً 

الوحٌد، قبل ان تبنى أدٌرة وكنابس بحسب حاجة أو رؼبة كل طابفة، دٌر 
د بناإه باالسمنت المسلح...الخ. األرمن ودٌر الكلدان...ودٌر السرٌان الذي جد

ٌك فً اللؽة الكوردٌة، أي الدٌر الوحٌد.  -كلمة )دٌرك( هً تركٌب من: دٌر
لكن المذاهب فً التسمٌة تتعدد. ٌقول جمال الولً: ))....كان ٌطلق علٌها اسم 

فؤطلق  2٘1ٔ/ٖ/ٕٗتارٌخ  ٖٙٗدٌرٌك؛ إلى تارٌخ صدور المرسوم رقم 
وٌشتق اسم دٌرٌك  من )دٌرونى( وهً كلمة سرٌانٌة، علٌها اسم المالكٌة  ... 

تعنً الدٌر الصؽٌر((
(ٖ)

 . 
هذا الرأي ال ٌوافق الواقع، ففً أكثر من موقع سمٌت األدٌرة الصؽٌرة بلفظها 
كما فً قرى )دٌرونا قلنكا( أو )دٌرونا آؼً(، أو )دٌرون كفنك( مثبلً فً 

أو )ده رٌك =  –رٌك  وٌرى بعضهم أن االسم مشتق من: ديمنطقة آلٌان. 
Dirêk ،Dêrik أي: الطرٌقان، حٌث كان طرٌقان ٌمران بها، تربطان بٌن )

قرٌة )عٌن دٌوار( حٌث المستشار الفرنسً وباقً المناطق. واعتبر األستاذ 
( تعنً اثنٌن و( حٌث )دDihêrk –)صبري محمد( أنه آت من )ده هرك 

ر ذلك فً محاضرة قربت و)هرك( تعنً مرتفع ٌكثر فٌه الحجر األسود. ذك
فً كروب دٌرك للثقافة الكوردٌة

(ٗ)
 . 

 -عرفت حفٌدة له  -دٌركا حمكو، نسبة لمالكها "حمكو" و ال ٌعرؾ عنه الكثٌر
م/ عن عمر ناهز 2٘٘ٔاسمها عدوله توفٌت حوالً / -بعضهم ٌقول أنها ابنته 

الحاجة بحسب ما تقول  -الثمانٌن، كانت تقطن فً منزل بجانب كنٌسة العذراء
وضحة رمضان حاجو

(٘)
. 

م/ وبقرار وزاري  سمٌت المالكٌة، 2٘1ٌٔقول ٌوسؾ القس )) وفً عام / -
وتحولت  فٌها القٌود والسجبلت الرسمٌة. وألؽً اسم )دٌرك((. وٌشٌر  
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م/ 2ٖٓٔإلى ظروؾ إلحاق الجزٌرة بسورٌة، بقوله: ))......وفً عام /
مهورٌة العربٌة السورٌة تحت المالكٌة بؤراضً الج -ألحقت منطقة الدجلة 

م/ نزحت إلى هذه المنطقة مبات 2ٖٓٔاالنتداب الفرنسً ... وبعد عام /
من العاببلت المسٌحٌة قادمة  من آزخ  وأسفس  وقرى طور عبدٌن )جبل 
األزل( وسكنوا قراها بعد أن عمروا بٌوتها وفلحوا أراضٌها 

وزرعوها...((
(ٙ)

))بعد إلحاق هذه من الكتٌب نفسه:   ٕٔوٌقول فً ص  
م/ بؤراضً الجمهورٌة العربة السورٌة 2ٖٓٔالمنطقة  فً ربٌع عام /

وتحت االنتداب الفرنسً نزحت إلٌها المبات من العاببلت السرٌانٌة  قادمة 
من آزخ  وأسفس وطور عبدٌن، وكذلك من جبال البختٌٌن وشمال العراق 

 وجبال الزوزان، وسكنوا فً دٌرٌك  وقراها ...((.

 رك بٌن األمس والٌومدٌ
(هكتار بموجب ٘٘))كانت دٌرٌك قرٌة صؽٌرة  ال تتجاوز مساحتها )

م/ أما الٌوم 2ٙ1ٔم/ وصدق عام /2ٙٙٔالمخطط التنظٌمً الذي صدر عام /
( هكتاراً ...((111فإن مساحة المالكٌة وفق المخطط التنظٌمً تجاوزت )

(1)
. 

م/ 1ٗ1ٔ-1ٗٓٔعشر/ ٌعود بناء دٌرك إلى حوالً منتصؾ القرن التاسع
إسماعٌل إسماعٌل -بحسب السٌد 

(1)
استناداً إلى حدٌث جرى بٌن المستشار  - 

 -11٘ٔالفرنسً وجده المرحوم إسماعٌل حسٌن من موالٌد  قرٌة كرزك /
م/ كما تإكد وثٌقة صورة إخراج قٌد جده الذي ٌعود تارٌخ تسجٌله فٌها 2ٗٔٔ

 م.2ٖٕٔ/ٕٔ/ٕٙإلى 
من عّمر هذه القرٌة؟ أجابه: والدي. قال المستشار:  سؤله المستشار الفرنسً:

م(. وكانت ذات بٌوت 1ٗ1ٔمتى؟ قال: منذ حوالً ثمانٌن عاما. )أي حوالً 
 من الطٌن.

و من سكان دٌرك القدماء بعض من أقاربه مثل: رسول سلو، رمو موسى، 
حسٌن عبدو...وفٌما بعد رمضان حاجو، وبعض أقاربه وهإالء جمٌعاً ال ٌزال 

 رثتهم ٌعٌشون فً المدٌنة. و
 -لدي صورة عنها -وقد عرض إسماعٌل إسماعٌل صورة عن إخراج قٌد

مدون فٌها )المحلة أو القرٌة: دٌرٌك حمكو(. وهذا ٌنفً لفظة )حنكو( التً 
 دسها بعضهم فً ذهن السٌد الولً فؤوردها فً كتابه المذكور. 

مخزونة فً الذاكرة عن )بلدة  ومن المعالم التً ال تزال إما ماثلة  للعٌان، أو
 دٌرك( والتً أصبحت )مدٌنة دٌرك( فٌما بعد:



  َ.5115 –( 66 -66اٌؼعظاْ ) – اٌؼشؽْٚٚ اٌثب١ٔخ اٌكٕخ –اٌسٛاؼ  - (115)

 

[115] 

 

الثكنة الفرنسٌة: ٌقول السٌد جمال الولً: ))قدمت قوات فرنسٌة  من  -ٔ
( فً أٌار أواخر Zexîrê–)دمرقابو( أي باب الحدٌد )قرٌة زخٌري 

الثبلثٌنٌات. ثم بنوا ثكنتهم الكبٌرة فً ))دٌرٌك ((
(2)

 . 
ل أطبلل هذه الثكنة قابمة. وهً فً موقع مرتفع مطل على المنطقة وال تزا

 من جهاتها األربع. 
دٌر السٌدة العذراء: الذي سبقت اإلشارة إلٌه، وٌقال أن موقعه كان آثار  -ٕ

ٌقول: إنه كان دار سكن اكتشؾ تحت  -ٌوسؾ كامل  -دٌر قدٌم، وبعضهم 
ود دٌر قدٌم، فتبنى أوقاؾ أركانه صلٌباً على حجر، فاعتبر مإشراً على وج

 السرٌان بناءه وفق النموذج الحالً.
م/ قرر المجلس الملً السرٌانً 2ٌ٘ٗٔقول ٌوسؾ القس: ))وفً عام / 

األرثوذكسً فً دٌرٌك ترمٌم بناء الكنٌسة ((
(ٔٓ)

 . 
ومنها )العٌن  –عدد كبٌبر من ٌنابٌع الماء: قبل أن تجؾ جمٌعاً  -ٖ

العسكرٌة(
(ٔٔ)

حت أركان جسر على طرٌق عٌن ٌوار. أهدرت التً بقٌت ت 
البلدٌة برباسة السٌد )جوزٌؾ أنطً( معلماً أثرٌاً عمره ٌقرب من القرن. ومن 
العٌون األخرى، عٌن للرجال، وعٌن للنساء، وعٌن إبراهٌم حمسٌه، وهً 

كلها متقاربة، قرٌبة من منطقة العٌن العسكرٌة
(ٕٔ)

 على طرٌق عٌن دٌوار. 
زالت آثارها، وربما ذكرها من ذاكرة األؼلبٌة، كانت فً موقع دار بلدٌة:  -ٗ

دار المرحوم )محمود عبدو كرو( الحالٌة على طرٌق مبنى التجنٌد، وكانت 
تحٌط بها حدٌقة تشمل  موقع مإسسة الكهرباء  القدٌمة  ودار خلٌل الماكٌنجً 

 -بٌة من الجهة الجنو -اآلن، مسورة بؤعمدة من حدٌد وسٌم. وبالقرب منها 
مبنى دابرة النفوس، لم ٌتبق منه شًء  وتحولت إلى دور سكن علماً بؤن 

جمال  -م. 2ٖٖٔ/1/1ٔتارٌخ  ٗٔٗٔإحداث البلدٌة كان ))بموجب المرسوم 
 الولً((.

بحسب ما ٌذكره حاجً شاهٌن-٘
(ٖٔ)

كانت  مدرسة ابتدابٌة  فً موقع دار  
بواقها ٌسمى )كلٌرو(،  وكان  -قرٌبة من الجامع الكبٌر -ٌوسؾ شلبنً اآلن 

م/ العام الذي تم فٌه بناء أول 2ٗ1ٔوٌرجح أنها تعود إلى الفترة قبل العام /
مدرسة رسمٌة فً دٌرك، وسمٌت "مدرسة المؤمون الرٌفٌة" هً اآلن مكان 
لبعض دوابر التابعة لوزارة التربٌة، وبنٌت أول مدرسة سرٌانٌة مبلصقة 

طٌن والخشب، مكونة من ؼرفة واحدة م/ من ال2ٖٕٔلكنٌسة السرٌان عام /
 حوالً تسعة أمتار ... 

 أما أولى المدارس فً المنطقة فقد كانت فً قرٌة )عٌن دٌوار(. 
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كبلهما قابمان، ٌعودان إلى  بداٌات  -دار مدٌر المنطقة  -مبنى السراي  -ٙ
وكان مبنى للقابمقامٌة والقضاء  -الخمسٌنٌات من القرن الماضً )العشرٌن( 

وقع  قبلً الجامع الكابن ؼربً بناء مإسسة البرٌد. وبجانبه استراحة فً م
للموظفٌن تحول  جمٌعها إلى محبلت ومكاتب وعٌادات... ٌقول المهندس 

الزراعً محمد سٌد أبو كاوة
(ٔٗ)

. إنهم كانوا صؽاراً ٌلعبون فً هٌكل بناء 
 السراي فً مطلع الخمسٌنات.

  لعربً اإلشتراكًموقع شعبة حزب البعث ا مستوصؾ فً -1
أول عام ٌتم تلقٌح التبلمٌذ ضد األمراض السارٌة كان م/ 2ٖٗٔ))عام/

حالٌاً(.  -فً شارع األخطل  -)الجدري والحصبة( فً مستوصؾ دٌرٌك 
 جمال الولً(. -دٌرٌك  -)كتاب المالكٌة 

اآلن(: بجانب المطحنة )ومعمل الجلٌد( على  الجامع القدٌم )الجامع الكبٌر -1
عٌن ٌوار، وكان مبنٌا من الحجر والطٌن وسقؾ خشبً، وفً باحتها طرٌق 

بركة ماء مبنٌة من الحجر ركب علٌها صنابٌر ماء للوضوء فٌما بعد، وفٌها 
ببر ٌسحب الماء منه بالدالء للوضوء بؤبارٌق، وكان وقفاً من السٌدة عابشة 

هلهما والدة الحاج صالح استلً الذي اضطر للذهاب مع أخٌه محمد علً وأ
من بعض اآلزخٌٌن المستقوٌن  -خوفاً  على حٌاتهم  -إلى القامشلً 

 )الحاجة وضحه(. بالفرنسٌٌن حٌنذاك. بحسب
فً موقع تمثال الربٌس كانت مجموعة من الدكاكٌن تابعة للبلدٌة  ومإجره  -2

إلى بعض المواطنٌن، وفً الجهة الشرقٌة والجنوبٌة منها  صفوؾ من 
ة من خشب وتنك تستخدم كمتاجر. وفً الجنوب كولبات )كولك( مصنوع

الشرقً منها كان تنور أم سمعان والتً كانت وافدة مع أبنابها من حوران 
ومنهم المهندس الزراعً القدٌر )ماجد شماس( الذي كان مدرساً ومدٌراً لدار 

 المعلمٌن بالحسكة فً ستٌنات القرن الماضً.  
حاجة المتسوقٌن ... ومعالم أخرى  وكانت توجد مقاه ومطاعم متواضعة تلبً 

دارسة لم ٌعد لها أثر وال ذكرى إال فً ذاكرة قلة من الناس. منها مثبل 
))إحداث مخفر للدرك على نفقة النقٌب فً الجٌش، حسنً الزعٌم  وقد قام 

 جمال الولً((. -بتؤجٌره للدولة
تٌل(())وكان أول إنارة بالكهرباء فً الخمسٌنات تقرٌباً من قبل ساؼا  

(ٔ٘)
 .

 .ٖٙ٘كتاب الحسكة، أحمد ماردٌنً ص 
 

 التطور فً األداء اإلداري  لدٌرك
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ٌّن الشٌخ /رضا 2ٖ1ٔ))أول قابم مقامٌة أحدثت فٌها كانت عام / م/ وع
وكانت المنطقة  والقابمقامٌة  سابقاً فً  لمنطقة الدجلة.األٌوبً/ أول قابم مقام 

  وار حٌث قصر المستشار الفرنسً.عٌن دٌ
مكن اإلشارة  إلى أن منطقة دٌرٌك أصبحت تابعة  لسورٌا بعد أن تم وٌ

 جمال الولً(. -م 2ٕ1ٔتخطٌط  الحدود بٌن سورٌا وتركٌا  عام 
 من كتاب الحسكة ... 2ٙوٌزٌد األمر توضٌحاً، السٌد أحمد ماردٌنً فً ص 

))بعد الحرب العالمٌة األولى خضعت الببلد لبلنتداب الفرنسً، وفً عام 
م/ أصبحت منطقة الحسكة ورأس العٌن قضاء مركزه الحسكة، وألحق 2ٕٕٔ/

م/ أخذ التواجد السوري ٌتؽلؽل نحو 2ٕٖٔبمتصرفٌة دٌر الزور، وفً عام/
الشمال الشرقً، فؤحدث قضاء ثان  سمً بقضاء )بٌاندور( وفً عام 

م/ خرجت حملة عسكرٌة فرنسٌة من الحسكة  نحو الشمال واستقرت 2ٕ٘ٔ/
م/ تم تخطٌط الحدود مع 2ٕ1ٌٔض )القحطانٌة(، وفً عام /فً قبور الب

تركٌا، فؤلحق القسم الواقع فً أقصى الشمال الشرقً للجزٌرة )محافظة 
 الحسكة(، فجعل قضاء سمً بقضاء ) عٌن دٌوار(. 

 وقد مرت تسمٌة دٌرك بثبلث مراحل:
 مرحلة قابم مقامٌة الدجلة:   -أ

 م/. 2ٖٗٔ – 2ٖ1ٔأول قابم مقام: رضا األٌوبً /
 م/.2ٗٙٔ – 2ٗ٘ٔأخر قابم مقام: اسكندر محاماة /

 دٌرٌك: ة  قابم مقامٌة مرحل -ب
 م/.2ٗ2ٔ -2ٗٙٔأول قابم مقام: ماجد المالكً /

 م/.2ٙٔٔ-2٘2ٔآخر قابم مقام: محمد مهدي سلطان /
 مرحلة مدٌرٌة منطقة المالكٌة: -ج

 /. م2ٕٙٔ – 2ٙٔٔأول مدٌر منطقة: الرابد محمود الحورانً /
)تفاصٌل هذا التقسٌم فً صالون السراي على لوحة بجانب  باب مدٌر  

 المنطقة وفٌه جمٌع أسماء القابمقامٌة، ومدراء المنطقة، وتوارٌخ إدارتهم(.
ٌبلحظ أن حركة التعرٌب طبخت منذ بداٌة عهد االستقبلل، حٌث أن سورٌا قد 

ذت طرٌقها إلى م/ ولكنها )حركة التعرٌب( اتخ2ٗٙٔنالت استقبللها عام/
التطبٌق فً مطلع الستٌنات )عهد االنفصال بٌن سورٌة  ومصر(، وتكرست 

م. بتبنً نظام البعث 2ٖٙٔآذار  1فً عهد استٌبلء البعث على السلطة فً 
العربً االشتراكً نهج المبلزم )محمد طلب هبلل( والذي تشٌر إلى إحدى 

اإلنسان، وفً ( لحقوق DADتطبٌقاته، كراسة صادرة عن منظمة داد )
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م/ على 21ٖٔ/ منه: )) تم تنفٌذ المشروع العنصري فً عام /ٔٔالصفحة /
طول الحدود السورٌة مع كل من تركٌا والعراق فً محافظة الحسكة 

/ كم، وقد تم بموجبه  ٘ٔ-ٓٔ/ كم، وعرض ما بٌن /1ٖ٘)الجزٌرة( بطول /
من محافظتً توطٌن اآلالؾ من العوابل العربٌة فً هذه المناطق. جًء بهم 

 الرقة وحلب. 
 / مركز استٌطانً  وهً:ٔٗأقامت لهم القٌادة القطرٌة لحزب البعث الحاكم /

تل  -٘مصطفاوٌة الؽمر    -ٗالصحٌة،  -ٖتل الصدق،  -ٕعٌن دٌوار، -ٔ))
 -2، ٕتل علو رقم  -1،  ٔتل علو رقم -1حمراء الؽمر،  -ٙأعور الؽمر، 

توكل الؽمر ....((، ووزعت علٌهم  -ٔٔشبك الؽمر،  -ٓٔجوادٌة الؽمر، 
أكثر من ثبلثة أرباع ملٌون دونم من أخصب األراضً الزراعٌة من 

وحرمت اآلالؾ من  المساحات المستولى علٌها من أراضً المواطنٌن الكرد،
حٌة الكردٌة من أراضٌهم الزراعٌةالعاببلت الفبل

(ٔٙ)
. 

 قابم مقامٌة الدجلة )المنطقة التابعة لها(   
عٌن دٌوار قضاء باسم )قضاء عٌن دٌوار(كانت 

(ٔ1)
م/، بعد 2ٕ1ٔحوالً / 

إلحاقها بسورٌة. ثم انتقلت إلى دٌرك التً أصبحت فٌما بعد التعرٌب 
)المالكٌة(. فما هً المناطق التً كانت تتبع هذا المركز اإلداري سواء فً 

 عٌن دٌوار أو فً دٌرك..؟
والحرٌة ٌقول مإلؾ كتاب: الجزٌرة فً عهد االستقبلل

(ٔ1)
 : 

))وتسمى مدٌنة دٌرٌك وملحقاتها، عٌن دٌوار، دٌرونة آؼا، تل علو  وتل 
)مركز هام وفٌه محطة تل كوشك الشهٌرة؟(، وهً  Tilkoçek -كوشك 

واقعة على السكة الحدٌدٌة بحدودي العراق وسورٌا(، وهً أول محطة 
شخصٌات  سورٌة من الشرق، وقد لعبت دوراً كبٌراً فً الحرب، وتزورها

تل  -كثٌرة، ولو عنً بها جدٌاً ألضحت  من المحطات المنظمة والمزدهرة 
و)جل آؼا( بقضاء الدجلة لوقوعها على مقربة من نهر الدجلة((.   ،كوشك
 وٌقول:

))فً الجزٌرة عشابر متنوعة وكثٌرة، ولها رإساء وزعماء ناصروا القضٌة  
وعشابر كردٌة، ولهذه الوطنٌة فً أطوارها، وهً قسمٌن: عشابر عربٌة 

العشابر مصلحة حكومٌة منظمة مركزها فً الحسكة  تسمى مصلحة العشابر 
وهً تدار الٌوم من قبل المبلزم أول )بكري قوطرش( الذي استطاع بؤخبلقه 
العالٌة، ونشاطه الكبٌر وإخبلصه أن ٌزٌل كثٌراً من الخبلفات  ... ((، 

كانت  -أو المالكٌة فٌما بعد  -دجلة فالمنطقة التً كانت تدار من قبل قضاء ال
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وناحٌتا  -واسعة تصل حتى قبور البٌض )تربه سبً( المعربة إلى )القحطانٌة(
تل كوجر)تل كوشك( ، وجبلؼا أو )جل آؼا( التً عربت إلى )جوا دٌة(، 

ها: إحداث ناحٌة )كركً لكً( علٌدارٌة طرأت اإلجراءات اإلولكن  بعض 
حاق ناحٌة  )تربه سبً( بمنطقة قامشلًالمعربة إلى )معبدة(، و إل

(ٔ2)
 . 

 ٌقول السٌد إسماعٌل إسماعٌل:
"استقدم جدي )كبرو الحكٌم( من آزخ لمعالجة ابن عمه )رسول سلو(  الذي 
جرح  فً قتال مع بعض العشابر التً حاولت  قطع الطرٌق أمام )ناٌؾ 

 - مصطفى باشا( فً إحدى رحبلته من زوزان إلى منطقة جبل )قره جوخ
طلب إلٌه السكن عنده. وكان كل من القس )أفرام كوركٌس الكراتشوك( ثم 

كنً( جد )د.رٌمون(، وإبراهٌم سٌدكً )والد المحامً المرحوم صبري( قد 
من األتراك،  است( هربپهس -هزخ(، و)أسفس  –جاإوا قادمٌن من )آزخ 

وسكنوا القرٌة معه
(ٕٓ)

. 
 ملكٌة دٌرٌك 

بحسب حفٌدهما  -ل تسجٌل دٌرك باسمٌهما تعففاً لم ٌقبل حسٌن وابنه إسماعٌ
على الرؼم من كونهما البناة األوابل لها، ألن ملكٌتها تعود لشخص  -اسماعٌل 

 اسمه )رزقو(. فمن هو رزقو؟ وكٌؾ امتلك دٌرك؟
اآلراء متفاوتة حول ذلك وسنوردها، ثم نعلق علٌها إذا وجدنا ما ٌستدعً 

 التعلٌق.
مالكها وقد اشتراها من بعض المبلكٌن  من جزٌرة كان رزقو أنطون هو   -ٔ

بوطان )جزٌرة ابن عمر(، ولكننً ال أذكر أسماءهم )تاج الدٌن قدري عبد 
 الؽنً(.

 كانت دٌرٌك ملكاً لثبلثة أشراؾ من جزٌرة بوطان هم كل من:  -ٕ
)أبو ب( عبد الكرٌم أفندي   -( محمد حاجً حافظ )صاحب قصر دال( أ

لٌمان. قتل بعضهم أخاً لـ )رزقو(،  ووضعوا جثته أمام ج( سٌد س -( دروٌش
إلى  -تحت ضؽط اتهامه  -دار أحد المبلكٌن )محمد حاجً حافظ( فاضطر 

مصالحة بالتنازل عن حصته لـ)رزقو( واشترى آل عبد الؽنً )قدري 
واخوانه( بعضاً من حصة رزقوا  الذي مات ولم ٌكن له أوالد ٌرثونه فجاء 

الذي  -أفندي( من العراق، وباع حصته ألوقاؾ السرٌان  ابن أخٌه )سلٌمان
عن / خمسة عشر ألؾ لٌرة سورٌة )ٓٓٓ٘ٔلقاء مبلػ / -تمثله الكنٌسة 

 إسماعٌل هٌبت(.
من أشراؾ  -عبد هللا شعبان  -كانت ملكٌة دٌرٌك تعود إلى كل من: أ -ٖ
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رة ٌوسؾ أفندي أخو رزقو. وكان والدهما ربٌساً لبلدٌة جزٌ -الجزٌرة. ب
وقد جاء ٌوسؾ أفندي  -ٌتفق معه إسماعٌل هٌبت فً هذه المعلومة -بوطان 

بمساعدة من )إسماعٌل حسٌن( إلى دٌرك ثم بٌشابور )فش خابور( هرباً من 
بقٌت لدٌه على  -مسدساً  -الترك. وقد ترك خبلل هذه الرحلة ودٌعة عند جدي 

ة إلى رزقو الذي مدى  خمسة عشر عاماً،  وقد حّمل جدي أحد المهربٌن دعو
كان ٌسكن فً العراق للمجًء إلى دٌرك وتسلم ملك أخٌه. فحضر مع زوجته 
)شفٌقه(، وسكنا دار جدي مدة حتى جهزت داره، أخبره جدي بخبر ملكٌته 
لدٌرك خلفاً ألخٌه )ٌوسؾ أفندي( مناصفة مع )عبد هللا شعبان(،  ثم سلمه 

تمثله الكنٌسة   -أوقاؾ السرٌان وبعد وفاة رزقو تفاهم  -المسدس  -ودٌعة أخٌه 
وكبلء عبد هللا شعبان على تقاسم ملكٌة دٌرك بواقع  -مع آل عبد الؽنً  -

 والثلث آلل عبد الؽنً )إسماعٌل إسماعٌل(. -لؤلوقاؾ  -الثلثٌن 
كانت القرى المحٌطة بدٌرك حتى )عٌن دٌوار( تحت سٌطرة مصطفى  -ٗ

-وكما تقول الحاجة وضحة رمضان حاج –باشا 
(ٕٔ)

وتتابع القول: وكان  
وكٌله عبد الكرٌم أفندي قبل أن ٌجًء رزقو الذي استلم ملكٌة دٌرك من ابن 

أخٌه )صبري(، والذي كانت أخته زوجاً لـ )سلٌمان حاج إٌلٌا(، وعلى أساس  
فً بٌع قطع من أراضً  -ذلك ظل سلٌمان هذا ٌتصرؾ  حتى وقت متؤخر 

لملكٌة إلى أوقاؾ السرٌان، ولكنها قالت: ولم تعرؾ كٌؾ تم انتقال ا -دٌرك 
بؤن آل عبد الؽنً  ٌمثلهم قدري، حصلوا على ما حصلوا علٌه عن طرٌق 
السٌدة )لطفٌة(  زوج )عثمان أفندي(، ومن ثم )عبد الكرٌم أفندي(، وكانت 

ترتبط بصلة قرابة مع آل عبد الؽنً، وقد أٌد )ٌوسؾ كامل(
(ٕٕ)

هذه المعلومة   
لطفٌة، ولكنه قال:عن طرٌق عبد الكرٌم أفندي وابنه، وكانا  دون ذكر للسٌدة

تسلم البلدٌة  والمخترة أٌضاً على  -بحنكته  –ٌنزالن فً ضٌافة رزقو الذي 
الرؼم من معارضة البعض مثل ))داوود متو، سلو حاجو، كامل عثمان )والد 

ت ٌوسؾ.((، ووجدوا بسبب موقفهم تعنتاً من السلطات الفرنسٌة التً أراد
 إجبارهم على القبول به.

)حمكو( كان مالك دٌرك وهو من )جزٌرة بوطان(، وقد اشترى رزقو منه  -٘
 ملكٌة دٌرك.

 هذه الرواٌات المتعددة تتفق على أن:
دٌرك كانت ملكاً ألشراؾ جزٌرة بوطان. والد رزقو كان ربٌس بلدٌة  – ٔ

من أشراؾ  أن ٌكون واحداً  -فً هذه الحال  -جزٌرة بوطان، فبل ٌستبعد 
الجزٌرة الذٌن لهم حصص فً دٌرك، أو أنه حصل على حصة عبر وظٌفته 
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 كربٌس للبلدٌة.
كانت المنطقة كلها تتبع جزٌرة بوطان التً كانت إمارة كردٌة توالى علٌها  -ٕ

)البدرخانٌون( الذٌن جرت حروب بٌنهم وبٌن   تمثلت فً آخرها أمراء
رٌا، النتٌجة نفٌهم أو هروبهم إلى سو وكانت -العثمانٌة  -الحكومة التركٌة 

أول جرٌدة  وبلدان أوربٌة مختلفة، وقد أصدر أحدهم )مدحت عالً بدرخان( 
، وٌحتفل فً القاهرة م/221ٔالتً صدرت عام / )كردستان(كردٌة والمسماة 

 .نٌسان ٕٕ، فً الكرد بتلك المناسبة كل عام
بالقراءة والكتابة، كانت  من كان ٌتمتع بوعً  مدنً  ٌعتمد على المعرفة  -ٖ

الفرص متاحة له  للحصول على األراضً والقرى، وتسجٌلها باسمه أٌضاً 
بحسب )حنا بولص عمٌرٌنً(

(ٕٖ)
الذي ٌستمر قاببل:  "وهذا ٌفسر أن بعض  

الناس لدٌهم الوثابق فً حٌن أن الكثٌر من المتصرفٌن باألراضً ظلوا 
رمضان حاجو، داوود متو، آل فبلحٌن ببل وثابق" منهم فً دٌرك مثبلً: 

، وهم من )عن بولص عمٌرٌنً(جانكو، آل إسماعٌل حسٌن وأقربابهم، 
 السكان األقدم فٌها.

 عٌن دٌوار
قرٌة عٌن دٌوار كان المركز األول  للمستشار الفرنسً  تعرؾ بقضاء عٌن 
دٌوار، ثم قضاء الدجلة قبل أن تصبح دٌرك قضاء الدجلة  ومركزاً للمستشار 

 سً ولدوابر الدولة المختلفة.الفرن
، ٌنشر آخر هذه القرٌة تطل على نهر دجلة الذي ٌنساب حٌناً، وٌهدر حٌناً 

، ومن جهة أخرى فهً تطل على مدٌنة )جزٌرة بوطان(، ٌجريالحٌاة حٌث 
( كما ٌسمٌه الكرد، و)الجسر pira Bafidوالجسر األثري المعروؾ بـ )

بٌة، وٌعد أهم أثر ) ... ٌتؤلؾ من ثبلثة  الرومانً( كما ٌرد فً األدبٌات العر
أقواس تحتوي على أبراج كما ٌبدو إنها كانت تستخدم لرصد فصول السنة من 

جمال الولً( -خبلل اتجاهات الشمس 
(ٕٗ)

 . 
))وٌذكر السٌد جمال الولً  بؤن طبٌباً فرنسٌاً كان فً عٌن دٌوار قتل ألسباب 

ر )أحمد نافذ بك( فً صٌؾ أخبلقٌة، فحل محله الطبٌب الكردي الشهٌ
م/ اقترح على ربٌس بلدٌة عٌن دٌوار حٌنذاك السٌد )عبد 2ٖٓٔحزٌران عام /

الكرٌم مبل صادق( أن ٌتم تجمٌع المٌاه فً حوض كبٌر، وتزرع حوله 
األشجار المثمرة، نجح المشروع، وزرعت عٌن دٌوار باألشجار المثمرة 

))
(ٕ٘)

عٌن ؼٌدا( أدنى الجسر الرومانً، ، وتوجد آثار عدة منها )مناروك(، و)
المهملة من  -وبجانبه أطبلل ٌقال أنه لجامع. هذه القرٌة السٌاحٌة الجمٌلة 
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مرشحة ألن تكون أفضل موقع سٌاحً ٌجمع بٌن جمال   -المعنٌٌن بكل أسؾ 
التضارٌس  والتواء نهر )دجلة( الموؼل فً التارٌخ، المشبع باألحداث 

ة بوطان حٌث ملحمة )مم وزٌن( الخالدة، والتً والحكاٌا، والمطل على جزٌر
خلدها )أحمدي خانً( شعراً، وترجمها إلى العربٌة الدكتور )محمد سعٌد 
البوطً( فً عدة طبعات أهمها الطبعتان األولى فً دمشق أواخر الخمسٌنات 
من القرن الماضً، والثانٌة مطلع الستٌنات فً بٌروت قبل أن تحذؾ مقدمته 

لة سرقة ات السورٌة عندما رؼب فً إعادة طبعه إثر محاوبطلب من السلط
عندما ٌبكً الربٌع )القصة مذكورة فً مقدمة من مخرج أردنً تحت عنوان: 

 حٌن صدورها.سٌاسٌا الطبعة الثالثة(، وتتمٌزان بكونها مقدمة تعد جرٌبة 
ثم توالى كتاب كورد فً معالجتها كل بطرٌقته. فضبلً عن مكانتها فً الثقافة 

مدٌنة حبلى بحكاٌا  بوتان )جزٌرة ابن عمر(األوروبٌة وؼٌرها. مدٌنة جزٌرا 
التارٌخ العلمً واإلداري والعسكري، ومنها حكاٌة ندرجها لطرافتها: سؤل 
األمٌر مستشاره )علو(: ما أطٌب طعام فً لقمة؟   فقال: البٌض..  وسكت 

؟ فرد علو سرٌعاً:  األمٌر حتى مر عام كامل، وفً نفس الٌوم  قال: علو بماذا
 بالملح آٌها األمٌر.!! إنها من عبلمات الذكاء واآلداب فً الحكم.

وأود أن أختم هذا البحث بالحدٌث عن أول إمام وهو )المبل عبد السبلم  
الجامع القدٌم -الجزٌري(، ألول جامع فً دٌرك 

(ٕٙ)
الذي مرت اإلشارة إلى  - 

على نفقتهاأن السٌدة )عابشة أم صالح استلً( عمرته 
(ٕ1)

لكنه لم ٌدم فً  - 
دٌرك طوٌبلً  بل ذهب إلى قامشلً خوفاً من بعض اآلزخٌٌن

(ٕ1)
الذٌن  

 -وهم الكرد هنا -تناؼموا مع الفرنسٌٌن واستقووا بهم  فكانوا ٌقتلون المسلمٌن 
مما أوجد ارباكاً فً المنطقة، تمخض فً بعض حاالته عن استقدام اإلنكلٌز 

جمال  -دٌرٌك  –)كما ٌذكر كتاب المالكٌة  -القس( على ٌد والد )ٌوسؾ 
الولً( لضرب القرى الكردٌة ومنها قضاء رجب )قزرجب( والتً أشعل النار 

)واحترقت فٌها العدٌد من البٌوت ، وكذلك أول دٌوان شعري للمبل عبد فٌها،
كما دخلوا قرٌة  الحوار ( -السبلم الجزٌري، الذي كان من ساكنً القرٌة

أو حنٌوٌة( بعد مقتل )رمً فقه( والد الشاعر الضرٌر )سلو كورو( )حناوٌة 
ب ؼٌره من شعراء إلى جان مبلحمكثٌر من أشكال الؽناء والال الذي حفظ 

،  ومنهم )رموي دنك بٌژ( شاعر آل حاجو الذي قضى ردهاً الكرد الؽنابٌٌن
هما من الزمن فً دٌرك ٌرعى شإون دراسة أوالده فٌها، وال ٌزال الكبٌر من

 .الؽنابً مقٌماً فً دٌرك، أخبرنً إنه ٌحاول جمع تراث أبٌه
وأما المبل عبد السبلم فقد كتب عنه مفتً قامشلً، المبل )أحمد بن المبل محمد  
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الزفنكً( فً شرحه لدٌوان المبل  الجزري المشهور والذي سماه: )العقد 
لثانً منه: قال فً خاتمة الجزء ا -الجوهري فً شرح دٌوان المبل الجزري( 

))ولكن الحق ٌقال إن الذي لقٌت منه  معونة فً ابتداء عملً  كان المؽفور له 
العالم الفاضل المبل عبد السبلم ناجً الجزري رحمه هللا. والذي كان من 
أعٌان علماء الجزٌرة وكان إماماً ومدرساً فً )المدرسة الحمراء( بجزٌرة ابن 

فً القرن العاشر الهجري، المعاصر التً بناها األمٌر )شرؾ خان(  -عمر 
ٌقصد الشاعر المبل الجزري  -والتً دفن فٌها المبل أٌضاً  -رحمه هللا  -للمبل 

ثم هاجر المبل عبد السبلم  ألسباب سٌاسٌة ودٌنٌة إلى  -صاحب الدٌوان 
سورٌا  وكان إماماً فً الجامع الكبٌر بمدٌنة القامشلً ... فرحمه المولى 

نه ؼرؾ جنانه  آمٌن((رحمة واسعة وأسك
(ٕ2)

)وٌمكن اإلضافة بصدد المبل .
عبدالسبلم الجزري، أنه قد قام فعلٌا بشرح مهم لدٌوان الجزري، وقد تم طبع 
نسخته للشرح فً اقلٌم كوردستان العراق، باشراؾ العبلمة عبدالرقٌب 
ٌوسؾ، الذي هو بدوره من أبناء جزٌرة ابن عمر. كما توجد النسخة 

بن زٌن العابدٌن بن  شرح الدٌوان عند حفٌده، عزالدٌنالمخطوطة من 
عبدالسبلم. هذا وستقوم الحوار بنشر دراسة موجزة عن المبل عبد السبلم فً 

 األعداد القادمة.(
وآخر ما نختم به البحث، هً العبارات التالٌة التً وردت فً دراسة عن   

منطقة المالكٌة )دٌرك( فً أحد أعداد نشرة )الطرٌق(
(ٖٓ)

. ))عند القٌام بؤي 
بحث أو دراسة  حول منطقة المالكٌة البد من العودة إلى تارٌخ إمارة بوطان 
)جزٌرة ابن عمرو( نسبة إلى الحسٌن بن عمر بن الخطاب، واسمها القدٌم 

 باآلرامٌة ) كازار تاي كوردو((.
))كانت إمارة بوطان أسوأ حظاً من الوالٌات الكردٌة.  إذ تجزأت إلى ثبلثة  

أقسام، القسم األكبر منها فً سورٌا، وجزء صؽٌر فً العراق، والباقً ظل 
فً تركٌا،  مع بقاء الجزٌرة نفسها داخل تركٌا ..((، وهذا ما جعلنا نزاوج 
قلٌبلً بٌن الحدٌث عن جزٌرة بوطان وعن دٌرك. ونؤمل أن نكون قد قدمنا 

ونتناول حكاٌات  عرضاً مفٌداً ولعلنا سنتبعه بعرض آخر فٌه تفصٌبلت أكثر،
 . أخرىوقصص وأحداث 

 توفٌق من هللا.ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن دٌرك  ترجمه إلى موجزاً  برؼبة من السٌد شفان دهوكً كتبت بحثاً  -ٔ*
لة "مٌرك" التً تصدر فً اللؽة الكوردٌة باألحرؾ العربٌة، ونشره فً مج
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ثم أتبعته بعدة حلقات نشرتها م/، 1ٕٓٓآذار/  ٖٗالعدد  -كوردستان العراق 
فً المواقع تحت عنوان "دٌرك مدٌنة فً منقار البطة"، وهو مصطلح 
جؽرافً ٌقصد به منطقة الجزٌرة السورٌة. وأطمح ان أستكمل البحث لٌصبح 

هللا. لذا آمل من كل من ٌود أن  شامبلً ٌصلح ألن تجمعه دفتا كتاب إن شاء
ٌفٌدنً إلؼناء الموضوع، أو تصحٌح ما أخطؤت فٌه، أو إضافة... مرفقاً 

 ثبوتٌات، فلٌتكرم باالتصال بً على:الوثابق والب
/.....  اإلٌمٌل:  2ٖٖٗ٘٘ٙ1ٕٓ/ ....... أو الموباٌل /1ٖ٘ٓ٘ٗالهاتؾ / 

tmail.comm.xane@ho .... أو لقابً مباشرة ...... 
بدعوة مشكورة من مجلة )الحوار( التً أقدر جهودها فً الؽاٌة والمنهج  -ٔ

فقد هٌؤت هذا البحث، وهو عبارة عن  -عبر هٌبة التحرٌر –واالستمرار 
إعادة صٌاؼة للحلقات التً نشرت على االنترنت تحت عنوان "دٌرك 

 مدٌنة فً منقار البطة".
 

 
 

mailto:m.xane@hotmail.com
mailto:m.xane@hotmail.com
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 هوامش والمراجع:ال
 
 الخضرة.كنا نربع فً هذه القرٌة )كركً سلمان( الؽنٌة حٌنها بالماء و  (ٔ)

( انتقلت إلٌها لدراسة الصفوؾ )األول والثانً والثالث والرابع( االبتدابً  ٕ)
 – 21ٙٔم/، وعلمت فٌها ما بٌن /2ٙ1ٔم/ ثم التاسع/2ٕٙٔ-2٘2ٔ/

انوٌتً ٌوسؾ العظمة والطلٌعة م/ ألعود إلٌها لتدرٌس الفلسفة فً ث212ٔ
م/، وقداستقرٌت فٌها 22ٖٔم/ حتى عام استقالتً /21ٖٔللبنات منذعام /

 نهابٌاً.

وبذكر السٌد احمد ماردٌنً فً كتابه   - ٕٓٔدٌرك ص  -( كتاب المالكٌة ٖ)
 -م/ أصبحت مدٌنة المالكٌة 2ٖٙٔ))وفً عام / ٕٕٓمحافظة الحسكة .... ص

منطقة وقد تبدل اسم دٌرك فؤصبح المالكٌة وذلك فً مركزاً لل -دٌرك آنذاك 
 م((.2ٙٔٔ/2ٙٓٔعام 

( " كروب دٌرك للثقافة الكوردٌة" تجمع ثقافً أسسته مجموعة شباب من ٗ)
م/ بوحً من دعوة الكاتب الكوردي )محمد أمٌن 22٘ٔمثقفً المدٌنة عام /

أحمدي بوز أرسبلن( الذي دعا لٌكون هذا العام عام ملحمة )مم و زٌن( و)
م/، وجمدها بعد أن ٕٔٔٓخانً(، واستمر فً أنشطته الثقافٌة حتى العام /

كثرت التجمعات الثقافٌة والسٌاسٌة. استضاؾ معظم مثقفً الكورد فً 
 الجزٌرة.

كولبة –نسبة إلى  -الحاجة )وضحة( زوج المرحوم الحاج صالح كولكً ( ٘)
لع مجٌبه الى دٌرك ثم كان ٌستخدمها للبٌع والشراء مط -كولك بالكوردٌة  -

تحسنت حاله، واقتنى دكاًنا، ومن أوالده الطبٌب )سلٌمان صالح(، وؼٌره 
حصلوا على شهادات علٌا بما فٌهم بناته، وكل ذلك بفضل والدتهم التً تمتعت 
بوعً ممٌز كامرأة فً ظروؾ ؼلبت األمٌة والجهل فٌها رجال المنطقة 

 .-وكانت هً أٌضا أمٌة  -ونساءها.

، وهو نفسه مإلؾ ٕٓوسؾ القس، كتٌب كنٌسة السٌدة العذراء، ص( ٌٙ)
 كتاب )آزخ رجال وأحداث(. 

 دٌرك. –كتاب المالكٌة  -جمال الولً  (1)

 حفٌد اسماعٌل حسٌن الذي عمر والده قرٌة دٌرك، وكان هو مختاراً فٌها. (1)
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 دٌرك.–كتاب المالكٌة  -جمال الولً  (2)

 راء ولمحة عن المالكٌة(.( كتٌب )كنٌسة السٌدة العذٓٔ)

( عٌن ماء جهزه الفرنسٌون لٌكون نبعاً لماء نقً ظل سكان دٌرك ٔٔ)
 ٌستخدمون ماإه لؽلً الشاي خاصة قبل تمدٌد شبكة المٌاه الى البٌوت.

( كان هناك عٌن جار فً موقع شرقً الحدٌقة  الشمالٌة العامة، ٌسقى ٕٔ)
فً الوادي المحاذي لطرٌق  منه الخضار والقطن لؽزارة مابه وتصب مٌاهه

(، كما كان ٌعرؾ   - kaniya kin,oعٌن دٌوار وكان ٌسمى )عٌن كنعو 
بعٌن )أجدان( الذي كان ضمن أرضه وٌستثمرها، واجدان هذا من مناطق 
حلب وفد مع الفرنسٌٌن، وحصل على هذه األرض وؼٌرها. وعٌون أخرى 

 كثٌرة متفرقة المواقع..
 
وفبـ"موسى إٌرسً" أخو مدرس الرٌاضٌات ( حاجً بن موسى المعرٖٔ)

)جمٌل شاهٌن(،نقلت عدداً من المعلومات عنه،كان ٌتذكرها، قبل أن ٌنتقل إلى 
 رحمة هللا.

(المهندس )محمد سٌد أبو كاوة( من أوابل الطلبة فً دٌرك، وكان من ٗٔ)
المتمٌزٌن فؤوفد للدراسة، وحاز على الهندسة الزراعٌة، وكان خبٌراً نشطاً فً 

وهو من عابلة متمٌزة  -رحمه هللا  -مإسسة إكثار البذار، توفً منذ فترة 
 بتحصٌلها.

( ساؼاتٌل كان أحد أؼنٌاء البلد، أرمنً، وال ٌزال أحد ابنابه ٌقٌم فً ٘ٔ)
 دٌرك معروؾ ب"كربو".

التقرٌر  -( كراس منظمة داد للدفاع عن حقوق اإلنسان والحرٌات العامة ٙٔ)
م/، وقد ذكرنا هنا فقط ٕٙٓٓإلنسان فً سورٌا لعام /السنوي لحالة حقوق ا
 المراكز التابعة لدٌرك.

( أتساءل عن سر صٌاؼة اسم عٌن دٌوار من كلمتٌن إحداها عربٌة"عٌن" 1ٔ)
 والثانٌة كوردٌة "دٌوار" وٌعنً جدار؟

( عز الدٌن السمان، وشوقً البعاج، كتاب: الجزٌرة فً عهد االستقبلل  1ٔ)
اللسان  مبلحظة أن االسم األصلً )تل كوجر تحور على .)معٗٔوالحرٌة ص
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 العربً إلى  تل كوشك ربما ألنه أسهل أو لؽاٌة  تعرٌب(.
(إذا كانت المصادر جمٌعاً تعتبر اشتقاق اسم قامشلً من اسم النبتة 2ٔ)

المعروفة فً استعمال اللؽة الكوردٌة بـ "قامش"  فلماذا ال نلفظها "قامشلً" 
بؽض النظر عن محاوالت البعض نفً  ذات الصٌؽة الشعبٌة.بدالً من قامشلو 

 الصفة الكوردٌة عنها بؤي وسٌلة.

إسماعٌل إسماعٌل حفٌد إسماعٌل حسٌن الذي عمر قرٌة دٌرك.كان  ( ٕٓ)
المراقب فً دابرة نفوس دٌرك لفترة طوٌلة، وهذا قد ٌكون وفر إطبلعاً على 

 معلومات مفٌدة.

المعروؾ بـ  (صالح)زوج الحاج  (ووضحة رمضان حاج)الحاجة ( ٕٔ)
والصٌدلً  ،، من أوالدها الطبٌب )سلٌمان(رحمه هللا –)صالحً كولكً(

)أنس(، وطبٌب العٌون )مصطفى(، وآخر دكتور فً اآلثار اسمه )مامون(، 
وؼٌرهم، وقد استطاعت أن تدفع أوالدها للدراسة والتحصٌل العلمً بما فٌهم 

جامعٌة( مع أنها أمٌة، فهً نموذج المرأة إجازة  –بناتها ومنهن: )أمٌرة 
 الناجحة فً حسن إدارة أسرتها.

أبوه كامل من الذٌن  ٌوسؾ كامل ٌناهز الخمسة والستٌن من العمر، (ٕٕ)
 سكنوا دٌرك منذ البداٌات، وال ٌزالون وهم فبلحون فً أرضها.

حنا بولص عمٌرٌنً وٌعرؾ فً النفوس بـ )حنا إسرابٌل( كان ٌعمل  (ٖٕ)
البرٌد فً دٌرك، وهو من جٌل )ٌوسؾ كامل( كما كان والده فبلحاً مع  فً

والده. تعزز بعض الرواٌات هذا التفسٌر بالقول: كانت ملكٌة رزقو مقصورة 
كما فعل مبلك دٌرك  -ٌوسؾ كامل-على مساحة صؽٌرة ثم تمدد فً األراضً

وشك بعده)األوقاؾ المسٌحٌة وآل عبد الؽنً(. وٌذكر أن رزقو كان على 
 الهروب إلى قامشلً بسبب تهدٌد بعضهم لكن "والدي تكفل بحماٌته" فاستقر.

( ما سمعته من المرحوم )وادٌمبل عبد الكرٌم حسٌن( حكاٌة ٌتم تداولها ٕٗ)
فً األثر الشعبً، أن بانً الجسر اعتذر لؤلمٌر عن بنابه، لكن ابنة األمٌر 

ستصحبته إلى موقع الجسر،فلما الذكٌة أقنعته بالبناء بطرٌقة ذكٌة وطرٌفة،إذ ا
قال: ال أستطٌع، رمت كٌساً من الذهب فً الماء وقالت له:ضع ركناً هنا 
ورمت كٌساً آخر قابلة: والركن الثانً هنا ولما الحظ البناء أنها مستمرة فً 
ذلك، قالت: أمٌرتً سؤبنٌه. وٌقال أن األمٌر قطع إحدى ٌدٌه لكً ال ٌبنً مثله 
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تحدى إعاقته وبنى جسر )دالل(فً )زاخو(.وهو جسر  فً مكان آخر. لكنه
 مماثل أو شبٌه.

 .ٕٗدٌرك ص  -( جمال الولً، كتاب المالكٌة ٕ٘)
أن جامعاً من طٌن كان موجوداً قبله فً القرٌة  ذكرت الحاجة )وضحة( (ٕٙ)
وكان فٌه إمام ثم خلفه المبل )أحمد  -المنطقة المحٌطة بكنٌسة السٌدة العذراء –

معروؾ بـ "مبل أحمدي خلٌفة"، وكان أعزباً لم ٌتزوج قط فٌما أعلم. مدهً( ال
وكان ذا صوت شجً وهو ٌترنم بقصابد دٌوان المبل )أحمد الجزٌري(، وكان 
ٌمٌل إلى أن شرح المفتً للدٌوان أكثره ٌعود للمبل )عبد السبلم(. التقٌته مرات 

ماعٌل( المعروؾ بـ شاركه اتجاهه هذا المرحوم )مبل إس -رحمه هللا  -كثٌرة 
)مبل إسماعٌل الجزٌري( أو )مبل إسماعٌلً شٌرو( نسبة لقرٌة )شٌرو( 

/ كم كم ٖٓ)كركً لكً( التً تبعد عن دٌرك حوالً / الواقعة بالقرب من بلدة
باتجاه القامشلً، وكان إماما فٌها قبل انتقاله إلى كركً لكً حٌث ال ٌزال 

ٌمة لمقتل كل من )شاكرو وعفراء( وقرٌة شٌرو هذه ذات ذكرٌات أل أبناإه.
حوالً العام  فٌها إضافة إلى ابنة األخٌرة، وهً ال تزال طفلة صؽٌرة

وربما كانت الحادثة من أسباب التوهج القومً  م/،2٘2ٔم/ أو /2٘1ٔ/
وهً قصة  .الطابع العرقً لمجرٌات هذا الحدثالكوردي فً المنطقة بسبب 

 .ال ٌزال ٌتذكرها بؤلم الذٌن عاصروها
الحاج صالح استلً وإخوته كانوا فً دٌرك، ولهم عدد من الدكاكٌن  (1ٕ)

لكنها اؼتصبت بحٌل مختلفة بعد أن هدد بعضهم بقتلهم فلجؤوا إلى قامشلً، 
دانٌال )ومنهم المراسل  وال ٌزال من بقً حٌاً منهم، وورثتهم ٌعٌشون فٌها.

 (.عبد الفتاح( والدكتور الجراح  )خالد...

 وضحة، ٌوسؾ كامل، عبد الرحمن رمضان حاجو. الحاجة (1ٕ)

( أحمد بن المبل محمد الزفنكً، كتاب )العقد الجوهري فً شرح دٌوان 2ٕ)
 -هـ  1ٓٗٔمطبعة الصباح  -طبعة ثانٌة  -الجزء الثانً  -الشٌخ الجزري( 

 م .211ٔ

الطرٌق كان ٌصدرها )حزب الشؽٌلة الكردي( الذي انقسم على مجلة   (ٖٓ) 
، وعاد إلى االنضمام إلى د جناحاً فٌه المرحوم )صبؽة هللا سٌدا(نفسه فقا

اما الجناح الربٌسً فقد تحول إلى حزب الشؽٌلة الٌسار الكردي....)
، لٌندمج فً حزب الوحدة الدٌمقراطً 22ٓٔالدٌمقراطً الكردي، عام 
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. جدٌر ذكره أن مجلة الحوار فً أحد أوجهها هً 22ٖٔالكردي "ٌكٌتً" عام 
ارٌة لمجلة الطرٌق التً أورد ذكرها االستاذ محمد قاسم، حٌث تشكلت استمر

نواة هٌبة التحرٌر من أسرتها، كما أن  المواد الربٌسٌة للعدد األول من مجلة 
الحوار هً من أرشٌؾ مجلة الطرٌق، وكان من المفروض أن تصدر فً آخر 

افً والسٌاسً المسار الثق -عددها منها، أال أنه فضلنا أن تندرج ضمن الخط 
 .ربٌس التحرٌر مبلحظة من  .الجدٌد، متمثبل بمجلة الحوار الحالٌة

==============================
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 حوارات: 

 

 حوار مع الكاتب واللغوي الكردي

 دروٌش غالب دروٌش

 أسرة الحوار                               

ر". حبذا لو تفضلتم بداٌة، نرحب بكم ضٌفًا كرٌمًا على صفحات مجلة "الحوا

 بالتعرٌؾ عن هوٌتكم الشخصٌة واألدبٌة؟

 عشت 2ٗ٘ٔموالٌد  من ؼالب دروٌش الترحٌب ...اسمً على لكم شكراً 

 تكن عامودا. لم–قامشلو طرٌقى عل الواقعة نجم قرٌة فً الباكرة طفولتً

 والسرٌان، عمر ًمدرست بٌن عدادٌةاإل كملتأو منتظمة االبتدابٌة دراستً

 للدراسة، وروباأ لىإ ذهبت ثم قامشلو فً العروبة مدرسة فً لثانوٌةا ودرست

 لىإ عدت وبعدها تشكوسلوفاكٌا، الكومبٌوترمن هندسة شهادة على وحصلت

 ن.اآل سكنأ حٌث قامشلو

ستاذ دروٌش، كٌؾ كانت بداٌات اهتمامك باللؽة الكردٌة، ولمن ٌعود إ:ٔس

  الفضل األول فً تعلقك بها؟

 نشاط أيّ  الى الدخول بوابة هً الكردٌة اللؽة كانت قتلوا ذلك فً :ٔج

ٌٌّن حتى كردي، اوتجمع  جزٌري، مبلي أشعار ٌنشدون كانوا القرٌة فً األم

 هناك تكن لم ،"البارتً" لىإ انضممت التاسع الصؾ وؼٌرهم. بعد جكرخوٌن

 جزء اللؽة نأ مفهوم كان شًء الصعبة. أهم الظروؾ نتٌجة منظمة دورات

 الكتابة كردي كل ٌستطٌع أن هذا القومً. وٌتطلب االنتماء من أساسً

 االم. بلؽته وأحاسٌسه أفكاره والتعبٌرعن بطبلقة والقراءة

:فً تشٌكوسلوفاكٌا اإلشتراكٌة حٌث درسَت فٌها هندسة الكهرباء ستٌنات ٕس

القرن الماضً. كٌؾ كانت اهتمامات الطلبة الكرد بقضٌة شعبهم القومٌة 
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ابهم وأجدادهم؟ وبمن التقٌَت هناك من القادة الكردستانٌٌن؟. ماذا آنذاك ولؽة آب

 تتذكر من تلك األٌام؟.

 وٌِرد أحدنا ٌتكلم وهً: عندما ومفٌدة جمٌلة عادة هناك كانت وروباأ فً :ٕج

 باللؽة مرادفها ٌعرؾ من الموجودٌن بٌن من كان ذاإو أجنبٌة، كلمةٌ  حدٌثه فً

 الكردٌة. مفردةوٌذكرال الحدٌث ٌقطع الكردٌة،

 الكردٌة.  المفردة ٌعٌد أن بعد اشرةمب حدٌثه المتكلم ٌتابع ذلك بعد

 ،بدرخان كامران مٌرة: األالكردٌ الشخصٌات من عدد على تعرفت أوروبا فً

 التعرٌؾ. عن ؼنٌان كبلهماو ،قاسملو الرحمن والدكتورعبد

 والشًء ٌري"،ٌنادونه "أم والفرنسٌون كراداأل وكان متواضعاً، األمٌر كان

 مع الإ البرزانً مصطفى مبل الخالد اسم ٌذكر ٌكن لم مٌراأل أن الثانً، هو

 برزانً". أي "الجنرال جنرال، لقب

والمفردتٌن  وروبٌةاأل العقلٌة ٌفهم الكبٌر، المثقؾ مٌرهواأل كان لقد

 قرٌبة فترة حتى الشعب هذا نإ تعنً مٌرفاأل ،الكثٌر )االمٌروالجنرال( ٌعنٌان

 هذا بٌن من شخصٌات وجود لىإ تشٌر والجنرال ،بنفسه نفسه ٌحكم نكا

 ٌبقى أن الؽبن من بفاعلٌة، وبالتالً الدول وإدارة تؤسٌس على قادرة الشعب

 كٌان. دون الشعب هذا

 ٌتكلم كان االجتماعات، ذكٌاً. فً ودبلوماسٌا كبٌراً  مثقفاً  كان الدكتورقاسملو

 ٌشرؾ كردستان. وكان أجزاء مختلؾ منو الحاضرٌن كل ٌفهمها كردٌة بلؽة

 ٌران( كانتإ-الكردستانً الدٌمقراطً الحزب كردستان )جرٌدة جرٌدة على

 المتواضعة اللؽوٌة معلوماتً ورؼم العربٌة، والحروؾ الصورانٌة باللهجة

 خبلؾ جٌد على بشكل فهمها وأستطٌع قراءتها، على أواظب جداً،كنت

 لهجة.ال بتلك خرىاأل الكردٌة الجرابد

باللؽة الكردٌة وأقمتم العدٌد من دورات  Zimanلقد قمتم بإصدار مجلة  :ٖس

اللؽة الكردٌة لجٌل الشباب فً ظروؾ المنع والقمع التً كانت سابدة فً 
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ماذا تحدثنا  الببلد آنذاك، وتم اعتقالك لعدة شهور على خلفٌة تلك النشاطات.

 عن تلك التجربة وذكرٌات السجن؟.

 جربت الكردٌة اللؽة تعلم هٌبة نأ عتقدأو السإال هذا ىعل شكركأ :ٖج

 .منه االستفادة ٌمكن الكثٌرالذي

 هً لؽته من شعب منع نإالوقت.  ذلك فً سابداً  القمع ذكرتم / كان كما

 تقترب الدولٌة عراؾواأل القوانٌن وفً الشعب لذلك ثقافٌة بادةإ هً جرٌمة،

 الجسدٌة. بادةاإل جرٌمة من

 العنٌفة ،لسبلا بشتى الكردٌة اللؽة المتعاقبة السورٌة اتالحكوم حاربت

 مسمٌات تحت الحقٌقة هذه خفاءإ لىإ تسعى الوقت نفس وفً ،قتصادٌةواإل

 عن الطرؾ وتؽض كتب بطبع حٌاناأ تسمح كانت . فقدمختلفة خرىأ

 على حرباً  تشن السورٌة الحكومة ان أيالكردٌة.  باللؽة صدورمطبوعات

 شعب. ثقافة بادةإب الدولً المستوى التهامهاعلى تجنبا ٌرمعلنةؼ الكردٌة اللؽة

 :خٌارٌن مامأ السورٌة الحكومة نضع نأ رىأ كنت جانبً من

 السلطة من الخوؾ تجاوز وبهدؾ ،علناً  لؽتنا نتعلم نأ ٌسمح نأ ماإ – ٔ

 .اللؽة دورات الى الناس من كبٌرة عدادأ انضمام وبالتالً

 فتح عدم ،اخرى حجة ٌةأ له نتركأال  للؽتناعلى ناتعلم علنا ٌمنع نأ وأ – ٕ

 لكً خرآ مكان وأي البٌوت فً تجري الدورات وكانت ،اللؽة لتعلٌم مقر

 مبادرة كل ورفض رسوم أٌة دون الدورات تكون نأو ،بتجاوزالقانون النتهم

 اللؽة تعلٌم ثناءأ أي السٌاسة، عن اللؽة تعلم بعادإو الخصوص هذا فً

 ماأ ،ابداً  اواجتماعً سٌاسً موضوعي أ الٌطرح بها لمتعلقةاات واالجتماع

 به عبلقة لنا لٌس ٌعمل فٌما حر انسان فكل خارجها

 اللؽة تعلم سست )هٌبة،تؤ الكردٌة حزاباأل الى وجهتها التى للرسالة استجابة

 وبعد لها، ربٌساً  انتخبت حزب كل عن ممثل من ٖٕٓٓ/1/٘ٔالكردٌة( فً 
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 ساسواأل فٌه ن "الناشطأ واعتبارنا الهٌبة فً رالتمثٌلتؽٌ تم سنة من كثرأ

 التقٌٌم".

 الشباب جٌل علىاعتماداً  الٌصدق بشكل الهٌبة تطورت التخرٌب بعض رؼم

 من ٌوم خرآ حتى المنتسبٌن ولأ كان الذي حسو محمد منهم سنة ٕٕ-2ٔبٌن 

 عمرالهٌبة.

 على وحصل المدن، وبقٌة دٌرٌك لىبٌروت ا من تمتد كانت الهٌبة نشاط

 ثقافٌة مجاالت فً نشطٌن مازالوا منهم والكثٌر شخص 1ٓٓ٘الهٌبة    شهادة

 عبلمٌة.إو

 المبات. منها تعلم احصابٌاتنا مجلة " زمان" وحسب من عدداً  1ٖصدرنا أ

 باسم "زمان" لكترونًإ موقع نشؤناأمجلة "زار" و من عدادثبلثة أصدرنا أ

 اذكر بالمتطوعٌن خاصة كتب وعةمجم صدرناأو تءاواللقا الندوات قمناأ

 ثقافة تشوٌه فً الحكومات دور شو" حولآ ل "وزٌري محاضرة منها

 المستضعفٌن

 : كٌؾ ٌنظر األستاذ دروٌش إلى الواقع الراهن للؽة واألدب الكردٌٌن؟ٗس

 ذاإ ،كردستان شمال وفً كردستان جنوب فً خاصة كبٌر تطورك هنا :ٗج

 ،واسعاً  جماهٌرٌاً  التفافاً  نرى السابق الكردٌة اللؽة وضع االعتبار بعٌن خذناأ

 فً التركٌة ٌتكلمون المبلٌٌن فمازال ،التمنٌات عن بعٌدة مازالت ولكنها

 بٌوتهم.

 وضاعاأل وٌستؽلون ،ٌجب كما بواجبهم ٌقومون ال المثقفٌن نأ عتقدأ

 وضعؾ الصعبة والظروؾ الثانٌة العالمٌة الحرب قبل ما السٌاسٌة. كمقارنة

 وتكون واحدة لهجة فً لهجات عدة تجمٌع من المثقفٌن تمكن ،االتصال بلوسا

 العشرات. بدل ربٌسٌتٌن لهجتٌن
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 أنهم عتقدأو ،الكردٌة اللؽة توحٌد لىإ السعً الكرد المثقفٌن واجب من

 علمٌاً  مشروعاً  وضعوا ذاإ فٌما السٌاسٌة الحركات من البلزم الدعم سٌتلقون

 االعتبار. بعٌن ًوالسٌاس الكردي الوضع خذٌؤ

: كٌؾ تنظر إلى العبلقة بٌن األدب والثقافة من جهة مع السٌاسة؟ وهل ٘س

هً حقول منفصلة أم متداخلة تإثر على وتتؤثر ببعضها؟. ماذا تقولون فً هذا 

 الصدد؟.

 المجتمع، تخدم تنشاطا هً خرىأ ونشاطات والسٌاسة والثقافة دباأل :٘ج

 العمل توزٌع من نوع هً - التعبٌر صح نإ - خرىاأل منها الواحدة ٌكمل

 ساسباأل هو -مدعٌاً  ٌكن لم نإ –فالسٌاسً  خرىأ ناحٌة جتماعً. مناإل

 مثقؾ.

 الممكن المجال فً لذا معها، وٌتفاعل المحٌطة الظروؾ كل فٌه ٌإثر السٌاسً

ً أ ٌنحنً  قصٌرة فترة وخبلل   بهدؾ لؽة وٌستخدم الصعبة للظروؾ حٌانا

 الخ. ....... جزبٌة وأ ةوؼٌرمباشرأ مبطنة لؽة ٌستخدم قد القوى، تحشٌد

 ،معها وتفاعلها وبٌبتها ٌعالجها التً القضاٌا جذور ٌحلل نأ علٌه المثقؾ

 المثقؾ مواصفات من الخ. لذا ...... والبعٌدة القرٌبة المتوفرة ٌاراتتواالخ

 ففٌها مسعاه فً المثقؾ صابأ نإالواضح.  واالخبلص والجرأة الصراحة

 النتابج. ٌتحمل وحده هو خفقأ نإو ،المجتمع لكل خٌر

: كٌؾ تصنؾ أعمال ونتاجات األدباء الكرد الذٌن ٌكتبون نتاجاتهم بلؽات ٙس

 أخرى، هل تندرج فً المكتبة الكردٌة أم فً مكتبات اللؽات المكتوبة بها؟.

 ماأ ،الكردي الشعب منها سٌستفٌد التً هً الكردٌة باللؽة ماٌكتب بالتاكٌد :ٙج

 الشعب عن دفاعال مواضٌع وخاصة ضرورٌة حٌاناً أ جنبٌةاأل باللؽات الكتابة

 وثقافته.  الكردي

 ٌفترض النوع هذا من خرىاأل جناسواأل ،والشعر والقصة المسرح نأ عتقدأ

 الكردٌة. باللؽة بتكت نأ
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كٌؾ تنظر إلى حركة الترجمة من وإلى الكردٌة، وما مدى تؤثٌر  :1س

 تواصل الثقافً بٌن الشعوب بنظركم؟.الترجمة على ال

 الكرمانجٌة للهجة . بالنسبةجٌدة الكردٌة اللؽة لىإ ترجمة حركة :هناك1ج

 تطبع. ما منها قلٌل

 ماذا تشكل المرأة فً عالم دروٌش؟ :1س

 للرجل. مكمل نسانإ ةالمرأ :1ج

:ما هً مإلفاتكم المطبوعة والمخطوطة، وما هً مشارٌعكم األدبٌة التً 2س

 لون لتنفٌذها مستقببًل؟.تعم

 المطبوعة :  :2ج

 الكردٌة. اللؽةب الشٌوعً البٌان

 العربٌة لىإ ظاظا نورالدٌن مذكرات ترجمة

 العربٌة باللؽة خانً بٌاتأ حول

 الكردٌة باللؽة الحرؾ لحاجة قٌاساً 

 الكردٌة. اللؽة تعلم كٌفٌة

 : كلمة أخٌرة لقراء مجلة الحوار، ماذا تودون قوله؟ ٓٔس

 قدموه ما على شكرهمأو المقابلة هذه الحوارعلى مجلة هٌبة شكرأ :ٓٔج

 الكردي. الشعب وقضٌة الكردٌة بالثقافة للتعرٌؾ وٌقدمونه

 ولكم كل الشكر على تخصٌصنا هذا الجزء من وقتكم.
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 تارٌخٌة أحداث ومحطات
 

 Aleqemşê قمش آل
 ؟!من ٌحًٌ موتانا ... لمجزرة والزٌارةبٌن ا

 
 محمود عمرالمحامً                                          

 
قمش" مسافُة من الزمن تقارب التسعة  آال" لـ بٌن المجزرة والزٌارة     

فً  ،وثالوث آخر من المسافات ال ٌتجاوز كل منها الساعة  الزمنٌة ،عقود

آَل قمش( وأنت تجتاز سهول نصٌبٌن شرقا وبموازاة جبال ) األول تصل

ومن خبلل الثانً  خبلل النظر كخٍط ٌخترق البلنهاٌة، تبدو منطوروس التً 

 بإمكانك الوصول إلى قرٌة علً بدران متجها أٌضا بمحاذاة الحدود شرقاً 

 ولكن هنا من مدٌنة القامشلً.

ضمن حدود )بنخت(  نك هنا تتجه جنوب الخطالفرق بٌن االثنٌن هو أ    

ضمن حدود الدولة  ت()سرخ وهناك تتجه شمال الخط ،الدولة السورٌة

الحدود التً رسمها ساٌكس وبٌكو!!فً هذٌن الثالوثٌن ولقطع المسافة  ،التركٌة

أما من خبلل الثالث ـ ولوال الحدود ـ   ،أنت بحاجة إلى أن تقلك سٌارة

فتستطٌع الوصول إلى آَل قمش سٌراً على األقدام متجهاً إلٌها شماالُ من علً 

زرع بذور الفرقة والجفاء فً كل شًء وقطع  بدران ـ اللعنة على الحدود ـ

فؤصبحت العابلة عابلتٌن ، حبل التواصل بٌن ذوي القربى على طرفٌه

 .ً( واالبن )بنختً( و كذلك األخوةاألب )سرخت، والعشٌرة عشٌرتٌن

مات جدي وآثار الحراب على جسده رافقته إلى القبر، هذا ما كانت تروٌه لنا 

 .ي ومجزرة )آَل قمش(عن حكاٌة جد )جدتً( دوماً 

هناك وفً ذلك العام كان الثلج لتوه بدأ بالذوبان من على أعلى قمم الجبال     

عٌدة المعتادة كل عام ودجلة والفرات بدءاَ للتو رحلتٌهما الس ،والتبلل العالٌة

لتدب الحٌاة فً  ،، وبدأ الشتاء فً لملمة خٌمته آخذاً اإلذن بالرحٌلفً الفٌضان
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 ،، وتستعد الستقبال الربٌعاألحٌاء من سباتها الشتوي الطوٌل كل شًء وتخرج

معه كان الناس فً عموم و ،ربٌع ٌعم فٌه الخٌر والنشاط على كل المكان

 ،صبات كردستان فً انتظار ربٌع آخربخاصة فً قرى ومدن وقالمنطقة و

وعدهم بِه أتاتورك حٌنما مًر علٌهم فً مدنهم وقراهم وطلب منهم مإازرته 

 ،م الوقوؾ فً وجهِه وسعٌه لبناء تركٌا جدٌدة ٌتساوى فٌه الكورد والتركوعد

وعدهم برفع كل المظالم التً خلفها السلطان الذي زج بؤبنابهم فً مشارق 

. فً حروب ال تخدم سوى ضعؾ السلطان وأهوابه ،األرض ومؽاربها

ولته حلؾ بؤؼلظ اإلٌمان بؤن د ،السلطان الذي أورثهم كل هذا الفقر واألسى

وسٌنعم فٌها الناس  ،ستقام على العدل والمساواة بٌن القومٌات واألدٌان

قه الناس وماذا بٌد هإالء البسطاء سوى  ،بالرخاء واالزدهار واألمان صدَّ

الناس حٌنها  ،كانت عهود أتاتورك وعقوده معهم مبنٌة فقط على اللسان ،ذلك

 .ٌعتقدون أن دستور الرجال لسانهم ما زالوا

دي( هذا كان من الناجٌن القبلبل من المجزرة، لحسن حظه إن صؽر )ج    

وادعاء الموت كلما كان ٌقترب منه  ،سنه ساعده باالختباء تحت األجساد حٌناً 

علماً أّنه قد نال حظه الوافر من الحراب ولكن ٌبدو أن أٌامه  ،الجناة حٌناً آخر

عده فٌما بعد بالتعلق وصؽر سنه هذا سا- فً الحٌاة ـ وكما ٌقال لم تنقض بعد

البٌت تلو اآلخر بٌنما  ،بثوب بعض النسوة  البلتً كن ٌثقبن جدران البٌوت

كان الجند ؼافلٌن فً استراحة النصرـ نساُء ٌحاولن النجاة بؤرواحهن دون أن 

ـ العٌاذ باَلل ـ هل  الحٌاة فرصة االلتفات لصؽارهن!!ٌمنحهم الخوؾ وؼرٌزة 

اب قوسٌن أو أدنى فً هذه القرٌة المسكٌنة، حتى هو ٌوم القٌامة قد أصبح ق

 "تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمٍل حملها".

مع تابً ٌؽطً فٌه الثلج وجه األرض وأصل )آَل قمش( منتصؾ نهار ش    

برودة الطقس وصمت المكان والخوؾ المتجذر فً العٌون والنفوس، تحولت 

ة التً تتدحرج من قمة جبل شاهق الى واد أحاسٌسنا إلى ما ٌشبه الكرة الثلجٌ

سحٌق عمٌق  دون أن تدري إلى أي مصٌٍر سٌإول حالها ـ هللا أكبرـ ما هذا 

؟! وكؤّن الجنود قد ذه السنٌنالخوؾ الذي جعل كل شًء أسٌراً له كل ه
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ؼادروا لتوهم القرٌة، كل ذلك لم ٌمنعنً من أن اطرح أسبلتً الكثٌرة على 

؟ أدهشنً أو نظري من بشر وشجر وحجر وقبور سًكل شًء وقع علٌه حد

ذكر شًء مما حدث ـ !  أو ال ٌرٌد أن ٌت، الكل ٌرٌد الهروب من األسبلةاألمر

لمكان والزمان بعد وما الذي فعله هذا النمرود، لٌمتلك الرعب اما الذي حدث؟ 

 .كل هذه العقود

هر نٌسان عام فً الرابع والعشرٌن من ش ،هاهنا وقبل تسعة عقود تقرٌبا    

أربعة وعشرٌن وتسعمابة وألؾ )ومع التحفظ على التارٌخ( كون المرحوم 

أي ضمن المجازر التً ( 2ٕٙٔ) )جكرخوٌن( ٌعٌد تارٌخ المجزرة إلى عام

َد ثورة شٌخ سعٌدارتكبه ٌْ ولكن أهل القرٌة ـ وهم أدرى بشعابهاـ  ،ا أتاتورك ُبع

حرقته فً ذلك العام لخصوصٌة ٌرفضون ذلك وٌقولون أّن أتاتورك قد قام بم

ا القرٌة واّنه قد شم أّن ثورة ستقاد فؤراد إرهاب األهالً كً ال ٌكونوا وقوده

حٌنما نصب أتاتورك من ، ها هنا قامت القٌامة فجعلها وقوداً ألحبلمه الفاشٌة

حٌن كان ٌسعى  ،وأراد أْن ٌحتفل بانتصاراتِه على طرٌقتِه الخاصة ،نفسه إلهاً 

 ، هكذا تبدأ القصة؟صهوة حصان السلطة فً تركٌا ألْن ٌمتطً

قضم أتاتورك ـ حٌن بلػ مرامٌه ـ الدستور والوعود التً أبرمها بلسانه     

، ٌا لهم من مساكٌن وٌا له وبلع رٌقها وهو ٌبتسم مستهزباً من الذٌن صدقوه

، بإس الدستور دستوٌر ٌقوم على اللسان و"ان أوهن من عقٍد واه وواهن

لبٌت العنكبوت" ـ لتوه كان قد فرغ من حروبه منتصراً فٌها وتحت البٌوت 

فٌها من  وما( 2ٕٓٔ) وسادة مطامحه ومصالح أسٌاده أخفى اتفاقٌة سٌفر لعام

حقوٍق للكورد ونسخها واستبدلها معهم باتفاقٌة لوزان، التً فصلها على مقاسه 

 ،هو له أبوملخصها إن كل من فً تركٌا هو تركً و(. 2ٕٖٔ) وأهوابه عام

ومن ٌدعً خبلؾ ذلك فعلٌه أن ٌكون عبدا ألسٌاده الترك وإاّل سٌلقى مصٌره 

انقلب على الكورد ودهس على عمامة السلطان ووعد أسٌاده بؤنه  ،المحتوم

ولٌبٌن لهم صدق  ،بؤّنه سٌبنً على أرض الشرق دولة ؼربٌة بكل المواصفات

م، رسم معهم الحدود ومًزق كّل نواٌاه كان ال بدَّ أْن ٌمتثل شٌباً من أفعاله

الزي لمتخلؾ( وارتدى البرنٌطة و) اإلشارات التً تشٌر إلى العهد القدٌم
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ولكن هذا ال ٌكفً ال بّد من شًٍء ٌساوي أو  مانٌته،الؽربً تؤكٌداً منه على عل

ٌفوق ما أنجزوه أنها المحرقة واستعباد الشعوب وتشتٌتها ـ عجباً لشعٍب عانى 

هذا ما قاله نهرو عن دولة هل  ،د وٌقوم باضطهاد شعب آخرالظلم واالضطها

كمال وحضارته هل سمع )بآل قمش( ومثٌبلتها فٌما بعد لٌقول هذا؟ ما إن 

وصل نبؤ إن أتاتورك ٌنوي االستعداد للقٌام بمراسٌم االحتفال وان )آل قمش( 

حتى توجه األهالً من فورهم هرباً نحو الجنوب   ،من عداد قرى الكرنفال

من  بمحاذاة الوادي هرباً  الحالٌة، صوب علً بدران وبقٌة قرى )بنخت(

 كٌن خلفهم كل ما ٌملكون على قلته.تار ،الجحٌم

لماذا آُل قمش؟ أنها قرٌة كبٌرة وٌسكن فٌها عدد كبٌر من السكان. ومن     

الجنوب، وهو ما سٌجعل صدى بر أنها صلة الوصل بٌن الشمال وعدة عشا

وال تنسوا إّن  ، هنا وفً عموم المنطقة،سرعة أكبر بٌن الناساحتفالنا ٌنتشر ب

هإالء األوؼاد كان ٌوفرون الملجؤ والؽطاء لكل مطلوب إلى إن ٌَرحلونه 

باتجاه الجنوب وهذه القرٌة كانت المحطة األولى لكل أولبك الذٌن ٌرٌدون أن 

ن األرمن العدٌد م أسكنواوهإالء حموا و ،ٌلتحقوا بمن ٌرٌد أن ٌقؾ فً وجهنا

وستكون هذه القرٌة إحدى أهم المحطات التً ستدعم كل  ،وهَربوهم فٌما بعد

قمش  آال نعم ٌجب أن تكون ،من ٌرٌد إن ٌقوم بالثورات مستقببل ضدنا

المسرح األول الحتفالنا الذي لن ٌنساه أحد! أال تكفً كل هذه المبررات أٌها 

ش علٌك أال تعدم الوسٌلة ؟ فً الجٌق لتكون هذه القرٌة أول أهدافنااألحم

ن تكون جندٌا فً جٌش األب أوإال ال ٌنفع  ،والمبررات لما ستقدم علٌه

 أتاتورك العظٌم...

وهو ٌستفسر عن مبررات إقحام  ،هذا ما رّد بِه الضابط على أحد جنوده    

 القرٌة وحرقها.

هإالء  ،الناس إلى )علً بدران( التً تقاسم أهلها الرؼٌؾ معهم وصل    

وإنهم ما أووا  ،المساكٌن لم ٌكن معظمهم قد سمع بإن ثورة كردٌة ستقام

)استجب استؽاثة  األرمن إاّل ألّن أخبلقهم وتعالٌم دٌنهم تفرض علٌهم ذلك

من تقاسموا معهم الحلوة  فكٌؾ ال ٌستجٌبوا استؽاثة ،المظلوم وان كان كافراً(
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دها أتاتورك وبطانته التً هذه فقط ال ٌستطٌع أن ٌجٌ ،منذ فجر التارٌخوالمرة 

آَل قمش( وبفارغ ) بٌنما كان أهالً ،لؽدر والخٌانةلم ترضع سوى حلٌب ا

كان جنود أتاتورك قد أصٌبوا بالصاعقة حٌنما  ،الصبر ٌنتظرون األخبار

وصلوا القرٌة ولم ٌجدوا فٌها ما ٌكفً إلعداد الولٌمة صدرت إلٌهم أوامر 

ن القرى الكردٌة وهم ٌنشرون خبراً آخر وبدأ جواسٌسهم ٌنتقلون بٌ، العودة

مفاده إن الدولة قد أصدرت عفوا عن جمٌع المطلوبٌن وإنها ترٌد فتح صفحة 

وان كل ما أشٌع من أنباء عن حرق القرى هً مجرد  ،جدٌدة مع مواطنٌها

إشاعات فؤي دولة ترٌد حرق قرى مواطنٌها وان أتاتورك ما زال عند وعوده 

ٌتركه وٌعود إلى لى كل من هاجر أو حمل السبلح إن التً قطعها للكورد وع

لٌها وسمعها أهالً وحواوصلت هذه األنباء إلى علً بدران  ،موطنه مطمبناً 

شوقهم إلى قرٌتهم ورؼبتهم فً القٌام بؤعمالهم المعتادة فً  ،آل قمش كؽٌرهم

مثل هذه األوقات من السنة كتقلٌم الكروم واألشجار وزراعة الخضار لم 

لهم بالتفكٌر فً صدق الخبر من كذبه وما فٌه من ؼدر،وحده الحاج ٌسمح 

 . "انه لٌس لدى هإالء شًء اسمه الوعد"أحمد دعاهم إلى الترٌث قاببلً: 

فسار هو خلؾ القافلة وهو متٌقٌن من أنَّ أمراً جلبل  ،لم ٌلتفت احد لمواعظه    

أنَّ الملوك إذا دخلوا " تخفٌه هذه األنباء وهو ٌتمتم اآلٌة القرآنٌة التً تقول:

  قرٌة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة"...فكٌؾ إذا دخلها جنود أتاتورك؟

ولكن ما من مفر فلست بؤفضل منهم وان كنت بحق كبٌرهم فلٌحل بً ما 

لم تكد تصل قوافل المهجرٌن من علً بدران وبقٌة القرى إلى آَل  ،سٌحل بهم

 .ة وطوقوا المكان فرحٌن بالصٌد الحنٌذقمش حتى كان الجنود قد أعدوا العد

استقبلوا الناس وابتسموا لهم وقالوا إّن أتاتورك هو أب الكورد والترك     

كان على الناس من قلة حٌلتهم أن ٌصدقوا ما  .وهو الذي ٌرعاهم دون تمٌٌز

بٌنما حدسهم ٌشٌر إلى إن هناك شٌبا آخر ٌعد لهم وإال لماذا هذا الكم  ،ل لهمٌقا

ٌد من القرى المجاورة فً آَل بل من الجنود والعتاد وجمع أهالً العدالها

 ٌا ترى ما الذي ٌعد لهم؟ ، قمش
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ال تخافوا وال تحزنوا ٌتم جمعكم لتبلوة بعض التعلٌمات وأخذ الحٌطة     

والحذر من بعض المجرمٌن الذٌن ٌحاولون هدم ما نبنٌه لكم ولنا جمٌعاً هكذا 

كان أهالً علً  ،أهل القرٌة وبقٌة من تم جمعهماة كان ٌطمبن أعوان الطؽ

بدران ٌترقبون سماع األنباء عَما آل إلٌه مصٌر إخوتهم هناك ولكن الطوق 

 ،قمش وعلى الحدود لم ٌترك المجال حتى للطٌور لنقل الخبر األمنً حول آال

بعد إن تٌقن الطؽاة بؤّن ما تم جمعه كاؾ إلعداد الولٌمة وإٌصال رسالة سٌدهم 

 اشتد الطوق العسكري حول القرٌة أكثر. ،ى أسٌاده والناس أجمعٌنإل

وتزهر  ،فً صباح ذلك الٌوم وبٌنما كانت البراعم تتفتح على األؼصان    

األشجار المثمرة وتسقط قطرات الندى من أوراق النباتات واألزهار وٌنتشر 

 كان الضابط وكتٌبته، عبق الورود والرٌاحٌن على أطبلل )آل َ قمش(

 ،المجلجلة قد اخترقوا منتصؾ القرٌة ووقفوا على أعلى التلة التً تتوسطها

هذا المكان جٌد إلتمام المهمة ردد هذا الكبلم وأمر بجمع الرجال فً فسحة 

أوتً  ،الدار الكابن شمال التلة والنسوة واألطفال فً فسحة الدار الكابن جنوبها

وا السلك الشابك الذي كان بالناس فرادى وكان العدٌد من الجنود قد أحضر

األهالً قد سوروا بها بساتٌنهم شدت المعاصم إلى بعضها طلبوا من الناس 

وعن أي شًء سٌستفسرون بعدها  ،التزام الصمت وعدم االستفسار عن شًء

وهم ٌرون بؤم عٌونهم كٌؾ إن األٌادي العزل تكبل مقابل هذه اآللة العسكرٌة 

 ن خوؾ الجبلد أعظم!!!.الضخمة ـ هللا أكبرـ ومع ذلك كا

استؽرقت العملٌة عدة ساعات كان خبللها تشد إلى أٌادي النساء معاصم     

أطفالهم الصؽار الذٌن كانوا من خوفهم ٌخفون رإوسهم فً ثٌاب أمهاتهم 

فً حٌن كان بعض الجبلوزة مكلفٌن بتفتٌش البٌوت للـتؤكد من عدم  ،الواسعة

مر الرضع القابعٌن فً مهادهم حٌث احتار الجنود فً أ ،وجود أحد فٌها

آل ٌاسر  اَ صبرهم بؤن موعدهم مع ذوٌهم الجنة ـ تهدهدهم المبلبكة وتطمبن

وآل قمش فؤّن موعدكم الجنة ـ دلتهم محاضرات أتاتورك فً الحضارة إلى 

وقفوا فوقهم وهزوا برإوسهم ولم تكد  ،فكرة ال ٌستدل علٌها الشٌطان

رفع الجنود  ،راب تؽرس فً صدورهمابتسامتهم تنتهً حتى كانت الح
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وهم ٌقهقهون  ،أجسادهم الؽضة بالبنادق والحراب مؽروسة فٌها فوق رإوسهم

فرحاً باالنتصار ـ هللا أكبرـ أي قلب ٌسكن جوؾ هذه الحٌوانات المتؽطرسة 

ٌؽادر روح  صدر أٌة عاهرة ساقطة قد أُرضعوا، الظامبة لدماء البشر ومن

ٌستمر الجبلدون  ؽٌر لٌؽدو طٌراً من طٌور الجنة،لصالصؽٌر البرٌبة جسده ا

 فً ؼٌهم ٌقهقهون.

فً إحدى البٌوت الطٌنٌة وقع نظر جبلدٌن على امرأة ٌبدو إّنها أرادت أْن     

ن تهب الحٌاة لجنٌن بطنها الذي لم ٌر النور بعد قلة الحٌلة لم ٌهدها سوى أ

ا ترٌد أن تخفً شٌباً وزة إّنهأدرك الجبل ،تضع رأسها فً زاوٌة إحدى الؽرؾ

من شعرها وأدارها نحو سرعان ما ركلها أحدهم برجلِه القذرة وشدها  ،ما

انهال الدمع من عٌنٌها بٌنما  ،وبَد لهم ما كانت ترٌد أْن تخفٌه ،وجهه النتن

، احمرت وجنتا ببطنها ترٌدان أْن تحمٌا الجنٌن كانت ٌداها ما زالتا معلقتٌن

 ...انت علبة السجابر التً ٌحملها تهترأالبرزانً من شدة الؽضب وك

فً راحة كفه من الؽضب وؼزارة العرق الذي ٌتصبب منها وأضحت     

العلبة بما فٌها مجرد قطع ورق كروٌة الشكل صؽٌرة ومبللة تسقط على 

 األرض دون أن ٌدري........

، كانت المرأة ترتجؾ ٌروي لُه هذه القصةحصل ذلك بٌنما كان أحدهم     

اً وتتوسل إلٌهما أْن ٌبقٌا على حٌاتها من أجل الجنٌن بٌنما كانا المتجبران خوف

وكان الرهان على علبة دخان ٌدفعها  ،هنان على جنس المولود الذي تحملهٌرا

، علبة سجابر ملفوفةومها لم ٌحمل ٌقال: إّن البرزانً من ٌ ،الخاسر لآلخر

جنٌن ذكرا قهقه الزندٌق السقط  ،المجرمان على بقر بطنها بحرابهم تسابقا

خرى ها إلًٍ بعلبة الدخان فقد فزت الٌوم مرتٌن مرة بالدخان ومرة أ ،منتشٌا

قالها بٌنما كان الصؽٌر ٌبتسم فوق رأسه والحربة  ،أنا ذا أتخلص من عدو قادم

وتصعد روحه البرٌبة عالٌا لتقطع المسافات البعٌدة نحو  ،مؽروسة فً صدره

 باربها.
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الواجب المقدس هرب البعض من قتلة الصؽار مع قهقهتهم  وبعد إنهاء    

قمش هل جن هإالء؟؟ كبل أنها سكرة ونشوة  خارج السرب نحو براري آال

االنتصار على هإالء المتمردٌن الصؽار!! الناس تنتظر من ٌؤتٌهم من آل 

ولكن ٌبدو إن الحٌاة بكل آٌاتها قد توقفت فً هذه القرٌة  ،قمش بالخبر الٌقٌن

)حتى هدهد سلٌمان وعفارٌت الجن لم تكن قادرة  ً حكم علٌها باإلعدامالت

عاد المتجولون فً  ،لم ٌجرإ أحد على االقتراب أو االستفسار ،على ذلك(

وأبلػ  بؤن الدور أضحت خاوٌة من ساكنٌها،القرٌة من الجنود وطمبنوا سٌدهم 

 أٌضاً بؤّن الجمع قد اكتمل وهم بانتظار األوامر.

الثلج فً الذوبان كاشفاً الؽطاء عن خضرِة األرض المزركشة  ٌستمر    

بكافة ألوان الربٌع من الورد والزنابق والخجخجوك )شقابق لنعمان(  ٌزداد 

 صوت خرٌر المٌاه فً دجلة والفرات ونهر آَل قمش الصؽٌر المتجه جنوبا.  

هذه  ،ي ٌتوسط أعلى التلة قاعدة الرشاشُنصب على عتبة باب الدار الذ    

العتبة المإلفة من حجرة واحدة مستطٌلة ٌندهش الناظر كٌؾ تم قطعها وحفها 

وكٌؾ أضحت ملساء وكٌؾ رفعت إلى أعلى الباب ـ لم تكن هذه العتبة 

حدها التً نصب علٌها الوحٌدة التً صنعت بهذه الطرٌقة فً القرٌة ولكنها و

األهالً جمٌعاً  ربما لتكون الشاهد الملك والوحٌد على أنّ  رشاش الطؽاة،

وربما  ،قد رموا بالرصاص من على ظهرها  رجاالً ونساًء صؽاراً وكهوالً 

الّلهم ٌا  ،كانت هذه الحجرة آخر شًء ٌقع علٌه نظرهم وٌودعونه فً قرٌتهم

اجعله ٌوم الحساب ٌنببنا بما حصل آلَل قمش ٌوم  ،من تجعل الحجر ٌنطق

 تحاسب الناس لدٌك.

 ؤْن ٌوجهه أوالً نحو صدور الرجال،رامً الرشاش بأمر صؽٌر أتاتورك      

اعتلى السٌد العتبة وأشهر  ،لرجل واحتار وفاضت عٌناه بالدموعتمهل ا

مسدسه فً رأس الجندي وبزق فً وجهه قاببل: إّن من ٌبكً ال ٌستحق أن 

رفعوا أكفهم إلى السماء  ٌكون من رجال أتاتورك رد المسكٌن سٌدي إنهم قد

لحاج أحمد قد استطاع إن ٌخطو وهو مكبل خطوة ونصفها إلى كان ا ،ٌكُبرون

األمام واستدار نحو أهله ورفع صوته بعض الشًء قاببل وهو ٌبكً: أٌها 
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ماً لنكمل الناس تعلمون إن بٌننا وبٌن الموت دقابق ولم ٌمهلنا هذا الطاؼً أٌا

وا ارفعوا أكفكم نحو السماء قدر استطاعتكم وكبر شهر رمضان لهذا العام،

استدار الحاج أحمد وأمم  صبلة العٌد الذي داهمنا مبكراً، معً حتى نصلً

 المصلٌن وكبرت الحناجر العٌد )هللا أكبر..هللا أكبر... لبٌك الّلهم لبٌك!!!!

سٌدي أنهم ٌكبرون هللا رددها الجندي مرة أخرى ودموعه تفٌض، أٌها     

ٌر... )أن نكون فً مإخرة التكبهنا لنقتل فٌهم العٌد ورمضاُن و األحمق نحن

ستطلق؟؟!! أو  الدول الؽربٌة خٌٌر من أن نكون فً مقدمة الدول اإلسبلمٌة(

غ هذا المسدس فً رأسك الؽبً؟؟ ؼرٌزة الحٌاة فٌه كانت أقوى ودفع افر

بسبابته الملتفة على الزناد باتجاه الداخل وانطلق الرصاص كانهمار المطر فً 

تتهاوى  ،هللا أكبر :ً كانت ومع تكبٌراتربٌع آَل قمش صوب الصدور الت

نحو األرض )ال تقتلوا دابة قبل أن تنهً شربها( فكٌؾ ٌقتل الناس ولم ٌنهوا 

صبلتهم بعد ـ استمر الرصاص منهمراً، ولم ٌمهل السٌد جنودهُ راحًة بعد 

االنتهاء من قتل الرجال، على الفور أمرهم بالتوجه نحو النساء والصؽار 

حظاتها الحاسمة وٌجب أْن ال ٌمنح جٌش هللا هذا فرصة النجاة فالمعركة فً ل

أو الفرار!!  أسكت الرصاص عوٌل وبكاء الصؽار وبعض الزؼارٌد التً 

تهاوى بعض رجالهم من الشباب كانت تطلقه بعض النساء عندما كان ٌ

، فهذه العادة متؤصلة فً الموروث الثقافً والشعبً الكردي منذ القدم خاصة

د النسوة حٌنما ٌقتل شاب أو ٌموت عزٌز تٌمنا بٌوم عرسه ـ لم حٌث تزؼر

ٌبَق أحد لٌعد طعاماً آلل أل قمش بالرؼم من أّنهم الٌوم مفجوعٌن ولمن سٌعد 

الطعام ـ أزٌز الرصاص الذي نقله الرٌح إلى الجوار قطع علٌهم صمتهم 

س ؼرلطاؼٌة جنده بالمرور بٌن الجثث ووترقبهم الذي طال، بعدها أمر ا

وخاصة هإالء المبلعٌن الصؽار  ،راب فً صدر كل من تدب فٌه الحٌاةالح

الذٌن كنت أالحظ إن العدٌد منهم ٌنتقل ونحن نطلق الرصاص هنا وهناك أو 

لم ٌكن حقد األوؼاد  تحت أجساد النسوة واالحتماء بها، ٌحاول بعضهم التخفً

ٌع أحٌاء قد شفً بعد فؽرسوا حقدهم بالحراب من جدٌد فً أجساد الجم



  َ.5115 –( 66 -66اٌؼعظاْ ) – اٌؼشؽْٚٚ اٌثب١ٔخ اٌكٕخ –اٌسٛاؼ  - (145)

 

[145] 

 

وأموات والتمثٌل بها عبر بقر البطون وكشؾ العورات واللعب باألحشاء 

 اٌا ذرٌة تٌمورلنك وجنكٌزخان؟هل هإالء من بق ،برإوس الحراب

التً انتصرت  كان جدي مع القلٌل من أقرانه نالوا نصٌبهم من الحراب    

رقت فً كتموا أنفاسهم وتخفوا تحت األجساد التً ؼ ،علٌها إرادة الحٌاة

وتحت األجساد تسٌر الدماء خابفة لتشكل ساقٌتٌن األولى أسفل التلة  ،الدماء

واألخر بؤسفلها شماالً حٌث ٌتجمع دماء  ،جنوباً فٌه ٌتجمع دم النسوة والصؽار

الرجال التً تسٌر ببطء لتلتؾ حول التلة وتلتقً بؤختها لٌمتزجا معاً بماء 

ألوان شقابق  ،ر فً الوادي نحو الجنوبالنهر وٌشكلوا جمٌعا جدٌلة حزٌنة تسٌ

 النعمان من حٌنها ؼدت أكثر حمرًة على طرفً الوادي!!.

كان أهالً )علً بدران( منشؽلٌن بؤعمالهم بدأ الدم ٌؽلً فً العروق حٌنما     

وشوش بعض الناس بؤّن أمراً عظٌماً قد حدث ؟؟ أرسلوا رسلهم باتجاه الشمال 

قد عَمت األرجاء بؤن آَل قمش وعن بكرة أبٌها  وقبل أن ٌصلوا كانت األنباء

قد أبٌدت و)إذا آَل قمش سبلت بؤي ذنب قتلت( أمر الطاؼوت جنوده بمؽادرة 

ساحة المعركة وأخذ قسط من الراحة حٌث ٌتم تبادل التهانً خبللها بهذا 

األرواح  ،إلى القٌادة فً انتظار المكافؤة النصر المجٌد ورفع التقارٌر بذلك

حلتها فً الصعود إلى باربها وروٌداً روٌداً تفارق الدماء األجساد تكمل ر

 وتكمل رحلة سٌرها فً الوادي حٌث تسرق األرض قسطاً منها لترتوي بها.

كان البعض ممن قدر هللا أن ٌبقٌه على قٌد الحٌاة من النسوة والرجال     

اع فً أقرب مكان خلسة واالجتمواألطفال قد بدأوا بلملمة جراحهم ومؽادرة ال

وعلى الفور قاموا بما توفر تحت أٌدٌهم من أدوات بثقب الجدران الجدار  بٌت،

كان البعض اآلخر ممن استطاع التخفً فً أماكن مستعصٌة من  ،تلو الجدار

ادي زواٌا وأقبٌة وأكواخ الدواب حاول أٌضاً أْن ٌجد طرٌقه للوصول إلى الو

أعمى عنهم عٌون ، ولهإالء النجاةقدر هللا  وٌتجه جنوباً بحثا عن الحٌاة،

هذه المرأة  الطؽاة الذٌن طالت استراحتهم وسكرتهم فٌها ومن بٌنهم )بسً(

القوٌة الجبارة كانت كلما ٌقترب الطؽاة بحثا عن من ما زال تدب فٌه الحٌاة 

تجر بكلتا ٌدٌها جثتٌن هامدتٌن لتؽطً بها جسدها وتظل ؼاببة عن أعٌن 
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المشإومة استطاعت الهرب نحو الدار بحثا عن  وفً استراحتهم ،الطؽاة

، رضٌعها الذي لم ٌتجاوز التسعة أشهر وجدته فً مهاده ٌبكً من شدة جوعه

، آبابً لن تنعدم فهذا الصؽٌر سٌكبر وٌثؤر آلبابه وأجدادهالحمد َلل ان ذرٌة 

د لترضعه وبٌنما كان الطفل  منهمكا فً قالت ذلك وهً تحمله من المه

بهت )بسً( الى حركة فً فسحة الدار ولمحت جندٌٌن ٌقتربان رضاعته، انت

طوق ماذا تفعل رفعت الصبً وأجلسته ورفعت ال ،من الدخول الى الؽرؾ

ووضعته بٌن ٌدٌه لٌتسلى به وقفزت من الذهبً الذي كان ٌزٌن رقبتها، 

فورها الى الجزء اآلخر من الؽرفة المخصص للحصان وأصبحت تراقب 

ذان أصبحا فوق رأس الصبً سرعان ما قبض احدهم على هذٌن الطاؼٌٌن الل

الطوق الذهبً ودسه فً جٌبه بٌنما بدأ اآلخر بجمع بعض الحطب من فناء 

أضرب النار فً كومة الحطب ورمى  ،هذا السادي الدار ما الذي ٌنوٌه

بالرضٌع فوقها بٌنما لم ٌكن أمام بسً فرصة حتى للبكاء على صؽٌرها 

حتى ال تصدر صوتا مسموعا بٌنما كانت صرخات جمعت ثوبها فً فمها 

الصبً تشق عنان السماء تشكو باربها وتستجدٌه  ترى هل كان بكاء المبلبكة 

أقل من بكاء )بسً( بقٌت هكذا الى ان التهم النار فلذة كبدها بٌنما ؼادرت هً 

 المكان كدابة تابهة فً البراري وحكم على بذور آبابها بالفناء. 

الجنود: سٌدي وماذا بشؤن الجثث؟ وكٌؾ سنتخلص منها؟ قهقه ناد أحد     

، ٌا بنً: أنت ال ٌظل عقل الجندي صؽٌراً قَد قامتهالمتجبر بسخرٌة وقال: س

لم ٌعلم الجنود نٌة   ،اترك مصٌر ذلك لً ،أنا أعرفه ،تعلم تارٌخ هذه المنطقة

وجمع كل  سٌدهم حٌنما أمرهم بلم الحطب وتفتٌش البٌوت من الداخل والخارج

على الفور نفذ الجنود األمر وجمعوا كل ما جمعه  ،ما ٌمكن إن ٌتقد فٌه النار

وظلوا فً انتظار ما ستتفتق عنه مخٌلة  ،أهل القرٌة وما فً بٌوتهم من ثٌاب

 لم تطل حٌرتهم ،سٌدهم!! وهم ٌتهامسون فٌما بٌنهم عن مقصده من كل ذلك

من هذا المكان وفً مدٌنة أورفا  على مقربةحٌنما ناداهم: فً قدٌم الزمان و

ادعى إبراهٌم ـ الذي ٌدعً هإالء بؤنه جدهم ـ  النبوة وتطاول على سٌده 
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فً سرد قصة  واسترسل ،نمرود وقام بهدم تماثٌل اآللهة التً كانوا ٌعبدونها

 سٌدنا إبراهٌم...

بعد إن فشل نمرود فً نصح إبراهٌم وردعه عن ؼٌه وعصٌانه حتى     

حاولوا أو كان فً نٌتهم أن ٌحولوا ا فعل أصحاب هذه الجثث والده، كملو

عصٌان والدنا أتاتورك، هنا حاول الطاؼً أْن ٌذرؾ بعض الدموع على سٌده 

، الحدٌث بعد إن مسح دموع التماسٌحومن قبله على نمرود واسترسل فً 

عود نعم.. أٌها األوالد احتار نمرود فً أمر إبراهٌم وبعد إن فقد كل أمل بؤن ٌ

إلى رشده أمر بجمع الحطب ـ كما فعلتم انتم اآلن وأخذ إبراهٌم إلى أعلى 

القصر ومن ثم تم رمٌه بٌن النار أمام مرأى من عٌون القوم، حتى ٌكون 

ألمر من أٌام اعبرة لمن ال ٌعتبر لذلك أوقدوا النار فً جثثهم فقد اعتادوا 

نً أرى إن ما جمعتموه ال جدهم إبراهٌم الخلٌل.... قالها مستهزبا ؟؟!!! ولكن

ٌفً بالؽرض ألم ٌبق شًء ٌنفع للحرق، أراد أحدهم إن ٌجٌب بالنفً؟؟ فسبقه 

إال إن البعض  ،وت نسخ من القرآن والكتب الدٌنٌةآخر سٌدي: كانت فً البٌ

ك الذي أراد أن ٌنفً منعنا من جمعها بحجة قدسٌتها واتجه بنظره صوب ذا

على . أقل اجمعوا كل شًء قابل لبلحتراقأٌها الحمقى ألم  ،وجود أي شًء

الفور جمع بعض الجنود نسخ المصحؾ من البٌوت ووضعوها أمامه الذي 

 ،ٌنهم ودهس علٌها برجلٌه القذرتٌنسرعان ما قام بتمزٌق بعضها أمام أع

: ألْم أقْل كل شًء لم ٌإخرنا عن ركب الحضارة سوى ما وهو ٌقول ؼاضباً 

ثم رمى بها فوق الجثث بعد إن  ،علٌها الزمن الصحؾ من أقاوٌل عفافً هذه 

على الفور سار النار فً الهشٌم الذي وزعه الجنود  ،أضرم النار فً صفحاتها

على الجثث التً بدأت تحترق وتنطلق منها رابحة اللحم المشوي وبدأ الدم 

، أٌتها النار التً كنت د حٌث تنطلق منها فقاعات الؽلٌانٌسٌل تحتها من جدٌ

اً وسبلماً على آُل قمش وسبلماً على إبراهٌم  لما ٌا نار لم تكونً بردبرداً 

؟ تصاعد الدخان وحمل الرٌح رابحة الدم المحروق واألجساد المتفحمة وأهلها

ذا ٌكون هإالء األوؼاد قد إلى الجوار واحتار الناس فً األمر، ٌا إلهً ما

ؤن )آُل قمش( تدفع ؟ أبعد الموت هناك شًء آخر؟ لم ٌكن ٌدري الناس بفعلوا
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تحول  د،ضرٌبة النبً إبراهٌم وثورته على أصنام نمرود وأتاتورك من جدٌ

اللحم إلى سوابل رفدت الدم الذي ٌجري فً الوادي وؼدت العظام رماداً ولم 

ن الوصول إلٌه وبعض السلك ٌبق سوى البعض الذي لم ٌتمكن النار م

بٌنما  الكثٌر من الطٌر هلعا،الذي كان ٌشد المعاصم إلى بعضها، فر  ،الشابك

ولكن  ،قمش وهً تؽادر أعشاشها طلبا للنجاةالآالصؽار فً نٌران  ىتهاو

)آل ُقمش( نحر  ، فًخبرتها فً الطٌران بعد قد خذلتهاصؽر سنها وعدم 

 وإذا آُل قمش سبلت بؤي ذنب نحرت؟؟!!. ،الطٌر والحٌوان الشجر والبشر

تاد بعد هذا النصر المإزر الذي لن ٌنساه أمر الطاؼٌة بتفقد الجنود والع     

التارٌخ!! تارٌخ دولة أتاتورك وطلب أعداد العدة للرحٌل فقد تمت المهمة 

وأصبح أحد  ،ٌة عمره ٌتقلد األوسمة والنٌاشٌنبنجاح منقطع النظٌر، وظل بق

وظل ٌذكرنا فً مذكراته كٌؾ أّن طفبلً وألسنة النار  ،أعمدة دولة الدم هذه

تخفٌا تحت األجساد سده الصؽٌر قد فر من الجمع بعد أْن بقً متنطلق من ج

ولكنه حٌن اصطدم بً عاد مسرعاً من حٌث أتى لٌكمل مسٌرة  ،طالباً الحٌاة

: أدركت أّن الكرد ٌهابوننا أكثر حٌنها ٌقول لنا ذلك الضابط ،هلهالموت مع أ

 مما ٌهابون الموت.

معه من الجبال والتبلل القرٌبة كان بعض الطٌر سباقا وحام حول المكان و    

نزلت بعض الحٌوانات، وعلى الفور ؼادروا المكان بالصٌاح والعوٌل من 

بٌنما كان من كتب لهم الحٌاة مستمرٌن فً سٌرهم وهم ٌحملون  ،رأوههول ما 

( قد فازت بولدها و الجنوب وفً رحلتهم كانت )حلٌمةجراحاتهم وخوفهم نح

كان ٌبلػ من العمر حوالً أربعة أعوام وكانت الوحٌد ناجٌا من المحرقة اذ 

فرحتها به تساعدها على لملمة جراحاتها لتكمل مسٌرة حٌاتها معه وترشده 

للثؤر من هإالء األوؼاد كانت تحمله وتركض به بٌنما ٌنادي أحد الرعاة 

لم ٌكد الصبً ٌسمع هذه الكلمات  ،أسرعوا فبعض الجنود ٌحاولون اللحاق بكم

طلب منها الجمع أن ، خوفه الى جثة هامدة على صدر أمهحتى تحول من 

ٌدفنوه بعد أن أصبحوا فً مؤمن من الطؽاة ولكنها فضلت حمله ودفنه فً 

لم   ،تذرؾ الدموع علٌهقبره كل حٌن و المكان الذي ستستقر فٌه حتى تزور
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ٌكد ٌصل الجمع حتى كان لسان كل منهم ٌقول: دثرونً .... دثرونً؟؟! أي 

العالم ستكون قادرة على أن تدثرهم وتلفلؾ شٌباً من بردهم  أؼطٌة فً

ها بٌن وما زالت الحٌاة معلقة فٌ ،)آٌل قمش( أعدم الزمان والمكان وهلعهم، فً

ولم  ،م على أرواح موتاها صبلة الجنازةلم تق  ،الخوؾ والرؼبة فً النسٌان

وأْن  ،الفاتحةال تقرأ على أرواحهم  ،أحد أن ٌقٌم لهم حتى صبلة الؽاببٌجرإ 

قرأها أحٌد فهو  ٌلتفت ٌمنة وٌسرة دون أْن ٌقؾ أو ٌرفع كفٌه إلى السماء خوفاً 

ولم ٌحًٌ  ،ولم تقم لهم أربعٌنٌة ،لم تقاد على أرواحهم الشموع ون،من العٌ

 ذكراها أحد حتى بعد كل هذه العقود.

ول خوؾ الناس مبرر من ه أم إنّ  ،ٌا الهً ما كل هذا الخوؾ المتجذر    

ولم تقرأ علٌهم  ،هفً الفاجعة لم ٌسؤل الناس عن أي ذنب اقترفو ،الفاجعة

ولم تعقد لهم محكمة مٌدانٌة كتلك التً تنصب للجنود أٌام  ،البحة االتهام

لم ٌحضر رجل دٌن و ،ولم ٌسؤل الناس عن آخر رؼباتهم ،الحرب والطوارئ

تركت  ،العالم اآلخروبعض مما ٌحتاجه المٌت فً رحلته نحو  ،لٌلقنهم الشهادة

األجساد المتفحمة فً أماكنها حتى دون أن ٌكلؾ الطؽاة أنفسهم مشقة دفنها أو 

بقٌت هكذا إلى  ،دفنهم، حرًفها الطؽاة إلى حرقهمحتى طمرها  إكرام الموتى 

 ،جرٌمتهمولن تكن ؼاٌة الجناة الرأفة أو الرؼبة بدفن  ،إن أُخذ اإلذن بالدفن

من كل الجوار ـ هللا أكبر ـ  لم  قروٌونتدفق ال ،ولكن فقط إلرهاب الناس

أراد البعض اآلخر أْن  ،ٌستطع البعض تحمل الفاجعة فؽادر المكان مسرعاً 

استقر الرأي أخٌراً  ،ٌتفقد عدد الذٌن افتقدهم ولكن لٌس فً المكان إال رماد

ان سوى الرماد وبعض على أن تطمر األجساد فً مكانها إذ لٌس فً المك

تحولوا باتجاه  ،هوا من طمر مقبرة النساء والصؽاروبعد أن انت ،لهشةالعظام ا

بعدها سورت كل  ،الموت جماعٌاً كان كذلك الدفن جثث الرجال وكما كان

مقبرة على حدة بالحجر األسود وهً على ما هً علٌه إلى لحظتً وصولً 

 إلى القرٌة بعد ما ٌقارب التسعة عقود.

أو  ى على خطؤ وهً تحًٌ ذكرى مجازرهالٌست األمم والشعوب األخر    

، أو تندبه حتى الٌوم وبعد إن مًر على ذلك تحًٌ ذكرى من مات منهم ظلماً 
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فقط كً ال تنسى وتزرع فً ضمٌر ووجدان أجٌالها  ،مبات أو آالؾ السنٌن

وبٌن  ،أزور )آل قمش( بعد كل هذه الحقبة ،البلحقة  مؤساة قصتهم الحزٌنة

ولم ٌكتؾ بموتهم  ،الذٌن قضوا ظلماً  ً أحد موتاها،ٌحٌالمجزرة والزٌارة لم 

ولم ٌسؤل الطؽاة لحٌنه عن  ،وحرقت دون أن ٌطمر رمادها ،بل مِثل بجثثهم

 لم تنظم شهادات وفاة لضحاٌاها. ،سبب جرٌمتهم

ألم ٌحن الوقت لنحًٌ ذكرى آل قمش ونطالب بمحاكمة الطؽاة  ونفتح     

موتانا ونتعرؾ علٌهم ونضع على القبور  القبور بإشراؾ لجان دولٌة لنحصً

ال  فلما اإلنسانٌة، وجرٌمة حرب ضد ،ما تم فً آل قمش إبادة جماعٌة ،شواهد

ونطالب أحفاد  ،حتى ٌتم تقدٌم الجناة للعدالة ،نطالب العالم باعتبارها كذلك

ٌمة وإلزامهم بتعوٌض ذوي أتاتورك بتعٌٌن هوٌة المسإولٌن عن الجر

د الشعوب األخرى أن تحًٌ موتاها الذٌن قضوا فً ظروؾ كما ترٌ ،الضحاٌا

 مشابهة.

على ٌد طؽاة الشرق أبٌد الكرد بالسٌانٌد وهجروا وانفلوا وقتلوا     

من الموت والحرق حتى   بالرصاصات الحارقة المحرقة المتفجرة ولم ٌسلموا

ولكن  أحفاد إبراهٌم الخلٌل ـ أن نموت حرقاً  -، ٌا إلهً هل قدرنافً السجون

إذا أخذ بعٌن   قمش ؼصة ومرارة ألم خاصة،آالرؼم هذا وذاك تظل لمحرقة 

تبكوا إثماً أو االعتبار بعدي الزمان والمكان وناسها البسطاء العزل الذٌن لم ٌر

حرقة ألنها تسٌر فً  تظل لهذه المجزرة ٌشعلوا نار ثورة، أو ٌفكروا بدولة،

ا لها القصابد وؼنوها وتخٌلوا قمش واكتبو لذلك زوروا آال  ،طور النسٌان

منها لوحة  ارسموها واجعلوااأللؾ والتسعمابة والنٌؾ صورا و لضحاٌاها

زوروا آل قمش وجردوها من كل هذا الخوؾ  ،تشكٌلٌة تحكً المؤساة

قفوا دقٌقة  ،الشموع أوقدوا على قبورها ،صمت وأحٌوها وابعثوا فٌها الحٌاةوال

ءل بٌن المجزرة د كل هذه العقود وأتساألنً أزور آل قمش بع ،صمت وحداد

 موتانا؟! والزٌارة من ٌحًٌ

زوروا آَل قمش وؼنوا معها أؼنٌتها وهً الوحٌدة التً ما زالت تحًٌ     

 األجٌال قصتها فقط كً ال تنسى؟!ذكراها وتحفر فً ذاكرة 
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   Bîranîna aleqem  şê              ذكرى آَل قمش       

Ew sala Aleqemsê              jin û mêr kirne hewşê 

Wan wehşê  kurê wehşan    agir berdane laşan 

Qîr qîre bûkê salê                 xwîn herikî newalê 

 ()فً آَل قمش وبذلك العام جمعوا فً * *  الدار الرجال والنساء وكل العباد

 دأولبك الوحوش أوالد الوحوش * *  أضرموا النار فً األجسا

 (يمع صٌحات وصرخات العرابس * * الدم ٌجري بؽزارة فً الواد

Ew zarokê bê guneh li    wa şikandin ser û goh 

Qerp qerpe qere pace     ti car ji bîra me naçe 

Ji me kuştin bav û kal     ji me girtin jin û mal 

 لبك األوؼادؼرسوا فً صدور الصؽار   * *  كل حقدهم وؼٌهم بالحراب أو

 هاداآلهات التً سارت فً السهول الو لن ننسى مهما امتد الزمان * * تلك

 * فٌنا العم والخال ولم ٌبقوا حتى األجداد( المال والعذارى وقتلوا سلبوا منا 

De rabin tev de rabin          tev de wekî birabin 

Rabin wekî pilingan            dest bi avêjin tifingan 

Derdê xemgîn dejware       derman xwîne neyare 

 هلموا استفٌقوا من هذا السبات * * وكونوا إخوة متحدٌن كاألوتاد

 هلموا حاربوا مثل األسود * * ولتعانق أٌادٌكم البنادق وتحقق الوعود

 فالجرح األلٌم الذي ألم بنا لٌس له دواء    سوى دماء األعداء فً كل الببلد
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  شخصٌات كردٌة

 (بدٌع الزمان)

 النورسً سعٌد :الشٌخ

 سٌدا حسٌن                                                    

كرد على قمم جبال كردستان الشٌخ سعٌد النورسً الكردي علٌم من أعبلم ال
 من شعل الّذكاء واأللمعٌة، وشعلٌة  فّذةٌ  وشمٌس وّهاج فً سمابه الّداج، تركٌا،

 ،: اضطهاد السلطات التركٌة العفنةّظلم واالضطهادوشخصٌة ثابرة فً وجه ال
 .ومشاٌخ الطرق الّصوفٌة المتحجرة. قلّما ٌجود به الّزمانواضطهاد أمراء 

ٌّة شرقً  (بتلٌس)( التابعة لوالٌة الّشٌخ الّنور فً قرٌة )نورس رأى الكرد
/م11ٖٔ/األناضول عام 

(ٔ)
. 

، ظهرت ٌعرفان لقمة الحرام ترعرع فً بٌت تقى وكنؾ والدٌن ورعٌن ال
حٌث كان  منذ نعومة أظفارهعلى الّشٌخ عبلمات الّنبوغ والعبقرٌة والّذكاء 

، وٌصؽً إلى وكان ٌحضر مجالس العلماء والكبار، واالستطبلعدابم السإال 
لذٌن كانوا ال ما ٌدور بٌنهم من مداوالت ومناقشات والسٌما علماء قرٌته

 .ٌجتمعون فً بٌت والده

، ثّم تنقّل (فً )كّتاب القرٌةتلّقى الّشٌخ بداٌة دراسته على ٌد أخٌه فً القرٌة 
ٌّةبٌن مراكز العلم آنذاك المن ، حٌث حّل به تشرة فً القصبات والقرى الكرد

ومقام  (،مم وزٌن)( موطن شهٌدا العشق الّرّبانً فً )باٌزٌد المقام أخٌراً 
ه الدٌنٌة من علماء أفذاذ وم، فٌه تلّقى عل(أحمد خانً)ح شٌخ الّشعراء ضرٌ

، (أحمد خانً)، وتلّقى دروسه القومٌة من الّشٌخ (محمد جبللً)أمثال الّشٌخ 
ح خانً ٌستمد منه اإللهام حٌث كان األستاذ ٌقضً الساعات بجوار ضرٌ

فً فترة  وأنهى علومه ،(مدرسة )باٌزٌدستاذ من حٌث تخرج اإل، والمدد
ٌّة وجٌزة لم ٌسبقه  ، حٌث حفظ فً هذه الفترة ثمانون إلٌه أحد من قبلقٌاس

، وكان ٌراجع هذه الكتب عن ظهر قلب تاباً من أمهات الكتب عن ظهر قلبك
، وقٌل (بـ )بدٌع الّزمان النورسًوعلى أثره لُّقب الّشٌخ  ،خبلل ثبلثة أشهر

"دنٌة أي "علم رّبانًعلم ل إّن هذا العلم لٌس علماً دنٌوٌاً بل": عنه
(ٕ)

. 
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بهذه العلوم بل درس العلوم الكونٌة وأتقنها  لم ٌكتؾ الّشٌخ الّنورسً
(، ولكن ما ٌإسؾ إّن األستاذ الّشٌخ تعّرض )الرٌاضٌات، الفٌزٌاء، الجؽرافٌة

وإدارة الّظهر من بنً جلدته  ،للظلم واالجحاؾ والتهمٌش والنسٌان واإلهمال
خطره على )ومن مشاٌخ الّطرق ألسباب معروفة  ،فٌنمن العلماء والمثقّ 

 .بإهمال الّشٌخ الجانب القومٌظلماً وبهتاناً وجهبلً المشاٌخ وادعاء اآلخرٌن 

كما تعّرض الّشٌخ لئلهمال والتهمٌش من جانب السلطات التً كانت تبلحقه 
كما ٌّتهم كّل كردي فً  –فً سكناته وحركاته وكّل ما ٌتصل به ألنه اّتهم 

واضطهد  ، لذلك ُنفً وسجنبإنشاء جمعٌة وقلب نظام الحكم –أصقاع الكون 
ما بٌن ، وبقً فً النفً مدة اثنتً وعشرٌن سنًة من قبل الّسلطات الحاكمة

ٌّة والّسجن  .اإلقامة الجبر

ولكن واقع الحال هو عكس ذلك حٌث كان الّشٌخ األستاذ رابداً وسّباقاً وثابراً 
ٌّة المسحوقة وحقها فً  والّدفاع، فً مجال الفكر القومً عن قضاٌا أمته الكرد

 .الحٌاة كسابر األمم

ٌّةاألمة لها ما لؽٌرها من ح ٌّة وسٌاس ٌّة واجتماع ، حٌث تقّدم الّشٌخ قوق ثقاف
ٌّة إلى الّسلطان عبد بجملة من المطالب تتعلّق بكردستان تركٌا واألمة ا لكرد

إّن السلطان أرسله إلى مشفى  خٌراً إال الّشٌخ كان ٌؤمل منه الحمٌد، إذ
، لٌس هذا فقط حٌث كان للّشٌخ كتابان مإلّفان واّتهمه بالجنونالمجانٌن 

ٌّة ومطالب الكرد ٌتعلّقان ٌّة الكرد  .بالقض

 :هذان الكتابان هما

و دٌوان حرب العرفً وسعٌد شهادتً من مدرستً المصٌبة أاألول: )
ّتزوٌر من قبل أوساط حٌث تعّرض هذا المإلؾ للتحرٌؾ وال .(الكردي

ٌّة، الّشوفٌنٌٌن الّترك وتبلمذته األتراك ودور الّنشر ُشِطب من هذا و الترك
، كما إّن العنوان نفسه لم ٌسلم من الّتحرٌؾ ٌتعلق بالكردالمإلؾ كّل ما 

( واكتفوا بالعنوان حٌث شطب من العنوان كلمة )سعٌد كرديوالّتزوٌر 
دٌوان حرب عرفً()

(ٖ)
 . 

الّذي أمر  (مشفى المجانٌن)المشار إلٌهما فً العنوان هما  والمدرستان
( إلٌه إثر طلب األستاذ منه القٌام بسوق )النورسًالّسلطان عبد الحمٌد 

 .بإصبلحات فً كردستان
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(رجتة األكرادوالثانً: هو )رجتة العّوام( أو )
(ٗ)

تعنً  كلمة كردٌة :والرجتة، 
ٌّةال)  . (وصفة العبلج

والّنقاط على  ،صبع على الجرح الكرديوضع اإلستاذ اإلفً هذٌن المإلفٌن 
ٌرته ببصالعبلج البلزم ألهم أمراض الكرد. حٌث شّخص  الحروؾ وقّدم

وعدم لحاقهم بركب الحضارة  ،بنً جلدته وباصرته أهم األمراض فً تخلؾ
 .واألمم

اد استبد ر، والّتشتت، والتفرقة، واالستبداد،، والفقالجهل :وهذه العلل هً
ٌّةال ٌّة والكمال ومشاٌخ الطرق اللّذٌن  ،، واستبداد أمراء الكردسلطة الحمٌد

 استولوا على عقول األمة باسم الّدٌن وسببوا فً تحجٌر وتسكٌن العقل وجمود
 ّبانً، وطلب المدد واإلؼاثة من القطب الرّ الفكر والدوران فً دابرة السبحة

ٌّان وخالقأي مدد قطب رّبانً ال "  .األكوان" المدد من الّد

ٌّمة المتمّثلة فً حّث األكراد على العلوم  ٌّة الق لقد قّدم الّشٌخ وصفته العبلج
ٌّة  ٌّة،الّدٌن ٌّة وحدها ال تفً بحاجات العصر وتطوّ  والكون ، رهألّن العلوم الدٌن

، وطالب الحّكام بفتح دٌم فً كردستاندعا الّشٌخ إلى نسؾ نظام الّتعلٌم الق
فً جامعة األزهر" ؼرار " " علىسة الّزهراءباسم "مدرمدارس عصرٌة 
ٌّة إلى وحدة الّصؾ الكردي شعباً وأمراءً  مصر، كما دعا ، وإلى الحر

، بالعلم والّتنوٌر من قّوةوالوقوؾ ضّد الّظلم والّطؽٌان ومقارعته بكّل ما أوتٌنا 
ٌّةوالتّ  ٌّة وثقافة عصر  .ثقٌؾ: ثقافة دٌن

ون للكرد شؤٌن بٌن األمم وإال قّدم وسٌكبهذا سٌلتحق الكرد بركب الحضارة والتّ 
 ..؟!.

______________________ 

  المصادر والمراجع :

ترجمة  –نظرة عامة عن حٌاته  –: بدٌع الّزمان سعٌد الّنورسً (ٕ(،)ٔ)
 .إحسان قاسم الّصالحً

: تؤلٌؾ –وصفته العبلجٌة ألدواء الكرد العصرٌة لنورسً و: سعٌد ا(ٗ(،)ٖ)
 .مطبعة خانً دهوك –ً الدوسكً مبل علً مبل نب



  َ.5115 –( 66 -66اٌؼعظاْ ) – اٌؼشؽْٚٚ اٌثب١ٔخ اٌكٕخ –اٌسٛاؼ  - (156)

 

[156] 

 

 :بوعاتوالمط بكتالقراءة فً 
 قراءة فً كتاب

 جبل لٌلون فً مرآة التارٌخ
 

 / عفرٌن حسن ٌوسؾ محمد                                       
اب من تؤلٌؾ مروان بركات بعنوان )جبل ، صدر كتدار القبس بحلب عن

 صفحة من القطع المتوسط. /ٕٓٗ، وهو مإلؾ من/لٌلون فً مرآة التارٌخ(
هو بحث تارٌخً وأثري واجتماعً  كتاب )جبل لٌلون( أو )جبل شٌراوا(

وهو من الكتب الجادة التً تتحدث بشكل موثق عن جؽرافٌة  ،وجٌولوجً
ن جهة وعن عادات وتقالٌد سكانه وأصالتهم باإلضافة وتارٌخٌة جبل لٌلون م

 . ة الموجودة فٌهى تعرٌؾ القارىء بؤهم المواقع األثرٌلإ
المإلؾ أصل ومعنى تسمٌته الجبل )لٌلون(، وٌعرفنا  فً بداٌة كتابه ٌستعرض

 –ي ثمرة الزٌتون(، )لٌبلن أ -لٌلونذر اللؽوي الكردي لهذه التسمٌة )لى الجإ
لى الزنابق( كما ٌعرج المإلؾ إ –، و)الالن (الدفلة –السراب(، )لوالن 

ئلله رة الذي جاء فٌه اسم جبل )نه بو( نسبة لكالتواالمصادر التارٌخٌة القدٌمة 
الرافدي الذي اشتهر خبلل القرن التاسع قبل المٌبلد فً منطقة ببلد ما بٌن 

، و)نابو( هو ت الكردٌة القدٌمة )مٌزوبوتامٌا(النهرٌن مواطن االمبراطورٌا
 . إله الكتاب والحكمة

ردٌة صرفة نسبة الى وهً تسمٌة ك (،مٌة الثانٌة للجبل باسم )شٌراواأما التس
ٌة ومنطقة شٌروان تقع فً والٌة دسكانه الذٌن هم من عشٌرة شٌروان الكر

التً كانت ُتعبد خبلل القرن التاسع  الى اآللهة )شٌراوا(القدٌمة أو نسبة  وان()
 قبل المٌبلد وحتى القرنٌن األول والثانً بعد المٌبلد.  

البٌبة الجٌولوجٌة للجبل وعن وٌبحث المإلؾ فً القسم الثانً من كتابه عن 
النشاط الجٌولوجً للمٌاه الجارٌة واالنهٌارات واالنزالقات التً حدثت 

ر وبعض المصاد ،لى بعض الجوالت الحقلٌةل، واعتمد فً ذلك عبالجب
 . والدراسات المتوفرة فً المكتبة

وفً القسم الثالث من الكتاب ٌتحدث المإلؾ عن جؽرافٌة الجبل الطبٌعٌة 
وهو ٌقع جنوب شرق مدٌنة  ،(ر أنه جزء جؽرافً من جبل الكرد )عفرٌنفٌذك

، /ٕكمٕٓٓٔ/المساحة التقرٌبٌبة للجبل ، و، وشمال ؼرب مدٌنة حلبعفرٌن
رافٌة فٌه مثل األودٌة ، وأهم المواقع الجؽوٌذكر عن حدوده واألودٌة والمناخ
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قه  –ٌنا حس –بلكنك  -دوده رٌٌى  –ولوكه وكوور –)شكه تا سور العالٌة 
لمؽاور عدد من الكهوؾ وا لى وجود(. إضافة إكوورى هنكؾ –رته ل 

همال الذي تبلقٌه هذه الشبٌهة بالكهؾ دوده رٌٌى، وٌتطرق المإلؾ إلى اإل
المنطقة من قلة تقدٌم الخدمات كالمٌاه والكهرباء والصرؾ الصحً والطرق 

مثل )قلعة جبل  المواقع األثرٌة النادرة وجود أهم من رؼمالالمعبدة على 
( الذي تتبع الٌه الطابفة المارونٌة والكنابس والمدن ، وقبر )مارمارونسمعان(

، وٌوجد أٌضاً كهؾ دوده رٌٌى حٌث اكتشؾ فٌه عام رٌة القدٌمةاالث
، وتنتمً إلى االنسان بقاٌا مستحاثة انسانٌة ٌعود لطفل عمره سنتٌن م/22ٖٔ/

لؾ /إٔٓٓ -ٓٗ/جري المتوسط من ( الذي عاش فً العصر الح)النٌاندرتالً
ٌكل عظمً كامل اكتشؾ فً مدفنه وهو ٌعتبر أول ه ،سنة قبل المٌبلد

 . ً من قبل بعثة ٌابانٌةصلاأل
ٌتحدث المإلؾ عن أهم  (ن فً العصور التً سبقت الكتابةجبل لٌلوفً فصل )

)الهورٌٌن، المٌتانٌٌن، االمبراطورٌات التً دخلت نفوذها هذه المنطقة وهم 
الالخ( فً سهل العمق آ)مملكة  لحثٌٌن، الفراعنة، اآلشورٌٌن، المٌدٌن(،ا

اسٌة فً ساللؽة الكردٌة كانت من اللؽات األوٌإكد أن  مملكة )كرمٌش(،
سماء المدونة ى جانب اللؽات األخرى من خبلل األلتدوٌن الرقم والمستندات إ

أهم الملوك فً لقاب أوأسماء و ،التً تم اكتشافها فً المواقع األثرٌة فً الرقم
 . تلك االمبراطورٌات
الدٌن فً كل نواحً  تؤثٌرعن عن الحٌاة الدٌنٌة  ٌتحدث فً الفصل الخاص
آلهة  ()اآللهة عشتاروتلى إمن عبادة الشمس )إله الشمس(نشاط االنسان بدءاً 

الدٌانة الٌزٌدٌة  لى، واإلله )نه بو( إله الكتابة والحكمة إالحب والحرب
ى أهم المواقع والمزارات الدٌنٌة، حٌث ٌوجد ل، وٌعرفنا إسبلمواإلوالمسٌحٌة 

ٌزٌدٌة فً األربعاء األول بناء الطابفة اإلشٌخ بركات( الذي ٌتجه إلٌه أالمزار )
لى أن كثٌراً من سكان قرى شهر نٌسان بالتقوٌم الشرقً مع اإلشارة إمن 

القرن التاسع عشر  أوابلٌزٌدٌة حتى كانوا من معتنقً الدٌانة اإل (شٌراوا)
 . المٌبلدي

عام من خبلل اآلثار  /ٓٓ٘ٔقبل/ووجدت الدٌانة المسٌحٌة فً هذه المنطقة 
التً تدل على انتشار هذه الدٌانة بٌن سكان المنطقة خبلل تلك الفترة من خبلل 

وٌذكر المإلؾ بؤن ، الكنابس األثرٌة والمدن المنسٌة وجود العشرات من
لٌلون من خبلل )مار مارون( خبلل القرن الرابع المسٌحٌة وصلت إلى جبل 

وقد  ،/ مٌبلدئٕٕ/حدى القرى كنٌسة ٌعود بناءها إلى، وتوجد فً إالمٌبلدي



  َ.5115 –( 66 -66اٌؼعظاْ ) – اٌؼشؽْٚٚ اٌثب١ٔخ اٌكٕخ –اٌسٛاؼ  - (159)

 

[159] 

 

براد( حٌث ٌإمه من كل أرجاء  –تم دفن مار مارون فً قرٌة )به رادى 
ومن أشهر  ( وتحدٌداً فً شهر نٌسان،مار مارون)لى زٌارة قبر العالم إ

وسمٌت القلعة  /م2٘ٗ/الذي توفً (سمعان العامودي)ٌن النساك المعمادٌ
 . رسمٌاُ بجبل )سمعان( من قبل الدولةوسمٌت المنطقة  ،باسمه فٌما بعد

 ،ثرٌةٌتحدث المإلؾ عن أهم المواقع األ فً القسم األخٌر من كتابه
والحٌاة  ،سماء القرى ومعانٌهالتجمعات البشرٌة بشكل تفصٌلً من أوا

ات وأهم التجمع ،عادات السكان وتقالٌدهم وأصولهم، وافٌةاالجتماعٌة والثق
 : السكانٌة فٌه هً

، وفً سمٌت نسبة إلى اإلله الرافدي )نه بو( كما ذكرنا سابقاً  كفر نه بو: -
رة ، وفٌها معص/ مإلؾ من طبقتٌنمٗٓ٘/القرٌة فندق ضخم قدٌم من العام 

، نفس الصخر عجٌبة حٌث أنها محفورة بالصخر، وكل األدوات صنعت من
األدوات  والمعصرة تقع تحت األرض حٌث ال ٌمكن إدخال أو إخراج تلك

 . الحجرٌة من باب المعصرة
أما فً الكردٌة  (،قر –برد )( أي أصل تسمٌتها السرٌانٌة )بارادو :به رادى -

م بمعنى األخ الحقٌقً أما أي األخ من األ (دى -برا)فهً على الشكل التالً 
 .  عنً نوع من السمك حسب قول المإلؾالكردٌة ت ( فًلفظ )به راد

حلبً عبد هللا حجار فً كتابه )آثار جبل لى المإلؾ الٌعرج بنا إ :ىكٌمار -
 . (الناسك الزاهدى)( بمعنسمعان وحلقه( عن معنى كلمة )كٌمارى

( اسم استفهام، ki)فكلمة  (Ki-Mar)أما فً الكردٌة فلها عدة معانً 
ونظراً لوجود عمود لناسك  ،(المسٌحٌة أي )الناسك مرتبة دٌنٌة فMARً)و)

 . مٌة األولى هً األقرب الى الواقعفً القرٌة فإن التس
لى عشٌرة كردٌة من جح المإلؾ أن تكون تسمٌتها نسبة إصوؼانه كى:ٌر -

التركٌة  –قرب الحدود السورٌة  (عمودا)الطابفة االٌزٌدٌة تقٌم جنوب بلدة 
اعتنقوا االسبلم فً  (صوؼانه كى)ن سكان كو (Sohanekصوهنك) اسمها

، كانوا قبلها من معتنقً االٌزٌدٌةأوابل القرن التاسع عشر المٌبلدي حٌث 
خزان  د فً هذه القرٌة كنٌستان قدٌمتان، كما ٌوجد فٌها أكثر من مبةوتوج

، كما ونها لمٌاه الشربستخدم، وما ٌزال أهالً القرٌة ٌرومانً لجمع المٌاه
 . خمسون معصرة رومانٌة قدٌمة ا ٌقاربٌوجد فٌها م

زعراٌتى  –ى مٌاس –زه رقانى  –دٌر مشمش  –كلوته ) هناك قرى أخرى -
 .(وباسوفانى –عاقٌبى –

وهً محاولة  ،أن المإلؾ جهد كثٌراً فً إعداد كتابه للقارئمما ال شك فٌه 
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لكردٌة فً سورٌا من لى بقعة معٌنة من المنطقة امشكورة لتسلٌط الضوء ع
هم منذ وارتباطهم بؤرض ،، والتؤكٌد على أصالة سكانها الكردجوانب متعددة

 .األزل
___________________ 
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 دب وفنأ
 

 ال تذهبوا بجسدي بعٌداً 
 أرٌد أن أصٌر إلى خاتم

 عباس علً موسى                                                  
ن ٌدفن فً مقبرة ما، تحت التراب! ثمة تجرٌب آخر فً لم على اإلنسان أ

الدفن، كالدفن فً العراء، أمام الرٌح والنسٌم، أو فً ساحات المعارك بما ٌلٌق 
، لم بؽٌاب أبدّي، إذن لم على المودعٌن أن ٌجدوك فً أكثر حاالتَك انكساراً 

ن األبٌض علٌهم أن ٌواروك التراب، لٌوقنوا بموتك، مع شارة االستسبلم، الكف
 الذي ال ٌستطٌع حتى أن ٌرفرؾ كاستسبلم نبٌل أمام عدو عتٌد.

حٌن تفتح شاشة التلفاز لتراقب مآسً العالم )فً السابق كنَت تفتح  مإخراً 
ٌّه وتزجٌته(، ترى  التلفاز لتراقب سخؾ العالم، أو تراقب الوقت لتسرٌع مض

ٌر للكثٌر من العابرٌن الشاشة تكاُد تندلق دما وأسى، حٌُث البحر مدفن مابً كب
عكس التراب الدافا، لكّنه  إلى ببلد الخبلص الدافبة/ أوربا، ربما ٌكون بارداً 

تجرٌب آخر، حٌُث ال موّدعٌن هاهناك، فقط إن حالفك الحظ ستكون ضٌفا 
ٌّاد ما،  على عابلة السمك، وستترّسب فً بطن إحداها، ربما لتكون خاتماً  لص

ً مرمى شباك إحدى صٌادي هٌشون على وفً فانتازٌا سورٌا ستكون ف
 ٕٔٔٓتشكٌلً وأدٌب سوري توفً فً أواخر شاطا المتوسط قبالة البلذقٌة )

رسم مجموعات لوحات للصٌادٌن فً عرض البحر أمام الشاطا لمدٌنة 
 البلذقٌة(.

ٌّتا، أحدهم وٌصّورونك أمام فبلشاتهم الساطعة  ربما سٌنقذك، أقصد جسدَك م
ل العالم، وٌمنحونك رقما وٌودعونك تربة كنَت ترٌد أن حو وٌرسلونك أثٌراً 

تحٌا علٌها أو تعبر منها إلى حٌاة أخرى، وربما ستنقذَك صبٌتان كما حدث 
ٌّام، وستنشران صور سٌلفً مع موتَك المرتقب، هما أنقذاك من مدفن  منذ أ
مابً ال أكثر، النتٌجة هً أّنك لن تصٌر إلى خاتم فً بطن سمكة. )ٌقول 

ر أّن سابحتٌن صربٌتٌن أنقذا سورٌاً فً عرض البحر، ونشرا صورتهما الخب
 معه وهو منهوك القوى والحٌاة(.

الروتٌن المرافق لعملٌات الموت بالجلطات والسرطانات كانت األكثر انتشارا 
إذن  هاهنا كؤمراض عصرٌة أصابت البشر فً هذه الجؽرافٌا، ثمة خروجاً 

ى الروتٌن، كؤن تستٌقظ زوجة لتوقظ عن هذا الموت الروتٌنً، من أقص
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ٌّت بجلطة ما، تولوُل وتقول نابحة  ًّ إلى عمله فتكتشؾ أّنه م زوجها للمض
ًّ كؤس ماء(. ٌّا ٌرزق، وقد طلب إل  )فً الفجر كان ح

لم ٌعد هناك عنصر مفاجؤة فً أي موت، طالما أّن الموت فً الجوار حٌثما 
ار سٌارة ملٌبة بالتبن، أو انفجار للروتٌن، كانفج التفّت، بؤكثر الطرق كسراً 

 دراجة هوابٌة عتٌقة.
تكون قد شهدت حاالت عدة للموت فً  كلّما تطوي الشمس، وكذا القمر ٌوماً 

للموت بؤكثر من طرٌقة، ولن ترفع األكفان أعبلما بٌض  دراما متنوعة تجرٌباً 
 كاستسبلم أبدي لموت.

 
================= 
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 مونالٌزا كوردستان" ؟من هً "
PUKmedia 

 
    ترجمة بتصرؾ/ خالد النجار                                    

ً حدود محلتنا نلهو ونلعب فً األزقة والطرقات وف منذ أن كنا صؽاراً         
فنعبر  ،بعد من ذلكومنطقتنا فً حً األطباء ببؽداد وأحٌانا نذهب إلى أ

ة تلك والمقاهً وحتى منازل الناس تضع صورالشوارع ونشاهد المحبلت 
)بنت ن تلك الفتاة تسمى بـالفتاة الجمٌلة لتزٌن بها أماكنها، وكبرنا وعرفنا أ

 فً حٌنها.  ، وهً مشهورة جداً المعٌدي(
حدى الصحؾ التً تصدر باللؽة ومن الصدؾ أنً حصلت قبل أٌام على إ

ت بترجمة الموضوع ، فقماالنكلٌزٌة ووجدت موضوع تلك الفتاة وصورتها
فمن هً هذه الفتاة ؟  دستان(مونالٌزا كور)ىوعرفت أن تلك الفتاة الجمٌلة تسم

 ٌن جاءت تسمٌتها؟ومن أ
و كما كانت تسمى فً الحضارة الكوردٌة ن فتاة كوردستان المذهلة أإ  
فً الحضارة  ونالٌزا(المتلقت نفس االهتمام الذي تلقته ) )كجً كافروش(بـ

وكان  ،دٌثة فقد كانت تلك الفتاة رابعة الجمال وجذابة ومثٌرةوروبٌة الحاأل
ن ٌوت كوردستان من صورتها الرابعة، حتى أن ٌخلو بٌت من بأجداً  صعباً 

دار، ومن جمالها كان البعض كان ٌعلق صورتها فً كل ؼرفة من ؼرؾ ال
اة جمٌلة فً كوردستان ٌقال عنها ي فتٌضرب بها األمثال، فحٌن توصؾ أ

 .فروش()كجً كا
 ؟فمن هً )كجً كافروش( ومن هو رسامها

قبل أن تصبح صورتها الرابعة تحفة فنٌة خالدة قال عنها البعض أنها فتاة     
حقٌقٌة فهذه الجمٌلة )كجً كافروش( لها قصة إسطورٌة كقصص ألؾ لٌلة 
ولٌلة، حتى أن اسمها قد تؽنت به حناجر المطربٌن من خبلل األؼانً 

 دٌة فً جمٌع أنحاء كوردستان، وقد تؽنى بها المطربالفولكلورٌة الكور
م/ والفنان 2٘ٓٔالكوردي الراحل وبلبل كوردستان الفنان )حسن زٌرك(عام/

تصفان جمالها م/، ولها أؼنٌتان شعبٌتان جداً 21ٓٔ)محمد أحمد أربٌلً( عام/
 وحسنها.
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مالها ورقتها نها ألهمت البرٌطانٌٌن الشعر من جإٌقال عن )كجً كافروش(
البعض من قادتهم عشق ن م/ حتى أ2ٔ1ٔ/عندما هجموا على كوردستان عام 

عهم بالطابرة حٌث تقول الرواٌة بؤنها سٌرة" مصورتها قبل أن ٌؤخذوها "أ
فزت من الطابرة وفضلت الموت سٌرتهم لذلك قرفضت أن تكون سجٌنتهم أو أ

 ن تكون مع الؽزاة...على أ
حادثة سواء كانت "حقٌقة أم ؼٌر حقٌقة" لكنها ألهمت ساوٌة الوبالرؼم من مؤ 
وانبهر الجمٌع ، دباء والشعراء وكل من سمع بتلك القصة العزم والثباتاأل

وفً دول العالم، وقد كان للرسامٌن  ،بشجاعتها وعنفوانها فً الشرق والؽرب
، ذلك حٌث قام الرسامون الكبلسٌكٌون برسم صورتهاوالفنانٌن حصة من

ٌة مإثرة وانتشرت صورها بشكل ن ٌجعلوا منها لوحات تارٌخفً أوأبدعوا 
عجاب ، موضع إ(مونالٌزا كوردستان- افروشكجً كصبحت )مكثؾ، وأ

صبحت صورها لوحة عالمٌة مثل ، وألمان،وكذلك األالرسامٌن االنكلٌز
صبحت ثابتة ، وأوؼٌرها من الرسوم العالمٌة (العشاء الربانً)و (،المونالٌزا)

لى شهرتها فً الشرق الضافة إمرٌكا، هذا باالفن فً أوروبا و أ فً متاحؾ
 (.مونالٌزا كوردستان)و حٌث أصبحت )فتاة كوردستان(أ

وفً تسمى فً تركٌا )بنت الحدباء( وفً الدول العربٌة تسمى بـ )فاطمة(  
 كافروش )مونالٌزا كوردستان( ن كجًوإ (بنت المعٌدي)بؽداد كانت تسمى 

 وتحفة فنٌة انسانٌة رابعة. ،ن الحضارةم صبحت جزءاً قد أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لوحتً الغالف
 الفنانة شٌرٌن باران كما تحدثت هً عن نفسها

 
بدأت الرسم فً سن صؽٌرة جداً ... كنت من المتفوقٌن فً مدرستً بمادة 

..... شاركت فً الصؾ الخامس اإلبتدابً بمسابقة للرسم على مستوى الرسم .
سورٌا البلد الذي عشت فٌه فنلت المرتبة األولى رؼم صعوبة الحٌاة 
األجتماعٌة واألقتصادٌة .. وأذكر فً ذلك الحٌن أعطتنً أمً كامل مصروفها 

ت ذلك فعل كانت قد الٌومً ألشتري بها ألوان ومواد الرسم ولم أعلم بؤن أمً
وأستمرٌت ...إال فٌما بعد ... ما فعلته أمً أعطتنً الدافع لبلستمرار والنجاح 

فً موهبتً إلى أن درست فً معهد الفنون التشكٌلٌة للدخول للمجتمع الفنً 
األكادٌمً ... بدأت بؤول معرض فردي لً فً جمعٌة خٌرٌة لرعاٌة األٌتام 

وم به ولكً ٌفتح لً أبواب فً باب مصلى بدمشق لٌكون أول عمل أنسانً أق
فً فنً أحب أن أخلق شًء من البلشًء، فبدأت  .... هللا فً المستقبل البعٌد

 ً،أرسم بها لوحات كً البحث فً الخام ألستخراج ألوان ال تخطر فً البال
إضافة لمواد مختلفة مستخرجة أضفت لها روحً  ...  فً ذلك نجحتقد و

روح الفنان ... بما أننً كوردٌة األصل  وفكري ألن اللوحة ال تكتمل إال فً
واأللوان ..مازالت مشاهد الطفولة تبلحقنً بصورها البٌانٌة بفرحها وحزنها 

الكوردٌة جذبت مخٌلتً وخاصة الزي الكوردي فً طقوس نوروز، فؤدخلت 
قماش البروكار الكوردي للوحاتً وهكذا أنتقلت للتقنٌات ... الشمس والقمر 

ا مصدر ألهامً وؼالباً ما ترى ذلك الضوء الساطع فً والضوء المشترك هم
لوحاتً فؤمنا الطبٌعة علمتنا الكثٌر ... التقنٌة والتكنٌك وأستخراج األلوان 

بٌن المدارس  واألسقاطات الضوبٌة هو موضوع بحثً ... أحب التنقل ما
تارة الفنٌة، ال أحب التقٌٌد أو الروتٌن ألننً أحب الحرٌة، فتارة أرسم الواقع و

أجرده بحسب حاالتً وأشتٌاقً، وهذا ٌساعدنً ألنجز عملً براحة تامة .. 
فقط أتؤمل اللوحة البٌضاء قبل البدأ بها فؤرى فٌها  ،ألننً ال أقرر ماذا سؤرسم

روح أو شبح الوجود ألن اللوحة كالخلٌقة مصٌرها أن تخرج للحٌاة كحالة 
متشابهتان أبداً، كبصمات األنسان أعتقد أنه ال توجد لوحتان  ...الوالدة تماماً 

اللوحة بالنسبة لً وطنً المفقود )كوردستان(، أحٌاناً أصلً لها  ... تماماً 
وأقبل رٌشتً قبل البدأ فً الرسم .. أحب فنً بقدر حبً للحٌاة .. وسؤرسم 

 .آلخر ٌوم فً حٌاتً .. فالفن مدفؤة لشٌخوخة الفنان
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 الفهرس

 مرة للواقعالحوار كقراءة مست :االفتتاحٌة
 ٕص .............................................ربٌس التحرٌر

 بحوث ودراسات : 

  –السإال الربٌسً فً القضٌة الكردٌة اسماعٌل بشكجً  -
 ٗص ...........................نواؾ عبد هللا ... :ترجمة     

  –انتشار اإلسبلم بٌن الكرد وفق الرواٌات التارٌخٌة  -
 ٘ٔص ........................................... سٌن طهٌا     

 لؤلسدي –الكرد فً موسوعة حلب المقارنة  -
  1ٕص  .......محمد عبدو علً ..................... إعداد:

 عن تارٌخ المناطق الكردٌةملؾ العدد:

                                - نفض الؽبار وترك مساحة للحوار افتتاحٌة الملؾ -
 ٖٗص  .........................................محمود عمر 

 1ٔأكراد سورٌة فً مرآة مصادر األرشٌؾ العثمانً خبلل القرن  -
 .، شتٌفان فٌنترللمٌبلد

  ٖٙص انٌة: د. نضال محمود حاج دروٌش..ترجمها من االلم    

 جندٌرس: التارٌخ والحضارة -
  ٘٘ص ...... ................................... مروان بركات    

 الكردٌة  -عن "تل أبٌض" وإشكالٌة التسمٌات العربٌة  -
 1ٓص ............ ............................. بدرخان علً     

 مدٌنة الحسكة -
 11ص ....... ...............................اعٌل المحمد اسم    

 الدرباسٌة ورٌفها مدٌنة  -
 1ٗص ....... ................................. داوودمسعود       

 سبً ..... دراسة تلرٌخٌة واجتماعٌة بهتر -
 2ٕص .............................. ...........رضوان شكر

 ... القرٌة القدٌمة والبلدة الحدٌثة كركً لكً -
 ٕٓٔص ....... .........................وخًإعداد: لوند كارد    
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 ك .. مدٌنة فً منقار البطةدٌر -
 ٕٔٔص .........................  رة(محمد قاسم )ابن الجزٌ    

 حوارات :

 دروٌش ؼالب حوار مع الكاتب واللؽوي الكردي دروٌش -
 ٖٓٔص  ........................................ أسرة الحوار     

  :تارٌخٌة أحداث ومحطات

 رةآل قمش من المجزرة إلى الزٌا -
 ٖٙٔص ........... ..............................محمود عمر    

 شخصٌات كردٌة :

 الشٌخ سعٌد النورسً -
 ٗ٘ٔص .......... ..............................سٌدا حسٌن      

  قراءة فً الكتب والمطبوعات :

 قراءة فً كتاب جبل لٌلون -
  1٘ٔ.. ص ............................. وسؾمحمد حسن ٌ

 أدب وفن :

 تذهبوا بجسدي بعٌداً ارٌد ان اصٌر خاتمال -
 ٔٙٔص  عباس علً موسى.................................

 من هً مونالٌزا كردستان -
 ٖٙٔص  .....................خالد النجارترجمة بتصرؾ 

 لوحتً الؽبلؾ

 ٘ٙٔص  ....... كما تحدثت هً عن نفسها شٌرٌن باران -

 ٙٙٔص ................ .......................... الفهرس -
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