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 اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها.
 أفضلية النشر للدراسات والمقاالت الموثقة علميا.
 تحبذ المجلة عند إرسال المساهمات مراعاة ما يلي:
 -1أن تكون المادة جديدة ،منقحة ومنضدة ولم تنشر من قبل.
 -2اإلشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب :اسم المؤلف ـ عنوان
الكتاب ـ مكان الطباعة وتاريخها .رقم الصفحة.

 -3تثبيت االشارة الى الروابط االلكترونية في الهوامش بوضوح.

حقوق الطبع واالقتباس محفوظة للمجلة

محاور وإهتمامات مجلة "الحوار" لألعداد القادمة
القراء والكتاب األعزاء ،أسرة تحرير مجلة "الحوار" تقترح عليكم المساهمة في ملفاتها
لألعداد القادمة ،والتي تتوزع على الشكل التالي:


موجبات الحوار الكردي العربي والحوار السوري – السوري ،ضرواته
االجتماعية والسياسية
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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

يمكنكم اختيار أي جانب من المحاور المذكورة أعاله ،ونرحب في الوقت
نفسه بجميع الدراسات والمساهمات الواردة إلينا بخصوص المواضيع المحددة في سياق
المحاور المقترحة أو خارجها.
كما ترحب مجلة "الحوار" بأية مالحظة أو نقد يرد إليها بخصوص مجمل تجربتها
السابقة ،أو أي مادة نشرت فيها .وذلك بهدف االرتقاء بالحالة الثقافية والفكرية الكردية
نحو أفق أكثر ديمقراطية وتنويرا ،ونتعهد بتأمين المناخ الديمقراطي الذي يوفر حرية
عرض وجهات النظر كافة ،والرأي المختلف ،لجميع أصدقائنا وقرائنا في الوسطين
العربي والكردي على حد سواء .وذلك لنشر ثقافة عقالنية مستنيرة ووعي متقدم يحيط
بحقيقة مشكالت واقعنا بكامل أبعاده.
وبهذه المناسبة ننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة النت عبر
موقع نوروزwww.yek-dem.com :
وصفحة الحوار :

/https://www.facebook.com/alhiwarmagazine
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االفتتاحية
الحوار كضرورة الحترام عالقات الجوار العربي  -الكوردي

ال يمكن أن نختزل فضائل الحوار أو مستوى الحاجة إليه بحسب ظروف
طارئة ،فنحن اليوم بحاجة أكثر للحوار ،ألنها حاجة تتجاوز باقي احتياجات
اإلنسان األساسية ،فهي أحد أهم صفاته ،حيث مازال اإلنسان يحتفظ لنفسه صفة
الكائن المحاور ،الكائن المستمع والمتفاعل .فكلما تقدمت البشرية وتطورت
مناحي الحياة ،باتت الحاجة إلى الحوار بين اإلنسان وأخيه اإلنسان على أشده.
كما الخالف بين اإلنسان وخصمه اإلنسان على أشده ،فالحوار ضرورة روحية
ومعرفية .كما أنها أداة مدنية إلدارة الصراعات المتفاقمة .تؤكد تجاربنا طوال
العقود الماضية مدى حاجة مجتمعاتنا للحوار ،للتخاطب ،التفاهم فالتعايش...
السنوات السوداء التي مرت على بالدنا ومجتمعاتنا أظهرت الحاجة للحوار
لمواجهة تغول السلطات االستبدادية وتفشي اإلرهاب وتنامي التوتاليتارية ،فضال
عن تغييب الحقائق ،سواء التاريخية منها أم المعاصرة .ومنع قراءة الواقع.
من النقطة األخيرة نستشف مدى ترابط مشاريع الحوار ومستويات نجاحها مع
تأمين فضاء معرفي ورصيد كبير من المعلومات الصحيحة التي تساهم في تدعيم
الحوار وترجيح قدرته على تقويض المعضالت األساسية للمجتمعات .وبالتالي ال
بد ألي مشروع حواري أن يعتمد على ركيزتين أساسيتين:
 -1المعرفة العميقة والموضوعية باآلخر.
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 -2النية الصادقة في البحث عن الحلول والمشتركات سواء السياسية منها
(ضمن نسق الشراكات في الدولة الواحدة) أم الدبلوماسية على شكل تعاون
بين دولتين أو ومجتمعين منفصلين.
من زاوية الضرورة المعرفية لتحسين بيئة الحوار نذكر بأهمية المصادر
العربية في معرفة الكورد منذ أكثر من ألف وثالثمائة عام ،وحتى العقود
القليلة الماضية .كما نذكر بأننا نتحمل جميعا مسؤولية حجب هذه المعلومات
وطريقة توظيف الجهل بها ألغراض سياسية وحزبية و"قومية" ضيقة.
وعلى الرغم من سخونة المسألة الكوردية إال أن اإلعالم الرسمي العربي
ومناهج التعليم لم تول أية أهمية لمعرفة هذا الشعب "الجار" الذي يشكل
حلقة وصل مع الجوار األبعد ،وثمة توافق "ثقافي" عربي على إهمال كل ما
هو متعلق بالكورد بطريقة ما ،تناسي تاريخهم وبالدهم ،كونها كانت من
األلغام التي ال يحبذ االقتراب منها.
وفي هذا السياق فعدم اإلنتباه إلى أهمية الجوار العربي -الكوردي،
موجباته وضرورة تناوله أوال من الناحية المعرفية -التاريخية ثم الجيوسياسية،
يشكالن نقطة ضعف كبيرة للثقافة والمعارف العربية المعاصرة .فهذه المعرفة
المفترضة لم تعط أي أهمية الحتماالت تحوالت مستقبلية ذات صلة ومتفاعلة مع
هذا القرب الجغرافي ،وإنما اتخذت سياسة التجاهل والتهرب من الموضوع ذاته
أساسا للتناول .حدث ذلك على األرجح كاستعارة من سياسة القوميين العرب في
بالد الشام والعراق ،وعممت عربيا ،حيث كان أحد أهم أسس عملها ومعالجتها
للموضوع الكوردي هو إخفاء وإلغاء الحقائق ،وشطب كل ما هو متعلق بالكورد،
بدءا بالتاريخ وصوال إلى الجغرافيا مرورا بالسكان .وكانت الحصيلة أن جهات
إعالمية وثقافية عربية عديدة عملت على ترسيخ حالة الجهل بالمشترك
الكوردي -العربي بكل أبعاده وتفاصيله المتنوعة.
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ما زاد الموضوع تشويشا وتعقيدا أن أغلب المثقفين العرب من إعالميين
وكتاب بل وباحثين لم يتعرفوا على الكورد عن طريق المصادر العربية األم،
لتكوين تصور تاريخي أكثر موضوعية ودقة ،وإنما اعتمدوا عند الحاجة على
مصادر استشراقية وغربية متواضعة علميا وغير موضوعية في الغالب .وإذا
استثنينا بعض اإلشارات القديمة ألصل الكورد ،وما ورد عند اليونان ،تظل
المصادر العربية هي األساس واألصل في معرفة الكورد في القرون الوسطى.
لذلك البد للمعرفة التاريخية الموضوعية بالكورد أن تبدأ بالمصادر العربية األم،
هذه المصادر التي لم تتأثر بأيديولوجيا محددة أو خضعت لضغوطات سياسية أو
تعاميم لوزارات اإلعالم المعاصرة .كما أن معظم المعلومات الواردة في المصادر
العربية منقولة من مصادر أقدم ،أو متأتية من مشاهدات المؤلفين العرب األوائل
أنفسهم .وهي في غاية اإلسهاب والتفصيل.
لقد بينت المصادر العربية اإلسالمية الترابط العضوي المجتمعي والسياسي
الكوردي -العربي خالل قرون عديدة من تاريخ المنطقة ،لذلك البد من التذكير
بأهمية وسعة المشترك التاريخي والروحي بين العرب والكورد ،وقابلية توظيف
وتوسيع هذه المساحة من أجل عالقات حسن الجوار ،إضافة إلى تصحيح
وتجاوز كل التشوهات األيديولوجية والحزبية التي لحقت بصورة الكورد
والعرب ،وبالتالي بحقيقة تاريخنا المشترك .وستظل مجلة الحوار منبرا لتوثيق
ونشر المعرفة التي ترجح المشتركات ،وتكشف عن هذه العالقات العضوية
القابلة للتطوير والتحسين.أخيرا ،ال أجد قوال مناسبا ألختم به ما سبق ،أكثر مما
ذكره الراحل إدوارد سعيد" :إن المعرفة بمعانيها السياسية واإلنسانية ينبغي
كسبها لمصلحة العيش المشترك وخير المجتمع ،أي مجتمع كان ،وليس أعراقا
أو قوميات أو طبقات أو أديان بعينها".

رئيس التحرير
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دراسات

الفكر السلفي الجهادي الوافد

والسلفية المحلية المستحدثة في كردستان العراق

اعداد الدكتور جواد كاظم البيضاني
المقـدمـــة

الكردية
مدير المعهد العراقي للدراسات ُ

من خالل دراسة أدبيات الفكر السياسي للحركات الجهادية يتضح أن وسائلها
تنحصر بالدعوة ،والجهاد .ولم تقم بأي عمل سياسي فاعل ومؤثر .يعتقد منظرو
هذه التنظيمات إن آراءهم إنما يستمدونها من الشريعة اإلسالمية فهم يرون إن
الجهاد فرض على كل مسلم وأن (الداعية) في نظرهم مجاهد ،والقابع في السجن
مجاهد ،ومن قتل من اتباعهم يسمونه (شهيد) ويطلقون على االنتحاريين
(االستشهاديين)؛ وهي أعمال بدأنا نصفها باعمال ارهابية .فما حقيقة هذا التباين
؟ ومن اين استمدت هذه الجماعات إيديولوجياتها ؟
برزت فكرة الجهاد ضمن الرؤيا السياسية للحركات اإلسالمية في عموم
العالم اإلسالمي أثناء معركة فلسطين عام  ،1948وأخذت صيغا متنوعة في
التطبيق ،على أن بعضهم يعتقد بان ( الحركات الجهادية) أنما هي رد فعل
طبيعي على موجة االضطهاد التي تتعرض لها الشعوب ،ورغم إن هذا التفسير
في بعض جوانبه مصيب بدون شك غير أن أسباب نمو هذه(الظاهرة ) وتطورها
أكثر تعقيدا .فمن الخطأ إن يتغاضى عن األسباب االقتصادية التي كان لها دور
في دفع الناس إلى الجنوح نحو التطرف.
بيد أن التطورات السياسية التي لحقت المجتمع اإلسالمي جعلت مظاهر
التعبير عن اهداف بعض هذه الجماعات تأخذ أشكاال أخرى ،فمن الدعوة إلى
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اإلصالح الى الجنوح نحو (التطرف) ،أنواع من التعبير اخذت حيزا في االنتشار
داخل المجتمعات اإلسالمية.
والظاهر ان هذه الجماعات انطلقت بتلقائية في مجتمعاتها واتسمت باالنتشار
والتغلغل السريع ،وكان بعض هذه التنظيمات توصف بالدقة في العمل وحبك
التنظيم ،كما إن هناك أنوعا أخرى من هذه الجماعات وصفت بالعشوائية ولعل
جهود قيادات هذه الجماعات عامل مؤشر على طبيعة هذه التنظيمات وأسلوب
عملها.
ومن هذه الجماعات تنظيم ( جند هللا ،وأنصار اإلسالم ،وجماعة التوحيد
اإلسالمية ،وتنظيم القاعدة ،ثم الدولة االسالمية  -داعش...الخ) فإلى ماذا تدعو
هذه الجماعات؟ وما هو تأثيرها التنظيري في اقليم كردستان العراق؟ وما حجم
تأثيرها على الشارع؟
هذه األسئلة واسئلة اخرى يحاول الباحث اإلجابة عنها ،ولكن قبل الخوض
في ذلك علينا ان نبين نقطة مهمة ترتبط والمعاني والمفاهيم التي استمدت
الحركات اإلسالمية الجهادية منها اسماءها.
تعاني الظاهرة اإلسالمية او اإلسالم السياسي من أزمة تتعلق بالمفاهيم التي
ترتبط بها ،فقد أطلقت عليها مفاهيم متعددة لعل أبرزها :الصحوة اإلسالمية،
والحركات اإلسالمية ،والحركات الجهادية ،والتنظيمات التكفيرية ،والتنظيمات
المسلحة ،او الريدكالية اإلسالمية ..الخ .وربما تصاغ عبارات جديدة ومفاهيم
أخرى وفقا للمتغيرات .ان الظاهرة اإلسالمية تعاني من أزمة مفاهيم ":وتتراوح
هذه األزمات ما بين أزمة الوضع في أصل بنية المفهوم وتكويناته المختلفة
وذاكرته التاريخية ".ويبدو ان هذه المفاهيم أسيئ استخدامها؛ لكثرة تداولها في
وسائل اإلعالم الغربية والعربية بطريقة ال تعكس جوهرها .وإذا ما استمر
اعتماد هذه المفاهيم ربما تصبح يوما ما كلمة بديلة عن اإلسالم .فيقوم غير
المسلمين باإلساءة لإلسالم مستخدمين هذه التعابير ومشتقاتها دون التصريح بان
المقصود بها اإلسالم والمسلمين ،حتى تترسخ صورة التطرف واإلرهاب جزءا
من عقيدة اإلسالم في أذهان الشعوب والحكومات.
ان كل من هذه المفاهيم ترتبط بمعان تختلف من نسق الى آخر كما هو الحال
بالنسبة لكلمة أصولية  (fundamentalism).فهي لها معان مختلفة وفق
فتراتها الزمنية وهكذا بالنسبة لباقي المعاني.
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ولكي ال نطيل في تفسير هذه المفاهيم نحاول اعتماد بعضها للداللة والتمييز
عن التنظيمات واألحزاب اإلسالمية األكثر اعتداال او المعتدلة .فيستخدم
مصطلح( :التنظيمات الجهادية او الحركات الجهادية) :ونعني بذلك التنظيمات
والحركات واألحزاب التي اعتمدت الخط (المسلح ) لتحقيق غاياتها السياسية.
طبيعة اإلسالم في كردستان العراق
الشعب الكردي من الشعوب التي أسلمت طواعية ،مع طالئع الفاتحين
العرب ،الذين حملوا إليهم االسالم ،وقد تبنى ال ُكرد بعد ذلك نشر اإلسالم والدعوة
إلى تعاليمه ،وأصبحت أرض ُكردستان خاضعة للخالفة اإلسالمية ،وأصبح
ال ُكرد جزءا من األمة اإلسالمية ،بيد أن هناك رأيا مخالفا يذهب الى ان االكراد
قاوموا مقاومة كبيرة ويرون أن القبور المحاذية للحدود بين ايران والعراق التي
تسمى قبور الكفار انما هي قبور اسالفهم الذين قاوموا الفتح العربي االسالمي .
المهم في االمر أن االسالم حقق انتشارا كبيرا في عموم المناطق التي يسكنها
الكرد .
لقد كان للكرد الدور اإليجابي لمؤثر في جميع الصعد ،لإلسالم كدينا
وحضارة ،عبر تاريخ الحضارة اإلسالمية الطويل و برز منهم فقهاء كبار و
مؤرخون وقادة عسكريون وأدباء .و بمرور السنوات بعقودها و قرونها تعلم
ال ُكردي العربية و تشرب الديانة اإلسالمية حتى أصبحت جزءا من تاريخه
وتراثه ،فقام بدوره بنشرها ،حتى صار في ال ُكرد من ينافس العرب في تبني
االسالم ونشره اللغة العربية ،وكان لهم دور في ”الذود” عن حياض
اإلسالم والعمل على تفسير القرآن و الدفاع عن مقدسات المسلمين ،وال يمكن
التغاضي عن دورهم الفاعل والمؤثر في الحروب الصلبية .
وعلى الرغم من تبني غالبية االكراد مذهب اإلمام الشافعي في الفقه،
ومذهب اإلمام أبي الحسن األشعري (ت324ه935/م) في العقيدة غير ان ذلك
لم يقف في وجه تبني الطرق الصوفية التي توزعت بينهم كاالطريقة القادرية
نسبة الى الشيخ القطب عبد القادر الكيالني (ت561ه1165/م) ،والرفاعية نسبة
إلى الشيخ احمد الرفاعي (ت578ه1182/م) والنقشبندية التي نشرها في
كردستان الشيخ خالد النقشبندي (ت1242ه1826/م) .كان لشيوخ الطرق
الصوفية واتباعهم من العلماء والماللي ،دور كبير في تسيير دفة الدين واالخالق
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في كردستان في القرون الماضية ،وكان أدنى خروج على تعليماتهم أو أفكارهم
يعد بمثابة هرطقة أو بدعة ال يمكن التساهل معها .لذا فإن التحامل عليهم كأنه
بمثابة التهجم على اإلسالم  .بيد ان االوضاع بدأت تتغير في كردستان بعد أن
تبنى قسم من الشباب االفكار السلفية وهذا بطبيعة الحال يخالف العقيدة الصوفية .
كان التصوف هي السمة الغالبة في كردستان العتبارات لعل اميزها انتشار
الطرق الصوفية وتبني زعمائم لها في مناطقهم في بيارة وطويلة في شرق
السليمانية وفي كركوك واربيل ،بيد أن وصول الفكر السلفي وانتقاله إلى
كردستان بعد الحرب العالمية الثانية وتبني قسم من االكراد االفكار القومية
واليسارية ،افقد الكثير من شيوخ هذه الطرق مركزهم مع احتفاظ بعض من هذه
الزعامات على مكانتهم الدينية واالجتماعية .
ويبدو ان هناك عناصر عديدة ساهمت في نشر التيار السلفي في كردستان لعل
اميزها :
 .1االحباط الذي انتاب الناس بسبب سياسات بعض رجاالت الدين من اصحاب
الطرق الصوفية المضادة البناء جلدتهم حيث وقف عدد ليس بقليل منهم مع
االنظمة الحاكمة.
 .2فشل الحركة القومية الكردية في تحقيق ما تبنته من طروحات الشعب
الكردي.
 .3المغريات المادية التي استهوت عددا ليس بقليل من الشباب.
 .4فضال عن الدور الذي لعبه بعض رجال الدين في نشر هذه العقيدة ومن
هؤالء المال حمدي عبد المجيد السلفي ( )11الذي لعب دورا في ارسال عدد
من الشباب الكردي إلى السعودية للدراسة .وهناك عوامل اخرى عززت من
تنامي هذا االتيار سيتطرق اليها الباحث خالل هذه الدراسة.
مبادئ الحركات الجهادية وأهدافها:على الرغم من التأثير السلبي الذي أحدثته ظاهرة العنف (اإلرهاب) التي
(نسبت) إلى الجماعات (السلفية) في كردستان ،بيد انها حققت انتشارا ملفتا
للنظر في قصبات كردستان وقراها.
والظاهر أن هذا التنظيمات كان جل همها الوقوف بوجه األحزاب العلمانية،
كما ان الدعوات الثورية عوامل ساهمت في لفت االنتباه اليها بل إن الكثير من
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الشباب تأثر بتوجهاتها الفكرية التي تدعو إلى قتال الكافرين وطردهم (هذه المرة
من كردستان) .والكفار هنا كل من ال يؤمن بأفكارهم وأرائهم التي يدعون خاللها
إلى إزالة العبادات والمعامالت التي يسموها (بدعا) .هذا التوجه القى إقباال من
الشباب في األحياء والقرى الفقيرة الذين يسعون لتغير واقعهم المرير(.)2
ووفق ما تراه جريدة الشرق االوسط فان حالة الفقر والعوز كانت سببا في
تهيئة البيئة المناسبة لنشر أفكارهم التي تحمل المبادئ الثورية غير أنها ال تملك
أيدلوجية واضحة المعالم( .)3ولعل السياسة القسرية التي استخدمت مع
اإلسالميين كان لها دور واضح في حدوث رد فعل عنيف ،فضال عن عجز
االحزاب السياسية العلمانية على بلورة إيديولوجية تواكب التطورات التي حدثت
وتحدث في المحيط اإلقليمي .وهناك نقطة مهمة تتمثل باتساع الفجوة بين الطبقة
الحاكمة والمحكومين .فحكومة االقليم سعت إلى تحديث ُكردستان العراق على
مختلف االصعدة وهذا التحديث افضى إلى حدوث مواجهة بين التقليد والتحديث
فالتقليديون ال يريدون من الغرب إال تقنياته ويرفضون قيمه .
اسهمت هذه العوامل في تنامي االزمة وتطورها بين الطبقة الحاكمة وبين
الفقراء ،وظهور التيارات اإلسالمية (السلفية) المتطرفة ،ويبدو ان القوى
االقليمية والدولية لعبت دورا في تحريكها واثارتها في اتجاه يخدم مصالحها .
االمر الذي انعكس سلبا على العالقة بين االحزاب والتيارات الدينية
والعلمانية .
والجماعات السلفية في كردستان لها امتداداتها في العالم االسالمي وهي
ترتبط بالحركات السلفية في بلدان مختلفة من العالم؛ وهذا الترابط يقوم على
أساسين :األول يتمثل بالتنسيق التنظيمي الذي يمكن إن يستفاد منه في تنفيذ
العمليات وتزكية المقاتلين .أما األساس الثاني فيتمثل بالتوافق بين هذه التنظيمات
على المستوى اإليديولوجي ألنها تتهم مخالفيها او الذين ال يتوافقون معها
إيديولوجيا باالبتعاد عن الدين والخروج على اإلسالم ،وتكفيرهم وتدعو الى
جهادهم ومقاتلتم ألنها تعتقد ان ذلك واجب شرعي .
وعلى ما يبدو فان الجماعات الجهادية (السلفية) متباينة من ناحية التنظيم.
فبعضها اقرب إلى التنظيم المسلح  ،الذي يسير على الخط السلفي الجهادي ،
وتدعو إلى إقامة دولة ،على أرض تحكمها الشريعة اإلسالمية حتى وإن كانت
في بقعة صغيرة مثل (بيارة) وقراها(.)4
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واخرى تجسد مفهوم الجماعة من خالل وجود امتدادات لها داخل شرائح معينة
من المجتمع الكردي المؤمنة باإليديولوجية الجهادية القائمة على أساس العمل
الثوري المسلح لتحقيق األهداف السياسية.
أما التنظيمات المسلحة فليس لها امتداد جماهيري في المدن والحواضر،
ويستقر اتباعها دائما في القصبات والقرى البعيدة او في مناطق كردستان
الوعرة ،وغاليا ما تمارس نشاطها من خالل هذه المناطق تساعدها جغرافية
كردستان في ذلك .
ومما هو معلوم فان الجماعات الجهادية التي لها (نسبيا) عمق جماهيري في
االحياء والقرى الفقيرة والنائية هي األكثر تأثيرا حيث تعتمد على وسائلها
اإلعالمية في كسب الشباب الذين يمثلون خيارها األهم .والظاهر إن المسجد
يمثل اهم تلك الوسائل وابرزها ،وهناك وسيلة اخرى تتمثل
باالجتماعات واللقاءات المنظمة او من خالل اعتماد اللقاءات المباشرة مع
الجماهير.
ويبدو إن هذه الجماعات من خالل محاولتها امتالك مشروع سياسي ،جعلها
متأثرة في حدود معرفتها بالوضع السياسي العام في كردستان العراق والوضع
اإلقليمي والدولي لذلك نجدها تتأثر بالخيارات السياسية للحركات اإلسالمية
المعتدلة التي التزمت إلى حد ما بالممارسات السلمية وتحديدا الجناح المعتدل من
(جماعة اإلخوان المسلمين) .هذا الوضع جعلها تدخل في سجاالت عميقة مع
الجماعات المعتدلة واألحزاب العلمانية وبالتالي أصبحت في تماس مباشر مع
اإلحداث بخالف الطرف االخر من هذه الجماعات الذي يمثل التنظيمات المسلحة
التي كانت إلى وقت قريب ال تبدي أي اهتمام بالخيارات السياسية ،وهي ال تهتم
بالسجاالت السياسية والفكرية بقدر اهتمامها بالعمل الميداني ،بيد إن هذه
التنظيمات مؤمنة بإيديولوجية واحدة تبيح لها اعتماد السالح فيصال في حل
نزاعها مع السلطة في اقليم كردستان العراق .
غير إن األوضاع العامة التي يعيشها المحيط اإلقليمي دفع هذه الجماعات الى
اعتماد اسلوب اخر يختلف عن سياق عملها التقليدي والمقصود هنا (العمل
الثوري المسلح) فأخذت بالخيار السياسي وبدأت باعتماد األسلوب نفسه الذي
لجأت إليه الجماعات اإلسالمية السلفية أي الجماعات التي تعتمد خطين في عملها
التنظيمي ،فضال عن امتالكها جناحا عسكريا تبنت مشروعا سياسيا خاصا بها،
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وبدأت نشاطاتها بالعمل االجتماعي والثقافي وربما الرياضي مع اعتمادها العمل
الديني .وهذه النشاطات أصبحت من مقومات بعض األجنحة في الجماعات
اإلسالمية .ولكن السؤال هنا :هل اختلفت إيديولوجية هذه الجماعات من حيث
توجهاتها؟ وما هي دوافعها العتماد الخط الجهادي المسلح أساسا في إثبات
وجودها؟
تهدف الحركات اإلسالمية (الجهادية) إلى تحول مجتمعاتها القائمة إلى
مجتمعات إسالمية حقيقية وف ّقا لمعايير القرآن والسنة والجهاد .وهذه التنظيمات
تنظر الى مخالفيها في العقيدة بأنهم مرتدون .والمرتد" :ال يُقّر على ردته؛ فإما
إن يتوب ويرجع وإما إن يُقتل"( )5فالجهاد في مفهوم هذه المنظمات ليس دفاعا
عن النفس بل هو من أجل إلغاء مجتمعات الجاهلية ":فالجهاد يطلق الستئصال
الجاهلية "(.)6
وترى إن اإلسالم يملك نظاما إيديولوجيا متكامال يحيط بكل جوانب الحياة
المجتمعية ،بما فيها الحياة السياسية وان هذا النظام هو وحده النظام الصحيح
الصالح للحياة اإلنسانية الفاضلة .ومن ثم فان هذه التنظيمات ترفض ما يدعو إليه
المنتمون إلى باقي أجنحة الحركة اإلسالمية فالتنظيمات او الجماعات (السلفية)
الجهادية تنظر إلى نفسها بوصفها الممثل الوحيد لإلسالم الصحيح ،وهي تسعى
من خالل ذلك إلحداث تغيير في النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي
والثقافي القائم غير إن هذا التغيير يقع عليها في بعض جوانبه؛ فخالل عملها
لتغيير البيئة المحيطة بها ،تتغير هي ايضا من خالل تفاعلها مع البيئة.
وهذه التحوالت التي ظهرت على الحركات الجهادية في الفترة القريبة يجب
إن ال يُفهم على أنها تغيير في إيديولوجيتها .فهذه التنظيمات (الحركات) التي
توقفت بعض الشيء عن عملها العسكري الموجه الى االحزاب العلمانية
ومؤسساتهما مؤمنة بإيديولوجية لم تحد عنها ،بيد إن الظروف اإلقليمية والدولية
أثرت في سياساتها.
يرى عبد الفتاح بوتاني ( ":)7إن اإلسالم السياسي أسلوب جديد للسيطرة على
ال ُكرد ودوام االستيالء على بالدهم اذ لم يعد الزمن يسمح بالغزو والقمع واالتفاق
على هضم حقوق الشعوب" .ثم قال ":إن في تاريخ ال ُكرد وكردستان حاالت
ومراحل انقطعت فيها جماعات ُكردية عن امتهم بسبب الدين او المذهب
وتحولت عن ُكرديتهم ،بسبب االضطهاد والتمييز وسياسة السلطات الحاكمة.
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وربما يفسر لنا هذا التوجهات االنعزالية او االنفصال لبعض ال ُكرد االيزيدية
والشبك وال ُكرد العلويين"( .)8فإلسالم السياسي بكل أشكاله هو تخطيط خارجي
يهدف إلى خلق حالة الفوضى في كردستان كما يرى عبد الفتاح بوتاني .يوافقه
في ذلك دمحم نور الدين( )9والذي يرى إن األطروحات التي قام بها اإلسالميون
في تركيا كانت موجهة ضد ال ُكرد ،ولكي ال تختلط علينا األوراق ال بد من القول
إن هناك طرفا معتدال واخر متشددا .والمتشدد الذي نحن بصدده يعتمد المنهج
السلفي أساسا في مشروعه السياسي المبني على العنف وإلغاء اآلخر ،وقد أعلنت
الحرب على العلمانية ،وترتبط الحركة بمراكز خارجية تصدر الفتاوى للحركة
وترسم سياساتها "وهذا األسلوب والمنهج حسب اعتقاد هادي محمود ال ينسجم
مع اإلرث الفقهي في كردستان ،الن معظم األكراد على المذهب الشافعي"(.(10
ان (العنف الديني) الجهاد الذي تبنته الحركات الجهادية له أسباب عميقة
ومعقدة فيرى بعضهم انه رد فعل طبيعي لالضطهاد الذي عانى منه الشعب
ال ُكردي ،ويرى اخرون إن األوضاع االقتصادية لعبت دورا كبيرا في تنامي هذه
الظاهرة ( .)11المهم في األمر أن هذه الجماعة تتبنى الفكر المسلح في نشر
مبادئها أكثر من إيمانها بالحوار .وهي في كثير من األحيان تقوم بإعمال
عسكرية لشد االنتباه إليها بل أنها تؤمن بفرض سيطرتها من خالل العمل
العسكري مما يجعلها على النقيض مع أسالم الحوار الذي يقوم على ( وجاد ْل ُه ْم
بالَّتي هي أحْ سنُ ) (.)12
العقيدة الجهادية
يبدو إن السلفية الجهادية الوافدة والسلفية المحلية المستحدثة في كردستان العراق
متفقة على مشروعها األساس القائم على "مقاومة "المحتلين ،و"معاقبة" الكرد
الذين اشتركوا في العملية السياسية ،أو الذين قبلوا بسلطة حكومة االقليم او عملوا
بمؤسساتها المختلفة .وقد استخدم بعضهم خطابا إسالميا متشددا يعتمد العنف
منهجا للتغيير ،ويستمد مقدماته من كتابات أبي األعلى المودودي ،وسيد قطب،
ومدونات الجماعات اإلسالمية المصرية التي ظهرت في السبعينيات ،وكتابات
الدكتور عبد هللا عزام وما أنتجته تجربة األفغان ال ُكرد والعرب الوافدين إلى اقليم
كردستان ،من خطاب سلفي جهادي ،وكتابات السلفيين الجهاديين .
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تعتقد هذه الجماعة ان تنفيذ ما تراه جهادا هو واجب شرعي ،وقد وجدت
في بعض الفتاوى إباحة للقتل حتى لو كان السبب االختالفات الفقهية ،فقد ورد
عن ابن تيمية اجازته قتل الممتنع عن شريعة واحدة من شرائع االسالم ،نحو
الصالة او الصوم(.(13
فاذا كان ترك الصالة او أي شريعة اخرى من شرائع االسالم يوجب القتل من
اتباع هذه الجماعات فالخروج على عقيدتهم واالختالف معهم في الرأي هو امر
يوجب القتل ايضا ،فهم يرون ان االنتماء الى االحزاب العلمانية بمثابة
"المتمترسين" الكفار الذين يحتمون بالمسلمين و يجازون قتل هؤالء على قدر
عملهم .لكن االولى قتلهم فهم كفار وفق فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية
(ت728ه1327/م) وعليه اجازوا قتل المنتمين الى الحزبين الرئيسين
(الديمقراطي الكردستاني ،واالتحاد الكردستاني) ،أو الـ"الكفار "والمرتدين،
والمتعاونين مع قوات الكفر ،وإن أدى ذلك إلى قتل "مسلمين ابرياء وما يسمونهم
"معصومي الدم" الذين يمكن أن يسقطوا عرضا ،نتيجة للعنف المستخدم .ومن
المعروف أن "مسألة الترس" تعود في جذورها إلى ابن تيمية ،التي قال بها أثناء
ترسوا
مواجهة المغول .قال ابن تيمية" :إن ْاألئمة متفقون على أن الكفار لو ت ّ
بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار،
ولو لم نخف على المسلمين جاز وهي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي
ّللاُ به ورسوله هو في الباطن مظلوم
العلماء .ومن قتل ألجل الجهاد الذي أمر َّ
كان شهيدا ،وبعث على نيته ،ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل م ْن يقتل من
المؤمنين المجاهدين ،وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء َّ
ّللاُ
فقيل من يقتل في صفّهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا"(.)14
ويبدو ان فتوى أبي قتادة اعتمدت على فتاوى ابن تيمية في اقرار العمليات
أقر العمليات
االنتحارية التي اعتمدتها الجماعات الجهادية ،ان أبا قتادة ّ
االنتحارية في احد فتاواه جاء فيها" :ومما أجاز فيه جمهور العلماء قتل المسلم
ألخيه المسلم وهو معصوم الدم جواز قتله في حالة الترس ...قال جمهور أهل
العلم بجواز قتل التُرس لوجود المقصد الشرعي ،والمصلحة المعتبرة ،وهي
تحقق النكاية في العدو ،وعدم تفويت الفرصة بهزيمتهم ،ونصر المسلمين"(.(15
َّ
وسلم
صل المسألة وأرجعها إلى الرسول صلَّى هللا عليه
بل أن أبا قتادة أ ّ
نفسه ،قال" :وأما ضرب مواقع معينة مع التخوف من وجود معصوم الدم؛ فال
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يمنع أحد من أهل العلم هذا النوع من االختالط القائم على التجوز العقلي أو
االحتمال اليسير ،وبالتالي من منع فهو محجوج بالكثير من كالم العلماء وبنص
َّ
وسلم في خبره عن الجيش الذي يغزو الكعبة"
حديث رسول هللا صلَّى هللا عليه
( .)16وأيضا ،من فتاوى أبي دمحم المقدسي أحد أبرز منظري التيار السلفي
الجهادي في األردن ،وقد كان مرشد أبي مصعب الزرقاوي ،الذي تحدث عن
"تجويز أهل العلم قتل الترس للضرورة ،وإن قيدوا ذلك بشروط ،وهي:أن يكون
في ترك قتل الترس تعطيل للجهاد؛ أن ال يمكن التوصل إلى الكفار وقتلهم
وقتالهم إال بقتل الترس؛ أن يترتب على ترك الترس استئصال شأفة المسلمين
واستباحة حرماتهم واحتالل البلد ومن ثم قتل الترس أيضا" .وإن كان قد تحدث
عن ضرورة "التركيز على األهداف العسكرية واألمنية ونحوها مما يحدث نكاية
عظيمة في أعداء هللا وأن يتجنبوا تعمد قتل األطفال ونحوهم من غير المقاتلين أو
غير المعينين على القتال بأي نوع من أنواع اإلعانة ،إال أن يقتلوا عرضا في
التبييت أو التفجير ونحوه من أنواع القتال المشابهة التي ال يتمكن المجاهدون من
تجنبهم فيها"(.)17
اعتمد اصحاب هذا الرأي على ما ورد في كتاب شرح صحيح مسلم للنووي
(ت676هـ1277 /م) التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على
العدو الكثير ،وأحيانا تسمى مسألة االنغماس في الصف ،أو مسألة التغرير
بالنفس في الجهاد ،قال النووي :فيه جواز االنغمار في الكفار والتعرض للشهادة
وهو جائز بال كراهة عند جماهير العلماء( ،(18ونقل عن الغزالي
(ت505هـ1111/م) في اإلحياء قوله" :ال خالف في أن المسلم الواحد له أن
يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل وهذا ربما يظن أنه مخالف
لموجب اآلية وليس كذلك فقد قال ابن عباس رضي هللا عنهما ليس التهلكة ذلك
بل ترك النفقة في طاعة هللا تعالى أي من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه"()19
ونقل القرطبي (ت671هـ1272 /م) في تفسيره جوازه عن بعض علماء
المالكية  -أي الحمل على العدو  -حتى قال بعضهم والقول للقرطبي":أما أن
يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين
والخوارج فلذلك حالتان :إ ْن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو
فحسن ،وكذلك لو علم وغلب على ظنه أ ْن يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو
يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا"( .)20ووجه االستشهاد في مسألة
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الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا االنغماس في الصف وتغرير النفس
وتعريضها للهالك أنها منطبقة على مسألة التكفيري الذي غرر بنفسه وانغمس
في تجمع (الكفار) لوحده فأحدث فيهم القتل واإلصابة والنكاية ،وقد بدأت
الفصائل المسلحة (التكفيرية) تعتمد هذه النصوص وتبرر افعالها على وفق ما
ورد في هذه المصنفات  ،وثبّت التيارات السلفية الجهادية الكردستانية آراءها
على وفق ما جاء في تلك الفتاوى ،وكانت محفزا لها في تنفيذ العمليات
االنتحارية التي استهدفت البيشمركة واالسايش والقيادات الكردية ،على اساس ان
هذه القوات متعاونة مع الكفار فمن الجائز قتلهم وقتل المتعاونين معهم .
من ذلك يمكن القول ان قاعدة هذه الجماعات بين الناس تقوم على ثالت اسس
الدعوة ،ثم التنظيم ،ثم الحرب على المشركين وينطلقون في ذلك من
ضوابط واطر دينية وتاريخية فهم ينظرون الى الناس على انهم مشركون
ودعوتهم الى االسالم هو واجب مقدس ثم تنظيمهم وبناء قدراتهم بعد ذلك
يجردون سيوفهم ويعلنون الجهاد فعلى الناس االختيار بين اعالن التوبة او البقاء
على الشرك وال خيار امام المشرك غير الموت.
الخالصة:
للجماعات السلفية في كردستان امتداداتها في العالم االسالمي ،وهي ترتبط
بالحركات السلفية في بلدان مختلفة من العالم؛ وهذا الترابط يقوم على أساسين:
األول يتمثل بالتنسيق التنظيمي الذي يمكن إن يستفاد منه في تنفيذ العمليات
وتزكية المقاتلين .أما األساس الثاني فيتمثل بالتوافق بين هذه التنظيمات على
المستوى اإليديولوجي ألنها تتهم مخالفيها او الذين ال يتوافقون معها إيديولوجيا
باالبتعاد عن الدين والخروج على اإلسالم ،وتكفيرهم وتدعو الى جهادهم
ومقاتلتم ألنها تعتقد ان ذلك واجب شرعي
وعلى ما يبدو فان الجماعات الجهادية (السلفية) متباينة من ناحية التنظيم.
فبعضها اقرب إلى التنظيم المسلح ،الذي يسير على الخط السلفي الجهادي،
وتدعو إلى إقامة دولة ،على أرض تحكمها الشريعة اإلسالمية حتى وإن كانت
في بقعة صغيرة مثل (بيارة) وقراها.
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واخرى تجسد مفهوم الجماعة من خالل وجود امتدادات لها داخل شرائح معينة
من المجتمع الكردي المؤمنة باإليديولوجية الجهادية القائمة على أساس العمل
الثوري المسلح لتحقيق األهداف السياسية.
أما التنظيمات المسلحة فليس لها امتداد جماهيري في المدن والحواضر،
ويستقر اتباعها دائما في القصبات والقرى البعيدة او في مناطق كردستان
الوعرة ،وغالبا ما تمارس نشاطها من خالل هذه المناطق التي تساعدها جغرافية
كردستان في ذلك.
ومما هو معلوم فان الجماعات الجهادية التي لها )نسبيا) عمق جماهيري في
األحياء والقرى الفقيرة والنائية هي األكثر تأثيرا حيث تعتمد على وسائلها
اإلعالمية في كسب الشباب الذين يمثلون خيارها األهم .والظاهر إن المسجد
يمثل اهم تلك الوسائل وابرزها ،وهناك وسيلة اخرى تتمثل
باالجتماعات واللقاءات المنظمة او من خالل اعتماد اللقاءات المباشرة مع
الجماهير.
ويبدو إن هذه الجماعات من خالل محاولتها امتالك مشروع سياسي ،جعلها
متأثرة في حدود معرفتها بالوضع السياسي العام في كردستان العراق والوضع
اإلقليمي والدولي لذلك نجدها تتأثر بالخيارات السياسية للحركات اإلسالمية
المعتدلة التي التزمت إلى حد ما بالممارسات السلمية وتحديدا الجناح المعتدل من
(جماعة اإلخوان المسلمين) .هذا الوضع جعلها تدخل في سجاالت عميقة مع
الجماعات المعتدلة واألحزاب العلمانية وبالتالي أصبحت في تماس مباشر مع
اإلحداث بخالف الطرف اآلخر من هذه الجماعات الذي يمثل التنظيمات المسلحة
التي كانت إلى وقت قريب ال تبدي أي اهتمام بالخيارات السياسية ،وهي ال تهتم
بالسجاالت السياسية والفكرية بقدر اهتمامها بالعمل الميداني ،بيد إن هذه
التنظيمات مؤمنة بإيديولوجية واحدة تبيح لها اعتماد السالح فيصال في حل
نزاعها مع السلطة في إقليم كردستان العراق.
+++++++++++++++

الهوامش:

1هو المال حمدي عبد المجيد السلفي قدم إلى العراق من سوريا عام  1958-1959م ،واستقر فيالموصل ،ساهم في نشر االفكار السلفية .درس على يد الشيخ دمحم ناصر الدين االلباني في دمشق كما
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اعى ،وكانت تربطه عالقات قوية مع السعوديين اسغلها في ارسال الشباب الكردي للدراسة هناك  ،وعمل

في البداية مع المحامي جرجيس فتح هللا ومع اليساري الكردي المال أنور المائي في الموصل ،بعدها
انضم الى الحركة (السلفية) وكان (حليق اللحية) ،وحامت حوله كثير من الشبهات والتكهنات حول عدم
ادائه الصلوات وعدم صيامه بشهادة العديد من الذين عاشوا معه من البيشمركة في تلك المدة من
1960-1970م ،وكان مال حمدي ذكيا تمكن من فك شفرة الجيش العراقي عدة مرات .انظر:
انترنيت ،المال خورشيد رشاد زيباري ،أدعياء السلفية في كردستان بين الوالء والبراء.
)(2ينظر :الدكتور جواد كاظم البيضاني ،الحركات الجهادية في كردستان ،ط (1بغداد ،المعهد العراقي
للدراسات الكردية2144 ،م) ،ص 30؛ www.alsaher.net/mjales/144460.htm

)(3هيوا عزيز  ،تائبون من تنظيم أنصار السنة  ،الشرق األوسط  ،العدد  10537في  / 4أكتوبر /

.2007
(4) www.aljazera.net/portai/temalater/postiongs
)(5دمحم بن شاكر ،الموقف من ال أري اآلخر ،مجلة البيان السعودية ،السنة التاسعة عشر  ،العدد،206
شوال ،1425نوفمبر /ديسمبر ،2004ص. 11
)(6احمد الموصللي ،موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطن العربي وإيران وتركيا،ط(،2بيروت ،مركز
دراسات الوحدة العربية،)2005 ،ص. 224
)(7اإلسالم السياسي في اقليم كردستان – العراق مالحظات وانطباعات تاريخية وسياسية،
ط(،1دهوك،مطبعة جامعة دهوك،)2012،ص.118
)(8م.ن،ص. 119

)(9الحركة اإلسالمية في تركيا ،منشورات مركز الدراسات اآلسيوية المعنون:الحركات اإلسالمية في

آسيا ،تحرير عالء عبد العزيز أبو زيد ،ط(،1القاهرة  ،مركز الدراسات اآلسيوية ،)1998 ،ص. 178
)(10التوظيف للفكر الديني،ط(،1دهوك ،مطبعة خاني ،)2008،ص.197
)(11مجموعة باحثين ،الحركات اإلسالمية المعاصرة في الوطن العربي،ط(،4بيروت،مركز دراسات
الوحدة العربية)،ص. 140
)(12سورة النحل ،اية. 124
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)(13ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السالم (ت728ه1327/م )،

الفتاوى الكبرى( ،بيروت ،دار الكتب العلمية1408 ،ه/ 1978م) ،ج ،2ص .32للمزيد عن هذا
الموضوع  ،انظر :جواد كاظم البيضاني ،الكركات الجهادية في كردستان العراق ،مصدر سابق.

)(14ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى( ،بيروت ،دار الكتب العلمية 1408 (،ه1987 /م) ،ج،3

ص .5222كان الجيش المغولي يستخدم المسلمين االسرى في عمليات مهاجمة الحصون او يضعونهم

في طالئع قواتهم الزاحفة .وهذا االمر دفع ابن تيمية الصدار مثل هذه الفتوى التي تتيح قتل المتمترسين .
)(15انترنيت،

شبكة

الدفاع

عن

http://www.dd-،

السنة

sunnah.net/forum/showthread.php?t؛https://vb.tafsir.net/tafsir18130/.
)(16المصدر نفسه.
)(17انترنيت،

شبكة

الدفاع

عن

السنةhttp://www.dd-،

sunnah.net/forum/showthread.php?t .

)(18أبو زكريا ،محيي الدين يحيى بن شرف النووي (676هـ/ 1277م) ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن
الحجاج ( ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي 1392،هـ795 /م) ،ج ،13ص.46
)(19أبو حامد دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي (ت 505هـ1111 /م) ،إحياء علوم الدين  ،بيروت  ،دار
المعرفة ،بال ت) ،ج ،2ص..319

)(20القرطبي ،أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي (ت671هـ/

1272م) ،الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) ،تحقيق :أحمد البردوني ،وإبراهيم أطفيش ،ط( ،2
القاهرة ،دار الكتب المصرية138 ،هـ 1964 /م)،ج ،2ص. 363
(21) www.aljazera.net/portai/temalater/postiongs
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الملف:

جوانب من تاريخ الجزيرة السورية
( القسم الثاني)
دور الزراعة والرعي في رسم الخارطة السكانية للجزيرة الفراتية
د.آزاد أحمد علي
من األهمية أن نولي قضايا البيئة والزراعة ودرجة توفر المياه في منطقتنا
حقها ودورها الكبير في صياغة شكل االجتماع ورسم مسارات التاريخ نفسه.
حيث تشير المعطيات التاريخية والخارطة األركيولوجية لعصور ماقبل التاريخ
في الشرق األدنى ،جنوب غربي آسيا ولشرق البحر المتوسط تحديدا ،أنه تأسست
بالقرب من سفوح جبال طوروس وزاغروس وسنجار أولى التجمعات البشرية
المنظمة ،التي مارست الزراعة وتدجين الحيوانات .بداللة اآلثار العديدة التي
ظهرت فيها وكذلك األدوات التي تم استخدمها ،ويشير عالم عصور ما قبل
التاريخ جاك كوفان بخصوص هذا االنتشار الحضري واالستقرار القروي
الزراعي" :بالدرجة األولى تشكل في آن واحد القوس الشمالي للسهول الشمالية
العليا من بالد الرافدين وسفوح زاغروس العراقية المنطقة المالئمة للزراعة
الجافة بقدر مالئمة النواة المشرقية ،والسهوب شبه الجافة التي يزداد قحلها كلما
نزلنا بإتجاه الجنوب .ويشكل هذا الجفاف حاجزا أعظميا أمام الحياة الحضرية...
ان وثائقنا حول هذا االنتشار تتعلق بالفترة التي تهمنا خالل الحقبة (-7500
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 (6300قبل الميالد ...ان اختالف الشروط المناخية من منطقة إلخرى يترافق
بسلوك تأقلمي مختلف :وهكذا فسنجد في هذه المنطقة حضريين كما ورعاة
رحل1".ويتابع كوفان سرده لرواية الثورة الزراعية في الجزيرة الفراتية" :حاليا
فقد كشف مؤخرا السهل العالي المحيط بجبل سنجار ،بشكل أكثر وضوحا في
قرميزداره وفي نمريك عن موروث باليوليتي انتقالي يعود للفترة )– 7600
 (9500سنة قبل الميالد...وكما في المشرق ،فان صيادين قاطفين حضريين منذ
األلف الحادي عشر ق .م ،كانوا يعيشون في قرى إنما كانوا أصحاب كفاءات
معمارية أعلى بشكل أوضح من كفاءات النطوفيين ...2وفي منطقة سنجار نفسها،
وقريبا جدا من مغزلية ويليها مباشرة ،يأتي موقعان ،سوتو وكول تبه ،وهما
أصل الثقافة العراقية المسماة حسونة ويليان مباشرة عام  7000قبل الميالد.
ويمكن أن نقرن بهما قرية أم الدباغية الواقعة إلى الجنوب أكثر ،وهي موجودة
أصال في منطقة جافة .ويشكل مجموع هذه المواقع الثقافة المسماة أم الدباغية –
سوتو حيث كان الخزف موجودا منذ ذلك الحين كما في الشرق األدنى كله أو
3
يكاد".
فجذور الحياة القروية موغلة في القدم ،وقد تكون بحسب كوفان منطقة السهول
المحيطة بجبل سنجال والهضاب الشمالية لها أحد أول الينابيع العمرانية الريفية
االجتماعية المستقرة والمستدامة على وجه الكرة األرضية.

 1جاك كوفان .األلوهية والزراعة ،ثورة الرموز في العصر النيوليتي .تقديم :د.سلطان محيسن .ترجمة:
موسى ديب الخوري .دمشق  ،1999-ص267
 2مرحلة تاريخية في األلف العاشر ق م ،تنسب الى موقع بنفس االسم في فلسطين.
 3جاك كوفان .مرجع سابق .ص 273 -268
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ترجح مجمل الدراسات ذات الصلة بأن نشاط المجتمعات الزراعية المستقرة قد
تركزت شرق نهر الفرات باتجاه سهول الجزيرة الفراتية حتى مشارف سفوح
جبل سنجار الجنوبية ،حيث تكيفت هذه المجتمعات مع البيئة الجغرافية وتنظمت
حركة المجتمعات البشرية األولى شرقا وغربا ،شماال وجنوبا لتأمين شروط
أفضل للتكيف مع البيئة الحاضنة للمجموعات البشرية األولى ،وذلك قبل حوالي
( )15000خمسة عشر ألف عام .ولقد أسست كري نافوكي (Girê Navokê
 كول تبه) بالقرب من أورفا لمجتمع أكثر تنظيما وتماسكا واستمر آللف السنينحتى انتقل مركز ثقل هذه المجتمعات ،وربما عاصمة مملكته من الغرب قليال
نحو الشرق نحو منابع نهر الخابور بجوار مدينة رأس العين حاليا ،في موقع
عرف بتل حلف .حتى بلغت هذه المجتمعات المنظمة أوج ازدهارها في أواسط
األلف السادس ق .م الميالد .لقد أسست المجتمعات المنسوبة لتل (حلف) أول
وأهم مجتمع زراعي واسع ومنظم 4،كذلك منتج للفخار في الحقبة الواقعة بين
( )5500-6000ق.م .ولقد تمددت بإتجاه سفوح جبال سنجار فزاغروس،
واكتشفت أهم المواقع التابعة لهذه الحضارة الزراعية الواسعة األولى في مواقع
محيطة بجبل سنجار مثل (يارم تبه وتبه كاورا) وكذلك موقع حموكار الذي يقع
في سهول شمال جبل سنجار.

 التالل األثرية
ان كثرة التالل األثرية تعد أحد أهم الدالئل الحسية على وجود مجتمعات
منظمة في العهود القديمة .لذلك واعتمادا على حقيقة هذا الجذر الحضاري
العميق يبدو أن المنطقة قد ورثت كثافة سكانية ومجتمعا زراعيا منظما ،مرتبطا
باألرض منذ تلك األزمنة الموغلة في القدم وصوال إلى المراحل المتأخرة .حتى
في العهود التي تعرضت أطراف هذه السهول والسفوح للغزوات العابرة وللحكم
4

انظر تفاصيل الزراعة في المرحلة الحلفية في حوض البليخ في هذا العدد من مجلة الحوار
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اإلمبراطوري الوافد ،حافظت على كثافتها السكانية .هذه الكثافة التي كانت تزداد
وتتراجع بحسب جملة من الظروف .لكن من المؤكد أن سهول الجزيرة الفراتية
كانت موطنا لحضارات متعاقبة ،منبثقة من جذورها المجتمعية العميقة .إذ كان
عماد وجوهر هذه االستمرارية الحضارية متجسدة في وجود مجتمعات منظمة
مرتبطا بوفرة الماء وانتشار الزراعة .فقد أشار الى ذلك العديد من علماء اآلثار
ودارسي تاريخ المنطقة ،فقد تطرق لخصوصية منطقة شمال الجزيرة السورية
المؤرخ األكاديمي الدكتور جمال رشيد أحمد" :في الواقع ،فان إقليم الجزيرة
الواقع شم ال شرق سورية إشتهر منذ فجر التاريخ بمستوطناتها الزراعية التي
سجلت أخبارها في األلواح الحثية والبابلية القديمة ،وكان من أشهرها مستوطتنة
نيالبشينو ويمكن قراءتها ليالبسينوم المعروف اآلن بتل براك ،وكان طبوغرافيا
في اتصال مباشر مع كل من مملكة أوركيش الحورية التي نشأت في وادي نهر
الخابور ومقاطعة أشناككوم (شهربازار) وكخات (تل بري) ،وكلها كانت تحيط
ببالد عرفت في هذه األلواح ببالد الكورد ( (mat Kurdakiالتي شملت
5
األراضي الواقعة على نهر الخابور بشمال الحسكة ووادي عامودا وتل أسود".
وكذلك سهول المحيطة بنهر جغجغ.

 5د جمال رشيد أحمد .ظهور الكورد في التاريخ .أربيل  ،2005-ج ،1ص278
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لكن ومع تعاقب الحضارات والمتغيرات البيئية تأثرت كل هذه المواقع بالخراب
البيئي ،وخاصة الجفاف .في حين ظلت مناطق شمال خط جبل سنجال – جبل
عبدالعزيز متمتعة بوفرة كبيرة في المياه ،وبالتالي منتجة للمحاصيل الزراعية.
لقد أثر الخراب البيئي والجفاف ،وبالتالي زحف التصحر بشكل رئيس على
توزيع السكان ضمن كامل مساحة الجزيرة الفراتية.
ان وفرة األرض السهلية القابلة للزراعة والرعي في الوقت نفسه بمساحات
واسعة شكلت كثافة سكانية فانتظام اجتماعي مبكر ،تبلورت في تجمعات ريفية
وحضرية ،فأغلب التالل الترابية االصطناعية الحالية في الجزيرة السورية ناتجة
عن تراكم مباني قديمة مشيدة من اللبن الطيني ،وغالبا ما تم اعادة البناء فوق
األنقاض القديمة ،حتى برزت عن سطح األرض المستوية .ما يهمنا في المقام
األول ان وجودها دليل اساسي على استمرارية وتعاقب الحياة االجتماعية في
هضاب وسهول الجزيرة الفراتية .وهذا ما أثار انتباه العالم األثري األلماني
ماكس اوبنهايم عند مروره في سهول الجزيرة عام 1899م" :وتذكر التقارير
التي كتبها البالذري ومن بعده الواقدي عن المعارك التي خاضها الفاتحون
المسلمون في بالد ما بين النهرين عددا كبيرا من أسماء المدن والقرى والقالع
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المفتوحة التي كانت واقعة على الخابور وفي المناطق الواقعة الى الغرب منه
وتشهد التالل الكثيرة المتناثرة في منطقة الخابور والبليخ وشمال جبل سنجار
كأكوام الخلد وكذلك بقايا منشآت الري ،على وجود مستوطنات سكنية عامرة في
6
العهود الغابرة وتثبت أهلية الجزيرة لالزدهار الحضاري".

 6ماكس فون اوبنهايم .من البحر المتوسط الى الخليج .عبر حوران والبادية السورية وبالد
الرافدين .ترجمة :محمود كبيبو .مراجعة وتقديم :ماجد شبر – لندن  ،2009ص21

27

مجلة الحوار – العدد 2020 - 74

 الصراع على الغذاء
ان تراكم الثروة وتوافر الخيرات المادية الناتجة من االنتاج الزراعي
واستثمار الحيوانات وتدجينهما جعلت من سهول وهضاب الجزيرة الفراتية
(جزيرة آقور) هدفا للغزاة وجاذبة للسكان منذ أمد بعيد ،كونها سلة للغذاء على
حد تعبير المقدسي" :أقليم آقور هذا أيضا إقليم نفيس ثم له فضل ...ثم هو ثغر من
ثغور المسلمين ومعقل من معاقلهم ألن آمد اليوم دار جهادهم والموصل من أجل
أنضادهم .وجزيرة ابن عمر أحد منازلهم ومع ذلك هو واسطة بين العراق
والشام ،ومنازل العرب في االسالم ،ومعدن الخيل العتاق ،ومنه ميرة أكثر
العراق ،رخيص األسعار جيد الثمر ومعدن األخيار7".وميرة أكثر العراق تعني
أنها كانت تؤمن المواد الغذائية للعراق .نستشف من السرديات التاريخية المتعلقة
بالجزيرة الفراتية ،أن للعامل السياسي – اإلداري فاألمان في السهول دور في
التنمية السكانية واالستقرار االجتماعي للعاملين في الفالحة .هذه الشريحة
المنتجة والمؤسسة لعمران شرق البحر المتوسط منذ فجر التاريخ ،فوجودها
مرتبط مع جملة من العوامل ومتفاعل معها ،بما فيه عامل الثقل الديمغرافي" :لقد
تميز تطور المجتمع في المشرق العربي ،بالبطء ونلفت االنتباه هنا إلى التأثير
السلبي العام الذي أحدثه الوضع الديمغرافي السيئ على تطور القوى المنتجة وما
ارتبط به من مؤشرات األزمة االيكولوجية التي ظهرت في هذه المنطقة في
أواخر العصور الوسطى وعلى مشارف العصر الحديث ،والتي تمثلت بانخفاض
حاد في عدد السكان المؤهلين لفالحة األرض وزراعتها وأفسحت المجال أمام
تدفق البدو الرحل إلى المناطق الزراعية .نتيجة لذلك أثرت الخصائص التي
تميزت بها البنية االجتماعية في هذه المنطقة على وتائر التطور االجتماعي

 7المقدسي .أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم .القاهرة  .1991ص 136
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واالقتصادي فيها ...وظهرت أشكال واسعة من مظاهر إفالس الفالحين بين وقت
8
وآخر مما سبب تعطيال مرحليا لدور القوى المنتجة في الزراعة".
يجب أن ال نتردد في البحث عن الحقائق التاريخية التي تساهم في توضيح
الخط العام لمسار التاريخ في مناطقنا ،هذه الحقائق التي ال تؤسس على سرديات
تاريخية متوارثة ومستنسخة وانما تعتمد على معلومات منبثقة من تفاصيل الواقع
االقتصادي واالجتماعي وخاصة االستقرار الريفي وعملية انتاج القوت
والزراعة .لقد كان ومازال لحاجات اإلنسان الرئيسية الدور الحاسم في صياغة
األحداث التاريخية ،سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .وباالرتباط مع
العوامل االقتصادية كانت للمؤثرات البيئية وللحاجات المجتمعية دورا أساسيا في
رسم مسار تاريخ المنطقة .لذلك سنرجح هذه العوامل ونربطها بالعوامل األخرى
الثقافية والروحية وأخيرا السياسية.
لقد "أصبحت منطقة الجزيرة الفراتية من مناطق النزاع ومطمعا للقوتين
العظميين فارس وبيزنطة حيث دار الصراع طويال بينهما وكانت بلدان الجزيرة
هي الغنيمة والربح الذي تتحصل عليه القوة الغالبة .ولقد كانت للموارد
االقتصادية التي تمتعت بها مدن الجزيرة أن ساعدت على زيادة المطامع خاصة
ثروتها الحيوانية ،ومراعيها وأراضيها الزراعية ،وما اشتهرت به من صناعات
9
إضافة الى شبكة الطرق التجارية التي تتحكم فيها".

8

ايرينا سميليانسكايا .البنى االقتصادية واالجتماعية في المشرق العربي على مشارف العصر

الحديث .ترجمة :يوسف عطا هلل .بيروت –  ،1989ص 286
9

د.عفاف سيد صبرة .الجزيرة الفراتية بين الصراع الفارسي والبيزنطي .القاهرة .ص 88
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 عين تجار قريش على الجزيرة الفراتية
كما تؤكد معظم المصادر التاريخية على أن منطقة الجزيرة الفراتية كانت
من أغنى المناطق الزراعية ،لدرجة ان استقطبت الفتوحات االسالمية بخيراتها
الوفيرة .ودعمت دولة الخالفة االسالمية بثروتها التي لم تكن تنضب" :كذلك
عدت الجزيرة الفراتية في العصر األموي واحدة من األمصار اإلسالمية الغنية
بمواردها المالية التي وفرتها لبيت المال ،ةمثف أدلة كثيرة تشير إلى ما كانت
تتمتع به الجزيرة من غنى ،وما يتصف به سكانها من رفاهية وترف ،فيروي ابن
أعثم الكوفي أن حصة كل مسلم مقاتل أسهم في تحرير الجزيرة في جيش عياض
بن غنم بلغت عشرة آالف درهم ،عدا الماشية واألمتعة...ويذكر الواقدي :أن عبد
هللا بن غسان حين ارتحل عن قرقيسيا ونزل على ماكسين فتحها صلحا على
أربعة آالف درهم من نقد بالدهم وألف حمل طعام حنطة وشعير ...يمكن
مالحظة هذا الغنى ذلك من حجم الموارد التي كانت تدرها الضرائب السنوية
على األراضي الزراعية للدولة األموية ،فيذكر اليعقوبي مقدار خراج الجزيرة
في خالفة معاوية بن أبي سفيان ( 679م( بقوله "وخراج الجزيرة ،وهي ديار
مضر وديار ربيعة ،على خمسة وخمسين ألف ألف درهم ،وخراج الموصل وما
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يضاف إليها ويتصل بها خمسة وأربعين ألف ألف درهم .أما ابن حوقل ،فيذكر
10
أن نصيبين وحدها كانت تضمن في أول اإلسالم  100ألف دينار".
هذا ويستنج الباحث الدويكات بأن هذا الكم من أموال الجباية التي كانت تخرج
من الجزيرة الفراتية كان حصيلة لنشاط زراعي واسع ووافر ،فضال عن المهن
المرتبطة بالفالحة والرعي" :ومن الناحية الزراعية ،كان اإلقليم على جانب كبير
من األهمية ،ففي ضوء دراسة النصوص التاريخية وتحليلها يمكن القول :إن
الجزيرة الفراتية مثلت مخزنا للمنتجات والغالت الزراعية في الدولة األموية،
وقد أكد احد المصادر السريانية خصوبة أرض الجزيرة ،وأشاد المؤرخ
السرياني الراهب الزوقنيني الذي كان حيا عام 157هـ 774/م بخصوبتها،
ووصفها بقوله :أما أرض الجزيرة فكانت كثيرة الخيرات ،والحقول غنية بالكروم
والمزروعات األخرى ،أما من جهة الغنى باألموال والميرة؛ فلم يكن فيها فقير
أو بائس واحد ،فجميع أهل القرى مترفين ،وكل فرد منهم يملك فدانا من األرض
مع الماعز والحمير ،ولم تكن قطعة واحدة من األرض خالية ،بل جميعها
مزروعة بالحبوب والكروم ،حتى أن سطح الجبل كان مزروعا بالكروم
واألشجار األخرى ،خاصة األماكن التي لم يكن باإلمكان حراثتها وزراعتها
بالحبوب .أما المصادر اإلسالمية؛ فتجمع على خصوبة أرض الجزيرة ،وما
تميزت به من موارد اقتصادية متنوعة ووفيرة ،فكانت قريش قبل اإلسالم تتحدث
عن خصوبة ارض الجزيرة الفراتية ،فيذكر األصمعي" :كانت قريش تسأل في
الجاهلية عن خصب باعربايا ،وهي الموصل لقدرها عندهم ،فلم ينلهم من
خصبها شيء ،وعن ريف الجزيرة وما يليها؛ ألنها تعدل عندهم في الخصب

1

فؤاد عبدالرحيم الدويكات .األحوال الزراعية في إقليم الجزيرة الفراتية في العصر األموي.

المجلة األردنية للتاريخ والآلثار .المجلد  .7العدد  .2013 ،1ص 6
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باعربايا .وعندما سأل الخليفة عمر بن الخطاب عن الجزيرة وصفت له بأنها
خصبة جدا ،وكذلك ما أشار إليه ابن حوقل والمقدسي  -وكالهما من أهل القرن
الرابع الهجري  -إلى أن إقليم الجزيرة رفه بخصبه وأن هذا اإلقليم منه ميرة أكثر
العراق ،أما ياقوت الحموي؛ فمع أنه من المصادر المتأخرة إال أنه يورد
معلومات مهمة عن إقليم الجزيرة ،وذلك لتنوع مصادره وقدمها ،وقد وصف
الجزيرة الفراتية في معجمه بأنها ،جيدة الريع والنماء واسعة الخيرات .وعليه؛
فقد كانت الجزيرة الفراتية على جانب كبير من األهمية االقتصادية ،خاصة في
مجال اإلنتاج الزراعي ،مما جعل الخلفاء األمويين يبدون اهتماما خاصا بالمنطقة
11
بوصفها مركز ثقل اقتصادي للدولة".
يمكن الترجيح بأن خيرات الجزيرة الفراتية المادية ،وفرة المياه والمراعي
الواسعة فيها جعلتها مطمعا للغزات ،فضال عن وقوعها على الطرق الرابطة بين
المشرق واألناضول فأوربا .لذلك قد يكون من الضروري تكرار االشارة إلى
الحمالت وعمليات الغزو المتعاقبة لها ،مما جعل أغلب مناطقها غير مستقرة،
خاصة مناطق السهول القريبة من ضفاف نهري الخابور والفرات فضال عن
تعرض التجمعات السكنية والقرى على جوانب الطرق العامة لتخريب متكرر
عند اجتياح القوات الغازية أو حتى جيوش االمبراطوية التي تحكم البالد نفسها.
فقد ظلت الجزيرة الفراتية ساحة للصراع االيراني – اليوناني فالروماني
البيزنطي.
وبعد دخول الجزيرة االسالم استمرت في غناها االنتاجي وظلت رصيدا
اقتصاديا ودعما لخزينة الدولة كما سبق ذكره ،لكنها همشت وتعرضت للتفتيت

 11فؤاد عبدالرحيم الدويكات .مصدر سابق ،ص 7
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الجغرافي بناء على توزع مراكز االدارة فيها ،وكنتيجة للصراعات الداخلية بين
مراكز الحكم المحلي وتناحر الحكام.
لكن أسوأ ما تعرضت الجزيرة لها الى جانب التدهور البيئي ،كانت
غزوات القبائل القادمة من أواسط آسيا ،بدءا بمطلع األف الثاني للميالد ،مما أثر
بعمق على الحياة االقتصادية واالجتماعية والزراعة ،وبشكل خاص تم تخريب
القرى المستقرة في السهول .فقد تعرضت هذه المناطق السهلية المكشوفة بشكل
مباشر ألولى غزوات التركمان المدمرة" :منذ سنة 1185م ابتدأ الحرب الذي
أثاره الشعب التركماني ،واستمر ثماني سنوات ،وهم يعيثون في مناطق كثيرة
تخريبا وتهديدا وذلك في أرمينيا وبالد آشور وما بين النهرين وسوريا وقفدوقيا
12
(كبدوكيا)".
وسبب ذلك أن األكراد كانوا ينهبون التركمان ويقتلون منهم خلقا كثيرا وهم
يشتون في برية سورية الجنوبية .فقتل التركمان نحو مئتي رجل من األكراد ،في
المناطق المتاخمة لحدود ماردين .وتحارب الجانبان ،واجتمع األكراد في منطقة
نصيبين وطور عبدين زهاء ثالثين ألف مقاتل ،وكذلك التركمان تجمعوا في
منطقة الخابور ،وعند التقاء القوتين بحرب طاحنة انهزم األكراد شر هزيمة،
فأعملوا فيهم السيف حتى فني الجنس الكردي من كل سورية وما بين النهرين.
والتركمان لم يكونوا يؤذون المسيحيين في السنوات األولى لحكمهم ،ولكنهم بعد
ذلك راحوا يعيثون فيهم قتال وتخريبا .حتى اندحر التركمان ايضا نتيجة لحروب
13
طاحنة مع حكام المنطقة السابقين ،وحينئذ هدأت العاصفة".

 12أفرام برصوم .تاريخ طور عبدين .ترجمة :بولس بهنام .بيروت –  .1963ص 287
 13أفرام برصوم .مرجع سابق .ص 287
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ثم تتالت الهجمات والغزوات على السهول والبراري التي كان يقطنها الفالحون
ومربي األغنام األكراد ،حتى شكلت غزوات تيمورلنك بين أعوام (-1398
 )1405م بداية الخراب الكبير لمجتمعات سهول الجزيرة الوسطى والدنيا ،فقد
تأثرت بها مناطق شبه محصنة .هذا وكان لحكم الجماعات الغازية التركمانية
الحقا ،طوال قرن من الزمان بين أعوام ( )1411-1515م على أجزاء واسعة
من الجزيرة الفراتية ،أيضا دور سلبي في عدم االستقرار الحضري ،إذ تسببت
في خراب الحياة الفالحية واندثار العديد من القرى والبلدات.
لقد كان الغزو المغولي وباال على الجزيرة الفراتية ،بل مرحلة فاصلة
لعهدين .حيث شكلت غزوة المغول األولى عام 1224م بداية الخراب العمراني
في الجزيرة الفراتية ،قتل إبانها مئات األلوف من أبناء الجزيرة والعراق وبالد
الشام خاصة في عام 1253م ،وتم تخريب العديد من القرى والبلدات .وقبل أن
ينتعش الوضع االقتصادي سنة 1380م اجتاح تيمورلنك أواسط آسيا .ووصل
سنة  1393إلى إيران والجزيرة الفراتية ومنها إلى بغداد .وقد أصاب الجزيرة
الفراتية البالء األعظم على يد هذا الغازي ،فقد شرد سكانها ،وأنزل الخراب
بديارها .فصارت منذ ذلك الحين برية قفراء 14.اضافة الى نتائج الحرب
المغولية والتدهور البيئي التدريخي الذي أصاب سهول الجزيرة ،فمن المعتقد أن
الجزيرة الفراتية كانت بعد ذلك الخراب موضوعا لتنافس الدولتين الصفوية
والعثمانية ،ولم تستقر األوضاع فيها نسبيا ،إال بعد أن استولى عليها العثمانيون
سنة 1516م ودخلت ضمن نطاق حكمهم .كما تشير بعض المصادر إلى أن
موجة من الجفاف الشديد قد ضربت الجزيرة الفراتية في القرن الثالث عشر
لتساهم مع غزوات المغول في نسف البنية الحضرية التي تأسست وتطورت

1

إسكندر داؤود .الجزيرة السورية بين الماضي والحاضر ،دمشق  ،1959ص 51
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طوال قرون عديدة .إلى أن استقرت الجزيرة الفراتية تحت الحكم العثماني
( )1920 - 1515م .وعلى الرغم من سلبيات العهد العثماني ،اال أنه وبسبب
تحول والية دياربكر الى ما يشبه الدولة المستقلة ،وكذلك منح منح بعض
اإلمارات الكردية وخاصة امارة بوتان في كوركيل وجزيرة ابن عمر حكما ذاتيا
فقد ساد االستقرار الريفي العديد من المناطق ،خاصة جنوب شرق نصيبين
باتجاه سهول شمال سنجار ومنطقة آليان ،فضال عن تشكل الحلف القبلي الملي
الذي حمى وأدار معظم مساحة الجزيرة الفراتية بصيغة توافقية بدءا من منطقة
جبل كوكب والخابور وحتى مدينة الرقة طوال عدة قرون.
فبقدر ماا كاان العهاد العثمااني امتادادا للعهاود اإلساالمية التاي سابقتها مان حياث
آليات الحكم ،كان في الوقت نفسه مختلفا عناه مان الناواحي االدارياة والعمرانياة.
فقاد ورث العثماانيون عان الحكام المملاوكي االهتماام بالمادن ،ومان العهاد األياوبي
االهتمااام بااالجيش والحااروب .خاصااة إذا علمنااا أن هاادف القااادة العثمااانيين انصااب
نحو خارج المملكة أي طموح فتح المزيد من أقااليم أورباا .وللساببين اآلنفاين نجاد
أن الجزيرة الفراتية قد تم إهمالها سياسيا ،وتم بشاكل خااص نسايان تلاك األصاقاع
الواسعة والبعيدة الواقعاة فاي ساهول شامال شارق ساورية الحالياة .إذ لام تكان هاذه
المنطقااة تحتااوي علااى مدينااة كبياارة لكااي يااتم االهتمااام بهااا ،كمااا لاام تكاان ثغارا ماان
الثغور15أو جبهة من جبهات الحرب فاي الدولاة العثمانياة آنئاذ .بعاد الخاراب الاذي
لحق بالجزيرة الفراتية نتيجة االجتياح المغولي وتراجع عمرانها بشاقيه الحضاري
والريفااي .وبعااد ماارور عاادة قاارون ماان اإلهمااال اإلداري العثماااني سااادت سااهول
الجزيرة البداوة ،وتراجعت فيها الزراعة تماما ،وظل الرعي هاو عمااد اقتصاادها

1

الثغور مصطلح يقصد به في المصادر التراثية ،المناطق الحدودية في الدولة العربية

اإلسالمية .وخاصة تلك التي تكون في مواجهة دولة ليست على وفاق مع دار اإلسالم.
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ومصاااادر رزق سااااكانها األساسااااي .ولقااااد كاناااات لهااااذه األوضاااااع االقتصااااادية
واالجتماعياة والسياسااية مجتمعااة الاادور الاارئيس فاي صااياغة نمااط عمرانهااا وآليااة
تطور مجتمعاتها في المحصلة .فقد انسحبت القبائل الكوردية الرحل تدريجيا نحاو
الشمال ،عاما بعد آخر أمام زحاف وتمادد القبائال البدوياة الرحال القادماة مان قلاب
الجزياارة العربيااة .حيااث انسااحبت أغلااب القبائاال الكورديااة لتهااتم أكثاار بزراعااة
األرض وتستقر قرب ينابيع المياه العذبة ،أو على ضفاف أعالي األنهار ،وبالتاالي
تحدد وتقصر من مسافة دورة الرعي والسير بقطعانها من مئات الكليومترات الى
العشرات.
يذكر هيمسلي لونكريك بهذا الصدد "على أن أهم حادث في هذا القرن هو هجرة
شمر ،فال يخفى أن تاريخ العالم العربي هو تاريخ موجات بشرية متتالية تحركت
من قلب الجزيرة العربية ،وان هذه الموجات هي سبب وجود القبائل العربية في
العراق .وعلى هذه الشاكلة جرت هجرة قسم كبير من عشيرة شمر في 1640م
(1050هـ) من نجد إلى الشمال ،وكان قائدهم الشيخ فارس .كما هاجرت قبيلة
شمر من غرب الفرات نحو شرقها تحت ضغط قبيلة عنزة حوال عام 1800م
16
"
لقد شكلت مجموع الغزوات السابقة الذكر وغيرها مما ال يتطلب اغراق هذا
البحث بتفاصيلها وكذلك المتغيرات السياسية واإلدارية عوامل معرقلة للتنمية
العمرانية الريفية فالزراعية والسكانية .لكن ظلت الجزيرة العليا – حسب
المصطلح الراهن ،الذي يمكن توضيحه وتوصيفه على أنه األرض الواقعة شمال

 16هيمسلي لونكريك .اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث .ترجمة :جعفر الخياط – بغداد
 ،1941ص ()241 - 104
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خط النظر من جبل سنجار شرقا ،فجبل كوكب وجبل عبد العزيز ،حتى هضاب
شرق الفرات قرب قلعة جعبر غربا  -منطقة عامرة نسبيا ومنتجة للغذاء.
إستقرت فيها مجتمعات زراعية مترابطة ومتجذرة .لكنها كانت تنكمش وتتقلص
جغرافيا نحو الشمال تحت ضغط الغزو القبلي والتصحر فالجفاف وهجمات
الجراد .في نهاية المطاف تحولت العديد من القرى الى خرائب ،خاصة نهاية
العهد العثماني ،الذي اثار انتباه الرحالة األوربيين فأشاروا الى هذه الظاهرة.
وأحد هذه المشاهدات تسجل ذروة الخراب العمراني واالنكماش العمراني
الزراعي الريفي في سهول الجزيرة العليا مطلع القرن العشرين ،كنتيجة للخراب
البيئي وعدم االستقرار السياسي فاالداري" :المسافة بين نصيبين والموصل شرقا
تبلغ مائة وعشرين ميال يقطعها المسافر في يباب قفر وصحراء مترامية
األطراف يعرفها الناس هناك بإسم الجول .وانت ال تمر بموضع مأهول ثابت
طوال رحلتك التي قد تمتد اربعة أيام أو خمسة حسب أحوال الطريق وعوارض
السفر ...وليس الجول17صحراء رملية مثل الصحراء االفريقية ،بل هي أرض
قاحلة يمكن أن تعاد إليها خصوبتها وتصير قابلة للزراعة ببذل مجهود يسير،
يغطيها عشب خفيف ودغل قصير ضعيف النمو وحسك مهيب االرتفاع .إن
الزراعات اليسيرة المتباعدة التي كان الناس يمارسونها في أطراف منها تؤيد أن
إعادة تنظيم ري المنطقة سيجعلها من أعظم مصادر الغلة في الدنيا ...ففي طول
هذه البادية وعرضها تجد تالال ضخمة بين الواحد واآلخر مسافة ستة أو سبعة
أميال ،توجد تالل ترابية شماء يبلغ حجم الواحد منها حجم تل سلسبوري .اما
الغرض من استحداثها فمازال موضع اخذ ورد طويلين .ربما جعلوها اضرحة
للملوك وعظماء القوم فيهم ،او ربما كان يقوم فيها حصن القرية .أو لعلها من
قبيل المواضع المرتفعة التي تستحدث إلقامة مراسيم التقريب الدينية .ومهما

 17الجول Çol ،كلمة كردية األصل ،تعني البرية أو األراضي البعيدة عن العمران.
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كانت اساليب اقامتها فمن الواضح ان جهدا خارقا بذل في سبيل انجاز هذا
العمل .ومن المؤكد أن كل سكان هذه البادية اليوم ال يكفون الستحداث تل واحد
منها .وهي اآلن بمثابة عالئم الطريق تعين المسافر على تتبع خط سيره الصعب
االستهداء في خط االفق .واآلن يستعمل بعضها مقابر ،ولعل مبعث هذا الشعور
18
الغامض بأنها كانت مواضع دينية في سالف الزمن".
هااذا الوصااف والمشاااهدة لسااهول الجزياارة العليااا تعااود علااى األرحااج لساانتي
1913 -1911م ،حيااث نشاار المستكشاافان ويكاارام بعااض أجاازاء رحلااتهم عااام
1914م ،ويدعيان بأن كتابهما جعلت من بريطانيا تهتم أكثر بالمنطقة.
 البداوة تواجه الزراعة
ان الدافع الرئيسي لحركة القبائل شماال كانت طلبا للماء والمرعى ،حيث كانات
تتعرض لمشااكل متأتياة مان قسااوة المنااخ قبال أن تاأتيهم مان المجتمعاات الريفياة
المستقرة .فلم تتمكن عدد من القبائل البدوية العربية من التعمق شماال نحاو سافوح
الجباااال ألساااباب مناخياااة واجتماعياااة فثماااة رواياااة لحااادث عاااارض مطلاااع القااارن
العشرين يوحي ويفسر أهمية دور العوامل البيئياة قبال السياساية واالجتماعياة فاي
استقرار وتمدد البدو شماال ،رواها ويكارام فاي كتاباه مهاد البشارية" :أماا الزواباع
الثلجيااة فتااأتي فااي النهايااة الثانيااة ماان قائمااة المخاااطر الناجمااة عاان المناااخ .فشااتاء
 1911 -1910القاسي غير المألوف جاء مصاحوبا بعاصافة ثلجياة شاديدة وهاي
ظاهرة نادرة جدا وقد دفن جماعات كثيرة من العربان تحات خياامهم فهلكاوا باردا
وجوعا قبل ان تتاح لهم فرصة النجاة .وحدثنا كردي متجاول كياف أناه وقاع علاى
خيمة منكوبة بهذه الصورة بعد مرور العاصفة بها .وكاان مبعاث شاكله األول فاي

 18دبليو.أي .ويكرام و ادكار .تي .أي .ويكرام .مهد البشرية ،الحياة في شرق كردستان .ترجماة:
جرجس فتح هللا .ط .3أربيل  ،2001-ص56
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حصول أمر غير اعتيادي ألهلها أناه لام يتعارض لهجاوم كلاب أو انساان ولماا دناا
من تلك الخيمة وأخواتها وجدها ماألى باالموتى اال مهارة وعجاوزا .فأخاذ المهارة
وتاارك العجااوز ألنهااا كاناات تعااالج سااكرات المااوت .ثاام أردف يقااول حزينااا :أن
19
المهرة نفقت ايضا قبل أن أصل بها إلى قريتي".
لقد سبق االشارة إلى التحاوالت الديموغرافياة – االجتماعياة العميقاة التاي
كانت قد بدأت مباشرة بعد غزوات التركمان والمغول التي د ّمارت معظام عماران
الجزياارة .وتراجااع فااي ربوعهااا األمااان ،كمااا انهااارت تاادريجا الاانظم االجتماعيااة
والسياسااية والمراكااز العمرانيااة المحليااة فااي الجزياارة الفراتيااة ساانة بعااد أخاارى،
لتتحول إلى منطقة شبه خالية مان الساكان خاالل خمساة قارون تقريباا (،)15-19
إذ اقتصااارت حياتهاااا االجتماعياااة علاااى الرعاااي والباااداوة ،وتعلقااات حيااااة الساااكان
عضااويا بااوفرة الماااء ،لااذلك اقتصاارت الحياااة االجتماعيااة علااى ضاافاف األنهاار
وخاصة الخاابور والفارات فاي الجزيارة السافلى ،وذلاك وفاق الكثيار مان الوثاائق،
الروايات الشفاهية ومشاهدات الرحالة الموثقة.
هااذا التراجااع الااديمغرافي والعمرانااي فااي الباديااة وعلااى ضاافاف الفاارات أعااادت
تأكيدها الحقا آن بلنت" :كان الفرات في األزمنة الغاابرة وحتاى خاالل الخمسامائة
ساانة األخياارة مقاطعااة زراعيااة غنيااة ،إذ كااان ياازود سااكانه الااذين يعيشااون علااى
ضاافافه سااكان الماادن بااالغالل والمحاصاايل الزراعيااة .وخااالل قاارنين ماان الزمااان
يمكاان أن نقااول بأنااه لاام يوجااد أي محااراث أحاادث أخاادودا علااى شااطآن الفاارات.

 19ويكرام .مهد البشرية .مرجع سابق .ص 57
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فالحقول قد هجرت وتحولت إلى مراع للبدو ،بينما األراضي المنخفضة التاي هاي
20
معرضة للغمر السنوي قد أصبحت أدغاال من أشجار الطرفاء".

 خالصة ونتيجة أولية
جملة من العوامل قد ساهمت في توزيع السكان ،شكل استقرارهم ونمط
حياتهم في الجزيرة الفراتية كما سبق ذكره .فمن خالل متابعة التحوالت
والمتغيّرات في طبيعة السكان ونمط استقرارهم ومعيشتهم ،التي حدثت الحقا في
الجزيرة الفراتية ،ودراستها وفق مصادر متأخرة ،ومن خالل تحليل سرد
ووصف العديد من الرحالة ومشاهداتهم ،نرى أن التصحُّر والتدهور البيئي
واالضطرابات السياسية كانا قد دفعا بالكثير من القبائل العربية إلى عبور نهر
الفرات والتوجه شماال نحو أراض أكثر ماءا وخصوبة ،وربما أمانا مع وفرة
وفائض كبير في المياه والمراعي .وهذا ما هيّأ المناخ لتحوالت ديمغرافية
واجتماعية جديدة ،إذ تشجع قسم من السكان األكراد في الجزيرة إلى التعايش
واالندماج مع اآلتين من عرب الجزيرة العربية واليمن ،خصوصا في البلدات
والمدن ،كدير الزور والرقة ،إضافة إلى انزياح وتراجع القسم األعظم من القبائل
الكردية الرحل نحو المناطق السهلية في أعالي الجزيرة الفراتية ،لالستقرار على
سفوحها ،وتحقيق المزيد من االستقرار الريفي فالكثافة السكانية في تلك السفوح
الجبلية والسهول المالصقة لها .حتى باتت المناطق السهلية الجنوبية المعروفة
بالبادية خالية من الحياة الزراعية والفالحية ،إذ لم تعد هنالك شريحة فالحية في
سهول الجزيرة السفلى وعلى ضفاف الفرات ،أو حتى عدد قليل من العائالت
20

الليادي آن بلناات .قبائال باادو الفارات عااام ،1878ترجماة :أسااعد الفاارس ونضااال معيااوف.
دمشق  ،1991ص ـ407
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تعمل في الزراعة بشكل حصري ومهني طوال عدة قرون ،إال أن بدأ العمل على
إعادة التوطين واألعمار في الجزيرة السورية نهاية العهد العثماني ومطلع
مرحلة االنتداب الفرنسي .وبالتالي فالعمران المعاصر في الجزيرة الوسطى
والسفلى حديث العهد إلى درجة أنه يمكن القول دون تحفظ أن التوزيع والوجود
الحالي للسكان ،وبالتالي الخارطة الديموغرافية  -االجتماعية الراهنة في سهول
وبوادي الجزيرة السورية ،عائدة في أساسها إلى السياسات االجتماعية ،القبائلية
والسلطوية الحكومية في سورية والعراق بدءا بالثلث األول من القرن العشرين.
فالعوامل البيئية واالجتماعية – االقتصادية رسمت الخارطة السكانية قبل
العوامل الدينية أو القومية – الثقافية في القرنيين السابع عشر والثامن عشر،
في حين تدخلت عوامل سياسية وادارية في توجيه حركة السكان واستقرارهم
الحقا خالل القرنيين التاسع عشر والعشرين .لذلك يمكن التأكيد أوال على أن
المسار العام لتاريخ الجزيرة السورية يعتمد على المتغيرات البيئة والمناخية
وينبغي ترجيح ما نتج عنه من متغيرات اجتماعية  -اقتصادية قبل األخذ بباقي
العوامل الثقافية – القومية والسياسية االدارية ،فالدينية بعين االعتبار .فسهول
الجزيرة تأثرت بما تعرضت له الجزيرة العربية من جفاف وخراب بيئي بشكل
مباشر وكذلك ما تعرضت له سهول آسيا الوسطى من خراب بيئي ،حيث دفعت
هاتين المنطقتين الصحراويتين بموجات بشرية نحو شرق المتوسط وسهول
الجزيرة الفراتية عبر الهجرات أو االنزياخات البشرية الكبرى .كما تأثر
عمرانها بتفكك االمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية األولى بشكل مباشر
وحاد في الوقت نفسه.
كما تم إعادة توطينها وتغيير ديمغرافيتها بموجب سياسات كولونيالية بريطانية
– فرنسية ،فقد قام مارك سايكس باستطالعات ميدانية وقدم مقترحات النشاء
قرى زراعية في الجزيرة الفراتية مطلع القرن العشرين .كما قامت الحكومات
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السورية المتعاقبة بتحفيز البدو على عبور نهر الفرات وتم توطينهم ضمن
سياسات حكومية ثابته طوال السبعين سنة من عمر الحكومات (العربية
السورية) ،هذه الدولة السورية التي نشأت حسب (العقيدة القومية الليبرالية) أي
على أساس تفضيل العنصر العربي في المرحلة البرلمانية ،وهذا ما تفاقم
واتخذتها حكومة البعث العروبية الفالحية نهجا ومفخرة فيما بعد .في المحصلة
قامت الحكومات السورية المتعاقبة بتوطين عشرات اآلالف من العوائل العربية
في الجزيرة السورية لتحقيق هدفين األول تعريبها ،والثاني تأمين األرض
للفالحين الفقراء والبدو .لقد كانت هذه العمليات كثيفة لدرجة أن عرب شرق
الفرات إعترضوا على هذه السياسات االسكانية في مرحلة مبكرة خالل أعوام
( ،)1946- 1944كما خصصت أول حكومة سورية أموال طائلة في ميزانيتها
21
(حوالي عشرين مليون ليرة) لبند توطين البدو في سهول الجزيرة .الحكومات.

مؤتمر حول خالفات البدو على
المراعي واالعتراض للسماح
بعبور الفرات من الشامية الى
الجزيرة أواسط القرن الماضي

 21لمزيد من التفاصيل راجع جريدة البعث  0العدد 1946/ 1
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A Model of Halafian Farming in the Balikh Valley

شكل الزراعة في المرحلة الحلفية ضمن وادي البليخ
( )5500-6000ق.م

Peter.M.G.Akkermans
ترجمة :أسماعيل أحمد – باحث في علم اآلثار
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سنحاول إعادة بناء الموارد األساسية أو استراتيجيات االقتصاد الحلفي في وادي
البليخ ،وذلك على ضوء األدلة البيئية واللقى المصنعة التي تم الحصول عليها
عبر التنقيبات المنظمة في موقع السبي األبيض.
فالتنقيبات التي جرت بين ( )1988 – 1986منحتنا كميات ضخمة من العظام
والبقايا النباتية ،وتم دراسة جزء صغير من هذه البقايا حتى اآلن .فالدراسة
الحالية تعتمد بشكل جوهري على بقايا عام  ،1986والتي تم دراستها من قبل
الباحثان (  ،)Van Ziestand Waterbolk-Van Rooijen 1989إال أن
هذه الدراسة شملت جزءا صغيرا من البقايا ولم تتعرض لها بالتفصيل .حيث تم
دراسة بقايا المربع ( )P 14من قبل الباحث Van Wijngaarden-
 ،Bakker 1989أما البقايا الحيوانية  faunal remainsوالنباتية floral
الضخمة التي تم الحصول عليها عبر تنقيبات عام  1988الزالت تنتظر
الدراسة.
THE CULTIVATED FOOD PLANTS
النباتات الغذائية المزروعة
هناك شك بسيط  -يراود الباحثين – حول الوضع الزراعي في مجتمع السبي
األبيض في أواخر عصر النيوليت ،وذلك باالعتماد على نسب البذور التي تم
استعادتها من خالل التنقيبات ،يبدو جليا أن الحبوب وخاصة الــ ( emmer
 )1()wheatقد شكل المحصول الرئيسي في أواخر عصر النيوليت في وادي
البليخ .أما ( )enikornwheatوالشعير ُزرعا بكميات متوسطة ،وربما وجدت
سوق
كخليط في الحقول المزروعة بــ( )emmer wheatفضال عن امتالكها ل ُ
خشنة .والتي احتفظت بالبذور في السنبلة حتى موسم الحصاد.
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أن الحبوب المدجنة في المنطقة ربما شابهت إلى حد كبير نظيراتها البرية ،تلك
التي كانت حبوب شتوية ،والتي تكيفت مع كمية تهطال سنوية ذادت عن (200
ملم) ومع فصول واضحة الرطوبة والجفاف (انظر على سبيل المثال Barker
. )1985 : 44
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1سداسي لحنطة برية ،نوعه البري مستوطن في فلسطين ،وجنوب األناضول ،وقد عثر
على نوعه المدجن في المريبط ،وهو أوسع أنواع الحبوب الشائعة.

أما في األيام الحالية تتم زراعة المحاصيل حالما يبدأ المطر بالسقوط في فصل
الخريف ويتم الحصاد في شهر نيسان أوأيار ،ربما هذه الممارسات الحديثة ال
تختلف كثيرا عن تلك التي في عصور ما قبل التاريخ .فربما كان يتم إراحة
األرض بعد موسم الحصاد لتخزين الرطوبة وعناصر الخصوبة .إذ لم تكن
الظروف المناخية وحدها تمنع اإلنتاج المستمر لألرض ولكن زراعة الحبوب
غير المنقطعة (عدم إتباع الدورة الزراعية) تنتهك أيضا معظم الفوسفور
والبوتاسيوم من التربة ،وتؤثر أيضا في تركيبة التربة وتؤدي إلى نمو األعشاب
الضارة وال ُ
طفيليات ( .)Barker 1985 : 44 , 51فتجديد خصوبة التربة يتم
كما يلي :إما إراحة األرض أو استخدام السماد العضوي (روث الحيوانات) أو
على األقل إدخال بعض المحاصيل كالبقوليات ( Legumesالعدس ،الحمص،
الفول) التي تحول النتروجين الموجود في الهواء إلى التربة.
أن شساعة المساحات المزروعة بـ( )Emmer wheatناتجة عن عدة أسباب:
 -1قدرته العالية على التكيف ،ومقاومة الظرف المناخية وخصائص التربة.
 -2يحتاج إلى اقل كمية من المواد الكيميائية والمواد الغير عضوية
الموجودة في التربة.
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 -3إضافة إلى أمكانية استخدام قشهُ في تسقيف البيوت ويُستخد ُم ايضا
كمهاد لترقد عليها المواشي (.)Ibid : 44 – 46
إن بقايا المحصول النقي – الخالي من الشوائب – تم اكتشافه في الحفر الناقوسية
الشكل وبصورة خاصة حول بعض المباني الدائرية الصغيرة أو بيوت التولوس
( وهي المباني دائرية الشكل أو تلك التي تشبه مسقطها األفقي شكل المفتاح،
ميزت حضارة مرحلة حلف ،وتسمى في بعض المراجع نموذج المفتاح ،أو
ثولوس – الحوار).
وفي الفترة المحصورة بين  1988 – 1986تم الوصول إلى طبقات احتوت
كميات كبيرة من الـ ( )emmer wheatوهي في حالة متفحمة وكانت بالفعل
خالية من بزور األعشاب الضارة ،إذ كانت متوضعة حول بعض بيوت التولوس
في الجهة الجنوبية الشرقية من تل السبي األبيض ،وأغلب الظن ،أن هذا القمح
الُمحترق تم تخزينه كمونه في البداية  -في بيوت التولوس – ثم أزيح من مكانه
إثر تعرض المكان للدمار من قبل النار ( . ) Akkermans 1989c : 64 ff
إن بقايا هذا المحصول تألف من القمح المدروس والخالي من بزور األعشاب
الضارة ،حيث يشير الباحثان ( Van Zeist and Waterbolk- van
سنيبالت الشوكية والعصافة
)  Rooijen 1989 :332بأن العدد الكبير من ال ُ
أو القنبع ربما هي دليل على إن مخزون الـ ( )emmer wheatتألف بشكل
سنيبالت ،في حين غياب بقايا ساق القمح ( culmساق العشب
كامل من ال ُ
الجوفاء ذو العُقد) ربما يدل على أنه تم قطع السنابل وحدها أثناء عملية الحصاد.
إن هذه الطريقة في الحصاد ال تؤدي فقط إلى خلو المحصول من األعشاب
الضارة و بزورها ،وإنما تترك أيضا القش قائما في الحقل ،وبذلك يتم خلق
فُرص جديدة للمرعى من أجل الدواب ،إال انه من الواضح أن عدد ضخم من
بذور النباتات الحقلية الضارة – في عينات أخرى– تشير إلى أن الحبوب كانت
تُحصد مع ساق القمح (مع القش) :في هذه الحالة ُحصدت النباتات الحقلية
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الضارة مع المحصول و ُجلبت إلى المستوطنة وبعد ذلك تم تنظيف المحصول من
الملوثات .من جهة أخرى ،يبدو أن المحاصيل البقلية قد احتلت دورا ثانويا في
مستوطنة السبي االبيض حيث تم زراعة العدس والبازالء ولكن بكمات صغيرة،
وظهرت ايضا عينة واحدة من نبات البيقية ( )Viciaerviliaولكن هذا الصنف
كان متواجدا كنبات حقلي ضار ،إذ أننا ال نملك أدلة كافية فيما إذا كان نبات
البيقية يُزع أم ال .يبدو أن أهمية البقوليات قد تقلصت مع سير الزمن ،ففي نهاية
األلف السابع في تل الدامشلية شكلت العدس ،والبيقية والبازالء تقريبا ربع البذور
التي تم الكشف عنها عبر التنقيبات ،أما في مستوطنة السبي األبيض وبعد حوالي
ألف عام بلغت نسبة هذه األصناف أجزاء صغيرة بالمائة .أن البقوليات لم تُزود
أفراد المستوطنة فقط بالبروتينات الغنية التي ساهمت في تنوع النظام الغذائي إلى
حد كبير ،بل ساعدت أيضا على تزويد التربة بعناصر الخصوبة.
وهناك أيضا بذور الكتان  )Iinum usitatissimun( linseedالتي ُزرعت
على نطاق محدود حول مستوطنة الصبي األبيض ولكن كمحصول إضافي
(مساعد) ،فالباحث ( )Helbaek 1969أشار إلى انه في أواخر األلف السادس
ق م – في األراضي المنخفضة الرافدية – تم زراعة نبات الكتان في الحقول
المروية ،أما زراعة الكتان في شمال غرب سوريا وجنوب شرق تركيا – تحت
ظروف الزراعة البعلية  -قد بدأت في مكان ما في أواخر األلف السابع ق.م ،إذ
تم اكتشاف بذور الكتان في تل الدامشلية والسبي األبيض ولكن بكميات محدودة.
يمكن أنها ُزرعت من أجل الزيت أو من أجل النسيج (أليافها و خيوطها) وأن
ستخدم في صناعة خيوط الكتان واستُخدمت الخيوط في صناعة
ساق النبتة أ ُ
المالبس.
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WILD PLANTS AND GATHERING
النباتات البرية وعملية الجمع
إضافة للممارسات الزراعية ،كان سكان السبي األبيض شديدي االهتمام بالتقاط
وجمع الفواكه والمكسرات ( الجوز ،البندق) فالعينات النباتية المكتشفة تضمنت
صدف الجوز و بذور شجرة الفستق  )Pistachio( Pistasia :واللوز:
 Almondوالخوخ prune :والتين .Fig :فشجر الفستق واللوز كانت
تُزرع في غابات وسهول جبال طوروس التي تح ُّد (السبي األبيض) من الشمال.
وأشجار الفواكه البرية نادرة الحضور في وادي البليخ .كما يمكن رؤية مواقع
أخرى قريبة من غابات أشجار الفستق واللوز .وتبين من تحليل العينات وجود
أنواع نباتية أخرى شاركت النباتات الغذائية البرية المزروعة ،كاألعشاب البرية
والنباتات البقلية أو القرنية وظهر أيضا نبات ال ُح ّماض ( .)Rumexويعتقد
الباحث إن هذه األعشاب وردت إلى التل كأعشاب ضارة أو إنها كانت تنمو
بالقرب من الحقول المزروعة ،أو ربما ُجلبت هذه األعشاب عبر روث
الحيوانات الذي استخدم كوقود Miller 1984- Bottema 1984
وتبين ايضا من عينات الحطب النباتي إن العديد من أنواع األشجار كانت
موجودة بشكل طبيعي في وادي البليخ .خاصة في المستنقعات والسهول الفيضية
كشجر الحور وشجر الدردار (ال ُم ّران) .في حين شكلت المكسرات (الجوز –
البندق) والفواكه البرية تنوعا مرحبا به في النظام الغذائي .يقول الباحث
( )Barker 1985 : 48إن النباتات البرية التي كانت تنمو في األرض
ال ُمراحه واألرض البور ربما استخدمت كبديل للحبوب (قمح  ،شعير) في أيام
المجاعات وش ّح المحاصيل الزراعية .فنبات الجوز المجفف القصبة متوفر
بغزارة على طول وادي البليخ وفروعه .وربما من حين ألخر كان يجفف
ويستخدم (كغذاء) .باإلضافة إلى أن النباتات البرية كانت تُجمع ألغراض طبية
أو ربما الستخدامها في حرف أخرى كالدباغة ومعالجة الخشب وصباغة النسيج.
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ورغم افتقادنا الدليل القاطع فإننا نعتقد بأن حلفيي السبي األبيض قد مارسوا
صر ()Mattin
حياكة النسيج وصناعة السالل .فقد اكتشفت مادة لصناعة ال ُح ُ
في قبور (العربجية) و(تبة غورا) في محيط سنجار ،حيث كان يتم دفن األطفال
صر (.)Mallawanand Rose 1950( )Mat
في قبور مكسّوة بتلك ال ُح ُ
صر،
بينما في موقع كاورا ( )Gawraكان يتم ّ
لف الكبار (البالغين) بهذه ال ُح ُ
وبعدها يتم الدفن (.)Tabler 1950; 121
صر مصنوعة
أما في وادي البليخ ،فأن أولى االنطباعات حول استخدام ال ُح ُ
من القصب .في أرضية المنازل ينبع من منتصف األلف الرابع في تل حمام
التركمان وهذا ما اكتُشف أيضا في جرمو وحسونة وعلي كوشوتبه سابز في
األلف السابع والسادس ق م في كوردستان العراق ،أي إنها كانت السباقة في هذا
المجال .وهناك مواقع ظهر فيها النسيج القطني المجدول على نحو مضلع
والخيوط القُنّبية المجدولة كدليل على صناعة السالل .وا ُكتشفت نتيجة التنقيبات
كميات كبيرة من األواني الجصية ( )White – Wareفمثال :في نهاية األلف
السابع ظهرت في قرية بقرص األواني التي تشبه السالل في شكلها ( Le
) .)Miere 1983: 354إن ظهور السالل في أواخر األلف السادس ق م دليل
على استمرار الحلفيين في صناعة حزم القصب ،ودلي ُل وجود األواني الخشبية
ظهورها في موقع شتال هويوك في وسط األناضول في المراحل الباكرة من
األلف السادس ( .)Mellaart 1967ولكن يُعتقد ان الخشب كان في البدء
ووجد بكميات محدودة وفي حالة
منتشرا في مواقع كثيرة من الشرق األدنىُ ،
متفحمة ،أتلف سو ُء الحفظ كميات كبيرة منه.
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دور الحبوب في العصور القديمة The role of cereal in antiquity
 االستهالك و اإلنتاج
يبدو من الصعب جدا إعداد مجموعة من البيانات تقدم لنا المعدل السنوي
الستهالك الحبوب (القمح والشعير) في عصور ما قبل التاريخ ،وفي أغلب
الحاالت تُستمد التقديرات من مقارنة الظروف الغذائية للتجمعات السكانية القديمة
(عصور ما قبل التاريخ) مع الظروف الغذائية للتجمعات الريفية المعاصرة في
الشرق األدنى.
وعلى هذه الصورة أقترح الباحث ( )Johnson 1973: 97 ffأن كمية
الشعير المستهلكة في أواخر األلف الرابع في خوزستان (حيث كان الشعير
المحصول الرئيسي في ذلك الوقت) ماثلت كمية الشعير المستهلكة من قبل
قرويي القرى المعاصرة في المنطقة اإليرانية والعربية .وبكلمة أخرى ،بلغ معدل
االستهالك الفردي السنوي من الشعير ( )278كغ كل سنة .والدليل النصي من
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أواخر األلف الثالث في منطقة بالد الرافدين يشير إلى هذا االتجاه بوضوح،
حيث بلغ الحد األدنى من الشعير المخصص للعيش السنوي ( )297كغ.
يقول الباحث " :Adams 1981: 146على أية حال يجب أن ندرك – كما
في هذه االيام – ان المنتجات الزراعية كانت خاضعة لنظام اقتصادي اجتماعي
معقد حدد بدوره أساليب االستهالك بمقدار كبير" .ويرى الباحث ( Wright
 )1969:23أنه في منطقة ( )Hilla- Diwaniyahالواقعة شمالي بالد
الرافدين تستخدم العائلة المؤلفة من ( )6أشخاص حوالي ( )600كغ من الحبوب
سنويا أي ما يعادل ( )100كغ لكل فرد .إذا يمكننا القول كنتيجة لما سبق أن
االستهالك السنوي للقمح لدى حلفيي السبي االبيض بلغ ) )200كغ لكل فرد.
ال يتوفر لدينا دليل مباشر حول غالت المحاصيل – اإلنتاج – في عصور ما قبل
التاريخ ،إذ أن كل التقديرات في البداية تعتمد قدر اإلمكان على مقارنة أدلة
الزراعة الحالية في المنطقة ،فالزراعة البعلية الحديثة (زراعة القمح) في سوريا
بين عامي ( )1967 - 1976قد أنتجت ما معدله  703كغ /هكتار .أي أن
الكمية السنوية تراوحت بين  438كغ /هكتار في السنة الشحيحة و  1238كغ/
هكتار في السنة الماطرة ( . )FAO 1982 , table 55
و يتوقع الباحثان ( )De Brichambaut and Wallen 1963: 18ان
الظروف الهيدرولوجية واإلنتاج الزراعي قد شكال إلى حد ما حلقة مغلقة لذلك
فالسهول الشرقية األردنية متوسط التهطال السنوي فيها هو  250إلى  300ملم،
وتنتج  640كغ/هكتار في حين أن معدل التهطال السنوي في المناطق الجافة يقل
عن  250ملم ويبلغ متوسط اإلنتاج السنوي  400كغ/هكتار ( Russell
 .)1988: 71أما بالنسبة لقرية (  )As vanالواقعة شرقي تركيا فأن معدل
الهطول السنوي هو  350ملم  ،لذلك وجد الباحث ( Hillman 1973:226-
 )27أن متوسط إنتاج القمح التقليدي تحت ظروف الزراعة البعلية قد بلغ 630
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كغ/هكتار .ويشير الباحث (  )Flanney 1969: 88- 87أن  410كغ/هكتار
من القمح هو المعدل السنوي لكل من إيران وخوزستان وكردستان بعد عام
 ،1945رغم إن اإلنتاج في السنوات الماطرة قد يصل إلى أكثر من  1000كغ/
هكتار.
إذا على افتراض بأن اإلنتاج السنوي في عصور ما قبل التاريخ كان أخفض
من اإلنتاج السنوي لأليام الحالية ،و باالعتماد على الظروف البيئية الطبيعية
(دون إدخال اآللة) فأن  600كغ /هكتار من القمح هو متوسط اإلنتاج السنوي
الذي تم افتراضه وهو افتراض يالئم غالت المحاصيل في أواخر عصرالنيوليت
في وادي البليخ.
The areas of cultivation
المناطق المزروعة
باإلضافة إلى زراعة ( )emmer wheatتم زراعة انواع اخرى من القمح
والشعير والبقوليات الحبية كالعدس والحمص – ولكن بدرجة أقل – كحدائق
صغيرة كانت تحيط بالمستوطنة .على ما يبدو أن اهمية نوعية الحبوب والنباتات
الغذائية األخرى الداخلة في النظام الغذائي والغالت المتوفرة هي التي حددت
المنطقة المزروعة ،طبعا ذلك بالنسبة إلى الناطق الصالحة للزراعة.
على أساس هذه البيانات سيتم تخمين مساحة المناطق المزروعة في عصور ما
قبل التاريخ ،فكما تم األفتراض سابقا على إن عدد السكان في مستوطنة السبي
األبيض قد تراوح تقريبا في ما بين ( ) 93- 56شخصا ،لكنني نوهت سابقا إلى
بعض الشكوك في كون هذه االرقام غير كبيرة جدا وخاصة عندما تكون مقرونة
بأدلة ملموسة من المستوطنة نفسها ،فإذا اعتبرنا المناطق المنقَّبة ممثلة للموقع
ككل ،فأنها تبين أن كال من التالل األربعة أو الخمسة معا والمؤلفة لتل السبي
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األبيض ربما شكلت مجمعا سكنيا واحدا (ممتدا) وقد آوى كل منها أسرة او عائلة
واحدة.
في هذه الدراسة سنفترض بشكل أساسي ان تل السبي األبيض الحلفي
كان مسكونا بخمسة أُسر فقط لفترة معينة من الزمن ،وقد شكلوا معا تعدادا
سكانيا بلغ  50شخصا كحد اعلى .فضال عن ذلك سنفترض استهالك سنوي بلغ
 200كغ من القمح لكل شخص (لم يُأخذ في الحسبان العمر والجنس واختالفاتهم
المرتبطة باالحتياجات الغذائية) .في حين ان االنتاج ُحدد بـ ( )600كغ/هيكتار
في العام الواحد ،من هذه االرقام أو الحسابات نستنتج إن كل هيكتار من األرض
المزروعة انتج ما يكفي إلطعام ثالثة أشخاص ،أو بتعبير آخر ،إن ( )50شخصا
يحتاجون مساحة مزروعة تقدر بحوالي ( )17هكتار.
على افتراض أن إراحة األرض قد ُمرست في وادي البليخ في نهاية عصر
النيوليت ،فإننا على األقل قد نضاعف الحاجة إلى األراضي المزروعة حول
مستوطنة السبي االبيض .وعلى الرغم من أن سهل البليخ – ربما  -أمن
مرعى كاف على مدار السنة ،فقد ُخصصت نسبة مشابهة لما سبق كعلف
للحيوانات .وعند األخذ بكل هذه العوامل ،فأنه يبدو أن مجتمعا من ()50
فردا قد تطلب مساحة زراعية (مزروعة ومراحه معا) بما يناهز 133
هكتارا ،أي ما يعادل  2,7هكتارا لكل فرد .إضافة لذلك يجب تخصيص
بعض المساحات – بعض المساحات الصغيرة – من أجل أنواع زراعية
أخرى .في الواقع قد تكون األرقام التي أشرنا إليها كبيرة للغاية :فعند
احصاء كمية القمح المفترض أنها قد اُستُهلكت في السبي االبيض في أواخر
عصر النيوليت  200كغ لكل فرد ،والقيمة ال ُحريرية للقمح )(3340
حريرة في الكيلو غرم الواحد ) )Flannery 1969, table 3والحد
االدنى المخمن من متطلبات كل شخص يوميا من الحريريات والمقدرة بــ
( ) 200حريرة لكل شخص في اليوم الواحد.
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وهكذا نجد أن الكمية المقدرة من القمح والمستهلكة في السبي األبيض قد
كانت كافية لتعطي االحتياجات ال ُحريرية لكل فرد خالل  11شهرا من
السنة .وعند االخذ باالعتبار وجود مصادر غذائية اخرى (البقول ،اللحم،
وغيرها من المنتجات الحيوانية االخرى) والتي قد ساهمت في تماسك النظام
الغذائي لسكان المستوطنة بدرجة عالية ،فيبدو أنه تمت الحاجة إلى مساحات
زراعية صغيرة من الحبوب لتلبية احتياجات المعيشة حتى وإن قبلنا باألرقام
المذكورة آنفا ،فمن الواضح ان منطقةُ محدودة من جوار السبي االبيض
كانت تتم استغاللها في الممارسات الزراعية ،أي بدائرة نصف قطرها
حوالي  650م من مركز مستوطنة السبي األبيض.
 Production capacityطاقة اإلنتاج القصوى
من خالل االبحاث واالفتراضات السابقة يمكننا القول بأنه على األقل أكثر من
نصف سكان مستوطنة السبي األبيض قد شاركوا العمل الحقلي في موسم
الحصاد بالفعل ،إن هذا االستنتاج غير مستبعد الوقوع ،فإذا أخذنا بعين االعتبار
األهمية المطلقة لحراثة االرض في المجتمعات الزراعية التقليدية; على األرجح
إن كل فرد من أفراد المستوطنة قادر على فعل بعض المجهود والكدح وترك
الواجبات الملحة األخرى ،والذي تم استثماره في الحقل أثناء موسم الحصاد.
من جهة أخرى ،فقد تم تأمين كافة متطلبات العيش والبقاء (لكن دون فائض في
اإلنتاج) عن طريق الزراعة البعلية في فترة النيوليت (العصر الحجري
الحديث) والتي قد تكون محتملة في ظروف انتاج مثالية .وألحدهم أن يتساءل
فيما إذا كانت هذه الظروف المثالية قد تحققت في الواقع أم ال .فكما تم مناقشته
سابقا :أن أي نكسة ستضع عبء ثقيال على كاهل المستوطنة ،وبشكل خاص
أثناء موسم الحصاد .لذلك كلما كانت مدة الحصاد أقل (أي أقل من المدة الزمنية
التي تم افتراضها بثالثة أسابيع) كلما كان العبء أخف على أفراد المستوطنة،
لذلك كان من الواجب استخدام وسائل متطورة في عمليات الجني .وبالرغم من
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عدم استطاعتنا البرهنة أو أثبات ذلك ،يُفترض بأن األراضي المحيطة بمستوطنة
السبي األبيض ،والتي ُخضعت للزراعة بلغ مساحتها حوالي  66,5هكتار.
Irrigation agriculture
الزراعة المرويّة
في أواخر األلف السادس ق.م وبشكل خاص في بالد ما بين النهرين تم ممارسة
الزراعة المروية بدرجات ال بأس بها ،وهذا ما تم استنتاجه من األدلة النباتية
المكتشفة في المواقع التابعة لحضارة سامراء كتل الصوان وجوغا مامي
( Helbaek 1964انظر أيضا Oates 1973 ; Oates and Oates
 .)1976ويُحتمل أن األراضي المحيطة بتل الصوان الواقع في سهل دجلة
الفيضي قد نُظمت فيها الزراعة على أساس الفيضان الموسمي.
فالباحث ( )Helbaek 1964: 47يُشير إلى أن حجم الحبوب – القمح
والشعير – الهزيلة تنفي أمكانية وجود شبكة من القنوات المنظمة ،من ناحية
أخرى وبالتحديد في موقع جوغاممي تم العثور على الدليل الحقيقي حيث تم
اكتشاف أقدم شبكة قنوات منظمة (،)Oates and Oates 1976: 148 ff
حيث أمتد عدد صغير من القنوات على طول الجانب الشمالي للتل بعرض بلغ
المترين ،وطبقا لعلم الستراتيغرفيا فأن هذه القنوات تتزامن مع مراحل االستيطان
السامرائي في المستوطنة .أما في الجهة الجنوبية للتل تم اكتشاف أجزاء لقناة
أكثر ضخامة ،حيث بلغ عرضه تقريبا (10م) ،وباالعتماد على الكسر الفخارية
التي تم التقاطها من أرضية القناة يمكننا تأريخه بفترة السامراء .وقد استمر
استخدام هذا القناة بشكل متواصل خالل األلف الخامس وربما األلف الرابع
أيضا ،والدليل على ذلك الفخار المكتشف فيه عبر التنقيبات فموقع جوغا مامي
يقدم لنا دليال ثابتا على استخدام قنوات ري صغيرة في العراق في منتصف
األلف السادس ق.م ،في حين تم استخدام قنوات ري فعلية قبل  5000ق.م.
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أما في الوقت الحاضر ،ال يوجد دليل مباشر حول ممارسات مشابهة في المناطق
سكنت من قبل التجمعات الحلفية .فالمواقع المنسوبة لثقافة
الشمالية البعيدة التي ُ
سامراء تقع بشكل أساسي في مناطق هامشية خارج حدود المناطق التي تكون
الزراعة البعلية ناجحة فيها بشك منتظم  ،لذلك توجب استعمال تقنية الري لتأمين
متطلبات العيش وضمان استمرار المستوطنات .من ناحية أخرى فالظروف
البيئية على طول األطراف الشمالية البعيدة للهالل الخصيب (موطن الثقافة
الحلفية) ربما أمنت بسهولة متطلبات البقاء عن طريق الزراعة البعلية ،وذلك عن
طريق تحقيق شرطين أساسيين :فإما َّ
أن التقنيات الزراعية كانت في حالة
متطورة ،أو ضخامة المخزون البشري (اليد العاملة) الذي سمح بزراعة
األراضي على نطاق واسع.
في الوقت الحاضر – في العراق – تشكل الزراعة البعلية في المناطق الشمالية
المصدر الرئيسي إلنتاج الحبوب في البالد ،وذلك بالرغم من أن الزراعة
المروية في الجنوب تؤمن ّ
غالت أعلى بمرتين مما ينتجه الهكتار الواحد في
الشمال .من خالل هذا التوضيح السابق يتبين أن مجموع اإلنتاج يتناسب مع كمية
أو مساحة األراضي المزروعة ،بمعنى ابسط  ،أزرع أكثر تجني أكثر( Weiss
 .)1983: 40وبالرغم من إمكانية تعميم هذه الحقيقة على الزراعة الحالية حيث
اآللة الحديثة المستخدمة ،إال أنها قد تكون بعيدة المنال في عصور ما قبل
التاريخ .وباالحتكام إلى الحسابات السابقة التي أكدت على ضوء تنقيبات منطقة
وادي البليخ ،فاليد العاملة والتقنيات المستخدمة في الزراعة (المناجل ،المخازن)
هي التي حددت مساحة المناطق المزروعة في فترة النيوليت المتأخر.
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أن حجم وتوزع المواقع الحلفية في وادي البليخ يشير إلى ما يلي :
-

معظم المواقع الحلفية صغيرة جدا.
عمليا ،كل المواقع تقع بالقرب من األودية ،وادي البليخ وفروعه
الرئيسة.
ُوجدت معظم المواقع في القسم الشمالي من وادي البليخ والقليل منها في
الجنوب.

وكما تم اإلشارة إليه سابقا ،فالمناطق الجنوبية من حوض البليخ في هذه
األيام ،كما يُحتمل أنها كانت على هذه الحالة في فترة النيوليت المتأخر ،هي
مناطق هامشية غير مالئمة للزراعة البعلية .فاألراضي الجنوبية في أواخر
األلف السابع وبدايات األلف السادس ق.م كانت فعليا خالية من المستوطنات
سكنت المنطقة من جديد في األلف الخامس ق.م وذلك على
الدائمة ،على ما يبدو ُ
نطاق ضيق .لو أن الزراعة ُمرست هنا على نطاق منظم ،فهذا تطلب نوعا من
أنواع الري ،فتوضع المواقع بالقرب من مجاري المياه ،يطرح احتماالت أخرى،
طبيعية كالفيضان الموسمي .إذ أن كمية األمطار المتساقطة في أواخر فصل
الخريف والشتاء باإلضافة إلى الماء الذائب من ثلوج سلسلة جبال طوروس في
فصل الربيع تتسبب في نقل كميات ضخمة من المياه من السهول المجاورة
والمناطق الخلفية التركية إلى الوادي مسببة غمر أجزاء واسعة من األرياف.
من هذا المنظور ،فالصور واألرقام التي تم افتراضها سابقا حول المتوسط
السنوي ّ
لغالت المحاصيل قد تشوش أحدهم ،إذ أن المناطق كانت واسعة ،فبعض
األراضي كان مردودها عاليا والبعض اآلخر (المناطق الهامشية أو األكثر
جفافا) كان المردود فيها منخفض .فإذا كانت أهمية الحبوب في النظام الغذائي
أضخم من الكميات المفترضة سابقا ُ أو أن المستوطنة تطلبت فائضا من الحبوب
فالبد أن سقاية المزروعات (سواء طبيعية أو اصطناعية) قد ُمرست إلى حد ما

57

مجلة الحوار – العدد 2020 - 74

من قبل التجمعات الحلفية وذلك بغرض زيادة اإلنتاج الزراعي .ومع أن الزراعة
المكثفة تزيد اإلنتاج لكل وحدة من األرض إال أنها تُنهك القدرة اإلنتاجية أيضا.
أشير مرارا – اعتمادا على األدلة اإلثنوغرافية  -بأنه تم ممارسة المقومات
التقليدية لالقتصاد أو بمعنى أدق ،التقليل من الجهد المبذول في النشاطات
الزراعة (،)Nye andGreenland 1960 :129; Clark 1966: 357
أو كما عبر كل من (" : (Smith and young 1972: 16لم يتعمد
المزارعون األوائل إنتاج فائض غذائي من خالل تغيير النظام اإلنتاجي إلى نظام
أخر .فكل األشياء ُوجدت متساوية ،فهم يفضلون النظام القادر على منحهم
المردود األعلى لكل ساعة عمل ،وهكذا وسّعوا أوقات الفراغ لديهم ،وبذلك
تفرغوا لنشاطات أخرى مثل :الصيد ،الحرب ،االحتفاالت ،أو التس ُّكع .إلبقاء
ّ
الجهد المبذول في مستوى أدنى حتى لو تطلب ذلك فترة من الجوع في وفت
متأخر من السنة ".
لذلك يبدو أن تغيير طريقة أو أسلوب اإلنتاج لم يكن قرارا اختياريا (طوعيا)
إلنتاج المزيد من الغذاء ،بل استجابة لحاجات ملحة; أحيانا بعض الدوافع
ضرورية إلرغام التجمعات التقليدية لتغيير استراتيجيتها في العيش ،على سبيل
المثال قد تكون هذه الحوافز نتيجة للنمو السكاني ) Boserup 1965 , 1981
 ،); Smith and Young 1972أو تغيُّر الظروف البيئية ()Moore1983
أو الضغوطات السياسية ( .) Adams 1966في الوقت الحالي ال يوجد بين
أيدينا أدلة قطعية تؤكد بأن المجتمع الحلفي في وادي البليخ قد واجه هكذا نوع
من الضغوطات االجتماعية أو البيئية لتغيير أو تكثيف أساليب عيشها .فمن ناحية
الجهد المبذول يُتوقَّع بأنه لم يحدث أي تكثيف زراعي متع َّمد ( )deliberateأو
التحول من الزراعة البعلية إلى الزراعة المروية ،رغم َّ
أن الزراعة المكثَّفة
اقتصرت على األراضي الفيضية المحيطة مباشرة بنهر البليخ والتي ربما
ُمرست بشكل منتظم.
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Storage and storage facilities
المخزن و وسائل التخزين
سواء شارك الحلفيين في تكثيف العمل الزراعي أم ال ،فأنه من الواضح – من
خالل األبحاث واالفتراضات السابقة  -أن كميات ضخمة من الحبوب قد ُخزنت
في المستوطنات الحلفية ،وتقدر كميات الحبوب التي ُجلبت الى المستوطنة  -في
ظروف الزراعة البعلية – بحوالي  21إلى  31طن من الحبوب (مستوطنة
السبي األبيض) وقد تكون هذه الكمية أضخم بكثير في حال توفر ظروف مثالية.
أما الحبوب المروية قد تصل الكمية المخزنة في المستوطنة إلى  62طنا .على
ما يبدو إن هذه الكميات تطلبت معدات تخزين ضخمة ،و تنظيم معقد.
يمكن تخزين الحبوب بعدة طرق اعتمادا على حالة المعالجة ،فمن ناحية يمكن
تخزين الحب – فضال عن الكميات المطلوبة للبزار – على شكل ُمنتج نهائي
(فاقدا للنشاط الكيميائي والبيولوجي) على سبيل المثال :الطحين ،الخبز.
ومن ناحية أخرى ،يمكن تخزينه في حالة بيولوجية نشطة وذلك على هيئة حبوب
سوقها
منفصلة ،أو وهي في السنابل ،أو في السنابل الغير مقطوعة من ُ
( .)Sigaut1988في كل األحوال يبدو االحتمال األول بعيد المنال ،إذ أن حفظ
كامل المحصول على شكل ُمنتج نهائي تبدو عملية صعبة جدا في فترة النيوليت.
فاللقى الفنية المصنعة تشير إلى أنه في مستوطنة السبي األبيض تم فقط استخدام
الهاون اليدوي الصغير والمدقات .فعندما ُخزن الحب في طور المعالجة كان -
في أغلب االحتمال – يُسلق أي يُغرق بالماء الحار وبعد ذلك يُجفف قبل الجرش
أو الطحن .فالقمح المسلوق أو الــ ( bulgurالبلغر) في الوقت الراهن منتشر
في مناطق واسعة من الشرق األدنى ،يبدو أن لهذه الممارسة تاريخ طويل .في
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أغلب االحتمال ،تم تخزين الحبوب في السبي األبيض والتجمعات المرتبطة به
في حالة بيولوجية نشطة.
فالباحث (  )Sigaut 1988 :6يشير إلى إن الحب الحي يمكن تخذينه بأساليب
متعددة ،ولكل أسلوب قيود و متطلبات طبيعية محددة:
 – 1الحب بمقادير كبيرة ،بكلمة أخرى ،المدروس والمغربل.
 - 2الحب بمقادير كبيرة مع التبن ،بكلمة أخرى ،المدروس ولكن الغير مغربل.
سوقها.
 – 3السنابل الغير مدروسة و لكن المفصولة عن ُ
سوقها و الغير مربوطة مع بعضها.
 – 4السنابل الغير مفصولة عن ُ
سوقها والمربوطة معا.
ُ – 5حزم  ،بكلمة أخرى ،السنابل مع ُ
يبدو أن التقنية الثانية كانت مستخدمة في السبي األبيض ومن الجدير بالذكر أنه
تم اكتشاف كميات ضخمة من الـ  emmer wheatالمحترقة حول بعض
بيوت التولوس العائدة إلى السوية الثالثة ،وقد كان مدروسا ولكن غير مغربل
( .)de- huskedوهنا على أحدهم أن يتساءل ،أين تم تخزين هذه المقادير
الضخمة من الحبوب ،فقد أشير مرارا بأنه تم استخدام الحفر الناقوسية وأنماط
أخرى من الحفر كمخازن للحب في المواقع الحلفية ،إال أن األدلة غير قاطعة.
ففي موقع ياريم تبه ظهرت الكثير من الحفر الناقوسية الشكل واألسطوانية في
السوية الدنيا ( ،)IIVاثنان من الحفر الناقوسية – على سبيل المثال – بلغ قطرها
(عند الفوهة) حوالي  1متر وبعمق حوالي  1, 50متر وهناك حفرتان لهما نفس
القطر ،إال أن عمقهما على التوالي هو  2,95و  3, 60متر.
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وقد أشار المنقبين بأن الحفر العميقة ربما استُخدمت كآبار أو كمخازن لحفظ
الماء والحفر الضحلة ربما استخدمت لغايات تخزينية (حفظ المنتجات الغذائية)
 .Merpert et al . 1978: 37أما الحفر األخرى  pitsفقد كانت ممتلئة
بمخلفات المستوطنة كــ (العظام والكسر الفخارية وكسر من المجاريش اليدوية)
ولم تمنحنا أية أدلة واضحة حول الغاية األساسية منها .وأحيانا ما يصدف وجود
هذه الحفر األسطوانية ضمن األبنية الدائرية مشكلة بذلك مساحة إضافية كقبو
ضمن المنزل والتي ربما كانت تخدم غايات تخزينية ( Munchaev and
 .)Merpert 1973:10-11ففي العربجية أشارت الدالئل على أن الحفر
الدائرية استُخدمت كمخازن للحب ،وذلك على أساس (القدر) الذي تم اكتشافه في
إحدى الحفر وهو يحتوي على حبوب القمح من نوعية الـ emmer wheat
( .)Mallowan and Rose 1935:15إال أن محتويات هذا القدر وحده ال
تستطيع أن تحدد استعماالت هذه الحفر ،وإن وجود بقايا الشعير فيما يسمى الـ
(البئر) في موقع العربجية قاد المنقب ماكس ماالوان إلى االستنتاج بأن هذا
الم ْعلم أستُخدم كمستودع للحبوب في الوقت الذي لم يعد يُستخدم كمأخذ للماء
( .)Ibidوبالرغم من الحاجة إلى الدليل الحازم ،يبدو  -إلى حد ما مقنعا-
افتراض أن الحفر الناقوسية استُخدمت في وظائف التخزين ()Peters 1979
ولمزيد من الشرح والتوضيح راجع ( .)Reynolds 1974من هذا الوصف
يتضح إنه من األهمية إبقاء الحبوب جافة في المخازن وهذا يتحقق بإغالقها
بطريقة دقيقة وهذا ما تطلب مواد كتيمة (غير نفوذه للماء والرطوبة) ،إذ أن
التلييس الداخلي غير ضروري (.)Reynolds 1974: 130
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في مستوطنة السبي األبيض تم الكشف عن العديد من هذه الحفر الناقوسية الشكل
أو التي على شكل خاليا النحل ،وقد تراوح قطر كل منها ما بين  1.20إلى
 1.50مترا عند الحافة و  1 .50إلى  2 ,00مترا من األسفل ،أما عمقها بلغ
 1.00مترا ،وقد ُكسيت بعض أرضيات هذه الحفر بالحجارة .فضال عن شكلها
المتميز فأن بعض الحفر في مستوطنة السبي األبيض أعطتنا العديد من األدلة
حول استخدامها كمخازن للحبوب ،إال أن هذه األدلة تبقى موضع شك من قبل
الباحثين وال بد أن نشجع استنتاجات أخرى .وبالفعل ،على األقل إحدى األبنية
(المتوضعة في السوية الثانية جنوب شرقي التل) منحنا هذا العدد من ال ُحفر ،في
حين كانت ُحفر التخزين نادرة أو غائبة تماما في األبنية األخرى .أذا لو افترضنا
أن الحفر كانت وسيلة التخزين األساسية في مستوطنة الصبي األبيض ،فال بد
أنها تقع أو تتوضع في مكان ما – ربما داخل المستوطنة أو في محيطها – لم
تصله معاول المنقبين بعد.
أقتُرح قديما أن البيوت الدائرية الصغيرة أو ما يسمى بـ ـ(التولوس) في مستوطنة
السبي األبيض كانت تُستخدم كمخازن للحبوب ،فأثناء التنقيب تم الكشف عن عدد
كبير من هذه األبنية – إما بشكل كامل أو جزئي – وجميعها تقع في الباحات
األمامية أو المناطق المفتوحة المحيطة بالتجمعات السكنية الرئيسة.
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أنه لمن المفيد أن نتذكر بشكل ُموجَز الخصائص أو المميزات الرئيسة لهذا
النمطمن العمارة:
-

-

أن جميع بيوت التولوس ال ُمكتشفة في السبي األبيض تمثل بناء دائريا
من غرفة واحدة  -باستثناء التولوس العائد إلى السوية الرابعة
والمتوضع جنوب شرقي التل – قطرها الداخلي حوالي ثالثة أمتار
باستثناء إحداها حيث بلغ قطره إلى  1.5م.
ليس لها أساسات.
جميعها بُنيت من لبنات صغيرة إلى حد ما.
جميعها لها مدخل صغير يتراوح عرضه ما بين  90 – 60سم.
في بعض األوقات ُوجدت عتبات من الطين أو من اللبن.
الوجه الخارجي للجدران كان مكسو بالطين يعقبها – غالبا – طبقة
رقيقة من الجبصين.
أما الوجه الداخلي للجدران باإلضافة إلى األرضيات ،كانت تُغطى
بطبقة ثخينة قاسية من الجص ال ُمحترق الممزوج بالطين والتبن ،بسماكة
أعلى من  2سم.

نموذج البناء الخاص بالمرحلة الحلفية (تولوس)
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تُعتبر عمارة التولوس إحدى السمات المميزة للمستوطنات الحلفية ،إذ أن
جميع األثريين مقتنعون اآلن بأن هذا النمط من العمارة تمثل العمارة الحلفية
األولى ،إال أنه من حين ألخر توحي بعض بيوت التولوس بأنها كانت تُستخدم في
نشاطات بشرية أخرى فيما عدا العيش ،ربما كانت تُستخدم كمخازن أو كغرف
للتخزين ( Merpert et al1977 91; Munchaev and Merpert
.)1973: 12; Seeden 1982
أما في السبي األبيض فقد وجدنا بعض األدلة التي توحي بأنه على األقل
في هذا الموقع كانت بيوت التولوس تُستخدم لغايات أخرى في ما عدا السكن
البشري .إن إحدى أهم األدلة أقناعا في مستوطنة السبي األبيض هو ظهور
بعض بيوت التولوس حول بنائين مركزيين يمتازان بالضخامة .أن هذه التراكيب
المستطيلة ذو الغرف المتعددة بُنيت بحذر شديد حتى أن بعض أجزائه بنيت على
أساسات من الحجر ،ويُعتقد – مع قليل من الشك – أنها كانت تجمعات سكنية،
أن هذه الصورة القوية تذكرنا بالقرى المعاصرة في الجزيرة السورية ،حيث
البيوت المستطيلة المخصصة للعيش وال ُمحاطة بإسطبالت صغيرة (مخصصة
للماشية) وغرف التخزين الدائرية في تخطيطها العمراني .وهناك أشارت أخرى
دالة على أن هذه التراكيب (عمارة التولوس) استخدمت لوظائف أخرى في ما
عدا السكن في السبي األبيض ،فأرضياتها الغير منتظمة والمتموجة وتليسها
الداخلي المكون من مواد صلبة ،وربما ارتفاعها المحدود ،والعثور على كميات
ضخمة من القمح ( )emmer wheatحول بيوت التولوس العائدة إلى السوية
الثالثة والمتوضع جنوب شرقي التل.
من هذا المنظور ،تبدو الوظيفة التخزينية لهذه التراكيب  -محتملة  -في السبي
األبيض ،إال أن هذه األبنية ربما استخدمت لوظائف أخرى إذ تم العثور على
موقد في إحدى هذه األبنية .كما أن تخطيطها العمراني المتشابه يشير أنه في
األصل صممت لنوع خاص من النشاطات ،وهذه النشاطات تغيرت حسب
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الحاجة أي أنها أدت دورا تخزينيا وسكنيا ومثال ذلك القرى المعاصرة في شمال
سوريا.
أن الشكل الهندسي لهذا النمط من العمارة – على األقل في السبي األبيض –
يدعم التفسير القائل بأن هذه المباني استخدمت كمخازن ،فأبنية كهذه :أي
المستديرة ذات الجدران المنحنية نحو الداخل وباتجاه األعلى مناسبة بدرجة عالية
لتخزين الحبوب بمقادير كبيرة (طبعا مع إغفال فيما أذا كانت هذه األبنية مقببه
بشكل كامل أو مسطحة في مستو معين) كما إنها أكثر قوة وصالبة من األبنية
المسطحة ،وأكثر قدرة على مقاومة الدفع الجانبي وذلك لمرونة تخطيطها
الهندسي ،ويمكن أن نقدر الدفع الجانبي بـ  3/1من الوزن الميت ،وبكلمة
أخرى ،فثالثة أطنان من الحب المخزن يعادل طنين من الدفع الجانبي على
الجدران (.) Reynolds 1974 : 125
لو افترضنا أن التولوس استخدم كمخازن فال بد أنها لبًّت العديد من المتطلبات
فالحبوب المخزنة تمتص األوكسجين من ناحية وتنتج الحرارة والماء وثاني
أكسيد الكربون من ناحية أخرى ،فإذا ُخ ّزنت في جو عال من الرطوبة والحرارة
فستبدأ باإلنبات فورا وستشجع الرطوبة نمو الفطريات والبكتيريا .وإذا لم تتخذ
التدابير المناسبة ستتدهور الحالة البيولوجية للحبوب وتتعفن وتفقد قدرتها على
اإلنبات ،أذا البد من إبقاء درجات الحرارة ونسبة الرطوبة منخفضة لكبت هذه
النشاطات ( .)Gentry 1967 : 2كما أن إبقاء درجات الحرارة منخفضة
يساعد أيضا على الحد من الغزو المستمر للحشرات.
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مباني معاصرة من القباب الطينية في منطقة شمال البليخ

أن الجدار المبني من اللبن يمتلك خاصيات ممتازة ،حيث أن خاصية الوصولية
الحرارية فيها منخفضة جدا إذ أن المسامات في الطين الجاف تحتفظ بالحرارة،
وكعازل حراري – على سبيل المثال – فأن الطين أفضل بكثير من الحجر.
فالجدران الطينية تعمل على تخزين الحرارة ،وبالتالي تبقى درجات الحرارة
تقريبا ثابتة ضمن المبنى ،وبعبارة أخرى ،يبقى الجو الداخلي للمبنى باردا
باعتدال في األيام الحارة ،ودافئا باعتدال أثناء الليل .حتى في الشهور الباردة من
السنة فأن درجات الحرارة ضمن المبنى الطيني بالكاد تكون عالية ( Beazley
.)and Harverson 1982 : 14
ربما هذه القدرة العالية للطين في تخزين الحرارة هي ما أعطته األفضلية
الستخدامه في بناء المخازن :إال أن درجة الحرارة العالية نسبيا ،وتمازجها مع
الرطوبة الجوية الموجودة في الجدران ربما تسبب التعفن والتآكل في الحبوب
المخزنة ،وقد تم التغلب على هذه المشكلة بواسطة البناء الفوقي الدائري الضخم
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أو ما يسمى بالقبة .فالقباب تفقد الحرارة أكثر من السطوح المستوية وذلك بسبب
اتساع المساحة التي تتعرض ألشعة الشمس باإلضافة إلى خاصية الحمل
الحراري أثناء هبوب الرياح ،باإلضافة إلى فتحة التهوية المفتوحة في قمة أو
تاج القبة والتي ساعدت على تبريد جو المبنى إلى حد كبير ( ; Ibid: 26
 .)Bahadori 1978لذلك فالفائدة االساسية للتولوس كمخازن تعتمد بشكل
أساسي على خصائصها الحرارية العامة .إذ ان الحبوب الجافة يجب تخزينها في
درجة من الحرارة أقل من  °c17لحمايتها من التدهور والتعفن ( Gentry
 .)1976:2ولكن يمكن لتخزين الحبوب في التولوس أن يسير عبر خطوط
مختلفة ،وفي هذه المرحلة الثانية من الهام أن تمنع دخول األوكسجين إلى منطقة
التخزين بعد التعبئة ،وذلك بإغالق كافة المداخل بإحكام ،وتخزين الحبوب في
جو الهوائي ( )anaerobicأو جو ممتلئ بثاني أكسيد الكربون .كما أن وجود
أية آثار للرطوبة داخل جدار التولوس ستسبب إنبات في الحبوب المتوضعة
مباشرة بالقرب من الجدار .وهكذا سينتج ثنائي أكسيد الكربون الذي سيمنع بدوره
إنبات الحبوب فيما بعد ،وإذا كان التسرب بحدوده الدنيا سيتم التخزين بشكل
منتظم أكثر(  .)Reynolds 1974:119ولكننا ال نثق فيما إذا كان هناك نظام
تخزين محكم لدى حلفيي السبي األبيض.
حسب الجدل اآلتي ،يبدو أن كل عائلة كانت تستخدم واحد أو أثنين من بيوت
التولوس كمخازن لها .كما أن تحضير الطعام يوميا يتطلب استعمال متكرر
ألدوات التخزين ،وبينما نظام التخزين الذي تكلمنا عنه مسبقا ال يقبل التسرب إال
في حدوده الدنيا ،إذا تم تنفيذ طوق أخرى للمحافظة على الحب ،وفي أغلب
االحتمال تم تزويد التولوس بنظام تهوية ،وذلك لتبريد الجو المحيط بالمحصول
َّ
المخزن وبالتالي الحفاظ على درجات الحرارة في حدودها الدنيا لمنع التعفن.
لسوء الحظ ال يمكننا قول الكثير عن هذا النمط من العمارة ،ألننا ال نملك الكثير
من األدلة عن ارتفاع جدرانها باستثناء القطر الداخلي ،إذ نجد فقط جدارا يتقوس
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بشكل خفيف نحو الداخل على مستوى األرضيةُ ،مشيرا إلى أنها بنيت باألصل
على ارتفاع قامة رجل واحد .كما أننا ال نملك الكثير من األدلة حول عملية
تسقيف هذا النمط من البيوت; فالقبة هي المقترحة دوما ،إال أن السطح المستوي
سعة التخزينية
وارد أيضا .من هذا المنظور ،فأن أي حساب حول الطاقة أو ال ّ
لبيوت التولوس يصبح تفسيرا عشوائيا.
Man-and-animal Relationship
اإلنسان وعالقته بالحيوان
 الحيوانات الداجنة في السبي األبيض
جاءت البيئة األثرية في تل السبي األبيض غنية ،وبخاصة لدى تنقيبات
العامين ( ،)1988 – 1986وقد ُخضعت تلك العينات إلى دراسة معمقة من
قبل الباحثان ( )Van wijn gaarden - Bakkerوخاصة عينات موسم
 1986إذ اقتصر التحليل على منطقة واحدة فقط ،و تحديدا المربع ( .)P 14إذ
تبين بوضوح من خالل المنطقة المدروسة وجود نظام اقتصادي واستراتيجية
اقتصادية في الموقع حيث تثبت هذه األدلة على ان النيوليت المتأخر في السبي
األبيض كان يمثل تماما مجتمعا زراعيا وتدل أيضا على إن الصيد والجمع لم
يشكال سوى مظهر ثانوي من مظاهر الوجود االقتصادي للتل .وأكدت الدراسة
على أن التجمع الحيواني في السبي األبيض هو تأكيد مباشر على مدى استقرار
وتوازن النظام الزراعي وتأكيد على تربية الحيوانات (الماشية والخنازير).
أكثر من ( )% 95من عظام هذه الحيوانات ُحددت على أنها كانت لحيوانات
مدجنة وهي مصنفة كالتالي( :الخراف .الماعز .الماشية .الخنزير .الكلب( ،فقد
كان الماعز والخراف األكثر حضورا ،وشكال معا ما مجموعة ()% 70 – 60
من مجموع الحيوانات المدجنة .ويؤكد الباحثان ( – van wijn gaarden
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 )Bakkerانه لم تُتًّبع استراتيجية عمرية معينة في عملية الذبح في السبي
األبيض على الرغم من أنه تم تفضيل الخروف والجدي الذي يتراوح عمره ما
بين الشهرين إلى األربعة أشهر .أما الربع الباقي فقد عاش فوق األربعة أعوام،
ويُعتقد أنه أستخدم ألهداف أخرى وليس فقط لتزويد القرية باللحم.
أما الخنازير فقد بينت الدراسة أنها دُجنت في الموقع وشكلت نسبتها ()% 14
من نسبة الحيوانات المدجنة في التل وأن ( )% 90منها كانت تذبح قبل أن تبلغ
السنة والنيف .وأن القليل منها بلغ السنة الرابعة من عمره وقد لوحظ أن تدجين
الخنازير ازداد أهميةُ مع مرور الزمن وذلك على حساب الماشية ،إذ أن نسبة
عظامها كانت تشكل ( )% 4في السويات الدنيا من المربع (  )p 14في حين
بلغت نسبتها ( )% 24في الطبقات العليا من المربع نفسه .أما تدجين الكالب
فكان حاضرا أيضا في السبي األبيض على الرغم من ضآلة األعداد المكتشفة،
حيث اكتُشفت شظيتين في الطبقة الدنيا من السوية ( )3إال أن حضور الكالب في
حقب أخرى من التل متوقعة (مقترحة) حسب رأي الباحث.
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The role of domestic livestock
دور الماشية األهلية أو المدجنة
وصلنا في نقاشات سابقة إلى أن الحبوب التي كانت تجنى من الزراعة البعلية في
تل السبي األبيض لم تكن قادرة على تأمين احتياجات السكان الغذائية .وكان
االعتقاد بوجود مصادر غذائية أخرى قويا ،وبكل تأكيد فأن النباتات الغذائية
األخرى عدى الحبوب كانت موجودة لكنها كانت تُزرع أو تُجمع على نطاق
ضيق .وكان الصيد قليل األهمية أيضا ،لذا نستطيع التخمين بأن الماشية لعبت
دورا هاما في اقتصاد السبي األبيض .وفي ضوء تخميناتنا الباكرة حول دور
زراعة الحبوب لدى حلفيي السبي األبيض سيكون من الواضح ان تلك األهمية
الدقيقة للحيوانات صعبة أو حتى مستحيلة في االستيطان .وقد اقتُرح بأن تلك
الحبوب قد زودت على األقل نصف أو ثالثة أرباع السكان باحتياجهم السنوي
للقمح في السبي األبيض .أما من حيث الحصول على الغذاء المباشر فإن دور
الحيوانات من الممكن كان محدودا ،وقد لبّت هذه الحيوانات أغراضا متعددة:
 -1ظهرت كمصدر اللحم
 -2استُغلّت الماشية (الماعز والخراف) من أجل الحليب ومنتجات األلبان.
وبذلك ت ّم الحصول على المواد المغذية كالدهن والكالسيوم ،الذين وجدا
في المحاصيل الرئيسية بكميات قليلة.
زودتهم الحيوانات أيضا بالجلود وربما بالصوف ،وقرون الوعل
َّ -3
والعظام من أجل العمل الزراعي (كأدوات زراعية) .فالعظام بكل تأكيد
استُخدمت في السبي األبيض كمثاقب وشفرات غير حادة مسطحة
صنعت هذه
وعريضة ،واستُخدمت في أغراض متنوعة أخرى .وقد ُ
األدوات بالدرجة األولى من أضالع القفص الصدري لدى الماشية .أما
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بالنسبة لألصناف األخرى فإننا نفتقر إلى الدليل المباشر في هذه
المرحلة.
 -4ربما استُخدمت الدواب في أغراض الجر والنقل ،فقد اُجزم مرارا على
أن الزراعة لدى الحلفيين قد تطلبت حراسة األرض .ويبدو أن حيوانات
الجر قد أعدَّت خصيصا لذلك ،رغم اإلشارة إلى عدم وجود دليل يؤكد
ّ
الجر حتى اآلن.
حراسة األرض واستخدام الحيوانات في
ّ
 -5ربما كانت أهمية الحيوانات في أنها لعبت دور تخزيني ()Banking
(كاحتياطي غذائي) كعامل مساعد في الحد من مخاطر ُ
شح المحاصيل
أو الكوارث االقتصادية األخرى التي كانت تتعرض لها المستوطنة من
حين آلخر.

صورة من تل حلف – عندما كشف عنها اوبنهايم
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وعدا الدور االقتصادي المباشر ،فقد لعبت الماشية والدواب دورا اجتماعيا هاما
في تحديد العالقة بين الفرد والجماعة في المجتمع .حيث امتلكت الماشية دورا
هاما في المجال الديني أو كوسيلة في الثراء السريع ( ُ
خلق تمييز وحواجز
اجتماعية) .فقد اقترح الباحث ()Mallowan 1935 :79 – 88 , 154 ff
مسبقا أن الكثير من صور الدواب وخاصة الثور ُرسمت على الفخار الحلفي
الملون والمسمى (البكرانيا) وصور الثور على الحجر والعظم و التيراكوتا ،من
الممكن لجميعها ان تشير إلى وجود عبادة الثور أو ارتباط بالرمزية الدينية.
في قلب األناضول ،يبدو أن عبادة الثور كانت موجودة في أوائل األلف السادس
ق.م ،ودليل ذلك المزارات (األضرحة) التي تم الكشف عنها في شتال هويوك
( )Mellaart 1967والتي تبقى محط شك في كونها تابعة للمجتمع الحلفي أو
مرتبطة أيضا بالتركيب الثقافي في سوريا و ميزوبوتاميا .من األهمية التأكد على
انه إذا كانت مثل هذه المعامالت أو التنظيمات أو المؤسسات التي تملك مظهرا
ثقافيا موجودة في السبي األبيض أو المدن الحلفية األخرى ،فيمكن أن يكون لها
مظاهر اقتصادية مهمشة مقارنة بامتدادها الواسع ،وهذا يضعف منطقنا الحالي
حيث أن معرفتنا الحالية (والتي نعترف بأنها محدودة بشكل كبير) بخصوص
سعي ( )functioningمجتمع حلف وراء البقاء (المعيشة) ال تصب بهذا
االتجاه.
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النهضة األخرى:

والملّيون ،والجذور القَبليّة للقومية الكردية في سوريا*
البدرخانيونِ ،
ستيفان وينتر STEFAN WINTER /
ترجمة :دمحم شمدين

المدخل
إن دراسة القومية الكردية وتاريخها في سوريا قد تأثر كثيرا باألمور الجارية
منذ عدة سنوات ،من بروز الكرد العراقيين في دولة شبه مستقلة في الشرق
األوسط ،إلى التخفيف الكبير للقيود على اللغة والصحافة الكردية في تركيا،
إضافة إلى دفعة جديدة نحو التحرر السياسي في سوريا نفسها .سواء في الشرق
األوسط [حيث المجال الكردي] أو في مجتمعات اللجوء في السويد وألمانيا ،كان

73

مجلة الحوار – العدد 2020 - 74

هناك إنتاج لم يسبق له المثيل من المجالت الشعبية والمذكرات والوثائق الخاصة
المتعلقة بالتاريخ والثقافة الكردية ،بينما تسهم مجموعة متنامية من األبحاث
المتخصصة في نحت مكان لها في الدراسات الكردية داخل األوساط األكاديمية
الغربية .من المفهوم أن اإلنتاج األدبي انصبّ الجزء الكبير منه على اإلنتاج
صة الكتّاب
األدبي أليقونات بناء الهوية القومية الكردية في العصر الحديث ،خا ّ
والنشطاء والزعماء السياسيين الذين يجسدون البعد الملحمي لحقوق الشعب
بأكمله واالعتراف به .في هذا الصدد ،كانت لسورية شهرة غير متناسبة في
تاريخ القو مية الكردية ،حيث استضافت ،تحت حكم االنتداب الفرنسي ،الحركة
األدبية والفكرية الكردية ،والتي ستوحد اللغة الكرمانجية الكردية وتؤسس للكفاح
من أجل تقرير المصير الكردي بإعتباره القضية السياسية الرئيسة في المنطقة.
وعلى وجه الخصوص كانت األنشطة الصحفية الرائدة لألخوة البدرخانيين في
دمشق وبيروت ،وبرامج الرعاية االجتماعية والتربوية التي بدأت مع القادة الكرد
األخرين ،بدعم من رابطة (خويبون ،)Xwibûn /هذا ما جعل من سوريا ولبنان
لئال تكونا مهدا إلحياء األدب العربي في القرن التاسع عشر فحسب ،بل مهدا
لحركة قومية كردية ناهضة ،والتي يمكن أن نطلق عليها إسم "النهضة الكردية"
في القرن العشرين .من ناحية قد يكون لتركيز المؤرخين على األعالم الفكرية
للنهضة الكردية على الطابع العابر للحدود للنضال الكردي في سوريا ،ومع
ظهور البدرخانيين كمهاجرين سياسيين ،حيث أقام البعض منهم في باريس
ولوزان ،أو انضموا إلى خويبون ،تش ّكل ما يشبه حكومة في المنفى ،تكمن
مصالحها الحقيقية أساسا عبر الحدود في تركيا والعراق .تهدف هذه الورقة
المساهمة في دراسة المبادرات التي قام بها األخوة البدرخانيون ،مع دراسة
األدوار التي لعبها نشطاء أقل شهرة ولكن لديهم جذور محلية عميقة في سوريا
خالل فترة االنتداب ،كما تفترض الورقة بأن الكرد السوريين لم يتبنوا جميعا
بالضرورة توجّهات خويبون القومية العابرة ،أو هدفها المتمثل في إقامة دولة
كردية مستقلة .سيناقش القسم األول تاريخ البدرخانيين ومساهماتهم في بروز
النشر باللغة الكرمانجية في سوريا ،ولكن سنشير بشكل خاص إلى األفراد األقل
عرفوا
شهرة في العائلة باإلضافة إلى زمالئهم االخرين في رابطة خويبون الذين ّ
عن أنفسهم بشكل جيد كموظفي دولة في سوريا .سوف يبحث القسم الثاني في
تاريخ االتحاد المللي ،المجموعة القبلية الكردية المتجذرة بسياسة عميقة في
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سوريا الجغرافية ،وعالقاتها المتذبذبة مع الحركة الكردية في أعقاب الحرب
العالمية األولى .من خالل تركيز انتباهنا على الجذور المحلية والقبلية األكثر
غموضا للنشاط الكردي في سوريا ،يصبح من الممكن أن نرى أن الحركة لم
تكن مواتية بشكل موحد من قبل القوة االنتدابية الفرنسية ،بل على العكس في
العديد من الحاالت تعاونت مع الجهود الوطنيين السوريين اآلخرين في مسار
الكفاح ضد االستعمار.

إمارة بوطان 1847 -1514
كان اإلخوة البدرخانيون الذين لعبوا دورا محوريا في التعبير عن الهوية القومية
الكردية في دمشق وبيروت ،سليلي إمارة تتمتع بحكم شبه مستقل حكمت
([ ]Cizreجزرة /جزيرة ابن عمر في بوطان) خالل عبور نهر دجلة إلى
سوريا  ،لمعظم الفترة العثمانية .مثل العديد من إمارات كردستان العثمانية
األخرى ،تشكلت إمارة جزيرة بعد أن أقسمت العائالت االقطاعية الكبيرة في
المنطقة بالوالء للسلطنة بعد هزيمة الصفويين الشيعة في تشالديران في عام
 ،1514وذلك ،في مقابل اإلعتراف بحكم وراثي محلي لهم .يزعم البدرخانيون
أنهم ينحدرون من أول أمير لبوطان ،من عشيرة عزيزان/آزيزان [،]Azîzan
وأنهم أقارب ل شرفخانات بدليس الذين كانوا مهندسين لهذا التقارب العثماني-
الكردي  22،فضال عن كونهم مؤرخين معاصرين لتلك الفترة .عالوة على ذلك،
لم يكن هناك سوى القليل جدا من التحقيقات التي أجريت حول اإلمارات
(الحاكميات ،)beğlik or hukiimet/والتي تذبذب وضعها الدقيق مع تعيين

2
On the Botan emirate’s origins
see especially Martin van Brunessen, Agha,
Shaikh and State: The social and political structure of Kurdistan, London
and New Jersey, Zed Books, 1992, p. 177-178; Martin Strohmeier and LaleYalcin Heckmann, die Kurden: Geshichte, Politik, Kultur, Munich, Beck,
2000, p. 61-69.
2
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الحدود اإلقليمية ،كما أوضح هاكان اوزغلو مؤخرا ،حصل ذلك بمرور الوقت
وفقا لصراعات السلطة المحلية وكذلك محاوالت الدولة العثمانية المستمرة في
فرض المزيد من السيطرة المباشرة 23.تُبيّن الوثائق التي يعود تاريخها إلى القرن
السادس عشر بشيء من التفصيل عن مهنة " /Bedir Begبدر بك" ،الذي من
المحتمل أن يكون هو من أجداد األمير بدرخان بك ()Bedir H(x)an Beğ
وهذا اللقب هو أي بدرخان الذي اشتهرت به العائلة المعروفة كحاكمة للجزيرة
في القرن التاسع عشر .خالل سبعينيات القرن السادس عشرُ ،
طلب من بدر بك
تمرد القبائل الرافضة في المنطقة االنضمام إلى الحمالت
هذا المساعدة في إخماد ّ
اإلمبراطورية ضد إيران؛ بحلول عام  ،1578ابنه ،المفترض في هذه الفترة أن
يكون هو خليفته ،سعيد ( )seyyidدمحم بك ،قد تعرض للتوبيخ بسبب قمعه للقرى
التي تحت سيطرته المالية  24.هناك القليل الذي يميز اإلمارة في العقود الالحقة،
عندما كانت كأي جزء من والية ديار بكر .إذا كانت هناك قبيلة فعلية تعرف
باسم عزيزان ،Azîzan /ذلك أنه نادرا ما يتم تسجيل هذه المنطقة في السجالت
اإلدارية العثمانية ،حتى في الوقت الذي دخلت فيه بأكملها في نطاق البرنامج
االمبراطوري الكبير من أجل التسويات القبلية ،وإعادة التوطين في القرنين
السابع عشر والثامن عشر 25.من المحتمل أن حكم أمراء عزيزان  Azîzanلم
يمتد إلى ما هو أبعد من جزره في المناطق القبلية الكردية األخرى.
Hakan Ozoglu, Kurdish 3 Notables and the Ottman State: Evolving
Identities, Competing Loyalities, and Shifting Boundaries, Albany, SUNY,
2004, p. 47-59.
2

4
Basbakanlik Archives, Istanbul:
;Muhimme Defteri 3:129; 5:389-390, 697
12:298; 14:919, 920; 16:264; 24:233; 26:226, 228, 289; 34:115. Kurdish
names are transliterated according to standard modern Kurmanci
orthography.
2

The only larger group of5 this name in Ottoman sources, the Azizli of
central Anatolia, apparently belonged to the Reswan confederation. See
Cevdet Turkay, Basbakanlik arsivi Belgelerine Gore Osmanli
2
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تمت إعادة إمارة بوطان إلى نور التاريخ من خالل سياسات الدولة المركزية
العثمانية في القرن التاسع عشر .في عام  ،1834حيث بدأ العثمانيون بقيادة دمحم
رشيد باشا حملة إلعادة ضم كردستان كمقدمة إلعادة احتالل سوريا واستعادتها
من يد دمحم علي والي مصر ،األمر الذي أدى قبل كل شيء إلى القضاء على
إمارتي بهدينان وسوران .تمت السيطرة على (جزيره) أيضا في عام ،1836
ولكن تعرضت الهيبة العثمانية لطعنة نجالء بعد الهزيمة على يد المصريين في
نيزيب بالقرب من بريجيك في العام التالي .ومن وقتها ،تمكن بدرخان بك من
إنشاء نظام أميري قبلي في جنوب شرق األناضول .تتحدث التقارير األجنبية،
وخاصة تلك التي تحدّثت عن البعثات التبشيرية وعن قمعه للنساطرة في
المنطقة ،الذين مثل المسيحيين في أماكن أخرى في اإلمبراطورية قد أثيرت
قضيتهم بشكل واسع ( )célèbreفي أوروبا .على الرغم من أنه سيتم تصوير
إمارة بوطان في وقت الحق على أنها بذرة الهوية القومية الكردية ،إال أن
استبداد بدرخان ووقوفه وجها لوجه ضد اإلدارة المركزية ،وتحت الضغوط
الغربية دفعت العثمانيين إلى استعادة اإلمارة بالقوة في عام  .1847نفي بدرخان
ي ،ثم سمح له بالعودة إلى إسطنبول ومنح رتبة مير
إلى جزيرة كريت بشكل شرف ّ
ميران ( )mîrmîranالرسمية في عام  ،1858وفي عام  ،1865انتقل هو
وعائلته الكبيرة مباشرة إلى دمشق بمنحة عثمانية ،حيث توفي هناك بعد بضع
26
سنوات.

Imparatorlugu’nda Oymak. Asiret ve Cemaatlar, Istanbul, Isaret Yayinlari,
2001, p. 187.
Bruinessen, Agha, Shaikh6 and State, p. 178-180; Malmisanji,
Cizira Botanli Bedirhaniler, Istanbul, Avesta. 1994, p. 45-96; Salah
* إمارة بوتان في عهد األمير بدرخان  :1847 -1821دراسة تاريخية Salaim Haruri,
كاميران عبد الصمد احمد الدوسكي ،كردستان سياسية ،أربيل ،مؤسسة موكرياني 2000
العثمانية في النصف األول من القرن التاسع عشر ،دهوك ،سبيرز 2002 ،ص153-108 .؛
Ozoglu, Kurdish Notables. p70-72
2
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البدرخانيون في سوريا
على مدار العقود الالحقة ،شكلت سوريا قاعدة عمليات للبدرخانيين كما أنهم
أداروا وشكلوا ،في مراحل مختلفة ،القومية الكردية المبكرة .أمين عالي بدرخان،
ابن بدرخان بك األبرز ،ساعد لفترة وجيزة في استثارة مقاومة كردية مشروطة
ضد الروس في حرب  1878-1877قبل العودة إلى دمشق ،لكنه انض ّم بعد ذلك
إلى شقيقه مقداد مدحت في تمرد ضد القوات العثمانية حوالي عام  .1889كانت
قد ت ّمت إقالته كموظف مشتريات متوسط في مكتب محلي ،ثم تم نفيه إلى سوريا
(عكا) مرة أخرى لدوره المزعوم في مؤامرة في القصر عام  1906ضد عبد
الحميد .بعد عامين ،عاد إلى إسطنبول ،حيث كانت عائلته تمتلك قصرا صيفيا في
بيوكادا ( ،)Büyükadaوأصبح عضوا مؤسسا في (جمعية االتحاد والترقي
الكردية) حيث ألهمت جمعية الشباب األتراك "جمعية االتحاد والترقي التركية"
الصحوة الثقافية الكردية تحت السيطرة العثمانية 27.إن األصولوية في الفكر
القومي الكردي سوف ينتقل إلى جيل الشباب من المثقفين ،وعلى رأسهم أبنائه
الثالثة ثريا وجالدت وكاميران ،إذ عملوا مع غيرهم من النشطاء والكتاب في
إسطنبول في سبيل االعتراف بالحقوق الكردية في الدولة التركية التقدمية حتى
عام  ،1919عندما بدأ مصطفى كمال حرب التحرير ضد القوات التحالف ،شرع
في نشر النزعة القومية العرقية التركية .وقتها انتقل ثريا بالفعل لالنضمام إلى
عمه مقداد لنشر أول صحيفة كردية في القاهرة ،حملت اسم كردستان .من جهة
أخرى ،انطلق جالدت وكاميران من حلب مع الرائد في الجيش البريطاني
عرف ب لورنس الكردي" ،للنظر في
الميجر نوئيل ( )E.M. Noelأو ما ُ

Malmisanji, Bedirhaniler, p. 129-146; Ozoglu, Kurdish Notables.p 95-100. 27
On the KTTC and its members’ activities, see rohat Alakom, Eski Istanbul
Kurtleri (1453-1925), Istanbul, Avesta. 1998, p. 95-111, 227, 231; Martin
Strohmeier, Crucial Images in th Presentation of a Kurdish National
Identity: Heros and Patrios, Traitors and Foes, Leiden-Boston, Brill, 2003,p.
36-55.
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 28مع افتضاح
إمكانية إنشاء دولة موالية لبريطانيا في جنوب شرق االناضول ".
مهمة نوئيل وطرده من طرف الكماليين في أيلول /سبتمبر  ،1919لم يكن لدى
األخوة البدرخانيين خيار سوى العودة إلى سوريا وإلى أجل غير مسمى لمواصلة
جهود الدعاية لصالح األمة الكردية.
هاوار( Hawar /الصرخة) ،أول صحيفة باللغة الكردية تتبنى الحروف
األبجدية الالتينية ،فكانت أهم مساهمة للبدرخانيين في النهضة الكردية .تم
إطالقها في دمشق في عام  ،1932وقد تم إيقافها بشكل متقطع على مدار
السنوات الالحقة ،لكنها تلقت دعما متجددا من السلطات الفرنسية خالل الحرب
المصور
العالمية الثانية وظهرت مرة أخرى بانتظام جنبا إلى جنب مع ملحقها
ّ
روناهي  /Ronahîالنور بين عامي  1941و .1943نشرت أخواتها روزا نو
 /Roja Nûاليوم الجديد ،وستير  /Stêrالنجمة من قبل كاميران في بيروت من
عام  1943إلى عام  .1946جنبا إلى جنب مع القاموس الكردي-الفرنسي الذي
جمعه البدرخانيون بمساعدة المستشرقين الفرنسيين وضابطي االنتداب روجر
ليسكوت وبيير روندو ،عملت هذه المنشورات على توحيد القواعد والكتابة
الحديثة للكرمانجية الكردية ،وقدمت مرجعا مشتركا هاما للكرد المتعلمين في
جميع أنحاء المنطقة  29.لم يكن اهتمامهم بأي حال من األحوال تجاه الكرد ،أو
تجاه المجتمع الكردي في سوريا .استجابت هاوار بداية إلى تطرف القومية
االثنية في تركيا ،وبشكل خاص بُعيد اإلعالن عن نشر التاريخ التركي في عام

8 History of the Kurds, London- New York, I.B
David McDowall, A modern
Tauris, 1996, p. 128-129.
2

9
See, in addition to the works
already cited, Husen Hebes, Raperîna şanda
صالح سليم هروريKurdî di kovara Hawarê de, bonn, Belavgeha Hohir, 1996; ،
; Le mouvement kurde de Turquie en exil:األسرة البدرخانية ،دهوك ،سبيرز 2003
Continuités et discontinuités du nationalisme kurde sous le mandat français
en Syrie et au Liban (1925-1946) unpublished EHESS/ university of
foribourg doctoral dissertation 2004.
2
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 ،1932وقد خدم البدرخانيون بدورهم في توضيح الهوية اآلرية لألكراد
واختالفهم عن العرق التركي .بناء على طلب السلطات الفرنسية ،كانت الصحف
غير سياسية من حيث المضمون ،وعلى أية حال غير مفهومة بالنسبة للعديد من
الكرد ،خاصة في شمال غرب سوريا ،ألنها كرست الهوية البوطانية (اللهجة
الجزرية) للبدرخانيين باعتبارها اللهجة الكرمانجية القياسية .يهدف رعاية
جالدت وكاميران للنهضة الكردية في سوريا في نهاية المطاف إلى بناء وتوحيد
رأسمالها االجتماعي في إطار القومية الكردية الناشئة ،وهي خطوة أولى مهمة
في استعادة الدور الذي كانت تتمتع به العائلة كقاعدة لدولة شبه مستقلة في
30
الماضي.
درس كل من جالدت وكاميران في ألمانيا ،أمضى كاميران معظم وقته في
باريس ،في الواقع انتقل لتدريس في ( )INALCOبعد أن حصلت سوريا على
استقاللها عام  .1946كانت أغلبية أراضيهم في سوريا ضمن ما يعرف
بالجزيرة اليوم ،والتي كانت ذات يوم مرتبطة بإمارة بوطان ،حيث كانوا يأملون
في إعادة إحياءها بمساهمة الفرنسيين  31.غير أن أعضاء آخرين من عائلة
بدرخان ،تجذّروا بشكل أعمق في البالد .على الرغم من أنهم كانوا أقل شهرة
وبالتأكيد ُكتب القليل عنهم اليوم ،إال أنه يمكن القول أنهم لعبوا نفس القدر من
األهمية في تطوير الهوية الكردية في سوريا .على سبيل المثال ،بدري باشا ،كان
The Bedirxans investment0 in the Kurdish Cultural renaissance’ Tejel
concludes, “can be seen as a symbolic struggle to change the categories of
perceiving... the social world and as a strategy for establishing a shared
belief in the Bedirxans prestige... so that the gains made in the field of
culture can be reinvested in the field of politics in order to purse the
bedirxans political goals... an independent Kurdistan under their direction,
Kurdish unity for their benefit and support of a foreign powers” Le
mouvement kurde.
3

1 Bedir-Khan et Pierre rondot”, Etudes Kurds3
“Correspondance des Freres
(2001), p. 83
3
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أكبر أبناء بدرخان ووريث اإلمارة .ينحدر بدري باشا من طرف والدته من قبيلة
أنكوس اليزيدية ،وقام بجمع  3000جندي في سوريا من أجل الحرب العثمانية
عام  .1878-1877إال أنه كذلك نفي إلى سوريا لدوره في تمرد الحق في
األناضول ،لكنه منح ليكون حاكما مطلقا على منطقة حوران المضطربة وشغل
مناصب في طرابلس وحماة ،وكانت كلتا المدينتين ال يزال فيهما عدد كبير من
السكان الكرد في ذلك الوقت 32.كما تم تعيين أقارب آخرين في القنيطرة ودرعا
والقدس وحاصبيا وحصن الكرد في الثمانينات من القرن التاسع عشر .تقدم
مذكرات ابن أخ بدري ،وصهره ،دمحم صالح بدرخان ،والذي خدم والده في شركة
التبغ ( )régieفي الالذقية ،ثم السويداء ،وأخيرا في النبك ،صورة مفصلة غنية
لطفولة قضاها في سوق ساروجة والقيمرية في دمشق ومعارف العائلة من الكرد
هناك .فيما بعد ،وكتقليد عثماني كالسيكي سيرافق صالح ضمن قوة من المجندين
الكرد  33،إضافة إلى إدارة األعمال التجارية لعمه متنقّال بين مناطق الدروز في
حوران والشيعة في بعلبك .وأخيرا ،كانت روشن ،ابنة دمحم ،من أشهر دعاة
الثقافة الكردية في البالد .كعضو في االتحاد النسائي السوري ومندوبة في
المؤتمر العالمي للمرأة عام  1944في القاهرة ،تزوجت روشن من جالدت
بدرخان وشاركت بنشاط في حياته العملية ،وبعد وفاته ،واصلت الكتابة عن
القضايا الكردية والمشاركة في المؤتمرات الدولية باإلضافة إلى العمل كمدرسة.
في عام  1956ساعدت في تأسيس جمعية بإسم( Komela Zanisti à
 ) Alikariyaجمعية التعليم والدعم في حلب وظلت مشاركة نشطة في اتحادات
34
نساء الكرديات في سوريا والعراق حتى وفاتها عام .1992

2
Malmisanji, Bedirhaniler, p.127-129

3

Mehemet Salih Bedir-Han,3 Defteri A’malm: Mehmet Salih Bedir-Han’in
Anilari. Ed Mehmed Uzun and Rewsen Bedir-Han, Istanbul, Belge, 1998, p.
47-63, 79-82.
3

Malmisanji, Bedirhaniler, p 4211-221.

3
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خويبون والنفور منها
انعكست االنقسامات بين المقاربات الدولية والمحلية على التحرر الكردي في
سوريا ،وفي داخل أروقة جمعية خويبون أيضا .تأسست خويبون ()Xwebûn
[كن نفسك ،الهوية] التي جمعت البدرخانيين وغيرهم من القوميين الكرد
البارزين بعد انهيار تمرد شيخ سعيد ،تأسست في بيروت عام 1927من أجل
اإلعداد لتمرد أكبر وأكثر منهجية ضد الحكومة التركية ،وذلك في آغري داغ/
آرارات () )Ağrı Dağ (Araratفي عام  .1930لقد عملت عن كثب مع
منظمة طاشناق األرمنية االنفصالية لكنها سرعان مع تعارضت مع سلطات
االنتداب الفرنسية ،في تلك القضايا التي يمكن أن ترتبط بالمسألة الكردية المحلية
في سوريا .لذا انسحب البدرخانيون من القيادة السياسية في خويبون ،غير أنهم
ض لوا تلقي الدعم الفرنسي لمنشوراتهم التي من المستغرب أنها لم تذكر
ف ّ
األراضي السورية كجزء من كردستان .لقد منعهم الفرنسيون شخصيا من السفر
إلى شرق من نهر الفرات في الجزيرة 35.مع ذلك ،فقد شارك األعضاء اآلخرون
من خويبون بنشاط في السياسة في سوريا .ربما يكون قدري جان ،أشهر شاعر
كردي بين أبناء جيله ،كان قد هرب إلى سوريا من تركيا حوالي عام ،1928
بعد تعلمه اللغة العربية وااللتحاق بالجامعة في السلمية ،عمل مدرسا في أنطاكيا،
حيث اتصل هناك مع الحركة القومية العربية ،ثم انتقل إلى القامشلي وأخيرا إلى
حي الكرد (الحي الكردي؛ اليوم ركن الدين) في دمشق .لقد كان مساهما بشكل
منتظم في هاوار وكانت له صالت مع القوميين الكرد في العراق ،لكنه انضم
سياسيا في عام  1944إلى الحزب الشيوعي السوري .أمضى عدة سنوات في
سجن المزة ،والسيما من عام  1959إلى  ،1961في فترة الجمهورية العربية
المتحدة 36.المثال اآلخر ،علي زلفو آغا ،ابن تاجر للماشية من ديار بكر /آمد،
5 Bedir-Khan et Pierre rondot”, Etudes Kurds5
“Correspondance des Freres
(2003), p. 71-74.
3

 Qadri Gan, 36الكاتب الكردي قدري جان , (1911-1972):قصص ومقاالت ،شعر ،تراجم دالور
زنكي ،ترجمة هورامي يزدي و د .زنكي ،أربيل ،دار آراس  ،2001ص .19-15
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انخرط في أنشطة معارضة ضد الفرنسيين في دمشق في عام  1925قبل أن
تعتقله تركيا لدوره في تمرد كردي هناك .انضم بعد ذلك إلى خويبون وأصبح
زعيما /قائدا () )boss (za imفي حي الكرد ،مستخدما مكانته القبلية لتعزيز
37
(جمعية المساعدة التعاونية الكردية) ومواصلة إثارة التمرد ضد الفرنسيين.
في المحصلة ،شهد معظم الكرد في سوريا مقاومة ضد الكماليين ومقاومة ضد
االمبريالية الفرنسية في نفس الوقت .صحيح أن االقطاعي الكردي وزعيم
المقاو مة ضد الفرنسيين ،إبراهيم هنانو ،الوحيد الذي تحالف مع القضية الوطنية
السورية بعد فشل مسعاه في استعادة السيادة العثمانية على حلب بمساعدة لجان
38
 .1921مع ذلك ،لم يشترك سكان الريف في الجزيرة،
الدفاع التركية في عام
أو في حي الكرد الدمشقي هنانو ولم يشاطروه مسعاه هذا ،وال حتى البدرخانيين
ذوي الخلفية المتأثّرة تركيا الفتاة وال ُمثل الحداثية .ولعل ما يشير إلى ذلك ،أنه
كان من ضمن مجموعة مكونة من  13متمردا من حي الكرد أعدمتهم فرنسا في
عام  1926لدورهم في الثورة السورية الكبرى ،كان نصفهم من أعضاء من
قبائل الم ّلية ،أو رش وان ،أو البرازية ،وقبائل أخرى تجذرت منذ فترة طويلة في
الشمال في سوريا  39.بشكل خاص بقي الملّية على وجه الخصوص أهم تجمع
قبلي كردي مهيمن على األراضي السورية بعد الحرب العالمية األولى ،وهو ما
يشير إلى تأثير نفوذهم من خالل "جمعية خيرية لقبيلة الملّية" في حي الكرد
 37عز الدين مال رسول "حي الكرد في مدينة دمشق بين عامي  :1979-1250دراسة تاريخية ،اجتماعية،
اقتصادية ،دمشق -بيروت ،دار آسو  ،1998ص .133-132
8 petite guerre a la guerre d’independence:
Jean-David Mizrahi, “De la
pratique et expertise de la querilla dans l’Empire ottoman finissant (19081923)”, Revue Historique des Armees 66/2 (2003), p.74-75; Keith
Watenpaugh, Being Modern in the Middle East: Revolution, Nationalism,
Colonialism and the arab Middle Calss, Princeton University Press, 2006, p,
174-182.
3
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خالل االنتداب الفرنسي 40.ننتقل بعد ذلك إلى وجودهم التاريخي ومساهمتهم في
تطوير الهوية الكردية في سوريا.
 السياسات القبلية العثمانية في شمال شرق سوريا
دعمت العديد من قبائل األناضول التي استقرت في سوريا بعد عام 1925
"القومية القبلية" الكردية ،وفي نفس الوقت تعاونت بنشاط مع السلطات الفرنسية.
حاجو آغا ،من عشيرة هفيركان ،المثال األكثر شهرة ،انضم إلى خويبون بعد
كرس
فراره من طور-عابدين في عام  ،1926ولكنه مثل البدرخانيين سرعان ما ّ
اهتمامه على الشؤون الزراعية وبشكل خاصة على تطوير حيازات جديدة
لألراضي في الجزيرة العليا تحت رعاية الفرنسيين  41.على العكس ،كان الكرد
الملّية متجذرين تاريخيا بعمق أكبر في المنطقة ،وبالتالي يمكن القول ،أن العالقة
كانت أكثر تناقضا مع كل من االنتداب الفرنسي وكذلك مع القضية الكردية
ّ
(المالن ،ميلو) في المصادر العثمانية من القرن السادس
الدولية .تم ذكر الملّية
عشر وما بعده ،عندما سيطروا على الهضبة الجنوبية ل قرةج داغ ( Karaca
 )Dağوما يتم نقل بشكل متكرر إلى ( )voyvodalıkحاكم المقاطعة بالقرب
من ماردين على وادي الخابور ،وهو جزء من والية ديار بكر 42.وابتداء من

40تيجيل ،الحركة الكردية ص .263
Nelida Fuccaro, “Die 1Kurden Syriens: Anfange der nationalen
Moblisierung unter franzosischer Herrschafi”, in Carsten Borck et al., eds.,
Ethnizitai, Nationalismus, Religion und Politik in Kurdistan, Munster, Lit,
1997, p. 316, 321-323.
4

On the Millis’ origins see 2now especially Ercan Gumus, “XVI. Yuzyildan
XIX. Yuzyila Kadar Mardin Idaresinde Milli Asireti ve Asiretin Nufuz
Mucadeleleri”, in Ibrahim Ozcosar and Huseyin Gunes, eds., I. Uluslararast
Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Istanbul, s.s., 2006, p. 815-829.
4
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أواخر القرن السابع عشر ،خضعوا لصالحيات مشروع استقرار القبائل الرحل
في اإلمبراطورية ،وتم اجبارهم على االستقرار أوال حول آمد ،وبعدها في والية
الرقة .ولكنهم غالبا ما كانوا يغادرون هذه األراضي المخصصة لهم ويعودون
إلى شمال إلى المراعي األفضل ،لذا اكتسبوا سريعا على سمعة كونهم من بين
القبائل األكثر تمردا في برنامج توطين الرقة ( .)Rakka iskanıفي عام
 ،1723على سبيل المثال ،اُتهمت مجموعة من الملّية الكرد بتدمير حدائق
وسرقة الماشية في مرعش بعد أن هربوا من الرقة وأوروفا ،وسلبوا إمام في
آرغاني ( 300 )Erganiمن األغنام ،ما أثار احتجاح رسمي ضدهم في
إسطنبول .وفي مناسبات أخرى ،فرض ّ
المليون ضرائب على القبائل وقمعوا تلك
43
القادمة من جنوب الرقة للرعي في الشتاء.
ّ
في منتصف القرن الثامن عشر ،حاولت الدولة العثمانية ض ّم زعماء الملية
القبليين في الرقة من خالل االعتراف بهم على أنهم ( )iskan başıأو قادة
التوطين .لقد منح هؤالء ( )iskan başısالسلطة في فرض ضريبة على
أتباعهم وكذلك ُمنحوا السيطرة على القبائل األخرى في المنطقة ،لكن حتى هذا لم
يمنعهم دائما من مغادرة مناطق االستيطان واإلغارة على المدن والقرى التي
يرونها مناسبة .مع االنهيار المتزايد للسلطة المركزية في الواليات ،بدأت الملّية
أيضا في جذب انتباه الدولة بطرق شتّة .في عام  ،1758اتهم محمود ابن كلش
عبدي ( )Mehmûd bin Keleş Evdoاإلسكان باشي ،بالدخول غير
القانوني إلى وادي الخابور ،ومصادرة امدادات الحبوب في ( )Mağdalفي
الغرب من الحسكة حاليا ،ونزع السالح وإخضاع القبائل المحلية .باإلضافة إلى
الخابور ،حيث يزعم أنه كان يرمي إلى إنشاء سد على النهر ،وقام بإنشاء سلسلة
من المزارع والقرى ،واستولى على المنطقة بأكملها لصالح االتحاد الملّي 44.لقد
3
Basbakanlik Archives: Sikayet
Defteri99:127; Ahkam-I Cezayir ve Rakka
24:36, 40B, 68.
4

Stefan Winter, "Die Kurden4Syriens im Spiegel osmanischer Archivquellen
(18. Jh.)", in Siamend Hajo et al., eds., Syrien und die Kurden: Vom
osmanischen Reich bis in die Gegenwart Münster, Unrast, 2007
4
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حال العثمانيون دون هذه المحاولة في إقامة إمارة شبه مستقلة ،ولكنها كانت تمثل
بداية الصعود السياسي ّ
للملية فيما يعرف اآلن بشمال شرق سوريا .استولى
تيمور ابن محمود عمليّا ،الذي عرفه العثمانيون على أنه ( )iskan basعلى
الرغم من تجاوزاته المستمرة في منطقة أورفا ،على السلطة في المقاطعة بينما
كانت السلطات الشرعية خارج الحملة في عام  ،1774بعد ذلك بعامين ،طلب
45
الباب العالي منه المساعدة في المجهود الحربي ضد كريم خان زند في إيران.
كان قرار القبض عليه وإعدامه أمر يتكرر على مدار العقدين الالحقين ،بعد ذاك
تمتّع تيمور بدعم جديد وقوي من والي بغداد .في عام  ،1800قام العثمانيون،
الذين شهدوا انحدار قوتهم في محيط اإلمبراطورية ،بتعيين زعيم الملّية رسميا
46
برتبة وزير ( )vezirوحاكم لوالية الرقة.
 الم ّلية ونهاية اإلمبراطورية
كانت سيرة تيمور الملّي العثمانية قصيرة وغير مميزة .قدم دعما لحملة عقابية
قادها والي بغداد ضد القبائل في الجزيرة عام  ،1802ولكنه أيضا كان هدفا
لشكاوى عديدة لقمعه وسوء إدارته في الرقة وأورفا .تمت إقالته في عام ،1803
حيث لجأ إلى مقاطعة الخابور ،وبدأ على الفور في بناء تحالف جديد من القبائل
لمساعدته في استعادة منصبه  47.لقد توفي بعد ذلك بفترة قصيرة ،لكن من
الغريب أن هذا الفعل األخير لمحاولة التمرد ،وليس صعود عائلته الطويل إلى
5
Ahkam-I Cezayir ve Rakka
24:210, 221, 229A-229B, 238; Muhimme
Defteri 173: 137-138, 283-284; 174:35; 175:138-140.
4

6
;Muhimme defteri 178, passim
213:29-30. See also Necdet Sakaoglu,
Anadolu Derebeyi Ocaklarindan Jose Pasa Hanedani, Istanbul, Tarih Vakfi,
1998, p.90-104.
4

7
Stephen Longrigg, Four Centuries
of Modern Irag, Oxford University Press,
1925, 211, 223; Sakaoğlu, Anadolu Derebeyi, 156-160
4
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السلطة في المقام األول ،هو الذي تكرس في التاريخ باعتباره (المتمرد)
األسطورة المؤسس لالتحاد الملّي .المؤرخون المعاصرون للقبائل في سوريا ال
يصورون تيمور بمحدّث إسكان باشا ،ولكن بصفته من النبالء العثمانيين
ّ
وموظف مهني هرب إلى االناضول وأسس إمارة شاسعة من القبائل الكردية
والعربية -ويفترض أنها مكونة من ألف ملّة ( )Hezar Milletبعد حرمانه من
االمتيازات التي كانت له  48.في الواقع ،هذه األسطورة ،البعيدة عن التي تعكس
تقليدا شفهيا حقيقيا ،هي التي خدمت المسافر اإلنكليزي ( J.S.
 )Buckinghamفي زيارته إلى ابن تيمور وخلفه أيوب بك عام ،1816
والذي ورد ذكره بعد ذلك في تاريخ ستيفن لونغريغ للعراق ،ثم في مقال لدمحم
49
 .1931على
أمين زكي المؤلف من مجلدين "تاريخ الكرد وكردستان" في عام
أية حال ،استفاد االتحاد الملّي من التفكك المستمر للسلطة اإلمبراطورية العثمانية
أكثر من خدمتهم للدولة .في السنوات األولى من القرن التاسع عشر ،شكلت ما
يقارب من  50ألف خيمة و 20ألف فارس تحت قيادة أيوب آخر حصن ضد
أشرس هجمة لتحالف العنزة البدوي الوهابي باتجاه الشمال50في عام ،1818

8 ir al-Sam, Damascus, Dar al-Fikr, 1997 (new
Ahmad Wasfi Zkariyyā, 'Aša
ed.), p. 664;'Abd al-Hamid Muhammad al-Hamd, Aia' ir al-Ragqah wa 'LGazirah: al-tarih wa'L-maw- rüt Raqqah, s.n., 2003, p. 419-420, 422-423. See
also the fictionalized account of Timůr's life in Husayn Amin, Duriš Avdi wa
'udil milli: riwayah min al-turat al-ša bi al-kurdi, Beirut- Erbil, Kawa, 2004
4

J.S. Buckingham, Travels in 9Mesopotamia, Londori, Henry Colburn, 1827, p.
محمد أمين زكي ،تاريخ الكرد ;165-166; Longrigg, Four Centuries, p. 211-212
وكردستان من أقدم العصور حتى اآلن ،ترجم عن الكردية ،محمد علي عوني ،بيروت ،هوشنك قرةداغي،
 220-1:219 ،1985النسخة الثالثة.
4

0
Buckingham, Travels, 2, 95-99,
111, 157-158; Cabi Omer Efendi, Cabi
Tarihi (Tarihi Sultan Selimi Salis ve Mahmudi Sani), ed Mehmet Ali Beyhan,
Ankara, Turk Tarih Kurumu, 2003, p.589.
5
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في وقت كانت السلطات العثمانية في وسط وجنوب سوريا تح ّذر بدورها من أن
51
الملّية مع حلفائهم البرازية الكرد يستولون على مناطق السهوب حول حماة.
غزو واحتالل سوريا العثمانية من قبل إبراهيم باشا المصري في عام 1831
ترك الكونفدرالية (الملية) واقعة حرفيا بين امبراطورية ضعيفة ودولة مركزية
جديدة حيوية .في البداية وقف أيوب باشا إلى جانب المصريين ،وتعهدوا بالوالء
إلبراهيم ودمحم علي في مقابل االستمرار االعتراف بصفته (أمير قبلي) ،لكنه فشل
في كسب ثقتهم وسرعان ما اشتكى من اإلدارة الجديدة ،التي كانت تمنع قبائله
من التحرك في المراعي الصيفية التقليدية في الرقة 52.حدث انشقاق داخل قبيلة
الملية نفسها ،وذلك بعد قيام أيوب بتحويل الوالء مرة أخرى ،حيث قدم دعمه
للعثمانيين عندما استعادوا السيطرة على الضفة الشرقية للفرات في عام ،1834
ولكن وقعوا ضحية ،مثل البدرخانيين ،تحت حملة دمحم رشيد باشا الالحقة لتقليص
نفوذ االمارات الكردية في المنطقة بالقوة  53.خالل فترة اصالح التنظيمات،
تعرض زعماء الملية للمالحقة والسجن مرارا وتكرارا من قبل سلطات الوالية
وشاهدوا العديد من أراضيهم في الجزيرة وقد استولى عليها اعداؤهم القدامى من
ي وخاصة من الشمر البدويين  54.تفاصيل التاريخ الملي في هذه الفترة غير
الط ّ
واضحة وغالبا ما تكون متناقضة؛ انخفض عددهم إلى بضع مئات من الخيام،
مع ذلك يظهر زيادة الفاعلية في السيطرة على الدولة الحديثة وعلى محيط
االمبراطورية الريفي والقبلي.

Basbakanlik archives: Hatti1 Humayun 24535; Cevdet Dahiliye 13964.

5

 52أسد رستم ،المحفوظات الملكية المصرية ،المجلد الرابع ،بيروت المكتبة البوليسية  7-1986النسخة
الثانية.2305.2993.3182-2304 .1772-1771 .1419-1418 #
3
;رستم ،محفوظات3640.3729.3979 #
Longrigg, four centuries, p.286.

5

Zaki, Tarih, p. 222-223; cf.4 Kämil al-Gazzi, Nalr al-dahab fi tarih Halab,
Aleppo, Där al-Ilm al- arabi, 1999 (2nd imprint.), p. 373-376.
5
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كانت عودة السلطان عبد الحميد الثاني إلى الزبائنية القبلية ،كأساس لإلدارة
المحلية ،هي التي م ّهدت الطريق إلعادة ظهور الملية وتأكيد وجودهم في شمال
سوريا .حفيد أيوب الكبير إبراهيم ،والذي خلفه في الزعامة في عام  ،1877فهم
أفضل من سابقيه (وحتى من معاصريه البدرخانيين) كيف ينال حظوة في القصر
االمبراطوري وكذلك في نفس الوقت يثير إعجاب األوروبيين بمعاملته المثالية
للسكان المسيحيين في المنطقة .كانت النتيجة أن قاطع الطريق الملي ُك ّرم ليس
فقط بغض طرف إسطنبول عنه ،ولكن أيضا حصل إبراهيم على لقب "الباشا"
وقائد على خمسة أفواج حميدية في جنوب شرق االناضول .مع وجود ستة آالف
من رجاله الذي تسلّحوا من قبل الحكومة ،تمكن إبراهيم ،من خالل مزيج من
القوة والمحسوبية ،من إخضاع أكراد كيكية ( )Kikiوقرهكيجي ()Karakeçi
والعرب القيس (الجيس) والطي بالكامل وحتى استيعاب جزء من الشمر في
االتحاد الملي .وبذلك يمكنه توفير مستوى غير مسبوق من األمن لتجارة القوافل
المربحة في المنطقة ،وفي الوقت نفسه تجنب تأثير قبائله في المذابح األرمنية في
نهاية القرن .بحلول عام  ،1901تكلم المراقبون الغربيون عن اعجابهم ب
"اإلمبراطورية الصغيرة" التي كان إبراهيم باشا يديرها من معقله في ويران
شهر ( )Viranşehirوالتي امتدت جنوبا وصوال إلى مصيف جبل عبد
55
العزيز.
إال أنه ،جاءت النهاية سريعة المبراطورية إبراهيم باشا ،عندما قطعت ثورة
الشباب األتراك عالقاته المتميزة بإسطنبول وأصبح هدفا لحملة التقدميين

5
Mark Syke, “A report on Ibrahim
Pasha, and the present state of Western
Mesopotamia”, Public Records Office: FO 424/208, p, 65-68 (reproduced in
Klein); Sykes, “Kurdish Tribes;” M. Wiedemann, “Inrahim Paschas Gluck und
Ende: Eine Episode aus den Kurdenkampfen in Klein-Asien”, Asien 8-3
(1908), p. 34-37; Bruinessen, Agha Shaikh and State, p. 187-189; Janet Klein,
Power in the Periphery: The Hamidiye Light Cavalry and the Struggle over
Ottoman Kurdistan, 1890-1914 (unpublished Princeton University doctoral
thesis, 2002), p. 195-213.
5
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المستعادة حديثا إلعادة تأكيد السيطرة المباشرة على المحيط الشرقي .بالفعل ومع
تفرق بالفعل بعد موت إبراهيم باشا بينما كان
نهاية عام  ،1908كان االتحاد قد ّ
يفر من القوات الحكومية بالقرب من الحسكة .تم قمع الملية بقسوة من قبل
ّ
االتحاد والترقي على مدار السنوات الالحقة ولم يلعبوا أي دور مهم في الحرب
العالمية األولى ،وعلى الرغم من أنهم في عام  1919حصلوا على شكر من
السلطنة العثمانية ،آلخر مرة ،لدفاعهم القوي عن منطقة ويران شهر ضد هجوم
لقوات التحالف  56.كانت الحدود الدولية الجديدة التي قررتها الحكومة الفرنسية
والكمالية في أنقرة في تشرين األول /أكتوبر  1921قد قسّمت هذه المنطقة بشكل
مباشر ،تاركة جزء كبير من أراضي أجداد الملية داخل أراضي االنتداب في
سوريا.
 ثورة الجزيرة عام 1938 -1937
بالنظر إلى طبيعة المصادر المتاحة ،سيكون من الخطير أن ننسب إلى الكرد
الملية ،أو إلى أي جماعة قبلية أخرى موقفا سياسيا واضحا في أعقاب فوضى
الحرب .أعلن دبلوماسيون بريطانيون في عام  1919دعم الملية إلمارة كردية-
أرمنية برعاية االنتداب البريطاني؛ المسؤولون الفرنسيون ،كما هو متوقع
57
صوروهم على أنهم مؤيدون مبكرين ومتحمسين للحكم الفرنسي في سوريا.
ّ
في الواقع يبدو أن أبناء إبراهيم باشا قد صادقوا على عريضة تطالب باالستقالل
 56أحمد ،عثمان أبو بكر ،كردستان في عهد اإلسالم (بعد الحرب العالمية األولى) بون ،كاوا ،2002 ،ص.
194 ،191
7 Pierre Rondot, "Les Kurdes de Syric", France
;Abu Bakr, Kurdistän, p. 242
Méditerra- néenne et Africaine, 4-1 (1939), 104; Christian Velud, Une
expérience d'administration régio- nale en Syrie durant le mandat français:
conquête, colonisation et mise en valeur de la Gazira, 1920-1936
(unpublished Université de Lyon II doctoral dissertation, 1991), p. 59-60,
83, 110, 219
5
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الكامل لأل ّمة العربية التي أرسلها زعماء القبائل في الجزيرة إلى لجنة كينغ كرين
في دمشق في آذار /مارس  ،1919وعلى مدى السنوات التالية ،كان ّ
الملية
أضعف كثيرا نتيجة الحرب ،وبشكل عام كانوا خلف زعيم المقاومة المناهض
للفرنسين الشهير حاجم (هاشم في اللهجة البدوية المحلية) ابن مهيد  58.أمضى
العديد من قادة القبلية بين السنوات  1922حتى عام  1925في تركيا ،ولو أنهم
أساسا كانوا هناك لرعاية ممتلكاتهم بدال من محاربة الكماليين .إال أن محمود آغا
الملّي كان في الواقع أحد الموقعين على تشكيل االمارة الكردية-األرمنية التي
اقترحها البريطانيون ،ربما جزئيا بسبب المنافسة التي نشأت مع عائلة بدرخان
على قيادة الحركة القومية الوليدة 59.كما تجنب ّ
المليون االتصال برابطة خويبون
وكذلك تجنبوا االتصال بالطاشناق ،على الرغم من عالقاتهم بالمجتمع األرمني،
ولم يقدموا سوى دعم رمزي لثورة آغري داغ .كان دمحم أغا ،وفقا ألحد مهندسي
الرئيسيين للثورة ،تم تعيينه قائدا للعمليات في المنطقة الرابعة (حول ويران
شهر) ،لكنه فشل ،على الرغم من الوعود والتأكيدات المتكررة ،في التحرك
شرقا لمساعدة قوات المتمردين الرئيسية خالل فصل الصيف الحاسم لعام
60
 . 1930في نفس الوقت ،كما الحظنا ،كان رجال القبائل من الملية في حي
Salih Hawwäš al-Maslat, 8Safahat mansipyah min nidal al-Gazirah alSiüriyyah, Damascus,dar ala al-din, 2001, p. 48, 86, 89.
5

59أبو بكر ،كردستان ،ص 97و; see also Vahe Tachjian, La France en Cilicie et en 144
Haute-Mesopotamie: Aux confins de la Turquie, de La Syrie et de l’Irak
(1919-1933), Paris, Karthala, 2004, p.337.
 60زنار سلوبي (قدري جميل باشا) ،في سبيل كردستان (مذكرات) ترجمة أر .علي فالينبوي ،سويد ،كاوا
بيروت ،دار الخطيب  ،1987ص CF Tachjian, La France en Cilicie, p.384-386. .155
The Millis' failure to support the Ararat revolt is corroborated by Turkish
officials, who claimed that Milli and other Kurdish leaders inside Turkey
were in fact collaborating with the government. See al-Ahrar, 21 August
1930, reproduced in Konê Res, Gam iyyat Huybün 1927 wa waga i tawrat
Ararat 1930, Irbil, Mu'assasat Mükriyäni, 1998, p. 173.
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األكراد يش اركون بنشاط في األنشطة المعادية للفرنسيين هناك .وبقدر ما كان
الخيار العسكري إلعادة خالصة األراضي الكردية داخل تركيا قد استنفد بحلول
عام  ،1930تجنب ّ
المليون عموما االشتراك في األنشطة الثقافية والسياسية التي
يقودها البدرخانيون بتوجيهيهم الدولي وبدال من ذلك ركزوا على إعادة بناء
موقعهم التقليدي داخل سوريا.
استقر في نهاية المطاف على
في وقت كان الجزء األكبر من قبيلة الملية قد
ّ
الجانب السوري من الحدود في رأس العين (سرى كانيه) ،ومن المفارقات أن
إعادة تأسيس مدينة الرقة من قبل السلطات الفرنسية عززت من فرص الملّية
للظهور مجددا داخل المجتمع السوري .نظرا لوجودها الطويل في المنطقة
وخاصة ارتباطها الوثيق بالعديد من المجموعات البدوية المحلية البارزة .برزت
عائلة الملّي كواحدة من العائالت البارزة في المدينة .في الحقيقة ،وما زالوا
يمارسون نفوذهم في سياسات المدينة إلى اليوم ،على الرغم من أنهم (أبو
باألحرى بسبب ذلك تحديدا) قد اندمجوا لدرجة لم يعد يعتبرون مختلفين عرقيّا
عن بقية سكان المدينة الذين ما زالوا قبليين إلى حد كبير  61.كما أنهم يتمتعون
بشهرة معينة حتى يومنا هذا في بلدة القامشلي ،التي بناها الفرنسيون في عام
 1926الستيع اب الالجئين من تركيا ،حيث استولوا فيها على أراضي زراعية
62
يملكها الملّيون.

1
Suniya Farra and Luc Deheuwels,
Al-Raggah wa ab aduha al-iğtima iyyah,
trans. Abd al-Rahmän Hamidah, Damascus, Culture Ministry, 1982, p. 33-35,
71; Myriam Ababsa, "Mise en valeur agricole et contrôle politique de la
Vallée de l'Euphrate (1865-1946): Étude des rela- tions État, nomades et
citadins dans le caza de Raqqa". Bulletin d'Etudes Orientales 53-54 (2002),
p. 465-466; al-Hamd, Ala' ir, passim.
6

Konê Res, Kitäb al-Qamišli:2Madinat al-mahabbah wa l-ta awnun wa 'l-iha,
Aleppo, Markaz al-Inma' al-Hadäri, 2004, p. 54-55.
6
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وجد هذا التناقض في الهوية تعبيرا كبيرا ،أو ربما يكون حتى مزورا في التمرد
االنفصالي الذي ّ
هز الجزيرة في عام  .1938 -1937تم التعجيل بالتمرد بسبب
ّ
التمرد من أبناء
اعتراف فرنسا المتوقع بحكومة سوريا وطنية مستقلة ،وقد تشكل
ّ
الجالية المسيحية في الجزيرة والزعماء الكرد مثل حاجو آغا ،ومعظمهم من
الوافدين مؤخرا من تركيا ،في الدعوة إلى الحكم الذاتي اإلقليمي تحت حماية
فرنسية مستمرة (أو حتى تركيا)  63.تم تأييد التمرد في البداية من قبل محمود
آغا 64،ولكن دعم الملية تالشى سريعا بعد تصعيد القادة المسيحيين لمواجهتهم
ضد حكومة دمشق وقصف القوات الفرنسية القرى الكردية ردّا على أعمال
الشغب في القامشلي (األصح عامودا) .مرة أخرى ،من الصعب التأ ّكد من مدى
نشاط أفراد قبيلة الملية الفردي في الصراع وكيف ومتى ،ولكن بحلول أواخر
عام  ، 1938أصبحت الثورة مسألة بحتة للسكان المسيحيين الذين يبحثون عن
ضمانات فرنسية ضد حكم ذا أغلبية مسلمة .تحلّق الملّيون بداية وعلى وجه
السرعة حول حكومة الكتلة الوطنية وممثليها المحليين في الرقة وأجزاء أخرى
من الجزيرة ؛ 65على عكس ال هفيركان والبدرخانيين ،فإن الملية والبرازية
وغيرها من المجتمعات الكردية التي تواجدت منذ فترة طويلة على األراضي
السورية قدّمت أيضا شخصيات رئيسية في الحكومة الوطنية والجيش في سوريا
المستقلة في األربعينيات والخمسينيات.

See Stephen Longrigg, Syria3 and Lebanon under French Mandate, London,
etc.: Oxford University Press, 1958, p. 247-25 1; Philip Khoury, Syria and the
French Mandate: The Politics of Arab Nationaldism 1920-1945, Princeton
University Press, 1987, p. 525-534.
6

64زكريا ،عشائر الشام ص664-663 .
65المسلط ،صفحات منسية ،ص.233-229 ،193 .
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 الخاتمة
كان النضال من أجل تقرير المصير الكردي والهوية في سوريا بعد الحرب
العالمية األولى متعدد األشكال .فمن ناحية ،عملت سوريا ،تحت الرعاية
الفرنسية ،كمركز لحركة فكرية أثّرت بشكل حاسم على الثقافة الكردية خارج
حدودها والتي رسخت رموزها كقادة في المنفى في كسب مسعى دولي لتحقيق
دولة مستقلة .من ناحية أخرى ،ارتبط انقاذ أو بناء هوية مدنية كردية من حطام
اإلمبراطورية العثمانية في سوريا بالعناصر العربية (والمسيحية) في المنطقة قد
تعارض مع التصاميم االمبريالية الفرنسية باسم المصالح الخاصة أو الضيقة أو
المحلية ،وأصبح ذلك مندمجا تماما في الدولة السورية الحديثة ،ولكن لم يتم
استيعابها بالكامل .هذا االختالف في النهج لم يكن مجرد وظيفة لعالقات القرابة.
ي السياسات الفرنسية في الجزيرة
ي التلقيد ّ
دعم أعضاء االتحاد الملّي الحرب ّ
عندما تحقّق هذا الغرض؛ وعلى نفس المنوال ،كما رأينا ،فان افرادا اق ّل شهرة
في عائلة بدرخان انضووا في تنظيمات الحزب الشيوعي أو في الكتلة الوطنية
في سوريا مع الحفاظ على تميّزهم الكردي .إذا لم يكن هناك شيء آخر ،فان هذا
التنوع في التجربة يشير إلى الحاجة إلى فهم أفضل للخلفيات التاريخية
للمجتمعات الكردية في سوريا .يمكن أن توفّر الوثائق اإلدارية العثمانية على
وجه الخصوص منطلقا لتصحيح التاريخ الشفوي المحلي والقبلي ،حيث يمكن
استنباط الكثير من التقارير من مصدر موثوق إضافة إلى تقارير السفر القديمة
للرحالة األوروبيين ،كما تظهر أن الكثير من النخب القبلية المتمتعة بالحكم الذاتي
كانت في الواقع نتيجة تأسيس الحكومة العثمانية لها .بالطبع كان االنتقال صعبا
من مرحلة زعامة القبيلة إلى مرحلة التحرر السياسي وهذه السمة مميزة ليس
فقط لألكراد فحسب ،بل في تشكيل الدولة الحديثة في الشرق األوسط بشكل عام.
مع األخذ في االعتبار االستمرار من الحرمان من الحقوق األساسية للمواطنة
لجزء كبير من السكان الكرد في الجزيرة في سوريا منذ عام  1962كما يجدر
التأكيد66على أنه ليس فقط الوجود الكردي هو جزء مهم في التاريخ السوري،
ولكن أيضا تشكيل القومية الكردية بأشكالها المختلفة.
66الجزيرة ،مقابلة مع الرئيس بشار األسد ،ا أيار /مايو .2004
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مخطط للقادة االتحاد المللي الكرد في سوريا
كلش عبدو
محمود ()1760

بشار ()1751

تيمور باشا ()1804

عمر ()1768-1766؟

أيوب بك ()1834
تمو (تيمور) بك
()1840
ممو (محمود) بك
()1878
إبراهيم باشا ()1908
محمود آغا ()1945
++++++++++


العنوان األصليTHE OTHER NAHDAH: THE BEDIRXANS, THE MILLIS AND THE :
TRIBAL ROOTS OF KURDISH NATIONALISM IN SYRIA

 مجلة الشرق الحديث ( ،)86العدد الثالث عام  ،2006ص /474-461
 )Volume 86 (2006): Issue 3 (Aug 2006https://brill.com/view/journals/ormo/86/3/ormo.86.issue-3.xml?lang=en
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رحلة في شمال ميزوبوتاميا

بقلم :مارك سايكس ____ ترجمة :أحمد عبد الوهاب الشرقاوي
إن المنطقة التي أود إيضاحها للقراء كانت سابقا حدودا متنازع عليها
تلفت نظر العالم لفترات تاريخية طويلة وربما مستقبال ستلفت انتباه أوربا،
ويسميها المؤرخون التقليديون  Mesopotamiaميزوبوتاميا والتي يسميها
العرب باستمرار « Jazirahالجزيرة» أو «شبه الجزيرة» ،واالسم العربي
بارز ومفيد ،لكنني سوف أتجنبه وأستخدم اآلخر .إن اسم الجزيرة أو شبه
الجزيرة يشتق من حقيقة أن المنطقة موضوع الدراسة محاطة ومنعزلة بواسطة
نهرين كبيرين هما نهري دجلة والفرات .وتخص األرض الواقعة بينهما،
وتعرف بهذا االسم.
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والمظاهر الطبيعية العامة للجزيرة بسيطة للغاية ،ومن الشمال توجد سلسلة
متصلة نوعا ما من الجبال ممتدة في خط غير منقطع من جزيرة ابن عمر حتى
المنحدرات الغربية في  Karaja Daghكاراجاداغ – جبل يعتبر قمة موحدة
وهائلة لكن الخرائط الحديثة قسمته ألجزاء منفصلة عديدة – ووراء المنحدرات
الغربية في كاراجاداغ هناك شق في هذه المرتفعات وهو مجرد هبوط في ارتفاع
التضاريس من الجنوب للشمال ،وسرعان ما يستقر في التالل والجبال الوعرة
التي تمتد من  Urfaأورفا إلى  BIRAJIKبيره جيك ،وسلسلة من التالل
الريفية تطل على منخفضات الجزيرة تقريبا بطول الساحل القاري ،وإطالله على
المحيط.
وفي بعض األماكن كما بين ماردين وجزيرة ابن عمر ،فإن الفاصل قاطع
وبارز ،والسهول الضخمة تمتد حتى قاع المرتفعات وهي على مساحة  10أو
 12ميل تشير إلى إمكانية مشابهة خط غير منقطع من الشقوق الجبلية
والمنحدرات المرتفعة لسلسلة كاراجاداغ على الجانب اآلخر ،تندمج تدريجيا من
األراضي المنخفضة في شكل جزيرة عظيمة ،وتذكرنا بمناظر سانت فنسنت.
واالمتداد الغربي للسلسلة كثير التقطع خالل التعرجات والخلجان والشقوق،
ومظهره غير منتظم.
والمظهر الثاني المهم في الجزيرة هو سلسلة سنجار وجبل عبد العزيز،
وهما جبالن يمتدان لحوالي  125ميل طوال ،وتوحدهما كسالسل يجعلهما يمثالن
حائط نادر التكوين ،وال يزيد ارتفاعهما عن ميل ،كما ال توجد بهما قمم مدببة أو
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حادة ،ورغم أن قممهما تبدو ذات بروزات غير ملحوظة ،لكن االنطباع العام
أمام الناظر يشبه قطعة أرض شاسعة أو شريحة ذات أبعاد هائلة.
وننتقل اآلن إلى سلسلة األنهار ،إن كل من دجلة والفرات بهما ظاهرة
مشتركة ،ففي كليهما نجد أن الروافد تصل لهما من ضفتهما اليسرى ،وبالتالي،
فإن الجزيرة ال تساهم بشي في دجلة وبكل شيء في الفرات.
والمياه الداخلية في الجزيرة يمكن تقسيمها إلى قسمين؛ األول :يتدفق من
اتجاه أورفا ،وفي النهاية عند بليخ  Belikhيمر بالفرات عند الرقة ،Rakka
والثاني :هو نهر خابور األكبر  ،Khaburبمختلف روافده ،والتي تنشأ عند قاع
مرتفعات كاراجاداغ وبطول تالل  Mardinماردين ،ونهر البليخ  ،Belikhهو
مجرى مائي فريد للغاية ،وحيث إنه يطل على مدينتين كبيرتين مثل أورفا
وحران ،فمن الغريب أنه لم يستكشف حتى اآلن ،إنه مجرى مائي عميق
وطبيعي ،عرضه حوالي  30قدم وعمقه حوالي  8أقدام ومجراه معتدل ،وذو
حران  ،Harranحيث يوجد عدد كبير
ضفاف إسفنجية لينة ،وهو ينشأ بجوار ّ
من الينابيع ،لكن مصدره الرئيسي للمياه هو عين العروس  Ain el Arusوهو
ينبوع وبركة تقع بين التالل المنخفضة المنحدرة ،وعين العروس هي منطقة
مقدسة شهيرة ،وهي الموقع األسطوري لزواج وزفاف النبي إبراهيم ،وفي وسط
البركة هناك ينبوع غزير المياه ،يمتلئ بكمية وافرة من سمك الشبوط وسالحف
المياه العذبة ،وهذه الكائنات إلى جانب فراخ المياه التي تمأل المكان تعتبر مقدسة
وأليفة إلى حد ما ،وينصح الشخص الذي يرغب في طقوس نادرة أن يصلي في
مسجد عين العروس ،ويقدم هدية للشيخ صالح  Shaykh Salehالمسئول
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عن هذا المكان المقدس .ويطعم السمك في البركة ،فالسمك أليف ،وقد اكتسب ثقة
من تكرار وفود الحجيج ،حتى أنه يأكل الحبوب لديهم .وبين عين العروس
والرقة يتلقى نهر البليخ المياه من رافدين هما  Karamukالكارموك على
الضفة اليمنى أسفل Tel el Hamam

تل الحمام بقليل .والسولويوك

 Suluyukعلى اليسار أبعد شماال بقليل ،وفي تل الحمام اكتشفت آثار قلعة
وصهريج هائل ،وهذه اآلثار أعتقد أنها آثار قلعة مسلمة Kelat Masamah
التي ذكرها  Mr.Guy L,Estrangeمستر كاي لسترنج في كتابه «بلدان
الخالفة الشرقية» .والسيد ليسترنج يشير أيضا إلى بلدة  Bajerwanباجيروان
على الضفة األخرى لنهر البليخ بين الحمام و Raggaرقة على نفس البقعة
التي وجدت بها آثار مدينة واسعة.
وضفاف نهر البليخ شديدة الخصوبة ،ويمكن أن يزرع عليها الشعير والذرة
واألرز واألفيون بنجاح ،وفي  Ras el Ainرأس العين يكون النهر صافي
وعرضه حوالي  40قدم وعمقه  3أقدام ،ولكن في  Shedadehشدادة أصبح
أكبر من ذلك ،وبين رأس العين وشداده يستقل نهر خابور مياه Jag Jag
الجاج جاج و  Girganالجرجان ،وكالهما مجاري دائمة يمكن الزراعة عليها،
ومن اآلثار العديدة المتراكمة هناك أعتقد وجود فائدة لها.
ونأخذ اآلن مساحة السهول الكبيرة بين الجبال واألنهار من الغرب للشرق
والجزء األول ،هو ذلك الواقع بين الفرات والبليخ ،وهو منطقة صخرية ذات
تالل جرداء قاحلة وعرة ومنفردة وجافة ،وهناك فصل واحد تكون فيه مصدرا
للجذب هو أوائل الربيع ،وهاهو اقتباس من مذكراتي يعطي بعض الفكرة:
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«في الصباح التالي انطلقنا إلى الصحراء أو النجد القابل للزراعة ،والذي به
مراعي خضر وأراضي الجزيرة تختلف عن أي منحدرات تمتد بالبالد رأيتها
سابقا وال تحمل أي تشابه مع سهول التكسان أو المكسيكان أو سهول جنوب
أفريقيا ،والمناخ  -وهو باستمرار صافي وغائم معا في وقت واحد  -يعطي
صورة عجيبة ،وهناك على بعد  800ياردة صخرة تبدو قريبة لليد ،بينما الجبل
على اآلفاق ال يقل بعده عن ستة أميال يبدو على مسافة ثالثة أضعاف.
وهذا االنطباعان المتحدان معا يعطيان شعورا بالفراغ الشاسع الذي يصعب
وصفه ،والسماء التي تكون في الربيع ذات سحب تلقي بظاللها الغريبة المخططة
القلقة على التضاريس ،وهناك خط كئيب غير محدود ،حاضر على األفق ،يتغير
فجأة معه لون التالل الصفراء الساطعة الواضحة ،والتي تصبح قاتمة سريعا،
وهناك سلسلة وعرة من الجبال األرجوانية ،وهناك وديان تكون أسراب ممتدة
من األخضر الزيتوني واألزهار الالمعة ،وتمتد السهول المتوازية في خطوط
رمادية ،وهذا يميز المراعي الجيدة عن المسارات الصخرية ،وبالنسبة ألسراب
الجمال تتحرك بشكل ال يكاد يلحظ من المراعي وإليها ،بينما على جوانب التالل
قطعان كثيفة من الغنم المختلط لونها بين األسود والبني واألصفر والبالبل وهي
في الهواء تغني بمرح ،ومن حين آلخر تأتي عاصفة رعدية تندفع خالل
األراضي ،وتصنع ستارا من اللون األسود القاتم ،ومنها تأتي القطرات الساقطة
الهائلة التي تصيب األرض الترابية والتالل والسهول البعيدة تختفي وينطلق
األفق ،وتتحول األرض لألصفر واألحمر ،والبرك األصفر يبعث بريقا غير
أرضي على العشب ،ولمدة عشرة دقائق نكون في عالم غريب من المياه المتدفقة
والرياح الصاخبة والرعد الهائج ،وتمر العاصفة ،وتبدأ الرمال واألغنام في

100

مجلة الحوار – العدد 2020 - 74

الحركة ثانية ،فتظهر أصوات البالبل ،وتعود الصحراء ،كما كانت باستثناء
بعض البريق في السماء».
وبمجرد الوصول لحافة نهر البليخ يحدث تغير كبير في المناظر .في جميع
الفصول الحشيش أخضر وتكثر المستنقعات ،وبين البليخ والخابور توجد
صحارى شاسعة أخرى من التالل المتحضرة والتي تصبح صخرية في الشرق،
والتالل الصغيرة العجيبة المخروطية وهي عديمة التعرجات كما لو كانت على
سطح األرض يزداد تكرارها وكثرتها ،وتتحول إلى متاهات متداخلة من خالل
تالقي الحدود الغربية.
وبعد عبور نهر خابور ندخل تضاريس مختلفة وأوصاف مختلفة
لمنخفضات البالد ،فمن أرض كثيفة العشب ننتقل إلى بالد خالية على مد البصر،
والمظاهر الطبيعية متميزة وواضحة ،وحينما كنا ننظر سابقا بحثا عن أي أثر
لتل أو بروز أرضي فإننا نحملق بدقة تجاه قلعة ماردين على بعد خمسين ميل،
أو نحو القمم الجليدية في كاراجاداغ والتي تتعلق في الهواء على ضعف تلك
المسافة تقريبا أو إذا اتجهنا جنوبا ،فإن الكتلة الوعرة من مرتفعات Singar
سنجار تبرز أمامنا ،كما أنه ليس سهال مسطحا وفارغا يحاط بهذه الحواجز
المتباعدة ،لكن من الوديان الفارغة –األنهار الجافة– ونعبر مجاري دائمة عميقة
وضيق ة تشق طريقها خالل وديان عميقة أو بطول سالسل التالل القائمة
الالمتناهية ،لكننا نسير راكبين فوق كتل متجمعة من الزهور تبهر العين
بلمعانها ،وتنوع ألوانها وعطرها الفياح.
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إن جوانب التالل تتناثر فيها ألوان األصفر واألزرق واألرجواني ،بينما
على شواطئ األنهار فإن خيولنا ال تكاد تستطيع السير خالل الضفاف الجليدية
من زهور الربيع والزهور العطرية ،ولكن هذا النطاق كثير المياه والنباتات يكاد
يخلو من السكان.
وبينما نسير تجاه الشرق تتضح جبال  Kurdistanكردستان الرائعة
والغامضة ،ويجد المسافر نفسه وسط أفق رائع والسهول إلى الجنوب من سنجار
هي تغير آخر رائع ،وهنا نجد سهل مسطح ممتد بدرجة رهيبة ،وال يكاد ينتهي.
واآلن السؤال الذي يتبادر للذهن هو ماذا كان ماضي هذه المنطقة الغريبة
الساكنة ،لقد كانت هذه المنطقة سابقا ممتلئ بالحياة والثروات والحروب .لقد
كانت هذه األرض تملئ سابقا بالسكان واألجناس عالية الثقافة ،وتوجد آثار
للقنوات العظيمة ،وبعضها يحتوي المياه وعالمات لوجود أساطيل وربما
المستقبل القريب يكشف البحث األثري عن معلومات تخص طبيعة هذه
الحضارة.
ونحن نعلم أنه حينما استولى اإلسكندر على االمبراطورية الفارسية احتوت
هذه الجزيرة على الكثير من المدن العامرة بحيث ازدهرت جماعات زراعية
على ضفاف األنهار المذكورة والمثير أنهم لم ينزعجوا وسط كل تغيرات
الحكومات والصدامات والحروب التي دارت.
وتتالشى إمبراطورية اإلسكندر في يد السيطرة الفارسية ،تسقط
إمبراطوريات المقدونيين في إمبراطورية الجمهورية العظمى ،وتتحول هيمنة
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البارثيين إلى هيمنة الفرس الساسانيين واإلمبراطورية الرومانية ألغسطس
تخضع لحكم القسطنطينية ،وأخيرا فالقوتان دائمتي الصدام منذ القدم بيزنطة
وفارس تندمجان فجأة في حكم واحد بقيادة الخلفاء (المسلمين).
ولكن خالل كل هذه القرون والتداوالت يبدو أن الجزيرة ال تزال كما هي،
ولننظر لها في عهد الحكم الثالثي للقيصرCaesa

و  Pompeyبومباي و

 Crassusكراسوس ،وفي عهد حكم الغربيين ،كان هناك بطول نهر البليخ
مدن كبرى وقالع مستمرة وبطول نهر الخابور كذلك وبلدة جميلة في
Resaina

ريساينا وهي اآلن Ras al Ain

رأس العين ،وفي شمال

حران وهي
 Nisibinنصيبين و  Daraدارا مدن عامرة وغنية وHarran
ّ
مقدسة مشهورة غنية بالقرابين الغالية من المتبرعين أو العابدين.
وإلى الجنوب من  El Hadhrالحضر معبد آخر شهير ،فهكذا كان بطول
األنهار ،وإنني أرى هذه السهول الوسطى الكبيرة كانت حينئذ كما هي اآلن
يسكنها البدو ،إننا نعرف أن الحضر استمدت قوتها من تأييد القبائل الصحراوية
التابعة لها ،أال يمكن تخيل أن هذه السهول الشمالية التي ال يزال فيها شرع
إبراهيم قويا قد احتلتها الرعاة – وليس المتجولين الهمجيين – ولكن مالك
المراعي األثرياء ،وهذا تفسير وجود الجيش الضخم من الفرسان البارثيين،
الذ ين دمروا جيش كراسوس وخالل الشتاء استطاع الرومان احتالل تلك القالع،
كما أراد بمجرد نمو المراعي تجميع جيش فرسان ضخم ،وهذا معناه أن الرعاة
كانوا يهجرون السهول الوسطى في الشتاء ،ويعودون في الربيع كما يفعلون
حاليا ،إنني مقتنع بشدة أنه حينئذ  -كما هو اآلن  -كانت السهول الهائلة بين
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األنهار يحتلها شعوب رعوية ،وأن ضفاف األنهار كانت لالستقرار فقط ،ووجود
اآلثار والروابي التي بها ينابيع مياه وآبار يشير ألن هذه إما كانت مواقع
عسكرية أو مستوطنات تجارية أو مستودعات للصوف ،وهكذا .والتي أصلحها
الرعاة لبيع منتجاتهم ،وبيع السلع.
ولنلق نظرة منذ ثالث قرون مضت ،إن بارثيا تسقط وتموت ،وتسقط بالد
الفرس تحت حكم Shapurشابور ،والجزيرة التي كانت ساحة للحرب بين
الشرق والغرب تبدو  -حينما مر  julianجوليان خاللها  -أنها كما كانت سابقا.
واقعة تحت الحكم الروماني ،وجوليان وجيشه استطاعوا السير من حران جنوبا
حتى الرقة دون حاجة لسرب إمداد ،وحينما عاد الجيش المنهزم بقيادة javian
جافيان من الجنوب على شاطئ دجلة ،فقد وجدوا الغذاء والقوت بعد المرور على
سنجار في أرض هي اآلن فارغة تماما.
وتمر أربعة قرون أخرى وتلتقط اإلمبراطورية الفارسية أنفاسها األخيرة،
وإمبراطورية القسطنطينية  -التي تناقصت نصف أمالكها  -ال تزال باقية،
والسلطة الجديدة للمسلمين ،وخلفاء الشرق هما في ذروة مجدهما في بغداد.
إن السيد جاي ليسترنج  Lestrangeفي مؤلفه الرائع «بلدان الخالفة
الشرقية» ،يعطي تعليقا موجزا لكنه مؤثر .إن األسماء قد تغيرت في حاالت
كثيرة ،والكثير من المدن بأكملها قد حدث لها إزاحة عن موقعها ،لكن االزدهار
والثروة والزراعة والجماهير النشطة تبقى ثم يأتي الهبوط السريع ،وتفكك
السيطرة العربية وبداية انحالل رخاء الجزيرة وضياعه قبل القوة العثمانية
بكثير.
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وحتى اآلن ورغم أن الجزيرة قد مثلت ساحة للمعركة باستمرار ،فإنها
كانت ساحة الحرب بين إمبراطوريتين كبيرتين وغنيتين ،بين اإلسكندر والفرس،
وبين  Seleucidsوبين منافسيهم الشرقيين ،وبين روما وبارثيا (اليونان
وفارس) ،وبين بيزنطة والخالفة ،وبالتالي فبرغم تحول الحدود وانتقالها؛
فاألرا ضي قد استفادت من وجود حكومة آسيوية وأوروبية ،والتي لديها فكرة
استخالص دخل من األراضي المذكورة ،وال تريد ضياعها ،ولكن من القرن
الثاني عشر تغيرت مجريات األمور بالكامل.
وفي عام  1174كان لدينا خليفة شكلي في بغداد ،وملوك مستقلين في
الموصل وحلب و  Jezire-ibn Omarجزيرة ابن عمر وسنجار و Erbil
أربيل ،وبينما أن  Edessaإيديسا أو أورفا التي أخالها الفرنجة مؤخرا يبدو
أنها حصلت على حكم مستقل ،فإن هناك مجموعة من الدويالت المتفككة يحكمها
ساللة من المهاجمين العرب واألتراك الذين تحاربوا معا ،أو دخلوا في حروب
مهلكة مع الصليبيين ،وليس غريبا أن المدن الثرية بدأت في التدهور وتناقصت
القوافل وقل عدد القرى ،وأصبحت البالد خاضعة لضربة ساحقة ،وتسلمها
هوالكو ،وتحطم الخالفة في بغداد ،وتم تحطيم سوريا على يد المغول ،مما جعل
القوى في تدهور سريع ،ولم توجد حكومة ملكية للمقاومة أو اإلنقاذ ،كما أن
شمال وشرق كردستان والعراق وسوريا ،وقعت جميعها في حالة من الفوضى
والصراع ،وأهملت القنوات القديمة ،وبدأ األهالي في الهجرة والهروب ،والبد أن
التدهور كان بطيئا لكنه كان مستمر أيضا ،ألنه لم يوجد إطالقا أي تجمع للقوى
الملكية المستقرة الضرورية للغاية من أجل رخاء وتنمية البالد الشرقية.
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إن الممالك واإلمارات الصغيرة تمثل عبر التاريخ كومة من األحمال
المحملة على عربات غير متوازنة األحمال ،وبدون قيادة جيدة ،تسير على
طريق متعرج.
وأخيرا نرى الصورة البشعة لتيمور يكتسح قادما من الشرق ،وهذه البقايا
المتناثرة للثروة والزراعة قضت عليها هجمات التدمير والجيوش والمجاعات
والمذابح التي أعقبت تيمور .وبعدها بقرنين حينما استوعبت القوة األناضولية
لإلمبراطورية العثمانية الجزيرة داخل حكومة بيزنطة كانت مجرد إقليم رعوي
ضمته إليها ،وكان هذا االلتحاق اسميا فقط ألن الحكومة التركية لم يكن لديها
الوقت أو الوسائل إلدارة األقاليم التي انتزعتها من الفرس ،وكانت االنتصارات
والهزائم على الحدود الغربية عائقا كبيرا أمام التنمية الداخلية ،كما هي اآلن.
ومسألة كيفية إيجاد جيش من أجل غزو فيينا أثرت على األقاليم اآلسيوية بنفس
شدة الطرق الطائشة والمتهورة لدى مفوضي مقدونيا اليوم.
وكل ما تبقى في الجزيرة كان بعض البلدان الصغيرة في الرقة وحران و
 Deirدير و  Anaآنا ،و  Tell Afarتلعفر وسنجار ،ومعظمها تدمرت بسبب
غزو عرب شمر  Shammarحينئذ ،الذين أقاموا الحكم البدوي في العراق،
واستعبدوا البدو الباقين.
واآل ن نناقش الوضع الحالي للجزيرة ،إنها ال تزال أرض حدودية بين
الشمال والجنوب بين عنصرين من السكان أولهما العرب ،والثاني :األكراد ،وفي
جبال درسيم  Dersimسوف تجد األكراد األصليين الموحدين ،وفي الصحراء
تجد البدو من أعلى األنساب وأنقى األجناس ،ولكن بين هذين الموضعين سوف
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تجد أنواعا كثيرة من الشعوب المختلفة ،ومجموعة قبائل وضعها العرقي محير
للغاية وخصوصا مع المسيحيين اليعقوبيين في  Tur Abdinطور عابدين
وعبدة الشيطان في سنجار؛ ألنه نظرا لنظام الحكومة في التجمعات الدينية
والطوائف والملل لدينا موقف شديد التعقيد واالختالط.
إن القسمين الكبيرين هما في الحقيقة العرب ،واألكراد ،والعرب يسيطرون
في الجنوب واألكراد في الشمال ،وطبائع هذه الشعوب متضادة بشكل جذري،
والعربي األصلي هو كائن غريب حقا ،وعقله معقد ومليء بالثقافة ،وبالضرورة
ينجذب للشعر والمناظرة المنطقية والبالغية ،والتمثيل الكالمي ،ولديه نظرة
واسعة لألمور في كل المواضيع ،ويمكن مناقشتها ،ونطاق خبراته واسعة ،ولكن
عند تناول أي موضوع مادي يبدو شكله ساخرا كمهرج ،وهو يكره العمل
ويبغضه ،وقدرته على الجدال تزوده باألعذار ،وهو يصرح بأن العمل مهين،
ويقلل قدره ،وبالتالي فهو يتهرب من كونه غير كفء وكسول وعاجز.
ويقول إن زراعة األرض وإقامة خيمة بطريقة معقولة أو مداواة خيل أو
مداواة حصان أو طهي الطعام أو بناء منزل هي أعمال حقيرة تحط كرامة
اإلنسان ،وتجعل الشخص الغربي المتحير أمام هذا العربي في وضع ساخر،
فالعربي شخص ذو قيمة ،لكن شخص غير مفهوم ،وليس لديه طبائع أكثر تميزا،
ومع أن العربي لن يعمل فهو ال يتردد في أمور المال قبل جاذبية الكرامة
والشعر والتي تختفي حينئذ مثل الهواء.
وأرفع وأحط العرب يتساوون في هذه النقطة لكي يحصلون بأسرع ما يمكن
على كل النقود المتاحة لهم ،مهما اعتبرت الوسيلة مهينة فال يعتبرونها كذلك،

107

مجلة الحوار – العدد 2020 - 74

ولكن حتى هنا يستخدم الجدل اللبق والكيس ،فالعربي البد أن يثبت أنه دائما على
حق من خالل النفاق المعقد والمتفنن ،فهم ال يتعلمون شيئا منا ،فإذا أراد العربي
أن يسرق ضيفه ،فإنه يتكلم أوال عن أمور الشرف وكرم الضيافة ،ثم يستدرج
الموضوع متكلما عن سبب سفرك خالل اقتراحات بأن الجواسيس واألعداء ال
يمكن أن يدعون كرم الضيافة مشيرا إلى أنه نفسه فقير ،ويسأله نفسه إذا ما كان
ال ينبغي أن يحتجزك كأسير ،ثم يذكر ثانية أنه في حاجة ،وبالتالي يبتز األموال
أو يأخذها باالحتيال ،وإما بالطلب المهذب أو التهديد ،وهناك شخصية أخرى
للعربي وهي كرهه الشديد للمذابح والهمجية وقبائل الجزيرة في حرب ،وأعتقد
أنه من العجيب والسخيف أن نتهمهم بالجبن ،ألن هذا يثبت العكس ،ومن يتعامل
معهم يعرف جيدا انعدام صفة االنتقام لديهم ،وطبيعة الرحم العجيبة في حروبهم،
فالعربي ال يحارب إطالقا لكي يقتل فهدفه هو األسر أو هدم القوة ،أو إخافة
األسرى ،وربما يسبب ضررا ،أو يحرق القرى ...إلخ ،لكنها ال يقضي على
الحياة بدون داعي ،أو يرفض االستسالم ،ولن يضرب مريضا أو أسيرا ،وعلى
الجانب اآلخر فعرب الصحراء ربما يسرقون أو يسيئون إلى جيرانهم األضعف
منهم بشكل طاغي همجي ،وذلك غالبا لمنع الزراعة ،وأخيرا من أعظم النقاط في
عقلية واتجاه العرب هما الفخر والكبرياء األرستقراطي؛ فالعربي يفتخر بنسبه
ونسب خيوله ،ويقول لك إنه من أفضل األنساب في الجزيرة ،وربما يريك
حصانا فحال جيدا يتبعه أو حيوان آخر ،وهو بال شك يعجب بالحيوان رديء
النسب ،ويفضله على أفضل السالالت المهجنة .وبخصوص شيوخهم وزعماء
القبائل ،فهم يميزون بدرجة مماثلة بين المحارب البارع والسياسي الماكر ،وبين
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رجل األعمال الجيد بسيط النسب ،وبين الشيخ رفيع النسب الذي ربما يكون كائنا
بائسا مصابا بالصرع ،ويسيء ألبناء طبقته.
نتجه اآلن ألحوال وتوزيع عرب الجزيرة.
يمكن تقسيم العرب إلى فئتين:
.1

الذين يعملون قليال.

.2

الذين ال يعملون إطالقا.

والفئة الثانية هم كبار القبائل الرعوية مثل  Anazehعنيزة و
 Shammarشمر وعدوان  ،Adwanوطي  Taiوهي قبيلة بدوية كانت في
الجزيرة عبر أجيال عديدة ،ويفترض أنهم هاجروا شماال قبل أيام دمحم (صلى هللا
عليه وسلم) بكثير ،وشمر الذين يشكلون أغلب سكان البدو هم أحفاد غزاة كثيرين
احتلوا مكان ما منذ مائتين عام ،ويشغلون اآلن الجزء األكبر من المراعي بين
الخابور ودجلة جنوب سنجار ،ويبدو أن عنيزة المستقرين على الضفة الغربية
للفرات قد هاجروا هناك خالل األعوام الماضية القليلة أساسا بسبب تطور
الزراعة الكبير في شمال سوريا.
و  Adwanعدوان  -وهي قبيلة فرعية من عنيزة  -يبدون أنها تدفقت
شماال في أعقاب غزو شمر ،وحياة هؤالء البدو كلهم بسيطة ،وتتكون ثرواتهم
أساس ا من الغنم والجمال وعملهم هو رعيها ،وفي الشتاء يكون االتجاه شماال،
وفي الخريف والصيف نحو الجنوب.

109

مجلة الحوار – العدد 2020 - 74

ولكن ال تكاد توجد قواعد ثابتة ،ومنابع المياه كثيرة ،بحيث ال يضطرون
للبحث عن موقع استقرار ،وعمل حياتهم األساسي هو المحافظة على الحروب
المستمرة التي يتمسكون بها مع بعضهم ،وطريقة الحرب تقتصر تقريبا على
استخدام الرمح أو الحربة ،وهي عبارة عن خيزران خفيف طوله حوالي عشرين
قدم ذو رأس مسنن كالسكين ،وتشكيالتهم تتكون من جماعة من راكبي الخيول
من مائتين إلى ثالثمائة يندفعون نحو صفوف العدو ،والبعض يموت واآلخرون
يحملون الغنيمة.
والدفاع ضد الحشود من هذه الهجمات يكون مماثال ،والطريقة المعتادة هي
المواصلة السريعة ومحاولة صد المهاجمين ،ولكن بصفة عامة يكون وضع
التميز للقوى المهاجمة ألن المدافعين يسعون عادة لتجميع أنفسهم خالل هجمة
مماثلة ،وليس استعادة الطرق المفقودة مباشرة ،وهنا نالحظ صفة غريبة للعرب
ألن الطرف اآلخر إذا كان شديد االستعجال ربما يطغى على الحيوانات المأسورة
بعنف فيتلفها ،وقواعد الحرب في الجزيرة ولدى العرب هي ما يراها الفرسان
الحمر والبيض في أوربا ،فإن قتل العدو في المعركة مرفوض ،ومستقبح ،ولكن
الهدف هو اإلصابة بجرح طفيف برمح الخيزران ،واألسر غير مكروه ،والفرار
مباح مثل الهجوم ،والقيام باإلغارة ليال مما يعتبر عارا أو فضيحة أو يعتبر
موضع معايرة ،والمعسكرات في الواقع تكون خارج الحدود لنفس األسباب،
وهكذا نرى أن الحرب في الجزيرة هي نوع من أنواع الرياضة الموسعة.
وقد شاه دت أحد أعمال اإلغارة والذي اقنعنى أنه نوع من الرياضة به إثارة
ومتعة وتشويق وبهجة ،ولهذا أعتقد أن بدو الجزيرة هم أكثر من يحبون الرياضة
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في العالم ،رغم عدم اهتمامهم بالفروسية والجري ،وبالنسبة للبدوي لم أر أحدا
يتكلم عن الغزو بشكل حاقد وبه كراهية ،فال يوجد عداوة شخصية كبيرة وراثية
بين األعداء ،ولكن أحيانا توجد أشياء مخزية يتم فعلها ،لكنها في ظروف نادرة،
والجانب الوحيد المرفوض للحرب بين القبائل هو الطريق الطائشة التي تنهب
بها قبائل الرعاة فقراء المزارعين من أعدائهم ،والذين ليس لديهم خيول أو
أسلحة ،ويعجزون عن الدفاع ،حيث يعتمدون على أسيادهم.
واآلن نتناول أحوال المزارعين من العرب كقبائل الولدة  Weldiوغيرهم،
إن هؤالء األهالي المقيمين في خيام تشبه قبائل البدو ،يلتصق بهم اسم الفالحين
منخفضي المنزلة ،ومعناه أنهم يهبطون لدرجة العمل في أراضيهم بأيديهم،
وعملهم هذا رديء جدا ،لكن تلوث الطين بأيديهم ينزلهم أو يصغرهم في عيون
عرب الصحراء.
وفي الطباع باستثناء كرمهم الزائد مع األغراب ،فهم على اتفاق مع
نظائرهم من الرعاة من حيث أصل النسب الرفيع ،والتحامهم بالزوجات ال
يعتبره أحد عيبا حتى أرفع الناس.
وتعتمد ثروتهم على محاصيل الذرة والشعير والحبوب التي يزرعونها على
ضفاف األنهار ،وأحيانا على قطعان الجاموس ،وهذه القبائل باستثناء Jibbur
الجبور تعيش في خضوع للجيران الصحراويين الذين اعتادوا أن يدفعوا لهم
الجزية الكبيرة جدا ،ورغم نشاط الحكومة لصالحهم ،فهي ال تستطيع حمايتهم من
اإلزعاج المستمر ،ومؤخرا فالكثير من  Baggaraالباجار تركوا الزراعة على
ضفاف الخابور ،واحترفوا الرعي.
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وهؤالء المزارعون مثل باقي عرب سوريا ،يتركون قدرا كبيرا من العمل
للمرأة ،فنرى المرأة تحمل طفلها على ظهرها ،وهي تحرث أو تحفر قناة ،بينما
الرجل يستريح في الخيمة ،وهؤالء العرب برغم كسلهم فهم ليسوا أغنياء مطلقا.
وكلهم مقتنعون فكرة أن مجيء السكة الحديد سينتج ثروة كبيرة وسعادة لهم.
لكنهم بدأو يتشككون منذ بلوغهم شائعة خط وادي الفرات إليهم في
الخمسينات (من القرن التاسع عشر) ،وأنا أرى أن حبهم للمال الشديد سيدفعهم
للمزيد من العمل مستقبال ،وذلك ألنه حاليا فالمقابل الوحيد للعمل هو الراحة
الشخصية والتي ال يرغبها عرب الجزيرة في الظاهر .إن حبهم للتوفير بالطبيعة
غير عادي .وطعامهم الوحيد هو بعض األرز المسلوق أو القمح والخبز الجاف،
وبعض التمر في الزبد أو لحم خروف مريض ...إلخ .وذلك مع توفر الثروات
لديهم.
ونتحول اآلن لألكراد ،وهم شعب غير مفهوم ،يحتاج تاريخهم للتدوين،
وحتى توزيعهم فهو غير معروف حاليا بما يكفي .وبخصوص توزيعهم العام
على اإلمبراطورية العثمانية ،واختالفاتهم العرقية ،يجب إحالتكم إلى المذكرة
التي ألحقتها بهذا البحث ،واآلراء التي أذكرها اآلن تشير فقط لهؤالء األكراد
المقيمين بالمناطق موضوع المناقشة حاليا ،وال يشملون أكراد األناضول ،و
 Pagansالوثنيون وشيعة  Dersimدرسيم ،و  Zazasالزازا شمال
 Diarbekirديار بكر ،وأكراد  Zilanالزيالن شمال بحيرة  Vanفان و
 Kizilbashالقيزل باش بين  Erzerumأرضروم و  Erzinjanأرزنجان
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وأكراد البابا على حدود فارس الجنوبية ،وفرع  Kochkiriالكوتشكيري
وغيرهم في اإلمبراطورية.
واألكراد في المنطقة موضوع الدراسة من أربع فئات منفصلة نسبيا:
 .1هؤالء الساكنين على المنحدرات الجنوبية في (كارجا داغ) التابعين
التحاد الميلي.
الزاز و  Karagechالكاراجيتش الذين يسكنون اإلقليم حول Severek
سيفريك ،ويغطون السهول بين ديار بكر ،و  Tur Abdinطور عابدين،
والشعوب المختلطة لطور عابدين ،واليزيديين من سينجار.
وهناك اختالف جذري بين العربي والكردي ،أن الكردي األصلي من أبسط
وألين األشخاص في العالم باستثناء المسائل المادية ،واحترامه للقارئ والكاتب
عظيم .وطبيعته مضادة للتأمل الفلسفي أو ما شابه ،ويجد صعوبة شديدة في
الدخول في مناقشة فكرية ،لكن حبه الفطري البدائي للحقائق العلمية والماديات
ذو طبيعة مباشرة ،فهو لديه ما أسميه (نوع من العقلية الغربية) ومع أنها غير
متطورة بخالف النمط الشرقي.
وكمثال ،ففي طريقي للمنزل ،أتيحت لي فرصة جيدة أن أقرأ Puck of
 ،pokes hillولفتت نظري زوجتي للتشابه بين طبيعة الفارس القديم وبين عدة
زعماء أكراد نعرفهم ،والشبه حقا غير عادي .وإذا كان  Mr. Kiplingالسيد
كيبلين قد سمى الفارس « Abdo Aghaعبده أغا» ،وأعطاه ثياب مناسبة ،فلن
تكون لديكم ثورة أكثر مالءمة للكردي الحديث النبيل.
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واألكراد عموما صرحاء وصامتين ،هادئين وساذجين لحد ما ،وال يقدرون
على التزييف أو الخداع ،وإذا ارتكبوا خطأ  -وهذا يتكرر  -فهم يعترفون به بكل
بساطة ووضوح وصراحة.
لقد سألت قائد بغال كان معي (هل قتلت سابقا) فأجاب (نعم ستة عشر على
طريق  khazatخازات حينما كنت بالصحراء تبعا للجيش) مع أنه كان مخلصا
أمينا ،وقال ذلك مباشرة وبثبات ،وسألت (هل كنت لصا) فأجاب( :نعم ،ولكن
الحمد هلل اآلن فأنا متزوج وسائق للبغال).
وإحدى الصفات الصامتة في الكردي هي الكرم في األموال والضيافة
الحميمية ،وهي حقيقة بدون تفاخر كما عند العرب ،ويقدم للضيف أفضل ما هو
موجود ،سواء كان غنيا أو فقيرا ،دون انتظار مقابل .والمثال التالي يوضح
الشعور العام بخصوص المقابل (مع الخادمين خصوصا).
لقد كنا مسافرين خالل أحد األقاليم وسط إحدى القبائل الداخلة في الحرب
مع الحكومة ،وتوقفنا لتناول الغذاء في قرية فقيرة ،وأصر الزعيم على أن
نشاركه الطعام ،وطلب من األهالي تقديم األشياء الجيدة ،وبعد الطعام أعطيت
بعض القائمين بالخدمة نقودا ،لكن المستضيف جذب النقود سريعا من يد الرجل
وألقاها وداس عليها بقدمه وهو في حالة ثورة.
لكن هذا الذوق الرفيع يتحقق فقط عند حياة الناس في ظل زعيم قبيلة.
وحينما يعملون كفالحين عاديين يأخذون النقود ،ويسعون وراءها .لكنهم ال
يلحون في الطلب بفظاظة العرب ،أو مسلمي األناضول واندفاعهم.
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ومن طبائع الكردي خجله الغريب من أصله ،فاألغا الكردي يحاول إقناعك
بأنه من أصل عربي .وإذا ارتكب جريمة فهو يقول« :إنني مجرد كردي وال
أعرف أفضل من ذلك» .وإذا سألته سؤاال دينيا يجيب« :إنني كالحيوان ،وال
أعرف شيئا» .واألكراد يتميزون بالطيش في مخالفة قوانين الحرب المتعارف
عليها ،وسفير العدو لديهم ال يكون معصوم الدم .وبخالف بعض االستثناءات
فاألكراد مجتهدون للغاية ،ويدركون أهمية التقدم المادي ،وخيامهم مريحة
وجيدة التكوين ،ويبنون بيوتا جيدة.
والكردي يعتاد االعتماد على المسيحي ليقوم بالعمل اليدوي له .وإذا لم
يوجد ،يقوم به الكردي أفضل منه ،وهناك عادة كردية أخرى تصف فضائلهم،
وهي معاملتهم للنساء ،فهم ال يلبسونهم الحجاب ،وال يفرضون عليهن العمل
اليدوي الشاق .ونساؤهم جيدات األزياء ولديهن حرية السفر والرد على
أزواجهن ،ويعبرن عن آرائهن في األمور العامة بصوت مرتفع.
يتبع في العدد القادم
+++++++++


هذه المادة ترجمة عن األصلNorth Journeys in Mesopotamia :

– نشرت في المجلة الجغرافية  The Geographical Journalالعدد
 /3/لعام 1907
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قرية BEROJ
بروج (كراتشوك )
األستاذ :بهجت أحمد
ماجستير في التاريخ

اوال الموقع :تقع القرية على يسار الطريق الواصل بين ديريك وقامشلو حيث
جبل كراتشوك يبدو شامخا ،وعلى حدودها القرى التالية :عين طويل ،تبكي،
بستا سوس ،ميركاميرا وحمزة بك.
ثانيا اصل التسمية :تسمية بروج تسمية كردية تعني التي تقع مقابل اشعة الشمس
اما تسمية قره تشوك تعود الى الفترة العثمانية وتعني العباءة السوداء على الرغم
من أن عشيرة الميران التي تملك القرية كانت منضوية في حلف جوخ صور
(العباءة الحمراء) مع عشيرتي دويرا وآلكا ،مقابل الحلف القبلي (شلد( الذي يضم
عشائر :كجان ،خيركان ،وطيان ،وباتوان ،وموسى رشىان ،وقد عرب االسم الى
البتراء.
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منظر عام لقرية بروج

ثالثا القرية تاريخيا :للجبل الذي تقع القرية بالقرب منه تاريخ قديم فقد ذكرت
في حولية منسوبة للملك االكادي نارام سين (  (2272-2235ق.م حيث تقول
بان االلهة السبعة قد خلقت االقور ماندا االقوياء وانه كلما حاول التوجه الى
بالدهم لقى مقاومة شرسة وخاصة في الجبلين )شنكال وقره تشوك) واالقور
ماندا تسمية اطلقها االكاديين على الشعوب الهند واوربية واالقور تعني بالد
الجزيرة السورية وقد انتقلت التسمية الى االشوريين حيث ذكر في رقيم فخاري
منسوب الى الملك االشوري ادد نيراري الثالث حوالي 1200ق.م ان االقور
ماندا قد اسسوا مملكة مستقلة واتخذوا من الجبال مراكز لهم وسموا مملكتهم
بابهو (مملكة سكان الجبال) .اما في العهد الروماني فقد كان الجبل جزء من
سلسلة اطلق الرومان عليها ماسيوس واتخذ كمركز للرصد التحركات الفرثية
والساسانية فيما بعد وقد ربط المؤرخ الروسي دياكوف بين عشائر الكوجر
والكاشيين وخاصة ان الكاشيين الذين نزلوا من الجبال حوالي  2500ق.م بقوا
نصف بدو وراسمالهم ماشيتهم ياخذون ماشيتهم ايام الشتاء الباردة الى المناطق
الحارة مثل قبائل الكوجر وهذا ما ذهب اليه الباحث الفرنسي ارنست شانتر
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الذي زار مناطق الكوجر التي تمتد من بحيرة وان الى الموصل فقال ان الذين
رايتهم من هذه العشائر الكردية البدوية يشابه صفات الكاشيين المذكورة في
الكتابات االكادية التي تقول بانهم اصحاب شخصيات صلبة وحواجب كثيفة
وعيون نارية وطوال القامة ويمشون بخطوات ثابتة .اما مكان القرية فقد كانت
مراعى للعشائر الكوجر ايام الحكم العثمانية حيث كانت جزء من والية بوتان
حيث كانت المنطقة مخصصة للرعي وممنوعة على عمليات االعمار.
وقد سكنت عشائر الميران برئاسة نايف باشا المولود 1890م ،حيث في عام
1932م هجرت عشائر الميران بعد ثورة الشيخ سعيد فاستقرت اول االمر قرب
قرية اسكي بالقرب من الموصل ،ومن ثم اتت الى منطقة روج افا ،واتخذت من
الجبل ظهير وحماية لها ولكن الميران اعادوا بناء القرية عام  1957بعد أن

قرية بروج عندما كانت الخيام قائمة بجوار المباني الطينية

كانت عشائر الميران قبل ذلك تأتي وتنصب خيامها على سفح الجبل فقط ،من
دون بناء بيوت لالستقرار .وكان من سكن قبلهم من عائلة مسوسانا االيزدية
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وبعدهم سكنت المنطقة عشيرة الشكاكا الكردية .ونايف باشا شخصية وطنية عمل
في مناهضة االحتالل الفرنسي واتصل مع اعضاء الكتلة الوطنية في دمشق وباع
سيارته من اجل دعم القضية الفلسطينية وتبرع من اجل بناء كنيسة مار شموني
في ديريك وتوفي عام 1966م وقبره على جبل كراتشوك.
رابعا ابرز معالم القرية:
ارتفاع الجبل الذي يبلغ حوالي 770م وهو جبل بركاني ،هناك شجرة االخوين
حيث يتداول اهل القرى المجاورة حكاية تقول :بانهما كانا اخوين ضاعا عن
بعضهما فظال يبحثان عن بعضهما .حتى ترائ الشيطان لفتاة واخبرها بأنها لن
تلقى اخوها فتحولت الى شجرة وحصل االمر نفسه مع االخ وهذه الحكاية تشبه
االساطير التي تخفي بين ثناياها الكثير .وكان في القرية ينابيع كثيرة جفت
معظمها واهمها حاليا نبع بروج .وفيها ابار نفطية وصوامع للحبوب ومدرسة
اعدادية ويقدر عدد سكان القرية بحوالي  950حسب احصاء  2010وعدد
البيوت حوالي  100مائة بيت وفي الجبل مركز للبث التلفزيوني واالذاعي
ويعمل معظم اهل القرية في الزراعة وتربية الحيوان وقد عانت في الفترة
االخيرة من هجرة الشباب خاصة.
+++++++++++++
+اشكر االخ وصديق الدراسة االخ العزيز  Kawa Aliواالستاذ العزيز Fauzi Eliasعلى
االيضاحات والمعلومات المقدمة
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قرية علي بدران
وعمى التعريب
الثالوث المقدسَ ...

المحامي محمود عمر
علي بدران وتجليات ثالوثها المقدس
ماااان األول :ماااازار ومقااااام (علااااي) الااااذي يتوسااااط مقبرتهااااا الكبياااارة ،والثاااااني:
مااازار ومقاااام (بااادرى) الاااراكن فاااي أقصاااى الطااارف الشااارقي مااان المقبااارة مااان
هاااذين الثناااائيين ،ـااا األخ (علاااي) واألخااات (بااادري) ،اللاااذان كاناااا دعااااة صاااالح
وخيااار ،وتيمناااا ووفااااء لهماااا ـااا أخاااذت القرياااة اسااامها( :علاااي بااادرانى) ،أماااا
الثالاااث :شاااجرة التاااوت الكبيااارة التاااي يتجااااوز قطااار جاااذعها المتااار والنصاااف
المتاااار ،كاناااات تمتااااد أغصااااانها نحااااو السااااماء عاليااااا ،وتغطااااي مساااااحة دائاااارة
يتجااااوز قطرهاااا األربعاااين متااارا ،وماااا زالااات صاااامدة تاااورق فاااي الربياااع رغااام
ساااقوطها ،وال يعااارف احاااد متاااى ومااان قاااام بزراعتهاااا .وماااا زالااات تظلّااال نباااع
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القرياااة ،وتحمااال حكاياااات وقصاااص أهلهاااا ،حياااث كاااانوا يقضاااون ُجااا ّل أوقااااتهم
فااااي أفيائهااااا ،ومااااا زال عمااااوم أهاااال المنطقااااة  -وكلمااااا دق الكااااوز بااااالجرة-
يقساامون بااـ (دارا علااي باادرانى) الشااجرة التااي كاناات ومااا زالاات محرمااة علااى
أياااا كاااان أن يأخاااذ حتااااى غصااان صاااغير ياااابس منهااااا ،كااام هاااو محااارم صاااايد
السااامك مااان نبعهاااا ،وذلاااك للحفااااظ عليهماااا لماااا لهماااا مااان فائااادة ال غناااى عنهاااا
ألهل القرية ولمكانتهما في قلوب الناس.
هااااذا الثااااالوث والمقباااارة الكبياااارة  -المتربعااااة علااااى مساااااحة تقااااارب الهكتااااار
وتحتااااوي علااااى اآلالف ماااان القبااااور المختلفااااة االتجاهااااات ،وان كاناااات االتجاااااه
اإلساااالمي للقباااور هاااو الطااااغي علاااى المشاااهد ،يشاااير إلاااى تااااريخ هاااذه القرياااة
الموغااال فاااي القااادم ،والاااذي اكساااب القرياااة ميااازة دينياااة واجتماعياااة مهماااة عبااار
تاريخهااااا الطوياااال ،وبساااابب مكانتهااااا هااااذه كاناااات علااااى الاااادوام بمنااااأى عاااان
الساااارقات والغاااازو .حااااين كااااان الغاااازو عرفااااا فااااي غااااابر األزمااااان ،وكاناااات
الطباااول والمزاميااار تصااامت فاااي األفاااراح احتراماااا حاااين مرورهاااا مااان القرياااة
أو مااان الجاااوار ،وكانااات وماااا زالااات قرياااة (علاااي بااادران) مقصااادا دينياااا يلجاااأ
إليهاااا النااااس تبركاااا واحتراماااا لتحقياااق ماااراد أو شااافاء ماااريض أو أماااال فاااي
إعاااادة ضاااا ّل إلاااى رشاااده ،كاااـتعبير عااان الماااوروث الثقاااافي والاااديني والشاااعبي
والعُرف الذي ما زال سائدا .وان كان بنسبة أدنى ـ المكان والزمان.
(علااي باادران) هااي ماان قاارى منطقةةة آليةةان التااي تقااع علااى بعااد مسااافة تقاادر
بعشااااارين كيلاااااو متااااار شااااامال غااااارب بلااااادة جااااال آغاااااا (الجوادياااااة) ،وأربعاااااة
وعشااارين كيلاااو متااارا شااامال شااارق بلااادة ترباااه سااابي (قباااور البااايض) ،تحااادّها
جنوباااا قرياااة (خوشااايني) وال يفصااالهما عااان بعاااض ساااوى الطرياااق الممتاااد مااان
(رمااااايالن) شااااارقا وصاااااوال إلاااااى (قباااااور البااااايض) غرباااااا ،هاتاااااان القريتاااااان
المتحااادتان فاااي التااااريخ والجغرافياااا والطبيعاااة وانتمااااء سااااكني القاااريتين لااانفس
العشيرة ،وشرقا تحدّها قرية (آال قوس) وغربها تقبع قرية (باباسية).
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بنياات قريااة علااي باادران علااى ضاافة نهاار يأخااذ جاال ماااءه ماان ينااابيع قرياااة
(عتباااااى) الواقعاااااة فاااااي أقصاااااى الشااااامال علاااااى الحااااادود الساااااورية  -التركياااااة
الدولياااااة ،علاااااى مساااااافة ساااااتة إلاااااى سااااابعة كيلاااااومترات وال يفصااااالهما عااااان
بعضااهما سااوى قريااة (شاايدكة) التااي تقااع فااي منتصااف المسااافة بااين القااريتين،
وتشاااكل حااادود علاااي بااادران الشااامالية ،ولكااان يظااال الرافاااد الااارئيس للنهااار هاااو
نبااع القريااة النااابض فااي أساافل مقبرتهااا فااي الزاويااة الشاامالية الجنوبيااة ،يظللهااا
شاااجرة التاااوت ،ثاااالوث القرياااة الثالاااث ،وكلماااا اتجاااه النهااار جنوباااا زاد غزارتاااه
بفضااال اليناااابيع العديااادة التاااي تغاااذيها فاااي علاااي بااادران ،و مااان أراضاااي قرياااة
خوشيني.
كانااات علاااي بااادران تشاااتهر بكاااروم العناااب التاااي كانااات تقاااع فاااي شااامالها
وبسااااتين الفاكهاااة :مااان تفااااح ودراق وخاااوخ وتاااين ومشااامش وأشاااجار الحاااور
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التااي كاناات تمتااد علااى طااول النهاار لتصاال جنوبااا إلااى بساااتين قريااة خشاااوني.
لكااان لألساااف أصااابحت هاااذه البسااااتين والكاااروم أثااارا بعاااد عاااين بسااابب تغيااار
المنااااخ والجفااااف وجشاااع البشااار ،وبقيااات فقاااط بعاااض أشاااجار التاااوت المعمااارة
تقاااااوم أنانيتنااااا وجهلنااااا وغضااااب الطبيعااااة .ورغاااام كاااال ذلااااك ال زالاااات القريااااة
ومعهاااا قرياااة خوشااايني تشاااكالن فاااي الربياااع بطبيعتهماااا الخالباااة مقصااادا يؤماااه
الناااااس للتاااارويح عاااان الاااانفس ،هااااذا وقااااد كااااان نبااااع القريااااة وظااااالل أشااااجار
التااااوت حولهاااااا تشااااكل فاااااي العياااادين (عياااااد رمضااااان واألضاااااحى) كرنفااااااال
يقصده عموم أهل المنطقة لالحتفال.
قرياااة علاااي بااادران متوساااطة الحجااام فيهاااا ماااا يقاااارب الخمساااة والثالثاااون
مناااازال بنياااات ككاااال بيااااوت المنطقااااة ماااان اللاااابن والطااااين ،واجهااااة المساااااكن
الرئيسااية تتجااه كالعااادة نحااو القبلااة (الجنااوب) ،وتعااود القريااة فااي ملكيتهااا إلااى
بيااات (أوساااي) وهااام جااال قاطنيهاااا الاااذين ينتماااون ماااع عااادة أسااار أخااارى إلاااى
عشااايرة (قلناااك وشااامخالكا) ،واسااام العشااايرة ماااأخوذة مااان اسااامي أخاااوين مااان
فرسااااانها األوائاااال همااااا (شاااامخال ومحمااااود) ،هااااذا األخياااار الااااذي غلااااب لقبااااه
(قلناااك) علاااى اسااامه وذلاااك لطولاااه الفاااارع ،ماااع العلااام إن كااال أسااارة تعلااام إلاااى
أي ماااان هااااذين األخااااوين تنتمااااي ،وتعااااد هااااذه العشاااايرة ماااان العشااااائر ال ُكرديااااة
القديمااااة فااااي منطقااااة آليااااان ،والااااى الجغرافيااااا الواقعااااة جنااااوب خااااط الحاااادود
التركياااة – السااااورية ،والتااااي تساااامى محلياااا باللغااااة الكورديااااة (باااان خاااات) ،أي
جنوب خط الحدود.
علاااى األرجاااح كاااان أفاااراد عشااايرة قولناااك وشااامخالكا يقطناااون فاااي عماااوم
قاارى آليااان ويجاوزونهااا وصااوال إلااى قريااة (تاال علااو) فااي الجنااوب الشاارق،
ماارورا بااآال قااوس ونبااي سااادي وشاابك وجاال آغااا ،وماان الغاارب وصااوال إلااى
قرياااة (ديروناااا قلنكاااا) ،وأهااام قرياااة لهاااذه العشااايرة فاااي شااامالي خاااط الحااادود
(ساااار خاااات) هااااي قريااااة (آال قمااااش) التااااي ارتكااااب فيهااااا (اتاااااتورك) أبشااااع
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جريماااة بحاااق اإلنساااانية ،وهاااذه القرياااة تعاااود إلاااى آل أوثماااان آغاااا المعاااروفين
فااااي المنطقااااة ،والتااااي أراد زبانيااااة أتاااااتورك إبااااادتهم عاااان بكاااارة أباااايهم مااااع
عشااارات األسااار مااان العشاااائر األخااارى فاااي جاااريمتهم المروعاااة تلاااك ،ولااام يااان ُج
مااان المجاااازرة سااااوى أفاااراد قلااااة ،الاااابعض ماااانهم هااااجر بعذاباتااااه إلااااى (علااااي
بااادران) ،وماااا زال أوالدهااام وأحفاااادهم يساااكنون القرياااة كبيااات (حااااجي عمااار)
و(يوساااف خليااال) و(إباااراهيم عبااادو) و(حجاااي دمحم) وهاااؤالء أساااماء ألشاااخاص
فرادى قد أبيدت كل أفراد أسرهم في مجرة آال قمش عام .1926
علااااي باااادران كااااـبقية أخواتهااااا ماااان القاااارى ال ُكرديااااة لاااام تساااالم ماااان المشاااااريع
العنصااارية التاااي طبقااات بحاااق ال ُكاااورد علاااى مااادى عااادة عقاااود ،فجااال عائالتهاااا
قاااد جاااردت مااان الجنساااية ،وحرمااات مااان اساااتمالك واساااتثمار أراضااايها التاااي
اسااااتملكت تحاااات عناااااوين شااااتّى ،فكااااان قاااادر أهلهااااا الهجاااارة بحثااااا عاااان لقمااااة
العاااايش فااااي دمشااااق والقامشاااالي وبقيااااة الماااادن والمحافظااااات السااااورية ،وبعااااد
ساااانوات الحااااارب األخيااااارة كانااااات هجااااارتهم الثانياااااة إلاااااى ُكردساااااتان وتركياااااا
واورباااا كبيااارة ،وكاااذلك لااام تااانج القرياااة مااان حماااالت التعرياااب التاااي اكتساااحت
عماااوم قااارى ال ُكاااورد بغياااة تغييااار هويتهاااا وهوياااة قاطنيهاااا ،فعلاااى الااارغم مااان
أن اسااام (علاااي بااادران) هاااو اسااام عرباااي صااارف وباااالرغم مااان القيماااة الدينياااة
واالجتماعيااااة للقريااااة لاااادى عمااااوم الناااااس واحتاااارامهم لهااااا ولمشااااايخها ،فااااإن
جرعاااة العنصااارية فاااي حماااالت التعرياااب األعماااى كانااات عالياااة ،وأبااات إال أن
تنااااال ماااان القريااااة وتُجردهااااا ماااان اساااامها كمااااا ُجاااارد أبنائهااااا ماااان جنساااايتهم
و ُحرمااات العدياااد مااانهم مااان أساااماءهم ال ُكردياااة ،فساااميت القرياااة ظلماااا وعااادوانا
باااـ (البااادر) االسااام الاااذي ماااا زال متاااداوال فاااي قياااود الدولاااة .ألن غاياااة التعرياااب
والقااااااائمين عليهااااااا كااااااان محااااااو ذاكاااااارة الناااااااس وطمااااااس حقااااااائق التاااااااريخ
والجغرافية.
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بالد ميديا في كتاب الجغرافيا للمؤرخ سترابون اإلغريقي

رستم دمحم حسن
من هو سترابو :سترابون (بالالتينية : Strabo؛ باليونانية : Στράβων؛
عاش  64أو  63ق.م .حتى  21م ،هو مؤرخ وجغرافي وفيلسوف إغريقي،
تنحدر أسرة أسترابون من فرعين مختلفين ،يونانى وآسيوى ،ولكن كان
استرابون يونانيا محضا في لغته وعاداته وسط عائلة غنية ،مما مكنه من أن ينال
قسطا وافرا من التعليم ،وبعد أن أتم أسترابون مراحل التعليم األول في البيت
أرسل إلى نيسا (بالقرب من مدينة تراليس في إقليم كاريا) حيث درس النحو
واألدب على يد أريستوديموس .وفى سنة  44ق .م (وهو في العشرين من
عمره) ذهب أسترابون الى روما لمتابعة دراسته العليا ،وتتلمذ على أيدى
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تبرانيون األميسوسى ،وهو العالم النحوى والجغرافى (ولعل هذا العالم هو الذى
أجاز لسترابون االشتغال بالجغرافيا) ،وكان من أساتذة استرابون كذلك
كسينارخوس السليوكى في إقليم قيليقية ،وهو أحد الفالسفة المشائين ،وعرف
أسترابون عددا من الرواقيين أمثال بوسيدنوس وبؤيتوس الصيداوى
وأثينودوروس الطرسوسى في قيليقية ،حتى صار واحدا منهم.

 كتاب الجغرافيا:
كتب استرابون بعد مغادرته مصر موسوعته الجغرافية بعنوان
» «Geographiaوجاءت في  17كتابا (مجلد) ،خصص الكتابين األول
والثاني منها للتعريف باألهداف والوسائل الخاصة بهذه الموسوعة ،وذلك عن
طريق نقد كتابات من سبقه وتصحيح خرائطهم ،ولعل أشهر إنجازاته في هذا
المجال تصحيحه خريطة للعالم كان قد رسمها إراتوستين 194 -276ق.م
 Eratosthenesونقده معلومات الفلكي هيبارخوس  Hipparchosالقرن
الثاني ق.م وال سيما في مجال عدم نجاحه في وصف كوكب األرض ،ومدحه
تاريخ بولوبيوس الذي تضمن في مقدمته وصفا دقيقا لجغرافية أوربا ،كما مدح
المؤرخ بوسيدونيوس األبامي ( 135-51ق.م) لمعرفته بالجغرافية الطبيعية
والبشرية ،وإن كان رفض نظريته حول المناطق المناخية وال سيما فرضيته
حول إمكانية سكنى البشر مناطق خط االستواء ،وصرح في مقدمة جغرافيته بأنه
يكتب الجغرافية كرجال السياسة الذين يجب أن يعرفوا كل شيء عن البالد التي
يتعاملون معها .وخصص استرابون كتبه األربعة التالية (من الثالث حتى
السادس) للحديث عن جغرافية كل من إسبانية وإيطالية وبالد الغال (فرنسة)،
ومهد لهذه الكتب باالعتراف بأنه اعتمد على مشاهدات بولوبيوس وبوسيدونيوس
إضافة إلى كتابات الجغرافي اإلغريقي أرتميدوروس ( Artemidorosأواخر
القرن الثاني ق.م) ،الذي ضمن كتابه «رحلة حول العالم المأهول» وصفا مسهبا
لسواحل أقاليم كل من إسبانية وإيطالية وبالد الغال وحجمها ،ومع أن الكتاب
السابع استند إلى المصادر السابقة نفسها فإنه أفرده لوصف جغرافية حوض
الدانوب وسواحل البحر األسود األوربية فقط ،في حين خصص الكتاب الثامن
والتاسع لوصف جغرافية بالد اليونان معتمدا على كل من أبولودوروس األثيني
(القرن الثاني ق.م) ودمتريوس السكبسي  Demetrios of Scepsisولد
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نحو  205ق.م وأبدى فيها اهتماما ملحوظا بجغرافية المدن التي تحدث عنها
هوميروس في إلياذته ،وعاد مرة أخرى في كتبه ،من الحادي عشر إلى الرابع
عشر ،إلى وصف سواحل البحر األسود اآلسيوية إضافة إلى بالد القفقاس
وشمالي إيران وآسيا الصغرى ،ويالحظ أن استرابون أضاف إلى مالحظاته
أرخوا لبعض الحروب التي جرت
الخاصة اقتباسات من أعمال مؤرخين محليين ّ
في تلك المنطقة ،أما الكتاب الخامس عشر فقد أجمل فيه استرابون حديثا سريعا
عن الهند وفارس معتمدا بصورة أساسية على ما ّ
خلفه مؤرخو حمالت االسكندر
( 323 - 356ق.م) ،وقد أفرد كتابه السادس عشر لوصف بالد سورية ومابين
النهرين وفلسطين والبحر األحمر ،وتذكر المصادر الرومانية أن حمالت كل من
ماركوس أنطونيوس ( 30 - 83ق.م) وأوغسطس ( 63ق.م 14 -م) في هذه
المنطقة اعتمدت اعتمادا كامال على ما كتبه استرابون عنها ،وميّز جغرافية
مصر من غيرها (كما فعل هيرودوت من قبل) بتخصيص كتاب كامل لها ض ّمنه
حديثا عن الساحل اإلفريقي حتى موريتانية وهو الكتاب األخير الذي حمل رقم
(.)17
أهمية كتاب سترابون :على الرغم من الفخر الذي كان يدوي في كتابات
استرابون حول قيامه برحالت شملت المناطق من أرمينية في الشرق إلى
توسكانة المقابلة لجزيرة سردينية غربا ومن البحر األسود في الشمال إلى إثيوبية
جنوبا ،فإن التدقيق فيما كتبه يثبت أنه زار أجزاء متفرقة محدودة من األقاليم التي
مر بها ،وأنه اعتمد كثيرا على المرويات التي ذكرت له في أثناء زياراته ،ومع
ّ
هذا فقد أثبتت الدراسات الجغرافية الحديثة أن مؤلَّف استرابون الجغرافي احتوى
معلومات دقيقة عن المسافات بين المدن والحدود بين األقاليم والزراعات الرئيسة
واألنشطة الصناعية واألوضاع السياسية والخواص العرقية والعقائد الدينية
والحوادث الطبيعية كالزالزل ومنابع النفط وفيضانات األنهر ،إضافة إلى تواريخ
المدن والدول ومنها األساطير والخرافات والحروب ونتائجها ،وبوجه عام تمثل
كتابات استرابون أصدق رواية جغرافية تاريخية عن منطقة المتوسط واألقاليم
المجاورة في التاريخ القديم .وفيما يلي ما كتبه سترابون عن بالد ميديا والذي
خصص لها الفصل الثالث عشر من كتابه الحادي عشر:

 الكتاب الحادي عشر
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الفصل الثالث عشر  - 1تنقسم ميديا إلى شطرين ،دعوا الشطر األول ميدية
الكبرى ،ومدينتها الرئيسة إيكباتانا ،وهي مدينة كبيرة وعاصمة الدولة الميدية
(وال تزال حتى اآلن عاصمة البارثيين) ،وفيها يقضي ملكهم فصل الصيف في
أقل تقدير ،ألن ميديا بالد باردة ،ويقضون الشتاء في سلوقية دجلة الواقعة غير
بعيد عن بابل) أما شطرها الثاني ،فهو ميديا األتروباتية :وقد أخذت هذه اسمها
من القائد العسكري أتروبات الذي لم يسمح بأن تتحول هذه البالد بصفتها جزءا
من ميديا الكبرى ،إلى بالد خاضعة لسلطة المقدونبين ،وقد جعل أتروبات الذي
أعلن ملكا ،من هذه البالد بالدا مستقلة فعال وال تزال وراثة العرش في ساللته
حتى يومنا هذا ،ألن أحفاده تزاوجوا مع ملوك أرمينيا وسوريا ،وبعد ذلك مع
الملوك البارثيين.
 -2تقع هذه البالد إلى الشرق من أرمينيا وماتيانا ،وإلى الغرب من ميديا
الكبرى وإلى الشمال من البلدين كليهما ،وتتاخم من الجنوب المناطق الواقعة
قرب منخفض البحر الهركاني (بحر قزوين) وماتيانا ،وتع ّد ميديا األتروباتية
بالدا يحسب لها حساب من حيث القوة العسكرية ،فهي قادرة أن تجند على حد
قول أبوللونيدس عشرة آالف فارس واربعين الف مقاتل من المشاة وتقع في ميديا
بحيرة كابافتا (بحيرة أورمية) ،حيث يحدث تبلور األمالح وترسبها ،وتثير هذه
األمالح الحكة وإحساسا بالمرض؛ وترياق هذا المرض ،هو زيت الزيتون،
وينقي الماء العذب الثياب الملوثة باألمالح إذا ما غسلت فيها عن غير قصد.
والحقيقة أن لألتروباتيين جيران أقوياء وجبابرة ،هم األرمن والبارثيون الذين
غالبا ما يغزون البالد وينهبونها.
لك ّن األتروبانيين يصدون الغزو ويستعيدون األراضي التي تنتزع منهم؛ فقد
انتزعوا سيمباكا من األرمن مثال ،عندما بات هؤالء تحت سيطرة الرومان؛
وعقدوا معاهدات صداقة مع قيصر؛ ولكنهم في الوقت نفسه حاولوا استرضاء
البارثيين.
 -3عاصمتهم الصيفية ،هي مدينة غازاكا الواقعة في منطقة سهلية ،وعاصمتهم
الشتوية ،هي القلعة الحصينة فيرا التي حاصرها أنطونيو عندما ّ
شن حملته على
البارثيين ،وتقع فيرا هذه على بعد  2400مرحلة (المرحلة هي المسافة التي
يقطعها المسافر في يوم واحد وتقدر بنحو  35كيلومتر) عن نهر أراكس الذي
يفصل بين أرمينيا واتروباتينا ،كما ينقل ديللوس صديق أنطونيو الذي أرخ
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لحملته البارثية التي شارك هو نفسه فيها بصفته ليغاتوس ،وتتميز مناطق هذه
البالد كلها بالخصوبة ،ومنطقتها الشمالية جبلية قاسية وباردة وتقطن هنا القبائل
الجبلية :الكادوسيون (الكاردوخ) واألمارديون ،والنايري والكرتيون (قبائل
كوردية معروفة في زمن اسكندر المقدوني) وسواهم من الشعوب المتنقلة التي
مارست النهب واللصوصية ،فهذه الشعوب مشتتة في مختلف أرجاء زاغروس
ونيفات :الكورتيون والمارديون في بيرسيدا (فالمارديون يحملون مثل هذه
التسمية أيضا) كما ال تزال حتى اآلن تعيش في أرمينيا قبائل تحمل اسمهم نفسه،
وهؤالء كلهم متماثلون بالمظهر الخارجي.
 -4يتفوق األريانيون (قبائل كانت تعيش في ايران على االرجح) على
الكادوسيين قليال من حيث أعداد المقاتلين المشاة؛ لكن مهارة هؤالء اآلخرين في
قذف المزاريق ال يدانيها أحد؛ وفي المناطق الجبلية يقاتل هؤالء بدال من
الفرسان ،ولكن ال عالقة للشروط الطبيعية للمكان في عرقلة حملة أنطونيو ،إنما
مرشده الملك األرميني أرتافاسد الذي جعله أنطونيو مستشاره ،وقائد خططه
الحربية من غير أي حسابات أخرى (مع أن أرتافاسد كان ،يتامر عليه) ،هو
الذي أفسد كل شيء .والحقيقة أن أنطونيو عاقبه ،لكنه تأخر كثيرا في ذلك ،إذ
تبين أن الملك مسؤول عن كثير من المآسي التي حلت بالرومان ،ولم يقتصر
األمر على ارتافاسد وحده ،بل انضم إليه أيضا المرشد األخر الذي قاد أنطونيو
من زيغما (قرب عينتاب) على الفرات حتى حدود تروباتينا في طريق طولها
 8000مرحلة عبر الجبال في طرقات ،ال معالم لها ،أي في طريق متعرج اي
بضعفي الطريق المباشر.
 -5بعد أن دمرت ميديا الكبرى قديما دولة السوريين ،بسطت سيطرتها على
آسيا كلها ،لكن كورش والفرس سلبوها فيما بعد سطوتها في عهد أستياغ ،ومع
ذلك حافظت إلى حد بعيد على مجد األسالف ،لقد كانت إيكباتانا العاصمة
الشتوية لملوك فارس ،وللمقدونيين ايضا الذين سيطروا على سوريا بعد أن
أخضعوا فارس ،وال تزال هذه المدينة حتى اآلن تؤمن للملوك البارثين وسائل
االستجمام فيها واألمان نفسه.
 -6في الشرق تتاخم ميديا الكبرى بارثيا وجبال الكوسيين ،وهم قبيلة من قطاع
الطرق كانت تجند فيما مضى  13000من رماة السهام أثناء تحالفها مع
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العيالمين ضد السوسيين والبابليين ،وينقل تيارخس أنه كانت توجد هنا أربع
قبائل من قطاع الطرق ،وكان المارديون منها يجاورون الفرس ،واألوكسيون
والعيالميون ،يجاورون المارديين والسوسيين ،والكوسيون يجاورون الميديين.
لقد أرغم هؤالء كلهم الملوك على أن يؤدوا لهم اإلتاوات ،أ ّما الكوسيون فقد كانوا
يتلقون الهدايا عندما يكون الملك في طريق عودته إلى بابل من إيكباتانا التي
ّ
لكن اإلسكندر هاجمهم شتاء ووضع حدا لغدرهم
قضى فصل الصيف فيها.
وعربدتهم .إذا في الشرق تجاور ميديا الكبرى هذه القبيلة ،كما تجاور
الباريتاكينيين أيضا (قبيلة جبلية من قطاع الطرق) الذين يجاورون الفرس ،وفي
الشمال تجاور الكادوسيين الذين يقطنون إلى األعلى من البحر الهركاني (بحر
قزوين) ،إضافة إلى القبائل األخرى التي تحدثت عنها للتو ،وفي الجنوب تجاور
ميديا الكبرى أبوللوفيانيديس (التي دعاها القدماء سيتا كينا) ،وجبال زاغروس
حيث تقع ماساباتيكا التي تتبع ميديا أو عيالم بحسب آخرين).
أخيرا  ،في الشرق تجاور ميديا األتروباتيين واألرمن جزئيا وفي ميديا مدن
إغريقية أيضا ،اسسها المقدونيين وأذكر عن هذه المدن الوديكا ،وأفاميا ،ومدينة
تقع عند راغا ،وراغا "نفسها اسسها سلوقس ليكاتوي ،وقد دعاها هذا األخير
يوروبوس ،أما البارثيون فقد دعوها أرساكيا ،وبحسب أبوللودوروس األرتميتي،
إن هذه المدينة تقع على بعد يقارب  500مرحلة إلى الجنوب من البوابات
القزوينية.
 -7إن الشطر األكبر من ميديا جبال شاهقة ،وهي بالد باردة ،ومن هذه الجبال
تلك التي تعلو فوق إيكباتانا ،وتلك الواقعة عند راغا والبوابات القزوينية
والمناطق الشمالية على وجه العموم ،من هنا حتى ماتيانا وأرمينيا ،أما المنطقة
الواقعة إلى األسفل من البوابات القزوينية ،المنطقة الواقعة في الوهاد
والمنخفضات ،فإنها على الضدّ ،شديدة الخصوبة وتنتج شتى أنواع الغالل ،ما
عدا الزيتون .وإذا كان شجر الزيتون ينمو هنا وهناك ،فإن ثمره جافة وال تعطي
أي زيت .وهذه البالد مثلها مثل أرمينيا ،غنية بالخيل ،غنى ال مثيل له ،وثمة
مرج هنا يحمل اسم «الوفير الخيل» يعبره المتجهون من بيرسيدا وبابل إلى
البوابات القزوينية ،ويقولون إنه في األزمنة الفارسية كانت ترعي في هذا المرج
 50000مهرة .لقد كانت تلك هي القطعان الملكية .وفيما يتعلق بالجياد النيسية
التي كان يستخدمه الملوك بصفتها الجياد األفضل واالكبر ،فإن بعضهم يزعم
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أنها محلية المنشا ،ويزعم آخرون أنها من أرمينيا ،ومثلها مثل الجياد البارثية
تتميّز هذه مميزة فريدة مقارنة بالجياد الهالدية وسواها من جياد بالدنا األخرى،
ونحن نعطي األعشاب التي تع ّد أفضل علف للجياد ،تسمية خاصة هي األعشابه
"الميدية" ،ألنها تنمو هناك بكميات كبيرة .كما تنتج األرض الميدية نبات
السلفيوم ،ومن هناك يؤتي بما يدعي العصير الميدي ،الذي ال يرقى أبدا إلى
مستوى القوريني ،لكنه يتفوق عليه أحيانا اخرى ،اما بفضل الشروط المحلية ،أو
بسبب تنوع النبات ،أو بسبب سعي جامعيه وصانعي عصيره ،الذين ينجحون في
جعل العصير يحفظ لزمن طويل لكي يستخدم فيما بعد.
 -8هذا هو طابع البالد ،أما فيما يخص الحجم فإن طولها وعرضها متساويان
تقريبا ،وأقصى عرضها تبلغه ميديا في المدى الممتد من معابر زاغروس التي
تدعى "البوابات الميدية" حتى البوابات القزوينية عبر سيغريانا تبلغ 4100
مرحلة  ،ويتوافق حجم البالد وجبروتها مع المعطيات عن أحجام اإلتاوات التي
تجبى منها ،لقد كانت قبدوقيا تجمع للفرس سنويا (ما عدا الضرائب النقدية،
( 1500فرس ،و  2000بغل ،و  50000راس غنم) ،بينما كان الميدييون
يؤدون لهم ضعف هذه اإلتاوة تقريبا.
 -9أكثر عادات الميدين هي عينها التي عند األرمن ،والسبب في هذا هو تشابه
بلديهما ،ولكن يقال ،إن الميديين هم أباء العادات األرمينية ،وقبل الفرس ساد
ملوكهم وأحفادهم في آسيا ،فيما اآلن يدعونها "الستوال" الفارسية ،على سبيل
المثال ،ومثلها شغفهم برمي السهام ،وركوب الخيل ،وخدمة الملوك والزي الذي
يرتديه ملوكهم ،وتبجيل المواطنين لملوكهم تبجيال إلهيا ،هذا جاءهم من الميديين،
ويتضح صحة هذا القول أكثر ما تتضح على مثال مالبسهم :التيارا والكيتارا.
وقبعة اللباد ،والقفطان ذو الكمين ،والسروال ،فهذه المالبس تالئم الطقس البارد
الذي يسود في البالد الشمالية ،كما في حال البلدان الميدية ،لكنها ال تالئم األقاليم
الجنوبية قط وأكتر مستوطنات الفرس كانت تتوضع على البحر األحمر ،إلى
الجنوب من بالد البابليين والسوسيين ،وبعد أن وضع الفرس حدا للدولة الميدية،
ألحقوا بعض المناطق المجاورة لميديا بأمالكهم ،ولكن المنتصرين رأوا أن
عادات الشعب الذي هزموه ،تستحق كل االحترام وتالئم الفخامة الملكية ،فقرروا
أن يرتدوا المالبس النسائية ويتدثروا بالمعاطف ،بدل أن يتجولوا شبه عراة أو
في مالبس خفيفة.
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 -10بحسب بعضهم أن ميديا هي التي كرست ارتداء هذه المالبس عندما كانت
تحكم هذه البالد مع ياسون (احد ابطال االساطير االغريقية) ،ويقال ،إن ميديا
كانت تغطي وجهها أيضا حينما كانت تخرج إلى الناس بدال من الملك ،وشواهد
ياسون تستخدم معابد على شرف البطل ياسون ،وهي تحظى باحترام كبير لدى
البرابرة (وفوق البوابات القزوينية ،على الجهة اليمنى ،يرتفع جبل كبير يدعى
ياسونيوس) وقد تمثلت ذكرى ميديا في األزياء واسم البالد ،ويزعمون أن ابنها
ميدس ورث سلطتها وترك اسمه لتحمله البالد .ويتوافق مع هذا الخبر ،وجود
معابر ياسون في أرمينيا ،واسم البالد ،وأشياء أخرى كثيرة سأتحدّث عنها في
حينه.
 -11اختيار الشخص األكثر شجاعة وبسالة لكي يكون ملكا ،هي عادة ميدية
أيضاّ ،
لكن هذه العادة ليست ديدنا للميديين كلهم ،بل لميديي الجبال فقط ،أ ّما
العادة األكثر شيوعا عند الميديين كلهم ،فهي عادة تعدد الزوجات لدى ملوكهم.
وعند ميديي الجبال تنسحب هذه العادة على الرجال كلهم ،إذ ال يسمح ألي رجل
هناك أن يكون لديه أقل من خمس زوجات ،ويقولون ،إن النساء أيضا يتفاخرن
بكثرة عدد األزواج لديهن ،ويرون في المرأة امرأة تاعسة سيّئة الحظ إذا كان
لديها أقل من "خمسة أزواج!!" .ومع أن الباقي من ميديا شديد الخصوبة ،إال أن
شطرها الشمالي الجبلي فقير مدقع ،فسكانها يقتاتون بثمار الشجر ،ويخبزون من
التفاح المجفف المجروش؛ ويصنعون الخبز من اللوز المشوي؛ ويعتصرون نبيذا
من بعض الجذور ،ويستخدمون لحوم الوحوش في غذائهم ،لكنهم ال يربون
الحيوانات المنزلية .إن هذه هي معلوماتي عن الميديين ،أ ّما فيما يخص العادات
الميدية المشتركة ،فإنها متماثلة مع العادات الفارسية نتيجة االستيالء الفرس على
البالد ،وأنا سأتحدث عنها لدى حديثي عن الفرس.
+++++++++

*في الكلمات بين القوسين بحثت عن معناها وكتبتهم بين القوسين :مثل البحر الهركاني يعني بحر
قزوين ،بحيرة كابافتا تعني بحيرة اورمية ،المرحلة تقدر بمسير يوم واحد تقريبا  35كم واسماء القبائل
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اقتصاد
مستقبل التنمية االقتصادية في سوريا
سلمان بارودو
الرئيس المشترك لهيئة االقتصاد في االدارة الذاتية

إن جوهر عملية التنمية االقتصادية يتمثل في التخلص من معالم الفقر والتخلف
وتخليص قوى اإلنتاج وتحديث أساليبه بحيث تحل أساليب إنتاج أحدث وأكثر فعالية
محل الطرائق السائدة ،وتتعدل أساليب التملك بهدف تحقيق إشباع متزايد لحاجات الناس
من الخدمات والسلع وخاصة فيما يتعلق منها بالنواحي االجتماعية كالصحة والتعليم.
لذلك يرى بعض االقتصاديين ان الدول تمر بعدد من المراحل في نموها االقتصادي،
وأن التخلف االقتصادي ماهو إال أحد هذه المراحل التاريخية ،وفي هذا الصدد حظت
نظرية المراحل باهتمام متفاوت على مر العصور ،فلقد قسم ابن خلدون المراحل التي
يمر بها تطور المجتمعات إلى رعي ثم زراعة تليها الصناعة ثم الخدمات ،وتنتقل
المجتمعات من مرحلة إلى أخرى تبعا لدرجة التقدم االقتصادي الذي يصل إليه كل
مجتمع .كذلك فرق كل من "آدم سميث" و "فريدريك ليست" بين عدد من مراحل النمو
المختلفة التي تمر بها اقتصاديات الدول وهي المرحلة البدائية ثم مرحلة الرعي تليها
الزراعة ثم الصناعة والتجارة ،كما قسم "كارل ماركس" مراحل التطور االقتصادي
إلى عدد من المراحل تبعا لدرجة اختالف وسائل اإلنتاج المستخدمة فهذه المراحل هي:
البدائية والعبودية واالقطاع والرأسمالية واالشتراكية.
ال شك أن تخليص البالد المتخلفة من معالم التخلف يفترض اقتصاديات هذه البلدان في
مواجهة العقبات التي تعترض سبيل التنمية االقتصادية والتصدي لها – سواء أكانت
اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية أم ثقافية – بما يكفل القضاء عليها.

133

مجلة الحوار – العدد 2020 - 74

والتنمية االقتصادية عبارة عن تحقيق نمو سريع ،مستمر وتراكمي في متوسط نصيب
الفرد من الدخل القومي الحقيقي خالل مدة زمنية معينة ،وهي بهذا المعنى تختلف عن
مفهوم النمو االقتصادي الذي يطلق على مجرد الزيادة في متوسط نصيب الفرد من
الدخل القومي الحقيقي ،وبناء على ذلك فإن التنمية االقتصادية إنما تمثل دخول االقتصاد
القومي من مرحلة النمو االقتصادي السريع ،وقيام الدولة بدفع المتغيرات االقتصادية
تجاه النمو بأسرع من معدل نموها الطبيعي ،فهي بذلك عملية إرادية من جانب
المجتمع ،يقول في هذا الصدد مارتن لوثر كنج" :التقدم البشري ليس تلقائيا ،وال هو
حتمي ..التقدم البشري عمل متعمد".

تعتمد عملية التنمية االقتصادية وجوهرها من أجل زيادة الطاقة اإلنتاجية والتي
تعتمد اعتمادا أساسيا على االستثمار المنتج في موارد المجتمع المادية والبشرية ،فيجب
أن تقاس التنمية على أساس معدل الصافي لالستثمار وليس على أساس معدل الزيادة
في الدخل القومي ،إذا كان االعتماد على المقياس األول يجنبنا الفروق التي تنتج عن
تبيان نسبة رأس المال إلى اإلنتاج أو نسبة رأس المال إلى الدخل ،من بلد إلى أخرى أو
من مدة زمنية إلى أخرى أو حتى من نشاط معين إلى نشاط معين آخر في نفس البلد،
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فمشروعات التنمية تختلف اختالفا واضحا من حيث البعد الزمني الذي يفصل بين
عملية االستثمار من جهة وتحقيق العائد من جهة أخرى .وهكذا نجد أن عملية التنمية
االقتصادية عملية إرادية تستلزم أوال القضاء على ما يواجهها من عقبات وتهيئة المناخ
المالئم لها كما تستلزم إقامة األبنية األساسية وتغيير البنيان االقتصادي للمجتمع وانتهاج
استراتيجية مالئمة للتنمية.
وإن عملية التنمية االقتصادية كانت دائما تتعثر في سوريا نتيجة الفساد والمحسوبية
وغيرها ،وخاصة مع دخولها في أزمة مستفحلة منذ بداية عام  2011بدأت العوامل
السياسية تؤثر بشكل سلبي ومباشر على الوضع االقتصادي ،وبدأ االقتصاد يعاني من
أضرار جسيمة نتيجة تراجع معظم القطاعات ،ونال ضربة قوية منذ بدء األزمة
السورية ،وإن من سخرية قدر السوريين أن يعيشوا أسوأ انهيار اقتصادي في البالد،
وقد ذكر تقرير صادر عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة “ ”FAOوبرنامج
الغذاء العالمي “" :”WFPتراجعت قيمة الناتج الزراعي من  263مليار ليرة في
 2011إلى  254مليار ليرة في  ،2013وهو ما يشير إلى الدمار الهائل الذي لحق
ببقية القطاعات ،فرفع من نصيب القطاع الزراعي بصورة نسبية ال كمية ،فقد عانى
القطاع الزراعي ضغوطا كبيرة ،حيث تقلصت المساحات المزروعة كثيرا بسبب
األوضاع األمنية والصعوبات في توفير مستلزمات اإلنتاج ،بالتزامن مع ارتفاع أسعار
المحروقات الذي انعكس على عمليات الري والنقل والتسويق ،والصعوبات الناجمة
بسبب انعدام األمن على الطرقات ،وانقطاع التيار الكهربائي واستخدام مولدات الكهرباء
التي تعمل على المازوت الذي ارتفع سعره ،إضافة إلى انتشار التلوث في بعض
المناطق ،وتخريب عدد من المناطق الزراعية والبنى التحتية.
حسب تقرير لمنظمة "فاو" عام " :2015يشكل اإلنتاج الزراعي في سوريا  25%من
الناتج القومي اإلجمالي ،المقدر بـ  60مليار دوالر ،وتقدر القوى العاملة في هذا المجال
نحو مليون عامل ،أي حوالي  17%من القوى العاملة ،المقدرة بخمسة ماليين عامل
في القطاعين العام والخاص" .كما أدت هذه األزمة إلى مغادرة رجال األعمال
والمستثمرين وهروب رؤوس األموال إلى الخارج ،وبالتالي تم انقطاع الخدمات بشكل
كبير ،وتحول االقتصاد بشكل تدريجي إلى اقتصاد حرب نتيجة اقرار النظام توجيه كافة
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مقدراتها لخدمة اآللة العسكرية ضد الرأي الحر والتظاهرات السلمية المنادية بالتحول
السلمي الديمقراطي أضف إلى ذلك العقوبات االقتصادية عليها والمعارك الدائرة في
معظم جغرافيتها من قبل تشكيالت جهادية إسالموية ،رغم دعم حليفتيها كال من روسيا
وإيران ،ولم تتمكن في القدرة على النهوض باقتصادها على ما كانت عليه قبل األزمة،
مما أدى إلى تراجع ملحوظ ومستمر في القوة الشرائية للعملة السورية ،وطال الضرر
كافة القطاعات دون استثناء ،كما لعبت عوامل أخرى في زيادة معاناة الناس منها انعدام
األمن واألمان وارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج وتراجع كبير في سعر الصرف،
لينعكس بدوره وبشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين.

يقول في هذا الصدد المفكر االقتصادي السوري الدكتور عارف دليلة" :إن حظر
النظام للرأي اآلخر تسبب في الكارثة التي نعيشها السوريون حتى اآلن ،كان باإلمكان
أن تلحق سوريا بركب الدول المتقدمة وأن تتجاوز أشكال التخلف لو كان هناك حرية
الرأي والتنظير والتظاهر ضمن قانون واعالم حر غير محتكر ،كان البلد في وضع
آخر تماما ،بسبب هذا الحظر سوريا ضاقت بكل شيء ضاقت باألموال والرجال
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والعقول والمستثمرين ضاقت بمواطنيها ،دائما كنت أقول يجب أن تتحول سوريا من
دولة طاردة إلى دولة جاذبة."...
وقد أدت هذه األزمة إلى إلحاق أفدح األضرار الهائلة في البنية التحتية في كافة
مؤسسات الدولة ومرافقها العامة والخاصة ،حيث يؤكد في هذا المجال أيضا الدكتور
عارف دليلة" :كان االقتصاد السوري يعاني الكثير من العلل حتى قبل عام ،2011
لكنه منذ أواخر عام  2011لم يعد باإلمكان الحديث عن اقتصاد وطني سوري ،فوسائل
االنتاج وقوى االنتاج وأماكن العمل والمنتجون واألسواق الداخلية والخارجية والقطاع
المصرفي والنقدي والبنية التحتية وكل عناصر النظام االقتصادي كانت ،بعد الشعب
واالنسان في سورية ،أكبر الضحايا المستهدفة بشكل مخطط سواء من قبل الخارج الذي
عاقب أول ما عاقب ليس النظام السياسي أو المسؤولين عن االنفجار وأشخاصهم
ومصالحهم ،بل تمتعت كتلة أثرياء الفساد والتجاوزات والحرب ،القدماء والجدد ،خالل
الكارثة بفرص نمو ما كانت لتحلم بها ،وإنما أيضا من قبل الهمجيين الذين ابتليت بهم
األرض السورية حيث أنصب تخريبهم على أسس الحياة االقتصادية للشعب ،ووقعت
الخسارة بكاملها على العامة الذين فقدوا فرص عملهم وشروط تجديد العملية اإلنتاجية
لديهم واغتصبت ودمرت احتياطيات االستهالك االنتاجي والشخصي ،فالقطاعات
االستراتيجية كانت أول ما تعرض للتدمير مثل النفط والغاز والحبوب ،إضافة إلى
تقويض التواصل بين قطاعات اإلنتاج والتداول والتصريف واالستهالك ،واستنزفت
جميع األموال والثروات الجاهزة ،وحتى اآلثار التي خلفها األجداد والحضارات
المتعاقبة والتي ال تقدر بثمن ،ونتيجة لتقسيم البالد بين األطراف المتحاربة الداخلية
وكذلك الخارجية أصبح حتى اإلنتاج المتاح ،والذي انخفض كثيرا بدوره ،يتكدس ويهدر
أما بالتلف أو باالغتصاب والنهب من قبل قوى األمر الواقع ،بينما ماليين المواطنين
يعانون من الحاجة والفاقة والجوع وغالبيتهم فقدت باألصل مصادر عيشها وعملها بل
ومأواها ،وأما أداة التداول الليرة السورية فقد أصبحت موضع تالعب مكشوف ،بعد
اإلطاحة بعشرين مليار دوالر من االحتياطيات المتجمعة من حرمان السوريين
واعتصارهم ،وكل ذلك تحول أدى إلى تورم لثروات المتالعبين مع انهيار سعر صرف
الليرة إلى أقل من  9%مما كان عليه مطلع عام  ،2011مع ما يعنيه ذلك من خسائر
هائلة لعموم الشعب وباألخص من ذوي الدخل المحدود ودفع قسما كبيرا من هؤالء
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ممن نجى من الموت أو لم يهاجر إلى الخارج إلى التحول إلى احتياطي تنهل منه
جيوش القتل واإلرهاب والخطف واالغتصاب من جميع األطراف واأللوان ،مما زاد
من تفاقم وتضخيم حجم الجرائم على مدى الساحة السورية."...

مع بقاء واستمرار هذه األزمة فقد ازداد العد التنازلي بشكل فظيع للحالة االقتصادية
سنة بعد أخرى ،وتراجع إنتاج القمح من  4مليون طن إلى  2.4مليون طن (بحسب
تقديرات الفاو  ،)2013وإن دل هذا على شيء إنما يدل على حالة التشظي الحاد في
البنى االجتماعية واالقتصادية والسياسية وحتى الثقافية ،وذلك من خالل الجهات التي
تتعارك على كامل الجغرافيا السورية .وبات معروفا بأن كل دولة من دول العالم تشتهر
بقطاع اقتصادي معين أكثر من باقي القطاعات االقتصادية تراتبيا ،فمثال سوريا تع ّد
بلدا زراعيا بامتياز ،وذلك فق المقاييس االقتصادية الحقيقية ،وأن الزرعة في سوريا
تعد من أهم القطاعات االقتصادية سواء بالصادرات أو بتوفير حاجات الناس لسد
االستهالك المحلي ،حيث يتمتع موقع سوريا بمناخ طبيعي مالئم ،مع وجود مصادر
المياه الجارية ،والمياه الجوفية ،وأراضي خصبة وأمطار متوسطة ،لذلك تصلح لكثير
من الزراعات المتنوعة .حيث نال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نصيبه من
الدمار والخراب كبقية القطاعات األخرى على أيدي التشكيالت اإلرهابية المتطرفة،
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وتحولت الكثير من األراضي الزراعية إلى ساحات معارك وحرب صعبت إمكانية
تأمين مستلزمات الزراعة من بذار وأسمدة وأدوية زراعية ،وذلك من أجل استثمارها
وزراعتها ،ليس هذا فقط بل وحتى صعبت إمكانية الوصول إلى هذه األراضي
الزراعية بسبب وجود معارك ضارية فيها ،كما تم تقطيع أوصال الكثير من المناطق
بعضها عن بعض ،نتيجة سيطرة القوى اإلرهابية في تلك المناطق .حيث أصدرت
إحصائية من قبل المكتب المركزي لإلحصاء في سوريا ،يبين أن متوسط اإلنفاق
التقديري لألسر السورية يعادل ثمانية أضعاف الدخل لعام  2018بلغ  325ألف ليرة
سورية شهريا ،بينما متوسط األجور والرواتب يتراوح بين  40 -30ألف ليرة سورية،
وأن  29%من األسر يعاني انعدام األمن الغذائي.
يشكك الدكتور عارف دليلة بهذا الرقم المعلن من قبل المكتب المركزي لإلحصاء حيث
يقول" :إن مبلغ  325ألف ليرة سورية وهو حاجة األسرة ال يتضمن نفقات أجور
السكن" ،كما أن الدكتور طالل مصطفى أيضا يكذب نسبة  29%من األسر التي تعاني
حالة انعدام في األمن الغذائي ،حيث يقول" :هذه النسبة غير صحيحة هناك مؤشرات
تقول بأن  90%من المواطنين السوريين تحت خط الفقر هذه المسألة ستنعكس على
كافة المستويات (االجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها) ،وعن تدهور سعر صرف
الليرة السورية أمام الدوالر يميز الدكتور طالل مصطفى بين فئتين في المجتمع
السوري ،فئة اعتاشت خالل سنوات الحرب التعفيش والنهب وسرقة أموال العام ،وفئة
أخرى فقيرة تعتمد على الحواالت من الخارج" ،لكنه يرى بأن كال المصدرين غير
دائمين ما يعني أن األزمة المعيشية ستكون أكثر حدة في المستقبل .ويعد االستقصاء
الذي أجرته جامعة طوكيو عام ( )2016للدراسات األجنبية للشرق األوسط بالتعاون
مع مركز الرأي السوري مؤشرا على البؤس الشديد ألغلبية المواطنين إذ يقول:
(الشريحة األكبر من المجتمع السوري  87.4في المئة تحت خط الفقر األدنى ،وفقا
لمعيار البنك الدولي ( 1.9دوالر يوميا للشخص) ،وأن ما تحتاجه األسرة يعادل ستة
أضعاف متوسط األجر المالي) .أما االستقصاء نفسه للعام  ،2017فيشير إلى أن نسبة
من المجتمع السوري تصل إلى  74.5في المئة أصبح دخلها أقل من  1.9دوالر يوميا
للشخص ،أي ما دون خط الفقر العالمي ،وضاقت نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى ما
دون  23في المئة ،إذ متوسط الدخل بين  300و 400دوالر ،واستمر انخفاض الليرة
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السورية إلى ما دون  10في المئة من قيمتها الحقيقية قبل األزمة .وعلى الرغم من أن
هذا االستقصاء قد جرى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام مع ما يعنيه ذلك من
غياب للمعطيات عن مناطق سورية واسعة تعاني الحصار والتجويع (الغوطة الشرقية
والغربية مثال ،محافظات الرقة ،ودير الزور ،وإدلب ،وأرياف حلب وحمص وغيرها)،
فإن هذه األرقام تتوافق ،مع ذلك ،مع الواقع المعيشي الصعب للسوريين الذين غدا
هاجسهم وه ّمهم اليومي تأمين لقمة العيش ألطفالهم.
إال أن هذه المؤشرات تنذر بأخطار كبيرة على المشهد االقتصادي السوري العام
وخاصة موضوع التضخم كارتفاع األسعار والعجز في الميزان التجاري والناتج
المحلي والدين الخارجي الخ ،...إن االهتمام بسالمة المنظومة االقتصادية ال بد من
الحفاظ على بعض المؤشرات كـ (معدل ميزان المدفوعات – معدل التضخم – معدل
البطالة – معدل النمو) .فيما ذكر تقرير لمؤسسة وورلد فيجين" :فإن الحرب فيما لو
استمرت حتى العام  ،2020فإن كلفتها االقتصادية قد ترتفع إلى تريليون وثالثمائة
مليار دوالر".
أصبح قطاع الزراعة يعاني تدهورا ملحوظا وإن العزوف عن الزراعة مرتبط بشكل
عضوي بالسياسات االقتصادية المتبعة من قبل المعنيين ،والوضع الحالي الذي يعيش
قسم كبير من المواطنين في ضنك شديد وإلى خدمات هامشية كبيع الخبز والغاز
والدخان ،والبسطات ومحالت البالة ،والخدمات الجانبية ،هو نتيجة غياب فرص العمل
الحقيقية .وأن تبعات ذلك على الوضع االقتصاد يشير إلى انهيار المنظومة االقتصادية
التي ترسخت جذورها على طول الجغرافيا السورية ،باإلضافة إلى مجموعة من
العوامل التي أدت إلى التدهور الوضع االقتصادي منها :تدمير القدرة اإلنتاجية وتقطيع
أوصال الطرق التجارية والعقوبات االقتصادية.
يقول (مهند هادي) المدير اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي في الشرق األوسط« :إن
األمن الغذائي لماليين الناس داخل سورية يواصل تدهوره حيث يصنف أكثر من سبعة
ماليين شخص على أنهم يعانون انعدام األمن الغذائي في أنحاء البالد بعد أن استنفدوا
مدخراتهم ولم يعودوا قادرين على إطعام عائالتهم» .باإلضافة إلى تخريب البنية التحية
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لهذا القطاع الحيوي الهام في حياة المواطنين من قبل اإلرهابيين والتكفيريين "داعش
وأخواتها" ،حيث تم تدمير وتخريب معظم الصوامع ومستودعات الحبوب ومحالج
األقطان وسرقة محتوياتها ونهب كافة موجوداتها من قطع ومعدات وآليات وأثاث،
وبفضل انتصارات "قوات سورية الديمقراطية و YPGو  YPJالمدعومة من التحالف
الدولي بقيادة واليات المتحدة األمريكية على أعتى قوة إرهابية عالمية المتمثلة بداعش
وأخواتها في آخر جيب من جيوبها في بلدة باغوز بدير الزور ،فبدأت خالياها النائمة
هنا وهناك القيام باألعمال اإلجرامية من اغتياالت وتفجيرات وإحراق محاصيل
الفالحين والمزارعين لموسم  ،2019 – 2018في كافة مناطق شمال وشرق سوريا
بهدف محاربتهم اقتصاديا لزعزعة الثقة بين مكونات هذه المناطق وأيضا بمثابة رسالة
لهذه المكونات مفادها بأن هذه اإلدارة ال تسطيع أن تأمن لكم األمن واألمان
واالستقرار ،ولكن بفضل وعي وتكاتف ووحدة مكونات هذه المناطق أفشلت جميع
مخططاتهم التآمرية ضدهم .لذا يجب البحث بكافة السبل والوسائل من أجل دعم هذا
القطاع الحيوي كونه أصبح يمر في واقع مرير يهدد المجتمع من االنهيار االقتصادي
واالجتماعي ،وهنا ال بد من التأكيد بأن المجتمع السوري لن يتعافى مالم يتعافى
اقتصاده ،كون االقتصاد يعتمد بالدرجة األولى على السياسات الصائبة والصحيحة التي
تدفع قطاعات واسعة من المجتمع إلى المشاركة في عملية البناء واالزدهار والتنمية
ذات المنتوج الفردي والجماعي.
وعند انتهاء العمليات العسكرية على كامل األراضي السورية ،وإيجاد بيئة مالئمة وحل
سياسي لكافة قضايا الشعب السوري يمكن البدء في إعادة أعمار ما خربته الحرب
الظالمة كون سوريا تملك مقومات التنوع االستثماري ،وكذلك الكادر البشري ،باإلضافة
إلى موقعها الحيوي ،بالتالي هي قابلة للعودة في ظل شروط سياسية وأمنية مغايرة،
بعيدا عن الواقع الفساد والمحسوبية ،واالحتكار الحصري.
لذلك ،يبدو جليا إن تحقيق السالم واالستقرار مرتبطا بعملية التوازن في المصالح
الدولية على كامل جغرافيا المنطقة ،مما يوحي بأن تحقيق االستقرار االقتصادي أيضا
لن يجد سبيله إلى التطبيق في الوقت القريب ،نستنتج مما سبق بأن الوضع السوري
سيتجه تدريجيا إلى تغيير خرائط سياسية جديدة في المنطقة بشكل عام.
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حوارات
حوار مع المناضل الكردي :عبد الحميد درويش
سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
وأحد مؤسسي أول تنظيم كردي في سوريا
(قبل وفاته)
ق بأمريكا ونتو ّهمُ بأنها ستقدمُ لنا شيئا مفيدا
أعتق ُد بأننا سوف نخطئ كثيرا عندما نث ُ

حاوره :ن ّواف بشّار عبدهللا

توفي في مدينة القامشلي فجر يوم الخميس  24/10/2019المناضل الكردي
المعروف األستاذ عبد الحميد درويش عن عمر ناهز  83عاما قضى معظمها
يتعرض إلى
في النضال السياسي دفاعا عن قضية شعب مظلوم تعرض وال زال
ُ
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تستهدف إرادته في الحرية والمساواة
الظلم والمؤامرات اإلقليمية والدولية التي
ُ
والعيش بسالم على أرضه .خالل مسيرته الطويلة الزاخرة بالعمل وفي ظروف
شاقة ،تعرض الراحل فيها إلى االعتقال التعسفي من جانب السلطات السورية
عدة مرات على خلفية نشاطه السياسي .بتاريخ  ،09/01/2019أجرت
صحيفة  NEWROZالصادرة باللغة الكردية لقاء مع الراحل ،فيما يلي،
الترجمة الكردية للحوار:
س :1كما تتابعون وض َع الكرد في سوريا ،فإنهم يعيشون أسوأ َ أوضاعهم .فمن جهة ،ت ّم
احتالل منطقة عفرين منذ عام تقريبا من جانب النظام التركي وحلفائه ،وتقو ُم تركيا اليوم
بتهديد الكرد في شرق الفرات ،ومن الواضح أنّ خطرا محدقا يهدد الكرد .أنت كسياسي كردي
وصاحب تاريخ وتجربة سياسية
معروف وأحد مؤسسي الحزب الكردي األول في سوريا
َ
طويلة ،ما هي قراءتكم لألحداث وتقييمكم للوضع بصورة عامة؟

ج :1ال َّ
شك في أن هناك خطر كبير من جانب تركيا بأن تقدم على احتالل
أنظر
المناطق الكردية في سوريا كالجزيرة وكوباني وتُخضعها لسيطرتها ،وإنني
ُ
إلى هذه المسألة بجدية تامة وأقول ،بأن تركيا سوف تقوم بعمل ما في مناطقنا،
أما ما هو طبيعة هذا العمل ،ومن أين يبدأ ،فهذا ما ال أعل ُمه.
قرار اإلدارة األمريكية بسحب قواتها العسكرية من سوريا؟ ترى،
س :2كيف تقيّمون
َ
هل انهارت العالقة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش األمريكي بشكل
فجائي ونهائي وتم تعبي ُد الطريق أمام الجيش التركي الجتياز حدود بالدنا الدولية؟

ج :2من وجهة نظري ،أرى أن العالقة بين "قسد" وأمريكا لم ْ
تكن صحيحة
ْ
وجدت أمريكا مصلحتها وفائدتها في تلك
باألساس ،بل كانت عالقة يومية ،حيث
العالقة ،وقامت باستخدام "قسد" عسكريا ضد أعدائها بغية تحقيق أهدافها هي.
وأرى بأن أمريكا لم ْ
تتفق مع "قسد" رسميا واستراتيجيا ،فحينما لم تع ْد لها حاجة
عها ،تتر ُكها خلفها وترحل! أعتق ُد باننا سوف نخطئ كثيرا
بـ قسد ،سوف تود ُ
عندما ُ
نثق بأمريكا ونتوهم بأنها ستقد ُم لنا شيئا مفيدا ،وفي هذا الصدد ،يمكنني
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التذكير بتجربة البارزاني معها ،وهي ليست ببعيدة حيث كانت باألمس القريب،
وال يزال موقف األمريكان ماثال أمام األنظار عندما ترك كيسنجر البارزاني
خلفه في العراء ورحل ،فإنها سوف تتركُ "قسد" أيضا خلفها وترحل!
س -3تتناقل وسائل اإلعالم نبأ تشكيل قوة عسكرية عربية من مصر والسعودية
واإلمارات العربية المتحدة إلرسالها إلى شمال سوريا ،كيف تنظرون إلى هذا
االحتمال؟

ج :3إنني ال أعتقد ّ
بأن مثل هذه القوة العسكرية المزمع تشكيلها ستصل إلى
شمال سوريا .إن الغاية من نشر هذا الخبر هي أن أمريكا تريد القول بأ ّن قواتها
ستغادر سوريا ،وستح ُّل هذه القوة مكان قواتها المنسحبة .أؤكد بأنني ال أصدق
أن تحل قوة عربية مكان قوة أمريكية منسحبة من سوريا.
س -4لقد أثبت االئتالف السوري المعارض بأنه ال يمثّل شعوب سوريا ،حيث قامت
تحارب حقوق الشعب الكردي علنا ،كما أنها
بتسليم إرادتها للحكومة التركية ،وهي
ُ
اظهرت وحشيتها أثناء وبعد احتالل عفرين .ترى ،في مثل هذا الوضع ،أال يستطيع
حزب االتحاد الديمقراطي ) (PYDوالمجلس الوطني الكردي ( )ENKSوالتحالف
الوطني الكردي والحزب الديمقراطي التقدمي عق َد اجتماع والجلوس على طاولة
واحدة ،وذلك لكي يتحدوا فقط لمواجهة االحتالل من خالل القيام بحركة ونشاط
دبلوماسي سياسي على مستوى الداخل والخارج؟!

ج :4لقد بات واضحا للعيان ّ
فقدت استقالليتها وسلّ ْ
ْ
مت
بأن المعارضة السورية قد
تتطلب
قرارها لألتراك ،حيث تقوم تركيا بتوجيهها كما تشاء وحسب ما
ُ
مصال ُحها .لقد حاولنا نحن وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا القيام
بواجبنا في هذا الشأن ،إ ْذ قمنا بتوجيه دعوة للطرفين الرئيسيين ،أي  PYDو
 ENKSأكثر من  3مرات إلى عقد اجتماع عاجل لبحث هذا الوضع الناشئ
ومناقشته ،للخروج بموقف يقضي بإرسال وفد مشترك إلجراء لقاءات مع الدول
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ذات الشأن إلبعاد الخطر التركي عن شعبنا .لكن ،أقولها وبكل أسف ،لم يحضر
رفاقنا في  PYDو  ،ENKSوأرسلوا لنا رسائل سلبية .إنني اآلن أقول
وبصراحة ،بأن الطرفين يتحمالن المسؤولية الرئيسية عن إيذاء شعبنا!
س -5قام حزبُكم مؤخرا بمبادرة عقد اجتماع عام لكافة أحزاب الحركة السياسية
الكردية ،ولم يحضر الطرفان اللذان تفرقهما الخالفات .برأيكم ،إذا لم نستطع أن
نجتمع معا في ظرف معقد كالذي نعيشه اليوم ،كيف سنتمكن من خوض غمار النضال
لمواجهة أعداء وجود شعبنا؟

ج :5وأنا أيضا كإنسان كردي ،أتساءل ْ
إن لم نستطع عقد لقاء مع بعضنا ،تُرى
كيف سنقوم بخدمة الشعب الكردي وقضيته؟! أعتقد بأنهم لن يستطيعوا وليس في
مخيلتهم أن يقدموا على عمل لخدمة الكردايه تي ،فلو كان هذا األمر في حسبانهم
لقالوا :فلنجتمع مرة مع أخوتنا .لكن ذلك لم يحصل لألسف ،بل كانوا على الدوام
يحاربون هذا ويحاولون إقصاء ذاك وإبعاده عن الحركة الكردية .هذا األمر
وحده قد أخذ مكانه في مخيلتهم ،وليس بحسبانهم تقديم خدمة للقضية الكردية
تساهم في تحصيل حقوقه .أتمنى أن يكون هذا هو نهاية أخطائهم ،آمال أن
يراجعوا سياساتهم القديمة ويستبدلوها بأخرى تنسجم مع الواقع ،وأال يسيروا
على هذا الدرب كما يسير األعمى دون رؤية ونور.
س -6أمس ،ت ّم إطالق مبادرة جديدة من جانب المؤتمر الوطني الكردستاني KNK
لنفس الغاية ،أي ل ّم شمل الحركة الكردية ،هل هناك أمل للوصول إلى النتائج المرجوة
بنظركم؟

ج :6أعتق ُد ّ
بأن هذ المبادرة لن ترى النجاح أيضا ،فلو كان وحدة الحركة الكردية
هو الهدف لدى  KNKوحلفائه لكانوا استجابوا لمبادرتنا واتحدوا معنا .إنهم
يقولون :لن تحصل وحدة الكرد إال عن طريقنا .حقا إني ال أعلم ما هي الوحدة
التي يريد  KNKتحقيقها! كإنسان يعمل في حقل السياسة ،إنني ال أدركُ ماذا
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يريده  ،KNKوال أعتقد بأن غيري من الناس يدركون ذلك ،أظن بأنه يرمي إلى
مواجهة األمور اإليجابية التي تصدر عن الحركة الكردية وخنقها.
س -7كيف تنظرون إلى مستقبل سوريا والقضية الكردية فيها؟ ترى ،هل األزمة تسير
نحو الح ّل أم إلى مزيد من التعقيد؟

ج :7أرى أن الوضع في سوريا يتجهُ نحو التأزم والتعقيد ،فلم نج ْد حتى اآلن
بصيص أمل يوحي بتوجه األزمة نحو الح ّل ،لهذا أتوقع أن تتدحرج األمور نحو
األسوأ .آمل أن تتضافر كل الجهود لوضع ح ّد لهذا الوضع الكارثي .كفى! نعم
كفى ،فقد عانى السوريون الكثير من اآلالم والمآسي والتهجير ،ومن الضروري
أن يت ّم إنهاء هذا العمل السيء .كفى عذابا وآالما للسوريين!
س -8في نهاية هذا اللقاء ،ماذا تريد أن تقوله أستاذنا الفاضل؟

ج -8إنني أتمنى النجاح والموفقية لجريدة  NEWROZوهيئة تحريرها ،آمال
أن تتمكن من القيام بدور جيد في مجال اإلعالم الكردي وتقدم خدمة جيدة للشعب
الكردي وحركته السياسية ،وتصبح عامال لوالدة إعالم مفيد لشعبنا وحركته،
ي يعاني من ضعف .فاإلعالم الموجود ،إما أنه
وإنني أعتقد بأن اإلعالم الكرد َّ
يخدم األحزاب أو يخدم األفراد لألسف ،وال يعمل بحيادية لخدمة القضية
الكردية .آم ُل أن تكون  NEWROZإحدى الجرائد الكردية التي تنير الدرب
أمام الشعب.
قامشلو في 09/01/2019


نشر الحوار في جريدة  – NEWROZالعدد2019 /140/
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شهادات
ي !!...
ُ
بعض َوصيتي :العراق وطني النهائي  ...كُردُستان حبيبت ّ

جمعة الالمي
معسكر الحبانية 15 :آذار  1963ـ المحكمة العسكرية ،أمام رئيس المحكمة
الزعيم عبد يونس ،وهيئة المحكمة...
في ذلك اليوم المخيف ،وفي تلك األجواء المرعبة ،بعد نحو شهر على إنقالب
الحر ،وصية
شباط الدموي ،إرتفع صوتي أمام رئيس المحكمة ،منفذا بإختياري
ّ
خاصة ،مكتوبة بخط يد الشهيد سالم عادل(( :نعم ،أنا النائب الضابط جمعة
الالمي ،المتهم بإنتمائي الى الحزب الشيوعي العراقي ،أُؤيد قيام دولة للشعب
الكردي ،على أرض كُردُستان التاريخية ،ألنني أحترم حق الشعوب في تقرير
مصيرها بنفسها ،من دون تدخل خارجي ،أو وصاية أجنبية ،وفي ظروف
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ديموقراطية مالئمة تماما ،حتى نقول جميعنا ،كلمتنا في مستقبل بالدنا ،بحرية
تامة)).
وكان ثمن هذا الموقف سبع ( )7سبع سنوات سجن من أجل ُكردُستان ،وخمسا
الحر والشعب السعيد.
( )5وخمس سنوات أخرى من أجل الوطن
ّ
اليوم ،أنا القاص ـ الروائي جمعة الالمي ،وأنا في شيخوختي ،وآالمي المبرحة،
وإبتعادي القسري عن العراق ،أعود وأُكرر موقفي ذاك ،بعنوانه العريض،
وتفصيالته الدقيقة جميعها ،ألنني إخترت ثقافة الحرية والمسؤولية والكرامة
حر ،يبنيه مواطنوه األحرار.
الوطنية ،فأنا ،اليوم وغدا ،سأبقى أُنادي بوطن ّ
وهذه هي بعض وصيتي ،قبل أن أنتقل الى جوار الرفيق األعلي.
وهللا على ما أقول شهيد.
*(جمعة عجيل درويش راشد الالمي الطائي)
قاص ـ روائي
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مطبعة كردستان في القاهرة
أول مطبعة كردية

فارس عثمان
ساهم اختراع األحرف المعدنية المتحركة على يد األلماني يوحنا غوتنبرع
عام 1436م على تطور الطباعة التي أدت إلى تطور الكتابة وحركة البحث
العلمي في مختلف المجاالت ،وازدياد االقبال على القراءة والترجمة والتواصل
الحضاري بين مختلف الثقافات .وبذلك كانت الطباعة الحديثة ثورة بكل ما للكلمة
من معنى في التاريخ العالمي .وكبقية شعوب العالم عرف الكرد الطباعة،
وولجوا هذا المجال حتى وإن جاء متأخرا إلى حد ما ،وحملت أول مطبعة كردية
أسم (كردستان) التي أسسها فرج هللا زكي الكردي في القاهرة في بداية القرن
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العشرين باسم مطبعة (كردستان العلمية) بالتعاون مع صديقه محي الدين
صبري ،الذي ربما اقتبس مؤسسها االسم من اسم أول صحيفة كردية
(كردستان) التي أصدرها مقداد مدحت بدرخان في القاهرة عام .1898
تعتبر مطبعة كردستان العلمية أول مطبعة ودار نشر كردية ،رغم أن االمير
مقداد مدحت بدرخان يشير إلى أنه طبع العددين الرابع والخامس من جريدة
كردستان  1898في مطبعة كردستان ،إال أنه ال يشير إلى مكان وصاحب
المطبعة .ومن هنا تعتبر مطبعة كردستان العلمية التي أسسها فرج هللا زكي
الكردي في  13شباط 1907م 1325 /هـ في درب "شارع" المسمط بحي
الجمالية التاريخي في القاهرة قرب الجامع األزهر أول مطبعة كردية .رغم أن
المطبعة لم تتأسس من أجل طباعة ونشر التراث الكردية إال أن صاحبها الذي
عرف ولقب بالكردي اشتهر بمنبته الكردي وبوسطه الكردي وبالتعاون مع الكرد
سواء في القاهرة أو في سكنه في رواق األكراد بالجامع األزهر ،ومن ثم في بيته
في الجمالية الذي كان يتابع فيه عمله ،وقد عرفت هذه المطبعة في الوسط الثقافي
المصري آنذاك بـ (مطبعة الكردي) ،لصاحبها ومؤسسها فرج هللا زكي الكردي
(المريواني) ،نسبة إلى مدينة (مريوان) ،بكوردستان إيران حاليا.
ولد فرج هللا زكي صاحب المطبعة عام 1882م في مريوان بكردستان
الشرقية ،وبعد أن نال قسطا من التعليم في بلده ،سافر إلى (مصر) ،في أواخر
القرن التاسع عشر الميالدي ،لمتابعة دراسته بالجامع األزهر وسكن في رواق
األكراد بالجامع األزهر ،وخالل اقامته في رواق األكراد ومتابعة دراسته بدأ في
جمع الكتب والمخطوطات التراثية وخاصة الدينية والتجارة بها ،وبعد أن راجت
تجارته هذه قام بإنشاء مطبعة في حي الجمالية التاريخي بالقاهرة عام 1907م/
1325هـ .وقد برز بين أقرانه في الجامع وتفوق في دراسته حتى لقب بالشيخ،
وفي بداية العقد الثاني من القرن العشرين تعرف على البهائية عن طريق (عبد
البهاء) ،وأعجب بدعوته وبأفكاره واعتنق البهائية ،وأصبح أحد أعمدتها ومن
أشد المدافعين عن (البهائية) في مصر ،ولما اكتشف أمره ،تم فصله من
(األزهر) ،ومن (رواق األكراد) ،التي كانت تشترط إسالم الطالب ،فاشترى
دارا في حي الجمالية وعاش فيه حتى وفاته .1940
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رغم اعتناق فرج هللا زكي البهائية إال انه لم يطبع سوى كتابين عن البهائية
حيث أستمر في طباعة ونشر الكتب اإلسالمية وخاصة الكتب السلفية ،بالتعاون
مع صديقه محي الدين صبري الكردي الكانيمشكاني (1940 -1860م)  ،الذي
ولد في قرية كاني مشكان من قرى سنندج بشرقي كردستان ،لعائلة نبيلة وثريّة،
بعد أن أستكمل دراسته الدينيّة في إيران ،سافر إلى تركيا ث ّم رحل إلى مصر في
 ،1900الستكمال دراسته في جامع (األزهر) .
كان محيي الدين الكردي ضالعا في اللغة الفارسية وآدابها باإلضافة إلى اللغة
العربية واشتهر بتحقيق وتصحيح الكتب التراثيّة ،تعاون مع فرج هللا زكي
الكردي في إدارة مطبعة كردستان العلمية ،وساهم في تصحيح وتدقيق ونشر
العديد من الكتب على نفقته الخاصة ،من بينها كتاب شرفنامه لشرف خان
البدليسي ،اعتنق البهائية تحت تأثير صديقه فرج هللا زكي ،رغم ذلك تميز
بالتسامح الديني والمذهبي ،توفي في مصر عام .1940
كانت مطبعة كردستان العلمية من المطابع المشهورة في مصر نظرا لحداثة
اآلالت التي استوردها صاحبها فرج هللا زكي والدقة والمهنية في تدقيق ومراجعة
النصوص التي كان يطبعها ،وكان ذلك سببا في لجوء بعض العلماء والناشرين
إلى مطبعته لطبع الكتب التراثية التي تنوعت بين ((العقائد "أو علم الكالم" وكتب
المنطق والفلسفة ،ثم كتب التفسير واألخالق والتصوف والفقه .وباإلضافة إلى
المطبعة التي كانت بمثابة مكتبة ودار نشر ،فتح فرج هللا الكردي مكتبتين لبيع
وتجارة الكتب األولى مكتبة فرج هللا لتوزيع المطبوعات في حارة الصنادقية
قرب الجامع األزهر ،والثانية في "حوش عطا" على الشارع الرئيسي لحي
الجمالية بالقاهرة .وتولى فرج هللا زكي تصحيح معظم ما كان يطبعه من كتب،
وكان يعاونه صديقه محي الدين صبري وأحيانا رجل أزهري من مدينة سيرت،
في كردستان الشمالية ،يدعى إبراهيم الخطيب الحسني السلفي اإلسْعردي
األزهري .باإلضافة إلى بعض الطالب الكرد الذين كانوا يدرسون في الجامع
األزهر وينزلون في رواق األكراد.
ويشير الباحث الدكتور عماد عبد السالم رؤوف إلى أنه تم طباعة  126كتاب
في مطبعة كردستان العلمية منها  116كتاب خالل الفترة من 1907-1930م،
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و 6كتب لم تذكر عليها تواريخ الطبع ،وأربعة كتب أعيد طبعها في تواريخ
مختلفة .وآخر كتاب تم نشره في مطبعة كردستان العلمية هو كتاب "شرفنامه"
باللغة الفارسية مع مقدمة عربية لدمحم علي عوني عام 1930م1347 /هـ ،وقد
قام بتدقيق الكتاب هو ودمحم علي عوني ومحي صبري الكردي وجالدت بدرخان،
وبعد طباعة ونشر "شرفنامة " توقفت المطبعة دون أن تعلن ذلك ،أو يوضح
صاحب المكتبة ذلك.
وقد مهدت مطبعة كردستان الطريق أمام الكرد للولوج إلى هذه الصنعة أو
الصناعة التي تطورت بشكل سريع في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية
القرن الواحد والعشرون التي دخلت في مجاالت عديدة خاصة بعد اختراع
الطباعة الثالثية األبعاد.
المصادر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1مطبعة كردستان العلمية تاريخها ومطبوعاتها ،تأليف :د .عماد عبدالسالم رؤوف
 )2األكراد في مصر عبر العصور ،تأليف :درية عوني ،محمود محمد زاد ،مصطفى محمد
عوض ،الطبعة األولى ،القاهرة1432 ،هـ2011/م.
 )3شرفنامة ،شرف خان البلدليسي ،ترجمة محمد علي عوني ،مراجعة وتقديم يحيى الخشاب ،دار
الزمان ،دمشق ،ط.2006 ،2
 )4الحوار العربي الكردي ،اعداد وتقديم عدنان المفتي ،مكتبة مدبولي -القاهرة ،ط.1999 ،1
 )5محي الدين صبري الكردي ،جالل زنكَابادي
.html2012/07/08/27374http://www.gilgamish.org/:
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شعر
أغنية النهر

نارين ديركي
 -1أرحل إلى ال مكان
حيث كون أعزل ونهر وحيد
أجلس على الضفتين
أنفخ فأرتعش أنا والكلمات
ويغ ّني النهر
ذلك الصوت الجميل يتغلغل في نسغي
فأصير نهرا
ترتعش مياهي
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ثم تكون األشجار.
.....
 -3ثمة شمال حزين
ومحطة كانت بيتنا
باب عتيق كُتب عليه
أنا جدار تهدّم بفعل فاعل.
........
 -3مرافئ افتراضية
تعج بنحيب حفاة
هناك
حيث تُرمى القلوب كأحجار نرد
نحو احتمال يشبه الحياة أكثر.
............
-4ها أنت ذا تمدني بالحب من جديد
ال أقصد الحب كما هو لدى اآلخرين؛
هو حب أكثر
بجسد امرأة أقل
بنظرة رجل أقل
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بعشق لم يرد في الكتب
لسنا صديقين
لسنا حبيبين
لسنا غريبين
لسنا قريبين
نحن جسر
وحياة
تعبر موتا كثيرا
في مدن الحزن الكثيرة.
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قصة:

بائع الفواكه
عامر فرسو
اارة
يصاااي ُح بااادوره كماااا اآلخااارين يماااأل ُ فاااراغ ال ّ
ساااوق بأساااماء الفواكاااه ما ّ
بلغتااااه العربيّااااة األ ّم وتااااارة بلكنااااة كورديّااااة محبّبااااة ..قباااال ساااانتين دخاااال مدينااااة
صاااور ويااادُه مقيّااادة فاااي قبضاااة
الحساااكة مااان جهاااة الجناااوب آتياااا مااان رياااف ال ّ
سااامراء ذات األربعاااين عاماااا وحلااام احتااارق ماااع رحيااال زوجهاااا ،ومااان
والدتاااه ال ّ
يومهااا أينااع حلااام واحااد فقاااط فااي كاا ّل حياتهاااا أن تحااافظ علاااى ولاادها ،بصاااعوبة
بالغاااة اساااتأجرت منااازال وبعاااد بضاااعة أيّاااام اشاااترت حصااايرا وميزاناااا صاااغيرا
ساااوق تبيااا ُع فقاااط قلااايال مااان الفواكاااه وتتحاشاااى
واتخاااذت لهاااا ركناااا فاااي هاااامش ال ّ
ااف الحصاااير الااادّبق تحااات إبطهاااا
االخاااتالط ماااع أحاااد ،وحاااين تنفااا ُد بضااااعتُها ،تلا ّ
ااابض علااااى رسااااغ صااااغيرها مخافااااة
حاملااااة مياااازان كساااابها بيااااد وباااااألخرى تقا ُ
هاااجس رهيااب يهجااا ُع فااي قلبهااا ،يحااا ّل المساااء كئيباااا كاا ّل يااوم وهاااي تاارى فاااي
الغاااروب ماااوت زوجهاااا ،تمساااح دموعهاااا علاااى عجااال وتاااداري وجههاااا وهاااي
يكتااااب األبجديّااااة ويرساااا ُم اساااامه علااااى صاااافحة هويّااااة
تعلّاااا ُم صااااغيرها كيااااف
ُ
جديدة:
 هاااا قاااد بلغااات السّادساااة ياااا صاااغيري ،وبعاااد شاااهر لااان ترافقناااي كااا ّل ياااوم إلاااىساااوق بااال ستنضااا ُّم إلاااى أصااادقاء جااادد وعاااالم جدياااد .قالااات ذلاااك وهاااي تمسااا ُد
ال ّ
على شعره األصهب..
فااي اليااوم التّااالي تعثّاارت فااي دربهااا وأفلاات المياازانُ ماان بااين أصااابعها فتلقفتااه
ي صااااغيرها الااااذي انكاااابّ باااادوره يرفاااا ُع
علااااى عجاااال وهااااي تنظا ُ
ااار فااااي عيناااا ّ
الميااازان كأنّاااه يعلااا ُم ّ
صاااباح افترشاااا
أن ساااقوط الميااازان أمااار جلااال ،فاااي ذاك ال ّ
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الحصاااير وعلياااه ر ّماااان ذو قشااار أحمااار ،فقالااات الوالااادة ُ إنّاااه ُر ّماااانُ الفااارات ياااا
صاااغيري ..أصااادحْ باااأعلى صاااوتك ُر ّماااانُ الفااارات..Hinarê Feratê* ..
ااغير علاااى ُر ّماناااه يحا ُّ
ااث النّااااس علاااى ال ّ
شاااراء و األ ُّم باسااامة تنااااولهم
صااااح ال ّ
صا ُ
األكيااااااس ..فجاااااأة اماااااتأل الفااااارا ُ
ْ
ااااايرت أجسااااااد،
واألرض ماااااادت ،تطا
غ دويّاااااا
ُ
اااناديق بالسااااتيكية و بقايااااا عربااااات تشا ّ
ُ
اااظت بينهااااا لتزيااااد مساااارح
أكياااااس ،صا
ااااخب وفاااي السّاااماء تشاااتّت صاااداه
ص
ُ
ي ال ّ
الوجاااع وهجاااا حارقاااا ،انحسااار الااادّو ّ
حتّاااى انهمااارت مااان خوائاااه أشاااالء آدميّاااة و نتاااف مااان أكيااااس ساااوداء ملتصاااقة
بحصااااى متطااااايرة و بقايااااا فواكااااه وخضااااار علااااى أرض حمااااراء بالاااادّم كأنّهااااا
لتوها مع صيحة:
تنت ُح وجعها حول بقعة سوداء لسيّارة انفجرت ّ
"للاُ أكبر"..
اار ماااذعورين ،يرتااادّون عااان بعضاااهم فاااتلف ُ
ااواب الحوانيااات
ظهم أبا ُ
تالطااام البشا ُ
تبصاار يقفاازون متعثّاارين بكاا ّل مااا أوجااده اإلنسااانُ فااي ذلااك
خارجااا وبعيااون ال
ُ
سااااوق ال ّ
ضااااا ّج بصااااراخ الباعااااة وتفاصاااايل صااااباح المدينااااة ال ّراقاااادة
شااااعبي ال ّ
ال ّ
ّ
علاااى ضااافّة نهااار الخاااابور ،لحظاااات وتوافاااد علاااى المكاااان قاااوى األمااان المحليّاااة
ي ،ومااان خلفهااام لمعااات عدسااااتُ اإلعاااالم تُوثّا ُ
وفا ُ
ااق
اارق اإلساااعاف والااادّفاع المااادن ّ
الوجااو ُم وجااوه البشااار،
المااوت فااي ذاكاارة المدينااة ،عااال عويااا ُل ال ُحاازن وتساالّق ُ
وطفح حتّى بلغت مآذن المدينة تعلنُ الحداد.
ّ
والمقاااابر
الممزقاااة،
فاااي مشاااافي المديناااة يرقااا ُد ماااا ال يحصاااى مااان األجسااااد
ُ
ّ
المقطعاااااة األوصاااااال ،علاااااى سااااارير ذي
تهيّاااااأت لتحضااااان عشااااارات األجسااااااد
عجاااالت كاااان صاااغير لااام يتجااااوز السّادساااة مااان عماااره يُااادفع باااه إلاااى غرفاااة
اازق األطاااراف يلفااا ُ
العملياااات فاقاااد الاااوعي ُمما ّ
ظ الااادّم فاااي كااا ّل مكاااان ،تساااارعت
إلياااه أيااادي الحكماااا ُء إالّ ّ
أن ياااد حكااايم الماااوت كاااان أسااارع ،ماااات الفتاااى فاقااادا
ي
قااادمين وذراعاااا فاااي التفجيااار ،وماااا بقاااي لااايس ساااوى كتلاااة مااان شاااواء آدمااا ّ

157

مجلة الحوار – العدد 2020 - 74

الوجااااود ،سااااجّاه أحاااا ُد
يعلااااوهُ رأس ظاااا َّل فااااي بهاااااء خلقااااه بحكمااااة ماااان قضاااااء ُ
باااراد الماااوتى ..توافاااد األهاااالي
األطبّااااء بماااالءة بيضااااء وأشاااار بوضاااعه فاااي ّ
يتعرفااااون علااااى الضّاااحايا ويسااااتلمون موتاااااهم ،مالاااات ال ّ
ااامس
علاااى المشااااافي ّ
شا ُ
ّ
ّ
ُ
ُ
عتم اة الليلااة التااي لاام تاانم فيهااا المدين اة ،وطااال حتّااى اناابلج الفجا ُار
للغااروب لتباادأ ُ
كئيبااااا علااااى عشاااارات القبااااور ال ُمعاااادّة لضااااحايا اختلطا ْ
ااات أشااااالؤهم وسااااجتهم
جميعاااا راياااةُ ال ّ
ااغير فقاااد ظااا ّل
شااامس* شاااهداء فاااي عهااادة األرض ،إالّ ذاك ال ّ
صا ُ
فاااي باااراد المشااافى لااام يساااتفقده أحاااد مااان سااا ّكان المديناااة ،ولااام يعثااار فاااي مكاااان
ي شاااايء يااااد ّل علااااى هُويّتااااه ،فوالدتُااااه الّتااااي تشا ّ
اااظت أشااااالء
التّفجياااار علااااى أ ّ
ُمبعثااارة ومحترقاااة فاااي أتاااون ناااار التّفجيااار ُجمعااات بقاياهاااا ماااع أشاااالء بضاااعة
ي هُويّاااةُ ،
غرباااا ُء عااان بعاااض
أجسااااد أخااارى ودُفنااات مجتمعاااة ال يُ ْعااار ُ
ف لهااام أ ُّ
ّ
ْ
دار البلديّاااة جثاااة
فاااي قبااار الحيااااة ودواماااة الماااوت ..بعاااد ثالثاااة أيّاااام
اساااتلمت ُ
صغير المجهول ،ودُفن في قبر د ُّون على شاهدته:
ال ّ
ُكااا ُّل نفاااس ذائقاااةُ الماااوت "باااائع الفواكاااه" مجهاااول تااااريخ الاااوالدة ،استشاااهد فاااي
عمر الطفولة سنة  . 2019الفاتحة.
++++++++
*ُ :Hinarر ّمان باللغة الكردية
*راية الشمس :إشارة إلى العلم القومي لألكراد
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إصدارات جديدة
 في ذكرى األمير كاميران بدرخان

خاص من مج ّلة دراسات كوردية ) (Études Kurdesفي باريس
صدور عدد
ّ
حول الشخصية الكوردية كاميران بدرخان ،اللغوي والشاعر والدبلوماسي والحائز
على شهادة الدكتوراه في القانون.
يتض ّمن العدد الخاصّ  ،الصادر في حزيران  ،2019بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة
األمير الراحل ،مقدّمة ،باللغة االنكليزية ،بقلم باربارا هينينغ بعنوان :تاريخ العائلة
العثمانية-الكوردية البدرخانية في الحقبة العثمانية األخيرة .ومقالة أخرى بقلم أحمد
كاردام ،بعنوان ،األمير بدرخان  :سنوات المنفى.
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يحتوي العدد الخاصّ أيضا شهادات لكتّاب وكاتبات فرنسيين وكورد وهم :م.
مالميسانج ،وجويس بلو ،وبرنار دوران ،وجان ماري براديه ،وجيرار شاليان،
وكندال نزان ،واألميرة سينم بدرخان ،ابنة جالدت بدؤخان شقيق األمير الراحل
كاميران .ويض ّم العدد الخاصّ من مجلّة (دراسات كوردية) بين دفّتيه بعض الوثائق
والمخطوطات من مقاالت وصور ورسائل .وكذلك الترجمة الفرنسية لبعض القصائد
الشعرية لألمير الراحل .وينتهي العدد ببيبلوغرافيا خاصّة باألمير الراحل ،تضم أعماله
ونتاجه الثقافي.
+++++++

 رواية "ال أصدقاء سوى الجبال" نالت جائزة كبرى

صدور رواية الالجئ الكوردي بهروز بوشاني من كوردستان ايران .وهي
باالساس كتابات ويوميات تحت عنوان (مذكرات الالجئ) الذي تم توصيفه بأنه
عمل أدبي مذهل حتى نال جائزة السيرة الوطنية في استرالياManus ( :
refugee Behrouz Boochani has won Australia’s
 .)National Biography awardفي روايته لخص تجربته المريرة
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طوال ست سنوات من االحتجاز في جزيرة مانوس .كما يسرد حكايته في السفر
من اندنوسيا الى استراليا على متن قارب .وكان الناشط والصحفي بهروز قد
هرب من ايران عام  .2013وقد شيد هيكل النص في أجواء اعتراض ومقاومة
لسجين في جزيرة نائية محجوز بطريقة غير انسانية .دفاعا عن الحرية وحق
الحياة .ووصفها الخبراء الذين منحوه الجائزة بأن كتابة ملحمية واخبارية
وتستند على الجذور السردية االيرانية.
++++++++
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