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محاور واهتمامات مجلة »الحوار« لألعداد القادمة
القراء والكتاب األعزاء...

ــا  ــي ملفاته ــاهمة ف ــم المس ــرح عليك ــوار« تقت ــة »الح ــر مجل ــرة تحري أس
ــي: ــكل التال ــى الش ــوزع عل ــي تت ــة، والت ــداد القادم لألع

	 ،موجبــات الحــوار الكــردي- العربــي والحــوار الســوري – الســوري
والسياســية. االجتماعيــة  ضروراتــه 

	.مستقبل سورية السياسي في ظل المتغيرات الراهنة
	.تاريخ القرى الكردية وجوانب من حياتها االجتماعية
	.دراسات في األدب واللغة الكردية
	.دراسات ومواضيع حول: اآلثار، التاريخ الكردي، الفلكلور
	.)الهجرة بأشكالها )األسباب ... النتائج ... الحلول
	.قراءات في الكتب والمطبوعات، الوثائق والخرائط

يمكنكــم اختيــار أي جانــب مــن المحــاور المذكــورة أعــاه، وإبــداء الــرأي 
حــول أهميــة وأولويــة الموضــوع المطــروق. نرحــب فــي الوقــت نفســه بجميــع 
ــي  ــددة ف ــع المح ــا بخصــوص المواضي ــواردة إلين ــاهمات ال ــات والمس الدراس

ســياق المحــاور المقترحــة أو خارجهــا. 

كمــا ترحــب مجلــة »الحــوار« بأيــة ماحظــة أو نقــد يــرد إليهــا بخصــوص 
ــاء  ــك بهــدف االرتق ــا. وذل ــادة نشــرت فيه ــا الســابقة، أو أي م مجمــل تجربته
ــراً،  ــة وتنوي ــر ديمقراطي ــق أكث ــو أف ــة نح ــة الكردي ــة والفكري ــة الثقافي بالحال
ونتعهــد بتأميــن المنــاخ الديمقراطــي الــذي يوفــر حريــة عــرض وجهــات 
ــطين  ــي الوس ــا ف ــا وقرائن ــع أصدقائن ــف، لجمي ــرأي المختل ــة، وال ــر كاف النظ
ــتنيرة  ــة مس ــة عقاني ــر ثقاف ــك لنش ــواء. وذل ــد س ــى ح ــردي عل ــي والك العرب

ــاده. ــل أبع ــا بكام ــة مشــكات واقعن ــط بحقيق ــدم يحي ووعــي متق

 وبهذه المناسبة ننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة النت عبر:
موقع نوروز:

 www.yek-dem.com
وصفحة الحوار:

 https//:www.facebook.com/alhiwarmagazine /



االفتتاحية

التاريخ بني املعرفة املوضوعية والتوظيف السياسي

لق��د أك��د مؤس��س عل��م التاري��خ الك��ردي ش��رفخان البدليسـ��ي ب��أن أول فوائ��د التاري��خ “ه��ي 

كونه��ا معرف��ة للناس”...لك��ن ه��ذه املعرف��ة تحول��ت م��ع م��رور الزم��ن إل��ى أداة لحج��ب الحقائ��ق، 

والثقاف��ة  املعرف��ي  النظ��ام  مس��اوئ  أب��رز  بي��ن  فم��ن  آخ��ر...  ط��رف  ط��رف  ب��ه  ليح��ارب  فس��اح 

التاريخي��ة لتخ��دم  واملعطي��ات  املعلوم��ات  توظي��ف  السياس��ية ملنطق��ة الش��رق األوس��ط ه��و 

أجن��دات سياس��ية وفكري��ة مح��ددة، وق��د بال��غ ع��دد م��ن علم��اء اآلث��ار واملؤرخي��ن ف��ي اجتهاداته��م 

التاريخي��ة تماش��يا م��ع نه��ج  بع��ض امل��دارس االستش��راقية  ف��ي تطوي��ع التاري��خ وتحوي��ره لصال��ح 

مش��اريع ومفاهي��م سياس��ية وفكري��ة خط��ط له��ا مس��بقا.

فعل��ى س��ـيل املث��ال بالغ��ت املدرس��ة التوراتي��ة ف��ي التركي��ز عل��ى املاضـ��ي التاريخ��ي لليه��ود ف��ي 
فلس��طين، وضخم��ت م��ن أهمي��ة املمال��ك العبراني��ة الت��ي ظه��رت فيه��ا، وكذل��ك ربط��ت بش��كل 

العبراني��ة  أو  اليهودي��ة  املمال��ك  وتل��ك  املنطق��ة  ف��ي  لليه��ود  وط��ن  إنش��اء  ح��ق  بي��ن  ميكانيك��ي 

البائ��دة. وكان م��ن أول��ى نتائ��ج ه��ذا التوج��ه الخ��راب ال��ذي ح��ل بالواق��ع السياسـ��ي ف��ي املنطق��ة 

وراح ضحيت��ه حق��وق ش��عب بكامل��ه، وع��دم اس��تقرار سياسـ��ي مس��تمر من��ذ حوال��ي ق��رن م��ن 

الزم��ان م��ن جه��ة. وم��ن جه��ة أخ��رى تراجع��ت دق��ة ومس��توى املعلوم��ات والحقائ��ق التاريخي��ة 

عل��ى الصعي��د النظ��ري الص��رف. وكاتج��اه م��وازي للدراس��ات التوراتي��ة ظه��رت م��دارس تاريخي��ة 

وأثري��ة أخ��رى ف��ي املنطق��ة،  منه��ا مدرس��ة الدراس��ات الرافدي��ة واآلش��ورية عل��ى نط��اق أضي��ق، 

الت��ي بالغ��ت أيض��ا ف��ي أهمي��ة الت��راث اآلش��وري وضخمت��ه ليطغ��ى عل��ى ت��راث وتاري��خ كل ب��اد 

الرافدي��ن ب��ل مناط��ق الج��وار أيض��ا.

وأغلب هذه املدارس تعود بجذورها إلى مطلع القرن التاسع عشر حيث لم تكن املعارف 
األس��اطير  كاف��ة  كان��ت  لذل��ك  اإلغري��ق،  زم��ن  م��ن  أبع��د  إل��ى  وتج��اوزت  اتس��عت  ق��د  التاريخي��ة 
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واملع��ارف التاريخي��ة القديم��ة تنس��ب إل��ى الرواي��ات الديني��ة وس��رديات الكت��ب املقدس��ة وتنه��ل 

م��ن مصادره��ا، وت��دور ف��ي فل��ك أيديولوجيته��ا وتصوراته��ا لبداي��ة الخل��ق وتعاق��ب األم��م ودرج��ة 

أهميته��ا.

تبع��ت ه��ذه املناه��ج البحثي��ة االستش��راقية ذات الج��ذور الديني��ة واألس��طورية دراس��ات 

تاريخية ذات منحى قومي )عربي، تركي، فارسـ��ي،كردي، أرمني...( حاولت أخذ نس��غ مش��روعها 

أو  التوارت��ي  املش��روع  بأخ��رى  أو  بصيغ��ة  تحاك��ي  تاريخي��ة  مش��روعية  م��ن  السياسـ��ي  القوم��ي 
تعاكس��ه، أي اس��تعارات منه��ج األحقي��ة واألس��بقية التاريخي��ة م��ن املدرس��ة التوراتي��ة، دون 

أن ت��دري، مم��ا أف�ـ��ى إل��ى تعقي��دات وتش��ابكات علمي��ة وسياس��ية جدي��دة. ملخصه��ا أن كل 

ش��عب م��ن ش��عوب املنطق��ة يجاه��د لتأكي��د قدم��ه وأحقيت��ه التاريخي��ة ف��ي الس��يادة عل��ى األرض 

ه��ذه  كان��ت  س��واء  له��ا،  الش��رعي  وال��وارث  الج��د  أنه��ا  يفت��رض  قديم��ة  ش��عوب  م��ن  املتوارث��ة 

املجموع��ة الـش��رية مهاج��رة أو مس��تقدمة إل��ى املنطق��ة. ه��ذه املنطق��ة الت��ي تتص��ف بالتن��وع 

والحيوي��ة ف��ي احت��كاك الثقاف��ات وتب��دل الهوي��ات وتفاعله��ا من��ذ العص��ور الحجري��ة.

م��ا ن��ود قول��ه باختص��ار ف��ي ه��ذا الس��ياق أن ه��ذا املنه��ج العلم��ي املعرف��ي ف��ي ق��راءة التاري��خ 
الت��ي  األبوي��ة  العقلي��ة  س��يادة  أوله��ا  رئيس��ية،  معض��ات  ع��دة  ول��دت  ق��د   

ً
سياس��يا وتوظيف��ه 

تؤم��ن بالنس��ب االفتراضـ��ي، أي بانتم��اء بع��ض الش��عوب الحالي��ة لش��عوب ومجموع��ات أثني��ة 

بائ��دة، وحقه��ا ف��ي توري��ث أرضه��ا املفترض��ة، وبالتال��ي حدث��ت مفاضل��ة بي��ن أبن��اء ش��عوب املنطق��ة 
راهن��ة،  جغرافي��ة  عل��ى  السياس��ية  الس��يادة  ف��ي  التاريخي��ة  واملش��روعية  األحقي��ة  بدع��وى 

واملش��خصة.  األساس��ية  اإلنس��ان  حق��وق  واس��تبعاد 

يفت��رض  حي��ث  التاريخي��ة،  األس��اطير  بأوه��ام  املخدوع��ة  اإلقص��اء  ثقاف��ة  تنام��ي  وثانيه��ا 

كل ط��رف أن��ه الوري��ث الش��رعي والوحي��د لش��عب م��ا كان يحك��م ه��ذه األرض لفت��رة م��ا وعل��ى 

اآلخري��ن أن يكون��وا مج��رد أتب��اع أو ضي��وف وكح��د أقصـ��ى مج��رد أبن��اء لجالي��ات مهاج��رة يت��م 

الهزيل��ة. الع��رب  القوميي��ن  فرضي��ة  وخاص��ة  الض��رورة!  عن��د  األرض  عل��ى  اس��تضافتهم 

وثالثه��ا تراج��ع مفه��وم املواطن��ة املعاص��رة للـش��ر الذي��ن ينتم��ون لجغرافي��ة ووط��ن قائ��م، 

لصال��ح االنتم��اء لس��االت ومجموع��ات عرقي��ة حاكم��ة أو مهيمن��ة سياس��يا و أيديولوجي��ا.
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ما نود التأكيد عليه أن هذه االتجاهات البحثية وما اشتق منها من أفكار وآراء ومواقف 

 وبالتفاه��م السياسـ��ي والتعاي��ش االجتماع��ي عل��ى 
ً
سياس��ية ق��د أض��رت باملعرف��ة التاريخي��ة أوال

.
ً
الصعي��د العمل��ي تاليا

 بذات��ه، يمتل��ك 
ً
 قائم��ا

ً
 معرفي��ا

ً
 لتن��اول التاري��خ بصفت��ه حق��ا

ً
لذل��ك الب��د أن نس��عى جميع��ا

أبني��ة،  م��ن   األثري��ة  املخلف��ات  وتعتم��د  املدون��ة  الوثائ��ق  عل��ى  تس��تند  صارم��ة  بح��ث  مناه��ج 

نص��وص ولق��ى وأش��كال فني��ة ورم��وز. فعل��م التاري��خ يتط��ور ويتس��ع ويعي��د تصحي��ح معارف��ه 

ومخرجات��ه وصياغات��ه األخي��رة، وه��و مفت��وح عل��ى كل االفتراض��ات واالحتم��االت، وف��ي املقدم��ة 

ولي��س  ونب��ع ثقاف��ي ل��كل أبنائه��ا،  حقيقي��ة مش��تركة ل��كل ش��عوب املنطق��ة،  منه��ا أنه��ا مس��احة 

فق��ط ألحف��اد مفترضي��ن. فالتاري��خ الحقيق��ي املش��ترك يؤس��س للتق��ارب والتفاه��م ومامس��ة 

الج��ذور الحضاري��ة الواح��دة ل��كل س��كان املنطق��ة.

دراس��ات  ف��ي  واالش��تغال  موضوعي��ة،  تاريخي��ة  ملعرف��ة  للتأس��يس  الس��عي  م��ن   
ً
إذا الب��د   

لتحوي��ل  وذل��ك  واأليديولوجي��ة،  الفكري��ة  وتأثيراته��ا  السياس��ية  اإلس��قاطات  خ��ارج  وأبح��اث 

الحق��ل التاريخ��ي ب��كل م��ا في��ه م��ن آث��ار وت��راث وثقاف��ة وف��ن ومروي��ات إل��ى حق��ل معرف��ي ومس��احة 

القوم��ي  والتعص��ب  واالس��تعاء  اإلقص��اء  م��ن  للتخل��ص  ووس��يلة  للتاق��ي  ونقط��ة  مش��تركة، 

والدين��ي.

 وينبغ��ي لتوفي��ر ه��ذا املن��اخ التمهي��د العلم��ي املوضوع��ي لظه��ور حقائ��ق جدي��دة موثق��ة، 

حقائ��ق ومع��ارف تبي��ن ب��أن تاري��خ منطقتن��ا م��ن الغن��ى والتن��وع بحي��ث تش��جع عل��ى االعتق��اد 

 بع��د آخ��ر أن  بداي��ات تك��ون املجتم��ع اإلنس��اني 
ً
بأنه��ا تاري��خ ل��كل بن��ي الـش��ر، وه��ي تكش��ف عام��ا

املنظ��م بأفض��ل صيغ��ه وإش��راقاته كان ف��ي منطقتن��ا. ويعق��د اآلم��ال عل��ى أن تتنام��ى االتجاه��ات 

 لتاق��ي الـش��ر عن��د مناب��ع الحض��ارة األول��ى، 
ً
البحثي��ة الت��ي تجع��ل م��ن املعرف��ة التاريخي��ة طريق��ا

الكب��رى.  واألس��اطير  األوه��ام  ظ��ل  ف��ي  والعي��ش  واإلقص��اء  التعص��ب  م��ن  للخ��اص  ووس��يلة 

والسـيل املختصر إلى ذلك يعتمد على درجة عمل واجتهاد كل املشتغلين في الحقل التاريخي 

 
ً
 وتنوي��را

ً
 لتأمي��ن حي��اة أكث��ر تفاهم��ا

ً
والفك��ري، القادري��ن م��ن جع��ل املعرف��ة التاريخي��ة مدخ��ا

 الب��د م��ن تخلي��ص 
ً
. وأخي��را

ً
 ل��كل أبن��اء املنطق��ة، الحاضري��ن الي��وم واآلتي��ن مس��تقبا

ً
وإش��راقا

السياس��ية  الحق��وق  بي��ن  الرب��ط  ع��دم  م��ن  والب��د  ومتاهات��ه،  التاري��خ  س��طوة  م��ن  السياس��ة 
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املعاص��رة ومش��روعية الج��ذر التاريخ��ي ألي ش��ريحة اجتماعي��ة وبص��رف النظ��ر ع��ن عم��ق أو 

ط��ول ه��ذا الج��ذر، فآخ��ر م��ا يمك��ن قي��اس الحق��وق السياس��ية وحق��وق املواطن��ة علي��ه ه��و 

التاري��خ السياسـ��ي نفس��ه ف��ي منطق��ة تمتل��ك خاصي��ة االضط��راب والتفاع��ل من��ذ عش��رة آالف 

س��نة عل��ى أق��ل تقدي��ر. فاالس��تخدام املف��رط للتاري��خ ف��ي قضايان��ا السياس��ية ل��م تس��اهم بع��د ف��ي 

إيج��اد الحل��ول املوضوعي��ة له��ا.  

وه��ذا م��ا حاولن��اه ومس��تمرون علي��ه ف��ي مجل��ة الح��وار. وف��ي ه��ذا الع��دد مل��ف ع��ن جوان��ب 

م��ن تاري��خ الجزي��رة الس��ورية نأم��ل أن ين��درج ضم��ن ه��ذا النه��ج املعرف��ي.

رئيس التحرير



ملف العدد: 
جوانب

من
تاريخ

اجلزيرة
الفراتية

)القسم األول(  

- مراحل رئيسية في تاريخ الجزيرة السورية.

- معجم القبائل والزعامات الكردية في العصر 
حَصــر«. 

ُ
ح�صــى وأمــٌم ال ت

ُ
الوســيط : »خالئــٌق ال ت

- سمفونية الرحيل في املجتمع الكوجري.

.Girê Koçera تل كوجر –  كري كوجرا -



مراحل أساسية 
يف تاريخ اجلزيرة السورية 

د. آزاد أمحد علي

ف��ي ه��ذا الفص��ل م��ن الكت��اب1 س��نعمل عل��ى ترتي��ب وتلخي��ص بع��ض األح��داث الت��ي م��رت 

عل��ى منطق��ة الدراس��ة ومحيطه��ا، وه��ي أح��داث سياس��ية ومراح��ل تاريخي��ة مهم��ة. خاص��ة تل��ك 

الت��ي تتص��ف بالخصوصي��ة املحلي��ة الت��ي ل��م يس��بق نش��رها عل��ى نط��اق واس��ع، أو ظل��ت داخ��ل 

 ع��ن أن قس��م م��ن ه��ذه الرواي��ات ق��د ت��م غ��ض الط��رف 
ً
الوس��ط األكاديم��ي الضي��ق، فض��ا

عنه��ا ألس��باب سياس��ية وأيديولوجي��ة صرف��ة. لك��ن م��ا ه��و مؤك��د أن الس��جل التاريخ��ي له��ذه 

م��ا  مس��ار  ط��ول  عل��ى  للجب��ال  املتاخم��ة  والهض��اب  الس��هول  منطق��ة  به��ا  وأقص��د  املنطق��ة، 

يس��مى باله��ال الخصي��ب، غن��ي وموغ��ل ف��ي الق��دم، لدرج��ة م��ن الصع��ب تلخي��ص وس��رد جمي��ع 

أحداثه��ا وأطواره��ا، حت��ى تل��ك غي��ر املعروف��ة منه��ا. لذل��ك اعتم��دت منه��ج الرواي��ة – اللقط��ة 

ب��ل  ونس��فه،  تش��ويهه  ت��م  ال��ذي  الع��ام  التاريخ��ي  املش��هد  لترمي��م   ،
ً
علمي��ا املوثق��ة  التاريخي��ة 

 ألس��باب أيديولوجي��ة وسياس��ية. إذ ت��م تعوي��م رواي��ات نمطي��ة 
ً
 وش��عبويا

ً
تس��طيحه مدرس��يا

مك��ررة وس��طحية فق��دت س��ندها العلم��ي من��ذ أم��د بعي��د. وهدفن��ا م��ن ه��ذه الس��رديات ه��و 
الب��دء بالتعري��ف بتاري��خ املنطق��ة م��ن زاوي��ة جدي��دة، مغاي��رة وغي��ر منح��ازة.

1  فصل من كتاب )أكراد آليان( الذي سيطبع قريباً.
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املجتمع الحلفي مجتمع الجزيرة األول

مناط��ق  إل��ى  القدي��م  العال��م  بتقس��يم  التقليدي��ة  التاري��خ  م��دارس  قام��ت  أن  س��بق  لق��د 

حضاري��ة انـثق��ت منه��ا أول املجتمع��ات املنظم��ة وأش��كال الحك��م واملمال��ك األول��ى، وجنح��ت 

، مم��ا أدى إل��ى تش��كل وترس��خ 
ً
بع��ض الدراس��ات، وبالغ��ت ف��ي إب��راز دور بع��ض املناط��ق تاريخي��ا

ص��ورة نمطي��ة ع��ن العال��م القدي��م، يتس��ع مش��هدها فق��ط لعال��م مك��ون م��ن تعاق��ب حض��ارات 

أصلي��ة وكب��رى ف��ي مناط��ق مح��ددة م��ن العال��م، كحض��ارات وادي الني��ل القديم��ة )الفرعوني��ة(، 

 ع��ن حض��ارات أخ��رى ف��ي أط��راف العال��م 
ً
وكذل��ك حض��ارات ب��اد الرافدي��ن الجنوبي��ة. فض��ا

األع��وام  ف��ي  األثري��ة  املكتش��فات  أن  إال  الاتيني��ة.  وأمري��كا  الصي��ن  حض��ارات  مث��ل  القدي��م، 

للعال��م  واملنمط��ة  التقليدي��ة  الص��ورة  وزعزع��ت  النمطي��ة  املفاهي��م  ه��ذه  غي��رت  ق��د  األخي��رة 

 .
ً
تاريخي��ا محظوظ��ة  مناط��ق  إل��ى  تنتم��ي  بعينه��ا  مراك��ز  وج��ود  فك��رة  ح��ول  املتمح��ورة  القدي��م، 

الدراس��ات  حق��ل  ف��ي  املحظوظ��ة  املناط��ق  تل��ك  م��ن  تك��ن  ل��م  الس��ورية  الجزي��رة  أن  ويب��دو 

، وعندم��ا اكتش��فت فيه��ا مواق��ع حضاري��ة أق��دم مم��ا 
ً
االستش��راقية عل��ى األق��ل، فأهمل��ت طوي��ا

 ف��ي تل��ك املناط��ق الت��ي نال��ت االهتم��ام، ل��م تنعك��س عل��ى مناه��ج كتاب��ة 
ً
ه��و مكتش��ف س��ابقا

التاري��خ املدرسـ��ي. كم��ا ل��م تن��ل ه��ذه الرقع��ة م��ن الش��رق األدن��ى حقه��ا م��ن الدراس��ات التاريخي��ة 

بم��ا ينس��جم م��ع ق��دم مجتمعاته��ا املنظم��ة من��ذ العص��ور الحجري��ة.

لذلك تقع على عاتق الباحثين الجدد إعطاء الدور املركزي للجزيرة الفراتية في الدراسات 
التاريخي��ة، وبم��ا يتناس��ب م��ع زخ��م وأهمي��ة املكتش��فات األثري��ة ف��ي العق��ود والس��نوات األخي��رة. 

فق��د ت��م الكش��ف ع��ن املزي��د م��ن البن��ى املادي��ة واملخلف��ات األثري��ة )أساس��ات أبني��ة، أدوات 

حجري��ة وفخاري��ة( ملجتم��ع منظ��م ف��ي مناط��ق الف��رات والخاب��ور األعل��ى وبالق��رب م��ن س��فوح 

جب��ل س��نجار تع��ود إل��ى األلفي��ن العاش��ر والتاس��ع قب��ل املي��اد، وت��دل بش��كل مؤك��د عل��ى وج��ود 

حي��اة اجتماعي��ة منظم��ة ومس��تقرة مرتبط��ة بخصوصي��ة امل��كان؛ إن ه��ذه املكتش��فات تف��رض 

بالضرورة إعادة النظر في التقس��يم املدرسـ��ي النمطي ألهمية وتسلس��ل الحضارة الـش��رية في 

. وم��ا نقص��ده هن��ا بالحض��ارة والتحض��ر 
ً
العال��م القدي��م عموم��ا وف��ي الش��رق األوس��ط خصوص��ا

والتط��ور، ه��و التط��ور املجتمع��ي الش��امل م��ن كاف��ة الجوان��ب، وف��ي س��ياقه الزمن��ي، واألول��ي 

النس��بي املـس��ط.

الحجري��ة  العص��ور  ف��ي  اإلنس��ان  ملخلف��ات  املوضوعي��ة  والق��راءة  األثري��ة  املعطي��ات  تبي��ن 

واملرحل��ة الحديث��ة منه��ا )Neolithic( ب��أن الحي��اة االجتماعي��ة املنظم��ة كان��ت تت��وزع عل��ى مناط��ق 
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واس��عة ف��ي املنطق��ة، وه��ي أق��دم مم��ا تعلمن��اه ف��ي امل��دارس والجامع��ات. ف��أول م��ا يمك��ن ماحظته 
 عل��ى منطق��ة مح��ددة وضيق��ة م��ن العال��م القدي��م, ب��ل ربم��ا 

ً
أن املجتم��ع املنظ��م ل��م يك��ن وقف��ا

س��تؤكد ه��ذه املعطي��ات التاريخي��ة الجدي��دة عل��ى أن أه��م مواط��ن تنام��ي املجتمع��ات الـش��رية 

املنظم��ة كان��ت خ��ارج املناط��ق املتع��ارف عليه��ا واملتف��ق عل��ى أس��بقيتها التاريخي��ة.

فوج��ود عم��ارة متط��ورة ف��ي محي��ط جب��ل س��نجار ف��ي األل��ف الثام��ن ق م، وكذل��ك اكتش��اف 

 م��ع وج��ود مبان��ي عام��ة ف��ي العدي��د م��ن املواق��ع داخ��ل الجزي��رة 
ً
مس��توطنات بش��رية كبي��رة نس��ـيا

مائم��ة  أكث��ر  كان��ت  الجبلي��ة  والس��فوح  الدافئ��ة  الس��هلية  املناط��ق  أن  إل��ى  تش��ير  الس��ورية، 

لتأس��يس املجتمع��ات الـش��رية م��ن املناط��ق املنخفض��ة الح��ارة ذات الترب��ة الس��بخية، وكذل��ك 

م��ن القم��م الجبلي��ة الوع��رة والب��اردة.

بن��اء عل��ى م��ا ت��م اكتش��افه ف��ي العدي��د م��ن املواق��ع األثري��ة وعل��ى ض��وء الك��م الجدي��د م��ن 

 الدراس��ات األكاديمي��ة، تظ��ل  ف��ي اعتقادن��ا أه��م مرحل��ة تاريخي��ة 
ً
املعطي��ات التاريخي��ة واعتم��ادا

تأسيس��ية ف��ي الجزي��رة الس��ورية ل��م تأخ��ذ حقه��ا م��ن الدراس��ة ه��ي عص��ر حل��ف، نس��بة إل��ى ت��ل 

)حل��ف( وال��ذي كان يس��مى ف��ي املرحل��ة اآلرامي��ة )جوزان��ا(، ال��ذي اكتش��فه ف��ان اوبنهاي��م مطل��ع 

الق��رن العش��رين2.

 فق��د ب��رز ش��كل جنين��ي ململك��ة - مجتم��ع منظ��م بصبغ��ة أولي��ة م��ن أواخ��ر األل��ف الس��ابعة 

وحت��ى أواس��ط األل��ف الس��ادس )5400-6000( ق.م ف��ي مناط��ق س��هول الجزي��رة العلي��ا وأعال��ي 

االجتماعي��ة  والن��واة  الحضري��ة  البيئ��ة  فكان��ت  البلي��خ(،  الخاب��ور,  دجل��ة,  )الف��رات,  أنه��ار 

له��ذا التجم��ع الـش��ري - الحض��ري عل��ى ش��كل تجمع��ات س��كنية منظم��ة وكبي��رة، مؤلف��ة م��ن 

مس��اكن دائري��ة، وأخ��رى عل��ى ش��كل املفت��اح، اجتمع��ت ه��ذه املس��اكن، ترابط��ت واصطف��ت 

اعتباره��ا  يمك��ن  لذل��ك   ق��رى،  لتش��كل  باألحج��ار،  املرصوف��ة  الش��وارع  ح��ول  اس��تقامات  ف��ي 

م��ن الناحي��ة العمراني��ة الص��رف بل��دات كبي��رة ف��ي حينه��ا. لق��د ش��كل اكتش��اف املس��قط الفق��ي 

للمساكن الدائرية  )Tholo( التي عرفت )بنموذج املفتاح( أحد مفاتيح معرفة وتتبع انتشار 

 إل��ى أن ه��ذه التجمع��ات ق��د أنتج��ت الفخ��ار الجي��د 
ً
ثقاف��ة حل��ف ف��ي تل��ك العص��ور، إضاف��ة

املس��تخدم كأداة متع��ددة األغ��راض، ودجن��ت الحي��وان، وقام��ت بالزراع��ة وتخزي��ن الفائ��ض 

م��ن املحاصي��ل. كل ه��ذا التط��ور ح��دث ف��ي ح��دوٍد وجغرافّي��ٍة واضح��ِة املعال��ِم والتخوم. وتمركز 

  Tell Halaf I, 1943 )with Hubert Schmidt( 1943 م )2  فان اوبنهايم 1

لمزيد من اإلطاع يراجع ما كتبه اوبنهايم  وغيره بخصوص الحضارة الحلفية.



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 12
ح��ول مرك��ز حض��ري عل��ى ش��كل )عاصم��ة جنيني��ة( ق��رب مناب��ع الخاب��ور ف��ي موق��ع )ت��ل حل��ف( 
أدق  بش��كل  أو  كبي��رة،  اململك��ة  ه��ذه  نف��وذ  منطق��ة  وكان��ت  العي��ن.  رأس  مدين��ة  غ��رب  الحال��ي 

مج��ال تأثيره��ا الثقاف��ي ���� املجتمع��ي واس��ع، ال��ذي اصطل��ح علم��اء اآلث��ار عل��ى تس��ميتها بحض��ارة 

ت��ل حل��ف )نس��بة إل��ى االس��م الحدي��ث للم��كان(، وربم��ا كان��ت أوس��ع منطق��ة تاريخي��ة بثقاف��ة 

مش��تركة ت��م تحديده��ا ومعرف��ة حدوده��ا ف��ي عص��ور م��ا قب��ل التاري��خ امل��دون، كم��ا ه��و مبي��ن ف��ي 

الخارط��ة رق��م واح��د املرفق��ة.

افية انتشار حضارة حلف« »خارطة رقم )1( جغر

إن والدة أول قط��ب حض��اري - اجتماع��ي منظ��م ف��ي أعال��ي الخاب��ور تمت��د ح��دوده إل��ى م��ا 

 م��ع منت��ج معم��اري وأوان��ي فخاري��ة غاي��ة 
ً
 وإل��ى م��ا بع��د نه��ر الف��رات غرب��ا

ً
وراء نه��ر ال��زاب ش��رقا

ف��ي الدق��ة، اس��تخدمت فيه��ا األل��وان األحم��ر املشمشـ��ي واألصف��ر الش��احب، وصل��ت بعضه��ا 

إل��ى مش��ارف الخلي��ج العرب��ي، ل��ه أكث��ر م��ن دالل��ة ف��ي عال��م ل��م يك��ن ق��د اكتش��فت في��ه الكتاب��ة 

وإنت��اج الفخ��ار بع��د، ول��م يع��رف املب��ادالت التجاري��ة إال عل��ى نط��اق ضي��ق.

تس��ميته  عل��ى  اصطل��ح  ال��ذي  ملم��وس،  بش��كل  املنظ��م  املجتم��ع  ه��ذا  ب��أن  االفت��راض  إن 

باملجتم��ع الحلف��ي، ال��ذي دام م��ن أواخ��ر األل��ف الس��ابعة حت��ى أواس��ط األل��ف السادس��ة ق.م، 
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الذي تكون في أعالي الجزيرة الفراتية هو أس��اس لحضارات باد الرافدين الش��مالية وس��وريا 

الاحق��ة ه��و افت��راض ينط��وي عل��ى الكثي��ر م��ن الق��وة ويس��تند إل��ى منط��ق علم��ي س��ليم. فق��د أك��د 

منطق��ة   كان��ت 
ً
س��ورباتو الت��ي نهض��ت الحق��ا مرك��ز مجتمع��ات  أن   )Ungand( األث��ري العال��م 

الخابور وربما تل حلف نفس��ها أو موقع قريب منها )واش��وكاني( رأس العين في أواس��ط األلف 

الثال��ث ق.م3.

نح��و   
ً
وش��ماال الرافدي��ن  ب��اد  جن��وب  إل��ى  انتقل��ت  الحضاري��ة  املراك��ز  أن   نفت��رض  لذل��ك 

 م��ن الحض��ارة الحلفي��ة بع��د انكماش��ها وتغلغله��ا إل��ى الج��وار، وتهميش��ها م��ن 
ً
األناض��ول انطاق��ا

قب��ل الق��وى الناش��ئة ف��ي جن��وب ب��اد الرافدي��ن كالس��ومرية واألكادي��ة وش��ماال كمواق��ع )جط��ل 

هوي��وك(.

اإلرث  مجم��ل  بي��ن   
ً
تام��ا  

ً
فص��ا تفص��ل  الت��ي  بالفرضي��ات  االعتق��اد  إل��ى  نمي��ل  ال  أن��ه   

ً
علم��ا

التاريخ��ي - االجتماع��ي ف��ي املنطق��ة، إذ يمك��ن الق��ول ب��أن ه��ذه املجتمع��ات البدائي��ة ق��د تط��ورت 

ف��ي خ��ط متصاع��د ومتفاع��ل لفت��رة طويل��ة إل��ى أن تبل��ورت ف��ي صي��غ منظم��ة غي��ر مح��ددة الهوي��ة 

منجزاته��ا  بالتأكي��د  نقل��ت  لكنه��ا  املدون��ات.  إل��ى  االفتق��ار  افتراضن��ا  واللغوي��ة. ويرج��ح  األثني��ة 
وثقافته��ا املادي��ة واملهني��ة م��ن جي��ل إل��ى آخ��ر وم��ن رقع��ة جغرافي��ة إل��ى أخ��رى تجاوره��ا، بحي��ث 

ه��و  الرافدي��ن  ب��اد  وش��مالي  واألناض��ول  س��وريا  مجتمع��ات  تاري��خ  أس��اس  نعتب��ر  أن  يمك��ن 

أكث��ر  آخ��ر  ش��كل  ف��ي  وتمظه��ر  تح��ول  وإنم��ا  يتبخ��ر  ول��م  يندث��ر,  ل��م  ال��ذي  )الحلف��ي(  املجتم��ع 

دّي��ة، ولك��ن بع��د صي��رورة تاريخي��ة طويل��ة 
َ

دق��ة ف��ي س��ماته الحضاري��ة، اللغوي��ة، الفني��ة واملعَتق

 وف��ي حق��ب ومراح��ل وأماك��ن متباين��ة. فعل��ى األرج��ح كان��ت املراك��ز الحضاري��ة ف��ي العال��م 
ً
نس��ـيا

القدي��م تنتق��ل م��ن منطق��ة إل��ى أخ��رى مج��اورة بش��كل دوري، وكان��ت تعي��د إنت��اج خصائ��ص 
كب��اد  قريب��ة  جغرافي��ة  مناط��ق  )حل��ف(  ثقاف��ة  توارث��ت  بحي��ث  مكتس��بة.  ومكاني��ة  زماني��ة 

 املمال��ك اآلرامي��ة، 
ً
 مث��ل الخوري��ة – امليتاني��ة والحق��ا

ً
س��وبارتو، كم��ا ورثته��ا ممال��ك متأخ��رة نس��ـيا

خاص��ة أن واح��دة م��ن أه��م املمال��ك اآلرامي��ة )مملك��ة جوزان��ا( ق��د تأسس��ت ف��ي مرك��ز وعاصم��ة 

 ف��ي ت��ل حل��ف نفس��ه. 
ً
الحض��ارة الحلفي��ة وعل��ى أنقاضه��ا تمام��ا

سوبارتو بداية لتشكل خصوصية شمال بالد ما بين النهرين
كلم��ا تطرقن��ا لزم��ن بعي��د وقدي��م كلم��ا كان التص��اق الجغرافي��ا بالتاري��خ بالثقاف��ة املادي��ة 

 ،p25  .1944 . USA.Hurriyans and Subariyans ..Ingace J Gelb  3
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، لذل��ك ال يمك��ن دراس��ة تاري��خ الجزي��رة الس��ورية دون امل��رور بمرحل��ة س��ورباتو، بوصفه��ا 

ً
وثيق��ا

تس��مية جغرافي��ة لكام��ل ش��مال ب��اد م��ا بي��ن النهري��ن والجب��ال املتصل��ة به��ا م��ن جه��ة، وعل��ى 

اعتب��ار أنه��ا ثقاف��ة متماي��زة ع��ن ثقاف��ة ولغ��ة س��هول ب��اد م��ا بي��ن النهري��ن الجنوبي��ة. فمرحل��ة 

)س��وبارتو( ف��ي تاري��خ الجزي��رة الس��ورية ه��ي حلق��ة أساس��ية ف��ي س��ياق تط��ور وتفاع��ل ثقاف��ات 

ب��اد م��ا بي��ن النهري��ن والجب��ال القريب��ة منه��ا خاص��ة م��ن جه��ة الش��مال، فالثقاف��ة الس��وبارية ه��ي 

عل��ى األرج��ح اس��تمرارية لعملي��ة التط��ور ف��ي الس��ياق الحض��اري الع��ام، اس��تمدت جذوره��ا م��ن 

الب��ؤر الحضاري��ة األول��ى ف��ي العص��ور الحجري��ة، وخاص��ة ثقاف��ة حل��ف الت��ي انزاح��ت وتم��ددت 

 
ً
 م��ع تحس��ن البيئ��ة واملن��اخ، كازدي��اد درج��ات الح��رارة وتراج��ع الثل��وج ف��ي الجب��ال. ونظ��را

ً
ش��ماال

ف��ي  التاري��خ  أس��تاذ  دراس��ات  عل��ى  نعتم��د  س��وبارتو  بمرحل��ة  األولي��ة  وملعرفتن��ا  املص��ادر  لقل��ة 
جامع��ة بغ��داد جم��ال رش��يد: “مش��اركة ف��ي الجه��ود املس��تمرة للوص��ول ال��ى جوه��ر األح��داث الت��ي 

لعب��ت أدواره��ا املعين��ة ف��ي تاري��خ ج��زء مه��م ومتمي��ز م��ن )مهب��ط الـش��رية( كم��ا س��اد االعتق��اد بين 

الن��اس. وتخل��ل املفاهي��م الروحي��ة العظيم��ة للمجتم��ع اإلنس��اني، وتش��مل املناط��ق الجبلي��ة 

يرج��ع   SU.BIR بش��كل  عام��ة  س��ومرية  جغرافي��ة  صيغ��ة  أق��دم  ف��ي  اس��مها  ظه��ر  الت��ي  العالي��ة 
تاريخ��ه إل��ى زم��ن ل��وكال – آن��ي – مون��دو حاك��م مدين��ة ادب ف��ي الرب��ع األول م��ن األل��ف الثال��ث 

قب��ل املي��اد حي��ث دون بجان��ب اي��ام، ماراهشـ��ي، كوتي��وم، س��وبيرو، آم��ورو، س��وتيوم. كان��ت 

الصيغ��ة األكدي��ة له��ذا االس��م س��وبارتو وكان��ت تناظ��ر اس��م ايامت��و، وش��وهد أق��دم صيغ��ة له��ا 
ف��ي ن��ص يرج��ع إل��ى زم��ن ن��ارام س��ن ك��� )ش��وبارتيم( وش��ملت املنطق��ة الواقع��ة بي��ن ش��مال ش��رق 

اي��ام ممت��دة م��ن خ��ال ماراهشـ��ي نح��و الش��مال والغ��رب لح��د أمان��وس )جب��ل األرز( ف��ي ب��اد 

أم��ورو. اس��تعمل ه��ذا االصط��اح ف��ي العه��د الس��ومري واألك��دي املبك��ر بمعن��اه الواس��ع وش��مل 

جمي��ع املناط��ق الت��ي تق��ع ش��مال ب��اد م��ا بي��ن النهري��ن وم��ن ضمنه��ا مواق��ع اللوبيي��ن والكوتيي��ن 

وغيره��م، ول��م يقص��د من��ه أي مدل��ول قوم��ي مح��دد وبن��اء عل��ى ذل��ك أع��اد الس��يد صال��ح الروي��ح 

)العبي��د ف��ي الع��راق القدي��م، بغ��داد 1976، ص 45( آراء فينكلس��تاين ب��أن: مفه��وم البابليي��ن 

ه��ذه  عبي��د  فأس��ماء  املرتفع��ة.  األرض  أو  الش��مال  تعن��ي  جغرافي��ة  دالل��ة  يح��وي  لس��وبارتو 

الب��اد ال تعط��ي دالل��ة لقومي��ة مح��ددة. فبع��ض األس��ماء كان��ت حوري��ة أو لولي��ة أو س��امية وأن 

تفضي��ل البابليي��ن لعب��د س��وباري يعن��ي تفضيل��ه لس��كان منطق��ة جغرافي��ة. ل��ذا ش��كلت ه��ذه 
 لواح��دة م��ن )جه��ات العال��م األرب��ع(.”4

ً
الب��اد عن��د مل��وك س��ومر وأك��د مفهوم��ا

4  د. جمال رشيد احمد ــ دراسات كردية في باد سوبارتوــ بغداد 1984، ص3



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 15
وال��ذي  لغ��وي )س��و(  ج��ذر  م��ن  متأتي��ة  س��وبارتو  Dr. “ف��إن   .Ingace J Gelb وبحس��ب    

، وه��ي كلم��ة ق��د تك��ون مصدره��ا منطق��ة وان. وم��ا 
ً
أعط��ت مصطلح��ات س��وتي وس��وري الحق��ا

حي��ن  ف��ي  الف��رات  نه��ر  ش��مال  يعيش��ون  كان��وا  وه��م  س��اميون  ليس��وا  أنه��م  الس��ورباتيون  يمي��ز 

املجموع��ات الس��امية كان��ت تعي��ش جن��وب نه��ر الف��رات”.5 ويتاب��ع Ingace نقاش��ه آلراء كل م��ن 

س��بقه م��ن علم��اء اآلث��ار واللغويي��ن، كم��ا اعتم��د عل��ى وثائ��ق مكتش��فة ف��ي أغل��ب املواق��ع األثري��ة 
وخاص��ة رأس ش��مرا )اوغاري��ت( وت��ل العمارن��ة وبوغارك��وي، حت��ى تأك��د م��ن وج��ود لغ��ة خاص��ة 

ت��م مراس��لة فرع��ون مص��ر به��ا وه��ي لغ��ة عائ��دة لش��عوب هن��دو – أوربي��ة وتتضم��ن مقط��ع )س��و( 

ال��ذي ش��كل أس��اس مصطل��ح )س��وبارتو( وه��و ينتم��ي إل��ى ب��اد س��وبارو ولك��ن مصطل��ح أو الحق��ة 
)س��و( اس��تخدمت م��ن قب��ل كل م��ن الحوريي��ن واألكاديي��ن”6

مرحلة املمالك السورية القديمة: الحورية -امليتانية واآلرامية
املحلي��ة  والثقاف��ة  الخصوصي��ة  مي��زت  الت��ي  املهم��ة  التاريخي��ة  املراح��ل  أح��د  كان��ت  لق��د 

وترجمت التراكب والتفاعل في مجمل اإلرث الحضاري املشرقي هي املرحلة الهورية �� امليتانية 

والت��ي غط��ت مجم��ل مس��احة ش��رق املتوس��ط الش��مالية وخاص��ة ش��مال س��وريا الحالي��ة وحت��ى 
مناط��ق غ��رب جب��ال زاغ��روز، كم��ا أنتج��ت م��دن وممال��ك محلي��ة ف��ي آالالخ )ت��ل العطش��انة( ف��ي 

. ه��ذه اإلمبراطوري��ة املصغ��رة كان��ت 
ً
 وحت��ى منطق��ة س��نجار وكرك��وك ش��رقا

ً
س��هل العم��ق غرب��ا

وريث��ة ملجم��ل املراح��ل الت��ي س��بقتها واتس��مت بتاق��ح محل��ي، ثقاف��ي م��ادي منه��ي ولغ��وي هن��دو - 

ايران��ي واض��ح املعال��م.7 

للس��وباريين  كبي��رة  أهمي��ة  أعط��وا  ق��د  اآلث��ار  علم��اء  م��ن  ع��دد  أن  املاح��ظ  م��ن  ب��ل 

ولحضارته��م وجعلوه��م أح��د أه��م الس��كان وبالتال��ي املراح��ل التاريخي��ة والحضاري��ة ف��ي تاري��خ 

ش��رق البح��ر املتوس��ط: “تــم ماحظ��ة وج��ود تج��ار وعبي��د س��وباريين ف��ي باب��ل بي��ن أع��وام -2000

2500 ق.م، كم��ا يعتق��د أن آش��ور عاصم��ة االمبراطوري��ة اآلش��ورية ت��م بنائه��ا م��ن قب��ل اوش��ـيا 

وكي��كا الذي��ن م��ن أس��ميهما يظه��ر انتمائه��م إل��ى الس��وباريين... ف��ي فت��رة العمارن��ة، ل��م يص��ادف 
انجان��د أي صعوب��ة ف��ي اكتش��اف وج��ود الس��ورباريون بش��كل عمل��ي ف��ي جمي��ع أنح��اء الش��رق 

p 17.1944 . USA .Hurriyans and Subariyans ..Ingace J Gelb  5

Ingace J Gelb  6.. مرجع السابق. ص27

7   أنجاند، مرجع سابق، ص 19
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األدن��ى، ف��ي األناض��ول، وب��اد م��ا بي��ن النهري��ن، وس��وريا، وفلس��طين، ومص��ر”8 وبم��ا أن س��وبارتو 

 للتقالي��د األكادي��ة تش��كل واح��دة م��ن األرب��اع األربع��ة الت��ي انقس��م إليه��ا العال��م كم��ا كان 
ً
وفق��ا

، فق��د توص��ل أونغان��د إل��ى اس��تنتاج بعي��د امل��دى مف��اده أن س��كان س��وبارتو يش��كلون 
ً
معروف��ا

الس��كان األصليي��ن ف��ي املنطق��ة بأكمله��ا املمت��دة م��ن فلس��طين إل��ى أرميني��ا أو حت��ى القوق��از. وأن��ه 

حت��ى ف��ي باب��ل ق��د يكون��وا س��بقوا الس��ومريون.”9 كم��ا أض��اف أنجان��د ب��أن الكتاب��ة الهيروغريفي��ة 

 .
ً
الحثي��ة أصله��ا س��وبارية.  وق��د أنتج��ت مجتمع��ات س��وبارتو املمال��ك الحوري��ة امليتاني��ة الحق��ا

الت��ي توزع��ت م��ن ش��رق البح��ر املتوس��ط وحت��ى ح��دود اي��ران الحالي��ة، م��ع تمرك��ز أساسـ��ي ف��ي 

8  انجاند، مرجع سابق، ص21

p 21.1944 . USA .Hurriyans and Subariyans ..Ingace J Gelb  9

»خارطة رقم )2( تبين حدود اململكة الخورية – امليتانية«
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الجزيرة الس��ورية حيث مدنها وممالكها الرئيس��ية املتعددة: من الغرب نحو الش��رق ) آالالخ، 

ت��ل الخوي��رة، واش��وكاني، أوركي��ش العاصم��ة، ت��ل عجاج��ة، ت��ل ب��راك – ني��كار ...أل��خ(.  تظه��ر ف��ي 

الخارط��ة رق��م )2( ح��دود االمبراطوري��ة الخوري��ة – امليتاني��ة الواس��عة.

اختزال عدد من املمالك في كوردا
علي��ه  متف��ق  ه��و  وم��ا  الفراتي��ة،  الجزي��رة  عل��ى  عدي��دة  وممال��ك  حض��ارات  تعاقب��ت  لق��د 

بخصوصياته��م  الرافدي��ن،  ب��اد  ش��مال  وحض��ارات  لش��عوب   
ً
مه��دا تع��د  الجغرافي��ة  ه��ذه  أن 

املحلي��ة م��ع ترجي��ح االنتم��اء املكان��ي الجغراف��ي عل��ى الثقاف��ات الواف��دة إليه��ا والتميي��ز بينهم��ا، 

عل��ى الرغ��م م��ن صعوب��ة ه��ذا الف��رز، فالتداخ��ل، التعاق��ب، التأثي��ر املتب��ادل ه��ي م��ن س��مات 

 لغناه��ا امل��ادي وعمقه��ا الحض��اري. لق��د تعاقب��ت العدي��د 
ً
مناط��ق ش��رق البح��ر املتوس��ط، نظ��را

م��ن املمال��ك عل��ى الجزي��رة وش��مال ب��اد الرافدي��ن، قب��ل التاري��خ امل��دون وبع��ده. كم��ا ارتبط��ت 

ه��ذه املنطق��ة املحاذي��ة للجب��ال بأس��ماء ش��عوب وح��كام متعددي��ن، لك��ن ظ��روف الصراع��ات 

 
ً
مرك��زا  

ً
وتحصن��ا غن��ى  األكث��ر  الفراتي��ة  الجزي��رة  م��ن  الش��رقي  الش��مالي  القس��م  م��ن  جعل��ت 

عل��ى  يؤك��دون  اآلث��ار  فعلم��اء  ممي��زة،  وس��مات  خصائ��ص  ذات  ثقاف��ة  ونم��و  تش��كل  لتبل��ور، 

ارتب��اط االس��م الجغراف��ي له��ذه الجغرافي��ة بمجموع��ات بش��رية ومجتمع��ات محلي��ة ه��ي عل��ى 

. إذ أن العاق��ة 
ً
األرج��ح الت��ي مه��دت وأسس��ت لظه��ور الك��ورد كأثني��ة ومجتم��ع متماي��ز الحق��ا

بي��ن الجغرافي��ا وهوي��ة الس��كان جدلي��ة موغل��ة ف��ي الق��دم، ولي��س بالض��رورة أن تك��ون هنال��ك 

، إال ف��ي مراح��ل جنيني��ة م��ن تط��ور مجتمع��ات 
ً
 أو متجانس��ة قومي��ا

ً
مجتمع��ات صافي��ة عرقي��ا

املنطق��ة. ه��ذا م��ا لخص��ه البروفيس��ور بجامع��ة بغ��داد الدكت��ور جم��ال رش��يد أحم��د: “هك��ذا 

 عن مفهوم 
ً
فالتسميات واالصطاحات التي ألصقت بالشعوب في التاريخ لم تكن تعبر غالبا

واقع��ي ب��ل أس��طوري مث��ل آش��ور وخل��دي، وكان��ت الكني��ة القومي��ة تظه��ر بع��د تكام��ل مقوم��ات 

 
ً
الوح��دة بي��ن مجموع��ات أثني��ة متجانس��ة، وف��ي خ��ارج ه��ذا املفه��وم تعتب��ر الكنيس��ة اصطاح��ا

 نفه��م منه��ا االنتم��اء الدين��ي أو الطبق��ي أو الجغراف��ي. فاالصط��اح الجغراف��ي ك��ردا 
ً
غي��ر قومي��ا

الوارد ذكره في س��جل شوس��ين )2036-2028( ق.م رابع ملوك س��الة أور الثالثة جاء كاس��م 

، وم��ع ذل��ك فق��د ربط��ه درايف��ر بع��دد م��ن املصطلح��ات 
ً
مقاطع��ة ل��م يعب��ر ع��ن مفه��وم أثن��ي بتات��ا

التأريخي��ة مث��ل كراداكي��س )أصح��اب القواف��ل عن��د اإليرانيي��ن( املصطل��ح ال��ذي ذك��ره كذل��ك 

هي��رودوت وكردوخي��ا الت��ي س��جلها كس��ينوفون ف��ي أناباسيس��ه وكوردوئين��ي املذك��ور ف��ي جغرافي��ة 
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س��ترابو. وبجان��ب نج��اح درايف��ر ف��ي تحدي��د موق��ع ك��ردا ق��رب مناط��ق الس��وئيين بجن��وب بحي��رة 

تيغ��ات  املل��ك اآلش��وري  م��ن س��جات  ف��ي س��جل  ال��واردة  م��ن كني��ة قورت��ي  وان، فان��ه جع��ل 

باص��ر ج��ذرا لكني��ة الك��ورد القومي��ة، لكن��ه ربطه��ا خط��أ بمختل��ف الصي��غ ال��واردة ف��ي الوثائ��ق 

 م��ن خاله��ا نح��و املصطلح��ات األرمني��ة مث��ل كورتي��خ م��ن دون أن 
ً
اليوناني��ة والروماني��ة عاب��را

يمي��ز املس��ميات الجغرافي��ة ع��ن القومي��ة... وعل��ى ه��ذا ألس��اس، ف��ان الصيغ��ة الطبوغرافي��ة 

ك��وردا تعتب��ر باعتقادن��ا أق��دم وأق��رب األش��كال التأريخي��ة إل��ى صيغ��ة الكني��ة القومي��ة لألم��ة 

الكوردي��ة املعاص��رة. وم��ع وج��ود اخت��اف ظاه��ر بي��ن ك��وردا )منطق��ة جغجغ��ه( وك��ردا أو ق��ردي 

ف��ي   
ً
، ج��اء ذكرهم��ا مع��ا

ً
)مقاطع��ة الجزي��رة(، إال أن أنهم��ا يعتب��ران اصطاحي��ن قديمي��ن ج��دا

األل��واح املس��مارية ت��م التع��رف بهم��ا كت��اب اإلغري��ق والروم��ان ف��ي وق��ٍت الح��ق. أم��ا ف��ي املدون��ات 

اآلرامي��ة فق��د اس��تعمل االصط��اح األول بمفه��وم اثن��ي والثان��ي بمفه��وم طبوغراف��ي كان يتق��دم 

 كلم��ة بي��ث )بي��ت أو مس��توطن( املش��تقة م��ن صيغ��ة بي��ت Bit اآلش��ورية وأس��تعمل 
ً
علي��ه أحيان��ا

 م��ن كلم��ة mat الس��ومرية، وبن��اء علي��ه فق��د س��جله اآلرامي��ون كبي��ث ق��ردو، وألس��باب 
ً
ب��دال

لغوي��ة س��جله البلداني��ون املس��لمون بصيغ��ة )بق��ردي أو ق��ردي(. وعل��ى ه��ذا األس��اس مي��ز أب��و 

Qurd-an- الف��رج امللط��ي املع��روف باب��ن العب��ري )1286-1226( م الكني��ة القومي��ة للك��ورد

aye  ع��ن املنطق��ة الجغرافي��ة )جزي��رة ب��ن عم��ر(.”10 

وق��د أك��د العدي��د م��ن علم��اء التاري��خ عل��ى وج��ود إقلي��م باس��م ك��وردا ق��د يوح��ي بوج��ود أثني��ة 

أو مجموع��ة بش��رية ممي��زة به��ذا االس��م، فق��د عث��ر ثي��رو دانج��ن Thureau Dangin ف��ي نقش��ين 
آش��وريين عل��ى إقلي��م اس��مه كار دا كا.11

هذا وقد ورد اسم إقليم أو منطقة كوردا في وثائق كل من ماري وألواح شمشمارة: “كانت 

بعث��ة دانماركي��ة ق��د ب��دأت تنقيباته��ا ف��ي شمش��مارة س��نة 1957، وأكمل��ت بعث��ة آثاري��ة عراقي��ة 

م��ا توصل��ت إلي��ه ف��ي الس��نوات التالي��ة حت��ى 1959، ف��كان أخط��ر م��ا اكتش��فته بن��اء مش��يد م��ن 

 ف��ي آن واح��د، عث��ر في��ه عل��ى مجموع��ة 
ً
 ومعب��دا

ً
اللب��ن، ذي مراف��ق كثي��رة، يظه��ر أن��ه كان قص��را

، ترق��ى إل��ى الق��رن الثام��ن عش��ر قب��ل املي��اد، 
ً
م��ن أل��واح الطي��ن املكتوب��ة، تبل��غ نح��و 245 لوح��ا

، وال س��يما ف��ي عص��ر املل��ك )شمشـ��ي 
ً
 مهم��ا

ً
 آش��وريا

ً
وه��ي تش��ير إل��ى أن شمش��مارة كان��ت مرك��زا

10  د. جمال رشيد أحمد . ظهور الكورد في التاريخ. اربيل  - 2005،  ج1/ 

ص287-289 
Revue d, aasryaiologie v99, III vI, 67  11
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أدد(، املعاص��ر لحموراب��ي مل��ك باب��ل، وأن له��ا عاقاته��ا التجاري��ة الواس��عة م��ع م��دن عدي��دة. 

كان ق��د عث��ر علي��ه ف��ي مدين��ة م��اري األموري��ة،    مل��ا 
ً
ومتوافق��ا  

ً
فج��اء ه��ذا االكتش��اف معض��دا

عل��ى الف��رات، ق��رب الح��دود الس��ورية، حي��ث وج��دت وثائ��ق تجاري��ة ال تق��ل أهمي��ة تتح��دث 

ع��ن عاق��ات تجاري��ة كان��ت تص��ل بي��ن ه��ذه املدين��ة وبي��ن مناط��ق ف��ي كوردس��تان وش��مال غرب��ي 

إي��ران، حي��ث كان��ت القواف��ل تم��ر بشمش��مارة، حامل��ة معه��ا مع��دن  القصدي��ر، ال��ذي يكث��ر 

الطل��ب علي��ه هن��اك. وكان��ت ف��ي شمش��مارة مخ��ازن ومس��تودعات لحف��ظ ه��ذا املع��دن، لغ��رض 

. امله��م هن��ا، أن 
ً
إع��ادة تصدي��ره فيم��ا يب��دو، ولف��رض الضرائ��ب عل��ى القواف��ل الت��ي تحمل��ه أيض��ا

إح��دى الوثائ��ق أش��ارت إل��ى ع��دد م��ن اإلم��ارات املزده��رة ف��ي مناط��ق م��ن كوردس��تان، منه��ا م��ا كان 

 م��ن ال��زاب األس��فل، ومنه��ا كان ف��ي جب��ل س��نجار، مث��ل أرابخ��ا )كرك��وك( وإيكاالت��وم وكارن��ا 
ً
قريب��ا

)ت��ل الرم��اح( وش��باط أنلي��ل )ت��ل لي��ان(، وش��كر ب��ازار الواقع��ة ف��ي ح��وض الخاب��ور. 

، وألول م��رة، إل��ى إم��ارة تق��ع عل��ى نه��ر 
ً
 أن ه��ذه الوثائ��ق تش��ير أيض��ا

ً
ومم��ا يلف��ت النظ��ر حق��ا

الخاب��ور، س��متها )ك��وردا(، كان��ت تم��ر به��ا قواف��ل م��اري التجاري��ة، وه��ذه ه��ي أول إش��ارة إل��ى إم��ارة 

به��ذا االس��م ف��ي التاري��خ، وعل��ى الرغ��م م��ن قل��ة معلوماتن��ا ع��ن ه��ذه اإلم��ارة، فإنن��ا نس��تطيع أن 

نتص��ور أنه��ا كان��ت عل��ى �ـ��يء م��ن االزده��ار االقتص��ادي، قوام��ه الزراع��ة حي��ث تش��تهر منطقته��ا 

 أن إم��ارة ك��وردا كان��ت تؤل��ف، 
ً
بخص��ب األراضـ��ي ووف��رة املي��اه والتج��ارة... ويمكنن��ا الق��ول أيض��ا

 م��ن 
ً
واإلم��ارات األخ��رى ف��ي كوردس��تان الت��ي تش��ير إليه��ا كل م��ن أل��واح شمش��مارة وم��اري، نوع��ا

 تسيير مثل تلك القوافل املحملة باملواد 
ً
التحالف االقتصادي العسكري، إذ لم يكن ممكنا

تجاري��ة  مظل��ة تحالف��ات  تح��ت  ذل��ك  يك��ون  أن  دون  البعي��دة  املناط��ق  م��ن  املجلوب��ة  الثمين��ة 

 بوج��ود 
ّ
تحميه��ا ق��وى مس��لحة منظم��ة، وبالطب��ع فإنن��ا ال يمك��ن أن نتص��ور أن يك��ون ذل��ك إال

كيان��ات سياس��ية مس��تقرة له��ا م��ن العاق��ات املتين��ة فيم��ا بينه��ا م��ا م��ن ش��أنه أن يوف��ر األم��ان 

واالس��تقرار واالزده��ار ملث��ل تل��ك النش��اطات الحضاري��ة.”12، وثم��ة معلوم��ات جدي��دة تنش��ر ع��ن 

مملك��ة ك��وردا: “ف��ي ع��ام 1997 نش��ر ف��ي باري��س باح��ث اآلث��ار الفرنسـ��ي ج��ان م��اري دوران ترجم��ة 

اللوحات األثرية الس��ومرية املتعلقة بمراس��ات مملكة ماري. وفي هذه اللوحات التي هي قيد 

الترجم��ة إل��ى العربي��ة, يوج��د الكثي��ر م��ن الوثائ��ق الت��ي تتعل��ق باملمال��ك الت��ي ش��هدتها كردس��تان 

ف��ي األل��ف الثاني��ة قب��ل املي��اد. إال أن الجدي��د ف��ي ه��ذه الوثائ��ق ه��و أنن��ا نج��د, وألول م��رة ف��ي 
التاري��خ املكت��وب, أكث��ر م��ن عش��رين لوح��ة أثري��ة تخ��ص العاق��ات السياس��ية بي��ن إم��ارة م��اري 

  Gilgamish .12  د. بروين بدري توفيق. موقع كلكاميش
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 للش��ك ف��ي أنه��ا كان��ت كردي��ة. إذ كان��ت 

ً
وإم��ارة ك��وردا. واس��م ه��ذه اإلم��ارة األخي��رة ال يت��رك مج��اال

إم��ارة ك��وردا م��ن أق��وى اإلم��ارات الت��ي قام��ت ف��ي الجزي��رة, إل��ى الش��مال م��ن إم��ارة م��اري وحت��ى 

ش��مال ش��رقي الف��رات, إل��ى درج��ة أن أمي��ر م��اري كان يخشـ��ى مملك��ة ك��وردا, وكان يحت��اط من��ه, 
رغ��م العاق��ات الطيب��ة الت��ي كان��ت تجمعهم��ا. وعندم��ا س��ألنا الس��يد ج��ان م��اري دوران ع��ن 

مزي��د م��ن التفاصي��ل ح��ول إم��ارة ك��وردا, اكتف��ى بالق��ول بأنه��ا كان��ت تس��يطر عل��ى جب��ل س��نجار, 

وأن قادته��ا ل��م يكون��وا محببي��ن م��ن قب��ل اإلم��ارات املج��اورة. ل��م ناح��ظ ف��ي نص��وص الوثائ��ق 

املترجم��ة م��ا ي��دل عل��ى أن لق��ادة اإلم��ارات املج��اورة ك��ره خ��اص تج��اه ق��ادة ك��وردا, س��وى م��ا ه��و 

دارج م��ن التناف��س بي��ن اإلم��ارات املتج��اورة. وق��د تجن��ب الس��يد دوران الدخ��ول ف��ي موض��وع ق��د 

يس��ـب ل��ه إش��كاالت م��ع الس��لطات الس��ورية. أو لربم��ا يري��د أن يحتف��ظ لنفس��ه م��ا لدي��ه م��ن 

معلوم��ات ع��ن إم��ارة ك��وردا ليضعه��ا ف��ي بح��ث خ��اص ف��ي املس��تقبل13.
بش��كل  األك��راد  يذك��ر  تاريخ��ي  ن��ص  أق��دم  ك��وردا  بإم��ارة  املتعلق��ة  اللوح��ات  تعتب��ر  ربم��ا    

واض��ح14.

الجزيرة منطقة لتصادم وصراع اإلمبراطوريات
م��ع ه��ذا التوصي��ف ومي��ل أغل��ب علم��اء اآلث��ار لترجي��ح الصف��ة الثقافي��ة الكردي��ة الجنيني��ة 
عل��ى ه��ذه الرقع��ة الجغرافي��ة إال أنه��ا ظل��ت، كم��ا أغل��ب مناط��ق جن��وب غ��رب آس��يا وش��رق 

تتش��كل  حت��ى  باالس��تقرار  تنع��م  ول��م  طويل��ة،  تاريخي��ة  لفت��رات  ص��راع  س��احة  املتوس��ط 

 لفت��رة طويل��ة. لق��د 
ً
 مس��تقرا

ً
تتثب��ت هويته��ا الثقافي��ة املوح��دة، الت��ي تتطل��ب بالض��رورة حكم��ا

عان��ت الجزي��رة م��ن ع��دم االس��تقرار لوقوعه��ا عل��ى ح��دود نف��وذ ع��دة إمبراطوري��ات متعاقب��ة 

وقاوم��ت  حارب��ت  الت��ي  املحل��ي  الحك��م  ق��وى  وتنام��ي  لتصاع��د  نتيج��ة  وكذل��ك  ومتنافس��ة، 

نف��وذ تل��ك االمبراطوري��ات. ه��ذا وق��د ح��دد الخط��وط العام��ة له��ذا الص��راع الدكت��ور جم��ال 
رش��يد بدق��ة: “بالرغ��م م��ن إط��اع الهللينيي��ن من��ذ ع��ام 400 ق.م عل��ى أح��وال الب��اد الجبلي��ة 

لكردوخي��ا، الت��ي كان��ت تق��ع ف��ي جن��وب نه��ر كينتريت��س )بوت��ان(، ل��م ي��ورد �ـ��يء م��ن ه��ذا القبي��ل 

13   جان ماري دوران – وثائق مراسات قصر ماري- مطبعة سيرف باريس 1997 بالفرنسية 

المجلد األول 645 صفحة و المجلد الثاني 688 صفحة. عن إمارة كوردا انظر من المجلد األول الصفحات:   
  . . 617.622, 605 , 604 , 517 515, 503, 433, 423,427, 416  415 , 414, 393

 html.342/24/11/2006/org.gilgamish.www//:http  14
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عن��د الكت��اب الذي��ن رافق��وا ألكس��ندر املقدون��ي نح��و آس��يا وعب��روا مع��ه فيش��خابور وأربي��ل 
وكرك��وك ع��ام 333 ق.م، وحت��ى أنه��م ل��م يتطرق��وا لس��كان ميدي��ا عندم��ا عب��روا جب��ال زاك��روس 

وس��هول ناس��اييا )كرمنش��اه وم��ا حوله��ا( واس��تولوا عل��ى عاصمته��ا القديم��ة أكبتان��ا )هم��دان(، 

بينم��ا وردت أخب��ار الك��ورد بع��د ه��ذه الفت��رة ف��ي العدي��د م��ن الس��جات اليوناني��ة والروماني��ة 

 عندم��ا أصب��ح وطنه��م بع��د م��وت الكس��ندر ع��ام  332 ق.م م��ن حص��ة دول��ة س��لوقس 
ً
وخاص��ة

وس��ادت معال��م الحض��ارة الهلليني��ة )اليوناني��ة(. لذل��ك ال غراب��ة ف��ي أن أغل��ب املس��كوكات م��ن 

ه��ذه الفت��رة املكتش��فة ف��ي كوردس��تان تع��ود إل��ى الهلنيي��ن... لق��د ج��اء ف��ي س��جات الهلنيي��ن خب��ر 
اش��تراك قبائ��ل الك��ورت تح��ت زعام��ة مول��ون املي��دي ع��ام 220 ق.م ف��ي ح��رب ض��د أنطوخي��وس 

الثال��ث، ث��م انض��م ه��ؤالء إل��ى ق��وات إني��وخ الثال��ث وحارب��وا تح��ت لوائ��ه الدول��ة الروماني��ة الت��ي 

كان��ت ته��دف آنئ��ذ الس��يطرة عل��ى آس��يا الغربي��ة. ث��م ش��ارك ع��دد م��ن اتح��ادات ه��ذه القبائ��ل ف��ي 
معرك��ة مكنيزي��ا عل��ى نه��ر س��ـيليوس، وس��اعدوا ع��ام 171 ق.م أوميني��س الثان��ي مل��ك برغام��ون 

ف��ي حروب��ه م��ع كالينيك��وس، وعندم��ا اس��تقلت الف��رث ع��ام 250 ق.م ف��ي بارثي��ا )تركمانس��تان 

املل��ك  فاس��تطاع  الس��لوقيية،  االمبراطوري��ة  عل��ى  خط��را  يش��كلون  ملوكه��م  أصب��ح  الحالي��ة( 

ميث��رادات األول أن يغ��زو كوردس��تان ث��م يدخ��ل الع��راق ف��ي ح��دود ع��ام 141 ق.م وعقب��ه بع��د 

ه��ذا الغ��زو أفراه��اط الثان��ي حي��ث ق�ـ��ى كلي��ا عل��ى ق��وات الس��لوقيين ف��ي إي��ران ث��م اس��تتب 

تمتع��ت  فق��د  ذل��ك  وم��ع  الثان��ي،  أرطب��ان  عه��د  ف��ي  واي��ران  الع��راق  م��ن  كل  ف��ي  الفرث��ي  الحك��م 

وأوس��رويني  وأرميني��ه  )أربي��ل(  وحذي��ب  الش��مالية(  )كوردس��تان  كوردوئين��ي  مث��ل  دوي��ات 

ه��ذه  كل  غ��دت  حي��ث  محل��ي  باس��تقال  )الحض��ر(  وهات��را  )أورف��ا(  وس��وزوفيني  )الجزي��رة( 
املمال��ك نقط��ة التص��ادم فيم��ا بي��ن الف��رث والروم��ان.”15

الجزيرة تنقسم إلى ميزوبوتاميا و كوردئين وأوسروين 
الجزي��رة  م��ن  الغربي��ة  املنطق��ة  عرف��ت  لليون��ان  نس��ـت  الت��ي  والخرائ��ط  الوثائ��ق  بحس��ب 

منه��ا  الش��رقي  الج��زء  ع��رف  كم��ا   ،)Oserhoeni( بأوس��رويني  اليونان��ي  العه��د  ف��ي  الفراتي��ة 

الذك��ر.  الس��ابق  )ك��وردا(  القدي��م  الجغراف��ي  االصط��اح  م��ن  املتأتي��ة   )Korduene( بكوردئي��ن

القت��ال  تج��دد  والروم��ان. “فق��د  الف��رث  بي��ن  دام��ي  ص��راع  منطق��ة  إل��ى  الجزي��رة  تحول��ت  لق��د 
الق��رن  خ��ال  واألرمني��ة  الكوردي��ة  الب��اد  ف��ي  والروماني��ة  الفرثي��ة  االمبراطوريتي��ن  بي��ن   

ً
م��رارا

15  د.جمال رشيد أحمد. مرجع سابق، ص398-396
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الف��رث،  م��ع  صداقته��ا  عل��ى  محافظ��ة  أربي��ل  مملك��ة  ظل��ت  األح��وال  كل  وف��ي  املي��ادي.  األول 

لذل��ك فق��د س��لم في��روز ف��ي بداي��ة الق��رن الثان��ي املي��ادي منطق��ة أوس��ريني )الج��زء الغرب��ي م��ن 

الجزي��رة( ألب��كاروس الس��ابع ب��ن )إي��زات( لق��اء الضرائ��ب الت��ي تجم��ع فيه��ا لصال��ح الف��رث، وكان 

ه��ذا الوق��ت ال��ذي توج��ه اإلمبراط��ور تراج��ان نح��و ش��رق األناض��ول، فدخ��ل أديس��ا )أورف��ه(، 
ث��م رج��ع إل��ى أنطاكي��ة... ومل��ا اس��تولى تراج��ان عل��ى مدين��ة ماطي��ة جاءت��ه وف��ود ممال��ك أرمين��ا 

وكبدوكي��ا وجيورجي��ا، ث��م ق�ـ��ى ش��تاء ع��ام 114 – 115م ف��ي أديس��ا )أورف��ه( وفج��أة احت��ل 
واس��تعمل  كوردوئين��ي )كوردس��تان(  ف��ي  دجل��ة  نه��ر  إل��ى  وص��ل  ع��ام 115م  ربي��ع  وف��ي  نصيبي��ن. 

الطري��ق النه��ري لقي��ادة عس��اكره نح��و مرك��ز االمبراطوري��ة الفرثي��ة. وهك��ذا أصبح��ت مملك��ة 

إل��ى  الوص��ول  م��ن  تراج��ان  اإلمبراط��ور  اس��تطاع  ث��م  الروم��ان،  م��ع  مواجه��ة  حال��ة  ف��ي  حذي��ب 

فات��ح  أي  بارتيك��وس  بلق��ب  اش��تهر  الحي��ن  ذل��ك  ومن��ذ  ع��ام 116م،  الف��رث  عاصم��ة  س��لوقية 
نف��س  وف��ي  ع��ام 117م.  ب��اده  نح��و  الحض��ر  عب��ر  الع��راق  م��ن  رج��ع  النهاي��ة  وف��ي  الف��رث،  ب��اد 

ف��ي  واالس��تقرار  الس��لم  تأمي��ن  عل��ى  الق��رار  وبع��د  روم��ا،  ف��ي   
ً
إمبراط��ورا هاردي��ان  أصب��ح  الع��ام، 

العهــد  إبــان  أوســرين وســوفوزين  و  مناطــق كوردوئيــن  حــدود  تظهــر   )3( رقــم  »الخارطــة 

الفراتيــة« الجزيــرة  فــي  –الرومانــي   اليونانــي 
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 بي��ن ب��اده وامبراطوري��ة الف��رث. 

ً
 فاص��ا

ً
ش��رق االمبراطوري��ة، اتخ��ذ ع��ام 122م نه��ر الف��رات ح��دا

رق��م )3(  الخارط��ة  الفرثي��ة.”16  نبي��ن ف��ي  تح��ت الهيمن��ة  قاطب��ة  كوردس��تان  وهك��ذا أصبح��ت 

 – الرومان��ي  الص��راع  ع��ن  نتج��ت  ق��د  الت��ي  املرحل��ة  لتل��ك  الجغرافي��ة  التقس��يمات  املرفق��ة، 

الفارسـ��ي، ه��ذه التقس��يمات اإلداري��ة ل��م تنتق��ل ملناه��ج دراس��ة التاري��خ الرس��مي ل��دول املنطق��ة.

هذا وقد أكدت خرائط متأخرة لجغرافيين غربيين على هذا التقس��يم الجغرافي للجزيرة 

 عل��ى تصاني��ف مرحل��ة اإلمبراطوري��ة اليوناني��ة السياس��ية وكذل��ك بن��اًء عل��ى 
ً
الفراتي��ة اعتم��ادا

16  جمال رشيد مرجع، سابق، ص 421-420

»الخارطة رقم )4( مبين فيه حدود الجزيرة التي تتضمن اوسرين في غربها وكوردوئين في 

شرقها«
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رواياته��ا التاريخي��ة ووثائقه��ا، كم��ا ه��و مبي��ن ف��ي الخارط��ة رق��م )4( الت��ي طبع��ت ف��ي لن��دن ع��ام 

1821م.17

مملكة حدياب اليهودية – الكوردية
بع��د س��قوط آش��ور كآخ��ر مملك��ة قوي��ة ف��ي ب��اد الرافدي��ن العلي��ا أو “بع��د انق��راض الدول��ة 

وبع��د  أراضيه��ا”18  والكلداني��ون  املادي��ون  اقتس��م  ق.م   612 ع��ام  نين��وى  بس��قوط  اآلش��ورية 

 ح��دث ف��راغ كبي��ر ف��ي الس��لطة وت��م الس��عي للتكي��ف 
ً
س��يادة الحك��م املي��دي - األخمين��ي الحق��ا

م��ع املتغي��رات عب��ر تكوي��ن أش��كال حك��م محلي��ة تمل��ئ الف��راغ ف��ي الس��لطة وتس��توعب مختل��ف 

الفئ��ات االجتماعي��ة. عل��ى م��ا يب��دو خلف��ت مملك��ة حدي��اب حك��م آش��ور بصيغ��ة م��ا، فتفاع��ات 

ف��ي ظ��ل مملك��ة حدي��اب الثقاف��ات املحلي��ة واألدي��ان. خاص��ة أن االمبراطوري��ة امليدي��ة – الفرثي��ة 

)األخميني��ة( ذات الطاب��ع الثقاف��ي واللغ��وي الك��وردي – الفارسـ��ي املنـث��ق م��ن أرضي��ة ميدي��ة ف��ي 

الفت��رة بي��ن س��نوات )330-550( ق، م،  وف��رت بيئ��ة لتبل��ور الخصائ��ص الثقافي��ة املحلي��ة، 

وكذل��ك س��محت بحك��م محل��ي واس��ع ف��ي ظ��ل اإلمبراطوري��ة. 

فتاقح��ت الطبق��ات الثقاف��ة وتفاع��ل املجتم��ع املحل��ي، فأنت��ج إم��ارة مركب��ة بس��كان م��ن 

الكورد واآلشوريين وقسم من اليهود القاطنيين في الجبال من أحفاد سبايا اآلشوريين. نشأت 

ف��ي املحصل��ة مملك��ة محلي��ة ف��ي س��هول ب��اد الرافدي��ن العلي��ا م��ن منطق��ة جب��ال كوردس��تان 

، كان��ت عاصمته��ا أربي��ل، عرف��ت بمملك��ة حدي��اب، وتع��رف 
ً
 وحت��ى ح��دود الف��رات غرب��ا

ً
ش��رقا

ف��ي بع��ض املص��ادر العربي��ة )بح��دة( وذل��ك ف��ي الفت��رة الواقع��ة بي��ن أع��وام )115-36( م. وكان��ت 

ايديولوجي��ة اململك��ة الناظم��ة لش��كل الحك��م وإدارة املجتم��ع يهودي��ة، وإن ل��م يش��كل اليه��ود 

غالبي��ة س��كان اإلم��ارة بالض��رورة. اذ تبي��ن ج��ل املص��ادر أن ملكه��ا اي��زاط - أو )إزات( بحس��ب 

الحال��ي  الع��راق  ش��رق  لورس��تان  منطق��ة  م��ن  األص��ل  ف��ي  وه��و  َته��ود،  ق��د   - اللف��ظ  تحوي��رات 

فلس��طين،  خ��ارج  إل��ى  خرج��وا  اليه��ود  بع��ض  سوس��ة: “إن  أحم��د  العام��ة  بحس��ب  )املحم��رة( 

بعضه��م لغ��رض التج��ارة وه��ذا مأل��وف ول��م يقتص��ر عل��ى ق��وم أو بل��د معي��ن، والتج��ارة مرتبط��ة 

17 عىل الرابط:

https//:historicaccents.com/products-12105/syria-mesopotamia-assyria-
middle-east-antique-map1822-  

تاريخ الزيارة واالقتباس 2019/4/15
18  د.أحمد سوسة. أبحاث في اليهودية والصهيونية. اربد – األردن 2003، ص116



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 25
 م��ا 

ً
م��ع كل ب��اد العال��م وف��ي جمي��ع األح��وال والظ��روف، ونح��ن نعل��م أن ه��ؤالء التج��ار كان��وا كثي��را

يقوم��وا مق��ام املـش��رين باليهودي��ة خ��ارج فلس��طين، وم��ن أمثل��ة ذل��ك تهوي��د اي��زاط أمي��ر حدي��اب 

عل��ى ي��د أح��د التج��ار اليه��ود ف��ي بل��دة كاراك��س سياس��ينو )املحم��رة( ف��ي منطق��ة الخلي��ج العرب��ي، 

كم��ا أن أم��ه هيلني��ا ته��ودت عل��ى ي��د تاج��ر يه��ودي آخ��ر يدع��ى حنين��ا. ومل��ا تس��لم اي��زاط ع��رش 

إم��ارة حدي��اب س��نة )36( م أصبح��ت اإلم��ارة تح��ت حك��م عائل��ة مالك��ة يهودي��ة موالي��ة للفرثيي��ن 

دام حكمه��ا ثماني��ن س��نة )115-36( م.”19 

الفت��رة  تل��ك  ف��ي  األك��راد  ب��اد  تمث��ل  وه��ي  آش��ور  ورث��ت  حدي��اب  أن  آخ��ر  باح��ث  ي��رى  كم��ا 

دول��ة  في��ه  تحك��م  كان��ت  ال��ذي  الجغراف��ي  اإلط��ار  ضم��ن  حدي��اب  مملك��ة  “نش��أت  التاريخي��ة: 

وادي  حض��ارة  م��ن  الش��مالي  الش��ق  عل��ى  اش��تمل  ال��ذي  الحض��اري  اإلط��ار  ضم��ن  أو  آش��ور 

 ل��م 
ً
الرافدي��ن وعل��ى الرغ��م م��ن أن مملك��ة حدي��اب ل��م تق��ف عن��د ح��دود معين��ة إال أنه��ا إجم��اال

 وضم��ت 
ً
 إل��ى نه��ر الف��رات غرب��ا

ً
تخ��رج ع��ن املنطق��ة املمت��دة م��ن املنطق��ة الجبلي��ة العراقي��ة ش��رقا

بوج��ه جدي��د، لك��ن  دول��ة آش��ورية  القديم��ة فه��ي بمثاب��ة  اآلش��ورية  الغال��ب معظ��م امل��دن  ف��ي 

 ب��ل كان��ت تخض��ع للتط��ورات واألح��داث السياس��ية، 
ً
حدوده��ا السياس��ية ل��م تك��ن ثابت��ة عموم��ا

فت��ارة تتقل��ص ح��دود الدول��ة حت��ى أس��وار أرب��ل وت��ارة أخ��رى ت��زداد لتش��مل أج��زاء م��ن س��وريا 
الش��مالية وآس��يا الصغ��رى، أم��ا اس��م اململك��ة حدي��اب فهن��اك رأي ي��رى ان��ه اس��م آرام��ي يقابل��ه 
ف��ي املص��ادر الكاس��يكية اس��م ادبابيت��ي وربم��ا ه��ذا االس��م مش��تق م��ن لفظ��ة زاب، ألن ال��زاب 

باآلرامي��ة يلف��ظ بهيئ��ة دب فيك��ون معن��ى حدي��اب وادي��ا بي��ن إقلي��م الزابي��ن وإقلي��م آش��ور وق��د 

اس��ماه الجغرافي��ون الع��رب باس��م (ح��دة) الت��ي لعله��ا مجمع��ة م��ع اخت��زال ع��ن حدي��اب فيم��ا 
ي��رى رأي آخ��ر أن اس��م حدي��اب مأخ��وذ م��ن لفظ��ة اديابي��ن الت��ي كان��ت تطل��ق عل��ى املنطق��ة ف��ي 

فت��رة م��ن الفت��رات، لك��ن هن��اك م��ن ي��رى أن معن��ى حدي��اب ب��اد األك��راد ويقابله��ا بالس��ريانية 

بي��ت قرات��واي وتش��مل املنطق��ة املمت��دة م��ن ال��زاب الكبي��ر إل��ى ال��زاب الصغي��ر وسلس��لة جب��ال 
زاج��روس املوازي��ة لنه��ر دجل��ة، لك��ن مم��ا يج��در ذك��ره أن اس��م حدي��اب تا�ـ��ى بع��د ذل��ك ول��م 

يع��د يطل��ق عل��ى ه��ذه املنطق��ة، األم��ر ال��ذي يش��ير إل��ى أن ه��ذا االس��م ذو دالل��ة سياس��ية وربم��ا 

ل��ه عاق��ة بالس��الة الحاكم��ة أكث��ر م��ن عاقت��ه باإلط��ار الجغراف��ي أو الحض��اري أو الس��كاني، 

م��ن  تع��د  الت��ي  أرب��ل  مدين��ة  أنه��ا  عل��ى  املختلف��ة  املص��ادر  اتفق��ت  فق��د  اململك��ة  عاصم��ة  أم��ا 

امل��دن القليل��ة الت��ي يمت��د عمره��ا إل��ى ع��دة آالف س��نة ...إن نش��وء مملك��ة حدي��اب ج��اء نتيج��ة 

19  د.أحمد سوسة. أبحاث في اليهودية والصهيونية. مرجع سابق، ص67
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للسياس��ة العام��ة لإلمبراطوري��ة الفرثي��ة بي��ن س��نوات )140 قب��ل املي��اد إل��ى 226 م( الت��ي تعط��ي 

لألقالي��م حري��ات واس��عة ف��ي إدارة ش��ؤونها الداخلي��ة وتس��مح له��ا بممارس��ة ن��وع م��ن االس��تقال 

ضم��ن محيطه��ا الجغراف��ي بم��ا ال يتناق��ض م��ع السياس��ة العام��ة لإلمبراطوري��ة فه��ي بالتال��ي نت��اج 
الطبيع��ة العام��ة للنظ��ام السياسـ��ي الفرث��ي، لك��ن مملك��ة حدي��اب رغ��م انتمائه��ا لإلمبراطوري��ة 

نش��وء  كيفي��ة  ع��ن  الكثي��ر  نع��رف  ال  املنطق��ة.  لحض��ارات   
ً
أصي��ا  

ً
وريث��ا بح��ق  مثل��ت  الفرثي��ة 

واك��ب  بروزه��ا  فت��رة  أن  نعرف��ه  م��ا  وكل  تاريخه��ا،  فت��رات  م��ن  الكثي��ر  ع��ن  وال  حدي��اب  مملك��ة 

اس��تقرار األم��ور لصال��ح الدول��ة الفرثي��ة بع��د انتصاره��م الكاس��ح عل��ى الس��لوقيين )اليون��ان( 

 
ً
خ��ال الفت��رة م��ن )140 إل��ى 126( قب��ل املي��اد، لك��ن يب��دو أن نف��وذ مل��وك حدي��اب ل��م يك��ن قوي��ا

أو أنه لم يبلغ مرتبة االستقرار إال في بداية العهد املسيحي عندما حكم ثاث ملوك يحملون 

اس��م حدي��اب ق��ام أوله��م بمس��اعدة مل��ك الفرثيي��ن أردوان )12 – 38 م( عل��ى اس��تعادة عرش��ه 

بع��د أن نازع��ه علي��ه بع��ض األم��راء املناوئي��ن، األم��ر ال��ذي دع��ا املل��ك الفرث��ي إل��ى الس��ماح ل��ه 

بلـ��س الت��اج ومنح��ه حك��م أرميني��ا ونصيبي��ن إضاف��ة إل��ى حدي��اب، أي أن نف��وذ مملك��ة حدي��اب 
ق��د ش��مل مس��احات واس��عة م��ن ث��اث دول معاص��رة، الع��راق وس��وريا وآس��يا الصغ��رى.”20

ه��ذا وم��ن املتوق��ع أن طبيع��ة مملك��ة حدي��اب وتنوعه��ا االثن��ي وخصائ��ص ثقافته��ا املركب��ة، 

 إل��ى ظ��روف الص��راع الفرث��ي - الرومان��ي جعلته��ا مملك��ة مرن��ة تتقب��ل األدي��ان واملعتق��دات 
ً
إضاف��ة

وكذل��ك  نش��ره  وأع��ادت  املس��يحي  الدي��ن  جذب��ت  أنه��ا  يفت��رض  م��ن  هنال��ك  لدرج��ة  الجدي��دة 

ول��دت فيه��ا الديان��ة االيزيدي��ة: “الص��راع الفرث��ي الرومان��ي جل��ب مع��ه ديان��ة أخ��رى ه��ي الديان��ة 

 
ً
املس��يحية ويب��دو أن للعام��ل السياسـ��ي دور ف��ي تغلغ��ل ه��ذه الديان��ة ف��ي مملك��ة حدي��اب، إضاف��ة

إل��ى الق��رب الجغراف��ي م��ن س��وريا موط��ن الديان��ة املس��يحية، ويب��دو أن بع��ض أم��راء حدي��اب 
ق��د دان��وا باملس��يحية وه��و م��ا ل��م ينك��ره الفرثي��ون، ألن املس��يحية م��ا زال��ت ديان��ة مضطه��دة 

عن��د الروم��ان، وق��د نظ��ر الفرثي��ون إل��ى الطائف��ة املس��يحية عل��ى أنه��ا طائف��ة صديق��ة، بحك��م 

تل��ك  خ��ال  األرجحي��ة  ح��ازت  ق��د  املس��يحية  أن  يعن��ي  م��ا  روم��ا،  ض��د  يجمعه��م  ال��ذي  الع��داء 

توس��ع  اس��تمر  بقائه��ا...  بدلي��ل  الحدياب��ي  الوس��ط  م��ن  تتا�ـ��ى  ل��م  اليهودي��ة  أن  م��ع  الفت��رة، 

الديان��ة املس��يحية حت��ى ع��دت أب��رز ديان��ة ف��ي ش��مال الع��راق خ��ال العه��د الساس��اني، كذل��ك 

20  باسم محمد حبيب، حدياب التاريخ والحضارة موقعها، ملوكها، دياناتها. موقع اياف. على 

الرابط:
 https//:elaph.com/Web/opinion.2010/7/584122/html  

تاريخ الزيارة، 31/3/2019 
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ظه��ر دي��ن آخ��ر ف��ي ه��ذه املنطق��ة ه��و الدي��ن اإليزي��دي حم��ل عناص��ر م��ن جمل��ة الديان��ات الت��ي 
تتواج��د ف��ي منطق��ة حدي��اب، ربم��ا يمث��ل محاول��ة إلنت��اج دي��ن يجم��ع جمي��ع الخلفي��ات الديني��ة 
أو  اليه��ودي  اي��زاد  ربم��ا  أي��زاد  املل��ك  باس��م  ارتب��ط  ق��د  الدي��ن  ه��ذا  أن  املحتم��ل  وم��ن  للدول��ة، 

 ملل��وك حدي��اب، وف��ي عه��د ه��ذا املل��ك بلغ��ت 
ً
 واضح��ا

ً
مل��ك آخ��ر س��بقه، إذ ال نمتل��ك تسلس��ا

مملك��ة حدي��اب أقصـ��ى اتس��اعها، األم��ر ال��ذي دف��ع الن��اس إل��ى تقديس��ه وربم��ا ع��ّد بس��ب ذل��ك 
م��ن األولي��اء.”21

إم��ارة  حدي��اب  مملك��ة  أن  عل��ى  امليس��ري  عبدالوه��اب  الدكت��ور  أك��د  نفس��ه  الس��ياق  ف��ي   

تابع��ة للفرثيي��ن ف��ي العص��ر الهيلين��ي وكان��ت تق��ع ه��ذه اإلم��ارة ف��ي منطق��ة حدودي��ة بي��ن تخ��وم 

 36 ( س��نتي  بي��ن  الفت��رة  ف��ي  حدي��اب  يحك��م  كان  أربي��ل.  عاصمته��ا  وكان��ت  والفرثيي��ن  الروم��ان 

و60( املياديتي��ن اي��زاط وأم��ه هيان��ة... فق��د ته��ود اي��زاط أمي��ر حدي��اب وته��ودت وام��ه وتحول��ت 

اإلم��ارة إل��ى إم��ارة يهودي��ة، أو عل��ى األق��ل إم��ارة يحكمه��ا أمي��ر مته��ود. ولك��ن ال يعن��ي بالض��رورة 
تح��ول جماهي��ر اإلم��ارة إل��ى اليهودي��ة، وإن كان هنال��ك رأي يذه��ب إل��ى أن��ه يوج��د بالفع��ل أع��داد 

اليهودي��ة  الس��الة  وظل��ت  اآلش��وري.  التهجي��ر  بقاي��ا  ه��م  املنطق��ة  ه��ذه  ف��ي  اليه��ود  م��ن  كبي��رة 

 حت��ى غزاه��ا الروم��ان ف��ي عه��د االمبراط��ور تراج��ان س��نة 115 ميادي��ة 
ً
حاكم��ة نح��و ثماني��ن عام��ا

 ف��ي حدي��اب، ف��إن 
ً
وقض��وا عليه��ا. ورغ��م أن اليهودي��ة كان��ت ف��ي الق��رن الثان��ي ق��د ازدادت انتش��ارا

املس��يحية انتش��رت بي��ن صف��وف اليه��ود هن��اك واعتنقه��ا أع��داد متزاي��دة منه��م، كم��ا ح��دث ف��ي 

إل��ى  العظم��ى  األغلبي��ة  حت��ى  املتوس��ط  األبي��ض  البح��ر  ح��وض  ف��ي  األماك��ن  م��ن  وغيره��ا  مص��ر 
املس��يحية”22

يبــدو أن مملكــة حديــاب كانــت ذات جـــور ميديــة - أخمينيــة مــع تأثــر أو تبنــي جزئــي 

لليهوديــة، إذ أن الســماح بحريــة ممارســة املعتقــد اليهــودي فــي ظــل الحريــات العامــة التــي 

 في االمبراطورية الفرثية املنبثقة عن امليدية، لم يكن املعتقد الوحيد 
ً
كانت تســود نســبيا

وإن كان الســائد، ومــا أســماء ملــوك حديــاب )ايــزاد وايــزاط( إال هــو علــى األرجــح اســم علــم 

افيــة واالجتماعيــة للمملكة  الكــردي - اإليرانــي )آزاد(، فضــال عــن ذلــك، فالطبيعــة الجغر

21  باسم محمد حبيب، حدياب التاريخ والحضارة موقعها، ملوكها، دياناتها- موقع اياف، مرجع 

سابق. 
22  عبد الوهاب الميسري. موقع اتحاد النسابين العرب. على الرابط:

http//:www.alnssabon.com/t40925.html 
تاريخ الزيارة 2019/3/31
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تشــجع علــى االعتقــاد بأنهــا مهــدت لســيادة الثقافــة واللغــة الكرديــة، بصــرف النظــر عــن 

واملســيحية  اليهوديــة  الديانتيــن  ممارســة  اقــع  ملو املاديــة  اآلثــار  ومــا  اليهوديــة،  انتشــار 

فــي أغلــب مناطــق مملكــة حديــاب وخاصــة بيــن نصيبيــن وجزيــرة ابــن عمــر، وفــي منطقــة 

دراســتنا )منطقــة آليــان( علــى وجــه الخصــوص إال مؤشــر علــى حريــة األديــان وتفاعلهــا 

فــي املجتمــع الكــردي املتنــوع املتبايــن والكبيــر. لقــد كانــت حديــاب مملكــة كورديــة، لكــن 

بلعتهــا  حتــى  قائمــة  ظلــت  اليهوديــة،  والعقليــة  بالخميــرة  فيهــا  املحلــي  الحكــم  إدارة  تــم 

الكبــرى. اإلمبراطوريــات 

 

تبلور املجتمع الكوردي في ظل الخالفة االسالمية
عهدئ��ذ  الغرب��ي   - الش��رقي  الص��راع  حال��ة  عل��ى  ق�ـ��ى  اإلس��امي  العرب��ي  الحك��م  أن  يب��دو 

ذل��ك  بع��د  ووح��دت  جه��ة،  م��ن  االخميني��ة   – الفرثي��ة  واإلمبراطوري��ة  ال��روم  بي��ن  املتمث��ل 

الجغرافي��ا الت��ي كان تض��م مجم��وع الش��عوب واألثيني��ات الت��ي كان��ت تش��كل )الرابط��ة( الكردي��ة 

م��ن  العدي��د  وتوصي��ف  تعبي��ر  بحس��ب  ش��عوب  مجموع��ة  كان��وا  فالك��ورد  أخ��رى.  جه��ة  م��ن 

املؤرخي��ن والجغرافيي��ن الع��رب. لق��د مه��دت وح��دة الجغرافي��ا والحك��م اإلس��امي لتق��ارب أكث��ر 

 الذي��ن دان��وا باإلس��ام، حت��ى ب��ات يتماي��زون 
ً
بي��ن مكون��ات األم��ة – الرابط��ة الكردي��ة، خاص��ة

، وت��م اإلش��ارة إليه��م بصف��ة خاص��ة )ق��وم خ��اص( بحس��ب تعبي��ر اب��ن فض��ل 
ً
ع��ن الف��رس تمام��ا

وغي��ره مم��ن س��بقوه. 

رغ��م  املرحل��ة  ه��ذه  ف��ي  تتبل��ور  األرج��ح  عل��ى  الكوردي��ة  الثقافي��ة  القومي��ة  املام��ح  ب��دأت 

الضغ��ط والتأثي��ر اليونان��ي – الرومان��ي عل��ى املناط��ق الغربي��ة م��ن الجزي��رة الفراتي��ة )اوس��ريني( 

وحت��ى س��احل البح��ر املتوس��ط فأواس��ط األناض��ول. ألن الحك��م اإلس��امي س��اعد ف��ي تش��كل 
 ،

ً
 واملتج��اورة جغرافي��ا

ً
رابط��ة عام��ة بي��ن مجم��وع الش��عوب الصغي��رة واألثيني��ات املتقارب��ة ثقافي��ا

عل��ى الرغ��م م��ن ترس��خ الثقاف��ة اآلرامي��ة – الس��ريانية  ف��ي الس��هول الجنوبي��ة وأواس��ط س��وريا 

ميراثه��ا  عل��ى  الش��مالية حافظ��ت  والجب��ال  الس��فوح  أن منطق��ة  إال  املس��يحية.  انتش��ار  بع��د 

الدين��ي واللغ��وي الس��ابق للمس��يحية اآلرامي��ة.

ف��ي  الك��ردي  الوج��ود  إل��ى  )قوم��ي(  الصريح��ة بمصطل��ح  التاريخي��ة  اإلش��ارات  أوائ��ل  فم��ن 

ش��رق املتوس��ط وس��وريا الحالي��ة وجواره��ا القري��ب، كان��ت إش��ارة هي��رودوت الت��ي بي��ن فيه��ا أن 

اإلس��كندر املقدون��ي عندم��ا ش��يد مدين��ة أنطاكي��ة ق��رب الس��احل الس��وري ف��ي الق��رن الراب��ع 
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 عائ��ات كردي��ة وأس��كنها ف��ي املدين��ة املس��تحدثة) اعتمــادا 
ً
قب��ل املي��اد، اس��تعان واس��تقدم أوال

علــى فيليــب حتــي . تاريــخ ســورية ولبنــان.(. يس��تنتج م��ن ه��ذا الح��دث أن التمرك��ز الك��ردي ل��م 

 ع��ن موق��ع املدين��ة، وكان عل��ى األرج��ح عل��ى الس��فوح الغربي��ة لجب��ل األمانوس، 
ً
 كثي��را

ً
يك��ن بعي��دا

ف��ي أنطاكي��ة م��ن  ل��م يك��ن لتوطي��ن القرويي��ن الك��رد  ف��ي العص��ر الحدي��ث. إذ  كم��ا ه��و الح��ال 

 ملوق��ع املدين��ة 
ً
قب��ل االس��كندر املقدون��ي أي معن��ى آخ��ر، س��وى أنه��م كان��وا األق��رب جغرافي��ا

املس��تحدثة.  لك��ن ل��ن نخ��وض ف��ي ه��ذه التفاصي��ل لتباعده��ا ع��ن مح��ور الدراس��ة.

للك��ورد  التفصي��ل  م��ن  وبكثي��ر  ومح��دد  واض��ح  بش��كل  اإلش��ارة  تم��ت  الحق��ة  مراح��ل  ف��ي 

العه��ود  إب��ان   
ً
العربي��ة اإلس��امية، خاص��ة التراثي��ة  الكت��ب  ف��ي  كش��عب أو مجموع��ة ش��عوب 

اإلس��امية األول��ى، وه��و دلي��ل قاط��ع عل��ى اس��تقرار املجتمع��ات الكردي��ة ف��ي مناط��ق جغرافي��ة 

 ف��ي ش��رق الع��راق ومحي��ط املوص��ل. فم��ن 
ً
أو بكثي��ر م��ن رقع��ة مناط��ق س��كنه الحالي��ة، وخاص��ة

أوائ��ل ذك��ر الس��رديات الت��ي ت��م ذك��ر الك��ورد ضم��ن الجغرافي��ا التاريخي��ة والس��كانية، أوائ��ل 

العه��د العباسـ��ي، م��ا أورده الجغراف��ي اب��ن خردذاب��ة، مول��ى أمي��ر املؤمني��ن )820 -912(م ع��ن 

مل��وك  كان  اذ  الس��واد،  بذك��ر  ابت��دأ  ث��م  الحال��ي: »الس��واد:  الع��راق  الكوردي��ة ش��رق  املناط��ق 

الف��رس تس��ميه دل ايرانش��هر أي قل��ب الع��راق، فالس��واد اثنت��ا عش��رة ك��وره كل ك��وره اس��تان 

ك��ورة  ناحي��ة،  طهس��وج  وترجم��ة  اح��ازة  االس��تان23  وترجم��ة  طهس��وجا  س��تون  وطساس��يجة 

اس��تان ش��اذ في��روز وه��ي حل��وان خمس��ة طساس��يج، طس��وج في��روز قب��اد، وطس��وج الجب��ل، 

وطس��وج تام��را، وطس��وج ارب��ل، وطس��وج خانقي��ن.”24 أم��ا “ك��ورة س��تان حل��وان ش��اذ في��روز وه��ي 

حلوان وظيفة حلوان مع الجابارقة واألكراد من الورق ألف ألف وثمان مائة ألف”25 

ف��ي كت��اب فت��وح البل��دان للب��اذري، وال��ذي ت��م تأليف��ه عل��ى األرج��ح ف��ي الق��رن الثان��ي للهج��رة، 

إن��ه وبع��د  إل��ى  الكات��ب  ع��ام )20( عش��رون هجري��ة يش��ير  فت��ح املوص��ل  ع��ن  الحدي��ث  وعن��د 

دي��ارات  باملوص��ل  »ووج��د  األك��راد:  فت��ح حص��ون  ت��م   
ً
ش��ماال والتوج��ه  املوص��ل  م��ن  الخ��روج 

فصالح��ه أهله��ا عل��ى الجزي��ة ث��م فت��ح امل��رج وخ��زاه وأرض باه��ذري وباغ��درى وحبت��ون والحيان��ة 
واملعل��ة ودامي��ر وجمي��ع معاق��ل األك��راد«.26

23  »ستان« مكان إقامة أو مستقر كما ورد في حاشية كتاب ابن خردذابة.

24  أبي القاسم عبيد هللا بن عبد هللا ابن خردذابة. المسالك والممالك. طبعة – ليدن – 1889م، 

ص6
25  ابن خردذابة، مرجع سابق، ص14

26  اإلمام أبي الحسن الباذري ـ فتوح البلدان ـ مقابلة وتعليق. رضوان محمد رضوان. الطبعة 
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 والرواي��ة تتك��رر عن��د الهمذان��ي، ال��ذي توف��ي حوال��ي ع��ام )340 ه- 951م(، لكن��ه يضي��ف 

 ألنه��ا 
ً
معلوم��ة ع��ن وج��ود بل��دة مج��اورة للموص��ول ه��ي راون��د: “وإنم��ا س��ميت املوص��ل موص��ا

وصل��ت بي��ن الجزي��رة والش��ام، والجزي��رة م��ن عم��ل سميس��اط إل��ى بل��د وم��ن املوص��ل إل��ى األردن، 

ويق��ال إن��ه س��ميت املوص��ل ألنه��ا وصل��ت بي��ن دجل��ة والف��رات. ومدين��ة املوص��ل بناه��ا م��روان ب��ن 
محم��د، وراون��د املوص��ل بناه��ا راون��د ب��ن بيوراس��ف. وول��ى عم��ر عتب��ة ب��ن فرق��د الس��لمي املوص��ل 

س��نة عش��رين، فقاتل��ه أه��ل الحص��ن فأخ��ذ حصنه��ا الش��رق عن��وة، وعب��ر دجل��ة فصالح��ه أه��ل 

وأرض  وق��راه  امل��رج  فت��ح  ث��م  الج��اء.  ف��ي  الج��اء  أراد  ل��م  واألذن  الجزي��ة  عل��ى  اآلخ��ر  الحص��ن 

بانه��درا وداس��ن وجمي��ع معاق��ل األك��راد، وأول م��ن اخت��ط املوص��ل واس��كنها الع��رب، ومصره��ا 

هرثم��ة ب��ن عرفج��ة البارق��ي، وكان عم��ر ع��زل عتب��ة ع��ن املوص��ل وواله��ا هرثم��ة...”27 

أي أن األك��راد كان��وا يس��كنون بكثاف��ة ف��ي املناط��ق املج��اورة للم��كان ال��ذي اختط��ت في��ه 

 نف��س الوض��ع الراه��ن م��ع 
ً
مدين��ة املوص��ل إب��ان الس��نوات األول��ى للفت��ح اإلس��امي، وه��و تقريب��ا

 نح��و الش��مال ع��ن مدين��ة 
ً
بع��ض الفروق��ات واإلنزياح��ات، إذ تباع��د االس��تقرار الك��ردي قلي��ا

 نح��و التضاري��س الجبلي��ة. وه��ي 
ً
املوص��ل الحالي��ة، فه��ذا مؤش��ر عل��ى التراج��ع الك��ردي ش��ماال

.
ً
ظاه��رة  كررن��ا االش��ارة إليه��ا س��ابقا

وف��ي مرحل��ة الحق��ة أك��د كل م��ن املس��عودي واب��ن فض��ل هللا العم��ري عل��ى تواج��د كثي��ف 

واستقرار للقبائل الكوردية في الجزيرة الفراتية، وهذا ما لم يسبق إليه قبلهم بهذا الوضوح 

والدق��ة. اذ ورد عن��د املس��عودي املتوف��ي س��نة )345( هجري��ة: »األك��راد عن��د الف��رس م��ن ول��د 

والنش��اورة  والش��اذنجان  والش��وهجان  البازنج��ان  منه��م  منوش��هرن  ب��ن  اس��فنديار  ب��ن  ك��رد 

والجابارق��ة  واملس��تكان  والجالي��ة  والبارس��يان  والجاواني��ة  والجورق��ان  واللري��ة  والبوذي��كان 

والجروغ��ان والكي��كان واملاج��ردان والهذباني��ة وغيره��م م��ن بزم��ام ف��ارس وكرم��ان وسجس��تان 

وخراس��ان واصبه��ان وأرض الجب��ال وم��ن املاه��ات، م��اه الكوف��ة وم��اه البص��رة وم��اه س��بذان، 

وااليغاري��ن وهم��ا الب��رج وك��رج أب��ي دل��ف وهم��ذان وش��هرزور ودراب��اذ والصامغ��ان وأذربيج��ان، 
وأرميني��ة وأران والبيلق��ان، والب��اب واألب��واب، وم��ن بالجزي��رة والش��ام والثغ��ور.«28

المصرية باألزهر- 1932م. ص 327
27  احمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم المعروف بالهمذاني. البلدان – تحقيق: يوسف الهادي. 

طبعة بيروت 1996، ص176- 177
28  أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي. التنبيه واإلشراف. صححه وراجعه: عبد هللا إسماعيل 

الصاوي. المكتبة العصرية. بغداد – 1938، ص78
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انتش��ار جغراف��ي  الكوردي��ة وبالتال��ي  للقبائ��ل  ت��وزع واس��تقرار اجتماع��ي   وه��ذا دلي��ل عل��ى 

واس��ع ومترام��ي األط��راف للك��رد قب��ل أكث��ر م��ن أل��ف س��نة ف��ي ظ��ل الخاف��ة - الحك��م اإلس��امي. 

بالجزي��رة   
ً
م��رورا والكوف��ة  البص��رة  م��ن   

ً
جنوب��ا كان  الك��ورد  اس��تقرار  املس��عودي  فبحس��ب 

 
ً
 ع��ن أرض الجب��ال )كوهيس��تان(، علم��ا

ً
 أواس��ط األناض��ول، فض��ا

ً
والش��ام والثغ��ور وص��وال

أن الثغ��ور كان��ت املناط��ق الت��ي ف��ي مواجه��ة ال��روم مباش��رة عصرئ��ذ، أي مناط��ق ش��مال غ��رب 

س��ورية وعل��ى س��احل البح��ر األبي��ض املتوس��ط.

ه��ذا وال يمك��ن فص��ل تاري��خ الجزي��رة الفراتي��ة وتجزئته��ا، فثم��ة تراب��ط كبي��ر بي��ن مراحله��ا 

تاري��خ  م��ن  إهمال��ه  ت��م  م��ا  ع��ن  الكش��ف  م��ن  والب��د  الجغرافي��ة،  مناطقه��ا  وكذل��ك  الزمني��ة 

الس��هول إن ج��از التعبي��ر، وخاص��ة ف��ي مرحل��ة األم��ان واالس��تقرار واالنتع��اش الت��ي س��ادت ف��ي 

تبعه��ا. وم��ا  األيوبي��ة  املرحل��ة  ف��ي   
ً
الفراتي��ة، خاص��ة الجزي��رة 

مرحلة حكم شجاع الدين بن مبارز كك للجزيرة الفراتية
لق��د حدث��ت متغي��رات سياس��ية وديمغرافي��ة ح��ادة ف��ي الجزي��رة الفراتي��ة مطل��ع األل��ف األول 

املي��ادي، وم��ا يمك��ن أن نقترض��ه ف��ي ه��ذا الص��دد أن الطبق��ة الحاكم��ة العربي��ة ق��د تاش��ت، 

كم��ا أن القبائ��ل العربي��ة واليهودي��ة الت��ي دخل��ت الجزي��رة الفراتي��ة ق��د تحارب��ت وتأث��رت بش��كل 

عمي��ق بالصراع��ات السياس��ية، ف��ي حي��ن أن الك��ورد ق��د حافظ��وا عل��ى وجوده��م وتزاي��د عدده��م 

وبع��د  الجب��ال.  س��فوح  أم  العلي��ا  الفراتي��ة  الجزي��رة  س��هول  س��واًء ف��ي  الخصب��ة،  مناطقه��م  ف��ي 

 
ً
ب��دءا املتج��ذرة  ومجتمعاته��م  تاريخه��م  عل��ى  مس��تندين  الحك��م  عملي��ة  ف��ي  الك��ورد  انخ��رط  أن 

بالعائل��ة املرواني��ة الدوس��تكية وتأسيس��هم للحك��م املحل��ي ف��ي فارقي��ن – دياربك��ر بي��ن أع��وام 

العربي��ة  اإلمبراطوري��ة  ف��ي  الك��ورد  ودور  فعالي��ة  ازدادت  بعده��ا  م،   )1096  -990 )س��نوات 

 ف��ي الجزي��رة الفراتي��ة واألناض��ول وب��اد الش��ام، وترجم��ت ه��ذه الفعالي��ة 
ً
اإلس��امية، خاص��ة

 كمقاتلي��ن وفرس��ان 
ً
ف��ي العهدي��ن األيوب��ي  واململوك��ي، اذ تزاي��د دور وفعالي��ة الك��ورد عس��كريا

بع��د أن تراج��ع الثق��ل الديمغراف��ي العرب��ي نتيج��ة س��رعتهم ف��ي الغ��زو واالنتش��ار نح��و مناط��ق 

بعي��دة ونائي��ة م��ن أط��راف اإلمبراطوري��ة الت��ي أسس��ها وحكمه��ا طائ��ع الع��رب املس��لمين األوائ��ل، 

 ف��ي ني��ل املزي��د م��ن االمتي��ازات الس��لطوية والغنائ��م. لذل��ك يمك��ن أن نع��د مرحل��ة األل��ف 
ً
ورغب��ة

 ف��ي الديمغرافي��ا العربي��ة، 
ً
 ب��ل انهي��ارا

ً
الثان��ي املي��ادي ف��ي الجزي��رة الفراتي��ة وب��اد الش��ام تراجع��ا

 ع��ن أن��ه وم��ع م��رور مئ��ات 
ً
ونفت��رض أنه��ا اس��تكملت نتيج��ة للتده��ور البيئ��ي وقل��ة امل��وارد، فض��ا
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الس��نين م��ن الحك��م العرب��ي، تح��ول الفرس��ان الع��رب املس��لمين إل��ى طبق��ة حاكم��ة بثق��ل س��كاني 

 
ً
غرب��ا األندل��س  م��ن  عصرئ��ذ،  األط��راف  مترامي��ة  شاس��عة  جغرافي��ة  ف��ي  مجت��زأة  وديمغرافي��ة 

. ول��ن نبال��غ إن قلن��ا أن طبق��ة الفرس��ان الع��رب تحول��وا إل��ى طبق��ة 
ً
وحت��ى مش��ارف الصي��ن ش��رقا

حاكم��ة مس��ترخية ف��ي النع��م، حكم��ت بطريق��ة سلس��ة، وكأن الش��عوب الت��ي خضع��ت لإلس��ام 

تس��تضيفها، فغرق��ت ف��ي نعي��م الحك��م ومل��ذات الحي��اة، حت��ى ذاب��ت واضمحل��ت داخ��ل تل��ك 

 م��ن س��كانها، وتحول��وا إل��ى طبق��ة 
ً
املجتمع��ات ف��ي األط��راف. لق��د فرغ��ت الب��اد العربي��ة نس��ـيا

 ف��ي باده��م، مم��ا أفس��ح 
ً
ح��كام عل��ى أط��راف االمبراطوري��ة، ف��ي حي��ن انتع��ش الك��ورد ديمغرافي��ا

املج��ال لطبق��ة جدي��دة م��ن الفرس��ان املقاتلي��ن األك��راد، الذي��ن تجمع��وا بش��كل رئيسـ��ي وهب��وا 

 إل��ى 
ً
 م��ن الجزي��رة الفراتي��ة وص��وال

ً
للدف��اع ع��ن قل��ب العال��م اإلس��امي ض��د الغ��زاة اإلفرن��ج، ب��دءا

الس��احل الس��وري وفلس��طين وبي��ت املق��دس.  افتراُضن��ا ُيرك��ز عل��ى س��يادة القبائ��ل الكوردي��ة 

 عل��ى م��ا س��بق أن بيناه��ا وبحس��ب تأكي��دات 
ً
عل��ى مجم��ل مس��احة الجزي��رة الفراتي��ة، اس��تنادا

العم��ري  هللا  فض��ل  اب��ن  والجغراف��ي  الفقي��ه  العام��ة  وصف��ه  م��ا   
ً
وخاص��ة رصين��ة،  تاريخي��ة 

القر�ـ��ي ال��ذي ول��د س��نة )700( هج��ري املواف��ق ل )1301( مي��ادي.

فوص��ف  لديه��م،  الديمغراف��ي  والفائ��ض  األك��راد  توزي��ع  جغرافي��ة  العم��ري  ح��دد  إذ 

مجتمعاتهم  بشكل عام وفي الجزيرة الفراتية بشكل خاص. إذ بين ابن فضل هللا قبل حوالي 

س��بعة ق��رون أن األك��راد ق��وم خ��اص وجن��س مس��تقل قائ��م بذات��ه، فكت��ب: “وال��ذي نق��ول – 

وب��اهلل التوفي��ق – أن األك��راد وإن دخ��ل ف��ي نوعه��م كل جن��س أت��ى ذك��ره ف��ي ه��ذه الفص��ول، 

فإنه��م جن��س خ��اص م��ن ن��وع ع��ام وه��م م��ا ق��ارب الع��راق ودي��ار الع��رب دون م��ن توغ��ل ف��ي ب��اد 

العج��م، ومنه��م طوائ��ف بالش��ام واليم��ن. ومنه��م ف��رق مفترق��ة ف��ي األقط��ار وم��ا ح��ول الع��راق 

ودي��ار الع��رب جمهرته��م”29 .  كم��ا ش��ّدد عل��ى ه��ذه املعلوم��ة الس��كانية – األقوامي��ة ف��ي كتاب��ه 

ح�صــى، 
ُ
ت وهــم خالئــق ال  عصرئ��ذ: »األك��راد  كت��ب  حي��ث  الش��ريف«   باملصطل��ح  »التعري��ف 

حصــر، ولــوال أن ســيف الفتنــة بينهــم يســتحصد قائمهــم، وينّبــه نائمهــم، لفاضــوا 
ُ
وأمــم ال ت

علــى البــالد، واس��تضافوا إليه��م الط��ارف والت��اد، لكنه��م رم��وا بش��تات ال��رأي وتف��رُّق الكلم��ة، ال 

ي��زال بينه��م س��يف مس��لول، ودم مطل��ول، وعق��د نظ��ام محل��ول، وط��رف باكي��ة بالدم��اء مبل��ول، 
وله��م رأس��ان كل منهم��ا جلي��ل، ول��كل منهم��ا ع��دد غي��ر قلي��ل، وهم��ا صاح��ب جومل��رك، وصاح��ب 

29  ابن فضل هللا العمري. مسالك األبصار، مرجع سابق. ص 197، المجلد 2 – 3 
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عقرش��وش.”30 

وهن��ا ال ب��د م��ن اإلش��ارة إل��ى أن جومل��رك ه��ي مرك��ز والي��ة هكاري��ا ف��ي أقصـ��ى جن��وب ش��رقي 

الجزي��رة  ف��ي  فه��ي  عقرش��وش  أم��ا  الع��راق،  كوردس��تان  إقلي��م  ح��دود  عل��ى  الحالي��ة  تركي��ا 

الفراتي��ة، وعل��ى األرج��ح كان��ت مرك��ز اإلم��ارة الكردي��ة الس��هلية - الرعوي��ة ه��ذه، وه��ي مدين��ة 
أو قلع��ة كمرك��ز لحك��م مب��ارز كك. وثم��ة أربع��ة احتم��االت لتحدي��د موقعه��ا الجغراف��ي، األول 

داخ��ل  املدين��ة  موق��ع  س��يكون  وبالتال��ي  عم��ر،  اب��ن  جزي��رة  مدين��ة  م��ن  القريب��ة  الس��هول  ف��ي 
أراضـ��ي الجزي��رة الس��ورية الحالي��ة، والثان��ي ف��ي موق��ع قلع��ة الش��وش بحس��ب ياق��وت الحم��وي 

ف��ي معج��م البل��دان: » ش��وش: موض��ع ق��رب جزي��رة اب��ن عم��ر م��ن نواح��ي الجزي��رة... والش��وش: 

االحتم��ال الثال��ث  املوص��ل”31.  أعم��ال  م��ن  الحميدي��ة  عق��ر  ق��رب   
ً
ج��ّدا عالي��ة  عظيم��ة  قلع��ة 

30  ابن فضل هللا العمري.  التعريف بالمصطلح الشريف. بيروت -1988 . ص57

31  ياقوت الحموي. معجم البلدان، المجلد، الثالث، طبعة  دار صادر بيروت - 1979 ،ص 372.

»الخارطة رقم )6( طبعت عام 1794 عن

،1850 mitchell_map_of_arabia_persia_afghanistan_67709“
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أن يك��ون مرك��ز حك��م مب��ارز كك ف��ي عقرك��وف غ��رب بغ��داد، االحتم��ال الراب��ع أن تك��ون بل��دة 

كفرتوث��ا والت��ي وردت ف��ي الخرائ��ط املتأخ��رة )عقرط��وف(، الت��ي تق��ع وس��ط الجزي��رة الفراتي��ة 

ق��رب نه��ر الخاب��ور. ف��ي جمي��ع األح��وال القلع��ة – مرك��ز الحك��م ال ب��د ان تك��ون بل��دة مندث��رة ف��ي 

س��هول الجزي��رة الفراتي��ة.  جن��وب أو غ��رب س��نجار، ألن العاصم��ة الكوردي��ة األخ��رى املنافس��ة 

له��ا ليس��ت بعي��دة ع��ن جومل��رك، ويفت��رض له��ذه اإلم��ارة أن تدي��ر أك��راد الس��هول باتج��اه ب��اد 

الش��ام. لذل��ك االحتم��ال األق��وى ه��ي بل��دة عاقرط��وف أو قافرط��وف الت��ي وردت ف��ي خارطتي��ن 
األول��ى أوربي��ة رق��م )6( املرفق��ة باإلنكليزي��ة طبع��ت ع��ام )1794( يظه��ر فيه��ا موق��ع غ��رب جب��ل 

، وم��ع ذل��ك 
ً
 ف��ي الغ��رب ومعروف��ة تاريخي��ا

ً
س��نجار باس��م )Kafar Tutha( وه��ي بل��دة تق��ع بعي��دا

ق��د تك��ون ه��ي العاصم��ة أو مرك��ز اإلم��ارة ف��ي تل��ك املرحل��ة.

أم��ا اس��م )قافرط��وف( فق��د ظه��ر ف��ي خارط��ة أخ��رى املرفق��ة )7( باللغ��ة العثماني��ة طبع��ت 

��ة م��ا قب��ل س��نة  ة ِللدول��ة الُعثمانيَّ ظه��ر اإلي��االت الش��رقيَّ
ُ
��ة ت ع��ام )1803م(، وه��ي خارط��ة ُعثمانيَّ

1803م. الخارط��ة مأخ��وذة م��ن األطل��س الجدي��د وه��ي واح��دة م��ن أص��ل 24 ورق��ة. ه��ذا األطل��س 

ل أطل��ٍس ُجغراف��ي ُيطب��ع ف��ي العال��م اإلس��امي، ول��م ُيطب��ع من��ه س��وى 50 نس��خة، وبه��ذا  ه��و أوَّ

س��توين العالم��ي 
ُ
��ة عل��ى امل ��ة ذات القيم��ة التاريخيَّ فه��و ُيعتب��ر أح��د أن��در األطال��س الُجغرافيَّ

والش��رق أوس��طي.”32

 ع��ن عقرش��وش، أو كافرق��وف )م��ن الكف��رة(، كم��ا 
ً
را ق��د يك��ون ورد فيه��ا ه��ذا االس��م ُمَح��وَّ

ال يس��تبعد تحوي��ر وأخط��اء النس��اخ وال��رواة. وم��ن املحتم��ل أن بقاي��ا تل��ك القلع��ة تتواج��د بي��ن 

 باتج��اه قلع��ة الش��ركاط، ق��رب تكري��ت عل��ى نه��ر دجل��ة.
ً
جب��ل س��نجار والخاب��ور أو حت��ى جنوب��ا

مهم��ا يك��ن فثم��ة بل��دة أو بل��دة قلع��ة ف��ي الس��هول القريب��ة م��ن جب��ل س��نجار كان��ت مرك��زا 

لحك��م عائل��ة مب��ارزكك، يمك��ن االس��تدالل م��ن خاله��ا عل��ى مرحل��ة منس��ية ومهم��ة م��ن تاري��خ 

املي��ادي، والت��ي  الثان��ي عش��ر والثال��ث عش��ر  القرني��ن  ف��ي   
ً
الفراتي��ة، خاص��ة س��هول الجزي��رة 

نه��ا ووثقه��ا بدق��ة ومنهجي��ة علمي��ة العام��ة والجغراف��ي مفت��ي دمش��ق اب��ن فض��ل هللا العم��ري  دوَّ

القر�ـ��ي )1349-1301( م، فق��د وص��ف حال��ة مجتمع��ات الجزي��رة الفراتي��ة الكردي��ة وش��كل 

 صفح��ات م��ن تاريخه��ا السياسـ��ي واإلداري بالتفصي��ل.
ً
الحك��م، موثق��ا

32    للتفاصيل راجع الموقع:

 http//:familypedia.wikia.com/wiki/File:Cedid_Atlas(_Middle_East.1803_)
jpg  

تاريخ الزيارة 2019/4/3
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األخــرى  واملناطــق  املماليــك  الســالطين  بيــن  الناظمــة  العالقــات  عــن  حديثــه  فعنــد 

 املجــاورة مــن العالــم اإلســالمي يســرد بالتفصيــل طبيعــة تلــك العالقــات الناظمــة 
ً
وخاصــة

وصيــغ التعامــل )الدبلوماـصــي( مــن املراســلة واملخاطبــة بيــن الطرفيــن. مــا يهمنــا فــي هـــه 
الوثائــق والســرديات التاريخيــة حقيقــة وجــود إمــارة رعويــة علــى األرجــح فــي ســهول الجزيــرة 
الفراتيــة، تديــر كــم كبيــر مــن العشــائر الكرديــة املالصقــة للعــرب، خاصــة للـيــن يتبعــون 

بحســب  الشــامية  لباديــة  املتاخمــة  الجزيــرة  ســهول  فــي  قافرطــوف  أو  عقرشــوش  حــكام 

الجغرافــي ابــن فضــل هللا: “وموقــع بالدهــم مــن بالدنــا قريــب، واملدعــو منهــم مــن الرحبــة33 

ومــا جاورهــا يــكاد يجيــب. وملوكنــا تشــكر لهــم إخــالص نصيحــة، وصفــاء ســريرة صحيحــة، 

33  قلعة الرحبة، الماصقة لمدينة الميادين الحالية على الضفة الغربية – الشامية من نهر الفرات 

بمحافظة دير الزور.

»الخارطة رقم )7( تبين موقع قافرطوف مركز حكم مبارز كك وهي العاصمة  املتوقعة 

لسكان سهول الجزيرة والفرات من الكورد«
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والقائــم فيهــم اآلن شــجاع الديــن بــن األميــر نجــم الديــن خضــر بــن مبــارز كك”.34 

م��ا يعن��ي أن أح��د عاصمت��ي الك��ورد الثاني��ة بع��د جومل��رك ف��ي العص��ور الوس��طى كان��ت ف��ي 

صح��ت  إن  الحال��ي،  الحس��كة  مدين��ة  وموق��ع  س��نجار  بي��ن  الخاب��ور  م��ن  القريب��ة  الس��هول 

قافرط��وف  أم   ،
ً
حالي��ا املوص��ل  ش��مال  الش��وش  قلع��ة  كان��ت  وس��واًء  وقراءاتن��ا.  افتراضاتن��ا 

الواقع��ة جن��وب غ��رب املوص��ل ف��ي وس��ط الجزي��رة الفراتي��ة، ف��إن وج��ود ه��ذه العاصم��ة ف��ي قل��ب 

س��هول الجزي��رة الفراتي��ة مؤش��ر عل��ى أن وظيفته��ا كان��ت إدارة أك��راد الس��هول، م��ن الفاحي��ن 

 أن اب��ن فض��ل هللا 
ً
والرح��ل مرب��ي املاش��ية واإلب��ل، وحماي��ة الجزي��رة م��ن هجم��ات األغ��راب. علم��ا

يبي��ن ف��ي أح��د مراس��اته دور ه��ذه اإلم��ارة الكردي��ة ف��ي س��هول الجزي��رة ف��ي حماي��ة قواف��ل التج��ار، 

وبالتال��ي قس��م م��ن طري��ق الحري��ر.

 

إمارة بوتان )كوركيل( وسنجق خلف آغا في املرحلة العثمانية
م��ن املتوق��ع أن الش��اه إس��ماعيل الصف��وي كان متعاطف��ا م��ع الك��ورد، فلي��س ثم��ة ش��ك ف��ي 

انتم��اءه للقبائ��ل الكردي��ة، وعل��ى الرغ��م م��ن تش��يعه إال أن��ه س��اعد بع��ض اإلم��ارات الكردي��ة 

لتتخل��ص م��ن حك��م وج��ور التركم��ان وغيره��م م��ن القبائ��ل التركي��ة الغازي��ة، وخاص��ة إم��ارة 

بوت��ان ف��ي جزي��رة اب��ن عم��ر، الت��ي حكم��ت أج��زاء واس��عة م��ن س��هول الجزي��رة الفراتي��ة، كم��ا 

تبعته��ا املوص��ل لفت��رة طويل��ة. لك��ن س��رعان م��ا اختلف��ت اإلم��ارات الكردي��ة م��ع الش��اه إس��ماعيل 

لس��ـبين، األول مذهب��ي فل��م يرضـ��ى غالبي��ة الك��ورد بالتش��يع أو االنضم��ام إل��ى )القزلباش��ية( 

حس��ب مصطل��ح ذل��ك العص��ر، أم��ا الس��ـب اآلخ��ر فتمح��ور ح��ول اإلص��رار عل��ى االس��تقالية 

م��ن قب��ل اإلم��ارات الكردي��ة. فبحس��ب امل��ؤرخ واألمي��ر ش��رفخان البدليسـ��ي تمكن��ت إم��ارة بوت��ان 

م��ن االس��تمرار ف��ي اس��تقاليتها وحارب��ت الش��اه إس��ماعيل للحف��اظ عل��ى االس��تقالية التام��ة 

االجتماع��ي،  الواق��ع  ش��رفخان  وص��ف  فق��د    .)Gurgêl( كوركي��ل  ح��كام   
ً
وخاص��ة لإلم��ارة، 

»لوالي��ة الجزي��رة ق��اع حس��نة  الج��ودي:  جب��ل  ضم��ت  الت��ي  كوركي��ل  ملنطق��ة  املذهب��ي  الدين��ي 

ونواح��ي مرغوب��ة. نذك��ر منه��ا أرب��ع عش��رة قلع��ة وناحي��ة، حت��ى ال يم��ل الق��ارئ الفاض��ل وال يعتري��ه 

ن��وح علي��ه  ال��ذي اس��تقرت علي��ه س��فينة  به��ا جب��ل الج��ودي،  الت��ي  املل��ل: 1- ناحي��ة كوركي��ل 

وعل��ى نبين��ا الس��ام، وتنحص��ر عش��ائر ه��ذه الناحي��ة ف��ي س��بع طوائ��ف، فأرب��ع منه��ا حس��ينية: 

34  ابن فضل هللا العمري القرشي، شهاب الدين أحمد بن يحيى، التعريف بالمصطلح الشريف. 

تحقيق محمد حسين شمس الدين، بيروت 1988.  ص59
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1- ش��هريوري، 2- ش��هريلي، 3- كوركيل. 4- اس��توري. والثاث األخرى يزيدية: 1- نيويد كاون، 

2- ش��ورش، 3-هي��ودل« 35 .

جن��وب  حت��ى  دجل��ة  أواس��ط  ملنطق��ة  املحليي��ن  الفعليي��ن  الح��كام  كان��وا  الح��كام  وه��ؤالء 
املوص��ل، رغ��م تغي��ر وتن��اوب الحك��م ف��ي املرك��ز، ال��ذي كان يتنق��ل ب��دوره م��ن مدين��ة إل��ى أخ��رى 

اآلقوينلي��ة  التركم��ان  الجزي��رة  حك��م  أن  فبع��د  أخ��رى.  إل��ى  حاكم��ة  إس��امية  س��الة  وم��ن 

بزعام��ة حس��ن الطوي��ل وخرب��وا البل��د وش��ردوا أمراءه��ا، وبع��د س��قوط حك��م التركم��ان عل��ى 

ي��د إس��ماعيل الصف��وي ع��اد الحك��م ألم��راء بوت��ان ولألمي��ر ش��رف ال��ذي ه��زم حم��ات إس��ماعيل 

الحي��ن  ذل��ك  من��ذ  القزلب��اش وحافظ��وا  الجزي��رة عل��ى  م��رات وانتص��ر ح��كام  ث��اث  الصف��وي 

ف��ي مطل��ع العه��د العثمان��ي األمي��ر س��يد أحم��د  أب��رز ح��كام كوركي��ل  عل��ى اس��تقالهم.36 وكان 

 إل��ى إمارت��ه: »ودام الح��ال 
ً
ب��ن األمي��ر ش��مس الدي��ن ال��ذي ض��م مناط��ق س��نجار واملوص��ل جنوب��ا

عل��ى ه��ذا املن��اول ف��ي عه��د الس��لطان س��ليم خ��ان، حي��ث كان��ت طبائع��ه وس��جاياه تؤهل��ه ملرافق��ة 

 
ً
 إلي��ه، ع��اوة

ً
الس��اطين وكس��ب ثقته��م، مم��ا أف�ـ��ى إلس��ناد واليت��ي املوص��ل وس��نجار أحيان��ا

.
ً
عل��ى حكومت��ه املوروث��ة ف��ي كوركي��ل«37. وه��ذا م��ا س��يتم تفصيل��ه وتفس��يره الحق��ا

لق��د تعق��دت الحي��اة االجتماعي��ة والسياس��ية ف��ي املراح��ل املتأخ��رة م��ن العه��د العثمان��ي، 

فق��د تراج��ع األم��ن واضط��رب االس��تقرار السياسـ��ي ف��ي س��هول الجزي��رة الفراتي��ة، كم��ا تس��ـب 

ف��ي تده��ور الحي��اة االجتماعي��ة واالقتصادي��ة عملي��ة ف��رض العثمانيي��ن لضرائ��ب باهظ��ة عل��ى 

الفاحي��ن، أدت ف��ي املحصل��ة إل��ى اختف��اء بع��ض الزراع��ات وتده��ور الحال��ة الس��كانية وتفشـ��ي 

��ه القروي��ون نح��و الب��داوة ولج��وء قس��م منه��م إل��ى البادي��ة واالقتص��ار عل��ى حي��اة  األم��راض وتوجَّ

الرع��ي، فاالعتم��اد عل��ى اإلب��ل واألغن��ام الت��ي ال يمك��ن لجب��اة الدول��ة العثماني��ة م��ن إحصائه��م ف��ي 

أغل��ب الس��نوات. وه��ذا م��ا س��نذكره ف��ي الفق��رات القادم��ة، لك��ن عل��ى الرغ��م م��ن س��يادة من��اخ 

حاف��ظ 
ُ
ت املحلي��ة  املجتمع��ات  بع��ض  ظل��ت  االقتص��ادي   – واالجتماع��ي  السياسـ��ي  التده��ور 

عل��ى اس��تقاليتها ونموه��ا، حي��ث ظه��رت مناط��ق إداري��ة ف��ي أط��راف الجزي��رة، كإم��ارات اتس��مت 

بحس��ن التنظي��م، وكان��ت أقربه��ا وأهمه��ا إل��ى س��هول الجزي��رة العلي��ا، منطق��ة عرف��ت )س��نجق 

��ز ه��ذا الس��نجق – اإلم��ارة الصغي��رة أث��ار  َميُّ
َ
ت خل��ف آغ��ا( تق��ع بي��ن نصيبي��ن ومنطق��ة آلي��ان. 

35   شرفخان البدليسي. الشرفنامة. ت: محمد علي عوني. تقديم يحى الخشاب. الطبعة الثانية. 

دمشق 2006 – ص 143
36  شرفنامه. ص150

37  شرفنامه، مرجع سابق. ص165
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ولف��ت أنظ��ار ع��دد م��ن الرحال��ة األجان��ب م��ن حي��ث مس��تواها غي��ر املتواف��ق م��ع تده��ور حال��ة 

. فق��د وص��ف جيم��س بكنجه��ام 
ً
 وخ��راب الجزي��رة الفراتي��ة خصوص��ا

ً
الدول��ة العثماني��ة عموم��ا

أوائ��ل الق��رن التاس��ع عش��ر عن��د م��روره ف��ي طري��ق املوص��ل – نصيبي��ن محي��ط طري��ق املوص��ل 

بدق��ة، لك��ن م��ا أث��ار انتباه��ه ه��و فخام��ة هيئ��ة فرس��ان خل��ف آغ��ا: »كان طريقن��ا ف��ي الس��هل 

الت��ال  م��ن  ع��دد  ترتف��ع  كان��ت  الش��مال  إل��ى  أو  اليس��ار  فإل��ى  الش��رقي,  الجن��وب  يتج��ه ش��رقي 

 وتق��ع ف��ي ه��ذه السلس��لة جمل��ة م��ن الق��رى ل��م نع��رف أس��مائها. أم��ا 
ً
 ش��رقا

ً
امت��دت م��ن مدين��ة دارا

إل��ى الجن��وب ف��كان جب��ل س��نجار الش��اهق... وم��ا كدن��ا نض��رب خيمتن��ا حت��ى هبط��ت علين��ا م��ن 
 جميل��ة وه��م مس��لحون 

ً
 يمتط��ون خي��وال

ً
الت��ال الش��مالية جماع��ة تض��م حوال��ي خمس��ين فارس��ا

برم��اح طويل��ة. كان��ت أردي��ة بع��ض تل��ك الخي��ول ثمين��ة وفاخ��رة، كم��ا كان بع��ض البارزي��ن م��ن 

, ول��م يس��بق لن��ا 
ً
أولئ��ك الفرس��ان يرت��دون ماب��س فخم��ة. كان مظه��ر أولئ��ك الفرس��ان محترم��ا

 م��ن أتب��اع  ]خل��ف آغ��ا[ زعي��م جماع��ة كبي��رة 
ً
أن ش��اهدنا أمثاله��م ف��ي طريقن��ا. لق��د كان��وا جميع��ا

م��ن الفرس��ان ف��ي ه��ذه املنطق��ة. وق��د قي��ل عن��ه أن��ه م��ن أق��وى الرؤس��اء الذي��ن يقطن��ون املناط��ق 

املمت��دة م��ا بي��ن أورف��ة واملوص��ل، كان أف��راد الجماع��ة م��ن األك��راد، فق��د الحظن��ا فيه��م اس��تدارة 

الوج��وه... وكان��ت مظاهره��م جميل��ة«38 

وعل��ى األرج��ح كان مرك��ز س��نجق خل��ف آغ��ا قري��ة أزن��اور أو قري��ة دوك��ر )Dugir( الحالي��ة، 
اإلداري  التقس��يم  ظ��ل  وإن  آغ��ا  خل��ف  م��وت  بع��د  الصغي��رة  اإلم��ارة  ه��ذه  دور  تراج��ع  لك��ن 

والتس��مية للس��نجق باس��مه قائم��ة حت��ى نهاي��ة العه��د العثمان��ي.

 بالثل��ث األول م��ن الق��رن التاس��ع عش��ر، دخل��ت الجزي��رة مرحل��ة 
ً
 بع��د ه��ذه املرحل��ة وب��دءا

ع��ن  االس��تقال  ف��ي  وطموح��ه  االس��تقالية  باش��ا  بدرخ��ان  ح��ركات  م��ع  جدي��دة  سياس��ية 

، وكذل��ك ض��م أغل��ب س��هول الجزي��رة بم��ا في��ه والي��ة املوص��ل إل��ى رقع��ة حكم��ه 
ً
العثمانيي��ن تمام��ا

. وه��ذا م��ا س��نفصله ف��ي الفق��رات والفص��ول القادم��ة، لك��ن العنص��ر الجدي��د 
ً
الواس��عة أص��ا

ال��ذي الب��د م��ن ذك��ره هن��ا ه��و أن العاق��ات الكوردي��ة العربي��ة دخل��ت مرحل��ة جدي��دة ذات 

طاب��ع سياسـ��ي إب��ان حرك��ة بدرخ��ان ب��ك االس��تقالية.

38  جيمس بكنغهام ـ رحلتي إلى العراق ـ ترجمة سليم التكريتي ـ ج1 ـ بغداد - 1968 . الصفحات 

8 -6
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التحالف الكوردي – العربي ضد الحكم العثماني

يب��دو أن م��ا وصف��ه اب��ن فض��ل هللا العم��ري م��ن حس��ن العاق��ة بي��ن الع��رب ف��ي ب��اد الش��ام 

وتمظه��رت   
ً
اجتماعي��ا اس��تمرت  ق��د  كك  مب��ارز  حك��م  تح��ت  الفراتي��ة  الجزي��رة  ف��ي  والك��ورد 

ب��ك، أمي��ر بوت��ان األش��هر، ال��ذي تحال��ف م��ع القبائ��ل  ف��ي عه��د بدرخ��ان   م��ن جدي��د 
ً
سياس��يا

 ش��مر وعبي��د. ويع��د ه��ذا املس��عى أول تجرب��ة تحالفي��ة، كم��ا ق��د تك��ون بداي��ة 
ً
العربي��ة خاص��ة

املعاص��ر. تاريخن��ا  ف��ي  السياسـ��ي  العرب��ي  الك��وردي  للتحال��ف 

تظه��ر الوثائ��ق العثماني��ة الت��ي س��مح بنش��رها ف��ي الس��نوات األخي��رة، ب��أن بداي��ة التحال��ف 

ه��ذا  جوه��ر  وكان  عش��ر.  التاس��ع  الق��رن  أواس��ط  ف��ي  تأس��س  العرب��ي   – الك��وردي  السياسـ��ي 

التحال��ف السياسـ��ي أن جه��ة ثالث��ة ه��ي الس��لطة العثماني��ة التركي��ة تق��وم باس��تغال الطرفي��ن، 

وعندم��ا ب��رزت ش��خصية كوردس��تانية قوي��ة ه��و حاك��م جزي��رة بوت��ان بدرخ��ان ب��ك ف��ي الثل��ث 

 م��ع تبل��ور ق��وة القبائ��ل العربي��ة املتماس��كة مث��ل ش��مر 
ً
األول م��ن الق��رن التاس��ع عش��ر وتوازي��ا

وعبي��د وغيره��ا، الت��ي وع��ت وتنبه��ت لتهمي��ش دور الع��رب األص��اء ف��ي الدول��ة العثماني��ة، لكنه��م 

ولضع��ف قوته��م انتظ��روا حرك��ة أو مب��ادرة تس��اعدهم ف��ي مقارع��ة الس��لطة العثماني��ة التركي��ة 

والس��عي للتح��رر. فتواص��ل بدرخ��ان ب��ك أمي��ر بوت��ان ومركزه��ا )جزي��رة اب��ن عم��ر( م��ع القبائ��ل 

الت��ي  العس��كرية  لقوت��ه  ب��ك  بدرخ��ان  اس��تكمال  مرحل��ة  حت��ى  للتنس��يق.  الجن��وب  ف��ي  العربي��ة 

آالف  وعش��رة  مقات��ل  أل��ف  بعش��رين  العثماني��ة  الرس��مية  الوثائ��ق  حس��ب  املؤرخ��ون  قدره��ا 
اس��تعداده  ش��مر  زعي��م  الجرب��ا  صف��وق  الش��يخ  أب��دى  عندم��ا  حي��ن  ف��ي  فدائ��ي39،  متط��وع 

. إذ أش��ارت نف��س املص��ادر والوثائ��ق إل��ى أن 
ً
للتحال��ف م��ع بدرخ��ان ومقاوم��ة العثمانيي��ن مع��ا

ش��جعه  لذل��ك  بدرخ��ان.  ق��وات  ملس��اعدة  ف��ارس  أل��ف  وتجهي��ز  بتقدي��م  وع��د  صف��وق  الش��يخ 

بدرخان بك للتوجه من غرب بغداد الذي كان يس��كن فيها عهدئذ ش��ماال نحو غرب املوصل 

 )عل��ى مت��ن الخي��ول( م��ن مرك��ز إم��ارة بوت��ان40 
ً
ليك��ون عل��ى بع��د مس��افة عش��ر س��اعات س��يرا

النص��وص  ف��ي  وردت  فق��د  بدرخ��ان  م��ع  التحال��ف  عل��ى  س��عدون  العبي��د  ش��يخ  موافق��ة  أم��ا   .
والوثائ��ق العثماني��ة دون ورود التفاصيل.”وعل��ى نح��و م��ا س��بق أن رفعت��ه إل��ى مق��ام الص��دارة 

 ف��ي أط��راف وان وه��ذه 
ً
الس��ابقة م��ن التقري��ر املفص��ل م��ن أن األمي��ر بدرخ��ان يثي��ر املش��اكل دائم��ا

39  عبد الفتاح بوتاني البروفيسور وخليل مراد علي البروفيسور. صفحات من تاريخ الكرد 

وكوردستان الحديث في الوثائق العثمانية )1840-1915(. اربيل 2015- ص33
40  المصدر السابق . الوثيقة العثمانية رقم .  I.Mesal –I Muhimme 1225/41. الواردة 

مترجمة تحت الرقم )11(. ص 100
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األط��راف، وأن��ه عل��ى اتص��ال وتش��اور م��ع الخائ��ن صف��وك ب��ن ف��ارس الجرب��ا...12 آذار 1842م”. 
 الس��تار ع��ن 

ً
ه��ذا م��ا ورد ضم��ن الرس��الة الت��ي رفعه��ا وال��ي املوص��ل عهدئ��ذ محم��د باش��ا كاش��فا

تحال��ف بدرخ��ان – صف��وك. وبع��د فش��ل حرك��ة بدرخ��ان ب��ك ض��د العثمانيي��ن ع��ام 1848م، 

وانتق��ال حك��م اإلم��ارة إل��ى اب��ن عم��ه أزدي��ن ش��ير، ح��اول ه��ذا األخي��ر االس��تمرار ف��ي العاق��ات 

التحالفي��ة م��ع ش��مر وس��عى لض��م قبيل��ة ط��ي املج��اورة ملناط��ق بوت��ان لانضم��ام له��ذا الحل��ف، 

لك��ن ت��م إنه��اء إم��ارة بوت��ان بهج��وم كاس��ح للق��وات العثماني��ة بدع��م فرنسـ��ي ب��ري بي��ن أع��وام 

)18531855 -(. بعده��ا ل��م تم��ّر عل��ى الجزي��رة أح��داث سياس��ية مهم��ة بمعن��ى انتمائه��ا املكان��ي 

إل��ى حواض��ر الجزي��رة، فالس��رديات املتعلق��ة باملراح��ل الاحق��ة معروف��ة وه��ي ليس��ت بأهمي��ة 

تل��ك الت��ي أوردن��اه أع��اه، ألنه��ا تابع��ة ألح��داث ج��رت خ��ارج جغرافي��ة الجزي��رة الفراتي��ة.

خالصة ونتائج
منه��ا  نم��اذج  ذكره��ا  س��بق  الت��ي  التاريخي��ة  والوثائ��ق  الرواي��ات  م��ن  العدي��د  م��ن  نس��تنتج 

واب��ن  كاملس��عودي  ع��دة  بق��رون  قبل��ه  ج��اء  وم��ن  العم��ري  هللا  فض��ل  اب��ن  مؤلف��ات  وخاص��ة 

اإلس��امية  الجغرافي��ة  التقس��يمات  تدقي��ق  إل��ى  إضاف��ة  القلقش��ندي،  بع��ده  وم��ن  األثي��ر، 

ق��د  عدي��دة  أثني��ات  وكذل��ك   
ً
قبائ��ا  ،

ً
ش��عوبا  ،

ً
حضارات��ا أن  وخرائ��ط،   

ً
نصوص��ا واألوربي��ة 

ف��ي  الك��ردي  الديمغراف��ي  الثق��ل  ب��رز  املحصل��ة  ف��ي  لك��ن  الفراتي��ة،  الجزي��رة  وحكم��ت  تعاقب��ت 

��ز القبائ��ل 
ّ

العه��د العباسـ��ي، وخ��ال املرحل��ة األيوبي��ة وحت��ى أواس��ط العه��د اململوك��ي، كان��ت تترك

 إل��ى 
ً
 بش��رق الع��راق الحال��ي، وص��وال

ً
الكوردي��ة ف��ي املناط��ق الس��هلية املج��اورة للب��اد العربي��ة، ب��دءا

 بالجزي��رة الفراتي��ة. فتأكي��د ق��رب س��كن األك��راد م��ن 
ً
س��هول ش��مال س��ورية فاألناض��ول، م��رورا

دي��ار الع��رب، وم��ا كان يعني��ه اب��ن فض��ل هللا )قربه��م م��ن بادن��ا( ه��ي ب��اد الش��ام. كم��ا إن تحدي��د 

 ،
ً
اب��ن فض��ل هللا للمس��افة الت��ي تفص��ل األك��راد ع��ن الع��رب، جعلت��ه يش��رحها ويصوره��ا حس��يا

إل��ى درج��ة توصيف��ه إمكاني��ة املن��اداة عل��ى األك��راد، وس��ماع أصواته��م لقربه��م م��ن قلع��ة الرحب��ة 
الت��ي تق��ع عل��ى الضف��ة اليمن��ى )الش��امية( لنه��ر الف��رات ف��ي بل��دة امليادي��ن الس��ورية جن��وب ش��رق 

دي��ر ال��زور، يفّس��ر س��كن األك��راد عل��ى الضف��ة اليس��رى، أي الش��رقية لنه��ر الف��رات، ف��ي جه��ة 
الجزي��رة الحالي��ة وبواديه��ا حت��ى الق��رن الراب��ع عش��ر املي��ادي عل��ى أق��ل تقدي��ر. لق��د كان دور 

تدريج��ي  بش��كل   
ً
سياس��يا يعادل��ه  م��ا  إل��ى  ترج��م  ث��م  الجوه��ر  ف��ي   

ً
اقتصادي��ا  

ً
اجتماعي��ا الك��ورد 

الجزي��رة،  إقلي��م  معظ��م  عل��ى  الدوس��تكي  املروان��ي –  الحك��م  الدول��ة –  س��يادة  بع��د   
ً
وخاص��ة
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فيب��دو أن العاق��ات بي��ن املجتم��ع والحك��م ق��د تصحح��ت وتحس��نت بحي��ث بات��ت العاق��ات 

بي��ن الس��كان الفعليي��ن ف��ي األري��اف والحكوم��ات والس��لطات ف��ي امل��دن ودي��ة، مم��ا دفعته��ا نح��و 

االنس��جام. وتحول��ت ه��ذه العاق��ات م��ن أرضي��ة اجتماعي��ة للقاع��دة الش��عبية الكردي��ة نح��و 

دع��م ال��ذروة ف��ي القي��ادة العس��كرية، إل��ى أن بات��ت الطبق��ة الحاكم��ة وليس��ت الش��عبية فق��ط 

الحك��م  مرحل��ة  حت��ى  م،   )1066 -993( بك��ر  ودي��ار  فارقي��ن  ح��كام  باملروانيي��ن   
ً
ب��دءا كردي��ة، 

 إل��ى ح��كام عقرش��وش بحس��ب اب��ن 
ً
الك��ردي ف��ي ذروة ه��رم الس��لطة ف��ي الدول��ة األيوبي��ة، وص��وال

 إل��ى ح��كام بوت��ان ف��ي كوركي��ل وجزي��رة اب��ن عم��ر 
ً
فض��ل العم��ري إب��ان مرحل��ة املمالي��ك، وص��وال

إب��ان املرحل��ة العثماني��ة.

عرف��ت  الت��ي  املنطق��ة  قل��ب  ضم��ن  كان��ت  الجب��ال  وهض��اب  الش��مالية  الس��هول  فمنطق��ة 

 )بكورديئي��ن( والت��ي تبل��ورت ف��ي س��ياقات تفاع��ل تاريخ��ي طوي��ل األم��د، ولك��ن عل��ى م��ا 
ً
تاريخي��ا

لك��ن  اإلس��ام،  لصال��ح   
ً
الحق��ا تراج��ع  ال��ذي  املس��يحي،  الدي��ن  ه��و  الغالبي��ة  دي��ن  كان  يب��دو 

اللغ��ة الكوردي��ة ظل��ت س��ائدة ف��ي كنائ��س الك��ورد املس��يحيين، نافس��ت وربم��ا قاوم��ت انتش��ار 

 حت��ى دعم��ت نش��رها م��ن جدي��د الكنائ��س الغربي��ة 
ً
الس��ريانية الت��ي واصل��ت انتش��ارها تاريخي��ا

بش��كل  العثماني��ة  اإلمبراطوري��ة  انهي��ار  بع��د  وحت��ى  العثمان��ي  العه��د  أواخ��ر  واألرثوذكس��ية 

 اس��تمرا كديني��ن علنيي��ن إل��ى جان��ب املس��يحية 
ً
واإليزيدي��ة أيض��ا اليهودي��ة   أن 

ً
متس��ارع. علم��ا

بحثن��ا. جغرافي��ة  ف��ي  واإلس��ام 

يمك��ن االفت��راض والترجي��ح ب��أن الس��هول بي��ن س��نجار ونصيبي��ن مطل��ع العه��د اإلس��امي 

إذ  آلي��ان.  منطق��ة  جن��وب  ف��ي  تق��ع  الت��ي  الس��هول  تل��ك  أي  وال��زرع،  املي��اه  عام��رة، كثي��رة  كان��ت 

نص��ادف ع��دد م��ن الرواي��ات املوثق��ة الت��ي تص��ف األح��داث الت��ي ج��رت فيه��ا، وكذل��ك تص��ف 

فيه��ا. العام��رة  البل��دات 

مــن خــالل متابعــة التحــوالت واملتغيــرات الســكانية التــي حدثــت فــي الجزيــرة الفراتيــة، 

ودراســتها بحســب مصــادر متأخــرة ومــن خــالل وصــف ومشــاهدات العديــد مــن الرحالــة، 

القبائــل  مــن  بالعديــد  دفعــا  والسياـصــي  البيئــي  والتدهــور  التصحــر  أن  علــى  تؤكــد  التــي 

 ووفــرة 
ً
، وربمــا أمانــا

ً
 نحــو مناطــق أكثــر خصبــا

ً
العربيــة لعبــور نهــر الفــرات والتوجــه شــماال

إذ  جديــدة،  واجتماعيــة  افيــة  ديمغر لتحــوالت  املنــاخ  هيــأ  مــا  وهـــا  واملراعــي.  امليــاه  فــي 

تشــجع قســم مــن الســكان الكــورد فــي الجزيــرة الفراتيــة للتعايــش واالندمــاج مــع القادميــن 

مــن  األعظــم  القســم  وتراجــع  انزيــاح  إلــى   
ً
إضافــة واملــدن،  البلــدات  فــي  خاصــة  العــرب، 
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القبائــل الكورديــة الرحــل نحــو املناطــق الســهلية فــي أعالــي الجزيــرة الفراتيــة، لالســتقرار 

غــزوة  بعــد  االجتماعيــة   – افيــة  الديمغر التحــوالت  هـــه  بدايــة  كانــت  ســفوحها.  علــى 

تيمورلنــك، التــي دمــرت معظــم عمــران الجزيــرة الفراتيــة فــي حوالــي العــام 1401م، وتراجــع 
 النظــم االجتماعيــة والسياســية والهيــاكل العمرانيــة 

ً
فــي ربوعهــا األمــان، وانهــارت تدريجيــا

مــن  خاليــة  شــبه  منطقــة  إلــى  لتتحــول  آخــر،  بعــد   
ً
عامــا الفراتيــة  الجزيــرة  فــي  املحليــة 

الســكان خــالل القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، إذ اقتصــرت حياتهــا االجتماعيــة 

علــى الرعــي والبــداوة، بحســب العديــد مــن الوثائــق ومشــاهدات الرحالــة. وتمــت إعــادة 

االنتــداب  عهــد  ومطلــع  العثمانــي  العهــد  نهايــة  الســورية  الجزيــرة  فــي  واإلعمــار  التوطيــن 

نهــر  عبــور  علــى  البــدو  ملســاعدة  كبيــرة  مبالــغ  تخصيــص  تــم  كمــا  والفرنسصــي.  البريطانــي 

 باألشــهر األولــى مــن اســتقالل ســورية. لدرجــة 
ً
الفــرات والتوطيــن فــي الجزيــرة الســورية بــدءا

أنــه يمكــن القــول دون تحفــظ أن التوزيــع والتواجــد الحالــي للســكان، وبالتالــي الخارطــة 

افيــة– االجتماعيــة الراهنــة فــي ســهول وبــوادي الجزيــرة الســورية، هــي عائــدة  الديموغر

فــي أساســها إلــى سياســات اإلعمــار والتوطيــن فــي الثلــث األول مــن القــرن العشــرين وحتــى 

الســبعينات منــه. ســنوات 
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مقدمة : التاريخ الكردي الضائع وفضل املصادر العربية - اإلسالمية

ردي��ة وتاريخه��ا وتحّوالته��ا. إذ ي��كاد يك��ون 
ُ

ال ُيع��رف تاري��خ الك��رد م��ن غي��ر معرف��ة القبائ��ل الك

التاري��خ الك��ردي حت��ى مطل��ع الق��رن العش��رين ه��و عين��ه تاري��خ القبائ��ل واألس��ر الحاكم��ة، الت��ي 

 م��ا تك��ون زعام��ات عش��ائرية، وصراعاته��ا، ال تاري��خ امل��دن والعم��ران والثقاف��ة. وم��ا زال��ت 
ً
غالب��ا

كردس��تان  أج��زاء  بع��ض  ف��ي  الع��ام  املش��هد  ف��ي  ملم��وس  بحض��ور  تحتف��ظ  الكردي��ة  القبيل��ة 

( بدرج��ات متفاوت��ة. وعل��ى ه��ذا األس��اس تكتسـ��ي دراس��ة 
ً
)كردس��تان الع��راق وتركي��ا خصوص��ا

بالغ��ة  أهمي��ة  وتدهوره��ا  اضمحاله��ا  أو  قّوته��ا  وذرى  الجغراف��ي  وتوزعه��ا  الكردي��ة  القبائ��ل 

للمؤرخي��ن والباحثي��ن ف��ي ش��ؤون التاري��خ الك��ردي. 

-------------------------------
)*( - )األكراد وهم خائق ال تُحصى، وأمم ال تُحصر، ولوال أن سيف الفتنة بينهم 
يستحصد قائمهم، وينبّه نائمهم، لفاضوا على الباد، واستضافوا إليهم الطارف والتاد، 

ق الكلمة، ال يزال بينهم سيف مسلول، ودم مطلول، وعقد  لكنهم رموا بشتات الرأي وتفرُّ
نظام محلول، وطرف باكية بالدماء مبلول.. ( . المؤرخ والقاضي، الكاتب في ديوان 

اإلنشاء المملوكي ، ابن فضل هللا العمري ، 700هـ/ 1301م-  749 هـ/ 1349م ، في 
كتابه » التعريف بالمصطلح الشريف«ـ تحقيق محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: األولى، 1408 هـ - 1988 م ، ص58 .
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وف��ي الحال��ة الكردي��ة وبغي��اب س��رٍد ك��ردّي للتاري��خ القدي��م أو الوس��يط، والحدي��ث، بس��ـب 

غي��اب التدوي��ن وأس��باب أخ��رى لي��س هن��ا موض��ع نقاش��ها، تش��كل املص��ادر العربي��ة بص��ورة 

عي��ن 
ُ
امل أق��ل(  واليونانية..بدرج��ة  التركي��ة   و  األرمني��ة  و  والس��ريانية   )الفارس��ية  و  أساس��ية  

األول للباحثي��ن واملؤّرخي��ن ف��ي استكش��اف التاري��خ الك��ردي. وله��ذه األس��باب مجتمع��ة هن��اك 

فج��وات كثي��رة ومراح��ل وحق��ب غي��ر مطروق��ة، ياحظه��ا الق��ارئ للتاري��خ الك��ردي. وه��و م��ا يزي��د 

م��ن أعب��اء الباح��ث وامل��ؤرخ املعاص��ر وه��و يح��اول تدوي��ن ه��ذا التاري��خ م��ن معلوم��ات متناث��رة 

ومبعث��رة هن��ا وهن��اك.  

لألمي��ر  »ش��رفنامه«  كت��اب  ه��و  الوس��يط  الك��ردي  للتأري��خ  الوحي��د  الك��ردي  املص��در   

)ش��رفان خ��ان البدليسـ��ي( امل��ّدون باللغ��ة الفارس��ية، ُوض��ع بي��ن أع��وام  1599-1597 م1، ث��م 

 ومدّون��ة تاريخّي��ة كردّي��ة تأسيس��ّية. يلي��ه بع��دة 
ً
 كردي��ا

ً
ترج��م إل��ى بقي��ة اللغ��ات، لكن��ه يبق��ى س��ردا

ق��رون كت��اب »خاص��ة تاري��خ الك��رد وكردس��تان« 2 ال��ذي وضع��ه العام��ة محم��د أمي��ن زك��ي ف��ي 

َي��ن الكردَيَي��ن، هن��اك 
َ

رج��م إل��ى بقي��ة اللغ��ات. وبي��ن هذي��ن املؤرخ
ُ
ع��ام 1931 بالكردي��ة ومنه��ا ت

م��ة الك��ردي م��ا محم��ود بيازي��دي )م 1868-1797(  ل��م يصلن��ا، 
ّ

��ف ف��ي التاري��خ الك��ردي للعا
َّ
مؤل

ينته��ي ش��رفخان  م��ن حي��ث  يب��دأ  أل��ف صفح��ة   م��ن  ل��م يكتش��ف حت��ى اآلن. وه��و كت��اب  أو 

. وم��ا 
ً
البدليسـ��ي3.  وكذل��ك رس��الة ع��ن القبائ��ل الكردي��ة وتوزعه��ا الجغراف��ي، ل��م تصلن��ا أيض��ا

1  - مترجم للعربية بترجمتين :  الشرفنامه: في تاريخ الدول واإلمارات الكردية: ألّفه بالفارسية: 

شرف خان البدليسي ترجمة : ما جميل بندي روزبياني، ط 1 بغداد 1953م
وترجمة ثانية على جزأين : ترجمة محمد علي عوني، راجعه وقدم له/يحيى الخشاب، ط1 1958م 

2  -  خاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى اآلن، وضعه باللغة الكردية 

 :العامة المفضال معالي محمد أمين زكي بك الوزير العراقي سنة 1931
و نقله إلى العربية و علق عليه : األستاذ محمد علي عوني  1936، مطبعة السعادة مصر سنة 1939

3  -  ) وقد حاول البايزيدي، االقتداء بالبدليسي وتدوين تأريخ الكرد من المرحلة التي توقف عندها 

البدليسي ويقال أنه قد كتب حوالي ألف صفحة من كتابه الذي أطلق عليه اسم )تأريخ كردستان الحديث( وقد 
قام الكساندر زابا بترجمة مقدمة كتاب البايزيدي وأرسله إلى أكاديمية العلوم الروسية في بطرسبورغ ولكن 
لم يعرف شيء عن مصير كتاب البايزيدي لحد اآلن وتقول المستشرقة الروسية فاسيليفا أن الكتاب موجود 

ضمن أرشيف. زابا في المكتبة العامة في بطرسبورغ وأنها لم تستطع اإلطاع إال على مقدمة الكتاب 
التي ترجمها. زابا إلى اللغة الفرنسية )وتقع فى حوالى خمسين صفحة( وبعث بها فى عام 1867 إلى 

أكاديمية العلوم الروسية فى بطرسبورغ لغرض تقييم الكتاب وكما تشير فاسيليفا فأن الكتاب يتناول التأريخ 
الكردى خال الفترة الواقعة بين عامي 1786—1858م وان المقدمة تتضمن إشارات إلى عناوين أبواب 

وفصول الكتاب(.  مقال جودت هوشيار بعنوان)ذخائر التراث الكردي في خزائن بطرسبورغ ( متوفر على 
األنترنت. وله كتاب بنفس العنوان.
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وصلن��ا للبايزي��دي ه��و تعري��ف ُمـّس��ط بع��ادات األك��راد االجتماعي��ة وظ��روف عيش��هم  لغي��ر 

الك��رد – إن ج��از التعبي��ر- م��ع تلميح��ات تاريخي��ة بس��يطة ف��ي مؤلف��ه املترج��م للعربي��ة تح��ت 

عن��وان )رس��الة ف��ي ع��ادات األك��راد وتقاليده��م ( 4 .

نه��َل األساسـ��ي ف��ي مضم��ار التأري��خ الك��ردي ولحس��ن 
َ
وتش��كل املص��ادر التاريخي��ة العربي��ة امل

الع��رب قّدم��وا الكثي��ر م��ن املعلوم��ات  البلدانيّي��ن والرحال��ة والجغرافيي��ن  دام��ى 
ُ
الح��ظ أن ق

4  - ترجمها إلى العربية ووضع هوامشها:  جان دوست، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث)كلمة( ط1 

، 2010م .



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 47
الغني��ة ح��ول الك��رد وقبائله��م وانتش��ارها وجغرافي��ة باده��م . ول��وال ه��ذا التأري��خ العرب��ي للتاري��خ 

 ع��ن تاري��خ الك��رد ف��ي العص��ر الوس��يط. وال غراب��ة هن��ا، 
ً
الك��ردي مل��ا أمك��ن معرف��ة أي �ـ��يء تقريب��ا

 م��ن مكون��ات الحض��ارة اإلس��امية - العربي��ة . 
ً
 أساس��يا

ً
فالك��رد ج��اوروا الع��رب وكان��وا مكون��ا

أرك��ز هن��ا عل��ى كلم��ة العربي��ة ألن اإلس��ام من��ح لع��رب الجزي��رة العربي��ة ق��وة دافع��ة لانتش��ار ف��ي 

أمص��ار بعي��دة  وتعريبه��ا، كم��ا أن العربي��ة أضح��ت  لغ��ة الحض��ارة اإلس��امية ب��ا من��ازع، رغ��م  

التعددي��ة األقوامي��ة واإلثني��ة داخ��ل املج��ال الحض��اري اإلس��امي بع��د الفتوح��ات. 

ردية في العصر الوسيط : - 
ُ

القبائل والزعامات القبلية الك

ف��ه د. زرار  ِ
ّ
ردي��ة ف��ي العص��ر الوس��يط(5 ملؤل

ُ
ل كت��اب )القبائ��ل والزعام��ات القبلي��ة الك

ّ
يش��ك

  )
ً
��ف بح��ّق )معجم��ا

ّ
صدي��ق توفي��ق6  إضاف��ة مهّم��ة للغاي��ة ف��ي مضم��ار التأري��خ الك��ردي.  فق��د أل

ف��ي  النقش��ـندي  حس��ام  د.  أس��تاذه  عن��ه  ق��ال  )كم��ا  الوس��يط  العص��ر  ف��ي  الكردي��ة  للقبائ��ل 

 ف��ي املعلوم��ات 
ً
 فيه��ا، مدقق��ا

ً
تقديم��ه للكت��اب(... بحس��ب م��ا توف��ر م��ن مص��ادر مكتوب��ة، منّقب��ا

املختلف��ة بي��ن املص��ادر . 

صحي��ٌح أن��ه بع��ض  معلوم��ات الكت��اب ق��د نجده��ا ف��ي مؤلف��ات أخ��رى وكت��ب ع��دة، لك��ن 

ل��م يس��بق، حس��ب معرفت��ي، تأطي��ُر ه��ذه املعلوم��ات وتدقيقه��ا وتبويبه��ا ف��ي مؤل��ف واح��د عل��ى 

هيئ��ة ه��ذا الكت��اب ال��ذي بي��ن يدين��ا. وه��و كت��اب يش��به )معج��م األنس��اب واألس��رات الحاكم��ة ف��ي 

التاري��خ اإلس��امي للمستش��رق زامب��اور( و) الس��االت اإلس��امية الحاكم��ة ، تألي��ف : كليف��ورد 

، ألن��ه يعن��ى بش��ؤون القبائ��ل بش��كل أساسـ��ي  
ً
إدمون��د ب��وزورث(، لك��ن عل��ى نح��و أكث��ر تفصي��ا

وانتش��ارها وإماراته��ا، ولي��س األس��ر الحاكم��ة  وحس��ب. والس��طور ه��ذه، تأت��ي ق��راءة ف��ي ه��ذا 

الكت��اب/ املرج��ع، م��ع تعليق��ات وش��روحات عل��ى مت��ن الكت��اب واس��تخاصات من��ه. 

5   - القبائل والزعامات القبلية الُكردية في العصر الوسيط، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة صادرة عن 

دار الزمان ومكتبة التفسير 2016م . وجميع االقتباسات الواردة في هذا المقال هي من هذه الطبعة . 
6  - وهو مؤّرخ و  أستاذ جامعي متخصص في تاريخ األكراد في العصر  اإلسامي الوسيط ، 

يدّرس في جامعات كردستان العراق. له باإلضافة إلى هذا الكتاب مؤلفات أخرى ال تقل أهمية . منها )الكرد 
في العصر العباسي( وهي أطروحته للماجستير  و )كردستان في العهد الجائري 734-814ه/1337-
1441م( وهي أطروحته للدكتوراه ، يتناول في الكتاب تاريخ كردستان بين حقبتي السيطرة المغولية 

والتركمانية وحتى السيطرة العثمانية.  



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 48



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 49
يبح��ث الكت��اب ف��ي ش��ؤون القبائ��ل الكردي��ة ف��ي العص��ر )الك��ردي( الوس��يط  ال��ذي يب��دأ 

بمطال��ع العه��د اإلس��امي وحت��ى بداي��ات الق��رن العاش��ر الهج��ري/ الس��ادس عش��ر املي��ادي-

ع��ن    
ً
قلي��ا مع��ّدٌل  التحقي��ب  ه��ذا  أن  ناح��ظ  كم��ا  و  920ه���/1514م7.  جالدي��ران  معرك��ة 

التحقي��ب اإلس��امي املع��روف. وه��و تحقي��ٌب منطق��ي ف��ي دراس��ة التاري��خ الك��ردي، ألن معرك��ة 

جالدي��ران بي��ن اإلمبراطورتي��ن الصفوي��ة والعثماني��ة تعتب��ر نقط��ة فاصل��ة ف��ي التاري��خ الك��ردي، 

ّس��مت ب��اد الك��رد بي��ن اإلمبراطوريتي��ن، وافتتح��ت صفح��ة جدي��دة ف��ي التاري��خ الك��ردي 
ُ
حي��ث ق

 
ً
 أو صراع��ا

ً
والقبائ��ل واإلم��ارات الكردي��ة وارتباطه��ا بالس��لطات اإلمبراطوري��ة الجدي��دة  توافق��ا

 م��ن األمري��ن .   
ً
أو مزيج��ا

��ة م��ا وصلن��ا، بفض��ل م��ا ه��و م��ّدون ع��ن األك��راد ف��ي بط��ون املص��ادر 
ّ
لس��وء الح��ظ وعل��ى قل

املغفل��ة  الجوان��ب  م��ن  الكثي��ر  إض��اءة  ش��أنها  م��ن  كان  مفق��ودة  مؤلف��ات  هن��اك  العربي��ة، 

أو املهم��ة ف��ي تاري��خ الك��رد وه��ي ف��ي ح��دود ثاث��ة عش��رة كت��ب أش��ار إليه��ا املؤل��ف،  تب��دو ذات 

أهمي��ة ألنه��ا تتعل��ق باألك��راد أو بمناط��ق انتش��ارهم، ورد ذكره��ا عن��د مؤرخي��ن الحقي��ن. أهمهم��ا 

كم��ا يظه��ر م��ن العن��وان كت��اب: )الق��اع واألك��راد ألب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن محم��د املدائن��ي )ت: 

225ه�/840م( و  كتاب )أنساب األكراد ألبي حنيفة الدينوري )ت:282ه�/895م( ، أشارت 

املراج��ع الفارس��ية املتأخ��رة إلي��ه8.

التأريخي��ة  بأس��مائها  ردي��ة احتفظ��ت 
ُ

الك القبائ��ل والطوائ��ف  املؤل��ف أن غالبي��ة  ويق��ول 

األصيل��ة، وبع��ض ه��ذه األس��ماء كان��ت قديم��ة، ربم��ا تع��ود إل��ى عه��ود م��ا قب��ل اإلس��ام، كالج��اوان 

ش��نوية والُرهزادي��ة والَهذباني��ة وُدنبل��ي والَب��رزكان والك��وران والكي��كان وش��يرويان  ـَ والُبختي��ة وال

وغيره��ا، وحمل��ت قبائ��ل أخ��رى أس��ماء عربي��ة إس��امية كالحميدي��ة والحكمي��ة والس��ليمانية 

كالهكاري��ة  وقاعه��ا  مواطنه��ا  باس��م  وعرف��ت  س��ميت  قليل��ة  غي��ر  قبائ��ل  وهن��اك  والزرقي��ة، 

يُمري��ة والدارب��ان أو باس��م ش��يخها ومرش��دها الروح��ي األول كش��يخ بزين��ي 
َ

والجومليركي��ة والق

وامليكائيلي��ة واملحمودي��ة، وم��ن الغري��ب، كم��ا يضي��ف املؤل��ف، أن هن��اك قبائ��ل تحم��ل أس��ماء 

عربي��ة صرف��ة، وه��ي ف��ي الوق��ت ذات��ه أس��ماء لقبائ��ل عربي��ة معروف��ة، كالقريش��ية والقحطاني��ة 

7  - زرار صديق توفيق ، المصدر نفسه ، ص11-10

8  - زرار ، المصدر نفسه ، ص14-13-12
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رديته��ا9. أعتق��د عن��د ه��ذه النقط��ة كان ينبغ��ي عل��ى 

ُ
واملالكي��ة، عل��ى أن املص��ادر تؤك��د عل��ى ك

 وم��ا إذا كان 
ً
 عربي��ا

ً
املؤل��ف التوق��ف عل��ى دواف��ع ادع��اءات زعم��اء قبائ��ل كردي��ة كثي��رة أص��ا

لذل��ك عاق��ة بتل��ك التس��ميات، والتعلي��ق عل��ى نظري��ة األص��ل العرب��ي لألك��راد الت��ي وردت عن��د 

بع��ض املؤرخي��ن الع��رب واملس��لمين .

الك��ردي  الق��ارئ  يس��تغرب  ق��د  أخ��رى،  تاريخي��ة  مؤلف��ات  أو  الكت��اب  ه��ذا  ق��راءة  عن��د 

 كبي��رة ف��ي التاري��خ الك��ردي الوس��يط ول��م يبق��ى 
ً
املعاص��ر أن قبائ��ل كردي��ة كبي��رة لعب��ت أدوارا

فرغ��م  فق��ط،  الك��ردي  التاري��خ  عل��ى  تقتص��ر  ال  والظاه��رة  الحدي��ث.  التاري��خ  ف��ي  أث��ر  أي  له��ا 

اهتم��ام الع��رب بمس��ألة األنس��اب واألص��ول ووج��ود مدون��ة عربي��ة ضخم��ة ف��ي ه��ذا املج��ال إال 

أن هن��اك انقط��اع ف��ي تسلس��ل بع��ض األنس��اب، فم��ا بالن��ا ف��ي غي��اب مدّون��ة تاريخي��ة كردي��ة؟ 

الحقب��ة  خ��ال   
ً
ثابت��ا يك��ن  ل��م  ردي��ة 

ُ
الك القبائ��ل  »ع��دد  ب��أن  الكردي��ة  الحال��ة  ��ف 

ّ
املؤل ��ل 

ّ
يعل

التأريخي��ة له��ذه الدراس��ة فظه��رت قبائ��ل جدي��دة واختف��ت قبائ��ل أخ��رى أو عرف��ت بأس��ماء 

أخ��رى، وتفرع��ت القبائ��ل الكبي��رة إل��ى بط��ون وأفخ��اذ، ث��م ص��ارت كل بط��ن قبيل��ة مس��تقلة بح��د 

ذاته��ا، فهن��اك قبائ��ل عدي��دة كالج��اوان والهذباني��ة والحميدي��ة والَب��رزكان كان��ت معروف��ة وقوي��ة 

وكثي��رة الع��دد خ��ال العص��ر العباسـ��ي، وكان��ت له��ا س��لطة ونف��وذ وأم��اك واس��عة، ث��م اختف��ت 

 خ��ال العه��د املغول��ي والترك��ي، ول��م يب��ق له��ا ذك��ر وال خب��ر، وم��ا م��ن ش��ك ف��ي أن وراء ه��ذا 
ً
نهائي��ا

ف��ي مقدمته��ا تع��رض أقالي��م كردس��تان  االختف��اء أس��باب سياس��ية واقتصادي��ة قاه��رة، يأت��ي 

للحم��ات التركي��ة واملغولي��ة والتيموري��ة والتركماني��ة طيل��ة أربع��ة ق��رون )5– 9ه���/11–15م( 

ردي��ة وقض��ت عل��ى 
ُ

والت��ي ألحق��ت بطبيع��ة الح��ال خس��ائر بش��رية ومادي��ة جس��يمة بالقبائ��ل الك

نفوذه��ا وأزاحته��ا ع��ن دياره��ا وأرغمته��ا عل��ى ت��رك مواطنه��ا والبح��ث ع��ن مواط��ن جدي��دة آمن��ة، 

وباملقاب��ل ظه��رت خ��ال الق��رون الثاث��ة األخي��رة م��ن العص��ور الوس��طى قبائ��ل أخ��رى ل��م تك��ن 
معروف��ة خ��ال العص��ر العباسـ��ي، أو أنه��ا كان��ت تع��رف باس��م آخ��ر كم��ا ذك��ر.«10

ردي��ة املرحل��ة م��ن باده��ا إل��ى دي��ار 
ُ

وياح��ظ املؤل��ف أن القبائ��ل والطوائ��ف والجماع��ات الك

الغرب��ة بب��اد الش��ام ومص��ر، ل��م تت��رك وراءه��ا خافاته��ا القديم��ة ول��م تط��رح أس��باب الفرق��ة 

، وأص��اب العم��ري الحقيق��ة حي��ن وصفه��م بقول��ه »وال ي��زال بينه��م 
ً
والع��داوة فيم��ا بينه��ا جانب��ا

9  - زرار ، المصدر نفسه، ص17

10  - زرار ، المصدر نفسه، ص19
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س��يف مس��لول، ودم مطل��ول وَعّق��َد نظ��ام محل��ول، وط��رف باكي��ة بالدم��اء مبل��ول«، فالبابيري��ة 

والاويني��ة وهم��ا م��ن قبائ��ل ش��هرزور ون��زح منهم��ا اآلالف إث��ر الغ��زو املغول��ي لباده��م إل��ى الدي��ار 

الش��امية واملصري��ة واس��تقروا ف��ي نهاي��ة املط��اف بب��اد املغ��رب، حمل��وا معه��م نزاعاته��م القديم��ة 

وتج��دد القت��ال بي��ن األس��ر البابيري��ة والاويني��ة س��نة 674ه���/1275م وج��رت بينهم��ا الوقائ��ع 

بمدين��ة ف��اس، اس��تخدمت فيه��ا الس��هام والقسـ��ي »وكادت تك��ون الفتن��ة بينه��م كم��ا كان��ت ف��ي 
مواطنه��م األول��ى« عل��ى ح��د ق��ول اب��ن خل��دون.11

ردي��ة أن��ه كان 
ُ

وي��ؤرخ املؤل��ف للظه��ور الفعل��ي ألغل��ب إم��ارات الجي��ل األول م��ن اإلم��ارات الك

خال العهد البويهي )334-447ه�/946-1055م( بس��ـب السياس��ة الامركزية التي انتهجها 

أم��راء آل بوي��ه األوائ��ل، إل��ى جان��ب أس��باب وعوام��ل كثي��رة أخ��رى ، أم��ا إم��ارات الجي��ل الثان��ي، 
فق��د ظه��رت عق��ب انح��ال دول��ة املغ��ول االيلخانيي��ن وتفككه��ا إل��ى دوي��ات. 12

بالد األكراد وانتشارهم :

 مــن خــالل الكتــاب يمكــن التعــرف علــى كثافــة الوجــود القبائلــي الكــردي فــي بــالد أربيــل 

فــي إقليــم   وكـلــك 
ً
بيــن النهريــن- ميزوبوتاميــا( عمومــا و شــهرزور والجزيــرة الفراتيــة )مــا 

الجبــال وأرمينيــا وفــي أذربيجــان ولورســتان وفــارس، ويظهــر مــن هـــا االنتشــار أن الوجــود 

الكــردي ال يقتصــر علــى الجبــال بــل يمتــد إلــى الســهول واملــدن، فكثافــة الحضــور القبائلــي 

الكــردي فــي أريــاف ومــدن شــهرزور وأربيــل والجزيــرة فــي العصــور اإلســالمية األولــى أوضــح 

دليــل علــى ذلــك، مــن دون أن نزعــم أن هـــه املناطــق كانــت لألكــراد وحدهــم، فالوجــود 

صــي فــي هـــه املناطــق ال يقبــل الشــك، بصــرف النظــر عــن  األرمنــي والعربــي والســرياني والفاـر

  .
ً
 كإقليــم الجزيــرة مثــال

ً
 فــي املناطــق الســهلية األكثــر تنوعــا

ً
نســب األقــوام تلــك خصوصــا

يق��ول املؤل��ف »املناط��ق الجبلي��ة الوع��رة الواقع��ة غ��رب الهضب��ة اإليرانية )جبال زاكروس( 
ردي��ة ومرك��ز تواجده��ا ف��ي العص��ور 

ُ
وش��مال ب��اد م��ا بي��ن النهري��ن ه��ي املوط��ن األصل��ي للقبائ��ل الك

الغاب��رة وبم��رور الس��نين ونتيج��ة لعوام��ل اقتصادي��ة وسياس��ية وقبلي��ة متع��ددة، تخل��ت قبائ��ل 

11  - زرار ، ص20

12  - زرار ، ص24
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ف��ي املناط��ق الس��هلية   

ً
ف��ي الجب��ال والهض��اب العالي��ة واس��تقرت تدريجي��ا عدي��دة ع��ن دياره��ا 

املنـس��طة املتاخم��ة له��ا، فالجاواني��ة )وه��ي قبيل��ة كبي��رة متع��ددة البط��ون واألفخ��اذ وه��ي م��ن 

ردية وأخبارها متواصلة طيلة العصر العباسـ��ي وكانت مثل جميع القبائل 
ُ

أش��هر القبائل الك

ردية األخرى من سكان الجبال والهضاب الباردة قبل استيطانها بمدينة الحلة وأطرافها 
ُ

الك

في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عش��ر امليادي(  والنرجس��ية والـش��يرية والزهيرية 

البندينجي��ن )مندل��ي( والدس��كرة والنعماني��ة  بل��دة  ف��ي نواح��ي  وغيره��ا كان��ت أحداه��ا، فنزل��ت 

وقوس��ان وواس��ط، وانتش��رت قراه��ا ومرابعه��ا ف��ي املنطق��ة املمت��دة م��ن س��فوح جب��ال بش��تكوه 

ردي��ة، وف��ي الواق��ع إن 
ُ

 للب��اد الك
ً
 طبيعي��ا

ً
إل��ى ضف��اف نه��ر دجل��ة، وه��ذه املناط��ق كان��ت امت��دادا

��رد ق��د ش��كلوا إح��دى العناص��ر الرئيس��ة م��ن س��كانها خ��ال الق��رون الس��تة األول��ى للهج��رة، 
ُ

الك

ف��ورد ذكره��م خ��ال الفت��ح اإلس��امي للمنطق��ة وبعده��ا، وكان��وا م��ن س��كنة نواح��ي البندينجي��ن 
وش��اركوا ف��ي واقع��ة ج��رت به��ا س��نة 252ه���/866م »13

جزيرة بختان/ بوهتان/  جزيرة األكراد / ابن عمر: 

وق��د أخ��ذت بع��ض القبائ��ل واالتح��ادات القبلي��ة الحي��ز األكب��ر م��ن الكت��اب. فق��د اس��تطاع 

املؤل��ف تركي��ب س��يرة  مطول��ة لإلم��ارة البختي��ة – البوهتاني��ة )اختص��ارا بوت��ان(  وتسلس��ل 

وأش��هر  العريق��ة،  القبيل��ة  ه��ذه  ع��ن  الكثي��ر  نع��رف  الكت��اب  خ��ال  فم��ن  وأمراءه��ا.  حكامه��ا 

ردي��ة وأكبره��ا خ��ال العص��ور الوس��طى والعص��ر العثمان��ي،  وه��ي الُبختي��ة، حي��ث 
ُ

القبائ��ل الك
ورد اس��مها ف��ي أخب��ار عملي��ات الفت��ح اإلس��امي حس��ب ق��ول املستش��رق ش��ترك، كم��ا يق��ول 

 يع��ود ج��ذوره إل��ى الق��رن الخام��س قب��ل 
ً
املؤل��ف. ويضي��ف  أن )ُبخت��ي أو ُبخت��و اس��م قدي��م ج��دا

املياد في أقل تقدير، فقد ذكر املؤرخ اليوناني هيرودوتس )485 – 425ق.م( مقاطعة باسم 

بختوي��خ )Pekhtuikh( وق��ال أنه��ا كان��ت تق��ع ضم��ن الس��اتراب )الوالي��ة( الثال��ث عش��ر للدول��ة 

االخميني��ة )559 – 331 ق.م(، وي��رى املستش��رق األملان��ي ثي��ودور نولدك��ه ويؤي��ده كيب��رت أن 

لبختوي��خ عاق��ة م��ع بهت��ان الحالي��ة، وان الُبختي��ة ه��م الق��وم الذي��ن ذكره��م هيرودوت��س عن��د 

 م��ن العش��ائر والبط��ون،  وه��ي م��ن 
ً
 كبي��را

ً
حديث��ه ع��ن األرم��ن(. والبختي��ة –  بوت��ان تض��م ع��ددا

13  - زرار ، ص68
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القبائ��ل الكردي��ة الت��ي ل��م تلتح��ق باأليوبيي��ن ض��د الصليـيي��ن، وظل��ت س��يدة املنطق��ة لفت��رات 

طويل��ة. 14

، إذ ظل��ت 
ً
ردي��ة وأطوله��ا عم��را

ُ
وإم��ارة بوهت��ان أو إم��ارة الجزي��رة، م��ن أق��دم اإلم��ارات الك

قائم��ة –ول��و بص��ورة متقطع��ة – من��ذ العه��د البويه��ي ال��ذي يمث��ل العص��ر الذهب��ي  لام��ارات 

ردية إلى أواس��ط القرن التاس��ع عش��ر حين أس��قطتها الدولة العثمانية مع جميع اإلمارات 
ُ

الك

ردي��ة األخ��رى، وواجه��ت خ��ال تاريخه��ا الطوي��ل لح��االت م��د وج��زر كثي��رة، وتع��رض لغ��ارات 
ُ

الك

وحم��ات ق��وى وجه��ات محلي��ة وإقليمي��ة عدي��دة م��ن الغ��ز والس��اجقة وح��كام املوص��ل مث��ل 

وأم��راء  لؤل��ؤ والخوارزمي��ة واملغ��ول وتيمورلن��ك  زنك��ي وبدرالدي��ن  الدي��ن  ب��ك وعم��اد  جي��وش 
وأوزون  قوينل��و  اآلق  إيل��ك  وق��ره  قوينل��و  الق��ره  يوس��ف  )ق��ره  قوينل��و  واآلق  قوينل��و  الق��ره 

واملرك��ز  للبختي��ة  قلع��ة  أج��ل  جزدقي��ل  وكان��ت  والعثمانيي��ن،  بالصفويي��ن  وانته��اء  حس��ن( 

الرئيسـ��ي لإلم��ارة، فوصف��ت بأنه��ا »كرسـ��ي مملك��ة األك��راد الُبختي��ة«، وه��ي عل��ى املقرب��ة م��ن 

جب��ل الج��ودي الش��هير، وضم��ت إعماله��ا حوال��ي مئ��ة قري��ة عام��رة لألرم��ن واملس��لمين، ووج��دت 

ردي��ة املس��لمة واليزيدي��ة. 
ُ

به��ا مش��اتي ومراب��ع القبائ��ل الك

والقبيل��ة  الجزي��رة  بمدين��ة  جس��يمة   
ً
أض��رارا الحق��وا  املغ��ول  عس��اكر  إن  الواق��ع  وف��ي 

��ّر م��ن نج��ا م��ن رج��ال الُبختي��ة إل��ى ب��اد الش��ام ومص��ر وتفرق��وا 
َ
الُبختي��ة وأس��قطوا إمارته��ا، وف

ف��ي البل��دان، ويق��ول اب��ن العب��ري به��ذا الص��دد أن س��يف الدي��ن صاح��ب الجزي��رة اجتم��ع إلي��ه 

س��بعين أل��ف ك��ردي وأمض��وا ب��ه إل��ى س��ورية، ويضي��ف العم��ري »والُبختي��ة وه��م ق��وم كان��وا 

��عبهم أكث��ر وقبيله��م أكب��ر، له��م كب��راء وأعي��ان وأم��راء، فهل��ك 
ُ

يضاه��ون الحميدي��ة، لكنه��م ش

أمراؤه��م وتش��تت كبراءه��م وتف��رق جمعه��م املعه��ود ول��م يب��ق منه��م إال ش��رذمة قليل��ة تفرق��ت 

بي��ن القبائ��ل والش��عوب« .

العرب��ي  الت��راث  كت��ب  ف��ي  »العرب��ي«   االس��م  به��ذا  عم��ر«  اب��ن  »جزي��رة  تس��مية  ع��ن  أم��ا 
 )فمنطق��ة بوت��ان بحس��ب املستش��رق 

ً
اإلس��امي رغ��م كونه��ا  م��ن أق��دم املعاق��ل الكردي��ة تاريخي��ا

اب��ن عم��ر الت��ي تع��د  والكردولوج��ي مينورس��كي ه��ي الوط��ن األم للش��عب الك��ردي وأن جزي��رة 

ال��رأي  للك��رد ومنه��ا توزع��وا بحس��ب مينورس��كي، يؤي��د ه��ذا   
ً
أح��دى م��دن بوت��ان كان��ت مه��دا

14  - زرار ، ص 51-34
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ً
كل م��ن ري��ج وهندب��وك(15، يق��ول املؤل��ف: »جزي��رة اب��ن عم��ر- بوهت��ان مدين��ة كردي��ة تس��مية

 وانتم��اًء، فاس��مها القدي��م كان ق��ردو وه��و نف��س اس��م ك��ردو وأطلق��ت عليه��ا الس��ريان 
ً
وتاريخ��ا

والطوائ��ف املس��يحية األخ��رى من��ذ عص��ور م��ا قب��ل اإلس��ام وحت��ى العه��ود اإلس��امية املبك��رة 

��رد، ويق��ول ياق��وت 
ُ

��رد – ب��اد الك
ُ

اس��م باق��ردى أو باق��ردو وه��و تخفي��ف بي��ث ق��ردو أي بي��ت الك

الحم��وي إن أه��ل باق��ردي يس��مون مدينته��م ق��ردى، وكان��ت تقابله��ا عل��ى دجل��ة مدين��ة أخ��رى ه��ي 

بازب��دى - قري��ة بازفت��ى الحالي��ة عل��ى الح��دود الس��ورية التركي��ة - وأحيان��ا يأت��ي اس��م املدينتي��ن 

 وج��اء ف��ي بي��ت ش��عر:
ً
مع��ا

وعـب يحاكي السلسبيل برود. بقردي وبازبدى مصيف ومربع  

وإل��ى جان��ب تس��مية باق��ردى، عرف��ت بوهت��ان حت��ى عه��د الخليف��ة املأم��ون العباسـ��ي )198- 

218ه���/ 814 – 833م( أو حت��ى س��نة 250ه���/ 864م ف��ي رواي��ة أخ��رى ب��� »جزي��رة األك��راد« وه��و 

 م��ا 
ً
الترجم��ة العربي��ة لجزرت��ا دوق��ردو دون ش��ك، ألن األك��راد، كم��ا يق��ول اب��ن ش��داد: »كثي��را

ينتابونه��ا وينتجعونه��ا لقض��اء أوتاره��م« 

إي  األك��راد  بجزي��رة  ن��زل  املي��ادي-،  الهجري/التاس��ع  الثال��ث  -الق��رن  اآلون��ة  تل��ك  وف��ي 

بوهت��ان رج��ل أختل��ف رواة األخب��ار في��ه، فقال��وا ه��و الحس��ن ب��ن عم��ر التغلب��ي ف��ي رواي��ة وقال��وا 

أوس وكام��ل ابن��ي أوس التغلب��ي أو ابن��ي يوس��ف ب��ن عم��ر التغلب��ي ف��ي رواي��ات أخ��رى.

ظف��رت  ان��ي  ث��م  عم��ر...  أب��ن  م��ن  أدري  »وال  )ت681ه���/1282م(:  خل��كان  اب��ن  ويق��ول 

بالص��واب ف��ي ذل��ك وه��و أن رج��ا م��ن أه��ل برقعي��د م��ن أعم��ال املوص��ل بناه��ا وه��و عب��د العزي��ز 

ب��ن عم��ر البرقعي��دي، فأضي��ف ألي��ه« ، ول��م يك��ن البدليسـ��ي عل��ى الص��واب حي��ن نس��ب بن��اء 

قلع��ة الجزي��رة إل��ى الخليف��ة األم��وي الثان��ي عم��ر ب��ن عب��د العزي��ز. وق��د ق��ام ه��ذا الرج��ل )اب��ن 

عم��ر( بتخطي��ط املدين��ة وأعماره��ا، فعرف��ت من��ذ ذل��ك الحي��ن بجزي��رة اب��ن عم��ر وطغ��ى االس��م 

الجدي��د عل��ى األس��ماء القديم��ة للمدين��ة. وتمتع��ت مدين��ة الجزي��رة بموق��ع جغراف��ي مه��م، فه��ي 

إن  كم��ا  ذكرن��ا،  كم��ا  الجزي��رة  إقلي��م  ش��مال  بم��دن  املوص��ل  يرب��ط  ال��ذي  الطري��ق  عل��ى  تق��ع 

وقوعه��ا عل��ى دجل��ة أضف��ى عليه��ا أهمي��ة اقتصادي��ة إضافي��ة« و يذك��ر البدليسـ��ي ب��أن أول م��ن 

15   -  د.فائزة محمد عزت ، الكرد في إقليم الجزيرة وشهرزور في صدر اإلسام 

16-132ه/637-749م ، مطبعة خاني-دهوك، ص43.  
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ً
تول��ى الحك��م ف��ي الجزي��رة خ��ال العه��د املغول��ي ه��و س��ليمان ب��ن خال��د، دون أن يق��دم ش��يئا

ع��ن إخب��اره  وال يح��دد تاري��خ تولي��ه الحك��م، وربط��ت الحكاي��ات والقص��ص الش��عبية نس��ب 

س��ليمان ب��ن خال��د بالصحاب��ي خال��د ب��ن الولي��د، وال ش��ك ان ه��ذا االدع��اء، كم��ا يعل��ل املؤل��ف ، 

��رد بالبطول��ة وإعجابه��م بـس��الة خال��د ب��ن الولي��د، ال س��يما وأن خال��د 
ُ

ل��م ينش��أ إال م��ن ول��ع الك

ب��ن الولي��د ل��م يك��ن ل��ه عق��ب )ل��م تبق��ى ل��ه ذري��ة(. ويص��ادق املؤل��ف عل��ى الرواي��ة الت��ي تق��ول أن 

ح��كام الجزي��رة كان��وا عل��ى الديان��ة اليزيدي��ة قب��ل إس��امهم .  »وق��د بق��ي ع��دد م��ن قبائ��ل ناحي��ة 

كوركي��ل /جردقي��ل  التابع��ة ألم��راء الجزي��رة عل��ى اليزيدي��ة حت��ى العه��د العثمان��ي«.

وتع��د قبيل��ة الـش��نويه ثان��ي أكب��ر قبيل��ة بع��د البختي��ة  وجارته��ا الش��مالية ف��ي إقلي��م الجزي��رة  

- كردســتان الشــمالية ، يقــول ابــن األثيــر فــي مــادة البشــنوي »عــرف بهـــه النســبة طائفــة 

ــك مشــهورة«.
َ
ن

َ
كبيــرة مــن األكــراد بنواحــي جزيــرة ابــن عمــر لهــم قلعــة تســمى ف

مــن  البدليسصــي  وســمعها  ــرد 
ُ

الك بيــن  شــائعة  تاريخيــة  شــبه  شــعبيه  روايــة  وحســب 

اإلخباريين والرواة امللمين بتاريخ قبيلة البشنوية، أن اسم القبيلة جاء نسبة إلى شخص 

اســمه َبجنــو Bezhno ينتمــي مثــل ُبختــي إلــى ســاللة حــكام الجزيــرة – أمــراء بوهتــان، ثــم 

نشــب الخــالف والصــراع بينهمــا علــى تولــي الســلطنة كمــا ذكــر، إلــى أن حســم األمــر لُبختــي 

ــرد الجزيــرة وفــق روايــة أخــرى، هــو 
ُ

ــّر بجنــو إلــى حصنكيفــا، وكان االعتقــاد الســائد بيــن ك
َ
وف

لهــم ينحــدرون مــن األخويــن بجنــو وبختــو. وخــالل العهــد اإلســالمي اقتــرن اســم 
ُ
ــرد ك

ُ
أن الك

 إلمارتهــم الصغيــرة، وكان لهــم 
ً
 ومقــرا

ً
 لهــم ومركــزا

ً
ــك، فاتخـوهــا معقــال

َ
ن

َ
البشــنوية بقلعــة ف

معهــا تاريــخ طويــل.16

أقــام زعمــاء البشــنوية إمــارة صغيــرة شــبه مجهولــة فــي حــدود عــام 275هـــ/ 888 –  و

 مــن حياتــه بهــا، رجــال 
ً
889م، إذ ســمع ابــن األثيــر الـــي ولــد بجزيــرة ابــن عمــر وق�صــى شــطرا

ــك بيدهــم منـــ ثالثمئــة ســنة وكــرر قولــه هـــا فــي مناســبة 
َ
ن

َ
البشــنوية يقولــون إن قلعــة ف

ــك... وهــي 
َ
ن

َ
أخــرى، كمــا أيــده ياقــوت فــي ذلــك ويبــدو انــه نقلــه مــن ابــن األثيــر ويقول:«قلعــة ف

اقــع أن  بيــد هــؤالء األكــراد – البشــنوية منـــ ســنين كثيــرة نحــو الثالثمائــة ســنة« ، وفــي الو

الحقبة الزمنية )250–334هـ/ 864–946م( شــهدت ظهور ونشــوء الكثير من الزعامات 

16  - زرار ، ص60-53



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 56
رديــة الصغيــرة فــي مختلــف إنحــاء كردســتان.

ُ
الك

ــك والقــالع املجــاورة لهــا حتــى أيــام الغــزو 
َ
ن

َ
وقــد احتفظــت البشــنوية بإمارتهــا فــي قلعــة ف

 – الدوســتكية  اإلمــارة  قيــام  وعنــد  معدومــة،  شــبه  عنهــا  املعلومــات  أن  علــى  املغولــي، 

املروانيــة انضــم رجــال البشــنوية إلــى خالهــم بــاد بــن دوســتك وشــاركوه مشــاركة فعالــة فــي 

املعــارك التــي خاضهــا ضــد البويهييــن والحمدانييــن .

) ُيتَبع  في العدد القادم( 



مسفونية الرحيل يف اجملتمع الكوجري
ً
عشرية مريان منوذجا

عيسى إبراهيم سعيد

أصل امليران
كمعظ��م  الكوردي��ة،  مي��ران  لعش��يرة  التاريخي��ة  الج��ذور  ح��ول  والرواي��ات  اآلراء  تع��ددت 
الك��وردي  التاري��خ  كت��ب  أه��م  ف��ي  إليه��م  اإلش��ارة  تم��ت  املنطق��ة، حي��ث  ف��ي  والقبائ��ل  العش��ائر 
الحدي��ث، عندم��ا ذكره��م امل��ؤرخ ش��رفخان البدليسـ��ي ف��ي كتاب��ه )ش��رفنامه( قب��ل نح��و 423 
 ف��ي س��نة 1596م، إذ ق��ال: إن عش��يرة مي��ران ه��ي إح��دى التش��كيات الس��كانية 

ً
ع��ام وتحدي��دا

لقلع��ة فن��ك املعروف��ة ف��ي منطق��ة بوط��ان، م��ع كل م��ن عش��ائر بجن��وي وش��قاقي وك��وي )بش��نوي 
الج�ن���وبي  ط���وروس  أك���راد  إن  كريس��توف  هلم��وت  املستش��رق  وذك��ر  كوي��ي(،   – ش��كاكي   –
األصي��ل  النم��وذج  ه���م  الش��تاء،  ف��ي  النهري��ن  بي��ن  وم��ا  بادي��ة س��وريا  يرت��ادون  الذي��ن  )الرح��ل( 
الكورانــي  ســيدو  علــي  األســتاذ  وأضــاف   عن��ه.  مش��تقة  األخ��رى  الف��روع  وجمي��ع  لألك��راد، 
وناحي��ة  راون��دوز  قض��اء  ف��ي  كردي��ة  عش��يرة  مي��ران  الحديــث:  الكــردي  القامــوس  كتابــه  فــي 
ش��قاوة، وقس��م منه��م يقي��م ف��ي منطق��ة البهدين��ان، وه���ي عش��يرة كردي��ة كبي��رة رحال��ة، تقي��م 
ف��ي الجزي��رة السوري���ة. ورج��ح ع��دد م��ن مؤرخ��ي التاري��خ الك��وردي الحدي��ث أن عش��يرة مي��ران ه��ي 
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امت��داد للك��ورد املهرانيي��ن وم��ن أب��رز ه��ؤالء امل��ؤرخ د زرار توفيــق األس��تاذ ف��ي جامع��ة ده��وك 
واألس��تاذ كاوا عب��د العزي��ز صاح��ب رس��الة املاجس��تير ع��ن الك��ورد املهرانيي��ن، قبي��ل س��نوات 
قليل��ة ف��ي الجامع��ة املذك��ورة. وف��ي ض��وء م��ا تق��دم باإلم��كان االس��تنتاج أن عش��يرة مي��ران كان��ت 
موج��ودة ومعروف��ة قبي��ل التاري��خ أع��اه بق��رون، حي��ث أن أماك��ن مي��ران الحالي��ة قريب��ة م��ن 
أماك��ن الك��ورد املهراني��ة املعروف��ة، إل��ى جان��ب قضي��ة لغوي��ة مهم��ة وه��ي أن ح��رف اله��اء تتب��دل 
ف��ي اللغ��ة الكوردي��ة إل��ى الي��اء بس��هولة، إذ أن اس��م ميف��ان يتح��ول إل��ى مهف��ان دون أن يفق��د 
معن��اه الحقيق��ي، إل��ى جان��ب أم��ور أخ��رى كثي��رة1، وأش��ار األس��تاذ ص���ديق الدملوج��ي ف��ي كتاب��ه 
( ب��أن امل���يران م���ن 

ً
 وحديث��ا

ً
)اليزيدي��ة( والدكت���ور قس��طنطين زري��ق ف��ي كت��اب )اليزيدي��ة قديم��ا

العش���ائر الت��ي كان��ت تعم���ل ع���لى تروي��ج الديان��ة اإليزيدي��ة، وينس���بان عش��يرة مي��ران إل��ى القبائ��ل 

 
اإليزيدي��ة2.

مهم��ا كان��ت الرواي��ات فعش��يرة مي��ران الي��وم يش��كلون وح��دة بش��رية، يتحدث��ون كغيره��م 
، وت�عت���بر 

ً
م��ن العش��ائر البوطاني��ة لغ��ة صافي��ة نقي��ة  ل��م تتع��رض للمف��ردات الدخيل��ة إال ن��ادرا

لغته���م م���ن أع��رق وأصف��ى الل�هج���ات الك�ردي���ة امل���حكية؛ وي���ؤكد ذل��ك الع�ام���ة األس����تاذ )عل��ي 
لهج��ة عش���ائر  »إن  يق���ول:  إذ  الع���ربي(،  الك���ردي  )الق�ام���وس  قام�وس���ه  ف��ي  الك���وراني(  سي���دو 
بوط���ان بالنس��بة لألك��راد كلهج��ة قري��ش بالنس��بة للع��رب، ومي��ران م��ن القبائ��ل األساس���ية ف��ي 

3
»
منطق���ة بوط���ان

رحلة الشتاء والصيف 
إن اعتماد ال�مي�ران ع�لى تربية امل�وا�ـي واعتبارها تؤم�ن لهم ما يحتاجون إليه م�ن أسب�اب 
؛ فظ���روف ال�عم���ل والحياة أجبرتهم على 

ً
 روحي���ا

ً
املعيش���ة، جعله���م ي�رتبط���ون بمواشيهم ارتباطا

 ،
ً
 وجبال سنجار جن���وبا

ً
التنقل م���ع م�واش���يهم في املنطق���ة امل���متدة بين م���صايف سرهدا شماال

وف�ق وف�رة ال�مراعي ونم�و النباتات الرعوية.
وك���انت عملي��ة االنتق��ال تت��م وف��ق مس��ارات م���رسومة من��ذ مئ��ات الس��نين؛ وجمي��ع املراع��ي 
موزع��ة بالتس���اوي عل��ى أفخ��اذ وبط��ون القبيل��ة؛ حي��ث ال يج��وز ألح��د أن يتج��اوز ح��دود غي��ره، 

أو أن ي���رعى بمواش��يه ف��ي غي��ر األماك��ن واملراع��ي املخصص��ة ل��ه.
 وق��ع بي��ن فرع��ي »ســينكا« و »وارســري« وهم��ا م��ن 

ً
ح���دثني وال��دي ع��ن ج��ده ب��أن خاف��ا

1  للمزيد من التفاصيل ينظر الدكتور علي ميراني )عشيرة ميران دورها االجتماعي والسياسي( 

مخطوطة بحوزة المؤلف  الصفحة 34 و 45.
2  كتاب الميران في إمارة بوطان -  عيسى إبراهيم قاسم – دار الينابيع دمشق.

3  كتاب القاموس الكوردي العربي الحديث، علي سيدو كوراني.
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املي��ران ع���لى إح��دى املراع��ي ف��ي منطق��ة تق��ع جن��وب غ��رب رميل��ي وك��وال ش��يخ تم��و ش��مال ت��ل 
، وكاد أن ي���ؤدي إل��ى خ��اف وقت��ال ع���نيف، ولك��ن االحت��كام إل��ى رئي��س القبي���لة 

ً
ح��داد تحدي��دا

ال���ذي ك���ان يمث���ل الس��لطة القضائي��ة ف��ي ذل��ك الوق��ت ح��ال دون إراق��ة دم��اء، وت���م ح��ل الخ��اف 
 وأعطي��ت األح���قية للف��رع ال���ذي كان يت���ردد ع���لى ذل��ك امل�وق���ع ف��ي الس��نوات الس�ابق���ة.

ً
س���لميا

 وق���د فرض��ت الطبيع��ة الجغرافي��ة املحيط��ة عل��ى ال���ميران القي��ام ب���رحلتين م���ع مواش��يهم: 
رحلة صيفية وأخرى شتوية؛ فال�رحل���ة الصيفي���ة تب���دأ باتجاه الش���مال ح���يث كان���وا يقصدون 

ذوب��ان الثل��وج والنبات��ات الربيعي��ة وامل���راعي الخصب��ة، وكان��ت تت��م عل��ى ث��اث مراح��ل: 
املرحلة األولى

ت���بدأ م���ن بداية شه���ر أي���ار )Gulan( من أط���راف جبل سنج���ار والسه���ول ال���مجاورة لها م���ن 
الشمال والج���نوب، حيث الوجه���ة نحو الشمال؛ ويكون الت�ن�ق���ل بالوسائل القديم���ة كالبغال 
والخي��ول، وال يت��م ذل��ك إال بق��رار م��ن رئي��س القبيل��ة، وعندم��ا يص��در الق���رار تستع���د جمي��ع 
الرحي��ل  ف��ي  العوائ��ل  املاش��ية  وتس��بق  األول��ى؛  الفج��ر  لحظ��ات  م��ن  أمتعته��ا  وتجه��ز  العوائ��ل 
مس��افة ليل��ة كامل��ة وي���بدأ ال���رحيل بإيق��اع موس��يقي مت���ناسق م���ن أص��وات األط�ف���ال وصه�ي���ل 
الخ�ي���ول؛ واالب�ت�س�ام���ة تعل��و جمي��ع الوج��وه فتب��دو كس��مفونية رائع��ة. وي���كون االس��تقرار األول 
 -)Girkoz( ف��ي ع���دة م���واقع عل��ى خ��ط ع��رض واح��د، ق���ريبة م��ن بعضه��ا البع��ض وه��ي: ك�رك���وز
رميلي )Rimêlȇ(- ك�وال ش�يخ ت�م�و )Gola şexTemo( –  وارى رش�كا )Warê reşiga(  - ك�رك�وزل 
) Gir Gozel( - كرفيده )Gir feyde( - بوزو )Bozo( - ك�رت�ول���ك )Gir tolig( –ت���ل ع���لي ق���اسما 

.)Gir temtûl( ك��ر تمت��ول – )Gir mercan( ك��ر مرج��ان - )Girê Elî Qasima (
ويس��تقرون ف��ي ه���ذه امل���واقع م��دة ش��هر واح��د؛ وبع���د أن ت���رعى املاشي���ة ف��ي ه��ذه املناط��ق 
وامل���واقع وتق���ل املراع��ي الخض��راء يتجه��ون نح��و الش��مال ثاني��ة قاصدي��ن النبات��ات واملراع��ي 

الخض��راء.
املرحلـة الثانيـة

 حت��ى جنوب��ي 
ً
وتب��دأ ه���ذه املرحل��ة ف��ي منطق���ة واس���عة ممت��دة م��ن أط��راف )ق��ره ج��وخ( ش��ماال

 - )Bîra rûvî( بي��را روف��ي -)Bîra Brahîm axa( ف��ي مواق��ع: بي��را إبراهي��م آغ��ا )Sê gira سـ��ي ك��را(
 )Quldîman( قل ديمان – )Sewêdî( سويدية –  )Sê gira( سـي كرا – )Xatir can( خاترجان
 ،)Şekir xaç( شكرخاج - )Girgê Hêwil( كركي حي ول -)Tawis( طاوس –)Gir zîro( كرزيرو -
، ث���م 

ً
والبع��ض يتج��اوز حت��ى األط��راف الجنوبي��ة لنه���ر دجل���ة ويس��تقرون خمس���ة عش���ر ي�وم���ا

يس�تعدون لعبور نهر دج�ل�ة؛ وال ي�تم العب�ور إال وف�ق طق�وس وأنظم�ة محددة، حيث تنقس�م 
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القبي���لة إل��ى ثاث��ة أقس���ام ويب��دأ العب��ور بش��كل منظ��م عل��ى الجس���ر الخش��بي الوحي��د ال��ذي 
أنشأه أم�راء الجزيرة لاستفادة م�ن رس�م العبور. ي�بدأ الق�سم األول بالعبور وهو مؤلف م�ن 
 )واره س��ري وب��رزي وإيس��كا(؛ 

ً
القي��ادة )ب���ركاي وتوابعه��م(، ث��م فرع��ي )س��ينكا وعلي��وكا(، وأخي��را

، حي��ث ت��رى صفح��ة دج���لة متألق��ة تح��ت الش��مس وعش��رات 
ً
وأثن��اء العب��ور يك��ون املنظ��ر رائع��ا

نص��ب الخي��ام ف��ي شم���ال نه���ر 
ُ
ال��دواب املحمل��ة تعب��ره والصخ��ب يتعال��ى؛ وبع��د العب��ور مباش��رة ت

دجل�ة، في الجه�ة الجنوبية لجبال الج�ودي، في منطقة قريبة من ج�زيرة بوط�ان تس�مى )كي�رة 
Kêre(، ويس���تريحون في ه���ذه املنطق���ة في ع���دة مواق���ع تس���مى )نقبا Neqeba(؛ وفي ه���ذه الفترة 
يحض�رون أنفسه�م للمرح�لة ال�ثالث�ة، حي�ث يش�ترون ح�اج�ياتهم ولوازمهم م�ن أسواق ج�زيرة 
بوط���ان، ويبق��ون أحماله��م الثقيل��ة عن��د بع��ض معارفه��م ف��ي الجزي��رة أو ل��دى بع��ض س��اكني 
التجمع��ات الريفي��ة ف��ي أط��راف الجزي��رة وبعضه��م يبقونه��ا ف��ي ج���وار بع��ض امل���زارات الدين���ية 
والقب���ور فت���بقى س��ليمة ح���تى عودته��م م��ن مصاي��ف ال���زوزان دون أن يتع��رض له��ا أح��د؛ وذل��ك 
الع���تقاد الناس الـس���طاء بال���قدرة الخارقة للم���زارات الديني���ة، حيث يعتق���دون أن م���ن يح���اول 

التق���رب م��ن امل��زار بقص��د اإلس��اءة س��يتعرض للم��وت املفاج��ئ ويعاق��ب ي��وم القيام��ة.
وفي منتصف شهر ح�زيران تبدأ امل�رح�لة ال�ثال�ثة...

 املرحلـة الثالثـة
حي��ث تتوج��ه ق���وافل القبيل���ة نح���و وادي )سـ��ي كي��ا( وتتجم��ع جمي���ع الع���وائل واألس���ر ف��ي 
  )Çemê Germyansê( وادي كرميان��س - )Sê kêla( ع���دة م�واق���ع عل��ى طرف��ي: وادي س���ي ك���يا
- كان��ي فرش��ك )Kanî Firşk(- آف ش��يلو )Av şêlo( - مي��ركا فق��ه )Mêrga Feqe( - كان��ي كل 

.)Ari(آري -)Oris( أورس - )Kovit( كوف��ت -)Repnê şil( ربن��ي ش��ل - )Kanî kil(
 أم��ا قطع���ان الغن��م واملاشي���ة فتس��تمر باملس���ير باتج���اه مصاي��ف )س�ره���دا وبح���يرة وان(، 
والنبات��ات  ال�ثل���وج  وذوب���ان  الع���ليل  اله���واء  ق�اصدي���ن   ،)Zozanê Jorî( الع�لي���ا  امل�ص�اي���ف 
الخض��راء؛ ف���يقوم الرج���ال بح���راسة قطع���ان الغ���نم ومرافقته��ا؛ ف��كل عائل���ة ترع��ى مواش��يها ف��ي 
األم���اكن امل���خصصة له��ا م���نذ الق��دم وتس��مى )ك��وز(، وف��ي ه���ذه امل���راعي تك���ون جمي��ع القطع��ان 
 م��ن س��طو القبائ��ل واللص��وص؛ وف��ي ه���ذه 

ً
قريب��ة م��ن بعضه��ا البع��ض ل��درء األخط��ار وخوف��ا

امل�رحل���ة ينقس��م الرج��ال إل��ى ثاث��ة أقس��ام:
.)Sê Kêla( قسم يبقى مع العوائل في منطقة سـي كيا  -1

قسم يتولى حراسة قطعان الغنم في املراعي.  -2
القس��م اآلخ��ر وه��م الرع��اة يتنقل��ون باملوا�ـ��ي ف��ي املراع��ي ويتدب��رون أم���ور الحم��ان   -3
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الصغي��رة.  والخرف��ان 

الحلي��ب  م��ن  املاش��ية  منتج��ات  باس��تثمار  يقم��ن  اللوات��ي  النس��اء  بع��ض  الرع��اة  ويراف��ق 
وتحويله��ا إل��ى س��من وجب��ن، ويقم��ن بنس��ج الص��وف وحياكت��ه، ويبقي��ن م��ع الرع��اة ف��ي بي��وت 
)ك���ول  ت�سم���ى  والب���ردي  الق���صب  م���ن  م�صنوع���ة  صيفي���ة  بي���وت  أو  وص���غيرة  خفيف���ة  ش���عر 
Kol(، وف��ي أواخ���ر الخري���ف تب���دأ )الرحل��ة( العكس��ية م��ن الش��مال ب���اتجاه الجن��وب، إذ يع���ود 
الرج���ال مع القطعان إلى مضاربهم وعائاته���م في أط���راف س���ي كيا، ح���املين معه���م م���ا أنتجته 
م�واشي���هم كالصوف والسمنة والج���بن؛ وعن���د ال�وص���ول تب���دأ م�راس�����م االحتف���ال بع���ودة الرع�اة 
وامل���وا�ـي ب�إق�ام���ة ح�ف���ات املوس���يقى امل���ؤلفة م���ن الطب���ل وال���مزمار، ف���تعقد ح���لقات الدبك��ة 
وتذب��ح  الوالئ��م  وتق��ام  الحي��اة،  ش��ريكة  الختي��ار  الش��باب  يت���زين  وكذل��ك  الفتي��ات،  وتت���زين 
الذبائ��ح، حت��ى تب��دأ الرحل��ة العكس��ية باتج��اه ديري��ك وس��هول س��نجار بع��د عب��ور نه��ر دجل��ة.

وفيما يلي أسماء املراعي الصيفية والش�توية للميران خال رحلة الص�يف والش�تاء: 

املراعـي الصـيفية للمريان

ArîآريBanê Ewênêباني عويني
Kanî firşkكاني فرشكBanê Xanêباني خاني
Besta Hincêبستا هنجهKanî Qîrكاني قير

Çemê kariyêجمي كاريىDarê xezalaداري غزاال
Kêl çûkكيل جوكKanî reşكاني رش

ÇilûkجلوكKovitكوفت
HesanaهساناOrisأورس

ميركا هاوستDare Sînداره سين
 Mêrga
Helawist

Repnê şilربني ِشلKavaşكافاش
Mêrga Feqeميركا فقهAv şêloآف شيلو

جمي كرميانسـيXûrîza sorخوريزا سور
 Çemê

Kermiyansê
Çemê sêkêlaجمي سـي كياBesta belegaبستا به لكا
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KûrîçكوريجDeşta Qesrogêدشتا قسر وكي

HosilîهوسليWarê Hesedواري هسد
TokizaتوكزاKanî kilكاني  ِك�ل
NîskînنيسكينSerhedaسرهدا

املراعـي الشتوية للمريان
تل ناعورGir Gozelكركوزل
تل مشحنGir feydeكرفيدة

تل كوجر حالياEli qasimaكري علي قاسما 
رميان الباشا Rimêlȇرميلي
خدعانية الضفرانQepoقبو

إم حبالGirkȇ frȋzكركي فريز
تل ذهبGire sorكرا صور
تل الهوىGir balatكرباالت
Gir kozًكركوز

الكوز حاليا
تل عربGir hokكر هوك
خراب الجيرGir toligكرتولك

              الواديGirê fateكرى فاتى
الخدعانيةBîra sêvoبيرا سيفو

مسعودي كبيرXabûraخابورا
الصديديةKeroîçكربيج

السويدية فوقانيSewêdîسويدي
تل خنزيرGir toligكرى جيتكى
شرم الشيخŞekir xaçشكر خاج

الطبقةTepkêتبكى
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طراميشToramişaطوراميش

وادي السفانÇemê sefênجمي صفين
كراتشوكQereçoxقره جوخ

الينبوعZixatزخاة
كنانهTeqil beqilتقل بقل
الحريةHemo kerحموكر

العليانيةGir temtûlكرتمتول
طرابلةBîra rûvîبيرا روفي

تل غزال املدلولWarȇ Reșikaواري رشكا 
الصهريجBîra Berhîm axaبيرا برهيم آغا

سبع جفارXatir canخاتر جان
الوليدTawisطاوس

الكوفةGirgê Hêwilكركي حي ول
عمر طويلEmer tewîlعمر طويل

سليمان ساريGirê Silêman Sarîكرى سليمان ساري
السويد )خربة بنيان(Girkȇ xeco        كركي خجو

قيروQîroyaقيرويا
مسعودي رفيعXabûrê jêrخابورى زيرى
الصـيحيةWarȇ zȇfواري ضيف

سبع جفارSê giraسـي كرا
النجفQuldîmanقل ديمان
تل خردلGir xerdelكر خردل
ما مرسـيMela merzما مرز

تل زياراتÇemê girziyaretوادي كرزيارات
باب الحديدÇemê dimir Qapoوادي دمر قابو
تل مذريÇemê girê dêraوادي كرى ديرا

املرج االخضرÇem çêlekجم جيلك
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الرحيبةÇemê rûbaryجمي روباريا
عرعورNewala emo Qonنواال عموقون

الجحيشيةGir kemberكر كمبر

كان���وا  كم��ا  أي  ال���ميران؛  بلهج��ة  مدّون��ة  الس��ابقة  واألماك��ن  املواق��ع  أس���ماء  ماحظ��ة: 
يتداولونه��ا أثن��اء تنقله��م ف��ي رح���لة الص���يف والش��تاء )م��ن وإل��ى ال���زوزان(؛ وال زال��ت بع��ض ه��ذه 

اآلن. حت��ى  متداول��ة  األس��ماء 

هـه الخريطة للكاتب إســماعيل بيشــكجي يوضح فيها مســار حركة العشــائر الكوردية 
)الكوجــر( مــن وإلــى مصايــف الــزوزان، مأخــوذة مــن أرشــيف الدكتــور علــي ميراني.
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مراجع البحث:

1 - مخطوط��ة بعن��وان عش��يرة مي��ران ودوره��م السياسـ��ي واالجتماع��ي للدكت��ور عل��ي ميران��ي 
أس��تاذ التاري��خ الحدي��ث ف��ي جامع��ة زاخ��و.

2- القاموس الكردي الحديث، علي سيدو كوراني.
لحي��اة  املعاصري��ن  بع��ض  م��ع  )لق��اءات  الدراس��ة  كات��ب  به��ا  ق��ام  ميداني��ة  معلوم��ات   -  3

الب��داوة(.
4 – كتاب اليزيدية، صديق دملوجي. 

، الدكتور قسطنطين زريق.
ً
 وحديثا

ً
5 – كتاب اليزيدية قديما

6- املعلوم��ات املتعلق��ة بأس��ماء املراع��ي معظمه��ا مأخ��وذة م��ن الس��يد محم��د رش��يد م��ن 
قري��ة س��يكرا.



تل كوجر – تل كوجك )اليعربية(
أو: كري كوجرا
 Girê Koçera

»
ً
كما يسمى بـ »كري علي قامسا أيضا

Girê Elî Qasima

لوند حممد

ملحة عن تاريخ املنطقة:

  كان��ت منطق��ة ك��ري عل��ي قاس��ما أو ك��ري كوج��را )ت��ل كوج��ر – اليعربي��ة( من��ذ 300 س��نة 

ش��نكال      منطق��ة   تواجده��م  مرك��ز  كان  الذي��ن  اإليزيديي��ن،  للك��رد  ومالك��ة  تابع��ة  قب��ل  وم��ا 

كوج��ر(  )ت��ل  كوج��را  ك��ري  منطق��ة  كان��ت  1900م  عــام  حوالــي  أنــه  املؤكــد  ومــن   .)Şingal(

أراضـ��ي ش��اغرة, وغي��ر مس��كونة, ول��م يك��ن يتواج��د س��كان وبن��اء فيه��ا، فق��ط ف��ي فص��ل الش��تاء 
كان��ت عش��ائر الكوج��ر )ه��م عش��ائر كردي��ة رح��ل يس��كنونها ف��ي الش��تاء عن��د الن��زول م��ن جب��ال 

واملي��اه  الغني��ة  الجبلي��ة  املراع��ي  حي��ث  )املصاي��ف(,    Zozan والــزوزان    Herekol هركــول 

النق��ي. واله��واء  الوفي��رة 

بري��ة  يس��كنون  كان��وا  الس��نين  مئ��ات  من��ذ  الكوجــر  عشــائر  ب��أن   
ً
تاريخي��ا املع��روف  م��ن    

ش��نكال وحوال��ي املوص��ل كمرع��ى واس��ع ملواش��يهم, وكان��ت ت��ل كوج��ر كبل��دة وكام��ل املنطق��ة وقته��ا 

خالي��ة م��ن الق��رى إال م��ن عش��ائر الكوج��ر, وبع��د العش��رينات م��ن الق��رن العش��رون ت��م بن��اء 
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البل��دة وس��كنها الع��رب والك��رد.  

وبي��ن  الكردي��ة  امللي��ة  عش��ائر  زعي��م  امللــي  باشــا  إبراهيــم  بي��ن  خ��اف  حص��ل   
ً
تاريخي��ا   

الس��لطان العثمان��ي عب��د الحمي��د عل��ى مناط��ق النف��وذ، وكان للطرفي��ن حلف��اء م��ن العش��ائر 

الكردي��ة والعربي��ة, حي��ث كان��ت املنطق��ة كله��ا تابع��ة لإلمبراطوري��ة العثماني��ة, ل��م يك��ن يوج��د 

للس��لطان  املل��ي  باش��ا  إبراهي��م  يرض��خ  ول��م  الحالي��ة,  وتركي��ا  والع��راق  س��وريا  بي��ن  ح��دود 

العثمان��ي, وعل��ى األرج��ح كان نف��وذ إمــارة إبراهيــم باشــا املل��ي يمت��د إل��ى منطق��ة ك��ري كوج��را 

)ت��ل كوج��ر- اليعربي��ة(، حي��ث ح��اول العثمانيي��ن مرتي��ن أن يجب��روا ويرضخ��وا إبراهي��م باش��ا 

املل��ي لنفوذه��م, لكنه��م ل��م ينجح��وا, فقام��وا بتحري��ض العش��ائر الت��ي كان��ت تربطه��ا بعاق��ات 

معه��ا وبحلفه��ا مث��ل عش��يرة شــمر العربيــةşemer  وه��ي عش��يرة عربي��ة وف��دت ال��ى املنطق��ة م��ن 

نجــد بالســعودية, بع��د س��يطرة آل ســعود عليه��ا وس��كن قس��م منه��م جن��وب منطق��ة ش��نكال, 

 ع��ن املرع��ى ملواش��يهم, وه��م اآلن 
ً
فف��ي س��نوات الجف��اف كان��وا يتواف��دون إل��ى مناط��ق الك��رد بحث��ا

يس��كنون وينتش��رون ح��ول منطق��ة تــل كوجــر وجنــوب وادي الــرد وخاص��ة منطق��ة تــل علــو. 
 عش��يرة امليــران  Mîran الكردي��ة الت��ي كان زعيمه��ا إبراهيــم آغــا ابــن مصطفــى باشــا 

ً
وأيض��ا

املي��ري, وغيره��م كان��ت تس��رح بأغنامه��ا ف��ي ه��ذه املنطق��ة.

امللــي  باشــا  إبراهيــم  أن  الس��ن:  كب��ار  م��ن  األصليي��ن  الس��كان  بع��ض  رواي��ات  بحس��ب    
حليف��ه  ويت��رك  حلف��ه  صف��وف  إل��ى  ينض��م  أن  امليــري  آغــا  إبراهيــم  يقن��ع  أن  ح��اول  الكــردي 

ويق��ال  وبالعثمانيي��ن،  بالش��مر  يقط��ع عاقت��ه  وأن  ع��ن العثمانيي��ن،  ويـتع��د  الش��مر  عش��يرة 

أن��ه وع��د إبراهي��م باش��ا املل��ي بذل��ك، ولكن��ه ذه��ب إل��ى الش��مر وأخبره��م ب��أن إبراهي��م باش��ا املل��ي 

س��وف َيغي��ر عليه��م، ووقته��ا كان��ت عش��ائر الش��مر جن��وب منطق��ة جب��ل ش��نكال, وحصل��ت ع��دة 

مع��ارك بينه��م، كان��ت األول��ى ع��ام 1904م ووقته��ا ق��ام إبراهي��م باش��ا املل��ي بط��رد عش��يرة الش��مر 

كوج��ر(،  )ت��ل  كوج��را  ك��ري  منطق��ة  ح��ول  فتجمع��وا  ش��نكال,  جن��وب  أي  املنطق��ة  تل��ك  م��ن 

حي��ث ت��م اس��تقبالهم واحتضانه��م م��ن قب��ل عش��يرة املي��ران، العش��يرتان )الش��مر واملي��ران( كان��ا 

متحالفي��ن, وج��زء م��ن ه��ذه الح��وادث مذك��ورة م��ن قب��ل الش��اعر والسياسـ��ي جك��ر خوي��ن ف��ي 

س��يرة حيات��ه Jînenî gerîya min  ف��ي الصفح��ة )35( املعرك��ة الثاني��ة.

فإم��ارة إبراهي��م باش��ا املل��ي كان مركزه��ا وي��ران ش��هر Wêranşeher الواقع��ة ف��ي كردس��تان 
تركي��ا إل��ى الش��مال م��ن مدين��ة س��ري كانيي��هSerêkaniyê  )رأس العي��ن( ف��ي كردس��تان س��وريا,  
وكان��ت تمت��د إل��ى الجن��وب م��ن رأس العي��ن ملس��افة تزي��د ع��ن /50/ ك��م داخ��ل س��ورية الحالي��ة 
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كان��ت  الت��ي  العربي��ة  والقبائ��ل  اتح��اد بي��ن األك��راد  ت��م  أن  بع��د  اإلم��ارة  ه��ذه  ث��ارت  وق��د   ,

ً
أيض��ا

تس��تقر ف��ي ه��ذه املنطق��ة من��ذ أي��ام العباس��يين. إال أن العثمانيي��ن ضيق��وا الخن��اق عل��ى إبراهي��م 

باش��ا املل��ي ف��ي جب��ل عب��د العزي��ز وقبض��ت علي��ه وأعدمت��ه ع��ام 1908م، ودف��ن ف��ي قري��ة صفي��ا 
الحالي��ة ش��مال مدين��ة الحس��كة.1

افيا الطبيعية لتل كوجر املوقع والحدود  والجغر

 Rojavayê Kurdistanكردســتان غــرب  ف��ي  تق��ع  بل��دة  ه��ي  كوج��ر(  )ت��ل  كوج��را  ك��ري 

 ملحافظة الحســكة 
ً
)كردس��تان س��وريا(, تقع في أقصـى الش��مال الش��رقي من س��وريا, تتبع إداريا

Hisiça, تق��ع ف��ي منطق��ة منخفض��ة نس��ـيا” 

  

1  وبحسب مصادر أخرى أنه توفي في قرية صفيا منتظراً وصول الدعم إليه من جبل سنجار – 

الحوار.
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»خارطة رقم )1( موقع منطقة تل كوجر على خارطة محافظة الحسكة«

الثان��ي  كوج��ر املعبــر الحــدودي  ت��ل  تعتب��ر  حي��ث  ه��ام,  اس��تراتيجي  بموق��ع  البل��دة  وتتمت��ع 
بي��ن س��وريا والع��راق, يحده��ا م��ن الجان��ب اآلخ��ر م��ن الع��راق مدين��ة الربيعــة؛ حي��ث تق��ع ش��رق 

خ��ط الع��رض 42-40, وش��مال خ��ط الط��ول 36-48  وإل��ى الجن��وب الش��رقي م��ن مدين��ة ديــرك 

 Çil املالكي��ة( بخ��ط مس��تقيم بنح��و 42 كــم، وإل��ى الجن��وب الش��رقي م��ن بل��دة جــل آغــا( Dêrik

axa  )الجوادي��ة( بخ��ط مس��تقيم عل��ى نح��و 30 كــم, وإل��ى الجن��وب الش��رقي م��ن مدين��ة قامشــلو    

Qamişlo  الت��ي يربطهم��ا قطــار الشــرق الســريع ال��ذي يص��ل بي��ن الع��راق م��ن جه��ة وبي��ن س��وريا 

 إل��ى الق��ارة األوروبي��ة م��ن جه��ة أخ��رى عل��ى بع��د نح��و 85 كــم، وتبع��د 123 كــم ع��ن 
ً
وتركي��ا وص��وال

                                 .Şam مدين��ة الحس��كة، ونح��و 650  ك��م ع��ن دمش��ق

الح��دود  الجن��وب  وم��ن  التركي��ة،  الح��دود  الش��مال  م��ن  يحده��ا  الطبيعي��ة  الناحي��ة  م��ن 

ش��نكال.     منطق��ة  الغ��رب  وم��ن  دجل��ة  نه��ر  الش��رق  وم��ن  العراقي��ة, 
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 /45/ْ إل��ى /48/ْ  كباق��ي أرج��اء الجزي��رة، ب��ارد ش��تاًء، لقربه��ا م��ن 

ً
- من��اخ ت��ل كوج��ر ح��ار صيف��ا

الجب��ال املكس��وة بالثل��وج، درج��ات الح��رارة ق��د تص��ل إل��ى دون الصف��ر.

- نسبة هطول األمطار قليلة، معدل الهطول )250( مم في السنة.

 وأق��رب سلس��لة جبلي��ة له��ا ه��ي جبــل شــنكال – ســنجار 
ً
 منـس��طا

ً
تش��كل املنطق��ة س��ها

، ترتفــع 
ً
 وجب��ل )قــره جــوخ Qereçox- كراتشــوك( 26 كــم شــماال

ً
عل��ى بع��د /50/ ك��م جنوب��ا

420م ع��ن س��طح البح��ر.
التقسيم اإلداري

البلد:  سوريا، املحافظة: الحسكة، املنطقة : ديرك-املالكية.  -

الناحية:  اليعربية /كري كوجرا- تل كوجر/.  -

-       تبل��غ مس��احة ت��ل كوج��ر العمراني��ة )املخط��ط التنظيم��ي ( =  2.3  ك��م2  - /203 /

هكت��ار.
تبلغ املساحة اإلجمالية للناحية )ريف تل كوجر( نحو )400( كم2.  -

ويبلغ عدد سكان البلدة  حوالي )12000( ألف نسمة.  -

يبلغ عدد سكانها كناحية حوالي )70000( ألف نسمة.  -
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قصة وتاريخ بناء املحطة وبلدة تل كوجر 

قط��ار  خ��ط  العثماني��ة  الس��لطة  م��ع  بالتع��اون  1912م  ع��ام    Elmaniyaأملانيــا أنج��زت 

كترجم��ة  وذل��ك  الهن��د.  م��ع  أوروب��ا  وبالتال��ي  بغ��داد،  م��ع  اس��تانبول  لرب��ط  الس��ريع،  الش��رق 

 ع��ن طموح��ات أملاني��ا للتواج��د ف��ي الش��رق األدن��ى, ه��ذا 
ً
سياس��ية لتحال��ف الدولتي��ن، وتعبي��را

به��ذا  والتحك��م  االس��تثمار  ف��ي  للمش��اركة   
ً
الحق��ا الفرنس��ية   - البريطاني��ة  الرغب��ة  ش��كلت  وق��د 

 حلــب 
ً
الخ��ط أح��د أس��باب قي��ام الح��رب العاملي��ة األول��ى. ه��ذا الخ��ط القائ��م م��ازال يرب��ط نظريــا

مــع املوصــل فبغــداد، عب��ر محط��ة تــل كوجــر، لك��ن حرك��ة القط��ارات علي��ه كان��ت تتوق��ف 

أو ت��زداد حس��ب األوض��اع السياس��ية واألمني��ة وس��وية العاق��ات بي��ن ال��دول الث��اث: تركيــا، 

ســوريا، العراق. احتفظ خط قطار الش��رق الس��ريع بخلفيته السياس��ية،. فقد أغلق الخط 

م��ع بواب��ة “ت��ل كوج��ر” تمام��ا” مل��دة تق��ارب العشــرين س��نة، إب��ان حك��م البعــث ف��ي كل م��ن س��وريا 

 ،
ً
والع��راق، حت��ى كادت البل��دة أن تندث��ر2, حيــث ُبنيــت هـــه الناحيــة قبــل أكثــر مــن 80 عامــا

للكثي��ر  وتج��وال  مراع��ي  منطق��ة  فكان��ت  مأهول��ة,  غي��ر  ب��ور  أرض  عل��ى  1935م  العــام  حوالــي 

وبعي��د  وغيره��م,  وعن��زة  وط��ي  وش��مر  الكوج��ر   
ً
مث��ا املتنقل��ة  والعربي��ة  الكردي��ة  العش��ائر  م��ن 

االنته��اء م��ن بن��اء الخــط الحديــدي, ت��م بن��اء محطــة للقطــارات ف��ي البل��دة، كان��ت م��ن املحط��ات 

الرئيس��ية ف��ي س��ورية، حي��ث كان��ت تض��م مس��تودعات ومخ��ازن وهن��كارات للقط��ارات، انض��م 

عل��ى أثره��ا الكثي��ر م��ن العم��ال واملوظفي��ن وس��ائقي القط��ارات، وبن��وا ألنفس��هم بيوت��ا فيه��ا.

تسمية البلدة 

كــري علــي قاســما – كــري كوجــرا – كــر كمبــر– املحطــة -  تــل كوجــر – تــل كوشــك و تــل 

كوجــك – اليعربيــة، كله��ا تس��ميات لنف��س البل��دة، وهن��اك ع��دة وجه��ات نظ��ر لتس��مية اس��م 

ه��ذه املدين��ة وه��ي:   

  Girê Elî Qasima 1- سميت بـ كري على قاسما
من��ذ القدي��م س��ميت بكــري علــي قاســما، وعل��ي قاس��ما ه��و م��ن أح��د أف��راد عشــائر كوجــر 

امليــران مــن فخـــ كوتوليــا kotoliya عل��ى األغل��ب، ه��ذا م��ا يؤك��ده أكث��ر اآلراء، وه��ذه التس��مية 

معروف��ة بي��ن املعمري��ن وبي��ن س��كان املنطق��ة, وأغل��ب الس��كان يرجح��ون ب��أن ه��ذا االس��م ه��و 
 أو أح��د الوجه��اء ف��ي عش��ائر 

ً
أق��دم تس��مية  ملنطق��ة ت��ل كوج��ر، وأغلبه��م يؤك��د بأن��ه كان زعيم��ا

2  د. آزاد أحمد علي
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الكوج��ر ف��ي تل��ك الحقب��ة الزمني��ة، أي قب��ل أن تبن��ى البل��دة الحالي��ة ويس��كنها أح��د، فكان��ت 
تس��مى بك��ري عل��ي قاس��ما أي ت��ل عل��ي قاس��م،  كون��ه توف��ي هن��اك ودف��ن ف��ي التل��ة ف��ي أواخ��ر الق��رن 

التاس��ع عش��ر املي��ادي.

 Girê Koçera 2- سميت بكري كوجرا
س��ميت به��ذا االس��م نس��بة إل��ى العشــائر الكرديــة الكوجــر, كونه��م كان��وا يس��كنون ح��ول 

 ف��ي فص��ل الش��تاء عن��د نزوله��م م��ن منطق��ة 
ً
الت��ال املنتش��رة ف��ي منطق��ة ت��ل كوج��ر األكث��ر دفئ��ا

الجب��ال واملصاي��ف م��ن هركــول Herekol وباقــي الجبــال فــي زوزان. ك��ون املنطق��ة كان��ت مراع��ي 

ف��ي الش��تاء, فينزل��ون م��ن منطق��ة الجب��ال إل��ى منطق��ة ك��ري كوج��را- الحالي��ة ألنه��ا أدف��أ.

وبحس��ب أح��د املعمري��ن ف��ي ديــرك: “أن��ا أتذك��ر أن دي��رك كان��ت أرب��ع بي��وت, حوال��ي الع��ام 
1920م قتل��وا راع��ي م��ن أح��د عش��ائر الكوج��ر اس��مه محمــد عمــر م��ن عائل��ة  .Bêdir وه��و 
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ع��دة  عليه��م  أغ��اروا  امليرانيي��ن  لك��ن  زراعته��م,  إل��ى  ماش��يته  دخ��ول  بس��ـب  املي��ران,  عش��يرة  م��ن 

م��رات وهج��روا س��كان دي��رك وخرب��وا وهدم��وا منازله��م...« ه��ذا ي��دل عل��ى أن كوج��ر املي��ران كان��وا 

يس��كنون منطق��ة ت��ل كوج��ر من��ذ أكث��ر م��ن /100/ مائ��ة ع��ام.

 Mehete 3- سميت باملحطة

كانــت  البل��دة  ف��ي  للقط��ارات  محط��ة  بن��اء  ت��م  الحديــدي,  الخــط  بن��اء  م��ن  االنته��اء  بع��د 

وهن��كارات  ومخ��ازن  مس��تودعات  تض��م  كان��ت  حي��ث  ســورية،  فــي  الرئيســية  املحطــات  مــن 

للقط��ارات. وبعده��ا ت��م بن��اء البل��دة، وس��كنها الع��رب والك��رد وحت��ى الع��ام 1980م، كان��ت تس��مى 

ت��ل كوج��ر باملحطــة وحت��ى اآلن، املعمري��ن م��ن س��كان املنطق��ة يس��مونها باملحط��ة, نس��بة إل��ى 

محط��ة القط��ار الت��ي بني��ت ف��ي تل��ك البل��دة.

   Til koçr4- سميت بتل كوجر

تل هو تعريب للكلمة الكردية كر )Gir يعني تل( أي تلة الكوجر -  تل كوجر، فالتسمية 

األصليــة هــي )كــري كوجــرا(, وه��ذه التس��مية أطلقه��ا الس��كان عليه��ا، بس��ـب ت��ل قريــب مــن 

البلــدة كان يجتم��ع بالق��رب من��ه الك��رد الكوج��ر، وخاص��ة ف��ي فص��ل الربي��ع لرع��ي مواش��يهم وبي��ع 

منتجاته��م الزراعي��ة م��ن الحلي��ب والجب��ن والكع��وب ولح��وم الحيوان��ات إل��ى العم��ال والتج��ار 

واملزارعي��ن، س��واء للس��كان القريبي��ن م��ن الت��ل أو املاري��ن عب��ر طري��ق ع��ام املوص��ل – نصيبي��ن.

5- سميت باليعربية  

قام��ت الحكوم��ة الس��ورية بتعري��ب أس��ماء الق��رى وامل��دن الكردي��ة ف��ي مشــروعها الشــوفيني 
ديموغرافي��ة  تغيي��ر  أج��ل  م��ن   1957 آذار   24 بتاريــخ   /346/ رقــم  باملرســوم  والعنصــري 

وخصوصي��ة املناط��ق الكردي��ة، كم��ا ت��م نق��ل املرك��ز اإلداري للناحي��ة م��ن بل��دة )ديــرون آغــا 

( الحدودي��ة إليه��ا، أواس��ط الق��رن العش��رين، 
ً
Dêrûna axê، التــي ســميت ديــر غصــن حاليــا

بهدف السيطرة على الريف الكردي الشمالي وربطه مع هذه البلدة، املتشكلة حول املحطة.

 بـ تل كوشك أو تل كوجك   
ً
6-  تسمى أيضا

واللكن��ة  الع��رب  املنطق��ة  س��كان  بع��ض  بلهج��ة  ولك��ن  كوج��ر،  ت��ل  تس��مية  نف��س  وه��ي 

أن  الكثي��رون  يس��تطيع  ف��ا  عربي��ة،  وليس��ت  كردي��ة  ه��ي  كوج��ر  كلم��ة  ك��ون  به��م,  الخاص��ة 

ينطقوه��ا صحيح��ة، فيلفظ��ون كلم��ة كوج��ر بكوش��ك أو كوج��ك, والكلمتي��ن تعن��ي كوج��ر, ولك��ن 

الش��وفينيين والعنصريي��ن م��ن بع��ض الس��كان وم��ن بع��ض املوظفي��ن الرس��ميين ف��ي حكوم��ة 

أو  كوش��ك  ب���   
ً
قص��دا ويلفظونه��ا  يكتب��ون  الك��ردي  الش��عب  عل��ى  الحاق��دة  س��وريا  ف��ي  البع��ث 
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كوج��ك كن��وع م��ن التعري��ب والتصغي��ر والتحقي��ر، وحت��ى الكثي��ر م��ن الخرائ��ط الس��ورية الت��ي 

ت��درس ف��ي املناه��ج املدرس��ية أو الخرائ��ط العام��ة, كان��ت تحت��وي عل��ى ه��ذه التس��مية الخاطئ��ة 

املح��روف. االس��م  نف��س  يس��تخدم  س��وريا  أطل��س  وحت��ى 

7- وهناك رواية أخرى تقول إنها تسمى كر كمبر أي تلة الزنار

 وأثن��اء حروبه��م م��ع الش��مر أو م��ع غيره��م، 
ً
ت��روي الرواي��ة أن��ه كان��ت الق��وات الكردي��ة قديم��ا

ش��نكال  باتج��اه  ينطلق��ون  كان��وا  ومنه��ا  قواته��م  تجهي��ز  ويت��م  كوج��ر  تل��ة  عل��ى  يرابط��ون  كان��وا 

وغيره��ا م��ن جبه��ات القت��ال، وس��ميت بتل��ة الكمب��ر أي تل��ة الزن��ار )أي تل��ة الح��زام(.

األســماء الكرديــة األصيلــة والتاريخيــة لقــرى منطقــة كــري كوجــرا – تــل كوجــر قبــل 

التعريــب
الش��عب الك��ردي ع��اش وم��ا زال يعي��ش عل��ى أرض��ه التاريخي��ة, تؤك��د ذل��ك الكثي��ر م��ن اللق��ى 

األثرية واملس��ميات الطبيعية )تال –أنهار- جبال – هضاب – أودية – أس��ماء قرى(، فحتى 

اآلن أس��ماؤهم باللغ��ة الكردي��ة األصيل��ة, وبقي��ت ه��ذه األس��ماء موج��ودة, والتاري��خ ال يمك��ن أن 

يغي��ره أو يس��تبدله بمراس��يم وق��رارات عنصري��ة وش��وفينية, وفيم��ا يل��ي بع��ض األس��ماء الكردي��ة 

األصلي��ة والتاريخي��ة لق��رى منطق��ة ك��ري كوج��را – ت��ل كوج��ر قب��ل التعري��ب:   

م
 Navên Gundên
Dora girê koçera

Yên resen

األمساء املستعربة  للقرى 
الكردية  التابعة ملنطقة 
كري كوجرا ـ تل كوجر ـ 

بعد التعريب
1Herwendaجنيدية
2Gikê maraصفا
3Gir hokتل عرب
4Bihorê guhîtطاش
5Warê meterدردارا
6Newala Erebaموالح
7Ware zêvصـيحية
8Girê tolikخراب جير
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9
Warê Hesenê 

Mehemeبوثة

10Girkê şabîخويتلة
11Mişêrfeسند
12Kerpîcصديدية
13Gir kemberجحيشية
14Qepoضفران خدعان
15Girkê nohابو حجر
16Gir tîjikتل صرا
17Heft behran ) Beran(شحفانية
18Gir hok)فزع )كرهوك
19Girê fate (rojava)السوادي غربي
20Girê fate (rojhilat î)السوادي شرقي
21Girê Elî Qasimaاليعربية
22Kanî kilê/ صهريج غربي /طرابلة
23Bîra Birahîm axaصهريج شرقي
24Bîra rûvîصهريج وسط
25Bîra sêvoخدعان كبير
26Girê temtûlعليانية
27Girê firîzام حبال
28Warê reşikaتل غزال
29Girê stêrkêحميد مجول
30Gir feydeتل مشحم
31Şityanيوسفية
32Gir gozelناعور
33Til eloتل علو
34Totirneحجي إبراهيم
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35Gir holikدويم
36Xabûrê kiçikمسعود الرفيع
37Xabûrê mezinمسعود الكبير
38Girkê xecoسويد
39Hamo kerالحرية
40Kirhoالحسناء

)هذه األسماء من بحث للباحث الكردي محمد رشيد(

 لناحية كري كوجرا – اليعربية 
ً
بلدات وقرى تابعة إداريا

عدن��ان,  البطح��ة,  قحط��ان،  حس��ن،  وخ��راب  زارب��ة  قري��ش,  ثقي��ف،  الحريش��ية,  ه��وزان, 

مناص��ب  أب��و  ت��ل  الـس��تاني,  خرب��ة  الركابي��ة,  الثامري��ة،  الهوي��ره،  خودلش��ة،  الجحيش��ية, 

وتوابعه��ا, ت��ل الس��حم, الفرحاني��ة, حرم��ك, أم كري��ن, الفدغمي��ة، ال��دردارة، الهرم��ة، اللهيـي��ة, 

النعيمي��ة, الخزن��ة والخميس��ية, املش��حنيه, بئ��ر املال��ح, طوب��رش, الحس��انية, املالح��ة, الكري��ات, 

ت��ل حس��ن, أم خش��وف, امل��رة, الس��يحة )الضي��ف(, بئ��ر الحل��و, ت��ل ناع��ور, الش��وفه, الط��اش 

غرب��ي، ك��وز ش��رقي، الك��وز الغرب��ي, الك��وز الش��مالي الصغي��ر, غزي��ك, ت��ل ح��داد، جدع��اوي، أم 

العظ��ام، ت��ل فخ��ار, املس��عودية، البوث��ة )ب��ردان(، ط��اش ش��رقي, مرزوق��ة, أم كهي��ف تحتان��ي, 

خرب��ة البي��ر تحتان��ي, فطوم��ة, مس��عدة, ت��ل الص��داة، الحري��ة، أب��و صال��ح, الش��عفانية، س��ليمان 

تحتان��ي,  البي��ر  خرب��ة  فوقان��ي،  البي��ر  خرب��ة  العن��زي,  تحتان��ي,  عل��و  ت��ل  اله��ادي,  قلع��ة  س��اري، 

محمودي��ة, مس��عود صغي��ر, مس��عود كبي��ر, مس��تريحة، دوي��م، الرمضاني��ة, علكان��ة, ت��ل مش��حن، 

عل��ي آغ��ا، كريفات��ي, أم كهي��ف فوقان��ي, البيلون��ة، الحس��ناء، الصف��اء, ت��ل ع��رب، اليوس��فية, 
أم  رفي��ع,  مس��عود  -الوردي��ة,  الجحيش��ية  الصديدي��ة,  س��يحه,  جنيدي��ة,  البوث��ه,  حج��ر,  أب��و 

حب��ال, صي��دا, خ��راب الجي��ر، العثماني��ة, خ��راب البي��ر, املش��يرفه, ت��ل غ��زال, صهري��ج وس��طاني, 

عرج��ه,  صـيحي��ة,  خدع��ان,  إبراهي��م,  حج��ي  خويتل��ة,  مج��ول,  حمي��د  علياني��ة,  غرب��ي,  صهري��ج 

ديرقس��وة.  الكري��ات, 
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سكان منطقة تل كوجر 

تابع��ة  الوس��طى  الق��رون  ومن��ذ  كوج��را  ك��ري  ضمنه��ا  وم��ن  الحالي��ة  ديــرك  منطق��ة  كان��ت 

إلم��ارة )بوتــان - Botan(، ح��كام مدين��ة جزي��رة )Botan(، وكان آخره��ا إم��ارة البدرخانيي��ن الت��ي 

حكم��ت م��ن الق��رن الثال��ث عش��ر وحت��ى أواخ��ر الق��رن التاس��ع عش��ر املي��ادي، حي��ث  تع��ود 

العش��ائر األصلي��ة ف��ي ه��ذه املنطق��ة إل��ى تل��ك الحقب��ة وم��ا س��بقها، فه��م م��ن عش��ائر بوت��ان.

إن منطق��ة ت��ل كوج��ر ه��ي منطق��ة بري��ة تق��ع جن��وب منطق��ة (دش��تا هس��نا(  موطــن عشــيرة 

 
ً
 م��ن جن��وب نه��ر الســفان Sefan ش��ماال

ً
)هســنا Hesina( الكرديــة, تمت��د ه��ذه املنطق��ة ب��دأ

، وه��ي منطق��ة أق��ل خصوب��ة م��ن الدش��ت وأق��ل 
ً
وحت��ى جبــل شــنكال Şingal )ســنجار( جنوبــا

، لكنه��ا كان��ت منطق��ة مراع��ي غني��ة ومهم��ة للعش��ائر الت��ي اعتم��دت عل��ى تربي��ة املاش��ية، 
ً
مط��را

وق��د تقاس��مت ه��ذه املنطق��ة مجموعت��ان، األول��ى ه��ي عش��يرة )آباســان( الت��ي كان��ت وال زال��ت 

وعش��ائر  زراعي��ة،  عش��يرة  وه��ي   )Gundik )كنــدك-  بجب��ل  واملحيط��ة  املطل��ة  الق��رى  تقط��ن 



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 80
من��ذ  وذل��ك  آغ��ا،  ج��ل  نه��ر  وحت��ى  كــري كوجــرا – تــل كوجــر  منطق��ة  ف��ي  كان��ت  الت��ي  الكوج��ر 

أكث��ر م��ن 300 س��نة، وربم��ا قب��ل ذل��ك. كم��ا يتواج��د ف��ي املنطق��ة املحيط��ة بجب��ل )قــره جــوخ - 

كراتشــوك( الكوج��ر والفاحي��ن، إال أن الكوج��ر م��ا زال��وا  يش��غلون تل��ك املنطق��ة.

   وف��دت إل��ى املنطق��ة ف��ي بداي��ات الق��رن العش��رين عش��يرة شــمر وه��ي  قبيل��ة عربي��ة، وف��دوا 

 ف��ي الق��رن التاس��ع عش��ر يتواف��دون إل��ى 
ً
مــن نجــد بعــد ســيطرة آل ســعود عليهــا، وكان��وا س��ابقا

 ع��ن املرع��ى ف��ي س��نوات الجف��اف، وه��م ينتش��رون ح��ول منطق��ة ت��ل كوج��ر 
ً
ه��ذه املنطق��ة بحث��ا

وجنوب��ي وادي ال��رد، وف��ي منطق��ة ت��ل عل��و.

الدوائر الخدمية الرسمية والخاصة في تل كوجر 

توج��د ف��ي بل��دة ت��ل كوج��ر دائ��رة مصالــح زراعيــة وع��دد م��ن الوحــدات اإلرشــادية وه��ي 

الحب��وب  لتخزي��ن  والصوامــع  مصــرف زراعــي،  فيه��ا  يوج��د  كم��ا  املنطق��ة.  ق��رى  عل��ى  موزع��ة 

الواقع��ة ف��ي كل مــن بلــدة تــل كوجــر )معدنيــة( وتــل علــو )بيتونيــة( وبطاق��ة تخزيني��ة قدره��ا 

/120000 / مائ��ة وعش��رون أل��ف ط��ن م��ن الحب��وب، وفيه��ا وحــدة غربلــة إلكثــار البـــار.
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   ف��ي ت��ل كوج��ر ع��دد م��ن الجمعي��ات ف��ي مج��ال عم��ل الرابط��ة الفاحي��ة، كم��ا يوج��د فيه��ا 

مركز بلدية، مديرية ناحية، محكمة، وحدة مياه، مركز كهرباء، دائرة أعاف، مركز ثقافي، 
محط��ات محروق��ات، عي��ادات أطب��اء، صيدلي��ات، مخاب��ر طبي��ة ودور أش��عة للتصوي��ر، ف��رن 

آل��ي وع��دد م��ن األف��ران الخاص��ة الصغي��رة. ويع��د مش��روع الس��وق الح��رة  ف��ي املعب��ر الح��دودي م��ع 

الع��راق أه��م مش��روع ف��ي ناحي��ة ت��ل كوج��ر.
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معالم منطقة تل كوجر  

 )حمو كار( 
ً
تل حموكر Girê Hemo ker ويسمى أيضا

املســتوطنات  أقــدم  أح��د  يعتب��ر  إذ  األثري��ة،  كوج��را  ك��ري  منطق��ة  معال��م  أه��م  م��ن  ه��و 

ك��ر  حم��و  مبان��ي  ف��ي  اكتش��فت  لق��د  س��نة.  ســبعة آالف  عمره��ا حوال��ي  التاري��خ,  ف��ي  البشــرية 

بي��ن  الفاصل��ة  الح��دود  عل��ى  الت��ل  يق��ع  التاري��خ.  ف��ي  الهوائ��ي  للتكيي��ف  نظ��ام  أول  القديم��ة 

س��ورية والع��راق، بالق��رب م��ن جب��ل ش��نكال )س��نجار(، اكتش��فت البعث��ة الس��ورية- األميركي��ة 

املش��تركة للتنقي��ب ع��ن اآلث��ار فيه��ا مدين��ة أثري��ة مهم��ة، يع��ود تاريخه��ا إل��ى األلــف الخامــس قبــل 

امليــالد3. ج��رى ه��ذا االكتش��اف امله��م ف��ي موق��ع ت��ل حموكــر األث��ري عل��ى مس��احة مائت��ي هكتــار 

م��ن األرض، عل��ى ش��كل مرب��ع وس��ط الس��هول املحص��ورة بي��ن جب��ل شــنكال Şingal ف��ي الجن��وب 

3  في الواقع ثمة العديد من المواقع األخرى أقدم من حموكار، وخاصة ما اكتشف في كول تبه 

بغرب أورفا في السنوات العشر األخيرة.- الحوار
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وسلس��لتي جب��ال طــوروسToros  وزاغــروس Zagros ف��ي الش��مال والش��مال الش��رقي، ويبع��د 

، بينم��ا يبع��د ع��ن نه��ر 
ً
املوق��ع ع��ن نه��ر دجلــة باتج��اه الجن��وب الغرب��ي مس��افة خمســين كيل��و مت��را

.
ً
جقجــق )ال��ذي يخت��رق مدين��ة قامشــلو Qamişlo( بحوال��ي خمــس وســتين كيل��و مت��را
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إن  ق��ال:  ال��ذي  س��ورية  ش��رقي  بش��مال  الرق��ة،  متح��ف  أمي��ن  وبحســب محمــد مكطــش 

الزراعي��ة، وكان��ت ت��روى م��ن ع��دة أنه��ار تأت��ي م��ن  أراضـ��ي ت��ل حموك��ر م��ن أخص��ب األراضـ��ي 

الش��مال إل��ى الجن��وب، وأخ��رى م��ن جب��ل ش��نكال باتج��اه الش��مال، وتلتق��ي جميعه��ا لتش��كل 

بحيرة كانت تخضع مياهها لعملية تنظيم معينة لري السهول الزراعية الواسعة والخصبة، 

وفس��ر مكط��ش معن��ى كلم��ة »حم��وكار« فق��ال إن اس��م »كار« يعن��ي الصف��ة والعم��ل وف��ي اللغ��ة 

الس��ومرية القديم��ة وكذل��ك اللغ��ة الكردي��ة، يعن��ي م��كان العم��ل ال��ذي ينظ��م ش��ؤون العاملي��ن. 

لقــى  عل��ى  فيه��ا  عث��ر  وق��د  نس��مة،  أل��ف  خمســة وعشــرين  لحوال��ي   
ً
موطن��ا كان��ت  أنه��ا  ويعتق��د 

أثريــة مهم��ة، مم��ا يعطيه��ا مي��زة ف��ي تط��ور الف��ن التش��كيلي والنح��ت والزخرف��ة، كم��ا يق��ول مدي��ر 
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متح��ف الرق��ة ورئي��س الجان��ب الس��وري ف��ي بعث��ة التنقي��ب الس��ورية - األميركي��ة، أن م��ا عث��ر 

فيه��ا م��ن لق��ى أثري��ة تعطيه��ا األولوي��ة بالنس��بة إل��ى امل��دن األخ��رى الت��ي تع��ود إل��ى تل��ك الفت��رة. فق��د 

اكتش��ف فيه��ا أقــدم نظــام للتكييــف الهوائــي فــي التاريــخ، ويتمث��ل ف��ي وج��ود مم��رات ف��ي ج��دران 

ثنائي��ة متوازي��ة تفص��ل بينهم��ا مس��افة م��ن الف��راغ ال تتج��اوز خمســة عشــر س��نتيمترا تس��مح 

بتدف��ق اله��واء املكي��ف النق��ي ملقاوم��ة ح��ّر الصي��ف. وأك��د مكط��ش أن الس��كن اس��تمر ف��ي ه��ذه 

املدين��ة األثري��ة من��ذ األلــف الخامــس قبــل امليــالد وحتــى العصــر اإلســالمي املبك��ر، أدرك��ت 

أمك��ن  الت��ي  الس��طحية  واللق��ى  الطوبوغراف��ي  املس��ح  خ��ال  م��ن  املوق��ع  ه��ذا  أهمي��ة  البعث��ة 

العث��ور عليه��ا. م��ن ناحي��ة ثاني��ة ي��رى الباح��ث األث��ري الس��وري الدكت��ور عمــر العظــم مدي��ر 

املعم��ل الفن��ي ف��ي مديري��ة اآلث��ار واملتاح��ف ف��ي س��ورية )وه��و خبي��ر حاص��ل عل��ى درج��ة الدكت��وراه 

م��ن جامع��ة لن��دن ف��ي األثنوغرافي��ا، واملس��ؤول ع��ن الجان��ب الس��وري ف��ي بعث��ة  حموكــر( أن��ه 

 مجموع��ات بش��رية م��ن جن��وب 
ً
ق��د هاج��رت ف��ي منتص��ف األلــف الرابعــة قبــل امليــالد تقريب��ا

ب��اد الرافدي��ن إل��ى س��ورية وأسس��وا فيه��ا مس��تعمرات س��كنية، وأدى ه��ذا االحت��كاك بس��كان 

املنطق��ة األصليي��ن إل��ى تط��ور ف��ي نظ��ام العم��ران، وتط��ور ف��ي مب��دأ حك��م امللكي��ة ونظ��ام الدول��ة. 

املكتشفات األثرية في حموكر  

تع��ود  بالفخــار والرمــاد  اللبــن مليئــة  مــن  أبنيــة  ع��ن  حموك��ر  ت��ل  موق��ع  ف��ي  كش��ف        

 
ً
أيض��ا ووج��دت  - النحاسـ��ي  الحج��ري  العص��ر  أي  املي��اد،  قب��ل  الرابع��ة  األل��ف  منتص��ف  إل��ى 

، كان��ت تس��تخدم للطه��و 
ً
أربع��ة أو خمس��ة أفــران كان��ت مقبب��ة، يبل��غ قط��ر بعضه��ا متري��ن تقريب��ا

والخب��ز وطب��خ اللح��وم، وذل��ك لوج��ود كمي��ة كبي��رة م��ن العظ��ام الحيواني��ة، باإلضاف��ة إل��ى امل��واد 

النباتي��ة املفحم��ة كالحب��وب وغيره��ا. ويتول��ى الدكت��ور العظــم دراس��ة ه��ذه العين��ات وتحليله��ا 

ف��ي مخاب��ر املديري��ة العام��ة لآلث��ار واملتاح��ف الس��ورية. كذل��ك اكتش��فت كســر فخاريــة يس��تنتج 

أن معظمه��ا يع��ود إل��ى آوان كبي��رة الحج��م كان��ت تس��تخدم ف��ي الطه��و وتحضي��ر الطع��ام، وي��دل 

حج��م ه��ذه األوان��ي عل��ى أنه��ا كان��ت تس��تعمل لتحضي��ر طع��ام جماع��ي أو لخدم��ة تتج��اوز أف��راد 

األس��رة، وه��ذا ي��دل عل��ى وج��ود إدارة حكومي��ة بش��كل م��ا. كذل��ك اكتش��ف وج��ود امت��داد للبن��اء 

خ��ارج الس��ور، وه��ذا يثـ��ت أن التط��ور العمران��ي انطل��ق م��ن ه��ذه املنطق��ة ول��م ي��أت إليه��ا م��ن 

الخ��ارج.

 ثـت من خال املسح السطحي أن مساحة 
ً
      حجم املوقع والفترات التي مر فيها: أيضا
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، لك��ن ف��ي ح��دود األل��ف الثال��ث، امت��دت 

ً
 تقريب��ا

ً
موق��ع  حموك��ر كان��ت تبل��غ ثاث��ة عش��ر هكت��ارا

حت��ى بلغ��ت )102( هكت��ار وم��ن نوعي��ة الفخ��ار ال��ذي اكتش��ف ف��ي املوق��ع تبي��ن أن��ه يع��ود إل��ى فت��رة 

 معروف��ة ف��ي جن��وب الع��راق، وه��ذا يؤك��د وج��ود عاق��ات م��ع 
ً
اوروك فه��و يش��به أوان��ي وأش��كاال

جن��وب ب��اد الرافدي��ن. وبع��د ه��ذه الفت��رة ُهج��ر املوق��ع، واس��تخدم عل��ى ش��كل ق��رى صغي��رة حت��ى 

الفت��رة اآلش��ورية الجدي��دة، ث��م الفت��رة الس��لوقية )200( قب��ل املي��اد، لك��ن آخ��ر فت��رة س��كن فيه��ا 

موق��ع حموك��ر كان حوال��ي )700( بع��د املي��اد أي ف��ي املرحل��ة اإلس��امية - األموي��ة.

 ومن معالم تل كوجر املعروفة “فندق أم إسماعيل” 

       بن��ي الفن��دق ف��ي ســتينات الق��رن املاضـ��ي وال��ذي ع��رف آن��ذاك ب��� »فن��دق أم إس��ماعيل«، 

 إل��ى ام��رأة حلبي��ة كان��ت تمتلك��ه، وكان دكتات��ور الع��راق صــدام حســين م��ن أش��هر نزالئ��ه، 
ً
نس��بة

حي��ن ف��ّر م��ن الع��راق عق��ب محاولت��ه اغتي��ال الرئي��س الراح��ل عب��د الكري��م قاس��م، كم��ا ج��اء 

ف��ي أح��د اللق��اءات مع��ه.

»صور من البلدة واملنطقة الحرة«
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أهم الشخصيات في منطقة كري كوجرا – تل كوجر

- نايف مصطفى باشا
الش��خصيات  أب��رز  م��ن  واح��د  رئيــس عشــيرة الكوجــر امليــران  باش��ا  ناي��ف  الش��يخ  يعتب��ر 

ف��ي  األب��رز  ال��دور  ل��ه  كان  و جب��ل ق��ره ج��وخ وكذل��ك ق��رى الكوج��ر.  ديري��ك  منطق��ة  تاري��خ  ف��ي 

تعزي��ز العاق��ات األخوي��ة م��ا بي��ن الطوائ��ف والعش��ائر املختلف��ة، كم��ا يعتب��ر م��ن الش��خصيات 

الوطني��ة الب��ارزة ف��ي النض��ال ضــد االســتعمار الفرنسصــي, ول��د الش��يخ ناي��ف مصطف��ى باش��ا ع��ام 

1890، وتوفي في العام 1966 ودفن في أعلى قمة في جبل قره جوخ, ولقد لعب الش��يخ نايف 

 ف��ي ح��ّل املش��اكل الكثي��رة الت��ي كان��ت تحص��ل بي��ن العش��ائر، حي��ث كان ل��ه كلم��ة 
ً
 كبي��را

ً
باش��ا دورا

 لش��جاعته 
ً
مس��موعة، وكان يؤخ��ذ بمش��ورته، للحكم��ة البالغ��ة الت��ي كان يتمت��ع به��ا، إضاف��ة
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واملحتاجي��ن.  للفق��راء  ومس��اعدته  البال��غ  كرم��ه  به��ا  يش��تهر  الت��ي  األش��ياء  م��ن  وكان  البالغ��ة. 

 م��ن األبن��اء بل��غ عدده��م خمس��ة عش��ر ابن��ا، ه��م:  
ً
توف��ي الش��يخ ناي��ف باش��ا وت��رك وراءه ع��ددا

عبدالعزي��ز – ن��واف – ده��ام – مصطف��ى – عب��د الكري��م – محم��د – عف��دي – فاي��ق )توف��ي 

وه��و طف��ل ( - إبراهي��م – ش��اش – عكي��د – عل��ي - س��مكو – حس��و.

تل كوجر نحو الحرية

للهج��رات  نتيج��ة  األخي��رة,  اآلون��ة  ف��ي  من��زل   )1600( كوجــر  ت��ل  مدين��ة  من��ازل  ع��دد  بل��غ 

الطبيعي��ة م��ن الري��ف إل��ى املدين��ة، حي��ث ل��م كان��ت املدين��ة ف��ي الخمس��ينات م��ن الق��رن املاضـ��ي 

 إل��ى املس��يحيين م��ن 
ً
مج��رد قري��ة، ل��م يك��ن يتج��اوز ع��دد س��كانها املئــات م��ن ك��رد وع��رب إضاف��ة

أرم��ن وس��ريان.  بع��د األحــداث األخيــرة التــي شــهدتها ســورية, نال��ت مدين��ة ت��ل كوج��ر حصته��ا 

بجبهــة  املتمثل��ة  إليه��ا  التكفيري��ة  الجماع��ات  دخ��ول  بع��د  وبالتحدي��د  والدم��ار  الخ��راب  م��ن 

النصــرة والدول��ة اإلس��امية ف��ي الع��راق والش��ام )داعــش( وكتائ��ب مس��لحة تح��ت مس��ميات 

إس��امية, حي��ث أصب��ح األم��ن واالس��تقرار ش��يئان ن��ادران له��ذه املدين��ة إن ل��م نق��ل معدومت��ان, 

 ع��ادت بن��ا ف��ي الذاك��رة إل��ى عص��ور م��ا قب��ل اإلس��ام, بممارس��ات 
ً
فطبق��وا بح��ق ش��عبها حكم��ا

»نايف مصطفى باشا«
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وعقوب��ات تـتع��د ع��ن اإلنس��انية واألخ��اق م��ن جل��د وس��لخ ونح��ر وقط��ع لل��رؤوس, ف��ي س��احات 

ميداني��ة تس��مى بأس��ماء تبع��ث الخ��وف ف��ي القل��وب, وبتعبي��ر آخ��ر أصبح��ت مدينــة لألشــباح 

 لل��كاب والقط��ط .
ً
ومرتع��ا

اس��تمر ه��ذا الوض��ع مل��دة زادت ع��ن س��نة كامل��ة, كان��ت نتيجته��ا هج��ر ثاث��ة أرب��اع س��كانها 

وقتل الكثير من أبنائها مع ممارسات النهب والسرقة التي طالت املمتلكات الخاصة والعامة 

م��ن آب��ار النف��ط وصوام��ع الحب��وب ومراك��ز حكومي��ة ومدني��ة، لتنق��ل بش��احنات خاص��ة إل��ى 

دول متعامل��ة معه��م كالدول��ة التركي��ة م��ن خ��ال معاب��ر تس��يطر عليه��ا ه��ذه الجماع��ات كمعب��ر 

تــل أبيــض الحــدودي. 

ولجش��ع وبطش هذه الجماعات التي لم تروى, س��عت جاهدة مد نفوذها والس��يطرة على 

 مهاجم��ة مناط��ق أخ��رى م��ن حوله��ا والت��ي كان��ت 
ً
 وتك��رارا

ً
ق��رى وم��دن قريب��ة منه��ا, فحاول��ت م��رارا

بحماي��ة وح��دات حماي��ة الش��عب )YPG(, ونتيج��ة للهجم��ات الكثي��رة الت��ي قام��ت به��ا, ولج��وء 

وح��دات  قام��ت  منه��م,  لتخليصه��م    )YPG( قي��ادات إل��ى  العربي��ة  القبائ��ل  وجه��اء  م��ن  الكثي��ر 

خس��ائر  تكبيده��م  بع��د  الجماع��ات  تل��ك  بط��رد  املنطق��ة  أبن��اء  بمس��اعدة  الش��عب  حماي��ة 

طرفه��م  م��ن  اللذي��ن  أبنائه��ا  إل��ى  املدين��ة  بتس��ليم  قام��ت  ث��م  وم��ن  واألرواح,  العت��اد  ف��ي  فادح��ة 

أسســوا مراكــز أمنيــة لتنظيــم البلــدة وإعــادة امليــاه إلــى مجاريهــا.

 فق��د ت��م بتاري��خ 2013-9-23م اإلع��ان ع��ن تأس��يس مرك��ز ق��وات األم��ن )األســايش( ف��ي 

األم��ن  ق��وات  باس��تثناء  ش��خص  أي  املدين��ة  يدخ��ل  ل��م   
ً
يوم��ا  )45( يق��ارب  م��ا  ومل��دة  املدين��ة, 
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املتفج��رة  امل��واد  م��ن  هائل��ة  كمي��ات  لوج��ود  وذل��ك   )YPG( العس��كرية  والق��وات  )األس��ايش( 

للمدين��ة. التحتي��ة  البني��ة  ولتأمي��ن  الطرق��ات,  عل��ى  املبعث��رة  واأللغ��ام 

- تمت��از بل��دة ت��ل كوج��ر بالتعاي��ش الس��لمي املش��ترك بي��ن جمي��ع مكون��ات املنطق��ة م��ن ك��رد 

وع��رب عل��ى خ��اف التعاي��ش الطبق��ي ال��ذي كان��ت تعيش��ه. 

ت��م  الحق��ا ت��م إنش��اء مرك��ز ومس��توصف خ��اص بأطب��اء ب��ا ح��دود. كم��ا ت��م افتت��اح املعب��ر 

 ولغاي��ة الس��اعة 7مس��اًء. إل��ى أن توق��ف م��رة أخ��رى. 
ً
 م��ن الس��اعة 8 صباح��ا

ً
الح��دودي يومي��ا

ه��ذا وم��ا زال��ت محط��ة القط��ار املوج��ودة ف��ي املدين��ة مغلق��ة وعاطل��ة ع��ن العم��ل. 

أهمية تل كوجر ومحطتها وتداعيات الثورة السورية عليها  

هـــا وقــد كتــب الدكتــور آزاد علــي عــن هـــه املرحلــة: “م��ا ه��و مثي��ر لانتباه أن هذه البلدة 

الصغيــرة الت��ي تأسس��ت ح��ول محط��ة عل��ى خــط قطــار الشــرق الســريع، تتص��ف بحساس��ية 

ح��ادة  منعطف��ات  ف��ي  والعس��كرية  األمني��ة  األح��داث  واجه��ة  لتحت��ل  وتع��اود  عالي��ة،  سياس��ية 
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ً
أص��ا الخصب��ة  س��هولها  كان��ت  الثاني��ة.  العاملي��ة  الح��رب  من��ذ  السياسـ��ي،  املنطق��ة  تاري��خ  م��ن 

فيه��ا  اس��تقرت  حت��ى  عدي��دة،  ق��رون  ط��وال  الرح��ل )كوج��ر(  الكردي��ة  القبائ��ل  ملاش��ية  مراع��ي 

بط��ون م��ن قبيل��ة ش��مر البدوي��ة العربي��ة، إب��ان الح��رب العاملي��ة الثاني��ة، واس��تقرت ف��ي املنطق��ة 

وتثـي��ت  ديموغرافي��ة  توازن��ات  لتحقي��ق  والفرنســية،  البريطانيــة  الســلطتين  م��ن  بتش��جيع 

عش��رة  نح��و  الكوجــر  س��كانها  إزاح��ة   
ً
أوال ت��م  لذل��ك  وتأمينه��ا.  العراقي��ة،   - الس��ورية  الح��دود 

والع��راق.  س��وريا  م��ن  كل  يفص��ل   
ً
حدودي��ا  

ً
معلم��ا املحط��ة  اعتم��دت  ث��م   .

ً
ش��ماال كيلومت��رات 

 أكب��ر م��ن 
ً
 وقبلي��ا

ً
 سياس��يا

ً
، لتلع��ب دورا

ً
، وارتق��ت إداري��ا

ً
انتعش��ت املحط��ة - البواب��ة اقتصادي��ا

 بدع��م م��ن س��لطات دمشــق الت��ي ترجم��ت دعمه��ا 
ً
حجمه��ا العمران��ي الجدي��د. تحق��ق ذل��ك أيض��ا

وتوجهه��ا السياسـ��ي بتعري��ب اس��م املحط��ة إل��ى )اليعربيــة( ه��ذه البل��دة الحدودي��ة الهامش��ية، 
كانت وما زالت تتس��م بس��مات جيوسياس��ية رمزية، منذ تأسيس��ها مطلع القرن املاضـي وحتى 

م��ن  النظ��ام  ق��وات  انس��حاب  وبع��د   2012 ع��ام  أواس��ط  فف��ي  الراهن��ة.  الس��ورية  االنتفاض��ة 

املناط��ق الكردي��ة، س��يطرت مجموع��ات إس��امية مس��لحة عل��ى ه��ذه البل��دة، فأغل��ق النظ��ام 

إحدى عينيه على وجودها حتى أواخر تشرين األول 2013. وبهذا تكون قد سيطرت “كتائب 

م��ن املعارض��ة الس��ورية املس��لحة” عليه��ا مل��دة تق��ارب الس��نة، م��ن دون أن تب��ذل ق��وات النظ��ام 

املتواج��دة ف��ي مدينت��ي القامش��لي والحس��كة، أي حرك��ة جدي��ة إلخراجه��ا. فق��د كان وجوده��ا 

 ف��ي األس��اس، ويثي��ر أكث��ر م��ن تس��اؤل، ألن��ه م��ن الصع��ب اس��تقرار ق��وات املعارض��ة 
ً
إش��كاليا
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، تبق��ى تــل كوجــر ثانــي أهــم 
ً
فيه��ا، أي��ا كان��ت قدراته��ا، مل��دة طويل��ة م��ن دون حماي��ة جوي��ة. عملي��ا

معبــر حــدودي رس��مي بي��ن س��وريا والع��راق، وتتص��ف البل��دة بقيم��ة اس��تراتيجية مضاف��ة ت��زداد 

الي��وم بالت��وازي م��ع ارتس��ام مس��ار التس��وية السياس��ية املرتقب��ة للمس��ألة الس��ورية.

األول 2013  تش��رين  ش��هر  أواخ��ر  فيه��ا  دارت  الت��ي  املع��ارك  أن   
ً
مس��تغربا يك��ن  ل��م  لذل��ك 

 غي��ر مس��بوق م��ن جه��ات اس��تراتيجية وإعامي��ة. فف��ي الوق��ت ال��ذي أك��دت 
ً
ق��د نال��ت اهتمام��ا

في��ه ق��وات حماي��ة الش��عب الكردي��ة س��يطرتها عل��ى املعب��ر واملنطق��ة الح��ّرة ومعظ��م أط��راف 

البل��دة، ل��م تتمك��ن ق��وات املعارض��ة الس��ورية املس��لحة االحتف��اظ بمواقعه��ا، وبالتال��ي ضم��ت 

إدارة ه��ذه البل��دة إل��ى املناط��ق الكردي��ة املج��اورة. إن محط��ة ت��ل كوج��ر تب��دو الي��وم عل��ى الرغ��م 
م��ن صغره��ا، أح��د أه��م املحط��ات السياس��ية وأخطره��ا ف��ي مس��ار التس��وية الس��ورية .”4

كم��ا وردت ف��ي صحيف��ة وول ســتريت جورنــال األمريكيــة أن الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة 

تصاع��د  عل��ى  الض��وء  الصحيف��ة  س��لطت  حي��ث  للك��رد,  العس��كري  دعمه��ا  لتوس��يع  تس��عى 

أعم��دة الدخ��ان األس��ود ف��ي أف��ق مدين��ة ت��ل كوج��ر الحدودي��ة الواقع��ة ف��ي ش��مال ش��رقي س��وريا 

4  د. آزاد احمد علي. مصدر سابق.
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عل��ى الح��دود التركي��ة العراقي��ة، بس��ـب معرك��ة قوي��ة عل��ى امل��وارد بي��ن تنظي��م الدول��ة اإلس��امية 

)داعــش( واملقاتليــن الكــرد. وأوردت الصحيف��ة ف��ي س��ياق تقري��ر عل��ى موقعه��ا اإللكترون��ي أن 

النف��ط  لتكري��ر  البدائي��ة  املعدني��ة  األف��ران  آالف  عل��ى  يعمل��ون  واألطف��ال  والنس��اء  الرج��ال 

الخ��ام ال��ذي يوزع��ه األط��راف املتحارب��ة لش��راء والئه��م، ويـي��ع الس��كان الوق��ود ال��ذي يعدون��ه 

إل��ى تج��ار الس��وق الس��وداء. وأضاف��ت الصحيف��ة أن��ه باعتب��ار النف��ط اآلن ه��و الدخ��ل الثاب��ت 

الوحي��د ف��ي ه��ذه املجتمع��ات الريفي��ة الفقي��رة، يق��دم كل جان��ب خياري��ن، إم��ا محاربتن��ا وامل��وت 

أو االنضمام إلينا وكس��ب رزقه. وأش��ارت الصحيفة إلى أن الواليات املتحدة تس��عى لتوس��يع 
والق��رى  امل��دن  عل��ى  للس��يطرة  داع��ش  تنظي��م  تقات��ل  الت��ي  الكردي��ة  للق��وات  دعمه��ا  نط��اق 

الدائ��ر  الص��راع  ه��ذا  وول ســتريت جورنــال  ووصف��ت  والف��رات،  دجل��ة  نه��ري  عل��ى  الواقع��ة 

األرض. وأوضح��ت  عل��ى  الصن��ع  البدائي��ة  األف��ران  ع��ن  الناتج��ة  الرواس��ب  مث��ل  موح��ل  بأن��ه 

الصحيف��ة أن تنظي��م الدول��ة اإلس��امية )داع��ش( يس��يطر عل��ى معظ��م الج��زء الجنوب��ي م��ن 

محافظ��ة الحس��كة ومحافظ��ة دي��ر ال��زور املج��اورة بأكمله��ا تقريب��ا، الغني��ة بالنف��ط والغ��از، 

باإلضاف��ة إل��ى معظ��م محافظ��ة الرق��ة املج��اورة.

املصادر  :  

- جريدة الشرق األوسط الدولية

-  كتيب األستاذ عبد الحميد درويش – ملحة تاريخية عن أكراد الجزيرة.  

- د. آزاد أحمــد علــي. مصيــر مناطــق غربــي كوردســـان بعــد محطــة تــل كوجــر

- الحوار املتمدن، العد )4279(، تاريخ 2013/11/18، على الرابط: 

http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid387482=  

-  ويكيـيديا، املوسوعة الحرة.                    
- محمد رشيد. مخطوطة عن تل كوجر. 

-  مركز اإلعام لقوات األسايش.

-  بعض سكان وأهالي تل كوجر. 

-  مواقع النت: شبكة والتي. شبكة )بوير( . أخبار كردية   



اآلثار
والتنقيبات

 األثرية  
- عمليــات تهريــب اآلثــار فــي ســوريا، والتــراث 

الثقافــي هــو الضحيــة.



عمليات تهريب اآلثار يف سوريا
والرتاث الثقايف هو الضحية

رستم عبدو

تع��د تج��ارة اآلث��ار واللوح��ات الفني��ة التج��ارة األق��دم ف��ي العال��م، وتح��ل ف��ي املرتب��ة الثالث��ة 

��در حج��م التج��ارة املش��روعة 
ُ
عل��ى الئح��ة الجرائ��م بع��د  تج��ارة املخ��درات واألس��لحة, حي��ث ق

غي��ر  التج��ارة  حج��م  ��در 
ُ
ق حي��ن  ف��ي   ,

ً
س��نويا دوالر  ملي��ار   50 بنح��و  الفني��ة  واللوح��ات  لآلث��ار 

, وبحس��ب اليونس��كو ف��إن الرق��م ق��د يص��ل إل��ى 
ً
املش��روعة لآلث��ار بنح��و 4 ملي��ارات دوالر س��نويا

دوالر.  ملي��ارات   6

عل��ى  اللحظ��ة  ولي��دة  تك��ون  ال  املس��لحة  الصراع��ات  وبع��د  خ��ال  اآلث��ار  نه��ب  عملي��ات 

اإلط��اق, ب��ل تس��تند ف��ي مفهومه��ا عل��ى فك��رة غنائ��م الح��رب املوج��ودة عل��ى م��دار مئ��ات الس��نين .

ونش��طت ه��ذه الفك��رة ف��ي عص��ر النهض��ة )م��ا بي��ن القرني��ن الراب��ع عش��ر والس��ابع عش��ر( 
الق��رن  أواخ��ر  ف��ي  وتوس��عت  به��ا,  واملتاج��رة  األثري��ة  اللق��ى  جم��ع  عل��ى  األوربي��ون  عم��ل  حي��ن 

التاس��ع عش��ر وبداي��ات الق��رن العش��رين، الس��يما ف��ي مناط��ق الش��رق األوس��ط, حي��ث أصبح��ت 

مناط��ق البح��ر املتوس��ط وش��مال ب��اد الرافدي��ن وج��زء م��ن إي��ران نقط��ة محوري��ة للمجموع��ات 

واملتاح��ف األوربي��ة للتناف��س م��ن أج��ل الحص��ول عل��ى القط��ع األثري��ة والتح��ف القديم��ة.

تعرض��ت العدي��د م��ن املواق��ع األثري��ة ف��ي ش��مال ب��اد الرافدي��ن ف��ي كل م��ن س��وريا والع��راق 

عرف��ت  فت��رة  ف��ي  والفرنس��ية  البريطاني��ة  الدبلوماس��ية  البعث��ات  قب��ل  م��ن  والنه��ب  للتنقي��ب 

األثري��ة.  الكن��وز  تس��تهدف  كان��ت  الت��ي  القناص��ل”  “بح��رب 
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»آثار سورية مسروقة- موقع سكانيوز العربية«

»مجموعة مسلحة امتهنت سرقة اآلثار في سوريا«
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الح��رب  خ��ال  النازي��ة  الق��وات  قب��ل  م��ن  للنه��ب  أورب��ا  ف��ي  الفني��ة  التح��ف  تعرض��ت  كم��ا 

 
ً
العاملي��ة الثاني��ة, وخ��ال ح��رب الخلي��ج  بي��ن عام��ي 1994-1991 تع��ّرض أح��د عش��ر متحف��ا

رت ب��� 3 آالف قطع��ة أثري��ة و 484 مخطوط��ة   للنه��ب وس��رقة البع��ض م��ن محتوياته��ا، ق��ّدِ
ً
عراقي��ا

فني��ة, ث��م بع��د ذل��ك ت��م تدمي��ر ونه��ب اآلث��ار األفغاني��ة, قب��ل أن تع��ود املتاح��ف العراقي��ة م��ن 

جدي��د وتفق��د حوال��ي 15 أل��ف قطع��ة أثري��ة خ��ال الح��رب العراقي��ة األخي��رة، وق��د ت��م اس��ترداد 

 فيم��ا بع��د.
ً
نصفه��ا تقريب��ا

م��ع ان��دالع األزم��ة ف��ي س��وريا ف��ي م��ارس 2011, ب��دأت أنظ��ار تج��ار وسماس��رة اآلث��ار تتج��ه 

نح��و الداخ��ل الس��وري, حي��ث نش��طت حرك��ة التنقي��ب غي��ر املش��روع ف��ي عم��وم س��وريا، حت��ى 

 لبع��ض التنظيم��ات والفصائ��ل املقاتل��ة ف��ي بع��ض املناط��ق.
ً
 لدخ��ل الف��رد وعون��ا

ً
بات��ت مص��درا

��رت عملي��ات التنقي��ب وس��هلت عملي��ة نق��ل  وتش��كلت ف��ي ه��ذه املرحل��ة ش��بكات للتهري��ب يسَّ

القط��ع إل��ى البل��دان املج��اورة، ث��م إل��ى بل��دان أخ��رى حي��ث الس��وق الس��وداء ودور امل��زاد العلن��ي.

و تكونت هذه الشبكات من:

كان��وا - 1 الذي��ن  املحليي��ن,  الس��كان  م��ن  الضعيف��ة  النف��وس  ذوي  م��ن  بس��طاء  أن��اس 

يقوم��ون بحفري��ات غي��ر ش��رعية ف��ي املواق��ع األثري��ة بداف��ع  الحاج��ة أو البطال��ة, وينهب��ون كل م��ا 
 بالغ��ة ث��م يعرض��ون 

ً
تطال��ه أيديه��م م��ن قط��ع، ملحقي��ن بالطبق��ات والس��ويات األثري��ة أض��رارا

تل��ك القط��ع األثري��ة عل��ى سماس��رة أو وس��طاء بأس��عار بخس��ة )بضع��ة دوالرات( وه��ؤالء كان��وا 

يقوم��ون بدوره��م بـيعه��ا إل��ى ش��بكات التهري��ب العاملي��ة بمئ��ات ال��دوالرات لترتف��ع أس��عارها ف��ي 

األس��واق العاملي��ة وتب��اع ب��آالف ال��دوالرات.

 وخرائ��ط ومع��دات - 2
ً
مجموع��ات أو عصاب��ات تمته��ن س��رقة اآلث��ار وتس��تخدم ص��ورا

وأجه��زة متط��ورة ف��ي عمله��ا, بالتواط��ؤ م��ع بع��ض األف��راد أو الجماع��ات م��ن الجه��ات العس��كرية 

املختلف��ة مقاب��ل مبال��غ مالي��ة.

وكان��ت ه��ذه املجموع��ات ممول��ة م��ن  كب��ار التج��ار م��ن جامع��ي التح��ف م��ن األثري��اء الذي��ن 

امل��ادي  الدع��م  تقدي��م  خ��ال  م��ن  املش��روع  غي��ر  التنقي��ب  عملي��ات  بتس��هيل  يقوم��ون  كان��وا 

واللوجس��تي وكذل��ك تس��هيل أم��ور نق��ل القط��ع األثري��ة املس��تخرجة ث��م بيعه��ا.

تنظي��م الدول��ة اإلس��امية )داع��ش( ال��ذي كان يق��وم بس��رقة وتهري��ب وتدمي��ر اآلث��ار - 3

العس��كرية  العملي��ات  تموي��ل  ف��ي  بيعه��ا  ع��ن  الناتج��ة  األرب��اح  توظي��ف  به��دف  واض��ح,  بش��كل 

وش��راء األس��لحة ودعم عناصرها من جهة وتدمير املمتلكات الثقافية كجزء من اس��تراتيجية 
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اس��تفزازية  ألس��باب ديني��ة وعقائدي��ة م��ن جه��ة أخ��رى.

وكان التنظي��م يعتم��د خم��س ط��رق أساس��ية لجم��ع األم��وال م��ن اآلث��ار تتضم��ن التراخي��ص 

والعش��وائية  املمنهج��ة  الحفري��ات  عب��ر  القط��ع  واس��تخراج  التح��ف  وس��رقة  والضرائ��ب 

املباش��ر. والتس��ويق 

التراخي��ص  ملن��ح  املخّول��ة  الجه��ة  وه��ي  اآلث��ار  ش��عبة  باس��م  خ��اص  دي��وان  للتنظي��م  وكان 

به��ذه  ترتب��ط  وكان��ت  الحف��ر،  عملي��ات  عل��ى  واإلش��راف  اإلي��رادات  وجم��ع  الضرائ��ب  وف��رض 

واملراقبي��ن. املوظفي��ن  م��ن  مجموع��ة  الش��عبة 

بالنس��بة للط��رق األساس��ية الخمس��ة الت��ي كان يعتمده��ا التنظي��م لجن��ي امل��ال فق��د أش��ارت 

التقاري��ر الص��ادرة إل��ى قي��ام التنظي��م ب���:

منح تراخيص رس��مية ملن يود التنقيب من املواطنين مقابل نس��بة %20 من قيمة - 1

القطع��ة ووصل��ت النس��بة إل��ى %40 ف��ي بع��ض األماك��ن, وكان��ت عملي��ة التنقي��ب تخض��ع لرقاب��ة 

مباش��رة م��ن جان��ب ش��عبة اآلث��ار، أم��ا بالنس��بة للقط��ع الت��ي يت��م ضبطه��ا ف��ي عه��دة أش��خاص أو 

جه��ات دون حيازته��ا لرخ��ص التنقي��ب فكان��ت تت��م مصادرته��ا ث��م تس��لم لش��عبة اآلث��ار.

وفق��ا - 2 املس��تردة  الس��لع  قيم��ة  م��ن  بالخم��س  تع��رف  كان��ت  ضريـي��ة  ع��ادة  تطبي��ق 

للش��ريعة اإلس��امية, ف��كان التنظي��م يق��وم بدف��ع م��ا مق��داره خم��س الغنائ��م ل��كل م��ن يجل��ب 

أثري��ة. )قطع��ة(  غنيم��ة 

الرق��ة - 3 ملتح��ف  حص��ل  كم��ا  املتاح��ف،  م��ن  الفني��ة  والقط��ع  األثري��ة  القط��ع  س��رقة 

وتدم��ر، وكذل��ك لبع��ض املواق��ع كم��ا ف��ي النب��ك ومعل��وال ويب��رود، والت��ي ق��درت قيم��ة مس��روقاتها 

ال��دوالرات. بمايي��ن 

العائ��دة - 4 املواق��ع  ف��ي  الس��يما  األثري��ة،  املواق��ع  ف��ي  واملمنهج��ة  العش��وائية  الحفري��ات 

للفت��رات الكاس��يكية )اإلغريقي��ة أو الروماني��ة أو البيزنطي��ة( أو اإلس��امية )أموي��ة أو أيوبي��ة(, 

وكان التنظي��م يس��تعين ف��ي عملي��ة الحف��ر بخب��رات محلي��ة أو أجنـي��ة ألج��ل تحدي��د تل��ك املواق��ع 

واالش��راف عل��ى عملي��ة الحف��ر وتس��خير العش��رات م��ن الس��كان املحليي��ن م��ن أج��ل الحف��ر كم��ا 

ح��دث ف��ي دورا أوروب��وس وم��اري .

تس��ويق القط��ع األثري��ة م��ن خ��ال تطبيق��ات وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي وعل��ى وج��ه - 5

الخص��وص تطبي��ق Whats app ، حي��ث كان يت��م تب��ادل الص��ور الفوتوغرافي��ة للقط��ع األثري��ة 

املعروض��ة للبيع.
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 طائل��ة م��ن التعام��ل م��ع اآلث��ار بع��د بيعه��ا, إذ أن عائداته��ا كان��ت 

ً
كان التنظي��م يجن��ي أرباح��ا

تش��كل ثان��ي أكب��ر مص��در له��م بع��د النف��ط، وكان��ت ه��ذه التج��ارة تق��در بعش��رات املايي��ن م��ن 

.
ً
ال��دوالرات وتت��راوح م��ا بي��ن 15 إل��ى 100 ملي��ون دوالر س��نويا

تت��م عملي��ة تهري��ب القط��ع م��ن س��وريا عب��ر ح��دود ال��دول املج��اورة لس��وريا )لبن��ان, الع��راق, 

وف��ي  املج��اورة  اإلقليمي��ة  ال��دول  وه��ذه  أساس��ية,  مم��رات  تش��كل  كان��ت  والت��ي  وتركي��ا (  األردن 

 للكثير من املهربين، بس��ـب تس��اهل الس��لطات فيها معهم، 
ً
 حيويا

ً
مقدمتها تركيا اعتبرت ممرا

 لبع��ض التقاري��ر. 
ً
حي��ث كان��ت تغ��ض الط��رف ع��ن عملي��ات التهري��ب حت��ى ع��ام 2014 وفق��ا

بع��د وص��ول القط��ع إل��ى ه��ذه ال��دول كان��ت الش��بكات املختص��ة بعملي��ات التهري��ب تق��وم 

بنقله��ا إل��ى األس��واق العاملي��ة، ولع��ل أه��م تل��ك األس��واق كان��ت موج��ودة ف��ي الصي��ن والخلي��ج 

العرب��ي وإس��رائيل ودول االتح��اد األورب��ي )أملاني��ا وبريطاني��ا( الت��ي ش��هدت أس��واقها أكب��ر تج��ارة 

للتح��ف، وكذل��ك الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة الت��ي وصل��ت قيم��ة وارداته��ا م��ن القط��ع الفني��ة 

 لتقري��ر اللجن��ة التجاري��ة 
ً
م��ا بي��ن عام��ي 2010- و2014 إل��ى أربع��ة أضع��اف م��ا كان��ت علي��ه وفق��ا

الدولي��ة األمريكي��ة.

»إحــدى طــرق تهريــب اآلثــار مــن ســوريا إلــى تركيــا- تحقيــق صحافــي اســتقصائي- موقــع درج 
اإللكترونــي، 20 أيــار 2019- الحــوار«
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ولوح��ات  والتماثي��ل  النقدي��ة  العم��ات  م��ن  تتك��ّون  املهرب��ة  القط��ع  كان��ت  م��ا   

ً
غالب��ا

الفسيفس��اء واملخطوط��ات والفخاري��ات، أي تل��ك القط��ع الت��ي تتمت��ع بخاصي��ة خف��ة ال��وزن 

النق��ل. س��هولة  أج��ل  م��ن  وذل��ك  العالي��ة،  املادي��ة  القيم��ة  وذات  الحج��م  وصغ��ر 

كان القس��م األكب��ر م��ن محترف��ي تهري��ب اآلث��ار يلج��ؤون  إل��ى تخزي��ن القط��ع املنهوب��ة لفت��رة 

طويل��ة م��ن الوق��ت ألج��ل عملي��ة التبيي��ض قب��ل طرحه��ا ف��ي الس��وق الس��وداء ودور امل��زاد العلن��ي 

ح��ول العال��م.

تش��ير التقاري��ر إل��ى ارتف��اع نس��بة تج��ارة التح��ف الت��ي تغ��ادر الش��رق إل��ى %23 مم��ا كان��ت 

علي��ه, وبحس��ب التقدي��رات الرس��مية لألم��م املتح��دة ف��إن س��وريا والع��راق مجتمعتي��ن ش��هدتا 

أكب��ر عملي��ات س��رقة لآلث��ار ف��ي العال��م خ��ال الفت��رة املعاص��رة .

وبالرغ��م م��ن الق��رارات الت��ي أصدرته��ا اليونس��كو واملؤسس��ات املعني��ة وم��ن خلفه��ا مجل��س 

األم��ن للوق��وف ف��ي وج��ه عملي��ات التهري��ب الحاصل��ة ف��ي س��وريا، ووق��ف النزي��ف ال��ذي لح��ق وم��ا 
زال يلح��ق بالت��راث الثقاف��ي فيه��ا، إال أنه��ا ل��م تس��تطع حت��ى ه��ذه اللحظ��ة إيق��اف ه��ذه العملي��ات, 
كم��ا أنه��ا ل��م تنج��ح بالضغ��ط عل��ى اإلنترب��ول والجم��ارك الدولي��ة والس��لطات املعني��ة ف��ي ال��دول 

ل��م  وكذل��ك  ش��بكاته,  ومكافح��ة  التهري��ب  وج��ه  الح��دود ف��ي  املج��اورة لس��وريا م��ن أج��ل ضب��ط 

وثائ��ق  دون  قطع��ة  أي��ة  ش��راء  بع��دم  التح��ف  مج��ال  ف��ي  املحترفي��ن  العاملي��ن  إقن��اع  تس��تطع 
رس��مية واضح��ة، كم��ا أنه��ا ل��م تتمك��ن م��ن اخت��راق أي م��ن ش��بكات التهري��ب واإليق��اع به��ا، ول��م 

تنج��ح ف��ي إجب��ار األم��م املتح��دة عل��ى التدخ��ل ف��ي بع��ض املواق��ع األثري��ة الت��ي وصل��ت  االنته��اكات 

فيه��ا إل��ى ح��د جرائ��م ح��رب كم��ا حص��ل ف��ي موقع��ي تدم��ر وب��راد املدرجي��ن عل��ى لوائ��ح اليونس��كو 

للت��راث العالم��ي.  

 ،
ً
يذك��ر أن س��وريا تح��وي م��ا بي��ن ثماني��ة آالف وعش��رة آالف موق��ع أث��ري وحوال��ي 40 متحف��ا

بينه��ا  م��ن  والتدمي��ر  والتخري��ب  واالعت��داءات  للتج��اوزات  موق��ع  أل��ف  م��ن  أكث��ر  فيه��ا  تع��رض 

ثاثمئ��ة موق��ع ذو قيم��ة عاملي��ة, كم��ا أن مجم��وع القط��ع الت��ي ت��م تهريبه��ا م��ن متاحفه��ا ومواقعه��ا 

األثرية و تقدر بعشرات اآلالف تم استرداد حوالي عشرة آالف قطعة منها  بحسب التقارير،  

 بع��د أن كان 
ً
كم��ا ت��م ع��رض البع��ض منه��ا ف��ي متح��ف دمش��ق الوطن��ي ال��ذي فت��ح أبواب��ه مؤخ��را

ق��د أغل��ق أبواب��ه م��ع بداي��ات األزم��ة الس��ورية.
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- ريــادة األعمــال كمدخــل لعمليــة التغييــر اقتصاد 
واملجتمعــي. االقتصــادي 



ريادة األعمال 
كمدخل لعملية التغيري االقتصادي واجملتمعي

سي مر آزاد علي

يع��د النش��اط الري��ادي عل��ى املس��توى الف��ردي أو التنظيم��ي م��ن العناص��ر األساس��ية ف��ي 

إنع��اش الوض��ع االقتص��ادي ف��ي أي دول��ة ترغ��ب ف��ي التط��ور والنه��وض, وعل��ى امل��دى البعي��د ف��إن 
التق��دم االقتص��ادي والنج��اح ف��ي أي��ة دول��ة إنم��ا يعتم��د عل��ى الق��درة ف��ي زي��ادة ومضاعف��ة قيم��ة 

م��ا ينت��ج فيه��ا باالعتم��اد عل��ى امل��وارد الـش��رية, ورأس امل��ال, واألرض, واملعلوم��ات, وهك��ذا يعتم��د 

بش��كل كبي��ر عل��ى األس��اليب اإلبداعي��ة أو األعم��ال الريادي��ة. 

وينظ��ر إل��ى الري��ادة عل��ى أنه��ا عملي��ة ديناميكي��ة ذات رؤي��ة تق��وم عل��ى التعبي��ر والتطوي��ر 

الجدي��دة  األف��كار  وتطبي��ق  لتطوي��ر  الفكري��ة  الطاق��ات  اس��تخدام  يتطل��ب  مم��ا  اإليجاب��ي, 

حي��ث  االقتصادي��ة1،  التنمي��ة  عملي��ة  ف��ي   
ً
حيوي��ا  

ً
عنص��را الري��ادة  وتمث��ل  الخاق��ة.  والحل��ول 

تس��تمد أهميته��ا م��ن كونه��ا وس��يلة لتصحي��ح مس��ار املش��روعات الصغي��رة واملتوس��طة, فغالبي��ة 

ه��ذه املش��روعات ال تق��وى عل��ى الصم��ود واملنافس��ة إذا ل��م تك��ن هن��اك إدارة خبي��رة تس��تغل 

الفرص وتتحا�ـ��ى التهديدات وتبحث عن الفرص للتوس��ع واالنتش��ار بطرق مبتكرة وجديدة 
ومنتج��ات غي��ر تقليدي��ة لتحقي��ق رب��ح ُيمك��ن ه��ذه املش��روعات م��ن مواجه��ة النفق��ات ومواكب��ة 

1  كامل محمد الحواجرة, »الدور الوسيط لقدرات ذكاء األعمال بين الريادة التنظيمية والنجاح 

االستراتيجي في الجامعات الحكومية األردنية«. المجلة األردنية في إدارة األعمال, المجلد 14, العدد 3, 
 .2018
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التوس��ع واالنتش��ار والق��درة عل��ى املنافس��ة، ولذل��ك تعتب��ر ري��ادة األعم��ال م��ن البن��ود املهم��ة 

ف��ي اقتصادي��ات ال��دول الصناعي��ة املتقدم��ة واألم��ل الواع��د ف��ي ال��دول النامي��ة, حي��ث تس��هم 

املش��روعات الريادي��ة مس��اهمة فاعل��ة ف��ي تطوي��ر التنمي��ة االقتصادي��ة الش��املة, كم��ا تع��د ن��واة 
 بابتكار 

ً
بناء املنش��آت الصغيرة واملتوس��طة والكبيرة, حيث يرتبط مفهوم ريادة األعمال دائما

أف��كار جدي��دة لتقدي��م خدم��ات ومنتج��ات متمي��زة أو أس��لوب إنت��اج جدي��د أكث��ر كف��اءة, وه��ي 

ترتك��ز عل��ى عنص��ر املخاط��رة م��ن خ��ال تطوي��ر منت��ج قدي��م أو تقدي��م منت��ج وخدم��ة جدي��دة, 

فاملخاط��رة تتضم��ن إمكاني��ة ع��دم قب��ول املس��تهلكين للمنت��ج أو الخدم��ة بالش��كل الجدي��د, أو 
ع��دم اإلقب��ال عل��ى املنت��ج أو الخدم��ة الجدي��دة وه��ذا م��ا يجع��ل مفه��وم ري��ادة األعم��ال يتع��دد 

ليش��مل املال��ك واملب��ادر ورائ��د األعم��ال الناج��ح واملال��ك املخاط��ر واملب��دع اإلنتاج��ي2.
م��ن منطل��ق أهمي��ة ري��ادة األعم��ال ودوره��ا ف��ي النه��وض ف��ي املش��اريع الصغي��رة واملتوس��طة، 

عل��ى  العم��ل  س��وق  ق��درة  وع��دم  الس��ورية  الجامع��ات  م��ن  الخريجي��ن  أع��داد  الزدي��اد   
ً
ونظ��را

البطال��ة: مش��كلة  وتفاق��م  اس��تيعابهم 
 عل��ى املجتم��ع الس��وري بصف��ة خاص��ة, وف��ي ال��دول 

ً
 جدي��دا

ً
 نتن��اول ف��ي ه��ذه الورق��ة موضوع��ا

 ف��ي 
ً
 نس��ـيا

ً
العربي��ة بصف��ة عام��ة, حي��ث أن قط��اع الري��ادة وتأس��يس األعم��ال, ال ي��زال حديث��ا

أبرزه��ا  النواق��ص,  م��ن  مجموع��ة  م��ن  تعان��ي  ع��ام  بش��كل  الري��ادة  منظوم��ة  ت��زال  وال  س��ورية، 

ع��دم توف��ر قان��ون خ��اص بريادي��ي األعم��ال, فاملش��روعات الناش��ئة تحت��اج إل��ى تقلي��ل املعوق��ات 

املش��اريع  يدع��م   
ً
وتنظيمي��ا  

ً
قانوني��ا  

ً
إط��ارا تتطل��ب  كم��ا  اإلم��كان،  ق��در  الصعوب��ات  وتذلي��ل 

الريادية ويحفزها, ويحمي حقوق امللكية. حيث تتطلب ريادة األعمال في سورية بيئة قانونية 

 أن يمارس��وا نش��اطهم 
ً
تحق��ق التناف��س الحقيق��ي لري��ادي األعم��ال, بحي��ث يس��تطيعون جميع��ا

 ف��ي نم��و 
ً
 وأساس��يا

ً
 محوري��ا

ً
الري��ادي عل��ى أس��اس تكاف��ؤ الف��رص. إذ تمث��ل البيئ��ة القانوني��ة دورا

للمش��اريع  توافره��ا  الواج��ب  الضمان��ات  عل��ى  وترك��ز  الريادي��ة,  الش��باب  مش��اريع  واس��تمرار 

الريادي��ة, والحواف��ز املتعي��ن عل��ى القواني��ن توفيره��ا لتل��ك املش��اريع3.

 كم��ا أش��ارت نتائ��ج العدي��د م��ن الدراس��ات إل��ى أن توج��ه املنظم��ات نح��و ممارس��ة األنش��طة 

 عل��ى مس��توى أدائه��ا، س��واًء كان ذل��ك األداء بمفه��وم األداء الع��ادي أو 
ً
الريادي��ة ينعك��س إيجاب��ا

2  النجار، فايز جمعة العلي, عبد الستار محمد, »الريادة وإدارة األعمال الصغيرة«. دار الحامد 

للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية، 2010. 
3  عبد الباسط محمد عبد الواسع, »نحو تنظيم قانوني لريادي األعمال الشباب. المنتدى القانوني 

السوري«, 2018. 



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 106
األداء األفضل أو األداء العالي. 

بالني��ة  وعاقته��ا  الخارجي��ة  البيئ��ة  عنوان:”عناص��ر  تح��ت  رمض��ان  لري��م  دراس��ة  وأك��دت 

املتغي��رات  األعم��ال.”أن  لري��ادة  العالم��ي  املرص��د  باس��تخدام  الجامع��ات  لط��اب  الريادي��ة 

السياس��ية والحكومي��ة, والثقاف��ة الوطني��ة والبرام��ج الحكومي��ة, وبرام��ج التموي��ل والتش��ريعات, 

لط��اب  املعيق��ة  العوام��ل  أه��م  م��ن  تع��د  ع��ام,  بش��كل  األعم��ال  بري��ادة  املرتبط��ة  والقواني��ن 
ع��ن  التح��ري  إل��ى  الدراس��ة  هدف��ت  حي��ث  ريادي��ة،  أعم��ال  ف��ي  للش��روع  الس��ورية  الجامع��ات 

بأعم��ال  للش��روع  الس��ورية  الجامع��ات  لط��اب  واملعيق��ة  املحف��زة  الخارجي��ة  البيئ��ة  عناص��ر 
العاق��ة  وتحلي��ل  العوام��ل  تل��ك  م��ن  عام��ل  ل��كل  النس��ـية  األهمي��ة  عل��ى  والوق��وف  ريادي��ة 

اإلحصائي��ة بينه��ا وبي��ن الني��ة الريادي��ة, وذل��ك باس��تخدام متغي��رات م��ن املرص��د العالم��ي لري��ادة 

.4)GEM( Global Entrepreneurial Monitor األعم��ال 
ري��ادة  م��ن  الط��اب  موق��ف  “تأثي��ر  عن��وان:  تح��ت  رمض��ان  لري��م  أخ��رى  دراس��ة  وأك��دت 
األعمال في نيتهم للش��روع بأعمال ريادية.”إن نس��بة الطاب الذين يفضلون العمل لحس��ابهم 

 .
ً
خاص��ا أم   

ً
عام��ا  

ً
قطاع��ا كان  س��واًء  غيره��م  ل��دى  العم��ل  يفضل��ون  الذي��ن  م��ن  أكب��ر  الخ��اص 

وظه��ر  ري��ادي,  بمش��روع  للب��دء  الجامع��ة  ط��اب  ل��دى  ني��ة  وج��ود  الدراس��ة  نتائ��ج  بين��ت  كم��ا 
تأثي��ر ملتغي��ر موق��ف الطال��ب م��ن العم��ل الري��ادي ف��ي نيت��ه للب��دء بمش��روع ري��ادي. ووج��ود تأثي��ر 
 ف��ي ني��ة الطال��ب نح��و ري��ادة 

ً
 أن هن��اك فروق��ا

ً
لأله��ل واألصدق��اء ف��ي ني��ة الط��اب, كم��ا تبي��ن أيض��ا

. وذل��ك 
ً
 ريادي��ا

ً
األعم��ال, تع��ود ملتغي��ر الجن��س وإل��ى ك��ون أح��د الوالدي��ن أو كليهم��ا يمل��ك عم��ا

 
ً
باالس��تناد عل��ى نظريت��ي الس��لوك العقان��ي ونظري��ة الس��لوك املخط��ط, وهم��ا األكث��ر اس��تخداما

ف��ي الدراس��ات الت��ي تج��ري ع��ن ري��ادة األعم��ال. 
ووج��د البح��ث العلم��ي عاق��ة بي��ن رأس امل��ال االجتماع��ي )Social Capital( مث��ل العضوي��ة 

ف��ي املنظم��ات واالتح��ادات والتش��ـيك بي��ن األف��راد, وبي��ن التنب��ؤ ع��ن الني��ات للش��روع ف��ي عم��ل 
ري��ادي. وم��ن جه��ة أخ��رى عم��دت دراس��ات عدي��دة إل��ى انتق��اد تل��ك املنهجي��ات واالتجاه��ات ف��ي 

دراس��ة موضوع��ات متعلق��ة باألعم��ال الريادي��ة, باالس��تناد إل��ى الس��مات الش��خصية ومتغي��رات 

أفض��ل  م��ن  بأنه��ا   )Intentional Models( الني��ات  نم��اذج  أثبت��ت  كم��ا  فق��ط.  ديموغرافي��ة 

4  ريم رمضان, »عناصر البيئة الخارجية وعاقتها بالنية الريادية لطاب الجامعات باستخدام 

المرصد العالمي لريادة األعمال«. مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, المجلد29, العدد 1, 
 .2013



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 107
األس��اليب الت��ي يمك��ن اس��تخدامها للتنب��ؤ باألعم��ال الريادي��ة, كم��ا اس��ترعت اهتم��ام العدي��د 
م��ن الباحثي��ن إليه��ا, ألنه��ا قدم��ت لن��ا فرص��ة كبي��رة م��ن أج��ل زي��ادة فهمن��ا لألعم��ال الريادي��ة, 

وق��درة أكب��ر عل��ى التنب��ؤ بالجوان��ب العدي��دة املرتبط��ة به��ا, وص��ورت الني��ة عل��ى أنه��ا الح��دث 

ال��ذي يس��بق مباش��رة الش��روع بالعم��ل بش��كل فعل��ي. وناح��ظ أن أغل��ب دول العال��م اهتم��ت 

ف��ي  لدوره��ا  وذل��ك  ودعمه��ا,  الريادي��ة  املش��روعات  بتحفي��ز  املرتبط��ة  االقتصادي��ة  بالبيئ��ة 

البيئ��ة  ع��ن  الدراس��ات  ف��ي  ضع��ف  لوج��ود   
ً
ونظ��را القوم��ي.  النات��ج  وزي��ادة  االقتص��ادي  النم��و 

االقتصادي��ة والعناص��ر املحف��زة لألعم��ال الريادي��ة ف��ي س��ورية ف��إن إج��راء مث��ل ه��ذه الدراس��ة 

ق��د تس��هم ف��ي تطوي��ر ه��ذا القط��اع م��ن خ��ال:

البعد االقتصادي للدراسة: إذ يمكن اإلفادة من نتائج هذا البحث في سن التشريعات 

والقوانين املائمة لنشأة املشروعات الريادية ونموها. 

البعــد االجتماعــي للدراســة: إذ يمك��ن تخفي��ض نس��بة البطال��ة ف��ي س��ورية ع��ن طري��ق إزال��ة 

املعوقات أمام إنش��اء املش��روعات الريادية5.
وعلي��ه أصبح��ت ري��ادة األعم��ال بمفهومه��ا الواس��ع م��ن أه��م القضاي��ا امللح��ة الت��ي تحظ��ى 

 
ً
 لل��دور ال��ذي تؤدي��ه ف��ي التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة, إضاف��ة

ً
باهتم��ام عالم��ي واس��ع, نظ��را

لدوره��ا املتمي��ز ف��ي إش��راك العدي��د م��ن الفئ��ات املجتمعي��ة ف��ي النش��اط االقتص��ادي وعل��ى وج��ه 

التحدي��د فئ��ة الش��باب م��ن خ��ال إقام��ة املش��اريع ومنظم��ات األعم��ال الخاص��ة به��م. 

 لل��دور الحي��وي للري��ادة, ف��إن غالبي��ة ال��دول والحكوم��ات تعم��ل عل��ى س��ن القواني��ن 
ً
ونظ��را

تمث��ل  باعتباره��ا  واملتوس��طة,  الصغي��رة  املش��اريع  لقط��اع  والراعي��ة  الداعم��ة  والتش��ريعات 

تترك��ز  فه��ي  س��ورية,  ف��ي  األعم��ال  بري��ادة  يتعل��ق  وفيم��ا  الري��ادي,  للعم��ل  الحقيق��ي  التجس��يد 

الحال��ة  بي��ن  ف��وارق  ثم��ة  لك��ن   ,
ً
أيض��ا واملتوس��طة  الصغي��رة  املش��روعات  ف��ي  أساسـ��ي  بش��كل 

الس��ورية وبي��ن التج��ارب األخ��رى, فق��د تع��رض االقتص��اد الس��وري برمت��ه من��ذ الح��رب ف��ي س��وريا 

لسياس��ات وإج��راءات قس��رية أدت إل��ى تفكي��ك الرواب��ط بي��ن قطاعات��ه الت��ي تع��د املش��روعات 

منه��ا.   
ً
واملتوس��طة ج��زءا الصغي��رة 

ب��دأ  وق��د  العه��د,  حديث��ة  س��ورية  ف��ي  الري��ادة  ب��أن  االس��تنتاج  يمك��ن  تق��دم  م��ا  ض��وء  وف��ي 
االهتمام بها منذ زمن قصير غير أنها واجهت وتواجه حتى اآلن عدة تحديات على مس��تويات 

5  ريم رمضان, »تأثير موقف الطاب من ريادة األعمال في نيتهم للشروع بأعمال ريادية«. 

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, المجلد 28, العدد 2, 2012. 
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التموي��ل والتس��ويق وامل��واد الخ��ام والتش��ريعات والقواني��ن وغيره��ا. وال ب��د م��ن توف��ر جه��ات 

ممول��ة له��ذه املش��اريع لضم��ان نجاحه��ا. 

التوصيات: 

أج��ل  م��ن  الجامع��ات  ف��ي  العلمي��ة  األقس��ام  لرؤس��اء  واملعن��وي  امل��ادي  الدع��م  تقدي��م   -1

اس��تثمار األف��كار الريادي��ة, وتوفي��ر املس��تلزمات والتقني��ات املتط��ورة ألج��ل تطوي��ر تل��ك األف��كار.

2- تأمي��ن املرون��ة البنكي��ة أو توفي��ر قواني��ن مرن��ة، ف��ي دع��م املش��روعات الريادي��ة ومس��اندتها 

خاص��ة خ��ال الس��نوات األول��ى م��ن التأس��يس. 

3- سن التشريعات والقوانين املائمة لنشأة املشروعات الريادية ونموها. 
الخب��رة  األعم��ال  رواد  وإكس��اب  األعم��ال  ري��ادة  ثقاف��ة  وزي��ادة  املجتمع��ي  الوع��ي  زي��ادة   -4

أو  املعني��ة  الجه��ات  انتب��اه  لف��ت  خ��ال  م��ن  وذل��ك  مش��روعاتهم,  وإدارة  لتش��غيل  الازم��ة 

الراعي��ة إل��ى االهتم��ام بش��كل أكب��ر بدع��م البرام��ج التدريـي��ة املوجه��ة إل��ى الط��اب والش��باب ف��ي 

الس��ورية.  الجامع��ات 

ودعمه��ا  الريادي��ة  األعم��ال  لتنظي��م  خ��اص,  س��وري  قان��ون  إص��دار  عل��ى  العم��ل   -5

 . تش��جيعها و



بدرخــان حوارات الديــن  ســيف  الدكتــور  األميــر   -
للحــوار. يتحــدث 



األمري الدكتور سيف الدين بدرخان 
يتحدث للحوار

أجرى احلوار: رئيس التحرير

أنا من ساللة األميرين القائدين أزدين شير البوتاني وبدرخان بك.

تــم االتفــاق بيــن الحــزب اليســاري الكــردي فــي ســوريا وتيــار صــالح جديــد للقيــام بعمليــة 

انقــالب ضــد ســلطة حافــظ األســد ســنة 1971.

العالقــات الكرديــة العربيــة كانــت ولــم تــزل مبنيــة علــى القــوة وموازيــن القــوى، وليــس 

علــى الديمقراطيــة واألخــوة التاريخيــة.  

	 الحوار: حبـا لو تعطي فكرة للقراء عن شخصكم الكريم.	

  أشكر مجلة الحوار والدكتور آزاد علي على إتاحة هذه الفرصة.	
ً
 أوال

تس��جيلي  ج��رى   كم��ا  1946م،  ع��ام  دمش��ق  ف��ي  ول��دت  بدرخ��ان  الدي��ن  س��يف  اس��مي 

حمل��وا  ش��ير(  ش��ير )ع��ز الدي��ن  أزدي��ن  وكذل��ك ج��دي  طاه��ر  وال��دي  ألن  األردن،  موالي��د  م��ن 

الجنس��يتين الس��ورية واألردني��ة ف��ي الوق��ت نفس��ه. أن��ا م��ن س��الة األميري��ن القائدي��ن أزدي��ن ش��ير 
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البوتان��ي وبدرخ��ان ب��ك. حي��ث ت��زوج اب��ن األمي��ر أزدي��ن ش��ير طاه��ر ب��ك م��ن ابن��ة بدرخ��ان رقي��ة، 
أخ��ت ل��كل م��ن بح��ري  وه��ي  أنقوسـ��ي،  اإليزدي��ة م��ن عش��يرة  بدرخ��ان األمي��رة  زوج��ة  وه��ي ابن��ة 

باش��ا، وأمي��ن عال��ي، مق��داد مدح��ت وغيره��م م��ن أبن��اء بدرخ��ان.

ذل��ك  وبع��د  دمش��ق.  م��دارس  ف��ي  االبتدائ��ي  التعلي��م  أنهي��ت  فق��د  التعلي��م  حي��ث  م��ن  أم��ا 

انتقل��ت العائل��ة ال��ى األردن ع��ام 1960. أنهي��ت دراس��ة الثانوي��ة العام��ة ف��ي األردن ع��ام 1965،  

وف��ي ع��ام 1967 س��جلت ف��ي جامع��ة بي��روت العربي��ة تخص��ص اقتص��اد وعل��وم سياس��ية. أنهي��ت 

دراس��تي وتخرج��ت م��ن الجامع��ة ع��ام 1974، ف��ي س��نة 1978 حصل��ت عل��ى درج��ة املاجس��تير 

ف��ي العل��وم اإلداري��ة وتطوي��ر التنظيم��ات م��ن جامع��ة )UISU(  ف��ي س��ان دياج��و – كاليفورني��ا 

بأمري��كا. ف��ي ع��ام 1982 نل��ت درج��ة الدكت��وراه )PHD – DWD( م��ن نف��س الجامع��ة، وموض��وع 
وتطوي��ر  إدارة  ف��ي  تخص��ص  القي��ادة،  وف��ن  اإلنس��اني  الس��لوك  ف��ي  كان��ت  العلمي��ة  رس��التي 

التنظيم��ات.

	 الحوار: ما هي قصة وجود عائلتكم في األردن؟	

 كان ج��دي األمي��ر طاه��ر ب��ن أزدي��ن ش��ير يعي��ش ف��ي املنف��ى ف��ي أورب��ا العثماني��ة وطل��ب 	

 .
ً
م��ن الدول��ة العثماني��ة نقل��ه إل��ى مناط��ق دافئ��ة م��ن اإلمبراطوري��ة العثماني��ة ألن��ه كان مريض��ا

»األمير طاهر  بن أزدين شير البوتاني«
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 عل��ى ش��مال األردن ف��ي 

ً
أرس��لته الس��لطات العثماني��ة إل��ى دمش��ق وم��ن ث��م ج��رى تعين��ه حاكم��ا

مدين��ة أرب��د ع��ام 1881م.

فكرة موجزة وغير معروفة عن تاريخ إمارة بوتان املتأخر

 أري��د هن��ا أن أوض��ح بع��ض الحقائ��ق التاريخي��ة ع��ن أم��راء بوت��ان وتسلس��لهم ف��ي الحك��م 

وقي��ادة اإلم��ارة. األمي��ر محم��د خ��ان اب��ن األمي��ر ش��رف الش��هير حك��م بوت��ان م��ن ع��ام 1750م 

حت��ى 1791م. كان هن��اك الكثي��ر م��ن أبن��اء عم��ه وج��رى إجم��اع القبائ��ل البوتاني��ة عل��ى تعيي��ن 

األمي��ر أزدي��ن ش��ير أمي��را  لبوت��ان. حص��ل ص��راع عل��ى الس��لطة داخ��ل عائل��ة عزي��زان الحاكم��ة 

وق��ام كل م��ن أس��عد وقاس��م أخ��ذ الس��لطة بالق��وة م��ن األمي��ر أزدي��ن ش��ير وعي��ن أس��عد أمي��را 

لبوت��ان لفت��رة قصي��رة وم��ن ث��م عي��ن قاس��م أمي��را لبوت��ان حت��ى ع��ام 1803. م��ن ع��ام 1803 حت��ى 

1818م اس��تلم اإلم��ارة األمي��ر كوج��ر. م��ن ع��ام 1818 حت��ى 1828م اس��تلم اإلم��ارة مرت�ـ��ى، 

ف��ي ع��ام 1828 وحت��ى ع��ام 1846 اس��تلم اإلم��ارة البوتاني��ة األمي��ر س��يف الدي��ن املش��هور وق��ام 
بالثورة عام 1836م  ضد قوات رش��يد باش��ا. أما بدرخان بك اس��تلم اإلمارة كأمير لبوتان من 

»األمير أزدين شير البوتاني )1830- 1878(«
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 فيها(«
ً
 محليا

ً
»الوثيقة رقم )1(  منطقة بروزه في بلغاريا التي كان أزدين شير متصرفا )حاكما
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ع��ام 1846 ولغاي��ة 1847م، ولكن��ه كان الق��وة الحاكم��ة الفعلي��ة ألغل��ب مناط��ق كوردس��تان 

م��ن س��نة 1938 وحت��ى انته��اء حكم��ه ع��ام 1847م. 

أصب��ح األمي��ر أزدي��ن ش��ير البوتان��ي اب��ن األمي��ر س��يف الدي��ن أمي��را لبوت��ان م��ن ع��ام 1847 

أي  الش��هيرة،  بثورت��ه  ق��ام  ع��ام 1855م   حت��ى  ع��ام 1853م  م��ن  وكذل��ك  ع��ام 1849م،  حت��ى 

بع��د انته��اء ح��رب الق��رم. ف��ي ع��ام 1847 ه��رب األمي��ر أزدي��ن ش��ير م��ن س��جنه ف��ي مدين��ة جزي��رة 

 
ً
بوت��ان اب��ن عم��ر إل��ى املوص��ل، وبه��ذا الص��دد ق��ال املن��دوب الس��امي البريطان��ي بأن��ه ج��اء منف��ردا

لوح��ده  ج��اء  أن��ه  املوص��ل  ف��ي  البريطان��ي  القنص��ل  ويق��ول  موالي��د 1830م،  م��ن  وه��و  لوح��ده 

، ولج��أ إل��ى القنصلي��ة البريطاني��ة ف��ي املوص��ل وكان عم��ره 17 عام��ا. والدت��ه ه��ي أخ��ت 
ً
منف��ردا

األمي��ر س��عيد بي��ك أمي��ر جب��ل الج��ودي، وزوجت��ه ه��ي بن��ت أمي��ر ه��كاري ن��ور هللا ب��ك. ق��ام األمي��ر 

أزدي��ن ش��ير بثورت��ه املش��هورة م��ن ع��ام 1853م لغاي��ة 1855م بعده��ا اتص��ل ب��ه قائ��د ق��وات 

التحال��ف ض��د روس��يا البريطان��ي الفرنسـ��ي العثمان��ي وأم��ره ب��أن ال يس��تمر ف��ي القت��ال، وإال أن 

ق��وات ث��اث إمبراطوري��ات س��يرتدون علي��ه. وحوال��ي منتص��ف ع��ام 1855 س��لمته بريطاني��ا إل��ى 

الس��لطات التركي��ة عل��ى أن ال يقتل��وه، وحك��م علي��ه  باإلع��دام ولك��ن تدخل��ت بريطاني��ا وفرنس��ا 

فغي��رت تركي��ا الحك��م إل��ى 15 س��نة س��جن، قضاه��ا ف��ي بلغاري��ا. ث��م تول��ى منص��ب متص��رف ف��ي 

»رمز عائلة أزيزان البوتانية«
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لواني��ا أو ب��روزه ببلغاري��ا. وم��ات عل��ى األرج��ح ف��ي اليون��ان ع��ام 1878م. وقب��ر ازدي��ن ش��ير غي��ر 

مع��روف حت��ى تاريخ��ه.

	  فــي الحركــة الكرديــة ووصلــت إلــى مراكــز قياديــة فــي 	
ً
الحــوار: لقــد عملــت مبكــرا

ســتينات القــرن املاضصــي، كيــف كانــت بداياتــك؟ التنظيميــة، هــل مــن فكــرة حــول مناخــات 
عملكــم فــي تلــك املرحلــة؟

 أع��وام 	 خ��ال  لبن��ان  ف��ي  كان��ت  الكردي��ة  القضي��ة  أج��ل  م��ن  ونضاالت��ي  نش��اطاتي 

)1967 -1976(، كن��ت مش��تركا ف��ي إنش��اء الجمعي��ة الخيري��ة الكردي��ة ف��ي األردن، ألج��ل ذل��ك وف��ي 

ع��ام 1967 ب��دأت اتصاالت��ي م��ع أك��راد لبن��ان وس��وريا والع��راق وتركي��ا وط��ورت ه��ذه اللق��اءات 

.
ً
واالجتماع��ات إل��ى نش��اطات لصال��ح القضي��ة الكردي��ة عموم��ا

     ف��ي بداي��ة ع��ام 1968م قابل��ت األس��تاذ ص��اح ب��در الدي��ن م��ن خ��ال عض��و منطقي��ة 

دمش��ق للبارت��ي اليس��اري الس��يد عزي��ز  جرك��س عندم��ا حض��ر م��ع عمت��ي روش��ن بدرخ��ان إل��ى 

حض��ر  أش��هر  بع��دة  وبعده��ا  اليس��اري،  الح��زب  وع��ن  س��وريا  ف��ي  الوض��ع  ع��ن  س��ألته  لبن��ان. 

واح��د  أش��خاص.  أربع��ة  م��ن  للح��زب  لجن��ة  نعم��ل  وقررن��ا  مع��ه  واجتمع��ت  ب��در الدي��ن  ص��اح 

م��ن األعض��اء الثاث��ة كان خري��ج االبتدائي��ة )ص��ف س��ادس( وه��و م��ن أك��راد س��وريا والعض��وان 

اآلخ��ران كان��ا أميي��ن. بع��د س��فر ص��اح ب��در الدي��ن إل��ى أورب��ا كن��ت عل��ى اتص��ال دائ��م م��ع عض��و 
املكتب السياسـي للحزب اليساري الكردي السيد رفعت قره علي من راجو )منطقة عفرين( 

. ف��ي ع��ام 
ً
وكان يحض��ر إل��ى لبن��ان باس��تمرار، وف��ي بع��ض امل��رات كان يبق��ى حوال��ي عش��رين يوم��ا

1968م حولن��ا تنظي��م لبن��ان إل��ى منظم��ة البارت��ي الديمقراط��ي الك��ردي ف��ي لبن��ان، عل��ى أن تك��ون 

مس��تقلة ع��ن الح��زب ف��ي س��وريا حت��ى نعطيه��ا صبغ��ة مس��تقلة، بحي��ث تس��تطيع أن تق��ود أك��راد 

لبن��ان وتقي��م االتص��االت السياس��ية م��ع الق��وى السياس��ية اللبناني��ة، وتس��تطيع تمثي��ل أك��راد 
 
ً
لبن��ان وقيادته��م للحص��ول عل��ى حقوقه��م ف��ي الجنس��ية. أنش��أت لجن��ة قيادي��ة وانتخب��ت رئيس��ا

له��ا. وبع��د س��نتين حض��ر الس��يد مصطف��ى جمع��ة وأصب��ح عض��وا ف��ي اللجن��ة.

ولقد قمت بنشاطات مميزة أتـكر منها:
الس��يد  لبن��ان  وزراء  رئي��س  م��ع  املنظم��ة  تأس��يس  قب��ل   

ً
ش��خصيا باالتص��ال  قم��ت   -1

صائ��ب س��ام مرتي��ن وطرح��ت مع��ه وض��ع األك��راد ف��ي لبن��ان وإمكاني��ة حصوله��م عل��ى الجنس��ية 
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عل��ى  الس��نة  لبن��ان  أك��راد  حص��ول  وأن  ومعق��دة  صعب��ة  القضي��ة  ب��أن  جواب��ه  كان  اللبناني��ة. 

املس��يحية. للطائف��ة  بالنس��بة  وخاص��ة  الطائفي��ة  التوازن��ات  وض��ع  يغي��ر  س��وف  الجنس��ية 

2- م��ن خ��ال عض��و اللجن��ة للمنظم��ة الس��يد لطي��ف قابل��ت كم��ال جنب��اط وزي��ر داخلي��ة 

لبن��ان خ��ال أع��وام )1970-1965( وعن��د ط��رح قضي��ة ك��رد لبن��ان كان جواب��ه مث��ل ج��واب 
الجنس��ية  حامل��ي  م��ن  الكردي��ة  لألح��زاب  رخ��ص  يعط��ي  مس��تعد  بأن��ه  ل��ي  وق��ال  س��ام  صائ��ب 

موقف��ه  عل��ى  جنب��اط  كم��ال  الك��ردي  القائ��د  األخ  أش��كر  أن  املناس��بة  به��ذه  وأود  اللبناني��ة. 

م��ن أك��راد لبن��ان، فعندم��ا كان وزي��را للداخلي��ة ف��ي ع��ام 1966 من��ح أك��راد لبن��ان جنس��ية قي��د 
 وملن��ع تس��فيرهم وإلعطائه��م رخص��ة 

ً
ال��درس كوض��ع ومرك��ز يمكنه��م م��ن البق��اء ف��ي لبن��ان قانوني��ا

عم��ل دائم��ة، وبذل��ك أصبح��وا لبناني��ن ب��دون جنس��ية. ول��م يج��ري تغيي��ر املوازي��ن الطائفي��ة.

3- قم��ت باتص��االت م��ع بع��ض الن��واب اللبنانيي��ن م��ن جماع��ة الح��زب التقدم��ي االش��تراكي 
)جنب��اط( ومنه��م النائ��ب ع��ن الـس��طة زهي��ر الخطي��ب، وكذل��ك قابل��ت النائ��ب اليمين��ي عدن��ان 

الدع��م  إعط��اء  وكذل��ك  لبن��ان  أك��راد  ملطال��ب  مؤي��دة  مواق��ف  باتخ��اذ  وطالبناه��م  الحكي��م، 

»األمير سيف الدين مع السيد رفعت قره علي«
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ألك��راد الع��راق وس��وريا.

4-  قمن��ا باالتص��ال م��ع منظم��ة العم��ل الش��يوعي، اللذي��ن اعترف��وا بح��ق األك��راد ف��ي إقام��ة 

دول��ة كردي��ة وبح��ق أك��راد لبن��ان ف��ي الجنس��ية، كذل��ك اتصلن��ا م��ع القي��ادة القطري��ة لص��اح 

جدي��د وقام��وا بدع��م القضي��ة الكردي��ة ف��ي مجلته��م ال��رأي. بن��اء عل��ى طل��ب الس��يد دارا توفي��ق 
ممث��ل الث��ورة الكردي��ة، ال��ذي طل��ب من��ا مقابل��ة الس��فير العراق��ي والتعام��ل م��ع رغي��د الصل��ح 

عض��و القي��ادة القطري��ة لح��زب البع��ث ف��ي لبن��ان لدع��م أك��راد الع��راق.

م��ع  مش��تركة  بفعالي��ات  وقمن��ا  والفلس��طيني  اللبنان��ي  السياسـ��ي  النش��اط  ف��ي  اش��تركنا   -5

األح��زاب. ه��ذه 

6- قم��ت باس��م املنظم��ة والح��زب الديمقراط��ي الك��ردي اليس��اري ف��ي س��ورية باالتص��االت 

م��ع تس��ع منظم��ات فلس��طينية وخاص��ة الجبه��ة الديمقراطي��ة والش��عبية، وذل��ك ملوق��ف كل 

م��ن ج��ورج حـ��ش و ناي��ف حواتم��ة الداع��م إلقام��ة دول��ة كردي��ة.

ع��اد  وعندم��ا  فت��ح.  ومنظم��ة  الفلس��طينية  التحري��ر  منظم��ة  م��ع  عاق��ات  أقمن��ا  وكذل��ك 

وبعده��ا  وقياداته��ا،  واألح��زاب  املنظم��ات  ه��ذه  لجمي��ع  قدمت��ه  أورب��ا  م��ن  الدي��ن  ب��در  ص��اح 

اجتم��ع ص��اح ب��در الدي��ن م��ع الرئي��س ياس��ر عرف��ات )أب��و عم��ار( وم��ع أب��و م��ازن وناي��ف حواتم��ة 

منظم��ة  عش��ر  س��بعة  م��ع  واتص��االت  عاق��ات  عملن��ا  املحصل��ة  ف��ي  وغيره��م.  حـ��ش  وج��ورج 

وح��زب ف��ي لبن��ان. لق��د س��اعدتنا ه��ذه املنظم��ات واألح��زاب بنش��ر ع��دة مق��االت ل��ي وكذل��ك ف��ي 

طب��ع ك��راس م��ن 63 صفح��ة ع��ن خاف��ات أح��زاب كردس��تان س��وريا اليس��ار واليمي��ن وبعده��ا 

تدخ��ل القائ��د الك��ردي الش��هير م��ا مصطف��ى البارزان��ي وعم��ل لتوحي��د ه��ذه األح��زاب، وفش��ل 

الوح��دة. موض��وع 

السياس��ية  األح��زاب  بي��ن  ومعروف��ة  فعال��ة  أصبح��ت  حت��ى  البارت��ي  منظم��ة  ط��ورت   -7

الفلس��طينية واللبناني��ة والعربي��ة. قف��ز ع��دد أعض��اء املنظم��ة خ��ال س��تة أش��هر م��ن أربع��ة 

، وحوال��ي س��بعين عض��و م��ؤازر. وعندم��ا حض��ر األخ عزي��ز 
ً
أعض��اء إل��ى خمس��ة وس��تون عض��وا

 11 وبي��ان  الث��ورة  لتأيي��د  لبن��ان  أك��راد  م��ن  ش��خص   )300( حوال��ي  بتحضي��ر  قمن��ا  عق��راوي 

به��م. خطاب��ا  عق��راوي  األخ  ألق��ى  بحي��ث  آذار1970، 

بي��روت، ودام االجتم��اع حوال��ي  ف��ي  ف��ي ع��ام 1970  الطالبان��ي  م��ام ج��ال  م��ع  التقي��ت   -8

 
ً
 وخاص��ة

ً
س��اعة ونص��ف. وكان يق��وم بطباع��ة كتاب��ه ف��ي بي��روت. ث��م التقين��ا ع��دة م��رات الحق��ا

ف��ي أمري��كا.
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	 الحــوار: حدثنــا عــن تنســيقكم بــل مفاوضاتكــم مــع الجنــاح اليســاري فــي حــزب 	
البعــث، وكيــف خططتــم مــع جماعــة صــالح جديــد لالنقــالب علــى حكــم حافــظ األســد.

 لبن��ان 	 ف��ي  للبع��ث  القطري��ة  القي��ادة   – جدي��د  ص��اح  تي��ار  م��ع  عاقت��ي  تط��ورت 

م��ع  تعاون��ت  األس��د.  حاف��ظ  س��لطة  ض��د  انق��اب  لعم��ل  معه��م  االش��تراك  بخص��وص عملي��ة 

جماع��ة ص��اح جدي��د ف��ي لبن��ان ض��د الس��لطة الس��ورية، وحض��ر  ف��ي إح��دى االجتماع��ات عض��و 
، وم��ن ث��م عرض��وا عل��ي 

ً
املكت��ب السياسـ��ي رفع��ت ق��ره عل��ي. لق��د تط��ورت عاقت��ي معه��م كثي��را

ب��أن يش��ترك البارت��ي اليس��اري الك��ردي ف��ي س��وريا معه��م ف��ي انق��اب عس��كري ض��د النظ��ام بع��د 

أن تأكدن��ا ب��أن مصالحن��ا مش��تركة ف��ي تغيي��ر النظ��ام البعث��ي ف��ي س��وريا. ب��دأت ه��ذه االتص��االت 

بع��د تدخ��ل بع��ض األح��زاب اليس��ارية اللبناني��ة وجمعتن��ا م��ع جماع��ة ص��اح جدي��د ف��ي لبن��ان 

. بع��د اعتق��ال ص��اح جدي��د ون��ور الدي��ن أتاسـ��ي م��ن قب��ل حاف��ظ األس��د. وبع��د عش��رة أش��هر 

م��ن االتص��االت عرض��وا عل��ي أن نش��ترك ف��ي تغيي��ر وإس��قاط النظ��ام الس��وري وحص��ل ه��ذا ف��ي 

ع��ام 1971، فقال��وا ل��ي ب��أن مخططه��م ه��و انق��اب عس��كري وعنده��م املئ��ات م��ن الضب��اط 

وبرت��ب عالي��ة مس��تعدين للتح��رك وكذل��ك اآلالف م��ن ك��وادر ح��زب البع��ث ف��ي س��وريا. وبم��ا 

»مع الراحل جالل طالباني«
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ً
 إداري��ا

ً
 ذاتي��ا

ً
أنه��م كان��وا ماركس��يون لينيني��ون فإنه��م مس��تعدون ملن��ح  األك��راد ف��ي س��وريا حكم��ا

ف��ي املناط��ق الكردي��ة ومن��ح حق��وق لغوي��ة وثقافي��ة خ��ارج املناط��ق الكردي��ة داخ��ل س��وريا. وكان 

االنق��اب  نج��اح  بع��د  الجدي��د  النظ��ام  بدع��م  نق��وم  أن  ك��ردي  يس��اري  كح��زب  من��ا  املطل��وب 

بخ��روج الجماهي��ر إل��ى الش��وارع لدع��م النظ��ام الجدي��د ونصب��ح حلفاءه��م. وعرض��وا أن يعطون��ا 
ع��دد م��ن ال��وزرات ف��ي الحكوم��ة. أن��ا وافق��ت عل��ى ذل��ك وكذل��ك رفع��ت ق��ره عل��ي واس��تمرينا ف��ي 

النق��اش لع��دة أش��هر حت��ى نح��دد ش��روط االتفاقي��ة ولتحدي��د ح��دود مناط��ق الحك��م الذات��ي 

االداري ف��ي الحس��كة بدق��ة، وكذل��ك عي��ن الع��رب وعفري��ن. أم��ا املناط��ق األخ��رى كدمش��ق و 

حم��اه وغيره��ا م��ن امل��دن العربي��ة الت��ي يوج��د فيه��ا أع��داد م��ن الك��ورد، ف��إن األك��راد له��م الح��ق ف��ي 

تدري��س اللغ��ة الكردي��ة. كم��ا اتفقن��ا عل��ى أن يتضم��ن الدس��تور الس��وري عل��ى حق��وق األك��راد 

الت��ي اتفقن��ا عليه��ا واالعت��راف بالهوي��ة الكردي��ة والقومي��ة الكردي��ة كقومي��ة ثاني��ة ف��ي الب��اد.

بع��د ع��دة أش��هر أنهين��ا أكث��ر ش��روط وبن��ود االتفاقي��ة، حض��ر ص��اح ب��در الدي��ن م��ن أورب��ا 

وحض��ر اجتماعن��ا معه��م ووق��ع االتفاقي��ة كأمي��ن ع��ام للح��زب الديمقراط��ي اليس��اري الك��ردي 

ف��ي س��وريا. 

 برت��ب 
ً
وبع��د ع��دة أش��هر ق��ام نظ��ام حاف��ظ األس��د باعتق��ال )240( مائتي��ن وأربعي��ن ضابط��ا

عالي��ة وق�ـ��ى عليه��م وق��ام باعتق��ال آالف ك��وادر ح��زب البع��ث املوالي��ن لص��اح جدي��د. وق��ام 

 بتدمي��ر مق��ّر القي��ادة القطري��ة لح��زب البع��ث ف��ي لبن��ان وربم��ا ه��و نفس��ه مكات��ب جري��دة 
ً
أيض��ا

االنق��اب  وفش��ل  لبن��ان.  ف��ي  القطري��ة  القي��ادة  أعض��اء  م��ن  ع��دد  باغتي��ال  ق��ام  كم��ا  ال��رأي، 

والث��ورة ض��د نظ��ام البع��ث الس��وري جن��اح حاف��ظ األس��د.

	 الحوار: كيف ساهمتم في ترتيب البيت الكردي في تلك الفترة العصيبة؟	

 أج��زاء 	 كل  ف��ي  الكردي��ة  القومي��ة  الحرك��ة  بمس��اندة  النش��اطات  ببع��ض  قمن��ا 

كردس��تان. لق��د ت��م ف��ي عام��ي 1968 و69 لق��اء ممث��ل الث��ورة الكردي��ة الرفي��ق دارا توفي��ق ف��ي 

واجتمع��ت  الحي��دري  بلن��د  األس��تاذ  حض��ر  وكذل��ك  الج��اف  مصطف��ى  العزي��ز  صديق��ي  بي��ت 
مع��ه ع��دة م��رات. كان الس��يد دارا توفي��ق ف��ي س��نة 1969 يف��اوض األس��تاذ رغي��د الصل��ح عض��و 

القي��ادة القطري��ة لح��زب البع��ث العرب��ي االش��تراكي )جن��اح الع��راق( وكذل��ك م��ع عب��د املجي��د 

الرافع��ي عض��و القي��ادة القومي��ة لح��زب البع��ث، وتط��ورت املفاوض��ات بي��ن الوف��ود وأدت إل��ى 
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لع��ام 1970. آذار  فبي��ان 11  اتفاقي��ة، 

وأيض��ا اجتمع��ت م��ع كل م��ن صال��ح اليوس��في، حبي��ب كري��م، دارا عط��ار وجرج��س فت��ح 
هللا، واألخ دارا عط��ار كان م��ع ال��كاك مس��عود البارزان��ي، وكذل��ك قابل��ت األخ عزي��ز عق��راوي 

اليس��ار  لح��زب  وممث��ل  منظم��ة  كرئي��س  به��ا  قم��ت  والنش��اطات  اللق��اءات  ه��ذه  م��رات.  ع��دة 

الك��ردي ف��ي لبن��ان. وف��ي ع��ام 1970 ف��ي الش��هر الس��ابع قم��ت بلق��اء كاك مس��عود البارزان��ي ف��ي 

فن��دق الحي��اة مقاب��ل الس��فارة العراقي��ة ف��ي الروش��ة وكان برفقت��ه الس��يد دارا عط��ار. عرض��ت 

كردس��تان  ف��ي  الكردس��تانية  الث��ورة  ع��ن  ليتكل��م  ل��ه  كردي��ة  ن��دوة  تحضي��ر  مس��عود  كاك  عل��ى 

الع��راق. فطل��ب من��ي بأن��ه يفض��ل عق��د اجتم��اع غي��ر علن��ي م��ع مجموع��ة صغي��رة ألن��ه ال يري��د 

 إلي��ه، كم��ا ال يري��د أن يظه��ر بأن��ه يتدخ��ل ف��ي ش��ؤون لبن��ان الداخلي��ة. 
ً
جل��ب االنتب��اه سياس��يا

 م��ن املنظم��ة، حض��ر كاك مس��عود البارزان��ي ومع��ه 
ً
لذل��ك أحضرن��ا حوال��ي )40( أربع��ون عض��وا

دارا عط��ار، وق��د قدم��ت كاك مس��عود باس��م )م��ا مس��عود( فق��ام ب��دوره بتنبي��ه دارا عط��ار 

لتصحي��ح التقدي��م وأك��د أن��ه لي��س م��ا... 

وكم��ال  اللبناني��ة  األح��زاب  م��ع  االجتماع��ات  كل  ب��أن  الحقائ��ق،  بع��ض  أوض��ح  أن  أري��د 

توفي��ق،  ودارا  الفلس��طينية  واملنظم��ات  اللبناني��ة  الش��خصيات  كذل��ك  والن��واب،  جنب��اط 

حبي��ب كري��م، جرجي��س فت��ح هللا وعزي��ز عق��راوي وصال��ح اليوس��في تم��ت  بالتنس��يق مع��ي  ف��ي 

لبن��ان، ولي��س م��ع أي ش��خص آخ��ر.

قم��ت م��ع لجن��ة القي��ادة بتحضي��ر اجتماعي��ن م��ع الس��يد عزي��ز عق��راوي، أوله��ا اجتم��اع م��ع 

 م��ع حوال��ي )300( ثاثمائ��ة 
ً
أعض��اء املنظم��ة والح��زب اليس��اري، واالجتم��اع الثان��ي جماهيري��ا

ش��خص م��ن أبن��اء الش��عب الك��ردي ف��ي لبن��ان، ليحتفل��وا بـي��ان 11 آذار. وف��ي الش��هر الثام��ن 
لع��ام 1970 حض��ر كامي��ران بدرخ��ان إل��ى بي��روت وكان ف��ي طريق��ه إل��ى كردس��تان الع��راق لحض��ور 

مؤتم��ر الح��زب الديمقراط��ي الكردس��تاني برئاس��ة القائ��د التاريخ��ي امل��ا مصطف��ى البارزان��ي. 

عن��د عودت��ه م��ن املؤتم��ر عقدن��ا ن��دوة لعم��ي كامي��ران بدرخ��ان ورك��ز فيه��ا عل��ى اللغ��ة الكردي��ة 

وض��رورة تعليمه��ا. 

بدع��وة  س��وريا  ف��ي  الك��ردي  اليس��اري  الح��زب  ق��ام  فق��د  تركي��ا  كردس��تان  بخص��وص  أم��ا 

تركي��ا  ف��ي  الكردس��تاني  الديمقراط��ي  للح��زب  املركزي��ة  اللجن��ة  عض��و   )Soro( ص��ورو الس��يد  

جن��اح الدكت��ور ش��فان. فق��د أطل��ق الح��زب الديمقراط��ي الكردس��تاني الع��راق س��راحه وحض��ر 

إل��ى لبن��ان. وجدن��ا ل��ه مح��ل لإلقام��ة وكذل��ك أقمن��ا ل��ه عاق��ات م��ع كل م��ن األح��زاب واملنظم��ات 
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اليس��ار  أعض��اء  ق��ام  بعده��ا  ورج��ع،  تركي��ا  إل��ى  م��رات  ع��دة  س��افر  والفلس��طينية.  اللبناني��ة 

الك��ردي بتهريب��ه إل��ى تركي��ا ع��دة م��رات. بع��د س��تة أش��هر حض��ر كل م��ن عثم��ان ومحم��د وه��م 

أعض��اء املكت��ب السياسـ��ي للح��زب الديمقراط��ي الكردس��تاني ف��ي تركي��ا جن��اح الدكت��ور ش��فان. 

لج��وء  تأمي��ن  ت��م  الفلس��طينية  الديمقراطي��ة  الجبه��ة  دع��م  خ��ال  وم��ن  فق��ط  أس��بوع  خ��ال 

سياسـ��ي له��م ف��ي أورب��ا وس��افرا إل��ى أورب��ا. أم��ا األخ ص��ورو فق��د ذه��ب إل��ى كردس��تان تركي��ا ول��م 

 نش��اطات متفرق��ة:
ً
يع��د. وم��ا أتذك��ره أيض��ا

ت��م دع��وة األخ عدن��ان الك��ردي رئي��س الجمعي��ة الخيري��ة ف��ي األردن وصدي��ق الطفول��ة ( 1

إل��ى لبن��ان ونظمن��ا ل��ه ن��دوة، وص��رح بأن��ه س��يدعم أك��راد لبن��ان وس��وريا والع��راق وعم��وم الحركة 

القومي��ة الكردي��ة. كم��ا تح��دث ف��ي الن��دوة ع��ن وض��ع أك��راد األردن.

اجتمع��ت قي��ادة املنظم��ة الكردي��ة ف��ي لبن��ان وق��ررت إنش��اء فرق��ة س��ركوتن الكردي��ة ( 2

ف��ي  الك��ردي  اليس��اري  للبارت��ي  السياسـ��ي  املكت��ب  عض��و  االجتم��اع  معن��ا  حض��ر  وق��د  الفني��ة، 
س��وريا رفع��ت ق��ره عل��ي، وق��د ترأس��ت الجلس��ة بحك��م وج��ودي كرئي��س للمنظم��ة الكردي��ة ف��ي 

لبن��ان. قمن��ا الحق��ا باإلع��داد لحفل��ة ونش��اط فن��ي ق��اده األس��تاذ املرح��وم محم��د ش��يخو وفرق��ة 

للرق��ص ت��م تدريبه��ا.

اتصلن��ا بعض��و البرمل��ان اللبنان��ي م��ن ح��زب جنب��اط ف��ي الـس��طة وعض��و آخ��ر وم��ع ( 3

صائ��ب س��ام الرئي��س الس��ابق ل��وزراء لبن��ان وم��ع عدن��ان الحكي��م اليمين��ي وكذل��ك اتصلن��ا م��ع 

العش��رات م��ن أعض��اء املنظم��ات واملنظم��ات الفلس��طينية واللبناني��ة. كان��ت الحفل��ة ناجح��ة 

الفلس��طينية  للمنظم��ات  السياسـ��ي  املكت��ب  م��ن  أعض��اء  وخمس��ة  في��روز،  حض��رت  بحي��ث 

وأكث��ر م��ن ثاث��ة م��ن أعض��اء البرمل��ان اللبنان��ي وكثي��ر م��ن ممثل��ي ورؤس��اء األح��زاب اللبناني��ة 

وجمه��ور غفي��ر م��ن األك��راد.

ت��م إرس��ال الس��يد لطي��ف عض��و لجن��ة القي��ادة لحض��ور مؤتم��ر الح��زب الديمقراط��ي ( 4
واح��دة  رس��التين  مع��ه  أرس��لت  وق��د  ع��ام 1970،  الثام��ن  الش��هر  ف��ي  الع��راق  ف��ي  الكردس��تاني 

ليقرأه��ا ف��ي املؤتم��ر يبي��ن فيه��ا دع��م املنظم��ة الكردي��ة ف��ي لبن��ان  للح��زب والث��ورة وقائده��ا امل��ا 
مصطف��ى البارزان��ي. والثاني��ة رس��الة خاص��ة للقائ��د الكبي��ر امل��ا مصطف��ى البارزان��ي نب��دي فيه��ا 

تأييدن��ا  ل��ه وللث��ورة. ومعه��ا أرس��لنا أس��ماء األش��خاص املتعاوني��ن م��ع الس��فارة العراقي��ة وح��زب 

البع��ث ف��ي لبن��ان.
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»املال مصطفى البارزاني )1979-1903(«

بن��اًء عل��ى طل��ب الرفي��ق دارا توفي��ق قم��ت بزي��ارة الس��فارة العراقي��ة وقابلن��ا الس��فير ( 5

العراق��ي وأعطين��ا دعمن��ا التفاقي��ة 11 آذار لع��ام 1970، وكذل��ك تأييدن��ا للصداق��ة والتحال��ف 

العرب��ي الك��ردي.

الك��ردي ( 6 الديمقراط��ي  الح��زب  موق��ف  يمث��ل  كان  صفح��ة  م��ن )63(   
ً
كراس��ا كتـ��ت 

مي��رو  وده��ام  واليس��ار(  )اليمي��ن  الكردي��ة  األح��زاب  بي��ن  الخاف��ات  م��ن  س��وريا  ف��ي  اليس��اري 

ومحاول��ة توحي��د ه��ذه األح��زاب ف��ي ح��زب واح��د م��ن قب��ل القائ��د مصطف��ى البارزان��ي. حي��ث ت��م 

االجتم��اع له��ذا الغ��رض وع��رض الحزبي��ن وجه��ة نظره��م وبعده��ا ع��رض القائ��د البارزان��ي عليه��م 

ح��ل الحزبي��ن وإنش��اء ح��زب جدي��د تح��ت قي��ادة ده��ام مي��رو، ورف��ض الحزبي��ن ه��ذا االقت��راح 

 ع��ن اثني��ن، حي��ث أنش��أ ده��ام 
ً
وع��ادا إل��ى س��وريا. وبعده��ا أصبح��وا ثاث��ة أح��زاب كردي��ة عوض��ا

. ه��ذا وق��د جاءن��ي عض��و املكت��ب السياسـ��ي رفع��ت ح��اج عل��ي وأخبرن��ي ب��كل 
ً
مي��رو حزب��ا جدي��دا
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التفاصي��ل وبمش��روع الوح��دة وفش��له. وبن��اء علي��ه قم��ت بكتاب��ة ك��راس بحج��م 63 صفح��ة 

يمث��ل وجه��ة نظ��ر الح��زب اليس��اري الك��ردي م��ن ه��ذه الخاف��ات ومل��اذا فش��ل مش��روع الوح��دة. 

وف��ي نهاي��ة الك��راس ش��كرت باس��م الح��زب اليس��اري القائ��د مصطف��ى البارزان��ي عل��ى جه��وده 

عندم��ا  الكردي��ة.  وللث��ورة  البارزان��ي  مصطف��ى  للقائ��د  اليس��اري  الح��زب  تأيي��د  ك��ررت  وكذل��ك 

حض��ر ص��اح ب��در الدي��ن م��ن أورب��ا وذه��ب إل��ى املطبع��ة ق��ام بح��ذف الجمل��ة األخي��رة ح��ول تأيي��د 

القائ��د مصطف��ى البارزان��ي. 

 وتطوي��ر 
ً
أود أن أوض��ح ب��أن العم��ل السياسـ��ي واإلداري اليوم��ي لتطوي��ر املنظم��ة داخلي��ا

 
ً
 مس��تمرا

ً
عاقاته��ا السياس��ية وفعالياته��ا النضالي��ة ف��ي لبن��ان وم��ع الحرك��ة الكردي��ة كان عم��ا

 م��ن الوق��ت وم��ن الفعالي��ات اليومي��ة األخ��رى.
ً
 كبي��را

ً
، وكان يأخ��ذ حي��زا

ً
ويومي��ا

	 الحــوار: مــا هــو تصــورك للعالقــات الكورديــة العربيــة، وكيــف تعتقــد أن الحــوار 	
الكــردي – العربــي مــن املمكــن تنشــيطه؟

 الق��وى 	 وموازي��ن  الق��وة  عل��ى  مبني��ة  ت��زل  ول��م  كان��ت  العربي��ة  الكردي��ة  العاق��ات 

الوض��ع  عل��ى  تعتم��د  العاق��ة  ه��ذه  أن  أعتق��د  التاريخي��ة.  واألخ��وة  الديمقراطي��ة  عل��ى  ولي��س 

 عل��ى العاق��ات 
ً
اإلقليم��ي والدول��ي، فالتناق��ض بي��ن ه��ذه الق��وى اإلقليمي��ة والدولي��ة تؤث��ر كثي��را

 تعتم��د عل��ى ق��وة الوض��ع واملوق��ع الك��ردي، بمعن��ى متعلق��ة بمتان��ة 
ً
العربي��ة – الكردي��ة. وأيض��ا

الجبه��ة الداخلي��ة الكردي��ة وبالتال��ي بالفعالي��ة السياس��ية الكردي��ة العام��ة عل��ى س��احة الش��رق 

 الوض��ع الك��ردي أفض��ل وأق��وى م��ن أي وق��ت م�ـ��ى، خاص��ة ف��ي جن��وب وغرب��ي 
ً
األوس��ط. حالي��ا

كردس��تان. 

الح��وار والتفاه��م م��ع الق��وى التقدمي��ة والديمقراطي��ة قائ��م من��ذ عش��رات الس��نين وس��وف 

تتق��دم نح��و األفض��ل. أم��ا الح��وار م��ع األنظم��ة الدكتاتوري��ة الدموي��ة مث��ل نظ��ام بش��ار األس��د 

. يج��ب عل��ى أك��راد جنوب��ي كوردس��تان وغربه��ا العم��ل 
ً
والنظ��ام العراق��ي الدين��ي فه��و صع��ب ج��دا

والعم��ل  واألقلي��ات.  الع��رب  م��ن  ج��دد  حلف��اء  وإيج��اد  الق��وى  موازي��ن  تغيي��ر  عل��ى  الج��دي 

املس��تقلة.  كوردس��تان  دول��ة  إقام��ة  أو  الفدرالي��ة  ف��ي  الكردي��ة  الش��عبية  املطال��ب  لتحقي��ق 

املفاوض��ات واالتص��االت م��ع الحكوم��ات العربي��ة والتركي��ة واإليراني��ة ضروري��ة ف��ي ه��ذه املرحل��ة. 

التحال��ف م��ع الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة وال��دول العربي��ة ه��ي أيض��ا ضروري��ة وم��ن أساس��يات 
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اس��تراتيجية ه��ذه املرحل��ة لتقوي��ة املوق��ع الك��ردي وتثـي��ت املكتس��بات. أن��ا أرى أن أي ح��رب م��ع 

إي��ران س��وف تؤم��ن لك��رد إي��ران وجن��وب كردس��تان وغربه��ا وكذل��ك لك��ورد تركي��ا فرص��ة جدي��دة 

وتاريخي��ة. 

الح��وار جي��د دائم��ا لكن��ه يج��ب أن يعتم��د عل��ى الق��وة والتوازن��ات ودع��م الق��وى اإلقليمي��ة 

والدولي��ة للك��ورد.

	 الحــوار: يبــدو أنــك تابعــت عملــك النضالــي والدبلوماـصــي لخدمــة قضيــة الشــعب 	
الكــوردي املظلــوم حتــى بعــد ســفرك إلــى أمريــكا؟

 نش��اطاتي 	 وابت��دأت  األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  إل��ى   1976 ع��ام  لبن��ان  غ��ادرت 

الكوردي��ة.  الجالي��ة  م��ع  واالجتماعي��ة  والدبلوماس��ية  السياس��ية 

ف��ي س��نة 1989 أسس��ت الجالي��ة الكوردي��ة منظم��ة املؤتم��ر الوطن��ي الكوردس��تاني ف��ي أمري��كا 

الش��مالية )K.N.C(، ف��ي ع��ام 1990 أصبح��ت عض��و الهيئ��ة اإلداري��ة القيادي��ة وكذل��ك مس��ؤول 

لجن��ة ش��ؤون الاجئي��ن. ترك��ت )K.N.C( ف��ي ع��ام 1999.  أصبح��ت عض��وا ف��ي املؤتم��ر القوم��ي 

»K.N.C مع الدكتور نجم الدين كريم إبان العمل في«
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الكوردس��تان )KNK( الذي تأس��س في بروكس��ل عام 1989 من )32( حزب ومنظمة سياس��ية 

عش��رة  وخ��ال  التنفيذي��ة،  اللجن��ة  ف��ي   
ً
عض��وا أصبح��ت  ث��م  م��ن  كوردس��تانية،  واجتماعي��ة 

س��نوات كن��ت ممث��ا للمؤتم��ر القوم��ي )KNK( ف��ي أمري��كا )واش��نطن DC (. كم��ا أصبح��ت م��ن 
قم��ت  كذل��ك  واش��نطن.  ف��ي  وممثل��ه   )PJAK( لح��زب  

ً
رس��ميا  

ً
ناطق��ا وحت��ى 2010  ع��ام 2006 

.)PYD( بتقدي��م وتمثي��ل بع��ض األح��زاب الكردي��ة ف��ي س��وريا ومنه��م ح��زب

تحيا كوردستان حّرة مستقلة، ونضال مستمر حتى النصر.

»مع صالح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي- تركيا«



قراءة
 يف

 الكتب
 واملطبوعات

- جريدة دنكي كوردستان.



جريدة دنكي كوردستان

علي جعفر

Dengê Kurdistan(1949)

تقّدم��ة بالتوثي��ق واألرش��فة، مل��ا لهم��ا م��ن أهّمي��ة كبي��رة ف��ي حف��ظ تاريخه��ا، 
ُ
تهت��م الش��عوب امل

م��ن  الكثي��ر  ف��ي   
ً
فيص��ا جعله��ا  وحّت��ى  ب��ل  والِعب��ر،  ال��دروس  وأخ��ذ  منه��ا  االس��تفادة  وبالتال��ي 

الدولي��ة. النزاع��ات 

 ،
ً
ع��ِط، نح��ن الك��ورد، أهّمي��ة كبي��رة لهم��ا عب��ر التاري��خ، ب��ل تركن��ا اآلخري��ن، غالب��ا

ُ
لألس��ف ل��م ن

ق��ون عّن��ا م��ا يائ��م مصالحه��م و لي��س مصالحن��ا؛ وه��ذا م��ا أحزنن��ي، ولك��ن بنف��س 
ّ
يكتب��ون ويوث

ضيئ��ة ف��ي تاري��خ ش��عبنا.
ُ
حاول��ة توثي��ق وحف��ظ بع��ض املحط��ات امل

ُ
ل ل��دّي الداف��ع مل

ّ
الوق��ت ش��ك

��ة الت��ي أن��ا بصدده��ا هي  جري��دة “Dengê Kurdistan” التي  ل��م تك��ن لت��رى الُن��ور 
ّ
املحط

م��ن   101 الصفح��ة  ف��ي  ورد  حي��ث  زازا،  الدي��ن  ن��ور  الراح��ل  للدكت��ور  ضني��ة 
ُ
امل الجه��ود  ل��وال 

مذكرات��ه )حيات��ي الكوردي��ة أو صرخ��ة الش��عب الك��وردي(: “كن��ت أعم��ل لي��ل نه��ار ف��ي تحري��ر 

والناس��خة«. الكاتب��ة  اآلل��ة  عل��ى  والض��رب  املق��االت 
 كبيري��ن للحص��ول 

ً
 ووقت��ا

ً
ف��ي حقيق��ة األم��ر خف��ت عليه��ا م��ن االندث��ار، لذل��ك بذل��ت ُجه��دا

ال��دول  وم��دن  عواص��م  م��ن  الكثي��ر  أزور  وأن��ا  أع��وام  تس��عة   
ُ

فمن��ذ الصحيف��ة،  ه��ذه  عل��ى 
 عنه��ا، لكّنن��ي ف��ي كّل م��ّرة كن��ت أرج��ع خال��ي الوف��اض. وف��ي إح��دى زيارات��ي 

ً
األوروبي��ة وخارجه��ا بحث��ا
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وأثن��اء  العاصم��ة،  هولي��ر  ف��ي  الكوردي��ة  لألكاديمي��ة  ع��ام )2017(  بداي��ة  كوردس��تان،  لجن��وب 
��ه أكم��ل دراس��ته الجامعي��ة 

ّ
الحدي��ث م��ع نائ��ب رئي��س األكاديمي��ة د. نجات��ي عب��د هللا أعلمن��ي بأن

ف��ي باري��س وأّن لدي��ه نس��خة مص��ّورة بالكامي��را عنه��ا ف��ي مكتب��ة واح��دة فق��ط ف��ي باري��س، والت��ي 

. 
ً
ره��ا ل��ي مش��كورا

ّ
وف

غي��ر  كان��ت  الخمس��ة  األع��داد  ف��ي  ال��واردة  املق��االت  أّن  بع��د  فيم��ا  واجهتن��ي  الت��ي  املش��كلة 

واضح��ة، بحي��ث ال يس��تطيع امل��رء أن يقرأه��ا بس��هولة، لذل��ك عكف��ت عل��ى تنضيده��ا كلم��ة 

 بح��رف، ولك��م أن تتخّيل��وا م��دى الوق��ت ال��ذي أنفقت��ه، والجه��د ال��ذي بذلت��ه، 
ً
بكلم��ة، ب��ل حرف��ا
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��ت به��ا أكثري��ة املق��االت. ـَ ِت

ُ
ن��ي ال أتق��ن اللغ��ة الفرنس��ية الت��ي ك

ّ
خاّص��ة أن

نّضض��ة م��ع األصلي��ة إل��ى اب��ن الزمي��ل الكات��ب مام��د جم��و ف��ي 
ُ
بع��د ذل��ك بعث��ت النس��خة امل

هم��ا ل��ي ثاني��ة. كم��ا ق��ام الدكت��ور  باري��س آب��و مام��د جم��و ال��ذي ق��ارن النس��ختين م��ع بعضهم��ا وردَّ
م��ن  الفرنسـ��ي  القس��م  ف��ي  ورد  م��ا  بتصحي��ح  باري��س  ف��ي  الك��ردي  املعه��د  رئي��س  ن��زان  كن��دال 

أخط��اء إمائية. أم��ا د. نجات��ي عب��د هللا فق��د تفّض��ل بكتاب��ة مقدم��ة باللغ��ة الفرنس��ية، وراج��ع 

الكت��اب قب��ل الطباع��ة، باإلضاف��ة إل��ى كتاب��ة ع��رض وتعري��ف س��ريع بالكرمانجي��ة الجنوبي��ة 

 ف��ي إح��دى املج��ات الكوردي��ة بجن��وب 
ً
ح��ول مضم��ون األع��داد الخمس��ة، كان ق��د نش��ره س��ابقا

كوردس��تان، فل��كل ه��ؤالء خال��ص الش��كر واالمتن��ان.

وب��دوري فق��د أرفق��ت الصحيف��ة بكتاب��ة مقدم��ة باللغتي��ن الكوردي��ة والعربي��ة، باإلضاف��ة 
إل��ى نب��ذة مختص��رة ع��ن حي��اة رئي��س تحري��ر الصحيفة. وكذل��ك أضف��ت للكت��اب الكلم��ة املؤث��رة 
لزوج��ة الراح��ل، الصحفي��ة السويس��رية فاف��ر زازا الت��ي نش��رتها بمناس��بة الذك��رى الس��نوية 

لرحيله عام 2017.  

ه إل��ى  يحت��وي الكت��اب عل��ى النس��خة األصلي��ة والنس��خة املنض��دة م��ن قبلن��ا، ويج��در أن أن��ّوِ

ن��ي ل��م أتص��ّرف بلغ��ة وأس��لوب الكتاب��ات الت��ي تضمنته��ا ه��ذه األع��داد الخمس��ة، والت��ي مجم��وع 
ّ
أن

أّم��ا  باإلنكليزي��ة،  وصفحت��ان  الاتين��ة،  بالكوردي��ة  صفح��ات  منه��ا )7(  بلغ��ت )49(،  صفحاته��ا 

باق��ي الصفح��ات فجميعه��ا بالفرنس��ية.
رغ��م ص��دور املق��االت بع��ّدة لغ��ات، إال أّن أغلبه��ا عب��ارة ع��ن تقاري��ر ع��ن مش��اركة جمعي��ة 

يش��مل  والراب��ع  الثال��ث  امل��زدوج  الع��دد  ف��ي  الكوردي��ة  الصفح��ات   
ً
مث��ا وهن��اك.  هن��ا  الطلب��ة 

عل��ى تقري��ر مفص��ل بخص��وص مش��اركة وف��د الجمعي��ة ف��ي املهرج��ان الثان��ي التح��اد الش��بيبة 

الت��ي  واللق��اءات  به��ا،  ق��ام  الت��ي  والنش��اطات  العالم��ي  الطلب��ة  واتح��اد  العالم��ي  الديمقراط��ي 

 ف��ي 
ً
 عل��ى قب��ول جمعي��ة الطلب��ة الك��ورد عض��وا

ً
أجراه��ا م��ع الوف��ود املش��اركة، والت��ي أثم��رت أخي��را

العامليتي��ن. املنظمتي��ن  هاتي��ن 
األّول  رئيس��ين:  عنواني��ن  عل��ى  فيش��مل  األخي��ر  الخام��س  الع��دد  ف��ي  الك��وردي  القس��م  أم��ا 
التقري��ر ال��ذي قّدم��ه د. زازا لاجتم��اع الع��ام الثال��ث للجمعي��ة ال��ذي عق��د ف��ي 29 - 30 تش��رين 

 مجم��ل النش��اطات واللق��اءات والفعالي��ات الت��ي قام��ت به��ا الجمعي��ة 
ً
األّول ع��ام 1949، ش��اما

الختام��ي  البي��ان   
ً
أيض��ا الك��وردي  القس��م  تضم��ن  كم��ا  والثال��ث.  الثان��ي  االجتماعي��ن  بي��ن  م��ا 

ال  بمجمله��ا  املق��االت  أّن  نج��د  بذل��ك  ش��عرية.  وقصي��دة  العالم��ي،  والطلب��ة  الش��بيبة  ملؤتم��ر 
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الك��وردي. الوج��ود  تتع��ّدى إثب��ات 

الجدي��ر بالذك��ر هن��ا أّن د. ن��ور الدي��ن زازا كت��ب ف��ي مقّدم��ة مجل��ة )Hêviya Welêt( أّن 

 وليس��ت الخمس��ة الت��ي حصل��ت عليه��ا وطبعته��ا، فيذك��ر 
ً
أعداد  ه��ذه الجري��دة اثن��ا عش��ر ع��ددا

ع��ام 1950  ع��ام 1949 وحت��ى  »م��ن  الثاني��ة:  لع��ام  1976الطبع��ة  السادس��ة  الصفح��ة  ف��ي 

اس��تمرت و 12 عدد نش��ر منها«. لك��ن ط��وال بحث��ي عنها  وس��ؤالي  بعض معاص��ري وأصدق��اء 

  لذل��ك.
ً
الدكت��ور زازا ل��م أج��د إال األع��داد الخمس��ة، ب��ل ل��م أج��د حت��ى اآلن تفس��يرا

نكون بتوثيقنا الجديد هذا قد أنقذنا هذه الصحيفة من الفقدان والضياع.



أدب
وفن

ــا مينــه: مشــروعي املســتقبلي أن أمــوت 
ّ
- حن

.
ً
 للحيــاة ووداعــا

ً
.. شــكرا

- عمــارة: مــن تحديــات اإلعمــار فــي التوازنــات 
الثقافية والوظيفية والجمالية والبيئية.

اقصــة  - ليلــى بدرخــان النجمــة الكرديــة الر
وأيقونــة املوســيقى فــي أوربــا.

- شعر: قطيع الوعول يموت من الظمأ.

.
ً
- قصص قصيرة جدا



ا مينه: مشروعي املستقبلي أن أموت...
ّ
حن

ً
 للحياة ووداعا

ً
شكرا

حسن سليفاين

 أيها الكردي، لك ما تشاء...
ً
حسنا

 على مهل.
ّ
إذا استعجلنا االنتصار قتلناه، االنتصار ال يأتي إال
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 كان الرج��ل الش��امي املكن��ى ب��� »أب��ي كن��ان«، ال��ذي اس��تأجرنا مش��تمله املاص��ق لبيت��ه لع��دة 

، حينم��ا اس��تدعيناه ملعالج��ة خل��ل ف��ي التلفزي��ون، م��ا أن رأى كتـن��ا الكثي��رة 
ً
، طيب��ا

ً
أي��ام، مرح��ا

املبعث��رة عل��ى القنب��ة، والت��ي كن��ا ق��د اش��تريناها م��ن مكتب��ات الش��ام، حت��ى هت��ف: 

- يبدو أنكما أيضا مجنونان بالكتب كجاري!!

- ومن هو جارك املجنون يا ترى؟

- حّنا مينه.

- الروائي؟

- اي هو بعينه.

- نريد أن نراه ونسلم عليه، ممكن؟

 ممكن.
ً
- طبعا

تناول سماعة التلفون:

أس��تاذ حّن��ا ف��ي اثني��ن ك��رد مجاني��ن بيحب��و الكت��ب كثي��ر، س��اكنين عن��دي، يحب��ون يش��وفوك 

ويتعرف��و عليك.

 ف��ي الثامن��ة مس��اًء سيس��تقبلكم ف��ي بيت��ه. مس��اء 11-
ً
بع��د أن أنه��ى مكاملت��ه، ق��ال لن��ا: غ��دا

11-2002 كان لن��ا )الش��اعر الش��هيد مه��دي خوش��ناو وأن��ا( موع��د م��ع الروائ��ي الس��وري حّن��ا 

مين��ا ف��ي ش��قته الش��امية. اس��تقبلنا وزوجت��ه مريان��ا بف��رح؛ كان ف��ي كام��ل أناقت��ه وأبهت��ه، حلي��ق 

 بحيوي��ة الحي��اة، رغ��م س��نينه املتراكم��ة. رح��ب بن��ا 
ً
، ممتلئ��ا

ً
الذق��ن، باس��م الوج��ه، منش��رحا

الرج��ل وزوجت��ه وقادن��ا إل��ى صال��ة جل��وس صغي��رة ت��زدان بلوح��ات فني��ة وكت��ب تجل��س ف��وق 

.
ً
بعضه��ا ب��ا انتظ��ام عل��ى منض��دة ال تبع��د عّن��ا كثي��را

بسروٍر باٍد قّدم لنا الرجل الحلم حّنا مينا علبة سكائر مفتوحة:

- تفضا.

سبقت صديقي مهدي وقلت له: ال ندخن.

اب وال تدخنان؟ - كيف كتَّ

- ربما هناك ما هو أولى من السيكارة.

وأت��ى  الثاج��ة،  نح��و  واتج��ه  نه��ض  الك��ردي.  أيه��ا  ق��ال: غلبتن��ي  ابتس��امة صافي��ة  تس��بقه 

ق��د  الك��ؤوس  كان��ت  فتحه��ا حت��ى  أن  م��ا  قلي��ل،  بع��د  ، سيش��ع 
ً
تخت��زن فرح��ا بق��ارورة عس��لية 

اتخ��ذت له��ا أماك��ن عل��ى الطاول��ة. ق��ال ل��ي مه��دي هامس��ا بالكردي��ة )ل��م فعل��ت ذل��ك؟ ق��د ال 
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 م��ا قل��ت ل��ه؛ قل��ت ل��ه للجن��ون طق��وس ولنمارس��ها الليل��ة ف��ي حض��رة كات��ب يعش��ق 

ً
يك��ون الئق��ا

الحي��اة(

، يح��س بأم��ان خف��ي 
ً
، ح��را

ً
تكل��م الروائ��ي بش��غف وعب��ر ع��ن س��عادته للزي��ارة، كان طليق��ا

يحي��ط ب��ه.

 اس��تأذنته أن يس��مح ل��ي بتدوي��ن بع��ض مح��اور كام��ه، والدردش��ة ح��ول املواضي��ع الت��ي 

 أيه��ا الك��ردي، ل��ك 
ً
تط��رق إليه��ا ف��ي جلس��تنا الت��ي غ��دت جميل��ة، عفوي��ة وبس��يطة، ق��ال حس��نا

م��ا تش��اء.

 بع��ض مقوالت��ه ب��دون رت��وش، كم��ا ه��ي، مثلم��ا ه��و مكت��وب ف��ي 
ً
هن��ا س��أنقل للق��راء حرفي��ا

مس��وداتي الورقي��ة اآليل��ة لفق��دان بع��ض حروفه��ا م��ن تق��ادم الس��نين عليه��ا.

• بيت��ي بس��يط وحيات��ي بس��يطة، أح��ب الـس��اطة، إذا كان عن��دي م��ال، أفض��ل أن أعط��ي 

نصف��ه مل��ن يس��تحق، هن��اك أس��ر ون��اس أن��ا أتكفله��م بقلم��ي. حينم��ا منح��ت ف��ي آذار ع��ام 2002 

وس��ام االس��تحقاق الس��وري م��ن الدرج��ة املمت��ازة م��ع زكري��ا ثام��ر وعب��د الكري��م الياف��ي، وم��ع 

مل��ن  ودمش��ق  الاذقي��ة  ف��ي  من��ه  الكثي��ر  وزع��ت  س��ورية،  لي��رة   /300000/ مبل��غ  كان  الوس��ام 

وج��دت أنه��م يس��تحقونه... أتمن��ى أن يس��تمر ه��ذا النه��ج ف��ي تكري��م األدب��اء ودعمه��م.

 يكون.
ّ
• ما أردت لشـيء أن يكون، إال
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• ال أح��ب الش��تاء واللي��ل والن��وم، عن��دي تجرب��ة ناقص��ة، ه��ي إنن��ي ل��م أج��د حت��ى اآلن امل��رأة 

الت��ي تجعلن��ي أدور ح��ول بيته��ا وأالحقه��ا وأرك��ع أمامه��ا أو أبك��ي أمامه��ا. لق��د عرفتن��ي النس��اء، إال 

 ف��ي الرواي��ات والقص��ص. ) قل��ت 
ّ
أن��ه ملع��روف عن��ي كم��ا ف��ي الرواي��ات، إنن��ي ل��م أع��رف الح��ب إال

ل��ه: ومل��اذا ل��م تع��رف الح��ب؟(.

ت��أت واح��دة منه��ن  ول��م  اللوات��ي عرفته��ن، روضته��ن بس��رعة،  النس��اء   .. ق��دري  ق��ال: ه��ذا 

لتروي�ـ��ي.

• إذا أدارت املرأة ظهرها لك، دعها تذهب بسام.

• إم��ا أن أك��ون أن��ا النس��ر، أو ال أك��ون. اإلنس��ان مخي��ر بي��ن أمري��ن، ه��ل يمل��ك قل��ب نس��ر؟ 

أم قل��ب عصف��ور؟ هن��ا املس��ألة.

• أن تندم على الصمت، أفضل من أن تندم على الكام في غير محله.

 على مهل.
ّ
• إذا استعجلنا االنتصار قتلناه، االنتصار ال يأتي إال

• الفن��ان ه��و م��ن يمل��ك معلمي��ة الف��ن. الخي��اط فن��ان حينم��ا يمل��ك معلمي��ة الف��ن، وكذل��ك 

ق والصحف��ي .
ّ
الحّم��ال والح��ا

• يق��ول صاح��ب دار اآلداب: أن��ا أعتم��د عل��ى مبيع��ات كت��ب ورواي��ات حن��ا مين��ه ودواوي��ن 

ن��زار قبان��ي.

• مهمتي أن أكتب وأن تتواصل األجيال.

م��ن  نوب��ل. أعي��ش  بع��د  م��ن نجي��ب محف��وظ  ، حت��ى 
ً
انتش��ارا الع��رب  الكّت��اب  أن��ا أوس��ع   •

قلم��ي وه��ذا ن��ادرا م��ا يحص��ل ف��ي الوط��ن العرب��ي، أن��ا اس��تثناء، دار اآلداب ترب��ح من��ي ألن��ي أنتش��ر 

... أن��ا أطل��ب أعل��ى األس��عار وآخ��ر أق��ل األس��عار )يقص��د اللق��اءات التلفزيوني��ة(، أتقاضـ��ى / 

100000/ لي��رة س��ورية ع��ن كل س��اعة ف��ي التلفزي��ون الس��وري، و /2000/ دوالر للس��اعة ف��ي 

التلفزيون��ات األخ��رى.

ضمن حوارنا العفوي سألت الروائي حنا مينه:

- ما هو مشروعك املستقبلي؟

- مشروعي املستقبلي أن أموت.

- ولم املوت؟

- ألن��ي عرف��ت كل �ـ��يء ف��ي ه��ذه الحي��اة، عش��ت الحل��و وامل��ّر، ال��ذل والع��ز، الج��وع والش��بع؛ 

.
ً
 للحي��اة ووداع��ا

ً
عرف��ت كل أن��واع الحي��اة، وش��كرا
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- ملاذا الوداع؟

- لق��د ط��اردت الحي��اة كل عم��ري وال أري��د أن تطاردن��ي الحي��اة ف��ي ش��يخوختي. إن��ي أح��ب 

الحي��اة وأباركه��ا، وألن��ي أحبه��ا، أري��د أن أم��وت وأن��ا أحبه��ا، دون أن يأت��ي ي��وم أق��ول في��ه م��ا قال��ه 

 ال أبالك يس��أم(.
ً
الش��اعر زهير بن أبي س��لمى )س��ئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حوال

- هناك رواية ما كتبتها، ولن أكتبها، وال تسألوني عن السـب.

 عل��ى 
ً
 أن��ه كان مص��را

ّ
كّن��ا أن��ا وصديق��ي مه��دي نطل��ب من��ه اإلذن بالس��ماح للمغ��ادرة، إال

بقائن��ا ألط��ول فت��رة، وحينم��ا كررن��ا الطل��ب بع��د م�ـ��ي م��ا يق��ارب الث��اث س��اعات، تدخل��ت 

 من��ذ س��نوات 
ً
، منش��رحا

ً
، مرح��ا

ً
امل��رأة الوق��ورة مريان��ا و قال��ت: أتصدق��ون إن��ي ل��م أره س��عيدا

كاآلن ... إن��ه فرح��ان بكم��ا، دع��وه يم��ارس طقس��ه املفض��ل باالحتف��ال بكم��ا.

أهدان��ا الكات��ب الكبي��ر بع��ض روايات��ه وكتب��ه النقدي��ة وودعن��ا بابتس��امات ح��ب ل��ن تنسـ��ى. 

املرح��ة،  لروح��ك  أخاق��ك،  ولنب��ل  ل��ك   
ً
ش��كرا الخال��د،  أيه��ا  املعل��م،  القل��م  أيه��ا  مين��ا،  حّن��ا 

الس��كينة واله��دوء.  ه��ا تعذرن��ي إذ تأخ��رت بالكتاب��ة عن��ك؟

2018-8-22

دهوك – كردستان



عمارة:من حتديات اإلعمار يف التوازنات 
الثقافية والوظيفية واجلمالية والبيئية

د. صافية زفنكي

امل��واد  ف��ي  واإلنش��اء،  البن��اء  ف��ي  الهندس��ية،  العل��وم  ملتق��ى  فه��ي  الفن��ون،  أم  العم��ارة 

والتش��كيل.  والتكوي��ن  والتأثي��ث  التنس��يق  ف��ي  الفني��ة  العل��وم  ملتق��ى  وه��ي  والتجهي��زات، 

تع��ّد العم��ارة عن��د املثقفي��ن حض��ارة تش��ّيد، وعن��د العلم��اء تاري��خ يكت��ب، وعن��د الحكم��اء 

كت��اب يق��رأ، وعن��د الح��كام ص��روح تبن��ى، وعن��د املتخصصي��ن إنج��از وابت��كار. 

العمارة والهوية الفكرية والثقافية:- 

تعتب��ر العم��ارة أح��د املداخ��ل األساس��ية للتع��رف عل��ى الهوي��ة الثقافي��ة لألم��م والش��عوب، 

الت��ي أنتج��ت تل��ك العم��ارة الت��ي تتع��دد أش��كالها وتتن��وع مواضيعه��ا. وهوي��ة العم��ارة تعن��ي انتم��اء 

ه��ذه العم��ارة إل��ى حض��ارة معين��ة خلقته��ا أم��ة معين��ة. وتس��تمر هوي��ة العم��ارة باس��تمرار هوي��ة 

األم��ة، وتتط��ور بتطوره��ا، وتتف��كك بتفككه��ا.

كان��ت العم��ارة عل��ى م��ّر العص��ور امل��رآة الت��ي تعك��س األوض��اع االقتصادي��ة واالجتماعي��ة 

والثقافي��ة، إال أن العم��ارة املعاص��رة فق��دت مقوماته��ا الحضاري��ة، م��ا يعن��ي فق��دان املجتم��ع 

 م��ن الكي��ان الثقاف��ي للمجتم��ع، ب��ل 
ً
لجان��ب م��ن مقومات��ه الثقافي��ة. ول��م تع��د العم��ارة ج��زءا

للجوان��ب  مراع��اة  ب��دون  املادي��ة  وظيفته��ا  ت��ؤدي  والبي��اض  والخرس��انة  الط��وب  م��ن  قوال��ب 

 تق��ام.
ً
ُصب��ا

ُ
 لل��رزق، وعن��د الح��كام ن

ً
الحضاري��ة. أصبح��ت العم��ارة عن��د الخاص��ة م��وردا

جس��د الك��ورد عل��ى م��ّر تاريخه��م عبقري��ة هندس��ية فري��دة م��ن نوعه��ا، والس��يما ف��ي الهندس��ة 

إب��ان حك��م  الت��ي ش��ّيدت  الوس��طى  الق��رون  ق��اع  ف��ي معظ��م  ب��رزت معامله��ا  الت��ي  العس��كرية، 
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»قلعة حلب«

»قلعة صالح الدين«
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الك��ورد األيوبيي��ن آن��ذاك ف��ي س��وريا، يش��هد عل��ى ذل��ك بصماته��م الهندس��ية الكبي��رة ف��ي قلع��ة 

التصامي��م  ب��رزت  كم��ا  وغيره��ا.  واملرق��ب،  الدي��ن،  ص��اح  وقلع��ة  الحص��ن،  وقلع��ة  حل��ب، 

 فكري��ة وجمالي��ة عميق��ة، ف��ي ق��اع ش��رق كردس��تان، م��ن خ��ال 
ً
الهندس��ية الت��ي تعك��س أبع��ادا

��ث واملرّب��ع واملخّم��س 
ّ
ارتكازه��ا عل��ى األش��كال الهندس��ية املختلف��ة، م��ن الدائ��رة واألق��واس واملثل

وفلس��فية  ديني��ة  مع��ارف  تحم��ل  الت��ي  األش��كال  ه��ذه  وغيره��ا.  واملثّم��ن  واملس��ّبع  واملس��ّدس 

وفلكي��ة وعلمي��ة مختلف��ة، وتعك��س مدل��والت روحي��ة وصوفي��ة وأس��طورية وتاريخي��ة متنوع��ة. 

 
ً
فق��د وج��دت ه��ذه األش��كال الهندس��ية ف��ي معظ��م الديان��ات، ولك��ن مدلوالته��ا اختلف��ت تبع��ا

ل��كل ديان��ة. اس��تقت تل��ك الثقاف��ات رموزه��ا م��ن مص��ادر مختلف��ة، إذ اس��تلهمت م��ن الك��ون 

الروحي��ة  والرم��وز  األش��كال  فه��ذه  النباتي��ة،  كالزخ��ارف  الطبيع��ة  وم��ن  والقم��ر،  كالش��مس 
ربط��ت بي��ن العقائ��د والف��ن والهندس��ة، من��ذ أق��دم العص��ور.

ف��ي   لتمّيزه��م 
ً
و بن��اء عل��ى ه��ذا اإلرث العمران��ي املمي��ز، ارتب��ط بن��اء الق��اع بالك��ورد، نظ��را

العس��كرية،  لألغ��راض  الوظيفي��ة  الجوان��ب  يراع��ي  بم��ا  وتوس��يعها،  الق��اع  معظ��م  تطوي��ر 

مختلف��ة. ثقافي��ة  جوان��ب  عكس��ت  الت��ي  الفني��ة  الجمالي��ة  واملظاه��ر 

املس��تويين  عل��ى   
ً
ملفت��ا  

ً
وتم��ددا  ،

ً
عمراني��ا  

ً
توس��عا األخي��رة  الفت��رة  ف��ي  مدنن��ا  ش��هدت  وق��د 

األفق��ي والعم��ودي، غي��ر أن ه��ذا التوس��ع العمران��ي ل��م يتخ��ذ أي طاب��ع عمران��ي خ��اص يعك��س 

الثقاف��ات املتنوع��ة الت��ي تمي��ز مدنن��ا، إذ انص��ّب االهتم��ام عل��ى القش��ور الخارجي��ة للبن��اء، م��ن 

»قلعة الحصن«
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إكس��اء حج��ري أو طين��ي أو خش��بي، مقاب��ل التجاه��ل لجوه��ر الفك��ر الهندسـ��ي، ال��ذي يعك��س 

جوان��ب م��ن الهوي��ة الثقافي��ة والفكري��ة للبل��د.

أخ��ّص ه��ذه املاحظ��ة عل��ى العم��ران الخ��اص ف��ي املناط��ق املحيط��ة بمدين��ة حل��ب، والس��يما 

ف��ي مدينت��ي كوبان��ي وعفري��ن، اللتي��ن تح��اوالن مح��اكاة العم��ارة الحلبي��ة الت��ي تمي��زت باإلكس��اء 

الحج��ري األبي��ض، أم��ا تصميمه��ا العمران��ي فه��و متأث��ر بالهندس��ة العمراني��ة الت��ي تتمي��ز به��ا 

معظ��م م��دن البح��ر املتوس��ط، والت��ي ق��د تتناق��ض ف��ي بع��ض مظاهره��ا ثقاف��ة ه��ذه املنطق��ة، 

م��ن ذل��ك الش��رفات والنواف��ذ املكش��وفة الت��ي ال تت��اءم م��ع ثقاف��ة أه��ل حل��ب املحافظي��ن ف��ي 

أغلبه��م، والذي��ن يميل��ون إل��ى التس��تر واالنغ��اق، ل��ذا تراه��م يقوم��ون بتغطي��ة وحج��ب معظ��م 

الش��رفات باملع��ادن والس��تائر، أو الزج��اج املحّج��ر واملل��ون، ف��ي مس��عى لس��د الثغ��رات الثقافي��ة 

ف��ي  الس��ائدة  والثقاف��ة   
ً
كثي��را تتناس��ب  ال  والت��ي  املتوس��طية،  األوروبي��ة  العم��ارة  تطب��ع  الت��ي 

البيئ��ات املحافظ��ة الت��ي تتس��م به��ا معظ��م امل��دن الس��ورية.

 ل��ه يختل��ف ع��ن معظ��م العم��ارة الس��وري، 
ً
 ممي��زا

ً
إال أن العم��ران ف��ي الجزي��رة يتخ��ذ طابع��ا

وفني��ة  فكري��ة  بأبع��اد  يتس��م  عمق��ه  ف��ي  أن��ه  إال  الخارج��ي،  مظه��ره  تواض��ع  م��ن  الرغ��م  فعل��ى 

 ، الجزي��رة  منطق��ة  عم��ارة  تمي��ز  عمراني��ة  خصوصي��ة  لخل��ق  مح��اوالت  ع��ّده  يمك��ن  خاص��ة، 

ثقافته��ا. وتعك��س 

»قلعة المرقب«
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فمن حيث اإلكس��اء الخارجي اتخذت القامش��لي من الس��يراميك والغرانيت مادة إلكس��اء 

واجه��ات عماراته��ا ، لتظه��ر بمظه��ر لوح��ات فني��ة فسيفس��ائية تمي��ز كل مبن��ى ع��ن آخ��ر. وم��ع 

دخل��ت م��واد أخ��رى أكث��ر كلف��ة م��ن مث��ل الرخ��ام ف��ي تزيي��ن واجه��ات 
ُ
االنتع��اش االقتص��ادي أ

بع��ض األبني��ة املترف��ة.

ه��ذا م��ن حي��ث املظه��ر الخارج��ي، أم��ا م��ن حي��ث التصمي��م الداخ��ل، فل��ن نق��ف عن��د األبني��ة 

 ع��ن املبان��ي الحديث��ة، ب��ل س��نقف عن��د 
ً
الحديث��ة الت��ي ال تختل��ف تصاميمه��ا الداخلي��ة كثي��را

التصامي��م الداخلي��ة للبي��وت القديم��ة ف��ي القامش��لي، الت��ي كان أهله��ا يحاول��ون أن يراع��وا ف��ي 

تصمي��م بيوته��م عل��ى الجوان��ب الوظيفي��ة ف��ي ترتي��ب توزي��ع الغ��رف واملراف��ق، بم��ا يتناس��ب م��ع 

عادته��م وراحته��م وراح��ة ضيوفه��م، وبم��ا يمك��ن أن يحق��ق ش��روط النظاف��ة للبي��ت والتهوي��ة 

النقي��ة. لك��ن م��ا يجم��ع معظ��م تل��ك البي��وت القديم��ة أن حدائ��ق البي��ت تق��وم عل��ى مب��دأ غ��رس 

األش��جار والزه��ور ف��ي منتص��ف الحديق��ة، ولي��س عل��ى أط��راف الحديق��ة كم��ا ف��ي معظ��م حدائ��ق 

الحديق��ة  فم��ن  البي��ت،  مرك��ز   
ً
أيض��ا تش��كل  الحديق��ة  أن  كم��ا  القديم��ة،  الس��ورية  البي��وت 

تتف��رع الغ��رف، فب��اب كل غرف��ة يق��ع ف��ي الحديق��ة، و ل��م تك��ن الغ��رف متداخل��ة فيم��ا بينه��ا كم��ا 

ف��ي البي��وت الس��ورية القديم��ة، هن��ا نلم��س مراع��اة نظاف��ة كل غرف��ة وتهويته��ا بش��كل مس��تقل 

»صورة من مديتة بدليس«
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 ع��ن بقي��ة الغ��رف، 

ً
ع��ن الغ��رف األخ��رى، كم��ا أن املراف��ق تتبن��ى ف��ي م��كان منع��زل وبعي��د نس��ـيا

 عل��ى التهوي��ة الصحي��ة، فل��م تك��ن الحمام��ات تق��ع ف��ي داخ��ل غ��رف الن��وم كم��ا ه��ي 
ً
مراع��اة أيض��ا

ف��ي التصامي��م املعاص��رة.

إذا توزي��ع الغ��رف ينطل��ق م��ن الحديق��ة الت��ي تتوس��طها األش��جار، وم��ن الحديق��ة تتف��رع 

الغ��رف، يمك��ن أن يعك��س ه��ذا التصمي��م رؤى صوفي��ة ترتك��ز عل��ى االنط��اق م��ن النقط��ة 

املركزي��ة، ومنه��ا تتف��رع الف��روع األخ��رى، فثم��ة رؤي��ة صوفي��ة ت��رى أن هللا تعال��ى يمث��ل النقط��ة 

املركزي��ة ل��كل املوج��ودات، وه��و أص��ل الك��ون والخليق��ة، ومن��ه وم��ن صنع��ه يتف��رع كل �ـ��يء.

أنم��وذج آخ��ر م��ن البي��وت الت��ي تعك��س جوان��ب فكري��ة وثقافي��ة أخ��رى ف��ي تصاميمه��ا، ه��و 

بي��ت خلي��ل عل��ي ال��ذي ت��م بن��اؤه ف��ي بداي��ة الس��تينيات ف��ي ح��ي قدورب��ك، ه��ذا البي��ت يعك��س ف��ي 

تصميم��ه الفك��ر الزرادش��تي، القائ��م عل��ى ثنائي��ات متض��ادة م��ن الن��ور والظ��ام والخي��ر والش��ر، 

فنج��د مث��ل ه��ذه الثنائي��ات متجلي��ة ف��ي معظ��م تفاصي��ل ه��ذا البي��ت. فه��و يتك��ون م��ن مدخلي��ن 

ببابي��ن أحدهم��ا خش��بي مطل��ّي بالل��ون األبي��ض وه��و مرتف��ع ع��ن األرض بمق��دار خم��س درج��ات، 

 بالل��ون األبي��ض، املدخ��ل 
ً
يحي��ط عل��ى جانب��ي ه��ذا املدخ��ل نافذتي��ن مرتفعتي��ن مطلّيتي��ن أيض��ا

، منخف��ض، وعل��ى جانـي��ه قبوي��ن مظلمي��ن  أس��ود  ب��اب حدي��دي  م��ن  يتك��ون  للبي��ت  الثان��ي 

 م��ن الب��اب. ه��ذه الثنائي��ة املتض��ادة ف��ي املظه��ر الخارج��ي يب��رز كذل��ك 
ً
معتمي��ن أكث��ر انخفاض��ا

 عل��ى الثنائي��ات، إذ يتأل��ف البي��ت م��ن 
ً
ف��ي تصمي��م الترتي��ب الداخل��ي للبي��ت، ال��ذي يق��وم أيض��ا

ش��قتين متناظرتي��ن، كل ش��قة منهم��ا تناظ��ر ترتي��ب الش��قة الت��ي تقابله��ا، وكل ش��قة تتأل��ف 

ف��ي كل ش��قة منهم��ا تتناظ��ر، والنواف��ذ  م��ن غرفتي��ن تتوس��طهما صال��ة كبي��رة، ونج��د الغ��رف 

، كم��ا تتناظ��ر املراف��ق 
ً
 م��ع الغ��رف والنواف��ذ للش��قة املقابل��ة له��ا أيض��ا

ً
تتناظ��ر، لتتناظ��ر أيض��ا

 
ً
 متج��ذرا

ً
 فكري��ا

ً
م��ع بعضه��ا، ويفص��ل بي��ن الش��قتين مم��ر فاص��ل، إن��ه تصمي��م يعك��س جانب��ا

ف��ي ثقاف��ة أه��ل ه��ذه املنطق��ة، عل��ى الرغ��م م��ن الطاب��ع اإلس��امي ال��ذي ال يغي��ب ع��ن تصامي��م 

ثقاف��ة ه��ذه املنطق��ة، لك��ن ه��ذا ال يلغ��ي إقص��اء تأثي��ر الثقاف��ات األخ��رى الت��ي تق��وم عل��ى تمجي��د 

ال��ذات اإللهي��ة، وتبخي��س نقيض��ه الش��يطاني.

وهك��ذا نلح��ظ جوان��ب فكري��ة وفني��ة تمي��ز خصوصي��ة العم��ارة الجزراوي��ة، بعك��س معظ��م 

الثقافي��ة  العم��ار  فخصوصي��ة  والجمالي��ة،  الوظيفي��ة  الجوان��ب  عل��ى  يرك��ز  ال��ذي  العم��ار 

تفاصيله��ا  ب��كل  ب��ل  فحس��ب،  املس��تخدمة  البيئي��ة  امل��واد  طبيع��ة  عل��ى  تقتص��ر  ال  والبيئي��ة 

الهندس��ية. التفاصي��ل 
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فعن��د التصمي��م الهندسـ��ي ال ب��ّد أن يؤخ��ذ بعي��ن االعتب��ار األبع��اد الفكري��ة لثقاف��ة بيئاتن��ا، 

ب��ل أن  بحي��ث ال ينص��ّب االهتم��ام عل��ى الجوان��ب الوظيفي��ة والجمالي��ة والبيئي��ة فحس��ب، 

تعك��س التصامي��م الهندس��ية مختل��ف االتجاه��ات الفكري��ة والثقافي��ة لألم��ة، س��واء أكان��ت 

بم��ا  وتوظيفه��ا  الش��كل،  أو  املوض��وع  أو  األس��لوب  ف��ي  أكان  أم معاص��رة، وس��واء  كاس��يكية 

يتناس��ب ومتطلب��ات العص��ر.

العمارة واالعتبارات البيئية:- 

ثمة اتجاه عالمي نحو األبنية الخضراء )املستديمة( كداعم اقتصادي وبيئي وصحي.

الخصائ��ص  عل��ى  تش��تمل  الت��ي  الخض��راء،  األبني��ة  تقيي��م  ف��ي  ع��ّدة  عاملي��ة  نظ��م  هن��اك 

ب��ل س��نكتفي  ل��ن نق��ف عنده��ا،  ف��ي العم��ارة.  االجتماعي��ة واالقتصادي��ة والبيئي��ة والثقافي��ة 

بإيج��از أه��م مب��ادئ املبن��ي األخض��ر، ال��ذي يمك��ن تلخيص��ه بأن��ه املبن��ى ال��ذي يراع��ي االعتب��ارات 

ف��ي التصمي��م، والتنفي��ذ، والتش��غيل والصيان��ة،  البن��اء،  ف��ي كل مرحل��ة م��ن مراح��ل  البيئي��ة 

واالعتب��ارات الرئيس��ية الت��ي تراع��ى تصمي��م الفراغ��ات وكف��اءة الطاق��ة وامل��واد واملي��اه، وكف��اءة 

اس��تخدام امل��وارد، وج��ودة البيئ��ة الداخلي��ة للمبن��ى، وأث��ر املبن��ى ككل عل��ى البيئ��ة.

املس��تخدمة،  امل��واد  تراعي البيئة ف��ي  الت��ي  البن��اء  تقني��ات  عل��ى  الخض��راء  املبان��ي  تعتم��د 

واس��تهاك الطاقة واالس��تدامة، منه��ا م��ا يعتم��د عل��ي امل��واد األولي��ة في البناء، ويح��رص عل��ى 

اس��تخدام م��ا ه��و متوف��ر ف��ي محي��ط بيئ��ة امل��كان، م��ن الطي��ن والرم��ل واألخش��اب والخي��زران، 

وبع��ض املع��ادن غي��ر الس��امة.

العازل��ة  امل��واد  ج��ودة  عل��ى   
ً
اعتم��ادا والهــدر،  الطاقــة  مصرفــات  ف��ي  التقلي��ل  وتراع��ي 

لح��رارة الش��مس والب��رودة ف��ي الج��دران والس��قوف واألرضي��ات. باإلضاف��ة إل��ى تصامي��م تتعل��ق 

، م��ع زي��ادة الحص��ول عل��ى الطاق��ة 
ً
بمظل��ات امل��كان كاألش��جار ونواف��ذ الظ��ل والس��قوف صيف��ا

إل��ى الحص��ول عل��ى الض��وء الطبيع��ي، والتقلي��ل م��ن اس��تخدام  الشمس��ية ش��تاء. باإلضاف��ة 

األجه��زة الكهربائي��ة وتكاليفه��ا ومضاره��ا، واعتم��اد األجه��زة الت��ي تعم��ل عل��ى الطاق��ة الطبيعي��ة 

املتج��ددة م��ن الش��مس والري��اح واملي��اه، ف��ي اإلض��اءة والتس��خين والتبري��د، وغيره��ا. 

تس��عى ج��ودة اله��واء الداخل��ي للح��د م��ن املركب��ات العضوي��ة املتطاي��رة، والش��وائب الجوي��ة 

األخ��رى مث��ل امللوث��ات امليكروبي��ة. فمعظ��م م��واد البن��اء والتنظي��ف ومنتج��ات الصيان��ة تنبع��ث 

منه��ا غ��ازات، وبعضه��ا س��امة، ض��ارة عل��ى الصح��ة والراح��ة واإلنتاجي��ة. فيمك��ن االعتم��اد هن��ا 

عل��ى املنتج��ات الخش��ـية الصلب��ة، وخاص��ة األرضي��ات، والب��اط املش��مع، فه��ذا أنس��ب مم��ن 
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لديه��م حساس��ية أو الرب��و م��ن الغب��ار أو م��ن الجس��يمات األخ��رى، وأفض��ل م��ن اس��تخدام 

الس��جاد. فاملنتجات الخش��ـية تحّس��ن نوعية الهواء من خال امتصاص الرطوبة في الهواء، 

م��ن أج��ل اعتدال��ه.

كم��ا يمك��ن إنش��اء متن��زه جدي��د عل��ى أس��طح املبان��ي، باس��تخدام النبات��ات واألش��جار م��ن 

خ��ال األس��طح الخض��راء وحدائ��ق املط��ر. إذ تعم��ل األس��طح الخض��راء عل��ى تقلي��ل الحاج��ة إل��ى 

تبري��د املبان��ي وتأخي��ر تصري��ف مي��اه األمط��ار وبذل��ك يت��م تقلي��ل الضغ��ط عل��ى نظ��ام الص��رف 

الصح��ي ف��ي الفت��رات الت��ي تس��قط فيه��ا أمط��ار غزي��رة.

يمك��ن اس��تغال أي أس��طح خالي��ة ف��ي الزراع��ة، والس��يما ف��ي امل��دن حي��ث االزدح��ام والتل��وث 

بالرطوب��ة،  امل��كان  وتلطي��ف  الج��و،  وتنقي��ة  املتردي��ة،  البيئ��ة  تحس��ين  أج��ل  م��ن  الكثيفي��ن، 

واالس��تمتاع.  للراح��ة   
َ
م��اذا وتصب��ح  األبني��ة،  جم��ال  م��ن  وتزي��د  الح��رارة،  درج��ات  وتخفي��ف 

 ألن��واع الخض��راوات الطازج��ة م��ا يوف��ر امل��ال، وتصب��ح هواي��ة 
ً
 منتج��ا

ً
ويمك��ن أن تك��ون مكان��ا

مفي��دة ونافع��ة.

يمك��ن االس��تفادة م��ن مث��ل ه��ذه املعايي��ر البيئي��ة لخل��ق عم��ارة عميق��ة ف��ي فكره��ا، ونظيف��ة 

ف��ي تكوينه��ا وتأسيس��ها، ومحلي��ة ف��ي مواده��ا، واقتصادي��ة ف��ي تكاليفه��ا، ومبه��رة ف��ي تصاميمه��ا.

»صورة مسجد في جزيرة بوتان«



ليلى بدرخان النجمة الكردية الراقصة 
وأيقونة املوسيقى يف أوربا

إعداد وترمجة: أمحد حسني 
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الرق��ص  تقدي��م  ف��ي   

ً
ومهم��ا  

ً
ب��ارزا  

ً
دورا لعب��ت  الت��ي  الامع��ة  النجم��ة  بدرخ��ان  ليل��ى  كان��ت 

.1930 ع��ام  األورب��ي  املجتم��ع  إل��ى  واملوس��يقى 

ليل��ى  ب��دأت  األملاني��ة.  البالي��ه  مدرس��ة  م��ن  وتخرج��ت  اس��تانبول  ف��ي  بدرخ��ان  ليل��ى  ول��دت 

ف��ي  ع��ام 1930. وأقام��ا  بولن��دي  فن��ان  م��ن  ليل��ى  ع��ام 1925.  تزوج��ت  م��ن  عروضه��ا  بتقدي��م 

فرنس��ا. ف��ي  تعي��ش  نفي��ن،  اس��مها  وحي��دة  ابن��ة  له��ا  ع��ام 1986،  املني��ة  وافته��ا  أن  إل��ى  باري��س، 
ب��دأت ليل��ى بتقدي��م رقصاته��ا الكردي��ة للمش��اهدين ف��ي أمري��كا، بلجي��كا، هولن��دا، سويس��را، 

إس��بانيا، فرنس��ا وإيطالي��ا. ولعروضه��ا الناجح��ة اش��تهرت ليل��ى ف��ي س��ائر أرج��اء أوروب��ا.

ليل��ى ه��ي ابن��ة عب��د ال��رزاق بدرخ��ان، الثائ��ر الك��ردي املع��روف، ال��ذي ق��ام بانتفاضت��ه ف��ي 
مدين��ة خ��وي 1912، حي��ث ال زال��ت ليل��ى يافع��ة ش��ابة ول��م تك��ن وقته��ا فنان��ة. والده��ا، كرج��ل 

دول��ة وكمثق��ف، كان ل��ه األث��ر األكب��ر ف��ي حي��اة ابنت��ه وخاص��ة ف��ي املج��ال الف��ن.

والده��ا القائ��د الك��ردي الوحي��د ال��ذي وج��د ف��ي بيت��ه اآلل��ة املوس��يقية املعروف��ة “البيان��و”. 
ول��وال الفك��ر التقدم��ي لوالده��ا مل��ا أصبح��ت ليل��ى راقص��ة مش��هورة ف��ي أورب��ا.

مجال��ي  ف��ي  خبي��رة  أصبح��ت  حي��ث  إط��ار أكاديم��ي،  ف��ي  والرق��ص  املوس��يقى  ليل��ى     درس��ت 

واملوس��يقى  الف��ن  ع��ن  وهام��ة  قيم��ة  معلوم��ات  ش��حذت  كم��ا  الش��رقي،  والرق��ص  املوس��يقى 

البالي��ه. ف��ن  ع��ن  مهارته��ا  فيه��ا  بم��ا  الغربي��ة، 

م��ن   
ً
عروض��ا قدم��ت  )مارس��لينبيرتول(  مرك��ز  ف��ي  ع��ام 935  م��ن  أي��ار   )20( احتف��ال  فف��ي 

الرق��ص واملوس��يقى ف��ي سلس��لة م��ن خم��س رقص��ات كردي��ة م��ع أوركس��ترا بقي��ادة املوس��يقار (

ني��كار موري��س)، حض��ره مش��اهير م��ن الفناني��ن واملفكري��ن الفرنس��يين. وبع��د الع��رض الناج��ح 

قدم��ت  ع��ام 1935  حزي��ران  وف��ي )24(  عنه��ا،  مص��ورة  مق��االت  فرنس��ية  مج��ات  س��بع  كتـ��ت 

امللصق��ات   ه��ذه  م��ن  مختلف��ة،  أحج��ام  م��ن  كبي��رة  بملصق��ات  عن��ه  عل��ن 
ُ
أ آخ��ر  ع��رض  ليل��ى 

ص��ورة كبي��رة لليل��ى نفس��ها كتـ��ت عليه��ا “ليل��ى بدرخ��ان الفت��اة الكردي��ة ف��ي رقصاته��ا الفلكلوري��ة 

وع��ازف  موري��س”  املوس��يقار”نيكار  م��ع  األوركس��ترا  بقي��ادة  بنفس��ها  قام��ت  الش��رقية”. حي��ث 

الش��هير “جراندس��يلراميو”،  الباريسـ��ي  املس��رح  ف��ي  الحفل��ة  تقدي��م  البيان��و “إيرنإين��وف” وت��م 

وق��د بيع��ت البطاق��ات ملس��تويات أرب��ع أماك��ن مختلف��ة بأس��عار عالي��ة حينه��ا، والص��ور عل��ى 

س��توديو “إي��رس”. بكامي��را  ص��ورت  البطاق��ات 

 للرق��ص الش��رقي م��ع أوركس��ترا بقيادته��ا، تضم��ن برنام��ج الحف��ل: 
ً
كم��ا قدم��ت ليل��ى احتف��اال

هيروغلوف��ي،  هندي��ة،  مس��حة  كوردي��ة،  رقص��ة  دبك��ة،  هالكوب��ي،  ف��ارس  مينات��وري،  ف��ارس 
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رقص��ة درزي��ة، أفع��ى، أغني��ة الع��روس، مس��حة ديني��ة وبلقي��س ملك��ة س��بأ والبل��د.

، لم يضاهيها ما قدمت في سائر أنحاء أوربا. 
ً
 جدا

ً
كانت أداء ليلى لهذه الرقصات فريدا

حي��ث بذل��ت م��ا بوس��عها إلحي��اء املوس��يقى والرق��ص الك��ردي بش��غف وهي��ام. وفيم��ا يل��ي 

مقتطف��ات م��ن وس��ائل اإلع��ام الفرنس��ية، وم��ا ورد فيه��ا ع��ن ليل��ى:

برقصاته��ا 	-  أورب��ا  س��ائر  ف��ي  املعروف��ة  النـيل��ة  الكردي��ة  الفت��اة  ه��ذه  بدرخ��ان  “ليل��ى 

 وه��م يعش��قونه، ولك��ن ف��ي الوق��ت 
ً
الس��امية الرش��يقة، والرق��ص مع��روف ل��دى الك��رد تاريخي��ا

الحاض��ر م��زج الرق��ص بثقافته��م وحياته��م اليومي��ة املعاش��ة، وه��و ج��زء م��ن التقالي��د الكردية”.

2-”ليل��ى بدرخ��ان الفت��اة الكردي��ة الراقص��ة الرش��يقة بخطواته��ا وجس��دها، األرس��تقراطية 

ب��كل  واملصري��ة،  والفارس��ية  الهندي��ة  األج��واء  إل��ى  أعادتن��ا  مارس��لينبرنيلو،  قاع��ة  ف��ي  انتم��اًء، 

. ذراعاه��ا املمش��وقتان يزحف��ان كأفع��ى، تعابيره��ا ل��م تك��ن 
ً
 جدي��دا

ً
طرف��ة عي��ن س��كبت تعبي��را

ليفيغ��ارو.  موري��س.  ج��ورج   .“ 
ً
جميل��ة  

ً
ثياب��ا تلـ��س  ري��ب، كان��ت  غي��ر  م��ن  س��حرتنا  قصي��دة  إال 

1935 حزي��ران 

بالحيوي��ة   
ً
مفعم��ا  ،

ً
ش��يقا  

ً
برنامج��ا قدم��ت  ليل��ى  الكردي��ة  األرس��تقراطية  3-”الراقص��ة 

م��ع  بانس��جام  ترق��ص  جس��مها  م��ن  ذرة  كل  الرش��يقة،  خطواته��ا  أحبـ��ت  بح��ق  والنش��اط، 

تجدي��ده  ت��م  الفلوكل��ور  ه��ذا  الفلوكل��ور،  ف��ي   
ً
عميق��ا بج��ذوره  يض��رب  الف��ن  ه��ذا  املوس��يقى. 

.1935 أي��ار  باري��س  بي��راردو،  كارول  البديع��ة”.  نظم��ه  يفس��د  أن  دون  م��ن  وعصرنت��ه 

4-”صال��ة أنيق��ة اكتظ��ت بأن��اس باس��مين، يرحب��ون بليل��ى بدرخ��ان، قدم��ت بفنه��ا األصي��ل 

م   إل��ى الغ��رب م��ن دون تغيي��ر مس��حة تقالي��ده القدس��ية، كم��ا ق��دَّ
ً
 أنقي��ا

ً
املتج��ذر ف��ي الش��رق فن��ا

 ش��رقية”. لس��ام إي��ن. باري��س حزي��ران 1935.
ً
املوس��يقار ني��كار ألحان��ا

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

.The shadow of lion:املصدر

.Shahab printing house :مطبعة



شعر

قطيع الوعول يموت من الظمأ

تركنا خلف ظهوران قطيع الوعول ميوت من الظم�أ

َّفنا قصصًا �أل

و�أدران وجوهنا اإىل املنايف البعيدة خلف البحار

آلفتنا مشمنا الغربة ف�

نسينا ورود حبنا الأول هناك يف خزائن الأجشار

ومل نعد نتذكر حبال الغسشيل اليت ا�شتاقت اإىل ثيابنا

مل نعد نردد لكمة »�أيم« العزيزة عىل قلوبنا.

تيبسشنا، جفَّْت ينابيعنا عىل طاوالت القضاء

�أهنكتنا الرسائل،

ليست رسائل الأهل وال الأصدقاء 

مل نعد حنب حتية »صباح اخلري«

حسني حبش
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مل نعد حنب سعاة الربيد 

تركنا خلف ظهوران قطيع الوعول ميوت من الظم�أ،
�أصابنا الصد�أ

ومل ندرك بعد ب�أننا تعطلنا يف منتصف العمر،

وب�أننا احندران اإىل الغياب و�أرواحنا تواط�أت

مع اخلواء والفراغ 

�أن�شتاق يومًا اإىل عصافريان اليت تركناها هناك

�أن�شتاق يومًا اإىل �قاوة الأصدقاء

ىل �أهلنا وصورة �أختنا الكربى؟!  �أن�شتاق يومًا اإ

مل �أعد واثقًا،

مل �أعد �أدرك هذا االإرختاء اذلي يف �أضلعنا

مل �أعد واثقًا من يشء،

لأننا تركنا خلف ظهوران
قطيع الوعول ميوت من الظم�أ



قصة

قصص قصيرة جداً 

أمحد إمساعيل إمساعيل

الضحايا:
لو مل خيرج اإىل ال�ارع �اهرًا سكينًا تَقطر دمًا وهو يصيح هبسشتريية:

-لقد غسلت عاري..

لــان الأمــر غــري ذي ابل ابلنسشــبة لأهــل احلــي، فقــد اعتــادوا، ويف لك يــوم تقريبــًا، 
ــاة ويه تســتنجد  ــل: رصاخ فت ــذا الرج ــل دار ه ــن داخ ــث م ــو ينبع ــاح وه ســاع الصي
بلكــات غــري مفهومــة، ورجــل يصيــح وي�شــم، لينهتــ�ي لّك ذكل؛ جبلســة مســر �أمــام ابب 
ادلار وقــد التــفَّ حــوهل بعــض اجلــريان، تبــد�أ بسشــيجارة، مث بلكــات املواســاة مبافــ�أة هللا هل 

وجزائــه لرعايتــه �أختــه املســكينة، والــيت ال ذنــب لهــا يف مــا �أصاهبــا مــن جنــون.   

وتدور كؤوس ال�اي وتعلو دوائر دخان السجائر ويت�عب احلديث. 

كّرر الصياح وهو �اهرًا سكينه اكجملنون، وانتظر لكمة ت�جيع �أو مواساة..

طال الزمن واسشتطال ومل حيدث ما اكن ينتظره.

ــت  ــت غ�ــاء الســاء و�أدم ــد مزق ــرة، ق ــذه امل ــة ه ــت �أصــوات التفجــريات القريب اكن
هواءهــا ، فانفــض امجلــع مــن حــوهل، وهــرول بعيــدًا عنــه كقطيــع خــراف دامهــه ذئــب، 

ــل يف مــرح همجــور.  ــدًا مكمث ــي هــو وحي وبق
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ربيع آخر:

ــِبُه الطائــَر يف يشء، مث  ــبورِة طائــرًا مث حمــاه حــن وجــَدُه ال يُ�ش رمَس املعــُم عــىل السش
رمَس حصــااًن وحمــاه.. و�أخــريًا تذكــَر مــا اكَن حيــدُث �أايَم زمــان، عندمــا اكن املعــُم، ويف لّكِ 
درٍس خمصــٍص للــرمس، يطلــُب مــن تالميــذِه رمَس الربيــعِ، وعــىل الفــوِر، ينطلــُق التالميــُذ 
مجيعــًا، وبــال تــردد، يف رمِس جبــٍل ومشــٍس مرشقــٍة تطــُل مــن خلــِف هــذا اجلبــل، وهنــٍر 
ــِبه يف يشء  ــٌت ال يُ�شّ ــه بي ــرِب من ــرجٍ، ويهنــض ابلق ــِل بتع ــن �أعــىل اجلب ــطُ م ــٍل هيب طوي

ضافــًة اإىل جشــرٍة وطيــوٍر حتلــُق عاليــًا.
إ
بيوهتــم، ا

وضــَع املعــُم الطبا�ــرَي جانبــًا وطلــَب مــن الأطفــاِل رمَس الربيــعِ، مث جلــَس عــىل كرسشــيِه 
ودفــَن وهَجــُه بــَن كفيــه.

يف هنايــِة احلصــِة ادلرسشــيِة، التقــطَ املعــُم قلــاً �أمحــَر وهنــَض عــن كرسشــِيه و�أخــَذ يتجــوُل 
بــن املقاعــَد مل�ــاهدِة رســوماِت الأطفــاِل عــن الربيــعِ، اللوحــُة الــيت ال تكــفُّ عــن التكــراِر، 

جيــاًل بعــد جيــٍل.

وعــىل غــرِي العــادِة، مل يهنــْض الأطفــال ويتســابقون يف تقــدمِي دفاتــرِه هل، اكنــت مجيــُع 
الــرؤوِس الصغــريِة مط�أطئــًة حتملــُق بوجــوٍم يف ادلفاتــَر! ارتســمْت ده�ــُة عــىل وهجــِه وهــو 
يتنقــُل بــن املقاعــِد وي�ــاهُد رســوماهِتم، الــيت خلــْت مــن وجــوِد اجلبــِل والهنــِر والطيــوِر..

وامتــ�أت بصــوِر �أخرى:  

جنوٌد، وخوٌذ حديدية، ومدافُع، ورؤوٌس مفصوةٌل عن �أجسادِها.. وراايٌت سوداء..

ْت ادله�ُة عىل وجِه املعِم وانداحْت، ومل خَيطْ عىل دفاترِه العالمَة: ُ�وهد.  َكرِبَ
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حتول:

قال لها: �أِحبُِّك.

فردْت:

- متتُد بن قلبينا حقوُل �ألغاٍم، و�أسالٌك �ائكة.

- س�أجتازها. 

- كيف ذكل و�أنت بال �أجنحة؟ 

لهيــا،  ــق اإ ــرحِ. ويف الطري ــًا مــن �ــدة الف ــَق عالي ــوِر انتــى ابلســعادِة، وحلّ وعــىل الف
يف الســاء العاليــة، نظــر اإىل الألغــام، والأســالك ال�ــائكة املنتــرشة عــىل الأرض، ف�أضــاَع 

لهيــا واته. الطريــَق اإ

ويف الأعايل اليت بقّي حيلُق فهيا وحيدًا. وينادي علهيا.

حتوَل هو اإىل بلبل؛ وامسها اإىل تغريد.

يا أنا:
اكن ينادهيــا بــّلِ الأســاِء والصفــاِت الأثــريِة اإىل قلبــِه: ايورديت، اي خفقــَة الــروح، 

ــري. ــي الصغ ــب..اي وط ــَة القل ايحب

واكنت يه ترُد:

-اي �أان.

اكن هذا د�أهُبا لكا �ألتقيا، لكا هتاتفا... ولكا �ألتقْت �أعيهُنا وها وسطَ امجلوع. 



الحوار -السنة 26 - العدد 73 - 2019 153
ويف مّرٍة جاَءُه صوهُتا يناديه ابمسِه! 

وعندما التفَت حنو الصوِت، خرَج من احلُِم.

قاعدة بال استثناء:
حــن وزع صانــع الأقنعــة عــىل امجلــوع احملت�ــدة يف ســاحة حفــل تتــوجي املــك �أقنعــة 
لوجــوه ابمســة مهتلــة، و�أفــواه حممكــة التمكــم، صــادف �أن طلــب منــه طفــل اكن قــد انســلَّ 
بــن امجلــوع قناعــًا، فقــرص صانــع الأقنعــة وجنــة الطفــل وقــال هل ســاخرًا وهــو يبتعــد عنــه:

-حن تكرب سشتحصل عىل �أمجل قناع. 

واكلعــادة، اكد الأمــر ميــر بســالم مثــل لك سشــنة، رمغ عــّري املــك هــذه املــرة �أيضــًا، 
وحراكتــه امحلقــاء، لــوال تــك الصيحــة الــيت �أطلقهــا هــذا الطفــل:

-املك عار، املك عار,

يف اليــوم التــايل مجــع صانــع الأقنعــة مجيــع �أطفــال اململكــة، و�ألصــق عــىل وجوههــم �أقنعــة 
مــن نــوع غريــب: ابمســة مهتلــة، مــا �أن ت�ــاهد صــورة املــك حــى تنفــرج مــن فورهــا 

وهتتــف هل بفــرح وبــالدة.

مفاجأة عيد ميالد:
   حــن انتصــَف اللّيــُل، وهبــطَ الصمــُت عــىل املدينــِة طائــرًا مــن رصــاص، استســَم 

امجليــُع ملــِك النــوم: الآابُء 

ــدوِم اباب  ــون بق لُم ــاُل وه حَيْ ــم، والأطف ــائَد �أطفالهِ ــَت وس ــدااي حت ــوا اله ــد �أن وضع بع
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ــل.  نوي

مل يتوقْع �أحٌد مهنم �أْن حْيُدَث هل ما حدَث.

ــوَم اذلي هــدرْت الأصــواُت يف  ــذ ذكَل الي ــُة �أيضــًا، كســابقاهتا من ــت هــذه اللي ّذ اكن اإ
ال�ــوارع و�ــقْت َعنَــان الســاِء، ر�أَس سشــنٍة بــال طــاوةل عامــرٍة ابلفاكهــِة واحللــوايت، وال 

مفرقعــاٍت مضيئــِة تُزيــُن الفضــاء.  

ــِق،  ــَة العن ــًة طوي ــُل �أحذي ــباٌح تنتع ــْت �أ�ش ــاًل، حــى راح ــُت طوي ــذا الوق ــدْم ه مل ي
ــاِل. ــرِف الأطف ــوِت وغ ــلُل اإىل البي ــراَء، تتس ــاِت مح ــُر قبع وتعمت

ــَع الآابُء بــاَء عصافــرَي املدينــِة ويه ترجتــُف عــىل الأســالِك الكهرابئِيــة  جفــرًا، مَسِ
ــادرِة بيوهتــِم  ــا، فســارعوا اإىل مغ ــن �أوراِقه املت�ــابكة، و�ــاهدوا الأجشــاَر ويه تتعــرى م

ــة.    ــٍة وُحرق ــي خبيب ــريٍة ويه تب ــئٍة كب ــريُة ب�أسش ــواُه الصغ ــم الأف ــَل �أْن تصفَعه قب

يف الســوق، وابلقــرِب مــن احلواجــز الأمنيــة، ارتســمْت ده�ــٌة كبــريٌة عــىل وجــوِه الآاِبء 
ــاٍب  ــٌة يف ثي ــا ابع ــادي علهي ــم؛ ين ــا لأطفالهِ ــد جلبوه ــوا ق ــيت اكن ــدااي ال وه ي�ــاهدوَن اله

خاكيــٍة. 

علْت ادله�ُة يف ساِء املدينِة، وانداحْت دوائَر يف ساواٍت ملبدٍة بغيوٍم محراء. 



- الخيانة العظمى.إصدارات

- اإلمبراطورية األخيرة.



الخيانة العظمى... 
كيف تخلت أمريكا عن األكراد وخرست الرشق األوسط؟

كت��اب جدي��د باللغ��ة اإلنكليزي��ة للبروفيس��ور دافي��د فيلي��ب، ص��در مطل��ع ع��ام 2019م، 

األمريكي��ة  اإلدارات  وخيان��ات  السياسـ��ي  الكردي��ة  القضي��ة  تاري��خ  م��ن  خطي��ر  جان��ب  يعال��ج 

املتك��ررة للك��ورد؛ يس��لط الض��وء عل��ى مس��ألة كرك��وك، وكيفي��ة تخل��ي الغ��رب ع��ن الك��ورد بع��د 

االس��تفتاء ال��ذي طال��ب 93% م م��ن املصوتي��ن باالس��تقال.

والدكت��ور فيلي��ب ش��ديد اإلعج��اب والتأيي��د لتجرب��ة اإلدارة الذاتي��ة ف��ي كردس��تان س��وريا 

: »مش��روع روجآف��ا مله��م، إن 
ً
وش��رق الف��رات، لدرج��ة أن وصفه��ا ف��ي ح��وار أج��ري مع��ه مؤخ��را

سياس��ة الديمقراطي��ة الش��عبية واإلدم��اج السياسـ��ي وتمكي��ن امل��رأة واالس��تدامة البيئي��ة ه��ي 

النه��ج األكث��ر تقدمي��ة ف��ي املنطق��ة،  روجآف��ا ه��و التري��اق لإلس��ام واإلره��اب ال��ذي ترع��اه الدول��ة 

ف��ي كل م��ن تركي��ا وإي��ران.

م��ن س��وريا  ف��ي كل  ... وال أصدق��اء ألمري��كا  للك��رد س��وى الجب��ال  ق��ال »ال أصدق��اء  م��ن  وه��و 

الك��ورد.« س��وى  والع��راق 



اإلمرباطورية األخرية

االتح��اد  انهي��ار  األخي��رة..  »اإلمبراطوري��ة  كت��اب:  ص��در  األح��داث  م��ن   
ً
عام��ا  25 بع��د 

لس��قوط  الغال��ب  التفس��ير  ويض��ع  االنهي��ار،  ه��ذا  أس��رار  ع��ن  يكش��ف  ال��ذي  الس��وفياتي” 
ش��ك،  الب��اردة مح��ل  زم��ن الح��رب  الوالي��ات املتح��دة  العال��م م��ع  الثان��ي ال��ذي حك��م  القط��ب 

 
ً
كم��ا يكش��ف مؤلف��ه املفك��ر الروسـ��ي س��يرغي بلوخ��ي ف��ي الكت��اب ال��ذي انته��ى م��ن ترجمت��ه حديث��ا

 ،
ً
الدكت��ور نـي��ل رش��وان ع��ن اللغ��ة الروس��ية.  يتك��ون كت��اب اإلمبراطوري��ة األخي��رة م��ن 18 فص��ا

، وكان األول بعن��وان »القم��ة 
ً
 جانـي��ا

ً
وض��ع بلوخ��ي كل مجموع��ة منه��ا ف��ي ج��زء، أعط��اه عنوان��ا

األخي��رة«، وتح��دث في��ه ع��ن اللق��اء األخي��ر ال��ذي ت��م بي��ن ج��ورج ب��وش األب، والرئي��س الروسـ��ي 

يولي��و )تم��وز( 1991 . غورباتش��وف، ف��ي 30 

الجديــد فــي هـــا الكتــاب أنــه يكش��ف ع��ن أن الوثائ��ق الت��ي ت��م الكش��ف عنه��ا من��ذ فت��رة 

قصي��رة، ف��ي مكتب��ة ج��ورج ب��وش االب��ن بم��ا ف��ي ذل��ك مذك��رات مستش��اريه ومحاض��ر تس��جيل 

أحادي��ث ب��وش األب م��ع ق��ادة العال��م، تش��هد ب��أن الرئي��س نفس��ه ومستش��اريه حاول��وا إطال��ة 

أم��د االتح��اد الس��وفياتي؛ فق��د كان يفزعه��م تنام��ي تأثي��ر بوري��س يلتس��ين، وس��عي الجمهوري��ات 

الس��وفياتية لاس��تقال بع��د انهي��ار االتح��اد؛ مم��ا جع��ل الوالي��ات املتح��دة تطال��ب بض��م كل 

مخ��زون االتح��اد الس��وفياتي م��ن األس��لحة النووي��ة لروس��يا، والحف��اظ عل��ى التأثي��ر الروسـ��ي 
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على الفضاء الس��وفياتي الس��ابق، وبالدرجة األولى على جمهوريات وس��ط آس��يا. ويركز بلوخي 

عل��ى تحلي��ل األح��داث الت��ي ج��رت ف��ي األش��هر الخمس��ة األخي��رة م��ن ع��ام 1991، عندم��ا تغي��ر 
العال��م باملعن��ى الحرف��ي للكلم��ة. فف��ي نهاي��ة يولي��و1991، قب��ل أي��ام ع��دة م��ن زي��ارة ج��ورج ب��وش 
ملوس��كو والتوقي��ع عل��ى وثيق��ة تاريخي��ة تتعل��ق بن��زع الس��اح، توص��ل رئي��س االتح��اد الس��وفياتي 

االتح��اد  إص��اح  ح��ول  مصي��ري  اتف��اق  إل��ى  يلتس��ين  االتحادي��ة  روس��يا  وزعي��م  غورباتش��وف 

م��ن  غورباتش��وف  اس��تقالة  ث��م  أغس��طس )آب(،  انق��اب  ح��دوث  ف��ي   
ً
س��ـبا كان  الس��وفياتي، 

منص��ب الرئي��س، الت��ي كان��ت نقط��ة النهاي��ة ف��ي تاري��خ االتح��اد الس��وفياتي.
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