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 شكر

 

ياو   ومالم، هما  بلاا اليريار ما  الاذي  الت يناو سرا، أنه لوال التعاوو  الااو   أذيعال 

ياا جز جميعاو وأحوالهاو، أشكايرهمممينو أل ا جمع هاذا اليام ما  المعاوماو  لا  المن  ا  

خ شدي أحمدد جعفدرير الساي  ذاخااهم لولاو  و  ذير اسموئهم وهم يرر أي الح ي ا   الكير

ياو  أاااي التريياا ال اومي واالجتماولي، والحالذي ياو  يياو  كارييو لاي  اسماعيل زاده

ليار ضا يالذي يو  له أ إبراهيم خليل عيسىأستوذي الفوضا يذلك ، واالجتمولي  لامن   

غ  أي تكذيا وتهذيا يتولوتي، ل ا ل  الت بيق الاغاوي الاذي وااا أحيوناو حلاص حا  اايو

  ليوماهو ج ي   لف را 
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 عزيزي القارئ

لاااوألحر   األسااامو  لعااا  رأيناااو مااا  الضاااروري يتولااا  ،ل بااا  أاااي التورياااقلغيااا  ا    

 ê e , , u , i , î:  مراا  ، وذلك الحتوا  الاغ  الير ي  لاص أحر  اوتي  خوالالتيني 

, a , û ,  ،الحرو  لفظهو أي ال را   العرلي   و  تكييااعا يلو   مو هي و  

و  واأللج ياا  الالتينياا  المسااتعما  لاا   األياارا  ومااو ي ولاهااو ماا  الحاارو  والحرياا

 العرلي ، هي:أي الاوتي  

A a           آ =B b             ب =C c           ج  =ç Ç  =چ 

D d          د =E e                أ =Ê ê           إي =F f ف = 

G g  =گ        H h             هـ =I I           ْء =  Î î   إ = 

J j   =ژ          K k              ك =L l            ل =M m م = 

N n       ن =   O o               و =P p  =پ          Q q ق = 

R r    ر =     S s           س =  Ş ş     ش =     T t ت  = 

U u    ُ  = و   W w        ڤ=  V v    = أوو        Û û   = ـ

X x     خ =   Y y               ي =Z z ز = 

يا  وم  جه  أخر ، ونظرا لع م وجو  لع  األحر  غير الاوتي  أي الاغ  الير       

ير يا  ، ح، وليونهاو لوتا  يريار  االساتعموا أاي الاغا  المحييا  الب يمو، ياوألحر : ،،  

الخوااا  المتااوأر  أااي معجاام  والعالمااو  الحولياا ا اضاا ررنو حلااص اختيااور لعاا  األحاار 

  ماا  ال اليوملياوتر لا اللا  لايهاو، وحظهاور الافااظ المتا اوا لشسامو  لكاياهو الااحي ، أل

و،  ، وال يعرأاو  أسامو هو وتساميوتهيجي و  العرلي ، أو م  هام ما  خاورن من  ا  لفاري

ليا ساسو  تختا  لايهم األمور أي مسشل  معرأ  الافظ الح ي ي والاحي  لشسمو   لاص 

وي اارأ  Etmanaالمرااوا، أااس  اساام برياا   لتمونااوح ييتااا لااوألحر  الالتينياا  لاااص كاايا 

ا كاي ح، وحماورك لاصعل ا الحر  العرلي    E أتمونوح حي  استعموا الحر  الالتيني

ح  خ  Xح الذي ييتا لاص كيا حار  غ، وهيذا لولنسل  لاحر   Hemlorikهماورك  

 وتاك األحر  الخوا  التي استخ منوهو هي:

Ĥĥ =              حĜĝ =            ع = 'غ 

رمزنو لاحر    ح لفواا  لايو لجوناا الحار  الااوتي، أاسذا يونا    ح  وب 

ااه، وح  يونا  لعا ض وضاع  لعا ض  مراوا: بلا الحر  الاوتي، وضع  الفواا  بل

manatE'  ,له تمونوح Be'dîna  عمانو أاي المات ، وتجنلاو لاتيارار، اساتو   له ل ينوح

 .Gund ،Ge  بريا  ياما  ما  .Gu لع  الرموز لا اللا  لااص أسامو  معينا ، ما  بلياا:

  Kanî  نلع يام   م  .Çiya  Ka جلا يام  م   .Çi، وGelî  وا ي يام  م 
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 مقدمةلا

 أي سهر  جمعتنو أي م ين  السوي ا  نح  لضع  زمال  أي 1982أي رليع لوم 

    ي منالمهن  م  اخوتنو العرا، ت ر  أح هم حلص مسشل  وجو  األيرا  أي سوريو، وأ

حا وا ملفري  تح ي ا، وبوا: حنهم بو مو  م  خورن المن    منذ زم  ليس للعي ، وحا

 سي ييو   واح      أ ال  منه أ  يذير لنو اسم لرليالعرا السيو  األاايي  لامن 

  للح ي   اأي  المن    ب يمو، رم تم تهجيرض م  بلا األيرا    لعو احتور أي الجواا، ألنه

وا  م  و، سير  لرليو تعو  أاوله ال  يم  حلص من    جلا األيرا   لفري ح وُهِجَر منه

 يراض، ال ب يموً وال ح يروً بلا األيرا  أو م  غيرهم، ساموً يو  أو لوإل

: م  يومهو ل ي الموضو  لول و أي ذايرتي، متورلو أي خوا ري لهذا السؤااو

  أيمي  أ  تحما وجه  نظر زمياي كيئو م  الح ي ي ؟ وح  لم يي  يذلك، أليس م

 هذض الضروري أ  ي رك َمْ  يحما مرا تاك األأيور، أ  األيرا  هم سيو  ب مو  أي

ي وم  ص أ ا أ  تول   ولهو وحيوموتهو الحولي  ل رو  ل ي    ويم ين  أتمنالمن   ، بل

 الموضو  !   لهذالوحث لوالهتموم 

 م أي أواس  الع   األخير م  ال ر  العكري ، ا ر يتوا ووأي أتر  الح  ، 

 وجو  لش أيه  جو لاحفي السوري نليا ماحم لعنوا    سلع  أيوم مع آلوحح ، حل ا  ا

،   يرتحلص أواخر ال ر  التوسع لكر لاص ألع   أي من  تهم يعو     لفري أيرا  من 

ير اا يليومئذ لوستغر ذلك و  أ  يع ي أي  أ ل  وحرلوتو  حوا ذلك  لول لع، است لا 

أي  اتنول   سيو  المن   ا ألنه، ولاص سليا المروا، نح  أي لوئاتنو نحفظ كجر  لوئ

  ووروئق سن ، يمو أ  هنوك أ ل 250تر  ال ت ا ل  ال ري  حلص الج  العوكر، أي حلص أ

ع  و تستكير حلص وجو  ير ي أي المن    لفتر  ال ت ا ل  العه  األيولي، أي حلص نح

برو  خا   حينهو برر  أ  أهتم لولموضو  لنفسي، ووضع  ناا ليني حنجوز لحث 

  وا نتهو والحوا توريخ السي  واالستي و  أي المن   ، ومعرأ  الكعوا التي استو

 التي حيمتهو للر التوريخ، واألح اث التي مر  لهو 

    وم  خالا متولعتي العماا رأي  أ  أضي1995لوكر  العما لوللحث أي لوم 

ب ر  وريقحليه أاوال أخر  تتعاق لولحيو  العوم  أللنو  المن    ب يمو وح يرو، والت

مرا لمهتمي    ولاا  أوئ   لشجيوا ال و مهو موجو  منهو حوليو، لاَّهو تيو  ذ ِلمواالميو  

 هذض المواضيع  والتم   أي لحري هذا ما ري  أسوسيي : 

: الماو ر اليتولي  التوريخي  ال  يم  والمعوار  المتوأر ، التاريخ، أي مجوا األول

األوضاع  أي مجوا، الثانيوجوه   أ  تيو  لرلي  وسوري  ل  ر مو يو  ممينو ومتوحو  

حلص االست ال  المي اني أي ال ر  والموابع، وم ولا  أيهو : استن   ألخرىالعامة ا

 المعمري  وأولي المعرأ  واالهتموم م  ألنو  المن     



-6- 

 

 ا ي هذوأي الح ي  ، لوني  يريراً أي السنوا  السلع  التي استغربهو حنجوز لحر

: اثانيو.   يعفري لع م توأر الماو ر اليتولي  التي تلحث أي كؤو  من    اغيرأوال: 

راجع  ، لملغي  التشي  م  معاوم  مو، ين  أض ر السفر حلص ال ر  اللعي   أيرر م  مر 

متنو  ش لوأيرر م  ما ر لهو، وهيذا لولنسل  لجمع الاور والوروئق  وأحيونو، ين  أأوج

؟    لعضهم ل  الح يث ألسلوا ب  تتعاق لموضيه الكخاي أو لموضي أسرته، أو سواض

، …الكخاي  الير ي  م  افو أال  الكك والحذر ليا كي  وم  يا كي  أ   

عاومو  إلبنو  هؤال  لش  الخو  م  حظهور المأحيونو يت اا جه ا يليرا  األمرويو  

   يموبوالروايو  التي تتعاق لحو ر  مو أو لخواي  م  خاوايو  مجتمع جلا األيرا  

ل  التعوو ، والجفو  م  لعضهم  سو  ذلك، ين  أالبي أي لع  األحيو  حلراضو

 اآلخر، ولحس  الحظ يون  بايا  

ير    يل، كعر  لراحخالا سلع سنوا  رغم الجه  والمعونو  الاذا  لذلتهموحال أنه 

ر م  ليريالمو تواا  حليه م  نتوئج، وخوا  أي لحث التوريخ، ألنني ألت   أنهو أزال  

 والمالحظو  واالنت و ا  التي ب الغمو  ل  توريخ جلا الير   ورغم النوابص 

ً م  الح ي   ال ي آل  امي  ألح  م  تتعر  لهو، حال أنهو وال كك تحما جزً  هومو

خ وتوري موضيهو التوريخي واالرنيوالح يث ل  من    جلا الير ،  ل   أاول ا حهمولهو

 وجو  األيرا  وأسالأهم ال  مو  لايهو  

فسي أ  نار  وم  لامن    وأحوالهو، أشكعر أي برأمو األلحوث التي تتعاق لولحيو  الع

ك م  رك ذلما أ  يتم ت اأم  جمعه وتوري ه وت وينه، وياي  هنوك اليرير الذي لم أتمي 

 بلا أنوس آخري  ييماو  مو ل أنوض، ويتضم  مو لم يي  ممينوً هنو 

 

 .......       مع جزيل الشكر

 29/5/2003عفرين  - علي عبدو د. محمد
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 البحث األول
 

 

 

 مقدمة جغرافية

 

 جبل الكردموقع 

السةمل   القديمة  يةأ أى ةل الياوية  اليةممل   مة  كةد  ا أو األكةدا  أو  ج.الكةد تقع منطقة  

 سوريم،   ولاليدىأ للبحد المتوسط، وتيغ  الياوي  اليممل   الغدب   م  ىوس الهالل الخ  ب و

 وتعتبد مدتفعمتهم م  النهميمت الجنوب   الغدب   لجبمل طوروس. 

)تبةةدأ مدتفعةةمت ج.الكةةد  مةة  المنةةمبع العل ةةم لنهةةد  رفةةدي  واألسةةو   دبةةأ مدينةة   يلةةو 
1
) 

ل ث منمطق األكدا   Zagê و   Reşa"رنتمب"  اخ  الحدو  التدك   ، وتعتبد امتدا ا طب ع م لجبمل 

بطةول يبلة  وتفعمته اتجمهمً شممل مً جنوب مً بمنحداف ىل ة  للةل الغةدب يأ اليممل واليدق. وتأخذ مد

 25كم للل نهميته الجنوب   الغدب    دبأ بلةدد  جنةديدس. أمةم رد ةهم ي تةداوب مةم بة    100نحو 

وا معةمً ربةد التةمري  لينضم للل هذه المنطق  الجبل   ، جب  ل لون وسه  جومه ، وىد شكوكم.  45و

 لد  ومتكممل  رلل طول وا   نهد رفدي . منطق  جغداي   وا

بةةال   لقةةدون طويلةة ، للةةدق منةةمطق العبةةور الدأل سةة   مةة  األىسةةم  العل ةةم مةة  وكمنةةا المنطقةة 

ق المؤ ية  كمنةا تمةد الطةد ومنهمالدايدي  وبال  اليم  للل سمل  البحد المتوسط وآس م ال غدق، 

 اليممل واليدق.  جهتأ م  انطمك  للل 

 بملم ةةمه، أرا ةة هم خ ةةب . األمةةد الةةذ  جعةة  منهةةم ربةةد الع ةةور منطقةة وهةةأ منطقةة   ن ةة  

بعض  شهدتولذلك است طمن همم ، ومح  نياع وتنميس ب    ول وأىوا  مختلف  ردى م ولضمريم، 

 األلداث أهم   يأ تمري  اليدق األ نل.  أكبد

 ، وال يمة  للجبةتسةم   ىد هةأالذ  يق م أرجمأله وهم األكةدا ، و القو سمه م  ا، ج.الكد يأخذ 

جب  "األكدا  بلهجتهم المحل   ويسم ه   واستعمله العثممن ون ىب  ذلك،، نعدف تسم   أخدق   دهم

2) "الكدممنج
 لدق لهجمت األكدا . إل، والكدممنج هأ تسم    (

                                                           

كم، ى   لنم أن سكمنهم 10"  يلو  " هأ المدين  القديم ، وهو لمل م اسم لقدي  شمملأ مدين  رنتمب بنحو  -1

  .1297ب، وبملقدب منهم أطالل  يلو  القديم . وىد  مدت  يلو  القديم  سن  لمل م م  العد

كدممنج: اسم يطلق رلل ك  كد   ل س له ري د ، أو ال يع ش يأ منطق  ري دته، أو الذي  يمتهنون  - 2
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 : الموقع والمساحةج.الكردالقسم السوري من 

 لقديم اد  الك.ج ا منطق ىسم بعد التالل القوات الفدنس   ليدىأ البحد المتوسط وسوريم،

لتسم   ا. وبق ا [(1)]الم ورالفدنس ون،  بهللل ىسم  : شمملأ  م للل تدك م، وجنوبأ التفظ 

، ثم لهمستقالايأ التداول الدسمأ يأ سوريم لتل السنوات األولل م   "كد  ا "العثممن   للجب  

  جب  ثم منطق ج.الكد قضمء المنطق  ب يعديا، "ج.الكد "   وأصبح بالعداالسم للل تدجم 

عدف وأصبحا ت سمالا ذلك استعممل أهم السوري   -يأ سنوات الولد  الم دي  واألكدا . 

 داوال يأي   متكتسم   جغدا ج.الكد بقأ اسم لك  بمنطق  رفدي  نسب  للل اسم النهد والمدين . و

 كتب الجغداي م المدرس   و  دهم. 

مل  مم م  ج تعديب األسممء يأ منمطق شمملأ سوريم، كمناوي مم بعد، ل نمم ىمما الدول  ب

ر م بعده  األكدا  بدال م  تسم ته التمريخ  ،.رلل ج "جب  للدب"اسم  اطلقأن أأىدما رل ه 

 الكب د ر  للب.

 رجة  شةدىمً وخطةأ  37 دبةم و  36.33بة   خطةأ الطةول  ج.الكد يقع القسم السور  م  

تعةدف ومنطقة  ل ارية  تمبعة  لمحميحة  للةب  وهوشممالً.  رج   36.50جنوبم و  36.20العدض 

تف ةلهم رة  وسةوريم،  ولة  تقع يأ أى ل الياوي  اليممل   الغدب   مة   وهأ بمسم منطق  رفدي ،

) Gewirجبمل األممنوس 
1
)Lêçeالسه  المسمل  (

2
كم. أمم أىدب 20و  10بعدض يتداوب مم ب     (

يهةأ ىدية  ىدمتلةق  دبةأ شة   الحديةد نةمء اسةكندرون  ، وم البحد المتوسةط  للللمنطق  ا يأ نقط 

 2050. وتبل  مسمل  منطق  رفدي  اإلجممل   لسب الم ةم ر الدسةم   كخط نحد كم38بمسمي  و

 .  2كم

 ، هو:  جغداي م  النمل   ال ج.الكد  منطق  أبدز مم يم يو

 600-400ب ب   يتم ي بدرج  لدار  معتدل ، ومعدالت أمطمر تتداوومتوسطأ، ال ممنمخه -

 ملم. 

ىةدب الحةدو   نهد رفدي  م  اليممل للل الجنوب ويديده نهد سةمبونيعبدهم بملم مه:  م نمه -

ال نةةمب ع  ريةةداتد جةةوتكمةةم الغدب ةة ،  مالنهةةد األسةةو  رلةةل لةةدو هيجةةد  و، التدك ةة  يةةأ اليةةممل

                                                                                                                                               

اليرار  ويستقدون يأ ىدق ثمبت  وال يدتحلون مع ىطعمن مواش هم للل المدارأ الجبل  . ولذلك يعتبد 

لكدممنج لدق بعض العيمألدي   م  الفئمت االجتممر   الدن م. أمم اإليي يون يعلومهم الدين   تقول لن ا

" الطمهد"، أ  "الولد الطمهد، المختمر، الفمخد"،  manc"الولد"، و  Kur"كدممنج" مؤلف م  كلمت  : 

 وهو لقب للنبأ "ش ث ب  آ  ".

1- Gewirمللغ  الكد ي ، لبقمء الثلوج رلل ىممه معحم أيم  السن . : بمعنل األب ض أو "الجب  األب ض" ب

 ول س كمم يفسده األتدا  و  دهم بأنه م  "كميد  ا " أ  "جب  الكفمر".

2- Liç . يأ الكد ي  بمعنل مستنقع، ومجمع الم مه الداكد ، وأسم السه  مستمد م  هذه الكلم 
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 الخ ب .  موو يمنه مالجداول يأ سهوله

ل ةمي  للةل  رلةل  ةفتأ نهةد رفةدي . لةومتداتيمتةد لعيةدات الك وسه  جومه الخ ب:  -

ت صةةملح  لمختلةةف أنةةواع اليرارةةم وهةةأ بةة   المدتفعةةمت الجبل ةة ، األخةةدق المنخفضةة المنةةمطق 

 الموسم   واألشجمر المثمد .

 ةول يصةملح  للسةك  واإلىممة  يةأ مختلةف هةأ وىل ل  االرتفمع نسةب م،  جبل   همتضمريس - 

  ال ةغ د  لهم القل لة  االنحةدار المجةمل لليرارةمت المنيل ةتتة ح سةفووتنمسةب الدرةأ، كمةم السن ، 

وات ة  ، منطقة  جبة  األكةدا  يدصةم ممجتمع  منحا هذه الخ مألص الجغداي   واألشجمر المثمد .

 للسك  واالست طمن منذ أىد  الع ور.
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 البحث الثمنأ
 

 

 

 موجز عن أصل األكراد وبالدهم

 

ث رة  والحدي مسأ لجب  األكدا  ربد التمري ، ىب  الخوض يأ مو وع التمري  االثنأ والس

اي ة  بقعة  الجغده، وتمري  االست طمن الكد   لهةذه الت  م  ك  أرجمأله أو ل   سكناواليعوب والدول التأ 

ليةةعب رأينةم مة  الضةدور  التطةدق للةل األصةول القديمة  ل ...ال ةغ د  مة  لىلة م اليةدق األ نةل

 مة  أألو مع االثن   والس مسة   للسةمل  اليةدىالكد  ، وموطنه التمريخأ، واستعداض موجي ل

ل  صةلمةم لهةم مة  وذلةك ، هةملبحد المتوسط وأواسةط آسة م ال ةغدق ربةد الع ةور التمريخ ة  وىبلا

 .بأص  الكد  مبمشد 
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 شعوب الشرق األدنى القديم

 وأصل األكراد 

تكون ىد استوطنا منةذ  "منكد ست"بنمًء رلل معط مت رلم اآلثمر والتمري ، يإن بال  األكدا  

ا مهةداً أىد  الع ور. لذ تؤكد الدواي  الدين   يأ ى   الطويمن، أن جبةمل كد سةتمن وو يمنهةم، كمنة

)نةوب رل ةه السةال  النبأمنذ  للسالل  البيدي  الثمن  
1
. وتف ةد األبحةمث والمعط ةمت الحديثة ، أنةه يةأ (

 ، كمنةا المنةمطق الجبل ة  ليةدىأ وشةمملأ بةال  يجد التمري ، أ  منذ بداي  األلف الثملث ىب  المة ال

ور ت  مأهولةة  بيةةعوب ىديمةة  "أ  بةةال  األكةةدا  الحمل ةة   "الدايةةدي  يةةأ زا ةةدوس وطةةوروس 

أسممؤهم يأ الوثمألق التمريخ   السومدي  وم  بعدهم األكم ي . وكمن لتلك اليةعوب لضةورهم الةداألم 

2) "اليةعوب الجبل ة "سةم ا بةد ونةل، يأ مختلف مدال  تمري  بال  الدايدي  واليدق األ 
وهةأ  ،(

شعوب  يأ يتدات اللق لل هم همجدت  ثم ،"…لولو، كمشأ، كوتأ، هور ، سوبمر، لثأ"شعوب 

. …الم ديون والك مديةون والسةك ث همم  األطداف اليممل   للبحدي  األسو  وىيوي ، ومن أخدق

رسكأ، وس دنأ سم ث، ومحمد أمة   يال يم د م نو"وهنم  ارتقم  سمألد لدق رلممء معدوي   مث  

  ، بأن اليعوب الجبل   السملف  الذكد، هأ أسالف ىديم  لليعب الكد  ."زكأ و  دهم

 : ويقول زكأ مو وع أص  الكد  ولغتهم رلل النحو التملأ أ.يلخص  .و

لو نسجنم رلل منوال العدب: الذي  يعدون أنفسهم م  سالل  األكم ي   المهمجدي  األواأل  مة  

رممم، ورلل منوال األتدا : الذي  يدجعون أصلهم  2225به جييد  العدب ىب  تمري  الم ال  بد ش

، الذي  كمنوا يأ القدن الثمم  والعيدي  ق.  يةأ شةمملأ "شمن  يون "م  سالل   "القون"القديم للل 

، لولةو، كمشةأ، سةوبمر "ال   . يإننم يمك  أن نقةول لن شةعوب جبةمل زا ةدوس التةأ تتةألف مة  

هأ األص  القديم الغمبد لليعب الكد  . وابتداء مة  أواخةد األلةف الثةمنأ  "كوتأ، خملد ، هور 

ق. ، هةةةمجدت ىبمألةةة  محمربةةة  لديثةةة  مةةة  سةةةهول روسةةة م الجنوب ةةة  نحةةةو البلقةةةمن، واألنم ةةةول، 

اليةةعوب الهنةةدو أورب ةة ، أو "رديةةا يةةأ األ ب التةةمريخأ بمسةةم ووكد سةةتمن، ويةةمرس، والهنةةد، 

مجمورةة  "منةةا تلةةك القبمألةة  تسةةتخد  مجمورةة  مةة  اللغةةمت المتقمربةة ، تعةةدف ال ةةو  بةةد . وك"اآلرية 

                                                           

يت م أو ه يت م   -1 أ شممل جب  جو  ، وهأ مدين   ىديم  م  "ثممن  ": ىدي  تقع ي Heştiyaل 

مدن شعب كور وأل   م  أسالف األكدا ، وم  المحتم  أنهم كمنا رمصم  شعب "كوتأ 

ونميد " يأ األلف الثملث  ق. . والميهور يأ التمري  اإلسالمأ، أن نوب "رل ه السال "، هو 

منون شخ م. ]الدول  الذ  بنل بلد  "ثممن  " هذه بعد انحسمر الطويمن، ل ث كمن معه ثم

 [.17ع. يوسف ص –الدوستك   

: تتمث  األولليقسم رلممء األجنمس، شعوب اليدق األ نل القديم  للل ثالث مجمورمت ردى   مستقل :  -2

: اليعوب السمم  ، الثمن  بمليعب السومد . ويعتبدونه شعبم مستقالً بذاته م  النمل ت   العدى   واللغوي . 

: اليعوب الجبل   التأ ينحدر منهم الثملث البمبل    واآلرام    والعبدي   والعدب و  دهم. وتضم األكم ي   و

 اليعب الكد  .
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. وىد شكلا يأ منمطق است طمنهم الجديد  يأ زا دوس وشمملأ ووسط بال  "اللغمت الهندو أورب  

سةم ت معهةم الدايدي ، اتحم ات س مس   بعد س طدتهم رلل مجتمعمت وأىةوا  زا ةدوس األصةل  ، ي

 ./91ص ،1زكأ، ج  .أ./ ... بق ا تحم  الكث د م  مفد ات اللغمت المحل   القديم   أنهملغتهم أيضم، لال

، ومةم يتفةق رل ةه البةملثون يةأ رلةو  التمريخ ة  رلل  وء مم ور  يأ العديةد مة  الم ةم رو

ونقول: بأن اليعب الكد  ، هو نتمج تممزج طب عأ ب   أىةوا   نستنتجالتمري  واألجنمس، يمكننم أن 

زا دوس وطوروس القدممء، واليعوب والقبمأل  التأ ويدت لل هةم يةأ األلفة   الثةمنأ واألول جبمل 

رديةا ولل هةم،  هةمجدتونذكد هنم شعوب جبمل زا ةدوس وطةوروس القديمة ، وتلةك التةأ  ق. .

)األص  القديم لليعب الكد   ابمجمورهم بمليعوب الجبل   التأ شكل
1
 [.(2)]الم ور. (

 سوبار -1 

 ل نهدلل وجبمل زا دوس يأ اليدق "وان"هذا اليعب م  جنوبأ  دبأ بح د   تمتد منمطق

لعهد ق. . ويأ ا2470للل  الخمبور يأ الغدب. وجمء أول ذكد له يأ كتمبمت سومدي  تعو 

  بال   مً ر، وهو يعبد جغداي"سوبمرت م"والقدن التمسع ريد ق. ، ور  اسمه رلل شك   األكم  

     النهديبمم " رلل الخل ج، لتل جبمل األممنوس أ  "ر ال "دبأ لبال  تمتد م  الحد اليمملأ الغ

تق ، ب مس. أمم لمورابأ البمبلأ، يقد استخد  االسم للدالل  رلل شع"وسوريم وآس م ال غدق

تحول  شور ،. ويعتقد البملثون أنه يأ أواخد العهد اآل"سوبمرو"وكذلك يع  اآلشوريون وسموه 

 ." نميد"للل  "سوبمر"اسم 

 لولو -2

ا ةدوس يةأ وأنيةأ يةأ جنةوبأ ز ،ظهد اسم لولةو يةأ الن ةف األول مة  األلةف الثملةث ق. 

ون. . وكةمن شةةعبم متقةدمم يةةأ ال ةنمرمت والفنةة"خمةةمز "مملكةة  بمسةم  منت ةف األلةةف الثملةث ق. 

أمثةمل  يقةول العلمةمءورلل الفدات األوسةط، وكةمن رلةل رالىة  ج ةد  معهةم.  "ليبال"رمصد مملك  

 قةول رة  ، ي"هوزينة ": أن اللولوب    هم أجدا  اليعب اللور  الحةملأ. أمةم المستيةدق "يرسبمي"

هجة  مل ةم اسةم لل "لةور "و .  ب نهةم وبة   الهوريةه  لغتهم: لنهم م  اللغمت القفقمس  ، وكمن هنم  تيةمب

 ليدان. - كد ستمن اىل م ومجمور  سكمن   كد ي  موطنهم لىل م لورستمن يأ جنوب

 حوري هوري،  -3

يةأ كدكةو   ف الثملث ق. . وأسةس لمةمرات رديةد يعو  ظهوره يأ التمري  للل منت ف األل

للةل آالال  يةأ سةه  العمةق، ومنطقة  الالذى ة    ، واوري ، وكةدكم ش، ورنتةمب. ووصة وممر ي

يةأ تة  مةوزان  2001رلل البحد األب ض المتوسط. وأظهدت التنق بمت األثدي  التأ أجديةا رةم  

، للةدق العواصةم الدأل سة   للهةوري   يةأ "اوركة ش"كم، رة  مدينة   7رممو ا بنحو  شدىأ مدين 

                                                           

 .86 - 61، ص1المعلوممت التمريخ   لول اليعوب مقتبس  م  كتمب  .زكأ، ج -1
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يقةةول العةةملم مورتكةةمرت  و ق. .1800و  2300تعةةو  للةةل الفتةةد  مةةم بةة   وشةةممل بةةال  الدايةةدي ، 

، ر  الهوري  : لن المنمطق الواسع  الممتد  م  أرم ن م للل يلسط  ، وم  الحةدو  الغدب ة  174ص

ل  البحد المتوسط اليةدىأ، ىةد اجتملتهةم اليةعوب الهورية  منةذ األلةف الثةمنأ ق. . إليدان للل سم

  ...وكمن مدكي ثقلهم ينح د يأ شمملأ بال  مم ب   النهدي 

المتدايق  ملبمً مع الهور  يأ الم م ر العلم ة  بعةد تأسة س اإلمبداطورية   "م تمنأ"أمم اسم 

كمنا والدول  أو الطبق  الحمكم  لليعب الهور  نفسه.  ، يهو اسم"الم تمهوري "الهوري   –الم تمن   

1) "واشةو كةمنأ "رمصةم  االمبداطورية  
رأس " Serê Kaniyêبجمنةب بلةد   رلةل نهةد الخةمبور (

. وامتدت رىع  هةذه الدولة  مة  جبةمل زا ةدوس لتةل يلسةط  ، الحمل   التأ يقطنهم األكدا  "الع  

التأ كمنا  م  منمطق مملك  م تمنأ.  "أ ن  سهول "للب وجوكورويم  أوسه  العمق ومنطقت

لال ان  ق. . ريةد يأ نهمي  القدن الخممس انتها اإلمبداطوري  الم تمهوري  رلل يد الدول  الحث  و

للةل بداية   "وان"بة   بحةد ىةيوي  وبح ةد   ، و ول  مسةتقل بق ا منطق  جغداي   معدوي  "م تمن م"

  ق. ، يمنضما للل المملك  الم دي   ون ىتمل.612 تأس س اإلمبداطوري  الم دي  الكبدق سن 

 كوتي، جوتي، جودي -4

كد ية . م  شعوب زا دوس القديم ، ويعتقةد الكث ةد مة  البةملث   أنةه األصة  األول لألمة  ال

ومد،  خ  العن د الكوتأ بال  سومد يةأ رهةد الدولة  السةومدي  األولةل، واسةتولل رلةل بةال  سة

 اسةةتخلص ملةةك أور السةةومد  لكةةم الةةبال  مةةنهم، يم ةةطد اليةةعب. ثةةم سةةن  125و ا  لكمةةه لهةةم 

لعةةو   للةةل موطنةةه األصةةلأ يةةأ جبةةمل زا ةةدوس. وتيةة د وث قةة  آشةةوري  مةة  زمةة  لكةةم االكةةوتأ 

 ق.  أن اليعب الكوتأ كمن رلل جمنب رح م م  القو  والبأس.1261-1280شلمنمصد األول 

 كاسي، كاشي، كاساي -5

، "يةدانللورستمن الحمل   يةأ كد سةتمن  "نمطقه يأ كدمنيمه ألد أىد  أىوا  زا دوس.  مهو 

، مت القوىمزية أن للغتهم ىدابة  مةع اللغة "مورتكمرت"يعتقد العملم وموطنه بال  اإلله كمشو. يسمل و

ا يةأ رةم  ولهم صةل  بةملهنو  الغةدب   ، وىةد نيلةوا للةل سةهول الدايةدي  بملتةدريج، للةل أن سة طدو

ربعة  أضوا رلل آخد ملو  سالل  لمورابأ، و ا  لكمهم لهم زهةمء ق.  رلل بال  بمب ، وى1595

زوال  التةأ امتةد نفوذهةم لتةل نهةد الخةمبور  دبةم. وبعةد "كمر ون مش"ىدون، ل ث أسسوا مملك  

ب ر المكةدونأ آخةد مة  ىمتة  شةع ولتهم، رم  شعب كمشأ للةل جبةمل زا ةدوس. ويعتبةد اإلسةكند

 قة وث م  صل  بملحكوم  األخم ن   الفمرس  . ويعتقد أن هنلهذا اليعب رالىمت وث ق   اوكمن كمشو.

لهةةذا اليةةعب بأصةة  اللةةوري   الحةةمل   . ومةة  الجةةديد ذكةةده أن شةةعب كمشةةو هةةو أول مةة  روض 

 الح من، واستخدمه يأ الحدب.

                                                           

 كون االسم واشو كمنأ: "واشو" بمعنل نقأ، طمهد، صميأ بمللغ  الم دي ، و"كمنأ": النبع بملكد ي ، ي -1

 "النبع ال ميأ".
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 أورارتو، خالدي -6

 كده يأموطنه لول بح د  وان. وور  ذ. Xaldizخملدز  اإللهجمء اسم هذا اليعب نسب  للل 

ر يقةةول رةةنهم مورتكةةمرت: لنةةه بعةةد انه ةةمون ةةوص آشةةوري  تعةةو  للةةل القةةدن الثملةةث ريةةد ق. . 

ه جةع للةل بةال ، لم تعد لدق اليعب الهور  ى م   س مسة   تةديده، يتدا"الم تمهوري " اإلمبداطوري  

 لكنهةم يةأ األصل   يأ اليممل واليدق م  بال  آشور. وتفدق للل رد  كب د مة  القبمألة  الضةع ف ،

 "رتوأورا"وأسس  ول   "سمر ور األول"تحا ى م   لمكم كب د هو  تق. ، توّلد900لوالأ رم  

ق يةةأ مةة  القةةوق الدول ةة  الكبةةد "أورارتةةو"الحمل ةة . يأصةةبحا  "وان"، مدينةة  "توشةةم"ورمصةةمتهم 

غةة  لةةل أن اللالمنطقة ، وارتبةةدت وريثةة  للةدولت   الم تمهوريةة  والحثّ ةة . و لةةا التحديةمت الحديثةة  ر

ل ىوية  للة "أورارتةو"لخملدي  أو لغ  أورارتو كمنا شكال لديثم مة  اللغة  الهورية . وبق ةا مملكة  ا

 ق.  رلل يد الم دي  .590نهمي  القدن الثمم  ق. ، للل أن  مع استقاللهم سن  

 نايري، نائري، نهري  -7

 طقةة الحمل ةة  يةةأ من "نهةةد ". منمطقةةه يةةأ نةةوالأ بلةةد  "سةةوبمرو، وكةةوتأ"ألفةةم  شةةعبأ  مهةة

 شمدينمن يأ القسم اليمملأ م  كد ستمن.

 كردوخ -8

 "وكةد  "كمنا منمطق بوتمن وجو   يأ وسط كد ستمن موطنمً لهذا اليةعب. ويبةدو أن اسةم 

ق. ، 2036يةأ ن ةوص سةومدي  تعةو  للةل رةم   "سو"، الذ  ور  مع اسم "كد ا"هو نفس اسم 

ق.  401سةن   "كيينفةون". وذكةدهم "انو"ويق د بهم المنطق  واألىوا  التأ تقط  جنوبأ بح ةد  

  .كمن يقط  منطق  جبمل جو   والمنمطق الجبل   المحمذي  لنهد  جلو "كد و "بمسم شعب 

 ماد، كيمير، وسكيث  -9

  مةثالثة  أىةوا  هةمجدت للةل كد سةتمن جوج ومةأجوج. وهةأ يةأتسم هم الكتب المقدس  بقةو  

لعمصةم  ل ق. ، وتمك  الم ديون مة  الةتالل اأطداف بحد  األسو  وىيوي  مع بداي  األلف األو

متدت م  ا، كب د ىب  الم ال . وأسسوا رلل أنقم هم لمبداطوري   612يأ رم   "ن نوق"اآلشوري  

  مل ةم، و البحد ىيوي  شدىم للل البحد المتوسط  دبمً، ييملا مجم  المنمطق التأ يقطنهةم الكةد  

  األسةةد  األخم ن ة  رلةةل رةةدش اإلمبداطوريةة لكمهةم لهةةم لةةوالأ ىةدن مةة  الةةيم . وبعةد سةة طد 

  دي ون القةوبقةأ الم ةولك  الم دي  يأ أواسط القدن السم س ق. ، سم ا بمإلمبداطوري  األخم ن  . 

 العسكدي  واإل اري  والسكمن   األسمس   يأ جسم  تلك اإلمبداطوري  الحديث .
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1) "كردستان"بالد األكراد 
 )  

. يت ةةف 2ألةةف كةةم 500اسةةعمً يةةأ اليةةدق األ نةةل، تبلةة  مسةةملته نحةةو يقطةة  األكةةدا  لىل مةةم و

مةة   تتخللهةةم وتحةة ط بهةةم سةةهول واسةةع ، ويتم ةةي بحةةدو  وا ةةح  المعةةملم نسةةب م ،بتضةةمريس جبل ةة 

بةةدأ يةةأ يفةةأ اليةةدق: تتةةألف مةة  مدتفعةةمت جبةةمل زا ةةدوس التةةأ ت النةةمل ت   الجغداي ةة  والسةةكمن  .

  الً مةع م ة ر  الخل ج العدبأ، وتتجه هذه المدتفعةمت شةممأى ل الجنوب م  منطق  ال تبعد كث داً 

يةأ أى ةل  خف ف نحو الغدب رلةل طةول الحةدو  اإليدان ة  العداى ة  ثةم اإليدان ة  التدك ة ، لتنتهةأ

هةذه   .5600ل ث أرلةل ىمة  جبل ة  يةأ اليةدق األ نةل يةأ آرارات الكب ةد  اليممل بجبمل آرارات

ضةب  ا ةدوس تف ة  بةال  الدايةدي  وآسة م ال ةغدق رة  الهالسالس  الجبل ة  العح مة  المسةمم  ز

ا ةدوس زاإليدان  ، كمم تيك  الحدو  اليدى   إلىلة م اليةدق األ نةل. وىةد شةهدت و يةمن وسةفوب 

 االست طمن القديم جداً لإلنسمن، كمم شهد نيوء أولل الحضمرات المتقدم  للبيد. 

بةمل جضةم اإلىلة م مدتفعةمت سالسة  أمم م  اليممل الغدبةأ، والغةدب، والجنةوبأ الغدبةأ: ي 

 طوروس التأ تبةدأ يةأ أى ةل الجنةوبأ الغدبةأ مة  جبةمل الكةد  يةأ منطقة  رفةدي ، ومة  جبةمل

جنوب ة  ثم تتجه سلسةل  طةوروس ال  ر  سطح البحد. 1650بمتجمه اليممل بمرتفمع نحو  األممنوس

ل يةأ أى ة منالسلسلت موتلتحنحو اليدق مبمشد ، أمم السلسل  اليممل   يتس د بمتجمه شمملأ شدىأ، 

 اليدق واليممل اليدىأ مع مدتفعمت زا دوس. 

لغملب ةة  ايمكةة  التعةةدف رلةةل المالمةةح الدأل سةة   لةةبال  األكةةدا  مةة  خةةالل تتبةةع األىةةمل م ذات و

نةمطق السكمن   الكد ي  يأ منمطق مت ةل   ون انقطةمع يةأ اليةدق األ نةل. وتةدخ   ةم  تلةك الم

 . ذات الغملب   الكد ي  يأ تدك م ال بنوالأ كلس ورنتمبرفدي  أيضم، التأ تت   شمم

لد  منمطق سةك  األكةدا  هةو البملةث السةور  الدميةقأ ألمةد   أمم يأ سوريم، يلع  أ ق م

يكثةد وجةو  األكةدا  يةأ شةمملأ بةال  اليةم   ..)) وصفأ زكديم يأ ثالث نمت القدن العيدي  ىةمألال:

محميحتأ الجييد  وللب، وكة  هةؤالء أكةدا  أىحةمب لةم  رلل مقدب  م  الحدو  التدك   الحمل   يأ

ويقط  السوا  األرحم م  ريمألد األكدا  يأ محميح  الجييد ، ويمتد  ..تت   لل هم العدب   بيأء

م  أى ل شمملهم اليدىأ يأ ىضمء  يديك ىدب  جل ، ويتجه نحو الغدب للل ىضمء القمميلأ، ثم 

سةمل بمسةمهم دب يةأ محميحة  للةب، ثةم للةل القضةمء المنمل   رأس الع  ، ثم للل ىضمء ر   العة

                                                           

1- Stan  = ستمن " : اللق  يأ اللغ  الكد ي  بمعنل: "بال ، أرض، وط ، مكمن". ي كون كد + ستمن "

كد ستمن = بال  األكدا . وكد ستمن اسم أطلقه السالجق  رلل للدق مقمطعمت  ولتهم يأ القدن الثمنأ 

وشهدزور، وسنجمر، ورمصمتهم ىلع  "بهمر" شدىأ  ريد الم ال  ، وكمنا منمطقهم كدمنيمه، وهمدان،

 /، ورسم لدو هم 1339همدان. والقيوين أ هو أول م  ذكد كلم  كد ستمن يأ كتمبه /نيه  القلوب سن  

ً العداق الفمرسأ. وكمنا تضم  ً العداق العدبأ، وجنوبمً خوزستمن، وشدىم  16شممالً أذرب جمن، و دبم

بع ريد أطلق العثممن ون اسم "كد ستمن" رلل للدق واليمتهم التأ كمنا ىضمًء ل اريمً. ويأ القدن السم

 ./30، 29ص   –األكدا    -تيم  ألوي  "  يدسم، وموش، و يمربكد". / ب.ن ك ت  
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شمملأ  دبأ للب، ثم للل ىضمء البمب شمملأ شةدىأ للةب ثةم للةل نمل ة    ج.الكد الخمص وهو 

مة  ولةم يبةق  كل ةمجب  األكدا  يأ ىضمء الحف  م  أرممل الالذى ة ، وأكةدا  هةذه النمل ة  اسةتعدبوا 

 .[3م ور ال]((، ..الس اللغ  الكد ي  منهم لال الطمرن   يأ  يعدف
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 البحث الثملث

 

)تاريخ االستيطان في الشرق األدنى القديم
1
) 

 

 في عصور ما قبل التاريخ الشرق األدنى

سن  يأ  مل ون /2ىد ظهد ىب  / "هوموآركتوس"يعتقد العلممء أن ثمنأ أسالف البيد المسمل 

وا   نهةد  ربةدىأ للبحةد المتوسةط، السةمل  اليةدمة   بةدًءا أيديق م، ومنهم انتيد للل آسة م وأوربةم

: ربةد يوالثااناألنم ول للةل أوربةم.  : ربداألوليسه  العمق. وم  هنم  أخذ مسمري :  ،العمصأ

نسةمن إلللل وسط وشدىأ آس م. يقد كيفا التنق بمت الحديث  ر  وجةو  منةمطق اسةت طمن كد ستمن 

 األنم ول.يأ الكهوف الجبل   بفلسط   ولبنمن وكد ستمن و "هوموآركتوس"

لةل رثةد ر ،"ن مندرتمل"ألف سن ، ظهد نوع جديد م  البيد، سمأ لنسمن  100ومنذ لوالأ 

 ،"لطةمبون مغةمور الكدمة  وا"آثمره وه مكله العحم   يأ أممك  رديد  م  اليدق األ نل: يلسط   

  ممن  لسةلمنطق  ا قلمون وأ و مريا،سوريم يأ مغمور يبدو  وال ،"كهوف ردلون"السمل  اللبنمنأ 

منةمطق هكةمر  و جب  نمدو   دبأ بح د  وان، ،"كهوف زرز  وشمن در"يأ كد ستمن العداق 

لةون رلةل جبة  ل  Duderiyêيأ مغمر  يقد رثد يأ منطق  رفدي  . أمم وىمرس يأ كد ستمن تدك م

أ يلعمملون اال مبمن ون  مءمله ك  رحمأ لطف  ن مندرتملأ م  التمري  المذكور. وىد توص  الع رلل

سةه  "سف  الكهف للل استنتمج مفم ه: أنه كمن هنم  سك  مستمد لإلنسمن يأ وا   نهد رفدي  األ

 ، خالل كمي  الع ور الحجدي ."جومه

مةةأ چزاو  "ألةةف سةةن . ويعتبةةد موىةةع  40أمةةم اإلنسةةمن العمىةة ، ي عةةو  ظهةةوره للةةل لةةوالأ 

يةف  يةأ العةملم، ولةد  زمة  يةأ كد سةتمن العةداق مة  أىةد  المسةتوطنمت اليرار ة  المكت "شمن در

كيةفا الحفديةةمت رة  ىديةة   وىةةدسةن  ق. .  3000للةل  10087السةك  ي هةم بيةةك  متواصة  مةة  

للةل  8000رفةدي ، ظلةا رةممد  مة  رةم   - بجمنةب تة  ر نةدارا يةأ سةه  جومةه مممثل  زرار  

                                                           

لول هذا المو وع راجع:  . سلطمن مح س ، جم   ألمد، ويوز  رش د،  . محمد لدب يدزات،  -1

س م الرت و  دهم. انحد يهدس المداجع. ويتألف اليدق يمل د   واليف، أنطوان مورتكمرت، ج م

األ نل القديم م  شبه جييد  العدب، وسوريم القديم ، وبال  الدايدي ، وآس م ال غدق. ويطلق رل ه ال و  

 اسم اليدق األوسط كمصطالب ج وس مسأ.
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 .[(4)]الم ورق. ،  3000

ق رلل منمطثالث  وجو لمسم  ويقول العملم ج.م الرت، بأن التنق بمت الحديث  أظهدت بيك 

 ب ة  لجبةملرديا م ال  الحضمر  البيدي ، وهأ المنحدرات والو يمن الغد األى  يأ اليدق األ نل

هضةب  و، "والمنطقتةمن يةأ كد سةتمن"زا دوس، ومنمطق التالل التدك   يأ بال  مم ب   النهةدي  

 . "وهأ الن ف الغدبأ م  آس م ال غدق"األنم ول 

ا ممس ىب  الم ال ، شةهدت منةمطق مة  اليةدق األ نةل لضةمر  أصة ل ، سةم يمنذ األلف الخ

أ رأس الع   رلةل نهةد الخةمبور يةأ شةممل Serê Kaniyêبملقدب م  مدين    "ت  للف"بحضمر  

شةك  ىةوس  . وانتيةدت هةذه الحضةمر  رلةلWaşo kanîسوري ، وبجواره العمصم  الم تمهوري  

دايةدي  . ويحتمة  أن تكةون منةمطق الأ كد سةتمن العةداقية م  نهد الفدات للل نهةد الةياب الكب ةد

 التدك   هأ الوط  األصلأ لهذه الحضمر . 

جةيء ال يأوانتيد الخيف الم قول القمتم اللون  شمملأ سوريم، تطورت صنمر  الفخمرويأ 

األكبةةد مةة  أىمصةةأ شةةممل سةةوريم. ويةةدل هةةذا الفخةةمر رلةةل وجةةو  صةةالت وا ةةح  مةةع لضةةمر  

 . /82ص ،م الرت/ ،مأللف السم س ق. بالعداق يأ شمملأ  "لسون "

نمطق مدا وكأن يدزات: بأن مم يؤكده العلممء أنه منذ األلف الدابع ق. ، ب .ويقول الدكتور  .ب

التةأ  م القديمة القسم اليمملأ م  سةوري" الدايدي ، وخمص  الجييد  العل م وك ل ك م وسوريم اليممل  

ً شدىمً للل لوض  تمتد م  نهد الفدات منةا ، ك"وتضةم المةت  والعمةق والغةمب نهةد العمصةأ  دبةم

 لضمري . وتيك  ولد  ثقمي   

رلةل ل ةم  مدن ة  متقدمة  يةأ تةدل الحفديمت  يإنالحمل  ،  ج.الكد أمم يأ منطق  سه  العمق و

)الع د الحجد  الحديث
1
، وىد أسس السكمن مملك  مستقل  ي هةم منةذ يجةد التةمري . وتية د سة د  (

2) "ل.ووللةأ"  العمق الطويل ، كمةم يقةول السة د ل م  سكمن سه
للةل أن مملكة  آالال  يةأ سةه   : (

                                                           

الحجد  الوس ط سن ،  /8000 – 4000تقسم ر ور مم ىب  التمري  للل: الع د الحجد  الحديث / -1

مل ون سن . وظهد اإلنسمن العمى  ىب  نحو  2.3للل  10000سن ، الحجد  القديم م   /10000 – 8000/

 سن . 40000

-1938أجدق العملم "ل ونمر  ووللأ" وبعثته األثدي  تنق بمت منهج   يأ سبع  مواسم تنق ب  -2

، وو ع …  وطبمر  األكدا ألربع  مواىع يأ سه  العمق، وهأ تالل الي   والعطيمن 1948

نتمألج تنق بمته يأ كتمب ى م جداً سممه "آالال  ، المملك  المنس  "، يلقأ ي هم الضوء رلل تمري  

سه  العمق وجواره م  مختلف النوالأ خالل مدللت   تمريخ ت  ، األولل: مدلل  الع د 

ق.  وهأ يتد  مملك  آالال   1200-2700الحجد  الحديث. الثمن  : الفتد  التمريخ   الممتد  ب   

"ت  العطيمن ". يتطدق الكتمب للل أبدز األلداث التأ شهدتهم منطق  اليدق األ نل خالل تلك 

القديم  لمنطق  جب  الكد  يأ تلك الفتد  الفتد ، وس كون م درنم الدأل سأ يأ التعدف رلل المالمح 

بمم كمن  الم در الول د رلل اإلطالق لول اليمن  . وهو المدجع الول د تقديبم لول مملك  آالال ، ور

 تمري  سه  العمق والمنطق  المح ط  بهذه الدى .
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العمق كمنا جيءاً م  المنطق  اليممل   الجبل   م  اليدق األ نل، وأن ذلةك هةو الواىةع، لةذلك يإننةم 

نسةةتط ع القةةول: لن اخةةتالف سةةكمن سةةه  العمةةق رةة  ج ةةدانهم يةةأ الجنةةوب، يعةةو  للةةل البةةدايمت 

 . 22ص  ،...األوللالتمريخ   

ر يبةدو يأ سه  العمق، رلةل يخةم "ت  طبمر  األكدا  "ويديقه العلمأ يأ  "ووللأ "وىد رثد

 رهم ممةمثالً أنه كمن لغيا  جمؤوا م  القوىمز الجنوبأ يأ منت ف األلف الدابةع ق. ، يقةد كةمن يخةم

الء ألصلأ لهةؤاهو الوط    أن القوىمز الجنوبأ، "ووللأ"تممممً لفخمر القوىمز الجنوبأ. ومنه يعتقد 

 ل  ، جةمؤوان سكمن سه  العمق األواأل  كمنوا ذو  سممت شةمملالقو . أمم ر  هوي  السكمن ي قول: 

 . .. رلل األرجح م  جبمل األنم ول، وتممييوا بأصولهم وتقمل دهم ر  ج دانهم الجنوب   

لوا للةةل نمسةةم آخةةدي  وصةةوتية د الةةدالأل  األثديةة  رةة  أواخةةد األلةةف الدابةةع ىبةة  المةة ال ، أن أ

 . "   العطيمنت"جديد ، منهم موىع آالال   است طمن المنطق ، و مدوا القدق القديم ، وأسسوا مواىع

ألة  األلةف ويديقه يأ سوي  الحفد التأ تعةو  للةل أواخةد األلةف الدابةع وأوا "ووللأ"يقد رثد 

الفتةد  أ مةم بة   النهةدي  ية الثملث ق. ، رلل صحون يخمري  تممث  تلك التأ كمنةا توجةد يةأ بةال 

لةأ السة د وول تبدهمكمنا ىمألم  ب   سه  العمق وتلك البال ، ويعوث ق  ، وهذا يدل رلل رالى  همنفس

الةث أللف الثمتعو  للل يتد  تسبق الهجدات السمم   صوب بال  الدايدي  يأ أواخد ا لق ق  تمريخ  

 ./28ي ل ب لتل، ص/، م  الهوري   ل نهم سكمن يلسط   وسوريم ق. ، وكمن

 

 قبل الميالد: ماالشرق األدنى في العصور التاريخية 

ر  وا ةح  ، صو/تمري  اليدق األ نل القديم/يأ مقدم  كتمبه الق ّم  "مورتكمرت"رسم العملم 

ر ة ، ومكمة  طب ع  اليعوب التأ رمشا ي ه، وأصةولهم العدى ة ، ول متهةم االجتمممع لهذا اإلىل م، 

 موطنهم األصلأ، ثم منمطق انتيمرهم وتوزرهم. ي قول: صدارمتهم، وأيضمً 

اليم ،  م: بم ي لن لىل م اليدق األ نل، هذه المنطق  الواسع ، يتألف م  جيأي  مختلف  ، هم ...

لجبل ة  اوسالس  جبمل تح ط بهم م  اليدق واليممل والغدب. وتف   بة   البم ية  وتلةك السالسة  

ذا  ويمةد بمحةم، أالغدبة الجنةوب يبدأ م  صحداء س نمء يأأراٍض خ ب ، تمتد رلل شك  هالل، 

يةأ  ، وتتنوعأاليدىالجنوب للل الخل ج العدبأ يأ مدتفعمت جبمل طوروس يأ اليممل، وصوال 

ر هذه المنطق  مختلف الحواهد الطب ع ة  مة  صةحداء وجبةمل ومسةتنقعمت وأراض زرار ة  وبحةم

  وأنهمر.

والتةأ  خلةا أرا ةأ الهةالل  -دب ة ، وبم ية  اليةم  تنتسب اليعوب القم م  م  ال ةحداء الع

نتسب شعوب الجبةمل تللل أسد  اليعوب السمم  . وبملمقمب   -الخ  ب رلل شك  موجمت متاللق 
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للل مجمور  اليعوب الجبل  . وكمن لهذه اليعوب جم عهم هدف والد، هو: الوصول للل أرا ةأ 

اليعوب ي مم ب نهم يأ الةد  واللغة  والمسةتوق الهالل الخ  ب. وىد اختلفا همتمن المجمورتمن م  

 ....الحضمر 

طمن ويةأ واىةع األمةةد، يإنةه ارتبةمرا مةة  منت ةف األلةف الثملةةث ق. ، أخةذت منةمطق االسةةت  

بةةمل بةةوا   بةةال  اليةةم  والجييةةد  العدب ةة  يةةأ الجنةةوب، وج :وهةةأ"القديمةة  يةةأ اليةةدق األ نةةل 

كمن، تيةهد تيايةداً كب ةداً يةأ رةد  السة "دقيةأ اليةممل والية "بال  األكةدا "زا دوس وطوروس 

صل  ، وبدأت تطدب مجمورمت كث ف  م  ألفم هم رلل شك   يعمت متاللق  للل خمرج منمطقهم األ

تةويد  ينيلا تلك المجمورمت السكمن   للل مختلف االتجمهمت بحثةم رة  منةمطق اسةت طمن جديةد ،

 أليدا هم مستليممت المع ي . 

 هةم، مطق الهةالل الخ ة ب تث ةد ر بة  تلةك اليةعوب بمالسةت الء رلكمنا منة ،وبطب ع  الحمل

دات ألنهم كمنا تويد بيك  أمث  مستليممت ل م  مي هةد . ومةع مةدور الةيم  تحولةا تلةك الهجة

رجة  مة  لمهةمجد   التدريج   المؤىت  للل است طمن  األم، ثم مم لبثا أن بلغا تلك األىةوا  والقبمألة  ا

 اع السلط  الس مس   يأ المنمطق الجديد . القو ، بح ث تمكنا م  انتي

 للةل منةمطق مة  بةال  ورلل هةذا األسةمس يمكة  تفسة د وصةول اليةعوب السةمم   المهةمجد  

 لصاعيد االثياياثمة من يرى أن اآلشوريين علاى  "واآلشوري    ،والبمبل    ،كمألكم ي  الهالل الخ  ب، 

ي   والعبةد ،والف ن ق ة   ،واآلرام ة   ،"واللغاة السااميتينليسوا من الشعوب السامية ، إنماا اكتسابوا الثقافاة 

 وأخ دا العدب المسلم  . 

ور  لولةو وكةوتأ وكمشةأ وهة "يمك  أيضمً تفس د هجد  اليعوب الجبل ة  اآلرية ، مثة  كمم 

دمة  يةأ م  منمطق اسةت طمنهم القديمة  يةأ الجبةمل للةل منةمطق الحضةمر  المتق "وأورارتو و  دهم

الةذكد   ب، واست طمنهم لهم. وب ةور  رممة  يمكة  تسةم   هةذه الهجةدات اآلنفة نطمق الهالل الخ 

 بملهجدات الداخل  . 

دق هجةدات ليةعوب مة  خةمرج منطقة  الية ،يةأ يتةد  مةم ىبة  المة ال  ،كمم استقبلا المنطق 

دي    نةةل، كغةةيا  أو كمسةةتوطن  ، مثةة : الحث ةة   وشةةعوب البحةةد والم ةةدي   والسةةك ث والك مةةاأل

، وتسةةمل ال ونةةمن    و  ةةدهم ، ثةةم األتةةدا  والمغةةول وسةةواهم يةةأ يتةةد  مةةم بعةةد المةة ال والبةةمرس و

 هجداتهم هذه بملخمرج  . وىةد طبعةا تلةك اليةعوب بعةض منةمطق اليةدق األ نةل بطةمبع وسةممت

 . و األم  مم ي 

يمليعوب السمم   التأ كمنةا بةال  اليةم  وجنةوبأ بةال  الدايةدي  مسةدلم لتنقالتهةم رلةل مةدق 

رديد  م  اليم ، جمءت الحمل  العسكدي  والدين   للعدب لتكدس تلك الخ وصة   السةمم   ىدون 

القديمةة  لتلةةك المنةةمطق. كةةذلك يعلةةا اليةةعوب الجبل ةة  أيضةةم، لذ  أ ةةفا خ مأل ةةهم القوم ةة  رلةةل 

مواطنهم القديم  يأ المنمطق الجبل   اليممل   واليدى   م  اليدق األ نل، وجعلا منهم وطنمً ىوم مً 
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هم. وتعيز ذلك الواىع اإلثنأ اآلر  لتلك المنطق ، بتوايد الم دي   واألىوا  اآلري  األخدق لل هم يأ ل

 األلف األول ىب  الم ال . 

ليدق ل   م  ايم  ب   اليعوب الخمرج   التأ  خلا المنمطق الجب ؛أمم يأ يتد  مم بعد الم ال 

لةل روذلةك ، هةماألتةدا  مة  االسةت طمن الةداألم ي األ نل يأ األلف الثمنأ بعد المة ال  كغةيا ، تمكة  

كب ةد   لسمب السكمن ال ونمن    األصل    يأ  دبأ آس م ال غدق. ب نمم رم ت مجمورمت  مزية 

 أخدق مث  المغول والتتمر وال ل ب    للل أوطمنهم األصل  .
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 البحث الدابع

 

 في العصور التاريخية ج.الكردميطقة 

)ة السكان، األوضاع العامة األخرىالتابعية السياسية، هوي
1
) 

المنطقة  يةأ  نماألكدا  ربةد التةمري ، و ةع.بغ   التعدف رلل األو مع العمم  يأ منطق  ج 

 "نبأ هور "تقع مدين  س دوس و ،انطمك   -رنتمب -للب  :وهو مثلث مدن ،لطمر جغدايأ أوسع

)يأ مدكيه
2
، وسةه  جومةه، وجبة  ك ة انطمسةه  العمةق، و :.  ةم  هةذا النطةمق، تعتبةد منةمطق(

منةمطق مت ةل  جغداي ةمً، ومتيةمبه  يةأ المنةم   ...األكدا ، ونوالأ س دوس شممالً، لتةل رنتةمب

، " مي  للل المكتيفمت األثدي  الكث د  المتيةمبه بمإل"ونعتقد أن ذلك، [. (1)]الم ور والتضمريس، 

تلك المنمطق ربد  يأسأ مستمد يولأ ب  ويحتم بأنه كمن هنم  تممث   ردىأ، وارتبمط ثقميأ وس م

مدالة  طويلة  مة  الةيم ، خمصة  وأنةه كمنةا هنةم  مملكة  ىوية  يةأ سةه  العمةق، رديةا بمسةم 

 -2700تحكةم هةذه المنطقة ، ولميحةا رلةل ك منهةم الس مسةأ خةالل الفتةد  مةم بة    ظلا "آالال "

ى  ب   سةه  العال رمق يأ العمق وسه  جومه، رلل مدق "آالال "لفديمت  لدت ق. . كمم1200

 ."ر ندارا"موىع و "جومه"والمداكي المأهول  القديم  يأ جب  األكدا  وسه   العمق،

                                                           

. يمروق لسممر  . مالمح 2و 1المعلوممت التمريخ   لهذا البحث مستقم  م : مورتكمرت. أم   زكأ، ج -1

ييد م  .  .محمد لدب يدزات. صبحأ صواف. ل ونمر  ووللأ. وللم3، ج2، ج1م  تمري  الفالل   ج

 المعلوممت راجع يهدس المداجع.

تيغ  مدتفعمت جب  الكد  والمدين  القديم  س دوس "نبأ هور " مدكي هذا المثلث، وهو يتحد  بمدن  -2

رنتمب". وبغ    تاليأ أ  تيتا يأ المو وع، سندكي مم أمكننم، رلل األلداث التأ  -للب –"انطمك   

 ، كمم كمنا ىب  الحدب العملم   األولل. وىد أخذت هذه المنطق  تتعلق بمنطق  ج.الكد  بحدو هم الجغداي 

ربد اليم  رد  تسم مت. يفأ العهو  اإل ديق   واإلسالم  ، رديا بمدينتهم س دوس. ويأ العهو  

المملوك   والعثممن   رديا بمسم منطق  كلس نسب  للل مدين  كلس. وبعد االنتداب الفدنسأ سم ا بمنطق  

 لعهد السور  الجديد  سم ا منطق  جب  األكدا ، ثم منطق  رفدي .ج.الكد . ويأ ا
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 :"نبي هوري "مثلث سيروس  ةميطق

 قبل الميالد 1200في األلف الثالث ولغاية عام  -    

تي د التنق بمت األثدي  للل أنه يأ األلةف الثملةث ىبة  المة ال ، كمنةا هنةم  ممملةك متفدىة  يةأ 

1) "أو مريا، وليبال، وكدكم ش، ومملك  آالال  يةأ سةه  العمةق"سوريم اليممل   مث  
. وكمنةا (

يةدل جغدايةأ اصةطالب  :واآلموريون الفدات. أ  بال   دبأ "الغدب -آمورو "تلك البال  تسمل 

وىد أسةس  ./121 . يدزات، ص /رلل سكمن ينتمون للل أجنمس وأرداق مختلف  سكنوا تلك المنمطق 

 [. -5 -]الم ور، "آالال "ق.  مملكتهم المعدوي  يأ التمري  بمسم 2700ن العمق منذ سن  سكم

: مفم ه مم "ووللأ"ور  هوي  سكمن سه  العمق ومملك  آالال  يأ يجد التمري ، يقول الس د 

كمم أن  وريم،بنمء يأ سأبن   آالال  القديم  كمنا مممثل  لبنمء بال  الدايدي ، ولم تك  تيبه نوع ال بأن

اخةد ي ، أ  أوهنم  تيمبهمً ب   يخمر بال  الدايدي  وسةه  العمةق للفتةد  التةأ تعةو  للةل يجةد التةمر

 ربمةم ىدابة ي د للةل وجةو  تيةمبه لضةمر  وي واأللف الدابع وبداي  األلف الثملث ىب  الم ال ، وه

 ردى   يأ تلك الفتد  ب   سكمن المنطقت  . 

.    وشدى  الثملث ق. ، يقد كمن سكمنهم خل طم م  شعوب شمملأمم يأ الثلث األخ د م  األلف 

عةض بمة  النمل ة  الس مسة   مسةتقل  طةوال األلةف الثملةث ق. ، سةوق خضةورهم وىد بق ةا آالال  

ذ  كةمن ق.  إلخضمع ملكهم الة2300الوىا للملك األكم   سمرجون األول، الذ  ىم  بغيوهم سن  

 ق ةا آالال بوالتنق بمت ال تي د للل أ  سك  آكم   ي هةم. يتحكم يأ أخيمب جبمل األممنوس. ولك  

 األول مملكةة  "سنوسةةدت"فدرةةون الق. . ويةةأ هةةذا التةةمري ، التةة  1900مملكةة  مسةةتقل  لغميةة  

 . "آبمن"وو عهم تحا وصمي  ملك يمخمض المدرو ، وبل  آالال ،"للب"يمخمض 

مر سةكمن آالال  رلةل ق. ، ثة 1750 -1870يأ يتةد  تداجةع النفةوذ الم ةد  رة  سةوريم و

د . ملك يمخمض الموالأ للم دي  ، ولك  ثورتهم ىمعا بيد ، و ما آالال  للل يمخمض مبمش

دكي لكمه منق   -وتحسبم م  هجممت البمبل    رلل للب - "يمريم ل م "المسمل  "آبمن"ب  لن اب  

 للل آالال . 

الجبل   ، بقوا  دبمء ر  سكمن  وىد أظهدت التنق بمت أن ساللته، بخالف  ملب   سكمن آالال 

لل جنو  أجمنب ل تسندكمنا لممي  المواىع العسكدي  يأ المدين  ولعد  ثقتهم بسكمن آالال ، آالال ، 

                                                           

يبدأ سه  العمق م  البحد المتوسط يأ جنوبه الغدبأ ، ويمتد شممالً بمنحداف ىل   للل اليدق ل نتهأ  -1

ىدب بلد  ش   الحديد. وتحمذيه مدتفعمت جبمل الكد  وسمعمن ولمر  م  اليدق، واألممنوس م  الغدب. 

  45×  45ع منه شدىمً يأ لوض نهد رفدي  األسف  ل يك  سه  جومه. تبل  مسمل  سه  العمق  ويمتد يد

آالف هد، وىد  10ألف هكتمر، وبح د  انطمك   مسمل   22. وكمن ي ه مستنقع العمق بمسمل  2كم 2025= 

سه   . ت   للل السه  ثالث  أنهمر رأل س   هأ: رفدي ، واألسو ، والعمصأ. وهو1970جففتم رم  

 خ ب، وكمن رقد  مواصالت همم  ب   منمطق سوريم القديم  وآس م ال غدق.
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م  العن د السةممأ، لسةب  كمنايؤتل بهم م  رمصم  لكمهم يأ للب، ربمم ألن الفئ  الحمكم  

نق بةمت يةةأ تةة  العطيةمن  تةةدل رلةةل أن إن التيةةىةول ووللةةأ. ور ةم از هةةمر آالال  يةةأ ذلةك العهةةد، 

، ولدىوا ى ده للح ةول رلةل اسةتقاللهم "ليبو  اب  يمريم ل م -ن قم د  "سكمنهم ىمموا بثور  رلل 

 ق. .1730و  1750ر  للب، وذلك يأ الفتد  مم ب   

دت ىد انتي ويأ نهمي  الدبع األول م  األلف الثمنأ ق. ، كمنا المجمورمت السكمن   الهوري 

  ، وآالالولبةةالميةة  رلةةل منةةمطق واسةةع  مةة  اليةةدق األ نةةل يةةأ وا   الخةةمبور، والجييةةد ، بكث

 ووصلا للل سمل  البحد المتوسط.  ،وأو مريا

رىم كث د  بمللغة  الهورية ، منهةم أول نوطة  موسة ق   مدونة  يةأ  وىد اكتيفا يأ تلك األممك 

م يأ سوريم يأ القدن   الخممس والسم س ألنيو    ين   بمللغ  الهوري ، وبلغا سع  انتيمره مالعمل

)ريد ق.  للل  رج  أطلق الم ديون رلل سوريم وبال  كنعمن
1
2) "خورو"اسم  (

) . 

ملك  م  ب نهم وكمن الهوريون ىد أسسوا منذ نهمي  األلف الثملث ىب  الم ال  ممملك ولممرات، م

 يأ أى ل الغدب.  "رنتمب"يأ أى ل اليدق، ومملك   "كدكو "نوز  

3)ق.  ويأ الن ف الثمنأ م  القدن الثةمم  ريةد
، اكتسةح الهوريةون بةال  الهةالل الخ ة ب (

كةةمنوا خل طةةم مةة  الهةةوري    /103ص/وسةةممهم اإل ديةةق بملهكسةةوس، وهةةم رلةةل رأ   . صةةفد  

والكمش    والحث    الذي  ينتمون للل األصول الهندو أورب ة ، يمسةتولوا رلةل للةب، ورلةل م ةد 

سةم ا  سةوا مملكة  كب ةد  يةأ اليةدق األ نةل. وبعةد لةدكتهم الكبةدق هةذه، أس. ق 1730يأ سن  

                                                           

اسم يطلق رلل أسالف بنأ لسداأل  . واسم كنعمن الذ  كمن يعتبد لتل اآلن سمم م بمعنل:  الكنعمن ون -1

األرض المنخفض ، أصبح اآلن ميكوكم يأ أصله، ويحهد أنه م  أص    د سممأ، واالشتقمق الجديد 

يعنأ ال بم  األرجوانأ. ويأ الع د الذ  التك ي ه الهوريون بسمل   Knaggiأصله هوريم، ألن يجع  

البحد المتوسط يأ القدن   الثمم  والسمبع ريد ق. ، كمنا صنمر  األرجوان هأ السمألد  يأ تلك البال . 

ال نمر  نفسهم. أ  األلمد األرجوانأ، للل  Phoinixوكذلك يي د اسم ي ن ق م الميتق م  ال ونمن   

 ./42 .صفد  ، تمري  سوريم القديم، ص/

يأ مقمل  للدكتور يمروق لسممر  ، مدرس التمري  يأ جممع  للب سمبقم، يأ مجل   راسمت تمريخ  ،  -2

جمء لول اسم سوريم مميلأ: تطلق الوثمألق الم دي  القديم  اسم  1994لعم   50– 49العد  المي وج 

ي  يأ وثمألق م  القدن الدابع ريد ق. . ويأ بعض م م رهم، أطلقوا رلل "خورو" رلل المنمطق السور

البحد المتوسط واأللمد أيضمً اسم بحد "خورو" ألنه يف   بال هم ر  بال  "خورو"، أ  بال  الهوري  ، 

 ولذلك يعتقد أن أص  بال  سوريم هو "  ر و". ثم بدلا الخمء يأ القبط   ش نم "ش ر و"، واإلبدال ب   "و"

و " " معدوف أيضم، ي  بح االسم "ش رو". وىد بدل ال ونمن ون " ش " بد " س " يأصبحا "س ر ق" 

ق. ، ثم  420– 490واالسم ب  غته الحمل   يونمنأ. وأول م  ذكده هو المؤر  ال ونمنأ ه دو وت 

 /ق. . 355–426كيينفون /

يأ شممل العداق " كمم ور  يأ  Uraق.  خدج أبو األنب مء لبداه م خل   م  مدين   1800يأ رم   -3

الن وص األثدي  الحث   وكمن ل نهم يعبد القمد"، ىمصدا مدين  لدان يأ الجييد ، ثم رل  للل يلسط  . 

 موجي يأ تمري  سوريم القديم/. –وي م ف هذا تمري  الهجدات الهوري  لليدق األ نل، / .يدزات 
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التةأ امتةدت لةدو هم مة  جبةمل زا ةدوس يةأ اليةدق، للةل البحةد المتوسةط يةأ  "م تمنأ"مملك  ب

 الغدب. وشملا بذلك شمملأ سوريم، وآالال ،  وأو مريا، لتل جبمل األممنوس. 

. "شموشةتمر"م  بملخمتم الخةمص للملةك الهةور  يأ آالال  رلل وثمألق مكتوب  مختو رثدوىد 

. ويةأ سةوي  البنةمء "م ثةدا"النقمب ر  معبد خ ةص لإللةه الم تةمنأ  "ووللأ"كمم كيفا لفديمت 

كةمن ودجة  وامةدأ ، لم  البمزلا  "ليوج  "ق.  رثد رلل تمثمل 1447-1595العمألد  للل الفتد  

يأ ىلب البال  الم تمن  ، وهذا يةدل رلةل  مربكدبق   لهمم رلل ألد أبواب  يىد رثد رلل تمثمل   مطم

 وارتنمىهم للديمن  الم تمن  . ارتبمط آالال  بمالتحم  الم تمنأ

األول سوريم، والت  للب. وتدل اآلثمر رلل  "تحوتمس"فدرون الق.   يا 1527ويأ رم  

لهورية  تمدكي ىةو  م ةدي  يةأ آالال ، ولكة  االلةتالل لةم يةد  طةويال، ل ةث ثةمرت الحكومةمت ا
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 والمملك  الم تمن  ، وتمكنوا م  طد  الم دي  . 

مألة  حةو منق. ، رم  الم ديون والتلوا آالال ، و ا  لكمهم ليمملأ سةوريم 1482ويأ رم  

مةوكش، "مملكة  ببق ا آالال  خاللهم مملك  تمبع  للفدارن ، واتسعا لةدو هم وسةم ا ل ث رم ، 

 لمكمةةمً لهةةم، "تةةمكو"الملةةك الهةةور  المسةةمل  "تحةةوتمس الثملةةث"، ون ةةب الفدرةةون "أو مةةوك ش

 الهوري  يأ آالال .  "نقمأ بم"سس سالل  أو

 يةأ سةوريم رلةل الم ةدي   بتحةديضثور  ق. ، ىمما 1447بعد ويم  تحوتمس الثملث رم  

ل    شبه مسةتقنفوذ الم دي   أمم  ىو  الم تمن   . وأصبحا آالال  مملك يتداجعم  مملك  م تمنأ، 

 . "نقمأ بم"الهور  يأ ظ  لكم ملكهم   م  االتحم 

أوج يتةد  المملكة   يتةد  مة  "نقمةأ بةم"وكيف النقمب يأ آالال  رة  ى ةد األم ةد الم تةمنأ 

. وم  ب   الدىم العديد  المكتيف  "ه النأ"البنمء الم تمهور  المسمل م  الم تمن  ، والق د نموذج 

فمً لعمل ة  ارتقةمء شةخص مة  آالال  للةل ، رىة م يتضةم  وصة"نقمأ بةم"يأ آالال  م  زم  ملكهم 

1) "هةور "مدتب  اجتممر ة  تسةمح لةه بملح ةول رلةل مدتبة  
. كمةم تضةم  الةدىم ذكةداً ألربةمب (

 الم تمن   ، وهذا يولأ بأن آالال  كمنا خم ع  لمملك  م تمنأ مبمشد . 

منةا كمةم وىد أثبتا أبحمث ووللأ ويديقه أن العن د الهةور  كةمن هةو الغملةب يةأ آالال ، ك

 . /141دزات ص . ي/توجد أردا  كب د  منهم يأ منطق  أو مريا. وكمنا اللغ  السمألد  هأ الهوري ، 

 يةأ  يةأ آالال اكتيةفا التةأ " نةوز  "نمةوذج م  وم  األوانأ الفخمري  السو اء المنقوش  

ث  نةوز  مق. ، بدا وجو  رالى  وط د  ب   آالال  والعواصم الهوري  الهمم  1350-1450الفتد  

يممل   ، وت  بدا  رلل الفدات األرلل. وان رالىتهم كمنا لسن  مع لكوممت سوريم ال"كدكو "

ورارتةو منطق  أ"أكثد م  شدىهم. كمم كمنا رلل رالى  تجمري  ىوي  مع منطق   دبأ بح د  وان 

 ، المتطور  يأ صنمر  المعم ن. "اللقم

والخةممس ريةد ق. ، أن للةب كمنةةا  يةدر ومة  الجةديد بملةذكد رة  يتةد  القةدن   السةم س

، انتقة  لكةم آالال  للةل ولةده "نقمأ بم"ي هم لكوم  هوري  ىوي . وبعد ويم  ومدكيا هوريم تقل ديم، 

. ولكة  بسةبب م ولةه للفدارنة ، ىممةا رل ةه ثةور  يةأ آالال  أو ت بح متةه. وتوارثةا "ليل م ليل مم"

) نمةةم اسةةتولل الحث  ةةونق. ، ل1370رةةم   لتةةللكةةم آالال   "نقمةةأ بةةم"أسةةد  
2
رلةةل بةةال  للةةب  (

                                                           

، منتيد  Horê ، مث : "هور   هوريك "، ولنمث. لن أسممء  ذكور مث  : "هورو و113ووللأ ص -1

ب   األكدا  يأ منطق  رفدي ، واالسم م  ل ث المعنل اللغو    د وا ح. ولكننأ أرتقد أن االسم هور  

األص ، والتفمظ الذاكد  اليعب   بمالسم وتداوله طوال هذه المد ، ربمم كمن مدتبطم بديع  مكمن  العن د 

حقب . كمم أرتقد أن اسم لوري  الدارج يأ العدب   والكد ي ، ولوريمت الجن  الهور  يأ مجتمعمت تلك ال

ً بملجممل الذ  كمنا النسمء  المتَِّسممت بملجممل والع ون الحور، أصله لور  أو هور ، وذلك تيبهم

 الهوريمت تعدي  به.

السمبع ريد ق.  ربد منطق  الحث  ون م  القبمأل  الهندي  الغدب   التأ ىدما للل اليدق األ نل يأ القدن  -2
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، يفقدت آالال  استقاللهم، و ما للل مملك  للب التأ بق ا خم ع  للس طد  "آالال "وموك ش 

 ق. .1280الحث  ، ر م ى م  ثورات رديد   رل هم يأ للب وآالال  رم  

ى م سويمت البنمء الثملثة ق.  1347-1370  أمم رلل ال ع د السكمنأ يأ المدلل  الحث  ، يإن ر 

غ  ةد تيأ آالال ، تي د للل تبةدل يةأ األصةول العدى ة  لةبعض السةكمن. ل ةث رمةد الحث  ةون للةل 

 ة . منة  الحثِّ هدف جع  آالال  مدكياً سوريم للديب ،اإل ار  والمعتقدات ومحمول  جع  ك  شأء لث م

خةةمر هةةو ظهةةور ي -رلةةل رأ  السةة د ووللةةأ -واليةةأء الملفةةا للنحةةد يةةأ هةةذا العهةةد الحثةةأ الجديةةد 

الال  آذو األص  الم تمنأ، بكثةد  يةأ آالال . ويبةدو أن هةذا كةمن نورةم مة  تحةد  شةعب  "نوزو"

 للحكم الحثأ. 

بنةةه ق. ، وتةةولل ا1347سةةن   "شةةوب لول ومم"وتيةة د األبحةةمث، أنةةه بعةةد ويةةم  الملةةك الحثةةأ 

 أنهةم ال  وللةب، لالالحكم، ىمما ثورات  د االلةتالل الحثةأ يةأ  كة  مة  آال "مورش   الثمنأ"

مسةةتمدار بسةةحقا مةة  ىبةة  الحث ةة  . ور ةةم ذلةةك بقةةأ النةةمس يعبةةدون رةة  نقمةةتهم رلةةل الحث ةة   

له تمن ون تداوشجع الملو  الم  ب رميا لتحد  الحكم األجنبأ.  "الهور "استعمملهم للفخمر النوز  

ال  يةأ دق، للل آاليأ الي "كدكو "وصنمرته يأ جم ع البال  الخم ع  لنفوذهم، بدءاً م  نوزو 

تةد  هةدوء الغدب. لال أنه ر م النفور مة  الحث ة   مة  ىبة  السةكمن الهةوري   يةأ آالال ، سةم ت ي

يةةأ  خاللهةةم تعييةي مداكةةيهمالحث  ةةون  وتمكة ، از هةةدت ي هةةم آالال ، يةةأ رهةدهم وسةال  طويلةة 

 لب.ىمما ثورات  د الحكم الحثأ يأ ك  م  آالال  ولل ث ، ق. 1280 سوريم لتل رم 

مة   اب ةدك اليد ن، أ"الن ف الثمنأ م  القدن الثملث ريد ق.  م "تي د الدالأل  األثدي ، و

يأ  أصبحا رمم  تلل ،رم   لدق الموتل يحهدت ،يفدون للل آالال  بداوا سكمن آس م ال غدق

 رم     د سمم  . هأ و ،آالال  كمم يقول ووللأ

الفديج ةون وا بمليةعوب البحدية  مةنهم سةمّ  "هنةدو أورب ة "كمم أن هجدات كب د  م  شعوب 

ويدت للل شدىأ المتوسط واألنم ةول،  ،…والفلسط ن ون والسك ث والك مديون "أجدا  األرم "

                                                                                                                                               

القفقمس. وبسبب مقموم  الهوري   لهم، أخذوا اتجمهم  دب م جنوب م للل  دبأ جبمل طوروس. يمستقدوا يأ 

ق. ،  1430ق. . وارتبمرا م  سن  1650منطق  نهد الهمل س " ىيل ليدمم  لمل م"، وأسسوا  ولتهم سن  

جنوبم نحو الهالل الخ  ب، وخمص  زاويته اليممل   الغدب   بدأوا بملضغط رلل المملك  الم تمن   واالتجمه 

يأ منمطق للب وآالال  "العمق". ور م مقموم  الهوري   لتقدمهم، لال أنهم تمكنوا يأ النهمي  يأ القدن 

الدابع ريد ق.  م  تحط م نفوذ المملك  الم تمهوري  يأ سوريم اليممل  ، واالست الء رلل مملك  يمخمض 

مدين  آالال  التأ كمنا رمصم  لدول  موك ش. وهكذا ل  الحكم الحثأ مح  لكم المملك  الهوري ، و

ق.  رلل يد  يا  جد  رديوا 1200الم تمهوري  يأ شممل سوريم. سقطا اإلمبداطوري  الحث   سن  

بمليعوب البحدي ، وانقسما اإلمبداطوري  للل  ويالت صغ د  متفدى ، واستولل رل هم اآلشوريون يأ 

واأل  القدن الثمم  ق. ، ور م ذلك، التفحا تلك البال  بمالمح الحضمر  والثقمي  الحث   لقدون رديد  أ

 ومنهم اللغ ، وخمص  يأ منمطق مالت ه "كمبمل"، و"خل الكو" ك ل ك م، و"كوركو  = جدجم" مدرش. 
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أمةم   ةيواتهم الكمسةح ، ثةم اجتملةا سةوريم أيضةمً، وسةقطا  "لمثوشم"يسقطا رمصم  الحث    

ولم تقةم لهةم ىمألمة  بعةد  ق. 1194مم آالال : يقد سقطا سن  لكوممت للب وكدكم ش يأ أيديهم. أ

ىبة  بضةع  التةداب ويديقةه العلمةأ  "ووللةأ"ذلك، وظلةا مملكة  منسة   للةل أن أزال رنهةم السة د 

 رقو .

 ق.م333-1200ميطقة سيروس في الفترة ما بين  - 

)اسةةتغ  اآلشةةوريون
1
ذلةةك الفةةدا  الةةدولأ الةةذ  ألدثتةةه  ةةيوات شةةعوب البحةةد يةةأ اليةةدق  (

شةةممال نحةةو آسةة م ال ةةغدق، و دبةةمً نحةةو سةةوريم القديمةة ، يمصةةطدموا  األ نةةل، وبةةدؤوا بملتقةةد 

)بةةمآلرام   
2
الةةذي  كةةمنوا أيضةةمً ىةةد اسةةتغلوا ذلةةك الفةةدا  الس مسةةأ وبةةدؤوا بمالنةةديمع مةة  مةةوطنهم  (

األصلأ يأ الجوالن بمتجمه اليممل واليدق، لال أن المقموم  اآلشوري  ر تهم للةل  دبةأ الفةدات، 

المقمومة  الضةع ف ،  مجةد ي هةتآلرام   الغمزي  للل البحث رة  سةب   آخةد يم طدت بعض القبمأل  ا

سن  الوصةول لتةل  400 -300وكمنا البال  الم تمن   يديس  سهل  لتلك القبمأل ، يمستطمرا خالل 

يأ أى ل اليممل، ونجحا يأ تأس س لممرات صغ د  يأ ىلب العملم الهور .  "مداش، ومالت م"

رام ة  يةأ اليةممل وأنحةمء سةوريم، لةم تةد  أكثةد مة  ىةدن   مة  الةيم ، لذ لال أن تلك اإلمةمرات اآل

سقطا الوالد  تلو األخدق ب د اآلشوري  . أمم لممراتهم يأ سوريم اليممل   ومم جمورهم يأ أواسط 

ق. ، يةأ نةوالأ رنتةمب. آربةم  أو ب ةا جةوش 738-900 "زندشة دلأ"األنم ول، يكمنا شةمأل 

)ا ورفدي يأ ت  ريعا ور ندار "جوشأ"
3
األخ ةد  ، وسقطا آخد المدن الدأل سة   لهةذه اإلمةمر  (

                                                           

ىوق  ول   كبدق يأ  يعو  أول تأس س للمملك  اآلشوري  للل القدن الثمم  ريد ق. . ونحداً لوجو  -1

األلف الثمنأ ق. . كملبمبل    والكمش    والهوري   والحث    ، بق ا آشور منغلق   م  لدو هم المح ور  

شمملأ بال  بمب ، للل أواأل  األلف األول ق. . وهنم  شبه اتفمق ب   البملث   رلل األصول األولل السمم   

دوس وطوروس، واختالطهم الطوي  بمليعوب الجبل  ، لآلشوري  ، لال أن ىدب بال هم م  منمطق زا 

أيقدتهم الكث د م  السممت السمم  ، وأ فا رل هم مالمح تلك اليعوب الجبل  . ويأ هذا ال د  يقول 

 .هيم  ال فد : أن الهوري   أرطوا اآلشوري   المالمح التأ تم يهم ر  أبنمء رمومتهم السمم   . ويؤكد 

مألالً: يمك  القول  ون وج ، أنه تالىا يأ اليعب اآلشور  بقميم مؤسسأ ذلك الس د "مورتكمرت " ى

لضمر  ت  للف وسممداء والطبق  الحمكم  الهوري ، ل مي  للل اليعوب التأ تأرما " أصبحا آرام  "، 

 لتيك  ولد  متجمنس . 

منهم ردى   / .لدب اآلرام ون: مجمور  م  اليعوب المعدوي  بملسمم  ، واآلرام  : تسم   لغوي  أكثد  -2

. وىد نجح اآلرام ون يأ االنتيمر ونيد لغتهم، وكمن ساللهم يأ ذلك هو العد  الكب د /52يدزات، ص

أللفم هم، وىد اىتبس اآلرام ون أيكمرهم م  اليعوب القديم  المتحضد  التأ استوطنوا بال هم بملتدريج، ثم 

هم لمولوا اىتبمس اسم "همن كملبمت" الذ  كمن يعنأ انتيع اآلرام ون السلط  الس مس   منهم كذلك. لتل أن

لتل أيم   توشداتم "الملك الهور " معنل: الم تمنأ. كمم لمولوا لل مء تقمل د المجتمع الهور . وىد نجحا 

اللغ  اآلرام   يأ االنتيمر يأ منمطق واسع  م  اليدق األ نل، للل لن انكفأت أمم  اللغ  ال ونمن  ، لثد  يو 

 ر المكدونأ لليدق.االسكند

يحتم  أن تكون "ر    ارا" رمصم  لمملك  لط نم "العمق" يأ شمملأ سوريم، وهأ معمصد  آلربم ،  -3

 وكمنا ب نهمم صالت.
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 ق. . 738ب د اآلشوري   رم   "أرياز"وهأ خيازو 

طويلة   ور م سقوط تلك الممملك؛ لال أن العن د اآلرامأ تد  شواهد كث د  تةدل رلةل لىممة 

رفةدي   أ منطقة المواىةع والقةدق ية العديةد مة يأ سةوريم اليةممل  . ورلةل سةب   المثةمل، ال تةيال 

 تحتفظ بأسممء ذات  الالت آرام  .

، يقةد ، ومالت ةه"مةداش"، وكدكم ش، وجورجو  "العمق"المقمطعمت الحثِّ  ، مث  لط نم أمم 

ث  ، لق. . ولكنهم بق ا 727-745الثملث  "ت غالت بالزر"ىدما يدوض الطمر  للملك اآلشور  

أ. وكةمنوا يأ مداش لتل أواخد العهد اإلسالم همقومأ لالجو  والالوطن   و تهمولميحا رلل ثقمي

 "لمث ةم"م ، كمم بقةأ اسة"مداش الحمل  "، وسموا بملجداجم  نسب  للل اسم مدينتهم جدجم مس ح   

 يطلق رلل سوريم.

. ، بةأن ق738م  الجديد بملذكد، أنه جمء يأ تقويم الملك اآلشةور  " تة غالت بالسةد" لعةم  

التةأ  وهةو اسةم كةمن يطلةق رلةل جم ةع األىةوا   سدق الكوت   ،هجدوا رد ا م  األىد اآلشوريون 

شةعوب  وهةم أ  بال  المملك  الم دي  ي مم بعد، المملك  اآلشوري  كمنا تقط  شممل وشمملأ شدىأ

وتةم اسةت طمنهم يةأ شةمملأ  ،/192-191 يةمكونوف، ص/…" وأورارتو وسةك ا وك مةد "مم  وم تمن

أ أجبةةد بطل مةةوس، أنهةةم كةةمنوا يسةةمون تلةةك المنطقةة  التةة سةةوريم وي ن ق ةةم اليةةممل  . ولسةةب أىةةوال

 . /192-191ص  يمكونوف،/"سورم د"،  -الم ديون "الكوت ون" رلل االست طمن ي هم بد "سوريم الم دي 

امتةد وىةد أسسةوا مملكة  كب ةد  يةأ شةدىأ األنم ةول،  كمن ملةو  أورارتةوويأ الفتد  ذاتهم، 

ريون ق. ، اصةطد  اآلشةو743مالت ةه. ويةأ سةن   -ج نأنفوذهم للل سوريم اليممل   وللب وكومم

ا ب ة -ايلةو مةمتأ"بهم وبحلفمألهم م  الممملك اآلرام   ال غ د  يةأ شةمملأ بةال  اليةم ، مثة  لمةمر  

و للةل الثةمنأ، ملةك أورارتة "سةمر ور"، تة  ريعةا الحمل ة ، وتداجةع رلةل لثدهةم "اربم   -أجوش 

 م للل لمبداطوريتهم. م  اآلشوريون بال  اليم  نهمأل وبال ه، 

، الم ديةة "كمنةةا القبمألةة  الهنةةدو أورب ةة   "أسةةمرلدون"ويةةأ رهةةد الملةةك اآلشةةور  األخ ةةد 

، "ن نوق"ي  ىد اتحدوا يأ  ول  والد ، وبدأوا الهجو  رلل العمصم  اآلشور "والك مدي ، والسك ا

ن بحكةم الجةيء الم ةديو م  االست الء رل هم. واكتفلبملتعمون مع البمبل    ق.  612وتمكنوا يأ رم  

هم منمطق الخ  ب، بمم ي  أصبحا المنمطق اليممل   م  ىوس الهاللواليمملأ م  اليدق األ نل. 

 ، كةةد  واألمةةمنوس وصةةوال للةةل البحةةد المتوسةةط،  ةةم  ممتلكةةمت اإلمبداطوريةة  الم ديةةجبةةمل ال

 . [(6)]الم ور ومسكون  بهم، 

م دي   انتيةدوا مةع تةوالأ أن ال ،/13ول د  ص ،139ن ك ت   ص/ويذكد المستيدىمن المعدويمن 

رلل أجياء كب د  م   دبأ آس م، وأىدب مدكةي لهةم مة  نمل ة  الغةدب، كمنةا  ةوالأ  األج مل

الحةد  "الهةمل س: ىةيل ليدمةم "، وبملتحديد لول للب. أمةم يةأ آسة م ال ةغدق، يكةمن نهةد انطمك  

ق.  ب ةد 558الدول  الم دية  الكبةدق سةن  هذه طا سق ثمالفمص  ب نهم وب   المملك  الل دي  ال ونمن  . 
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)لف ةد الملةك الم ةد  "ك ةدوش أو كةورش"مقمطعة  يةمرس المتمةد  أم د 
1
للةدق وكمنةا يةمرس  .(

 . المعدوي  يأ التمري  وتأسسا بذلك المملك  األخم ن   الفمرس   ،مقمطعمت اإلمبداطوري  الم دي 

أ ق التةةأ وجةةدت يةةأ ل ةةون الملةةك الفمرسةةومةة  الجةةديد بملةةذكد هنةةم أن المسةةتندات والوثةةمأل

طةوا تةمن ون اختلالم كمن كمنوا يسمون بملم دي  ، يقد  -يأ تلك الفتد - اريوش، كيفا أن الم تمن    

  ./297ص - يمكونوف/يأ ذلك العهد بملم دي   تمممم، 

 ق. . هةةي  األخم ن ةةون الجةة ش الل ةةد ، واسةةتولوا رلةةل كممةة  آسةة م ال ةةغدق540ويةةأ سةةن  

ن ة  يةأ ق للب. ويأ السن  التمل   خضع لهم كمم  سةوريم. واسةتمدت اإلمبداطورية  األخم ومنمط

  .رل هم االسكندر المكدونأ  الءمستوانتهل لكمهم بق. ، 330لكم اليدق األ نل للل سن  

 م 637 –ق.م  332ميطقة سيروس في الفترة   -

قواتةه نحةو   ال ونمن ة ، توجةه بق.  تول ةد الةبال330هل اإلسكندر المكدونأ يأ سةن  أنبعد أن 

معدوي  ال "ليسوس"معدك   " اريوس الثملث"ممدات األممنوس، يدارت ب نه وب   الملك الفمرسأ 

نحةو  متوسةط، يفةتح م ةد، ثةم توجةهاليأ التمري ، وانت د ي هم، ثم تمبع زلفه رلةل طةول سةمل  

مرس، يق. ، ثم زلف نحو 331سن   "أرب  "بال  الدايدي  وانتيرهم م  الفدس بعد معدك  ىدب 

 ووصلا ىواته للل لدو  الهند. 

ولةة  الد :إحااداهاق. ، انقسةةما لمبداطوريتةةه للةةل ثةةالث  ول: 332وبعةةد ويةةم  اإلسةةكندر سةةن  

م القمألةد رديةا بمسةم السةلوى  ، نسةب  للةل مؤسسةه ،اليدى   التةأ ىممةا يةأ سةوريم وبةال  الدايةدي 

لدولة  للةل رمصم  لهم. ورمشةا هةذه ا مالمبن   لديث  انطمك ، واتخذت م  مدين  "سلوىس ن كمتور"

ولة  الدهةذه ىديمم يأ رهةد  ج.الكد رمصم   "نبأ هور "ق. . كمم بن ا مدين  س دوس 189سن  

 للمةة ال ،  خةة  الدومةةمن سةةوريم وأصةةبحا مقمطعةة  روممن ةة  رمصةةمتهم 64يةةأ سةةن  و السةةلوى  .

لةق الدابةع ومة  بعةده الف  "يديتنسة س"عمشةد ، ورابط يأ مدين  س دوس الف لق الدوممنأ الانطمك  

 . "يالي م"

بة   الفةدس والب ةينط    رلةل امةتال  منةمطق  شةديد وتي د الم م ر التمريخ ة  للةل صةداع

الفتةد . يأىةد  الفةدس يةأ للةدق  ةيواتهم يةأ  تلكبغنمهم يأ  ميهور وسمعمن التأ كمنا  ج.الكد 

  القةدق، وىطةع أشةجمرهم، واتةالف ميرورمتهةم، أواأل  القدن السمبع الم ال   رلل تدم د كث د مة

                                                           

كمنا "پمرس" يأ العهد الم د  والي  م دي  تحكمهم سالل  أمداء م  أسد  أخم  ، ورندمم تويأ الملك  -1

ه "أست مكس" وكمن يعيف ر  خوض الحدوب، يمشتد سمرد الم د  المحمرب "كأ اكسمر" خلفه ابن

الفدس، وأرل  أم د يمرس كورش الع  من رلل الدول  الم دي ، وأ سقط جده م  والدته "أست مكس" ر  

ق. . وبعد لدوب  اما رد  سنوات، تمك  كورش خاللهم لخضمع كمم  المملك   550العدش الم د  سن  

 لهمل س. الم دي  لسلطته، ووص  للل نهد ا
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 ً لةول للةب األخ ةد  هةو اإل ديقةأ –. وكمن هةذا القتةمل الفمرسةأ /12ص  . شعث  / ،وتدكوهم خدابم

 يأ سوريم، ل ث بدأت بعدهم العهو  اإلسالم  .  سمعمن والكد  أوجبل

ظهور وونمن    ويمك  ليجمز صور  األو مع اإلثن   يأ شدىأ المتوسط، ب   يتد   خول ال 

 اإلسال ، رلل اليك  التملأ:

   كمنا لدو  العدب هأ ال حداء، ولةم تكة  للغةتهم أ  أثةد يةأ سةوريم رلةل رهةد السةلوى 

ل ونمن ة  لغة  اوكمنا اآلرام   هأ اللغ  اليعب   األكثةد انتيةمرا، ي. /27ص -الدر المنتخب / ،والدوممن

م ةع كثةد  يةأ جونةمن    مةدن ومعمىة  رسةكدي  منتيةد  بالثقمي ، والالت ن   لغ  الدواوي . وكمنا لل 

وريم ىبة  لهم مستوطنمت تجمرية  يةأ سةكمم كمنا أرجمء ممتلكمتهم يأ بال  اليم  وآس م ال غدق. 

اولة  بة   هةأ المتد " راخمةم"كمنةا النقةو  ال ونمن ة  ومجأء الفدس لل هةم يةأ القةدن السةم س ق. . 

بعةةد  . يتطةةورت تلةةك المسةةتوطنمت ال ونمن ةة  القديمةة سةةن  125النةةمس ىبةة  مجةةأء اإلسةةكندر بنحةةو 

 است الألهم رلل اليدق. 

يةأ  آلرام ة  ا بقميةمبقأ وسوريم، واليدق م   يمملاليأ الم ديون والحثّ  ون يقد استقدوا أمم 

 بعض منمطق لممراتهم القديم ، ل مي  للل أكثدي  منهم يأ سوريم الوسطل والجنوب  . 

رسةةكدي    لدكةةذات كقةةو  س مسةة   جديةةد  يةةأ اليةةدق األ نةةل، حهةةور العةةدب المسةةلم  ، بو

وجةه  و  ةدتنمجح ، يتح الطديق أمم  تبدالت رم قة  وجذرية  يةأ األو ةمع الس مسة   واإلثن ة ، 

 لقدون اللق .و اليدق األ نل مجد اً 
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 ث الخممسالبح

 

 

 مثلث سيروس

 

 في عهد الخالفة اإلسالمية:

 

 م :660-636فترة الخلفاء الراشدين   -

بق ةم     644-634يأ خالية  رمةد بة  الخطةمب يتح العدب المسلمون منمطق شمملأ سوريم 

بعةد  انطمك ة م  يتح  "ر مض ب  ربد  نم"ج ش المسلم    ىوا تمك  ألد وأبأ رب د  ب  الجداب. 

تحولا ىوات المسلم   شممال نحو منمطق  ثم . 636سن   منهم الجيي  أخذىتمل شديد مع لمم تهم، و

ن خ ةول أبةأ رب ةد  يتحةا ىةدق ل)) :رة  ذلةك /163ص/يقةول الةبالذر  كمةم وسة دوس،  ج.الكد 

تفةمق ويتحهم صلحم بموجب ا "نبأ هور  "ىورس  نحو ، وسمر 637سن   انطمك  و… الجومه، 

)شةةدى نم"يةةأ ىديةة   رقةةد مةةع راهبهةةم خةةمرج المدينةة 
1
((. ... لبةةا رلةةل جم ةةع أرض ىةةورسو،  (

، يمسةتولل رلةل مدينة  "لب ب بة  مسةلم  الفهةد "ال عو  شممال بق م    قوات يأتلك الواستمدت 

المسلمون رلل منطقة  سة دوس سةن   استوللذا كسلممً. وه "اللكم "رلل جب   "مداش"الجدجوم  

  .ل نهم ي ه ىدق مسكون كمن ، ووىتئذ ههو نفس "جومه"سه   بعد التنويه بأن ، 637

 م :750-660في العهد األموي  -

 ، 707، سةوق يةأ سةن  "سة دوس  "ألداث همم  يةأ هةذه الفتةد  يةأ منةمطق مثلةث  لم تجدِ 

، وأنةيل الجداجمة   مدهةمو "مداش"الجدجوم   مدين  وجه الول د ب  ربدالملك ىوات له للل ل ث

2) "هةموار"الن مرق م  الجب  للل منمطق السهول وألبسهم لبمس اإلسال ، وأسكنهم جب  الحوار 
) 

يتةوب البلةدان،  /، ورمق ت يي  يأ العمق. كمم هجد بعضةهم للةل لمةص، "سمعمن"، وسنح اللولون 

هةؤالء بعض لة صمر مسةتقدا. أ  أن جب  هموار ول لون م  منطق  رفدي  الحمل   /165و  163ص 

 الجداجم  الحث   . 

                                                           

 ال تيال هنم  ىدي  بجوار مدين  س دوس تسمل "شدى م" وسكمنهم أكدا . -1

 جب  معدوف م  مدتفعمت ج.الكد . -2
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م ألفةم  وتقول الم ةم ر التمريخ ة  والكتةب الدراسة   يةأ سةوريم، لن المةمرون    يةأ لبنةمن هة

ل ةة ، يةةأ منطقةة  رفةةدي  الحم تةةهوويم تةةهول ممةةمر مةةمرون ق ةة  وال   ب يسةةتدلالجداجمةة . و هةةؤالء

  األكةدا  أنه كمن لسكمن جب  ل لون وجب رللسكمن جب  ل لون للل الدي  المس حأ،  هتحويلى   و

  حةمل، الةذييأ تلك الفتد ، صالت انتممء وىدابة  مةع اليةعوب الجبل ة ، ومةنهم الحث  ةون بطب عة  ال

 الجداجم  ب نهم ويأ منمطقهم.بعض    أ سكِ 

 م:1256 -750في العهد العباسي  -

يأ بداي  هذا العهد اتضحا األمور أكثد، وتدسخا الحدو  ب   الدولت   العبمس   والب ينط  ، 

)اليممل بملثغور والعواصم يأوسم ا منمطق س دوس والحوا د الحدو ي  
1
).  

 .أ لممرته يأ للب، وأخضع شمملأ سوريم لسلطته ، أسس س ف الدول  الحمدان944رم   يأ

الب ةينط   ، يتحولةا منةمطق  مةعوكمنا سنوات لكم الحمةدان    يتةد  لةدوب و ةمرات مسةتمد  

)والكةد  للةل خطةوط تمةمس لدو ية  بة   الةدولت   "ل لةون"جبمل سمعمن 
2
يفةأ رهةد سةعد الدولة   .(

 "ىسط  رلةأ جنةدو"ك ممر وبدصميم يمد م  ىدق بمسويمن و  الحدو التممس الحمدانأ كمن خط 

 ، تبةةم ل  985و  962. وبةة   أرةةوا  /128كتةةمب ال واى ةةا والضةةدب، ص/وينتهةةأ يةةأ مةةد ج  ابةةق، 

اسةتعم   ،العةم  األخ ةد هةذا رد  مدات. ويأ انطمك  الحمدان ون والب ينط ون الس طد  رلل للب و

الدولة  الحمدان ة  يةأ للةب تهةا وان. ل ة ن وكمنا ىلع   سعد الدول  كن س  سمعمن م  الب ينط   

)ي هم اإلممر  المد اس   اأسست  رل هم، و المد اس   س طدب ، 1001سن  
3
). 

م اسةتولل هة ، ل ن1079رم   لتلوالفمطم     ب   المد اس   لكم للب بعد هذه الفتد   تداول

  ىةديش جمةع مسةلم بة 1082رل هم السالجق  وجعلوهم ألد المداكةي الدأل سة   لحكمهةم. ويةأ رةم  

عةض الح ةون هةم للةب وببسةتعم  وأ ،العق لأ صملب للب والموص  ىبمأل  م  العدب واألكةدا 

                                                           

: اصطالب ربمسأ، وهأ ل ون تح ط بملمنطق  الواىع  ب   للب وانطمك  ، ومدكيهم العواصم -1

ورربمن، وىورس، وانطمك  ،  اإل ار  انطمك  . ويأ زم  همرون الدش د، جعلا منبج و لو  "رنتمب"،

يهأ: الح ون التأ بن ا رلل تخو  اليم  والجييد   الثغوروت يي ، ومم ب نهم منطق  سم ا بملعواصم. أمم 

ل د  يوات الدو  اتبداًء م  طدسوس يأ ك ل ك م، نحو طول جبمل طوروس للل مالت  ، ثم للل الفدات. 

 ، وي هم لدث أكثد وىمألع س ف الدول  الحمدانأ، لذ خدب وتداولا بال  الثغور ب   أيد  المسلم   والدو

 أكثدهم وكم ت تخلو م  السكمن.

ارتمد الحمدان ون رلل األكدا ، يقد لملفهم نمصد الدول  الحمدانأ، وتيوج منهم زوجته يمطم  بنا  -2

تجمرب األمم  [ نقال ر  95ص  –كتمب ] ألوان م  بنأ لمدان  –ألمد، وكمنوا للفمًء له والبنه أبأ تغلب

 لمسكويه.

تدرأ م م ر ردب   أن المد اس ون ردب. يأ ل   تي د الم م ر الكد ي  كمم لدق أم   زكأ أن  -3

"المد اس" هم كد ، والتيال هنم  ىب ل  كد ي  كب د  يأ كد ستمن تدك م تسمل "مد يسأ"، وتنتمأ لل هم 

رل   المد اس    شممال بعد سقوط  اليخ    الكد ي  المعدوي  "أوسممن صبد "، وتذكد الم م ر

 لممرتهم يأ للب، كمم لن مد اس اسم كد   بمعنل " القو  واليهم ".
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)م  السالجق ، كمم ىبض رلل ولدي  لمحمو  ب  مد اس وأخذ منهمم ىلع  أرياز
1
) . 

 ، 1084سالجق  سةل ممن بة  ىتلمة ش مة  الب ةينط    سةن  اليقد استعم هم سلطمن  انطمك  أمم 

2)"بئةد رالة "معدكة  يةأ موىةع  ،مسةلم بة  ىةديش العق لةأ  ارت ب نه وب  و
ىةدب نهةد رفةدي   (

  الس طد  م ه رجيىت  مسلم يأ المعدك ، لكن م  تمك للس طد  رلل للب، انت د ي هم سل ممن و

 رلل للب. 

 ،يأسسوا ي هم لمةمر  لهةم ،ب د ال ل ب    يأ لملتهم األولل انطمك   ، سقطا 1105ويأ سن  

ي هةةم وىةةمألع رديةةد  بةة    وىعةةابةة  األكةةدا  لحكمهةةم يتةةد  طويلةة  مةة  الةةيم ، وخضةةعا منةةمطق ج

  للةل رمةم  1128وب   السالجق ، للل أن تحةول لكةم للةب سةن   انطمك  ال ل ب    أمداء الدهم و

)بدأت معهم يتد  لكم الينك    يأ للب وبال  اليم يالدي  زنكأ، 
3
). 

  الفترة الزنكية

ً  الفترة الزنكياةاتسما  كمنةا الغةمرات المتبم لة  لذ بةملحدوب المسةتمد  مةع ال ةل ب   ،  أيضةم

: المنةةمطق الخم ةةع  إلمةةمر  الدهةةم ال ةل ب   يةةأ شةةممل للةةب، وهةةأ منةةمطق األولتأخةذ مسةةمري ، 

)أرياز
4
)وجب  األكدا ، وس دوس، والداوندان (

5
: والثاانيامتدا ا للل اليممل واليةدق.  ، ورنتمب(

 . انطمك  مه المنمطق التمبع  لإلممر  ال ل ب   يأ لمر  وانطمك م بمتجوللب  محور

  رلةل الدهةم رمصةم  اإلمةمر  ال ةل ب   وممتلكمتهةم 1145أستولل رمم  الدي  زنكأ يأ رم  

ال ةل بأ أم ةد الدهةم بقةأ مسة طدا رلةل منةمطق اإلمةمر   "جوسةل   الثةمنأ"شدىأ الفدات، لال أن 

، مةدرش، "رنتةمب"ورس، راونةدان،  لةو  أرياز، ى" دبأ الفدات، وكمن م  ل ونه وىالره 

                                                           

 ./185ص  –يميي ىوصد   –/ م  ليبال للل ا لب  - 1

المق و  بهم ىدي  كورزي  جومه الحمل  ، ل ث يقول يمىوت الحمو  يأ القسم الثمنأ م  مؤلفه ص  -2

  . ، أنه ىت  يأ تلك القدي242

بوهم. ووىعا معدك  يأ ت  رفدي ، ب   " اب  1122يأ سن   -3   سمر اإليدنج للل نوالأ للب وخدَّ

. /37بوه موند " لمكم انطمك   و"ليلغمز " السلجوىأ "األرطقأ" لمكم ممر ي  /كتمب األخبمر السن  ، ص

ي د للل أنهم ربمم ى د به ولم نتمك  م  معدي  موىع "ت  رفدي " الذ   ارت ي ه المعدك ، ولك  وصفهم ي

 سه  بمسوطه وتلهم المعدوف لمل م بملقلع  .

 ارت يأ أرياز معمر  كب د  ب   ب   بنأ لمدان والدو ، ثم نورالدي  زنكأ وال ل ب   . و مدت ىلع   -4

 أرياز م  ىب  التتمر.

الحدو  التدك   راوندان، ىلع  ل  ن  رلل جب  مدتفع، يجد  م  أسفلهم نهد رفدي . وتقع  اخ   -5

. كم  دبأ مدين  كلس15، ونحو كم 15بنحو )الحدو  اليممل   لمنطق  رفدي ( شمملأ شدىأ نبأ هور  

الذ  ربمم  Tayîr Begويد  ذكد ىلع  "راوندان" يأ أ ن   ملحم   كد ي  ىديم  معدوي  بمسم "تميد بك" 

، بأن /49ل واى ا والضدب، صكمن صملبم لهم يأ يتد  مم. وراوند اسم زهد . وجمء يأ كتمب /ا

 هد، خدجوا يأ للب ولدان، وزرموا أنهم بمنيل  المالألك .141"الدواندي "، ىو  ظهد سن  
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)نهد الجوز
1
  1164 . ويةأ سةن  1155م  الةتالل هةذه القةالع رةم  تمك  أن نورالدي   لال ،"…(

ن السةة طد  رلةةأ منةةمطق مثلةةث من يتنموبةةمالطديةة ولكةة  بقةةأاسةةتعم  لةةمر  أيضةةمً مةة  ال ةةل ب   ، 

الس مسة   والعسةكدي  التةأ  رلل  وء التقلبمت السديع  والمتاللقة  يةأ األو ةمع ، وذلكس دوس

 كمنا م  سممت تلك المدلل . 

 الفترة األيوبية

لةل لصالب الدي   توجه، يقد  األيوبيين  انتق  لكم شمملأ سوريم م  الينك    للل 1175يأ 

)أرياز ويتحهم بعد ل مر  ا  شهدا كممال
2
رنتةمب ويةتح ، وسلمهم للل اب  أخ ه تقأ الةدي  رمةد، (

) ربسم "ىلعتأ  استعم   1188سن   . ويأ 1182يأ سن  
3
 مة  نطمك  المجمورت   ال "وبغداس (

. وبعد ويم  السلطمن صالب "رلم الدي  سل ممن ب  جندر"اإليدنج، وسلم أمدهم للل صملب أرياز 

هم مث  لةمر  وارةياز توابعلكم للب و "  مث الدي " ، تولل ابنه الملك الحمهد 1193الدي  سن  

  اسةتلم 1240سةوريم اليةدى  . ويةأ رةم   منةمطق  دهم، ل مي  للل جم ةعوت  بمشد و ربسم  و 

استمد الملك الحميظ ارسالن شمه ب  الملك العم ل األيوبأ لكم ارياز وتويأ ي هم يأ العم  التملأ. و

بة  جرلةل أرةياز ولةمر  مةدورا ب لمسةتوليللةل مجةأء التتةمر بق ةم   هوالكةو، ب د األيوب     األمد

 .  1258سن   الكد 

ممع ، أن األيوب    أشم وا يةأ أرةياز جممعةم كةمن يسةمل يةأ أيممةه بملجة291ذكد الغي  ص 

هةد  644ن  سةبسةم   الةدلم  الةدل م يةأ  ))رلل بمب الجممع  كمن مكتوبمالكب د، وىد ذكد مم هو 

يوسةف بة     أمد بعمله موالنةم السةلطمن العةملم العةم ل الملةك النمصةد صةالب الةدن م والةدي 1246/

 .((كهلملك العييي محمد ب  الملك الحمهد  مز  ب  أيوب نمصد أم د المؤمن   خلد   ملا

 

 

                                                           

ربمم كمن ت  ر   الجور الحملأ جنوبأ ىدي   يدسوان الحمل  ، يهو ت  أثد  كب د، وبجواره ىدي  ر    -1

 الجوز، يمد بهم جدول  ييد.

د ىلع  أرياز، همجمته جممر  م  الحيمش  ، يدايع رنه ك  م  س ف ب نمم كمن صالب الدي  يحمص -2

الدي  بمزكو ، واألم د  او  ب  منكالن، واألم د رلأ ب  أبأ الفوارس، ونمصد الدي  ش دكوه، وخمله 

 [.128شهمب الدي  الحمرمأ، ونجم م  الموت بأ رجوب . ]األخبمر السن   ، ص

د األسو . وبهنسأ: ىلع  ل  ن ، هأ يأ الغدب واليممل م   ربسم : ىلع  ل  ن ، يمد بهم النه -3

 [.58،  56"رنتمب"، وبهم رسكد م  التدكممن واألكدا . ] صبح األريل ص 
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 البحث السم س

 

 

 ميطقة سيروس

 1516-1260الفترة المملوكية  في

 

 اإلمارة الميدية

)األيوب ون ىد منحوا نمل   الق  دكمن 
1
 ، يأسةس"منةد"يأ سه  العمق ألم د كد   يسةمل  (

2) "وأعزاز إمارة كلس"الم م ر التمريخ   بد  لممر  رديا يأ مند
، يةأ منطقة  مثلةث سة دوس، (

أ  كمم  منطق  رفدي  الحمل   ل ةمي  للةل نةوالأ لةمر ، وشةمملأ سةه  العمةق وأرةياز وكلةس، 

.  ولع  خ د م  أر  لهةذه [(7)]الم ور دا ات جبمل الكد  شممال  اخ  الحدو  التدك   الحمل  . تولم

، / 1596سةن   -شدينمم /، يأ مؤلفه الميهور  "شدف خمن البدل سأ"يؤونهم هو اإلممر  ، وتطدق ل

 ووىمألعهم. اإلممر  ، وكمن ىديبم م  البمب العملأ العثممنأ، ومطلعمً رلل ألداثاإلممر  يقد رمصد

عمم ية  رمومة  لحكةم  هكةمر  وال أبنةمء المنةدي   ونسةبه: أن "منةد"األم د  ر شديخمن يقول 

 ية ، . ييةمس الةدي  مة  أسةد  لكةم  هكةمر ، وبهةمء الةدي  مة  لكةم  العمم(عةداقيأ كد ستمن ال)

 كلس، كمنوا ثالث  اخو .  ومنتيم أو مند شمه مؤسس لممر 

                                                           

كم. كمنا ىلع  همم  يأ يتد  الحدوب 18الق  د، ىلع  للل الجنوب اليدىأ م  مدين  انطمك   بنحو  -1

 وىع القلع  ىدي  تحم  نفس االسم.ال ل ب   وأيم  الب ينط   . توجد لمل م بجوار م

 ، وكمن لمكمهم ألد أوال  الملك  1099يأ رهد ال ل ب    يأ رم   جمء أول ذكد لكلس بمسم "كملس س" -2

[. ويأ القدن السمبع الهجد  جمء ذكدهم تحا اسم 18، ص…شمه السلجوىأ ] كتمب األخبمر السن  

 ، ل نمم  1304و موىعمً صغ داً تمبعمً ألرياز. ويأ رم  "  لي " أو "ج ليه". ويعتقد أن كلس كمنا ىدي  أ

استولل ت مورلنك رلل أرياز وخدبهم، همجد أهلهم واستقدوا يأ كلس. ورندمم استولل ال ل ب ون رلل 

 –المنطق  كمنا كلس مأهول  وم  ىالع منطقتهم: أرياز وراوندان وجمجم  وهوروز "ش   خوروز 

[. ولع  خ د م  أر  لهذه اإلممر ، وتطدق ليؤونهم: 18ري  كلس، ص القدي  الحمل  ". ]القم ر ، تم

. ولول هذه الفتد  /230  يأ مؤلفه الميهور /شدينمم ، ال فح  1596شدف خمن البدل سأ يأ سن  

، كمرل بدوكلممن، مالمح م  تمري  2وج 1راجع أيضم: تمري  كلس للقم ر ، شدينمم  أم   زكأ ج 

 الفالل  ...
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كةةمن ىةةد جمةةع يةةأ بةةدء ظهةةوره ىةةو  مةة  العيةةمألد الكد يةة ، الز  بهةةم  "منةةد"يةةإن رلةةل كةة ، و

وىلعتهم كسنجق ل ق م بهم مع أتبمره.  "انطمك  -ى  د"السالط   األيوب   ، يأنعم رل ه ألدهم نمل   

هم شديخمن، والشك أن شديخمن ى د بهم األكدا  ذكدهكذا "يلحق به األكدا  القمطنون يأ جور  

وكلس أيضمً. ثم اجتمع لوله م  األكةدا  اإليي ية  يةأ تلةك النةوالأ  الذي  كمنوا يقطنون سه  جو 

ل متةد للةل سةه  جومةه ومنةمطق جبة  األكةدا  الكث دون، يعال شأنه، وأخذ يتدرج يأ توس ع نفةوذه 

)وأرياز وكلس، وأنيأ لممر  يأ كلس
1
، ثم رطف رل ه السلطمن األيوبأ، وواله رلل كمي  األكدا  (

 القمطن   يأ واليتأ اليم  وللب. 

  لمةةمه يةةأ أواألةة  رهةةده يئةة  مةة  اليةة و  اإليي يةة  السةةمكن   بةة  يةةأ لممرتةةه نةةمزع األم ةةد منةةد

لطف ألمةده بةمل هةؤالء ، ثةم أخضةع"منةد"مم لدب امتدت أيممم، انت د ي هم ومدرش، ينيبا ب نه

بنةه ا ة ، خلفةه تمر ، وبملقسد تمر  أخدق. يدان له جم ةع األكةدا  يةأ تلةك األنحةمء، ولمةم جمءتةه المن

 د ك ب  األم، وبعد ويم  ردب بك، خلفه ابنه األم د جممل، ول   ويمته ىم  ولده ألمد ب"ردب بك"

 جممل مقممه.

2) 1126انتهةةا  ولةة  األيةةوب    يةةأ للةةب رلةةل يةةد المغةةول سةةن  
كميةة  ل، بةةملتالل هوالكةةو (

 ، ولكنهم مم 1259وسه  العمق ومدين  لمر  سن   ج.الكد منمطقهم، مث  أرياز ونوالأ جومه و

   بعد معمر  مع المممل ك البحدي .1260لبثوا أن تداجعوا للل هضب  ليدان سن  

ولمةم انتقلةا ، كمم ذكدنم آنفم، لمكمم رلل لممر  األكدا  يأ كلسلفتد  يأ تلك اكمن ألمد بك و

  محتفحة ا اإلمةمر  ةكمي  لكوممت األيوب    للل المممل ك، أبل ألمةد بةك المنةد  اإلذرةمن لهةم وبق

)للةل لة   اسةتال  المممل ةك البدج ة  هم، يحكمهم أمةداء األسةد  المندية بمستقالل
3
الحكةم يةأ سةوريم  (

  م ال ي . 1380وم د سن  

يتةولل زمةم  لكةم  "منةد"مة  ألفةم  األم ةد  "ىمسةم بةك"كمن المممل ك البدج   ويأ نهمي  رهد 

بةأس و هةمء، يةأرا  سةالط   المممل ةك ريلةه ولنمطة  لكومة  األكةدا   ااإلممر  وأكدا هةم، وكةمن ذ

سمر ريالدي  بملي   ريالدي  م  سالل  الي و  اإليي ي . يأذر  ألمده بعض األكدا  اإليي ي  ، و

نيبا ب ةنهم معةمر ، أسةفدت رة  ي، إلى مء ىمسم بك. المملوكأ يأ أتبمره، مع ىسم م  جند للب

                                                           

  للل أواسط القدن التمسع ريد، أسسوا رلل أرض  850د ذكده؛ أن األكدا ، ومنذ رم  م  الجدي -1

كد ستمن، والمنمطق المح ط  بهم، أربع   لممر  شبه مستقل ، أو كممل  االستقالل. وكمنا األلوال الس مس   

المغول بق م    يأ القدن الثملث ريد مالألم  بيك  أكثد لوال   اإلممرات والحكوممت الكد ي . وذلك ألن

"هوالكو" تمكنوا م  ابتالع الدول  السلجوى   خالل زلفهم الكب د نحو اليدق األ نل. وكمنا لممر  كلس 

للدق تلك اإلممرات الول د . للمييد م  المعلوممت لول اإلممرات الكد ي  يأ العهو  اإلسالم  ، يمك  

 تمن، الجيء الثمنأ.الدجوع للل كتمب العالم : أم   زكأ، تمري  الكد  وكد س

 ، وظ  يوسف 1236  خلفه العييي   مث الدي ، ثم النمصد يوسف  1215بعد ويم    مث الدي  سن   -2

  ، وىت  مع أخ ه الحمهد  مز  رلل يد هوالكو. 1261يحكم للب لتل  يو المغول سن  

 ./273، ص2جم ع المممل ك البدج   أكدا  / ي ل ب لتل، ج -3
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لخفمق الج ش المملوكأ وىوات الي   ريالدي ، وانت د ىمسم بك ي هم، ولميظ بذلك رلل اسةتقالل 

 لممرته كممال.
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 البحث السمبع

 

1)م1918-1516الفترة العثمانية 
) 

 م.1607-1516لفترة ما بين ا -

، ردض ىمسم اليم  وم دالمممل ك الجداكس  يأ  ىتملل نمم أزمع السلطمن سل م األول رلل 

. ول نمم الت    السلطمنبمالتفمق مع خ د  بك الجدكسأ الطمر  رل ه، ولح م بييمر بك أم د كلس

يومئةذ يةأ الثمن ة  ريةد  مة   وكمن - جمن پوالت السلطمن سل م تلك البال ، لم  ىمسم بك معه ابنه 

يأ تلك اآلون ، ى د الي   ريالدي   يةوان ووسمر به مع الموكب السلطمنأ نحو األستمن .  -رمده 

 ، وتمك  بواسط  بعةض المتنفةذي "ىداجه بمشم"أم د لواء للب العثممنأ ألمد ب  جعفدالميهور بد

مسةمو  ىمسةم بةك رلةل مالزمةأ  ولثه رلل الوشمي  بمألم د ىمسم. يعدض ىداجه بمشةم م  ل داأله

السد  السلطمن  ، وبمل  يأ الوشمي  به، ي در األمد السلطمنأ بقتة  ىمسةم بةك، ونفةذ ي ةه األمةد. أمةم 

2) "والتپجمن "ولده 
 به يأ بالط السلطمن سل م ورنأ بتدب ته وررميته.  ظ  فِ ت  يقد ال   (

 "ه بمشةمىةده جة"نطقة ، لال أن أمد لكةم أكةدا  الم "لب ب بك"بعد مقت  ىمسم بك، تولل شق قه 

ن والةد. آبتهمة  أنةه جمةع بة   تسةع نسةو  يةأ  ب لبه تحا ىلعتهةم  رمه للل للب، وىتله ي هم  درا

  ، وبةأن لب ةب بةك ابة  ردبةو هةذا كةمن مة  طمألفة 1516هةد/922وذكد الغي  أن ذلك كةمن سةن  

  ."المندي  "معتبد  م  أمداء الق  د 

 ، رر الحبةةب "أنةةه جةةمء يةةأ كتةةمب  -ال ييةةديون  –سةةنأ كمةةم جةةمء يةةأ كتةةمب ربةةدالدزاق الح

، أم ةد ريالدي  ب  يوسةف الكةد   العةدو  :ألد رجمل القدن العمشد للهجد  أن "للد أ الحنبلأ

  ش   للل طمألف لواء للب يأ آخد الدول  الجدكس   وأواأل  الدول  العثممن  ، كمن م  طمألف  ينتسبون

  بةويأ أيممةه صةلب األم ةد لب ةب  …ن بب ا الي   مندرد  ب  مسميد ر أ   رنه، ويعديو

  ألسبمب رداو  ب ن… ردبو تحا ىلع  للب، وذلك أنه كمن ب   األم د ريالدي  وب   أوال  ردبو

 ./18ص /… مند كمنوا ليي ي  الي  وب ا …  ين   و ن وي . ألن ب ا ردبو كمنوا م  أه  السن 

يوان السةلطمن سةل م، للةل الية   ريالةدي  المةذكور. بعد ذلك، أسندت، لممر  األكدا  م  ىب   

الكةفء إل ار  شةؤون الحكومة   الدجة  ويم  الي   ريالدي ، لم يك  ب   أوال ه وذو  ىدابتةه بعدو

                                                           

 -1919ي  هذه الفتد  رلل الم م ر التمل  : تمري  كلس للقم ر  بمللغ  التدك   ىم  والد  )ارتمدنم يأ تأر -1

. م  رممن للل العمم ي ، كورانأ. والكد  8-7( بقداءتهم وشدلهم. ومجل  الحوار العد ان 2006

 وكد ستمن، أم   زكأ. وجب  األكدا ، روج ه ل سكو. راجع يهدس الم م ر.

د   مؤلف م  كلمت  : جمن = الدوب أو الجسد. پوالت = يوالذ، أ  صملب الدوب جمن پوالت، اسم ك -2

 أو الجسد أو النفس الفوالذي .
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، وأ ن طةا لكومة  األكةدا  ي هةم بململةك لنطمك ة أ   فا اإلممر  للةل الخةواص السةلطمن   يةأ  ،ي هم

 ألكدا . ا "ل نل ك فم"محمد بك م  سالل  لكم  

والت پة. أخةدج جةمن 1566-1520 "القةمنونأ"بعد انتقمل زمم  السلطن  للل السلطمن سل ممن 

لمعةمر  بك م  البالط السلطمنأ، وأ  خ  يأ تيديفمت البمب العملأ. ولمم ظهةدت منةه يةأ بعةض ا

. أجةدا هاستدرل منحه لكومته التأ ورثهةم مة  آبمألةه ووأرممل جل ل ، استحق بهم رطف السلطمن، 

أ   الحكةم يةب د أن السلطمن سل ممن خمف م  أن يؤ   رجوره للل لثمر  األكةدا ، يةأنعم رل ةه تول ة

  لس "  للل والت بك لم يدض بهم، يأسند لكم اإلممرپألد السنمجق التمبع  لوالي  للب، لك  جمن 

كومتهةم ل، ويوض لل ه الق ةم  بةتفحص ألةوال األكةدا  يةأ ليملة  كلةس، ولمكمن ة  مةنح "خمن الخم  

 مء ي ه:  جوالت بك. وبعد أن  رس لس   خمن الحمل ، ريع للل السلطمن تقديداً پالوراث   لجمن 

والت بك، يل س هنم  م  يستط ع الق م  پلذا لم تسند لممر  األكدا  يأ هذه المنطق  للل جمن ))

  السةكمن وأبنةمء شةقمتهم. وال يةأمأبمهم  لكةومتهم، ولخمةم  الثةورات والفةت  ب ةنهم، والقضةمء رلةل 

يأ ق هذا التقديد للل أن ينعم السلطمن  (( ...السب  والممر  م  للب وسمألد الواليمت العدب   مكدهم

)بك، يأ ار شؤونهم بدراي  ولي  جمن پوالت بإيمل  كلس وملحقمتهم رلل 
1
). 

  مسن ، وخلف رد اً كب داً  100-90ر  رمد تداوب ب    1572والت بك سن  پتويأ جمن 

 ألوال  رديا أسممء ريد  منهم وهةم: لب ةب ورمةد وألمةد وربةد  ولسة   وجعفةد و ضةنفدا

 . "بك "وزين  ول در وخضد، وكلهم لملوا لقب 

)والةده ، تولل ولده جعفد لكم كلةس بموجةب وصة   والتپم  جمن بعد وي
2
العهةد ال ةم ر و، (

م ةطفل بمشةم السةد ار ىةد م   يوان السلطمن مدا . وبعد مدور أربةع سةنوات رلةل لكمةه، كةمن 

، وسةةمر للةةل م، يعةةي  جعفةةد بةةك رلةةل االلتحةةمق بةةهاتجةةه للةةل منطقةة  شةة دوان يةةأ كد سةةتمن ل حتلهةة

، سةقط رة  ل ةمنه "ىةده جةه  ا  الواىةع بة   سة ور  و يةمربكد " يمربكد،   د أنه لمم بل  جب  

 ولقأ لتفه. 

                                                           

نق  أنه: )) لمم سمر السلطمن سل ممن خمن "القمنونأ" للل  يو ليدان، مد يأ طديقه بوالي  للب، يدخ   -1

ع بملذهب،  ون أن يحس بذلك ألد الل وص المجمزي   لديمه الخمص، وأخدج م  ردبته س فه المدص

مب والحدس. يلمم أسفد ال بح، وشمع هذا الخبد المدهش، وات   بمسممع رستم بمشم "الوزيد  الحجَّ

لم يك  منه لال أن ردض رلل العمه  األرحم، أن  - وكمن يضمد الحقد لألم د جمن بوالت بك - األرحم"

لألم د جمن بوالت، وال ألد   دهم يتمك  م  اىتداف أمد  القمألم بهذا الفع  الين ع، لنمم هم األكدا  التمبعون

رح م كهذا، يهمجا ثمألدته وأصدر أمداً بإهداق  مه.   د أن جمن بوالت بك طلب منه يأ هذه األثنمء أن 

يمهله خمس  أيم ، ولن لم يجد خاللهم الل وص، يإنه يذر  لك  رقوب  يفد هم رل ه السلطمن. ولم يح  

 [.233ألضد جمن بوالت الل وص مع الس ف السلطمنأ((، ] شدينممه، صال و  الدابع لتل 

جمن پوالت بك، ر   ابنه جعفد ولأ رهده، ورهد بحفظ األموال  لمم كمنا آثمر الوه  تنذر بقدب ويم  -2

واألمال  واألوىمف وشؤون أ سدته للل ولده لس . وأوصل أيضمً بأن يحد  ولده لب ب م  م داثه وأمالكه 

 [.234، بسبب س دته الس ئ  يأ شبمبه. ] شدينمم  ص ولكومته
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مة   ه جعفةد مةع لدممنةهأمم لب ب بك يقد كمن ىد تعدض للةل الكث ةد مة  الحلةم رلةل يةد أخ ة

أ  يةوان الم داث بموجب وص   والده. ولكنه كمن صلب العو ، يثأر لنفسه، يبعةث مة  يةتحلم لةه ية

اع، منحةه السلطن ، ولحأ بمقمبل  الوزيد األرحم محمةد بمشةم. ولكةأ يقطةع هةذا األخ ةد  ابةد النةي

 م  أرممل ه ليمل  بملسسنجق نمبلس م  أرممل اليم ، لال أن لب ب بك لم يدض بذلك، والتمس منح

ويةد أبك هةذا األمةد، للب، وكمنا تحا ت دف شق قه لس   بك، وتحقق له ذلك. ولمم بل  لس   

 بةك بةذلك، وبعيل لب ب بةك. يلمةم سةمع لب ةب ست در أمداً بإلغمء األمد السمبقم  ا للل األستمن 

الخةمص،  ش   السةلطمن ى د أرتمب السلطمن مدا  لممالً معه خمس  آالف  ينمر ذهب ل هديهم للل

 وردض رل ه أن يتوسط لدق السلطمن إلرطمأله لكومة  كلةس. يةأ ق توسةط الية   للةل أن ي ةدر

  ، صةدر األمد بمنحه سنجق سلم   يأ ليمل  للب.   د أنه لم يدض بهم، وأمةم  للحملةه رلةل الية

 األمد السلطمنأ بمنحه ليمل  كلس، وأسند سنجق سلم   للل أخ ه لس   بك.

قه لس   للل أن ريل وأسند لكم اإلممر  للل شق  ،ب بك يحكم كلس لمد  ثالث  أروا ظ  لب 

 يأ "مداءأم د األ"بك، وبقأ رلل لكمهم سن   رديد  بمالستقالل التم . كمم نمل من ب م دم دان 

 فوذ.   ، ل مي  للل لكوم  كلس، ومنح لقب بمشم، وأصبح ذا مكمن  ون1592طدابلس اليم  سن  

قتةمل والت، جمءت انكيةمري   ميةق بةدرو  مة  السةلطن  لپ  لكم األم د لس   جمن يفأ بداي

، يألضةد الثمألدي  المعدوي   بملجالل   يأ شةمملأ للةب. ولةدث ب ةنهم وبة   الحلب ة   نةياع شةديد

يطلبةون  -كمية  كلةس –ىم ةأ للةب يح ةل أينةد  رلمةمء للةب وأمداءهةم وكتبةوا للةل لسة   بمشةم

     بمشةم بعسةمكد كث ةد ، ولةمول لخمةمسةانكيمري   ميةق. يحضةد ل لضوره ل  لح ب نهم وب  

  مةده ىةمألال الفتن ، لال أن االنكيمري   نقضوا االتفمق أكثد م  مد ، يغم ر لس   بةك للةب بعسةمك

رسوا . يس طد االنكيمريون رلل للب ومم/211ص، 3،جالغي / ،  حه: سلط   الكالب رلل البقد

 ي هم الكث د م  الحلم. 

   رةة   ن ةةوب بمشةةم وال ةةم رلةةل للةةب، وبعةةد مةةد  وج ةةي  ل ةة  ب نةةه وبةة  1602أ رةةم  ويةة

هةذه المةد  ثةم جمعةوا وليةدوا  .ىع  رح م  سمرده رل هم لس   بمشم يفدوا للل لمم او االنكيمري 

للل كلس ولمصدوهم وخدبوا مم لولهم م  القدق كملبمب وأرةياز وىةدق للةب، ونهبةوا األمةوال 

)أيمر ةة  جمهل ةة  ي هةةم كلةةس ويعلةةوا واو خلةة
1
، يم ةةطد لسةة   بمشةةم ون ةةوب بةةمش للةةل ىتةةملهم …(

 ولخداجهم م  الوالي .

بأن لس   بمشم والأ كلس رمص رلل الدول  ويعم   أثمر شمألع ولمم صفم الجو لن وب بمشم، 

. كمنا الدول  تدارأ لس   بمشةم نحةدا ليةهممته وشةجمرته يقد، ق ق حخاليم للوكمن ذلك رلل ىتله، 

ه زمنةةم طةةويال وال ةةم رلةةل كلةةس لةة س بسةةبب ر ةة منه، لنمةةم كمنةةا الدولةة  تةةدق بعةةض ءبقةةم نكمةةم أ

، يكمنةا تغةض لذا رةيلوالت پةال عوب  يةأ ريلةه، وتخيةل مة  وىةوع يتنة  مة  رية د  الجةمن 
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الطدف رنه وتقنع منه بملممل. ولمم بلغه تهديد ن وب بمشمه، أخذ يةأ جمةع رسةمكده والتق ةم خةمرج 

ورجع للل للب. وأخةذ بمالسةتعدا  ثمن ة  لمحمربة  لسة   بمشةم. وب نمةم هةو  كلس يهي  ن وب بمشم

سنمن بمشم بتع ة   لسة   بمشةم كةميال  "ال در األرحم"كذلك، ور  للل للب أمد م   ىب  السد ار 

مملك الحلب   ورةيل ن ةوب بمشةم. يغضةب ن ةوب بمشةم  ضةبم شةديدا وامتنةع رة  تسةل م للةب ملل

والت. وكتةب للةل الدولة  أن أمةداء پةمن جربدا أسو  يإنأ أط عه لال اب   لحس   بمشم ىمألال: لذا ولوا

العيةمألد الي ةلحون أن يكونةةوا وال  للدولة . ولةم يمةةض سةوق أسةبوع لال وأىبةة  لسة   بمشةم رلةةل 

بعةد ىتةمل جةدق ب نهمةم. ولمصةد لسة    همللب، يم طد ن وب بمشم للل التح ة  وراء أسةوار

قم أ شديف أيند  وأىنةع ن ةوب بمشةم بةملخدوج مة  الب نهمم بمشم للب مد  أربع  أشهد، يتدخ  

 ./3كمم  الغي  ج/ ، 1604رم   م  ه ئته بعد أجداء ال لح ب نهممللب بكم

لقتةمل الفةدس.  " جغمله زا ه سةنمن بمشةم " ، رايق لس   بمشم ال در األرحم 1605يأ سن  

اتهةم سةنمن بمشةم ل نهةم سكد العثممنأ. مم انهي  العثممن ون ي هم،  م ر بعض األمداء األكدا  المعلو

، وخنقه وىطع رأسه، ور   محلةه يةأ " وان "لس   بمشم بأنه تبمطأ يأ اللحمق به يقبض رل ه يأ 

)والي  للب أخمه رلأ بك
1
) . 

الس مم اب  شق قه رلأ بك الذ   ،، ثمرت ي هم الحم  هولمم سمعا ري د  لس   بمشم بنبأ مقتل

بك الثور  رلل الدول  العثممن ة ، وجمةع لولةه  "خير"ل  مع رمه خضد كمن وك له يأ   بته، يأر

أخالط النمس، وتغلب رلل للب واستق  بهم، كمم ىت  والأ للةب الجديةد المعة   مة  ىبة  السةلطمن 

، بمالتفةةمق مةةع وال هةةم جمية د بمشةةم الةةذ  كةةمن خمرجةم هةةو أيضةةم رلةةل "أذنة "لسة   بةةك يةةأ مدينةة  

اب  س فم صملب ركم للل بمب السلطن  رسمل  يطلب ي هم أن يكةون السلطمن. يأرس  األم د يوسف 

يجمءه األمد رلل مم التي . يجمةع  ،والت يأ للبپأم دا رلل رسكد اليم ، والتي  بإزال  اب  جمن 

جةمن والت ىدب لمم ، يمنكسد اب  س فم ويد للل  ميةق. وسةمر ابة  پرسمكده والتقل مع اب  جمن 

مع رسكد اليم  ىدب جمن پوالت   التقل اب  1606رل هم. ويأ رم  للل طدابلس واستولل پوالت 

وتغلب رل هم وتقد  لالست الء رلل  ميق، ي ملحه أهلهم لقمء مبل  م  الممل، يدل  رةنهم  ، ميق

رمألدا للل للب. ويأ طديق رو ته، صملح اب  س فم وصمهده، وبذلك وسع رلةأ بةك لةدو  لكمةه 

)ل كد ستمنم  أذن  للل  ي ، كمم استولل رل
2
أرشة دوق  "  رقةد معمهةد  مةع 1607ويأ رةم    .(

ك النقو ، ص، ملك لكوم  توسكمنم، للدق الدويالت اإليطمل  . وأى ِدأل ا الخطب  بمسمه، و" يد ينمند

 العثممن  .   وأنيأ ج يمً ىويمً، وأرل  االستقالل التم  ر  الدول

 أرسلانم ول، وتمد  المعن    يأ لبنمن، يكمنا الحكوم  العثممن   تواجه ثور  الجالل    بمأل

3) "ىويوجأ مدا  بمشم السد ار" ال در األرحم
رلل رأس ىو  كب ةد  لقتةمل الع ةم ، يأبةم هم يةأ  (

                                                           

 جمء يأ لمش   شدينممه لمتدجمهم محمد رلأ رونأ: أن رلأ بك هو اب  أ  لس   بمشم. -1
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، و ةع أثقملةه بقلعة  للةب جةمن پةوالتأذن  وس واس. ثم ى ةد للةب. ولمةم بلة  خبةده مسةممع ابة  

أرسة  يدىة  مة  جنةو ه لتح ة   جبة   ول   أسوار البلد وتأهب لمالىةم  رسةكد مةدا  بمشةم، ثةم

بغداس ل منعوا العسكد العثممنأ م  المدور.   د أن مدا  بمشم لم يةأت مة  هةذا الطديةق الضة ق، 

همتةه. و ارت الحةدب يةو  ا  ىد لال ورسمكد الوزيدجمن پوالت يلم ييعد اب   "ىمز"لنمم م  جب  

السة  جبةمل طةوروس، بجةوار   بة   س1607هةد/ شةهد تيةدي  األول  1016الثالثمء رجب سةن  

ذو الفقمر رستم  "مدرش". وكمن ىد انضم للل الوزيد لمكم "سه  الدوج"ب الن، يأ موىع يقمل له 

1)"ذو القدري "ن ألف كد   م  أكدا   لغم ر وبمشم ومعه أربع
الجة ش  ل مي  للل، [(7)]الم ور، (

بدوره ىد أرد ىو  ىوامهم أربعون  ، الذ  كمنجمن پوالت العثممنأ األصلأ، لمواجه  رلأ بمشم اب  

ألف جند . ولمم اشتبك الج يمن، كم ت الغلبة  أن تكةون لعلةأ بةك، ثةم رةم ت الكةد  رل ةه، وكمنةا 

ألفةمً.  يمنسةحب رلةأ بةك للةل مسةقط رأسةه  27وىت  م  رسكده نحو  ،النت ج  هييمته يأ المعدك 

هةم ل لة  والةد  ثةم  م رهةم. أمةم كلس أوال، ثم  م رهم للل للب مع بعض رؤسمء رسكده، وبقةأ ي 

مدا  بمشم يإنه يأ ثمنأ يو  م  الواىع  سمر للل كلةس للبحةث رة  رلةأ بةك يضةبط جم ةع أموالةه، 

 ولجي جم ع أمواله. ،جمن پوالتوتوجه منهم للل للب واستخلص القلع  م  أروان اب  

ل الدولة  يةأ بةال  الخمرج رل "الطوي "أمم رلأ بك، يقد  م ر للل مالط ه ومنهم للل المدرو 

أنةةم ولن كنةةا أسةةمل " األنم ةةول وأرا  أن يتحةةد معةةه، يلةةم يوايةةق الطويةة  رلةةل طلبةةه ىةةمألال لةةه: 

. ثم توجه للل بورص  وات   بحمكمهم ورديه بنفسه، وىمل " بملعمصأ، لكنأ لم أص  للل مدتبتك

لطمن: مةم سةبب لقد  جدت م  الع  من، يأوصلنأ بملسلطمن. يسمرده يأ ذلك، ولمم سأله السة :له

ر  منك؟ ىمل مم أنم بعمص، لنمم اجتمعا رلأ يدق األشق مء ومم خل ا منهم لال أن ألق تهم يأ يم 

جنو   ويدرت لل ك يدار المذنب  ، يإن رفوت يأنا أه  لذلك، ولن أخذت يحكمةك األىةوق. يعفةم 

 سةةالي م   ور نةةه أم ةةد أمةةداء إليملةة  طميةةوار يةةأ يو1617-1603رنةةه السةةلطمن ألمةةد األول 

                                                                                                                                               

وتقول بعض الم م ر التمريخ   أنه يأ جول  له يأ نوالأ ىون  ، رمل بحوالأ ثالث   ألف شخص يأ 

 اآلبمر.

 ، ص  1477، إلب  آجم، ويمته جمء يأ لمش   لمحمد  هممن يأ كتمب /العدا  ب   المممل ك والعثممن    -1

، ر  اإلممر  الدلغمري : أن األسد  الدلغمري ، هأ م  ري د  تدكممن  ، شكلا لكوم  كمنا /28 -23

 . وم  أبدز أ مداألهم "شمه سوار" أ : الملك الفمرس.  1521للل  1340رمصمتهم "آلبستمن" ولكما م  

 د المممل ك، بعد انت مرهم رل ه يأ رنتمب. وم  للم ال  ب 1472وسوار اسم كد   بمعنل يمرس ىت  سن 

أشهد ممتلكمت اإلممر  الدلغمري : مدش، البستمن، ملت  ، رنتمب،  رنده، بهنسم "شممل  دبأ منطق  جب  

  تحولا اإلممر  الدلغمري  للل 1521ويأ رم   …األكدا  الحمل   رلل النهد األسو "، أو ي  سه  العمق

م ر الكد ي ، بمم ي هم شدينمم ، يتقول: بأن الد " ل  م ر" هم أكدا ، وال أ ل رلل والي  رثممن  . أمم الم 

ذلك، أن القوات الدلغم ري  التأ رايقا الحمل  العثممن   رلل رلأ بمشم كمنوا م  األكدا  الدلغم ري  رلل لد 

جد ء"، يدل رلل ، أ  "ذو القلب الDil xedarىول شديخمن. كمم أن معنل االسم " لغمر أو  ل خدار"  

كد ي  أصحمب اإلممر . أمم الدلغم ري  أنفسهم يقد أرم وا نسبهم للل كسدق أنوشدوان م  ملو  الفدس، ] . 

. وهذا ربمم يستبعد أكثد كونهم 143، ص3[، الغي  ج446تمري  المممل ك، ص  -محمد سه   طقوش

 تدكممنم، ويقدبهم للل لق ق  أصولهم الكد ي .
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)الحمل  
1
وأو ع أمه وابنه لدق السلطمن. أمم ابنه يقد أ  خ  للل المدرس  السلطمن   الخمصة   اخة  ،  (

 السدا . 

، بملع ة من ، أمةم الغةي  ي قةول أنةه رةم  وجةمهد"مدا  بمشم"لك  يبدو أن هذا العفو لم يدق لد 

. وكةمن ذلةك سه للل بةمب السةلطن أرس  رأثم م  يقت  رلأ بمشم يأ ىلع  بلغدا ،  مدا  بمشميأرس  

المندية    . وبذلك أسدل الستمر رلل هذه اإلممر  الكد ي ، وىضأ رلل األسد 1611يأ لدو  سن  

 ولكمتهم م  مدكيهم اإل ار  مدين  كلس مد  تقمرب أربع  ىدون.  اإلممر التأ أسسا 

مةدا   ىويةوجأ "شةد  ة  النجةم  مة  جةمن پوالتبعد مقت  رلأ بمشم، تمك  أيةدا  مة  األسةد  ال

ن      بةملمع1630سةن  جةمن پةوالت ، واالختفمء يأ جهمت للب وكلس. ثةم التحةق سةع د بةك "بمشم

قةا مندية ، ارتنالتأ كمنا ألسدته معهم روابط ىديم . ل ث يقمل أن األسد  ال" الدروز أمداء لبنمن 

 مة  سةع د بةك هةذا، و/490ص 1موصةلأ، ج/، " المذهب الدرز  منذ أيممهم األولل يأ جهمت للةب

ريةد   هنةم  سةبع تنحدر األسد  الجنبالط   الحمل   يأ لبنمن. وم  المف د أن نذكد هنم، أنه ال تةيال

  ىدي   رزي  يأ منطق  لمر ، يؤكد أهلهم رلل أصلهم الكد   .

رة   ، أنهم كةمنوا يةأ مبةدأ أمةدهم منحةدي  " ر الحبب"، جمء يأ جمن پوالتور  ري د  ال

  ريةمألد مة: أنهم "بحسب رواي  الي   كمم  الغي "فل نع م الحلبأ يقد ىمل رنهم السن . أمم م ط

ولة  األكدا  يأ سنجق كلس ىدب للةب، ولن لسة   بمشةم كمنةا لةه أرمةمل تسةتحق الةذكد، ألن الد

 ألهم بةالءً العثممن   كمنا تأمده بملسةفد شةدىم و دبةم ي سةدع اإلجمبة  هةو ورية دته ويبلةأ يةأ أرةدا

 لسنم.

 1918و  1607 ما بين العثمانيةالفترة  -

  ، ورة لةببوالية  ل ، أ لحقا لممر  كلس س مس م ول اريمالقضمء رلل لكم األسد  المندي  بعد

  رلل لكومتهم رجمل وموظفةون بةأمد مة  األسةتمن . ويةأ بعةض األل ةمن كةمن يتسةلم شةؤونهم مة

ونهم سنجقمً يديد شةؤوهم اإلىطمر ون المحل ون. ويأ يتد  اللق  أصبحا كلس  Derebegيسمون 

ونهم يقةو  رلةل شةؤ 1854سنجقدار، أو لمكم يع   م  ىبة  والةأ للةب، ثةم سةم ا ىمألمقمم ة  سةن  

 ىمألمقم .

، أرسلا األستمن  رم  جمن پوالتيذكد البملث الفدنسأ روج ه ل سكو أنه بعد مقت  رلأ بمشم 

                                                           

. كتب ر  لدك  الجالل    ىمألال: "أنه يأ هذا 1643"كديكور تمرانم تسأ" تويأ سن   المؤر  األرمنأ -1

رندمم كنَّم يأ القدس، كمن صملب كلس جمنبوال  ثمألداً، ولكونه جالل م، يقد   ق رلل للب  1606العم  

دب واليم ، لتل يأ القدس تضميقنم م  الح مر. ثم لن مدا  بمشم ىت  جم ع الجالل    يأ للب، وه

شخص للل كلس ب عوب  وأخذ معه أمه وطفله الذ  كمن جم   المنحد، وذهب للل  300جمنبوال  مع 

السلطمن يأ القسطنط ن   وىد  له الخضوع، وأرطل أمه وابنه ره ن  للسلطمن. واشتكل له رلل ن وف 

 ./203-202، ص 7و 6بمشم و  ده ألنهم جعلوه جالل م". / رم يمت للب، الكتمبمن 
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تمنبول، للةل كلةس كةمن ذا مكمنة  يةأ لسةمن عشايرة بارواري مان فارع روبااري "كرديا    1620

لتةةولأ الحكةةم ي هةةم. وبعةةد ريلةةه أو ويمتةةه، اسةةتقد أوال ه وألفةةم ه يةةأ جبةة  األكةةدا ، وسةةكنوا ىلعةة  

 رملوا رلل االستقالل بوا   رفدي ، و اما سلطتهم ي هم لوالأ ىدن م  اليم .ثم بمسوطه، 

 : مم يلأ /84-36ص/، تمري  كلس كتمب  وجمء يأ

رألمس  لكوم  كلةس بملوكملة  لمةد   علي آغا العاشق Aşiqli ‘Elî Aĝa، استلم 1724يأ رم  

ىةم  األهةملأ بةملثور  رل ةه، ممةم جعلةه يسةتع   بقةوات مة  لذ سنت  . وكمن رهةده لةميالً بملميةمك ، 

مةة  أمثةةمل رمبةةدي  آ ةةم،  ىةة  بملع ةة منللةةب، يتمكنةةوا مةة  لخمةةم  ثةةورتهم، وىتةة  كةة  مةة  لةةه رال

)وأوربمرلأ
1
استغ  كمم عم  االستقدار للل المنطق . ي، "مر   آ م  بمر لسم"أو لوا لسممر   آ م  (

س ورالةو يعتةدون رلةل انيةغمل السةلطن  بةملحدب مةع الةدو   1739سن  بعض األكدا  والعدب 

 ./244ص ،يميي ىوصد / ،بعض ىدق أ لب

 حكومة اللكةم كلةس لمةد  رةم  والةد، ولةدثا ميةمك  بة    بطال آغا، استلم 1740ويأ سن  

ألة  شةخص ، وسببوا خسةمألد كب ةد  للنةمس، وأسةدوا مم، يمىتحم األكدا  كلس مدت   ج.الكدوأهملأ 

مةأ ج الةذي  ينتنسب  للةل كةن -م  أن الكنج     "ل سكو"م  األهملأ. وهذا التمري  يتفق مع مم ذكده 

السة طد   مة  وا. ل ث يبدوا أنهم تمكنة1736كمنوا ىد ويدوا للل جب  األكدا  سن   -لل هم بطمل آ م 

. وىةد مكمةم ذكةد آنفة ،اسةتلم بطةمل آ ةم كةنج لكةم كلةسوآل  بمر  ي مم بعد، م  ىلع  بمسوط   رلل

رالىة   -"ستمري  كل كتمب القم ر  يأ"التأ نوه لل هم  - تكون للميمك  ب   لكوم  كلس واألكدا 

  .كنج و بمر  وتعمطف النمس مع آل  بمر  لكم  كلس السمبق   رمأللتأاع ب   نيبمل

رو للةل المةد 1752، ارتبدت كلس وأرياز سنجقم والداً، وسلم لكمهم سةن  1747ويأ رم  

Sari 'Ebdireĥman paşa  نةمس بملي هةم ، و ا  لكمةه رةمم   يقةط، اسةتبد عبدالرحمن باشا األشقر

لفتةد  ايقت  النمس رلل مياجه، ويقطع رؤوسهم ويدم هم يةأ مكةمن كةمن معدويةمً. ويةأ هةذه كمن و

ر  ملحدب مةةع ليةةدان، راب األكةةدا  والتدكمةةمن ينيةةطون يةةأ منةةمطق لةةمبةة انيةةغمل الدولةة  وبسةةبب

، ف. ىوصةد /، يتةدخ  السةلطمن شخ ة م لةد رهم بقةو  السةالب، المجمور  لكلس والدوج و ركوش

د الكث ةلةه  وكةمنلكم كلس لوالأ سةت  أشةهد،  محمد آغا الكردياستلم  1780ويأ رم   . /247ص

 يقةم مهةم، يسلب النمس وظل -ألد المتنفذي  يأ نوالأ للب-م  المعمر    ، يمستنجد بعبد  بمشم 

  بدال منه. "اب  ىده مال" ر نواه ووالنمس رل ه وريل

)محمد باشا دالدابان أوغلوأمم 
2
شةخص جسةور  وهةو ، يهو م  المعدوي   يأ تةمري  كلةس.(

                                                           

 وربمرللأ: هأ التسم   التدك   لعي د  روبمر .أ   - 1

 

، و"خمصه" لمل مً، مدكي منطق  يأ تدك م تقع  دبأ ىدي  Xasê م  ىضمء Tiyekهو م  ىدي   -2

كم منهم. وهأ م  المنمطق الكد ي  يأ تدك م، وأ لب سكمنهم وىداهم م   20"م دان أكبي" رلل بعد 

 األكدا .
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لم أن يتسة 1783يةأ جم ةع أنحةمء كلةس، واسةتطمع سةن   لفتد  صملب األمد والنهأكمن وذكأ، و

كلةس  "مدتبة  تممثة  ىمألمقةم "بمشةلك    1784 سةن لن الدول  نفسهم رهدت لل ه  ب ، تهمرألمس  لكوم

وأرياز، وت دف كمملك لهم. واستمد لكمه سبع سنوات، أسس خاللهم لممر  شبه مستقل ، و ةيا 

أطداف اإلممر ، ووسع أمالكه أ عميم. وبمالشتدا  مع سكمن كلس واألكدا  والتدكمةمن والعةدب 

ىةةم  بغةةيو رنتةةمب وللةةب. وخفةةف كث ةةداً مةة  الضةةديب  السةةنوي  رلةةل  "الكد يةة "ورية د  رشةةوان 

الفالل  ، لذ كمن يكتفأ بمليب ب والدبس م  الفالل   األكةدا  مقمبة  الضةديب  السةنوي . كمةم أوجةد 

ىت  رةم  ولكنه أخذ ر  ك  بغ  أو جم  أو ل وان ركوب، ىدشمً والداً. و ديب  رلل الح وانمت، 

لمكمةمً  محماود باشاايأ رنتمب، ل نمم تدخ  يأ خالف ب   الحكوم  واألهملأ، يع   ولةده  1795

 لكلس مد  رمم  . 

سةتبد ، وأسس لممر  كممل ، ولكنةه امصطفى بك توبال أغلو 1801سن  كلس   موثم استلم لك

 بملنمس، يقم  األهملأ بقتله والتخلص منه.

مهم السمبق   م. لال أن ألد لكأومر آغا آل عمول  ، سلما كلس لل1801 أ  ويأ السن  نفسهم

1) "آ م معجون ويعدف بد:"لسممر   آ م  وألدهم المسمل
لفتةد   تمك  م  السة طد  رل هةم ثمن ة ي (

اسةةتطمع تحديةةك األكةةدا ،  -لسةةب تعب ةةد القةةم ر – ولكونةةه كد يةةم  "أومةةد آ ةةم". أمةةم مةة  الوىةةا

أشةجمر الييتةون مة  لولهةم، لال أنةه يية  يةأ  وىلةع ،ومهمجم  كلس، ولمصدهم لمةد  ثالثة  اشةهد

حلم يضلأ آ ةم النةمس واسةتبد يلمكمم لكلس،  فضلي آغار    1810ويأ رم   انتياع لكمهم ثمن  .

 لكمه. اللل كلس، أنه "الم د "بهم، ولك  وصول ىوات لبداه م بمشم 

انةا لةه ، ىةد  سةبقلةمكم كلةس األ بطال آغاا الثااني، ابان بطاال آغاا كاي ،يأ تلك الفتد ، كمن 

، وجمع لكمم محل م ىلع  بمسوطه  يأاألمور يأ سه  جومه ومنمطق جب  األكدا  وسمعمن، يأىم  

  للةل دية ، ووسةع منطقة  نفةوذه، لتةل وصةيلوله األكدا  يأ تلك األنحةمء وخمصة  األكةدا  اإليي

وبق ا  . من لكم المنطق  بمستقالل تم  ر  اإل ار  العثمومنهم،  الضديب أطداف للب ول   رلل 

ب ةةد آل رمةةو وكةةنج لتةةل مجةةأء ج ةةوش لبةةداه م بمشةةم بةة  محمةةد رلةةأ بمشةةم مةة  م ةةد، األمةةور 

 . شممالً  الفداتنهد والتاللهم سوريم ومنمطق واسع   دبأ 

لدث خالف ب   لبداه م بمشم وبطمل آ م رلل صةالل مته ونفةوذه يةأ منةمطق  ،الفتد تلك يأ 

ل يمسةتدرللةل الح لة ،  لبداه مرمد م  اليدوع يأ الحدب،  لك  بدالوبملقتمل.  يهد اشمملأ للب، 

. وهنةم  ارتقلةه ملصةالب ذات البة   ب ةنهبةدروق للةل للةب،  م  خةالل بعةض الوسةطمء بطمل آ م

2)"ليةبش"وجدق لردامه مةع ولةده  لبداه م بمشم
المةدرو  Çerxcîأو  "سةالب  ار"ولممة  أسةلحته  (

                                                           

حمل   يأ ىدي  ىطم  صل  بهذا اآل م. ويبدو أن القم ر  ولسبب مم أ ف  ذكد ىد تكون لعمألل  "معجونو" ال -1

 لسممر   آ م معجون كألد لكم  كلس.

، لن اسم لأ "آ  ول" يأ للب مأخوذ م  " آ م يول"، أ  طديق اآل م 15يقول الخور  بدصو ، ص -2

م المجلوب م  جب  األكدا  شمملأ بملتدك  ، وىد سكنهم المسلمون والطواألف المتعد   وكمن ي هم تجمر الفح
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 . يأ العقد الثملث م  القدن التمسع ريدك م  ىدي  معداته. وذل "رلأ م  رمألل  شند "

 بطمل آ م ومحمد رلأ بمشم والةأ م ةدوم  الجديد بملذكد، أنه كمنا هنم  رالى  ىمألم  ب   

يهنم  أ ن   رة  بطةمل آ ةم تتحةدث رة   ىب  بدء األخ د بحملته رلل الج وش العثممن   يأ سوريم.

1)هل راءزيمر  له لم د والتقمأله بمحمد رلأ بمشم و بمطه ووز
. وبملقضةمء رلةل تمةد  بطةمل آ ةم (

  العثممن ون لخضمع األكدا  يأ سه  جومه لسلطتهم للل ل  .لبداه م بمشم وكنج، استطمع 

 دور ح  أومر وأوالده:

ً  آلل حا  أومارم  المعدوف أن   يةأ الةذي  يق مةون لمل ةم يةأ نةوالأ  يدسةوان، موىعةمً هممةم

  لكلةس، التمبعة "ىوجةمنلأ "كمن يق م يةأ ىدية  وأومد، تمري  كلس. يمؤسس هذه العمألل  يدرل لج 

كوية  الحكوم  لل ه ب ورهدت Derebegلقب  نمل  1742رشوان. ويأ سن   ىب ل ألد زرممء كمن و

Derebeglik  . جب  األكدا 

ي  بكو لي آغاواستلم ابنه عد ويم  لج محمد بيأ البكوي . و ح  محمد آغاابنه  خلفه وبعد ويمته

أ يةو ةعمً مة  الع ة من  أثةمرصبح خالل يتد  وج ي  صملب ىةو  ونفةوذ كب ةدي ، و، وأج.الكد 

ىةةو  مةة   1832سةةن   "لةةج لبةةداه م العنتةةمبأ"مواجهةة  لكومةة  كلةةس. يسةةمق رألةة س لكومةة  كلةةس 

م ة  لحكومة  أها ولةا، ووىع ىتمل ب نه وب   ولأ آ م، لال أنه لةم ينت ةد ي هةم. يأج.الكد الجنو  للل 

 نهمية  رلةلم، وأخةذت القةوات الحكوم ة  تتعقبةه بمسةتمدار، ممةم أجبدتةه يةأ الكب د  لمسأل  ولأ آ ة

 ،الدولة  ملحاشتداكه يأ معمر  همم  ل ة يدطب أن التي  منح العفو بعد لكنه. التوار  ر  األنحمر

اللهةم خألسة   ،كلس مدق الح م  مكميأ  لخدممته. يدا  لكمه نحو ريد سةنوات لكوم  سلما لل هي

 .1853ري  ويمته رم  اإل ار  للل تم

)خلياال آغاااابنةةه  خلفةةهبعةةد ويةةمت ولةةأ آ ةةم، 
2
لعيةة د ، وبةةدأ تأسةة س لىطمر تةةه، ا زرممةة  يةةأ (

 تأسسةةاورنةةدمم  .يةةأ يتةةد  ى ةة د  مسةةتطمع أن يهةة م  رلةةل لكومةة  كلةةس والةةتحكم يةةأ أمورهةةمي

                                                                                                                                               

  وجو  لأ لألكدا  يأ تلك النمل  . وبذلك يعتقد أن تكون 1258للب. وذكد اب  شدا  المتويأ سن  

التسم   نسب  للل بطمل آ م الذ   ي  هنم . وكمن ىبده وىبد ولده ال يياالن موجو ي  هنم  للل يتد  ىديب . 

المذكور، تب   أن القبدي  بق م  ون مسمس لعد  أشهد رندمم أىد  ولدق سؤالنم م  ألد المعمدي  يأ الحأ 

متعهد بنمء رلل جدف المقبد  إلىمم  مبنل لألوىمف رل هم يأ أواسط ثممن نمت القدن العيدي ، ثم أىد  رلل 

ي  لزالتهمم بعد تقمرس آل كنج ر  نق  الديمت ر م تبلغهم بذلك. ويقع ذلك المبنل مقمب  ثمنوي  الفنون النسو

 السم س  بحلب. 

1
"بطمل اب  بطمل  Betalê Betêl xudanê kela Basûtêاأل ن   التأ كمنا تحكأ ى ص بطوالت  –

صملب ىلع  بمسوطه" كمنا معدوي  ج داً لدق األج مل السمبق  م  أكدا  سه  جومه خمص ، وىد أرم  

  نمألهم مجد ا المطدب اليعبأ أبو صالب.

"، أمم محبوه األهوج أو المجنون ليجمرته وانديمره يأ القتمل" خل    lîlDêli Xe كمنا السلطمت تلقبه -2

 "خل   آ م القو ". Zor Xelîl aĝaوأتبمره، يكمنوا يسمونه 
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فتةه   وظ    لب ةب بمشةم ىمألمقممةمً رل هةم، لةم يويةق يةأ أ اء مهةم ةعتم ت، و1854سن  كلس ىمألمقمم   

وتدخله يأ ك  شةؤونهم. ثةم أخةذ خل ة  آ ةم يبةد  الع ة من. يأرسةلا  بسبب النفوذ القو  لخل   آ م

للةل االستسةال ،  هال ةمو ، ممةم ا ةطدخل ة  آ ةم لةم يسةتطع ي، رجمله الدول  ىواتهم، واشتبكا مع

  للةل جبة  موج ةي  مة  الهةدب مة  منفةمه ورة يتةد . لال أنه تمك  بعةد "أ رنه"ينفمه والأ للب للل 

 نفوذ لىطمر ته م  جديد.  ل ستع داألكدا ، 

 يجمء هذه المد  والةأ للةب  رويةش بمشةم بقةوات كب ةد . وجةدت مفمو ةمت ب نهمةم بوسةمط 

فمه ، نعفو رنهبدل الو ،سلم خل   آ م نفسهيالذ  كمن يك  الو  لخل   آ م،  "محمد أيند "مفتأ كلس 

داء ، بة1866تةويأ هنةم  سةن  ي، "لصةالل  "مدينة   ىدية  يةأ نةوالأوهةأ ، "ىوزان"الوالأ للل 

ه  ةح ح. وبويمتةم  ىب  العثممن    ويعتقد أن هذا هو الغدر به ل يحكأ، ومنهم م  ى  كمم  الكول دا

مة  أرجةمء نةوالأ لكو يةأ سةم  الهةدوءو ج أومةد يةأ ل ةم  كلةس وجبة  األكةدا ،انتهل  ور آل ل

 م ورلل جب  األكدا . كلس، وبسطا السلطمت العثممن   س طدتهم رل ه

حة  تورالةا بدأت ردق العالىمت العيةمألدي  بةملتميق يةأ جبة  األكةدا ، بعد هذه المدلل ، 

العية د ،  دال مة  التدت ةب العيةمألد  وزرة ميبة .نوع آخد م  العالىمت والتنح م االجتممرأمحلهم 

منون ثممنأ، وىىمنون تسج   األرا أ والعقمرات الع مستغل  ،لىطمر  ظهدت زرمممت ورمألالت 

و أيةأ كة  ىدية   ، الذ  لم يك  يسمح بتسج   األرا ةأ لال بمسةم شةخص والةد1861الطمبو لسن 

م، . يمسةةتغ  بعةض المتنفةذي  جهةة  الفاللة  ، وسةةجلوا ىةدق بأكملهةم كةةأمال  خمصة  لهةةرةد  ىةدق

كسةب  مة  ومنهم ،لدق هؤالء المتنفذي  ورب دوبذلك تحول الفاللون ب   ل ل  و حمهم للل أجداء 

يةةمت ، سةةن  البةدء بتحديةد وتحديةد األرا ةأ يةأ الوال1882بعةد رةم   أيضةم اإلىطةمرألقةب اآل ةم 

 السوري . 

لعيةمألدي  ارلةل خلف تهةم انتعيةا مجةد اً  وأوم  أبدز العمألالت اإلىطمر   التأ ولةدت لةديثم، 

، العيدي  قدنيأ الن ف الثمنأ م  القدن التمسع ريد وأواأل  ال الجديد يأ ظ  األو مع القديم  

  ]راجةع مف ةو  ةدهم. … : آل ش   لسممر  ، آل س دو م مأ، آل رمةو، آل  بةمر ، آل كةنج هأ

  القةوهةذه العةمألالت صةملب  وأصةبحا . الخةممس مة  الكتةمب[ الف ة وريمألدهم يأ  ج.الكد تمري  رمألالت 

وىةد . يضةمأ وريمزمة  االلةتالل الفدنسةأ لسةيأ لبمن الحدب العملم   األولل و ج.الكد النفوذ يأ و

 تال  أكبةدنأت الفئ  اإلىطمر   النمشئ  نفسهم ر  أي  طمولمت س مس  ، وانح ةد اهتمممهةم يةأ امة

مةوظف   رد  م  القدق والعقمرات، ورالوا يممرسون سلطتهم رلل يالل هم بمعون  مبمشد  مة  ال

 لحمكم .  ارات اأن تكون جيءاً م  اإلتلك الفئ  بعدهم، كمم ر  ا م  العثممن    والفدنس    

رنتةمب تمد  األرم  القمطنون يأ نةوالأ كلةس و 1895وم  الجديد بملذكد هنم، أنه يأ رم  

 ومنمطق أخدق رلل الدول  العثممن  ، وىمعا لدكتهم هذه بيد .
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 لبحث الثمم ا

 

 

 في العهد الفرنسي ج.الكردأحوال 

 

تداجعةا و. 1916رةم   متوسةطهمجما ىوات الحلفمء ممتلكمت الدول  العثممن ة  يةأ شةدىأ ال

)وأواسةط األنم ةول "أ ةنه"القوات العثممن   بق م   م طفل كمةمل نحةو مدينة  
1
، يةدخلا الفدىة  (

، ثم التلا بمىأ 1918الهندي  م  القوات اإلنكل يي  للل مدين  كلس يأ شهد كمنون األول م  رم  

 والي  للب وتو لا شممالً لتل رنتمب ومداش. 

الية  تسةلما القةوات الفدنسة   و 1919د، أ  يةأ شةهد تيةدي  الثةمنأ رةم  عم  والةذلك ببعد 

 ةدان م": م  جه  محط  األولىللب م  اإلنكل ي، و خلا منطق  جب  األكدا  وكلس م  جهت  ، 

ىطمةه،  : م  ىدي  الحمم  للل جنديدس وصوالً للةل محطة  ىطةمروالثانيةل ث خط القطمر،  "أكبي

 ا رأل س م لقواتهم. مدكي "ىطمه"واتخذت م  محط  

الىا القوات الفدنسة   التةأ التلةا سةوريم أول مقمومة  لهةم يةأ منطقة  رفةدي ، ل ةث أطلةق 

)سوريم يأ مواجهتهمالمجمهد محو ب  ليبو شمشو الدصمص  األولل يأ 
2
) . 

بق ةم    "Çete جةه تةه"التةأ سةم ا بملةد   Qîwayî milîوأثنمء الدرو  لتيك   القةوات اليةعب   

)يأ اجتممرهم التأس سأ تهميمركبم رديوا ، كمن م  ب   الذي لم طفل كمم
3
م  منطقة  رفةدي   (

الحمل  ، ك   م : ربدو خوجه، محو ليبو شمشو، لج لنمن ش   لسممر  ، س دو  يكو، ألمد روتو، 

   األكثدي  السملق  م  تلك القوات يأ منمطق شدىأ األنم ول م  األكدا .كمنا وآخدون، و

                                                           

انسحبا تلك القوات بمحمزا  خط القطمر. ورسكدت أول األمد يأ محط  ىطم . ثم مد م طفل كممل  -1

 ييال السكمن يذكدون بعض أىواله وت ديمته. ، وال Meydanaوبعض ىم   ج يه يأ سه  م دان مت

 .12، ص تمري  الثورات السوري  يأ رهد االنتداب الفدنسأ، أ هم آل جند  -2

م در هذه المعلوم ، ش   المديدي  لبداه م خل   نفسه، والشك أنه لضد ذلك االجتممع رجمل آخدون  -3

 م  جب  األكدا .
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يأ نةوالأ رنتةمب  المقموم ت اليعب   بقتمل الفدنس   ، وىمما بملعديد م  رمل مت بدأت القوا

مهمجمة  القةوات الفدنسة   رلةل ويدىتةه  "سق ب"المدرو  ألهموكلس وجب  األكدا . وأىد  ألد زرمم

يةأ للةدق مواجهمتةه مةع الفدنسة     ثةم ىتة ، "شمملأ مدينة  رفةدي "يأ محط  ىدط ىالق للقطمر 

المةدرو شةمه    "جتةه". وبعد مقت  ىمألد الةد يأ نمل   بلب  Gundê Bêkê "أوبمسأب ك "ىدب ىدي  

)رنتةمب -رلل طديق كلس
1
 م ةم ممت رديةد  مةع يجةدت، تةم تع ة   جنةبالط ىمألةداً لتلةك القةوات، (

، كمنا نت جتهم تغ  ةد الحكومة  الموال ة  للفدنسة    يةأ كلةس، وتع ة   ربةدالدلم   الفدنس  القوات

 ة  المندية  جةمن پوالتم جديةداً لهةم. وهةو مة  األشةداف القةدممء، وسةل   األسةد  الرأل سةجمن پةوالت 

 الكد ي ، لكم  كلس القدممء. 

اتفةمق بة   الحلفةمء والحكومة  العثممن ة  الجديةد  يةأ  جةدق 1920ويأ تيدي  األول م  سن  

                                                           

 رنتمب. -يأ موىع مقتله بجمنب الطديق العم  كلسأى م ليمه   ن ب تذكمر  وتمثمل  خم  -1

 

 في جبل األكراد (مللي ته )قوايچمن رجال ال
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فوذ الفدنسة   ب   منمطق النأنقد  لول خط الحدو  يأ منطق  كلس، تم خالله و ع الحدو  الجديد  

 . "Elênb اللنبأ خط "المسمل خط الوالدول  التدك   الحديث ، وذلك بموجب 

ومة  كلةس، واسةتلما الحك "التدك ة " خلا القوات اليةعب    1920كمنون األول رم   7ويأ 

تةم و تدك ة  بدسةم الحةدو  يةأ كمية  نةوالأ ىضةمء كلةس، -ىممةا لجنة  يدنسة   ثةم م  الفدنسة   . 

  وشة   Cûmللل منطق  االلتالل الفدنس  ، وهأ نةوالأ جةو  القضمء  أرا أ بموجبه  م ثلثأ

يعتقةد أنهةم " Qereceوىةده جةه   Şikakوشةكم   Oqce 'Ezdînوبلبة   Amka موآمكة  Şiyêالحديةد

 . ]راجع الف   الثمنأ م  الكتمب لول التقس ممت اإل اري  العثممن  [. "نمل   ري د  رشوان

ً أ لمنطق ااستقب  تقس م  االلةتالل  وارتبةدوا مة  ىبة  أبنةمء ج. الكةد ،بمالسةتنكمر  ر م  وسكمنم

وربةةم كةةمن هةةو السةةبب تمييةةق ولةةدتهم االجتممر ةة  وأرا ةة هم ورةةمألالتهم. لالفدنسةةأ سةةببمً مبمشةةداً 

مواجهمت وىعا خاللهم والقوات الفدنس   ألكثد م  ثالث  أروا ،   حمربلمأبنمء الجب  الدأل سأ  يع 

بعةض اليةهداء  كةمن مة  بة  وخسمألد كب ةد ، الطديمن تكبد ووالقوات الفدنس  ،  نالسكمب   رديد  

 "ذو يةد   اليةمرب الوالةد " Tekbîqli Ĥecîم  أمثمل محو ليبو شمشو والكد ي  زرممء المقموم  
(

1
 ، وم طفل جوالق ورش د لج رسول وآخدون. (

 .ج.الكد   ونذكد هنم بعض أبدز تلك المواجهمت والمعمر  التأ شهدتهم منطق

                                                           

يقمل لن لمجأ هذا كمن ذا نحد  لم   تدهب م  يتعدض لهم، وىد اشتدط بعضهم رلل لخمي  شخص  -1

الدهمن، ي قمل أنه أىد  رلل  مع   مقمب  ىص يد   م  شمربه لن أخفق يأ ذلك، وشمءت ال دي  أن يخسد

االسم "ذو اليمرب الوالد". وهو م  ريمألد الكوچد الكد ي   ىص يد   شمربه وسمأ رلل أثدهم بذلك

Delikî .التأ تقط  جبمل اآلممنوس 
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 وب  م  جه  وريمىه  رديد  ب   محو ليبو شمشو لدثا مواجهمتيأ بداي   خول الفدنس   ، 

يةأ لةواء  "ىةدق خةمن"، كمنا أرنفهم تلك التةأ وىعةا ىةدب بلةد  م  جه  أخدق الجنو  الفدنس   

  وبكةد آ ةم مة Tek bîqli Ĥecî "ألمةد لةمجأ تةه   ب قلةأ" بديقة  "محةو"اسكندرون. كمم همجم 

جنةديدس، يةأوىعوا ي هةم نمل ة  للمل ةم  التمبعة  الحمم   الفدنس   يأ ىدي  الحمم  وآخدي ىدي  سنمر  

 لخةةداجالقةةوات اليةةعب   يةةأ  مةة  وآخةةدون "محةةو ولةةمجأ"خسةةمألد كب ةةد . كمةةم شةةمر  كةة  مةة  

المعمر . أمم بكد آ م ابة   تلك استيهد لمجأ يأ للدقل ث   منمطق كلس ورنتمب، مالفدنس    

) طفللج م
1
 .1922وتويأ يأ سج  خمن استمنبول يأ للب رم   ،يقد ارتقلته القوات الفدنس   (

، ىةد "رشوان الكد ي  ىب ل  م " ،لبداه م هنمنو الكد   السور كمن الير م  1919ويأ رم  

                                                           

كمن لج م طفل آ م لمأليا رلل شهم   يأ الجغداي م، ورم  يأ آخد العهد العثممنأ مديدا ليدك  لقطع  -1

أمواله الخمص ، ربمم . ثم استقد يأ ىديته سنمره وىم  بإنيمء مدرس  بGewirاألخيمب م  جبمل األممنوس 

كمنا أول مدرس  تفتتح يأ المنطق ؛ ور   وك   أرممله المدرو "خوجه بلكو" مدرسم لهم. كمن م طفل 

 آ م محبم للعلم وييجع النمس رلل تح  له.

 

 أربعة من هؤالء على األقل هم من أصول كردية صريحة
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مدكةياً لهةم.  "ريحمن ة "وجة ش يةأ شةمملأ سةوريم، واختةمر بلةد   وطن ة  رل  ر  تيك   لكومة أ

ل ةا وجب  الياوية . لال أن ىواتةه  انطمك  معدك  يأ منمطق  27أكثد م   رجمله معوخمض  بنةمء ل 

اإلنكل ةي  يأرتقلةه، و ةم ر للةل يلسةط   لمر  للل الفدنس   بلد  سلم يرلل أوامد م  الملك ي   ، 

 للل القوات الفدنس  .    وهوسلمهنم  

م  يكةو، س دو آ  :وهم ،"كمب من، وش خمن، وآم"، اجتمع زرممء منمطق و يأ تلك الفتد  أيضم

وأصةالن آ ةم، وشةكلوا ىةو  كب ةد  بلغةا  Eĥmedê Rûtêولج لنمن ش   لسممر  ، وألمد روتو 

لتةأ وىعةا ام  أهمهم، تلةك كمن خم وا بهم معمر  رديد   د القوات الفدنس  . ومئمت المقمتل  ، 

وسقط ر قطمالتدهور ي، ي هخط الحديد الممر  المقمومونىطع  ل ث، "وا   النيمب" Gelî Tîraيأ 

 "س ةمر ل  "ضةبمط وأسةد آخةدي . ويةأ موىعة  الجنو  والقت  العديد م  م ممم أ ق للل ،يأ الوا  

Ĥesarê،     متوجه  للل ىدي  الللقو  الفدنس    المقمومونك مBêkê،  مء المقموم  ألد زرم وهأ ىدي

 م  أيدا هم. يأسدوا ىمألدهم، واستولوا رلل رتم هم، وىت  الكث د، "لج لنمن"

عسةكدي ، الجبة  بةملقو  ال سةكمنصةعوب  لخضةمع    يأ ج.الكد الفدنس اإل ار   اول نمم أيقن 

 د لةج رشة" أبةدزهممة  وكةمن  أىدبةمء زرمةمء المقمومة ،مع بعض  خمص  رالىمت بنمءللل لجأوا 

 هلىنةمع شةق قه األصةغد لةج لنةمن وىديبة المةذكوراسةتطمع ، و Kor Reşîtالملقةب "شة   لسةممر  

ومة   ي ،خةداآلالمقمومة   رجملمقمب  العفو رنهم. أمم  أرممل المقموم س دو آ م  يكو بملتوىف ر  

واخةد رةم  ، يأرةد الفدنسة ون يةأ أاسةتمدا بملمقمومة ألمد روتو، وري قه أصالن آ ةم، يقةد أبدزهم 

و بعةةد أن ى ةةفا ىديةة  ألمةةد روتةة ، وتمكنةةا مةة  بلةو  هةةديهمهمةةم ىةوات كب ةةد  للقضةةمء رل 1923

ا مة  وأخ دا تمكن، بعض ممتلكمتهألدىا يدمدت  اره وملمديع   م  محط  ىدط ىالق للقطمر، ب

دتةه السةلطمت للةل تدك ةم، يقل أالفدار ولج تمك  م للب. لكنه يأ سج  ال أو عالقبض رل ه، و للقمء

 ألمد قنع مبط االستخبمرات الفدنسأ م  ي "نوتمر "أرس  ل نهم، . شدي   التدك   رتب  رسكدي 

، لعةدضبملعو   للل سوريم، والتعويض رل ه ر  الخسةمألد التةأ ألحقةا بةه، لال أنةه ريةض ا توور

 عم  للل مسقط رأسه. ، ي1926وبقأ هنم  لتل صدور رفو رم  سن  

 يةأ 1923رةم  أواخةد الفدنس   ، وبقأ يقمتة  للةل  ىب  أمم أصالن آ م يقد أصبح ماللقم م 

 يةةأ اسةةتمدولكنةةه  ،عةةم  للةةل ىديتةةهيعفةةو رةة  المجمهةةدي ، صةةدور ال للةةل لةة  جبةة  هةةموار، بمعقلةةه 

 1939رةم  يةأ صةدر وبسبب تعمونه مع لدك  المديدي  المنمهض  للفدنس     .االلتاللمنمهض  

فةو رب ةدور  ل عةو  ،1941رةم   لتةلوبقةأ ي هةم  ،، ممم ا طده الهدب للل تدك ةمهحكم بإردامال

 رم . 
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القةوات  تمكنا ،وبعد رمم   ون ف م  المقموم  المسلح 

رلةةل  الوجهةةمءالفدنسةة   مةة  الةةدخول للةةل الجبةة  بمالتفةةمق مةةع 

)اليدوط التمل  
1
): 

المجمهدي  والميتدك   بملثور   د  جم عالعفو العم  ر   -

 الفدنس   .

لبقةةمء اللغةة  التدك ةة  لسةةمنمً رسةةم مً يةةأ  واألةةد الدولةة ، لعةةد   -

 .معدي  أه  المنطق  اللغ  العدب   ريثمم يتعلمونهم

يعة   الموظفةةون رلةل أن  ،ج.الكةةد   ىضةمء بمسةم  تيةك  -

)مةة  أهلةةه
2
 1922أيلةةول  4، تةةمري  33، بنةةمء رلةةل القةةدار رىةةم (

)القم أ بتيك    ول  للب
3
). 

 -ية ممل "أ ظ  اإل ار  الفدنس   الجديد ، شةك  كوررشة د آ ةم يدىة  مة  المسةلح   سةموا يو

لةةي  يدتةةدون ا وافةةظ األمةة  يةةأ المنطقةة ، وكةةمنل رلةةل، مهمتهةةم مسةةمرد  القةةوات الفدنسةة   "ملةة س

دب أ  أ ة "Lêxeل خةه "الكد   التقل د ، ولملوا لفتد  ى  د  راية  صةفداء كتةب رل هةم كلمة  

لمنطقة  ااألهةملأ ومة  بعةض آ ةوات وزرمةمء  ىب  سلب   م المقموم  البق ا ر م ذلك و بملكد ي .

ر  رمم  م أل  يأ ىضمء جب  األكدا  ب وه العسكدي األو مع  ولك  بق ا د االنتداب الفدنسأ. 

لية   ابق ةم    الحركة المسالحة لمماعاة المريادينقمرب خمس  ريد رممم، للل ل   ظهور ت لمد  

  د الفدنس    والموال   لهم.  "لبداه م خل   سووق أو لو"

 ذاترمألل  آل ش   لسممر   ورمألالت أخدق  معبدأت هذه الحدك  المسلح  بمواجهمت  ام   

 .تحولا تلك االشتبمكمت للل مواجهمت مبمشد  مع القةوات الفدنسة  ومث  آل  يكو. هم ب ىداب   لص

                                                           

يقول جم   كنه: بعد  خول الفدنس    للل  ميق، بقأ جب  الدروز "العدب" والجبمل المح ط  بحلب  -1

 .4-5تقمت  يدنسم سنت   ون ف، وتكبدهم آالف القتلل، جم   كن  البحد ، صشممالً و دبمً، 

أول ىمألد للدر  يأ ىضمء ج.الكد ، كمن  مبط ال ف "أم   جمويش" م  ىدي  معداته، بعد تأس س  -2

ل ار  للقضمء يأ بلد  رفدي ، وكمن ىبلهم يخد  مديدأً لبعض نوالأ رفدي . ثم ر وىِب أم   جمويش م  ىب  

 ستيمر الفدنسأ بتنيي  رتبته، ونقله للل "أريحم" لمواىفه الوطن  .الم

رند  خول الفدنس    للل بال  اليم ، ىسموا منطق  انتدابهم للل رد   ول صغ د ، هأ: للب، العلوي  ،  -3

الدروز،  ميق،  ول  لبنمن الكب د. وأرطوا لسنجق اسكندرون و عم خمصم  م   ول  للب، ارتبدت ي ه 

جدق تول د للب و ميق يأ  ول  والد ، سم ا  ول  سوريم،  1925التدك   لغ  رسم  . ويأ رم  اللغ  

 وبق ا  ولتم العلوي   والدروز مستقلت  . ثم  ما همتمن الدولتمن والجييد  للل ك من الدول  السوري 

ل تدك م، وتم  ي   تم تسل م لواء االسكندرون  نهمأل مً لل 1939بوصفهم محميحمت ذات لكم ذاتأ. ويأ سن  

 جبمل العلوي   وجب  الدروز مد  أخدق ر  سوريم وتسم تهم  وال مستقل .

 

 

 أصالن آغا شوربه
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، وشةةملا معحةةم المنةةمطق الجبل ةة  يةةأ ىضةةمء 1939اسةةتمدت األرمةةمل المسةةلح  للمديةةدي  للةةل و

يةتا تىوات كب ةد  مدرومة  بةملط دان للةل الجبة ، ي يدسلون   الفدنس  جع  األمد الذ . ج.الكد 

 المقمومةة  المسةةلح  وانتهةةا ،تدك ةةممةةع رةةمألالتهم للةةل  اخةة  المقةةمتلون  لمديةةدي ، وانسةةحبىةةوات ا

رةم  آخةدون بعةد و، لمقةموم  ، يعةم  أكثةدهم للةل ىةداهمصدر رفةو رةم  رة  ا ثم. للحدك  المديدي 

 رل   القوات الفدنس   ول ول سوريم رلل استقاللهم. 

  التةأ بم ة د الدولة  السةوري  الول ةد  ج.الكةدومنذ ذلك التمري  ارتةبط م ة د أكةدا  ىضةمء 

 سم ا بملجمهوري  السوري ، ثم ي مم بعد بملجمهوري  العدب   السوري .

 ورقةد ىسم الفدنس ون سوريم مجد ا للل رةد   ويةالت. 1936، أنه يأ رم  وم  الجديد ذكده

ً الفدنس ون اجتممر رل هم  نسأردض المندوب الفدو ،يأ ىدي  م دانكأ الكد ج.رممء آل وات وز م

 لال أن، الكةد ج.سنجق تيك   نورم م  اإل ار  الذات   تيبه مم كمن ىمألمم يأ لواء االسكندرون، أ  

 كةونأن يخية   أيضةم و، السةنجقرألمس   رلل خلف   المنميس  رللاألمد  بعض المجتمع   ريضوا

خ م تدكأ ش  نهمل ع   الفدنس وني .وسقط االىتداب في  االجتممعيأالر ب الفدنس   ،  م  األمد

 . األكدا  ب جقضمء ىمألمقممم ل "نممق بك كممل"األص  

كةةةدا  للةةةل ل ار  لةةةواء ، ر ةةةب األتةةةدا  يةةةأ  ةةةم جبةةة  األويةةةأ ثالث نةةةمت القةةةدن العيةةةدي 

الةدأل س  "سةوكم " فةور مدسة  أو لةو ط. وبتيةج ع مة  اللقةم  مه للل تدك ةمىب   االسكندرون

، كم   "ل در بك"العسكدي  التدك    "رنتمب"ألد منطق  ، أرس  ىم"هتم "التدكأ إلىل م اسكندرون  

ثم للل نمل   بلبة   ،للل ىدي   يدسوان ،ألفم ىبع  م  التأ كمن يدتديهم األتدا  الكممل ون 20تقدر بد 

)مدكي آل ش   لسممر  
1
لوالء للدول  لالرتداألهم كدمي وذلك مدكي آل  يكو،  "ىمسم"، وللل ىدي  (

ك  م  يدتديهم  توارتبد ين   سدت يأ المنطق  لدما ارتداء تلك القبعمت، التدك  ، لال أن يتوق 

كميدا، ي و رت تلك القبعمت وألدىا م  ىب  السلطمت الفدنس   وزرممء العةمأللت   المةذكورت  . 

 وييلا بذلك محمول  أخدق للدول  التدك   يأ التدخ  يأ شؤون القضمء.

                                                           

كمن صل  الوص  مع األتدا  رج  م  ىدي  ميعل  يدرل "مدا  لميو"، وهو اب  رم المدرو "  -1

لنوشكم"  مبط صف االستخبمرات الفدنس  ، وال يستبعد أن لنوشكم هذا كمن رلل صل  مع اب  رمه 

المذكور، وأرلم السلطمت الفدنس   بأمد القبعمت التدك   تلك، يتدخلوا بسدر  مهد ي  ك  م  له رالى  

 بمألمد.
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 البحث التمسع

 

 خالصة

 ج.الكردتاريخ الوجود الكردي في 

 

ألكةدا  تتبمي  اآلراء ووجهمت النحد لول مسأل  تمري  االست طمن الكد   يأ نةوالأ جبة  ا

 ه يةأ . يملوسط القومأ العدبأ الحملأ يأ سوريم، وبعض أيدا"سمعمن"وسه  جومه وجب  ل لون 

ذه لكد   يأ هةبمن الوجو  ا قمألل الالجهمت الثقمي   الدسم   و  د الدسم  ، يدوجون لوجه  النحد 

رةمت المنطق ، أمد لديث طمر  ال جذور تمريخ   له. ويحمولون ت ةويده رلةل انةه نةيوب لمجمو

د تأسة س سكمن   كد ي  م  وراء الحدو  مة  اليةممل يةأ العقةد الثملةث مة  القةدن العيةدي ، أ  بعة

 الدول  السوري . 

مو ةوع تةمري  وجةو  األكةدا  يةأ منطقة   كتبةوا رة الةذي    ي  المعمصةد البةملث أمم معحم

1) 1453-476يعو  للل القدون الوسطل، أ  الفتد  مم بة    وجو هم ي هم بأن عتقدون رفدي ، ي
) ،

يأ هذه المنطق  ىديم  جداً،  ون أن وجو هم وذكد هم بعضذهب كمم ورهد  األيوب    وال ل ب   . 

 تحديد تمري  مع   له. 

  م  مدللت   زمن ت  : واالست طمن يأ منطق  ج.الكد  السك  ورأينم تنمول مو وع

 . ظهور االسال  للل سن  /8000 – 4000/: م  أواخد الع د الحجد  الحديثاألولىالمرحلة 

الحةملأ  . بة  كةمن اليةعب الكةد  يةأ هةذه المدللة  الحةملأ بمدلولةه شةمألعملم يك  لفةظ الكةد  

وهور  وكد و  لولو وكوتأ وكمشأ "شعوب  بأسممء أساليه القدممء، مث لدق المؤرخ   يعدف 

ليةةعوب اال ةةو  مةة  يحمةة  خ ةةمألص لغويةة ، وسةةممت ال يةةدق البةةملثون و. "وآخةةدهم الم ةةد … 

. أكثد م  اليعب الكد   وآخدهم الم ديون اليدق األ نل الوايد  لللهندو أورب   وال الجبل   القديم 

مةم ، "، تمةا مبمشةد  مةم بة   االسةم الكد  ليعب ل لمدلول العدىألالمنمىل  االسم   أن ؤكد تهأ و

يم  كمنوا يسمون بملم دي   لتل القدون األولل بعد الم ال ، هم أنفسهم الةذي  سةموا  ."كد "و "م د

، نسةةب  للةةل شةةعب كةةد و  القةةديم الةةذ  كةةمن يقطةة  جنةةوبأ بح ةةد  وان بةةملكد  أو األكةةدا  ي مةةم بعةةد

                                                           

 ، وتنتهأ بسقوط 476تبدأ الع ور أو القدون الوسطل م  رم  سقوط رومم ب د القبمأل  الجدممن   سن   -1

  نهمي  1492رم  اكتيمف أمديكم سن    ، وبعض المؤرخ   يعتبدون1453القسطنط ن   ب د العثممن    سن  

 لهم.
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تسةمل كةد و وكةد ا. كمنةا    التةأقةطلمناتلةك  ،ومنمطق جبمل جو   والجبمل المحمذي  لنهد  جلة 

 .  /"العيد  آالف"راجع كيينفون يأ رلل  كتمبه /

ملأ، بمسةمه الحة يةأ كمية  منةمطق سةكنمه: تبةدأ منةذ أن رةدف اليةعب الكةد   الثانياةالمرحلة 

 ويعتقد أن ذلك كمن يأ القدون األولل بعد الم ال .

 المرحلة األولى: 

 حديث إلى الفتوحات اإلسالميةأواخر العصر الحمري المن 

ل ة  يةأ يجمع المؤرخون الةذي  كتبةوا رة  األلةوال االجتممر ة  واإلثن ة  لمنةمطق رفةدي  الحم

 منطقة و ،لطق اليةدق األ نةميتدات مم ىب  المة ال  ولغمية  العهةو  اإلسةالم   األولةل، رلةل أن منة

 شةةهدت خةةالل العهةةو  شةةدق المتوسةةط والياويةة  اليةةممل   الغدب ةة  مةة  الهةةالل الخ ةة ب خمصةة ،

 التمريخ   المتعمىب ، ومم ىب  التمريخ  ، است طمنم ألنمس م  جنس مت مختلف . 

 في عصور ما قبل التاريخ:  -

ا دوس ز، سالس  جبمل لكمنا المنمطق الجبل   يأ القسم اليمملأ واليدىأ م  اليدق األ ن

ً دق، موطوروس امتدا ا نحو اليممل بمتجمه جبمل القفقمس وآس م ال ةغ سةم ا  ليةعوبىةديمم  وطنةم

 . بملجبل  

 وتؤكةةد األبحةةمث التمريخ ةة  أن الن ةةف اليةةمملأ مةة  المنةةمطق المح ةةور  بةة   نهةةد   جلةة 

  يةةأ والفةةدات، أ  المنةةمطق المدكييةة  مةة  بةةال  األكةةدا ، شةةهدت مةة ال  أولةةل الحضةةمرات البيةةدي

دت نتيةالف. وسةدرمن مةم الع د الحجد  الحديث، أطلق رل هم رلممء التمري  اسم لضمر  ت  ل

لةل اليةدق، ليةأ  كد سةتمن العةداق م  نهةد الةياب الكب ةد يةأيمتد  تلك الحضمر  رلل شك  ىوس

 تأسسةاي، أيضةم أثدت هذه الحضمر  بيك  كب ةد رلةل منةمطق للةب والعمةقوالفدات يأ الغدب. 

يأ جبةمل د كب الممتد  م  الياب الاليمسع  المنمطق  تلك يأولد  ثقمي   ولضمري  ولثن   وا ح  

 . يأ الغدب للل جبمل األممنوس رلل سمل  البحد المتوسطزا دوس يأ اليدق، 

مس مة  ويؤكد العلممء أن منمطق األممنوس وس دوس كمنا مسكون  يأ تلك الحقب  م  ىب  أن

لعمق اأصول جبل   ذو  سممت شممل   ويدوا لل هم م  جبمل كد ستمن، وأن منطق  س دوس وسه  

 منةةذ لثن ةةم ولضةةمريمً ولىل م ةةمً مةة  مدتفعةةمت السالسةة  الجبل ةة  لطةةوروس وزا ةةدوسكمنةةا جةةيءاً 

 ، بملو ةةوبالبةةدايمت األولةةل للع ةةور التمريخ ةة . وىةةد تم ةةيت الهويةة  اإلثن ةة  الجبل ةة  لمسةةتوطن هم

ر للةةل بدايةة  الع ةةووواالسةتقدار يةةأ ر ةةد لضةةمر  للةف، أ  منةةذ األلةةف السةةم س ىبة  المةة ال  

 األلف الثملث ق. . التمريخ   مع بداي  

تدل التنق بةمت يةأ الطبقةمت التةأ تعةو  للةل أواخةد األلةف الدابةع ق.  يةأ آالال ، أن منطقة  و

يجد التةمري ،  يعة  أخةدق مة  المسةتوطن   مة  بةال  الدايةدي ،  م س دوس تلقا يأ يتد  اللق  
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   القةدممء سةكمن . وأىةم  هةؤالء يةأ منةمطق الحلف ةاليةمملأ أيضمً للةل العن ةد الجبلةأتنتمأ كمنا 

هةذه لةدثا . وهمالعمق وجومه، وأسسوا مستوطنمتهم بجوار السكمن السمبق   أو رلل أطالل أكواخ

الحدك  االست طمن   األخ د ، ىب  وصول أولل الهجدات السمم   للل جنوبأ بال  الدايدي  بحةوالأ 

 ثممن   ىدون.

 في العصور التاريخية: -

   لوث قة  بةالحقب  للل اسةتمدار ال ةالت الثقمي ة  والحضةمري  تي د المكتيفمت األثدي  لهذه ا 

. وسمنهةم سة دو منمطق بال  الدايدي  العل م، ومنمطق الياوي  اليممل   الغدب   م  الهالل الخ  ب

ل طمً مة  خكمنوا  ق. ، تدل رلل أن سكمن سه  العمق مكتيفمت الثلث األخ د م  األلف الثملثولن 

 لعمقق.  مملك  خمص  بهم يأ سه  اسن   2700  . وأسس هؤالء منذ شعوب جبل   شممل   وشدى

رلةل  رةم . وكةمنوا طةوال هةذه الفتةد  ىةمألم  1500سم ا بمملكة  آالال ، اسةتمد وجو هةم لةوالأ 

 ةور  ب -ق. 2300خضعا هةذه المملكة  بعةد رةم   ثملكمهم، وييكلون كتلتهم البيدي  األسمس  . 

ل لمةدا ات ىم  بغيو آالال ، بغ   يتح الطديق أمةم  وصةو  نممل "سمرجون"للملك اآلكم    -مؤىت 

 للل آكم .  "األممنوس"األخيمب م  جبمل 

أ منةمطق ال تنبئ ر  است طمن رنمصد م  أصةول آكم ية  ية ال أن الدالأل  األثدي  يأ آالال ل

يية د  ممةيكتيةف  كمةم لةم  هجدات ألىوا  أخدق جديد  للل العمق. ر الو ،آالال  يأ ذلك التمري 

 ةم  لتمل ة  لقالسةكمن آالال  والعمةق رمومةم خةالل القةدون الخمسة   الجبل ة  للل تبدل الهوي  العدى ة 

 مملك  آالال .

 ، وأخضةعوا آالال  للةل"للةب"مض خةق . ، س طد الفدارن  رلل مملكة  يم 1900بعد سن  

ر ة  االجتمم سةممأ. ولكة  كمية  المؤشةداتال كةمنوا مة  العن ةد يعتقةد أنهةموسلط  لكم  يمخةمض 

يةةأ  والحضةمري  المستخل ةة  مةة  تنق بةةمت آالال  تؤكةةد رلةةل أن لكةةم هةةؤالء الملةةو  ال مخم ةة   

لذ كةمنوا  لةدو  تمدكةي الجنةو  لةول مقةدات لىةممتهم. يتجموزرم ، لم  200حو نالذ   ا  و ،آالال 

 الحكم  ءيحكمون سوا اً م  اليعب يختلف رنهم ردى م ولضمريم. ولذلك كمنا العالىمت ب   هؤال

 مضطدب ، ولم يكونوا رلل ويمق.الجبل    وسكمن آالال   السمم   

ليةعب االقدن   األخ دي  م  األلف الثملث ق. ، بدأ ظهور العن د الهور  مة  أسةالف  منذ

ات ، اكتسةحا هجةدالقرون األولى من األلف الثااني ق.ميأ والكد  ، يأ منطق  مثلث س دوس. 

دوس، بمةةم ي هةةم بطب عةة  الحةةمل منطقةة  يمخةةمض والعمةةق وجومةةه هوريةة  كب ةةد  منةةمطق مثلةةث سةة 

اكةي  ةدت بعةد هةذا التةمري  مدو ،ورنتمب. وأصبح العن د الهةور  هةو السةمألد يةأ هةذه المنةمطق

،   الحمكمةة والقةةو  الس مسةة  األ لب ةة  اإلثن ةة  العن ةةد الهةةور  ي هةةم  اسةةت طمن هوريةة  تقل ديةة  ييةةك

 يأ اليدق األ نل. لتل ظهور الحث    واستمد الو ع كذلك 

األولل، أ  منذ نهمي  األلف الثمنأ ق.  لممرات رديد  رلل طول   مدللالأسس الهوريون يأ 
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وصةلوا بكثمية  للةل منةمطق آالال  كمةم القسم اليمملأ م  الهالل الخ  ب، منهم لممر  يأ رنتةمب. 

تلةك األصةقمع  يةأوثقةميتهم وأو مريا وسمل  البحد األب ض يأ الغةدب، وانتيةدت معهةم لغةتهم 

 الواسع . 

رديةا  الد المتفدى  القديم  يأ  ول  و تولدت تلك اإلممرات الهوري  ،لق اللامدلل  الويأ 

مدت هذه ديم. واستالميهور  يأ التمري  الق مجمزاً( -)الم تمهوري  الهوري -بمإلمبداطوري  الم تمن  

 ب د همطوسق ل  للل الخممس ريد ق. ، الس م   الس مس   واإلثن   للم تمهوري   لتل أواسط القدن 

لس مسة   ار م أن الحمكم ة  لك  يأ وسط وشمملأ األنم ول. و ظهدتالدول  الحث   التأ كمنا ىد 

،   الهورية يأ منمطق س دوس كمنا ىد انتقلا للل هؤالء الحث   ، لال أن العن د الهةور  والثقمية

 بق تم  ملبت   ي هم طوال مد  الحكم الحثأ. 

 لةم تتبةدليأللوال اإلثن   يةأ األرا ةأ التةأ كمنةا خم ةع  للمملكة  الم تمهورية  سةمبقم، أمم ا

  كث ةةدا يةةأ رهةةد اإلمبداطوريةة  الحث ةة . يمآلثةةمر المسةةتخدج  مةة  آالال ، وخمصةة  يخةةمر نةةوز

لعمةق الهور  الميهور، تدل رلل س م   العن د الهور  لثن ةم ولضةمريمً يةأ منةمطق ا "كدكو "

م  ىد استمد هذا الو ع لتل الن ف األول م  القدن الثملث ريد ق. . ووس دوس ويمخمض. و

االثن ة   مة  النمل ة ذكد أن اليعب الحثأ الذ  لكةم منةمطق الهةوري   ي مةم بعةد، ي ةنف بمل الجديد

 . و  دهم ملهوري   والكمش   ك م  اليعوب الجبل   

ه  سةآسة م ال ةغدق للةل  تي د التنق بمت للل أن مجمورمت سكمن   جبل   أخدق، ويدت م و

 ورب ة أأخةدق مة  شةعوب هنةدو ، ثم أرقبتهم بعةد  رقةو  هجةدات كب ةد  بعد التمري  السمبق العمق

لتمريخأ يأ األ ب ا ا تلك األىوا وردي .انتيدت رلل أىمل م شدق البحد المتوسط وآس م ال غدق

نةمطق مكمية  رلةل  تداإلمبداطورية  الحث ة ، وسة ط لنهمء لكمم   اتمكن وىد .بمليعوب البحدي 

  دبأ األنم ول وشدىأ البحد المتوسط. 

 يوبنةةرةة   مءنبةةأ يخ ةة الم ةةم ر التمر ر ةةم هةةذه التبةةدالت الس مسةة   الكب ةةد ، ال تةةذكدولكةة  

 حدي  . الهوري   والسكمن المحل    األصل    م  منطق  س دوس والعمق أمم   يوات هؤالء الب

طالألع الهجدات اآلرام ة  بملتوايةد للةل منطقة  مثلةث  بداي  األلف األول ق. ، بدأت أولل ذومن

وا واسةةتغل مجمورةةمتهم للةةل ىلةةب العةةملم الهةةور ،سةةن ، وصةةلا  250سةة دوس. وخةةالل أىةة  مةة 

الضعف الس مسأ للهوري   والحث   ، وأسسوا لممراٍت لهم يةأ بعةض منةمطق طةوروس الهورية ، 

ام    رلل المنمطق الخم ع  إلممراتهم بمم ي هم منطق  مثلث س دوس. ور م الس م   الس مس   لآلر

الجييةد ،  منطقة  يةأمد  ىدن   م  اليم ، لال أن سكمن اإلمةمرات اآلرام ة  يةأ مثلةث سة دوس و

نفوذ س مسأ هم  يأ توج ه س مس  تلك اإلممرات.  لهمكمن كمنا تضم رنمصد هوري  ولث   كث د ، 

كةمنوا ىةد فةمت مةع ألفةم  الهةوري  ، الةذي  يململو  اآلرام ون السمم ون لم يتةد  وا رة  لجةداء تحمل

يةأ وجةه القةوات اآلشةوري  ذات األصةول  ملوىةوف معهةواتمثلوا يأ هذه الفتةد  بيةعب أورارتةو، 

 .القم م  م  اليدق السمم  
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. وأسةةس يةةأ منةةذ أواألةة  األلةةف األول ق.  اليةةعب الهةةور   بمسةةم أورارتةةو أو خملةةد  رةةدف

رلةل  س طدت مجد اً ورديا بمملك  أورارتو،  كد ستمن  ق.  مملك  كبدق يأ وسط القدن الثمم

رام   يأ خضعا لهم اإلممرات اآلكمم المنمطق الهوري  القديم  يأ شمملأ سوريم وللب ومالت ه، 

   أمةم و ةمال تتمك  مة  منطق  مثلث س دوس والجييد . لال أن أورارتو مع للفمألهم اآلرام   ، لم

معقلهةم  أورارتو للةل ىوات شمملأ سوريم وللب، يتداجعا المتجه  نحوانديمع الج وش اآلشوري  

د  تلةو يأ منطق  وان. أمةم للفمؤهةم مة  اإلمةمرات اآلرام ة  يةأ شةمملأ سةوري ، يقةد سةقطا الوالة

 األخدق ب د اآلشوري   يأ بداي  الن ف الثمنأ م  القدن الثمم  ق. .

 لةمىعتهم، اآلشوري  واتسمع راز همر الدول   م  د مرلل ال وم  المعدوف لدق البملث  ، أنه

الخ ة ب.  شور  يأ المنمطق اليممل   الغدب   م  الهةاللللعن د اآللكمهم بأ  است طمن يتدايق 

 العسةكدي  ربمم ألن اليعب اآلشور  كمن ىل   العد ، وارتمد يأ بسط س طدته الس مس   رلل ىواه

مجمورةمت  رمةدوا أل منةمً للةل نقة أن بعةض الملةو  اآلشةوري  ،  ،هنةم المتفوى . وم  المف د ذكةده

د  رلةل سكمن   بأكملهم م  أوطمنهةم األصةل   للةل أمةمك  أخةدق بع ةد ، كوسة ل  مة  وسةمأل  السة ط

  شدىأ مأرجمء  ولتهم وشعوبهم. واليستبعد لجوء اآلشوريون للل نق  بعض المجمورمت الم دي  

 أكثةد شةعوب ن الم دي   كةمنوا مة للل  دب هم، أل "الميم ب  "اإلمبداطوري ، ل ث بال  الم دي   

 خ  .كمم تؤكد الم م ر التمريلهم لزرمجمً  "يأ نهضتهم الثمن  "اإلمبداطوري  اآلشوري  

لجبةةمل ومنةةذ أواألةة  األلةةف األول ق. ، أ  بةةملتيام  مةةع الهجةةدات اآلرام ةة  تقديبةةم، كمنةةا ا

و يةعوب هنةدلكب ةد  ىد أصبحا وجهة  لهجةدات  ،الكد ستمن   والسفوب اليدى   لجبمل زا دوس

  داً، سةقطاتث د القالى  للدول  اآلشوري . وأخ رالا، و…ملم دي   والك مدي   والسك ثكأورب   

سم اليمملأ  ول  لهم شملا كمم  الق الم ديون أسسو ،ق. 612سن   مبداطوري  آشور ب د الم دي  ا

أللة  العم ابعةدتل أن للة ،و ا  لكمهةم مةم يقةمرب ن ةف ىةدن ،والهالل الخ ة ب م  اليدق األ نل

 وسة طد نأ. األخم "للدق مقمطعمت الدول  الم دي "  د أم د يمرسبر  سد  الحكم الم دي  الحمكم  

أ كمنةا التة-كممة  بةال  الم ةدي  ، وبةال  اليةم ، وآسة م ال ةغدق  رلةل ق. ، 558األخم ن ون رم  

طةة  تقكمنةا التةأ  يااةالحثكمةم خضةةعا لهةم العنمصةد  -منةذ زمةة  اآلشةوري  باليوناانيين مسةكون  

خل   ألىسم  الداا يأ واقداستكمنوا ىد الذي   اآلراميون وكذلك منمطقهم القديم  يأ أواسط األنم ول،

ن ا الييالةولبال  اليم  وبعض المنمطق التأ وصلوا لل هم يأ هجةداتهم األولةل نحةو اليةممل، وكةمنو

 خ مألص اآلرام  .اليحتفحون ببعض 

ألول مةد   ولة  والةد ، زال مةم  لكمتهمم  اليدق األ نل التأ  م  هذه األرجمء الواسع   

، للةل منةمطق بع ةد  رة  مواطنهةم وثقمي ةميع ةق لدكة  وهجةد  الجممرةمت البيةدي  المتبمينة  ردى ةمً 

أصبحا طل ق  الحدك  رلل الدىع  الجغداي   الواسع  لإلمبداطوري  األخم ن   التأ كمن ياألصل  . 

األسمسةة من. يملم ةةم ر القديمةة  تف ةةد بةةأن معحةةم ج ةةوش الةةدول  ركنمهةةماليةةعبمن الفمرسةةأ والم ةةد  

مة  أمةم الفمرس   الةثالث األخم ن ة  واألشةكمن   ومة  بعةدهم السمسةمن   كةمنوا مة  األكةدا  الم ةدي  . 
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كمنا للم دي   ولمعتقداتهم الدين   الير شت   مكمن  مدموى  يأ الدول الفمرس   يالنمل   االجتممر  ، 

 األخم ن   منهم خمص . الثالث، و

ن ةة ، واألخم  لكةةم اإلمبداطةةوريت   الم ديةة يةةأ يتةةد  تيةة د الم ةةم ر التمريخ ةة ، أنةةه و

أ هةانتيد الم ديون مع األج مل يأ جم ع االتجمهمت، وأصبح أىدب مداكةيهم يةأ الغةدب 

 . العلممء ل د  ون ك ت   و يمكونوف لسب ىول ، وبملتحديد لول للبانطمك   والأ 

ً "دس، يلةةم يغةةم روا أمةةم الفةة     ةةديهم المءالهضةةب  اإليدان ةة ، وذلةةك ألن شةةدكم "سةةكمن م

س مسة   السةتمدار السةلط  ال المطلةوبالبيد   العن ديويدون كمنوا  " بأردا هم الغف د "

وبعةد لةوالأ  األخم ن   يأ منمطق شدىأ ووسةط آسة م ال ةغدق وىةوس الهةالل الخ ة ب.

نتقلةةةا أرا ةةةأ لمبداطةةةوريتهم اليمسةةةع  للةةةل سةةةن  مةةة  لكةةةم الفةةةدس األخم ن ةةة  ، ا 225

 ق. .  330رم   بعد ثد يتولمت اإلسكندر المكدونأل ال ونمن   

رم أكثةد اتسةم الحدو  الس مس  الهمألل  بق م   االسكندر المقدونأ جعلا الحدك  ال ونمن   

ً  القسم الجنوبأ اليدىأ م  أوربم لل هم انضم ل ثم  الحقب  الفمرس  ،   بةذلكتحا . ويأيضم

سة م، آآيمىمً رلب  أمم  انتقمل اليعوب واختالطهةم  ةم  هةذه األصةقمع الواسةع  مة   دبةأ 

وشةةةدىأ أوربةةةم، وشةةةمملأ أيديق ةةةم. وال ريةةةب، أن اليةةةعب ال ونةةةمنأ كةةةمن أكثةةةد شةةةعوب 

كب ةد   اإلمبداطوري  لدي  يأ الحدك  واالنتقمل. ولهذا توجها مجمورمت سةكمن   يونمن ة 

سةةتتبمب منت ةةد . ثةةم أخةذت الهجةةد  ال ونمن ةة  شةكالً مةةدن مً بعةةد انحةو اليةةدق مةةع ج وشةهم ال

قةمط نتقديبةم، وأصةبحا بمثمبة   مكممة  سةوري توزرةا رلةلاألمد لهم. يأسسوا مةدنم  رديةد  

   يةأ طق بع ةد  رة  أوطةمنهم األصةلماالرتكمز المدن   الضدوري  لحكم طوي  األمد يأ منة

لثةةمنأ ا، أ  يةةأ القةةدن   "السةةلوى  "يةةدى   البلقةةمن، وخمصةة  يةةأ رهةةد الدولةة  ال ونمن ةة  ال

 والثملث ق. . 

و  كمم  منطقة  سة دوس، تعة رلل يأطالل ريدات المدن والميارع واألبن   المنتيد 

م  مةة  ، وتغطةةأ لةةوالأ ألةةف رةة"ال ونمن ةة  والدوممن ةة  والب ينط ةة "للةةل العهةةو  اإل ديق ةة  

ملم مةة  بةة   أكثةةد منةةمطق العةة أنهةةم كمنةةا ،بيةةك  ال لةةبس ي ةةهؤكةةد توتةةمري  هةةذه المنطقةة ، 

مي ةةمً سةةكمن مً وثق اإل ديةةق سةة طد  تيةة د أيضةةم للةةلاإل ديقةةأ اليةةدىأ از لممةةم بملسةةكمن. و

 وس مس م يأ منطق  س دوس يأ تلك الفتد  التمريخ  . 

المؤكد أنهم لم يكونةوا الول ةدي  يةأ هةذه المنطقة  يةأ تلةك الع ةور. ور م ذلك، يم  

الت آرام   يأ جب  ل لون وسه  جومه. كمم توجد مؤشةدات هنم  أسممء ذات  الال تيال ي

س م   هوري  رمرم  يأ رمو  أنحمء  ،  ون ان ننسللتسم مت لث   يأ بعض ىدق المنطق 

أن أسةممء معحةم أكثد أهم ة  وو ةولم،  ومم هو، خالل ىدون رديد منطق  مثلث س دوس 

ء الجغداي ة  تقديبةم يةأ المنطقة  ، ل مي  للل جم ع األسممالحمل   القدق والتجمعمت السكن  

يةأ مؤلفةمت تدجةع للةل مةم ىبة  اإلسةال  بنفس ال ة غ  هأ كد ي  صدي ، ومنهم مم ذكدت 
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 والعهو  اإل ديق  . 

   م  كمقمتل  وم  الجديد بملذكد أيضم، أن السلوى    كمنوا يستخدمون أكدا اً م  لىل م م ديم

سةكمن   أهم تةه الرلةل  ةد  يةأ اليةدق األ نةل، ولعن ةد المل كب ةد يةدل رلةل انتيةمر وهذا ،ىواتهم

خةةالل  ويةةم ج ةةداً لةةدق المةةؤرخ   يةةأ اليةةدق. يمليةةعب الم ةةد  كةةمن معدل نهةةم والعسةكدي  الكب ةةد 

 أسةقف مدينةة  سة دوس رةة  مةةمر "ت ةةو ورس"  كتةب 444يفةأ سةةن   القةدون األولةةل بعةد المةة ال .

 يي د لللد ى، وهذا ((... ون واأللبمشويعديه الفدس والمم يون والسكوت)) :سمعمن العمو   ىمألال

 ل. يأ منطق  اليدق األ ن   البيدي هم األأن الم دي   كمنوا يأتون بعد الفدس م  ل ث 

)كمم أنه مم ب    خول الدوممن للل سوريم وسقوط األسد  األشكمن  
1
 ، 224يأ ليةدان سةن   (

بةة    لةةدثا كمةةمد  رل هةةم. لسةة طلبةةال  األكةةدا   يةةأ أكثةةد مةة  اثنتةةأ ريةةد  معدكةة ب ةةنهم جةةدت 

الريةب معحمهم يأ بال  األكدا . و موىع من    أكثد م  للدق وريدي  الب ينط    والفدس السمس

، يهةمموجةمت مة  الهجةد  مة  وسةط كد سةتمن للةل أطدا اسةببالكب ةد   هذه األلداث العسكدي أن 

 القديم . ج.الكد  منطق  صوبالغدب  نحووم  ب نهم بطب ع  الحمل 

دوس، لد م ممم بمت معدويم م  لقمألق ومعلوممت لول الح م  القديم  يأ منطقة  سة ورلل ا

يةأ ريةدات  تةيال مديونة  مةم، المحلأأخدق ر  ل م  اإلنسمن كث د  لال أننم نعتقد أن هنم  لقمألق 

  زالةل تنتحةدو ،  ىدية  ومنهة  مةمء يةأ منطقة  رفةدي كة بجمنةبالتالل واألمةمك  السةكن   القديمة  

 هذه المنطق .لمي  لتكيف لنم ال فحمت الغمألب  م  تمري  لم، التداب رنه

 المرحلة الثانية:  

 من الفتوحات اإلسالمية إلى وقتيا الراهن

 الم ةم ربعةض والمعمصةدي     ثلض مةم كتبةه بعةض البةماعداسةت بداي ، م  المنمسب ندق

 الحمل  .بحدو هم لول مو وع الوجو  الكد   يأ منطق  رفدي  الدسم   شبه السوري  

: أن األكدا  ىةد وصةلوا للةل /158.. ص.تمري  نضمل الفالل  / مجلداتجمء يأ الجيء الثملث م  

لثةةد لدكةمت الع ةة من مةة  ىبةمأللهم. ويةةأ منطقةة  رفةةدي   شةمملأ سةةوريم يةةأ القةدن السةةم س ريةةد

ممرسةةا ىبةةمأللهم ل ةةم  ررويةة  متنقلةة  بةة   مدتفعةةمت جبةةمل طةةوروس وسةةه  رفةةدي . ثةةم أر مةةتهم 

يلمةةح مهم يةأ القةدن التمسةع ريةد. وت العثممن ة  رلةل االسةتقدار يةأ الجبة  الةةذ  لمة  اسةالسةلطم

 يية د للةلم  الكتمب للل تمري  أبعةد للوجةو  الكةد   يةأ المنطقة ، ل نمةم  50يأ ال فح  الكمتب 

                                                           

للم ال ، واستلم الحكم الملك أر ش د مؤسس  224أ زيحا األسد  اآلشكمن   ر  لكم الدول  الفمرس   سن   -1

[، لن األكدا  يأ رهد الدولت   144، ص 1األسد  السمسمن   يأ يمرس. ويقول الس د أم   زكأ ]ج

فون معحم الج ش اإليدانأ. أمم السلوى ون، يكمنوا يستخدمون مقمتل   أكدا ، كمنوا يؤل اآلشكمن   والسمسمن  

 [.225ويعتقد أنهم كمنوا م  لىل م م ديم، ] ل   للب، ص 
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يأ منطق  الحدو  مم ب   بال  اليم  واألنم ول، يعو  أص  بعضهم للل أىوا  وأىل مت مختلف  سك  

أىوامهةم يدصة   ةعف السةلط   تسةتغ و ،بةملثغورتعةج المنطقة  كمنةا  ل نمةم  العهد العبمسةأ أواأل

الكد ي  األص  يةأ منطقة   جمن پوالت أيدا  ثمألدون م  أسد  ر وظه بدل  العثممن   لتثور رل هم. 

 يأ مطلع القدن السمبع ريد. للب 

)البدويسور ر ما شديف وانللأأمم 
1
م  كداسةه، مقتطفةمت  2م يأ الملحق رى أور ، يقد ( 

م  تقديد خمص ر  منطق  رفدي ، صم ر ر  اإلصالب اليرارأ يةدع للةب، يف ةد بةأن السةكمن 

 األكدا  ال ييالون يع يون يأ المنطق  منذ لوالأ أربع  ىدون. 

دا  : لن أكة/رةدب وأكةدا /مة  كتمبةه  472-471أمم الس د منذر الموصللأ، ي قول يأ ال فح  

هةم يع يةون و، " ون تحديةد التةمري  "م منذ القديم لىمم  معيول  رمم يح ط بهةم، رفدي  يق مون ي ه

ية  أكةدا  وال يأ منطق  جغداي   تتيمبه مع بال هم األصل   للل لد كب د. وكمنا رالىمتهم ىوي  مع

 ...رنتمب شممال

 أن أهةم الهجةدات للةل: /135ص ،الةدل   السة ملأ لحلةب/ولول المو وع ذاته، جةمء يةأ كتةمب 

مل للب، هأ هجد  األكدا  مة  األنم ةول يةأ القةدن السةم س ريةد. والةذي  سةكنوا الجبة  المسة

 . ..بمسمهم يأ جوار للب

   أنةه سةك  القلعة  يةأ القةدن)): 25صكتمبةه رة  ىلعة  سةمعمن،  ذكد يأي ، .شوىأ شعثأمم 

جةو  لةل ويةدل  ون أ نةل شةك ر وهةذا ((،...السم س والسمبع ريةد المتنفةذون واآل ةوات األكةدا 

 ل ة  "رن د كد   مس طد يأ المنطق  يأ تلك الفتد . وهو تمري  يتوايق مةع مةم ور  يةأ كتةمب 

 لول الهجد  الكد ي  للل نوالأ للب. "للب

هةد بةأن األكةدا  ويةدوا للةل  ةفمف ن :يذكد، /25ص … مقمالت / كتمبهاألب بولص يت م  يأ و

 ديمن هم سكمن المنطق  ىبلهم. ، وكمن الس/1453-476/رفدي  خالل القدون الوسطل 

  رةة  الوجةةو "…المحةةملم الفدنسةة   "أمةم جم ةة  كنةةه، يكتةةب يةةأ ال ةةفح  العمشةةد  مةة  كتمبةةه 

وريم، ويةأ سةىمألال: لن األكدا  يتألفون م  ىبمألة  مختلفة ، يدجةع تمريخهةم يةأ  ج.الكد الكد   يأ 

 . ..الجب  المعدوف بمسمهم ال و ، للل رهد ال ل ب   

رة  أكةدا  رفةدي  ىةمألالً: بةأن وصةول  1939سن   "ب  د روندو"تب الفدنسأ تحدث الكمكمم 

الطالألةةع الكد يةة  الغييةةد  للةةل سةةوريم يعةةو  للةةل مةةم ىبةة  القةةدن السةةم س ريةةد، كنت جةة  لغةةيوات 

بيك  كمم  منذ القدن السم س ريةد،  "ول جه ج.الكد "السالط   العثممن   ، واستقدوا يأ منطق  

الذي  جمؤوا للل المنطق  م  ىون م. كمم وص  يأ بداية   "آمكأ"م  ريمألد وكمن الوايدون األواأل  

                                                           

 ./1968ر ما شديف وانللأ ، كداس /المسأل  الكد ي  يأ سوريم،  -1
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 . ..ذوو األص  الغممض Biya "ب م"القدن الثمم  ريد ريمألد شكم  وش خمن وأوىجه ليييدي  

لل جب  ىد وصلا ل "األكدا "أمم هند  الممنس ي عتقد أن المجمورمت األولل م  اإليي ي   

 ريد للم ال  .سمعمن لوالأ القدن الثملث 

يةد: ر  رمشم يأ مدين  للب يةأ أواسةط القةدن الثةمم  يور  يأ كتمب األخوي  راس ، اللذو

بأنةةه يقطةة  رةةد  كب ةةد مةة  األكةةدا  يةةأ  ةةوالأ مدينةة  للةةب، ويطلةةق رلةةل للةةدق الضةةوالأ أو 

مل، الحةةمرات، لةةمر  األكةةدا ، وهةةم يعملةةون بيةةك  رأل سةةأ بمليرارةة ، أو يةةأ ى ةةم   ىوايةة  الجمةة

جةمور  والجبةمل الم "اآلمةمنوس"مي  للل هةؤالء، يقطة  األكةدا  كلةس ومعحةم جبةمل بة الن وبمإل 

عدويةون ويتملكونهم، ويغ دون رلل األريمف يأ السهول، ويحهدون أل منةم بأرةدا  كب ةد ، وهةم م

 بةد الجبةملج دا م  اإليدنج ، ولهم س طد  مطلق  رلل منمطق ب الن، ويعهد لل هم لممي  الطدق ر

 . /259، 150-140راس  ص/لنوالأ، يأ تلك ا

   يةأ الشك أن ك  هذه الدراسمت والمعلوممت واآلراء تؤكد رلةل تةمري  ىةديم للوجةو  الكةد

مةم  ث ةد. بةدل  يعو  للل يتد  أىد  م  مم ذكد بك ىدجب  األكدا  وسمعمن. ويأ الحق ق  يإن وجو هم 

  نقالً ر  المقةد اليةهمبأ بة  يضة  ، / 50، ص  1418-1350صبح األريل للقلقيند  /جمء يأ كتمب 

تفةق مةع ي و. وهة..أنه كمن بحلب أمم وطواألف م  العدب واألكدا  والتدكمةمن :يأ ممملك األب مر

ب  العهةد مم جمء يأ كتمب شدينمم ، م  أن وجو  الكد  يأ سه  جومه وكلس، يعو  للل يتد  مم ى

 أسةد  كد ية  400 ، نيلةا نحةو 1106أنه يأ سةن   ،/44ص  1شدينممه ج/األيوبأ. ل ث جمء يأ 

مم يذكد رستمن، لثد نياع لدث ب نهم وب   رأل سهم. كوللل ل "شمملأ  دبأ للب"م  جب  السممق 

رف متةةدجم شةةدينمم  السةة د محمةةد رلةةأ رةةونأ، يةةأ لمشةة   ال ةةفح  ذاتهةةم، نقةةال رةة   األةةد  المعةةم

ن وصلا أللل  … مهم الفضلو أن هذه القب ل  الكد ي   م رت بال  سوريم بدألمس  زر"اإلسالم   

جبةة   . وهةةذا يةةدل  اللةة  ىمطعةة  رلةةل أن األكةةدا ، كةةمنوا يقطنةةون أرجةةمء منطقةة "…رسةةتمن وللةةل ل

 رلل األى .  تسعة قروناألكدا  ومثلث س دوس منذ 

يوات منذ أواأل  القةدن الحةم   ريةد للمة ال ، لغةم  المعدوف، أن بال  األكدا ، تعد ا و

هم وبة   تحولا كد سةتمن للةل م ةدان لحةدوب كث ةد  ب ةنودا  السالجق ، مدمد  م  ىب  ىبمأل  األت

يةدروا  الةذي  لةم الب ينط   ، ثم ب   السالجق  أنفسهم، وأيضمً ب نهم وبة   األكةدا  السةكمن األصةل   

مثة  " يدص  تمد لال و ايعوا ر  بال هم  د هؤالء الغةيا  ومة  أرقةبهم مة  ىبمألة  تدك ة  أخةدق

 مةمن   والعث المغةول والتتةمر ةد ال ةل ب    و، وكذلك "...لل خدوف األسو الخدوف األب ض، وال

 نل، لليدق األ و  دهم م  الغيا ، الذي   مدوا بال  األكدا  مدات رديد . وبعد االلتالل العثممنأ

 سةتمدوأ، للل ن ف   شدىأ و دبأ بال  األكدا  يأ ليدان، خط الحدو  ب نهم وب   ال فوي   ىسم

 . رلل أرض كد ستمن دوب ب   الدولت  حالنياع وال

د  التةأ جةدت رلةل أر ةهم، لن هذه االلتالالت المتتمل   لكد ستمن، واأللداث الحدب   الكب 

نيوب متعمىب للسكمن األكدا   همالتمري  مثلهم. وكمن م  نتمألج ييهدهم م مألب همألل  لم خلفا وراء
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مل وبطةةون الو يةةمن، هدبةةم مةة  المةةوت ىمةةم الجبةة يةةأمةة  منةةمطق التةةوتد للةةل منةةمطق أخةةدق بع ةةد  

 والدممر. 

  يةأ بةال  األكةدا نحةوورلل سب   المثمل ال الح د، ل نمم زلف جالل الدي  خوارز  شمه  

نتقةمل للةل ، يفض  الكث د م  النةمس تةد   يةمرهم، واالي هم  ، ألدث يحمألع شديد 1229أواأل  رم  

 . /150، ص 1 . زكأ، ج/أطداف للب 

ا ةطدت ممم  يمرمً شديداً،  األكدا  دايعيلل بال  األكدا ، للف هوالكو   ز1257ويأ سن  

)مجمورمت كب د  منهم للل الجالء ر   يمرهم، والهجد  للةل بةال  اليةم  وم ةد
1
. وبعةد انت ةمر (

  نقةة  الملةةك الحةةمهد ب بةةدس طمألفةة  مةة  األكةةدا  للةةل ك ل ك ةة  1281المممل ةةك رلةةل المغةةول سةةن  

2) وأسكنهم ي هم "أ نه"
 ) . 

للةل تةد   هةمهةدف  يعب، منذ القدن الثمم  ريد تجمه الكد   بدبدي  س مس  العثممن ونارتمد و

الةتخلص و، بغ   تتديكهم رلل المدق البع ةد، بك  وس ل  ممكن  وطنهم والسك  يأ وسط األنم ول

ي ةةد ت س مسةة  التهج ةةد العثممن ةة  هةةذه منةةمطمةة  أجةة  االسةةتقالل مةة  تمةةد هم الةةداألم  طةةدافق األ. ي د 

وسط  م  جمءتبمجمورمت كد ي  جديد   "مث  منطق  كلس التأ كمنا مسكون  بمألكدا "الغدب   

 لةوانيرة  المنةمطق التةأ  ج.الكةد كد ستمن. وهذا مم يفسد وجو  ذكدق لديث  لدق بعض أكةدا  

 منهم.

س، طقة  كلةأن توايد األكةدا  للةل منيكون م  الحقمألق الثمبت ، ، رلل  وء ك  مم ذكد أرالهو

كدي  كمن مستمداً بيك  مجمورمت خالل القدون الوسطل، وذلك بسبب األو مع الس مس   والعس

دب ةة  ، ي ضةةطدون للةةل مغم رتهةةم أثنةةمء النكبةةمت الحيةةأ منةةمطقهم األصةةل   واالىت ةةم ي  ال ةةعب 

مية  حميد لهةم الت ت ةوووالكوارث، ويلجؤون للل المنمطق النمأل   التأ كمن األكدا  يقطنونهم مة  ىبة ، 

 الطب ع   واالجتممر   م  المخمطد، ل مي  للل ظدوف مع ي   أكثد مالألم . 

أن منطق  س دوس تعد ا يأ العهو  اإلسةالم   بتقول:  همم هنم  وجه  نحد  الواىعويأ 

األولةةل للةةل ظةةدوف اسةةتثنمأل  ، ارتبطةةا بعضةةهم بملو ةةع العسةةكد  المنهةةمر للدولةة  الب ينط ةة ، 

   خالل مد  ى  د  نسب م م  اليم ،للل هجد ىداهم ومدنهم العممد وا طدار سكمن تلك النوالأ

يأصمبهم الخداب، ونةيب رنهةم السةكمن اإل ديةق، والمجمورةمت اإلثن ة  المحل ة  القديمة  األخةدق، 

مستغ  األكدا  ذلك الفدا ، يخلا المنطق  تممممً م  سكمنهم يأ القدن العمشد الم ال  . يكملسديمن. 

                                                           

ن ىد هجدت لتلك األسبمب، لن وجو  ري دت   كد يت   مث  "ال ي  وبم ي " يأ الجياألد، يدجح أن تكو -1

 [.155، ص  1] .زكأ ج

شمر  األكدا  يأ محمرب  المغول، لتل أن السلطمن ب بدس يفتخد يأ رسمل  بعث بهم للل زر م المغول  -2

 [.156، ص1"بدكه خمن" بج يه المؤلف م  التد  والكد  والعدب، ] . زكأ، ج
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 التمري .  ذلكتدريج بعد بمل همي  استوطنوو

   أمد ن مم تعد ا لهم المنطق  م  خداب وهجد  للسكمن منذ بداي  العهو  اإلسالمصح ح أ

ديةةق سةةكمن بعةةد نةةيوب اإل التمممةةمً مةة   ل نهةةم ، ولكةة  هةة  لقةةم خلةةا المنطقةة ي ةةه الشةةكولق قةةأ 

 والسديمن رنهم؟.

 كمنةا ىمألمة  وخمصة  الم ةدي  ، ىدبةمأ لألكةدا ، وأسةاليهم األكثةد لننم نعتقد أن الوجو  اإلثنة 

ات يةةأ منطقةة  سةة دوس يةةأ تلةةك المدللةة  التمريخ ةة  اآلنفةة  الةةذكد أيضةةم. يهنةةم  مؤشةةد ومسةةتمد 

والةدالأل   وا ح  وىوي  رلل لىمم  كد ي  لم تنقطع يأ منطق  س دوس، منةذ يتةد  مةم ىبة  المة ال .

 التأ يمك  ل دهم واستنتمجهم، هأ: 

قةدن ال مة بمعتقةد ولةدهم  ون   ةدهم  ن يأ سه  جومةهون القمطنوحتفظ األكدا  الحمل ي -1

 /، مهالخممس ق. ، وهو تحديم أك  لحم األسمم  التأ تع ش يأ ينمب ع لوض رفدي  يأ سه  جو

اسةتمدار ووهذا  ل   رلل ىد  وجو  األكةدا  يةأ المنطقة ،  . /كتمب رلل  العيد  آالف –راجع كيينفون 

 م منذ تلك العهو .تواصلهم الدينأ والعدىأ ي ه

ً م  األسممء الجغداي   وأسممء القدق يأ جب  األ90لن أكثد م   -2 كدا  هأ: % تقديبم

 "نل لو "رلل جب   "ش دوان"أن أكدا   للنحد، أو م  تسم مت األكدا . والملفا أسممء كد ي 

ون  بمسم  ألولل االقدون  لتل  لله رايد  كمن يعبد يأ هذا الجب ، ونبو كمم هو معدوف"ن بو "ي ت س م 

يممن، لك الذ  كمنوا موجو ي  رلل جب  ل لون منذ  أن األكدا  الحمل  وهذا يدل رللللم ال . 

 .تسموا بهسمه، واإليي ي  لمل م، ورحموا ا -القديب م  العقمألد الير شت    "نبو"اإلله  يمجدونو

 أو السةديمن كمنهم اإل ديةقهم م  ساألكدا  ىد أتوا للل المنطق  بعد خلو أنب، يدقم  ثم   -3

ض ونمن ة  لةبعاألسةممء اآلرام ة  وال  بقةمء ذا الةدأ هة !. ولكة  يةنقضنهمي  القدن العمشد المة ال  ب

 "اسةم ىدية   ررلل  دا، للجب  أو الت   رام اآل التسم   يمألكدا  ممزالوا يستخدمون .ىدق المنطق 

أ هةذا وبملتةدى ق ية .مدتفعةمت أو تلةولبمعنل سةت   Şeş Tira، و " ت  طوي  " معنل، ب" تد طوي 

م للةل لقديم جنبةان هؤالء األكدا  لمم أنهم كمنوا مق م   يأ الجب  منذ المو وع، يمك  أن نستنتج، أ

تكد ت  ي    د الكدأو أن تلك العنمصد  .هم لطالىموغم ريولم  جنب مع رنمصد آرام   أو ل ديق  

 سبب ممنيلا ر  المنطق  لهم د  الممنس. أو أن، كمم ياللظ الس د هنزر شت  و وأصبحا كد ي 

 رلةلمنطقة  واسط العهو  اإلسالم   العدب   والغيوات ال ل ب  ، يةأ لة   بقةأ األكةدا  يةأ اليأ أ

دق ورلةل ىمم الجبمل وبطون الو يمن محميح   رلل تلك األسممء اإل ديق ة  واآلرام ة  لةبعض القة

 أيضم. كأكدا  وجو هم

الةذي  كتبةوا يةأ مو ةوع الحملة   ، لن لم نقة  جمة عهم،الكتمبمعحم ن لن الملفا للنحد، أ -4

فتد  مم بعد العهو  اإلسالم  ، متفقون رلل أنةه لةم يكة  هنةم  وجةو  لغ ةد لاإلثن   لمنطق  س دوس 

لو كمن هنم  أ  وجةو  للعةدب و .األكدا  يأ منطق  جب  األكدا  منذ العقو  األولل للدول  العبمس  
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مثة  الكتةمب ال ةم ر رة  اتحةم   رة  ذكدهةم، العدب   الدسةم   والجهمت الم م ر مثال، لمم توانا

تلتةي  جهةمت ملكمتةب منةذر موصةللأ، وه كالفالل   يأ سوريم والم م ر   د الدسم   األخدق، 

 . مً بملفكد القومأ العدبأ يأ سوريمتممم

  دهمم، كمنتدك م أو  ردب م أو  لل أنر أو  الأل  أثدي  تدل مستند تمريخأ كمم أنه ل س هنم 

 .سواء طورمً أو ىسداً  ، ثم نيب للل منمطق أخدقيقط  منطق  جب  األكدا 

 ألكةدا اسةك   للةل ىد تية د ،األول د اإلسالمأم  العهآثمر  جب  الكد  التوجد يأ منطق  -5

 مة  سةواءً ،  يةأ المنطقة ال توجد آثمر لسةالم  وبمألسمس ، يأ تلك الفتد يأ هذه المنطق   المسلم  

ويعةو   األكةدا  الجنبالط ة   ءبنةمهو مة   أول جممع يأ منطق  كلسورم  األكدا  أو م    دهم. 

 . للم ال  1554سن  للل 
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ه ج دنه  ى "  Qere curnê، منهم مم يتعلق بييمر  أخدق هنم   الأل و الموجو   يأ نمل    " ر 

 أكةدا  ن الثةمنأ ريةد للمة ال ، سةكمنيأ القةدبقدي  ر ندارا القديم  أنه كمن للل تي د وهأ شدان، 

منوا  يمنةة  الم ةةدي   القةةدممء أجةةدا  األكةةدا . ور ةةم أن الفةةدس أيضةةم كةة يعتنقةةون الديمنةة  الير شةةت  ،

جنةو ا أو لمةم ، بة  كةمنوا لم يغم رو الهضب  اإليدان ة  عدوف أنهمميعتنقون الير شت  ، لال أنه م  ال

 هةذهكمنةا  قةديالمنمطق الغدب   م  الهالل الخ  ب.  لمش   للحكم  أو لكممم،  ون أن يستقدوا يأ

ولذا كمن هنم  زر شت ون يأ  .الهوري   تمري منذ  ألسالف األكدا ف معدوسك   مكمنالمنمطق، 

يالبد أنهم كمنوا أكدا ا، ولال يك ف يق د اإليي يون األكةدا   القدن الثمنأ ريد للم ال ،ر ندارا يأ 

 تحديةداً  منطقة  جبة  الكةد    يأ بال  الدايدي  يأ القدن الثملث ريةدالمهمجدون م  المنمطق البع د

 يأ الدي  والقوم ة . الريةب أن أبةمء أجةدا  شةه دمعهم لم يكونوا متممثل    سكمنهم لن ب   نويستقدو

 "القديمة  يةأ ىدية  تة  رة    ارا   ،بملكد ية  "خل  " بمعنل Hogir "هوكد"  Qere curnêزيمر  

  م  ألفم  الم دي  .و "   ت كمنوا أكدا ا زر ش

يةةأ منطقةة  أ  ور سةةكن   يةة كةةدا األ أمةةم مةة  النمل ةة  العمدان ةة ، يهنةةم  شةةواهد رلةةل اسةةتقدار

، رثدنةم رلةل  ار سةك  يعةو  المنطقة مم يقمرب أربع  ىدون. يلدق تجوالنةم يةأ أرجةمء  منذرفدي  

من تل  هو حفيد احد الكهنة الزردشتيين… )) الشهيد هوكْر ورفاقه 
عين دارا . آمن باالسالم ديناً وتصوف فيه وله اسراره . قاد فرقة 
من جيش عماد الدين زينكي وشارك في تحرير مدينة الرها في 

ميالدي من الصليبيين . وعند عودته مع بعض رفاقه  11القرن 
 هاجمتهم قوة صليبية واستشهدوا في هذا المكان المبارك...... ((
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د أن التةمري  المةذكور كمةم هةو مةدون رلةل لجةد الواجهة ، ونعتقة 1032بنمؤه للل شةهد آذار لعةم  

مةم رلةل األشةهد اليمسة   ال القمدية ، والةدار  الةذ  يعتمةدلسب التقةويم المة ال   اليةدىأ  مسج 

، التمبعة  لنمل ة  بلبة . وهةأ مة  "محمةو  أوبةه سةأ" Topelî Meĥmûdموجةو   يةأ ىدية  زالا 

محمةو  يسةكنهم.  النموذج الكد   المقنطد المعدوف يأ المنطق . وال ييال المواط  الكد   خل ة 

لسةب التقةويم المة ال    2002اآلن يةأ سةن   ينح  سن ، 382ن هذه الدار ىد بن ا ىب  وبذلك تكو

لهةذه الةدار يةأ  لنةم م  التقويم الم ال   اليةدىأ. ويةأ آخةد زيةمر  1412الغدبأ، وهو يوايق سن  

كمنةا مهملة  تمممةم، و، كمن صملبهم ىد أىف  رل هم، وانتق  للسك  يأ بلد  بلبة ، 1998خديف رم  

ط ملهم بعض الخداب.    و 

 Gundîالمنطقة ، مثة  معداتةه، وب ةو  أوبةه أخةدق يةأ وهنم   ور أخدق للسةك  يةأ ىةدق

mezin  ،مثة أنهم تعو  للل أواأل  القدن التمسةع ريةد. رلل ، تدل التواري  المكتوب  رلل واجهمتهم 

 اسةةم هةةد وللةةل1173رةةم   يةةأ مهةةبنمأل تةةمري  ييةة د للةةل Berbenê "نبةةه ره بةة" ار سةةك  يةةأ ىديةة  

، والتمري  لمم شدىأ أو هجد ، ويسك  هد1288ويبدو ان البنمء ىد جد  يأ رم   ."رلل" مصملبه

 محمد محمد خل  .  المدرو:ر لمل م االد

د  تعةو  للةل نفةس الفتة كتمبةمت تةواري  "أوكسةوزلأ" Sêwiyaرلل ىبور يأ ىدية   كمم توجد

به ألكثد م  ، تؤر  شمهد  ىبد المدلو  بالل شور" شوربه "يأ ىدي   "البئد "تقديبم. ويأ مقبد  

  . 1798هد/  1213ىبد نمصدآ م ب  ألمد بك يأ ىدي  جويق ي ؤر  لعم   مرممم. أم 250
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 ج.الكرداألكراد في جوار 

 مشد بعدقدن العمنذ ال رلل رىع  واسع  م  اليدق األ نل بأردا  كب د نحدا النتيمر األكدا  

هم لل لشداكلمن   ، السالجق  والينك    واأليوب    والمممل ك وأخ داً العثمسالط    يعا ، ال الم 

أنحمء  ختلفيأ ج وشهم، ممم يتح البمب واسعمً أمم  استمدار وصول مجمورمت كب د  منهم للل م

ن نملل لبيلسط   ل يأ. وخمص  اليديط الغدبأ م  الهالل الخ  ب، ي همبال  اليم  واإلىمم  

 و ميق ولممه وجبمل السمل  السور  والغمب.

يد  يأ ىدق كد ي  رد ، توجد"يأ منمطق لممر  كلس القديم  " ج.الكد م   اليدقيإلل 

 م ر هم القوم    ييال سكمنهم يحتفحون بلغتهم وخ مألمنمطق أرياز والبمب وجدابلس، ال

ً ي هم العن د العديسو   مح طيأ وهم منتيدون مع التدكممن انعيالهم ر  أىدانهم،   بأ رد يم

 ً دا  األك أخدق يأ المنمطق اليممل   م  ريف للب، نسأ ي هم كد ي  ىدق كمم توجد .وس مس م

 ملعدب  .ببعضهم التدك  ، وآخدون ويتحدث لغتهم، 

 جةواربطق ونعدض ي مم يلأ أسممء تلك القدق التأ ال ييال سكمنهم يتحدثون بملكد ي  يأ منم

للفظ اسنكتب االسم لسب و. "جوبمن بك -البمب "رلل جمنبأ طديق  القدق معحم تلك تقعو، للب

 اليعبأ المحلأ بملكتمب  الكد ي ، للل جمنب االسم الدسمأ.

 الباب :

 تسةةةممد، سŞidûdê، شةةةدو ه  Li'man، نعمةةةمن  Qubeşîĥê، ىبةةة  اليةةة حĤedesêالحةةةدث 

Sirsimatê ت  بطمل شدىأ، تة  جدجةأ ،Circê  شةب دان، شة   جةداب ،Şêxcirĥê  البةدج ،Bircê  ،

هوا، روز  ، آق بدهمن، ربل ، كفد ز  د، ألدس،  يد الQe'irkelbînê، كع به، ىعد كلب   Bilêxêبل خه 

Xûzê تلتةةمن، تلت نةة ، تويسةةه، كسةةمر ،Kesarê   ىبمسةة ،Qibênê   أو Başkoyêه ، ك ندرل ةةه، زمك ةة

Zimkî تدل نه ،Tirĥînêويدان، ىوال، ت  ج حمن   ، ش   رلوان، أيوب  ، بدشميه، ردبCîĥanê Girê 

. 

مةةم بةة   ىةةدق شةة   جةةداب  Xirabî Ĥesê، مثةة  خدابةةه أخةةدقوهنةةم  رةةد  مةةيارع صةةغ د  

 وسم سمط وت  جدجأ.

 أعزاز:

 ت  رنب، ت  شع د، جوبه، طحنه، ن دب  ، شعمله . 

 السفيرة:

 . وينتمأ أكدا  هذه القدق للل ريمألد:ت  لمص ، ت  ردن، ت  رلم، كبمره

Bêşalti  ،Dîdî   ش خمن ،Şêxî ,Kêtkî ,Dina . [(8)]الم ور. 

 الكةد  جبة ويأ الجنوب، كمنا هنم  مجمورمت كد ي  كب د  تنتيد يأ المنمطق المجةمور  ل

األخدق يأ  "التمت"يأ نوالأ العمق والق  د ولمر  و ار  ري  ومنمطق  م  جه  الجنوب، كمم
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المعدويون يأ منطق  العمق، وهةو امتةدا ا  "الق  د  آل"جب  سمعمن. يم  هؤالء األكدا  مثالً، 

)وبعض القدق األخدق المنتيد  يأ العمق. وآل هنمنو وبدمدا ولطوف انطمك  لوجو هم يأ 
1
يأ  (

 Çeloرمألالت كد ي  األص  مثة  ىدطة  ولمةو وجلةو دارة عزة  يأتوجد و .ونوالأ ل لب حارم

يدجعةون يةأ أصةولهم االثن ة  للةل اليةةعب و ي  للةل ىةدق الةدروز يةأ شةةمملأ ل لةبو  دهةم. ل ةم

)الكد  
2
. ور م أن هؤالء جم عم ىد نسةوا لغةتهم وتعّدبةوا، لال أن نسةبهم الكةد   معةدوف، وهةم (

 أنفسهم ال ينكدون أصولهم الكد ي  الوا ح .

 ، يتوزع األكةدا  يةأ منةمطقجبال العلويين وسهل الغاب وسوريا الوسطىوالل الجنوب يأ 

بأن لهةم يةأ نمل ة  وىمل ، /657ريمألد اليم  ص/ال ألمد وصفأ زكديم يأ كتمبه ذكدهم مف ، رديد 

بة   جسةد اليةغور والالذى ة  وصةلنف ، نحةو خمسة    - دبةأ لمةمه –ىضمء الحف   –جب  األكدا  

كمنةةا تيةةك  يةةأ ثالث نةةمت القةةدن وىةةدق أرض الةةوطل ومةةيي  والةةدويد، وهةةأ مجمورةة  ىديةة ، 

ريد للمنطق  السملل   يأ سةوريم، ل ةمي  للةل رةمألالت متفدىة   العيدي  للدق المقمطعمت الثالث 

ألحقا العديد م  ىةدق تلةك المقمطعة  بمحةميحتأ لمةمه وأ لةب.  1965يأ أممك  مختلف . ويأ رم  

 ور هم  يأ المقموم  الوطن   يأ المنطق  السملل  ، ل ث بدز مةنهم المجمهةد  لهؤالء األكدا وكمن 

يةأ مجلةس اليةعب، ويةأ آخةد  همسل م  ىدي  سلمل. ولهةم نةوابالمعدوف نور  محمد الحمج مو

وا   "وسةه د الةديس  "ىدية  وا   بمصةور" ور  تيديع   كمن مةنهم النةواب: ربةدالقم ر بمزيةدو 

رة  أصةولهم  نق ة . والزال هؤالء األكدا  يحتفحون بذكدق "ري  ربدو"ومحمد  يوانأ  "بمصور

)، وبملسممت اليخ    والثقمي   للمجتمع الكد  "خمنش  مك  ىب ل  أكثدي "القوم   والعيمألدي  
3
 ) ،

 . وهم مسلمون سن  ومعدويون يأ مح طهم االجتممرأ. وا ح وبعضهم يعبد ر  ميمرد ىوم   

  ، يقةة م ي ةةه منةةذ ىةةدون رديةةد"ركةة  الةةدي  "يةةأ  ميةةق لةةأ كب ةةد بمسةةم لةةأ األكةةدا  يوجةةد و

  .منهم يتحدثون بلغتهم األ ونكث دال ييال الوم  ذو  األصول الكد ي ،  ريدات اآلالف

د يةأ ورة "أكةدا   اسةن  "هنم  أكدا  يأ ىدق الورد ب   لمةص ولمةمه، يةأكدا  ىدية  كمم 

يدرون  أكدا  ليي ي ون، -كم جنوبأ شدىأ نمل   تلدو17كم منهم، ورلل بعد 15رلل بعد  -لمص 

منأ شةدىأ ىدية  مخةد  التحتةيأ مطلع القدن العيةدي  للةل ورل  هؤالء انتسمبهم للعي د  المل  ، 

 لمص، ونسوا لغتهم واستعدبوا تمممم.

                                                           

   معبطلأ، وهأ رمألل  كب د  يأ لمر .أص  هذه العمألل  م  ىدي  "كمخور" التمبع  لنمل  -1

ىدق الدروز يأ محميح  ا لب هأ: معد  اخوان " ى مب بمشم"، كفت  ، كفدينأ، الب د ، ىلب لوز ،  -2

بن ب  ، ككو، لل ، بينداليم، كفدم ديس، ت  ت نم، أرش  ، كموكنميم، ربديتم، ويقول الدروز لن رد هم يأ 

 تلك القدق يتجموز ريد  آالف نسم .

، مقمل  بعنوان األكدا  يأ جبمل السمل  السور ، 2002آذار  -30سور ول، العد   –راجع مجل   -3

 للكمتب ربدالعييي الحمج موسل م  ىدي  سلمل.
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م لةيم . أمةوآل البداز  يأ مدين  لممه، ويدوا لل هم م  أنحةمء الدهةم منةذ لةوالأ ىةدن   مة  ا

ل هةم منةذ ل نيلةوا، يأصةلهم ليي ية  مة  أنحةمء سةدوج "أكةدا  لبةداه م "األكدا  القمطنون يأ ىدية  

مةم  ل، وتبعةد رة  مدينة  " لدبنفسةه "اليممل الغدبأ مة  بلةد   يأتقع هأ لوالأ ىدن ون ف، و

أرجةمء  منةمزلهم يةأ "أكةدا  رثمةمنلو" بمسةممة  األكةدا    كم نحو الجنوب الغدبةأ. وهنةم  ىب لة37

 ومم لولهم م  البقمع الممتد   دبأ نهد العمصأ.  "م  ىدق لممه"العيمرن  وت  سلحب 

 ةد بة  شب  الدول  ن"وربمم أتل بهم رمم  لمص لن مجأء األكدا  للل هذه المنمطق ىديم، 

الطديةق  لحممية قضةمء تلكلة  ب، وأسك  بعضهم يأ ل   األكةدا  " 1032هد/ 424مد اس سن  

أليوب ة  ب   لمةص وطةدابلس مة  ال ةل ب   . ثةم كثةد توايةد األكةدا  يةأ رهةد الةدولت   الينك ة  وا

الةذي  هم بمستثنمء بعضجه للل بال ه، أ را رم لخوض الحدوب ال ل ب  ، ولع  ك  م  أ ق واجبه 

دون وا يةأ القةالذي  ويةد وكذلك .بمم  هم تهمب ال واولم يحتفح تعدبوا وذابوا يأ الب ئ  اليمم  اس

ذي     ميةق الةاستعدبوا ونسوا لغتهم منذ نهمي  القدن التمسةع ريةد تقديبةم، رةدا أكةدا أيضم األخ د 

 الييال أ لبهم يتحدث بملكد ي .

 في لبيان:

رةمألالت آل جنةبالط ول  األكدا  يأ لبنمن منذ القدن السم س والسمبع والثمم  ريةد، ومةنهم 

ط )وسةجمؤوا مة  أنحةمء لكةمر   وىديأ ركمر وآل مدرب العمم  وربو  وآل الفض  يأ الجنوب 

 موصةةللأ، ص/ منةةذ ثالثةة  ىةةدون، وآل المع طةةمت ينحةةدرون مةة  أكةةدا  منطقةة  رفةةدي ،كد سةةتمن( 

492/ . 



-82- 

 

 



-83- 

 

 

 

 ل  الثانيالفص
 

 

 

 

 

 الكرد جبل

 

 التابعية والتقسيمات اإلدارية

 

 

 

 

 

 

 

 



-84- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-85- 

 

 األول البحث

 
 

 

  الكرد لمبل اإلدارية األحوال

 والعثمانية القديمة العهود في

 
 ÇIYAYÊ يسةمونهم يمألكدا  مختلف . بتسم مت اليم  ربد الحمل   ج.الكد  منطق  رديا

KURMÊNC، أو ج.الكةةد  وأصةةبح العدب ةة  للةةل االسةةم تةةدجم ثةةم ك ةةد ا ، من ونالعثمةة وسةةممهم 

 ومدكيهةم النهةد اسةم للةل نسةب  رفةدي ، بمنطقة  لمل ةم وتعةدف السةور ، ىسةمه يأ األكدا 

  رفدي . مدين  اإل ار 

 ولضةمريم، ردى ةم مختلفة  رديةد  وشةعوب لقةوق العهةو  ربةد ج.الكد  منطق  خضعا

 لهةذه ق للمنط اإل اري  تمبع   رلل تيهد آثمرا وراءهم فاوخل رل هم، ب ممتهم منهم ك  تدكا

 الفتةد  للةل  تعةو للمنطق ، المعدوي  اإل اري  والتقس ممت التمبع مت تلك وأولل تلك. أو الدول 

  ال ونمن  .

 دوسسة  مدينة  ن كةمتور" "سةلوىوس ال ونةمنأ القمألةد أسةس اليونانياة: الفتارة أواأل  يفأ

 أن الحةة  وأ لةةب الحمل ةة . ج.الكةةد  منطقةة  ىلةةب يةةأ ق.  لةةثالثم القةةدن يةةأ هةةور " "نبةةأ

  .لجمر/ ربد  -الف    مجل /ل اريمً، مستقل   كمنم ولىل مهم س دوس

 تتبعهةةم ل ار "، "مدكةةي رمةة  ىمرةةد  "سةة دوس" مدينةة  كمنةةا :الرومانيااة الفتاارة ويةةأ

 لللة مقسةم  لعهةدا ذلةك يةأ العل ةم سةوريم وكمنةا ./30ص المنتخةب، الدر/ "للب"، ب دوا مدين 

 المنطقةة ، هةةذه رمصةةم  سةة دوس" للةةل "نسةةب  س دوسةةت كم للةةداهم: ل اريةة ، منةةمطق ثةةالث

 حاوأصةب للمة ال ، والثملةث الثةمنأ القةدن   يةأ منةبج بلةد  أهم ة  از ا ت ثم ./51ص صواف،/

  بهم. س دوس يألحقا الفدات، لوالي  رمصم 

 والية  مة  جةيءا للم ال ، الدابع القدن بعد س دوس، منطق  ظلا :البيزنطي العهد ويأ

 وجبةدي  وكلةي، وأرةياز، وم ةدانكأ، خةوروس، شة   لوا ةد: مة  تتةألف وكمنا الفدات،

)س دوس العمصم  للل ل مي  ريح، وش   ون مرا، وأكده، أرياز،
1
). 

 سةوريم، شةمملأ يةأ الدأل سةأ اإل ار  المدكي ىنسدي  أصبحا ىد :اإلسالمي العهد يأ

                                                           

 . /80بولس يت م صفح  / –مقمالت يأ اآلثمر السوري   -1
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 تتبةةع ونوال هةةم سةة دوس وصةةمرت الب ةةينط   . مةةع الحةةدو  وروثغةة لوا ةةد بهةةم وألحقةةا

 جومةه نةوالأ كمنةا اإلسةالم  ، الفتةد  يةأ أنةه ويبةدو أخةدق. تةمر  ولنطمك ة  تةمر ، ىنسدي 

  ./206ص المنتخب، الدر/ لنطمك  ، تتبع ك ّور وجندارس الحديد وش  

 نةاكم  ،1090  رةم "أوريةه" ال ةل ب   الدهةم لمةمر  ى ةم  ولةدق ،الصاليبية الفتارة ويأ

 نهةد شةدىأ ول ونهم الدهم مدين  سقوط بعد مم للل كذلك وظلا لهم، تمبع  س دوس منمطق

 بة   ويةد كةد منطقة  للةل ل نهةم س دوس يتحولا  ،1145 رم  زنكأ الدي  رمم  ب د الفدات

 يةدر الثةمنأ القةدن أواخةد يةأ نهمأل ةم األيةوبأ الةدي  صةالب رل هةم اسةتولل أن للل الطدي  ،

    .الم ال

 أيةة والس مسةة   اإل اريةة  تبع تهةةم يةةأ تنتقةة  ونوال هةةم سةة دوس كمنةةا الفتةةد ، هةةذه بعةةد

   المسلم س طد  لسب والدهم؛ ولنطمك   للب لممرات ب   للم ال  12 و 11 و 10 القدون:

ً  هجةدت لتةل بملتداجع، س دوس أهم   أخذت كمم رل هم. وال ل ب    والب ينط     مةع تمممةم

  للم ال . ريد منأالث القدن نهمي 

 ش.الجة  وىةوا  لألمةداء منحا صغ د  لىطمر مت للل المنطق  ىسما ىد :األيوبي العهد

ً  كمنةا التةأ لةمر ، نمل ة  للل جومه سه  م  الجنوبأ والقسم ل لون جب  و م  مللخة لىطمرةم

 ليةدقا يةأ تنتهةأ كمنةا: يإنهةم الفتد  تلك يأ لمر  لدو  أمم األيوبأ. الدي  صالب السلطمن

 ى بةمر جسةد  رنةد تنتهةأ  اليةممل ومة  بمألشةجمر، وملتفة  ال نةمب ع، ي هم وتتفجد ل لون، بجب 

 أرةياز، بحمكم ة  ألحةق يقةد ج.الكةد ، مة  اليةمملأ القسةم أمةم المنتخةب/. الةدر/…رفةدي  رلل

 أواخةةد ويةةأ ./71 ص الدو ةةت  / رمةد، الةةدي  تقةةأ المسةةمل الةدي  صةةالب أ  ابةة  ب ةةد وكمنةا

 األمةداء ألةد "مند" األم د للل جومه ونمل   الكد  ج. م  الجنوبأ القسم منح األيوبأ، العهد

 لمر . بلد   دبأ جنوبأ العمق بسه  الق  د ل   يأ لكمه مدكي وكمن األكدا ،

 كةةمل مدكةةي انتقةة  األيوب ةة ، الدولةة  زوال بعةةد ريةةد، الدابةةع القةةدن أواألةة  مةة  وابتةةداءً  

 جهةة  مةة  القديمةة  سةة دوس مدينةة  شةةدىأ كةةم15 بعةةد رلةةل كلةةس مدينةة  للةةل المنةةدي   األمةةداء

 يةةأ نةةمل ت   وج.الكةةد  جومةةه وأصةةبحا شةةممال، شةةدىم اإلمةةمر  لةةدو  واتسةةعا اليةةدق،

 ./ 7 - ]الم ور ./230ص شدينمم ،/ لطمرهم،
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 العثماني العهد في اإلدارية التقسيمات

 

 العثمانية اإلدارية التقسيمات

 وتقةع ارةياز. ىةدق مة  صةغ د  ىدية  كمنةا كلةس مدينة  بةأن التمريخ ة  الم ةم ر تتفةق

 ارةياز  مةدت ول نمةم ب ةوىلأ. بجبة  هنةم  المعةدوف آخور لجب  الجنوبأ السفح رلل كلس

 ز ا تيةم كلةس، للةل أهلهةم مة  تبقةل مةم أكثةد انتقة  للمة ال ، 1259 سن  األولل التتمر بغيو 

  ورمدانم. اتسمرم

 هوجومةة ج.الكةةد  نةةوالأ وتتبعهةةم كد يةة ،ال المنديةة  لإلمةةمر  مدكةةياً  كلةةس مدينةة  بق ةةا

 لكمهةم ءانتهةم وبعةد پةوالت   . الجةمن وألفةم هم المنةدي  ، األمداء ب د لكمهم وبقأ وأرياز،

ً  كلةس أتبعةا ريد، السمبع القدن أواأل  يأ  عةدب ثةم بملق ةب . وسةم ا للةب والية  للةل ل اريةم

 المنةمطق أمةداء مة  وهم ،DEREBEG شؤونهم يديد منف الً  لىل مم كلس أصبحا ى  د ، يتد 

 ./218ص راس  األخوي / المحل    واإلىطمر   

ً  كلةةةس أصةةبحا ريةةةد، التمسةةةع القةةدن منت ةةةف مةةة  وارتبةةمراً   ىبةةة  مةةة  يحكةةم سةةةنجقم

)سةةنجقدار
1
)للةةب والةةأ يع نةةه مت ةةدف أو (

2
 وتتبعهةةم 1910 رةةم  يةةأ ىضةةمءً  لصةةبحا ثةةم .(

)تةمت -"سةمعمن  ويالب يوىمنأ منبج نوالأ:
3
 وأوىجة  وآم كةأ وشة خلد وجةو  وتدكمةمن " (

 كد ية  ريمألد أسممء هأ األخ د  الست  النوالأ وهذه وموسبكلأ... وشكمكم "بلب " ريالدي 

  ج.الكد . يأ

 يوجةدوال للةب، والية  يةأ الهممة  المةدن مة  العثممن ة  الفتد  نهمي  يأ كلس مدين  كمنا

 ت،الغال وويد  القدق ثد ك ل ث م  كلس ىضمء يضمهأ مم للب لوالي  التمبع  األىض   يأ

  ./286ص ،3ج الغي ، كمم /

 كمدكةي أهم تهةم للةل يية د مم الغي  يذكد ونوال هم، كلس مدين  يأ العمم  الح م  ور 

 والةدز الحجةد  والفحةم والييتةون للييا م درا كمنا يقد هم . وزرارأ وتجمر  رمدانأ

 واألطبةةةمء العبةةةم   وب ةةةوت رسالمةةةدا مةةة  العديةةةد وي هةةةم والةةةثلج، والجلةةةو  واألىميةةة  والتبةةة 

  وال  دل مت.

                                                           

لب، والمعنل : اللق  يأ اللغ  الكد ي ، بمعنل صمDarتسم   كد ي : سنجق تعنأ الداي ، و  -1

 الكمم  هو "صملب الداي ".

 للقم ر . –معلوممت الفتد  العثممن   مم ىب  القدن العيدي ، م  كتمب تمري  كلس -2

"تمت"، اسم يطلقه األكدا  رلل سكمن ىدق منطق  جب  سمعمن النمطقد   بملعدب  . يت فون  -3

ألد شعوب  "م  شعب "تمت بملبيد  الب ضمء وزرى  الع ون. ويدل االسم للل أنهم ينحدرون

 القفقمس.  
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 يّ البة لب ةع أسةواق 3و  كمنةم 740 وي هةم للةب، شةمملأ يةأ هممم تجمريم مدكيا كمنا كمم

BEZ  للتجةمر خمنةمت 7و ل ةمض 10و بةوالت جةمن آثةمر مة  كب ةد وسوق الح وانأ"، "الده 

  الجند. لعتم  ومستو ع لمنمت 3و لممممت 5و ىهو  15و والقواي 

 يد شةد الم ةمه،  ييةد  الهةواء ج د  التدب  صح ح  الخ دات كث د  بأنهم الغي  ويض ف

 وجةو  ىبة  للةب للةل ال ة ف ي ة  يةأ مقنطد  ىنمط د منهم تحم  كمنا التأ بثلوجهم البد 

 وهةأ أ،واألرمنة والكد   العدبأ وي هم التدك  ، يتكلمون سكمنهم بأن ويقول الجل د. معمم 

   .والمتعلم بملعلممء ممتلئ 

 المةدن بوابة  للة هم بملنسةب  يكمنةا ج.الكةد ، لسةكمن اسةتثنمأل   أهم ة  كلس لمدين  وكمنا

 بهم. رديا مم بك  العثممن   السلط  تمث  كمنا أنهم كمم المدن  ، والح م 

 وبعةةض كلةةس مدينةة  بق ةةا ،1921 رةةم  التدك ةة  السةةوري  للحةةدو  األول التدسةة م ويةةأ

 نمل ة  ىةدق وبعةض موسةبكلأ، نمل ة  معحةم ومنهةم ك ة ،التد لةدو   اخة  اإل ارية  ولداتهم

  تدكممن.

 دذكة مةع كلس، ىضمء تتبع كمنا التأ والقدق بملنوالأ القمر  تعديف المف د م  وندق

 مثلمةم د ،الفتة لتلةك العثممن ة  التسةم   لسةب وذلةك لمل م، رفدي  لمنطق  التمبع  القدق أسممء

 كة  منسةك رةد  وكتمبة  القةديم. التدكأ بمللفظ ،1904 لعم  العثممنأ السنو  الدل   يأ ور ت

 ./282ص ،1ج ،الغي / ،1892 رم  لل مء ويق اسمهم بجمنب ىدي 

 تركمان: ناحية .1

  نسم (. /265/ الممموع) .123 لأ زرده ،76طمش  كمه ،66 بم  يمز 

 ": جومه ناحية " سى ناحيه جوم .2

 ،65 كف ةد ،113 بورج ،198 مسوط ب ،98 كورزي  ،88 طورنده ،166 "ىبمر" ى بمر ردشه

 "يديةةدق" يديةده ،37  يةوان ،45 سةةللور تة  ،205 جلمة  ،108 اسةةكمن ،81 شةم ر ،116  ياويةه

 ،35 تلةةف ،55 كفدزيةةا ،35 لمةةو تةة  ،28 رمم يةة  ،15 لم لةةك ،19 ىةةداق تةة  ،25 لةةمج لد ،57

 بمشةلو ىةده ،115 كوركةمن ،126 يوىةمنأ كفد لة  ،9 تحتةمنأ كفد لةأ ،20 ريه رنده ،23 كفدبطد 

 ،65 كوكمن ،290 جويق ،49 ىوجممن ،65 خدزان ،15 كع به أبو ،152 جوالىمن ،119 "يق دان"

 خلطةمن ،70 كةوران ،24 مسك  ،54 جقمللأ ،53 بدج كوموش ،103 شدىأ أشكمن ،101 سمط من

 ،166 آخةةور ايكةةأ ،55 زنةةدكمن ،26 بةةميللور ،69 يالنقةةوز ،118 صةةفده كفةةد ،92 كةةور ان ،91

 م دكمن ش طمنلأ، ،127 خييمنلأ ،154 بدمج  ،133 روطمنلأ ،136 رمضمنلأ + لسنلأ ألمج

 ،51 تبةةه" " ةةمز  تبةةه ،111 أوبةةه ب ةةو  ،254  ارك ةةد ،111 مدوانةةه ،124 "شةة تكم" شةةدكمن +

 جديةد  ،21 طةمش كدسةمن ،9 بت تةه ،29 كوكبةه ،51 بمبل ةا ،72 شة   كفةد + خللن ةد ،246 معدته
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1)سل ىيله آ م رمد ،13 زيم ي  ،26
)
 سةفدي  ،102 نسةدي  ،86  دبةأ أشةكمن ،72 ه كجةه ،355 

 سة د  شة   ،141 بةور)؟( جةول ،56 ىدب ةه ،87 مةدايم ،171 جنةدريس ،122 اسةكندر لمجأ ،48

 ،92 رق بةه ،79 زيةمرت جتةمل ،178 "ابة  " بل نةم -ب نةم ،41  يدميمش ،93 بطل ممن)؟( ،43 جو 

 (.نسم  / 7094/ )الممموع .43 واألرداب خملدي 

 شيخان": ناحية " سى ناحيه شيخلر .3

  ش خمن: ىب ل  ىدق وتضم

 كوركةةةمن ،48 بالنلةةةأ شةةة   ،47 " ول ةةةمن" كةةةوالنلأ ،32 جةةةمرختلأ ،81 "جملقمةةةه" جلقمةةةه

 ،84 سةةعولجك ،88 أوشةةم أ سةةمطه ،109 أوشةةم أ صةةمر  ،93 تحتةةمنأ كوركةةمن ،146 يوىةةمنأ

 ،78 كةةةومداش ،32 ىلعةةة "؟" ،232 ديمنلأشةةة تدك ةةةم"، للةةةل " ةةةمتم 213 وانجدلةةةأ 26كوم ةةةا

  ونبللةةأ ،427 أوشةةم أ معمةة  ،112 رمدأوشةةم أ ،122 ىو اكةةو ،71 كولكةةمو  لسةة  ،23خل ةة 

 رجةةو ،38 هوبكةةمنلأ ،421 بعةةدنلأ ،73 "رطمةةمنلأ" رثمةةمنلأ ،216 "موسةةكمنلأ" موسةةكو ،205

 جقمةمىلأ ،118 لأممم ،62 مسكمنلأ ،250 خل   لمجأ ،50 كورانلأ ،113 راجو" "بلد  سل اوبه

 الةةه ،55 جعنكةةمنلأ ،25 رلطةةمنأ ،49 يديةةد  ،44 بمبةةم ىةةده ،39 "؟" بةةوللأ ،185 جنجنلةةأ ،224

 -  و ةةو ،46 والكلةةل ،94 كمونةةده ،73 " ةةمز " تبةةه ،62 بالل كةةو ، 12 اال يةةدان"؟" – ويةةدان

 نسم (. /4869/ الممموع) .33 بندركلأ ،93 كوسمنلأ ،104 سمملكلأ ،121  و يكو

 بلبل": "ناحية سى ناحيه الدين عز اوقمى .4

 وهأ: "ب من"، ري د  ىدق وتضم

 ،50 شةةنك  ،16 رل كةةمر ،107 "خ ةةمملأ" ه ةةمملأ ،112 روكةةمنلأ ،289بلبةة  ،157 بةةدكش

 اوكسةوزلأ ،63 "بدبنةد" بدب  ،157 خضديمنلأ ،130 شدى منلأ ،104 ىورنه ،96 سل أوبه بملأ

 رةةدب ،135 جةةك مع ةةده ،159 ىمسةةملأ ألةةمج ،165 "ىنطةةده" ىنطةةمره ،726 مةةمبطلأ ،205

 سةةل أوبةةه بةةك ،74 زرةةدق ،44 صةةغ د بم جةةه ،328 صةةوالىلأ ،145 لميةةلك ،186 أوشةةم أ

 نسم (. /3629/ الممموع) .181 "بكوأوبه"

 التدكأ. الجمنب يأ الحدو  وراء بق ا أخدق ىدق ريد وهنم 

 فوقاني": ميب  "ناحية سى ناحيه ميب  .5

 المممااوع) ،73 ويةةدان رةةدب ،103 كةةمن ويةةده ،99  يدسةةوان ،92  ا  ايكةةأ ىةةدق: ومنهةةم 

 رفدي . منطق  لمل م تتبع وهأ ،نسم ( /367/

 ": آمكا عشيرة "ناحية سى ناحيه عميكي .6

 ،159 طورميةةكمنلأ ،173 ابةةداز ،42 رمةةمرلأ ،39 لجةةد رةة   ،27 كيةةك" "ىسةةط  كيةةك

                                                           

 كمنا ىدي  أومد آ م "آل رمو" ىدب ىدي  الحمم ، ول س لهم أثد لمل م. -1
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 بةالل لةمجأ ،99 ارنةده ،157 جقللةو شة   ،375 ىدمتلك ،591 الحديد ش   ،69 انقل  ،161 سنمر 

 ىةمش ،27 رلنةدر ،90 كورزية  ،65 كالنلأ ،57 زركمنلأ ،70 ىويو جتمل ،189 كولكو خل   ،80

 ىةور  ،94 اوشم أ "خلو" خالل ،215 سل صم داوبه ،84 اوشم أ "ىور " ىورت ،52 او لل

 ب ةو  ،179 أو لةل شةوربه ،99  يدلأ لس  ،163 كوق "بالن" ب الن ،107 كوتمنلأ ،141 كول

 نسم (. /3687/الممموع) .14 طوي  ت  ،51 ىمرى   كوجك ،57 ىمرى  

 ": شكاكا عشيرة "ناحية سى ناحيه شقاغى .7

 ،137 بيانلةةأ رلةةل ،65 بلورسةةنك ،41 طةةوراىلأ ،90 آل جةةأ ،134 سةةعدنجك ،54 زيتونةةك

1" 85  و رلةأ ،80 نمزأوشةم أ ،264 م دانكه ،72 رمدانلأ ،94 جممنلأ
 وبلللة ،207 كمةد  ،"

 ،37 "صةغ د" ىةوال أ ىةورت ىةده ،189 "كب ةد" ىةوال ل ىةورت ،40 كفةدو  ،31 لةك كوبه ،97

 "سةنكدلأ" سةلكمنلأ ،277 شةدانلأ ،32 كورتك ،78 متنلل ،118 ميعله ،24 كفدمي ،43 تبه ىده

 نسم (. /2614/ )الممموع .98 ىسطمل ،227

 سى: ناحيه موسبكلى .8

 /209/ الممماوع) .54 مدسةوق ،17 شةلتح ،33 او لةل هةم  ،105 خوروز ش   : ىداهم وم     

 نسم (.

ً لةدي وأصةبحا الحةدو  مة  التدكةأ الجمنةب رلةل بق ةا يقةد النمل ة  لهذه األخدق القدق أمم  ثم

 كلس. لوالي  تمبع  منطق 

 "تات": سى ناحيه فالح  .9

 األرز شةوار   ،166 أنةمب ،320 مةديم   ،20 الخط ةب ميررة  ،11 معدسةته ،215 ىطم 

 ،8 رق ةةة  شةةة   ،36 يةةةميدت   ،24 القةةةمظ بةةةدج ،72 الكب ةةةد ذوق ،37 بمشةةةمد  ،44 سةةة جداز ،65

 /1213/ الممموع) .17 م مسه ،38 صو منه ،33 بدا  ،12 كفدنمبو ،15 ل در بدج ،80 بمسويمن

 نسم (.

  . سمعمن لمنطق  لمل م تمبع  النمل  ، لهذه األخدق والقدق

 التةوزع رلةل  ملبةم اسةتندت أنهةم ياللةظ العثممن  ، ي اإل ار التقس ممت يأ التدى ق ولدق

 مةأينت التةأ القةدق تضةم الحمل ة " "شةدان شةكمكم ينمل ة  األكةدا ، جب  منطق  يأ العيمألد 

 ىب لةة  مةة  سةةكمنهم معحةةم الحمل ةة " "راجةةو وشةة خمن ، ŞIKAKشةةكم  ىب لةة  للةةل سةةكمنهم معحةةم

  ال .…ب من ري د  م  كمنهمس كثد الحمل  " "بلب  ريالدي  وأوىج  ،ŞÊXAN "ش خمن"

 يةأ مبمشةد ، كلةس لمدين  تمبع  وكمنا بهم، خمص  ل اري  مداكي النوالأ لتلك تك  ولم

 مضةميته وكمنا اآل م، أو العي د ، رأل س ىدي  هأ للنمل  ، الدسم     د اإل ار  كمنا ل  

                                                           

 ل س لهم أثد لمل م، وكمنا  دبأ ىدي  م دانكأ بجمنب الت  الثد  الذ  يحم  نفس االسم. -1
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ODE  يةةأ اإل ار  المدكةةي مةةع االت ةةمل ونقطةة  للنمل ةة ، الذات ةة  لةةإل ار  رسةةمأ مقةةد بمثمبةة 

  كلس.

 طةدف يةأ كةمن ولنمةم وجةو ، لهةم يكة  لةم رفةدي  مدينة  أن أيضةم، التقسة م م  وياللظ

 الحملأ. الييدي  لأ وأصبحا الييم ي ، تسمل ىدي  الحملأ اليمملأ موىعهم

  

 عفرين لميطقة الشعبية التقسيمات

 فالن ةة كةةمني المنطقةة ، يةةأ القةةديم العيةةمألد  التةةوزع للةةل اليةةعب   التقسةة ممت اسةةتندت

 وهةأ: بأسةممألهم، ميةهور  كب ةد  ريةمألدي  مجمورةمت ألربةع موطنةم المنطقة ، مة  الجنوبأ

 الجنةوب للةل تقةع التةأ القةدق أمةم ،ŞÊXAN شة خمن ،AMKA آمكةم ،BIYA ب من ،ŞIKAKA شكمكم

 االسةةم وهةةو ،CÛMÊ جومةةه نمل ةة  للةةل تقديبةةم جم عهةةم  ةةما يقةةد العيةةمألد،  هةةذه لةةدو  مةة 

 اإليي يةة  DINA  نةةمن ريةة د  وتعةةد العيةةمألد ، االنتمةةمء ي ةةه يتعةةد  ل ةةث للسةةه ؛ الجغدايةةأ

 أكبدهم.

 روباااري جبةة  ويسةةمل شةةمملأ ىسةةم  : للةةل يتقسةةم ل لةةون، جبةة  سةةطح منطقةة  أمةةم    

ÇIYAYÊ ROBARIYA  هأ: وىداهم هنم ، القمطن  روبمر  ري د  للل نسب  

 ،BÊNÊ أبةةة   ،ZRÊGATÊ متزريقةةة ،BASILÊ بمسةةةلحميم ،KIŞTIARÊ كيةةةتعمر ،CILBIRÊ جلبةةة 

  ةةةةوبلأ ،DÊRMIMIŞÊ  يدميةةةةمش ،XURÊBKÊ خديبكةةةةأ ،ZARETÊ زيةةةةمر  جتةةةة  ،AQÎBÊ رق بةةةة 

GOBELÊ، خملتمن XALTA .  

)وىداهم ، ÊREWAŞ IYAYÎÇ "وا شيره" جب  يسمل جنوبأ وىسم    
1
):  

 ل ةدر بةدج ،KEFER NEBO كفدنةمبو ،BERADÊ بةدا ه ،KÎMARÊ ك مةمر ،SOĜANEKÊ سةو منه

BIRC ĤÊDERÊ، بمصةةويمن BASÛFANÊ، كلوتةةه KLOTÊ، سةةل ممن بةةدج BIRCKÊ SILÊMÊN، بةةدج 

 زوق ،BAŞEMRÊ بمشةةةةةمد  ،FAFIRTÎNÊ يةةةةةميدت   ،BIRCKÊ TERPÊ ، BIRCILQAZÊ القةةةةةمص

 كبمشةة   ،XIRABÎ ŞÊX 'EQÎL  رق ةة  شةة   خدبةة  .KEFERLABÊ كفةةدالب ، GUNDÎ MEZINالكب ةةد

KIBÊŞÎNÊ،  م مس MEYASÊ، مسش خداب XIRABÎ ŞEMSÊ. 

 مةة  CÛMÊ سةةه  ويحمذيهةةم ، ŞÊXANريةة د  ىةةدق جنةةوبأ تقةةع التةةأ الجبل ةة  الكتلةة  أمةةم

 ،ÇI.XASTIYA خاساايتا جبةة  ويسةةمل الغدبةةأ، اليةةمملأ القسةةم للةةل: يتقسةةم واليةةدق، الجنةةوب

 مدكيهةم،  KAXRÊآخةور ايكةأ ىدية  وتعتبةد ىدية ، وريةدون ثةالث مدتفعمتةه رلل وتتوزع

                                                           

هد، /662سن  /يأ المنطق  مم ب   "بوتمن" و"بدل س"   şêrewaكمنا هنم  لممر  بمسم   -1

 –الدول  الدوستك    -اشتهد أبنمؤهم بملبسمل  واإلىدا ، وهأ م  صفمت سكمن جب  ش داون. 

 . 37ص  -ربدالدى ب يوسف 
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  ىدق: وهأ

 ،EREBA‘ اوشةةةم أ رةةةدب ،BIRKA بدكةةةمنلأ ، TIRMÛŞA تدميةةةكمنلأ ،KAXRÊخةةةورآ ايكةةةأ

 شة دكمنلل ،MÎRKA م دكةمنلأ  ŞIKETKA مغةمرجق  ÇOMEZNA جومةمزنلأ   ME'SERKÊمع ةدكأ

 رمضةمنلأ ، QENTERÊ ىنطةد  ،ELCARA' جةمرو رلةأ ،RECAراجةو لمةو ، ŞÎTKA وتحتمنأ يوىمنأ

REMEDANA، ىمسةملأ لجĤEC QASMA،  بدمجةBIRÎMCE ، وتحتةمنأ يوىةمنأ خمزيةمنXAZIYANÊ 

JORIN Û JÊRIN ، شةة طمنلأŞÊTANA ، ال ةةمنلأ  DELA، MIST'EŞÛRA، روطةةمنلأ RÛTA، بمزيةةمنلأ 

BAZIYA، تتدانلأ TETERA. 

IYAEŞT.ĤIÇ حشااتيا جبةة  ي سةةمل الجبل ةة  الكتلةة  تلةةك مةة  واليةةدىأ الجنةةوبأ القسةةم أمةةم
 

  ىدق: وهأ ،GUNDÎ MEZIN هاوب ب و  ىدي  ومدكيهم ىدي ، /22/ وتضم

 ،GEWRIKA كوركةمن ،DARGIRÊ  ارك د ،XELNERÊ خلن د ،MARATÊ معداته ،COQÊ جويق

 صةفد  كفةد ،AŞKÊ ŞERQÎشةدىأ آشةكمن ،KEFERDELÊ JORIN Û JÊRIN وتحتةمنأ يوىةمنأ كفد لةأ

KEFIR SEFRÊ، كةةةوران KORA، كةةةور ان GORDA، مسةةةكه MISKÊ، سةةةمت منلأ SATIYA، جوالىةةةمن 

ÇOLAQA، جوبةةمنلأ ÇOBANA، خملطةةمن XALTA،  تبةةه  ةةمز GAZÊ،  أوبةةه ب ةةو GUNDÎ MEZIN، 

  .[9- .]الم ور XERZA خدزان ، KOKANÊ JORIN Û JÊRINوتحتمنأ يوىمنأ كوكمن
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 الثمنأ البحث

 

 

  ج.الكرد لميطقة اإلدارية التقسيمات

  الفرنسي االنتداب فترة في

 سوريا واستقالل

 

 خةةط ارتمةةد والحلفةةمء، أنقةةد  لكومةة  بةة   ،1919 لعةةم  األول تيةةدي  اتفةةمق موجةةبب

 بعةد ي مةمو الحديثة . التدك ة  والدولة  "سةوريم" الفدنسة   االلتالل منطق  ب   لدو ا "اللنبأ"

 لسةب - اللقة  بسة ط  تعةديالت مةع - نهمأل ة  ب ور  األكدا  جب  منطق  يأ الحدو  رسما

 ،سةةوريم يةةأ الفدنسةة   والسةةلطمت التدك ةة  الحكومةة  بةة   1921 األول تيةةدي  /20/ اتفمى ةة 

 تدك ةةةم، للةةةل كلةةةس مدينةةة  واالتفمىةةةمت المعمهةةةدات تلةةةك بموجةةةب الفدنسةةة   القةةةوات وسةةةلما

 دن ةة الم لةةإل ار  مدكةةيا واتخةةذتهم الحةةدو ، لخةةط المحمذيةة  أرةةياز بلةةد  للةةل جنوبةةم وتداجعةةا

  وج.الكد ". ول لون أرياز " لمنمطق الفدنس  

 الهةدوء ولرةم   األكةدا  جبة  يةأ المسلح  المقموم  لنهمء م  الفدنس ون تمك  ذلك، بعد

 وتيةك   المجمهةدي ، رة  رةم  رفو لصدار منهم: شدوط رلل زرممأله بعض مع بمالتفمق لل ه

 سةمألد يضةم 1922 أيلةول /4/ تمري  /33/ رىم القدار بموجب " كد طم  " بمسم جديد ىضمء

 أربةع وتتبعهم ، جومه وسه  ول لون الكد  جب  يأ الجديد  دو الح خط جنوب الكد ي  القدق

)بلبة  -4  راجو. -3  ىمطم . -2 الحمم . -1هأ: نواب
1
 ريةد مة  منطقة  كةد ا  يأصةبحا .(

 للةةب هةةأ ألويةة  مةة  ثةةالث مةة  شةةكلا التةةأ للةةب  ولةة   ةةم  للةةب للةةواء تمبعةة  منةةمطق

  و يداليور. واسكندرون

 أىمموا ولكنهم أرياز. مدين  م  بدال الجديد ملقضمءب خمص مدكي لنيمء الفدنس ون ىدر

                                                           

. أمم أول مد يد للنمل   1923كمن منمن آ م لسممر   زا ه  مديدا لنمل   بلب  بملوكمل  سن    -1

التمبع  لجنديديس، وذلك يأ  Gordaىدي   يكمن ربدالغنأ  يال، والثمنأ جم   كنه البحد  م 

تأل ف جم    –الجيء األول  –. راجع كتمب ] نبذ  ر  المحملم اإليدنس   /1923لييدان  3/

 ./5-4بحد  كنه. ص
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 للةل 1922" رةمم   مة  أىة  وخةالل الهممة . القطةمر محط  ل ث ىطم ، ىدي  يأ األمد أول

 نقلةوا ثم للقضمء، مدكيا م دانكأ ىدي  األمد أول جعلوا يقد ىدق، رد  ب   تنقلوا "1923 آب

 رأل سةم لسةممر  " شة   آ ةم يةمألق شةق ق آ ةم "رلةأ ور نةوا معبطلةأ ىدي  للل ل ارتهم مدكي

 للةل ثةم "كموركةمن"، GEWRIKA ىدية  للةل انتقلةوا ثةم للمنطقة . ىمألمقممةم بةك" و"نةممق للبلدي ،

 لمدينةة  الحةةملأ الموىةةع يةةأ للقضةةمء مدكةةي تأسةة س رلةةل أخ ةةدا رأيهةةم واسةةتقد معداتةةه. ىديةة 

 القضمء. إل ار  مدكيا حاأصب منهنم االنتهمء ول   الحكوم  ، األبن   ببنمء وبدأوا رفدي ،

 لقضةمء مدكةيا وتسةم تهم رفدي  بلد  تأس س يبعد طويال، السمبق اإل ار  التقس م يد  لم

 أوية رفدي . -المدكي نمل   للل و ما مستقل ، لنمل   كمدكي ىمطم  ىدي  أهملا كد ا ،

  سةور ن ةف  ، للل الحمم  ىدي  ىسما أن وبعد المم أ، القدن م  األربع نمت رقد أواسط

 مدكةةيا وأصةةبحا جنةةديدس ىديةة  للةةل أيضةةم الحمةةم  لنمل ةة  اإل ار  المدكةةي نقةة  وتدكةةأ،

  .1975 رم  لتل ج.الكد  لمنطق  اإل ار  التقس م بهذا العم  استمد للنمل  .

 وشةةدان، الحديةةد، وشةة   معبطلةةأ، هةةأ: جديةةد ، نةةواب ثةةالث العةةم  ذلةةك يةةأ ألةةدثا

 "شةة دوان" جبةة  مةة  ىةةدق رةةد  اىتطعةةا كمةةم .[17-16-15-14-13-12-11-10 ]الم ةةورات

ŞÊREWA – أرةياز، منطقة  للةل و ةما رفةدي ، لمنطق  اإل اري  الحدو  م  - أكدا  سكمنهم 

 كلوتةةةةه ،BAŞEMRÊ بمشةةةةمد  ،GUNDÎ MEZIN الكب ةةةةد ذوق ،MEYASÊ م مسةةةة  ىةةةةدق: وهةةةةأ

KILOTÊ،  رق   ش   خدب XIRABÎ ŞÊX 'EEQÎL. 

 التقس م مع كب د لد وللل تتممشل أيضم، الحديث   اإل اري التقس ممت بأن هنم وياللظ

 لب ب ونمل   ،ŞIKAKA شكمكم ىب ل  ىدق معحم تضم شدان ينمل   للمنطق . القديم اليعبأ

 تضم معبطلأ ونمل   ،ŞÊXAN ش خمن ىدق تضم راجو ونمل   ،BIYA ب م ري د  ىدق تضم

 جنديدس نمل تأ رلل زراو يقد القديم ، CÛMÊ جومه نمل   أمم ،XASTIYA خمست م ىدق

 رفدي . ومدكي
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 والتاريخ الموقع عفرين.. مديية

 رفةةدي  مدينةة  موىةةع مةة  يمةةد كةةمن الدومةةمنأ، العهةةد يةةأ أنةةه التمريخ ةة  الم ةةم ر تيةة د

  الجهةة رلةةل البنةةمء لفديةةمت وأظهةةدت "السةةديع ". المعبةةد  الدوممن ةة  الطةةدق ألةةد الحمل ةة 

 ىديمة ، ألبن ة  أسمسةمت كمنا ربمم  خم ، بنمء مر لج جنديدس، طديق شمرع م  الجنوب  

  الدوممنأ. الطديق لذلك القمرد  ألجمر أو

 - للمة ال ريةد الدابةع القةدن لةوالأ - الوسةطل القةدون يةأ أنه التمري ، كتب تذكد كمم

 ى بةةمر ل ة  صةملب ى بةةمر" "رلةأ اسةم رلةل "ى بةةمر"، بمسةم جسةد المدينةة ، موىةع يةأ كةمن

 لخمنةمتا مة  العديةد المكةمن يةأ كمنةا العثمةمنأ، العهد أواخد ويأ حمل  .ال ى بمر ىدي  بجمنب

  والمسميدي . القواي  الستدال 

 للةةل رسةةم م األكةةدا  جبةة  وتقسةة م ،1922 رةةم  التدك ةة  السةةوري  الحةةدو  رسةةم وبعةةد

  كلس. مدين  ر  ينوب ل ار  مدكي  ون منه السور  القسم بقأ ىسم  ،

 الجسةد، بجمنةب للقضةمء مدكةي بنةمء رلةل االخت ةمر وىع ،ىضمءً  األكدا  جب  سمأ ولمم

  ىديب. أمد الل البلد  رلل يطلق KOPRIYÊ "كوبديه" الجسد اسم بقأ ولذلك ذكدنم، كمم

  ،والسةةج كةةملمخفد المدن ةة  اإل ار  ومكمتةةب الحكوم ةة ، األبن ةة  لشةةم   يةةأ العمةة  بةةدأ

 بداية  أو 1925 رةم  نهمية  مةع وانتهةا 1923 سةن  بطةمبق    دي  24 م  المؤلف والسدا 

 مةم الح ىدية  " طديةق اتخةذ كمم .1927 رم  يأ األولل االبتداأل   المدرس  أسسا ثم ،1926

ً   دبم المتجه القديم "  ينةدى   عم تجمري ، ومحالت  كمك   جمنب ه رلل وبن ا رأل س مً، شمررم

 نةأالعمدا وذجهةمبنم والسةويداء" والقمميةلأ "رفةدي  مدن أن للل اإلشمر  وتجدر صغ دي .

   انج ه". و "ليكوشمر الفدنس    المهندس   ت م م م  هأ المولد،

 اتقةمء الفدنسة   بةملقوات يلةوذون الةذي  األرمة  مة  يكةمنوا رفةدي ، بلةد  سكمن أواأل  أمم

  واتآ بعض السك  يأ تالهم ثم الحكوم  ، األبن   ىدب لهم  ورا وبنوا التدكأ، الج ش شد

  خل ة وألمةد شةمو، أ م  رويش اإليي ي   وزر م  بمر ، وآل م مأ، وس د آل مث  المنطق 

 و  دهم. " جعفد وألمد كورش د " زا ه اسممر   ش   وآل أوشم أ، معم  م  آ م

 المملأ،و المدنأ، السج  لدواألد مكمتب تأسسا الدسم  ، األبن   لىمم  م  االنتهمء وبعد

  لس.ك مدين  م  بدال و  دهم والعقمرات واإليتمء،
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 يكةةمن المحل ة  ، اليرمةمء مةع اتفةمىهم ببنةو  للمنطقة  لكمهةم بداية  يةأ الفدنسة ون التةي 

 الةةةدر  وىةةةوا  المنطقةةة  ومةةةدراء والبلديةةة ، والنفةةةوس الممل ةةة  " المدن ةةة  الم ةةةملح رؤسةةةمء

 تدنةده ىدية  مة  رشة د" "خوجةه ىهةو  رشةم  محمةد وكةمن المنطقة . سةكمن م  " ورنمصدهم

TURINDÊ وأول .1927 رةةم  رفةةدي  مدينةة  يةةأ نفةةوس( )كمتةةب المدن ةة  لةةواللأل  ةةمبط أول 

 يم ة ، الية   هةو مفتأ وأول .ĤESKÊ SILO سلو" "لسكأ تدنده ىدي  مختمر كمن لهم مختمر

 القةدن سةت نمت مة  ى ة د  لفتةد  اليةممأ محمةد ثةم م دكةمن، ىدية  مة  نعسةو لبداه م وخلفه

 العيدي .

 وجم ة ، متنمسةق بيةك  الجبلةأ السةفح أسةف  م ورهة تنتيد صغ د ، بلد  رفدي  وبق ا

  بملخيب. مسقوي  لجدي  ط ن   معحمهم وكمنا

ً  البلد  شهدت وىد ً  توسعم  رقةد نهمية  نةذم لل هم الكث ف  المحل   الهجد  بسبب كب دا رمدان م

 سةةمكنهم للةةل "نسةةب  المحمو يةة  لةةأ جديةةد : أل ةةمء يتيةةكلا العيةةدي ، القةةدن مةة  السةةت نمت

 لتةل نالعمةدا وانتهةل اليةممل، يةأ القديمة  القدية  الييدي  ولأ الغدبأ، مملالي يأ األول"

  ". المقبد  ىدب اليمملأ سفحه رلل موجو   كهف للل "نسب   XEMREVÎNÊمدتفع

))السراي((، أول مبيى رسمي في مديية عفرين من العهد 

 الفرنسي
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 ي هةةم أنيةةأ الةةذ AŞCÎ  الطحةةمن ول ةةد ومؤسسةةه اليةةدق، يةةأ األشةةدي   لةةأ تأسةةس ثةةم

 ومؤسسةه اليةدىأ، الجنةوب يةأ QERACÎ GENCO القةداج لأ ظهد ثم للسك . و اراً  طملون 

حملمد رشاد علي قهوة خبط يده، وهو أول ضابط أحوال مدنية يف  1932))تذكرة نفوس من عام 
 عفرين((. 

 



-100- 

 

 آخةةذا رفةةدي  نهةةد شةةدىأ EMPÊLKÊ' مدتفةةع رلةةل األخ ةةدان الح َّةةمن ويمتةةد الطبةةمل. هوريةةك

ً  اتجمهم ً  شممل م   للمدين . التنح مأ المخطط للل  ما التأ تدنده ىدي  للل وصوالً  جنوب م

 جم لةة  نةة مدي ونهدهةةم، ومنمخهةةم شةةواررهم واسةةتقمم  الجغدايةةأ بموىعهةةم رفةةدي  مدينةة 

 وهةأ سةوري . يةأ ال ةغ د  المةدن أجمة  بأنهةم السةور  الجغدايةأ المعجةم ي ةفهم وهم أل ،

 واالجتمةةةمرأ، االىت ةةةم  ، لنيةةةمطهم الدأل سةةةأ والمدكةةةي األكةةةدا ، جبةةة  لم ةةةد  لمل ةةةم

 تحةولو المدينة ، يةأ هممة  بنةمء لدك  بدأت العيدي  القدن م  األخ د العقد يمنذ واإل ار .

 األبن ةة  جمنب ةةه رلةةل وارتفعةةا ، رأل سةةأ ورمدانةةأ تجةةمر  مدكةةي لةةلل راجةةو طديةةق شةةمرع

  البضمألع. أنواع لمختلف ج د  تجمري  ومحمل الطمبق  ،

يأ المدين  سوق تجمري  يوم   "سوق الهمل"، تعدض ي ه المنتجمت اليرار   

والح وان  ، ل مي  للل سوق األربعمء األسبورأ. وي هم رد  معمم  لت ن ع الب دي  

مبون، ومعمصد للييتون، ومعمم  صغ د  لموا  البنمء والمأكوالت، ومعم  وال 

. كمم تكثد الورش ال نمر   الفن   1927للميدوبمت الدول   يعو  لنيمؤه للل رم  

 للنجمر  والحدا   وص من  اآلالت والمدكبمت. 

ميرر . وبل  رد  سكمن المدين   100ىدي  و  263ورفدي  هأ مدكي لمنطق  تضم 

نسم ، أمم ى و  السج  المدنأ  80000لسب تقديدات بلديتهم لوالأ  2001نهمي  رم   يأ

-نسم  لمجموع نمل   المدكي 123731نسم  للبلد ، و 43076لنفس الفتد  يتي د للل 

 .2كم377.76ميرر ( رلل مسمل   15ىدي  و  41رفدي ، وتنتيد ىداهم )

  بجمنب 190  رفدي  يتدواب مم ب   وم  المف د أن نذكد هنم، بأن ارتفمع موىع مدين

 .Xemrevînê  رند ىم  مدتفع 392الجسد و 
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 عفرين ميطقة في السكان عدد

 جةدق  1892 ويةأ .1847 سن  العثممن   للب والي  يأ النفوس لل مء  األد  تأسسا

 ور ت التةأ القةدق سةكمن رةد  أمةم نسةم . 72066 كلةس ىضةمء سةكمن رةد  ي ةه بلة  لل مء

 يكمنةةا رفةةدي ، لمنطقةة  اإل اريةة  الحةةدو   ةةم  لمل ةةم وتقةةع اإلل ةةمء، ذلةةك يةةأ أسةةممؤهم

 كملتةةةملأ: رلةةةل " كد طةةةم  " ىضةةةمء سةةةكمن رةةةد  كةةةمن 1922 رةةةم  ويةةةأ نسةةةم . /23682/

 رةةد  يةةأ االخةةتالف أمةةم ./258ص ،1ج الغةةي ،/ ،21823 =11389 لنةةمث + 10434ذكةةور

 األولةةل، العملم ة  الحةدب ظةةدوف للةل يعةو  أنةةه يأرتقةد   ،اإلل ةمأل هةةذي  بموجةب السةكمن

 رة  يعبةد وال تقديب ةم األخ ةد وخمص  اإلل مءان يجمء أنفسهم، تسج   م  السكمن وتوجس

 واليرمةةمء المخةةمت د ربةةد 1932 سةةن  الفدنسةة ون أجةةداه الةةذ  اإلل ةةمء يةةأ أمةةم الواىةةع.

ً  وأربع   ثالث  نحو " كد ا  " ىضمء لنفوس التقديبأ العد  بل  يقد المحل   ، 1) ألفم
).  

 ،1994 رةم  واآلخد ،1970 رم  ألدهمم للسكمن، لل مءان جدق الوطنأ، العهد ويأ

 تلةك يةأ المق مة   تعةدا  وي ة  ،1994 رم  لل مء جداول يأ ىدي  25 نحو أسممء تد  ولم

 ببموج الفعل    للمق م   العم  المجموع يكون ذلك،  وء ورلل نسم ، 12500 نحو القدق

 بموجةب أمةم نسةم . 222000 هةو 2001 رةم  نهمية  لغمية  السةنوي  وزيم اتةه 1994 لل مء

 442000 ينةمهي 2001 رم  نهمي  يأ رفدي  منطق  سكمن رد  كمن يقد المدنأ، السج  ى و 

 ى ةةو  بموجةةب السةةكمن رةةد  للةةل ل ةةمي  ،1994 رةةم  بإل ةةمء جةةدوال هنةةم وسةةنور  نسةةم .

 ،2001 رةم  لنهمية  النفةوس ى ةو  يةأ المسةجل   السةكمن بعةد  الوجةدو ، السةن  لنفس النفوس

  النتمألج. بعض واستخالص للمقمرن  وذلك

 الممموع     الياحية قرى الياحية مركز 

 82126      53428        28698     رفدي 

 13735      13048        687         شدان

 15784      13753         2031         بلب 

 22964      21428         1536       راجو

 11999 9153 2846    الحديد ش  

 14311      12337 1974 معبطلأ

 29909 19495 10414 جنديدس

 190828    142642 48186 المجموع

 1994  إحصاء  - 1 -   جدول

 

                                                           

أخةذ هةذا الةدىم مة  السة د رلةأ أكةد  جلوسةةأ، الةذ  كةمن كمتبةمً لةدق المستيةمر الفدنسةأ بجبةة   -1

 دن العيدي  .األكدا  يأ بداي  الثالث نمت م  الق
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 الممموع إناث ذكور 

 103898        52199         51699       رفدي 

 40969          20580        20389         شدان

 39972          19910        20062          بلب 

 56463          27975        28488         راجو

 23714          11830 11830    الحديد ش  

 47358          23933       23425      جنديدس

 43192          21545      21647       معبطلأ

   355566        178178     177388      الممموع

 1994 ليهاية المدني السمل قيود بموجب السكان عدد – 2 – جدول

 

المممو

 ع

 الياحية ذكور إناث

 رفدي  61707 62024 123731

 شدان 23914 23989 47903

 بلب  23279 23323 46602

 راجو 33009 32352 65361

 الحديد ش   13745 13748 27493

 جنديدس 28052 28453 56505

 معبطلأ 25017 24642 49659

 العام الممموع 208723 208531 417254

 2001 عام ليهاية المدني السمل قيود بموجب السكان عدد -3– جدول

 

 و  ىمقمرن  مع لل مء  1994ياللظ م  هذه الجداول، الفمرق الكب د ب   تعدا  

لل   المدنأ لنفس السن ، ممم يدل رلل رد   ى  ذلك اإلل مء م  جه ، ورالسج

 أ تلكالهجد  الكث ف  للسكمن م  المنطق  م  جه  أخدق، لذ بلغا نسب  الهجد  ي

لنمأل   ا% م  رد  السكمن تقديبم. وهأ تي ا  يأ القدق والنوالأ 53.1الفتد  نحو 

 -فدي     تق  يأ نوالأ جنديدس وراألكثد يقداً، مث  راجو ومعبطلأ وبلب ، يأ ل

 المدكي، ل ث األرا أ اليرار   الج د  مع تويد يدص العم  والمع ي .
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 الثالث الفصل

 

 
 

 األثرية المواقع 

  

 عفرين ميطقة في
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 األول البحث

 

 األثرية المواقع

 

 مقدمة

 لةلل تعةو  وهأ رفدي ، منطق  يأ الهمم  األثدي  المواىع م  المئمت ب  العيدات توجد

 د أىةة منةذ لإلنسةمن موطنةم ال ةغ د  الجغداي ة  البقعةة  هةذه كمنةا يقةد مختلفة . زمن ة  ر ةور

 شةدىم متوجهةم رم ؛ مل ون لوالأ ىب  "هومواركتوس" اإلنسمن سلف ربدهم ومد الع ور.

 "ن منةدرتمل" نلنسةم رةمشDUDERIYÊ  ري ةه" ه " و  كهةف ويةأ أوربةم. نحةو و دبةم آس م للل

 لةفأ أربعة   لةوالأ منةذ العمىة  لإلنسةمن موطنةم كمنا كمم ."[4]الم ور" رم ، ألف ممأل  ىب 

 مكمة "ر نةدارا". موىةع يةأ األ نةل اليةدق يةأ اليرار ة  القدق أولل للدق ي هم وأسس سن ،

 أية التمريخ ة  األكةدا  بةال  مة  انطلقةا التأ للف" "ت  لضمر  لبدارمت المنطق  التضنا

  عمق.ال سه  يأ وبجوارهم تدابهم، رلل وانتعيا النهدي ، ب   مم بال  م  الجبل   هضمبال

 "  آالال " مملكة  تأسسةا ق. ، الثملةث األلةف بداية  يةأ التمريخ   الع ور لطالل  ومع

 لرلة األولةل هةأ وربمةم األ نةل، اليةدق يةأ التمريخ ة  الع ةور  ول بواك د م  تعتبد التأ

  الخ  ب. الهالل ىوس م  الغدبأ واليمملأ لغدبأا القسم يأ اإلطالق

 والهوريةةةةون، آالال ، شةةةةعب مةةةةنهم: رديةةةةد ، و ول شةةةةعوب المنطقةةةة  لكمةةةةا كمةةةةم

 دس،والفة والم ةديون، أورارتو، وشعب واآلرام ون، واآلشوريون، والحث ون، والم تمن ون،

 ل هةمل وصةلا ،المتةأخد  اإلسةالم   العهةو  ويةأ المسةلمون. والعةدب الدومةمن، ثم وال ونمن،

 كدا .األ األصل    سكمنهم للل ل مي  والمغول. وال ل ب ون، كمألتدا ، أخدق، وأىوا   ول

 فةدي ،ر منطقة  وو يمن جبمل يأ المتواصل  البيدي  للح م  والطوي  المث د التمري  هذا

  نةل سةوريم منةمطق أكثةد للةدق بحق جعلتهم ي هم، القديم  العمدان وأممك  المواىع و يار 

  بمآلثمر.

 مواىةع ويةأ أجنب ة ، لبعثةمت االرمةمل بعةض رلةل اىت ةد ولألسةف، ي هم التنق ب أن لال

 لن أيضةم، لةه يؤسةف وممةم كب ةد. جهةد للةل لمجة   ونمةم نفسهم ر  ت ع بِد للع من، بمرز  أثدي 

 الداألةع الفة  تحةول يقةد اإلهمةمل. بمنتهةل آثمرهةم مع التعمم  تم التداب، رنهم أزي  ممم بعضم

 العبةث أو الطقةس، روامة  بفعة  متنةمثد  تممث   أشالء للل "ر ندارا" لمعبد البمزلت   لتممث  ل
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 بةمىأ أمةم رةم . آالف ثالثة  مة  ألكثةد الطب ع  رل هم لميحا أن بعد وذلك العمم ، ىب  م  بهم

 لةمي األثدي ، المواىع م  والمئمت القديم ، التالل ريدات تضم والتأ الهمم ، األثدي  األممك 

 رنهم. الكيف يأ األسدع وكمنا اآلثمر ل وص أيم   سوق لل هم تمتد

  ديق ة .اإل العهةو  مة  المنطقة  يأ المعدوي  األثدي  والمواىع اآلثمر جم ع تكون وتكم 

 رلةل ل،األ ن اليدق م  الغدب   المنمطق يأ المدنأ االست طمن للل لجأوا اإل ديق ألن ربمم

  رسكديم. بملتاللهم اكتفوا الذي  واآلشوري   الفدس خالف

 رمةدان لدكة  لطةالق للةل ن كةمتور" "سةلوىس بعةده ومة  المكةدونأ االسكندر رمد يقد

 منطقة  يةأ شةهد  أكثدهم ب   وم  المتوسط. شدىأ يأ المدن ريدات بنمء يأنجيوا  خم ،

  ة انطمك ومدينة  السةلوىأ. العهةد يةأ بن ةا التةأ هور "، "نبأ س دوس مدين  األكدا ، جب 

 آسة مو "سةوريم اليةدى   الدوممن ة  والوالية  السةلوى   للدولة  رمصةم  بعةد ي مم أصبحا التأ

 د رة بلة  لذ السةكمن، رةد  ل ةث مة  الدومةمنأ العملم يأ مدين  أكبد ثملث وكمنا ال غدق"،

 واسةع، بيةك  بهةم المح طة  المنةمطق يةأ الح ةم  از هةدت كمةم نسةم . ألةف 600 نحو سكمنهم

  العمل  . السكمن   الكثمي  ذات المنمطق م  وأصبحا

 دو الحة مة  اليةمملأ ىسةمهم يمتةد التةأ سةوريم، شةمملأ يةأ الكلس   الكتل  منطق  وتعتبد

 مة  يديةد  الحمل ة "، رفةدي  "منطقة  الجنةوب يةأ بدكةمت شة   جبة  للل اليممل يأ التدك  

 المدنو القدق تمئم أطالل يف هم األثدي . مواىعهم  يار  ل ث م  األ نل، اليدق يأ نورهم

 عحمهةمم والتةيال الدومةمنأ، العهةد أواخةد للةل أكثدهةم تعةو  التةأ الجم ل  الديف   والمسمك 

 والح ةم  عالدي ة والةذوق البنةمء هندسة  يأ كب د  مهمر  للل تي د التأ الداألع  بمعملمهم تحتفظ

 ىدي . 700 المذكور  المنطق  يأ العمدان يتجموز لذ المتدي ،

 التةأ ولالةد ىبة  مة  اهتمةم  أ  رنهةم والتنق ب اآلثمر لممي  مسأل  تأخذ مل الحق ق ، ويأ

 مة  والمهت الدلملة  بعةض هنةم  كةمن العثمةمنأ؛ العهد أواخد يفأ المنطق . لكم رلل تعمىبا

  مةمي أصةبحا كتةب، يةأ وأبحةمثهم ميمهداتهم و منوا البال ، هذه جمبوا الذي  والمستيدى  

 للكيةف  الةبال هةذه نحةو للتوجةه لهم ولمييا اآلثمر، ورلممء بحمث ال م  للكث د رم   ل   بعد،

  .القديم األ نل اليدق سكمن ولبدارمت البيدي  تمري  يأ والبحث األثدي ، كنوزهم ر 

 بعةةض بوصةةول الفدنسةةأ االنتةةداب رهةةد بدايةة  مةةع بمآلثةةمر الوا ةةح االهتمةةم  بةةدأ وىةةد

 ىةدار أول الحكومة  أصةدرت لسةوريم؛ دنسةأالف االنتةداب أيم  أواخد ويأ لل هم. المستيدى  

)لمميتهةم يتوجةب أثدية  كمواىةع "ل لةون" جبة  أبن ة  بعةض بموجبه سجلا وزار 
1
 ومنهةم ،(

 ([:18) ]الم ور اآلتأ، الجدول يأ الوار   تلك

 14 تاااريخ 220 رقاام الااوزاري القاارار بموجااب "كرطااا،"، قضاااء فااي المسااملة األثريااة ))المعااالم

                                                           

 [.178كتمب ]تمري  للب ومعملمهم األثدي ، ص  - 1
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 :1945 نيسان

 البلدة اسم ةالصف المالك

 باسوفان أثدي  مواىع مجمور  "ج.س" السوري  الجمهوري 

 ردبوا ن دو منهم: ىسم الت 
 ج.س
= 
= 

 لمحتل هم وسطحهم استثممرهم لقوق

 كن س  -1

 صومع  -2

 كب د  كن س  -3

 كمتدراأل   كن س  -4

 صومع  -5

 حيدر برج

 ج.س
= 
= 

 لمحتل هم وسطحهم استثممرهم ج.س،لقوق

 س كن  -1

 جواسق -2

 ىبوري  آثمر -3

 جواسق. - 4

 كيمار

 "رلمو". لد استثممرهم لقوق س, ج.
 ج.س
= 
= 

 صغ د  كن س  -1

 كن س  -2

 سدا يب -3

 جواسق -4-5

 الشمس خربة

 س ج.
 الييمت لوارث هم: استثممرهم لقوق ج.س،
 ج.س
= 
= 

 كن س  -1

 صومع  -2

 زيا معمصد -3-4

 يندق -5

 جواسق -6

 كفرنابو

 ج.س
= 
= 

 و دب   شدى   كن س -1
 جواسق -2
 كب د  أبواب -3

 كالوتا

 س ج.
= 

 كن س  -1
 وىبور آثمر -2

 كالوتا قلعة

 فافرتين كن س  -1 =

 

 بموجةب أثدية  كمواىةع المنطقة  يأ التالل بعض الثقمي  وزار  سجلا ،1981 رم  ويأ

)3/10/1981 تةمري  244 رىةم الةوزار  القةدار
1
 ىديمة  أثدية  تةالل تسةج   أهملةا أن لال .(

                                                           

 [. 189، ص … . شوىأ شعث ،  كتمب ]للب تمريخهم و -  1
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 ": مسجل  و  د مسجل  " التالل أهم يلأ وي مم لليرار ، السكمن يستغلهم

  جيديرس: ناحية -

  يدبلةوط، - CÊCÊ جةمجأ تة  سةلور، تة  ،GIRÎ QIRMIZ  جلمه ت  رقدب، ت  لسكمن، ت 

  تة ىدب ، ت  ربدالدلم ، ش   ت  يديدي ، -يداق ت  األصلأ/، النص يأ ور  كمم/ همو ت 

 تحتمنأ. كفد لأ -ر   ت  نديدس،ج

  معبطلي: ناحية -

 ىنطد . -بدبعوش ت  تحتمنأ، خمزيمن –خمزيمن بئد ت  يوىمنأ، كوركمن - ريم ه ت 

  راجو: ناحية -

 كيور. كيور، ت  راجو، بمل م، ت 

 الييتون. ميروع ÇERXÛTA ىدي  يأTILÎ QEWAQA   الحور ت  مسجل :   د -

  عفرين: مركز -

 تةه،معدا جومكةه، ى بةمر، -كبةمر تة  تدنده، ر ندرا، بمسوطه، ت  ربدالو، بدج ىدق تالل

 تة  كفةدو ، -بمسةدىه تة  ىةوالق، ىةورط -زونتد  ت  طوي ، ت  -خله ت  جويق. -رنديب  ت 

 لسة  مسةتو تة  سة مملك، - لسة  مستو ت  وس مملك، كمدو  -شوربه ت  كمدو ، -ربوش

. -كت  ت  أبدز، -الب د ت  ،الحجد ر   -زرايكأ ت  رنبدلأ، -تحتمنأ ي ل ك  م   ل 

 لقةةول للةةل البةةمىأ وتحةةول للسةةك ،  ار رل ةةه بن ةةا وىةةد رندري ةةه، تةة  مسةةجل :   ةةد -

 ميرور .

   شران: ناحية -

  يدسوان. ت  ىطمه، ت  تبه، ىده ىدي  ت     

 ىدية   دبةأ DUDÊRÊ  و يةد  ت  .QETLEBIYÊ ىدي  بجمنب تل الق، ت  مسجل :   د -

 .م دانكأ

  الحديد: شيخ ناحية -

 "التة  الحديةد شة   مةدخ  -رلةوش تة  تحتةمنأ، مدوانةه -جدنةمس تة  مسةجل :   د -

  –  ĤUSÎKÊلسةة كأ تةة  بةةملييتون"، ميةةجد " أرنةةده -أرنةةده تةة  "، بةةملييتون ميةةجد

 ىدمتلق.
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 لثانيا البحث

 

 

 جمنةةبال رلةةل وسةةنهتم رفةةدي ، منطقةة  يةةأ األثديةة  المواىةةع أهةةم رةة  يلةةأ ي مةةم سةةنتحدث

 بحثنةةم. مجةةمل رةة  الخمرجةة  العمدان ةة  تفمصةة لهم يةةأ الخةةوض  ون أمكةة  مةةم منهةةم التةةمريخأ

 ."[18]الم ور"

 

)ليلون جبل آثار
1
) 

 ل لةون. جب  يضمه مم الداألع  األثدي  الكنوز م  ي هم سوريم يأ منطق  هنم  أن نعتقد ال

 سةك  مواىةع ويتضم  مداللهم، لمختلف متكمم  طب عأ تمريخأ ومتحف آثمر، م  جب  يهو

 تحةةولت أنهةةم المؤسةةف مةة  ولكةة  تالهةةم. ومةةم يملمسةة ح   الوثن ةة  والمعمبةةد ن منةةدرتمل، لنسةةمن

  العمبثون. بهم يعبث وهنم ، هنم مبعثد  لجمر  م  كت  للل بملتدريج

 بنةةل يقةةد مسةةكون . ىةةدق اآلن هةةأ ل لةةون جبةة  يةةأ األثديةة  والمواىةةع األمةةمك  معحةةم لن

 مأىسةةممه بعةةض اسةةتخدموا كمةةم الداألعةة ، اآلثةةمر تلةةك أطةةالل بةة   ع المتوا ةة  ورهةةم السةةكمن

 الةذ  نل لةو جبة  مة  الجنةوبأ القسةم يةأ اآلثمر تلك معحم وتوجد المنيل  . لحمجمتهم السل م 

 ىةدب سةمعمن  يةد ىدية  بمسةتثنمء األكةدا  ويسةكنهم ،ŞÊREWA شة دوا جبة  بمسم محل م يسمل

  سمعمن. ىلع 

 األثدي : اىعالمو تلك أهم هنم وسنذكد

 سمعان قلعة

وا " ىسم م  الجنوب   النهمي  أى ل يأ سمعمن ىلع  تقع  ل لون. جب  م  ŞÊREWA " ِش د 

 صةخد ، نتةوء رلةل القلع  بن ا للب. ر  كم40 و رفدي ، مدين  م  كم20 نحو تبعد وهأ

 طحس تضمريس بممتدا  اليممل يأ القلع  موىع ويت    .564 البحد سطح ر  ارتفمره يبل 

 النمل ة  مة  خمصة  رمل ة ، صةخدي  جةدوف يهأ للموىع األخدق الثالث الجهمت أمم الجب ،

                                                           

ب يوسةف  ىلع  سةمعمن.. األ -المعلوممت التمريخ   ر  هذه الفقد  مأخوذ  م :  .شوىأ شعث  - 1

قةمالت م -األب بةولس يتة م… معمنكن س  القديس ممر سة -ربد   لجمر  …أبطمل   -ىوشمىجأ 

 …يأ اآلثمر السوري 
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 جومةه سةه  رلةل الغةدب جهة  مة  القلع  تيدف كمم متد. بممأل  هنم ارتفمره ويقدر الغدب  ،

 أى ةةل يةةأ الميةةهد هةةذا ويةةؤطد جنوبةةه، للةةل شةةممله مةة  رفةةدي  نهةةد يختدىةةه الةةذ  الفسةة ح،

 يللغدوب الغدوب. وىا خمص  راألع ، طب ع   لول  لتيك  نوس""اآلمم GEWR جب  الغدب

 األخةمذ الطب عةأ الجمةمل هةذا يةإن "ىوشةمىجأ"، األب ىةول لد ورلل خمص. جممل القلع  يأ

 رمو ه يوق وهو و دوبهم، شمس لطالل  ك  مع سمعمن ممر ىلب يأ اإليممن نمر يؤجج كمن

  لوله. م  المدهي  الطب ع  يتأم 

 جديةم  للعبةم    للةل التقةدب بق ةد المنعيل، المكمن هذا اختمر ىد معمنس القديس وكمن

  للم ال . األولل القدون يأ الن مرق رند الدهبن  رم   رلل

  "القلعة": الكييسة بياء تاريخ -

 ن"سةمعم "مةمر رمةو  م  البنمؤون اتخذ وىد الكنمألس. أكبد م  سمعمن ممر كن س  تعتبد

 األخةةدق الثالثةة  األذرع مةة  ىلةة ال أطةةول اليةةدىأ ذرارةةه ل ب،صةة شةةك  رلةةل لبنمألهةةم مدكةةيا

 منهةم مءاالنتهة وتةم  ،476 رةم  الكن س  ببنمء العم  بد  .2 5000 مسملتهم وتبل  المتسموي ،

 مقبةةد ،وال المعمو يةة ، وب ةةا الكب ةةد، الةةديد التمل ةة : الملحقةةمت لل هةةم أ ةة فا ثةةم  .490 سةةن 

 للبنةةمء اإلجممل ةة  المسةمل  بلغةةا لتةل للضةة وف، وينةم ق العلةةم، لطةالب السةةك   ور وبعةض

 يألحقةةةا المنطقةةة ، يةةةأ شةةةديد  زالزل وىعةةةا  ،536 و 528 رةةةممأ يةةةأ ولكةةة  .2 12000

 بملكن س . كب دا  درا

  يةةع مقمبةة  المسةة ح    أصةةحمبهم ب ةةد الكن سةة  بق ةةا للمسةةلم  ، المنطقةة  خضةةوع بعةةد

 ط ةونالب ين رل هةم يس طد سالم  ،اإل الدول   عفا أن للل ذلك رلل األمد واستمد الجيي ،

 يةأ ن   الحمةدا رلةل "نقفةور" القمألةد انت ةمر أثنةمء الم ال  ، العمشد القدن أواسط يأ مجد ا

 للةل وملحقمتهةم الكن س  وتحولا بدجم. 27 بد مدرمم ىويم سورا لولهم يبنل  ،970 رم  للب

 مة  ورديةا مسةلم  ،وال الب ةينط    بة   لدو ية  لدب ة  منطقة  يةأ ل ة ن  رسكدي  ىلع 

  سمعمن. بقلع  ل نهم

  التمل  : بمأللوال سمعمن ىلع  مدت

 رة  متداجعةم الب ينطةأ الجة ش بهةم مد الحمدانأ، الدول  سعد رهد يأ  ، 983 سن  يأ

  .[136ص والضدب ]ال واى ا ىويم، ول نم رح مم بنمءً  وكمن  يدهم وخدب يفتحهم، للب،

 نهم،رهبم وىت  وج ي ، لفتد  الدول  س ف ب  لدول ا سعد رل هم استولل  ،985 رم  ويأ

  ./4ص لجمر/ رب داً، بعضهم وبمع

  رل هم. الفمطم ون س طد  1017 رم  يأ

 القةوق بة   صةداع منطقة  للةل المنطق  تحولا ريد والثمنأ ريد الحم   القدن   ويأ
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 األيةوب   ، ثةم   والينك  وال ل ب    الب ينط    ب   ولنطمك  ؛ للب، منمطق رلل المتنمزر 

  والعثممن ون. المممل ك بعدهم وم 

  ،للقلعة الحدب ة  األهم ة  تداجعةا العممة ، والفو ةل العسكدي  األلداث هذه  مد  يأ

 أية يأ ةمف األكةدا ، المتنفةذي  ألد ريد السم س القدن يأ سكنهم أن للل تدريج م. يهجدت

 السةةلطمت ىممةا أن للةةل هكةذا وظلةةا .[25ص ، ] .شةعث طةةمبق   الكن سة  مةة  اليةدىأ الضةلع

 ريةدات يمسةنو القلعة  ويةيور األهم ة . شديد  تمريخ   أثدي  كمعلم  بهم واالرتنمء بإخالألهم،

 العملم. أنحمء كمي  م  والس مب اليوار م  اآلالف

 " تيالنيسوس " سمعان دير قرية

 ههذ اوتحول مدموى .  ين   ومكمن  شهد  العمو   سمعمن ممر بفض  المنطق  اكتسبا

 لحقمتةةهوم كن سةةته منهةةم لكةة  أ يةةد  ثالثةة  ي هةةم وبن ةةا للدهبةةمن، مدينةة  للةةل ويمتةةه بعةةد القديةة 

 لتةل لل هةم يفةدون ظلةوا الةذي  الضة وف وكبةمر الحجةمج السةتقبمل الفنم ق بن ا كمم األخدق.

 الدين ةة  للعلةةو  معدويةةم مدكةةيا ت الن سةةوس، كمنةةا ل ةةث المةة ال  ، ريةةد الحةةم   القةةدن

 منةمآ ملجةأ كمنةا كمةم أخةدق. جه  م  انطمك   أه  م  لأل ن مء ومنتجعم جه ،  م المس ح  

 أية خمصة  كث ةدا المدينة  وانتعيةا العسةكدي . الخدمة  وتأ ية  الضةداألب  يةع م  للمتهدب  

 أيمم ةم طديةق رلةل ولوىورهةم الدين ة  لمكمنتهم وذلك الم ال  ، السم س وبداي  الخممس القدن

  اليوار. لكبمر والمضميمت الفنم ق لنيمء م  كثمراإل للل  رم ممم وس دوس،

 الس مسة   الحةدوف بسةبب رةم  بيةك  والمنطقة  القدية  أهملةا اإلسةالم  ، العهةو  ويأ

 سةملمم أبقة الذ  الول د والبنمء مبمن هم، رلل أتا كب د  ليالزل المنطق  تعد ا كمم ل نهم،

 بنمألةه  ويعةو للقدية ، الجنوب ة  الجهة  يةأ الموجةو  ال ةغ د الةديد هو هذا، يومنم للل مم نورم

 سمعمن. ممر لذكدق تخل دا  550 رم  للل

 دعية ال الةذ  األمةد القلعة ، رة   500 " سةمعمن  يةد " ىدية  أو ت الن سوس مدين  تبعد 

 لةلل م ة دهم يةلل بملقلعة ، بهةم مةدت التةأ والمدال  األلداث نفس شهدت بأنهم لليك مجمال

 اآلن وهةةأ الم ال يةة  . 12و 11القةدن   خةةالل القلعةة  لهمةمل يتةةد  يةةأ األخةدق هةةأ الخةداب

 ث ةةدم تمةةمزج يةةأ القديمةة  المدينةة  أطةةالل بةة   الديف ةة  اإلسةةمنت    ورهةةم تنتيةةد صةةغ د  ىديةة 

 .الداألع " تالن سوس " بمم أ كث دا يأبه ال وجديد مديه، أص   ىديم ب   مم للتنميد،

 وقصرها براد آثار

 ىةديم. موىعهةم كم،15 بمسمي  رفدي  مدين  شدىأ جنوبأ نل لو جب  رلل بدا  ىدي  تقع

 معبةد الموىةع يةأ يوجةد الم ال ي  . والثملث الثمنأ القدن   للل يعو  ي هم االست طمن أن ويعتقد

 وهةةأ للمةة ال ، 203 – 202 سةةنوات للةةل تعةةو   كةةمك   وي هةةم تقل ديةة ، صةةخدي  ىبةةور ورةةد 

 يةأ كث دا تطورت القدي  أن للل الدالأل  تي د كمم القدي . يأ الييا صنمر  وجو  للل تدمي
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 الكبةدق المدينة  بأنهةم بةدا ، ر  ىورش" أسقف "تمو وره يقول ل ث الم ال  . الدابع القدن

 سمعمن. جب  منطق  ل ار  ومدكي ل لون، جب  يأ

  التالفة مة  العديةد يف هةم مسةمل ، سةوريم شةمملأ يأ األثدي  القدق أكبد م  بدا  تعتبد

 الثةمنأ والقةدن   الدوممن ة  الفتةد  للةل تعو  مضلع  ألجمر ذات متنمثد  سك  و ور الجم ل ،

 وأ جول ةمن القةديس كن سة  وسةطهم يةأ وتوجةد ولمممةمت... رومةمنأ ومدي  للم ال ، والثملث

  .402–  399 ارةةوا  بةة   بنمألهةةم رلةةل والميةةدف مهندسةةهم اسةةم رلةةل جول ةةمنوس أو يول ةةمن

 بن ة األ مة  الكث ةد  ةدار رلةل كن سة  للةل تحول ىديم وثنأ معبد يوق بن ا الكن س  أن ويبدو

 كن سةةتأ بعةةد سةةوريم يةةأ كن سةة  أكبةةد ثملةةث يول ةةمن كن سةة  وتعتبةةد ل لةةون. جبةة  يةةأ األخةةدق

 رمةةم القةةديس الممرون ةة  الطمألفةة  مؤسةةس أن ويعتقةةد النعمةةمن، معةةد  شةةدىأ وكةةدانت   سةةمعمن

 لةه كمةدي  خةمص جنةمب الكن سة  للل أ  ف ىد كمن ل ث بدا ، يأ  ي   410 –347 ممرون

  ممرون. القديس  ديح أنه يعتقد صندوىأ لجد   ديح وي ه

 آثةمر  هةموي للقدي ، الغدب   األل مء أى ما الم ال ي  ، والسم س الخممس القدن   وخالل

 للل وتعو  صغ د معبد بمثمب  كمنا صغ د  وأخدق  ،541 رم  للل للداهمم تعو  كن ست  ،

 بنةأ لةذ ا الدسةم   اإلىممة  مقةد للقدية ، الغدبةأ اليةمملأ القسةم ويأ الم ال  . عالسمب القدن

 يةأ  الدهبمن ة أى مةا متةدا، 500 لوالأ بعد ورلل الغدب  ، الجنوب   الجه  ويأ  .496 رم 

 يبلة  للعبةم   رمةو  للةل ل مي  وبدج، الق د" "يسمل  يدان وي هم الم ال  ، السم س القدن

  ومةدي لمةم  أيضةم وي هةم تمريخةه، لتةل موجةو   أجياألةه بعض تيال وال أمتمر ثممن   طوله

  الدأل س  . معملمهم م  وهأ روممنأ،

 طةدق شةبك  ي هةم وكةمن المة ال  ، السةمبع القةدن يةأ سةكمنهم رةد  واز ا  بةدا  توسعا

 ال ةةنمرمت تطةةور جمنةةب للةةل والكدمةة ، والييتةةون للحبةةوب معدويةةم مدكةةيا وكمنةةا  اخل ةة .

 م يمر ة مدكةيا بةدا  أصةبحا للمة ال ، العمشةد القةدن ويةأ الييتةون. زيا ص وخم اليرار  

 العسكدي . القوات ي هم تمدكيت لدب   ل ون للل الدين   مبمن هم وتحولا ب ينط م،

 سةطو تقةع وهةأ التل ةد. مم  هم للل تي د واسع  خداألب وسط كب د  ىدي  ال و ، وبدا  

  ةة ق  يسةةحمت لال تتخللهةةم ال التةةأ مء،الب ضةة ل لةةون جبةة  صةةخور مةة  متموجةة  تضةةمريس

 يةأو مةؤخدا. ربةدت طديق ر  ببمسوطه وتت   الفقد. يلفهم أكدا  لمل م ويسكنهم لليرار .

 يةأ داكب ة لفةال المسة ح   الطواألف وممثلوا الممرون   الطمألف  أىمما ،2002 رم  م  أيمر 4

 ذلةك ي ةبح أن رلةل "،"مةمرون القةديس الممرون ة  الطمألفة  مؤسةس لةذكدق لل ةمء بدا  ىدي 

 ون.ممر ممر لذكدق لل مءً  خمص  التفمل   مداسم لهم تقم  سنوي ،  ين   منمسب  التمري 

 KEFER NEBO كفرنابو

 الدوممن ة  الفتد  يفأ نمبو". أو "نبو اآلشور  - الدايد  اإلله م  اسمهم القدي  استمدت
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 ممرون ممر وبتأث د اإلله. لهذا كب د ه ك  القدي  يأ كمن الم ال " بعد والثمنأ األول "القدن  

 نبةو، ه كة  يحطمةوا المسة حأ، الةدي  وارتنقةوا ربم تةه، رة  "ل لةون" نبةو جبة  سةكمن تخلل

 المسة ح ون شة د ثةم الكنةمألس. أىةد  مة  تعتبةد والتةأ  398 رم  كفدنبو كن س  بألجمره وبنوا

  ،504 رةةم  لحجةةمجل كب ةةدا وينةةدىم النسةةم ، لسةةك  وبدجةةم و يةةدا  ،525 رةةم  أخةةدق كن سةة 

 رلةل مكتةوب زيةا ومع ةد  المة ال  ، الخةممس القةدن مة  للسةك   ور القدية  يأ وممزال

 كدسة    رلةل جملسة   الدأس مقطورأ وامدأ  لدج  تمثمل   للل ل مي   .224 تمري  بمبهم

 ال ةخد  البئةد مة  أثدية  ه ئة  ىبة  م  استخدجم ىد أنهمم ويبدو الكن س ، بجوار الحجد م 

  األهملأ. رواي  لسب رالمجمو

  هةم،ي كةمن صةنم اسةم ونبةو التةورا ، يأ ذكد لهم بأن كف دن بو: ر  الحمو  يمىوت ويقول

  "نبو". لل نم ىب  بأنهم يقمل بمى   رح م  ىب  وي هم

 منطقتهةةم بةةدا ، ىديةة  مةة  اليةةدىأ اليةةممل يةةأ كةةم/3/ مسةةمي  رلةةل نبةةو كفةةد ىديةة  تقةةع

 وهنةةم  الممشةة  ، تدب ةة  رلةةل كد يةة  أسةةد رةةد  ي هةةم تعةة ش صةةغ د ، ىديةة  وهةةأ صةةخدي .

 ى ةمب". "ش   بدمسم معدوف  ينأ ميار القدي  وبجوار بملحبوب. تيرع صغ د  مسملمت

 السةنديمن أشةجمر مة  راألعة   مبة  وجةو  وذكةد ،1907 رةم  المةمنس هنةد  القدية  زار وىد

 ال و . أثد لهم يبق لم ولك  لولهم، والخدنوب "TÎB" والجم ي

 KÎMAR كيمار

  الغدب. يأ بمسوطه ىدي  رلل وتيدف ل لون، جب  رلل "ك ممر" ىدي  تقع

 الع ةدي  يأ خمص  بمسوطه، لسكمن م  فم كمنا ك ممر أن التمريخ  ، الم م ر تقول

  ة شمخ بوابمتهةم تةيال ال رديةد  أثدي  سك  و ور ى ور القدي  ويأ والب ينطأ. الدوممنأ

 منهةم بةقي ولةم المة ال  ، الخةممس القدن يأ :األولى بن ا كنمألس، ثالث وي هم هذا. يومنم للل

 منهةم بةقي ولةم  ،573 رم  يأ بن ا يقد :الثانية أمم المذبح. و رجمت المنبد"ب مم" سوق اآلن

 لطمووسة   رسةم المةذبح ىبة  أرلةل ويةأ الةدرجمت، بعةض مع المذبح يوق القمألم  القب  سوق

 لقةمألما الدهبةمنأ المجمةع مة  جةيء يهةأ :الثالثاة أمةم لمل ةم. القدية  شةدىأ تقةع وهأ متقمبل  ،

 بأجنةو الموجةو   الكن سة  مة  يتةألف وهةو ك مةمر. لؤلةؤ  المجمةع هةذا ويعتبد القدي ، خمرج

 للعبةم  ، "رمةو  " رل ه يق م كمن الذ  والعمو  للم ال . السم س القدن يأ بن ا التأ القدي ،

 رلةل األرض رلل سقوطه يو  م  و  موج الكممل  ىطعه تيال وال متدا، 15.68نحو وطوله

 عمة مطمةور والبةمىأ موجةو  ، منةه والةد   دية  تةيال يةال الةديد، أمةم الكن س . ر   13 بعد

 يالية وال القدية . وسةط يةأ للعبةم   بةدج وهنةم  العمو . شدىأ شمملأ  50 بعد رلل المقبد 

  ىديمم. المحفور  المطد م مه جمع صهمريج يستعملون ك ممر سكمن

 معحمهةم تهةدما راألعة ، ىديمة  آثةمر أطةالل بة    ورهةم تتةوزع كب د  ىدي  ال و  ك ممر
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 القدون. مد رلل بهم النمس وربث الطب ع ، روام  بسبب

 SOĜANEKÊ  صوغانه

 يةأ مللةداه كن سةتمن، القدية  يةأ كم. 2 بمسمي  ك ممر ىدي  شدىأ شمملأ القدي  هذه تقع

 كةةم/1/ بعةةد ورلةل معملمهةةم، بةةبعض تحةتفظ لتةةيا ال اليةةممل يةأ واألخةةدق متهدمةة ، الجنةوب

 مةع دو ية كن سة  وبقميم بدج ر  ربمر  وهو "بملق د"، األهملأ يسم ه لمبنل أثد يوجد  دبم

 طديةق منهةم يمد صغ د ، ىدي  لمل م وصو منه ومدي . وصهديج  ، ومع د  للممء خيان

 معبد.

 BIRCKÊ TERPÊ القاز برج

 وكتمبةمت  ،393 رةم  للةل تعةو  كن سة  وبقميم جبد ي هم ش دوان، ىدق م  صغ د  ىدي 

  .494 و  313 العم  م  مؤرخ  نجفمت رلل

 DÊRMIŞMIŞ  ديرمشمش

 مةةدي  آثمرهةةم مةة  بقةةل كةةم./3/ بمسةةمي  "بمصةةلحميم" ىديةة   دبةةأ ل لةةون جبةة  رلةةل تقةةع

-  ال للمة السةم س القةدن مة  وكن ستمن نمسك، وبدج للم ال ، الثملث القدن للل يعو  روممنأ

 رديةد  ومعمصةد صةهمريج للةل ل ةمي  ب ينط ة ، وية ال -ىمألمة  للةداهم جدران بعض تيالال

 ألبةواب الحجدية  األطةد مة  العيةدات التةيال كممل ، أثدي  ىدي  وهأ ال خد. يأ محفور 

 األسةةد بعةةض ىبةة  مةة  لمل ةةم مسةةكون  القديةة  وهةةذه وسةةل م . ىمألمةة  القديمةة  السةةكن    ورهةةم

  القدي . شدىأ لليرار  ال ملح  األرا أ وتيرع الممش   تدبأ التأ الكد ي 

GUBELÊ  لي گوبه:  

 آثةمر تعمصةد خداألةب مجمورة  وهةأ كةم،2 بمصةلحميم ىدية  م  الغدبأ اليممل للل تقع

 المةة ال  ، الخةةممس القةةدن وبدايةة  الدابةةع القةةدن نهميةة  للةةل تعةةو  كن سةة  تضةةم ميةةمش.  يةةد

 ىمألم . جدرانهم والتيال

 KLOTÊ كلوته" " كالوطة

 كن سةت  ، أطةالل ي هةم صةغ د  ىدية  وهأ كم،3 بمسمي  GUNDÎ MEZIN ىدي  شمملأ تقع

 ري تةم ويعةو  الغةدب، يةأ والثانياة  .492 رةم  للةل بنمألهةم تةمري  ويعةو  اليدق، يأ األولى

 243 أرةوا  للةل تعةو  بكتمبةمت مؤرخ  سك   ور وهنم  الم ال  ، السم س القدن للل بنمألهم

   .386 و 545 و

 وثنةأ معبةد أنقةمض يةوق بن ةا القدية ،  دبةأ تلة  رلل كن س  بنمء يهأ :كلوته قلعة أمم

 مةمرون مةمر القةديس بفضة  كن سة  للةل المعبةد لّول وىد الم ال  ، الثمنأ أو األول القدن م 
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 الحمةةدان    بةة   الحةةدوب أيةةم  للمةة ال  العمشةةد القةةدن ويةةأ المةة ال  . الخةةممس القةةدن يةةأ

 ىبةور ثالث  والتيال  يمرأ، بسور وأل طا رسكدي  ىلع  للل ن س الك تحولا والب ينط   ،

  الكن س . بمل  م  اليدى   الجنوب   الياوي  يأ موجو   أ ط تهم مع صخدي 

 ذ الة مةمرون لمةمر رمة  لقة  كةمن بأنةه كلوته؛ ىلع  موىع ر  لجمر ربد  الس د يقول

 المس ح  . للل الوثن    السكمن إلهداء العداء يأ هنم  يع ش كمن

 شمس خراب

 موىةع وهةو  دبم. كم/1/ مسمي  GUNDÎ MEZIN كب د ذوق ىدي  ر  XERABÎ ŞEMSÊ تبعد

  الفتةد مة  أثدية  ىدية  شةمس خةداب كب د. ذوق ىدي  للل سمكن هم انتقمل بسبب مسكون   د

 بعةض نجفةمت رلةل المنقةوش اليةمس وىةدص الثةور رسةم ومة  اسةمهم م  يبدو كمم الوثن  ،

 الموىةع ويةأ للمة ال . والسةم س الدابةع القدن   ب   المس ح   الفتد  يأ از هدت دوى  ورهم.

 التةةأ الكنةةمألس وأىةةد  أهةةم مةة  وتعتبةةد المةة ال  ، الدابةةع القةةدن للةةل تعةةو  :األولااى كن سةةتمن،

  الم ال  . السم س القدن للل تعو  :والثانية المنطق . يأ ىمألم  التيال

 لةم بنةمء واجهة  وهةأ الدابةع، القةدن م  الكن س  ملأشم لمعبد مم ي  واجه  الموىع ويأ

 كة  مة  بهمةم ألةمط وىةد والقمةد، لليةمس رسةمم رل هةم منقةوش  خم ، نجف  سوق منهم يبق

 اللةةذي  الحجةةدي  ورلةةل زهةةد، لكل ةة  أو األرض تمثةة  ىةةد  األديةة  وللقةة  ثةةور رأس جمنةةب

 نيكةو وىةد وثن ة . وسطق ر  يعبدان مبسط بيك  رسمم إلنسمن   نقيمن البمب نجف  يحمالن

 الم ال  . الثملث القدن م  وثنأ لمعبد تمبعم المدخ  هذا

 GUNDÎ MEZIN كبير ذوق

   .األثدي المبمنأ ب    ورهم األهملأ بنل شمس، خداب م  اليدق للل القدي  هذه تقع

 كن سةة  جةةدران بقميةةم ي هةةم كةةم،/3/ بةةد منهةةم الغةةدب للةةل KIBÊŞÎN كبمشةة   ىديةة  وتوجةةد

 والب ينطأ. الدوممنأ العهدي  للل تعو  ال خد يأ محفور  وآبمر اي ومد وأرمد 

 FAFIRTÎN فافرتين

 مةم ي ة  رومةمنأ طديق ىديمم منهم يمد كمنا ل لون. جب  أكدا  ىدق م  صغ د  ىدي 

 ،واسةع  آثةمر منطقة  وسةط القدية  هةذه تقةو  لمل م. معبد طديق وهو وللب، سمعمن جب  ب  

 مة و سةوريم، يةأ مؤرخ  كن س  اىد  وتعتبد  ،372 رم  للل تعو  ىديم  كن س  ي هم اكتيفا

  ومداي . ومقبد  سكنأ مبنل بقميم للل ل مي  العملم يأ أىدمهم

 سمعمن. ىلع  شدىأ كم7و الجنوب، بمتجمه كم23 رفدي  مدين  ر  يميدت   تبعد
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 BIRCIKÊ SILÊMÊN  سليمان برجكه

 السةةم س القةةدن للةةل تعةةو  وكن سةة  مت،طبقةة أربةةع مةة  يتةةألف بةةدج ي هةةم صةةغ د ، ىديةة 

 منةاك ال خد، يأ المحفور  الغدف وبعض الدوممن  ، الفتد  م  ي الت للل ل مي  للم ال ،

 يومهم. للقمح مخمزن أو اصطبالت تستعم 

 BASÛFANÊ  باصوفان

  مدينة جنةوبأ كةم19 و سةمعمن، لقلعة  اليةممل   اليةدى   الجهة  مة  كةم/3/ بعد رلل تقع

 للةةل بنمألهةةم تةةمري  يعةةو  وكن سةة  صةةغ دا، ل ةةنم تضةةم ىديمةة ؛ ألبن ةة  خداألةةب ي هةةم رفةةدي .

 والخمةور. للييةوت معمصةد وكةذلك وسوق، ال خد، يأ منقور  وصهمريج ومداي   ،491

  اإليي ي . األكدا  لمل م يسكنهم

 أية منقةور  وآبمر ومداي   خم  بنمء ألجمر ي هم كم،2 بد شمملهم يأ BI’ÎYÊ ىدي  وتقع

 الدوممنأ. العهد للل عو ت ال خد

 حيدر برج

 شةدىأ شةمملأ تقةع ىديمة ، خداألةب وسةط مبن ة  ىدي  وهأ "كفدك دا". التمريخأ اسمهم

 سةنوات بة   - للمة ال  الدابةع القةدن للةل بنمؤهةم يعةو  صةغ د  كن سة  ي هم كم،/3/ بد بمسويمن

 زر""العةم لنمسةكل يعةو  للعبم   وبدج الدهبمن، لسك  و يد كن ستمن، وهنم  .- 352 – 340

 .كفرالب موىع يأ أخدق كن س  جنوبهم ويأ الم ال  . السم س القدن م   11 ارتفمره

 DUDERIYÊ  رييه دوده كهف

 يةةأ يقةةع األكةةدا . وجبةة  رفةةدي  نهةةد وا   يةةأ المنتيةةد  الكث ةةد  الكهةةوف مةة  والةةد

 اويةه،و ي الوربد بدج ىديتأ ب   الواىع  المنطق  يأ ل لون، لجب  الغدبأ االنحدار منت ف

 م،جنوبة كةم13 مسةمي  رفةدي  مدين  ر  الكهف يبعد ري ه". " و ه االسم نفس يحم  وا  ويأ

  رفةدي نهةد ورة  شةدىم، كم/ 2/ بنحو و ياويه ربدالو بدج ىديتأ ب   المعبد الطديق ور 

  .450 ي بل  البحد سطح ر  موىعهم ارتفمع أمم كم./4/ بمسمي  الغدب يأ

 يةةأ المةةدء وىةةف يةةإذا شةةمهقت  . بحةةميت   الغةةدب نحةةو بيةةد  ي ةةه"ر " و ه وا   ينحةةدر

 للكهةف اليةمملأ البةمب تقديبةم"،  100 ارتفةمع "رلةل يسة دق جنوبم ونحد الوا  ، منت ف

  المنحدر. ىم  م  الوا   رلل مطل  ىنطد  ه ئ  رلل

) ري ه" " و ه لكهف
1
 رد ةم  /8/ أبعةم ه: الةوا  ، رلةل ييةدف شمملأ األول: بمبمن، (

                                                           

ال اسةةم   -ذات البةةمب   –يضةة  ال مبةةمن ون، اإلبقةةمء رلةةل اسةةمهم الكةةد   القةةديم " و ه ري ةةه"  -1

 "الحض دي " كمم أطلقا رل هم وسمأل  اإلرال  الدسم  .
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 نحةو ىطةده متوسةط واسع ، طب ع   مدخن  ييبه الجنوب  ، الجه  يأ والثمنأ: ارتفمرم.  /5و/

 لل ةه. الوصول ىب  ميمهدته تتعذر بح ث الجب ، استواء بمستوق السممء بمتجمه ومفتوب  /8/

 رنةد وارتفمرةه  ،30 نحةو ي بلة  الكهةف رمةق أمةم منبسةط . تداب ة  يسةح  البمب هذا وبجمنب

   ./8/ لوالأ "المدخن " بأالجنو البمب

 رةم  يةأ للتنق ةب كموىةع الكهف للل أشمرت ىد الميتدك  السوري  ال مبمن   البعث  وكمنا

 أجةياء مة  ىطعة  70 رلةل رمم   خالل العثور وتم .1989 رم  ي ه األرممل وبدأت .1988

 نتةمج  صة م  البعثة  وأنهةا األوسط. القديم الحجد  الع د م  "ن مندرتمل" إلنسمن رحم  

)1993 سن  ال مبمن يأ نيد بتقديد السنت   تلك خالل رملهم
1
).  

 كممة  رحمةأ ه كة  رلةل المنقبةون رثةد ل نمةم 1993 تنق ةب موسةم يةأ المفمجةأ  كمنا

 رحمةأ ه كة  أكم  وهو بداأل  .  ي  بعمل   تولأ و ع   ويأ رمم  ، العمد م  يبل  لطف 

 ألةةف 100 بحةةوالأ العحةةم  رمةةد ال مبمن ةة  لبعثةة ا رلمةةمء وىةةدر العةةملم. يةةأ ن منةةدرتمل إلنسةةمن

2)سن 
).  

 للكهف، ي لديد أبوابم ال مبمن   البعث  و عا للكهف، الكب د  األهم   هذه بمنا أن وبعد

  العملم. ك  يأ ب  يحسب، سوريم يأ ل سس األهم   بمل  أثديم موىعم وارتبد

 

 

 

                                                           

 :ن بمسةممةأخوذ  مة  تقديةد منيةور يةأ ال مبةم  1990و   1989المعلومةمت رة  تنق ةب رةممأ -1

Anthropol.Sci.10"4"-1993  راجع يهدس المداجع.387للل  361ال فحمت . 

يةأ جمع ة  العم يةمت يةأ للةب. مجلة  الحةوار  1996رة  محم ةد  للعةملم ال مبةمنأ" أكةمزاوا "  -  2

 .17– 16العد  الميتد  
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 ." ريه دوده  كهف" لطفل العظمي الهيكل
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 الثملث البحث

 

 

 جومه سهل في األثرية المواقع

 

 باسوطه قلعة

 تحة ط وجم لة ، رةممد  ىدية  وهأ كم./ 9/ بنحو رفدي  مدين  جنوبأ بمسوطه ىدي  تقع

 بة ج أسةف  مة  يتةديق ل/ثةم"،15"  ييةد مةمء نبع وي هم الفواكه، أشجمر بسمت   وبدورهم بهم

 د رة بعةد رلةل رفدي  نهد ويمد والجنوب. اليدق م  ويحم هم بمسوطه يحض  الذ  ل لون،

 وجبة  اليةدق يةأ ل لةون جبة  بة   مح ةورا مضة قم ويجتةمز  دبهةم، مة  األمتةمر م  مئمت

 و"ربةدال بةدج " ىدية  بجةوار المضة ق نهمية  يأ النهد رلل أ نِيأ الغدب. يأ BOZÎKÊ بوزيكه

 " بقةةدق ينتهةةأ خ ةةب منبسةةط سةةه  والغةةدب اليةةممل مةة  ببمسةةوطه يحةة ط تنح مةةأ. سةةد

 جومه". وكورزي  ور ندارا

  40 بة   ارتفمرهةم يتةداوب القدي ، وسط يأ كب د  صخدي  تل  رلل بمسوطه ىلع  بن ا

 القلعة ، آثمر زوال ور م لم . صخد  جدف شك  هنم ويأخذ الغدب م   50 و اليدق، م 

 ،2  فآال سةةبع  نحةةو التلةة  سةةطح مسةةمل  وتبلةة  بةةد"القلع ". يسةةمونهم ييالةةون ال النةةمس أن لال

 القديم . الج ولوج   األلقمب يأ ل لون جب  م  اانف ل ىد بأنهم شكلهم ويولأ

 وتاريخها: القلعة بياء -

 للةب تةمري / كتةمب يةأ لهةم ذكد أول وجمء بمسوطه، ىلع  لبنمء معدوف تمري  هنم  ل س

 لدب ة  وواىعة   ،1145 رةم  جةدت ألةداث ذكةد أثنةمء  /1161 - 1090 العح مةأ رلأ ب  لمحمد

)بمسوطه ل ملب جدت
1
 يعة ش كةمن الةذ  القةو  ر  وال صملبهم، ر  ش ئم ذكدي لم ولكنه .(

 لبمسةوطه خةمص ك ةمن هنم  كمن انه ذكده، م  يستنتج ولك  تتبعهم. كمنا التأ الدول  أو ي هم

 األصةل   ، المنطقة  سةكمن مة  هةذا صملبهم كمن وربمم للب. يأ الينك   السلط  ر  مستق 

                                                           

ي  يلحقهةم يقول العح مأ: " أ مرت خ   بمسوطم رلل كفدبس   ينهض لل هم األم د س ف الةد -  1

ذ  القعةد ، أوىعةا خ ة  تدكمةمن خدجةا مة  للةب،   25ىب  العقبة  بدميةق. ويةأ يةو  األربعةمء 

بخ   م  بمسوطه يمسدوا صملبهم، وجمؤوا به أس دا للةل للةب، وسةلموه للةل سة ف الةدي  شةجمع 

 الدول  سوار ب  ايتك  ".
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 يةأ وسة دوس لنطمك ة  منةمطق رلةل سة طد ال ألن نحةدا صةل ب م، - ب ينط ةم ىمألةدا كمن أنه أو

 الدهةم لمةمر  صةملب جوسةل   كةمن يقةد والب ةينط   . المسةلم   بة   تتةد   كمنةا الفتةد  تلك

   .1145 سن  األكدا  وجب  كلس منمطق رلل يس طد

 لق ة دا نمل ة  األيوب ون سلم -13 وبداي  12 القدن خالل أ - األيوب   الدول  رهد ويأ

 لتةل همب ةد المنطقة  هةذه يأ األمد واستمد الكد ي ، المندي  األسد  للل شممال جومه ومنطق 

 ريد. السمبع القدن بداي 

 قةولل   ،1485– 1402 اليةحن  ابة  أيم  يأ كث دا ىلا ىد بمسوطه ىلع  أهم   أن ويبدو

 المضة ق، يةأ بمسةوطه ل ة  رلةل الخةداب اسةتولل ىةد لنةه ،/127ص المنتخب الدر/ يأ رنهم

  ممنع . وال  ايع    د ىدي  وأصبحا

 ىلعةة  ولكمةةا األكةةدا ، األمةةداء يةةد رلةةل ريةةد السةةم س القةةدن منةةذ القلعةة  تةةدم م أر ةةد

 الن ةف يةأ روبةمر  آل وهةم معدوية ، كد ية  رةمألالت الاللقة  الثالثة  القدون يأ بمسوطه

 ريةد الثةمم  القةدن م  الثمنأ الن ف يأ آ م أومد-كنج آل ثم ريد، الثمم  القدن م  األول

 عحةمم نفةوذ الثةمنأ محمو  السلطمن خطط أنها أن للل ريد. التمسع القدن م  األول والدبع

 مة  وطهبمسة ىلعة  م ة د يةلل بغ ةده، أو بملقتةمل األكةدا  بال  يأ المحل    والحكم  العمألالت

  والخداب. اإلهممل للل جديد

 القلعة  أبن ة  كمنا

 لتةةةل ىمألمةة  وخداألبهةةم

 العيةدي ، القدن أواأل 

 أكملةةةةوا السةةةةكمن أن لال

 منهةم، البمى   البق   هد 

 بحجمرتهةةةم واسةةةتعملوا

 السةةةك .  ور بنةةةمء يةةةأ

 مةةةةملكوا اسةةةةتخد  يقةةةةد

 "مةةة   ار  رةةة   ىديةةة 

 للةةب" يةةأ سةةفد رمأللةة 

 بنةةةةةمء يةةةةةأ لجمرتهةةةةةم

  ار . بعةة   لهةةم ى ةةد

 للقلعة ، السةمبق امةتالكهم بحكم كنج، آل أن كمم

 جلمةةةه ىديةةة  للةةةل لجمرتهةةةم مةةة  ىسةةةمم نقلةةةوا

 سةةورهم أسمسةةمت مةة  أمتةةمر بضةةع  سةةوق لمل ةةم القلعةة  مةة  يبةةق ولةةم البنةةمء. يةةأ مهمالسةةتخدا

 خمنةةم كمنةةا أنهةةم ويبةةدو بمنةةيل، لمل ةةم ألحقةةا اليةةمملأ الطةةدف يةةأ كب ةةد  و ديةة  اليةةدىأ،

 ةالغرفة اليت بقيت من مبىن قلعة ابسوط
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 بمسةوطه لبلدية  مبنةل بنةمء وتةم الح وانةمت. إليةواء أيضم ال و  تستخد  وهأ ىديمم، للح وانمت

 القلع . مكمن يأ

 تالغةيوا أثنةمء بملمةمء يمةأل بهةم يحة ط واسةع وخنةدق ر مةا، مةمء، بئةد القلع  يأ وكمن

  القلع . م  اليممل   الجه  يأ ممأل   طملون  ي هم كمن كمم رنهم.  يمع كخط والحدوب

   بة يتداوب كمن ريد والثمم  السمبع القدن يأ بمسوطه سكمن أن للل التقديدات وتي د

  ىديمم. القدي  أبن   انتيمر ل مسم مع مقمرن  نسم ، 3000 – 2000

 منةمك ومح طهةم بمسةوطه ىدي  موىع أن جوارهم، يأ الموجو   األثدي  المواىع تي د كمم

 ي ،رفةد نهةد ىدب منهم الغدبأ اليممل يأ أثديمن موىعمن يهنم  الع ور. أىد  منذ رممدي 

 للةل يخةهتمر ويعةو  ال ةوان  ، الحجدي  األ وات م  الكث د رل ه وتتنمثد بمسوطه، ت  :األول

 لجةةمر  وتيةةبه تمل ةة ، ر ةةور للةةل ويعةةو  ،GOMITKÊ يسةةمل :والثاااني الحجديةة . الع ةةور

 مسةةوطهب كمنةةا التةةأ الفتةةد  رلةةل تعةةو  وربمةةم الب ينط ةة ، – الدوممن ةة  األبن ةة  طةةداز البنةةمء،

 حةمء،األن تلةك يةأ منةدثد  مقةمبد ألجةمر واآلخةد الحة   بة   تحهةد كمم رأل س م. ل اريم مدكيا

 مةمو العبمسةأ الع ةد نهمية  يةأ موجةو ا كةمن مةم رل هةم، المدون  والمسم مت الخط نوع ييبه

 واأليوب  . الينك   الفتدت   للل تعو  أنهم الح  وأ لب بعده،

)عييدارا موقع
1
) 

 كةم/6/ وبمسةمي  الحمل ة . ر نةدارا ىدي   دبأ كم/1/ بعد رلل األثدق ر ندارا موىع يقع

 بجةواره رفةدي  نهةد ويمةد الةثالث، جهمتةه م  خ ب  أراض به طتح  رفدي . مدين  جنوبأ

 ولجةد الموىةع ويختةدق  .40 مح طه ر  الت  وارتفمع  ،240 الموىع ارتفمع ويبل  الغدبأ.

 نهةةد يةأ ل  ةب القدية ، بجةوار ال ةغ د  بح دتهةم مة  مجةداه يأخةذ الةذ  ر نةدارا، نبةع مةمء

  ل/ثم.12 بغيار  رفدي 

 وأىة  كب ةد وشةمملأ وىةديم، صةغ د جنةوبأ ىسةم  : مة  ثةدقاأل  ارا رة   موىع يتألف

 ىِد مم.

 األثديةون يقةول  ونةم. /1/ مسةملته تبل  األرض، م  صغ د مدتفع :الميوبي القسم -1

 ريةد  لوالأ منذ اإلنسمن سكنهم الحديث، الحجد  الع د م  زرار   لقدي  موىع لنه رنه:

 األ وات بعةةض أظهةةدت سةةبد رمل ةة  وقسةة واسةةع ، تنق ةةب أرمةةمل ي هةةم تجةةد ولةةم رةم . آالف

                                                           

 …تمري  اليدق األ نةل -، انطوان مورتكمرت…ىلع  سمعمن -م م ر ر  الموىع:  .شعث  -  1

، توي ق سةل ممن …كن س  ممر سمعمن -، ع. لجمر  …أبحمث الندو  العملم   - . يمروق لسممر   

 …1997،  ل   للب الس ملأ …لضمرات  دب آس م -
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 الحديث. الحجد  للع د تعو  بنمء، وألجمر ال وان  ،

  جيأي : م  ويتألف ،الشمالي القسم -2

 األثديون ويسم ه .2 7500 سطحه مسمل  وتبل  المخدوطأ، ر ندارا ت  وهو :جيوبي

 هجهتةة رلةةل ورالميةةه األثةةدق المعبةةد هةةو الجةةيء هةةذا يم ةةي مةةم وأبةةدز الفوىمن ةة "، "المدينةة 

 يدجحةون ث  البةمل معحةم أن لال وب نمتِه، المعبد هذا بنمء تمري  لول اآلراء وتختلف اليممل  .

 أه النة طةداز رلةل مقم  المعبد لن :58 ص  .شعث، يقول ل ث للمعبد. ولث   هوري  بدايمت

 لفتةد ا بة   اليةممل   سةوريم يةأ البنةمء مة  اليةك  هذا سم  وىد م تمنأ". – هور  بنمء نمط "

  اآلرام  ". الفتد  ىب  "أ  ق.  1200-700

 شةممل منةمطق ربطةا وث قة  لضةمري  صالت وجو  رلل ر ندارا لفديمت بدهنا وىد

   رةة معبةةد بةةأن ىةةمألالً: السةة ملأ للةةب  ل ةة  كتةةمب يؤكةةده مةةم ا1وه الحث ةة . بملحضةةمر  سةةوريم

 سةداتك رلةل المعبد يأ نالمنقبو رثد وىد ق. . األول األلف للل ويعو  لثأ معبد هو  رارا

  عةأ،الطب بةملحجم ريةتمر لإللةه لول  ورلل ق. ، األول األلف م  لث   ه دو ل ف   لكتمبمت

 لياألةدا لن والتة : المعبةد تنق بةمت يأ رم  الذ  الفديق م  وهو رسمف  .أبو يقول كمم ولك 

 كتمب ة  مألقوثة رلةل رالعثةو يةتم لةم ولكة  المعبد، هذا له ش د الذ  اإلله معدي  للل يتوق للمعبد

  الخ وص. بهذا

 مجةمال اليةدع مح طهةم، ويةأ البوابة  ورلةل المعبةد مدخ  يأ األسو  تممث   وجو  ولك 

 اكةمنو الةذي  ،/229ص مورتكةمرت يقةول كمةم/ الجبل ة  اليةعوب بنةمء نمةط مة  المعبد بأن لليك

 ممية ل هةديهم   ،خداي ول وانمت الجمنب   م  بأسو  مي ان  بممدات مبمن هم أبواب يجهيون

 رةةم  ىبةة  مةةم بفتةةد  األىةة  رلةةل المعبةةد بنةةمء يةةدبط مةةم وهةةذا سةةحدي . بطديقةة  األبةةواب هةةذه

 تةةم  ،آالال يةأ الدأل سةأ المعبةةد أن بداللة  الحث ة . اإلمبداطوريةة  وجةو  يتةد  أ  ق. ،1200

 مءبنة سةوي  للةل وتعةو  البمزلةا، مة  نحتةا أسةو  بتممث ة  األخ ةد  مدللتةه يةأ أيضةم تيي نه

 أبةةواب رلةةل ىمألمةة  يكمنةةا التممث ةة  هةةذه لمثةة  نمةةوذب أىةةد  أمةةم ق. .1283–  1347 الفتةةد 

  "جدابلس". ىدىم ش

 أمبنة والمعبةد يونةمنأ، سور أنقمض رلل مي د الب ينطأ العهد م  سور بملمعبد ويح ط

 لألسةةد صةور أبدزهةم وأسةطوري ،  ين ةة  ميةمهد تمثة  بةمرز  بنقةةوش ميينة  بمزلت ة  بحجةمر 

 تبة ر منهمةم لكة  مةدخالن، وللمعبةد مدخلةه. رلةل الكب دي  الطقوس    القدم   ونقش المجنح

 رلةل مقةم  ثةمن طةمبق للمعبةد وكةمن سةم. 270×365 أبعم هةم والةد  لجدية  ىطع  م  مؤلف 

  سم. 90 الوالد ىطد  خم  أرمد 

 رل هةةةةم يطلةةةةق .2 50400 =180× 280 بمسةةةةمل  منبسةةةةط  أرض وهةةةةو :شاااامالي

 الثمن ة  األلةف نهمية  يةأ أل طةا أنهةم رسةمف:  .أبةو رنهم ويقول التحتمن  . المدين  اآلثمريون

 بقميةم واليةيال األربعة . جهمتهةم يةأ أبةواب أربعة  للمدين  وكمنا  يمر  ، وأبداج بسور ق. ،
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 اليةمملأ، البةمب مكةمن يةأ لال التنق ةب يجةد لم أنه لال الغدب  . النمل   يأ ظمهداً  المدين  سور

  الغدبأ. ورالس أممك  وبعض

 اليةةةمملأ بجيأيةةةه ر نةةةدارا تةةة  مةةة  اليةةةمملأ القسةةةم يةةةأ اإلنسةةةمن اسةةةتقدار تةةةمري  أمةةةم

 داتيتة مةع العثمةمنأ العهةد لتةل ذلةك واسةتمد ق. ، الدابةع األلةف للةل يعةو  يإنه والجنوبأ،

  انقطمع.

 أية ر نةدارا موىةع تةمري  ر  وتف  ال رمقم أكثد مداجع رلل العثور جهدنم لمولنم وىد

  .رسةمف كتبةه بمةم سةنكتفأ السةبب ولهةذا ذلك، يأ نفلح لم أننم لال الجبل  ، اليعوب لكم يتد 

 اآلرام  : بملفتد  بدءا ر ندارا، موىع يأ السك  لول

 مةةداي  رلةةل الفتةةد  هةةذه آثةةمر مةة  رثةةد ق. :530 – 740 المتاارخر اآلرامااي العهةةدر -

 الغدب. م  للمعبد ور مجم ب وت وأسمسمت الفخمري ، واألوانأ األختم  وبعض وجدار

  مةل الع ةد، لهةذا األثدية  اللقةل مة  ق. :330 – 530 "الپارساي" األخمييي العهد -

 ر شةتأالي اإللةه " "أهةورامي ا رل هةم مثة  البللور  الحجد م  وتم م  ريتمر، للدب  أنثوي 

 تةد فال هةذه مة  معممرية  وبقميةم .أبحةمث/ - .يمروق/ المجنح اليمس ىدص مع الممتد "الم د "

 المعبد. أنقمض يوق

 هةةذه يةةأ ومي هةةد  مح ةةن  المدينةة  كمنةةا ق. :80 - 330 السةةلوىأ – ال ونةةمنأ العهةد -

 السلوى  . الفض  م  كب د  وكم مت يونمنأ، يخمر رلل رثد ل ث الفتد ،

 مسةكونم كةمن أنةه رلةل تةدل آثمر رلل الموىع يأ يعثد لم :البيزنطية - الرومانية الفتد  -

 للةل دارار ن م  منقوال كمن الفتد  هذه يأ للمنطق  اإل ار  المدكي أن ويبدو .الع د هذا يأ

 المجمور . بمسوطه

 أهلهةةم واشةةتغ  جديةةد، مةة  الموىةةع هةةذا للةةل الح ةةم  رةةم ت :والعباسااي األمااوي العهةةد -

 از هةةمر واسةةتمد الحديةةد . الن ةة  ذو الخيةةبأ والمحةةداث النةةورج يمسةةتخدموا بمليرارةة ،

  هةةمي وظهةةدت الحمدان ةة "، الدولةة  "أيةةم   969 رةةم  للب ةةينط    ثمن ةة  همخضةةور بعةةد المدينة 

  ل ةمي الحديةد. وصهد الخبي ل نمر  وأيدان للييتون، ومعمصد رمم ، ومنيلت ج د  مبمن

 الكث ةد ورلةل والب ةوت، الكن سة  يةأ البدونيية  ال ةلبمن م  العديد مع القدي  كن س  آثمر للل

 اللقةةل أهةةم ومةة  و  دهةةم. الحديديةة  والمق ةةمت والمنمجةة  كملمحمريةةث الفاللةة ، أ وات مةة 

 للقدية  يمرأالةد السةور وكمن المحتدى . المنمزل يأ الب ينط   الذهب   النقو  م  كم   األثدي 

 الت . م  الجنوب   الياوي  يأ ل   وأنيئ الع د، هذا يأ القوي  بأبداجهم من عم

 رةم  منةذ سةوريم شةمملأ يةأ السةالجق   أمةم الب ةينط    تداجةع بعد :السلموقية الفتد  -

 ولكنهةم أنقم ةهم، يةوق جديد  ب وت وأى ما  ارا، ر   يأ الب ينط   القدي  ألدىا  ،1086

 كمةم اليةع د، مكمنهةم يةيرع متنةمثد ، أطةالل للةل القدية  يتحولةا ى ة د ، يتةد  بعةد هجدت
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 الكد  . المث  يقول

 توالةةا ثةةم .1954 رةةم  سةةوري   وطن ةة بعثةة  ىبةة  مةة  ر نةةدارا، موىةةع يةةأ التنق ةةب تةةم

  ي .العيد القدن م  الست نمت أواخد يأ المعبد يمكتيف رم ، مواسم رد  خالل االكتيميمت

 يتةةا التةةأ المنةةم  وروامةة  لإلهمةةمل وتعد ةةه للمعبةةد، الحةةملأ الو ةةع هةةو يةةؤلم مةةم لن

 المعبةد رآثةم بعض نقلا وىد رنهم. التداب لزال  بعد البمزلت   وتممث له أسو ه م  أجياء بعض

 للب. متحف للل

 URZÊLÊK   جومه گورزيل قرية
(

1
) 

 يقطنهةم بمسةوطه. ىدية  شةمملأ ك لةومتدات ثةالث بعد رلل " جومه گورزي  " ىدي  تقع

 كمنةا ديق الب ينطأ الع د يأ أمم .-يت م بولس األب يقول كمم -الوسطل القدون منذ األكدا 

 لتةل واسةع ، جغداي ة  مسةمل  رلةل القةديم سةك ال ومعةملم اآلثةمر انتيةمر بدل   رممد ، ىدي 

  نسم . آالف أربع  سكمنهم رد  جموز

 جةدا ب ةدك و يةد كن سة  ي هةم هممم، ومدن م  ين م مدكيا اإل ديق   العهو  يأ القدي  كمنا

 دية .بملق المةمر القواية  طديةق رلل النبع شمملأ متد 100 بعد رلل وموىعه  ،70 طوله يبل 

 معقةال كونهةم أهم ة  القدية  واز ا ت الجب . سفح رلل الديد شدىأ مقممم النسَّم  رمو  وكمن

 يةأ وأنجبا رديد ، ىدون خالل رفدي  نهد  فمف رلل الدينأ لإلشعمع وم درا للدهبمن،

 يولنةم  البطديةد هةم: العمةو ي  ، نسمكهم ب   م  البطمرك  م  اثن   الم ال   العمشد القدن

   .957–945 السم س يولنم والبطديد   ،922 - 910 الدابع

اِلة "، أن ،/242ص الثمنأ القسم يأ/ جومه گورزي  ر  الحمو  يمىوت ويقول ز   مة  "ى د 

 سةن  ىتلمة ش بة  سةل ممن ىبة  مة  اليةم  أم د العق لأ ىديش ب  مسلم بهم وىت  العمق، نوالأ

1086.   

 ل لةون، جبة ل ال ةخد   السةفح رلةل منمزلهةم تنتيد جم ل ، رممد  ىدي  اآلن ىدزيح  

 2000 مة  أكثةد سةكمنهم ورد  العم ، رلل جلدا األكدا  أكثد م  سكمنهم بملبسمت  . ومحمط 

 نسم .

 

                                                           

هنم  ىديتمن يةأ منطقة  رفةدي  تحمةالن اسةم گورزية . توجةد للةداه يةأ نمل ة  بلبة ، وتسةمل  - 1

كم، وتسمل گورزي  جومه، /5أ سه  جومه جنوبأ مدين  رفدي  بنحو/گورزي  الجب . والثمن   ي

وهةةأ التةةأ نحةة  ب ةةد هم. المعلومةةمت األثديةة  والتمريخ ةة  مةةأخوذ  مةة  كتةةمب ]األب بةةولس يتةة م، 

 مقمالت يأ اآلثمر السوري [.
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 KELOŞKA QÎBAR قيبار حصن

 رلةل ل لةون لجبة  الغدبةأ السةفح رلةل تقةع جومةه. سةه  يأ والجم ل  القديم  القدق م 

 منهةةم اليةةمملأ يسةةمل ىسةةم  ، للةةل بةةوا  مقسةةوم  وهةةأ رفةةدي . مدينةة  شةةدىأ كةةم/3/ مسةةمي 

 "الهةةوق" ىدية  للةةل مةؤخدا اسةةمهم رةدب وىةةد .ERŞÊ' "ردشةأ" يسةةمل والجنةوبأ "ى بةمر"،

 صل . بأي  القديم  بتمريخهم اليدتبط الذ 

 بعضةهم ردشةأ ىسةم جنوبأ القدي  ب م ر مكمن يأ وىديم  واسع  وكهوف مغمور هنم 

 ىةديم، سةك  رلةل تةدل أثدية  ألبن ة   ةخم  أسمسةمت رة  هنم  الحفد أرممل وتكيف متهد .

  اإلسالمأ. العهد يسبق

 مسةمي  ورلةل ى بةمر"، سةه  " والمسةمل الغةدب مة  للقدية  المجةمور السةه  وسط ويأ

 بنمألهةةم شةةك  مةة  ويبةةدو ىةةديم، لبنةةمء وخداألةةب تلةة  توجةةد الغدبةةأ، اليةةممل للةةل  700 نحةةو

  الةذ ى بةمر" "  ل ة خداألةب أنهةم الح ، وأ لب الوسطل. القدون للل تعو  أنهم ولجمرتهم

 جة ،الفدن مواجه  يأ الثغور كألد ، /1030 رم  ألداث يأ للب تمري / كتمبه يأ العح مأ ذكده

 القةةدن أواألةة  لتةةل العسةةكدي  أهم تةةه ى بةةمر لح ةة  كةةمن أنةةه ويبةةدو ى بةةمر". "رلةةأ وصةةملبه

 الغدبةأ الجنةوب وللةل من ةع. كح ة  أيضةم الحمةو  يةمىوت ذكةده لذ الم ال  ، ريد الثملث

 رلةأ.  ار أو "مقةد" أ DEWRANÊ  'EL يسةمل آخةد موىةع كم،/ 1 / نحو بعد رلل الح    م

 رلأ. المسمل الح   ب ملب رالى  هذا، رلأ لدار كمن وربمم

  ،الكةد جبة  منطقة  يةأ اإليي ية  لليرممة  مدكةيا العيةدي  القةدن بداي  يأ ى بمر كمنا

  ليييديون. سكمنهم ن ف ييال وال

            جيديرس تل

  =500× 400 مسةملته تبلة  رفةدي ، منطق  يأ الهمم  األثدي  التالل م  جنديدس ت 

 للةب محميحة  يةأ أثديةم تةال تسةج له تةم وىةد جنةديدس، بلةد  جنةوبأ يقةع وهو ،2  /20000/

  .266 رىم تحا

 سةةه  بهةةم يحة ط رفةةدي ، منطقة  يةةأ هممة  لنمل ةة  ومدكةي كب ةةد  بلةد  الحمل ةة  جنةديدس

 الحةةملأ الجنةةوبأ الحةةأ رفةةدي . مدينةة  مةة  كةةم 20 بعةةد رلةةل وهةةأ يتةةون،الي بأشةةجمر يمةةوج

 جنةديدس أنقةمض رلةل أى مةا أنهةم الح  وأ لب األسمس  . القدي  هأ جنديدس لت  المحمذ 

  القديم .

 هةذه يةأ والقديمة  الهممة  المأهولة  األمةمك  مة  التة  أن للةل التمريخ ة ، الم ةم ر تي د

 كةم5 رفةدي  نهةد رة  ويبعةد ال نةمب ع، ي ه تكثد وخ ب، واسع سه  وسط يقع يهو النوالأ.

 نبةأ مةدن ت ة  كمنةا التةأ القديمة  الدأل سة   الدوممن   الطديق الموىع م  يمد وكمن شممالً.
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 أهةةم ألةةد جنةةديدس تةة  موىةةع مةة  ذلةةك يجعةة  وشةةدىم؛ شةةممال واألنم ةةول وانطمك ةة  هةةور 

  .جومه سه  م  الجنوبأ القسم يأ القديم  االست طمن مداكي

ً  الم ةةةم ر وتيةةة د  مهةةةدا كمنةةةا يقةةةد القديمةةة ، لجنةةةديدس التمريخ ةةة  األهم ةةة  للةةةل أيضةةةم

 ي ةه أسس وىد .[16ص يت م، بولس ] للم ال ، األولل القدون خالل سوريم شمملأ يأ للدهبمن مت

 ىسةةطنط   اإلمبداطةةور لكةةم أواخةد يةةأ جنةةديدس  يةةد الدهةمو  يول ةةمنوس مةةمر تالمةةذ  ألةد

 رةة  ينبةةئ بمةةم جنةةديدس شةةدا  ابةة  وصةةف كمةةم ./16ص سةةمعمن، ن سةة ك ع.لجةمر،/  ،306-337

 .الحمةة  للةةل تجةةد  كبديت ةة  ر ةةون الجومةةه وبكةةور  يقةةول: ل نمةةم السةةمبق  وأهم تهةةم موىعهةةم

 لنةمسا يأت هةم بملحجةمر ، معقو  رج ب، بن من لهم "جندارس"، لندارس لهم يقمل ىدي  والحم 

 ية أ وال ممؤهةم، يجةأء أية  مة  واليةدرق  بهم،ت ة التأ للعل  بهم ي سبحون األممك ، ك  م 

  ./131ص المنتخب، الدر/ يذهب

 بيةك  أالهلن سةت دة الدومةمنأ الع د أثنمء الموىع اسم ستدابون القديم الجغدايأ ذكد كمم

 نكةأ/أو مملكة  رمصم  ك نملوا مدين  لموىع مطمبق الموىع أن يعتقد م  وهنم  )ج نداروس(،

 اطةةوراإلمبد بهةةم مةةد ىةةد أنةةه التمريخ ةة ، الم ةةم ر وتةةذكد ق. . ولاأل األلةةف يةةأ الحث ةة  بةةمت 

 للةل كةدكم ش مة  سةمر ل نمم ق. ،876 رم  يأ بج يه الثمنأ" بع  نمصد "آشور اآلشور 

 مبعةده ووصة  الغدب ة   فته رلل الل   وىضل رفدي  نهد ربد ثم لمل مً"، "ارياز ريازو 

       ك نملوا. للل

 منةذ نطقة الم يةأ اسةت طمن للةل المكتيف  واللقل الفخمريمت يتي د األثدي ، النمل   م  أمم

 أية 1996 – 1993 سةنوات يةأ األلممن ة -السةوري  البعثة  تنق بمت بدأت وىد الحلفأ. الع د

 أسمس   بنمء سويمت خمس اكتيمف يتم .2  2150 مسمل  ر  وكيفا الت  م  موا ع ثالث

 بعةد السةم س "القةدن الب ينطأ الع د أواخد للل ق.  الثمنأ األلف منت ف م  تمتد متعمىب 

  الم ال ".

 صةةغ د ، ب ةةوت وهةةأ الب ينط ةة ؛ الفتةةد  أواألةة  للةةل تعةةو ان "2 و 1" السةةويتمن وكمنةةا

 الفخمرية  اللقل وتقد   خم، معممر  مجمع جدران أسمسمت رلل "4 و 3" السويتمن وتحتو 

ً  والنقةةو ... الييةةا سةةدج  كمةةم المةة ال . بعةةد السةةم س القةةدن خةةالل الب ينط ةة  للطبقةةمت تأريخةةم

 تعةةو  زيةةا وسةةدج زجمج ةة  وكسةةد األربعةة ، السةةويمت تحةةا كب ةةد  يخمريةة  كسةةد اكتيةةفا

 ط بواسة التةمري  هةذا لثبةمت وتةم ق. " 100 "لةوالأ الهل نسةتأ الع ةد أواخةد للل بتأريخهم

 مة  دىة متفال اللقةل تية د كمةم ن ةدوس". " يةو الخمد آله  تمث  التأ الفخمري  وال ور النقو 

  اإلسالمأ. العهد أواسط لتل الموىع يأ السك  استمدار للل الفخمر

 بحةوالأ التة  شةمملأ البةمزار موىةع يةأ بنةمء أسةمس لفةد رمل ة  وأثنةمء 1996 رم  ويأ

 بمثمبة  المكةمن ذلةك األثديةون يةمرتبد والمعةم ن، البدونةي م  وتممث   أ وات ظهدت  ،200

  يم .القد العهو  تلك م  صنمر   ورش 
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ً  يبدو كمم   ة ثممن نحو رد ه ويبل  الغدبأ، المنحدر يأ للح   األسمسأ السور وا حم

 يدسجنةد تة  مسةتوطن  أن يبةدو وهكةذا، ق. . الثةمنأ األلةف للةل يعةو  وهو األى ، رلل أمتمر

  و خم . ل  ن  مدين  األى  رلل ق.  الثمنأ األلف خالل كمنا

 اليةةممل   القمةة  رلةةل الفدنسةةأ الجةة ش مةة  ىةةو  اسةةتقدت العيةةدي ، القةةدن ثالث نةةمت ويةةأ

 للت . اليدى  

 ŞIYÊ  الحديد شيخ      

ً  هأ الحديد ش    منطق ل الغدبأ الجمنب أى ل يأ تقع نمل   ومدكي كب د  بلد  لمل م

 أسمسمت واليممل اليدق م  لولهم وتكثد  ييد، ممء نبع ي هم التدك  . الحدو  رلل رفدي 

 ولك  سال .اإل ىب  مم رهو  للل تعو  وهمم  ىديم  مدين  لمنيلت دي أث و الأل  وآبمر أبن  

  أسدارهم. وكيف ي هم التنق ب  ون لمل ممم السكن  ، الدور تحا معحمهم طمدت

 القدي ، مقبد  رند هم  ل   ي هم من ع ، ىدي  القديم  العهو  يأ الحديد ش   كمنا

)كور  ولهم
1
 الحديد ش   ىدي  بأن ىمألالً: شدا  اب   ر نقال -127ص- اليحن  اب  ذكدهم ،(

)العمق أرممل م  وهأ كور ، لهم هذه
2
 بي   الخداب ل ّ  ىد كمن اليحن  اب  أيم  ويأ .(

 بعد رل هم استولل ىد ب بدس الحمهد الملك وكمن اليدىأ. الدوج سه  يأ ول نهم الحديد

3) 1268 رم  اإليدنج مع اتفمق
).  

 ."ال فداء"  ZERÊ كهف أبدزهم م  البلد ، يأ ديم الق الكهوف م  العديد وهنم 

 رىم ب نهم م  األممك ، تلك يأ ثم ن  أثدي  لقل رلل رثدوا الحديد ش   أهملأ بعض أن ويقمل

  بدأس  ... وىد  ثور، لدأس ورسو  كتمب   نقوش رل هم الميو  والط   الفخمر م 

 القسمط "" الفخمري  الممء س دوموا القدي ، يأ القديم  اليرار   المدرجمت تي د كمم

  يد.الحد ش   لقول يأ القديم منذ لليرار  متقد  أسلوب للل الفالل ، مع تحهد التأ

 

 

 

 

                                                           

 " كور  " تقس م ل ار  لسالمأ. - 1 

م رقةدب أصةال ، وان الدجة  مة  أهة  وجمء أيضةم : وبنمل ة  شة ح الحديةد ، ىدية  ال يوجةد بهة - 2

"ش ح" لذا  س  ثوبه يأ ممء ش ح ، ثم خدج للل مو ع آخد، يبل  ثوبه، ور ده، كمن الع ة د 

 شفمء اللد ، ب  لن ىطد  منه تقت  العقدب.

 .176، األخبمر السن   يأ الحدوب ال ل ب  ، ص 1899س د رلأ الحديد   -  3
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)"سيروس" هوري نبي
1
) 

 فدي ر منطق  م  اليدى   اليممل   الياوي  أى ل يأ هور " "نبأ مدين  أطالل تقع

 دك مت لدو  ر  كم2 وتبعد لب ،ب بلد  م  كم10 ونحو رفدي  مدين  م  كم45 مسمي  ورلل

 نبع ويديده كم.1.5 بمسمي  اليدىأ منحدرهم بجوار صمبون نهد يمد اليممل. يأ

GERMIKÊ تفجده. م  األمتمر ريدات بعد الم مه  ييد  

 جبلأ لمدتفع واليدىأ اليمملأ السفح   رلل يتقع القديم ، هور  نبأ مدين  أطالل أمم

 مغطةةم  االرتفةةمع ىل لةة  بهضةةمب الجنةةوب مةة  الموىةةع تحةةد وي هةةور . نبةةأ ىلعةة  رل ةةه أى مةةا

 الحةدو  خلةف الواىعة  الكد ية  للةبال  الجم لة  الطب عة  اليممل م  وتتداءق الييتون. بأشجمر

  الجبل  . المدتفعمت الغدب وم  صمبون نهد اليدق م  يحدهم كمم التدك  .

 ويدتم هةم للةب،  محميحة يةأ الجم لة  االصةط مف أمةمك  مة  هةور  نبأ منطق  تعتبد

 ينة مد رلةل للتعةدف األجنب ة  الس مل   المجمورمت تيورهم كمم أسبور م، الم طمي   مئمت

  الداألع . وآثمرهم س دوس

  200×150 األبعةم  ذو المضةلع الكب ةد سةورهم مة  أجةياء لال منهةم يبق يلم ىلعتهم، أمم

  المقنطد. النموذج م  وهأ القلع ، سور زوايم يأ األبداج و دف أسمسمت وبعض تقديبم،

 لعة للق تةمبع لح ة  آثةمر أطةالل رل هةم أخةدق، جبل   ىم  الغدب م  القلع  موىع ويقمب 

  نفق. ب نهمم ي   كمن لنه ويقمل األ ،

 لع ى أو هور ، وىلع  هور  بدنبأ لمل م يعدف يهو تسم مت. رد  األثدق الموىع ولهذا

 بةةولس "آج ةةم بةةد أيضةةم وسةةم ا سةة دوس"،" يهةةو للمدينةة  ال ونةةمنأ االسةةم أمةةم هةةور . نبةةأ

HAGIOPLIS "  و م منوس. كوزمم القديس    مدين  أ  

 النبةةأ بململةةك صةةل  رلةةل الةةدينأ األ ب يةةأ  معدويةة   ين ةة  روايةة  "هةةور " ولالسةةم

) او 
2
 األلةةف بدايةة  يةةأ الوىةةا لةةبعض لةةداوو  خضةةعا للةةب منةةمطق أن المعةةدوف ومةة  ،(

  البمبل   . يد رلل لكمه وانتهل …الم ال  ىب  األولل

 ىديم سلف وهو وطوروس زا دوس جبمل سك  ىديم جبلأ شعب اسم "هور " أن كمم

                                                           

ثدي : الدر المنتخب. ربد   لجمر، مجل  الف   . صبحأ م م ر المعلوممت التمريخ   واأل - 1

 .…/صواف، تمري  للب. /بولس يت م ، مقمالت

 

تقول الدواي  لن النبأ  اوو  ألب زوج  ىمألده أوريم، يأرسله للل القتمل يأ تلك الجهةمت لكةأ  -  2

يةة  تنةةمىض . وهنةةم  مةة  يةةدق أن هةةذه الدوا/225 ص المنتخةةب، الةةدر/ ،يتةةيوج زوجتةةه بعةةد مقتلةةه

 .ر م  األنب مء
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 وخداألةب كهةوف مثة : هةور ، اسةم تحمة  أخةدق مواىةع األكدا  جب  ويأ الكد  . لليعب

  هور . اسم م  القديب "هموار" وجب  جويق، ىدي  ىدب الهوري  

 وذلةك كةورش" -ىةورش " شةك  رلةل سة دوس مدينة  اسم المسلمون المؤرخون وكتب

  .C الحدف نطق يأ االختالف بسبب

 عةو ي وربمم "كورش" الفمرسأ الملك السم ال ونمنأ اللفظ انه الم م ر بعض تقول كمم

  أيممه. للل المدين  وجو 

 .مكةدون م يةأ سة دهوس مدينة  اسم م  ميتق أنه ي قول السور ، الجغدايأ المعجم أمم

 الير شةةةتأ اإللةةةه اسةةةم مةةة  محةةةور شةةةك  هةةةو هةةةور  اسةةةم بةةةأن يقةةةول: آخةةةد رأ  وهنةةةم 

 ه"اإللةة هةةو كةةممالً  االسةةم ي كةةون "نبةةو"، الدايةةد  اإللةةه مةة  ميةةتق و"نبةةأ" "أهةةورامي ا"،

 أهورامي ا".

 ق.م:      64-312مديية سيروس في الفترة اليونانية  -

 داونحة .ق. 280-312 ن كةمتور سةلوىس لكةم يتةد  للةل أسلفنم، كمم المدين ، بنمء ينسب

  تمبعةة ل نهةةم كمنةةا لن يعةةدف وال كب ةةد ، رسةةكدي  ىةةوات ي هةةم تمدكةةيت يقةةد الهةةم ، لموىعهةةم

 كمنةا مكمة النقو ، ي هم وسكا كب د ، بسدر  از هدت ولكنهم بذاتهم. مستقل  أ  أخدق لمدين 

 "للةه وسوزية ال ونةمن، بةال  لمم ة  الييتون" شجد  "رميهم أث نم اإلله   لعبم   مهمم مدكيا

  القلع . موىع يأ المجمور الجب  ىم  رلل كمن زيوس معبد أن ويعتقد ل مرق ".ا

 ق. "، 188 رةةم  أيمم ةةم معمهةةد  "لثةةد السةةلوى   الدولةة  رةة  ال ةةغدق آسةة م انسةةال  بعةةد

 وتةأم   الج ةوش لتجم ةع مدكةيا وصةمرت أهم تهةم، ويقدت لدو ي  مدين  س دوس أصبحا

 "ت كةةدان" أرم ن ةةم ملةةك رل هةةم سةة طد ق. ، 83  رةةم ويةةأ لنطمك ةة . لملةةو  األشةةداء الجنةةو 

 ق. . 69 رم  منه الدوممن استد هم أن للل منطقتهم، ك  الفو ل ييملا الكب د،

 الرومانية: الفترة -

 بم ""بوم الدوممنأ القمألد  خول بعد روممن   والي  سوريم أصبحا ق. ، 64 رم  يأ

 الدوممن ب   كب د  لمعمر  ممسدل الدوممنأ الع د بداي  يأ س دوس وكمنا لل هم.

  ق. .40 رم  يأ سوريم اجتملوا الذي  والفدس

 لقو  مدكيا س دوس الدوممن جع  سوريم، منمطق رلل الدوممن س طد  بداي  ويأ

 ولاأل القدن م  األول   الثلث   يأ كذلك وظلا العمشد ، الفدى  هأ كب د  رسكدي 

  الم ال  .

 ب  لدو ي ، منطق  س دوس تعد لم اليدق، نحو  الدوممن  الدول  لدو  اتسمع ومع

 أو "س دوست ك" بد ورديا سوريم، يأ الثالث اإل اري  المنمطق إللدق مدكيا أصبحا
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 وكمن لهم، تمبع  "للب" ب دوا مدين  وكمنا س دوس، مدين  رمصمتهم للل نسب  "ىورست كم"

 امبداطور. نمألب لكمهم رلل يقو 

 الفتةد  يةأ وخمصة  الدومةمنأ، الحكةم أيم  يأ راألعم از همرا س دوس منطق  واز هدت

 بةة   الوصةة  وصةةل  الدايةةدي ، منطقةة  مفتةةمب أصةةبحا لتةةل الدومةةمنأ، بملسةةلم تسةةمل التةةأ

  النقو . ي هم وسكا رنتمب، شدىأ تدك م يأ نيب" "مدين  ZEUGMA وتسويجمم لنطمك  

 المدكةةي تحةةول ،منةةبج ومدينةة  ب ةةدوا بةة   السةةديع الدومةةمنأ الطديةةق لنيةةمء بعةةد ولكةة 

 أهم تهةةةم أن لال لهةةةم، تمبعةةة  سةةة دوس وأصةةةبحا منةةةبج، للةةةل س دوسةةةت كم لمقمطعةةة  اإل ار 

 والثملةةث الثةةمنأ القةةدن   طةةوال المنطقةة  يةةأ هممةة  ات ةةمل رقةةد  وظلةةا اسةةتمدت، التجمريةة 

  المجمور . األىمل م للل رأل س   طدق سا منهم وتخدج الم ال ي  ،

 مسةوري الفةدس  ةيا  ،227 سةن  الفمرسة   المملكة  دشرة السمسةمن   األسد  استال  بعد

  ن.الدومم استعم هم مم وسدرمن ى  د ، لفتد   257 سن  ولنطمك   س دوس والتلوا مجد ا

 مي هةد ، مدينة  سة دوس بق ةا االلةتالل، وظةدوف الحةدب، ألةداث م  الد م ورلل

 كن سةة  كمنةةا يقةةد الدومةةمنأ. الع ةةد نهميةة  لتةةل مدموىةةم وس مسةة م مسةة ح م،  ين ةةم ومدكةةيا

ً  أنمستمس الق  د رهد يأ " يون س وس"   ون ولة ،الد تجةمه التياممتهم أ اء م  للهمرب   ملجأ

 ./62ص المنتخب، الدر/ بأذق، ي مبوا أن

 البيزنطي: العصر -

 الدولة  أثدهةم رلةل وتيةكلا  ،330 رةم  ورومةم ب ينطة  بة   الس مسأ االنف مل جدق

 مدينةة  رةة   ييةةد  معلومةةمت معديةة  يةةأ الفضةة  ويعةةو   .المسةة ح  ارتنقةةا التةةأ الب ينط ةة 

 "،  رزق - تةمو وره أو "ت ةو ور ألسةقفهم الةدينأ" "التةمري  كتةمب للل الفتد  لهذه س دوس

   .423 رم  م  ارتبمرا اسقف تهم استلم الذ 

 ومنطقةة  الفةدات، والية  مة  جةةيءا كمنةا سة دوس منطقة  أن كتمبةةه يةأ تةمو وره وذكةد

 أربةع بهةم وتحة ط كن س ، 800 تضم أبدش   كمنا كمم كم.50 ورد هم كم،80 طولهم كب د 

 جبة  ل اريةم: تضةم سة دوس منطقة  وكمنةا وللةب. ومنةبج ورنتةمب لنطمك ة  هأ: ابدش مت،

 تكةةون "ىةةد واكةةده أرةةياز، وجبةةدي  وكلةةي، وأرةةياز، وم ةةدانكأ، خةةوروس، وشةة   األكةةدا ،

 وس.سة د والعمصةم  ريةح، وش   ون مرا، "،ارياز -كفد من نمل   يأ التدكممن   لكده ىدي 

 ./80ص بولس، األب/ العممد ، األخدق القدق م  العديد للل ل مي 

 اإلمبداطةةور رهةةد يةةأ بن ةةا يقةةد العممةة ، األبن ةة  مةة  والعديةةد وسةةورهم المدينةة  ىلعةة  أمةةم

  ةمرات للةل المدينة  تعد ا رهده، ويأ كب د . رسكدي  لفدى  مقدا وأصبحا جوست ن من،

 رةةم  يةةأ الةةدولت   بةة   سةةال  معمهةةد  بتوى ةةع العسةةكدي  العمل ةةمت تلةةك انتهةةا أن للةةل س،الفةةد

 والتلةوا مجةد ا، سةوريم وهةمجموا سةنوات رد  بعد المعمهد  تلك خدىوا الفدس أن لال  .532
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 مة  ىةدن لوالأ والب ينط    الفدس ب   هذه والسلم الحدب لمل  واستمدت ولنطمك  ، للب

 اإلمبداطةةور طةةد  أن للةةل سةةوريم، شةةمملأ منةةمطق رلةةل السةة طد  هةةمخالل تبةةم لوا الةةيم ،

 تعد ةةا الحةةدوب لتلةةك ونت جةة   .630 رةةم  يةةأ نهمأل ةةم منهةةم الفةةدس "هدىةة " الب ينطةةأ

 أنهةم لال كث ةدا، التجمرية  أهم تهةم يضةعفا  .574 و 540 أروا  يأ مدت   للخداب س دوس

 المدينة  أ  بةول س" "آج ةم المة ال   السم س القدن يأ وسم ا الدين  ، أهم تهم رلل لميحا

 القديس  . مدين  أو المقدس 

 اإلسالمي: العهد -

 رلل م ال   637 رم  غيم عبد بن عياض اإلسالمأ للقمألد س دوس مدين  استسلما

 يأ خمص  رسكدي  أهم   لهم كمنا يقد الب ينط  ، الحدو  رلل لوىورهم ونحدا الجيي .  يع

  والعبمس   . األموي   أيم 

 يقول التأ- س دوس كن س  لجمر  بنق  عبدالملك بن الوليد األمو  الخل ف  أمد وىد

 الكب د مو األ الجممع بنمء يأ الستعمملهم -الدن م رجمألب م  كمنا لنهم اليحن : اب  رنهم

 أن لال ،أرمدتهم م  ثالث  استد ا  لقمء  ينمر ألف 70 الب ينطأ اإلمبداطور و يع بحلب،

  لبه.ط ريض الول د

 لال ،كب د  رسكدي  لمم   س دوس يأ كمنا الدش د، همرون العبمسأ الخل ف  رهد ويأ

   .الب ينط  الحدو  رلل السبع العواصم م  وكمنا لمنبج، ل اريم تمبع  أصبحا أنهم

 كأالتد المملوكأ الحمجب ألتونبغم ب  الدي  رالء للب والأ بنل  1314 سن  ويأ

 ./143ص ,3ج الغي / ىورش، م  رح م  أرمد  أيضم لل ه ونق  ،األسو  بملم دان له جممعم

 ونال ةل ب  رل هم استولل ثم س دوس، رلل الس طد  الب ينط ون استعم   ،905 رم  يأ

 يسةمأ  ِ  لكونت سة  التمبعة  اإلىطمر ةمت مة  وجعلوهم "كوريسأ"، CORICEE اسم رل هم وأطلقوا

 دهةموال لنطمك ة  لمةمرتأ بة   الةدبط يةأ هممةم  ورا سة دوس يلعبا ال ل ب  "، الدهم "لممر 

  رهدهم. يأ

 مة  مجمورة  ب ةد الدهةم صةملب جوسةل   الب ينطأ القمألد أسد وبعد  ،1150 رم  ويأ

 والح ةةون القةةالع جم ةةع ورلةةل سةة دوس رلةةل زنكةةأ نورالةةدي  سةة طد المنطقةة ، سةةكمن

 سةة دوس م دبتةةد أمةةد ثةةم ،…وراونةةدان أرةةياز مثةة : األنحةةمء تلةةك يةةأ الواىعةة  اإليدنج ةة 

 يةأ لةدث زلةياال وكةمن الفدنجة . ب ةد سةقوطهم رةو   م  خويم  1157 رم  منهم واالنسحمب

  كث دا. بهم أ د  1140 رم 

 المعهةد مةديد ىةم  أن للةل أطةالل، للةل وتحولةا تمممم، المدين  هجدت التمري  ذلك ومنذ

 مواسةةم لسةةبع مي هةة بملتنق ةةب ،1952 رةةم  سةةدين / هنةةد / السةة د ب ةةدوت يةةأ لآلثةةمر الفدنسةةأ

 انتبةمه لل هةم يلفةا الهممة ، أبن تهةم وبعةض للمدين  األسمس   المعملم ر  النقمب وكيف متفدى ،
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 والتمري . بمآلثمر والمهتم   البملث  

 ويعتبد أالدوممن العهد م  الداألع المسدب س دوس، لمدين  األثدي  المعملم أبدز وم  

 رلل وجدوت الم ال ي  ، والثملث الثمنأ ن  القد للل بنمؤه يعو  لذ روممنأ، مدرج أجم 

 المكمن  ذو  م  كمنوا ربمم أشخمص أسممء رل هم مدون  خم  لجدي  مقمرد مدرجمته

 م   مي  لرل بن ا التأ والمداي  والحممممت للمدين  الدأل سأ اليمرع للل ل مي  المم ي .

  واإلبداع. الدىأ

 وبأالجن الطدف رلل يقع اليك ، سدسم بدج شك  رلل روممنأ لقمألد ىبد الموىع ويأ

  القديم. ه كله بكمم  ييال وال للمدين ، الغدبأ

 للل بنمؤه يعو  لمل م السكمن به يتبد  مقم  البدج، تحا الموجو   ال غ د  الغدي  ويأ

 الم لون يؤمه  ،1859 يأ مؤر  مسجد المدي  بمل  يأ بنأ كمم  ،1885هجدي /1303

 الحدك  معأتب الجتممع هممم مدكيا كمن وىد والع دي . الجمع   صال يأ المجمور  القدق م 

  العيدي . القدن ثالث نمت يأ األكدا  جب  يأ المديدي 

  ىب م  سمألب  تدكا أنهم لال س دوس، مدين  ألطالل الكب د  األهم   ر م ورلل

 يمك  مم تدم م بدل اآلثمر؛ ول وص الم طمي   م  العمبثون بهم ل عبث المعن  ، الجهمت

  الداألع . آلثمرهم المطلوب  الحممي  وتأم   تدم مهم،

 دلليع األول المهدجمن وال   شهد هور  نبأ مسدب مدرج أن بملذكد؛ الجديد وم 

 يم و لذكدق تخل دا رم  ك  م  األول تيدي  يأ يقم  وهو ،1993 رم  سوريم يأ الكد  

 جكدخوي . الكب د اليمرد
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 POLATANCELA K پوالت جان قلعة

 الوىعة  أرةياز مدينة  رلل وتيدف  ،850 بمرتفمع PARSÊ جب  ىم  رلل القلع  هذه تقع

 ووهة كةم،13 نحةو  ابةق مةدج وسةه  القلعة  بة   المسةمي  كم./5 / بمسمي  اليدىأ جنوبهم يأ

  والتة  ،1516 سةن  والمممل ةك العثمةمن    ب    ابق" "مدج معدك  رل ه جدت الذ  السه 

 كةم/7/ نحةو يتبعةد التدك   كلس مدين  أمم المتوسط. البحد شدىأ كمم  ثدهمأ رلل العثممن ون

  اليدى  . اليممل   الجه  م  رنهم

 جبة  ومدتفعةمت رفةدي  نهةد لةوض رلةل والغدب   اليممل   الجهت   م  القلع  تيدف

 بة   المسةمي  أمةم منهةم، كةم40 لةوالأ بعةد رلةل لة ال للب مدين  أنوار ميمهد  ويمك  الكد ،

 الغةدب مة  پمرسةه لجبة  الةثالث والجهةمت كم.15 لوالأ يهأ رفدي  ومدين  "پمرسه" ب ج

 طديةق وربةد الجنةوب مة  لال ىمتةه للةل الوصةول ويتعذر االنحدار، شديد  واليدق واليممل

  صعب. لداجأ

 ألشةجمرا لمل ةم تغط هةم هكتمرات، /4/ لوالأ القلع  رل هم أى ما التأ القم  مسمل  تبل 

 القةةدن منت ةةف للةةل ىمألمةة  الدأل سةة   معملمهةةم كمنةةا يقةةد وسةةورهم، القلعةة  أمةةم الحداج ةة .

 بنةمء يةأ لجمرتهةم واسةتعملوا منهةم تبقةل مةم هةدموا المجةمور ، القدق أهملأ أن لال العيدي .

 رلةل م:منه اثنتمن للم مه، خيانمت ثالث يهأ الخداب م  سلما التأ المدايق أمم السك .  ور

 يةأ قعي الذ  الداألع الممء خيان هو والثملث: السور، بجوار ل خد ا للجدف الغدب   الحمي 

 أر أ، صهديج ر  ربمر  وهو االنحدار، نهمي  رند الجب  ىم  م  الجنوبأ الطدف أى ل

 أبعةةم  أمةةم اليةةممل. للةةل يتجةةه المقنطةةد بمبةةه األرض، سةةطح رةة  ىلةة ال يدتفةةع مقنطةةد، سةةقفه

 وي ةةةعب  ،/8/ نحةةةو يبلةةة  الحةةةملأ فةةمعواالرت  ،10 العةةةدض  ،15 الطةةةول يهةةةأ: الخةةيان

 أن ور المجةم القةدق أهةملأ ويدو  ىمره. يأ والحجمر  األتدب  لتداكم الحق قأ رمقه معديته

 مب،البة وسةط يأ ىنمطد رلل مدكب  الدرجمت وتلك  رج . بأربع   يتم كمن ىمره للل النيول

 سةةل م  تةةيال يةةال يجال ةةهد جةةدران أمةةم  رجة . 15 رل همةةم يقةةط، ىنطدتةةمن لمل ةةم منهةةم توجةد

 يمة ىد مقبةد  للخةيان، اليةدىأ الجمنةب ورلةل الحمةداء. "زريق " الملسمء بطبقتهم ومحتفح 

 بمإليي ي  . الخمص  PARSE XATÛN وزيمر 

 المندية  سد األ ىب  م  المكمن للل الح م  لرم   تم أنه ونعتقد ىديم. ووجو هم القلع  موىع

 مسةتقل  لمةمر  شةك  رلةل " وجو  األكدا  وجب  ازوأري كلس " منمطق لكما التأ الكد ي 

 پةوالت جةمن األم ةد أمداألهةم أبةدز بمسةم القلع  يسم ا للم ال . ريد السمبع القدن أواأل  لتل

 بةمرو ال بةمختداع القةالع كسةمألد القلعة  هةذه أهملةا ثم ريد. السم س القدن يأ اإلممر  لمكم

 الح ةون ممعحة يتحولةا البال ، لهذه ثممن   الع التالل رايقا التأ النمري  األسلح  وانتيمر

 پوالت. جمن ىلع  ومنه الخداب للل م  دهم آل أو مدن  ، مداكي للل لمم والقالع
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 هاوار جبل قلعة

 ت ةفمن يأ تقع الح  . أو القل ع  أ  األكدا ، يسم ه كمم لوشكأ" "كه أو هموار ىلع 

 تيةدف األشةجمر. وكث فة  وورةد  ئة نمت صةخدي  ىمة  أرلةل يأ هموار، لجب  الجنوب   الجه 

 ذري تعة الجنةوب مة  أمم العمق. ىل   شجد  وا  رلل والغدب واليممل اليدق م  القم  هذه

  الجب . انحدار ليد  لل هم الوصول

 حون مسمل  رلل ىمألم  أسمسمتهم تيال وال كم،1.5 بنحو "IYAÇ" ىدي  جنوبأ القلع  تقع

 وبعةض بمألتدبة  مملةوء  وصةغ د  كب ةد  متنورة  ءبنةم سملمت للل الموىع وتقسم ،2 2000

 نالقةةدو معةةملم للةةل بنمألهةةم شةةك  ييةة د  ةةخم ، ميةةذب  كلسةة   البنةةمء لجةةمر  السةةنديمن. أكمةة 

 وسةطهم يةأ  ة ق ، صةخدي  سةمل  رلةل الغةدب يةأ ي يةدف القلع  بمب أمم للم ال . األولل

  األصم. ال خد يأ محفور للممء رم ق صهديج

 بسةةهول ال ةةو  المعةةدوف رفةةدي  سةةه  مةة  اليةةمملأ القسةةم مةة كم رلةةل القلعةة  تيةةدف

 الحةد يةأ نتةوء كةأرلل بع ةد، م  "POZÊ KELOŞKÊ لوشكأ كه "ىم  وتبدو " وجويق "رممرا،

  هموار. لجب  الجنوبأ

 بة   داشةدي ىتةمال شةهدت بأنهم ويقول "بدرالدي "، بمسم القلع  ل سكو روج ه الس د يسمأ

 هموطةواألف رفةدي  منطقة  ريةمألد مة  السةن    وج ةدانهم وية ،العل "القيلبمش" آمكمن ري د 

 مة  ىمبلنةمهم مة  يتةذكدهم ال كمةم اخةدق، م ةم ر يةأ المعلومة  هةذه تتوثةق لةم ولك  الدين  ،

 لةةقيتع بمةةم أو التمريخ ةة ، المداجةةع يةةأ منهةةم التحقةةق نسةةتطع لةةم أيضةةم، جهتنةةم ومةة  السةةكمن.

 شهدتهم. تأال واأللداث بهم ارتبط الذ  درالدي ب بمسم أو القديم، واسمهم القلع  بنمء بتمري 
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 الدابع البحث

 

 

 القديمة والمسور الطرق

 الكرد جبل ميطقة في

 

  الطرق

 شةبك  سةوريم يةأ أسسةوا وىةد السةديع . المدصةوي  الطدق بنوا م  أول الدوممن يعتبد

 والتداب ةةة  المعبةةةد ، الدأل سةةة   منهةةةم والعسةةةكدي ، التجمريةةة  لأل ةةةداض الطةةةدق مةةة  واسةةةع 

 واية ،الق ولممية  للحداسة  الطةدق تلةك بجمنةب مدتفعة  أممك  يأ أبداجم أىمموا كمم الممهد .

 مةة  األبةةداج لتلةةك تةةؤم  الم ةةمه وكمنةةا والعسةةكدي . التموين ةة  واإلمةةدا ات الم ةةمه وم ةةم ر

  ةد .بع أمةمك  مة  بقسمط  أو األر   ، وال همريج األلواض م  أو واآلبمر القديب  األنهد

 عةضب هنةم  توجد كمم القديم . الدروب تقمطع رلل وال همريج اآلبمر تلك م  الكث د توجدو

 وبةدج BIRCIKÊ ىةدق مثة  ل لةون، وجبة  جومةه سةه  يةأ )بةدج( تسةمل التةيال التةأ القدق

 تحمة  القةدق أطةداف يةأ المواىةع مة  الكث ةد للةل ل مي  و  دهم. … القمص، وبدج ربدالو

 القديم . الدوممن   الطدق بعض مسمر رلل تقع ناكم أنهم ويعتقد "بدج"، أسم

 لهةم نةاوكم اليةدى  ، الدوممن   الوالي  رمصم  الدوممنأ العهد يأ لنطمك   مدين  كمنا

 بةدر تةتم األنم ةول  ةدب مع البدي  تتم البدي  ال الت وكمنا الوالي . أطداف مع صالتهم

 جبةةمل نهميةة  رنةةد المتوسةةط دالبحةة يحةةمذ  وكةةمن األول الممةةد وهةةأ: رأل سةة  ، ممةةدات ثةةالث

 ممةدوال االسةكندرون . مدينة  شةدىأ األمةمنوس جبةمل رلل ب الن ممد هو والثمنأ األممنوس،

 متةدالم السه  يأ طوروس، سلسل  بمحمذا  العمق سه  امتدا  رلل شممال ال عو  هو الثملث

  ةةدب نحةةو االلتفةةمف يةةتم ثةةم "مالت ةةه"، مدينةة  للةةل وصةةوال الكةةد ، وجبةة  األمةةمنوس بةة  

  السمبق  . الطديق   يأ العبور تعذر لمل يأ يستخد  وكمن األنم ول،

 منطقة  ربةد أحادهما رأل سة   : ممةدي  ربةد تةتم يكمنةا اليدق، مع لنطمك   صالت أمم

  بة  لالت مل جومه، سه  ربد :والثاني مبمشد . للب نحو شدىم متجهم الهوق" "بمب لمر 

   .والجييد األنم ول أواسط ومدن انطمك  
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)أ.بوا وربمر خمرط  للل وبملعو  
1
 أجداهةم التةأ وأبحمثه سوريم، يأ الدوممن   للطدق (

 معديةة  يمكننةةم ىوشةةمىجأ، ل وسةةف  " "أبطةةمل كتةةمب وللةةل ،1942 و 1925 رةةممأ بةة  

 النحةةو رلةةل والدومةةمنأ، ال ونةةمنأ العهةةدي  خةةالل والكةةد  سةةمعمن جبلةةأ يةةأ القديمةة  الطةةدق

 :"[19" ]الم ور التملأ،

  انطاكية: مديية من 

 تفدعي العمق، سه  ربد اليممل يأ لصالل   ومدين  لنطمك   ب   يمتد رأل سأ طديق -

 هنم  كمن ل ث ،QEREBÊL ب   ىده وجب  م دان مت ىدق للل أكبس م دان م  طديق منه

 رل ه. تدل آثمر ي ه تيال ال هم ، سكنأ مدكي

 ربد ش   زيمر  بجمنب ممرا جنديدس للل الحمل   الحمم  ىدي  م  يمد رأل سأ طديق -

) رفدي  مدين  وبموىع الدلم 
2
 بقدي  يمد كمن أنه الح  أ لب آخد، طديق منه يتفدع ثم ،(

  دبأ جسد رلل اليدى    فته للل رفدي  نهد ىمطعم جويق، سه  يأ القديم  "رنديب "

 استقممتهم رلل هدوتيم النهد، وسط موجو   أسمسمته والتيال كم،/1/ بحوالأ كفدو  ىدي 

 نسب م الواسع الطديق معملم أن كمم الجسد، لذلك ركمألي النهد م  اليدى   الضف  ورلل

 س دوس. مدين  للل يؤ   كمن أنه االرتقم  وأ لب القدي ،  دبأ الواىع المدتفع يأ موجو  

 نالمكم يأ أثد  ت  وجو  بدل   بملسكمن؛ رممد  مداكي يخد  كمن الطديق هذا أن ويبدو

   ىديم . ومقبد  سك  آثمر مع للنهد الغدب   الضف  رلل

 سيروس: مديية من

 :الثانيو الغدب. نحو لصالل   بمتجمه :األول رأل س  ، طدق أربع  منهم تخدج كمنا - 

 أمم أ.اليدى اليممل يأ الفدات رلل سم سمط مدين  بمتجمه :والثالث للب. مدين  بمتجمه

 دي وى رفدي  ربد لنطمك   م  اآلتأ الدأل سأ الطديق مع ل ت   بأرياز ي مد :الرابع

 الفدات.  دب "نيب" مدين  بمتجمه اليدىأ اليممل نحو متوجهم ىطمه

  :أخرى طرق

 نةةمبو، وكفةةد وبةةدا ، "بمسةةويمن، بقةةدق ويمةةد سةةمعمن ىلعةة  مةة  يبةةدأ رأل سةةأ طديةةق -

 نةةمبو، وكفةةد بمسةةويمن بةة   بمى ةة  منةةه أجةةياء تةةيال وال للةةب. للةةل شةةمس" وخةةداب وكلوتةةه،

)شمس خداب وشدىأ
3
). 

                                                           

 . 223رم يمت للب ، الكتمبمن الدابع والخممس ، ص -  1

ÊKA Rكمن لهذا الطديق أهم ته ، وكمن يستخد  للل أواسط القدن المم أ  ويسمل بملكد ية   -2

BAZIRGANA  ." طديق القواي" 

 .222رم يمت للب ، الكتمبمن الدابع والخممس ، ص  -  3
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 يهأ: الدروب أو الفرعية الطرق أمم

 وجلمةةه، "ب النةةه" BÊLANÊ للةةل الحمةةم  ىديةة  ىةةدب العةةم ، الطديةةق مةة  يتفةةدع طديةةق -

 الذكد. السمبق بملطديق ل    شدىم، و ياويه

 ي كورز ىدي  م  ويمد "ى بمر"، أو رفدي  ىدب الدأل سأ الطديق م  يتفدع طديق -

  سمعمن. جب  حون جومه

 ل لون، جب  تضمريس ويجتمز ىطمه، ىدي  ىدب الدأل سأ الطديق م  يتفدع طديق -

 الجنوب. نحو متجهم ل در وبدج وكفدنمبو، وبدا ، وك ممر، ميمش،  يد بقدق ممرا

 شدىم. وتتجه ل در" وبدج وبدا ، ك ممر، " ىدق م  يدر    روب منه وتتفدع

 أ دبةة الطديةةق مة  جةةيء مثة : منهةةم. القل ة  آثةةمر لال الةةذكد اآلنفة  الطةةدق مة  يبةةق ولةم

 األب "ذكدهةةةم بمسةةةويمن، ىديةةة  ىةةةدب مدصةةةوي  طديةةةق مةةة  وجةةةيء ذكدنةةةمه، التةةةأ كفةةةدو 

 يةأ مدصةوف ىةديم لطديةق آثةمرا يةذكدون شةدان نمل ة  أهةملأ بعةض ييال ومم ىوشمىجأ".

 التأكد. م  نتمك  ولم نمل تهم،

 – لةأ" گوبةه " ىلع  جه  م  اسكندرون  للل للب م  طديق مد تقدر ،1868 رم  ويأ

 فةدي ر نهةد رلل جسد بنمء تم كمم ،-جلبد ىدي   دبأ ل لون جب  رلل الحمل   لأ گوبه ىدي 

 رةةم  والجسةةد الطديةةق ذلةةك ايتتةةمب لفةة  وأىةة م ./205ص 3ج الغةةي / رفةةدي  مدينةة  موىةةع يةةأ

 الةذ  سةكندرون ا وطديةق كلةس مدينة  بة   طديةق تمه ةد يأ شدع ذاتهم، السن  ويأ ،1882

  ىطم . ىدي  م  بدءا رفدي  موىع م  يمد كمن

 ل ةث ىطمة  ىديتةأ بة   كةم12 بطول طديق يتح تم سوريم يأ الفدنسأ العهد بداي  ويأ

ً  مدكياً  كمنا التأ وم دانكأ القطمر محط   ل نهم. يأ كد ا  لقضمء مؤىتم

  المسور 

 يأ "،SABÛN SU صمبون نهد ورايده كم،150 لوالأ طوله "البمل  رفدي  نهد يقع

 ربورهم وسمأل  تسه   كمن ولذلك ال غدق. وآس م اليممل   سوريم ب   همم  ات مل منطق 

 وأىد  ج.الكد . م  الممري  النهدي  رلل الجسور لىمم  كمن أهمهم وم  رم ، اهتمم  مجمل

 أو األول نالقد للل بنمألهمم تمري  يعو  الدوممنأ العهد م  جسدان همم المنطق ، يأ الجسور

)الم ال   الثمنأ
1
 المختلف ، العهو  يأ مد  م  أكثد الجسدي  تدم م تم ىد أنه ويبدو ،(

 تلك يأ المواصالت لدك  يخدممن يياالن ال والجسدان الب ينطأ. العهد يأ وخمص 

 التأ العمم  المواصالت ولدك  ال  من ، انعدا  جداء م  بملسقوط مهد ان أنهمم لال النمل  .

  رل همم. تس د

                                                           

 . 219الكتمبمن الدابع والخممس ، صرم يمت للب ،  -  1
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  ويبل كم.1.5 بعد رلل هور  نبأ ىلع  شدىأ صمبون نهد رلل مقم  :األول الجسد

 لجمنبا يأ صغ د  سمبع  ويتح  متنمظدت  ، منهم اثنت   ك  يتحمت، سا وله  ،120 طوله

 الفتح  نأل ربمم الجسد، وصفا التأ الحديث  الكتمب   الم م ر تذكده لم الجسد م  الغدبأ

  االنتبمه. تلفا وال للجسد الغدب   النهمي  يأ وول د  صغ د 

 ولهط يبل  كم،/1/ بمسمي  األول الجسد شدىأ رفدي  نهد رلل مقم  :الثاني الجسد

 ردض ىنمطد، ه ئ  رلل يتحمتهمم محدب، الجسد شك  كب د . يتحمت ثالث وله  ،92

 بملحجمر . ومدصوي   متد 5.5 الممي   

 كفروم: جسر

 نهد مجدق وسط يأ موجو   آخد لجسد رك ي  هنم  جسدي ،ال هذي  للل ل مي 

 النهد. لمجدق اليدى   الحمي  صخور رلل المستند  ىوارده وآثمر كفدو ، ىدي  ىدب رفدي 

 السمبق  . الجسدي  بنمء ر د نفس للل البنمء وطديق  الحجمر ، تيمبه ويدل

  عفرين: مديية موقع في

 وى بمر ى بمر، جسد بمسم رفدي  نهد رلل ديمى جسد وجو  ،/167ص اليحن ، اب / ذكد

 موجو   خمألبه تيال ال أيضمً،  /1030تمري  للب، ألداث رم  / العح مأ ذكده لح   اسم

 يخد  كمن الذ  الدوممنأ الجسد نفسه هو الجسد ذلك يكون وىد ردشق بمر. ىدي   دبأ

)نيب – لنطمك   طديق رلل المواصالت لدك 
1
). 

 رفةدي ، نهةد رلةل كب ةد جسةد بنةمء تةم 1882 رةم  يةأ أنةه :/39ص 1ج الغةي / ذكد كمم

  ىمألالً:

 نمل ة  يأ الييم ي  ىدي  ىدب رفدي  نهد رلل جسد انعقد  ،1882هد/1300 رم  ))يأ

 أربعة  نفقتةه بلغةا واليخدية ، االتقةمن يةأ  مية  رح م لجد  جسد كلس؛ أرممل م  الجو 

 وانطمك ةة  وكلةةس للةةب بلديةة  صةةندوق  مةة أخةةذت رثممن ةةم، ذهبةةم وثمةةمن   أربعممألةة  آالف

  ةةعجم لل هةةم  رةةم لميلةة  ول مةة  رنةةده البلةةد  المجلةةس أولةةم رملةةه انتهةةمء ولةة   واسةةكندرون .

 دوىةة ميةةهو ا. يومةةم ي ةةمر واألر ةةمن، والعلمةةمء والعسةةكد الحكومةة  وأمةةداء الواليةة  وجهةةمء

 يةأ لجةد  رلل نقش مم وىدأت 23 ورد ه ىدمم 259 طوله يبل  بقدمأ الجسد هذا مسحا

  صورته: مم الغدبأ رأسه شمملأ

 اليةةوك  صةةملب األرحةةم الخل فةة  السةةالط   سةةلطمن رهةةد يةةأ المتةة   الجسةةد هةةذا أنيةةئ

 جم ة  لضةد  بةذلهم التةأ الهمة  ثمةد  لنيةمؤه وكةمن الثةمنأ، خمن ربدالحم د الغمز  السلطمن

                                                           

 مدين  " نيب " كمنا تسمل " تسويجمم " يأ الع ور اإل ديق   . -  1
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 أينةةد ، مم ريةةدس ىسةةطنط   الواليةة  مهندسةةأ رألةة س مهةةمر  وأثةةد للةةب، واليةة  والةةأ بمشةةم

 سةةةن  األ ةةةحل ر ةةةد مةةة  الثةةةمنأ ال ةةةو  يةةةأ لل ةةةه الميةةةمر الةةةوالأ لضةةةد  أسمسةةةه و ةةةع

 ر ةد مة  الثةمنأ ال ةو  يةأ كذلك يتحه وصم ف والد ، سن  يأ لنيمؤه وتم  .1880هد/1298

  ربدالحم د. السلطمن بجسد وسمأ لل ه الميمر الوالأ بحضور هد1299 سن  األ حل

 تةديقاو الجمرية  بملسة ول السممء وهطلا اليتمء، رل ه لأت أن يلبث لم الجسد هذا لن ثم

 األخيةةمب مةة  ألويةةم لل ةةه وسةةمىا األو يةة ، وبطةةون الجبةةمل ظهةةور مةة  رفةةدي  نهةةد رلةةل

 منةه ا كة شةديد  لملة  الجسد رلل ولم  النهد هذا تعمظم أن لال كمن يمم الجبل  ، واألشجمر

  بمألمس. يك  لم كأن يأصبح بع د، مكمن للل ألجمرهمم وسمىا ىنطدت  

 تةم  الةذ اسةكندرون  للل المؤ   المدكبمت لطديق معبد ألنه منه، البد وجو ه كمن ولمم

 مرمة البلةد  ال ةندوق ولضة ق بإرم تةه. الحةمل ىضةا يقةد المةذكور ، السن  يأ أيضم تدش نه

 ببعضةةهم وربطةةا العح مةة  األخيةةمب يمستحضةةدت الخيةةب مةة  بنةةمؤه أر ةةد لجةةدا؛ يع ةةده

 كةمن. ممك به االنتفمع ورجع البمى ت  ، القنطدت   أطداف رلل العح م ملبمبك ون ب بملحديد

 ىةةدو لال إلطفمألةةه النةةمس يجتمةةع ولةةم النةةمر بةةه ورلقةةا ال ةة ف رل ةةه أتةةل أن يلبةةث لةةم أنةةه   ةةد

  المذكور ((. ال ف  رلل خيبم أر د مد  بعد ثم يك . لم كأن رمم ا استحمل

 الجسةةد وهةةو النةةمس. ألسةةن  رلةةل تةةد  ي PIRA TEXTAالخيةةب جسةةد اسةةم ذكةةد اليةةيال

 القةدن ريةدينمت بداية  ويةأ المةذكور. الحديةق بعةد الحجةد  الجةيء رلل رقد الذ  الخيبأ

 رلةل موجةو   ركمأليه كمنا الذ  رفدي  نهد رلل الخيبأ ذلك بدل جديد جسد بنأ المم أ

 PIRA يسةمل ىديةب أمةد للةل وكةمن الحةملأ، الجسةد شةمملأ  30 بعد رلل رفدي  نهد  فتأ

TEXTA الجنةوب يأ الجديد الجسد  ون آخد لجسد أسمسمت هنم  كمنا كمم الخيب"، "جسد 

  بنمألهمم. تمري  معدي  م  نتمك  لم  ،50 بحوالأ

 منمكة ،1975 رةم  بنةمؤه تةم يقةد المدينة ، طديةأ يةدبط الةذ  الحملأ اليمملأ الجسد أمم

 مناأللمة بنةمء مة  وكةمن ،16/2/1974 رفةدي  لنهد كب د ي ضمن اثد سقط الذ  القديم الجسد

 تقديبم. 1898 رم  يأ

 :ميدانكي جسر 

 وىةد منهةم، كةم/1/ بعةد رلةل م ةدانكأ ىدية  مة  اليةدىأ الجنةوب يأ م دانكأ جسد كمن

 معجةمال يةأ ور  لسةبمم الدومةمنأ العهةد للةل بنمألةه تةمري  ويعةو م دانكأ، بح د  م مه  مدته

  السور . الجغدايأ

 "كف د"، ىدي  بجمنب الثمن   العملم   الحدب يأ جسدا بنوا نكل ياإل أن القول يمتنم وىد

 بقميم تيال وال رفدي ، للل والعمق سمعمن نوالأ م  القم م  بملمواصالت خمصم وكمن

 ممد ر  ربمر  يكمن الحملأ بمسوطه -ربدالو بدج طديق أمم هذه. أيممنم للل موجو   ركمأليه
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  الدكوب. متول وان للميم  لال ي لح ال   ق جبلأ

  المنطق ىدق معحم ت   المعبد ، الطدق م  واسع  شبك  هنم  الداه ، وىتنم يأ

 نهمم:م اثنمن رفدي ؛ نهد رلل لديث  جسور خمس  وهنم  رفدي . ومدين  النوالأ ومداكي

 ممأ جدنأ"، "ىده وا   رلل والدابع: سلور، ت  ىدي  يأ والثملث: رفدي ، مدين  يأ

  كمدو . جسد ويسمل م دانكأ سد جنوبأ يهو الخممس

 ج.األكراد في الحديدي الخط

 سطاألو اليدق ب   البدي  المواصالت طدق أهم م  السديع، اليدق ىطمر خط يعتبد

 ل نهم. وسطاأل واليدق بلس م أوربم ربط الذ  الول د وهو العيدي ، القدن بداي  يأ وأوربم

 الهمم . واإلىل م   المحل   األلداث م  بملعديد اسمه ويدتبط خمص . أهم   اكتسب ولذلك

 م  ممرال للخط الحديدي  العوارض رلل المدون التمري  ي ي د لنيمأله، تمري  ر  أمم

 م  االنتهمء أن ذلك م  ويستنتج .1912 و 1911 رممأ يأ صنعا أنهم للل رفدي ، منطق 

  .1913 أو 1912 رم  يأ كمن المنطق  يأ الخط تمديد أرممل

 كةم،61.5 اكةبس" وم ةدان ىطمه محطتأ ب   " رفدي  منطق  م  الممر القسم طول يبل 

 الحةدو  رلةل اكةبس وم ةدان وراجةو، ىةالق، وىةدط ىطمه، هأ: رأل س   محطمت أربع ورل ه

 بل ة ،الج المدتفعةمت يةأ محفةور  أنفةمق أربع  يأ الخط ويمد كت . نقط  للل ل مي  التدك  ،

 راجةةو نفةةق  ،165 الثةةمنأ راجةةو  ،540 األول وراجةة نفةةق  ،235 بطةةول ميةةعل  نفةةق وهةةأ:

 نهةةد رلةةل جومكةةه جسةةور: هةةأ لديديةة ، جسةةور خمسةة  رلةةل الخةةط ويسةة د  .130 الثملةةث

 رلةةل الميةةهور ĤEŞARGÊ وجسةةد وكةةت ، زراڤكةةأ، مةةمء رلةةل وزراڤكةةأ وآسةةتمرو، رفةةدي ،

 راجةو نفقةأ بة   الجسةد هةذا وي ة  ،HERDERE جسد أل منم ويسمل العم ق، ليمرگه وا  

  ةةور]الم الةةوا  . أسةةف  مةة  ارتفمرةةم  95 و طةةوال،  450 الجسةةد: وأبعةةم  والثملةةث، الثةةمنأ

"19]". 

 أمةم المنطقة . أبنةمء بةه ورمة  "ألمةمنأ" ولنيمء ت م م م  الخط هذا أن بملذكد والجديد

 EBDREĤMANÊ' رل كةأ ربةدالدلم  البنَّمء يهو والجسور لألنفمق الحجدي  األىواس بنل الذ 

'ELÎKÊ  ميعل . ىدي  م 
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 األرض". تمثالن ربما ودائرتين ثور رأسي بهما تحيط وقمر "شمس وثيي معبد مدخل -شمس خراب 

 

 الحثي. العهد من معبد -دارا عين تل
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 أقادم أطاالل بماناب لرجال أناه يعتقاد لتمثاال السافلي اليصف وبمانبها الرأس مقطوعة إمرأة تمثال -كفرنبو

 سريانية. كييسة

 

 للعبادة. برج وخلفه الروماني المدفن -ديرمشمش
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 المقبرة. مدخل وأسفلها سوريا، في مؤرخة كييسة أقدم مذب  -فافرتين
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 الكييسة. مذبح وخلفه "مارون" القديس قبر إنه يعتقد ما -براد

 

 الكاتب. صورة أعلى في ريه دوده كهف
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 كييسة. -حيدر برج

 

 القرية. جيوبي للعبادة دعمو أجزاء وخلفها كييسة مذبح -كيمار
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 هوري. نبي في الروماني العهد من مسرح

 

 صابون نهر على الروماني العهد من جسر
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 متقابالن. طاووسان  – كيمار
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 الفصل الرابع

 

 

 

 

 

 

 الخصائص القومية واالجتماعية

 في ميطقة جبل الُكـرد
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 تمهيد

لف ةةة  بيةةةأء مةةة  التف ةةة   الو ةةةع اإلثنةةةأ لمنطقةةة  رفةةةدي ، نسةةةتعدض يةةةأ هةةةذا ا

    لكة  يئةوالتدك ب العيمألد  والعمأللأ للفئةمت القوم ة  التةأ تقطنهةم، واأللةوال االجتممر ة

 وجممر  معدوي  ىديمم ولديثم. 

كةد ذكمن ارتمم نم الدأل سةأ يةأ هةذه الدراسة  رلةل التق ةأ الم ةدانأ، ل ةمي  للةل مةم 

أ يِق نةم يةالكتمب   التأ سنذكدهم يأ ل نهم، آمل   أن نكون ىد و لول المو وع يأ الم م ر

ك  الوصول للل الحد األ نةل المطلةوب مة  الدىة  وال ةواب يةأ مثة  هةذه الموا ة ع اليةمأل

م مملة . كمةالتأ تكم  تعتمد رلل الذاكد  اليعب  ، وي عب معهم رم   الوصول للل الحق ق  ك

مهم مةةة  خاللةةةه توث ةةةق جةةةيء مةةة  التةةةمري  أن للمو ةةةوع لسمسةةة   مع نةةة . ينأمةةة  أن نسةةة

 الحضمر  واإلنسمنأ للمجتمع الكد   يأ سوريم يأ للدق منمطق سكنمه.

 وتضم اللول  السكمن   لمنطق  رفدي  الفئمت السكمن   التمل  : 

هم داية  ىةدومويعتقةد أن ب العارب:وهم األكثدي  المطلق ، ويقطنونهم منذ القد .  األكراد:

 . للةةل الن ةةف الثةةمنأ مةة  القةةدن التمسةةع ريةةد وأواألةة  القةةدن العيةةديللةةل المنطقةة  يعةةو  

 يكم  ينح د وجو هم يأ ىدية  جلمةه، ويبلة  رةد هم تركمانيةمجمور  صغ د  م  أصول 

حةو نسةكنا  األرمان:بضع مئمت م  األيدا ، وىد تكد وا ربد اليم  بةمالختالط والةيواج. 

م م  م رتهةثةيدي  لثد المجمذر العثممن ة ، أسد  ب   أكدا  المنطق  يأ أواأل  القدن الع 200

ر الغمايأ رقد األربع نمت مة  القةدن المم ةأ للةل أرم ن ةم وللةل مدينة  للةب. مجمورةمت 

 المتنقل .

يةةأ  ومةة  الجةةديد بملةةذكد هنةةم، أن الفئةةمت القوم ةة  يةةأ المنطقةة  رمشةةا يةةأ وألةةم  وألفةة 

ث ةد مة   ة  السةوري ، والكرهو  الحكوممت العثممن   واالنتداب الفدنسأ والحكومةمت الوطن

القةةدق وخمصةة  يةةأ سةةه  جومةةه تضةةم أكثةةد مةة  يئةة  سةةكمن   ىوم ةة ، وتجمعهةةم روابةةط 

 اجتممر   رديد  كمليواج و  دهم. 
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 األول البحث

 

 

 األكــــراد

 العشائر والعائالت
 

، ولةةم ييةةك  األكةةدا   ملب ةة  السةةكمن يةةأ منطقةة  رفةةدي ، وهةةم يقطنونهةةم منةةذ القةةد 

اجةع ر/ييمركهم ألد يأ است طمنهم لهم رلل مدق ىةدون رديةد  ولتةل القةدن التمسةع ريةد، 

 ./ي   التمري 

اب، تجمعم سكن م يعل مً، وهةأ تتةوزع رلةل سةبع نةو 326وتوجد يأ المنطق  مم يقمرب 

%، وهةةأ نةةوالأ: شةة   الحديةةد، راجةةو، 100ييةةك  األكةةدا  يةةأ خمةةس منهةةم نسةةب  تقةةمرب 

و هم بطلأ. أمم العدب والفئمت األخدق القمطنة  يةأ المنطقة  ي نح ةد وجةبلب ، شدان، مع

 رفدي . –يأ نمل تأ "جنديدس والمدكي 

ن، ينتمأ أكدا  المنطق  للةل رةد  ريةمألد رأل سة  ، هةأ: شة خمن، آمكةمن، رشةوان، ب ةم

  ملالن،  نمن، شكم ، روبمر ...لل ، وهنةم  مجمورةمت ىبل ة  أخةدق صةغ د  نسةب م. ومة

العهةةد  لةةذكد بةةأن التنحةة م االجتمةةمرأ القبلةةأ كةةمن سةةمألدا يةةأ المنطقةة  لتةةل أواخةةدالجةةديد بم

عالىةمت العثممنأ. وارتبمرا م  نهمية  القةدن التمسةع ريةد وأواألة  القةدن العيةدي ، للةا ال

للةةل  اإلىطمر ةة  محةة  الةةدوابط العيةةمألدي ، وانتقةة  النفةةوذ االجتمةةمرأ مةة  مؤسسةة  العيةة د 

 كمن  "آ م" رلل خلف   ريمألدي  ىديم .اآل موات، ونمل بعضهم لغب وم

ابتةةةداء مةةة  الن ةةةف الثةةةمنأ مةةة  القةةةدن العيةةةدي ، وبعةةةد تطب قةةةمت ىةةةمنون اإلصةةةالب 

اليرارةةةأ، تداجةةةع النحةةةم  اإلىطةةةمرأ أيضةةةم أمةةةم  ظهةةةور الفئةةة  المعدويةةة  بملبدجوازيةةة  

دار اليرار  ، وسةم ت معهةم رالىةمت اجتممر ة  جديةد  أخةذ رأس المةمل مدكةي النفةوذ والقة

 هم. وهذا مم أ ق للل ص م   لعالىمت اجتممر   جديد  يأ ج. الكد .ي 

ولذا كنم نبحث ر  العيمألد والعمألالت يأ جب  األكدا  خالل القةدون المم ة  ، يلة س 

تيج عم للنيرمت العيمألدي  أو تفض ال لهم كتيك ل  اجتممر ة  مضةل رل هةم الةيم  ولةم يعةد 

ن، كمةةم لةةم تعةةد مقبولةة  ال اجتممر ةةم وال لهةةم وجةةو  يةةأ المنطقةة  منةةذ أكثةةد مةة  ن ةةف ىةةد
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لضمريم. خمص  وىد ارتبط زمنهم يةأ المنطقة  ب ةدارمت ونيارةمت راب  ةح تهم مئةمت 

 ب  األلوف م  الضحميم لتل بداي  القدن العيدي  رلل األى . 

 كتمة  لالولكننم نعتقد أن أي   راسة  اجتممر ة  وسةكمن   وتمريخ ة  لجبة  األكةدا ، لة  ت

ومةم  ومعدي  أو مرهم وزرمممتهم، وذلك لمم كةمن لهةم مة  نفةوذ يةأ المنطقة  بذكد ريمألده

قتضةأ جمورهم لفتد  زمن   ل سا بملق  د ، كمم ارتبطا أسممؤهم بألداث هممة ، ولةذلك ت

 ةةدور  البحةةث الوىةةوف ل ملهةةم، والحةةديث رنهةةم، وتوث قهةةم، ألنهةةم أصةةبحا جةةيءاًً  مةة  

 مم أ ج.الكد  ول م  سكمنه. 

السمبق  لدصا الدول  العثممن   رلل اسةتغالل العيةمألدي  والقبل ة  لتوط ةد يفأ العهو  

أركمن لكمهم. يمستنبطا لنفسهم أنممطم ل ارية  لحكةم المنةمطق واألىةمل م ربةد تعييةي مكمنة  

رؤسمء العيمألد ي هم، وللكم  ربطهم بمإل ار  المدكيي ، يأ دىا رل هم ألقمبم ورتبم رسةم   

)رديةةد 
1
)يةةأ تنف ةةذ األوامةةد السةةلطمن   يةةأ تح ةة   الضةةداألب ، ثةةم اسةةتخدمتهم(

2
، وتةةأم   (

الجنو  ومؤن القوات التأ تمد م  منمطقهم، مقمب  لطالق يد هةؤالء اليرمةمء المحل ة   يةأ 

لكم ريمألدهم بأ  أسةلوب كةمن. وبةذلك أصةبحا  ملب ة  هةؤالء اليرمةمء، ومعهةم السةلط  

ونه م  أنواع الحلم، والتبع  ، واألرداف العثممن  ، مو ع كده النمس، بسبب مم كمنوا يعمن

 والتقمل د الجمألد ، وال دارمت التأ ال طمأل  م  وراألهم. 

 وىةةد رةةمنل اليةةعب الكةةد   مةة  العيةةمألدي  مةة  النمل ةة  الس مسةة   أيضةةم، وذلةةك بسةةبب

بمشةدا ارتبمط العديد م  زرممء ريمألدهم بمخططمت الدول التأ لكمتهم، وكمن ذلك سببم م

 تكمسمت ثوراته. يأ تمييقه وان

يةةد وىةةد بةةدأت الةةدوابط العيةةمألدي  بملتفكةةك يةةأ المنطقةة  منةةذ أواخةةد القةةدن التمسةةع ر

آخةد  وأواأل  القدن العيدي ، وجمءت الحدك  المديدي  يأ أواسط القةدن العيةدي ، لتمةيق

ف كد يةم مم تبقا م  تلك الدوابط، ولم يبق منهةم لمل ةم لال الةذكدق. ومةع ذلةك؛ ىلمةم ت ةم 

 ال يعدف أصوله العيمألدي .  يأ الجب 

ويةةأ اآلونةة  األخ ةةد ، بةةدا وكةةأن هنةةم  مةة  يسةةعل للةةل لل ةةمء الةةدوابط العيةةمألدي  مةة  

                                                           

 وهم لسب التسلس  م  األ نل للل األرلل: -1

 يمرس   تعنأ س د. -آ م: تسم   كد ي   -  

 = ب ك محلأ. Begتعنأ "أنحمء" بمللغ  الكد ي  + بك  Derebeg :Dere ه ره بك  -  

ياً بمسم مم للدتب  بك أو بم  بك: وتعنأ الب ك الس د. كمنا السلطمت العثممن   تمنح لمم  هذه ا -  

 "كور ". Kurkتيبه العبمء  وتسمل 

جمن   د لس  بمشم وأل منم م دم دان: م دم دان كلم  كد ي  تعنأ أم د األمداء. وكمن األم -  

 هذه المدتب .يحم   1600پوالت الكد   لمكم والي  للب يأ رم  

 كمنا السلطمت العثممن   تجبأ  ديب  الخداج م  ريمألد ج.الكد  لتل أواأل  القدن العيدي .   -2
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جديد، ويسمهم يأ ذلك تد   األو ةمع االىت ةم ي  واالجتممر ة  والس مسة   العممة ، وبقةمء 

ض مقدار م  التخلف والجه  واألم   التةأ تطة  بدأسةهم كلمةم واتتهةم الحةدوف، يتةديع بةبع

العمألالت والمجمورمت العيمألدي  القديم  للل تيك   لجةمن رمألل ة  وريةمألدي ، ولكنهةم  ون 

 طمأل  كمم نعتقد.   

د "، أيضةة  مةة  كتبةةم يةةأ بدايةة  رقةةروناادووب  ةةد  ليسااكووي ع ةةدا الفدنسةة من "روج ةةه 

 األربع ن ةةمت مةة  القةةدن العيةةدي ، رةة  الو ةةع العيةةمألد  والعيةةمألد يةةأ منطقةة  ج.الكةةد 

 قد ذكدا رد هم ومواىع سكنمهم واهم تهم... ىديمم، ي

، أكةدا  ج.الكةد  1939يأ  راس  له ر  أكةدا  سةوريم لتةل سةن   روندووىسم  ب  د 

)وريمألدهم ورد هم رلل النحو التملأ
1
): 

 

 كوجد و  دهم ش خمن جو  أوكجم ايي ي  شكمكأ آم كأ العي د 

 2000 9000 10000 10000 6000 4000 نسم 
     

ايةق مةع مو وع ذاته، كمن العثممن ون ىد ىسموا منطق  ج.الكةد  ل اريةم بمةم يتوويأ ال

 ن التمسةعأممك  سك  العيمألد، آخذي  بع   االرتبةمر القبمألة  التةأ كمنةا ذات نفةوذ يةأ القةد

لقبمألة  اريد وبداي  القدن العيدي . مث : آمكمن، ش خمن، ب من، شكمكمن، وتحت  ىدق هةذه 

لغدب ة  جنوب ة  االجبل   اليممل   لجب  الكد  تقديبم. أمةم النةوالأ ال األربع  كمم  المدتفعمت

"، م  الجب ، وهأ "ليت من" و"خمست من"، ل مي  للل نمل   سه  "جومه" وجب  "ل لةون

يتسةةكنهم مجمورةةمت ريةةمألد كد يةة  أخةةدق مثةة   نةةمن، شةةدى من، مللةةأ، كةةوجد، روزكةةأ، 

 ."[9]الم ور "، ال …ب سكأ، كوسم، خملتأ، 

طدق هنةةم بيةةأء مةة  اإلسةةهمب لمةةم كةةمن رل ةةه و ةةع كةة  ريةة د  مةة  النةةوالأ وسةةنت

 زرمممتهةمواالجتممر   والتمريخ  ، وأهم تهم، و ورهم يأ المنطق . مع ذكد أبةدز رمألالتهةم 

أو  ورجملهةةم ىةةديمم ولةةديثم.   ةةد ملتةةيم   يةةأ تسلسةة  ورو هةةم بأهم ةة  العيةة د  أو كبدهةةم

 نفوذهم.

 

 

 Mala 'Umê û Gênc    آل عمو وكي 

                                                           

 .1994-/6-5مجل  الحوار العد ان / - 1
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األصةة   تتبةةمي  اآلراء ىلةة ال لةةول األصةةول القوم ةة  والعيةةمألدي  لهةةمت   العةةمأللت   ذات

 الميتد ، واأللداث المتعلق  بهمم. ونور  ي مم يلأ أهمهم:

)يقةةول السةة د روج ةةه ل سةةكو
1
رةة  آل كةةنج بةةأنهم مةة  أصةةول تدك ةة ، وىةةد يةةدوا للةةل  (

")المنطق  م  أطداف مدين  "ىون  
2
ن التمسةع ريةد، ونةمزروا الدوبةمري   يةأ أواألة  القةد (

 أصحمب ىلع  بمسوطه و يعوهم للل سطح جب  ل لون منطق  الدوبمري   الحمل  . 

 ورلل  دار هذا الدأ ، هنم  رواي  شةعب   هممية   تية د للةل أن آل رمةو مة  أصة 

مرتهم البةةمنأ "أرنةةمؤوط"، ويعتقةةد أن لرةةم   آل رمةةو للةةل أصةةول تدك ةة  أو ألبمن ةة ، ىةةد أشةة

 ألالت أخدق نت ج  المنميسمت العمألل   يأ المنطق .رم

، رة  رية د  673صور  تمري  ىدومهم للل المنطق ؛ يتحةدث السة د وصةفأ زكديةم، 

لقةةدن اأواألةة   –"الجةةو " بةةأنهم كةةمنوا يةةأ أنحةةمء ىون ةة ، للةةل أن أمةةد السةةلطمن سةةل م األول 

لقضةةمء، لحمةم  جنةوبأ ابةنقلهم لل هةةم، يمسةتقدوا ي هةم، وهةم اآلن يةةأ نمل ة  ا -السةم س ريةد

قةد ىدي ، ويؤلفون رية د   ن ة  بقطعةمن الغةنم والب 82ب ا، منتيدون يأ  4500ورد هم 

 والخ  ، وميهور  منذ أج مل بجفوتهم وكثد  أشق مألهم. 

وياللةةةظ مةةة  سةةة مق الحةةةديث هنةةةم، أن البملةةةث ربمةةةم ى ةةةد جممرةةة  آل رمةةةو وكةةةنج 

أ " يةأ المنطقة ، يجةو  اسةم جغدايةبفدر همم، لذ ل سا هنم  رية د  معدوية  بمسةم "جةو 

يطلق رلل سةه  معةدوف. وربمةم كةمن السةبب يةأ التسةم  ؛ أنةه ل نمةم خضةع سةكمن ىةدق 

نهةم سه  جومةه لنفةوذ الوايةدي  الجةد  مة  آل كةنج، ظة  السةكمن المجةمورون لجبة  الكةد  أ

ريةةة د  والةةةد  متجمنسةةة  ولقبةةةوهم بملةةةد "جةةةو "، رلمةةةم أن سةةةه  جةةةو  تسةةةكنه العديةةةد مةةة  

 مت القبل  .الجممر

)وهنةةم  م ةةدر هةةم  هةةو كتةةمب تةةمري  كلةةس للقةةم ر 
3
، يؤكةةد كد يةة  "أومةةد آ ةةم آل (

 ، ل   يتحدث رنه ىمألال:Omer Aĝa al `Umoرمو" 

سةةلما كلةةس لةةد "أومةةد آ ةةم"، لال أن لمكمهةةم السةةمبق لسةةممر   آ ةةم "ويعةةدف بل ةةم 

 -سلقديبة  مة  كلةربمم كمن م  أجدا  رمأللة  "معجونةو" الحمل ة  يةأ ىدية  ىطمةه ا-معجون 

ألكةدا ، استطمع الس طد  رل هم ثمن  ؛ ممم  يةع "أومةد آ ةم"، ولكونةه كد يةم، للةل تحديةك ا

  . 1808يهمجما ىواتهم مدين  "كلس" ولمصدتهم مد  ثالث  أشهد يأ رم  

استلم بطمل آ م "األب" لكةم كلةس مةد   1740وجمء أيضمً يأ نفس الم در: يأ رم  

                                                           

 .8جب  الكد ، ولدك  المديدي ، روج ه ل سكو، التدجم  للل الكد ي  مممد جمو، ص - 1

 ثممن ون للل نوالأ مدين  ىون   يأ أواسط األنم ول.هنم  الكث د م  الكد  الذي  هجدهم الع - 2

. مؤلفه م  أن مر الدول  العثممن   يملكممل  . يلو أن أومد 72كتمب "تمري  كلس للقم ر " ص -3

 آ م كمن تدك م أو ألبمن م، لتجمه  ذكد جنس ته، أو لم يذكدهم رلل األى . 
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ئةةمً بملميةةمك  بةة   كلةةس وأهةةملأ ك ةةد ا ، يةةمىتحم األكةةدا  كلةةس رةةم  والةةد، وكةةمن لكمةةه مل 

وسببوا لهم خسمألد كب د . ثم همجمهم األكدا  ثمن   وأسدوا ممأل  شخص مة  أهةملأ كلةس((، 

 . 64ص

، لن هذه الدواي  التمريخ   للقم ر  هذه بخ ةوص بطةمل آ ةم وآل رمةو وكةنج رمومةم

 لكد ي .ا، التدع مجمال لليك لول أصولهم والتأ ارتمد ي هم رلل وثمألق الدول  العثممن  

ومة  الكتمبةمت التةأ تحةدثا لةةول هةذا المو ةوع، مةم ذكةةده السة د مممةد جمةو متةةدجم 

د ية . كتمب "جب  األكدا  ولدك  المديدي " لمؤلفةه روج ةه ل سةكو، مة  الفدنسة   للةل الك

ج، مةم آ م كن ر  تمري  هذه العمألل  نقال ر  ألد ألفم  بطمل /18/وجمء يأ هممش ال فح  

 يلأ:

"اليةمب" بملكد ية . أنجةب كةنج ولةدا  Gênc))أول جد معدوف لهذه العمألل  كةمن كةنج 

) "رم" أو رمد، وخلف "رم" ثالثة  أوال  هةم: كةنج وبطةمل و"اومةد" 'Umسممه 
1
. وكةمن (

نسةب  للةل رية د  ملةالن الكد ية . أمةم كةنج آ ةم يقةد أتةل مة   بطال آغا المللاييقمل لبطمل، 

ون ة " وهةو مة  أصة  كةد   ليييةد ، وللةل اآلن يوجةد لهةم أىدبةمء لةول مدينةة  نةوالأ "ى

أوريه" وهم ليي يون، ويقط  ىسم مة  هةذه العمأللة  مدينة  "زاخةو" ويقةمل لهةم رمأللة  -"رهم

. أمم ر  اال رمء القمأل  بأنهم مة  أصة  تدكةأ، يإنهةم ل سةا لال مة   سةمألس Umo'"رمو" 

 أيم  االنتداب الفدنسأ، بسبب الجفمء العمأللأ((. بعض رمألالت المنطق  لدق الس د ل سكو

تةألف مة  توبذلك يكون آل رمو وك ن ج  ينتمون للل ىب ل  "ملالن" الكد ية ، وهةأ ىب لة  

 رد  ريمألد، وب نهم ليي يون أيضمً.

ولول ليي ي  آل كةنج، يقةد كةمن لةول مدينة  ىون ة  يةأ القةدن   الثةمم  والتمسةع ريةد 

اإليةي ي  . ثةم لن الكث ةد مة  مقةمتلأ بطةمل آ ةم كةمنوا ليةي ي   مة  أردا  كب د  م  األكةدا  

]راجةع ي ة  العيمألد اإليي ية  المتحملفة  معةه يةأ المنطقة ، مثة :  نةمن وخملتةمن و  دهمةم، 

. كمةةم أن آل كةةنج ورمةةو كةةمنوا يسةةتنجدون بةةمإليي ي  ، ويقبلةةون الح ةةم  الدين ةة  يةةأ ج.الكةةد [

)تمسع ريدخدممتهم  ون سواهم يأ يتد  القدن ال
2
). 

                                                           

ه. يمآل وات ىديمم كمنوا يتيوجون بأكثد أ لب الح  أن أومد ولد بعد ويم  والده وسمأ بمسم -1

 م  امدأ ، وتكون اليوج  األخ د  رم   يأ س  اإلنجمب ب نمم يكون اآل م ىد شم  أو وايته المن  .

يتوايق هذا التمري  األخ د وزم  جد جد  واسمه رلأ ىهو ، وكمن ليي يم م  ري د  " نم"،  -2

والد ، انهم كمنوا يستح لون الضديب  م  أطداف وم  مقمتلأ بطمل آ م أو أومد آ م، ونق  للأ 

"لواء خمتون" )وهأ رلل األ لب زوج  أومد آ م الثمنأ  Hewe Xatûnللب. كمم استنجدت 

يأ العقد السم س م  القدن التمسع ريد(، بإيي يأ كفدسفده لد  تهديدات خل   آ م لج أومد 

تلك الس د  هؤالء اإليي ي   األرا أ لقديتهم "ىيله" يأ شمملأ ىدي  لمم ، ورلل لثدهم منحا 

 الواىع  ب   جنديدس وكفدسفده مكميأ  لهم. وبعض آ وات كفدسفده هم ألفم  هؤالء اإليي ي  .
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مةو وبلقمءاتأ مع بعض شخ  مت هذه العمألل ، ومنهم الس د يةمألق بة  ريعةا آ ةم آل ر

 ة  التمريخ المهتم بتمري  رمأللته، وبملمقمرن  مع المعلوممت التأ ل لنم رل هم مة  الم ةم ر

 :و التملأالتأ ذكدنمهم آنفم؛ يمكننم الحديث ر  تمري  هذه العمألل  يأ المنطق  رلل النح

لسة د ا  تمري  هذه العمألل  يأ المنطق  للةل رهةد السةلطمن سةل م األول، لسةب ىةول يعو

ِلة   لةل لوصفأ زكديم، ولك  م  المؤكد أيضم أن ىسةمم مة  هةذه الجممرة  ىةد ارتحة  أو ر 

هةم وأواسط األنم ول... لثةد ى ممهةم بحدكةمت ر ة من رلةل العثمةمن    يةأ أنحةمء أورية ، 

 الجديد  بمألنم ول بلل "بهلوان". يعديون لمل م يأ منمطق سكنمهم 

سةتلم ا، ل نمةم 1740أمم التةمري  المعةدوف لهةذه العمأللة  يةأ ج.الكةد  ي عةو  للةل رةم  

 بطمل آ م لكم سنجق كلس، كمم تحدث القم ر .

ه لكومة  لوسلما زرمم  العمألل ،  أومد آ موبعد ويم  بطمل، آ م تسلم ولده "ر م  " أو 

خفةق أ  اسةتد ا  لكمهةم ثمن ة ، لكنةه 1808، يحمول يأ رم  كلس، ثم مم لبث أن ريل رنهم

 يأ ذلك، وتداجع رنهم للل سه  جومه. 

 يدسةوان" أصةةحمب نفةوذ يةةأ المنطقة ، ينيةةب  -لةج رمةةد زا ه "لةج أومةةدوكةمن أل 

القسةم  نياع مسلح ب   العمأللت   لول المدارأ، تمك  خاللهم آل رمو م  بسط نفوذهم رلل

بقيةل   م بنو ي ه موىعم مح نم ىدب ىدي  الحمم  الحمل  ، ردياالجنوبأ م  سه  جومه، ث

 "ثكن " رمد آ م، وصمرت مقدا إلىممتهم.

أل  اتويأ أومد آ م وخلةف ثالثة  أوال  هةم: بطةمل وىمسةم ولبةداه م "ليةبش". يمسةتقد 

وال ا، أأ  ذكد، يدبمةم تةويأ  ون أن يخلةف  لقاسميأ ىدي  "جلمه"، ولم يد   بطالاألكبد 

مبنةةل يتوجةةه للةةل موىةةع ىديةة  لسةةكمن واسةةتقد هنةةم ، ثةةم ىممةةا العمأللةة  بتةةدم م ال ياابشإأمةةم 

ه األثةدق الةذ  يسةمل ىلعةة  "تقلكةه" الموجةو  يةةأ جبة  ل لةون شةةدىأ ىدية  لسةكمن، وجعلةةو

  مدكةةيا لنفةةوذهم يةةأ تلةةك النةةوالأ، بعةةد أن تجمةةع لةةولهم أهةةملأ تلةةك القةةدق مةة  األكةةدا

ذهم للةل م  ىب ل  " نم" يسةمل "سةورو". ثةم امتةد نفةو اإليييدي ، وألد زرممألهم المعدوي  

عتةأ جب  ش دوان يأ اليدق، وللل ىدي  تدممن   يأ الجنةوب، واسةتولوا بعةد ذلةك رلةل ىل

 سمعمن وبمسوطه، وأىمموا يأ ىلع  بمسوط . 

 بعده  خلوا يأ نياع مع ري د  روبمر  أصةحمب النفةوذ يةأ القسةم األرلةل مة  سةه 

ل ة  مريون رلل ال ةعو  للةل جبة  ل لةون واإلىممة  يةأ ىةداهم الحمجومه، ممم ا طد الدوب

 المعدوي . 

ل نهم تنبها السلط  العثممن   للل تحدكةمت آل رمةو هةذه، ولمولةا لخضةمرهم بةملقو  
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تةةمر  وبةةإ داألهم بمةةنح امت ةةمز جمةةع الضةةداألب يةةأ واليةة  للةةب تةةمر  أخةةدق، خمصةة  وأن 

 ئذ. السلط  العثممن   كمنا يأ لمل   عف كب د ل ن

لتلهةم، ويأ تلك األثنمء، همجم لبداه م بمشم اب  محمد رلأ بمشم والأ م ةد سةوريم وا

 ، و يع بملعثممن    للل أواسط األنم ةول. ويةأ طديةق رو تةه مة  للةدق معمركةه المحفةد

م بطةمل آ ة  رمه بطمل آ م للل مقده يأ ىلع  بمسوطه، يقبة  لبةداه م بمشةم الةدرو ، وأىةم  لةه

 . قمل أنه ىد  الذبمألح رلل طول الطديق ب   ىديتأ طدنده وبمسوطهول م  رح م ، وي

أثةةمر  ل نهةةم ابلغةةه لبةةداه م بمشةةم، لرفةةمءه مةة  الضةةداألب تكديمةةم لحفموتةةه، األمةةد الةةذ 

 ً ر وبعةد جةدال  ةم … لف ح  بطمل آ م وىمل: بأن هذا يعنأ أنك تفدض سلطتك رلأ أيضةم

 لبداه م بمشم بمسوطه مهد اً بسوء العمىب .

لبة   اذلك تحمي  لبداه م بمشم رلأ بطمل آ م، يدرمه للل للب بحجة  لصةالب ذات  بعد

يمرتقلةةه وأردمةةه مةةع ابنةةه ليةةبش ومدايقهمةةم رلةةأ شةةند  مةة  ىديةة  … ربةةد بعةةض األر ةةمن

ب معداته تحا أسوار ىلع  للب، ثم  ينوا خةمرج للةب يةأ موىةع ال يةيال معدويةم يةأ للة

 رلل اسم بطمل آ م.…  مبحأ "آ  ول" أو "آ م يول"، أ  طديق اآل

 Betalê Betêl xudanê kela Basûtêوهنم  مقمطع م  أ ن ة  تمجةد شخ ةم يسةمل 

م "بطمل اب  بطمل صملب ىلع  بمسوطه". وهأ أ ن   الزالا خملةد ، وسةمعا مقةمطع منهة

  رةمدارا م  جدتأ التةأ كمنةا مة  موال ةد أواخةد القةدن التمسةع ريةد. واأل ن ة  تتحةدث 

كمةم  لبطمل الثمنأ اب  بطةمل األول الةذ  ذكةده القةم ر  يةأ تةمري  كلةس،ألداث وبطوالت 

ن تتحةدث رةة  زيةةمر  لةه للةةل م ةةد ولقمألةةه بةوزراء وىةةم   جنةةو  محمةد رلةةأ بمشةةم. ويبةةدو أ

مةد آ ةم" كمن ىد استلم اليرمم  يأ ىلع  بمسوطه بعةد تداجةع نفةوذ رمةه "أو االبن بطمل آ م

 ةم آ. وبهةذا اليةك  يكةون بطةمل 1808والأ رةم  أو ويمته أو بعد خلعه م  لمكم   كلةس لة

 .1832االب  آمدا لقلع  بمسوطه ونوال هم بعد العم  المذكور ولتل مقتله سن  

التمةد   بعد هذه الحم ث  أظهد رمد آ م ب  لبداه م "ليبش" /وهو أب  شق ق بطمل آ م/

لقةةوات لال أن ا انتقممةةم لعمةةه، وراب يجمةةع أن ةةمره والمةةوال   لةةه لمواجهةة  لبةةداه م بمشةةم،

ا  بمتفمى   كوتمه ةه،  عةم ت يالم دي  كمنا ىد انسحبا م  سوريم تحا  غوط  ول   تِوج 

وتةه ىالس طد  العثممن   مجد ا رلل سوريم. ولك  استمد رمةد آ ةم يةأ ر ة منه، واز ا ت 

 وتوسع نفوذه للل أطداف للب، ويجبأ الضداألب منهم. 

العثمةمنأ بةأطداف منطقة  ج. الكةد ،  ويةأ للةدق المنمسةبمت، صةدف مةدور السةلطمن

يق ةةده رمةةد آ ةةم يةةأ نةةوالأ لصةةالل   يةةأ اليةةممل، وطلةةب مقمبلةة  السةةلطمن. وخمطبةةه 

السلطمن ىمألال، "يمرمد، رل ك سةبع  ريةد  لكةم بمإلرةدا ، ولكة  ليةجمرتك؛ رفةوت رنةك 

 يقمل رمد آ م للسلطمن: أنا تعط نأ ش ئم هو لةأ، لننةأ أطلةب". وسأر نك وال م رلل للب

لتل  ميق، أسو  بمحمد رلأ بمشم والأ م د. ل نهم تحمي  رل ه السلطمن بدروق  راسة  
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األمةةةد. وبةةةدال مةةة  أن يدسةةة  السةةةلطمن يدمةةةمن 

الموايقةةة  رلةةةل طلبةةةه، أرسةةة  لةةةه ىةةةو  كب ةةةد  

ارتقلتةةةةه، وسةةةةمىته مكةةةةبال للةةةةل  ميةةةةق. ولكةةةة  

تعةةدض الموكةةب يةةأ الطديةةق للةةل  ةةمر  مةة  

المدايقة ،  ردب اليمد، يتييا القو  العثممن ة 

ويك أسد رمد آ م، وأصطحبه المغ دون معهم 

للل مضةمربهم، وبقةأ رمةد بة   رية د  اليةمد 

مةةد  مةة  الةةيم ، وييةةمركهم  ةةمراتهم. يتنةةمهل 

أمةةةده للةةةل السةةةلطمت العثممن ةةة ، وسةةةعا للةةةل 

ارتقملةةه، ممةةم ا ةةطد المغةةم ر  نحةةو الموصةة ، 

وتيوج هنم  مة  للةدق نسةمء رية دته ملةالن، 

 . وخلف منهم ولدي 

ولمةةةةم خلةةةةع السةةةةلطمن العثمةةةةمنأ، أصةةةةدر 

السةةةةةلطمن الجديةةةةةد رفةةةةةوا رممةةةةةم رةةةةة  جم ةةةةةع 

المحكوم   والمطلوب  ، يمنتهي رمد آ ةم ىةدار 

العفةةو، ورةةم  للةةل جبةة  الكةةد ، وكةةمن ىةةد خلةةف 

. ولمةم وثةق رمةد آ ةم مة  حيادري هم ولدا اسةمه 

هدوء األو مع وصدق ىدار العفو، ىدر السفد 

ولديه، ولكنه تةويأ يةأ الطديةق بنةوالأ  يدالةيور، و ية  للل الموص  إللضمر زوجته و

هنم ، يواص  ولده ومدايقوه طديقهم للل الموصة . أمةم زوجتةه، يقةد ريضةا المجةأء أو 

التخلأ رة  أوال هةم، وبق ةا يةأ الموصة ، ورةم  ل ةدر آ ةم للةل ج. الكةد  ل تةولل زرممة  

 العمألل .

لأ" مة  ىدية  "سة ويم"، يأنجةب تيوج ل در آ م بإمدأ  م  رمألل  رم كأ "رم كأ كةم

. وأحمااد"ليةةبش"  إبااراهيممنهةةم ولةةدا سةةممه رمةةد، ثةةم تةةيوج مةة  أخةةدق أنجبةةا لةةه ولةةدي ، 

آ ةم، وكمنةم أصةحمب جةمه ونفةوذ  وأساعدومنهمم تنحدر رمألل  آ وات ىدي  لسكمن، خملد آ م 

 يأ نمل تهم للل أمد ىديب.

لأ ل در" وهو م  موال د أمم رمد آ م ب  ل در آ م، يقد خلف ولدا ول دا سممه "ر

. وىد تد  رلأ ل در أو ل در آ م ىدي  لسكمن واستقد يأ ىدي  "يديدي " 1866رم  

الحمل  ، يأصبحا القدي  مع نهمي  الحدب العملم   األولل للل مدكي لىطمرأ هم  يأ 

ذو مكمن  لدق السلطمت العثممن  . وممم م ي زرممته،  علي حيدرج.الكد ، كمم أصبح 

ه بمئمت رمألالت المهمجدي  األرم  يأ زم  ا طهم  األتدا  لهم، يقد ردف اهتممم

 (1921_1866)حيدر آغا /علي حيدر
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 بملكد  والنفوذ. 

د ، مخلفم ولدي ، همم: رمد ي ضأ "أومد آ م"، ومحم1921تويأ ل در آ م رم  

 ريعا "ريعا آ م". وىد خلف ك  منهمم سبع  أوال . 

يتهم   رمةد آ ةم، وىةدتعدف هذه العمألل  لمل ةم بةلل ل ةدر آ ةم، نسةب  للةل ل ةدر آ ةم بة

ةةِلما يةةأ معحمهةةم مةة  اإلصةةالب  الدأل سةة   الحمل ةة  هةةأ يديديةة . وهةةم أصةةحمب أمةةال  س 

 اليرارأ، وذلك بفض  كثد  رد هم ونفوذهم لدق السلطمت المعن  . 

  بةوآل رمو م  العمألالت التأ لم تسك  مدينة  رفةدي  كغ ةدهم مة  آ ةوات المنطقة ، 

القةةةدن العيةةةدي . ورجةةةملهم كدمةةةمء بيةةةك  رةةةم ،  ارتبطةةةا بةةةملمجتمع الحلبةةةأ منةةةذ أواألةةة 

 ويت فون بطول القمم . ويعتنون بح متهم المع ي   الخمص ، ويم لون للل البذ .

 ةم يةأ لميحا هذه العمألل  رلل مكمنتهم يأ يتد  االنتداب الفدنسةأ، وسةمهم ريعةا آ  

ؤهم يةةأ العمةة  الس مسةةأ مةة  خةةالل انضةةمممه للةةل لةةيب الكتلةة  الوطن ةة . كمةةم شةةمر  أبنةةم

النيمطمت العمم ، وم  أبدزهم: محمو  شوكا ورلأ ل در ولد  ريعةا آ ةم، وم ةطفل 

كمةةمل ورلةةأ ل ةةدر ابنةةم رمةةد آ ةةم. كمةةم لميحةةا العمأللةة ، كمعحةةم آ ةةوات المنطقةة ، رلةةل 

 رالىمت ج د  مع مختلف السلطمت. 

 مةع آل    خ  آل رمو العديد م  االنتخمبمت السوري ، وكمنا معحم تحملفمتهم االنتخمب

. ول ةةدر آ ةةم بةة  1947 بةةمر . ومةة  مدشةةح هم ريعةةا آ ةةم بةة  ل ةةدر آ ةةم آل رمةةو سةةن  

وصة  للةل مجلةس  1998. ويةأ االنتخمبةمت األخ ةد  لعةم  1954ريعا آ ةم آل رمةو سةن  

 اليعب السور  الس د كممل آل رمو.

ه دا اسةم، " ألفم  بطمل آ م الثمنأ"، يقد خلةف بطةمل آ ةم بعةد مقتلةه ولةآل كي أمم ر  

تنحةدر  تقديبةم، ومنةه 1830محمد، ومنحه العثممن ون ي مم لقب "بم  بك"، وهو م  موال د 

  سةه  أسد  كنج التأ كمنا م  أكبد العمألالت اإلىطمر    نل وجمهم يأ القسةم الغدبةأ مة

 جومه وامتدا ه نحو سه  العمق يأ أواسط القدن العيدي . 

نج مد آ م وم طفل آ م ورلةأ آ ةم كةوم  أبدز رجملهم يأ أواأل  القدن العيدي : أل

 وهةةم ثالثةة  أخةةو . وبقةةأ معحةةم أمةةال  آل كةةنج  اخةة  الحةةدو  التدك ةة  بعةةد للحةةمق لةةواء

 ئة  ىل لة ياالسكندرون  بتدك م، ممم جع  معحمهم يفضلون البقمء رلل لىطمرةمتهم، بمسةتثنمء 

 ، ومةالمنهم بقوا يأ الطدف السةور ، ولهةم أمةال  يةأ ىةدق جلمةه، و يةد بلةوط، و يةوان

عهةم خل  ، لال أن اإلصالب اليرارأ صم ر معحمهم يأ ست نمت القةدن المم ةأ، وتةم توزي

 رلل الفالل  ، أو صمرت أمالكم للدول . 

ويعتبةةد نةةور  شةة   محمةةد كةةنج أول كةةد   مةة  منطقةة  رفةةدي  يحةةدر جديةةد  بمللغةة  

ال ت در أثنةمء " الطديق القويم"، وكمنا التي Doxru yolالعثممن   يأ مدين  للب اسمهم 
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، لة   أ لقتهةم السةلطمت المحل ة  1930الحدب العملم   األولل، وتمبع لصدارهم لتةل رةم  

 يأ للب بسبب لصدار صملبهم رلل لصدارهم بمللغ  التدك  . 

  وانتخب منهم الس د م طفل ألمد بطةمل نمألبةم رة  جبة  الكةد  يةأ البدلمةمن السةور

 .1949سن  
 Reşîرشــوان   

Reşî ىب لة  أو اتحةم  ريةمألد كد ية ، تقةع منةمطق سةكنهم بة   نةوالأ هةأن، أو رشوا 

م كلس يأ الجنوب وجبمل األممنوس وىون ه يأ الغدب، ومالت ةه مة  اليةممل، وت ة  شةدى

 " يأ تدك م.  Adiyamanأو " Samsûrلتل والي  

: لنهةةم ريةة د  بةةم ي لأ المعدويةة  بمسةةم [60]صل ةةد  يقةةول رنهةةم المستيةةدق الدوسةةأ 

  تحةا اسةم رشةوان التةأ 1774وربمم هأ نفس العي د  التةأ ور ت رنةد ن بةور رشوان، 

 ب ا شعد، وكمنةا تدلة  صة فم للةل سة واس وشةتمء 12000كمنا تمتلك يأ أيم  "ن بور" 

 للل نوالأ للب. 

ويقةةول رةةنهم األخةةوان راسةة ، يةةأ أواسةةط القةةدن الثةةمم  ريةةد، بةةأن الدشةةوان أنةةمس 

ل شتمء بمواش هم م  أر دو  نحو م ةب الفةدات لتة ط بون م  األكدا  الدل ، يتنقلون

 ./219، ص150ص ميق جنوبم، ويعو ون ص فم للل المنمطق اليممل   م  للب، /

توجةةد مجمورةةمت مةة  رشةةوان يةةأ بعةةض ىةةدق سةةه  جومةةه وجبةة  ل لةةون مثةة  بةةدج 

للةة . … Gundî Mezinربةةدالو، گورزيةة  جومةةه، ى بةةمر، تدنةةد ، أبةةو كعةةب، ذوق كب ةةد  

يةةأ منةةمطق لةةمر  ول لةةب؛ ومةة  أبةةدز رمألالتهةةم آل هنةةمنو وشخ ةة تهم  وهنةةم  رشةةوان

 الميهور  لبداه م هنمنو. 

كمةةم توجةةد مجمورةةمت كب ةةد  مةةنهم يةةأ منطقةة  أرةةياز: أرةةياز، صةةوران، كةةدريش، 

ده شوري ، تالل  ، كفد من، نمل   الدارأ،  و يمن، ش   ك ةف، ىةده كةوبد ، لدجلةه، ىة

  ىلقةة ، وبةةوراز". ويةةأ السةةف د  يةةأ "تلعةةدن، وتةة ميررةة . وكةةذلك يةةأ منطقةة  البةةمب "أبةةو

 رلم". 

أمم أبدز زرمممت رشوان يأ الجمنةب السةور  مة  جبة  األكةدا  يهةأ: آل لةج أومةد 

 يأ ىدي   يدسوان.
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)آل ح  أومر
1
) ec OmerĤMala : 

بةإن أجةدا  آل لةج أومةد ويةدوا  Mala Ĥec Omerيقول المعمدون م  آل لج أومةد 

"  Kêlaرممةةم، واسةةتقدوا أول األمةةد يةةأ ىديةة   450  منةةذ لةةوالأ مةة  أطةةداف مدينةة  ىون ةة

 . ك النلأ" الحمل  ، أو ىدي  "ىوجمنلأ"، لسب رواي  القم ر  يأ كتمبه تمري  كلس

  يةأ وكةمن يتةيرم العية د ؛كألد رجملهم المعةدوي   ح  أومروتنسب هذه العمألل  للل 

 نوالأ "كلس وجومه" يأ القدن الثمم  ريد. 

ل : لن لةج أومةد هةذا اكتسةب القةو  بملتةدريج، وظهةد للة72 ر  يأ ال فح يقول القم

"آمةةد منطقةة  أو نمل ةة "، وأصةةبحا لةةه مكمنتةةه يةةأ  Derebegب ةةفته  1743الم ةةدان رةةم  

  ل ويمته.جب  الكد ، يعهدت لل ه الحكوم  العثممن   " ه ره ب لك" لىطمر   جب  الكد  لت

ىعة  مع ألف يمرس م  جبة  األكةدا  يةأ مو مكمنه، واشتد  محمد آغال نهم أخذ ابنه 

م ل ار  بغدا ، وأظهد جسمر  واىتدارا. واستمد يأ لىطمر ته للةل لة   ويمتةه، ألسة  خاللهة

 العي د ، ثم خلفه ابنه ولأ آ م. 

ذ يمرسم وشجمرم ورام م ممهدا، يجعلته هةذه ال ةفمت صةملب ىةو  ونفةو ولي آغاكمن 

 ن  . د نورم م  الع  من يأ وجه الحكوم  العثمميأ المنطق  يأ يتد  ى  د ، وبدأ يحه

 ويسةةعل لتعييةةي نفةةوذه، يسةةمق 1823كةةمن لبةةداه م بمشةةم العنتةةمبأ لمكمةةم لكلةةس رةةم  

 لةذ  أثةمرجنو ه للل جب  الكد  لقتمل ولأ آ م، ولكنه لم يتمك  م  كسب المعدكة ، األمةد ا

السةب    مةم، للةل أن  ة قااهتمم  الحكوم  بأمده والتنك   بةه، يأرسةلا القةوات تطةمر ه  األ

جلةس رل ه وأجبدته رلل الفدار والغ مب ر  األنحمر. ي م رت الحكوم  أموالةه، ورة   م

 كلس نمظدا رلل أمالكه. 

راجعةةا زوجتةةه زينةةب خةةمتون مجلةةس كلةةس، مدر ةة  بةةأن ىسةةمم مةة   1836ويةأ رةةم  

 األمال  الم م ر  رمألد لهم، يأرم  لهم المجلس بعض تلك األمال . 

آ م ىد لجأ للل ألد أصحمبه البمشوات مختبئمً، يمشتد  يةأ للةدق المسةمبقمت  كمن ولأ

بمسةةم مسةةتعمر، وكةةمن األول يةةأ المسةةمبق ، ممةةم  رةةم  Sîleĥşorالسةةنوي  للتبةةمر  بمألسةةلح  

صديقه البمشم للل اإلرالن ر  اسةمه الحق قةأ، وطلةب مة  ال ةدر األرحةم العثمةمنأ العفةو 

ملة  رسةكدي  لقتةمل اإليةي ي   يةأ جبة  سةنجمر. يقبة  ولةأ رنه. يمشتدط رل ه هذا ى ممه بح

)آ م األمد، ورم  م  الحمل  منت دا
2
) . 

                                                           

م در المعلوممت ر  هذه العمألل : كتمب تمري  كلس للقم ر . استطالع م دانأ يأ ىداهم.  -1

 الس د ربد  آ م لج أومد.

 . جلب ولأ آ م م  لملته تلك زوج  1861-1839سلطمن ربدالمج د كمنا الحمل  يأ زم  ال -2
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يةأ  وبعد رو   ولأ آ م للل كلس، أرس  ثمن   لقتمل الدروز يةأ والية   ميةق، ونجةح

لكمةه  تلك المهم  أيضمً. يأصدر السلطمن ل نهةم أمةده بمنحةه لكةم كلةس مةدق الح ةم . و ا 

تةويأ  ات، أىم  ي هم ألس  ل ار ، وتد  أثدا ج ةدا يةأ نفةوس النةمس. ثةمأكثد م  ريد سنو

 ةم. آمخلفم أربع  أوال ، هةم: لطفةأ آ ةم، ومحمةد آ ةم، ومج ةد آ ةم، وخل ة   1853يأ رم  

 :م األصلأل نهم نعمه اليمرد لقأ أيند  بق  د  بمللغ  التدك   ندرجهم هنم كمم ور  بن ه

Seri bevvabi dergahi mualla hec Omer zade 

Cihanda kamiranlik hayli dem sürmüştü bî perva 

  Melai ziri destanî melce olmuştu mesakine 

      Nevali her vakitta herkese mebzul idi hakka 

                     Dokundu gülistani ömrine badi hazan âhir    

               Kuruttu berkii bari işini doktü, yere heyfa 

 Akittim abi çeşmim soyledin mucemle tarihin 

       Irüp fevze cinane nail oldu hem veli âĝa 

1269 

 :قطمه( -)المهيدس حميد داداالترجمة العربية 

 كان باب بيته عاليا دائما ح  عمر زاده 

 كان سلطانا في الدنيا لفترة طويلة من الزمن دون خوف

)كان مالذا وملمر للمساكين كما تقول ملحمة مال جزيري         
1
) 

 بذل كل ما لديه دائما في سبيل الحق           

 ذبلت أزهار الحديقة ببطء وأصبحت كما هي في آخر الخريف                  

 لألسف ذبلت وسقطت أوراقها على األرض                  

 ليبع يسيلبكرمك جعلت ا                 

 نال مقام المية ولي آغا                  

  1269سية 

وكمن شمبم صغ دا وجم ال وىو  الجسم. وبدأ بتأسة س ل ار   خليل،خلف ولأ آ م ابنه 

يأ أول اجتممع له مع أيدا  ري دته يأ كلس، وشةك  ىةو  وراية   Derebeglikلإلىطمر   

تةةه، ويتقةةدمهم لممةة  الدايةة  ورةةمزيوا خمصةة  بةةه. وكةةمن يواكبةةه مئةةمت الفدسةةمن يةةأ تنقال

يسةةج  النةةمس، ويعفةةو … التدومب ةةا. لتةةل صةةمر خل ةة  آ ةةم شخ ةةم مهمةةم يةةأ ل ار  كلةةس

                                                                                                                                               

"كلأ خمتون"، ويعتقد أنهم كمنا م   Xatûn Gulêايي ي  له، وأخدق البنه لطفأ آ م اسمهم 

  .1894رمألل  م دزا بك. تويأ م دزا بك أم د اإليي ي   يأ رم  

رمش  ن شعد م  مجلدي ،وله  يوا ،كتب بملكد ي  معدوف صويأ مال جييد : شمرد كد   -1

وارتقد أن لقأ أيند   " . ولد يأ جييد  بوتمن "اب  رمد" ولقب بهم.1640-1570يأ الفتد  " 

 هذا كمن كد يم ويعدف شعده يمستيهد به.
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رنهم، ويعمىبهم ويجمع الضداألب. ب  كمنا لكومة  كلةس تعمة  لسةب مية ئته. وبلة  رةد  

رجمله المسلح   اآلالف، وامتد نفوذه للل لدو  رنتمب وسمعمن وجبمل األمةمنوس وسةهول 

أرياز، وأصبح رلل  دار  ول  مستقل  ر  الدول  العثممن ة . واليةيال تعب ةد "  ولة   يلةأ 

خل  " أ   ول   خل   آ ةم  ارجةم بة   أهةملأ ك ةد ا . وكمنةا الثكنة  العسةكدي  القديمة  يةأ 

كلس  ارا له ومقدا إل ارته. وىد تحولا يأ أواأل  القدن العيةدي  للةل مسةتو ع. وتسةتخد  

 مأ.اآلن كميفل لكو

قم  لكلةس ، كمن أول ىمألم1854ورند للداث وظ ف  القمألمقم  يأ السلطن  العثممن   رم  

ن م يلبةث أهو لب ب بمشم. لم يتمك  لب ب بمشم م  أ اء مهممه لقو  نفوذ خل ة  آ ةم، الةذ  لة

جهة  أرل  الع  من رلةل الدولة . يأرسةلا الحكومة  ىواتهةم للةل جبة  الكةد ، ولةدثا الموا

" )هةةةأ اآلن  اخةةة  الحةةةدو  Quzêniyêىةةةدق "ىدنب ةةة  وچقلةةةأ وىةةةوزن أو ب نهمةةةم بجةةةوار 

  التدك   شمملأ  دبةأ كلةس(. كمنةا ىةوات خل ة  آ ةم زهةمء خمسة  آالف مقمتة ، والدواية

و  أمةم  جنة اليعب   تقول لنهم كمنا نحو ألد ريد ألفم، لال أن تلك القو  لم تسةتطع ال ةمو 

فمه سال . ينمال، ا طد خل   آ م بعدهم للل االستالحكوم  المدرب  ، واستمد القتمل يومم كم

 والأ للب للل مدين  أ رن  يأ األنم ول. 

رةم  أولك  تمك  خل   آ م م  الهدب بعد مد  ى ة د  ورةم  ثمن ة  للةل ج.الكةد ، كمةم 

 نفوذ  ه ره بك ته، ممم أشغ  الحكوم  مجد ا. 

لمحمربتةه، ولكة    رلةل رأس  ىةوات كب ةد  آغاا دروياشيجمء هةذه المةد  والةأ للةب 

لةل لبوسمط  المفتأ صةملح أينةد ، الةذ  كةمن يكة  الحةب لخل ة  آ ةم، سةلم خل ة  آ ةم نفسةه 

د وأرسة  الوالأ  ون ىتمل، شديط  العفو رنه وبقمأله يةأ منطقتةه، لال أن الةوالأ نقةض العهة

دض للةل لة   ويمتةه بمة… خل   آ م للل للب أوال، ثم نفمه للل "ىوزن" يأ نوالأ أ ةنه

  مة ، لسب رواي  القم ر ، وهو يأ السمبع  والعيةدي  1866هد/1282 دا يأ رم  الكول

 رمده. 

، التمبعة  لمدسة   Zilîfkêوتذهب رواية  آل لةج أومةد للةل أن ويمتةه كمنةا يةأ ىدية  

 والتفظ األهملأ هنم  بلبمسه، لكونه زر م ري دتهم "رشوان". 

صةةةالل   أىةةةدب للةةةل بقضةةةمء ل Qeyebaşîونحةةة  نةةةدق أن روايةةة  مقتلةةةه يةةةأ ىديةةة  

 م.ال واب، نحدا للغدر والمكد اللذي  ات فا بهم السلطمت يومئٍذ للتخلص م  خ ومه

شمرا األ منأ التأ تدثأ خل   آ م بعد رل له، وهةأ ت ةف بمةم اشةتهد بةه مة  كةد  

وشجمر  ومكمن  العمل  ، منهم هذه األب مت التأ ور ت بمللغ  التدك   يأ كتمب تةمري  كلةس 
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)تدجمتهم العدب   للقم ر  مع
1
): 

  Buyalan dünyada bir arslan yettiرحل من هذه الدنيا الفانية                               

 doymadi Omrüne tez gündan gittذهب بسرعة ولم يشبع من عمره                       

                       Derviş paşa zül kader ettî Zalimأذل الظاااااالم دروياااااش باشاااااا                  

        Omer oĝlu kala idin haci  Düşmanaكيت قلعة أمام األعداء ابن ح  أومر                 

     Odasina kara bayrak dikildiُعِلَق العلم األسود على مضافتك                                

َم قصارف فاي قهقهاة وضاحك              هادم ت   Sarayleri güldür güldür yikil            وتََهادم

  küldü bendi Elinî aişretinأساس الملة والعشيرة                                       

  Omer oĝlu kala idin haci Düşmanaكيت قلعة أمام األعداء ابن ح  أومر                  

           odasina Kahveler kaynamaz oldu             ال تغلااااى القهااااوة فااااي مضااااافتك            

 Farforî fincanler oynamaz old                        وال يلعب فيه الفيمان الفرفوري      

    Helil aĝa yaylasin yaylamaz olduخليل اليتمول في المصايف اآلن                         

  kala idin haci Omer oĝlo   Düşmanaن ح  أومر                كيت قلعة أمام األعداء اب

       Odasinda arzuhallar yazilirتكتب العرائض في مضافتك                                     

  Çatmasinda çatal kurbani yüzütüالتسبح فيه الشياكل                                   

                 Kendisi giderse meclis bozulurبذهاباااااه                        لقاااااد فااااارط المملاااااس  

   Omer oĝlu kala idin haci Duşmanaكلس هي مرضيا ابن ح  أومر                       

 Arabistan olkesinde bir arslan yettiرحل أسد من بالد عربستان                          

  Doymadi omrüne tez günden tutن عمره ورحل                              لم يشبع م  

                                                                          Bir oĝlu olmadi yurdunu tutaلااااام يلاااااد لاااااه ولاااااد وذهاااااب                           

"رحل وليس له أوالد زور خليل آغا
2
"                        aĝi kör giden zor Halil aĝOca                                                               

تةةد بويةةم  خل ةة  آ ةةم أيةة  نجةةم رمأللةة  لةةج أومةةد، وذاق اخوتةةه واىدبةةمؤه اال ةةطهم ، وب

 ل ةم. ثةملم نفوذهم كل م، يمنعيلوا يأ ىةداهم المنتيةد  رلةل طديةأ الحةدو  السةوري  التدك ة 

كةمن  وآلا اليرمم  والنفوذ يأ النمل ة  للةل شة   لسةممر   "جةد آل شة   لسةممر  "، الةذ 

 متيوجم م  شق ق  خل   آ م. 

رند وصول الفدنس    للل جب  الكد  بعد الحدب العملم   األولل، كمن آلل لج أومةد 

أومةةد ملجةةأ موىةةف منةةمهض ومعةةم  لهةةم. وأثنةةمء ثةةور  لبةةداه م هنةةمنو، كمنةةا ىةةدق آل لةةج 

                                                           

 تدجم النص للل الكد ي  م  ىب  والد ، ثم تدجم م  ىبلنم للل العدب  . - 1

، وكمن العثممن ون أطلقوا رل ه هذا األهوجأ  خل    Dêli Xelîlردف لدق رمم  النمس بد  -2

، Zor Xelîl aĝaاالسم لإلىالل م  شأنه، يم  ب ا اليعد هذا يبدو وا حم أنه كمن يلقب بد  

 .األهوجوتعنأ بملكد ي  "خل   آ م القو "، ول س 
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لدجمله، يةإبداه م هنةمنو رشةوانأ العية د  ولةه صةل  ىدابة  بةلل لةج أومةد، وجةدق صةدا  

. وبسةبب موىةف Çêlbawîrمسلح ب   المجمهدي  والقوات الفدنس   يأ منطقةتهم يةأ وا   

آل لةةج أومةةد المعةةم   لالنتةةداب، ارتقةة  بعةةض رجةةملهم. يفةةأ أول وصةةول للفدنسةة    للةةل 

 م لف د لطفأ آ ةم، ومج ةد آ ةم، كمةم نفةأ محمةد  ران للةل مدينة  المنطق ، ارتق  صبد  آ

 لمم . وللسبب ذاته لجأ ك  م  خل   ومحمد ومج د آ م للل أ رنه يأ تدك م لبعض الوىا. 

للةل  كمنا لعمألل  لج أومد رالىمت ج د  مع زرممء الكتل  الوطن ة  يةأ للةب. ويتةد  

 آ ةم  خ ةم و  ةدهم. وكةمن السة د ربةد ىداهم بعض زرممألهم مث  سعد  جمبد  ورش د ك

يةأ  "الذ  ال ييال ل م يدزق" م  ب   الذي  لضدوا اجتممرم يأ  ار المةدرو محمةد بةد 

 ، بغ   تحديض الجنو  السوري   رلةل التمةد ، وتةد  الخدمة  يةأ الجة ش1940للب رم  

 الفدنسأ أثنمء لكوم  ي يأ الموال   لأللممن. 

ج أومةةد للةةل جمنةةب الحدكةة  المديديةة ، وانضةةم بعةةض وىةةف معحةةم أيةةدا  رمأللةة  آل لةة

ل ة ، رجملهم لل هم، لال جم ة  آ ةم ابة  صةبد  آ ةم يقةد شةكك يةأ شة   المديةدي  لبةداه م خ

 واتهمه بملعممل  لألتدا .

آل لةةج أومةةد سةةن  رلةةل المةةذهب الحنفةةأ، ويتم ةةيون بةةملموىف الةةو   مةة  الطواألةةف 

 لة ، مية  النبجئ   األرم  أثنةمء محنةتهم بملدرواأل يمن األخدق كمإليي ي  ، كمم ألمطوا الال

 .لتل رمش الكث دون منهم يأ ىداهم. وتيوجا رد  نسمء أرمن مت يأ ىدق آل لج أومد

تهم لم يسمهم زرممء آل لج أومد يأ االنتخمبمت السوري  بيك  مبمشد، وكمنةا أصةوا

ملوا ديدي ، ثةم مةيأ االنتخمبمت األولل لحس   رونأ زر م ش خمن المتعمطف مع لدك  الم

 للل آل  بمر  وجلوسأ م  اليكم  بعد انتقمل لس   رونأ للل الجمنب التدكأ.

وآلل لةةج أومةةد صةةل  م ةةمهد  مةةع رةةمألالت رمةةو ولسةة  أينةةد  مةة  زرمةةمء نمل ةة  

 ليت من وكنج، أمم والد  خل   آ م يكمنا سل ل  بكوات رنتمب.

قةدن العيةدي  ب ةا ملحةم وم  زرممء آل لةج أومةد يةأ الجمنةب التدكةأ يةأ أواألة  ال

 .Qernebiyêزا ه ومدا  آ م لج أومد، المق م   يأ ىدي  ىدنب   
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 Mala 'Umîkêآل عميكي 

يةةأ  يقةول كبةةمر السة  مةة  هةةذه العمأللة ، أنهةةم ينحةةدرون مة  سةةالل  أمةةداء كةمنوا لكممةةم

مةد  نوالأ مدين  " مداش " يأ تدك م منذ لةوالأ أربعة  ىةدون، وىةد رللةوا لثةد أرمةمل ت

 ل السلط  العثممن  ، وأىمموا يأ بعض نوالأ جبمل الكد  واألممنوس والعمق. رل

. ل ث Kal Aĝa"رمد" أو  Umîkê Kal'رديا هذه الجممر  بأكثد رجملهم شهد  

يةدض نفةةوذه بذكمألةه وشةةجمرته رلةل بعةةض المجمورةمت العيةةمألدي  األخةدق يةةأ المنطقةة ، 

ند   . يقضةل رل ةه العثمةمن ون بمسةموأسس مةم ييةبه سةلط  محل ة  يةأ ظة  السةلط  العثممن ة

رةةم . ثةةم تفدىةةا  300ريةة د  شةة خمن يةةأ أواألةة  القةةدن الثةةمم  ريةةد أ  منةةذ نحةةو لةةوالأ 

 ة   جممرته يأ النوالأ المجمور ، ب نمم استقد هةو مةع ىسةم مة  جممرتةه يةأ الموىةع الح

 لقدي  "س ويم" الحمل  .

مةع  واسةتمدت لملة  العةداءاليرممة ،  خليال آغاابعد ويةم  " رم ةك آ ةم "، تةولل ولةده 

 السلط  العثممن  ، ومع ري د  ش خمن.

ىلة ج  زرممة  العية د ، وات ة  بأىدبمألةه وللفمألةه مة  آل أحمد آغاابعدهم تسلم المدرو 

س، ليت م، وآل لج أومد بجةوار كلة –يأ جب  األممنوس، وآل لس  أيند  يأ جب  الكد  

دت معهةم رية د  شة خمن، وجةدت و خ  يةأ نةياع مسةلح مةع السةلطمت العثممن ة  التةأ جنة

 وسه  "كت ".  Gelî Tîraب نهمم مواجهمت رديد  يأ وا   النيمب 

ل ىبةور م  رجملهم، والتيا 40ثم همجما القوات العثممن   ىدي  "س ويم"، وىتلا نحو 

 نهةم يةأ لبعضهم تيهد رلل تلك الواىع  التأ تعو  للل بداي  القدن التمسع ريةد. ولةم يبةق 

 ألطفمل والنسةمء وتفةدق اآلخةدون يةأ نةوالأ يةأ شة   الحديةد وسةه  جومةهالقدي  سوق ا

آل تدك ةم" و -وىديتأ "رق ب " و "كور ان". ومةنهم رةمألالت معدوية  يةأ "مدينة  ريحمن ة 

 لممه"، وآل البمشم يأ "نب ".  -"كمله" يأ ىدي  "ىدىمن م

مؤه هتم أىدبة، يةممحمادوىد نجم م  القت  م  أوال  ألمد آ ةم ل نهةم طفة  ر ة ع اسةمه 

لدجةمل، م  آل لس  أيند  ولج أومد وىل ج وهم أخوالةه بملطفة  ال تة م، وأمةدوه بملمةمل وا

تعم  ، وهكةذا اسة1980وبنوا له  ارا كب د  كمنا بمثمب  ل   صغ د بقةأ ىمألمةم لتةل رةم  

 محمد نفوذ ومكمن  رمأللته. 

 . مةمل رمةد بعد ويم  محمد آ م خلفه ولده رمةد "رم ةك"، يتةيوج مة  آل لسة  أينةد

آ م للل الهدوء، واهتم بيؤون جممرته وم ملحهم، وتوسعا أمالكه، وبنل طملونة  ممأل ة  

ومعمال للعدق رلةل جةدول "كةت ". كمةم رمة  رلةل توط ةد رالىة  القدابة  بملم ةمهد  مةع 

العمألالت المعدوي  يأ المنطق  ل نهم، وزوج نسمء م  رمأللته لك  مة  آل ل ةدر آ ةم وكةنج 

   "آمكمن".وليمد م  ري د
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ثالث  ىبور تعو  ألشخمص كن ةتهم لةج رمةد، ومةدون رلةل  Sêwiyaويأ مقبد  ىدي  

شةةواهدهم أسةةممؤهم وتةةواري  ويةةمتهم، وهةةم: محمةةد بةة  ىمسةةم آ ةةم لةةج رمةةد زا ه ويمتةةه يةةأ 

1) 1808هةةةد/ 1223ش/6/
. ألمةةةد ابةةة  رمةةةد آ ةةةم لةةةج رمةةةد زا ه ج.  /جمةةةم   آخةةةده  (

هجدية . وتقةول  1225آ ةم توي ةا يةأ نفةس العةم    . و"زيي " والد  ألمد1810هد/1225

رواي  آل رم كأ، بأنهم ىتلوا يأ نيارمت مسلح  مع "ري د  ش خمن" بمسمند  العثمةمن   ، 

 ويوايق تمري  ويمتهم زم  تمد  "ولأ آ م لج أومد" رلل السلط  العثممن  . 

بلبة "،  ويأ المقبد  ىبدا آخد كتةب رلةل شةمهدتهم "أن صةملبهم شةه د، لضةد موىعة 

قةدن والق د م  الموىع  هو الواىع  التةأ لةدثا بة   رية دتأ ب ةمن وشة خمن يةأ أواألة  ال

نةم  هالتمسع ريد ىدب بلد  بلبة ، وىتة  ي هةم بكةد آ ةم مة  زرمةمء الية خمن. ول نهةم كةمن 

يمتةه وتحملف ب   آل لج أومةد وآل رم كةأ. أمةم القبةد المةدون رلةل شةمهدته /لبةداه م آ ةم 

 ي عتبده آل رم كأ ألد أجدا هم أيضمً. . 1818هد/1234سن  

ور ةةم أن بعضةةم مةة  آل رم كةةأ يةةدرون أن ىب لةةتهم هةةأ ملةةالن، لال أن السةةمألد أنهةةم 

)ينتسبون للل ىب ل  "ب من" م  ري د  رشوان
2
) . 

 Hoza Amkaعشيرة آمــكان  

نهةم بأ  سةكو:آمكم، م  العيمألد الكد ي  القديم  والكب د  يأ جب  األكدا . يةذكد السة د ل

  طمنهم جبةم  أىد  العيمألد يأ الجب . يتم ي أبنمؤهم بمل دق والويةمء والبةأس. منطقة  اسةت 

يةد. هموار والقدق الواىع  رلل أطدايةه، ل ةمي  للةل ىةدق أخةدق كمةم يةأ نمل ة  شة   الحد

 ولك  كمن جب  هموار المالذ اآلم  ألبنمء آمكمن أثنمء المح .

م، ري د  آمكمن: بأنهم كمنوا رلال يأ تخو  العجة [673]وصفأ زكديم، صويذكد الس د 

 . ثم نقلهم السلطمن سل م للل نوالأ جب  الكد . وهو يكتب اسمهم رلل شك  "رم قأ"

، ثةم ي تحدث رنهم ىمألال: بأنهةم كمنةا مة  طمألفة  القيلبةمش "شة ع " [-56ص-]ل سكو أمم 

لسةةمبع اا  لةةوالأ القةةدن ارتنقةةوا السةةن  ي مةةم بعةةد، ويمكةة  أن يكونةةوا ىةةد اسةةتقدوا يةةأ ك ةةد 

 ريد، ولهم أىدان يأ  يدسم. 

روج ه ل سكو، بقولهم بأنهم لمةم  ويذهب آل شورب  م  زرممء آمكمن الحمل    أبعد م 

رلةةل السةةفح الجنةةوبأ لجبةة  هةةموار بقطعةةمنهم مةة  المةةمري األبةة ض  Berdîbêىةةدموا موىةةع 

                                                           

مد مدون رلل شمهد  القبد العبمر  التمل  : ىبد المدلو  أخبد أه  ريد  والد يأ ريداته، أل -1

  . 1810ب   / -1225–آ م ب  رمد آ م لج رمد  زا ه 

الكد ي . ولك  بعض  Milanيقول المهندس محمد مستو م  آل رم كأ انهم م  ري د  مالن  -2

المسن  ، وم  لهم اهتمم  بمألصول القبل   والعمألل   لسكمن المنطق ، وم  المهندس بحد  ألمد 

 م  ري د  "ب من" الدشوان  . م  ىدي  س ويم، أيم وا بأن آل رم كأ هم
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Pezê Fîlik  چةممو يأ أواسط القدن السم س ريد، كمن هنةم  رجة  يسةملÇamo   يسةك

الحمل   م  ري د  آمكمن، ويبسط نفةوذه رلةل هةذه المنطقة ، يعةمرض أول  Sêmalkaىدي  

األمد رلةل لىةممتهم، وأرسة  رجملةه إلبعةم هم رنهةم، يمسةتقبلهم هةؤالء بكةد  الضة مي ، ممةم 

جعةة  "چةةممو" يبقةة هم يةةأ تلةةك المنطقةة ، وسةةمح لهةةم أن يسةةتقدوا يةةأ موىةةع "مدييةةم" ىديةة  

 ل  ، كمم أىم  ىسم منهم ي مم بعد بقدي  رممرا.شورب  الحم

، أن "آمكةمن" [154-153]م ديم، لديمكونوف، ص ولول معنل اسم آمكمن، ور  يأ كتمب 

 كمنا لممر  م  بال  "زامةوا"، التةأ تيةم  جبةمل جةو  . وتعد ةا اإلمةمر  للةل هجمةمت

 مةنهم. كمةم انق. ، و مةدت ىلعةتهم، وهجةد سةكمنهم، وىتة  العيةدات 883اآلشوري   رم  

ان واسم آمكمن ىديب م  اسم مممكمن، وهأ ىب ل  كد ي  كب د  تع ش رلةل أطةداف بح ةد  

مة   أ -وجبمل آرارات، ويقول البملثون رنهم لنهةم ربمةم كمنةا مة  أصةول أرمن ة  متكةد   

زكةةةأ. ومةةة  المعةةةدوف أن الكةةةد  يقلبةةةون الحةةةدف " " للةةةل " آ " وبةةةملعكس. وىةةةد تكةةةون 

هم لةدق أبنةمء آمكةمن جةذور مسة ح   "مممك ة " ىديمة . وآمكةمن أنفسة لخ وص   يةو  األلةد

 يقول  بوجو  صل  ىدبل لهم مع أكدا  يأ نوالأ بح د  وان ومدين  ب مزيد.

مكةم. ويأ القدن   السمبع ريد والثمم  ريد، كمنا رمألل  " يكو" يأ زرمم  ري د  آ

ية  د ألةد األشةخمص مة  ىدوبعد مقت  زر مهم المسمل "جهمنگ د" مة  أجةدا  آل  يكةو، ب ة

'Edemaسة طد ، تحولا زرمم  العي د  للل رمألل  "ليحوكم". يأ تلك الفتد  كمنا آمكةمن ت

 رلل كمي  األرا أ الممتد  ب   كلس وسه  العمق.

ن يأ القدن التمسع ريد، كمنا هنم  صدارمت  ام   رلل اليرمم   ةم  ىب لة  آمكةم

تةمن وشةورب  يةأ ىدية  شةوربه، وكمنتةم العمألل يأ ىدي  ىيلبةمش، Êmirب   رمألالت "ليمد" 

 الدأل س تمن يأ تلك الفتد . 

ن ويأ أوج النيارمت المسلح  ب   ري دتأ ب من وش خمن يأ الن ةف األول مة  القةد

 التمسع ريد، كمن اآلمكمن ينمصدون "ب من" يأ معحم األل من.

ا يدىةم الةذي  شةكلووىفا آمكمن موىفم رداأل م م  االنتداب الفدنسةأ، وكةمنوا مة  أواألة  

 مسةةلح  لمقةةمتلتهم بق ةةم   زرمةةمء آمكةةمن: "سةة دو  يكةةو وألمةةد روتةةو وأرسةةالن شةةوربه".

 . وجدت صداممت رديد  معهم، اخلفا  حميم كث د  م  الفدنس    والمقموم   األكدا 

 ةم آكمم ريض زرممؤهم التعمون مةع األتةدا  الكمةمل   ، ل ةث لةمولوا اسةتممل  سة دو 

بإرسةةمل كم ةة  مةة  القبعةةمت التةةأ يدتةةديهم األتةةدا   1938يةةأ رةةم   Seydê Dîkê يكةةو  

 لتوزيعهم يأ الجب ، لال أنه ىم  بحدىهم بمعون  الفدنس   . 

دن نمصب آل  يكةو العةداء للحدكة  المديدية  التةأ ظهةدت يةأ رقةد الثالث نةمت مة  القة

 .المم أ، ربمم تضممنم مع آل ش   لسممر   زا ه، أىدبمء آل  يكو بملم مهد 
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 وخالل ىدن   م  اليم ، تبم ل اليرمم  رلل آمكمن رد  رمألالت، هأ:

يةةأ أواخةةد القةةدن السةةمبع ريةةد: كمنةةا اليرممةة  آلل  يكةةو وزرةة مهم المعةةدوف  -1

ل . ومةةمتيال أطةةالل المضةةمي  القديمةة  آلEdema'جهةمنگ د، وىتةة  ب ةةد مدايةةق لةةه مة  ىديةة  

 ، وتعدوف بمضمي  آل  يكو.Dîkê يكو ىمألم  يأ ىدي  

  يةةأ أواألةة  القةةدن الثةةمم  ريةةد: انتقلةةا زرممةة  آمكةةم للةةل آل "ليحوكةةم" يةةأ ىديةة -2

مةق. "ىمسم" الحمل  . ويأ رهدهم بقأ نفوذ آمكةمن رلةل منةمطق كب ةد  بة   كلةس وسةه  الع

 ونمل ثالث  أو أربع  م  رجملهم رتب  "بم  بك" العثممن  .

جةةو مةة  اال ةةطداب  يةةأ أواخةةد القةةدن الثةةمم  ريةةد وأواألةة  التمسةةع ريةةد: سةةم  -3

بب شؤون القب ل . وت مررا رمأللتم "ليمد، وشةوربه" رلةل اليرممة  لسةنوات رديةد . وبسة

أ هذه الخاليمت تم لردا  بعض رجةمل آل شةوربه مة  ىبة  ىةوات لبةداه م بمشةم الم ةد  ية

لقةمطن   ثالث نمت القدن التمسع ريد، وجمءت هذه اإلرداممت ل ملح تعييي نفوذ آل  يكةو ا

ل الكم، وىدگول". يأ ىديتأ  "خ 

تجد  النياع العمأللأ يأ العي د  بعد انسحمب القوات الم دي ، وكمنا هذه المد  بة   

)آل شوربه و يكو، وىت  بكد آ م
1
مة  ىبة  آل شةوربه، ولكة  لةم يحسةم أمةد اليرممة ، بة   (

 استمدت لمل  الثنمأل   يأ زرمم  آمكمن يأ الن ف الثمنأ م  القدن التمسةع ريةد، ثةم آلةا

زرمم  العي د  للل آل  يكةو يةأ أواألة  القةدن العيةدي ، بةدرم مة  آل شة   لسةممر   زا ه 

 الذي  كمنوا م  المتنفذي  يأ ل نهم.

يةأ وسةط  Heymanêر  أصولهم القديمة : أنهةم ىةدموا مة  منطقة   آل شوربهويقول 

رةم . وهةم يةأ أصةولهم القديمة  مة  رية د  رشةوان ول سةوا مة   450األنم ول منةذ نحةو 

يتجةيأ آمكمن، لال أنهم بحكم لىممتهم ب   ري د  آمكةمن، أصةبحوا مةع مةدور الةيم  جةيًء ال

م للقتة  منهم، ب  للدق رمألالتهم الدأل س  . واشةتهدت هةذه العمأللة  بةملتمد ؛ يتعةدض رجةمله

  بة  Tilî Bîrêيةأ أواسةط العهةد العثمةمنأ، ل ةث أرةد  رةد  كب ةد مةنهم يةوق "تة  البئةد" 

م . ورثد مؤخدا رلل شةمهد  ىبةد يةأ مقبةد  تة  البئةد مكتةوب رل هةىديتأ شوربه وكمدو 

د  ىبةةد رممةم. كمةةم يحةةتفظ أبنةةمء العمأللةة  بيةةمه 250"بةالل شةةوربه" يعةةو  ويمتةةه للةةل مةةم ىبةة  

ن ة   . ولسكمن تلك النمل ة  أ 1814هجد  أو شدىأ/ 1230محمد أم   آ م المتويأ سن   

 يد  ونهم، تقول:

                                                           

لول أص  اسم  يكو، هنم  رواي  تقول: بأنه بعد أن ىت  بكد آ م، استلم والأ للب ابنه لفمظم  -1

رلل ل مته، وكمن صغ د الس . ورندمم كبد ىل ال ذهبا جممر  م  أىدبمأله للل والأ للب طملب   

يقمل أنه كمن يأ ارض الدار  جمج، لرم   اب  زر مهم، ويأ س مق لىنمع الوالأ بد بتهم هذه، 

يأشمر ألدهم لل هم ىمألال: يملضد  الوالأ، ه  يجوز أن تتد  هذه الدجمجمت بدون  يك، ل نهم 

  حك الوالأ ووايق رلل طلبهم، يلقب الولد بد " يك" ووأوال ه وألفم ه م  بعده بلل  يكو.
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    Erdê Cûmê xopan e   ض جومه عامرة                                     أر  

    Lê digerin du çêlkên şêran e                      يتمول فيها شبلي األسد     

   Yek Emîn yek Eslan e      أحدهم أمين واآلخر أصالن                        

 

كةذلك،  صملب ذلك القبد. ولذا كةمنواليستبعد أن يكون أم   المذكور هو نفسه محمد أم   

ل يهةةذا يعنةةأ أن أصةةالن وأمةة  ، ىةةد رمشةةم يةةأ القةةدن الثةةمم  ريةةد. أمةةم مةة  لةةه ذكةةد مةة  آ

ىد ىتة  شوربه يأ أواسط القدن التمسع ريد يهو "مممد"، وكمن ندا لخل   آ م لج أومد، و

ده، مممد بسبب نياع لول ملك   األرا ةأ، وخلةف ولةدا ول ةدا كةمن يةأ العمشةد  مة  رمة

 وم  ب   ألفم ه كمن أصالن األكثد شهد . 

مة  القةوات اليةعب  ، وبعةد انتهةمء المقمو Çeteشمر  أصالن آ م يةأ معةمر  "الهتةه" 

م  يأ شممل سوريم لجأ للل تدك م، وبقةأ هنةم  للةل لة   صةدور العفةو رة  المجمهةدي ، رة

م، تةه يةأ صةفويهبعدهم للل ىديته. لال أنه تعمطف مةع لدكة  المديةدي ، وانخةدط هةو ولخو

يأصةةةدرت القةةةوات الفدنسةةة   رل ةةةه لكةةةم اإلرةةةدا ، ممةةةم ا ةةةطده للةةةل اللجةةةوء للةةةل لةةةواء 

عةةد باالسةكندرون، وكةةمن بضةة مي  رألةة س اللةواء آنةةذا  "ت فةةور مدسةة ". ثةم رةةم  للةةل ىديتةةه 

 . 1959، وتويأ ي هم رم  1942صدور العفو رنه سن  

)أ أم ن  شوربهكمم رديا م  آمكمن "م  آل شوربه" لمدأ  ذات بأس ه
1
) . 

م، ثةم يأ أواأل  القةدن العيةدي ، يهةو "أومةد" آ ة آل إيمرأمم أبدز زرممء آمكمن م   

ر، وكمن هذا األخ د منمصدا ىويم للمديدي  ومقمومم للفدن د وَّ  س   . ولداه رلوش، وم 

شةق قه ونذكد ي مم يلأ أبدز زرممء آمكمن يأ أواأل  القدن العيدي ، وهم: س دو  يكةو 

 1321ويعو  تمري  بنمء مضميتهم يأ ىدي  ىمسم للل رةم   Gu. Qêsimآ م يأ ىدي   لنمن

 ةم آ ، أصالن آ م شوربه، رلوش آ م ليمد يأ ىديتأ ىيلبمش وب لأ، ألمةد 1903للهجد /

ألمةد وروتو ولنمن آ م يأ ىدي  رممرا ، رلأ آ م وبكد آ م يأ سنمره، خل   آ ةم  وشة د 

 د. آ م ورلوش آ م يأ ش   الحدي

أبنمء ري د  آمكمن م  أكثد أكةدا  الجبة  لفمظةم رلةل خ مأل ةهم القوم ة ، وهةم مة  

المعدوي   يأ المجمل الس مسأ القومأ الديمقداطأ، كملمدلو  هوريك ألمد م  ىدية   ا  

اوبمسأ، وطمهد  يكو الذ  انتخب ممثال لمنطق  رفدي  رة  الحدكة  الديمقداط ة  الكد ية  

. ومة  رمأللة  "ليمةد" الكمتةب 1981-1973 ورتة   متتةمل ت   يأ مجلس محميح  للب يأ 

والنمىد األ بأ ل در رمد، وهةو صةملب نتمجةمت أ ب ة  بةمللغت   العدب ة  والكد ية . وسة دو 

 يكو وهو رم د متقمرد م  اليدط  المدن ة . والعق ةد العسةكد  ألمةد  يكةو بة  لةبش آ ةم. 

ممة  ينسةبون للةل آمكةمن. ومة  آل وهنم  ريدات ب  مئمت م  لملة  اليةهم ات الجممع ة  

                                                           

 أردما ألد األشق مء شنقم بملتعل ق رلل شجد . -1
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شوربه: المحممأ ر ما رمد، وهو رضو سةمبق يةأ مجلةس اليةعب، وس مسةأ ومثقةف، 

 شغ  مداكي ى م ي  يأ الحيب الي ورأ السور  لسنوات طويل . 

 أمم القدق اآلمك   لول جب  هموار، يهأ: 

، Qotaم ، ىوتةGu.Kerê، كه ّر   Kêla، ك ال Elendara' ، رلمداراÇobanaچوبمنم 

، بة الن Qizilbaşa، ىيلبمشةم Kotana، كوتمنةم Qorta، ىورتةم Qaşa، ىمشةم Bîbakaب بمكم 

ةةال ال Gu.Bêlêكةةو   كةةم Upila، ر  ر  ڤ ن كةةأ Zerka، ز  ، Qirigolê، ىةةده گةةول Zivingê، ز 

، Gu.Çiyê،  ا  اوبمسةةأ Avrazê، آبةةداز Gu.Dîkî،  يةةك اوبمسةةأ Gu.'Eşûnêريةةونأ 

ق لمةه Şêx Bilaشة   بةال ، Gu.Şêxش خلد اوبمسةأ  ةنديدا Gu.Çêqilme، چ  س   Ĥesen، ل 

dêra شوربه ،Gu.Şorbe ،رممرا ،Gu.Qêsim . 

، وهنم  ىدق أخةدق يوجةد ي هةم مة  آمك ةون، وهةأ: بلةد  شة   الحديةد، سةنمر ، ارنةد 

، كوكةمن Mistika، ت  سلور، لج بالل، ىدي  خل ة ، مسةتكم Çeqelê Salênچقلأ يوىمنأ 

 . Şiketka تحتمنأ، مغمرجق

 Hoza Şikakعشيرة شـكاف 

)شكم  م  العيمألد الكد ية  القديمة  والكب ةد  المعدوية  يةأ كد سةتمن
1
. ويوجةد منهةم (

يةةأ ليةةدان والعةةداق وتدك ةةم وسةةوريم. وارتةةبط اسةةم شةةكم  بملحدكةةمت المسةةلح  المعم يةة  

الةذ  جمهةد  للدولت   اإليدان   والعثممن  ، وم  أشهد زرممألهم يأ هذا المجمل "سمكو آ م"

أواأل  القدن العيدي  يأ سب   لنيمء  ول  كد ي  يأ منمطق أورم   وشدىأ تدك ةم الحمل ة  

وشةةمملأ العةةداق، لال أن الةةدوس خةةذلوه، وراب  ةةح    ةةدر السةةلطمت اإليدان ةة  وخ منةة  

 بعض األكدا .

أممك  سك  شكم  يةأ منطقة  رفةدي ؛ ذات تضةمريس ىل لة  االرتفةمع وت ةلح ألنةواع 

ت واألشجمر المثمد ، وخمص  الييتةون والكدمة . وتجمورهةم رةد  ريةمألد كد ية ، اليرارم

هأ: رشوان "آل لج أومةد" وب ةمن مة  اليةممل والغةدب، وآمكةمن مة  الغةدب والجنةوب، 

ونمل   جومه م  الجنوب، كمم تجمورهم منطق  أرياز، وكلس يأ تدك م م  اليدق. ويبل  

)ىدي  36رد  ىدق نمل   شكم  
2
 ، وهأ:(

                                                           

ق. ، أنه مد بمنطق  738ملك اآلشور  "ت كالتبالسد" يأ تقمويم ألداث رم  يذكد ال -1

[. و"ىده 193"اوشكمكمن"، وم  المحتم  أنهم منطق  مجدق نهد "ىده سو"، ] يمكونوف، ص 

سو" هو ألد روايد نهد الفدات، وال تيال ري د  شكم  تع ش يأ تلك المنمطق، وللل اليدق 

 منهم.

 ىدي .  39ع ىدق شكم  يقول ل سكو: أن مجمو -2
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، ىطمة ، ىسةط  Çema،  يدسوان، شدان، خدب  شدان، چممنلأ Diraqliya راىلأ  

، م ةةدانكأ، Metîna، مت نةةم Kortikê، كورتةةك Qestelê kîşikرلةةأ جنةةدو، ىسةةط  كيةةك 

، كفةةدو ، للةةوبأ كب ةةد، للةةوبأ صةةغ د، ىةةورت ىةةوالق كب ةةد، ىةةورت Nazaنةةمز اوشةةم أ 

، رةةةدب Qeredepeتبةةةه  ، ىةةةدهGemrûk، گمةةةدو  Şêxûtkaىةةةوالق صةةةغ د، شةةة خوتكم 

، كفدجنةةة ، بةةةميلون Meşalê، ميةةةعل  Sînka، ىدى نةةةم ، سةةةنكدلأ Ereb wêran'ويةةةدان 

Baflûnê كفدمةةةي، أومةةةةد سةةةةمو ،Umer Simo زيتونةةةةم ، أومةةةةه را ،Omera آلج ةةةةم ،

Alciya ر ل ق نةةةم ،'Elîqîna ،وبلةةةك گGabelek وريةةةش  ،Gundî Dêwrîş معدسةةةكأ ،

Me'riskê. 

   الحديةةد أيضةةم، ل ةةث لهةةم ىديةة  ىديمةة  ي هةةم بمسةةم شةةكم ،ويوجةةد منهةةم يةةأ بلةةد  شةة 

 وأصبحا جيءاً م  بلد  ش   الحديد. 

)وأىد  مدكةي اسةتقدار ألبنةمء شةكم  هةو خدبة  شةدان
1
، ولسةب روايةتهم يعتقةد أنهةم (

 Dûbirأو  Dûmirللمة ال . وأىةد  جةد يتذكدونةه يسةةمل  1415سةكنوا هنةم  منةذ نحةو رةم  

 ون، و ملب تهم لمل م مسلمون سن  ورلل المذهب الحنفأ. " وبد". وبعض اليكم  ليي ي

 لم تك  رالى  ري د  شكم  و ي  مع السةلطمت العثممن ة ، لذ تحكةل ى ةص وروايةمت

 لول لوا ث مسلح  كث د  ب نهم. 

أمم رالىةتهم مةع الجةوار، يقةد شةمبتهم يتةدات مة  الخةالف والقتةمل، مثة  ىتةملهم مةع آل 

)سةةه ب ةةد ألةةد أيةةدا  شةةكم شةةوربه، ل ةةث ىتةة  شةةوربه آ ةةم نف
2
. وكمنةةا للسةةلطمت العثممن ةة  (

 المتمثل  بوالأ للب يداً يأ لثمر  هذه الحم ث . 

أمةةم صةةالت شةةكم  مةةع ريةة د  رشةةوان "آل لةةج أومةةد" يكمنةةا و يةة  لوجةةو  صةةالت 

)م مهد  مع آل لج أومد
3
 . كمم كمنا رالىمتهم طب ع   مع ايي يأ ىدق جومه.( 

"أوسةأ لبةو"، يمنحتةه  Osê Ĥeboمثة  المةدرو  رةدف بعةض رجةمل شةكم  بةملكد 

"خلعة  البكوية "، لال أنةه تنةمزل  Kurkê begîtiyêالسلطمت العثممن   مدتب  "بةك" وىلدتةه  

)رنهم آل وات اليكم 
4
. كمم يوجد لقب خل   بمشم يأ شةجد  نسةب العية د ، وىةد ل ةلوا (

 رلل هذه المدتب  يأ يتد  للل أواأل  القدن الثمم  ريد.

                                                           

 كمن يأ موىع خداب  شدان العديد م  الكهوف الواسع  التأ كمنا تستعم  ىديمم للسك . -1

كمن ألد أيدا  شكم  يعم  ىهوج م لدق آل شوربه، يأىد  رلل ىت  شوربه آ م يأ أواسط القدن  -2

 التمسع ريد.

ر   يع مم طلب منه م  الحبوب، أىد  خل   آ م رلل لدق مضمي  ألمد آ م المتنمع األخ د  -3

 ورلل سب   االرتذار ر  الحم ث، زوج خل   آ م أخا زوجته أللمد آ م.

 ولكنه تنمزل رنهم لعلأ اب  كور أوسممن وم  يومهم صمر يلقب "بك". -4
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، ورمأللة  Serê kaniyêمألالت شكم  المعدوية  آل لمةدوش يةأ ىدية  كفدجنة  وم  ر

 خلبمش، وتوبمل لمو، وم  أبدزهم آل جلوسأ. 

تقلد آ وات جلوسأ زرمم  العي د  منذ أواأل  القةدن التمسةع ريةد يةأ شةخص "رلةأ 

بك كور أوسممن"، و ارت يأ رهده نيارمت كث د  ب   شكم  والعيمألد الكد ي  المجةمور  

وآل شوربه، وسةكمن منطقة  العمةق. يقةد لةمول رلةأ بةك  Sêwiyaآل رم كو يأ ىدي   مث 

لخضمع م  كمن يمتنع رة   يةع الضةداألب للسةلطمت العثممن ة ، وريةع مقةدار الضةديب  يةأ 

)بعض القدق
1
بمسمند  م  السلطمت العثممن   يأ كلس وللةب، الةذي  كةمنوا يمدونةه بةملقو   (

)الالزم 
2
)لةأ بةك؛ تمةم ق كث ةدا يةأ ظلةم النةمس. ورندمم ىويةا شةو  ر(

3
، ولةذلك السةبب (

وربمم النتهمء الدور الذ  أسنده العثممن ون لل ه، ارتقله والةأ للةب، وىةدر لردامةه، لال أنةه 

رفل رنه ونفمه للل م د، وبقةأ هنةم  مةد  خمةس سةنوات، رةم  بعةدهم للةل ىديتةه شةدان. 

 ىداهم. ل نهم كمنا لممس  زرممء شكم  ىد خمدت، وانعيلوا يأ

  وم  رجملهم يأ الن ةف األول مة  القةدن العيةدي  منةمن ن ةمز  أو منةمن أينةد  ابة

 لف ةةد رلةةأ بةةك المةةذكور آنفةةمً، وكةةمن ىةةد تخةةدج مةة  مدرسةة  أركةةمن الحةةدب العثممن ةة  يةةأ

م أىةم  ثةاستنبول، ولم  رتب  مالز ، وشمر  يأ الحدب العملم   األولل يأ جبه  العداق. 

 للل أن وايته المن   يأ أوخد القدن العيدي .  Sêcerazêيأ ىديته س جداز 

أمةةم جم ةة  آ ةةم جلوسةةأ يقةةد أصةةبح رأل سةةم لبلديةة  رفةةدي  يةةأ نهميةة  العيةةدينمت للةةل 

)منت ف الثالث نمت م  القدن العيدي 
4
، ويأ رهده أنيأ سوق رفدي  "البةمزار"، وتةويأ (

 . 1987سن  

                                                           

 ك س. 100ك س لب للل  50يقمل انه ريع  ديب  ىدي  م دانكأ م   -1

 جند . 70لأ للب بحوالأ يأ ىتمل مع آمكمن آل شوربه، أمده وا -2

خ نمم كمن رلأ بك يجمع الضداألب يأ منطق  العمق. ىبض رلل بعض م  امتنع ر   يعهم،  -3

وسمىهم أمممه للل للب. يمستهج  والأ للب األمد، وىدر لردامه يأ ىلع  أرياز "جنبالط" رلل 

رم  للل ىديته،  يأ منطق  ري دته، لال أنه ألغل الحكم ونفمه للل م د. وبعد أن Parsêجب  

أص ب بمدض رضمل، وامتد به العمد ونح  جسمه كث دا، يقط بق ا ر نمه تلمعمن، يسمأ 

Çirûsk  جدوسك" للمعمن ر ن ه، ثم لورت الكلم  بملكتمب  العدب   للل جلوس وجلوسأ. ومنهم"

ا، يقمل م  يقول انه ل نمم ىت  شق قه األكبد رمد يأ ىدي  ى بمر كمن "رلأ" شق قه الول د صغ د

أبنمء ري دته: رل نم الحفمظ رلل هذا الد "جدوسك" أ  "الضوء الخميا" لتل يكبد. 

 وم  ثم جلوسأ.  Cirûskيسمأ

 

ل نمم كمن "جم   بميأ" رأل سم لبلدي  رفدي ،  رل ألد زرممء المل س  1935يأ رم   -4

لعيمء وخدوجه م  "الم ل ي م الفدنس  " الميهوري ، وهو ليحو زينو للل ب ته، وبعد تنمول ا

منيل جم   أيند ، أص ب بعد  طلقمت وأر   ىت ال، واتهم ل نهم جم   آ م بميأ بملتواطؤ مع 

 الفدنس    يأ ىتله.
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  يةأ قطةمر بقدية  ىطمةه الواىعةول نمم  خ  الفدنس ون للل المنطقة ، اتخةذوا محطة  ال

 ةةدانكأ منطقةة  شةةكم  مقةةداً ل اريةةمً ورسةةكديمً لهةةم، ثةةم نقلةةوا مدكةةيهم اإل ار  للةةل ىديةة  م

موىةف  اليكمك  ، كمم استقدت ىو  يدنس   يأ موىع مبنل مخفد بلةد  شةدان الحمل ة . وكةمن

مةة ، مقمواليةةكم  وزرمةةمألهم   ةةد و   مةة  الفدنسةة   ، لال أنهةةم لةةم يسةةمهموا مبمشةةد  يةةأ ال

 ة ". سوق المةدرو ربةدو خوجةه مة  ىدية  م ةدانكأ، الةذ  التحةق بةد"القوات اليةعب   الكممل

ولكةة  آ ةةوات اليةةكم ، وكمعحةةم زرمةةمء جبةة  الكةةد ، خضةةعوا تةةدريج م للقةةو  العسةةكدي  

 الفدنس   المنتدب ، وتقبلوهم كأمد واىع. 

 منهةةم، واتخةةذ أمةةم بملنسةةب  للةةل لدكةة  المديةةدي ، يقةةد تنورةةا مواىةةف رممةة  اليةةكم 

يأ رةم   آ واتهم موىفم رداأل م منهم. وىد تعد ا ىدي  ىسط  رلأ جندو اليكمك   اإليي ي 

 للل ل مر مسلح مة  ىبة  لدكة  المديةدي  . ي مةم تةداوب الموىةف اليةعبأ لليةكم  1938

م مديدية  هةالمسلم   ب   الح م  والعداء م  الحدك ، وم  أبدز اليكم  المؤيدي  للحدكة  ال

 م دانكأ الديمر  . ميمي 

نتخةب اوليرممء اليكم  ميمرك  يعمل  يأ الح م  البدلممن   يةأ رفةدي  وأرةياز، يقةد 

نوابةةم رةة  منطقةة  أرةةياز يةةأ  1947ثةةم لنةةمن آ ةةم جلوسةةأ سةةن   1932منةةمن ن ةةمز  سةةن  

  ون 1961و1954البدلممن السور . كمم تدشةح رلةأ أكةد  جلوسةأ لةدورت   انتخةمب ت   

  آل ل للةل البدلمةمن. ويمكةة  القةول بوجةو  تفةمهم وتحةملف انتخةمبأ بةة أن يفلةح يةأ الوصةو

 جلوسأ وآل ش   لسممر   زا ه لوجو  صةالت م ةمهد  ب ةنهم، لذ كمنةا والةد  كوررشة د

 ش   لسممر   زا ه شكمك  . 

وأبدز زرمةمء شةكم  مة  آل جلوسةأ يةأ القةدن العيةدي ، هةم: منةمن ن ةمز ، وألمةد 

تةويأ  أ كورتك، وم  هذه العمألل  الدكتور ألمد جلوسأ الةذ منمن يأ شدان، وألمد آ م ي

، وش   . ثم لبداه م خل   آ م يأ گمدو ، وجم   ألمد آ م يأ ىطمه1996يأ ألممن م رم  

 ر سل يأ م دانكأ ىتله المديدون يأ ثالث نمت القدن العيدي .

بسةبب  وىد انقطعا صالت شكم  ج.الكد  بأبنمء رية دتهم يةأ بةمىأ أنحةمء كد سةتمن

الموانةةع الحدو يةة  التةةأ ىممةةا بعةةد الحةةدب العملم ةة  األولةةل. وآخةةد مةة  ىةةم  بييةةمرتهم مةة  

")"األم ةد النح ة  Mîrê ziravاليرمم  العل م للقب ل  كةمن شةخص يةدرل 
1
يةأ بداية  القةدن  (

العيدي ، وهو اليق ق األصغد لسمكو آ م رأل س القب ل ، وكةمن ذلةك يةأ يتةد  تمةد ه رلةل 

دان   والعثممن ة  لتأسة س  ولة  كد ية . ويقةمل لن زيمرتةه كمنةا بغةدض لرةدا  الدولت   اإلي

 القب ل  للميمرك  يأ الع  من. 

                                                           

 تذكد أ ن   س ممند وخجأ الكد ي  الملحم  ، أن خجأ "خديج "؛ هأ م  رمألل  األم د النمل   -1

Mîrê zirav ويل  ب   زيمر  ذلك األم د وألداث م  رؤسمء شكم . ولك  لوجو  يتد  زمن   ط

 تلك األ ن  ، يعتقد أنه كمن هنم أم د شكمكأ أىد  منه يحم  نفس االسم.
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 ة  يةأ اهتم أبنمء شكم  بملتح    العلمأ، وي هم العيدات م  لملة  اليةهم ات الجممع

ومأ مختلف االخت مصمت. وهم يممرسون الس مس ، وم ولهم متعد  ، منهم الي ورأ، والق

 ال . …قداطأ، والبعثأالديم

يي يةأ ويأ شكم  نسب  كب د  م  المهمجدي  للل أوربم وألممن م خمص ، وأ لبهم مة  ل

 ىدي  "ىسط  رلأ جندو".

)عشيرة روبــاري
1
) Hoza Robarî 

ىت  رلأ بك اب  جمن پوالت بك بعد يي  ثورته رلل الدول  العثممن  ،  1607يأ رم  

لكد ي  أصحمب لمةمر  كلةس. بعةد مقتة  رلةأ بةك، أصةبح وكمن آخد أمداء األسد  المندي  ا

لكم  كلس يع نون م  ىبة  البةمب العةملأ يةأ اسةتنبول، يأرسةلا السةلطمت العثممن ة  كد يةم 

كمن ذا مكمن  رمل   يأ استنبول ل حكم هذه اإلممر  الكد ي ، وينتمأ للل ري د  "بدوار " 

)مةة  يةةدع "روبةةمر "
2
ثممن ةة . وبةةدوار  مةة  العيةةمألد أو "أوربةةمللأ" لسةةب التسةةم   الع (

 . [47– 46]ل د  ص الكد ي  يأ هكمر ، 

، ويحمةة  لقةةب محمااد باشااا روباااريويقةةول الدوبةةمريون: لن أول جةةد لهةةم كةةمن اسةةمه 

 بةةم  بةةك"، وىةةد جةةمء مةة  اسةةتنبول منةةذ لةةوالأ ثالثةة  أو أربعةة  ىةةدون، -"نق ةةب األشةةداف

ي  يتممشةةل مةةع مةةم ور  يةةأ وأصةةله مةة  منطقةة  "سةة دت" يةةأ كد سةةتمن تدك ةةم. وهةةذا التةةمر

ه ، ر  مجأء ذلك الدوبمر  لمكمةم لكلةس. ويقولةون لن ألةد ألفةم [18]ر.ل سكو ص  راس  

 عد.وهو موسل آ م ب  ىمسم ب  محمد بمشم، وىد منح رتب  "بم  بك" العثممن   ي مم ب

لةس، أو كبنمء رلل مم ور  آنفمً، يمك  القول بأنه بعد أن ريل محمد بمشةم مة  لمكم ة  

جبةة   عةةد ويمتةةه، اسةةتقد أوال ه وأتبمرةةه يةةأ سةةه  جومةةه ومنطقةة  الدوبةةمري   الحمل ةة  رلةةلب

 ل لون، وجعلوا ىلع  بمسوطه مدكيا لهم،  ون أن يفقدوا نفوذهم يأ لكم كلس. 

، أنه يأ يتد  لكم "رلةأ آ ةم العمشةق" لكلةس بة   /63تمري  كلس، ص /وجمء يأ كتمب 

الدوبةمر  وآ ةم آخةد مة  تلةك النةوالأ يسةمل ، أرل  لسةممر   آ ةم 1736و 1724رممأ 

"ربدي "، الع  من رلل لةمكم كلةس، ممةم ا ةطد والةأ للةب للةل لرسةمل ىةو  كب ةد  للةل 

                                                           

 روبمر  بمعنل نهد  يأ اللغ  الكد ي . -1

. كمم وصلتنم رسمل  ربد ألد /17جب  األكدا  ولدك  المديدي ، ص –/روج ه ل سكو  -2

وار  م  كد ستمن العداق، ورأل س تحديد األصدىمء الدوبمري   م  بهجا هدور  وهو بد

"العهد" األسبور  ، يقول ي هم أن هنم  أربع  ىدق يأ منطق  "بدوار  بمال"  Peymanمجل   

يأ كد ستمن العداق يقمل لهم "روبمركأ" وهأ: ب قولك، جديد ، سه يه ريم،  ه ركه لك. وهذا ىد 

وار . كمم أن روبمر  هو ألد أسممء يؤكد مم ىمله ل سكو يأ كتمبه لول محمد الدوبمر  البد

 .Çolemêrgمنطق  هكمر  ومدينتهم 
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منمطق الدوبمري  ، يقت  لسممر   آ م الدوبمر  وربدي  آ ةم، ومةع ذلةك بقةأ الدوبةمريون 

 أصحمب نفوذ وشبه مستقل   يأ مدكي ل ارتهم يأ ىلع  بمسوطه.

 ، جمءت جممر  كد ي  م  نةوالأ منطقة  ىون ة  رديةا بةد 1737هد/1150ويأ رم  

"الكنج ةة  "، يةةدخلا يةةأ نةةياع مةةع الدوبةةمري   يةةأ سةةه  جومةةه، وسةة طدوا رلةةل ىلعةة  

، ولكة  /64تةمري  كلةس، ص/، 1740بمسوطه، ولكم زر مهم بطمل آ ةم كةنج كلةس يةأ رةم  

مىتحموهم، وأسةدوا العديةد مة  األكدا  "أهملأ ك د ا " همجموا خاللهم مدين  كلس مدت  ، ي

)أهلهةةم
1
، وىةةةد تكةةون لدكةةة  سةةكمن جبةةة  األكةةدا  ذات صةةةل  بمل ةةداع بةةة   الدوبةةةمري   (

والكنج   . يم ةطد الدوبةمريون يةأ النهمية  للةل الخةدوج مة  سةه  جومةه وال ةعو  للةل 

 جب  ل لون، واالستقدار يأ منطقتهم الحمل   القديب  م  كلس. 

أ  أن منطقةة  روبةةمر  الحمل ةة  كمنةةا مكةةمن سةةكنهم  وىةةد يكةةون العكةةس هةةو ال ةةح ح،

ديمة  يةأ ىاألول بعد لبعم هم م  لكم لممر  كلس، يعم وا لل هم مة  جديةد. بةدل   وجةو   ار 

 : مسكون  اآلن م  ىبة  "خل ة  نبةو"، منقةوش رلةل واجهتهةم ربةمر Basilêىدي  بمصلحميم 

 مت القبل  .  . وهو يوايق زم  تلك ال دار1786هد/  1200 ار خل   آ م 

ر سةةل آ ةةم، وموسةةل آ ةةم يةةأ ىديةة   –وىةةد أىةةم  زرمةةمء الدوبةةمري   يةةأ ىةةدق أبةة  

Cilbirê وبعضهم يأ ىدق ،Xurêbkê ،Basilê.وبقأ آخدون يأ مدين  كلس ذاتهم ، 

مء لكةم ، وانته1832ويستنتج م  س د األلداث أنه بعد مقت  بطمل آ م الثمنأ يأ رم  

سةع لدوبةمريون ال ةعداء، وخلةا لهةم السةمل  مجةد ا، واتالكنج    يأ سه  جومه، تنفس ا

 يةد نفوذهم مد  أخدق ل يم  منمطق ش دوان يأ جب  ل لةون، والقةدق العدب ة  مثة  نبة  و

 جممل وتنب وت  ريعا لتل نهد ىويق شةدىم. كمةم رةم وا للةل سةه  جومةه، وسةم  الهةدوء

عملم ة  مرهةم يةأ الحةدب الرالىمتهم مع الجممرمت المجةمور  والسةلطمت العثممن ة  لتةل انه 

 األولل.

ويةةةأ يتةةةد  االلةةةتالل الفدنسةةةأ، سةةةمهم الدوبةةةمريون يةةةأ النضةةةمل الةةةوطنأ، وتعممةةة  

يون زرممؤهم مع ليب الكتل  الوطن ة  ولدكة  المديةدي . وبعةد االسةتقالل، رمة  الدوبةمر

عث ةون، يأ الس مس ، وانضموا للل األلةياب السةوري  النمشةئ ؛ يكةمن مةنهم الية ور ون والب

 كمم انضم بعض أيدا هم للل صفوف الحدك  الديمقداط   الكد ي .

وبيك  رم  لميظ الدوبمريون رلل هويتهم القوم   ورلل لغتهم، رلل الد م مة  أنهةم 

محمطون بمنمطق ردب   م  اليدق والجنوب. ويعتبةدون لمل ةم جةيءا ل ويةم مة  المجتمةع 

دتبطةون بةأمالكهم وأرا ة هم. وىةد الكد   يأ ج.الكد ، و ملب تهم يق مون يةأ ىةداهم، وم

تأثد يقداؤهم يةأ العقةدي  األخ ةدي  بمألو ةمع المع ية   ال ةعب ، يهةمجد ىسةم كب ةد مةنهم 

                                                           

 .376، ص 2أم   زكأ ج –تمري  الكد  وكد ستمن  -1
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 للل للب، واستقدوا ي هم.

  وىداهم هةأ: جلبة Robariya  Çiyayêيقط  الدوبمريون المنطق  المعدوي  بمسمهم 

Cilbirê بمصةةلحميم ،Basilê ،Bênêتعمر، ، زريقةةمت، خديبكةة ، كيةةZaretê ،يدميةةمش  ،

يةأ سةه  جومةه، كمةم توجةد  Kersanêوكدسةمن   Cûmkêل مي  للل كفدبطد  وجةومكأ 

 ، ولهم وجو  هم  يأ مدين  رفدي  نفسهم.Celemêرد  رمألالت منهم يأ ىدي  جلمه 

من والدوبةةمريون مسةةلمون لنف ةةون، لهةةم رالىةةمتهم طب ع ةة  مةةع اتبةةمع المةةذاهب واأل يةة

 األخدق يأ المنطق .

 زعماء روباري:

سةع ظهدت اليرمم  الدوبمري  الجديةد  آلل  بةمر  يةأ الن ةف الثةمنأ مة  القةدن التم

ريةةد، بعةةد أن سةة طد أجةةدا  آ ةةوات روبةةمر  الحةةمل    رلةةل أراض زرار ةة  واسةةع  رلةةل 

جبةة  ل لةةون وسةةه  جومةةه. كمةةم كمنةةا لهةةم سةةلط  معنويةة  رلةةل القةةدق اإليي يةة  يةةأ جبةة  

مةه ي ، ل مي  للل بعض ىدق جومه، مث  تدند  وكورزي  جوىد 17ش دوان البمل  رد هم 

ور نةةدارا وجومكةةه، والقةةدق العدب ةة  للةةل اليةةدق والجنةةوب اليةةدىأ مةة  منطقةةتهم. ومةة  

دية  زرممألهم المعدوي   يأ أواأل  القةدن العيةدي : م ةطفل آ ةم ثةم ابنةه محمةد آ ةم يةأ ى

 اب  ، ورثممن آ م وابنه رمرف، وريت ىمسم آ م يأ جلب .

النسة ج  فظ آل  بمر ، يأ يتد  االلتالل الفدنسأ لسوريم بمكمنتهم االجتممر   يةأالت

الجمنةب  العيمألد  للمنطق ، وبنفوذهم رلةل جةوارهم. أمةم مة  النمل ة  الس مسة   يقةد اتخةذوا

ألهم الوطنأ المنمهض لألجنبأ، يأىمموا صالت مع ليب الكتل  الوطن  ، وأسس ألةد زرمةم

مةةمن آ ةةم يدرةةم لحةةيب الكتلةة  الوطن ةة  يةةأ منطقةة  رفةةدي ، محمةةد رةةمرف  بةةمر  والةةد رث

ع لةيب وأصبح رأل سم لةه، يمرتقة  مةداراً مة  ىبة  السةلطمت الفدنسة  ، لعالىمتةه الوث قة  مة

 الكتل ، ومع لدك  المديدي  أيضمً. 

. أمم أخوه محمد 1947انتخب محمد رمرف  بمر  رضوا يأ البدلممن السور  رم  

ا يةةأ بدلمةةمن اإلىلةة م السةةور  أثنةةمء الولةةد  السةةوري  ذهنةةأ  بةةمر ، يقةةد أصةةبح رضةةو

. كمةم أصةبح المحةممأ ر ةما  بةمر  "وهةو ابة  سةع د 1961للةل  1958الم دي  رم  

وألربةع  ورات  1973آ م شق ق محمد رمرف" رضوا يأ مجلس اليعب يةأ سةوريم رةم  

 بةمر ؛، ثم ل  محله يأ رضةوي  المجلةس الدوبةمر  ربدالحم ةد  1990متتمل   لتل رم  

 العم د السمبق يأ الج ش السور .

ات رمملةةا الدولةة  آل  بةةمر  بعةةد االسةةتقالل معمملةة  متم ةةي  بملنسةةب  للةةل بةةمىأ آ ةةو

تلفة  المنطق ، خمص  م  جه  التطوع يأ الج ش، لذ لةديهم العديةد مة  الضةبمط بمداتةب مخ

 . الضبمطلتل رتب  العم د، وهأ لمل  استثنمأل   بملنسب  لألكدا  بملقبول يأ صفوف 
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وب ةةور  رممةة  يةةإن رالىةة  آل  بةةمر  كمنةةا ج ةةد  رلةةل الةةدوا  مةةع مختلةةف األنحمةة  

 والحكومةةمت السةةوري ، وهةةم يحةةميحون رل هةةم  األمةةم، ويحدصةةون رلةةل تنم تهةةم. وزرةة م آل

 بمر  الحملأ هو رثممن آ م  بمر ، الةذ  أصةبح رضةوا يةأ مجلةس محميحة  للةب رة  

 منطق  رفدي  رد   ورات.

حةممون أ  ملب تهم مياررون، واهتموا مؤخدا بتعل م أوال هم، يمةنهم الموآل  بمر  ي

 واألطبةةمء والمهندسةةون وال ةةحف ون، ويعتبةةد الةةدكتور ربدالمج ةةد شةة خو ثةةمنأ كةةد   مةة 

 .چقممقمنطق  رفدي  ينمل  رج   كتوراه يأ ال حمي ، بعد  . لس   لبش م  ىدي  

تلةةةق أ  تفسةة د مف ةةد مةةة  أمةةم لةةول سةةبب تحةةةول اسةةم روبةةمر  للةةةل  بةةمر ، يلةةم ن

يلفةةظ  الدوبةةمري  ، لال أننةةأ أرتقةةد أن التبةةدل ىةةد تةةم أثنةةمء الوجةةو  الفدنسةةأ يةةأ سةةوريم،

الفدنسةة ون لةةدف الةةداء "ر" بيةةك  "   "، يتحةةول االسةةم يةةأ السةةجالت الدسةةم   مةة  

 روبمر  للل  بمر .

هم بمتاليةةيال آل  بةةمر  يحتفحةةون بةةبعض رةةم اتهم العيةةمألدي  القديمةة ، يهةةم يةةأ منمسةة 

جةو   يةأ االجتممر   كملتعمز  واألر م  والمنمسبمت العمألل ة ، يجتمعةون يةأ مضةميتهم المو

 ىدي  جلب . 

 وهم نم را مم يتيوجون م  خمرج نطمىهم العمأللأ والقومأ أيضمً.
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 Şêxanشــيخان  

هةم مة  "ش خم أو ش خأ" مة  القبمألة  الكد ية  الكب ةد  والواسةع  االنتيةمر. يمتةد وجو 

مدينةة  أوريةةم للةةل ويةةدان شةةهد، وىدجةةه  ا ، وسةةدوج، وجنةةوبأ أر ةةدو  للةةل أطةةداف 

سةمط  ج.الكد . ويوجد منهم يأ نمل   جب  األكدا   دبأ مدين  جسةد اليةغور ومنطقة  الق

 والفدلق يأ محميح  الالذى  . 

شةة خمن منطقةة  رفةةدي  مةة  أكبةةد ريةةمألد المنطقةة ، ور ةةم وجةةو  بعةةض رمألالتهةةم بةة   

ار   أن لةةدو هم السةةكمن   وا ةةح . وبيةةك  رةةم  يعتبةةد النطةةمق اإل العيةةمألد األخةةدق، لال

 لنمل   راجو منطق  ش خمن   صدي  تقديبم.

نهمية  يف   وا   م دان مت منطق  ش خمن ر  ىب ل  "ب من" يأ اليةدق. وابتةداء مة  ال

 تدخ  شة خمن يةأ تمةمس مةع ىب لة  آمكةمن يةأ  Ge.Meydanaالجنوب   م  وا   م دان مت 

لةةل لوالقةةدق اليةة خمن   التمل ةة  تقةةع رلةةل لةةدو هم مةةع آمكةةمن، بةةدءاً مةة  اليةةممل اليةةدق. 

، Çençelî ،Çerxûta ،Kûra ،Çeqilma، چقممق صةغ د وكب ةد، چنهلةأ Celaالجنوب: 

Şêx Bila. 

أمةةم ىةةدق شةة خمن رلةةل تخةةو  نمل ةة  خمسةةت من يةةأ الجنةةوب يهةةأ: بعةةدنلأ، كوركةةمن 

Kurka  يوىةةمنأ وتحتةةمنأ، سةةمريمSariyaةة  گولكةةو ، خل Gundî Xelîl آلكمنةةم ،Alkana ،

وصوال للةل الحةدو  التدك ة  يةأ الغةدب. وجم ةع القةدق الواىعة   ةم  هةذا اإلطةمر وخةط 

الحدو  التدك   م  اليممل والغدب بمم ي هم بلد  راجو هةأ شة خمن  ، ويبلة  رةد هم لةوالأ 

 ,Gomîtê, 'Encara Tilbîrىدي ، ل مي  للل أربع  ىدق  اخ  الحدو  التدك ة ، هةأ: 75

Xirab Camûs,. وهنم  رمألالت م  ش خمن يأ العديد م  ىدق المنطق . 

ورشةوان مة  جهة ،  Biyaكمن هنم  صداع شبه  األةم بة   العية دت   الجةمرت   ب ةمن 

وش خمن م  جه  أخدق يةأ القةدن الثةمم  ريةد والن ةف األول مة  التمسةع ريةد، وبقةأ 

سةد  أوانتهةل بمنت ةمر الية خمن يةأ يتةد  لكةم النياع ب نهمم رلل مدق رقو  مة  السةن  ، 

لج أومد الدشوان   يأ خمس نمت القةدن التمسةع ريةد. وجةدت آخةد المعةمر  يةأ سةنوات 

بةة   رشةةوان التةةأ تةةدرمهم آمكةةمن، وشةة خمن التةةأ كمنةةا تححةةل بتأي ةةد  1852أو  1850

كة  مة   ه العثممن    يأ مواجه  آل لج أومد المتمد ي  رلل الدول . وىت  يأ تلك المواج

لقدب مة  "بكد آ م ب  ر  ش  آ م" وشق قه "أومد آ م" م  ش خمن، و ينم يأ مقبةد  التة  بةم

ا ه زراجو، وتمكنا ش خمن خاللهم م  االست الء رلل ىدي  بلبة  مدكةي آل شة   لسةممر   

 ي مم بعد.  Biyaوب من 

عم  أوشةم أ، ثم كمن هنم  نياع شبه  األم ب   العمأللت   الي خمن ت   "آل جعفد" م  م

" يةةأ ىديةة  "كوم ةةا" لةةول اليرممةة ، وانتهةةل يةةأ النهميةة  للةةل Reş Aĝaو"آل رش آ ةةم 
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 س م   األخ د  لي خمن.

د  انتقلا اليرمم  رلل رية د  شة خمن يةأ ج.الكةد  بة   رةد  مة  العةمألالت، ولةم تنفة

مم ىةدي للداهم بيرممتهم. وي مم يلأ لمح  موجي  ر  تلك العةمألالت مةع ذكةد أبةدز زرممألهةم

 ولديثم، وبعض األلداث الهمم  المدتبط  بهم.

- Mala Diwîkê: 

 Etmana'يبةةدو أنهةةم مةة  أىةةد  رةةمألالت شةة خمن وزرمةةمألهم يةةأ ج.الكةةد . ىةةديتهم هةةأ 

كةوات، بويوجد منهم يأ الجمنب التدكأ م  الحدو . ويأ سنوات الحكم العثممنأ كمن منهم 

 ك العثممن  . مدتب  بم  ب Tawidمث  رلأ بك، ولم  لف ده  او   

)ولهذه العمألل  أمال  واسع  يةأ سةه  ل جةه
1
رلةل الجمنةب التدكةأ مة  الحةدو ، وهةم  (

يح لون رلل ريع بس ط لقمءهم م  السةلطمت التدك ة . وىةد تبةدلا ألةوالهم كث ةدا يةأ هةذه 

المدلل ، وتحول أبنمؤهم للل يالل   رم ي   ال يم يهم سوق المم أ المعةدوف لعةمأللتهم، 

سةن   70خةالل   Etmana'مختةمر ىدية   Ĥesenê Elêعمألل  الس د "لسة  ألةأ" وم  هذه ال

 تقديبم.

 :Reş aĝa Malaآل َر ْش آغا   -    

تةدا  مدكيهم الدأل سأ ىدي  "گوم ا" التأ بق ا  اخ  الحةدو  التدك ة . وىةد هةد  األ

 منمزلهم بحج  ىدبهم م  الحدو . 

اليةة خمن يبةةدأ مةة  "رش آ ةةم"  وتقةةول الدوايةة  المحل ةة  لن ظهةةور آل رش آ ةةم بةة  

 ً )ك ملب مقم   ينأ ول س كإرٍث رمألل م
2
). 

وم  زرممألهم المعدوي   يأ القدن التمسع ريد "بكد آ م"، الذ  ىت  يأ 

نوالأ بلب  يأ ىتملهم مع آل لج أومد. وأبدز زرممألهم يأ القدن العيدي  هو: 

 1936د  يأ رم  لس   رونأ، الذ  انتخب نمألبم يأ البدلممن السور  ر  ج.الك

                                                           

1 - Lêçe  اسم يطلق رلل القسم اليمملأ م  سه  العمق، المحمذ  لجب  األكدا   دبم. واالسم

وصمف تنطبق رلل هذا ، وتعنأ مجمع الممء الداكد أو مم شمبهه، وهأ أLicأو  Lîçكد   م  

السه  المنبسط الذ  ال يدتفع ر  سطح البحد سوق بضع ريدات األمتمر، وتأت ه م مه النهد 

 األسو  ور   "بمتممن"، وتتجمع ي ه رلل شك  مستنقعمت.

، ولولظ وجو  الحل ب يأ  اره، يحنوه Têwidيقمل لن "ره ش" آ م كمن رار م لدق آل  -2

تحا المداىب ، ييمهدوا ىط عم م  الغيالن يدتم  الممء ويذهب يسدىه م  مواش هم، يو عوه 

الدارأ "ره ش"، ويحلب الغيالن  ون مقموم  منهم، يمنتيد الخبد ب   النمس، واشتهد م  ل نهم 

ك ملب بدكمت.  ي  ره ش آ م يأ مدي  صخد  بعد مممته، ورند استال  الكممل    السلط  يأ 

 ش آ م" بمإلسمنا لئالا يتحول للل ميار ومقم   ينأ. تدك م، ىمموا بسد بواب  مدي  "ره
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بمسمند  الحدك  المديدي . وكمن لس   رونأ م  أن مر  م لواء اسكندرون  للل 

ر  رمد نمهي التسع    1994تدك م، وبقأ ي هم معحم أيدا  رمأللته، وتويأ هنم  سن  

 وأوسمانوله ولدان: رلأ متويأ، ومدا  يق م يأ أنقد .  رشيدرممم. وله شق قمن؛ 

رضو سمبق يأ البدلممن التدكأ ر  ليب اليعب "ليب وولده سع د ره ش آ م 

 ر ما لينونو" خل ف  م طفل كممل. 

هم ، واب  آخد طب ب جداب معدوف. وكمن منكمالأمم لس   رونأ يله ولدان: 

 رضو يأ البدلممن التدكأ ر  والي  لنطمك  : رمد يوز  ب  رمد. 

ولهم  د م  الحدو ،وال ييال آل ر ش آ م يملكون أراض واسع  يأ الجمنب اآلخ

أ مكمن  اجتممر   معدوي . ولحس   رونأ أ خا ول د  رلل ى د الح م  تع ش ي

نمل   ل" التمبع  Mîrkaسوريم، هأ ش   يه م  "يه م  خمتون"، وتسك  ىدي  "م دكمن 

 معبطلأ، وينوف رمدهم ر  الثممن   رممم.

 : Soroوعلى سورو   Mala Sînêآل سييو  -

 ةم مت، وهأ رمألل  ىديم  ومعدوي  وي هم بكةوات. تضةمم  خل ة  آيقطنون ىدق م دان 

 .1937مع المديدي ، خاليمً ليق قه موس آ م الذ  رم اهم،  يقت  يأ رم  

 - Mala Mûsî 'Eynê  : موسى آغا 

 Maseka، وهةم يسةكنون ىدية  Mûsî 'Eynêتنسب هذه العمألل  للل رج  لك م يةدرل 

ي  يةأ نعسمن، رأل س مم تبقل م  أن مر لدك  المديد وبلد  راجو. وم  هذه العمألل  موسل

 Ĥecîkê Şomêسوريم وتدك م، وهو يق م يأ مدين  للب. كمم كمن منهم رجةمل أشةداء مثة  

 .Kêl Meĥmûdو 

- Mala Bilî Reşê : 

 دبةةأ راجةةو. ومةة   Kum reşêو   Kurêمةة  ىةةدممء شةة خمن، ويسةةكنون ىةةداهم: 

 ميمه دهم ل در آ م.

 آل حييف آغا: - 

من يق مون يأ ىدي  لج خل   بملجوار اليدىأ م  بلد  راجو. وهأ م  رةمألالت شة خ 

 بير م ري د  ش خمن. 1923المعدوي ، وسمل جم   كنه لن ف آ م يأ رم  

 

 آل جعفر: -

رمألل  لديث  العهد، يعو  ظهورهم للل أواخد القةدن التمسةع ريةد، وهةأ تقطة  ىدية   
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ا "ليةبش وسةمو ورلةأ بةك"، ولهةم أوال  رمومة  معم  أوشم أ مع أوال  رمومتهم م  ب 

يةأ نةوالأ جسةد اليةغور، يقةمل لهةم "آل شةعبمن" نسةب  للةل شةعبمن األ  الدابةع لةد "ليةةبش 

وجعفد وسمو". ارتبط اسم آل جعفةد بنيارةمت  ام ة  يةأ ريةدينمت القةدن المم ةأ، راب 

  ح تهم أكثد م  ثممن   شخ م. 

الةةذ   أحمااد خلياال آغااالقةةدن العيةةدي  ومةة  رجةةمل آل جعفةةد البةةمرزي  يةةأ منت ةةف ا

، ، وكمن له ريدات م  الدجمل المسلح   يةأ العهةد الفدنسةأ يةأ سةوريم1984تويأ رم  

خل ة   ،  ون الفةوز ي هةم. وابنةه1954ورشح نفسه للل البدلممن السور  يأ انتخمبمت رةم  

 1318هةةةةو مختةةةةمر ىديةةةة  معمةةةة  أوشةةةةم أ، واليةةةةيال يسةةةةك   ار جةةةةده المبن ةةةة  رةةةةم  

  . 1900 /للهجد

يهم ينتيدون ب   ىةدق "معمة  أوشةم أ وچقل ةمت"، ووجههةم المعةدوف  آل سموأمم 

 رة  ممةثال 1976هو أنور سمو الذ  انتخب رلل ىمألم  الحدك  الديمقداط ة  الكد ية  رةم  

  منطق  رفدي  يأ مجلس محميح  للب. وم  رمألل  سةمو بةدز اسةم الفق ةد محمةد بكةد الةذ

ويد رةةم  تمممةةه المتم ةةي بمللغةة  الكد يةة  وآ ابهةةم، تةةويأ يةةأ السةةاشةتهد بنضةةمله الس مسةةأ واه

  . وينتمأ للةل هةذه العمأللة  المجمهةد لسةÇeqelê Ortêو ي  يأ مسقط رأسه ىدي   1994

 ليبش، الذ  خمض مع مقمتل ه معمر  رديد   د القوات الفدنس  .

 : Mala kor Eĥmedآل كور أحمد  - 

، وهةةأ رمأللةة  لديثةة  العهةةد، يدجةةع بةةدوز Mistikêويعديةةون لمل ةةم بةةد "آل مسةةتكأ"  

خل ة "  نجمهم للل أواخد القدن التمسع ريد وبداي  القدن العيدي . م  أهم رجملهم "ريت

عفةد الذ  انتخب نمألبم رة  ج.الكةد  يةأ البدلمةمن السةور  للةل جمنةب يةمألق منةمن وألمةد ج

لعمة  ولةده خل ة  بم. والييال آل مستكأ يق مون يةأ ىدية  بعةدنلأ. وارتةبط اسةم 1954رم  

 1976الس مسةةأ الةةديمقداطأ الكةةد   يةةأ ج.الكةةد ، وبفضةة  تلةةك العالىةة  انتخةةب يةةأ رةةم  

 ممثال لمنطق  رفدي  يأ مجلس محميح  للب.

 : Çeqilmeعائلة  - 

ملهةم رمألل  ش خمن   رديق ، كمنا ذات مكمن  ونفوذ يأ القةدن التمسةع ريةد، ومة  رج 

مةع أكةدا  سةوري   آخةدي  رةد   1971ج  يةأ رةم  المعدوي   لمل ةم جم ة  ليحةو الةذ  سة

 ةطفل أشهد يأ سج  "النهمي " يأ بغةدا ، وهةم يةأ طةديقهم للقةمء ىمألةد الثةور  الكد ية  م

 البمرزانأ.

كد  منمطق ش خمن جبل   لداج   ورد ، الت لح كث دا لليرار . وش خمن ج.ال

 ش و  ىدي  مسلمون سن  رلل المذهب الحنفأ، وميميخهم أصحمب كداممت، ومنهم

 "ش  "، وبمبل ا، وهم رلل الطديق  الديمر  .
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 ورنةةدمم  خلةةا القةةوات الفدنسةة   منةةمطق شةة خمن يةةأ راجةةو، ىةةم  اليةة خمن بمقمومتهةةم

ىةوا  ون وألدوأطلقوا رل هم النمر يأ سه  بمل م، بجوار بلد  راجو الحمل  ، ياللقهةم الفدنسة

 رد اً م   ورهم السكن   يأ ىدي  "رتممنلأ".

أبنةةةمء شةةة خمن مةةةع لدكةةة  المديةةةدي ، وتحولةةةا منةةةمطق شةةة خمن يةةةأ راجةةةو  تعةةةمطف

وم ةةدان مت للةةل مدكةةي للحدكةة ، وجةةمء يةةوز "لسةة   رةةونأ" زرةة م شةة خمن يةةأ انتخمبةةمت 

 تتويجم لتلك العالى . 1936

 Biyaعشيرة بيــان 

)ب من، يدع م  ري د  رشوان
1
، وكمنةا تعةدف يةأ الفتةد  العثممن ة  بأسةممء أخةدق، (

م  القدن التمسع ريةد، أن  /59صلدي ، أوىهه رينلأ، ريق". ويذكد ل د  /"أوىهه ريا

ب ةا شةعد، ومنمطقهةم بةملقدب مة  كلةس. وأطلةق  500ري د  "أوىهه رينلأ" تتةألف مة  

 العثممن ون رلل منمطق سكنمهم نمل   "ريق"، وهأ نمل   بلب  الحمل  . 

د يةة  مةة  القةةدن ورةة  اسةةم "رةةي "، يهةةو ىةةد ينبةةئ ب ةةلتهم بإمةةمر  "صمصةةون" الك

الخممس ريد، ومؤسسهم األم د ريالدي ، واشتهدت تلك اإلممر  بأسممء ريو = رةيق = 

)لحو
2
المدايق  السم العية د ، يهةأ يةأ اللهجة  الكد ية  الجنوب ة   Oqçe. أمم كلم  أوىهه (

 "السوران  " تعنأ زر م أو كب د القو . ويأ التدك   تعنأ: رامأ السهم .

جد  شةذ  تعدف به هذه العية د ، يمة  المعتقةد أنةه مسةتمد مة  اسةم أمم اسم "ب من" ال

ب من  همم اللق  كد ي  تف د يأ جمع االسم. ومنطق  anبملكد ي ، والحديمن  Bîال ف مف 

حةمء منطق  كث د  الم مه والجداول، وكمنا تكثد ي هةم شةجد  ال ف ةمف  ون   دهةم مة  أن

 المنطق .

دكةأ. ىدي  يأ الجمنب الت 40الجمنب السور  و  يأ 45ىدي  منهم  95تبل  ىدق ب من 

، معبطلةأ، Sêwiya Şêxkêlêولهم وجو  يأ ىدق أخدق خمرج ذلك اليديط، مث  ىةدق: 

جمنةب . أمم ىدق "ب من" يأ ال…ش   الحديد، م دان اكبس، رمضمنلأ، لج ىمسملأ،  النلأ

 التدكأ يهأ:

Qaziqli, Dêli Osman, Ĥesarê, Çaçilê, Bûlamac, Qumurli, Kulgîman, 

                                                           

 .58يقول ل سكو ىد تكون ب من يدرم م  ىب ل  "مالن" الكد ي ، ص -1

الخدوف األب ض"  -انيأ لممر  "صمصون" األم د أبو بكد، يأ رهد لكوم  "آق ىوينلأ -2

بمسم "ريق" نسب   التدكممن  ، أسدتهم الحمكم  كمنا م  سالل  "م د ريالدي "، وكمنا تعدف

"ىد تكون لهم صل  بي ده وق جب  ل لون"،  Şêrewîللل ريالدي . وتتألف م  أربع يدق هأ: 

بمبوسأ، سوسمنأ، طمموىأ. و ما اإلممر  منطق  خدزان أيضمً. وبق ا يتد  طويل  م  اليم  

 ./369، ص2أم   زكأ، ج/… يأ رهد العثممن    وكمنا ميهور  بمسم ريو = لحو = ريق،
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Pêrtekli, Mam 'Ereb, Martewan, 'Eliyanli,Qernebiyê, Qeyebaşê ,Tenûr, 

Tesbiĥ, Golbaşi, Maxercak, Mazar Şêr, alti, Sabqanli, Bekira . 

 كةأ" تقع منمطق ب من رلل طديأ الحدو  الدول  ، وتيم  اليديط الممتد مة  ىدية  "ب

  مةليةدق، شةممل  نمل ة  بلبة  بملكممة . وتحةدهم يأ الغدب، للل لدو  كلةس وأرةياز يةأ ا

 اليدق شكم  وم  الجنوب آمكمن وم  الغدب ش خمن.

 نةةمب ع أرا ةةأ ب ةةمن جبل ةة  وهضةةمب  ،   ةةد منمسةةب  لليرارةة  الج ةةد ، لال أنهةةم كث ةةد  ال

وىةد  وجبملهم ورد  كث د  اليجد ذات طب ع  خالب ، ممم جعة  كة  ىدية  م ة فم بحةد ذاتةه.

    م  سكمن ىدق نمل   ب من للل للب بسبب ىل  يدص العم . همجدت نسب  رمل

تيرما رمألل  آل ش   لسممر   هذه العي د  منذ أواسط القدن التمسع ريد، ورديةا 

)بد "زا ه" يأ الفتد  الفدنس  
1
). 

)آل شيخ إسماعيل -
2
) 

يةأ منت ةف القةدن التمسةع ريةد، مة  للةدق  -وهو رج   ية  -تيوج ش   لسممر   

م  رةل   آ م اب  ولةأ آ ةم لةج أومةد. يبةدز نجةم شة   لسةممر   بويةم  خل ة  آ ةم شق قمت خ

. يم  جه  هو ب منأ رشوانأ، ثةم صةهد آلل لةج أومةد، أصةحمب السةلط  والنفةوذ، 1866

وم  جه  أخدق كةمن رجة   ية  ويتمتةع بملةذكمء. يةأتل رلةل لرث آل لةج أومةد وجةمههم، 

 وأصبح زر مم لعي د  ب من بال منمزع. 

ستالمه زرمم  ب ةمن، سةم  االسةتقدار منةمطقهم، ولة  اإلذرةمن للسةلطن  العثممن ة  بعد ا

)مح  التمةد 
3
( رضةوا يةأ مجلةس لكومة  كلةس 1916، وكةمن ولةده ألمةد آ ةم )المتةويأ (

 المحل  . وىت  ش   لسممر   ىدب م دان اكبس ب د العثممن    كمم يقول ألفم ه.

العيةدي ، از ا  نفةوذ آل لسةممر   بةيواج يأ نهمي  القدن التمسع ريد وأواألة  القةدن 

بعةةض رجةةملهم مةة  العةةمألالت الكد يةة  المملكةة  يةةأ جبةة  األكةةدا ، مثةة  آل جلوسةةأ آ ةةوات 

شكم ، وآل س دو م مأ آ وات جومه، كمم زوجوا بنمتهم للل أوال  س دو  يكو م  آ ةوات 

                                                           

أيضمً، ومعنمهم مقطوع الدأس، ل ث يدوق انه يأ للدق المعمر  مع  Serkutويقمل لهم ب ا  -1

"الكفمر"، ىطع رأس ألد أجدا  هذه العمألل ، وبقأ رلل يدسه يحمرب. وم  المعدوف أن بقمء 

الفمرس رلل يدسه اثد طعن  صمرق ، أو ىطع للدأس بحد الس ف، هأ لمل  يييولولج   نمجم  

 م  يأ العضالت، ولك   ون أن يتمك  الم ا م  متمبع  القتمل طبعم.ر  تينج ل

أ  ف اسم "زا ه" للل "ش   لسممر  "، يأ يتد  الحكم الفدنسأ م  ىب  س دو آ م  يكو  -2

 للتفخ م.

تيوج ألمد آ م اب  ش   لسممر   م  بنا شق ق والأ للب العثممنأ مدرأ بمشم يأ رم   -3

ع كمنا م  رمألل  مستا م  للب. خلف ألمد آ م سبع  أوال ، م  . وللدق زوجمته األرب1915

 …أبدزهم لج لنمن آ م، وكوررش د، وش خو "أكبدهم" وجعفد
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 آمكمن.

 ةوات آمينا مواىف لدق مجأء الفدنس    للل المنطق  بعد الحدب العملم   األولل، تب

آل شةة   لسةةممر  . يقةةةد انضةةم لةةةج لنةةمن بةةة  ألمةةد آ ةةةم للةةل القةةةوات اليةةعب   المقمومةةة  

سة    للفدنس   ، أمم شق قه لج رش د المعدوف بمسم "كوررش د"، يقةد أصةبح صةديقم للفدن

 ومخل م لهم لتل ويمته يأ نهمي  ثالث نمت القدن العيدي .

أ المنطقةة  مةة  أكثةةد مدالةة  ل ةةم  آل شةة   تعتبةةد يتةةد  نيةةمط الحدكةة  المديديةة  يةة 

  لسةةممر   ا ةةطدابمً، يفةةأ بدايةة  الثالث نةةمت مةة  القةةدن المم ةةأ كةةمن شةة   لبةةداه م شةة 

فةوذه المديدي  مة  المقةدب   آلل شة   لسةممر   زا ه ويةأ رةدا  لمشة تهم، وبعةد أن ىةو  ن

ل زا ه آه وبة   وكثد مديدوه ب   يقداء الفالل  ، تحولا تلةك العالىة  للةل رةداء سةميد ب نة

   وأنسبمألهم م  آل  يكو، وجدت م ةم ممت  ام ة  بة   الطةدي  ، ىتة  ي هةم جعفةد آ ةم شة

 ، بكم   ن ب له ىدب بلد  بلب . 1939لسممر   يأ رم  

ويأ العم  الذ  سبقه جدت محمول  ا ت مل شق قه كوررش د يأ منيله بعفدي  م  ىبة  

، مسةتهدي   آل Qasimون هجومةم رلةل ىدية  ألد المديدي ، ويأ الفتةد  ذاتهةم شة  المديةد

 يكةو. وهكةةذا اسةتمدت لملةة  العةداء بةة   آل شة   لسةةممر   وزرمةمء المديةةدي  للةل مةةم بعةةد 

يقةةد ا ت ةة  شةة   لن ةةف مدشةةح المديةةدي  النتخمبةةمت  1947اسةةتقالل سةةوريم. يفةةأ رةةم  

البدلمةةمن السةةور  يةةأ وسةةط مدينةة  رفةةدي ، واتهةةم ألمةةد جعفةةد شةة   لسةةممر   ل نهةةةم 

)م ت ملهب
1
) . 

أ كمن آلل شة   لسةممر   لضةور ىةو  و األةم يةأ الح ةم  الن مب ة  لمنطقة  رفةدي ، يهة

بةملفوز  رمألل  كب د ، وذات نفوذ وتحوز رلل أمال  واسع ، ولذلك كمن المجمل مفتولةم لهةم

 ة    البدلممنراجع ي   الح م/يأ االنتخمبمت، والوصول للل المجملس المنتخب  و  د المنتخب ، 

 ./ج.الكد يأ 

آلل شةة   لسةةممر   صةةةبغ   ين ةة  منةةذ البدايةةة ، ويةةدل رل هةةم اشةةةتهمر معحةةم رجملهةةةم 

المعدوي   بمأللقمب الدين  ، مث  ش   أو لمج. وصف  التدي  مم تيال طةمبعهم، لال أنةه رلةل 

رةةم   األكةةدا  يت ةةف تةةدينهم بمالرتةةدال، ولةةذلك كمنةةا رالىةةمتهم لسةةن  مةةع الفئةةمت الدين ةة  

)إليي ي   الذي  كمنا تدبطهم بهم رالىمت متم ي األخدق، ومع ا
2
) . 

                                                           

كمن ش   لن ف بديق  خل   آ م  بمر ، يأىد  شخص م  رمألل  مديدي  رلل لطالق النمر  -1

أن آل لسممر   زا ه  رل ه، ثم أىد  لداس الي   لن ف رلل ىت  ذلك الدج ، ل نهم سم  االرتقم 

 كمنوا وراء لم ث  القت ، وذلك للثمرات القديم  ب نهم وب   المديدي .
، لذ أىد  بعض أهملأ ىديتأ  ارك د وم دكمن بملهجو  رلل 1919هنم  لم ث  تعو  للل رم   -2

ىدي  معبطلأ العلوي ، يحمصدوهم وىتلوا شخ م م  سكمنهم، ل نهم جمء لج لنمن آ م ش   

مع مسلح   م  "الجته" لنجد  أهملأ معبطلأ، يأجبد المهمجم   رلل االنسحمب. يألف  لسممر  
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جةو  ومعحم أبنمء آل ش   لسممر   زا ه يق مون يأ ىداهم، ويعملون بمليرارة  ولهةم 

لجممع ة  ايأ مدين  للب، وهم يهتمون بتعل م أبنمألهم، وب نهم العيدات مة  لملة  اليةهم ات 

 ةم بمةم ط  والمنمصةب الحكوم ة  لملوالدراسمت العل م. مع ذلك يهم بع دون ر  مداكةي السةل

أسةةو   ي هةةم الجةة ش. وال يم لةةون كث ةةدا للةةل بنةةمء رالىةةمت وث قةة  مةةع المسةةؤول   يةةأ الدولةة 

لةظ ببعض العمألالت األخدق يأ المنطق . وهةم ب ةور  رممة  ال يتعةمملون بملس مسة ، ويال

ذ  م، الةةانعةةيالهم رةة  المجتمةةع الكةةد  ، ربمةةم رلةةل خلف ةة  و ةةعهم العةةمأللأ المتم ةةي ىةةديم

 ، م القوم ييعدهم ببعض الديع  يأ المكمن  العمألل  . لال أنهم وبيك  رم  محتفحون بهويته

 م  ل ث اللغ  والعم ات واليواج.

م  رجمل آل ش   اسممر   المعةدوي   يةأ القةدن العيةدي ، نةذكد: لةج لنةمن، كةور 

 رش د، يمألق آ م، ش خو آ م، ألمد زمجأ، محمد منمن...

 

 

                                                                                                                                               

 أهملأ ىدي  معبطلأ أ ن   لول الحم ث  تقول:

 Rabin sekin Dargir ço dişewitê         قوموا انظروا كيف تحترق داركير     

 Ne gotin çete Ĥenan Aĝa î têلم يقولوا أن المته حيان آغا قادم                 
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 Goçerـر عشيرة كـوچ

 Goçer    ل دب ة  ت؛ وهم األكدا  الذي  يعتمدون رلل Goçeberكلم  كد ي  تعنأ الدا

يةأ رهةد  الممش   والتدلمل، وكةمنوا يتنقلةون بقطعةمن ممشة تهم يةأ مختلةف األىةمل م الكد ية 

 الدول  العثممن  . 

، وكةةمن رملهةةم Goçerên Mîr Şemكةةوچد جبةة  األكةةدا  مةة  جممرةة  "م دشةةم" 

يةأ  لتل األربع نمت م  القةدن المم ةأ تدب ة  الممشة  ، وكةمنوا يفضةلون العة شاألسمسأ 

م ةةنور  مةة  وبةةد المةةمري. وهةةم ينتيةةدون رلةةل جةةمنبأ الحةةدو   Konê reşخ ةةم  سةةو اء 

من، السوري  التدك   رلل امتدا  شديط القوس الواص  ب   مدن كلس، ولصةالل  ، وىدىخة

خ ة  يةأ م  الحدو  وصةوال للةل منةمطقهم التمريأ  ىسم ج.الكد  الواىع يأ الجمنب التدكأ 

 ، ومدن "آلبستمن ومالت ه".gewr Çiyayêجبمل آممنوس 

لمسةنون ينيع الكوچد للل البسمط  يأ الح م ، وي عب رل هم التكلم بغ ةد الكد ية ، وا

 منهم اليلفحون لديأ الع   والحمء رلل  دار الكد ي  القديم .

، يهةةةم Dede، ولمةةةدجعهم الةةةدينأ Mîrم ةةةد" والء الكةةةوچد لمةةةدجعهم الةةةدن و  "األ

مور ، وىةةد تحةةول الكث ةةد مةةنهم للةةل السةةن ، لال أنهةةم اليهتمةةون بةةمألAtmîالمةةذهب العلةةو  

 الدين   كث دا، ونسمؤهم يتم ين بملجممل وىو  اليخ   .

ري   انه مر الدول  العثممن  ، ومع بداي  رهةد االنتةداب الفدنسةأ، شةهدت منطقة  جبة  

 Îbê، أمثةمل   Çeteم  الفو ل جداء نفوذ رجمل م  الگوچد رديوا بمسةم   األكدا  لمل 

Cindêr  وSilêman Pîşo  وMihê Îbşaşê   وكمنوا ييكلون السلط  الفعل   يةأ المنطقة ،

 يأ تلك المدلل .
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وبسةةبب تدسةة م خةةط الحةةدو  الدول ةة ، 

استقد گوچد الجمنب السور  مة  الحةدو  

ن، يأ بعةض ىةدق المنطقة  مثة :  يدسةوا

شةةةلتمب، ىورتةةةم، ىةةةورت ىةةةوالق الكب ةةةد  

 Gabeleka  ,Avrazوال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ د ، 

Gobekê, Gulîka, ,Şingêlê ,

Çeqmaqa  ،م ةةةةةةةةةدان متReca   شةةةةةةةةة ،

الحديةةةد، لمةةةم ، آشةةةكمن شةةةدىأ و دبةةةأ، 

Çeqela  ،Çolaqa ،جويةةةةةةةق، ك مةةةةةةةمر ،

كورزيةةة  جومةةةه، رةةة   الحجةةةد "ثةةةالث 

 ىدق". 

كمةةم اسةةتقد بعةةض رةةمألالتهم يةةأ بلةةد  

أواألةة  العهةةد الفدنسةةأ، منهةةم:  رفةةدي  منةةذ

، وشخ ةةة تهم الميةةةهور  Feyoب ةةةا ي ةةةو 

بق ميتهم الكد ي  الخمل   المدلو  "كنجةو 

ي ةةةو" الةةةذ  تةةةويأ يةةةأ سةةةبع نمت القةةةدن 

 العيدي . 

وجةةةديد بملةةةذكد أن وجهةةةمء الكةةةوچد 

صوتوا ل ملح بقمء لواء االسةكندرون يةأ 

مؤهم ينسةقون نيةمطمتهم آنئةذ مةع . وكةمن وجهة1938لطمر الس م   السوري  يأ استفتمء رةم  

الدكتور نةور   يدسةمأ يةأ للةب، الةذ  كةمن ييةجع رلةل منمهضة  الس مسة  الكممل ة  يةأ 

تدك ةةةم، وبتأي ةةةد مةةة  الدمةةةوز الوطن ةةة  للبةةةدرخمن    األكةةةدا ، وخمصةةة  الةةةدكتور كةةةمم دان 

 بدرخمن، الذ  كمن نيطم يأ تلك المدلل  يأ ب   أوسمط الكد  يأ للب ورفدي . 

  د "كةةوچد" زرممةة  معدويةة  يةةأ جبةة  األكةةدا  ال ةةو ، ومةة  أبنمألهةةم المعةةدوي لةة س للةة

ممن ةم، لمل م، الةدكتور ألمةد رسةول، والةدكتور ألمةد زمهةأ ي ةو اللةذان وهمةم يق مةمن يةأ أل

، والس مسةةأ المعةةدوف أنحةةد ي ةة  شخ ةة مت مةة  ك ةةد ا //والقم ةةأ المدلةةو  رثمةةمن محمةةد 

 "محأ الدي  ش   آلأ".

 

 

 



-201- 

 

 ودي عشيرة مللي دا

Milî  Dawdî 

مللةةةأ  او  : ريةةة د  كب ةةةد  مةةة  ىب لةةة  مةةةالّن الكد يةةة ، واليرممةةة  المعدويةةة  لهةةةذه 

يأ ىدي  معداتةه. يبلة  تعةدا  هةذه الفئة  لمل ةم نحةو أربعة   عمر سفوناالمجمور  هأ لد: آل 

 .Gu، وب ةو  أوبةه Dargirê، و ارك ةد Maratêآالف نسم ، ويسكنون يأ ىدق: معداته 

Mezin . 

 Umer Sefûna'سفونا عمر 

م  العمألالت القديمة  التةأ سة طدت منةذ منت ةف القةدن الثةمم  ريةد ولتةل الن ةف 

األول م  القدن التمسع ريد رلل وسط سه  جومه وجب  ليت م. أول جد لهذه العمألل  كمةم 

يقول ألفم ه هو " ىلندر أيند "، وأيند  لقب خمص بم  يج د القداء  والكتمب ، أو م  كةمن 

الحمل ة   Gundî Mezinلكوم م، ويعتقد أنه رمش يأ القدن السةمبع ريةد يةأ ىدية  موظفم 

 دبأ ىدي  معداته، ومم تيال هنةم   ار سةك  تخةص آل سةفونم مةدون رلةل واجهتهةم أنهةم 

 . وهنةةم   ار أخةةدق للعمأللةة  يةةأ ىديةة  معداتةةه، يعةةو  بنمؤهةةم للةةل رةةم  1830بن ةةا رةةم  

1) 1857هد/1274
). 

  ىلنةدر ألل  بد "رمد سفونه"، هو أنه رندمم أ  ت   م طفل آ ةم ابةأمم سبب تسم   العم

  للةةل أينةةد  ب ةةد رمأللةة  لسةة  أينةةد  المجةةمور ، كةةمن ابنةةه رمةةد صةةغ دا، يللةةا ل ار  العمأللةة

 والدته المسمم  سفونه، وكمنا امدأ  ذات بأس؛ ينسب رمد للل والدته وردف بهم.

القةدن الثةمم  ريةد وبداية  التمسةع  الع د الذهبأ لهذه العمألل  هةو الن ةف الثةمنأ مة 

)ريد. يقد خضعا لس طدتهم يأ تلك الفتد  نةوالأ سةه  جومةه وبمسةوطه
2
وجم ةع جبة   (

وزرة مهم بطةمل الثةمنأ، وجةدق  آل كاي ليت م تقديبم. ونمزرهم الس طد  رلل سه  جومه 

 ب نهم ىتمل بجوار ت  معداته، يأخفق بطمل آ م ورم  خمألبم للل بمسوطه. 

هةةذه الحةةوا ث تعةو  للةةل زمةة  م ةطفل آ ةةم زوب سةةفونه، ألنةه بعةةد مقتلةةه،  ويبةدو أن

تو   بطمل آ م للةل العمأللة ، وطلةب يةد سةفونه للةيواج، يديضةته بيةد ، ولهةم يةأ ذلةك ىةول 

)ميهور
3
 . ونمزرهم يأ نفوذهم آل لس  أيند  الذ  سنأتأ رلل ذكدهم اللقمً.(

                                                           

توج رلل واجه  الدار نجم  سداس  ، يه  هنم  رالى   ين   ب نهم وب   اسم القب ل  " او "؟ أ   -1

 أنهم م  رم  بنمء يهو  ؟ أو ربمم كمنا النجم  السداس   مجد  نقش لليين  يأ ذلك اليم . 

رهم بمى   للل يومنم ، وآثم1958كمنا لهم طملون  ممء بجوار ت  ر ندارا، وتعم  لتل رم   -2

 هذا.

 ))لو أبول يمن بولأ س جدف ىلع  بطمل اب  بطمل((: -3

Eger ez mîzkim kela Betalê Betêl, wê li ber lêmiştê here 
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العثممن ة ، ولةم يح ة  أ  التكةم   ي م ف لكم هذه العمألل ، يتد  تداجع ه بة  الدولة 

مبمشد ب نهمم. كمم لم يد  ذكد أن ألدهم استلم منمصب همم  يأ الدول  العثممن ة ، سةوق أن 

)محمد نور  بمشةم
1
الةذ  تةويأ يةأ األربع نةمت مة  القةدن المم ةأ، كةمن يقةول لن اسةمه  (

 تمسع ريد.ولقبه همم لخمله الذ  كمن "بمشم" ولمكمم لد " ررم" يأ أواخد القدن ال

  منةذ وىف آل رمد سفونم موىفةم معم يةم مة  ل ار  االنتةداب الفدنسة   يةأ جبة  األكةدا

ات م   القةوالبداي . وشمر  رجملهم يأ المقموم  بق م   زر مهم لبداه م آ ةم الةذ  كةمن مة  ىة

 ، ويس طد رلل نوالأ ليت م وخمست م. Çeteاليعب   

، يقةم   ون أن ييةتد  يةأ أرمةملهم الحدب ة سمند لبداه م آ م الحدك  المديدية ، ولكة  

الفدنسةة ون بمرتقةةمل وتعةةذيب الكث ةةد مةة  رجةةمل ونسةةمء ىديةة  معداتةةه بحثةةم رةة  الدجةةمل 

اتةةه والسةالب. وىةد ىتة  لبةداه م آ ةم وابنةه ولمرسةه المةدرو "سةورو" مةم بة   ىديتةأ "معد

 و ارك د" بتدب د م  الفدنس    وأروانهم م  آ وات المنطق  كمم يقمل.

رمةد سةفونم مسةلمون سةن ون رلةل المةذهب الحنفةأ كمعحةم األكةدا  يةأ ج.الكةد ، آل 

 ورالىمتهم و ي  مع بمىأ الفئمت الدين  . 

آ ةم،  : يأ ىدي   ارك د خمص  بعمد آ م اب  لبةداه ماألولىكمنا لهم أربع مضميمت؛ 

 خمصةة  بيةة   آ ةةم ابةة  رمةةد آ ةةم، واألخديةةمن: يةةأ ىديةة  Gu.Mezin: يةةأ ىديةة   والثانيااة

يةأ  ياةوالثانيةأ ىسةمهم الجنةوبأ، وتةدار مة  ىبة  ربةد  ابة  ىةده مسةتو،  إحاداهامعداته، 

 ل .القسم اليمملأ خمص  بأوسممن آ م اب  لبداه م آ م وكمنا المجلس الدأل سأ للعمأل

تالشا الدابط  العيةمألدي  لةدق مللةأ  او   وآل رمةد سةفونم رمومةم، ولكة  ظهةدت 

طقة ، ريةمألدي  لةدق بعةض العةمألالت يةأ المن -حو " رمألل ة يأ اآلون  األخ د  مم ييبه "ص

 ييك  أبنمء مللأ  او   أيضم مجلسم للعمألل  يأ منمطق سكنمهم الحمل  . 

تةةوزع أبنةةمء هةةذه المجمورةة  العيةةمألدي  رلةةل المةةدن السةةوري  والمهةةمجد األورب ةة ، لال 

كد ي ، وبدز منهم أنهم لميحوا بيك  رم  رلل خ مأل هم القوم   وتقمل دهم االجتممر   ال

س مسةة ون يةةأ لطةةمر الحدكةة  الديمقداط ةة  الكد يةةة  يةةأ سةةوريم، مثةة  زكديةةم م ةةةطفل، 

ولبداه م رمرف. كمم اهتموا بملدراس  والتح    العلمأ، وبدز مةنهم كتةمب وشةعداء مثة  

الكةةمتب   محمةةد نةةور  خورشةة د وشةةك ب م ةةطفل، بمإل ةةمي  للةةل العيةةدات مةة  لملةة  

 تلف الفدوع العلم   واأل ب  .اليهم ات الجممع   يأ مخ

                                                           

ذكد روج ه ل سكو: لن محمد نور  بمشم هذا كمن وج ه ىدي  معداته يأ رقد الثالث نمت م   -1

  والعيمألدي  للمنطق . وىد اخذ منه ل سكو الكث د القدن العيدي ، وكمن يعدف األو مع العمألل 

م  المعلوممت ر  تمري  ك د ا  ورمألالتهم، وكمن محمد نور  يج د أربع لغمت: الكد   التدك   

 والفدنس   والعدب  .
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 آل حسـن أفيـدي

سةةن ، يقةةدر أن ظهةةور اسةةم لسةة   30-25لسةةب رمةةد األج ةةمل الةةذ  يتةةداوب مةةم بةة   

سةة  لأينةد  يعةو  للةل أواألة  القةةدن الثةمم  ريةد. تنسةب هةذه العمأللةة  للةل الدجة  المسةمل 

 أيند ، الذ  كمن يحم  لقب "بم  بك". 

م  ىةد  آل كةنج للةل سةه  جومةه يةأ القةدن الثةم وهنم  رواية  شةعب   تقةول أنةه ل نمةم

كةمنوا وريد، طلبوا لذن اإلىمم  م  آل ىدور يأ ىدي  كفد ل  يوىمنأ م  آل لسة  أينةد ؛ 

ن أصحمب الس طد  رلل هذه النةوالأ. ثةم جةدق بة   الطةدي   يةأ الثلةث األخ ةد مة  القةد

 الثمم  ريد ىتمل. 

 ، والتمةةد  رلةةل الدولةة  العثممن ةة   ىةةم  لسةة  أينةةد  "آ ةةم" بملع ةة من1793ويةأ رةةم  

 وتمك  م  يدض س طدته رلل بعض نوالأ المنطق ، ويقمل أنةه أرلة  رة  لمةمر  مسةتقل 

 امةةا يتةةد  ى ةة د  مةة  الةةيم ، وكةةمن يجمةةع الضةةداألب يةةأ المنطقةة  الممتةةد  للةةل أطةةداف 

نة  للب، للل أن تمك  الوالأ العثمةمنأ يةأ للةب مة  اسةتدراجه، ولردامةه يةأ موىةع كفدج

 حملأ. ال

ولةول االنتمةةمء العيةةمألد  آلل لسةة  أينةةد ، يلة س هنةةم  مةةم هةةو وا ةةح، يةةملمهتمون 

مةةنهم بمسةةأل  األصةةول القبل ةة  للعمأللةة  يقولةةون: لن بعةةض أجةةدا هم ذكةةدوا بةةأنهم مةة  أصةة  

آشتأ، وهنم  ري د  بذلك االسم يأ منطق  جب  جو  ، وربمةم كمنةا للةدق ريةمألد ىب لة  

م  صل  ىداب  وم مهد  ب   آل لسة  أينةد  وآل لةج أومةد رشوان الكب د . كمم كمنا هن

)م  ىب ل  رشوان
1
. ولكننأ ارتقد ان الدأ  األىدب للل الحق ق  هو أنهم أيضةم ينتمةون للةل (

 ري دتهم "ملالن". 

كةم مة   9" ةمز  تبةه"، التةأ تبعةد رة  رفةدي   Gazêكمن لس  أينةد  يسةك  ىدية  

 ليت م.جه  الغدب يأ أرلل ىم  تقديبم يأ جب  

ل ك  ىديتأ ت  لمةو وشة   األولردف م  أبنمء لس  أيند  ولدان،  : م طفل آ م، وم 

: ر س آ م، ورةدف مة  والثاني. Gazêربدالدلم ، وألفم ه يقطنون لمل م ىديتهم القديم  

وىد صمهد آل  بمر ، وبعض ألفم ه يقطنون لمل ةم ىةديتهم القديمة   عمر آغاأوال ه اثنمن: 

Gazê .ووالدتةه مة  آل لةج أومةد، وهةو والةد زينة  وينحةدر منةه آل زينة  يةأ ، علي باكو

                                                           

يقول المعمدون م  آل لج أومد، أن شخ م م  آل لس  أيند  يدرل محمد ويلقب   -1

Miĥemedê Gazê،كمن ىد ىت  أربع  أشخمص والتجأ للل أخواله م  آل لج  ، نسب  للل ىديته

أومد يأ  يدسوان، وبقأ هنم  مد  طويل ، وكمن يتق  العيف رلل الطنبور، ويعو  لل ه الفض  

يأ انتيمر العيف رلل الطنبور ب    أكدا  نوالأ كلس. وهذا الحدث يعو  للل أكثد م  ممأل  

 رم .
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 ىدي  تللف. 

ارتةةبط اسةةم رلةةأ بةةك بسةة طد  مطلقةة  رلةةل القسةةم اليةةدىأ لمنطقةة  جبةة  ليةةت م، يكةةمن 

يحكم ويسةج  النةمس بحفةد  يةأ بملة   اره التةأ يسةكنهم لمل ةم المةدرو خل ة  ربةد ، وينفةذ 

  سدو كب د  تيةمهد رلةل بعةد ك لةومتدات رديةد  ألكم  اإلردا  أيضمً، وكمنا مينقته شجد

)يةةوق مدتفةةع القديةة 
1
. أمةةم منطقةة  نفةةوذ آل لسةة  أينةةد ، يكمنةةا القسةةم اليةةدىأ مةة  جبةة  (

 ليت من.

ارتةةبط اسةةم ألفةةم  آل لسةة  أينةةد  الحةةمل    بمليةة ور  ، ل ةةث رمةة  كث ةةد مةةنهم يةةأ 

عمألل  بملدراس  والسفد للةل تنح ممتهم يأ العقو  األخ د  م  القدن العيدي . واهتما هذه ال

 ول الكتل  االشتداك   السمبق ، ويوجةد مةنهم الكث ةد مة  لملة  اليةهم ات الجممع ة  والعل ةم، 

وتعتبد م  أكثةد رةمألالت المنطقة  اهتمممةم بملتح ة   العلمةأ. والعمأللة  الول ةد  مةنهم التةأ 

 تحم  ألقمبم لىطمر   لمل م هأ آل بطمل آ م زين  يأ ىدي  تللف.

 ـيدو ميمي آل س

Mala Seydî Mîmê 

ل ةةك أو مةةديم" Mîmêتنسةةب هةةذه العمأللةة  للةةل لمةةدأ  اسةةمهم  . "اللفةةظ الكةةد   السةةم م 

لةةدق آل لسةة  أينةةد ، ثةةم  م رتهةةم وسةةكنا يةةأ ىديةة   Gazêوكمنةةا تقةة م أوالً يةةأ ىديةة  

Çolaqa  .لدق أسد  رلأ بك، وس دو هو اب  م مأ 

كةوكجأ  تنتمأ هذه العمألل  للل يئة  اجتممر ة  تةدرل

Kokcî كمنةةا تعمةة  يةةأ ىطةةع األشةةجمر مةة  المنةةمطق ،

الحداج   ل نمر  الفحم. وكمنا تلك الفئ  تأتأ رم   مة  

نةةةوالأ مةةةدن "آلبسةةةتمن و يدسةةةم ومالت ةةة " يةةةأ القسةةةم 

التدكةةأ مةة  كد سةةتمن، ويتكلمةةون لهجةة  زازا الكد يةة . 

يةةةةتمك  أوال  م مةةةةأ مةةةة  شةةةةداء ىةةةةدق بأكملهةةةةم مثةةةة  

Kanîgewrkêلف ةةةد 1958-1877  ). واكتسةةةب خل ةةة  

سةة دو م مةةأ( لقةةب آ ةةم ارتبةةمرا مةة  نهميةة  القةةدن التمسةةع 

ريد، وملك هو وشق قه بطمل آ م ومة  بعةده ابنةه محمةد 

 آ م، القدق التمل  : 

، Bircikêيوىةمنأ وتحتةمنأ، بدجكةه  Miskêمسك  

                                                           

م  ىدي  يق دان، وبق ا جثته متدل   بهم رد  أيم ،  ون أن رلق رلأ بك بتلك اليجد  ليي يم  -1

 يتجدأ أهله وسكمن ىديته م  لنيالهم و ينهم.  
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جومةةةه، چوالىةةةمن  Çeqela، چقلةةةأ Sindyankêتللةةةف، تةةة  لمةةةو، رنديبةةة ، سةةةنديمنكأ 

Çolaqa ،Kanîgewrkê ،Qujûma. 

لال أن ىةةمنون اإلصةةالب اليرارةةأ الةةذ  صةةدر يةةأ بدايةة  رقةةد السةةت نمت مةة  القةةدن 

 المم أ شملهم، صم ر كمي  أمالكهم تقديبم. 

ع مةكمنا مواىف خل   آ م   د و ي  تجةمه الفدنسة   . وآلل سة دو م مةأ صةل  ىدابة  

لبدلمةمن اىد ص  خل   آ ةم للةل آل ش   لسممر   زا ه وب نهم تحملف رمأللأ انتخمبأ  األم. و

. كمم أن المحممأ محمد نور  رمرف انتخةب رضةوا يةأ المجلةس 1947السور  يأ رم  

س . وبقأ شق قه المحممأ بطمل رمرف رضوا يأ مجلة1962-1961الن مبأ التأس سأ لعم  

. وتقط  أسد  رمرف ىدية  1998-1986اليعب السور  ممثال لحيب البعث ب   سنوات 

ىةداهم  ، وهم األكثد نفوذا لمل ةم يةأ آل سة دو م مةأ. واليةيال بعضةهم يقة م يةأبدج ربدالو

 السمبق  مث : چوالىمن وش   ربدالدلم  وبدجكه. 

لكةد ، يعتبد كممل جم   آ م س دو م مأ م  الدر   األول يأ ال قحة  القوم ة  يةأ ج.ا

م داج الفةة لوهةةو يقةة م يةةأ المهةةمجد األورب ةة  ويعمةة  مخدجةةم سةة نممأل م، وىةةد سةةمهم يةةأ لخةة

جةةأ وسةة ممند"، أمةةم أختةةه السةة د  صةةبمب، يكمنةةا أول يتةةم  كد يةة  مةة  ج.ال كةةد  الكةةد   "خ 

 تح   رلل شهم   جممع   يأ آ اب اللغ  اإلنكل يي .

  وم  جه  االنتممء العيمألد ، يقول آل س دو م مةأ أنهةم مة  رية د  خةدزان، وهنةم

أ، مدكةي الدأل سةأ آلل سة دو م مةىدي  بمسةم خةدزان مجةمور  لقدية  چوالىةمن التةأ كةمن ال

الهم وسكمنهم أخةوال لهةذه العمأللة . وربمةم نسةب آل سة دو م مةأ مة  جهة  العية د  للةل أخةو

 الخدزي  ، وأرتقد أن هذا ىد يكون األىدب للل الواىع وال واب.

 آغوات كفرسفرة

سةةةم ا رمأللةةة  آ ةةةوات كفدسةةةفد  بةةةد "محمةةةديم" بسةةةبب تحةةةولهم رةةة   يةةةنهم اإليةةةي   

التمسةع  لدي  اإلسالمأ منذ لوالأ ىدن م  اليم . ويقمل أنه يأ منت ةف القةدنوارتنمىهم ا

"وهةةأ لمةةدأ  مةة  آل رمةةو" يةةأ مواجهةة   xatûn Heweريةةد، وىةةف أجةةدا هم للةةل جمنةةب 

لواىعة  خل   آ م لج أومد  يمرم رنهم، يمنحتهم "لواء" خمتون مقمب  شهممتهم األرا ةأ ا

لعيةدي . لهم، ولقبوا بمآل م منةذ أواألة  القةدن اب   جنديدس وىدي  كفدسفد . يتحسنا ألوا

  ولك  لم يك  لهةم  ور يةذكد يةأ شةؤون المنطقة ، ولةم يحكمةوا رلةل   ةد ىديتةأ كفدسةفد

 ومحمدي . 

)يعدف آ وات كفدسفد  بحبهم للمحمهد
1
، وهذا مم يةوىعهم أل منةم يةأ ميةمك  ممل ة . (

                                                           

 ىم  ألدهم بو ع س  ذهب لعنيته، كمم أنهم كمنوا يقتنون الديك  بأثممن  مل  ، ويتبمرون بهم. -1
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 ة   يةأ المنطقة ، وكةمن رضةوا يةأ وينتمأ محمد مدا  للل هذه العمألل ، وهو ألد أىد  البعث

مجلس اليةعب السةور  مةد  ثمةمنأ سةنوات، كمةم كةمن رأل سةم ليةعب  لةيب البعةث العدبةأ 

 االشتداكأ يأ رفدي  لسنوات رديد .

جممع ة  اهتم آ موات كفدسفد  بتعل م أبنمألهم، ومةنهم العيةدات مة  لملة  اليةهم ات ال 

لكد ية  شمرد يكتب شةعدا رةذبم بمللغة  االعلم   وخديجأ الجممعمت األورب  . وي هم طب ب 

 هو كمم دان لج ربدو.

 Dinaعشـيرة دنا 

ريةة د  " نةةم " مةة  العيةةمألد الكد يةة  القديمةة  والكب ةةد ، مدكيهةةم الدأل سةةأ يةةأ سةةه  

سدوج يأ نوالأ اوريم، ولهم بعض القدق يأ شمملأ للب وشدى هم، مث  ت  لمص  وت  

)ردان
1
)…  

بةة   لة  األكثةد رةد ا وىةو  يةةأ منطقة  سةه  جومةه وجأمةم يةأ ج.الكةد ، يقةد كمنةةا القب

 م الكةد  ل لون خالل القدن   الثمم  والتمسع ريد. وكمنا القو  الدأل س   يةأ ىةوات الةير 

 بطمل آ م الثمنأ صملب ىلع  بمسوطه يأ أواأل  القدن التمسع ريد. 

  لنهةد ى و" نم" ج.الكد  كمنوا م  اإليييدي    يمن ، وتتوزع ىداهم رلةل الضةف  اليةد

بة  جرفدي  بدءا م  ىدي  ردش ى بمر، للل القسم اليدىأ م  سه  جومه، وىسم كب د م  

 ل لون. 

فةق رل ةه زرمم   نم القديم  يأ ج.الكد    د معدوي  رلل وجه الدى ، لال لنةه مة  المت

ي ، كةمن أنهم التفوا لول آل كنج يأ بمسوطه. ويأ نهمي  القدن التمسع ريد والقةدن العيةد

   م  يلقب بد "آ م" م   نموي  ىدي   ياوي . هنم

وهنةةم  العديةةد مةة  األشةةخمص البةةمرزي  يةةأ المهةة  العلم ةة  ومةة  أصةةحمب اليةةهم ات 

 الدراس   العل م م  ري د  " نمن".

 منمطق سك   نم يأ سه  جومه سهل   خ ب ، ويأ جب  ل لون جبل   ورد . 

وطه، تدنةد ، كورزية  جومةه، بمسة يتوزع أبنمء " نم" رلل القةدق التمل ة : ردشةق بمر،

،  يةةةوان، Gu.Mezin-Şêrewaبةةةدج ربةةةدالو،  ياويةةة ، شةةة ح الةةةديد، ىوربةةة ، ك مةةةمر، 

 بمسويمن، وهنم  رمألالت يأ ىدق أخدق   دهم.

                                                           

ال  رموم  لدنمن تؤكد رمأللتم نبهمن وخ مط  يأ للب أنهمم أكدا  م  ري د  " نمن"، وأو -1

 ىديتأ ك ممر وبدج ربدالو.
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 Çeqelî عشيرة چـقلي

)تعتبد هذه العية د  يدرةم مة  ىب لة  ملةالن الكب ةد 
1
. وهةأ /398، ص1امة   زكةأ، ج/، (

، كفدشة  ، رة   الحجةد، Xelnêrلل رةد  ىةدق: جويةق، خلن ةد تنتيد يأ منطق  رفدي  ر

، چقلةةةأ جومةةةه، كفد لةةة  تحتةةةمنأ، ىدمتلةةةق، Şiketkaتحتةةةمنأ ووسةةةطل،  Çeqelaچقلةةةأ 

چوالىةةةمن، آشةةةكمن  دبةةةأ، ليكةةةأ  ا ، معةةةدي ،  يدصةةةوان،  يدبلةةةوط، جلمةةة ، ىدمطلةةةق، 

 … جنديدس

أ اليةة ور د محمااودوحيااأبنةةمء هةةذه العيةة د  مةة  الفئةةمت االجتممر ةة  النيةة ط ، ومنهةةم 

المخضد  الذ  أصبح رضةوا يةأ مجلةس اليةعب السةور  يةأ رقةد السةبع نمت مة  القةدن 

 العيدي  لمد  ثممنأ سنوات. 

ألولةل يممرس أبنمء چقلأ يعمل مت مهن   واىت م ي  وس مس   مختلف ، وهةأ الجممرة  ا

 تمر ىدية وسما مخالتأ نيطا يأ لل مء الدابط  القبل   يأ المنطق ، ييكلا لجن  للقب ل ، 

 زر مم لهم والدكتور صالب الدي  لدو نمألبم له. قوشو سيدو"خلن د" 

ومةة  أبةةدز شخ ةة مت چقللةةأ يةةأ ج.الكةةد  يةةأ القةةدن المم ةةأ: رثمةةمن لةةدو، وكةةمن 

لحةدو  امعلمم "خوجه" يأ الكتَّمب ىب  الحدب العملم   األولل، أسةد يةأ تلةك الحةدب رلةل 

رةه ، المتنم، ولذلك كمن يقمل رنه "يمرممسون" أو ممسةونأالدوس  ، يتأثد بمأليكمر البليف  

 ر  لىمم  اليعمألد الدين  ، وهو الخوجه المعدوف.

 عشائر أخرى

ل ةةمي  للةةل مةةم ذكةةد مةة  ريةةمألد ورةةمألالت، هنةةم  العديةةد مةة  المجمورةةمت العيةةمألدي  

 ال غ د  التأ تنتيةد يةأ ىةدق المنطقة ، وسةنذكد بعةض مةم اسةتطعنم التحقةق مة  وجو هةم

 ىداهم، وهأ: وم 

 هكاري: -

 يأ ىدق ردشق بمر ويق دان. 

 شرقيا: -     

" وبةةدج Gundî Mezin "Şêrewaمةة  ريةة د  ملةةالن. يةةأ ىديتةةأ يق ةةدان و  

 سل ممن وتدنده. 

 : بمسويمن.خيدقي -

                                                           

 ىب ل . 12يدرأ أبنمء چقلأ منطق  رفدي  أنهم يدع م  ري د  رشوان التأ تضم  -1
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 : Pûrîپوري  -     

 ، بدج ل در. وموطنهم األصلأ ب   مةدنBeradêكورزي  جومه، بدج ربدالو، بدا  

 ممر ي . يمربكد و

      - Qîtreş : 

منةةةيال. مةةةنهم كمتةةةب الق ةةة  المحةةةممأ  50يوجةةةد منهةةةم يةةةأ بلةةةد  جنةةةديدس لةةةوالأ 

 ربدالدلم  س دو.

      - Kerafî: 

، وموط  سةكنمهم األسمسةأ يةأ Birckê Silêmênتوجد يأ ىدق يميدت  ، كب ي  ،  

 منطق  بوتمن "جب  جو  ".

 : Kûsîعشيرة كوسي -

، Aĝcelêنسةةةم ، ويسةةكنون يةةةأ القةةدق التمل ةةة : آ جلةةةه  2000يبلةة  رةةةد هم لةةوالأ 

ىةدب  Kosa، يديدية ، أبةو كعةب  دبةأ، كوسةم Senarêجنديدس الحةمر  الغدب ة ، سةنمره 

سةم ام دان اكبس. ويوجد منهم يأ منطقتأ راوندوز و يملأ م  كد ستمن العداق. وكوسةأ 

 ص  1جأمة   زكةأ   /  م  األسممء التأ ردف بهم اليعب الكمسأ القديم م  أسالف األكةدا

 . ويعتقد أن كوسأ هأ يدع م  ىب ل  رشوان./65

 : Rojkaأو   Rojkîروژكي  -     

، Birîmce، بدمجةةه S'erîncek، سةعدنجك Şêxorzيوجةد منهةم يةأ ىةةدق شة خورز  

  وهةةأ ريةة د  شةةديخمن البدل سةةأ، ومنهةةم أسةةد  لكمةةمء بةةدل س ومةةم Diraqliya وراىلةةأ 

جمر  الثمن ةة  بعةةد المةة ال ، وهةةأ مةة  العيةةمألد التةةأ تت ةةف بمليةةجمورهةةم منةةذ أواألةة  األلةةف 

 ./65، ص1شدينممه، ج/والكد  واإلىدا  

 : Hevîdîهڤيدي   -      

 .Tirmûşaيوىمنأ، چقللأ تحتمنأ، تدموشم  Goliyaتوجد منهم يأ ىدق  ول من 

 قبيلة مللي: -

و تدنةد    Soĝanekêو  Celemêلهم وجو  يأ بعض ىدق المنطق ، مث  ىدق جلمةه 

Turindê   و رق ب.… 
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 فئات كردية أخرى

يضةةم المجتمةةع الكةةد   يةةأ رفةةدي  يئةةمت كد يةة  ذات سةةممت اجتممر ةة  خمصةة  بهةةم، 

و  Bûdو  Şêxemokوجممرة  الية و   Krîfوتممرس مهنةم خمصة  أيضةم، وهةأ: الطبملة  

Sepetcî .سةبب وب. وممييال نحةد  النةمس للة هم سةلب  ، بة  أن بعضةهم اليعتبةدونهم أكةدا ا

 . ذلك الموىف السلبأ، انيوت تلك الفئمت مع اليم ، وانعيلا ر  مح طهم االجتممرأ

أ يةةويةةأ العقةةدي  األخ ةةدي ، اسةةتقد معحمهةةم نهمأل ةةم يةةأ المداكةةي السةةكمن   الكب ةةد  

المنطقةةة ، وخمصةةة  يةةةأ مةةةدينتأ رفةةةدي  وجنةةةديدس، كمةةةم هةةةمجد ىسةةةم مةةةنهم للةةةل للةةةب، 

 ئم ش ئم يية د  السمبق  لل هم ىل ال، وأصبحوا يلتحمونويممرسون أرممال منتج ، يتبدلا النح

 لكد  . ابملمجتمع، لتل لن كث دي  منهم بدأوا أخ داً يهتمون بملقضميم الس مس   لليعب 

 وي مم يلأ لمح  موجي  ر  ك  يئ  منهم:

  Krîfالطـبالة  -

عضةهم بيئ  اجتممر   متم ي  م  مجتمع ج.الكد ، يعلنون انتممءهم الكد  ، ب  انضم 

كةةد   للةةل التنح مةةمت الس مسةة   الكد يةة . ولهةةؤالء  ور هةةم  يةةأ الحفةةمظ رلةةل الفلكلةةور ال

داس التقل د ، والموس قأ خمصة . وكةمن لهةم الفضة  يةأ لىممة  كدنفةمالت لق ق ة  يةأ األرة

 القديم . 

وىديمم كمن لكة  آ ةم، مجمورة  خمصة  بةه مة  الكديةف تسةك  ىةداه، وتةؤ   وظةمألف 

دور داس القةةدق التمبعةة  لآل ةةم، ل ةةمي  للةةل ى ةةممهم أيةةداٍ  مةةنهم بةةرةةد  يةةأ منمسةةبمت وأرةة

  المهدج يأ مجلس اآل م، كمم كمنوا رجمال ونسمء يقومون رلل خدم  اآل م ونسمأله.

من كةوهم بيك رم  أه  نكت  وبديه  لم د   األمم. ولةذلك يةإن تداجةع نفةوذ اآل ةوات 

 أء. تحديداً "أرتق" جممر  الكديف م  أسد ذلك الو ع الس

لقةدن بعد تبدل شك  لىمم  األرداس واأليةداب يةأ ج.الكةد  يةأ العقةو  األخ ةد  مة  ا 

ل العيدي ، تةم االسةتغنمء رة  خةدممت الكديةف رويةدا رويةدا، يم ةطد ىسةم كب ةد مةنهم للة

 الهجةد  للةةل مةدن رفةةدي  وجنةديدس، ل ةةمي  للةل للةةب و ميةق. أمةةم الةذي  بقةةوا مةنهم يةةأ

رمةمال قديم  يأ  ق الطبة  والعةيف رلةل اليرنة ، يممرسةون أالمنطق  يإلل جمنب مهنتهم ال

 يوم   مختلف . 

عضةهم بيقدر رد  الكديف الذي  الييالون يقطنون المنطق  لوالأ ألفأ نسم ، وممزال 

 يسكنون مدين  رفدي ، وبلد  جنديدس، وىدق كفدسفد ، وكوران، وبدجكه.
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وم  أبدز الكديف الذي  بدروا يأ ي  العيف 

اليرنةة  واليةةبمب  يةةأ الن ةةف الثةةمنأ مةة   رلةةل آلةة 

القةةةدن العيةةةدي : المةةةدرو سةةةلممن وكمنةةةا لىممتةةةه 

األولةل يةأ ىديةة  تدنةد ، ثةم  رتةةه اإلذارة  السةةوري  

يأ أواأل  رقد الست نمت م  القدن المن د  كعمزف 

رلةةل آلةة  "زرنةة ". والعةةمزف الفنةةمن لنةةمن نمصةةد، 

تويأ مؤخدا وكةمن مة  العةمزي   الميةهوري  رلةل 

آالت النف  المعدوي  لةدق األكةدا ، ولةه مكمنة   كمي 

 اجتممر   رمل   ب   جممرته.

ورلةةل الةةد م مةة  تغ ةةد األلةةوال االجتممر ةة  

والمع يةةةة   لتلةةةةك الجممرةةةة ، لال أن موىةةةةف بعةةةةض 

 النمس الييال سلب مً منهم. 

يتم ي الكديف بلكن  خمصة  يةأ الحةديث، وهةم 

أصةةةحمب نكتةةة  وبديهةةة  لم ةةةد  أبةةةدا، لتةةةل لنةةةه 

)ب بهم المث  يأ هذا المجةمليضد
1
. وهةم يتفةد ون (

، ولهةم Kipriتقديبم ب  د الح وان المسمل " لةدل" 

 ي ه نوا ر لط ف . 

والدجمل المسنون منهم الييالون يلبسةون لبةمس ج.الكةد  

 .Kumî qulik، واللف ، والقبع  المخدوط   المثقوب  Şelwerالتقل د  السدوال 

 هم، وىد يد تهم ظدويهم االجتممر   الخمص .وزواج الكديف ينح د  م  جممرت

  Şêxamokجماعة الشيوخ   -

أسةد ، وهةأ تقطة  مدينة  رفةدي ، أمةم رةد   120يبل  رد  أسد هذه المجمور  ىدابة  

أسةةد . وهةةم يتوزرةةون رلةةل رةةد  رةةمألالت  300مةة  هةةمجد مةةنهم للةةل للةةب ي بلةة  لةةوالأ 

ويةةةش رلةةةأ، شةةة   لسةةة . ،  رŞaşoler ،Gemarler ،Serqot ،Kawîرأل سةةة  ، وهةةةأ: 

يممرس بعض هؤالء طقوسمً خمص ، كضدب الي ش وىدع الديوف، والتجةول يةأ القةدق، 

                                                           

يقمل: ب نمم اآل م جملسم، مد م  أمممه صبأ، يسأل اآل م طبمله: اب  م  يكون هذا الولد،  -1

 Çi mîna çêlkîأشبهه بأوال  اآل وات يأجمبه الطبمل: ابننم يم آ م ابننم، يد  اآل م ىمألال: مم 

Aĝa ye!? يد  رل ه الكديف  ون تد  : لنه رطمء   يم آ م، يأوال نم ييبهونكم، وأوال كم ،

 ييبهوننم!!

 الفنان حنان انصر
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)خمص  يأ ل ملأ رمضمن
1
. ولم تك  لهم ي مم مضل مهن  محد  ، ب  كةمنوا يعتمةدون رلةل (

رطمءات القدوي  . ولكنهم تخلوا ر  ل م  االتكمل ال و ، ويممرسون مهنم متنور  كملعمملة  

   والتجمر  والسفد والعتمل .. وهم يتكلمون الكد   ويعتبدون أنفسهم أكةدا ا أىحةمب. اليرار

ژ" بةملحدف "ز" كمةم  jولهم لكن  خمص  يأ الكال  تم يهم بسهول ، ل ث يقلبةون لةدف "

يأ لهجة  "زازا". وكةمنوا يةأ رقةد التسةع نمت مة  القةدن العيةدي  مة  المتحمسة   لحةيب 

PPK .يأ كد ستمن تدك م 

 Bûdاعة البود جم -

   بةربمم ت غ دا ليأنهم. ويبل  رد هم يةأ ج.الكةد   Bûdikيطلق رل هم أيضمً بو   

أسةةد ، ويق مةةون يةةأ مدينةة  رفةةدي ، كمةةم هةةمجد بعضةةهم للةةل مدينةة  للةةب. وهةةم  30 -20

 يعملون يأ مهن  العتمل  ب ور  خمص . 

و " كةمن اسةم "بة وللبو  بيد  سمداء، وسحن  تيبه شعوب شبه القمر  الهندية ، وربمةم

 ميتق م  "بو ا أو بوذا"، الديمن  األكثد انتيمرا يأ الهند ال  ن  . 

نةا مة  وىد يقول ىمأل  بوجو  رالى  ب   هؤالء "البو " وىب لة "بو كأ" الكد ية ، وكم

قةمويم كمةم أن ت[. 388]شةدينممه، صىبمأل  بدل س يأ زم  السلطمن العثممنأ سل ممن القةمنونأ 

ق.  وىملةةا بةةأن رةةد ا مةة  األسةةدق 738شةةور   ونةةا أللةةداث رةةم  تةة غالت بالسةةد األ

 ليةممل  ،االكوت    ) ىو  م  أسالف األكدا ( نقلوا واسةتوطنوا يةأ شةمملأ سةوريم وي ن ق ةم 

  م ةديم وكمن م  ب   هؤالء جممر  بمسم "بو "، وم  المحتمة  أن البةو ي   كةمنوا مة  أىةوا

] يةةمكونوف، ص م  أىةةوا   دبةةأ م ةةديم "بةةو  ". كمةةم تحةةدث ه ةةدو وت رةة  هةةذا القةةو   ةة

191-192.] 

 Sepetcîصانعوا السالل   -

 أسةةد ، وهةةم يقطنةةون مدينةة  رفةةدي .  يةةمنتهم هةةأ 100يبلةة  رةةد هم يةةأ المنطقةة  نحةةو 

هنة  مىيلبمش "شة ع ". ويعمة  معحمهةم يةأ ىلةع األسةنمن وتدك بهةم وتلب سةهم بملةذهب. أمةم 

وىةةةد اختفةةةا بحهةةةور األ وات المنيل ةةة  يكمنةةةا لكةةةدا رلةةة هم،  Sepetcîصةةةنمر  السةةةالل 

 البالست ك  .

 

                                                           

كمن الفديق يتألف م  شخ    رم  ، يقدرمن الديوف يأ سكون ل   القدي ، يبدأ ألدهم  -1

ت ب  وشج  ، كمنا تث د يأ نفوسنم نح  ال غمر بملغنمء، ويكدر اآلخد مم يقوله األول بأنغم  ر

 ميمرد مدهي  م  الدهب  والسدور والوىمر.
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 البحث الثمنأ
 

 

 العــــرب
 

قة  ل س هنم  لل مءات رسم   ر  رد  أيدا  الفئمت القوم   التأ تقطة  نةوالأ منط

لةةل رفةدي  ومةنهم السةكمن العةدب. واإلل ةمء الول ةد الةذ  أمكننةم الح ةول رل ةه، يعةو  ل

ب العثممن ة  الةدل   السةنو  لوالية  للةا، ل ث جمء يأ كتةمب ]تحديد 1904الفتد  العثممن   ورم  

، أن ىضمء كلةس، الةذ  كةمن يضةم منةبج وسةمعمن، ل ةمي  للةل نةوالأ [282، ص1904لعم  

نسةةم  مةة  العيةةمألد العدب ةة ، وهةةم مةة  العم ةةدات  4000خ مةة  بإجمةةملأ  500أخةةدق، ي ةةه 

 والمجم م  والعج   والبطوش. 

، لةةول [556ريةةمألد اليةةم ، صي تحةةدث يةةأ كتمبةةه ]أمةةم البملةةث ألمةةد وصةةفأ زكديةةم 

 فيادةوق سةالعيمألد العدي  يأ ىضمء جب  األكدا  ىمألال: أنه لة س ي ةه مة  العيةمألد العدب ة  

مةة  العم ةةدات القمطنةة  أسمسةةم يةةأ رةة   العةةدب، وهةةم يق مةةون يةةأ ىةةدق بمسةةوطه وبمبل ةةا 

 نتسةةب   لعيةةمألدوكوكبةةه وتةة  لمةةو، كمةةم التخلةةو بق ةة  القةةدق مةة  ب ةةوت مةة  األرةةداب الم

 وس. ب ا، وأصبحوا يالل   ومسجل   بملنف 1000مختلف ، ويقول بأن رد  العم دات نحو 

   رممةم واليخفل أن العد  المذكور بع د رة  الواىةع، بةدل   أن العةد  الحةملأ بعةد سةبع

 م  تأل ف الس د وصفأ لكتمبه الي   للل ألف أسد .

 أ ثالث ىدق كب ةد ، تقةع يةأ الجمنةبويق م لوالأ ن ف ردب منطق  رفدي  لمل م ي

ف اليدىأ لمنطق  رفدي ، وهأ ىدق: أنمب ومديم   وشةوار   )اسةتقدوا ي هةم منةذ الن ة

ثةمنأ األول م  القدن المم أ، وهأ ميميح آل ربدالحنمن يأ بمبل ةا(. ويتةوزع الن ةف ال

 عةدبالمدكي وجنديدس "التأ يسكنهم ال -م  العدب رلل بعض القدق يأ نمل تأ رفدي  

 واألكدا  سوي ". 

وبتق ةةأ مو ةةوع تةةمري  وجةةو  القسةةم األخ ةةد مةة  العةةدب يةةأ ج.الكةةد  مةة  بعةةض 

سةدي ، أالمسن  ، تب   لنم أن ىةدومهم للةل المنطقة  تةم رلةل ه ئة  أسةد  والةد  أو مجمورة  

 ورلل مدق ريدات السن  ، ويمك  ب من تلك المدال  رلل النحو التملأ:
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 المرحلة األولى: 

لةةل لقةةم م   مةة  أبنةةمء ريةة د  النعةة م والجةة س ثةةم العم ةةدات، وىةةد جةةمؤوا لكةةمن أول ا

يةةد المنطقةة  يةةأ الن ةةف الثةةمنأ مةة  القةةدن التمسةةع ريةةد وأواألةة  القةةدن العيةةدي  بيةةك  توا

أ سةةةدو  ألصةةةحمب المواشةةةأ سةةةع م وراء الكةةةأل أو العمةةة ، وألسةةةبمب اجتممر ةةة  أخةةةدق 

م والجةة س بسةةبب طةةول رهةةدهم مةةع كملنيارةةمت العمألل ةة  و  دهةةم. وىةةد تكةةد  معحةةم النعةة 

 األكدا  بطديةق التةياوج و  ةده، وخ ةد أمثلة  رلةل ذلةك: النعة م يةأ ىةدق رةدب أوشةم أ

 ومسك  و يوان، والج س يأ ىدق ر   الحجد... لل . 

أمم  ملب   العم دات يقد لميحا رلل خ وص تهم العيةمألدي  القوم ة ، وذلةك لمج ئهةم 

طهم الطوي  والتةياوج مةع األكةدا ، أصةبحوا أكثةد ىدبةم القديب نسب م، لال أنهم بسبب اختال

 .م  األكدا  م  ل ث العم ات والتقمل د والكث د م  األمور االجتممر  

 المرحلة الثانية :  

العةدب مة  منةمطق سةكنمهم شةدىأ كمن سه  جومه ممدا لمدبةأ الممشة   الموسةم    

ندرون للب والبم ي  اليمم  ، للل سه  العمق يأ لواء اسكندرون. وبعةد ي ة  لةواء االسةك

كةد  ر  سوريم يأ العقد الدابع م  القةدن العيةدي ، راب بعضةهم يتةد   رلةل منطقة  ج.ال

  وسه  جومه منهم خمص ، ثم يضةلا رالألةالت مةنهم البقةمء واإلىممة  يةأ المنطقة  وخمصة

 يأ بعض ىدق سه  جومه ونمل   جنديدس تحديدا. 

  لةدق ويأ الفتد  ذاتهم كمنا مجمورمت جديد  م  األسد العدب   تق د المنطقة  للعمة

مكة  م بأنةه ياآل وات الذي  كمنوا يفضلون العممل  العدب   رلل الفالل   األكةدا ؛ الىتنةمره

نةمء الفاللة   األكةدا  مة  أب االستغنمء ر  هؤالء متل شةمؤوا، و ون أ  تعةويض، بخةالف

المنطقةة ، وخمصةة  آ ةةوات آل شةة   اسةةممر  . ولةة   تطب ةةق ىةةمنون اإلصةةالب اليرارةةأ، 

كةمن استفم  م  بقةأ مة  هةؤالء العمةمل الةيرار    مة  القةمنون، واسةتقدوا مةيارر   يةأ م

 لىممتهم.

  ويأ هذه الفتد  أيضمً، لجأ للل المنطقة  بعةض رةدب لةواء اسةكندرون لثةد سةلخه رة

 ، ، ويعديةون بةمللواأل  …"الدول  السوري . وم  أبدز رةمألالتهم "رجةمن، وىةط، ولدكةو 

ح وهم رلل المذهب العلو ، ومنهم م  تسلم مسؤول مت همم  يأ محميح  للةب، وىةد أصةب

، رالء الدي  رجمن، رضوا يأ ى م   يدع ليب البعث يأ للب، ثم أم   سد محميظ للةب

 وله اخو   بمط يأ الج ش السور .

 المرحلة الثالثة: 

كمنا أثنمء تطب ق ىمنون اإلصالب اليرارةأ يةأ سةوريم يةأ سةت نمت القةدن العيةدي . 
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ل ث تم توزيع أرا أ االنتفةمع رلةل ريةدات األسةد العدب ة  التةأ تنحةدر مة  البم ية  مة  

مدبأ الممش   الموسم   ، ورلل آخدي  جأء بهم ل نهم، وبتسه الت م  لجن  التوزيع يةأ 

ديدس، يمستقدوا يأ بعض القدق المح ط  بجنديدس، وألوالهم االىت م ي  ج ةد  نمل   جن

 لمل مً.

 المرحلة الرابعة: 

 ، استقد ىسم آخد م  العدب يأ مدينة  رفةدي  بعةد العقةد السةم س مة  القةدن العيةدي

وهم م  سكمن ىةدق منطقة  جبة  سةمعمن: نبة  و ار  رةي  ول ةمن، وسةكنوا رفةدي  بق ةد 

 ولهم ي هم أمال  ورقمرات واسع ، وأو مرهم االىت م ي  ج د . العم  والتجمر ،

 وىةةد ىمنةةم مةة  جهتنةةم، بةةإجداء لل ةةمء تقديبةةأ، للعةةدب يةةأ المنطقةة  )مةة  ل ةةث العةةد 

 واألص  العيمألد (، يندجوا أن نكون ويقنم يأ ذلك:
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 العشيرة وعدداألسر اسم القرية العشيرة وعدد األسر اسم القرية

 4 -ج سأ حمام 2 -لسمنأ قيلة

 10 -بوصالب نسرية 2 -رم دات جويق
 2 -رج لأ ميال خليل 15 -رم دات كمروف،عربشيخو

 2 -بوخم س ديوان 10 -رم د  ترطويل

)قره تبة
1
 7 -رج لأ،بوبنأ قيبار 50 (

 26 -لضد،بنأ زيد فريرية 3 -مجدمأ مسكة تحتاني

 1 - رم د مروانة فوقاني 1 -مجدمأ مسكة فوقاني

 1 -خداجأ كمش برج 10رجمج،لديد ،جن دان،صاللأ تل سلور

 8 -بنأ زيد، بكمر  مروانه تحتاني 9 -رج لأ 27 -نع مأ جلمه

 9 -رجمج،بنأ سع د حميلكه 8 -سبخمت، لديد  إسكان

 1 -خداجأ شيخ عبدالرحمن 6 -رم د ، بنأ سع د تل حمو

 سلطمنأ،ماللأ محمدية

 14 -بنأ نميف،لضد

 7 -صاللأ،رم د  ديربلوط

 رجمج، صاللأ، حميلر 6 -ر سمو ،لضد حاج اسكيدر

 30 - ملخأ

 5 -رجمج،رج لأ أبو كعب 4 -ر سمو  اشكان غربي

 1 -بنأ زيد رمادية 1 -لضد قوربة

)ويرغان 3 -لضد قوجمان
2
 35 -رج لأ (

 7 -أكثدهم نع م ترندة 35 -بوبنم مرساوا

 10؟ كفرمز 5 -مجدمأ عرب ويران

 10 -رم د ،ل در  برج عبدالو 4؟  Gu.'Elkêعلكة

 10 -منهم رم دات معراته 93 -رم د  باسوطه

 17 -رم د  بابليت، مزرعةحسون 100-، تمت50 -،بوبنم200 -رم د  عفرين

 16 -رم د  آستارو 50 -رجمج، بنأ نميف جيديرس

 4 -لضد مزرعة فريرية 1 -بنأ زيد غزاوية

 51 -له بأ، لسمنأ غةشوار 300 -تمت أناب ومريمين

 3 -تمت كورزيل جومه رج لأ؟ قسطل كشك

   14 -رم دات كفير

، يكون رد  العدب القمطن   يةأ 1998وبموجب لل مألنم التقديد  الذ  أجدينمه رم  

المنطقةة ، ورلةةل  ةةوء متوسةةط رةةد  أيةةدا  األسةةد  الديف ةة  السةةوري  وهةةو سةةبع  أيةةدا ، 

 ، أ  لةةةوالأ ريةةةد  آالف يةةةد  مةةة  لجمةةةملأ نسةةةم  9107= 7× أسةةةد   1400كملتةةةملأ: 

                                                           

 ويدوا منذ لوالأ ممأل  سن . -1

العدب يأ ىدق ويد من، ومدسموا، وردب ويدان، و يدسوان جمء بهم يمألق آ م ثم استقدوا  -2

 بعد اإلصالب اليرارأ.
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؛ العد  اإلجمملأ للمق م   الفعل    يأ منطق  رفدي  لسب اإلل مءات الدسةم   185699

، ل مي  للل ممأل  أسةد  ردب ة  األصة  تقديبةم موزرة  بة   بعةض القةدق، مثة  1998لعم  

دب للةل بةمىأ ه كهه ور   الحجد، ويعتبدون لمل م م  المستكد ي . وبذلك تبلة  نسةب  العة

 يئ  ومجمور  ريمألدي .  26%، وهم ينتمون للل أكثد م  5سكمن المنطق  لوالأ 

 ويق م  ملب   العدب يأ سه  جومةه وىداهةم، ومعحمهةم، ممرةدا ىةدق مةديم   وأنةمب

 وشوار  ، يتكلمون بملعدب   والكد ي . 

شة  ، كمم يأتأ للل المنطقة  يةأ سةنوات الجفةمف بعةض العةدب الدلة  مة  مدبةأ المم

د لوالأ ثالث  آالف نسةم ، وهةم يغم رونهةم يةأ آخة 2000وبل  رد  هؤالء يأ ص ف رم  

ي   الخديف. كمم أن رد ا   د محدو  م  األسد العدب   م  منةمطق ريةف للةب، ت ة  

رمةمل أل منم للل رد  آالف، تأتأ سنويم للعم  يةأ ىطةمف الييتةون والقطة  و  دهةم مة  األ

 اليرار   الموسم  .

طقةة  دث هنةةم رةة  المجمةةورت   العيةةمألديت   العةةدب ت   الدأل سةة ت   لمل ةةم يةةأ منوسةةنتح

 رفدي ، وهمم العم دات والبوبن .

 البوبه نا

منطقةةتهم األصةةل    ةةفمف الفةةدات يةةأ محميحةة  الدىةة . ويعةةو  وجةةو هم يةةأ منطقةة  

وكةة ال  صااالح البياااويرفةةدي  للةةل الن ةةف األول مةة  القةةدن العيةةدي . يقةةد كةةمن المةةدرو 

ه ف خوا ، مملةك الحقةول اليرار ة  بة   مدينة  رفةدي  وىدية  كفدشة  ، يتجمةع لولةلجوزي

لةل    لهةم رأىدبمءه، وأىم  معحمهم يأ مدين  رفدي ، بقدي  زيدية  أوالً، ثةم بنةوا  ورا سةكن

 الضف  الغدب   لنهد رفدي ، وصمر ذلك اليمرع المحمذ  للنهد يعدف بمسمهم. 

ليرارة     وخمصة  البقةد، كمةم يعملةون بملتجةمر  وايعم  معحم البوبنم يأ تدب   الممش

 والدبَّم. 

خدا والبوبنم مدتبطون بدأل س ري دتهم يأ منبج " يمب الممشأ". وىد ظهد ب ةنهم مةؤ

كعضةو  األةةم يةأ مجلةس مدينة  رفةةدي . وأيةدا  هةذه المجمورة  العيةةمألدي   رجاب السافيري

  ويكثدون م  االنجمب. اليم لون للل االهتمم  بملدراس  والتح    العلمأ كث دا،

 العميرات

يةد. ريعتقد أن ات ملهم بملمنطقة  يعةو  للةل أواخةد الن ةف الثةمنأ مة  القةدن التمسةع 

 م  بمبل ا.  حمود غزالوكمن زر مهم يأ الن ف األول م  القدن العيدي ، 
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ل ةةمي  للةةل كونةةه مةة   زكااراويةةأ يتةةد  الوجةةو  الفدنسةةأ يةةأ المنطقةة ، كةةمن المةةدرو 

ي م الفدنس  ، مدتبطم بيك  وث ةق بنفةوذ كوررشة د آ ةم شة   لسةممر   زا ه، رنمصد الم ل 

 وىد أرل  زرممته للعم دات ل نهم. 

يةةأ زرممةة  العم ةةدات، يمصةةطد  مةةع آل شةة   لسةةممر    علااي تيااريثةةم ظهةةد المةةدرو 

 زا ه، ور   لهم يأ نهمي  األمد. 

ول س للعم دات لمل م زرمم  مولد  يةأ المنطقة . ولكة  

رةةةمألالت معدويةةة ، مثةةة  لسةةةون وردنةةة  وىدرةةةم  ي هةةةم رةةةد 

ويعمةةة  العم ةةةدات بمليرارةةة  والتجةةةمر  وتدب ةةة  … و ةةةيال

الممشةةةة  ، وب ةةةةنهم رةةةةد  البةةةةأس بةةةةه مةةةة  المتعلمةةةة  . ومةةةة  

شخ ةة متهم المعدويةة ، العضةةو السةةمبق يةةأ مجلةةس اليةةعب 

 .محمد علي قرعا
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 الثملث البحث

 

 

َور     Qurbetاليــم

)القدبةةمط
1
ر: جممرةة  مةة  رن ةةد متم ةةي يةةأ مالمحهةةم ولغةةتهم. كةةمنوا رلةةال أو النَّةة ( و 

يسكنون الخ م ، وال تيال ىل  منهم تع ش ل متهم السمبق  بملتنقة  مة  منطقة  للةل أخةدق، لال 

 أن  ملب تهم استقدوا يأ  ور سك  ثمبت  يأ رفدي  وللب.

لخمصة  غةتهم ايتكلم القدبمط رد  لغةمت مثة  الكد ية  والعدب ة  والتدك ة ، ل ةمي  للةل ل

 التأ اليستغنون رنهم. 

آلرية  اي عب التأكد مة  الهوية  القوم ة  للنةور، ولكة  يعتقةد أن للغةتهم صةل  بمللغةمت 

هةأ كد ية .  Lawirو   Gemarîاليدى  ، كمم أن بعةض أسةممء رةمألالتهم وريةمألدهم مثة  

ت ور وهم م  ل ث السةحن  واألوصةمف العممة  ييةبهون سةكمن شةبه القةمر  الهندية . وىةد أ

م بعض الدراسمت أن هؤالء همجدوا مة  بةال  الهنةد نحةو الغةدب واليةدق األوسةط وأوروبة

 يأ رهد االسكندر المكدونأ.

 ةم، كمن ىدبمط منطق  رفدي  يع يون يأ الخ ةم  بجةوار القةدق. وىةد تغ ةد الو ةع لمل

د  بلةويقد استقد معحم البمى   منهم يأ المنطقة  يةأ منةمزل خمصة  بهةم يةأ مةدينتأ رفةدي  

. Lawirو  Gemarîأسةد ، وهةم مة  جمةمرتأ  50جنديدس. ويوجد يأ بلد  جنديدس نحو 

هةم أسد ، وهم يسكنون لمر  "زيدي " شةمملأ المدينة  و 100ويييد رد هم يأ رفدي  ر  

 . Gemarîو Reqreqم  جممرتأ 

كمنةةةا للقدبةةةمط ىةةةديمم زرممةةةمت ىةةةديد ، تححةةةل بةةةملتدا  سةةةكمن القةةةدق التةةةأ كةةةمنوا 

  يدتم ونهم.

 قةد كةمنواالقدبمط جممر  ىل ل  العد ، ول س لهم مهن  محد   أو نيمط اىت م   مم ي. ي

مةمل ىديمم ي ةنعون الغداب ة  مة  جلةو  الح وانةمت. ويعمة  رجةملهم لمل ةم يةأ مختلةف األر

 ال دوي . ومم يم يهم خمص  هو لفمظهم رلل لغتهم.

                                                           

 ، كمم هنم  جبمل الكدبمت يأ البلقمن.أرتقد وجو  صل  السمهم بملغدب  واال تداب -1
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 البحث الدابع

 

 راداللغة في جبل األك

 

 عةدب أيضةميتكلم أكدا  منطق  رفدي  الكد ي  بلهجتهم الكدممنج  . كمم يج ةد  ملب ة  ال

 التحدث بهم، سوق سكمن ىدق مديم   وأنمب وشورا  ، ل ث يتكلمون العدب  . 

وللكدممنج   يأ منطق  رفدي  سةممت خمصة ، وينطقهةم األكةدا  بيةك  مم ةي، بح ةث 

   ولو كمنوا يأ أىمصأ الدن م. يمك  معدي  أكدا  رفدي  بمجد  الكال

يةةنطقهم سةةديع، و ةةغطون الكلمةة  مةةم أمكةة ، بح ةةث تخةةدج شةةديد  االخت ةةمر مدمجةة  

 نمى   األلدف أل منم.

 ال تحكةةل  الكدممنج ةة  يةةأ القسةةم الجنةةوبأ مةة  المنطقةة  بلكنةة  تم ةة  للةةل العدب ةة  ىلةة

أ صةة  يةةأ نةةمل توتخملطهةةم المفةةد ات العدب ةة ، أمةةم يةةأ النةةوالأ اليةةممل   الجبل ةة ، وخم

  يدسوان وري د  ب من، يتحكل بلكن  تم   للل التدك   مع استعممل كلممت تدك  .

ويتم ي نطق بعض الكلممت واأللدف يأ بعض النوالأ والقدق ر  األخدق، وذلةك 

رلل شك  اختالف لفظ بعض الكلمةمت، ووجةو  أخةدق خمصة  بتلةك النةوالأ، أو اخةتالف 

 الضممألد وت ديف بعض األيعمل...، أو ص غ  Jiيأ شك  لدف الجد 

  ففي اليواحي الشمالية الحدودية:

  ، كمم هو يةأ اللهجةLiللل  Ji، يقلب لدف الجد وآمكان شيخان وبيانل ث ريمألد 

 ك ة ، وهةوالكد ي  الجنوب   "السوران  ". ويتم ي لديثهم بكثد  الكلممت والم طلحمت التد

 لرث ىديم م  أيم  الدول  العثممن  . 

يلتيمةةون بتيةةديد نهميةة  بعةةض الكلمةةمت، والضةةغط رلةةل ناحيااة آمكااان سةةكمن  ثيحةةدي

الحةةدوف، يت ةةبح صةةمرم  ولةةم   وىويةة  ومحببةة  يةةأ النطةةق والحةةديث. وهةةم يسةةتبدلون 

 ، يعبمر :êيأ نهمي  الكلم  بملحدف  eو م د الغمألب  î  م د المخمطب

 Tu dixwazî  ت ةبحTu dixwazê و ،Ew dixwaze  ت ةبحEw dixwazê. 

رلةل أصةوله  Hatinوي ةديون الفعة   ،Bîرلةل شةك   Bûكمم أنهم يلفحةون يعة  الكةون 

، Hûnبيةك    Winالحملأ. كمم يلفحون  م د اإلشةمر   Têبدال م   Ditêالقديم  بيك  

ويمك  تعم م هذه الماللحمت رلل كمية  . Winوذلك خاليم للمنمطق الجنوب   التأ تستعم  
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رلل ركس سكمن المنمطق السةهل   الجنوب ة  الةذي  يحةميحون يأ المنطق . اليواحي المبلية 

 رلل  م د المخمطب واإلشمر ، وت ديف يع  الكون ولفحه كمم هو وبيكله المعدوف. 

بهةةم الحةةدف  بعاادنلي والقاارى الشاايخانية المحيطااةوكث ةةدا مةةم يسةةتبدل سةةكمن ىديةة  

 Dikuxêمةةة  بةةةدال  Dikixê، ي قةةةول  مةةثال  Iيةةةأ الكلمةةة  بةةملحدف ال ةةةوتأ  Uال ةةوتأ 

 وهكذا… "ىدي "، Gundبدال م   Gind"يسع "، و 

 اإليزديون:  أمم

"هةو  te ye Êبةدال مة    E te yeي قولةون:   eرلةل شةك   êي جعلون  ةم د الملك ة  

دال "أنا سوف"، التأ تدمج يةأ لملة  وجةو  الضةم د بة Tu  dêلك". أمم ال  غ  الكد ي   

، يهةةم   Têالعمم ةة  الك د ا  ةة  رلةةل ه ئةة  وتلفةةظ يةةأ  Tiwêأو  Tuyêرةة  االسةةم وت ةةبح 

، وهةةذا مةةم ياللةةظ بيةةك   eبةةد  êأ  بمسةةتبدال الحةةدف ال ةةوتأ  Teيلفحونهةةم رلةةل شةةك  

وا ح يأ القدق اإليي ي  وخمص  يأ نمل   شكم ، ورلل وجه الخ وص يأ بلد  شةدان 

 وىدق سنكدلأ، بميلون، ىسط  جندو و  دهم.

كبمر الس  منهم خمصة ، يم لةون االسةم المةذكد ومعحم اإليي ي  يأ شكم  ويق دان، و

 Ew bavêبدال مة   Ew bave te ye، مثمل:  êبدال م  أ ا  لممل  االسم المفد   eبملحدف 

te ye . أ : هو والد 

 : Cûmêقرى سهل جومه  ويأ المنمطق الجنوب   السهل   يأ

 ةد يتهم الكثيحميحون رلل اللفظ القوارد  المعدوف ب ور  رمم ، ولك  تختلط بكد 

 م  المفد ات العدب   وخمص  لدق الج   اليمب. 

ومعحم أكدا  رفدي  وخمص  يأ نمل تأ جومه وش داون؛ يسةتبدلون رالمة  تعديةف 

 "والد ". te êBavبدال م   te îBav، مثمل: Îبملحدف  Êاالسم المفد  المذكد 

  :Robarîناحية روباري ويأ 

م، مت ربةد لطملة  الحةدف ال ةوتأ األخ ةد منهةيحديثم مم ي، وهم يمطون نهمي  الكلمة

بح ث يعدف الدوبمر  بمجد  نطقه جمل  والد ، ويخدجون كلمةمتهم مة  رمةق لنجةدتهم 

"بكةمف مخففة "؛  Keالتأ تبدو أنهةم مضةغوط  بيةأء مةم. ولةديهم لفحة  خمصة  بهةم وهةأ 

  Ke tu kê herîولهةذه الكلمة  اسةتعممالت و الالت رديةد ، أهمهةم: كةأ ا  اسةتفهم  مثةمل:  ؟ 

بةملحدف "ب"،  ikxKu " يأ كلم  "سعمل"  xه  ستذهب؟. كمم أنهم يستبدلون الحدف "

 ويحهد ذلك جل م أثنمء الحديث. 

  :Şêrewaجبل شيَروا  يأ

مةةمييال سةةكمنهم يحةةميحون رلةةل الكث ةةد مةة  الكلمةةمت الكد يةة  األصةة ل ، التةةأ بةةدلهم 
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يأ الكةال  مم ةي ، يهةم يخففةون مةد الحةدف اآلخدون بملكلممت العدب   أو التدك  . ولكنتهم 

. كمةم أن Eو  Aبفةتح اليةفت   أكثةد مة  الةالز  ل  ةبح لفحةه مةم بة   الحةدي    Aال وتأ 

سكمن ش داون وىدق جومه المحمذي  لجب  ل لةون "مثة  بمسةوط  وبةدج ربةدالو وكورزية  

 .  Eveneبد  Ev ياوي  وش ح الديد"، يستبدلون  م د اإلشمر  

ه من ش دوان م  استعممل كلممت خمص  بنةمل تهم مثة : بداكةو "أ "، رةكمم يكثد سك

 جأ "ولد"... 

ل نقةمء ورلل الد م م  ىدبهم م  القدق العدب ة  جنوبةمً وشةدىمً، لال أنهةم لةميحوا رلة

   لال يةألغتهم م  تأث د العدب   للل لةد بع ةد... ونةم را مةم يسةتعملون الم ةطلحمت العدب ة

 و مم شمبه ذلك.لدو  الضدور  التجمري  أ

غة  وممم هو معدوف، أن أكدا  رفدي  خ د مة  يطبقةون ىمرةد  لمملة  األسةممء يةأ الل

 " نِة    ، أمةم Henênالكد ي ، يعند تطب ق ىمرد  اإلمملة  يةأ االسةم "لنَّةمن" مةثال، ي ةبح "ل 

ك االسةم يأ النوالأ الجبل   اليممل   خمص ، ي كثةدون اإلمملة  كمةم يةأ االسةم ويلفحةون ذلة

 م  االسم منَّمن... Mênênم  االسم لنَّمن، و"ِم ن  "  Hênênشك  "ِل ن  "  رلل

لكنة  خمصة  بهةم يةأ الحةديث تم ةيهم بمجةد  نطةق  الطبالة والشايوخولك  م  يئمت 

 جمل  والد . يملي و  يكثدون م  لدف "ز" مخفف  رلل ه ئ  لهج  زازا الكد ي .

سةةوطه، يلهجةةتم رشةة ق  وبسةة ط  وأرق أن أجمةة  الحةةديث يةةأ المنطقةة  هةةو لسةةكمن بم

يبةم. وشفمي ، ربمةم ألنهةم يخففةون لةدف الةداء ويلفحونهةم  ون تيةديد يةأ كة  األلةوال تقد

ه  سةوهم يجمعون ب   التطب ق ال ح ح لقوارد اللغ  الكد ي ، وهأ م  صفمت لغ  سكمن 

وا.   جومه رمومم، وب   الكلممت الكد ي  األصل   لدق سكمن جب  شد 
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 البحث األول

 

 

 جبل الكرد ، األحوال العامة

  

 األوضاع العامة ما قبل القرن التاسع عشر

  ال توجةةد  راسةةمت وأبحةةمث واي ةة  رةة  األلةةوال االىت ةةم ي  واالجتممر ةة  لسةةكمن جبةة

ونعتقةد أن  ق. ،332يأ المدال  اليمن   التأ تعو  لمةم ىبة  ال ونمن ة  أ  ىبة  رةم   األكدا 

من ذلك يعو  يأ جمنب منةه للةل تق ة د يةأ رمل ةمت التحةد  والتنق ةب يةأ مواىةع االسةت ط

 يمنهم. القديم  يأ ج.الكد ، وهأ يأ أ لبهم تالل ومواىع متنمثد  يأ سهول المنطق  وو 

هةف ك  التأ جدت يةأ بعةض المواىةع األثدية  الدأل سة  ، مثة  ولك  م  األبحمث القل ل

Duderiyê مع  ، وم  اللقل األثدي  التأ تحهد لمم م م ي  أو…وتالل ر ندارا وجنديدس

لمواىةع أرممل الحفد التأ يقو  بهم البملثون ر  الكنوز، وم   راسمت بعةض العلمةمء رة  ا

، م  كة  ل ونمر  ووللأ" يأ سه  العمقاألثدي  المجمور  لمنطق  رفدي ، كأبحمث العملم "

أ منطقة  يةذلك، يمكننم التعدف رلل بعض مالمح الح م  االىت م ي  واالجتممر   والثقمي ة  

لعمةةدان، جبة  األكةةدا  خةةالل األزمنةة  التةةأ سةبقا ال ونمن ةة ، كملمعتقةةدات الدين ةة ، وطةةداز ا

 والفنون، والمع ي ، واألرممل ال وم   االرت م ي  و  دهم.

رلل مع ي  يأ نوالأ جب  الكد  ىديمم، كمنا تعتمد ب ور  رأل س   رلل الدرأ ويمل

 اليرارمت البس ط  التأ تلبأ الحمجمت األسمس   للمع ي ، وخمص  الحبوب. 

 أمم السك ، يكمن تسةك  يةأ منةمزل هةأ ربةمر  رة  أكةوا  مبن ة  مة  القةش والتةداب،

 الكهوف أل منم. ومسقوي  بأ  من وجذوع األشجمر، كمم كمنا تستخد  

 ةث عدوية ، لأمم المعتقدات الدين   يكمنا الوثن  ، بتقدس ىوق الطب ع  وتمثلهم بلله  م

 س، وكمنةاارتقد النمس أنهم تتحكم يأ أمور الطب ع  وظواهدهم، يأىةم  لهةم المعمبةد والطقةو

 لتةةلولهةةذه المعتقةةدات ولتلةةك اآللهةة  أثدهةةم الكب ةةد يةةأ ل ةةم  النةةمس، ويةةأ نمةةط تفك ةةدهم، 

آلهة   م مألدهم االجتممر  . ومة  اآللهة  التةأ كمنةا تعبةد يةأ ج.الكةد  رلةل سةب   المثةمل،

 الهوري   مث  "م ثدا"، واإلله الدايد  "نبو"، واإلله  "ريتمر" و  دهم. 



-228- 

 

تيةدت ويأ أواسط األلف األول ىبة  المة ال  ظهةدت الير شةت   يةأ لىلة م م ةديم، ثةم ان

هم حا  يمنة  اإلمبداطورية  الفمرسة   ومعحةم شةعوبيأ سمألد أرجمء اليةدق األ نةل، وأصةب

رةة  بعةةض /ومةة  ب ةةنهم األكةةدا ، للةةل أن للَّةةا المسةة ح   محلَّهةةم، وجةةمء مةة  بعةةدهم اإلسةةال . 

ي ،  ةلأ التةمريتف  الت الح م  االىت م ي  واالجتممر   لفتد  مم ىب  الفتد  ال ونمن  ، يفض  الدجوع للل 

 والح م  الدين  /. 

 : يق.م وأواخر القرن الثامن عشر الميالد332ة في الفترة ما بين األحوال العام

 ممن ة  ثةملن أوسع وأشم  الدراسمت ر  هذه الفتد ، تعو  للل العهةو  ال ونمن ة ، والدو

ع ق.  الب ينط  . وهأ زم  يغطأ مسمل  واسع  م  التمري ، تمتد م  أواسط القةدن الدابة

مة   أ  تةمري  رل ة  آخةد المجمورةمت ال ةل ب  للل نهمي  القةدن الثملةث ريةد المة ال  ، 

اىلةة م شةةدىأ البحةةد المتوسةةط. وىةةد أثةةدت لضةةمرات تلةةك العهةةو  رم قةةم يةةأ مختلةةف أوجةةه 

 الح م  يأ ج.الكد .

 : العهد اليونانييأ 

، منذ السةنوات األولةل مة  اسةت الء الج ةوش ال ونمن ة  رلةل شةدىأ  العمرانيأ مجمل 

ومةة  بعةةده سةةلوىس ن كةةمتور، مؤسةةس اإلمبداطوريةة   المتوسةةط؛ ىةةم  اإلسةةكندر المكةةدونأ

السةةلوى   ببنةةمء ريةةدات المةةدن يةةأ أرجةةمء الدولةة  السةةلوى  ، مثةة  سةة دوس "نبةةأ هةةور "، 

)ولنطمك ةة ، والالذى ةة ..لل . واخةةتلط ال ونةةمن ون بإنسةةمن اليةةدق، وتيوجةةوا مةةنهم
1
، لذ كةةمن (

 تهم اليدى  . السلوى ون ييجعون اإل ديق رلل الهجد  واست طمن منمطق يتولم

، تقةةدما اليرارةة  يةةأ رهةةد اإلمبداطوريةة  ال ونمن ةة  تقةةدممً كب ةةداً، الزراعااةومة  جهةة  

وأصةةبحا أهةةم مةةوار  المةةدن السةةلوى  . وكةةمن القمةةح رلةةل رأس لمصةةالت اإلمبداطوريةة ، 

وأجو  أنواره كمن م  أىمل م م ديم وسوريم. كمم اهتم ال ونمن ون بيرار  الكدو  والييتةون، 

)جد  الييتةةةونوأصةةةبحا شةةة
2
مةةة  أهةةةم وأرةةةدق الميرورةةةمت يةةةأ األىةةةمل م الغدب ةةة  مةةة  ( 

اإلمبداطوري  السلوى  . وكمن زيا الييتون م  آس م ال غدق وسوريم مة  أجةو  أصةنمف 

الييا. يقد أ ق يمألض انتمج الييةا والنب ةذ للةل تطةور صةنمر  مدايقة  لهةم، وهةأ صةنمر  

)الفخمر يأ سوريم وآس م ال غدق
3
مر  النب ةذ مة  أهةم ال ةنمرمت القديمة  . وأصبحا صةن(

 المنتيد . 

                                                           

 تيوج االسكندر نفسه م  زوجته )روكسمنم( الم دي . -1

تقول األسطور  ال ونمن  : أن لله  الحكمة  )أث نةم(، هةأ التةأ أهةدتهم شةجد  الييتةون التةأ  -2
 .15الكتمبمت والنقوش رلل النقو  العدب  ، ص –تمث  الثدو  والدخمء، / .ال أس ب طمر 

 .510-508-507صفحمت  -مب مالمح م  تمري  الفالل   كت -3
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ومةة  الجةةديد ذكةةده هنةةم، أن الفةةدس هةةم أول مةة  نيةةدوا زرارةة  أشةةجمر الفسةةتق يةةأ 

)شمملأ سوريم
1
). 

 :الروماني ويأ العهد

 ؛ از هةةدت الح ةةم  193-14وخمصةة  يةةأ الفتةةد  التةةأ تسةةمل بملسةةلم اإلمبداطةةور   

    "سةةوريم وآسة م ال ةةغدق". واشةتهدت منطقةةبيةك  واسةع يةةأ الوالية  الدوممن ةة  اليةدى 

شةةأ رفةةدي  الحمل ةة  بأشةةجمرهم، ومحمصةة لهم اليرار ةة  الكث ةةد ، ل ةةمي  للةةل تدب ةة  الموا

دهم للةل والنح . وكمن سكمن القدق يعتمدون رلل لنتمج الييا والنب ذ والخمور ويتم ت دي

   المعمصةدرلل ذلك، كثةدسمألد أرجمء اإلمبداطوري  الدوممن   ثم الب ينط   اللقمً. وييهد 

 ال خدي  القديم  المنتيد  يأ أرجمء المنطق . 

وارتمةةد النيةةمط اليرارةةأ رلةةل األمطةةمر، وجمةةع م مههةةم يةةأ صةةهمريج محفةةور  يةةأ 

األرض. ونحةةداً لضةة ق األرا ةةأ الخ ةةب  ال ةةملح  لليرارةة ، نسةةب  للةةل كثميةة  السةةكمن 

 م.لسفوب الجبل   لميرورمتهل نذا ، لجأ القدويون أل منم للل بنمء المدرجمت يأ ا

)وىد كتب الس د " جورج تمت" 
2
،  راس   ى ق  وهمم  جدا ر  األو مع االجتممر ة  (

واالىت م ي  يأ منطق  الكتل  الكلس   يةأ شةمملأ سةوريم يةأ تلةك العهةو ، بمةم ي هةم منطقة  

 رفدي  الحمل  ، يقول ي هم: 

  سةةة دوس شةةةهدت توسةةةعمً لن الدراسةةةمت الدى قةةة  للقةةةدق القمألمةةة ، تحهةةةد أن منطقةةة

السةم س  يمو داي مً واىت م يم كب داً خالل خمس  ىةدون "خمصة  مةم بة   القةدن   الثةمنأ و

 ض. الم ال ي  ". وينقسم ذلك التوسع للل مدللت   متتمبعت   م  االرتفمع واالنخفم

: تبةةدأ بمرتفةةمع مةةع بدايةة  مدللةة  المةة ال ، وتبلةة  ذروتهةةم يةةأ الن ةةف المرحلااة األولااى

 . وارتةبط هةذا التوسةع 250ل م  القةدن الثملةث المة ال  ، وتتوىةف يجةأ  لةوالأ رةم  األو

بملفتح الدوممنأ، وال س مم ل نمم سم  النحةم  والسةلم الدوممن ةمن خةالل ثالثة  ىةدوٍن تقديبةم. 

وخلقةةا هةةذه النهضةة  منمخةةمً منمسةةبم للتوسةةع الةةديمو دايأ. ل ةةث رمةةد الفاللةةون الةةذي  ال 

ممر، للةةل الح ةةول رلةةل أراٍض خمل ةة  الست ةةاللهم، وذلةةك ويةةق يملكةةون أرا ةةأ لالسةةتث

تيديع كةمن يسةمح بمسةتئجمر أراٍض تمبعة  ألمةال  اإلمبداطورية  لمةد  طويلة  مة  الةيم . 

                                                           

)يسةتق جبة  ره شةم(، نسةب    Fistiqên çiyayê Reşaيسةمأ األكةدا  الفسةتق الحلبةأ   - 1
للةةل الجبةة  الةةذ  يسةةمل بمسةةم ريةة د  رشةةوان الكد يةة  يةةأ منةةمطق رنتةةمب ، والةةذ  يسةةمل اآلن  

Qereçe dax . 

الفدنسةأ لآلثةمر يةأ اليةدق األ نةل العمملة  يةأ جورج تمت، رضو البعث  األثدية  للمعهةد  -2
صةةفحمت  –سةةوريم، ونيةةد بحثةةه يةةأ منيةةورات جمع ةة  رم يةةمت للةةب، الكتةةمب   السةةم س والسةةمبع

185-197 . 
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ونسةةتط ع أن نحةةد  يةةأ هةةذه المدللةة  بةةدء رمل ةة  ريةةع الحجةةمر  مةة  الحقةةول المست ةةلح ، 

قول شمهداً رلةل ذلةك. أمةم وو عهم يوق المدتفعمت ال خدي ، وهأ ال تيال يأ بعض الح

التوىف المفمجئ لهذه المدل ، يقد ل   كمم يبدو يةأ مدللة  انتيةمر الطةمرون المعةدوف 

بمسم "س بديمن"، الذ  اجتمب ك  المقمطعةمت اليةدى   لإلمبداطورية ، يةأ منت ةف القةدن 

 الثملث بعد الم ال .

 تهةةم يةةأ القةةدنللمةة ال ، ووصةةلا للةةل ذرو 330: بةةدأت لةةوالأ سةةن  المرحلااة الثانيااة

توىفةا الخممس الم ال  . ثم بدأت تنحدر يأ الن ف األول م  القدن السم س المة ال  ، و

 . تقديبمً. وكمنا هذه المدلل  أطول م  سمبقتهم وأكبد أثداً  550و 540ب   أروا  

مةةةدات. أمةةةم  /5-4، كةةةمن رةةةد  أبن ةةة  السةةةك  ىةةةد تضةةةمرف /550و 330يبةةة   رةةةممأ 

ب عةون  نل، ولم يعد اىت م هم اىت م  لمج  يقط، ب  أصةبحوا يالفاللون، يأصبحوا أكثد 

ضةةمً. جةةيءاً مةة  انتةةمجهم مةة  الييتةةون، وزيةةا الييتةةون، والعنةةب، والنب ةةذ، والح وانةةمت أي

 س وأصبحا سع  األرض التأ تستثمدهم العمألل  الوالد ، يأ لوالأ منت ةف القةدن السةم

ىت ةم  أ نهمي  هذه المدللة  وصة  االهكتمرات. وي /5و  3الم ال  ، تتداوب وسط م ب   /

يايةد تاليرارأ للل نقط  مسدو  . يلم تعد تتةويد األرا ةأ ال ةملح  لليرارة  بمةم يةواز  

 رةةد  السةةةكمن، وللةةل جمنةةةب ذلةةةك، وبسةةبب اليةةةدوط المنمخ ةةة  السةة ئ ، واالرتفةةةمع اليةةةديد

لسةكمن قد اللضداألب، ظهدت األزممت الغذاأل   يأ أواأل  القدن السم س الم ال  . وأوجد ي

   . 540منمخمً مالألممً لتفيأ الطمرون المعدوف بد "جوستن من" يأ سن  

جةمر  ويأ يتد  ال داع الفمرسأ الب ينطأ والتالل الفدس للمنطق ، توىفا لدك  الت

لتةةأ بيةةك  كب ةةد، وامتنةةع الب ينط ةةون رةة  اسةةت دا  الييةةا والنب ةةذ وال ةةوف مةة  المنطقةة  ا

وتوىةةف ت ةةديدهم، وبمةةدور الةةيم  توىةةف لنتمجهةةم  خضةةعا للفةةدس، يتكدسةةا المنتجةةمت،

 لقةدق رلةلنهمأل مً، ممم أيقد هذه المنمطق ش ئم م  ثداألهم، وأجبد سكمن بعةض تلةك المةدن وا

ء بعةض التفت ش ر  وس ل  ر ش جديةد . ومنةذ ذلةك التةمري ، لةم تعةد تبنةل الب ةوت، بمسةتثنم

لفتةةد  اي ةةمت الكث ةةد  يةةأ هةةذه الكنةةمألس يةةأ نهميةة  القةةدن السةةم س المةة ال  . ولكةة  جةةداء الو

، الكلسة   بسبب الطمرون، استفم  الج   الجديد مة  األرا ةأ المهملة . لال أن منطقة  الكتلة 

ون لةةم تعةةد تةةدق مثةة  نهضةةتهم يةةأ القةةدن   "الخةةممس والسةةم س الم ال يةة  ". وبةةدأ الكث ةةد

يةع د وال يتدكون  يمرهم رالل   للةل المنةمطق المجةمور  السةهل   ال ةملح  ليرارة  القمةح

ديقة  والمحمص   اليتوي  األخدق، يأ ل   بقأ البعض اآلخد يأ ىداهم رندمم تمكنةوا بط

 أو بأخدق م  تأم   مع يتهم ال وم  .

والحق قةة ، يقةةد ايتقةةد السةةكمن كث ةةدا مةة  جةةداء هةةذا االنحطةةمط االىت ةةم   يةةأ سةةوري  

اإلسةةالم   نحةةو هةةذه اليةةممل   يةةأ أواخةةد النحةةم  الب ينطةةأ، وسةةمرع يةةأ ذلةةك تقةةد  اإل ار  

المنمطق. ل ةث كمنةا النتةمألج مفجعة . وزا  األمةد سةوءا اسةتمدار الحةدوب بة   المسةلم   
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والب ينط    يأ القدن   التمسع والعمشد الم ال ي  ، يبلغا هجد  السكمن م  منطقة  الكتلة  

م رهةم الكلس   ذروتهم يأ هذه الفتد  وتسببا يأ خلةو المنطقة  مة  السةكمن شة ئمً يية ئمً، و 

 الفاللون للل السهول المجمور ، كمم لجأت أردا  كب د  منهم للل المدن طلبمً لألممن.

ورلةةل  ةةوء  راسةة  جةةورج تةةمت هةةذه، يمكةة  القةةول: لن اختفةةمء المداكةةي المدن ةة  

وال المي هد ، وهجد  السكمن م  هذه الجبمل، تم بيك  تةدريجأ بعةد مجةأء المسةلم   وز

م للةل  . ولكة  لةم يختةف السةكمن يجةأ ، بة  بقةأ كث ةدون مةنهالحكم الب ينطأ م  هةذه الةبال

 زم  الحدوب ال ل ب  . ويةذكد بعةض المةؤرخ   المعمصةدي  المحل ة  ، أن سةكمن منطقة 

 د  بموجةبجب  "ل لون" هدبوا أمم  الغيو ال ل بأ، وتنمزلوا ر  ىداهم لهؤالء الغيا  الجة

 اتفمى مت.

لمنطقة  امة  الهجةد  الكث فة  للسةكمن مة  هةذه  وبذلك، يمكننم أن نع د المدللة  األخ ةد 

أصةبح  الجبل   "جبلةأ األكةدا  وسةمعمن"، للةل يتةد  اله منة  ال ةل ب   رلةل سةوريم، ل نمةم

السةةمل  اليةةدىأ للبحةةد المتوسةةط وشةةمملأ سةةوريم، مسةةدلم لحةةدوب مسةةتمد  ب ةةنهم وبةة   

 المسلم  . 

ل: لنةه رنةد نهمية  " لذ يقةو155،ص  3ج…ويؤكد ذلك كتمب "تةمري  نضةمل الفاللة  

لن لسةكمن، واالحدوب ال ل ب  ، كمن اليديط السمللأ لبال  اليم  ىد أصبح خمل مً تممممً م  

 لسكمن.كمنا شبه خمل   م  ا 1516مدن الالذى  ، ولسكندرون أثنمء الفتح العثممنأ سن  

تةأ ه الم هةذلننم نعتقد، أنه ارتبمرا م  أواخد القدن الثملةث ريةد للمة ال ، بةدأت منطقتنة

 تعدف ال ةو  بجبة  األكةدا  "رفةدي "، تيةهد ه منة  وا ةح  للعن ةد الكةد   رل هةم، مة 

كلةس" ل ث السةكمن والسة م   الس مسة  ، وأنيةئا ي هةم يةأ أواخةد العهةد ال ةل بأ، لمةمر  "

 الكد ي  التأ بق ا مستقل  لتل أواأل  العهد العثممنأ.

 ذ أواسةةط القةةدن الثملةةث ريةةدومنةةذ ذلةةك التةةمري ، وخةةالل مةةد  ثممن ةة  ىةةدون، أ  منةة

  : المةة ال  ، تعةةيز المجتمةةع الكةةد   يةةأ منطقةة  جبةة  األكةةدا ، وكثةةد رةةد  سةةكمنهم بةةلل ت

ا بملتيايد الطب عةأ، وبتوايةد مجمورةمت أسةدي  وريةمألدي  جديةد  مة   اخة  كد سةتمن تحة

 تأث د روام  شتل. 

 للل مةم نمطق الجب وهكذا، وج الً بعد ج  ، وىدنمً بعد ىدن، رم ت كثمي  السكمن يأ م

د ية  كمنا رل هم يةأ العهةو  اإل ديق ة ، وتيةك  ي هةم مجتمةع متكممة ، لةه مالمةح ىوم ة  ك

ر وا ح ، وسممت وأو مع اجتممر   واىت م ي  وثقمي   ويلكلورية  مم ةي ،  ةم  اإلطةم

العةةم  لخ ةةمألص المجتمةةةع الكةةد   يةةةأ المنةةمطق الكد يةةة  المجةةمور  للجبةةة  يةةأ اليةةةممل 

 واليدق. 
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لكةةد   يد ةةا الطب عةة  الجبل ةة  الةةورد  للمنطقةة ، انعةةياالً نسةةب مً رلةةل المجتمةةع اوىةةد 

مون يةد القةم وي هم. كمم أن تعد  االنتممءات القبل   لسةكمنهم، وتنةوع المنةمطق األصةل   التةأ 

البن ة   الجد  منهم، أ فل طمبعمً خمصم ومم ةياً وربمةم يديةدا رلةل نمةط ل ةم  وثقمية  ولتةل

 أ جب  األكدا .اللغوي  الكد ي  ي

مجمور  ق الأنه مم يؤسف له، أنه ر م األلداث الكث د  التأ شهدتهم المنطق  والمنمط

  مم أ الفتد ، يلهم، يإن مم ك تِب  ر  األلوال االىت م ي  واالجتممر   لمنطق  جب  األكدا

ت ر وبد  ب   القدن   الثملث ريد والثمم  ريد للم ال ، ال يتجموز جمالً وربمرات رم

 هنم وهنم  يأ س مق الكتمب  لول ألداث وأمور أخدق.

لةل يفأ معدض تطدق "شديخمن البدل سةأ" مةثالً لييةمر  السةلطمن سةل ممن القةمنونأ ل

التةأ  هذه المنطق  يأ أواسط القدن السم س ريد، وتقديد لس   بك لول لملتهم الس مسة  

تجمرية ، طقة  مةدور للقواية  الىدمهم للل السلطمن، يستنتج أن منطق  جب  األكةدا  كمنةا من

لمةمر   ورقد  مواصالت وانتقمل للقوات العسكدي  ب   بال  اليم  واألنم ول. ور م وجةو 

مكمنةم  شبه مستقل  ي هم، لال أن الل وص وىطمع الطدق كةمنوا يجةدون يةأ ممداتهةم الجبل ة 

 منمسبم ألرمملهم، ويأ شعمبهم الورد  مخمبئ ج د  لهم. 

ونت جةة  لتعسةةف القةةوات العثممن ةة  وبطةةش كتمألةةب االنكيةةمري   وربمةةم لةةذلك السةةبب،

ولمالتهم المتكدر  رلل أىمل م السةلطن  ومنةمطق األكةدا  خمصة ، الذ السةكمن بقمةم الجبةمل 

)وبطون الو يمن، هدبم ممم كمنوا يتعد ون له م  تنك   وأرمةمل سةلب ونهةب
1
. وهةذا ىةد (

النمأل ة  ويةأ المواىةع الح ة ن    ةد  يفسد سبب وجو  أ لب ىدق المنطق  رلةل المدتفعةمت

 المكيوي . 

، رلةالً أمم م  نمل   السك  واإلىمم ، يقد كمن السكمن األكدا ، ورلل مدق رد  ىدون

 أ ال ة ف،يدبون الممري الذ  يتأىلم مع الطب ع  الجبل  ، ويسكنون الخ م  وأكوا  القةش ية

ف أس ةد  مكةمن محةد  ومعةدووالكهوف والمغمور يأ اليتمء. وكةمن لكة  أسةد  أو مجمورة  

 ً و بئةداً ىةديمم أ يق مون ي ه، يتويد بجمنبه م دراً للم مه، سواًء كمن نبعمً أو صةهديجمً أر ة م

 مهجور  وأل منم م  صنعهم.

                                                           

مة  كتةمبهم تةمري  للةب  226و 225يقول األخوان راس  )القدن الثمم  ريةد( يةأ ال ةفحت    -1

يةك  رأل سةأ بةمألكدا ، ويجبةد المحكةو  رلةل الطب عأ، أن لكم اإلردا  بملخوزىة  يكةم  ينح ةد ب

لم  الخمزوق بنفسه للل سمل  اإلردا . وىد نفذ لس   بمشم والأ للب يأ منت ةف القةدن الثةمم  

ريد لكم اإلردا  بملخوزى  بعيدي  كد يم  يع  والد  خمرج أسوار للب، وبقأ رد  منهم أل مء 

لد لتعذيبهم بإطالق النمر رل هم. لال أنه لمد  طويل  رلل الخمزوق، وتم الح ول رلل لذن لو ع 

 لم يسمح بإنديال أجسم هم لكأ يث د ميهدهم الدرب ب   النمس. 
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 األحوال العامة ميذ أواخر القرن الثامن عشر 

ا ا رويةدمنذ أواأل  القدن الثمم  ريد الم ال  ، بدأ النةمس يةأ المنطقة  يتحولةون رويةد

ا مةة  االرتمةةةم  رلةةل تدب ةةة  الممشةةة   ول ةةم  التدلةةةمل للةةةل اليرارةة  واالسةةةتقدار، ورالةةةو

  ييررةةون األشةةجمر المثمةةد  كملكدمةة  والييتةةون والحبةةوب، التةةأ أصةةبحا ي مةةم بعةةد الةةدك

دأ يةمألض األسمسأ يأ ل متهم االىت م ي  والمع ي  . وهكذا تطورت الحمل  االىت م ي ، وبة

ةك   رةمألالت  ن ة  مسةتقد   ةم  بعةض المجمورةم اإلنتمج بةملتداكم، وظهةدت ت بةوا ر ت ي 

، القبل   يأ ىدق خمص  بهم، بعد أن لمزت رلل مسةملمت واسةع  مة  األرا ةأ اليرار ة 

 للل جمنب مم كمنا تملك م  ىطعمن الممش  . 

ذ نفةوذ ومنذ أواسط القدن الثةمم  ريةد، بةدأت ألةوال اإل ار  العثممن ة  بةملتد  ، وأخة

دا ، مت العيمألدي  الكد ي  واليرممء المحل    يتعةيز يةأ منطقة  جبة  األكةبعض المجمور

مث  ريمألد رشوان وش خمن وآمكمن وشكم ، وكنج وآل رمو ورمد سفونم ولسة  أينةد ، 

تهم ل ةةمي  للةةل الجممرةة  الدين ةة  اإليي يةة  الكد يةة . وراب هةةؤالء يعملةةون لضةةبط ممتلكةةم

منهةةم، والسةةعأ للةةل مةةدِّ سةة طدتهم رلةةل ولمميةة  وتكةةديس لةةدو  ريةةمألدهم، واسةةتقالل ك 

مقةم   المنمطق المجمور  لمنطقتهم، ولخضمرهم لنفوذهم وزرمممتهم. لتل راب بعضةهم يقةو 

  ، ومة  اإل ار  العثممن   يأ جبمي  الضداألب رلل المحمص   اليرار ة ، ومةم تنتجةه الممشة

 األشخمص أيضم.

نةذ لةمت اليرممة  والسة م   موهكذا، تطورت تلةك النةديرمت العيةمألدي  المحل ة  وطمو

  أواخد القدن الثمم  ريد، ورالا تعبد رة  نفسةهم رلةل شةك  أرمةمل اجتممر ة  وس مسة 

لعن فةة  لةبعض المجمورةةمت العيةمألدي  والعمألل ةة  الكب ةد ، اسةةتخدما يةأ تحق قهةةم األسةمل ب ا

 أل منم، رلل النحو التملأ:

وان لةةج أومةةد مةة  ىب لةة  رشةة التمةةد  رلةةل السةةلطمت العثممن ةة ، مثلمةةم أىةةد  رل ةةه آل -

 بيرمم  ولأ آ م ثم خل   آ م، وآل كنج بيرمم  بطمل آ م وللفمأله اإليي ي  . 

 كمن".ى م  نديارمت مسلح  ب   العيمألد نفسهم، كمم كمن ب   "ش خمن" و"ب من وآم -

هذا م  جهة ، ومة  جهة  أخةدق سةمهما الحةدوف واألو ةمع المحل ة ، والتطةورات 

 ي  غ ةةدات هممةة  يةةأ جوانةةب رديةةد  مةة  الح ةةم  االجتممر ةة  واالىت ةةمالعممةة ، يةةأ للةةداث ت

 والثقمي   للمجتمع الكد   يأ الجب . 

يقةةد تعةةيز االسةةتقدار يةةأ  ور وىةةدق ثمبتةة ، وأخةةذت اليرارةة  مكةةمن ال ةةدار  يةةأ 

االىت م  المنيلأ، ممم بدوز الحمجة  للةل اسةتعممل اآلالت واأل وات اليرار ة  وصة منتهم، 

الت معملجةةة  المحمصةةة  ، وتةةةأم   مسةةةتليممت بنةةةمء المعمصةةةد واسةةةتخداج كةةةملمحداث، وآ
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الييا، ولنيمء طةوال   المةمء وبعةض ال ةنمرمت ال دوية  البسة ط  األخةدق. كمةم ظهةدت 

 ر ب  لدق الفئمت الم سور  واإلىطمر   منهم خمص ، لبنمء  ور سك  أكثد أممنم وتطورا. 

ن ةةة   كملبنةةةمأل   والنجةةةمري  ومةةة  أجةةة  تحق ةةةق ذلةةةك، بةةةدزت الحمجةةة  للةةةل وجةةةو  مه

والحدا ي ... وكمن تأم   المهد  منهم يتم م  المدن المجمور ، مث  كلس ورنتةمب وىدخةمن 

)وللب، أ  م  سكمن المدن القديب 
1
) . 

منوا وربد ال نمع ولدي أ المدن هؤالء، وكذلك م  خالل البمرة  المتجةول   الةذي  كة

نةمء بلمدين ، لدث تطةور اجتمةمرأ هةم ، وهةو يجوبون القدق، وأيضم بمالت مل المبمشد بم

رالىةةمت جديةةد  ومسةةتمد  بملمجتمعةةةمت المح طةة  بجبةة  الكةةةد ، ومجتمعةةمت المةةدن منهةةةم 

 ، خمص ، وكمن هذا رممال جديدا ولمسةمم سةمهم يةأ تطةور الواىةع االجتمةمرأ واالىت ةم 

 مع. وم  ثم تحق ق تداكم رأسمملأ، ومم يدتبط به م  تطور وتغ  د كب د يأ المجت

يةةةأ ثنميةةةم هةةةذه المدللةةة  الجديةةةد  مةةة  تطةةةور مجتمةةةع جبةةة  األكةةةدا ، لةةةدث التغ  ةةةد 

االجتمةةةمرأ المتوىةةةع، وهةةةو اهتمةةةم  آ ةةةوات وزرمةةةمء العيةةةمألد بمحةةةمهد الح ةةةم  كإلةةةدق 

وه  دورات المكمن  االجتممر   لإلىطمر   ال مرد  يأ مجتمع ريفأ ن ف ررو  بدأ لتة

داكةي مم الخمرجأ. يتحولا ىدق اإلىطةمر    للةل الخدوج م  ريلته، واالنفتمب رلل العمل

، Çolaqaجذب لمختلف المه  والميةمرب. وربمةم أيضة  مثةمل رلةل ذلةك، ىدية  چوالىةمن 

وهةةأ ىديةة  آل سةة دو م مةةأ، يقةةد تحولةةا يةةأ أواخةةد القةةدن التمسةةع ريةةد وأواألةة  القةةدن 

لةون الفال العيدي  للل مدكي لىطمرأ نمةوذجأ يةأ جبة  األكةدا ، يقة م ي هةم بجةوار اآل ةم

"األىنةةةمن" وأمهةةةد البنةةةمءي  والحةةةدا ي  وال ةةةنمع، وي هةةةم الطب ةةةب والمطةةةدب والخوجةةةه 

س"، ل مي  للل الخد  والحيم، ب نهم طبَّملون يج دون الفنون، ولىمم  لآل ةم  األيداب "المد ّرِ

نقدية  و  ويه. كمم كمن يسك  ىدية  چوالىةمن بعةض ال هةو  أيضةم، ربمةم لتةأم   السة ول  ال

  للمجمةةةع اإلىطةةةمرأ. وكمنةةةا تلةةةك المجمورةةةمت تؤلةةةف الطةةةمىم الخةةةمص بةةةملمدكي الالزمةةة

  ال بةإرا اإلىطمرأ، واليجوز أللد أيدا  ذلك الطمىم مغم رته أو لتل استقبمل سةكمن جةد  ل

مركةة  اآل ةةم، الةةذ  كةةمن يمةةمرس السةةلطمت الةةثالث التنف ذيةة  والتيةةديع   والقضةةمأل  ، وبمب

 ً  ، وىوات االنتداب الفدنس   اللقمً.وررمي  السلط  العثممن   سمبقم

وىد سمهما هذه األو مع االجتممر   الجديد ، يةأ أن تحسةم القلة  البمى ة  مة  السةكمن 

الدل  أمدهم ل ملح االستقدار، يتطورت القدي  الكد ي  يةأ الجبة ، واز ا  رةد  سةكمنهم، 

وال م  المع ية ، وبفض  الميمرك  ب   اليرار  وتدب   الممش  ، بل  القدويون مستوق مقب

                                                           

رمألل  ) ىض ب البمن( يأ منطق  رفدي ، أصلهم م  للب، جةمءت للةل المنطقة  يةأ أواألة   -1
 دواب.، أ  صمنع أ ط   ظهور الKurtancîالقدن العيدي  كجل الت  . والييالون يعديون بمسم 

 



-235- 

 

وبدأت الفئمت الم سور  منهم بمالهتمم  بملجوانةب الخمصة  مة  ل ةمتهم، كملمسةك  والملةبس 

 والمأك . 

كثةةد يكمةةم زا  اهتمةةم  النةةمس بملجمنةةب الفنةةأ والتدي هةةأ، وبأسةةبمب التسةةل   األخةةدق؛ 

 نأالمطدبون، وأبدع العةمزيون رلةل اآلالت الموسة ق  ، وخمصة  الطنبةور. واشةتهدت أ ةم

كد يةة  ملحم ةة  ىديمةة ، تةةدو  ى ةةص البطةةوالت والحةةدوب، وأبةةدرا ىديحةة   المطةةدب   

أ ةةةمن جديةةةد  تةةةدو  ى ةةةص الحةةةب واأللةةةداث المحل ةةة . وتحولةةةا أرةةةداس األ ن ةةةمء 

جم لة ، واإلىطمر    ومنمسبمت الفدب للةل كدنفةمالت لق ق ة ، تعةدض ي هةم أنةواع الفنةون ال

الخمصة   فلكلةور ، للةل التمث ل ةمت التقل دية م  استعداض لألزيمء، للةل الةدىص والغنةمء ال

ل كةد  بمث  هذه المنمسبمت، للل سبمىمت الخ ة  والدمةأ بملبنةم ق والم ةمرر ، وصةوالً للة

 الض مي ، وك  مم يخطد رلل البمل م  أمور ممتع  ومسل  .

يلةأ  وبغ   اإليم   يأ الجمنب االجتممرأ ونمط ل ةم  سةكمن ج.الكةد ، سةنتنمول ي مةم

، يةةأ المختلفة  منهةةم منةذ أواخةد القةةدن الثةمم  ريةةد ولتةل نهمية  القةةدن العيةدي الجوانةب 

  أمةةور سةةعأ منَّةةم لتوث ةةق كةة  مةةم أمكننةةم الوصةةول لل ةةه، ومةةم تحةةتفظ بةةه الةةذاكد  اليةةعب   مةة

 ل أيممنةمورم ات وتقمل د، ل مي  للل ردض األلةوال االىت ةم ي  واالجتممر ة  والثقمي ة  للة

 هذه.
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 البحث الثمنأ
 

 

 األحوال االقتصادية

 

 الزراعة

ىممةا  منطق  جب  األكدا  منطق  منمسةب  لليرار ة  منةذ القةد . يفةأ ىدية  "رة    ارا"،

د  للةةدق القةةدق اليرار ةة  األولةةل يةةأ اليةةدق األ نةةل، ويعةةو  تةةمري  السةةك  ي هةةم للةةل ريةة

بةأ للةب نا لمنةمطق شةمملأ  دآالف سن . ويأ العهو  ال ونمن   والدوممن   والب ينط   كم

 دهةم )بمم ي هم جب  األكدا ( شهد  واسع  بيرار  أشةجمر الييتةون والكدمة  والحبةوب و 

مد مةة  الغةةالل الهممةة ، وكمنةةا أجةةو  أنةةواع الحبةةوب والييةةوت والخمةةور تنةةتج ي هةةم. واسةةت

  الحمل رلل ذلك للل نهمي  العهد الب ينطأ.

ون ارمت المتم ي  م  القديم وخمصة  الييتةوبق ا منطق  ج.الكد  ميهور  ببعض الير

كد والكدم ، يفةأ العهةد العثمةمنأ كةمن ىضةمء كلةس ميةهورا بكثةد  الييتةون وجو تةه. ويةذ

  ه. يبستمن للثممر المتنور   100الغي  وجو  نحو ألفأ بستمن للييتون والكدو  ونحو 

  ل ار  ويةذكد أيضةةم أنةةه كةةمن يخةةدج مةة  القضةةمء كم ةةمت كب ةةد  مةة  الةةدز، وىبةة  وجةةو

 يضم. ل د الدخمن "ريجأ" كمن يخدج م  نمل   الجو  تب  رلل  مي  م  اللذ  والجو   أ

  وبةةدأت اليرارةة  يةةأ المنطقةة  بيةةكلهم الواسةةع، مةةع اسةةتعممل الجةةدارات ذات السالسةة

 الحديديةة  "المجنةةير " يةةأ الدبةةع الثةةمنأ مةة  القةةدن العيةةدي ، يألةةدثا ثةةور  يةةأ مجةةمل

 المستثمد  أ عميم. اليرار  يمتسعا المسملمت

  تعتبةةد اليرارةة  المةةور  الدأل سةةأ لسةةكمن جبةة  األكةةدا  لمل ةةم، ل ةةث تتةةويد العوامةة

ح    ةمه السةطالدأل س   المنمسب  لق م  زرار  ج د ؛ كملتدب  الخ ب ، والمنم  المنمسب، والم

دب ة  والجوي  . ويمد نهد رفدي  م  وسط المنطقة ، كمةم يةدو  النهةد األسةو  السةهول الغ

 مح ور  ب   مدتفعمت جب  الكد  واألممنوس. ال

وت نف منطق  رفدي   م  منمطق االستقدار األولةل يةأ سةوريم مة  ل ةث هطةول 

ملةم  500ملةم، بوسةطأ ىةدره  600و 350المطد. لذ تتداوب معدالت الهطول السنوي  ب   

فةدي . تقديبم. كمم يةتم لمل ةم تنف ةذ المدالة  األخ ةد  مة  ميةدوع سةد م ةدانكأ رلةل نهةد ر

 ألف هكتمر.  30وم  المنتحد أن يقو  الميدوع بإرواء 
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 هكتمرا، وهأ موزر  كملتملأ: 202775ويبل  لجمملأ مسمل  منطق  رفدي  

 شيخ الحديد جيديرس راجو بلبل معبطلي شران  المركز عفرين

 16550 32510 35235 22995 24574 33135 هد37776

 ا اإلدارية(())توزع مساحة ميطقة عفرين على نواحيه

 وهأ تتوزع م  ل ث استثممرهم رلل اليك  التملأ:

 هكتمر.127000أراض ىمبل  لليرار  مستثمد   -

 هكتمر75980أراض   د ىمبل  لليرار   -

تيرع يأ المنطق  محمص   موسم   رديد ، كملقمح واليع د والعةدس والحمةص. كمةم 

لقط  والبطمطم، كمةم يةيرع نبةمت تيرع الخضمر بأنوارهم، ل مي  للل اليوندر السكد  وا

التب  والذر  ال فداء والب ضمء، وربم  اليمس، والسمسةم و  دهةم يةأ ىةدق سةه  جومةه. 

ويأ الن ف األول م  القدن العيدي  كمن ييرع األرز أيضم يأ القسم اليمملأ مة  سةه  

)Lêçeالعمق 
1
). 

أهمهم  اإل ديق، وم : يتيتهد بهم منطق  جب  األكدا  منذ رهو  األشمار المثمرة أمم

ت الييتةةون والكدمةة ، وكةةمن لنتمجهةةم ي ةةدر يةةأ تلةةك العهةةو  للةةل سةةمألد األنحةةمء. واسةةتمد

 زرارتهم أل داض االستهال  المنديلأ والمحلأ لقدون رديد . 

لحكةم ا خ  لنتمج الييتون والعنب يأ مجمل االستثممر االىت ةم   الواسةع، بعةد زوال 

أ يةجد اً، وأخذ يمألض لنتةمج الييةا "الكةد  " يحهةد العثممنأ، ل ث توسعا زرارتهمم م

و  األسواق المحل   والمجةمور ، واسةتعم  شةهدته بعةد أكثةد مة  خمسة  ريةد ىدنةم منةذ رهة

 اإل ديق. 

بلةة  رةةد  أشةةجمر الييتةةون يةةأ بدايةة  القةةدن الوالةةد والعيةةدي  لسةةب اإلل ةةمءات 

ج الييةا وتقدر كم   انتةم مل ون شجد ، ثالث  أربمرهم يأ طور اإلثممر، 12الدسم  ، نحو 

ي  ألف ط  يأ السةنوات األخةدق، ل ةم 50ألف ط  يأ األروا  المثمد ، ولوالأ  180بد 

 للل كم مت كب د  م  زيتون الممألد .

أمةةم األنةةواع األخةةدق مةة  األشةةجمر المثمةةد  يةةأ المنطقةة ، يهةةأ السةةفدج ، والتفةةمب، 

أ شة   الحديةد. وهنةم  شةج د  والدممن، والميمش، والجوز واللوز والت   والحمض مت ية

السممق التأ تنمو طب ع م رلل أطداف الحقول والجبمل. أمم التوت يهو م  معملم اليين  يةأ 

 الب وت الديف  . 

                                                           

 .Tîngكمن ل  د األرز يهدس بأىدا  الث دان، ثم تهدس بلل  يدوي  خيب   خمص  تسمل  -1
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، 2000وهذه أرىم  لبعض أنواع األشةجمر المثمةد  يةأ منطقة  رفةدي  يةأ نهمية  رةم  

مهةةم م نعتقةةد أن أرىمصةةم ر  رةة  م ةةلح  زرارةة  رفةةدي ، ورابطةة  اتحةةم  الفاللةة  ، لال أننةة

 تقديدي  وال تمث  الواىع الفعلأ:

 

 

  يةأ جمع ة 180 ة ، وبلة  رةد هم يةأ المنطقة  وىد تبنا الدول  نحم  الجمع ةمت الفالل

، يعمةةة  ي هةةةم مهندسةةةون 14. أمةةةم الولةةةدات اإلرشةةةم ي  يةةةأ المنطقةةة  يعةةةد هم 2000رةةةم  

 زرار ون إلرشم  الفالل   للل استخدا  الوسمأل  العلم   يأ اليرار . 

، جةدارا 3065، 2000كمم بل  رد  الجدارات اليرار ة  يةأ المنطقة  يةأ نهمية  رةم  

 بئدا.  3500، واآلبمر االرتوازي  1135، ومحدكمت الد  105ت والح م ا

ت الكم ةم 2000-1995وبل  متوسط لنتمج المحمص   الدأل سة   لخمسة  أرةوا  متتمل ة  

 التمل  :

ندر طةةة .                   اليةةةو 1082طةةة .             القطةةة  =  30624.5القمةةةح = 

 ط . 293.17ط .             التب  =  55355.83السكد  = 

 الميشآت الزراعية الحكومية -

 ر ةةم تةةويد المسةةتليممت والمةةوا  األول ةة  اليرار ةة  يةةأ منطقةة  رفةةدي ، لةةم  تتأسةةس

دي ، منيلت لكوم   زرار   ذات شأن يأ منطق  جب  األكدا . يفأ ثممن نةمت القةدن العية

مت لسةبع نأىمما  دي  اليرار  يأ للب ثالث معمصد للييتةون يةأ المنطقة . ويةأ نهمية  ا

يةأ منه، أنيأ "سد ريون " التجم عأ، لال أن م مهه تسدبا للةل جةوف األرض، يأهمة . و

هةذا بدأ العم  ببنمء سد رلل نهد رفدي  بجمنةب ىدية  "رلكةأ"، ومة  المؤمة  ل 1984رم  

ق الميةةدوع الهةةم ، أن يديةةع اإلنتةةمج اليرارةةأ يةةأ المنطقةة  بنسةةب  كب ةةد ، ويحسةة  مسةةتو

 مع ي  السكمن. 

، اثنتةةأ ريةةد  صةةومع  معدن ةة  Kortikأنيةةأت الدولةة  يةةأ موىةةع  2000رةةم  ويةةأ 

 لتخيي  انتمج المنطق  م  القمح.

                                                           

 أرتقد أن هذا رىم تقديد ، وال يعبد ر  الواىع الحق قأ. -1

 

 لوز مشمش دراق تفاح كرمة رمان زيتون

 أالف 9 ألف 22 ألف 70 ألف 75 ألف 220 مل ون1.3 مل ون11

 تين جوز سفرجل أجاص خوخ فستق  كرز

5000  10000 5000  5000  3500 3000 1000(
1
) 
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) لمحة تاريخية عن تحرير وتوحيد األراضي في الميطقة -
1
) 

يعو  تمري  تسج   األرا أ يأ الدول  العثممن   للل نهمي  رقد الخمس نمت مة  القةدن 

  الخمصة  لألرا ةأ ىبلهةم، ل ةث كمنةا خم ةع  لمةم التمسع ريد، ولةم تكة  تعةدف الملك ة

يمك  أن تسمل الح مز  أو الت دف، وتعنأ لق االنتفمع مة  خ ةدات األرض،  ون الحةق 

يأ ب عهم أو توريثهم شدرم. يكمنا األرض ملكم لب ا الممل، أو للدول  ممثلة  بملسةلطمن، أو 

لقب ل  أو القدي ، وهأ خمصة  الوال  المحل   . وللل جمنب ذلك، كمنا هنم  أراض ميمر  ل

 بمالنتفمع الجممرأ، وال يملكهم يد  مع  . كمم كمنا هنم  أراض وىف   لألرممل الخ دي . 

صةةدر ىةةمنون األرا ةةأ العثمةةمنأ، ونحةةم بموجةةه ملك ةة  األرا ةةأ  1858يةةأ رةةم  

 صةةدر ىةةمنون الطةةمبو والتيةةديعمت المتممةة  الهم يةة  للةةل 1861والت ةةدف بهةةم. ويةةأ رةةم  

سةح ألرض وتسةج لهم، ولرطةمء ال ةكو  الدسةم   بملك تهةم. وكمنةا تقةو  بعمل ة  متحديد ا

 ةور  باألرا أ لجمن ييكلهم الوالأ العثمةمنأ، ولةم تكة  المسةمل  تحةد  أو تعة   هندسة م 

مضبوط ، ب  تو ح لةدو  األرض يقةط بمالسةتعال  اليةفهأ والتقةديد ، وهةذا مةم أرطةل 

ه والطواألةف واآل ةةوات، يدصةة  للتةأث د يةةأ هةةذ للمخةمت د وشةة و  القةدق وزرمةةمء العيةةمألد

تالرةب العمل  . يسمردهم ذلك رلل توس ع ممتلكمتهم رلل لسمب صغمر المملك  ، سةواء بمل

ألةد  أو بملقو . ويأ بعض األل من كةمن الفاللةون أنفسةهم يقومةون بتسةج   أرا ة هم بمسةم

جنديةة  نةةم تهدبةةم مةة  الالمتنفةةذي ، أو بمسةةم السةةلطمن، لمميةة  ألنفسةةهم مةة  األخطةةمر، وأل م

 والضداألب، يأ ق ذلك كله للل تجمع ملك مت واسع  يأ أيد  أيدا  معدو ي . 

رارة ، أمم بملنسب  لألرا أ الميمع كملمدارأ واألرا أ البور   د المستغل  يأ الي

از تسةج   ملك تهم الجممر  ، وتضم  القمنون رد  جو 1868يقد منع القمنون العثممنأ لعم  

 يمر  بمسم مجمور ، ب  توجب تسج لهم بمسم شةخص والةد يقةط. أ  أن ملك ة أرا أ الم

 األرض كمنا تتحول ىمنون م ورمل م للل ملك   يد ي  خمص . 

 1870ك  هذا ريز نفوذ المتنفذي ، وأظهد أسممء لىطمر   جديد  لدق ل ةولهم سةن  

لب ةة  ى ةة د ، الغمرلةةل سةةندات التمل ةةك العثممن ةة  يةةأ الواليةةمت السةةوري ، تحولةةا يةةأ يتةةد  

حةم  نالعحمل م  المالك   ال غمر للل ياللة   أىنةمن لةدق اآل ةوات، يعملةون لةديهم ويةق 

يعملةةون هةةم ورةةمألالتهم بةةأجور سةةنوي  زه ةةد .  Azepمدابعةة  جةةمألد، أو للةةل مسةةتخدم   

 واستمد تسج   األرا أ للل نهمي  العهد العثممنأ  ون أن ينتهأ. 

                                                           

م ةةدر المعلومةةمت التمريخ ةة ، كةةداس ) لكميةة  األرض والفةةالب السةةور ، بةةورلأ يمسةة  (.  -1

 2000دي ، لنهمي  رم وتقديد مجلس الدابط  الفالل   يأ رف
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تيةةةديعمت جديةةةد  بخ ةةةوص تسةةةج   وملك ةةة  أصةةةدر الفدنسةةة ون  1926ويةةةأ رةةةم  

يمر  وتقس مهم بة   الةذي  ييةغلونهم 170األرا أ. ي در القدار  . كمةم بح  األرا أ الم 

د  . ، بتحديد وتحديد األرا أ، لذ كمنا ىبلهم   ةد محة1926تمري   168أصدروا القدار 

ولةة ، ثةةم صةةدرت تيةةديعمت أخةةدق، جعلةةا األرا ةةأ يةةأ القةةدق أراض أم ديةة  تملكهةةم الد

ل وأجمز لأليدا  أن يح لوا رلل لق الت دف بهم. وأصبح هةذا الحةق أىةدب مةم يكةون للة

ت ألةةدثا الةةدواألد العقمريةة  يةةأ سةةوريم، وبةةدأت تمةةنح سةةندا 1929لةةق الملك ةة . ويةةأ رةةم  

 .التمل ك

. 1958استمدت ألوال الملك   العقمري  هذه للل ى ةم  الولةد  السةوري  الم ةدي  رةم  

اإلصالب اليرارأ، وانتيرةا بموجبةه مسةملمت واسةع  مة  األرا ةأ ل نهم صدر ىمنون 

 م  الم ال  واإلىطةمر   ، ووزرةا رلةل صةغمر الفاللة   والمعةدم  . وبموجةب المدسةو 

موب ، أصبح الحد األرلةل مة  الملك ة  الفد ية  المسة23/6/1963تمري   88التيديعأ رىم 

 40عل ةة  الميةةجد  بةةملييتون هكتةةمرا، ويةةأ األرا ةةأ الب 16بهةةم يةةأ األرا ةةأ المدويةة  

لعممل اهكتمرا. يتحولا بذلك مجمورمت ال بأس بهم م   80هكتمرا، ويأ األرا أ البعل   

ر ة ، اليرار    والمدابع   لدق اآل وات للةل ياللة   صةغمر. ي مةم انهةمرت رةمألالت لىطم

مة   كمنا أصحمب أمال  واسع  ونفوذ، مث  آل س دو م مأ، وآل كنج، ب نمم تمك  آخدون

 ر  . التحمي  رلل ىمنون اإلصالب اليرارأ وتطب قمته ولميحا رلل معحم ملك تهم اليرا

 هةم يوم  جه  التحديد والتحديد، يقد كمنا منطق  رفدي  آخد منطقة  يةأ سةوريم يةتم 

  مةتحديد وتحديد األرا أ، ل ث بةدأت لجةمن المسةمل  رملهةم يةأ بداية  رقةد التسةع نمت 

رملهةةم خةةالل رةةد  سةةنوات، ولكنهةةم خلفةةا ميةةمك  كث ةةد  يةةأ القةةدن العيةةدي ، وأنجةةيت 

جموزنةم تالتحديد والتحديد، وذلك بسةبب رةد  الدىة  والالمةبال  رنةد معحةم اللجةمن. وهةم ىةد 

  القدن العيدي  والييال المواط  يأ المنطق  اليعلم لن كمن مملكم ألر ه أ  ال.

تتةةةدخ  ي هةةةم رةةةد  أمةةةم رمل ةةة  ب ةةةع وشةةةداء األرا ةةةأ، يتخضةةةع إلجةةةداءات معقةةةد ، 

 وزارات، ل ةةمي  للةةل تق ةة م أمنةةأ وس مسةةأ للبةةمألع والميةةتد . وتطةةول لجةةداءات الطةةمبو

 لسنوات طويل  وربمم  ون أن تنجي، والحج  يأ ذلك أن رفدي  منطق  لدو ي .
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 تـربيـة الحيــوان

ي مةةم مضةةل المةةور  الدأل سةةأ لسةةكمن جبةة  األكةةدا ، وخمصةة   الماشاايةكمنةةا تدب ةة  

لمنةمطق يةأ القةدق الجبل ة . ي مةم كمنةا ا Fîlikم  النوع األب ض ذ  الوبد الطوي  الممري 

 السهل   يأ جومه أكثد مالءم  لدرأ ىطعمن الغنم. 

عةد ل ةث بومنذ أواخد القدن التمسع ريد، تداجعا تدب   الممش   للل المدتبة  الثمن ة  

دارةةةأ، واز ا ت االهتمةةةم  بعةةةد اليرارةةة . ويةةةأ اآلونةةة  األخ ةةةد ،  ةةةمىا مسةةةملمت الم

ىةوان   تمنةع ررةأ  1954المسملمت الحداج   المححور  رلل الدرأ. وصدرت يأ رةم  

ل ةة  " المةةمري يةةأ المنةةمطق الحداج ةة  والغمبةةمت. يةةأ ق للةةل تداجةةع أرةةدا  الممشةة  ، رةةدا نم

 ش دوان"، ورالا ك  أسد  تدبأ رد ا منهم، لتأم   لمجمتهم المنيل   يقط.

ىل ة   بيك  ليدا   لتأم   لمج ةمت األسةد ، وهةأ تيةك  لعةد ، يتدبل البقرأمم تدب   

 م  األسد م در  خ  ل ميأ خمص  يأ ىدق ش دوان. 

دجمج تنتج بعضم م  لمج  المنطق  للل لحمهةم. كمةم يدبةأ الة مداجنويأ المنطق  رد  

 المنيلأ أيضم. 

أ النةمس يدبة، يكمنا والتيال طب ع  ج.الكد  تويد ب ئ  مالألمة  لهةم، واليحلأمم تدب   

  مة  أردا ا البأس بهم مة  الخاليةم، ومعحةم العةمألالت يةأ القةدق تملةك بضةعم منهةم، وهنةم

لال أن  يمته  تدب تهم إلنتمج العسة  تجمريةم. ولة س هنةم  لل ةمء  ى ةق بعةد  خاليةم النحة ،

 5372، 2000الفاللةة   المنتسةةب   للةةل الجمع ةةمت الفالل ةة  كةةمنوا يملكةةون يةةأ نهميةة  رةةم  

 . خل   نح 

، مثة  أخدق تستعم  يأ الفالل  والنق  يةأ المنةمطق الجبل ة  حيوانات ميـزليةوهنم  

 البغمل والحم د، ولك  نقص رد هم كث دا بعد انتيمر اآلالت اليرار  . 

ويأ  ملب ة   ور السةك  يةأ القةدق، توجةد ىطةط وكةالب منةديل  . كمةم يدبةأ بعضةهم 

 .ط ور الحمم  بأردا  ىل ل  رلل سب   الهواي 

ل ةمء وهنم جدول بعد  رؤوس الممش   والح وانمت المنديل   يأ المنطق ، بموجب اإل

 :1998الدسمأ لعم  

 دواجن بغال حمير خيول ماعز أغيام أبقار

3556 68476 34265 176 2475 1468 (1
)6700 

                                                           

 يبدو أن هذا الدىم   د  ى ق، يفأ المنطق  أ عمف هذا العد  م  الدجمج المنديلأ.  -1
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 الصــياعـة

ل، ضةيأ مجتمع زرارأ ررو  بع د نسب م ر  مداكي المدن الكب د ، كمن البد ي مم م

ا م  وجو  لدي    مق م   يأ بعض القدق الكب د  القديب  مة  طةدق المواصةالت، وكمنة

تتويد مثة  تلةك اليةدوط يةأ ىةدق اآل ةوات. كمةم كةمن هنةم  آخةدي  جةوال   يبحثةون رة  

 العم  أو ت ديف منتجمتهم م  األ وات المنيل   البس ط . 

أ: هةيرار ة  والمنةديل  ، واأل وات التأ كمنا ت ةنع محل ةم وتسةتعم  يةأ األرمةمل ال

Tevir, Qazme, Kuling, Mer, Merik Palte, Bivir - ,Misas سةةك  المحةةداث ،

Gîsin ،Das  منج ،Qalûç   السكمك ،Kêr …. ال 

ي  م  األرم ، ويق مون يأ ىدق وأممك  معدوي . ومة  الحةدا  الحدادينوكمن معحم 

قة م يةأ يمن كد يم رلويم مة  رنتةمب المعدوي   يأ أواأل  القدن العيدي : ش خو الحدا ، وك

  . وكدك من يأ كفدسفد . أمم أيض  السكمك   يكمنةا ت ةنع يةأ ىديةBircikىدي  بدجكأ 

، وال تةيال ت ةنع Suxte، ورديةا السةكمك   بلقةب صةمنعه  Eliyê Xoce'جويق م  ىبة  

 وابنهم أصالن. Goçerيأ جويق م  ىب  رمألل  

م ةةع األبةةواب وأىفملهةةم الخيةةب   والنوايةةذ وج، أ  صةةنع األ وات واليمااارةأمةةم لديةة  

دي    اآلالت الخيب   التأ تستعم  يأ المنديل ويأ اليرار ، يكمنةا تمةمرس مة  ىبة  الحة

  جةد. رةاألكدا ، وكمن هنم  نجمرون يأ معحم القدق، ويتوارثةون االهتمةم  بملنجةمر  أبةم 

 . أمم الخيب يكمنا تويده الجبمل المغطم  بمختلف أنواع األشجمر

  = وكمن النجمرون والحدا ون ومعهم الحالىةون، يعملةون بةأجور ر ن ة ، رةم   "ك لة 

 ً ،  كةممالً ن ف جوال" م  القمح سنويم، مقمب  الق م  ب  من  أ وات اليرار  والمنةديل رممةم

 وتديع األجد  يأ موسم الح م . 

 وهنم أسممء بعض النجمري  وى داهم يأ الن ف األول م  القدن العيدي :

ج موسل ولس  ورلأ  ا لأ م  ش   الحديةد. رشة د رمةد لمةو مة  أرنةد  . ل ةدو ل

ةدو مة  مغةمرجق. خل ة  جةم د  رثمةمن ل  م  مو م  لج ىمسملأ. لس  رلأ  م  تدميكمنلأ. ل 

م  لس   يةد. محمةد خةمتأ مة  گمونةدا. خل ة  شة خو رثمةمن مة  صةم د أوبةه سةأ. آ يةك 

ىةمن. محمةد نجةمر مة  تة  لمةو. بكةد ووالده وجده مة  مةال خل ة . رشة د طمشةكأ مة  چوال

 لسةة  نجةةمر مةة  خةةدزان. وسةةنعدف القةةمر  بةةبعض األ وات اليرار ةة  والمنةةديل   القديمةة 

 بأسممألهم المعدوي :
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 أدوات الزراعة

 عدة الفالحة:

: ي نع م  الخيب. ويتةألف المحةداث مة  رةد  ىطةع لهةم أسةممؤهم Hevcar المحراث

 الخمص .

 . تو ةع رلةل رىبة  ل وانةمت جةد المحةداث, 2ول نحةو : ىطع  خيب   بطةNîrاليير 

 وتدبط به المحداث.

يو ةةع يةةأ رىبةة  ‘‘  ’’ : ىطعةة  مةة  خيةةب السةةنديمن رلةةل شةةك  Darik العااود 

 الح وان، ويدبط به الن د.

Kedene  أوKlopîn  ىطع  أسطوان   مغيل   اليك : ’’Ω ‘‘  م ةنور  مة  اللبةم ،

ء جةد الح وان خلةف العةو  لحمميتةه مة  األذق أثنةم والجلد ومحيو  بملقش، تو ع يأ رىب 

 . Sîrimالمحداث. ونهميتمهم توصالن وتدبطمن بخ وط م  الجلد تسمل 

Misas  ذرارهةةم الخيةةب   بطةةول نحةةو متةةد، لهةةم رأس معةةدنأ مدبةةع اليةةك ، تسةةتخد :

 إلزال  التداب واألريمب ر  السك . 

Başîpe ه لدكته. : لب  طوي  يدبط بدأس ل وان الفالل  لتوج 

Bestek  لبة  ى ة د ي ةنع مةة  وبةد المةمري، يسةتخد  يةةأ تثب ةا الن ةد، كمةم كمنةةا :

 رلل ظهوره . Hîzالنسمء يستعملنه يأ تثب ا الدنمن 

 المحراث وأسماء قطعه
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 أدوات مستعملة في أعمال الحصاد

: أ ا  ل ةم  معدن ة  مقوسة  ذات مسةك  خيةب  . وهنةم  منجة  أصةغد Qalûç الميمل

مةع أ ا  خيةب   تثبةا رلةل  Kefكب ةد يسةمل "كةف"  للح م  أيضم. ومنجة  Dasikيسمل 

 ال د ال سدق لتسديع رمل   الح م .

سةمل : كمن يتم بملجممل أو البغةمل والخ ةول، بواسةط  آلة  خيةب   خمصة  تنقل الحصاد

Şiĝre   تثبةةا رلةةل ظهةةد الح ةةوان، ثةةم تديةةع لل هةةم لةةي  الح ةة د بواسةةط  أ ا  خيةةب   مةة

، ويثبةةا الح ةة د رلةةل ظهةةد الدابةة  بحبةة  يةةأ Şeyaleتسةةمل ‘‘  ’’ السةةنديمن لهةةم شةةك  

 ، وتسمق بألمملهم للل الب در.Heçiنهميت ه خطميمت "شنمك " خيب   مت ن  تسمل 

وىةةديمم، كةةمن  رس الح ةة د يةةتم بةةدبط ىطعةة  مسةةطح  كب ةةد  مةة  الخيةةب خلةةف  ابةة  

، ويقةةف رل هةةم شةةخص للثقةة ، ويةةتم Gamتثبةةا بأسةةفلهم ىطةةع مةة  لجةةمر  صةةوان   تسةةمل 

عدن ة  ذو الةدوال ب الم Cercerران لول الب در للل أن ينجةي العمة . ثةم ظهةد النةورس الدو

 المسنن .

خةدق ، وآلة  أMilêbأمم معملج  الدريس يتتم بأ ا  معدن   ذات أشوا  تسمل "مذرا " 

ملجلةد ب، ومذرا  أخدق تيد أصةمبعهم الخيةب   للةل بعضةهم Sîrĝeخيب   ِلل م  الدريس تسمل 

 لذراي  الدريس.  Milêbê Darîتدرل 

، يسةتعم  ي هةم نورةمن مة  المنمخة  Serdandinويتم ي   الحب رة  التةداب بعمل ة  

وبةه  Bêjing: ذو ثقوب صغ د  تسةمل األولال دوي  الم نور  م  الخيب وخ وط الجلد، 

، وبةه يةتم آخةد  Serad: ذو ثقوب أكبةد ىلة ال يسةملوالثانييعيل الحب ر  التداب النمرم. 

 دز الحب م  اليواألب.مدلل  لف

. أمةم الفةمألض منهةم، يكةمن يخةين يةأ لفةد  Xirarوتخين الحبوب يأ أك ةمس خمصة  

 النورس
Cercer 
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Çal  تحةةا أر ةة   الب ةةا، تغطةةل بةةملتب  وتسةةقف بجةةذوع

اليةةةجد وتحفةةةظ، وكمنةةةا تف ةةةد يةةةأ لخفةةةمء الحبةةةوب أثنةةةمء 

 العثممنأ والفدنسأ ي مم بعد بحثم رنهم.مداهممت الدر  

 ألدوات الميـزليةأدوات المطبخ الخشبية وا

كةةةملمالرق الخيةةةب  ، ومنهةةةم: ملعقةةة  الطعةةةم  العم يةةة  

Kevçi   ملعقةة  اللةةبKevçî dêw ،Hesk  وملعقةة  كب ةةد .

، ذات ذراع طويةةة ، Kefgîrتسةةتعم  يةةأ القةةدور الكب ةةد  

ورأس  األةد  مثقةوب، تسةةتعم  إلزالة  الد ةةو  رة  مغلةةأ 

الطب  وخمص  أثنمء  لةأ  بةس العنةب. وهنةم  أ ا  لخةض 

 .Fîşekلب  تسمل ال

 اآلالت الفيية الموسيقية

وهةةأ تحتةةمج للةةل … مثةة  الطنبةةور، اليةةبمب ، اليمةةد

مهةةمر  خمصةة . ومةة  أبةةدز صةةنمرهم يةةأ القةةدن العيةةدي ، 

م  ىدي   ياويه، تةويأ  Ĥus xeloالذي  ردينم أسممءهم، 

، وهةذا األخ ةد يسةك   Adîkو Ĥes necarو  1936رةم  

 رمده. ىدي  "كوران" ونمهي التسع   م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fîşeka Dêw   خمض اللنب
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 تصييع الميتوجات الزراعية

ظ وهةةأ معملجةة  الحبةةوب والييتةةون والعنةةب، وتحويلهةةم للةةل مةةوا   ذاأل ةة  ىمبلةة  للحفةة

 والب ع.

 زيت الزيتون -

ية د استخداج الييا م  لب بمت الييتون م  ال نمرمت القديم  يةأ جبة  األكةدا . وت

لجبةة  يةةأ الع ةةور اإل ديق ةة  الةةدالأل  األثديةة  للةةل كثةةد  معمصةةد ر ةةد الييتةةون يةةأ ا

 المتعمىب . 

)مع ةد  لع ةد الييتةون 72وكمنا يأ ىضمء كلس يأ نهمي  القةدن التمسةع ريةد 
1
) .

وكةةمن لنيةةمؤهم  ل ةة  مكمنةة  اجتممر ةة  رمل ةة  ل ةةملبهم، كمةةم كةةمن بحمجةة  للةةل موايقةة  اآل ةةم 

 المحلأ. 

بواسةةط  والمع ةةد  القديمةة  ربةةمر  رةة   والب لجةةد  كب ةةد لهةةدس الييتةةون، يةةدور 

الح وانمت يأ صح  لجد  واسع. وبعد هدس الييتون، يو ع يةأ أك ةمس خمصة  تةدبط 

رلل محةور خيةبأ محلةين وسةط جةدن واسةع لتجم ةع السةمأل  المخةتلط بملييةا النةمتج مة  

  غط األك مس. 

 250والمعمصةةد الحديثةة  يهةةأ ذات تقن ةة  رمل ةة . وتوجةةد يةةأ المنطقةة  مةةم يقةةمرب مةة  

عمةة  بيةةك  موسةةمأ أثنةةمء ىطةةف الييتةةون. كمةةم يوجةةد معمةة  مع ةةد  آل ةة  ون ةةف آل ةة  ت

 لتكديد زيا العدجون "الييا المد".

)Meyxaneمعامل المشروبات الروحية  -
2
) 

صنمر  الخمد والنب ذ م  ال نمرمت القديم  يأ المنطق . يدل رل هم وجو  المنحوتةمت 

المنطقةة   المحفةةور  يةةأ ال ةةخور رلةةل ه ئةة  معمصةةد العنةةب. وكةةمن اإل ديةةق مةة  سةةكمن

ومح طهةةةةم ي ةةةةدرون أنةةةةواع الميةةةةدوبمت الدول ةةةة  الممتةةةةمز  للةةةةل األرجةةةةمء الواسةةةةع  

 لإلمبداطوريمت اإل ديق   المتعمىب .

                                                           

 ، ص 1903هةد/1332) تقةويم السةن ( لعةم   Salnameكتمب والي  للةب العثمةمنأ: "سةملنممه  -1

274." 

2- Meyxane    تتألف م  كلمتMey العدق أو الميدوب الدولأ، و :Xaneكمن أو محة ، : م

 .Mîrxaneوهنم  م  األكدا  م  يلفحهم رلل شك  
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ويأ أواخد القدن التمسةع ريةد، والن ةف األول مة  القةدن العيةدي ، كمنةا زرارة  

الكدمةة  راألجةة  يةةأ جبةة  األكةةدا . يأنيةةأ بعةةض األ ن ةةمء معممةة  صةةغ د  إلنتةةمج ميةةدوب 

 لعدق م  مح ول العنب. وهذه مواىع وأسممء بعض تلك الم منع:ا

، Qerecurnêمعم  للوب  : بجمنب تة  للوب ة ، ىةدب طملونة  المةمء رلةل جةدول   -

 يعو  ل ملبه لنمن آ م جلوسأ، وتوىف ر  العم  يأ أواسط القدن العيدي .

شة    رلةل وا   Meyxana mala 'Etêrمعمة  أرنةده: آلل رطةمر مة  "چقل ةمت"،  -

 الحديد. توىف ر  العم  يأ أواسط القدن العيدي .

، للةداهمم بةملقدب مة  تة  رنديبة  Meyxana Xelîl Aĝaمعملةأ رةدق خل ة  آ ةم  - 

يةةأ سةةه  جويةةق، بجمنةةب النبعةة ، وكمنةةا خداألبةةه موجةةو   لتةةل رقةةد السةةت نمت مةة  القةةدن 

 العيدي ، والثمن   يأ ىدي  چوالىمن.

واليةيال  1927وزانةا ك وان ةمن " ، تأسةس رةم  معم  ردق رفةدي ، ل ةملبه " ب -

 يعم .

 .Meyxana bîra gûzêمعم  آل ي لك: يأ ىدي  "بدمجه"  -

 معم  ردق "محمو  آ م كسو" يأ ىدي  خاللكم. -

 طحن الحبوب  -

ممأل ةة ، اسةةتغ  السةةكمن م ةةمه ال نةةمب ع والجةةداول وم ةةمه نهةةد رفةةدي  إلنيةةمء الطةةوال   ال

نةه ، أ/274ص –الةدل   السةنو  العثمةمنأ لوالية  للةب /جمء يةأ كتةمب وبل  رد هم العيدات. يقد 

طملونةة  تةةدار  25طملونةة  تعمةة  رلةةل المةةمء، و 31كةةمن يةةأ ىضةةمء كلةةس  1903يةةأ رةةم  

 يدنم للخبي.  32مطمل  بملهواء رلل جب  ل لون، و /3بملح وان، و/

اسةتمدت  ملب ةة  تلةةك الطةةوال   يةةأ رملهةةم للةةل ظهةةور محدكةةمت الةةدييل ىبةة  لةةوالأ 

مثة   ن ف ىدن. يأهملا وطملهم الخةداب، ومةم تةيال أبن ة  بعضةهم ىمألمة  للةل أيممنةم هةذه،

كأ . بجمنب جسد م دانكأ، وكمنا تعم  للل ل    مدهم بم ةمه سةد م ةدانElkûrê'طملون  

 . 2000يأ رب ع رم  

ال    م  النيمطمت االىت م ي  لسةكمن جبة  األكةدا ، كمةم ت ةنف ت نف تلك الطو

  م  معملمهم األثدي . وي مم يلأ أسممء ومواىع بعضهم:

 رلل جدول ممء ىدي  "تل الق" ب   ىديتأ "ردب ويدان و يدسوان": -

ردل نةةه" للةةل اليةةدىأ مةة  جسةةد "رةةدب ويةةدان"  طملونةة  "آل لةةج أومةةد" رلةةل نبةةع "ز 

د  ران مةة  آل لةةج أومةةد، وموىعهةةم اسةةف  الجسةةد السةةمبق بحةةوالأ مبمشةةد . طملونةة  محمةة

 "جمويش أ لو" رلل نفس الوا   ىدب نهد رفدي . Çawîş Oĝlu . طملون  200

 ، ويقسم هذا الجدول للل ىسم  :Serê kaniyêرلل جدول ممء كفدجن   -
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   ل: م  كفدجن  للل جسد ىدتبه، ورل ه: طملونتمن ىدب كفدجن ، ويل هم طةوااألول

Oliq  وMisto   ثةةم طةةوال ،Piskuli ،‘Elî Îbrêm ،Ĥenên   وآثةةمر مبنةةل هةةذه األخ ةةد

مدوش و لىمألم  للل يومنم. والطوال   الموجو   ب   ىديتأ كفدجن  وميعل  تعو  لعمأللتأ 

Ĥemkulek. 

. ورل ةةه Coĥikê: يمتةةد مةة  جسةةد ىدتبةةه للةةل نهةةد رفةةدي . ويسةةمل جةةدول الثاااني

نةب ل طملون  "ب د  أ لو"، وممتيال بعةض أثمرهةم موجةو   بجم: تسمإحداهماطملونتمن، 

 مقمب  ىدي  ى بمر م  جه  الغدب. Çamorlo: طملون  وثانيهماجسد ىدتبه. 

 : هنم  طملونتمن جنوبأ الجسد الدوممنأ، للةداهمم كمنةاSabûn Suرلل نهد صمبون  -

 لجعفد آ م ش   لسممر  .

 لحنمن آ م جلوسأ.، طملون  للوب   Qere curnêرلل جدول  -

 رلل نهد رفدي :    -

بعد أن اسةتملكهم  Aşê Medêم  ىدي  "نمزا"، وتسمل أيضم   Elkûr Aşê'طملون  

مة   للل الجنوب ىلة ال Mirtezeآل المدرس م  للب بجمنب جسد م دانكأ القديم. طملون  

لسة   "ثالث ر ون" شمملأ ىدية  كمةدو . وطملونة  Sêçavîالطملون  السمبق .  طملون  

  Aşê sorسةة د  شةةدىأ األولةةل، وتقعةةمن جنةةوبأ شةةالل كمةةدو .  الطملونةة  الحمةةداء 

 وكمنتم ىمألمت   ب   ىديتأ "كف د" و"كفدزيا".  Aşê gewrوالطملون  الب ضمء

 شمملأ ت  القلع . kusikرلل نبع بمسوطه: طملون   -

مةد رلك تهةم آلل رلل جدول مةمء ر نةدارا: بجمنةب تة  ر نةدارا، رلةل جهتةه الجنوب ة ، وم -

 سفونم م  ىدي  "معداته"، والتيال بعض أطاللهم ظمهد  للع من.

 م ىمألمةم،رلل ممء رنديبه: كمنا هنم  ثالث  طوال   يأ سه  جويق. للداهم الييال بنمؤه -

 نبع الطملون . Kaniya êşوتقع بجمنب النبع المسمل 

 هنم .، والتيال خدبتهم Firfirkêرلل النهد األسو : طملون   -

: كةةمن رل ةةه ثالثةة  طةةوال  ، ألةةداهم كمنةةا Lêçeيةةأ سةةه   Betmanرلةةل نبةةع بةةه تمةةمن  -

 رلل اسم مملكه. Aşî Qopêتسمل 

 : شمملأ بلد  معبطلأ، بجمنب الييمر .Berbe'ûşêرلل نبع  -

 ةم : يقمل لنه كمنا رلل م مهه سبع  طةوال  ، منهةم طملونة  رلةأ آXastiyaرلل وا    -

 ملون  آل معم كه، وأطاللهم ممزالا ممثل  للع من.يأ وا   جدجم، وط

شةة   ربةةدالدلم : طملونةة  تحمةة  نفةةس االسةةم، تقةةع شةةمملأ  Kanîgewrkêرلةةل مةةمء  -

 الييمر ، والييال جيء م  مبنمهم ىمألمم.

 .Mistika: كمنا رل ه طملونتمن أسف  ىدي   Şiyêرلل وا   ش   الحديد -

 طملون  ممء رلل نبع ت  سلور. -
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 .Kelaن  ممء رلل نبع ىدي  طملو -

 األلمد.  Gelî Sor، رلل الوا   المسمل Xidiriyaطملون  رند ىدي   -

  بعةةد رقةةد األربع نةةمت مةة  القةةدن العيةةدي ، أ ن ِيةةئ ا ريةةدات الطةةوال   التةةأ تعمةة

 بمحدكمت الدييل، والزال بعضهم يعم  للل يومنم هذا. 

  الَخْبز

ب ي  يكمن يتم منديل م، وأشةه قل ةد ، الت Nanî tenik Sêlêدهه كةمن خبةي ال ةمج أمم الخ 

، ثةم Dox, Tîrikبواسةط  ر ةم ملسةمء  Textî Nênوتدىةق رجنتةه رلةل مسةطح خيةبأ 

. أمةةم األيةةدان يقةةد ظهةةدت يةةأ مدينةة  رفةةدي  يةةأ ثالث نةةمت القةةدن Sêlييةةوق رلةةل ال ةةمج 

  مدينةالمم أ، وتعمما يأ القدق الكب ةد  ومداكةي النةوالأ، وهنةم  يةدن آلةأ كب ةد يةأ 

 رفدي . 

  جرش القمح المسلوق:

، وتعمةة  رلةةل لزالةة  النخملةة  مةة  القمةةح  Delûbكمنةةا هنةةم  آلةة  خمصةة  بةةذلك تسةةمل

المسلوق، الستعممله يأ الطب . وهأ ربةمر  رة  جةدن لجةد  يةدار رل ةه  والب لجةد  

 كب د بمزلتأ أو م  المدمد بواسط  الح وان، وهأ تدار اآلن آل م.

 

 صياعات أخرى

مء د القدن التمسع ريد، كمنا هنم  بعض ال نمرمت ال دوي  الهمم  يةأ ىضةيأ أواخ

 120، أن يةأ القضةمء /1904، ال ةم ر رةم  167الممملةك العثممن ة  ص/كلس. يقد جمء يأ كتةمب 

د ويعمةة  ي ةةه الجلةة ، وريةةد  م ةةمب ،تنسةةج بهةةم األىميةة  القطن ةة  وال ةةوي   نةةوال يةةدويم

ه "  ةةد  مع ةةةد   72نعةةةمل جلديةةة  صةةلب  لأللذيةةة  " و " Kosere المعةةدوف بمسةةةم " كوس 

   مطحن .  59زيتون، و 

ا لسةب أمم بعد العهد العثممنأ، يقد تعد ت ال نمرمت يأ منطق  جب  األكدا  واختلف

 تويد الموا  األول  ، والحدوف والعوام  األخدق المالألم . وم  تلك ال نمرمت:

 صياعة الفحم اليباتي: -

شةجمر مة  األرمةمل القديمة  يةأ جبة  األكةدا  بسةبب تةويد أ تعتبد صنمر  الفحم النبمتأ

  السنديمن وال نوبد المستخدم  ي ه. ويذكد الغةي  أن ىضةمء كلةس هةو م ةدر هةم  ألجةو

 ويجلب م  نوال ه للل للب و  دهم. أنواع الفحم النبمتأ، 
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م وبعد  خول القوات الفدنس   للل المنطق ، نحما رمل   صةنع الفحةم، يمنحةا رخ ة

لةبعض المتعهةدي  لقطةع األشةجمر وتحويلهةم للةل يحةم. واسةتمد ذلةك بموجةب رقةو   خمص 

رسةةم  ، لتةةل أواسةةط الخمسةة نمت مةة  القةةدن العيةةدي . يتسةةبب ذلةةك العمةة  يةةأ تعديةة  

ونةوالأ ىةدق معمة   Xastiyaمسملمت واسع  م  الجبةمل، خمصة  يةأ نمل ة  "معبطلةأ" 

ه يةأ القةدق النمأل ة  يممرسةون هةذأوشم أ وچقل مت وجبة  هةموار. واليةيال بعةض السةكمن 

 ألن القوان   الدسم   تمنع ذلك.، المهن  بيك  سد  وبحدو    ق 

 مقالع ومياشر الحمر، وصياعة مستلزمات البياء: -

يم قلةع القةدتوجد يأ المنطق  أكثد م  سبع  مقملع لحجمر  البنمء يأ جب  ل لةون. أمةم الم

 هةةو يمتةةمز بحجةةده المةةدن وسةةهوله الحفةةدشةةدىأ مدينةة  رفةةدي  بجمنةةب النهةةد يقةةد أهمةة ، و

م جةد النةمررل ه، وىد بن ا معحم المبمنأ األولل للمدين  به. وهنم  ثالث كسمرات تنةتج الح

  و"النحمتةةه"، ل ةةمي  للةةل رةةد  منمشةةد لحجةةد البنةةمء األبةة ض واألصةةفد تتةةوزع لةةول مدينةة

ه م لنتةمج هةذرفدي ، وتؤم  لمجتهم م  الحجد الخم  م  مقملع جب  ل لةون. وي ةدف معحة

 المنيلت يأ المنطق .

ويةةأ نمل ةة  بلبةة ، بجةةوار ىديةة  "شةة خورز" ، توجةةد خمةةس مكةةمم  للدخةةم  والمدمةةد 

 ،67ص /يأ مؤلفهم تمري  للب الطب عةأالملون وخمص  األسو  الذ  ذكد األخوان راس ، 

  م  أن الدخم  كمن يجلب م  كلس للل للب يأ القدن الثةمم  ريةد، وبعضةهم تسةتثمد مة

لةبالط، االدول ، واآلخد م  ىب  األهملأ. كمم توجد يأ المنطقة  خمسة  معممة  لت ةن ع ىب  

 ورد  م  مكمبس صنع "بلو  البنمء". 

 : السماد -

هنم  معم  لكةومأ يةدو  للسةجم  وآخةد للبسةط يةأ مدينة  رفةدي ، وهمةم مة  أواألة  

 لعيدي .ال نمرمت يأ المنطق ، ويعو  تأس سهمم للل أواسط الست نمت م  القدن ا

 معامل البيرين والصابون: -

 الب ةةدي ، هةةأ بقميةةم ثمةةمر الييتةةون بعةةد اسةةتخالص الييةةا منةةه، ويقةةدر متوسةةط كم ةة 

  ألةةف طةة . يسةةتخلص مةة  الب ةةدي  يةةأ معممةة 120الب ةةدي  المنتجةة  يةةأ المنطقةة  سةةنويم بةةد 

 25 ألف ط  م  الييا ل نمر  ال مبون، كمم ينةتج منةه مةم يقةدر بةد 12خمص  مم مقداره 

طقة  رةم  ط  م  الفحم النبمتأ. وأى م أول معم  لت ةن ع مةم   الب ةدي  "العدجةو " يةأ المن

 معمال لألهملأ. 13كيدك  مسمهم  "جمع   تعمون  "، ويبل  رد هم لمل م  1978
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بةد  يفأ المنطق  ريد  "م مب " ل نمر  ال مبون ويقدر مم ي نع منه الصابون:أمم 

يمم القديم ، ويذكد الغي  أنه كمن يطةب  يةأ كلةس ىةد وهو ميهور بجو ته منذ ط ، 4000

 ال مبون الج د ويبمع يأ البال  اليمم  . 

 

 التـمارة

ا كمنةةا مدينةة  كلةةس المدكيهةةم التجةةمر  لجبةة  األكةةدا  خةةالل العهةةد العثمةةمنأ. وكمنةة

قدق سكمن ال األمور التجمري  لسكمن الجب  تتم ي هم ويأ مدين  رنتمب للل اليممل منهم، أمم

، Qirixanلغدب   الميدي  رلل سه  " ل جه" والعمق، ي توجهون للل مدينة  "ىةده خةمن" ا

سةوق  كمم كمنا بعض المبم الت تتم يأ أسواق للب. وكمن لعممة  اللغة  أهم تةه يةأ تحديةد

  لغة  ا العدب ةالتعمم  التجمر . يكمن األكدا  يج دون اللغ  التدك  ، لغ  الدولة . ب نمةم كمنة

 ، وال يعدف التحدث بهم سوق يئ  ىل ل  م  المجتمع الكد  . األمور الدين  

م، والمةةوا  والبضةةمألع التةةأ كمنةةا تةةدخ  يةةأ العمل ةةمت التجمريةة : الممشةة   ومنتجمتهةة

 ومنتجمت المحمص   اليرار  ، الفحم النبمتأ...

و أالمةدن،  أمم لمج مت المنديل واللواز  األسمس   لألسد ، يكمن يتم تأم نهم م  أسواق

 تحةول ديف  ، يالبمر  المتجول  ، ورم   مم كمن يتم استبدال السلع واللواز  بملمنتجمت ال م 

 العطمر للل بمألع للبضمألع، وميتد لمم تنتجه األسد  الديف  .

ل ةالت ابعد التقس م االستعممر  للمنطق  لثد الحدب العملم ة  األولةل، انقطعةا كمية  

لسةكمن اق التجمرية  يةأ اليةممل والغةدب. يأخةذ ااالىت م ي  لسكمن جب  األكةدا  مةع األسةو

 بملتوجه للل أسواق مدين  للب إلجداء مبم التهم التجمري . 

أمةةم نقةة  البضةةمألع للةةل األسةةواق المجةةمور  يةةأ للةةب وسةةه  العمةةق ولوا ةةد جبةةمل 

يةةته. األمةةمنوس يكمنةةا تةةتم بواسةةط  الِجمةةمل، ومةة  يملةةك  ابةة  للنقةة  كةةمن يةةويد أسةةبمب مع 

ط ةع مة  ىالنمس يأ مدايق  القواي ، يقد كمن لخملد آ م يأ ىديتةه "لسةكمن" ورم  كث د م  

للةل  لب  النق ، ويحتكد نقة  البضةمألع وخمصة  الفحةم النبةمتأ بة   سةه  العمةق " ىبة   ةمه

 تدك م" وجب  األكدا  وللب.

 األسواق التمارية في الميطقة: -

كةد  همةم مةدينتم كلةس وىةده يأ العهد العثممنأ كمنا السةوىمن الدأل سة تمن لمنطقة  ج.ال

خمن، وكمنا هنم  أسواق أسبور   محل   تقم  يأ بعض القدق الكب د  مث  "بةمزار" ىدية  

الحمم . وبمزار ىدي  بلب ، ويدتم هم أبنمء القدق المجمور ، لال أن أهم   هذا األخ د تداجةع 

مل ةة ، كمةةم كث ةةدا بعةةد رسةةم الحةةدو ، يمنتقةة  السةةوق للةةل بلةةد  راجةةو التةةأ أصةةبحا مدكةةي ن
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تحولا ىدق شدىأ بلب  للةل سةوق بلةد  أرةياز إلجةداء شةؤونهم التجمرية . والو ةع نفسةه 

بملنسب  للل سوق ىدي  الحمم  الميهور منذ نهمي  القدن التمسةع ريةد، ل ةث نقة  لبلةد  للةل 

 جنديدس بعد سل  اللواء.

وتوجةةةد لمل ةةةم يةةةأ المنطقةةة  رةةةد  أسةةةواق تجمريةةة  أسةةةبور   تسةةةمل بةةةمزار "السةةةوق 

  مةةع رديةةد  بملكد يةة ". تبةةمع ي هةةم المنتجةةمت الغذاأل ةة ، واأللبسةة  واأل وات المنةةديل   وأنةةوا

 السلع االستهالك  . 

ويوجةةد يةةأ مدينةة  رفةةدي  سةةوق خمصةة  "سةةوق الهةةمل" تبةةمع ي هةةم أنةةواع المنتجةةمت 

ممء اليرار   والح وان  ، وي هم سوق لتجمر  الييةا ومحمصة   الحبةوب. وهةذا جةدول بأسة

 التأ التيال ىمألم ، وتمري  لىممتهم، ويومهم األسبورأ:األسواق 

 

، ورأينةم مة  1927أمم أىد  وأكبد هذه األسواق يهو بةمزار رفةدي ، الةذ  تأسةس سةن  

 ف د ذكد لمح  موجي  ر  تمري  تأس س هذا السوق.الم

 بازار عفرين: -

 بغ ةة  تأسةة س سةةوق جديةةد  يةةأ مدكةةي مدينةة  رفةةدي  المؤسسةة  لةةديثم، ونقةة  الفعمل ةةمت

بور   خبةةد لىممةة  سةةوق أسةة 1927التجمرية  المنيل ةة  لل هةةم. أذاع الفدنسةة ون يةةأ رب ةع رةةم  

ي ، االسةم القةديم لموىةع مدينة  رفةد"الجسةد"، وهةو  Kopriyê"بمزار" ك  يو  أربعمء يأ 

ميأ" بةو روا كمية  المةواطن   للةل الميةمرك  يةأ البةمزار األول، وكةمن ل نهةم "جم ة  آ ةم 

 فةدي " يةأرأل سم لبلدي  رفدي . يتوايد أهملأ القدق المجمور  للل رفدي  و شنوا "بمزار ر

 ذلك ال و  رلل أيداب الطب  واليرن . 

و  األربعةةمء إلىممةة  البةةمزار؟ ينعتقةةد أنةةه بموجةةب التقل ةةد أمةةم لمةةمذا اختةةمر الفدنسةة ون يةة

القديم لدق أهملأ المنطق ، يعتبد يو  األربعمء يو  رطل  شعب   بمعمٍن  ين ة ، وخمصة  لةدق 

األكدا  اإليي ي  يأ ىدق جومه. لذ يسو  االرتقم ، أن رد  االلتيا  بتقل د يو  األربعةمء مة  

)ديل أو الحقةول هةو نةذيد شةؤ ل ث التوىف ر  العم  سةواء يةأ المنة
1
، ولةه سةوء رمىبة . (

                                                           

 األبة ض الخةدوف رية د  رألة س أوزون بةك لسة  ) تةولل ل نمم أنه :128ص شدينمم  يأ جمء -1

 لمكمهةم وكةمن الكد ية ، هكمر  والي  رلل االست الء للل رمد ليدان، يأ السلطن  زمم  ( التدكممن  

 يقةول أن يةي  لةم العةدو بمجةأء الثغةور لمةم  أنةذره كلمةم وكةمن شة د. ريالدي  الكد   األم د وىتئذ:

 وأو وا مملكتةه، والتلوا التدكممن، رل ه لم  لتل (. الدممء ولراى  النديال يو  ال أربعمء يو  )ال و 

 معبطلي راجو شيخ الحديد جيديرس عفرين البلدة

 1994 1930 1994 1940 1927 سية الترسيس

 األحد السبت الممعة اإلثيين األربعاء اليوم 
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ويبدو أن اإل ار  الفدنس   تنبها للل ذلك، وبةذلك سةميدت معتقةدات سةكمن المنطقة  لكسةب 

ثقتهم م  جهة  ، ومة  جهة  أخةدق أوجةدت سةوىم ألهةملأ المنطقة ، وىبة  هةذا وذا  لققةا 

واىةةع رلةة هم ىبولهةةم.  مدكةةيا لحمكم تهةةم يةةأ بلةةد  رفةةدي ، ولفتةةا نحةةد السةةكمن لل هةةم كةةأمد

والييال البمزار ملتقل أسبور م تجمريم هممم لسكمن ىدق المنطق  ول غمر البمرة ، وللتجةمر 

 الذي  يفدون لل ه م  المنمطق المجمور  وم  مدين  للب.

 الســياحة

ب ةد  مة  تجتذب الطب ع  الجم ل  لمنطق  رفةدي ، ومواىعهةم األثدية  الكث ةد ، أرةدا ا ك

نبةةأ  مي  . وأهةةم المواىةةع األثديةة ، هةةأ: ىلعةة  سةةمعمن، تةة  ر نةةدارا، ىلعةة السةة مب والم ةةط

م هةور . ومةة  المتوىةةع أن ت ةبح ىةةدق أثديةة  مثة  بةةدا  وك مةةمر وجهة  للسةة مب، بعةةد أن تةة

 تعب د بعض الطدق يأ جب  ل لون.

 Serê Kaniyêومةة  أمةةمك  االصةةط مف األكثةةد شةةهد  يةةأ منطقةة  جبةة  األكةةدا : 

، 2000  بح د  سد م دانكأ التأ تجمعا ي هم الم مه منذ أواألة  رةم"كفدجن "، وم دانكأ، و

  وبمسوطه، ور ندارا، وزراڤكأ، ونبأ هور  وشالل كمدو  و  دهم كث د. ويأ المنطقة

لكب ةد  رد  م  المطمرم والمقمصةف السة مل  ، وهةأ ىل لة  نسةب  للةل اإلمكمنةمت السة مل   ا

 .  ([20]الم ور ) للمنطق .

 

                                                                                                                                               

 اليةيال انةه ال ةفح : ذات يةأ ( رةونأ رلةأ )محمةد للمتدجم الهممش يأ وجمء  .1470 رم  بح مته

ةف د   مة  أربعةمء آخةد كةمن لذا والسة مم األلمةد، األربعةمء ب ةو  دويةممع األربعةمء يةو   اليةةهور مة  ص 

 القمدي .
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 لثالبحث الثم

 

 

 

 األحوال االجتماعية

 

 األســـرة: مسكيها ، عاداتها ، مشاغلها

 وسائل التسلية ، نمط الحياة

 

 العائلة ، األسرة

. Malيأ جبة  الكةد ، مة  رةد  مة  األسةد تسةمل  Famîleأو  Malbatتتألف العمألل  

 مر ة ،جم وكمن األبنمء يق مون مع ذويهم طويال وينجبون األوال  يأ كنفهم، ويع يون ل ةم 

ويةةؤ ون الواجبةةمت واألرمةةمل ب ةةور  ميةةتدك ، لتةةل يقةةدر ألةةدهم أن يعةة ش مسةةتقال يةةأ 

 مسك  خمص. 

  ، وتنحدر معحم سكمن ك  ىدي  م  ىدق الجب  م  رمأللة  والةد  أو رةمأللت   رأل سة ت

 استقدت طويال يأ مكمن معدوف، وتحول المكمن بمدور اليم  للل ىدي . 

كمةم  مل د وأرداف ورم ات وأنممط مع ية  تعةدف بهةم،ولألسد  الكد ي  يأ المنطق  تق

 ةم عضةهم لمللهم ملكلهم وميمربهم الخمص  بهم، ولهم أيضم ألبستهم وأزيمؤهةم المم ةي ، وىةد ب

 يلكلوراً وم  التداث.

 القرية والمسكن الكردي

مةةع ا ةةطدا  اسةةتتبمب األمةة  يةةأ رهةةد بعةةض السةةالط   العثمةةمن   ، واز يةةم  رةةد  

 جمورةمت رمألل ة  وريةمألدي  كب ةد ، صةمر بوسةعهم لممية  نفسةهم، يتةد السكمن، وتيك  م

 مء الةدورالنمس رويدا رويدا الع ش يأ الخ م  والمغمور والكهةوف، وبةدؤوا بمالسةتقدار وبنة

ولةل أوالمنمزل الثمبت ، ويعتقد أن ذلك بدأ منةذ أواسةط القةدن السةم س ريةد، ل ةث ظهةدت 

ل زمةٍ  لمنطق ، أمم ىةدق سةه  جومةه يهةأ تعةو  للةالقدق الداألم  يأ النوالأ الجبل   م  ا

 أىد .
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م بن ةةا القديةة  الجبل ةة  رلةةل السةةفوب والمنحةةدرات وميةةمرف الو يةةمن، وأخةةذت منمزلهةة

شك  مدرجمت، بح ث ييدف ك  منيل رلل سةقف اآلخةد. ورةم   مةم يوجةد بجمنةب القدية  

 منه  ممء أو نبع، أو جدول  جمٍر. 

لسةكمن ال أبن ة  أثدية  ىديمة  أو بجوارهةم، واسةتفم  وىد أسسا  ملب   القدق رلل أطال

ي  يدب، ل مم  ألجمرهم يأ البنمء، وم  اآلبمر وال همريج األثدي  القديم  لتأم   م مه ال

 للل تويد المغمور والكهوف يأ تلك المواىع التأ كمنا مأهول  سمبقم. 

جةدار الخلفةأ وكمنا أر    وأسمسمت الدار تحفد رم قم يأ األرض، بح ث ي بح ال 

للمنيل مستويم مع سةطح األرض تقديبةم، بمالسةتفم   مة  التضةمريس الممأللة ، وذلةك ل سةه  

الوصةةول للةةل سةةطح الةةدار، ولجةةداء ال ةة من  الدوريةة  لهةةم، يملواجةةب كةةمن يسةةتدرأ تل ةة س 

سةةطح الةةدار سةةنويم يةةأ أواخةةد الخديةةف، و للةةه رةةد  مةةدات يةةأ اليةةتمء لكةةأ اليدشةةح مةةمء 

)المطد
1
)ل توي د لمكمن   لزال  الثلج م  يةوق السةطوب أثنةمء سةقوطه الكث ةف. ل مي  لل(

2
) .

كمم أن سطح الدار المنخفض يويد لممي  ج د  م  الل وص الةذي  كةمنوا  ملبةم مةم يثقبةون 

 الجدار الخلفأ للمنديل للدخول لل ه. 

ل أمم سقف الدار، يكةمن يغطةل بجةذوع مسةتق م  مة  أشةجمر الحةور أو سةواهم، ثةم تلقة

 تب . أمةمم أ  من األشجمر وطبقمت مة  القةش وت ل ة َّس  بطبقة  مة  التةداب المجبةول بةمليوىه

الف ةول  جدران البنمء يكمنا بسممك  المتد تقديبم، وهأ تعيل الدار ر  تقلبمت الطقس يأ

 المختلف .

سةطو ومة  وكمن المنديل التقل د  يحو  رد ا ىل ال م  النوايذ الض ق ، لحمميتةه مة  ال

 . المفتدس  التأ كمنا كث د  ومتنور  يأ الجب ، بمم ي هم النمد والدب الح وانمت

د، وب ور  رمم ، كمنا مواصفمت المنديل التقل د  يأ الجب  يةأ القةدن التمسةع رية

 رلل اليك  التملأ: 

واجه  الةدار نحةو الجنةوب  ملبةم، أو لسةب اتجةمه مة الن سةفح الجبة . البةمب رةديض 

 ع يوق ىوس البةمب لجةد الواجهة  الةذ  يةنقش رل ةه أل منةم وىل   االرتفمع وله ىوس، يو

تةمري  البنةةمء واسةم صةةملب الةدار، أو اسةةم البنَّةمء، وذكةةد  ، وربةمرات تبةةمر  النعمة  ومةةم 

شمبه، وىد تثبا رلل جمنبأ لجد الواجهة  نةوع مة  ال ةحون الخيي ة  الملونة ، وهةأ مة  

                                                           

ولةةه مسةةك  خيةةب   رلةةل شةةك  ىةةوس، ونهميتهةةم مقوسةةتمن  Loqالحجةةد األسةةطوانأ كةةمن يسةةمل  -1

 . Darloqللدخول يأ الحفدت   ال غ دت   الموجو ت   يأ محور بنهميتأ الحجد، ويسمل  

، أ  ثلةج األربعة  ، يةؤر  Çel berfêدوف لةدق سةكمن جبة  األكةدا  يسةمل هنةم  تةمري  معة -2

ل ث  ا  هطةول الةثلج أربعة   يومةم، ينحةف ي ةه النةمس سةطوب منةمزلهم مة   1910-1909ليتمء 

 الثلج أربع   مد .
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اليك  رلل واجهمت بعض الدور،  زخمرف القدن التمسع ريد، كمم شمهدنم نجومم سداس  

أو هالال بداخله نجمة  ثممن ة . أمةم بجمنةب البةمب مة  الةداخ  رلةل الجهة  ال سةدق، ي و ةع 

Kevrî bîbalkê (1لجةةد رلةةل شةةك  مقعةةد يسةةمل 
، كةةمن يسةةتعم  لالسةةتدال ، وللةةبس (

األلذي . أمم جلوس الض ف رلل هةذا الحجةد، يكةمن يعنةأ أنةه جةمء يطلةب شة ئم مةم، ورلةل 

 ب الدار تلب ته. صمل

قسم للةل وتبنل الدار م  الداخ  رم   رلل ىنطد  أو ىنطدت  ، لسب مكمن  العمألل ، وت

 أربع لجدات مت ل  تخ ص ك  لجد  لغدض مع  .

و الغدب ةة  كمنةةا للضةة وف وللنةةو ، وتقةةم  أل منةةم م ةةطب  لجديةة  أ الحماارة األماميااة

تةيي  و. Pixare، وي هةم موىةد النةمر خيب   م  أج  ذلك. والحجد  األممم   اليدى   للطةب 

همتةةمن الحجدتةةمن بديةةوف خيةةب   ميخديةة  مثبتةة  رلةةل لمةةمالت مةة  الخيةةب به ئةة  رأس 

 الط د، تو ع يوىهم األوانأ النحمس   والخيي   التأ تستخد  يأ المنمسبمت. 

 Istêrمةة  المنةةيل يهةةو للنةةو  أيضةةم، ولو ةةع يةةدش النةةو   الغربااي الخلفاايأمةةم القسةةم 

مدتيةح وكمن يحفد يأ أى ل زاويتةه الغدب ة  لفةد  رم قة  ل تجمةع ي ةه المةمء الوالمؤون ، 

 " صةم يكةمن خم الخلفاي الشارقي. أمةم القسةم Udik'م  أسةف  أسمسةمت البنةمء، تسةمل "ر ةد   

 بح وانمت المنيل والتب  ومم شمبههم. 

، وهةو لبة  Kejiورم   مم تدبط بة   طديةأ ىوسةأ القنطةدت   ىطعة  نسة ج   تسةمل 

سةم مغةيول مة  ال ةوف والةوبد الملةون، تعلةق رل ةه المنم ية  وبعةض /5لةوالأ / بعدض

 األش مء القممش   الخف ف . 

 ة  جع  هةذا الةنمط المح ة  للمنةديل يةأ الجبة  مة  التحويية  أو بنةمء سةور للةدار ىل

لةةبالن ااألهم ةة ، ولةةذلك اكتفةةل النةةمس بتحويطةة  ىل لةة  االرتفةةمع مةة  الحجةةمر ، تغطةةل بنبةةمت 

 ةةق لال األشةةوا  البط ئةة  التلةةف، أمةةم البوابةة  يهةةأ ربةةمر  رةة  ىطعةة  خيةةب   التع ال ةةمبس ذ 

 لدك  الممش   والح وانمت األل ف  األخدق.  

 Axurومنذ أواخد القدن التمسع ريد، ريلا الح وانةمت يةأ مبنةل خةمص رةدف بةد  

لسةةطب . وي مةةم بعةةد، أ  منةةذ نهميةة  الن ةةف الثةةمنأ مةة  القةةدن العيةةدي ، تطةةور المسةةك  

الكد  ، يعيل المطب  أيضم، وكثدت الغدف، وأ خلا موا  البنمء الحديثة  كمإلسةمنا يةأ 

البنمء، وانتهل نمط البنمء المقنطد. والماللح  الجديد  بملةذكد هنةم، أن منةمزل ىةدق الجبة  

كمنةةا تبنةةل رةةم   بةةملحجد، أمةةم يةةأ سةةه  جومةةه، يغملبةةم مةةم كمنةةا تبنةةل بقطةةع مةة  التةةداب 

 ع  اليمس.المجبول والمجفف بأش

                                                           

 ، أ  الحجد  التأ  ون مسند أو مخد . Kevrî bê balgiيعتقد أن أص  االسم هو  -1
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  أمةةةم البنةةةمؤون، يكةةةمنوا مةةة  ال هةةةو  واألرمةةة  واألكةةةدا ، ومةةة  المعمةةةمري   األكةةةدا

المعةةدوي   يةةأ الن ةةف األول مةة  القةةدن العيةةدي ، نةةذكد: شةة   بةةديم مةة  ىديةة  ريةةون . 

 مة  شة تكم. Feqêيوسف ل تو وسل ممن يمروق وبالل توكو م  ش   الحديد. م طفل ي قل 

ومحمةد مج ةد ولةج  Şitka. لمةد لنةمن G.Dîkêلةبش مة  محمد لس   م  أرنده. شة خو 

لمو   م   النلأ. ربدالدلم  خنتةك مة  شة خورز. محمةد لسة  لةمج خلةو مة  بعةدنلأ. 

يوسف لسو م  تدميكمنلأ. رش د كدو م  لج لسنلأ. م طفل ليسةو مة  سةنمر . لمةأ 

 .G. Ĥebo. لن ف م  Qirigolم   Ĥemê 'Elkêرلكأ 

 األسرة والمرأة

 اف والتقمل ةةد المتبعةة  يةةأ جبةة  األكةةدا  الدجةة  سةةلط  مطلقةة  يةةأ شةةؤونتمةةنح األرةةد

عتبةد لةيوج، وتاألسد . لال أن المدأ  تححل بماللتدا  م  ىب  كمي  أيدا  األسد ، بمم ي هم ا

، مسؤول  مسؤول   كممل  رة  ررمية  أسةدتهم، كمةم تنةوب رة  زوجهةم يةأ اتخةمذ القةدارات

  رة  وتدب ةض وف والق ةم  بمألرمةمل المختلفة  يةأ اليراوتس  د األمور، بمم ي هم استقبمل ال

 الممش   والب ع واليداء، ويض المنمزرمت العمألل   أيضم.

والمةةدأ  يةةأ الجبةة  ذات لبةةمس سةةمتد، التعةةدف الحجةةمب، والتحتجةةب رةة  الدجةةمل 

أ والغدبةمء، مةع الحفةمظ التةم  رلةل رفتهةم ب ةةور  ميةهو  . وهنةم  نسةمء لهة  شةهدته  يةة

  التةأ تنسةب لل هةم رمأللة Sefûnمة  آل رمةو و  Hewe xatûnىةديمم، مثة   تيرم رمألالته 

رلةل  سفونم يأ ىدي  معداته، وهمةم مة  القةدن التمسةع ريةد. ومة  اللةواتأ أمكننةم التعةدف

أ نوالأ ل مته  لديثم، "نمزلأ خةمتون" زوجة  المدلةو  أسةعد آ ةم يةأ ىدية  لسةكمن، وهة

 ملتدا  مجتمعهم.التيال تس د شؤون أسدتهم بمىتدار، وتححل ب

 ولةةم تكةة  تتةةمب للمةةدأ  الكد يةة  يةةدص للةةتعلم كمةةم للدجةة ، ور ةةم ذلةةك، وجةةدت  نسةةمءً 

 دو" سةتجموزن الثممن   م  رمده  وي ِجةدن  القةداء ، وخمصة  ىةداء  القةدآن، مثة  "مةديم 

  ، وهةأ الم  ىدي  تدنةد  و"زينةب" مة  بلبة  التةأ تج ةد القةداء  والكتمبة  العثممن ة  القديمة

رلةل - ممرس هوايتهم يأ ىداء  كتبهةم القديمة ، مفضةل  ذلةك رلةل األلم يةث الفمر ة تيال ت

لجبة ، . ويأ الدبع األخ د مة  القةدن العيةدي ، بعةد ايتتةمب المةدارس يةأ ىةدق ا-لد ىولهم

مة  ل لا آالف منه  رلل اليهم ات الجممع   والمعمهد. وبةدزت لةديه  ر بة  كب ةد  للع

 خ ةد  لهةمإلنتمج  . ويةأ الفتةد  األخ ةد  صةمرت  الكلمة  األيأ مختلف المجمالت العلم   وا

 يأ شؤون اليواج.

وتهتم المدأ  الكد ي  يأ الجبة  بملقضةميم الس مسة   أيضةم، وتعمة  الكث ةدات مةنه  يةأ 

المنحممت والحدكةمت الس مسة  ، كمةم سةقط الكث ةد مةنه  شةهداء يةأ ذلةك المجةمل. لال أننةأ 

قوم ة  السةوي ، أن بعةض اللةواتأ هةمجدن للةل المةدن أرتقد أن مةم ينةتقص مة  شخ ة تهم ال
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الكب ةد ، يتخلة   بسةهول  رة  لغةته  الكد ية ، وهةةذا يحملهةم مسةؤول   كب ةد  يةأ رةد  تعلةةم 

 أبنمأله  لغ  األ .

 اللباس واألزياء

 لباس المرأة

 كمنةا لبةةمس المةةدأ  يختلةةف مة  يئةة  لجتممر ةة  للةةل أخةدق، يةةملمدأ  يةةأ األسةةد  الغن ةة 

الج ةد الغةملأ الةثم ، كملمخمة  والحديةد. أمةم المةدأ  الفق ةد ، يتقتنةأ األىمية   تلبس القممش

الدخ    م  الخم . وال ف  الميتدك  ب   لبمس الفئت  ، كمنا األلوان الياه  . أمةم أسةممء 

 وأنواع اللبمس يكمنا والد  تقديبم.

  الرأس لدى المرأة: لباس -

يأ أواخد القدن  الرأسأختلف لبمس 

ريد وأواأل  القدن العيةدي ، لةدق التمسع 

المةةةدأ  المسةةةن  واليوجةةة  اليةةةمب  والفتةةةم . 

 Kofiكمنةةا تضةةع الكوي ةة   فكبياارة الساان

وهأ ت نع م  اللبم ، وأل منةم مة  خ ةوط 

الحديةةةد الميةةةغول  بملفضةةة . ثةةةم اسةةةتبدلا 

ذ  ألةةةةوان  Şalالكوي ةةةة  بمنةةةةدي  خةةةةمص 

مختلف ، ويو ع تحته مندي  أصةغد يكلة  

، Bereniيعةةةدف بةةةد الجبهةةة  مةةةع الةةةدأس 

واليةةيال هةةذا اليةةك  مةة  اللبةةمس موجةةو ا 

  لدق بعض النسمء المسنمت.

تضع الطدبوش  األصغر سياوالمدأ  

Kum  يةةأ المنمسةةبمت، وهةةأ ىبعةة  أصةةغد

لجمم م  القبع  الحمداء التأ كمن يلبسةهم 

سةةكمن المةةدن يةةأ أواألةة  القةةدن العيةةدي ، 

وكمنةةةا تةةةيي  يةةةأ المنمسةةةبمت بملمعةةةم ن 

قطةةةع العملةةة ، أو تضةةةع منةةةديال الثم نةةة  وب

"راجةةةةةةع زينةةةةةة   Çêwreمم ةةةةةةيا يسةةةةةةمل 

 . العدوس"
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يتضةةةةع رلةةةةل  االفتاااااةأمةةةةم 

رأسةةةةهم منةةةةديال جمةةةة ال يسةةةةمل 

Çêwrê morik  أوOye 

، ي نع م  اليةمش Şaşiوأل منم 

األبةةة ض الدى ةةةق، ويخةةةمط رلةةةل 

مح طةةةه شةةةةديط ىممشةةةةأ ملةةةةون 

 Pûlikميةةةةةةةةةغول بةةةةةةةةةملخدز و 

الملةةةون، ويعلةةةق رلةةةل زوايمهةةةم 

 صوي   صغ د  ملون .كدات 

: يتةةألف مةة  لباااس الباادن -

وهو ملون ويلبس يوق  الفستان،

 Kerasأو  Kiras إزار داخلااااااااي

كمم يلفظ يةأ ىةدق جومةه، ومة  

. Heval kiras سااروال داخلااي

وتةةةةيي  أكمةةةةم  اإلزار الةةةةداخلأ 

ويمىتةةةه بأشةةةدط  ملونةةة  تسةةةمل 

Zirîfe ميخديةةة  بمل ةةةد بخ ةةةوط ،

الحديةةةةةةد أو الخ ةةةةةةوط الملونةةةةةة  

يةة ، يتعط ةةه منحةةدا جمةة ال. العم 

أمةةةةم السةةةةدوال الةةةةداخلأ ي يةةةةبه 

سةةدوال الدجةة ، وهةةو م ةةنوع مةة  القمةةمش الملةةون. وهمتةةمن القطعتةةمن همةةم مةة  القمةةمش 

 األب ض لدق المدأ  اإليي ي .

 ، وكمنةا ألذية  ميةتدك Qabqabو  Tasûm، يةملمدأ  كمنةا تنتعة  القادمأمم لبمس  -

 ب   الدجمل والنسمء.
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 لباس الرجل

كمن اللبمس التقل د  لدج  م  أسةد  م سةور  يةأ القةدن التمسةع ريةد ولتةل الن ةف 

 األول م  القدن العيدي  يتألف م :

 لباس المسد:  -

 Kiras وهةةو بةةدي  رةة  اللبةةمس :

الةةداخلأ، يغطةةأ الجسةةم للةةل الدكبةة ، 

ويلةةةبس يوىةةةه ىمةةة ص طويةةة  يسةةةمل 

Miltan وهو بطول جمك ةا معمصةد :

مةة  األمةةم ،  ذو أكمةةم  ى ةة د ، مفتةةوب

ويةةيي  بخ ةةوط ملونةة  صةةفداء رةةم  ، 

 Ebê'ويلبس يوق االثن   ربمء  تسمل 

kizinî وهأ ت نع يةدويم مة  خ ةوط ،

مةة  وبةةد المةةمري الةةذ  يقةةأ مةة  البةةد  

والمطةةد، وكمنةةا العبةةمء  لبمسةةم تقل ةةديم 

 واسع االنتيمر. 

أمةةم مةة  األسةةف  ي لةةبس السةةدوال 

يةةةةةةةوق  Şelwerالكةةةةةةةد   التقل ةةةةةةةد  

. Derpi sipîيضةفمض  سدوال أبة ض

والسةةةةةةدوال يةةةةةةأ ج.الكةةةةةةد  طويةةةةةة  

ويضةةةفمض مةةة  الخلةةةف،  ةةة ق رنةةةد 

السةةةمى  ، وييةةةد للةةةل الخ ةةةد بخةةة ط 

طويةة  وسةةم ك م ةةنوع مةة  ال ةةوف 

. Piziوالةةوبد الميةةغول يةةدويم يسةةمل 

والدجةة  ييةةد خ ةةده بلفميةة  رديضةة  

 Piştêم ةةنور  مةة  الحديةةد تسةةمل 

Surme(
1
، يو ةةةةةع تحتهةةةةةم الخنجةةةةةد (

، Şivالتدخ   الطويلة  والمسدس وأ ا  

ل ةةةةةمي  للةةةةةل لةةةةةيا  جلةةةةةد  يسةةةةةمل 

                                                           

يةأ كد سةتمن تدك ةم. وهةأ منطقة  ىديبة  مة  الحةدو   Surmeliyê  منطقة  ىد تكون نسةب  للةل -1

 األرم ن  .
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Palisxe  له ج وب ومخمبئ تو ع ي هم األ وات اليخ   . وينتعة  الدجة  لةذاءTasûm 

 األلمد الم نوع م  الجلد كحذاء تقل د   ارج. 

عتةمن م  الخم  األب ض، وهمةم ىط û derpî sipî Kirasأمم سوا  النمس يكمنوا يلبسون 

،  Derpiواآلخد ييبه السةدوال Kiras، ألدهمم يغطأ الجذع للل الدكب  م  الخم  األب ض

لبةمس وهأ تيبه للةل لةد كب ةد لبةمس شةعوب شةبه القةمر  الهندية . والزال هةذا النةوع مة  ال

 موجو ا لدق كبمر الس ، ولكنه يلبس تحا اليدوال. 

للبةةم  يهةةو لبةةمس خةةمص بملدرةةم  لةةه ىبعةة  بةةال أكمةةم ، ي ةةنع مةة  ا  Kurkî Şivênأمةةم 

 السم ك المؤلف م  ال وف وشعد الممري، يلقل رلل األكتمف ويغطأ كمم  الجسم.

  لباس الرأس:  -

: وهةةأ  طةةمء Kumî qulik القبعةة  المثقوبةة  

رأس ميهور ، مخدوط   اليةك ، تعلةو الةدأس 

سةةم، كمنةةا ت ةةنع منةةديل م مةة  15-10بحةةوالأ 

القمةةةمش األبةةة ض، ويةةةتم ثقبهةةةم بيةةةك  متنمسةةةق 

، Pîjkê kipriل ةةوان النةة س   بواسةةط  شةةوك 

وتخمط بخ وط م  الحديد بواسةط  لبةد  ري عة  

)وى  د  خمص  بخ مط  هذه القبعمت
1
، وتعلةق (

رلل ىمته طمب  صغ د  م  الخ وط أو ال ةوف 

. كةةةمن الدجةةة  يضةةةع Piskulkاألبةةة ض تسةةةمل 

ىبعتةه رلةل رأسةه ثةم يلفهةم بلفمية  خمصة  تسةةمل 

Şe'rê Surme  أوŞe'rê Mor  ويةةةأ بعةةةض

األل ةةةةةمن كمنةةةةةا القبعةةةةة  ت ةةةةةنع مةةةةة  اللبةةةةةم  

Kumkuleĥ وىةةد وصةةف األخةةوان راسةة  يةةأ ،

، لبةةمس الةةدأس لةةدق األكةةدا  يةةأ /96صكتةةمبهم /

ةت ِدِ ق  الطةدف مة   س  للب يأ أواسط القدن الثمم  ريد، وبةأنهم يلبسةون ىمووىةمً طةويال، م 

 اللبم  ي ل ف  بقطع  ى  د  م  اليمش األب ض. 

ب يضةعون األىةداط يةأ آذانهةم، وكمنةا هةذه العةم   موجةو   كمم كةمن األطفةمل واليةبم

 لتل أواأل  القدن العيدي ، وهنم  مث  شعبأ كد   لول ىدط الدجمل يقول:

                                                           

كمنا هنم  أربع  أنواع مة  لبةد الخ مطة  تسةمل بأسةممء األشة مء التةأ تسةتعم  لخ مطتهةم وهةأ  -1

اللحةف  Derziya Melefaالعبةمء ،  Derziya 'Ebaالخ مط  العم ية ،  Derziya Dirûnêلبد: 

 القبعمت.     Derziya Kumaوالفدش، 
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 du buhar. û ne sala Ne kalê bi guhar, ne pîra bi yar 

تةأ أ : ))الخ د يةأ الية   الةذ  يضةع القةدط، والعجةوز التةأ لهةم رية ق، والسةن  ال 

 (.ي هم رب عمن(

 لباس األقدام: -

  Tasûm  أوFîler هةةم "صةةدممي ": مةة  األلذيةة  التقل ديةة  لةةدق األكةةدا . ت ةةنع بكممل

علهةم مة  نمة  الجلةد األلمةد أو البنةأ أو البدتقةملأ أو األسةو ، ويةأ الفتةد  المتةأخد  صةمر 

 المطمط. وهو أكثد األلذي  ش ورم وينتعله الدجمل والنسمء.

  Çarûx لةد، منهةم نورةمن: لهةم كعةب، أو مسةطح  ون كعةب. جمرو : ت نع مة  الج

 وكمنا ذات مقدم  طويل .

: ت ةنع مة  الخيةب، تنتعة  يةأ اليةتمء لممية  مة  الم ةمه والطة  ، Qabqab  ىبقمب 

 ميغول يدويم. Gorê Rîsîويلبس معهم جداب م  ال وف 

  Solل : مةة  األلذيةة  الخمصةة  للدرةةم  والفاللةة  ، ت ةةنع كل ةةم مةة  الجلةةد، وت ةة  للةة

 .Sîrimمنت ف السمق تقديبم، تيد لل ه بدبمطمت م  الجلد تسمل 

 لد كب ةد هذا هو بيك  رم  اللبمس الكد   التقل د  القديم يأ ج.الكد ، وهو ييبه للل

 الهةةوري   والكمشةة   ، ل ةةث ي ةةف البملةةث-لبةةمس أسةةاليهم مةة  شةةعوب لولةةو، والم تةةمن   

يةعوب  م "م ةديم"، بعةض ألبسة  تلةك الم  كتمبه الق 348السوي متأ  يمكونوف يأ ال فح  

 بهذا اليك : 

 مةع لةيا  كمنا أىوا  لولو يأ األلف الثملث ىب  الم ال  تلبس ثوبم ى ة دا لحةد الدكبة 

ن    يأ الوسط، وتو ع ىطع  م  جلو  الح وانمت يوق الكتف، وكذلك كمنا مالبس الم تةم

وأصةبحا  س العمل ة  مة  اللبةم ،واألىوا  الم دي  المتحد . كمةم كةمنوا يضةعون طمى ةمت الةدأ

 هذه القبعمت خمص  بملم دي  ، وينتعلون ألذي  جلدي  ذات نهميمت رمل  . 

 مدتفعة ، أمم األزيمء الم دي  الخمص ، يقد كمنا ربمر  ر  ر اء طوي  له أكمم  طويل 

 وسدوال مطو  الثنميم بأذيمل طويل ، مةع روب ى ة د مة  ىطعة  أخةدق ملونة ، ويلبسةون

لمالبةس ات العمل  . وكمن المواطنون يةأ م ةديم الغدب ة  والمدكيية  يسةتخدمون هةذه الطمى م

 . يأ الن ف األول م  األلف األول ىب  الم ال 

  التقل ةد ممم ور  أراله ياللظ أن هنم  تيمبهم كب دا ب   تلك األزيمء، والي  الكد  

عمصةد  تح  األلبسة  المالذ  كمن موجو ا لتل الن ف الثمنأ م  القدن العيدي ، ىب  أن 

 محلهم.
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 األسرة وأسماء العلم

    ، والعةماليختلف التقل د السمألد يأ تسم   األبنمء لدق األكدا  رة  اليةعوب اإلسةالم 

بأسةةممء  تقضةةأ أن يسةةمل األوال  بأسةةممء والةةد  الوالةةدي  أو لخةةوتهم أو أىدبةةمألهم، وأل منةةم

الكةد    لال أنهةم جم عهةم ت ةم  بةمللفظ بعض األصدىمء، أو األسةممء اإلسةالم   التمريخ ة .

مةو، ول   ، وم  ةم  مةد، مةو، ول  لذيمً وتبديالً. يعلل سب   المثمل اسم "محمد" يلفظ رلةل شةك : م 

مد ، " للمؤنث، ي  بح االسمê" للمذكد و " oويضمف لدف النداء " …ومحو، ومممد، وم 

  …" لعمألي Eyşê" لحس ، و"ر يأ Hiso "لسو 

سةممء م م  األسممء الكد ية  القديمة  التةيال تسةتعم ، وخمصة  أوهنم  نسب  البأس به

، كجونة  Tawê، طةمو  Gulîzar، كل ةيار Gulê، كلةأ Nazêالنسمء، مث : ي ةدان، نةمز  

Keçûnê ب سأ ،Besê   هور ،Horê بهمر ،Bihar  ىديف ،Qedife بنفش ،Binefş خةمنم ،

Xanim  مم ،Med س نم ،Sînem يند ،Fener ال .…، ك بمر 

معةمنأ ومنذ أواسط القدن العيةدي ، انتيةدت أسةممء العلةم الكد ية ، ذات الةدالالت وال

 المختلف ، م  ىوم   واجتممر   وأسممء الطب ع ، مث : 

، Hevîو  Hêvîn، ه فةةة   Narîn، نةةةمري  Roşîn: نةةةوروز، روشةةة   اإلنااااثأسةةةممء 

، Hemrîn ، همةدي Zozan، كد سةتمن، زوزان Mîdiya، ش دي ، م ةديم Mizgînميك   

 ال .   Mehabad، مهمبم  Bêrîvanب ديفمن 

، آمةةةد Egît، رك ةةةد Metîn، متةةة   Dêrsim،  يدسةةةم Kawa: كةةةموا الاااذكورأسةةةممء 

Amed هةةموار ،Hawar جةةوان ،Ciwan آزا ، شةةورش ،Şoreş  ةةد ن  ، سةة ممند Lewend، ل و 

Siyamend هوزان ،Hozan رييان ،Rêzan ش مر ،Şiyar  …."و  دهم 

  طفلة ، مسةجل   يةأ ى ةو  مدينة 130طفةال، و  133جداء لل ةمء ألسةممء وىد ىمنم بإ

  ، بمةةم يةة هم أطفةةمل األسةةد العدب ةة2000رفةةدي  يةةأ شةةهد  كةةمنون الثةةمنأ ولييةةدان لعةةم  

أ يةة% لإلنةةمث أسةةممء كد يةة . أمةةم  34.5% للةةذكور، و 16بطب عةة  الحةةمل، يكمنةةا النت جةة  

 إلنمث. % ل45.5% للذكور، و25القدق، يبلغا تلك النسب  

 وبةةذلك يكةةون متوسةةط نسةةب  األسةةممء الكد يةة  ال ةةدي  يةةأ المنطقةة  يةةأ ذلةةك التةةمري 

دن % لإلنمث. ب نمم كمنةا هةذه النسةب يةأ أواألة  السةبع نمت مة  القة40% للذكور، و20.5

 % لإلنمث.17.3% للذكور، و3.2المم أ 

 أمم ألقمب األسد  واألىمرب، يهأ:

لةةدق  Kalikلمنةةمطق الجبل ةة  يةةأ اليةةممل، لةةدق سةةكمن ا Bapîr: الجةةد جهااة األبمةة  

، وهةةو لقةةب لوالةةد "الوالةةد والوالةةد " Kaloسةةكمن السةةهول الجنوب ةة . للدجةةمل المسةةن   يقةةمل 
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. "اب  العةم"، Lawê apê، أو Pismam، وأوال  العم Apo. العم Bavoرلل السواء. األب 

ب  شة دوان. األ  لدق سكمن ج Metoأو  Metê. العم  Pisî pismamaوألوال  أوال  العم 

Bira  أوBirak  وللنداء يستعم ،Keke  أوKeko  أبنمء األ ،Birazi. 

. الخةةةمل Dêkو  Anê. األ   Pîrê. للمةةةدأ  المسةةةن  يقولةةةون Pit: الجةةةد  جهاااة األممةةة  

Xalo أوال  الخةةمل .Lawê xalê  ،"ابةة  الخةةمل"Qîza xalê  أوQîzxalê  ."بنةةا الخةةمل"

ويأ ىدق الجنوب السهل   وخمصة  بة     xaletîذكورا ولنمثم و، أبنمء الخمل  Xaltîkالخمل  

)Dotو  Xak. األخا Pisxaltîاإليي ي   يقمل لهم 
1
أو  Xakê، ويةأ الجبة  يقولةون للنةداء (

Xûçê أو ،Xûşk   ويأ المنمطق الجنوب   السهل ،Ûçê  وDadê وألوال  األخا ،Xarzi.  

، والةةدهم Xasi، والةةد  اليوجةة  Xezûr، وشةةق قهم Paldûz، شةةق ق  اليوجةة  Bûkالكنةة  

Ap ال هد .Zave  وسكمن القدق الجبل   اليممل   الغدب   يسمونهnişteÊ  شةق ق الةيوج ،

 .Gormeأو  Gorim، وشق قته Tîبملنسب  ليوجته 

 Lawik، ال ةةب من Qîzik، البنةةمت Kiloz، وسةةكمن شةة دوان يسةةمونهم Qiçikاألوال  

 .Lawو  Qîzومفد هم 

 .Hewi، اليوج  الثمن   "الضد " Bavmari، زوج األ   Dêmariزوج  األب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، أ  اختلفةا األ   Dê û dotê girtin hev, aqilkêma înan kirهنةم  مثة  شةعبأ يقةول:  -1

 وبنتهم، ي دق ىل لوا العق .
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 المياسبات العائلية

 الزواج

 كمن هنم  رد  أشكمل لليواج، وهأ:

اليواج التقل د : يتم رم   ب   األىدبمء، مع األيضةل   يةأ االىتةدان ألوال  العمومة ،  -

ت واألخةوال. وب ةور  رممة  كمنةا ثم يأتأ يأ المدتب  الثمن   زواج أوال  العممت والخةمال

)أسد  العديس تتولل انتقمء العدوس ومفمتح  أهلهم بطلب اليواج
1
) . 

)Gewrandinأو  Berdêlزواج المقميضةة    -
2
. تةةتم المبم لةة  بةة   يتةةمت  ، كةة  والةةد  (

 ليق ق األخدق، وىد أ حل ال و  يأ لكم االختفمء.

 يأ النديارمت العمألل  . زيجمت الد : تيوج الفتم  مقمب  يدي  القت   -

يةي   ل-اليواج بملخطف: وكةمن سةببه الفقةد والجهة  والعواألةق االجتممر ة  والدين ة   -

مةم رنةو . أ وكمن موجو ا بكثد  يأ أواأل  القدن العيدي . وأل منم كمنا الفتم  تؤخذ -ومسلم

 لجداءات الم ملح  ب   الطدي   يتتم بعد ذلك. وهو نم ر يأ أيممنم هذه.

ق لة س األكدا  اليواج ب   أبنمء وبنمت ىومهم، لال أن اليواج م  ىوم ة  أخةد ويفض 

 نم را وخمص  يأ المدن والقدق المختلط . 

                                                           

يةةأ صةةد  انتقةةمء المةةدأ  للةةيواج، تقةةول الحكمةة  اليةةعب   المحل ةة : لذا أر ت لمةةدأ  تج ةةد الكةةال ،  -1

. والمدأ  م  ش خمن جم لة . Biyanم  ري د  يبإمكمنهم لسكمت آ م  Rojkaيمختدهم م  ري د  

ونسةمء شةكمكم سة دات ب ةا مة  ل ةث الكةد  والضة مي  والطةب . ونسةمء آمكةمن )وهة  للفةمء ب ةةمن( 

ت لح  للعم  يقط. والمدأ  م  جومه كديم  وشجمر . أمةم المةدأ  مة  ب ةمن يهةأ التج ةد الحةديث 

وبيةك  رةم  هنةم  أمثةمل كد ية  كث ةد  يةأ  و  د أن ق . ويبدو أن التق  م ى   إل مظ  ري د  ب ةمن.

 هذا ال د ، مث :

 Balê xwe bide dê, bibe qîzê   أ  )انحةةد للةةل األ  ثةةم اخطةةب ابنتهةةم ( أوKeçê 

mexwaze, diya wê bixwaze  .)التخطب البنا أخطب أمهم( 

كةمن كة  طةدف يضةع ردوسةه رلةل يةدس، ثةم يدايقهةم أهلهةم وبعةض سةكمن القدية  للةل مكةةمن  -2

لقمء، وهنم  تقع أمور طديف ، كأن يثبا ك  طدف يأ مكمنه ل تقد  الطةدف اآلخةد ليحةمًء بديعة  ال

العمألل ، وىد يحدث تالس  ب   نسمء م  الطةدي  ، ممةم يسةبب يسة  التبةدي  أل منةم، أو يقةد  طةدف 

أىوق رلل خطف ردوس الطدف اآلخةد رلةل سةب   الدرمبة  ل عةو  بملعدوسة  ، وسةط منموشةمت 

يف  م  ىب  المدايق   للعدوس  ، كأن يتغنل ك  طةدف بجمةمل ابنةتهم وأصةملتهم، مقمبة   نمأل   طد

 اإلىالل م  شأن الفتم  األخدق وأهلهم...
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 مراسيم وطقوس الزواج

 :Şêranî و    Xwazgêncîالخطبة  

لةةدق الطةةدي   يةةتم لىممةة  أيدالهةةم  Xwazgênciبعةةد ل ةةول الموايقةة  رلةةل الخطبةة   

ي هةم  ، ويةدرل لل هةم األهة  واألىدبةمء، وتقةم  لفلة  يةدب يةتمŞêranîبمنمسب  خمص  تسمل  

أ تلب س الخط ب  بعض ىطةع الةذهب أو الفضة ، لسةب المسةتوق االىت ةم   للعةمأللت  . وية

منةم. مرمت أل سهذه المنمسب  يتم االتفمق رلل مهد الفتم ، الذ  كمن االتفمق رل ه يستمد رد  

للةل  اآل ةم، أو للةل أ  شةخص معةدوف، ل دايقةهولهذه الغمي  كةمن والةد العةديس يلجةأ للةل 

 ب ا العدوس. وكمن والد العدوس يقبض المهد نقدا بمجد  االتفمق النهمألأ. 

أمم المهد، يفأ الثلث األول م  القدن العيدي ، كمن يحد  بملل دات العثممن   الذهب ة ، 

Kîse (1المج ديةة  أو الحم ديةة  أو الدشةةم ي ، أو بةةد ك سةةه 
ار المهةةد لسةةب ، ويختلةةف مقةةد(

كةة س.  15المسةةتوق االجتمةةمرأ. يملفتةةم  مةة  أسةةد  متوا ةةع  كةةمن متوسةةط مهدهةةم لةةوالأ 

وييتدط رلل أه  العديس تقديم أش مء ر ن   م  مستليممت المنديل مث : الفةدش واللحةف 

، ولب  ميي  خمص ي نع م  "نة " Text û Sêlوالمخدات والسجم  وأ وات صنع الخبي 

Nexالسجم  الملون الم نوع م  وبد الممري وصوف الغةنم، كمةم كةمن  ، وهو نهمي  خ وط

 صندوق العدوس والمدآ  ولبد  العدوس م   م  الحمج مت األسمس  . 

ويةةةأ ال ةةةو  السةةةمبق لمورةةةد الييةةةمف، يةةةدرل األهةةة  واألصةةةدىمء والج ةةةدان للةةةل  ار 

)العةةدوس، لحضةةور منمسةةب  تعةةدوف بةةد
2
 )Sertêr أو ،Sercihêz كمةةم تسةةمل يةةأ جومةةه ،

 ويجلب المدروون معهم بعض الهدايم للعدوس كملبسط والسجم .

 أفراح العرس:

 :للعدس يأ المنطق  تقمل د خمص ، والعدس النموذجأ كمن يجدق رلل اليك  اآلتأ

مؤلفة  رةم   مة  القمةمش  Xilatىب  مورد العدس بعد  أيم  يدس  أهة  العةديس هةدايم 

ر العةدس يةأ ال ةو  المحةد . ثةم يةتم توزيةع للل أىدبمألهم وأصدىمألهم، ويةدرونهم للةل لضةو

المدروي  م  هم م  خمرج القدي  رلل رمألالتهم. ويأ صبمب ال و  السمبق ليية  العةدوس، 

                                                           

 19ىدش. المج د  الفضأ =  100النقو  العثممن  : كمنا الل د  المج دي  )رشم ي  ولم دي (=  -1

ق. بد ةوت  1.9بد ةوت=  ق. 2,5ق. بيةلك=  4.75ق. ربع مج د =  9.5ق. ن ف مج د = 

نحمسةةمت.  5پةةمره. پةةمره=  Metelîk =10. متل ةةك Pereپةةمره  40ق. القةةدش=  0.95صةةغ د= 

(. والكة س، ولةد  نقدية  رثممن ة  كمنةا متداولة  منةذ القةدن الثةمم  255ص -) ل   للةب السة ملأ

 ىدش يض . 500مج ديه =  20ريد، وتسمو  

2- Têr ف ميغول  بمل د رلل شك  )خةدج( تو ةع رلةل ىطع  ىممش   م نور  م  الوبد وال و

 ظهد الدواب، وتو ع ي هم أ داض العدوس.
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يدسةة  أهةة  العةةديس خدويةةم للةةل  ار العةةدوس إلرةةدا  الطعةةم  للضةة وف، ويق ةةد ويةةد مةة  

ولون ، ي تنةةمŞopiltirkالنسةةمء مةة  جهةة  أهةة  العةةديس  ار العةةدوس بديقةة  رجةة  يةةدرل 

الطعةةم ، ويةةأ المسةةمء تبةةدأ لفلةة  الحنةةمء يةةأ  ار العةةدوس بميةةمرك  النسةةمء مةة  الطةةدي   

، كمةةم تقةةو  للةةدق النسةةمء Hevalokبةةملدىص والغنةةمء الخةةمص بهةةذه المنمسةةب  الةةذ  يسةةمل 

المعدويمت بةملمدب بعجة  الحنةمء رلةل صةوت تلةك األ ن ة  الجم لة ، ثةم يةتم و ةع الحنةمء 

رلل أصةمبع ىةدم هم. كمةم تقةو  النسةمء بإهةداء مبةمل  مة  النقةو  رلل يد  العدوس، وأل منم 

 . Şabaşa nav ĥenêبمسم 

  ويأ صبمب ال و  التملأ تدرل امدأ  خمصة ، تج ةد تةيي   العةدوس ولبمسةهم، وخمصة

 م  الحنط  لقمء ى ممهم بذلك. -ك  25لوالأ -، وتقبض ك ل   Kumىبعتهم 

 وتتألف زين  العدوس م :

: وهأ ربمر  ر  طدبوش أصةغد ىلة ال مة  الطدبةوش Kumî Meraşê قبعة مراش 

ذهب األلمد المعدوف، م نوع م  اللبم ، ي هم ثالث ىطع م  الق ب تعلق رل هةم ىطةع الة

 يحهةد أ  والفض  والعمل  المتداول  بق د اليين ، وتلةف بملمنم ية  الملونة ، بح ةث لةم يكة 

. ورأينةةم ىبعةة  ميةةغول  Perî Mamaشةةأء مةة  الطدبةةوش، كمةةم يو ةةع رل ةةه ريةةش النعةةم 

كةةد بخ ةةوط مةة  الفضةة  الخمل ةة  مبطنةة  بملقمةةمش، تعةةو  للةةل بدايةة  القةةدن العيةةدي . وىةةد ذ

 الغي  أن رداألس األكدا  كمنا تضع الطداب ش المطدز  بملق ب التأ ت نع يأ للب.

: ىمةمش ىطنةأ ألمةد اللةون، يغطةأ رأس العةدوس  Kulik أو Sorikغطااء الوجاه   

 تبداله لمل م بغطمء أب ض شفمف.ووجههم. وتم اس

 .Qedîfe: م  المخم  الفستان

 : م  الحديد يلف بهم خ د العدوس.Pişta Tereblusê زنار قماشي

Miltan.ىم ص ىممشأ بدون أكمم ، أو ذو أكمم  ى  د  ي   للل أسف  الحهد : 

Hungulk  أوÇarik ،ىطع  ىممش لمداء ميهد  لهم كيكش، مدبعة  اليةك  تقديبةم :

ل مم استمد اسمهم مة  شةكلهم الدبةمرأ، وكمنةا تةدبط بدبةمط ىممشةأ مة  نفةس لونهةم رلةرب

الخ ةةد، وتغطةةأ القسةةم األمةةممأ مةة  الن ةةف األسةةف  مةة  جسةةم العةةدوس لتةةل مسةةتوق 

 الكعب  .

Tasûmن.: م  األلذي  التقل دي  لدق األكدا  يأ الجب ، ت نع م  جلد ألمد اللو 

 يهةةم، يكةةون الموكةةب األسمسةةأ القةةم   لةةيف بعةةد االنتهةةمء مةة  تةةيي   العةةدوس وتجه

 Têrالعدوس ىد وص ، ويكون رم   صبمب يو  الخم س، يتحم  أشة مء العةدوس بمةم ي هةم 

الذ  يستعم  لو ةع األ ةداض ال ةغ د  الخمصة  بةملعدوس. وتمتنةع العةدوس  Hekîbو 
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ذاء، رم   ر  لبس الحذاء، للل أن يضةع أهة  العةديس شة ئم ثم نةم "كقطعة  ذهب ة " يةأ الحة

كمم تمتنع أيضم ر  ركوب الفدس لتل تو ع ىطع  ذهب   أخدق يأ ج بهم. وىب  خةدوج 

العدوس م  المنديل كةمن البةد مة  لر ةمء أخ هةم الةذ  يقةف وراء البةمب ممنعةم خدوجهةم، 

، وهةةو رةةم   مسةةدس، أو مبلةة  مةة  المةةمل، وكةةمن مةة  Pişqapiومطملبةةم بمةةم كةةمن يسةةمل 

رلل الفدس، ويأخذ شخص م  أىةدب النةمس لل هةم  الضدور  لر مؤه. ثم تدكب العدوس

يميأ وراءهم ممسك  بةذي  الفةدس كةأ ال  -و ملبم مم تكونمن امدأت   -بلجم  الفدس وآخد 

يقو  ألد بقطع شأء منه، لالرتقم  بأنه لذا ىم  ألد بقطع شأء م  ذي  الفدس وىدأ الفمتحة  

 وجهم س تيوج رل هم. بملمقلوب، ثم ىم  بحدىه، يإن العدوس التنجب، أو أن ز

ع ، ل ةث يقطةع راKe'rî 'Ewîlaبعد مغم ر  الموكب للقدي ، يحهةد تقل ةد آخةد يسةمل 

أو بضع  ررم  الطديق رلل موكب العدوس، وذلةك بو ةع أثقة  ممشة ته "كةبش أو تة س" 

يأ وسط الطديق، يإن استطمرا العدوس لمله ولخداجةه مة  الطديةق صةمر ملكهةم، ولن 

و منةديال أ يمةم رلة هم لال لر ةمء الدارةأ بإهداألةه -تك  تبم ر للل ذلك ورم   لم -لم تستطع 

ك سةةم لو ةةع التبةة  أو أ  هديةة  صةةغ د  أخةةدق. وبعةةد خةةدوج الموكةةب مةة  القديةة  يتسةةمبق 

 ، للل ل   الوصول للل ىدي  العديس. Cirîtالفدسمن بخ ولهم يأ لعب  تسمل 

ن رة  لذ  يسبق الجم ع لإلرةالي   الموكب للل القدي  ويتقدمهم رم   لمم  المدآ  ا

الوصول ويح   رلل هدي  ى م  مة  العةدوس، وكةمن لهةذا اليةخص أهم تةه لتةل أصةبح 

". ل نهةم Te neynika bûkê hilgirtiyeيقةمل ي ةه المثة : "هة  لملةا مةدآ  العةدوس 

يدكةةب ولةةد صةةغ د خلةةف العةةدوس لكةةأ تةةدزق بةةمألوال  الةةذكور، وتحةةمط العةةدوس بنسةةمء 

 ب ا العديس بمألهمزيج والغنمء.  القدي ، وتوص  للل

لعةديس ويأ بمل   ار العديس كمنا العدوس تأبل النديول رم  ، للل أن يعدهم والةد ا

بةةبعض الممشةة   أو ببقةةد  أو بسةةتمن أشةةجمر أو ىطعةة  أرض ونحةةو ذلةةك. وبعةةد أن تنةةديل 

ه اجةالعدوس م  الفدس، يقو  ألد شبمب القدي  المعدوي   بفدوس ته بدكوب الفدس ولخد

دية  مة  م  بمل  الدار، ثم يبدأ اليبمب بدم ه بملح ل والحجمر ، يةإن خةدج سةملمم يأخةذ ه

منديل، العدوس. ويأ تلك األثنمء يكون العديس ىد أخذ موىعه رلل سطح الدار يوق بمب ال

معدن ة ، ول نمم تقتدب العدوس م  بمب المنديل، ينثةد يوىهةم ىطعةم مة  السةكد أو النقةو  ال

 يمه والنعم .تعب دا ر  الد

 بعد وصول العدوس، يتسمرع اليبمب الل و ع رالم  يأ مكمن بمرز خمرج القدية ،

هم، يمة  و ملبم مم تكون المدآ  ال غ د  للعدوس، ويبةدأون بةإطالق النةمر رل هةم مة  بنةم ى

د ي  بهم أوالً يح   رلل جمألي  م  العةديس، ورةم   مةم كةمن طدبوشةم أب ضةم مة  الحدية

Kumî sipî . 
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  بدأ المدروون بملوصول للل القدي ، وكة  مةنهم لةد يةأ  رةو  مة  ييةمء مة  أهةثم ي

  ىديتةةه وأصةةدىمأله ومةة  القةةدق المجةةمور ، ورةةم   مةةم ي ةةطحبون معهةةم الطبةةمل   والمغنةة 

 م  ويد اجتمةمرأ وينةأ متكممة ، كمةم  Bokeوالعمزي   والدىمص   ولتل الم مرر   

 م. النقو  التأ يديعهم المدروون لمل  يأتون بملخداف والسم  ومم شمبهه، بديال ر 

ولةةدق وصةةول المعةةوي   للةةل ميةةمرف القديةة ، يبةةدأون بةةإطالق بعةةض الطلقةةمت ليةةذانم 

يرنة  بملوصول، ي بم لهم أصحمب العدس بإطالق الع مرات النمري ، ويخدجون بملطبة  وال

ار أ  السةةتقبملهم ولي ةةملهم للةةل الةةدار المحةةد   لهةةم، مةةدلب   بهةةم بملغنةةمء والةةدىص. يةة

. وتقةم  ، ي ديع زر م الويد الض ف مبلغم م  المةمل للةل الطبةمل  Şabaşالض مي  يجد  لهم 

ت السةهدات الممتعةة  رلةل أنغةةم  الموسة قل يةةأ كة  ب ةةا لتةل ال ةةبمب، كمةم تطلةةق الع ةةمرا

نهةمرا والنمري  طوال السهد . وط ل  يتد  العدس، ويقو  صملب الدار بخدم    ويه لة ال 

 دس.للل نهمي  الع

ويةةأ كةة  صةةبمب يدايةةق الطبةةملون صةةملب العةةدس، ويتجةةول رلةةل جم ةةع الضةة وف، 

الفةدش ووي طحبهم للل مكمن الحفل  التأ تقم  رم   يأ سمل  القدي ، التةأ تفةدش بملبسةط 

 للجلوس بدل الكداسأ الحمل  ، ثم تبدأ أيداب العدس. 

ل رلةل كثةد رةد هم   يكمنا تعقد بأكبد رد  م  الطبول، يكلمةم Dîlanأمم للق  الدبك  

 Sergovendالوجمه  والنعم . ويقو  ألةد الداى ة   الةذي  يج ةدون الةدىص المعةدوف بةد 

مغنةةون بمسةةك رأس الحلقةة ، ويقةةد  ينونةةه الجم لةة  رلةةل أنغةةم  اليرنةة  والطبةةول، ثةةم يأخةةذ ال

 م ة  يسةملبغنمء األ منأ الملحم   القديم  بملتنموب، أو بغنمء أ من خف ف  بيةك  لةوار  ج

Tekirme. 

 ، وتتم بإشعمل نمر وسةط للقة  الةدىص،Sîngsîngêوهنم  ألعمب تسل   ميهور  مث  

، يأخةذ Qeşmerثم الدكض م  لولهم والقفي م  يوىهم. كمم كمنا تقد  تمث ل   ل ل ة  تسةمل 

، ي لةةبس يةةدو الغةةنم، وييةةمد رةة  سةةمرديه وسةةمى ه،  Qeşmerي هةةم ألةةدهم  ور "المهةةدج" 

مةة  وهةةه بملهبةةمب، وآخةةد يأخةةذ  ور المةةدأ  أو العةةدوس الميينةة ، ويةةدهنهمم ل ةةمي  للةةل وج

 أردايهةةم خطةةف العةةدوس "المتنكةةد "، ثةةم يةةتم البحةةث رنهةةم يةةأ لعبةة  مسةةل   وسةةط ألم يةةث

 ويدب المتفدج   وتعل قمتهم المدل .

 ة  لنةمء ويأ آخد ل ل  م  ل ملأ العدس التأ كمنا تمتد أل منم لسبع  أيةم ، تجةد  رمل

 .Werzavaغم  أ ن   ميهور  خمص   تسمل العديس، رلل أن

ويأ آخد يو  لحفلة  الييةمف تجةد  مبمريةمت الم ةمرر  رلةل صةوت الطبةول وسةط 

مة   علاي قهاوةللق  الدىص، وأشهد م مرع يأ الن ف األول م  القدن العيةدي  كةمن 

 ىدي  تدند . 
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ون بةملويأ السمرمت األخ د  للحف  ييمر  جم ع المدروي  للقة  الدبكة ، ويجةد  الط

Kirîf  شمبمشةةهم بجمةةع المةةمل مةة  للقةة  الةةدىص. ويةةأ ظه ةةد  ال ةةو  األخ ةةد، يكةةون ب ةةا

سةم . ثةم تنتهةأ مداKeşkالعديس ىد أرد الطعم  للمةدروي ، ويطلةق رلةل هةذه الوجبة  اسةم 

 الييمف يأ ر د يو  الخم س. 

لةةم تكةة  األرةةداس التقل ديةة  القديمةة ، وخمصةة  يةةأ ىةةدق اآل ةةوات، مهدجمنةةمت ين ةة  

كلوريةة  يحسةةب، بةة  كمنةةا تقةةو  بجوارهةةم سةةوق تجمريةة  صةةغ د  أيضةةم، ل ةةث يتجمةةع ويل

لبنةةم ق الحيةةو  Kebsûnالبمرةة  الجوالةةون لب ةةع بضةةمألعهم، ومةة  ب نهةةم البةةمرو  وال ةةوارق 

 Barûtالقديم . وأل منم يوزع العديس البمرو  مجمنم رلل  ة ويه، ومنةه جةمء المثة         

ji kîs zêve ye   العديس يأطلق مم تيمء يل  تخسد ش ئم".أ  "البمرو  م 

ديتهةم ىوبعد يوم   أو ثالث  م  اليواج، تقو  العدوس بتوزيع هدايم رميي  رلل أهة  

 الجديد ، وخمص  الذي  استضميوا المدروي .

األلفة  وبمدور رد  أسمب ع، يقو  يتبم ل أهة  العدوسة   الةوالألم لمييةد مة  التعةمرف و

 ب   العمأللت  .  

الةةيواج ، مةة  ل ةةث اسةةلوب تعةةدف العدوسةة   والخطبةة  والمهةةد ولفلةة   تغ ةةد شةةك 

لة  العدس يأ أيممنم هذه، وأصةبحا أكثةد بسةمط  مة  ذ  ىبة ، ل ةث تقةم  لفلة  العةدس لل 

لبةمس  والد  يأ مق ف محد  لذلك، ويدرل لل هم بعض المغن   والعمزي   مقمب  أجد. أمةم

م ات رةالطب  واليرن  بمت هممية م. أمةم العدوس يقد أصبح رلل النمط الحديث. واستعممل 

كة  بعةض الض مي  والحنمء والطقوس الممتع  والمسل   األخدق يق زالةا نهمأل ةم تقديبةم. ول

م تةأ يةذكدنالدى مت الفلكلوري  القديم  مم زالا بمى  ، وخمص  يأ أرداس القدق النمأل ة  ال

لمةمل الحمل ة ، يهةو جمةع بعض جوانبهم بأرداس المم أ. وأرتقد أن أسوأ مم يأ أرداسةنم ا

 بمسم الخلع الموجه  الل القمصأ والدانأ.

 الوالدة

 " ية  "ىمبلةالوال  ، م  المنمسبمت السع د  للعمألل ، وكمنا تةتم يةأ المنةديل بمسةمرد   ا

Pîrik  الكد ية   محل   م  نسمء القدي . ورلةل الةيوج مغةم ر  الةدار أثنةمء الةوال  . واألسةد

شةد    بمىأ اليدى   . ورنةد وال تةه يقةد  أصةدىمء الةيوج رلةلتفض  ال بأ رلل البنا مث

 أذنه، لشم   بخلفه الذكد.

ومةة  العةةم ات السةة ئ  منةةع المةةدأ  مةة  شةةدب المةةمء بعةةد الةةوال  ، ارتقةةم ا بحمميتهةةم مةة  

التةةةأ تسةةةبب المةةةدض والمةةةوت. وللحمميةةة  التممةةة  مةةة  تلةةةك  Pîrĥebokاألرواب اليةةةديد  

يةأ لبمسةهم أو مخةدتهم، كمةم تغطةل المةدأ   Derziyê 'Ebaاليدور، يتم و ع لبد  خمصة  

بأ ط ةة  سةةم ك  وثق لةة ، سةةواء كمنةةا الةةوال   صةة فم أو شةةتمء. وتعطةةل السةةواأل  واألطعمةة  
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ي ةدينهم الةيوج رم قةم يةأ التةداب، أو يلق هةم يةأ مةمء  Hevalçûkالحلو  يقةط. أمةم المية م  

منديل ألد األشةخمص الميةهوري ، جمر. كمم كمن التفمؤل يدروهم للل للقمء سد  الول د يأ 

 أو يأ مح  صملب مهن  أمال يأ اكتسمب صفمت ومهمرات ج د . 

، وكمنا ميينة  بدسةوممت الةور  Qundaqويلف الد  ع بقطع  م  القممش األب ض 

مةم والط ور، وتو ع  اخ  اللفمي  ىطع  خبي وسك   الكتسمب صفمت الكةد  واليةجمر ، ك

كتعويةذ   Kevrî Sîvaىطعة  مة  الحجةد ال ةوان     تعلةق رلةل صةدره خةدزات زرىةمء و

ليي ي ، ل مي  للل رةو ي  صةغ دي  مت ةملب   رلةل ه ئة  صةل ب. وتكحة  ر نةم الد ة ع 

ِرهمم ووسعهمم. وكمن رلل األ  أن تد ع ول ةدهم أكثةد مة  رةمم  ، األمةد و  الةذ   رجمء ل 

 كمن ييك  ممنعم طب ع م للحم  ط ل  مد  الد مر .

، رل ةةه رسةةوممت Dergûşولتةةه يةةأ سةةديد م ةةنوع مةة  الخيةةب ويمضةةأ الطفةة  طف

جم لةة ، وىةةد يةةنقش رلةةل مهةةد البنةةمت اسةةم صةةبأ صةةغ د، كةةمب  رمهةةم، أمةةال يةةأ زواجهمةةم 

 Serdergûşمسةتقبال. ولمييةةد مة  العنميةة ، يضةعون سةةجم   ميركية  رلةةل السةديد تسةةمل 

ولةةدهم أجمةة  تتةةدلل منهةةم كةةدات مةة  ال ةةوف الملةةون. وكمنةةا األ  تةةؤ   أثنةةمء هةةي سةةديد 

 وأصدق األ منأ الهم أل  والمعبد  ر  الحنمن والحب ال م ى  .

طبةةمء تطةةور الحةةمل يةةأ أيممنةةم الداهنةة ، بح ةةث تلةةد معحةةم النسةةمء لةةدق القةةمبالت أو األ

  لةل المةدأرالمخت   . وزالا تلك العم ات والتقمل د القديم  التأ كمنا تيك  أل منم خطدا 

كث ةةد مةة  تعمويةةذ بلبةةمس الطفةة  مةةم زالةةا موجةةو  . كمةةم أن الوول ةةدهم، لال أن رةةم   تعل ةةق ال

 األمهمت ال يد ع  أطفمله  ر  جهمل ، مكتف مت بمإلر مع ال نمرأ.

 الطهور 

  ىبة  م  المنمسبمت السع د  للعمألل ،  ملبم مم كمن يجدق يةأ القدية  بيةك  جمةمرأ مة

  ء تفةتح زهةد شةجدمطهدي  ييورون القدق يأ أوىمت متبمرد . وأنسب وىا لةه كةمن أثنةم

، تنيةأ اللوز. والعدف المدايق بملطهور، أن م  يحضة  الولةد أثنةمء لجةداء رمل ة  التطه ةد

 ، لذ اليجةةوز بعةةدهم الةةيواج بةة  Kirîfبةة   رمأللتةةه ورمأللةة  ال ةةبأ رالىةة  لم مةة  تسةةمل 

 ل ةم كعةدسالعمأللت  . وكمن طهةور الولةد الول ةد أو البكةد لعمأللة  م سةور ، يأخةذ شةكال التفم

عديةه قأ، لال ان رمل   الطهةور تجةد  اآلن  ون طقةوس تةذكد. أمةم ختةمن البنةمت يةال يلق 

 المجتمع الكد   بتمتم.

 المرتم

للمأتم طقوس وتقمل د معدوي  لم تتبدل منذ رقو  رديد . يو ع المسلم بعةد الويةم  رلةل 

ظهده، ورأسه نحو اليممل، ويتم  لةق ر ن ةه ويمةه بواسةط  ىطعة  ىمةمش تمةدر مة  تحةا 

يكةه وتعقةد رلةل رأسةه. كمةم تةدبط لبهممةم القةدم   ببعضةهمم للحفةمظ رلةل اسةتقمم  السةمى   
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وتقمربهمةةم. ويو ةةع بجمنبةةه م ةةحف، ولن وجةةد مةة  يعةةدف القةةداء  يعل ةةه أن يقةةدأ بعةةض 

 اآليمت ب   الح   واآلخد، ب وت رمل أو خميا. 

ال تةد  صةبملم، ول ولن كمنا الويم  ل ال أو يأ سمرمت ال بمب األولل، يإن الدي  يةتم

ب   األمةةد لل ةةو  التةةملأ. ويغسةة  الم ةةا رةةم   يةةأ  اره، وتيةة ع الجنةةمز   رلةةل لمملةة  خيةة

Darebestلم ةا، ، أمم اآلن يتو ع يأ تمبوت خيبأ يحمله الدجمل للل المقبد ، ثةم يةدي  ا

 دنسةق والة ويلق . وتدايق النسمء الجنمز  للل المقبد . ثم يقةف أىدبةمء المتةويل وأهلةه رلةل

 لتلقأ التعمز  بملعبمرات التمل  :

  Serê we xwaş beيسلم رأسكم         

  Win û zarokên xwe xweş binبسالمتكم وأوال كم  

  Ciyê xwe cinet beمثواه الجن          

 ... Xwedê sebrekê bi we de  ي بدكم        

يةة  لمتةةويل وأهةة  القدويةةد  رلةةل المعةةي  بةةنفس العبةةمرات تقديبةةم. ثةةم يةةدرو أىدبةةمء ا

 المعيي  للل تنمول الطعم  الذ  يكون ىد أرد سلفم.

  أيةم ، بعد العو   للل الةدار يقةم  مجلةس العةياء، ويسةتمد بيةكله االرت ةم   لمةد  سةبع

 اء يت ةدري قدأ خالله القدآن، ويأ ال ةو  السةمبع يقةم  مةم يسةمل بملمولةد. ويةأ مجةملس العةي

 رملم الدي  رم   زمم  الحديث.

يةع ق ةد بتوزكمم تقم  منمسب  األربع ن  ، بمدور أربع   يومةم رلةل الويةم . يقةو  ذوو الف

متةويل. ىطع م  الحلوق أو اللحةم رلةل الج ةدان، أو يةدرونهم للةل تنةمول الطعةم  يةأ  ار ال

راجع ي ة  "وال تختلف طقوس الدي  والعياء كث دا لدق األكدا  اإليي ي   رمم ذكد أراله. 

 .  "الح م  الدين 
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 المياسبات االجتماعية المماعية

 

 عيد الفطر وعيد األضحى

م  يمد شهد رمضمن رلل األسد  الكد ي  يأ الجب   ون طقوس مم ي . يمأل  تعد طعة

ول سةا  السحور. ورند اإليطمر، يجتمةع كمية  أيةدا  األسةد  رلةل الممألةد  لتنةمول ليطةمرهم.

ت   لال أن الخبةي و بةس العنةب كمنتةم مةم هنم  أطعم  خمصة  بةوجبتأ السةحور واإليطةمر، 

 أسمس ت   يأ تحض د وجبمت السحور.

وبهةذه  وأبدز مم كمن يم ي رمضمن ىديمم هو مم كمن يسمل بةد "ىةم ر"، أ  ل لة  القةدر.

  المنمسب  ويأ الن ةف الثةمنأ مة  شةهد رمضةمن، كةمن يقةم  ليطةمر جمةمرأ وبملتنةموب بة 

 دا اجتممر م لم مم رلل اليهد.رمألالت القدي ، وهذا مم كمن يضفأ محه

ل بةدق ويأ ل ل  الع د تقو  األسد  بإردا  أصةنمف مختلفة  مة  األطعمة ، كملمحمشةأ وا

بقةل و  دهم. وتستمد لفل  الطب  للل سمر  متأخد  م  الل  ، ي Xewreو  Kofteوالكبب 

دا د كةمن أمةي هم جم ع أيدا  األسد  مست قح   يةدل   بمسةتقبمل الع ةد. والنةو  يةأ ل لة  الع ة

   د مستحب.

ر  ويأ ال ةبمب البةمكد يحمة  أيةدا  األسةد  البةملغون بعةض السةكمكد والحلةوق، لييةم

 ىبةةور موتةةمهم، وىةةداء  آيةةمت مةة  القةةدآن، ثةةم يوزرةةون األطعمةة  رلةةل الحضةةور واألطفةةمل

 الوايدي  للل المكمن منذ ال بمب البمكد. 

مةةم م ل التبديكةةمت بملع ةةد، كويةةأ ال ةةبمب يجتمةةع الدجةةمل يةةأ  ار كب ةةد القديةة ، لتبةة

مز مثة  يقومون بإجداء الم ملحمت ب   أهملأ القدي . يقد كمن للع ةد مكمنة  خمصة  يةأ لنجة

تةم لقدية  ب اتلك األمور االجتممر  . ثم يقو  الجم ع "يتقدمهم المسنون" بملمدور رلل ب وت 

د  تعد األسةب تةه، وتسةب تم للمعميد . وبعد االنتهمء م  هذه المداسم ال ةبمل   يعةو  كة  للةل 

 الستقبمل   ويهم وتقديم واجب الض مي  لهم.

التختلف طقوس ر د األ حل كث دا ر  ر د الفطةد، سةوق تقةديم األ ةملأ يةأ ر ةد 

محببة  األ حل ل ث تكون المواألد أكثد  نةل وتنورةم. والع ةدان مة  المنمسةبمت الهممة  وال

 لدق األكدا .

 ةث لكمنةا تتحةول للةل منمسةبمت يةدب جممر ة ،  وم  الجديد بملذكد أن األر م  ىديمم

 لةذ  يسةبقكمنا تعقةد للقةمت الةدىص والغنةمء لسةت  أيةم  متتمل ة ، ابتةداء مة  ال ةو  الثملةث ا

 الع د.
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 عيد نوروز

  رنةد أو ال و  الجديد، وكمن لهذا الع ةد مكمنة   ين ة  واجتممر ة  هممة Newrozنوروز 

 ل الطب عة طقوسه منذ القد : الخدوج الجمةمرأ للةاليعوب اإليدان   بمم ي هم األكدا . وم  

، ولشةةعمل النةةمر. وىةةد لةةمول بعةةض خلفةةمء العبمسةة    "كملمعت ةةم" منةةع لشةةعمل نةةمر نةةوروز

وو ةةع آخةةدون  ةةديب  خمصةة  بمسةةمهم لاللتفةةمل بهةةم، لكةةنهم سةةدرمن مةةم تداجعةةوا رةة  

 لجداءاتهم تلك، وبق ا نوروز ر دا شعب م يحتف  به رلل مد القدون.

د ية  أن لع د نوروز صل  وث ق  بتمري  اليعب الكةد  ، وتةذهب الدوايةمت الك ويعتقد

يةأ  للل وجو  صل  بسقوط ن نةوق رمصةم  الدولة  اآلشةوري  ب ةد الم ةدي   أسةالف األكةدا 

 ق. . 622رم  

ه وهنم  روايمت أخدق تدبطهم بأسطور  تتعلق بأص  اليعب الكد  . وهأ تقول بأن

يطعةم  " الملك المستبد ثعبمنمن، يأشمر رل ه العدايون بةأنظهد رلل كتفأ أز هم  " حم 

د لل ةه ك  والد منهمم يوم م  مم  لنسمن، ولك  الجال  كمن يعطف رلل ألد الضةحميم ويية 

لم ملةك الحةمبمالختبمء يأ الجب ، ويعوض بدمم ه  مم  شم ، للل أن ىم  كةموا الحةدا  بقتة  ال

م. وىمةةم الجبةةمل رمةةيا لالنت ةةمر رلةةل الحلةة "أز هةةم "، يأشةةعلا الن ةةدان رلةةل المدتفعةةمت

يةةعب وتقةةول األسةةطور  لن مةة  هةةؤالء النةةمج   الةةذي  اسةةتقدوا يةةأ بةةال  الجبةةمل؛ ينحةةدر ال

 الكد  .

د لمل ةم ومهمم يك  األص  التمريخأ أو الةدينأ أو االجتمةمرأ القةديم، يةإن ن ةدوز يعتبة

 انت مر الحدي .ر دا وطن م لليعب الكد  ، ويعتبدونه رميا النه مر الحلم و

مل آذار، تخدج مجمورمت مة  اليةبمب للةل ىمةم المدتفعةمت وأرةملأ الجبة 20يفأ ل ل  

تفةمل إلشعمل نةمر نةوروز. ويةأ صةبمب ال ةو  التةملأ يخةدج اآلالف للةل أمةمك  منمسةب  لالل

غنةأ ونهةم، ويوسط الطب ع  الخالب  لجب  األكدا . ويأ أممك  االلتفمل تقد  الفةدق الفن ة  ين

 بون أ من هم وأنمش دهم.المطد
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 زيارة المزارات

من كة  م  التقمل د االجتممر   القديم  المتبع  بيك  صمر  ي مم مضةل. ل ةث يقةو  سةك

معدوية . ىدي ، أو رد  ىدق مجتمع ، بييمر  ميار القدي ، أو للدق الميارات الميتدك  ال

بح، ل ةمي  للةل خةدوف الةذومنذ صبمب يو  الجمع ، تحم  ك  أسد  لةواز  لرةدا  الطعةم ، 

  وتتجه صوب الميار. وهنم  يقةد  القدبةمن، وتعةد األطعمة . ووجةو   ة ف أو رةمبد سةب 

مت كةةمن مةة  األمةةور السةةمر  يةةأ تلةةك األثنةةمء، ل ةةث تقةةد  لةةه األطعمةة . ويةةأ هةةذه المنمسةةب

ب د األيةداااللتفمل   الجممر  ، كمنا تقم  للقمت الدبكة  رلةل أنغةم  الطبة  واليمةد، وتسةتم

 لتل المسمء.

ج وتيار الميارات يأ بداي  شةهد ن سةمن مة  كة  رةم ، والمنمسةب  بطقوسةهم، والخةدو

ذار الجمةةمرأ للةةل الطب عةة ، وأجواألهةةم االلتفمل ةة ، وتوى تهةةم الةةذ  ي ةةم ف أواخةةد شةةهد آ

الت وأواألةة  ن سةةمن، ويةةدجح بةةأن لةةه جةةذورا تمريخ ةة  مو لةة  يةةأ القةةد  ولةةه ارتبةةمط بملتفةةم

هد شةالذ  ي م ف أول يو  أربعمء مة   Sersalالير شت    -إليي ي  نوروز ورأس السن  ا

 ن سمن لسب التقويم اليدىأ، وبعض األر م  الدين   القديم  يأ بال  الدايدي . 

يار مةوىد اختفا هةذه المنمسةب  نورةم مةم، ولةم تعةد تقةم  لال يةأ ىدية  ردشةق بمر لةول 

Çêlxane ي ي  يقط. يأ جب  ل لون، وم  ىب  بعض العمألالت اإلي 

دمون ويتوجه النمس أل منةم للةل المةيارات يةأ السةنوات التةأ ينقطةع ي هةم المطةد، ويقة

 رندهم القداب   استسقمًء للمطد.

 المياسبات الدييية:وم  

تةمب" أ  رأس السن ، وي ه كةمن  الخوجة  "معلةم الك Sersalتقل د، يسمل "آم  " أو  -

ل ةو   ، ويةأ اد الدين  ، ويجمعون الموا  الغذاأل يخدج بتالم ذه للل القدق، ويد  ون األنمش 

اء   السةتجدالتملأ، تقةو  بعةض النسةمء بطةب  الطعةم  لهةؤالء التالم ةذ. وكةمن هةذا التقل ةد يقةم

   سمن الةذنللمطد أيضم. أمم تسم   هذه العم   بدأس السن ، يأرتقد أن له صل  بأواأل  شهد 

 إليدان   "نوروز".ي م ف مورد رأس السن  اإليي ي  ورأس السن  ا

  "، يخبةةي الخبةةي المطبةةو  بملسةةمQadirويةةأ ل لةة  القةةدر "ويسةةم ه األكةةدا  ىةةم ر  - 

Nanî Rûn .ويوزع رلل الج دان، ومنهم م  كمن يدرو الج دان الل طعم  اإليطمر 

"شةةور " كمةةم يسةةمل، تةةذبح الةةذبمألح، ويتةةد   Şûrêمحةةد  أو  10ويةةأ منمسةةب  رمشةةوراء 

 التقل دي  المعدوي . Kutayîأكل   صدر الذب ح  ل طب  منه
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 معتقدات خاصة

 يعدف النمس الكث د م  المعتقدات والتقمل د، سنذكد هنم بعضهم:  

وهةذا   ةد ممكة  طبعةم   – Keskesorك  م  يتمك  م  المدور تحا ىوس ىةيب  -

 يإن كمن ذكدا تحول للل أنثل، أوالعكس.

ه اليخص الذ  يةتمك  مة   ةدب يةد أثنمء لدوث الهي  األر   ، هنم  ارتقم  بأن -

 رلل األرض ثالث مدات مع ذكد بعض األمداض، يس كون بإمكمنه شةفمء الم ةمب   بهةم.

 وكذلك تتحقق أممن ه.

 كسوف اليةمس وخسةوف القمةد، سةببه ابةتالع العفديةا لهةم، وبغ ة  منعةه ولخميتةه، -

، و ق مرات النمرية يقو  النمس بإلداث الضو مء م  ىدع األوانأ المعدن  ، ولطةالق الع ة

 الطبول لتخويف العفديا. 

مةم  لك  لنسمن نجم  يأ السممء، يإن نديل شهمب م  السةممء، يهةذا يعنةأ أن شخ ةم -

 . Istêrka xwe rijîانتهل أجله 

شة مء الكد   يأ الجبة  يقسةم بملنةمر وبمليةمس وبةملنجو  وبةملنور. ويعتبدهةم مة  األ -

 المقدس .

 د ل وانةممص  يأ المعتقد اليعبأ يأ جب  األكدا ، لذ تعتبةلأليعل السو اء، مكمن  خ -

مأليعل   د مؤٍذ، ورؤيته يأ مكمن مم، يأل خ د. وأظ  أن هةذا االرتقةم  ليةي   األصة ، ية

ل بأنةةه السةةو اء ل ةةوان مبةةمر  لةةدق اإليةةي ي  ، ويعةةو  ذلةةك للةةل روايةةتهم الدين ةة  التةةأ تقةةو

كةورت أليعةل السةو اء ذيلهةم يةأ الثقةب، ورندمم انثقبا سف ن  نوب رل ه السةال ، و ةعا ا

 جسمهم رل ه، يمنعا تسدب الممء للل السف ن . 

تدسم صور  صل ب متسةمو  األذرع رلةل الحمج ةمت واأل وات، أو يو ةع صةل ب  -

خيةةبأ صةةغ د يةةأ رنةةق الح وانةةمت واألطفةةمل لحمةةميتهم مةة  األذق. وال ةةل ب المتسةةمو  

ت مس وجهةملله الي -ي للل اإلله الم تمنأ "م ثدااألذرع م تمنأ األص  كمم ذكد سمبقم، يدم

، Bi çar qulbaالةدن م األربةةع"، وربمةم كةةمن للتقل ةةد الكةد   يةةأ القسةةم بملجهةمت األربةةع   

 جذور تعو  للل تلك العهو  الم تمن   الغمبد .

  لعمم  النمس ارتقم  بملحجةب والطالسةم وبلمسة  الميةمي  يةأ شةفمء المد ةل، ولة -

 مر  ، ويأ اليواج والطالق. الميمك  االجتم

يعتقد بعض النمس بقو  الع   ومةم لهةم مة  يعة  يةأ للحةمق األذق بةمآلخدي ، وهنةم   -

) األمم أنمس معدويون بذلك، ويتجنبهم م  يعتقد بذلك
1
). 

تو ةةع ىطعةة  نقديةة  معدن ةة  تحةةا أول لجةةد أسةةمس "لجةةد الياويةة " رنةةد بنةةمء  ار  -

 للسك ، لجلب الحظ والديمه.

 مص.لكث د م  هذه المعتقدات التأ يحتمج تدوينهم والوىوف ل ملهم للل جهد خوهنم  ا

 

                                                           

م  كتمبهم، أنهم سمعوا ى   ر  كد   يع ش يأ للب  298يذكد األخوان راس  يأ ال فح   -1

 يأ أواسط القدن الثمم  ريد، انه كمن يكسد ميهدي  كديستمل بمجد  النحد لل هم.  
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 األشغال الميـزلية

يق ةةد بمل ةةنمرمت المنةةديل  ، ال ةةنمر  ال دويةة  لمسةةتليممت ولمج ةةمت األسةةد  مةة  

لمةدأ  سةد ، واالموا  األول   المتويد  محل م. وكمن يقو  بمألشةغمل المنةديل   جم ةع أيةدا  األ

 خمص. وأهم تلك األشغمل هأ:منهم بيك  

 الغزل : -

كمن الغيل مة  الميةم   الدأل سة   لألسةد  الكد ية . وكمنةا  

الخ ةةوط التةةأ تسةةتعم  يةةأ صةةنمر  اللةةواز  النسةة ج   ت ةةنع مةة  

صوف األ نم  وشعد الممري. وأول مدلل  يأ ذلةك هةأ تحويلهةم 

للل خ وط ربد رمل   مضن   تقو  بهم النسةمء، وتسةتعم  ي هةم آلة  

" المغةةيل"، بعةةدهم تةةتم صةةبم   تلةةك  Teşiيدويةة  بداأل ةة  تسةةمل 

يةةأ المنةةديل أو يةةأ الم ةةبغ ، وتسةةتعم  أل منةةم  Arşûjinالخ ةةوط 

، وهةو جهةمز بةداألأ مؤلةف Tevin ون صبم . ثةم تنسةج بواسةط  

م  رد  ىطع خيب  ، يمد  يأ القسم الخلفأ مة  المنةديل رةم  ، أو 

ك الخ ةوط للةل ىطةع مة  يأ سمل  الدار ص فم، وبواسةطته يةتم لبة

 النس ج، وتتم خ مط  تلك القطع ببعضهم لسب الغدض المطلوب. 

أمم الحمج ةمت واأل ةداض التةأ كمنةا ت ةنع بهةذه الطديقة ، 

، وت ةنع مة  خ ةوط ملونة  مة  Ber، و Cilيهأ: السجم  بنور ةه 

ال وف أو اليعد أو خل طهمةم، وتةيي  بدسةو  وأشةكمل متنورة ، 

 مدأ  التأ تقو  بملعم  م  أوله للل آخده. لسبمم يبدرهم خ مل ال

 وم  اللواز  األخدق التأ تيغ  بمل د، هأ:

Keji   وهو لبة  يعلةق بة   رأسةأ رمةو  القنطةد   اخة  المسةك ، وتسةتعم  كحمملة :

ح : كةة س لحفةةظ المؤونةة ، ويسةةتعم  لتخةةيي  الطحةة   والقمةة Xirarلقطةةع الث ةةمب و  دهةةم.  

هنةم  لةواز  أخةدق تو ةع رلةل ظهةد الح ةوان للنقة   والبد   والحبوب و  دهم. وكمنةا

 . ولم تكة  تهمة  أية şivên Kurkîالعدوس، وربمء  الدارأ  Têrو  Hekîbمث  الخدج و 

كمنةةا  Nexأو  Qetekوتسةةمل  Tevinىطعةة  مةة  الخ ةةوط المغيولةة ، يحةةا خ ةةوط نهميةة  

عةدوس و تستعم  لخ مط  أطداف السجم  ، ويأ صةنع أنةواع خمصة  مة  الحبةمل، كحبة  ال

Keji … . ال 

: Qolanومة  صةةنمرمت الغةةيل األخةدق التةةأ لهةةم أسةممء واسةةتعممالت خمصةة  نةةذكد: 

الذ   Bestek. و Kortanلب  ى  د م  شعد الممري يستخد  لتثب ا  طمء سدج الدواب 

 Teşî   المغزل
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سبق ذكده. أمم آل  خ مط  الغيل يهأ مسل  م  المعدن، أو م  خيب شةجد  الةبطم القمسةأ 

Benîştokê. 

 واني الملدية : األ -

كمنةةا هةةذه األوانةةأ ت ةةنع مةة  جلةةو  المةةمري، وخمصةة  التةة س، وذلةةك لمدونةة  ومتمنةة  

 جلو هم. ولهذه األوانأ أشكمل واستعممالت معدوي ، ولهم أسممؤهم الخمص .

  ولتةل أمم آل   صنعهم، يكمنا تبدأ بذبح الح وان، ونةديع الجلةد رنةه بسةلخه مة  الةذي

م نتفةه، ل سه  نديع اليعد رنه يدويم وم  ث Ariyêه يأ الدمم  الدىب   ون تمييق، ثم طمد

دهون ، أو ىيةد  الدمةمن إلزالة  الةRidarثم يتم  بغه بمنقوع ىيور جةذور شةجد  السةنديمن 

ىةةدا  واليةةواألب   ةةد المد وبةة  منةةه، ولكسةةمبه مييةةدا مةة  المتمنةة . وأخ ةةدا تةةدبط يتحةةمت األ

 والذي  بيك  محكم، وي بح جمهيا لالستعممل.

: Meşkê Dimsêيسةتعم  لنقة  المةمء.  Kunî Avêواألوانةأ الجلدية  القديمة ، هةأ : 

ةةض اللةةب  Meşkلتخةةيي   بةةس العنةةب.  خ  واسةةتخداج اليبةةد .   Keyandina: يسةةتعم  م 

Dewçink ي ةةنع مةة  جلةةد الجةةد ، يو ةةع ي ةةه الع ةةدان ل ؤخةةذ للةةل الدرةةم  والفاللةةأ :

خةيي  تنع م  جلد الت س، ويسةتعم  لنقة  أو : ي rûnî sar Hîzîوالعممل مع طعم  الغذاء. 

 السم  والدبس وزيا الييتون.

 إعداد المواد الغذائية : -

 الحليب ومشتقاته :

نةةواع كةةمن الحل ةةب مةة  أهةةم المةةوا  الغذاأل ةة  لةةدق القةةدوي   يةةأ ج.الكةةد ، ومنةةه تيةةتق أ

 أسةممؤهم  ورديد  م  الموا  التأ كمنا تيغ  ل يا أسمس م يةأ االىت ةم  المنةديلأ. والمةوا

 الكد ي ، هأ :

 -Firo.ل د ت  لديثم بعد  ل ه  : وينتج م  تخث د لل ب الممش   التأ و 

 : تجمع م  سطح الحل ب المغلأ بعد تبديده. Qeymaqالقيد   - 

 - Teleme تو ع بضع ىطدات م  المفدز الحل بأ :Şîrik ليجد  التة  ، أو مة  مفةدز 

ضة وف   الحل ةب، وهةو طعةم  للدرةم  يةأ الفةال  أو اليأ الحل ب الفمتد، ي جةب Xuşêlنبمت 

 يأ ال بمب البمكد. 

)اللب : وتستخدج منه الموا  الغذاأل   التمل  : السم  -    
1
، ورنةدمم يو ةع Dewوالع دان  (

هذا األخ د يأ ك س م  الخم  األبة ض، يدشةح مةمؤه ويتحةول مجةد ا للةل مةم   لبن ة  كث فة   

                                                           

نه يأ القدن الثمم  ريةد كةمن الدشةوان ون )ىب لة  رشةوان الكد ية ( مةع يقول األخوان راس : أ -1

 .105التدكممن والبدو، ييو ون مدين  للب بملسم  الذ  ي نع م  لل ب الممري، ص
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، Lêriع ةةدان يتطفةةو رلةةل سةةطحه مةةم   ب ضةةمء تسةةمل ، ويمكةة  تسةةخ   الSûzmeتسةةمل 

ىمبلة  للحفةظ، وتسةتعم  يةأ الطةب  واألكة   Keşkتجفف بمليمس لت بح مم   صلب  تسمل 

 يأ اليتمء بعد تذويبه يأ الممء. 

بة ض : ي نع م  الحل ب، ثم تو ع البقميةم النمتجة  يةأ كة س الخةم  األPenêrالجب   -

ىأ . ويمك  أن يستخلص منهم السةم  أيضةم، والبةمLorikللتخلص م  الممء، ي سمل ىديي  

 .     Sûrikأو  Çortanيسمل 

 الكرمة وميتماتها: 

تسةةتعم  أوراق الكدمةة  للطةةب  كمحيةةأ يبةةدق، وهةةأ ىمبلةة  للحفةةظ أيضةةم. أمةةم العنةةب 

 م الةدبس،يت نع منه موا   ذاأل   رديد ، تيك  العمو  الفقةد  لغةذاء األسةد  الكد ية ، منهة

 Bastiq,  Sinciq , Kêsme , Ti'ek , Xuşavنةواع التمل ة  مة  المةأكوالت: واليب ب، واأل

Mûj,   وم  الح د  الخ ،Tirş … . ال 

 وسنتحدث هنم بمخت مر ر  طديق  صنع ك  والد  منهم:

: تقطةف رنمى ةد العنةب، وتنحةف مة  األوراق ومة  الحبةمت التملفة ، ثةم Mûjاليب ب  -

)يأ سمأل  خمص يسمل "صف ه" 
1
ىل   مة  زيةا الييتةون، ثةم تنيةد رلةل بقعة  أرض مع  (

 ، وتتد  لعد  أيم  لتل تيال معحم رطوبتهم، ثم تحفظ. Miştaĝeممهد  تسمل 

 بةةس العنةةب: كةةمن العنةةب النم ةةج يع ةةد يةةأ معمصةةد لجديةة  خمصةة  مقممةة  يةةأ  -

بس لكةأ تعطةأ الةد Xuşêlالكدو ، ثم يغلل الع  د لعد  سمرمت مع تحديةك المغلةأ بنبتة  

 د  مة  والسةع  العس . وتستغدق العمل   أيممم بل مل هم، وكمنا تعتبةد مة  المنمسةبمت الهمنكه

 لألسد .

- Bastiq  تبدأ صنمرتهم م  مدلل  تسمل :Qetandina şerbetê يبعد  لةأ ر ة د ،

تنكة   +كة  طحة    3ك  نيةمء +  1العنب، يخلط بمقم يد مع ن  م  النيمء والدى ق، رم   "

، ثةم يسةكب Pelûlل النمر ويتد  لتل يبلة   رجة  مع نة  مة  الكثمية  ر  د"، ويو ع رل

يال رلل ىطع م  الخم  األب ض، ويمد  ويتةد  يةأ اليةمس ل أخةذ ىوامةم مطمط ةم، ل نهةم ية

 ر  القممش، ويطوق رلل طبقمت ويحفظ.

                                                           

ال ف  ، منقوع رمم  الخيب، وأيضله النمتج م  لةدق يةدوع الكدمة ، ونةوع آخةد مة  النبةمت  -1

يةأ المةمء ثةم يغلةل، ويتةد  ل تدسةب وي ةبح المةمء  ، يو ةع الدمةم Şirtينبا يأ الو يةمن يسةمل 

صةةمي م تمممةةم، ي سةةمل )صةةف ه(. وكلمةةم كةةمن الخيةةب الةةذ  أخةةذ منةةه الدمةةم  طديةةم، كمنةةا ال ةةف ه 

أيضةةة . وكمنةةةا ال ةةةف   تسةةةتعم  لغلةةةأ المالبةةةس و سةةةلهم بةةةدال مةةة  ال ةةةمبون وأ ويةةة  الغسةةة   

 المعمصد .
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- Sinciq  نقع يةأ : يؤتل بقلب الجوز المقسوم  الل ليوزه األربع ، أو ىلب اللوز، ي

الل خةل  بح مدنم ويسمح بإمدار اإلبد  والخ ط ي ةه، ورةم   يمةدر خة ط ري ةع مة  الممء، 

رلةل  /6– 4خمس ىطع م  الجور ويعقد الخ ط بعةد كة  ىطعة ، ثةم تعلةق كة  رةد  خ ةوط /

، Îskeleأو  Senceqرو ، وتو ع مجمور  كب ةد  مة  األرةوا  رلةل سةك  خيةب   تسةمل 

هةأ: " ء تكةون المةم   األسمسة   ىةد أرةدت، وويتد  الجوز ل جف بيك  ج د. يأ هذه األثنم

 ك  نيمء"، وتضمف للل تنك  مة  ر ة د العنةب المغلةأ، ويغلةل المةييج 3ك  طح   و  2

رلةل  مةدات، وتعلةق /5-4ثمن   ل أخذ ىوامم كث فم، يةتغطس خ ةوط الجةوز يةأ هةذا السةمأل  /

ب تةد  ال ةبمالسك  مجد ا لتجفف، وتأخذ ىوامم مطمط م. وأيضة  وىةا منمسةب للعمة  هةو ي

 ل نمم تكون الحدار  معتدل .

- Kêsme يخلةةط مقةةدار معةة   مةة  السةةم د األبةة ض مةةع ىل ةة  مةة  الطحةة  ، وتخلةةط :

وز بع  د العنب المغلةأ، ثةم يو ةع رلةل النةمر للةل أن يأخةذ ىوامةم رج ن ةم، ويضةمف الجة

  واللةةوز لل هةةم بعةةد انتهةةمء رمل ةة  الغلةةأ، ثةةم يسةةكب هةةذا الخلةة ط رلةةل طبةةق بسةةممك  رةةد

سةةنتمتدات، ويو ةةع تحةةا اليةةمس ل جةةف ىلةة ال، ي قطةةع بملسةةك   للةةل مكعبةةمت صةةغ د ، 

 يت بح للويمت مفتخد ، ذات ى م   ذاأل   رمل  ، ويمك  لفحهم للل اليتمء. 

- Ti'ekد : ت نع م  لب  العنب النم ج  أو اليب ب. تو ع الحبوب يةأ  ن مة  الجلة

Kun يضة ف للل مم    ذاأل   لذيذ . وهنم  م، ويضمف لل هم الممء، وتتد  ل تحول النمتج  

 لل هم ي مم بعد ىل ال م   بس العنب.

- Xuşavت ةةنع مةة  لبةةوب اليب ةةب النمرمةة  التةةأ لةة س لهةةم بةةذور، بنقعهةةم يةةأ المةةمء : 

 ء. وكمنةاالسمخ ، ي نتج نورم م  اليداب الطب عأ اللذيذ، يؤك  مع أنواع الكبب يةأ اليةتم

أ ية/ول م  القدن التمسع ريد، ويقول نعو  بخةمش للوق معدوي  يأ للب يأ الن ف األ

كةأ رنهم بأنهم ت ةنع مة  التمةد والسةكد والمةمء، وبةأن اسةمهم تد /405ص 2 يمتد الجمع  ، ج

 األص ، وال ح ح أنه كد   بمعنل السمأل  أو اليداب الط ب أو اللذيذ.

 : تو ةةع لبةةمت التةة   النم ةةج  تحةةا أشةةع  اليةةمسHejîrên hişkالتةة   ال ةةمبس  -

  لتجةةف، ثةةم تعةةملج بغل هةةم بمل ةةف ه وىل ةة  مةة  الييةةا للحفةةمظ رلةةل طداوتهةةم والةةتخلص مةة

لحفةظ. ب وض الفداشمت التأ تتحول للل يدىمت لفحهم ي فسد الت  ، وتعلق يأ مكمن رةمل ل

والتةةة   ال ةةةمبس واليب ةةةب رةةةدا رةةة  كونهمةةةم مةةةم    ذاأل ةةة   ن ةةة  بةةةملحديدات والمعةةةم ن 

 دا يأ معملج  اإلمسم .والف تمم نمت، يهمم يف دان كث 
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 المطبخ الكردي في ج.الكرد

ذ  يةد  ولذيةتهتم األسد  يأ ج.الكد  بمأكلهم، وتج د المدأ  لرةدا  ممألةد   ن ة  بةأنواع رد

أل ةة  وكةةمن المطةةب  الكةةد   يةةأ الجبةة  يعتمةةد رلةةل المةةوا  الغذامةة  األطعمةة  والمةةأكوالت. 

ض الييةةا، الحل ةةب وميةةتقمته، بعةةالمتةةويد ، وهةةأ: القمةةح وميةةتقمته، العنةةب وميةةتقمته، 

  يةأ النبمتمت الطب ع  ، والخضمر التةأ تؤكة  ن ئة  أو تطةب  أو تجفةف يةأ اليةمس لتسةتعم

تةويد يحةم الةذ  اليتمء، كملبندور  والفل فل ، والبمذنجةمن، والقةدع، والبمم ةمء، ل ةمي  للةل الل

 عيمء.سد  يهأ الم  تدب   المواشأ والدواج  وال  د. أمم الوجب  الدأل س   أليدا  األ

 مركوالت تصيع من القمح: -

، هةو Danييتق م  القمح الموا  التمل  : الطح   والبد   والسم د "البد   النمرم" و

ص  تسمل القمح الذ  نديرا رنه النخمل  بعد تدط به بملممء و ىه يأ جدن بأ ا  خيب   خم

Mêkut  أوToqmaq  أوTomaqالسةةةمبق  الةةةذكد ، والنخملةةة  أيضةةةم. وت ةةةنع مةةة  المةةةوا  

 مأكوالت كث د ، منهم: 

    - Dan :  وي نع منه المأكوالت التمل 

Kutayîدىوق : يغلل القمح المدىوق مع اللحم والسم  والبهمرات لتل يذوب القمح المة

ع داً لألك .   تمممم، وي بح م 

 : يطب  القمح المدىوق مع اللةب  الداألةب، وتضةمف لل ةه لبةمت مة Şorbê dênشوربه 

مةع الحل ةب ل ةنع شةورب   Danحمص. وهةأ طبخة  شةعب   معدوية  ولذيةذ . كمةم يطةب  ال

 .Sutliأو   Şorbê şîrالحل ب 

Boraniيسلق العدس والبمذنجمن وبعض الخضمر األخدق مةع اللةب  الداألةب والقمةح : 

 المدىوق، وهأ أيضم أكل  شعب   معدوي . 

 : البرغل -

د   مع الممء وتضمف لل ه موا  ، ل ث يطب  البGêrmiطبخمت البد   تسمل 

 ,Gê.Be'can, Gê. Şi'êreأخدق، يتسمل الطبخ  بمسم تلك الموا ، يمثال هنم :

Gê.Dimsî be'cana "Sorik , Binda", Kundira Gê. Noka, Gê. Nîskê Ser bi 

zêr, micedere, Gê.Pincêr. ، وتستعم  يأ طب  هذه األخ د  نبمتمت: خب ي ،Kereng ،

   دهم. وأنواع أخدق

 )البد   النمرم(:  من السميد   

 ت نع منه أنواع رديد  م  الملك  والكبب:
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Danik  وهةو بةأنواع ، منةه مةم يعجة  بملمةمء البةمر :Dankî sarدايئ ، ومنةه بملمةمء الة

Dankî germ ونوع آخد يسةمل .Hevîrî zêtê   ويعجة  بملييةا وتيةك  منةه كتة  صةغ د

cûmik و .Hevîrî rûn  السةم د وييةك  رلةل ه ئة  كتة  صةغ د  تغطةس ي نع م  رجة  

هةم رلل اسةم المةم   التةأ تخلةط مع Danikبملسم  الطمزج وتؤك . وهنم  أنواع أخدق م  

 "البندور ". Hevîrî be'cana" بس البندور "،  Hevîrî dimsî be'canaمث  

 : المقل   وهأ: الكبب 

 Kufte.المحيو  بملخبي المحمص والجوز واللحم : 

Xewre  .م  السم د ال ميأ : 

Gulîlîkê mêst  كت  كدوية  صةغ د  مة  السةم د تغلةل يةأ اللةب  الداألةب، وهةأ مة :

 المأكوالت القديم . 

منةم : كمنةا الكبة  االهل لج ة  تحيةل بيةحم الممشة  ، وأل Kuftê dêw, bêzكبة  لبن ة  

 بمللحم، تطب  بمللب  الداألب. 

Pelûl  من  أو م  السةم د النةمرم الةذ  يقلةل بملسة: مغمون   كمم تسمل بملعدب  ، وتطب

 الييا، ثم يغلل بدبس العنب.

 : الدقيق -

يةأ السةةنوات العجةةمف،  Qarşiq ى ةق القمةةح، أو ىةد يطحةة  خلة ط مةة  القمةح واليةةع د 

 وأل منم  ى ق الذر  الب ضمء أيضم. وي نع منه :

غةةذاء وهةةو ال  Nanî tenikîأو الدى ةةق   Nanî sêlêالخبةةي: وأشةةهده خبةةي ال ةةمج  -

لمةدأ  االدأل سأ الذ  لم يك  منه بد، وي ةنع رةم   يةأ ال ةبمب البةمكد كةأول رمة  تبةدأ بةه 

 بةي ال ةمجيومهم. ولم يستعم  األكدا  يأ المنطقة  التنةور لال نةم را. وأنةواع الخبةي هةأ: خ

ن وهو أسمك ىلة ال، ومنةه نورةمن بسمسةم وبةدو Bizilme، ثم Nanî tenikîالعم   الدى ق 

بّمً بهم.سمسم، وي نع   لألطفمل رم   ل 

- Şîşperek    ش ش پ د
(

1
: ت نع م  ىطع العج   المحيو  بملخبي المحمص واللحةم (

 والبهمرات وأل منم مع بعض لبمت الدممن، ثم يطب  بمللب . 

                                                           

بمعنل جنمب، ولقطع  وىّطمر  "ش ش په   ikPerبمعنل ست ، و şeş أص  هذا االسم كد   م  -1

 ره  " ست  أجنح  أو زوايم، وأه  للب أ رق بهذا، يأ ا  تقط عهم رلل شك  نجم  لهم ست  زوايم.
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- Sermîsak  سمبوسك": يقطع العجة   للةل ىطةع  األدية ، وتلةف رلةل المةم   المعةد" 

هةأ: ال ةمج. وتسةمل بمسةم المةم   التةأ تو ةع ي هةم، و له، ثم تقلل بملييةا أو تيةوق رلةل

Lorik  ، ىدييLêri  ، م  ميتقمت اللبTirşok ق، نوع م  النبمت الطب عةأ لةممض المةذا

Sîrdim .نوع م  النبمت، الدز، اللحم 

 - Qetmer خبي ال مج ن ف النم ج، يطلل بملييا أو السم ، ثم يدش رلةل ألةد :

 يو ع رلل ال مج ل نضج ج دا، ويحمَّص.وجه ه السكد النمرم، ويطوق و

، ثةم يتةد  ل بةد ، Meyane: يغلل الدبس مع السةم  ونبةمت Nanî Rûnخبي السم   -

 ويسكب يوق خبي ال مج الطد ، ثم يطوق الخبي ويؤك .

-  Doĝirme  يقطع خبي ال مج الطد  للل ىطع صغ د ، ثةم تكةور، ويةؤتل بملعسة :

بةي، ممء ويسةخ ، ثةم يتةد  لتةل يبةد ، ويسةكب رلةل الخأو الدبس أو السكد مع ىل   م  ال

اق. ، ي  بح ط ب النكه  للو المةذMeyaneأو  Darçînويضمف لل ه رم   ىل   م  القدي  

 .Cemaliومنطق  شكم  تسم ه 

- Şilik ، م ثةة: يو ةةع العجةة   يةةأ صةة ن  ، ويقسةةم بعةةد تسةةخ نه ىلةة ال للةةل ىطةةع متممثلةة

 بح جمهيا لألك .يسكب رل ه الحل ب ويغلل ثمن   وي 

- Zengilok  أوVijvijk يقطةةع العجةة   للةةل ىطةةع صةةغ د  ويقلةةل بملييةةا، ويو ةةع :

 .بعدهم يأ الدبس، أو محلول السكد. أو أن العج   نفسه كمن يعج  بملدبس ثم يقلل

 : اليخالة -

: نوع م  الخبي رلةل شةك  "صةم "  األةد  اليةك ، ي ةنع Sêxurو  Perxacي نع 

ح واليةع د، وييةوق رلةل النةمر، وهةو  ةذاء خةمص بةملكالب، ولكة  م  رجة   نخملة  القمة

 رندمم ي نع م  الطح   وىل   م  النخمل ، ي بح ىمبال لألك .

 من اليباتات والخضار : -

يةأ  تستعم  أنواع رديد  م  النبمتمت والخضةمر يةأ الطةب  ومةم يةيال أ لبهةم يسةتعم 

 ةةمر ارةةه والخول مء والفل فلةة  والقةةدع بأنواألريةةمف. كملبنةةدور  والبمذنجةةمن والبمم ةةمء والفمصةة

و أكة  ن ئة  والقته، ل مي  للل العديد م  النبمتمت الطب ع ة  التةأ تنبةا يةأ الدب ةع، وهةأ تؤ

، أو محيةة   كملمحمشةةأ Tirşê kardiyêوشةةوربتهم الميةةهور   Kardîمطبوخةة  مثةة  نبتةة  

 خمص.وال بدق... الندق  ار م لذكدهم جم عهم هنم، يهأ بحمج  للل بحث 
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 األغذية المحفوظة:-

 م  الحل ب:  -

. وهنةم  شةك  آخةد، يغلةل اللةب  لتةل ي ةبح Mastî kemandîالسم ، الجب ، اللبنة  

وهةةأ مةة  ميةةتقمت اللةةب  أيضةةم. كمةةم كةةمن يغلةةل الحل ةةب  Keşkرج ن ةةمً ثةةم يحفةةظ. وهنةةم  

ف ظ  ط ل  للل لب  وي ح  و  ث د  وي ح   ليتمء.م للل امزجويسكب يأ أوانأ بللوري  "كوز"، ثم ي خ 

 الثممر:  -

. والتةة   والميةةمش ال ةةمبس، Bastiq ،Sinciq  ،Ti'ekمةة  العنةةب: الةةدبس، اليب ةةب، 

نةمن ، والييتون األخضد وكمن يحفةظ يةأ  Kizwanواللوز، والفستق الحلبأ، وثممر البطم 

 م  جلد الممري، والعطون الذ  يضمف لل ه اليرتد البد  ويحفظ يأ الييا.

  الخضدوات: -

 الكمملةة  تجفةةف أنةةواع رديةةد  منهةةم، مةة  أهمهةةم، البنةةدور ، البمذنجةةمن، الفل فلةة  الحمةةداء

د مةع يةأ آخةوالنمرم ، البمم مء، القدع، لب الفمصول مء. كمم كمنا البنةدور  الفجة  التةأ تج

 الموسم، تو ع يأ التب  وتتد  للل اليتمء، يت بح ىمبل  للطب .

 الحبوب:  -

 والعدس والحمص والفول. Danوالقمح والبد   والسم د 

 المدب مت:  -

 مدبل الميمش والجوز والبمذنجمن والقدع.

 المخلالت:  -

 المخل  الدأل سأ هو مخل  الفل فل ، ثم القت  والخ مر والبندور  الفج .

    - Qawirme  : وهو لحةم الضةأن المقلةأ ج ةدا يةأ  هنةه، يو ةع وهةو اليةيال سةمخنم يةأ

هةم خةين للةل اليةتمء. وهةأ مة  المةأكوالت الدسةم  التةأ يضةدب بأوانأ محكم  السد، ثةم ت

 المث  يأ لذتهم.

 العس . -
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 البحث الدابع

 

 

 التعليم ، الطبابة ، اإلدارة

 

 

 التعليم

 ف الثةمنأبدأ التعل م التقل د  القةديم "الخوجة "، بمالنتيةمر يةأ ىةدق المنطقة  يةأ الن ة

رلةةل شةةك  للقةةمت تعل م ةة  تضةةم رةةد ا   ةةد معةة   مةة  األطفةةمل مةة  القةةدن التمسةةع ريةةد، 

مةم أوالفت من. ويجتمع هؤالء يةأ  دية  والةد ، ويجلسةون رلةل الح ةد أو جلةو  الممشة  . 

 تعل م الفت مت يكمن نم را.

أمور بةومم   الدرس األسمس   كمن القدآن الكديم، ل مي  للل بعةض الكتةب التةأ تهةتم 

كتمبةةة  لمداسةةةالت، والعمل ةةةمت الحسةةةمب   البسةةة ط  بمللغةةة  والالةةةدي ، واللغةةة ، واإلنيةةةمء وا

ل ةمي   العثممن ت  ، وم  تلك الكتب التأ كمنا تدرس يأ للقةمت التعلة م رلةل يةد الخوجة ،

 للل القدآن، نذكد:

 Guldeste  ،لتعلةةةة م كتمبةةةة  المداسةةةةالتÎnşa  ،خمصةةةة  بةةةةملنحو وال ةةةةدفIlimĥal 

 ة  يةأ غة  العدبمنوا أكدا ا أو أتداكم، اليج دون الللألمور الدين  . أمم المعلمون "خوج " يك

  ملب األل من؛ وال تفس د القدآن.

مب   ويعتبةةةد خةةةتم القةةةدآن الكةةةديم، وتعلةةةم المبةةةم   األول ةةة  للكتمبةةة  والعمل ةةةمت الحسةةة

دا مة  م، أن ألةاألسمس  ، ليذانم بنهمي  التعل م. ل ث لم يذكد أ  م  المعمةدي  الةذي  ىمبلنةمه

عهةةد ل ةة  رلةةل شةةهم   تعل م ةة  مةة  مدرسةة  أو معهةةد مةةدنأ لال يةةأ نهميةة  ال أبنةةمء المنطقةة 

تةةيال  العثمةةمنأ. ومةة  أبةةدز المعلمةة   "خوجةة " يةةأ العهةةدي  العثمةةمنأ والفدنسةةأ، الةةذي  ال

 ذكداهم بمى   لدق النمس، وبعضهم ممزال رلل ى د الح م ، نذكد: 

ا ةب مة  جلبة . خوجه شةتلو مة  جويةق. خوجةه ربةدو ريةأ مة  ىدية  شة تكم. مةال ر

محمةةد رلةةأ خوجةة  مةة  معبطلةةأ. خل ةة  أينةةد  مةة  ىوجومةةمن. رثمةةمن لةةدو، وبكةةد لةةدو، 

. "خوجةه ره ش" Hopka. رش د لمو، ولبداه م ىم ر مة  Şiketkaوربدالكديم  ىمسو م  

مةة  سةةنمر ، جم ةة  كنةةه مةة  كةةور ان، خوجةةه محمةةو  مةة  كورزيةة  جومةةه. جم ةة  مج ةةد 

جه رش د م  تدنده. بية د كةدرو ووالةده مة  ابة  . . شوكا نعسمن م  تللف. خو Gazêآ م
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Xocê Mûsê  وMiĥemed lawê dedî mamedê   مة  نمل ة  بلبة . لبةداه م نعسةو مة

مة  ىدية  كمةدو   Xoce Lingo ،Xoce Femdînم دكةمن، وخوجةه ر يةأ يةأ بعةدنلأ. 

د ليةبش المولد النبةو " بمللغة  الكد ية . محمة -وله مؤلف : كتمب أنمش د  ين   "محمد لن فأ

 م  ىدي  ىنطد  و  دهم.

سةأ ل مي  للل نحم  تعل م "الخوجةه"، ظهةد يةأ نهمية  القةدن التمسةع ريةد تعلة م مدر

شةعب   25، وجةو  /274، ص1903سةملنممه العثمةمنأ لسةن  /رسمأ يأ كلس، ل ث يةذكد كتةمب 

من كة ، أنةه/3نهةد الةذهب...ج/مكتبمت للكتب يأ كلةس. أمةم الغةي  ي ةذكد يةأ  /8ابتداأل  ، و/

 ، بن ةةا يةةأ شةةدىأ1910مةةدارس ابتداأل ةة ، ويةةأ سةةن   4 يةةأ أواخةةد العهةةد العثمةةمنأ ي هةةم

 المدين  ب   البسمت   مدرس  ابتداأل   ومتوسطه.

 في فترة االحتالل الفرنسي:  -

مةةع انه ةةمر السةةلطن  العثممن ةة ، بةةدأ أسةةلوب تعلةة م الكتمت ةةب بةةملتداجع. وأخةةذت سةةلطمت 

ح مةدارس رسةم   تةدرس ي هةم اللغتةمن العدب ة  والفدنسة   االنتداب الفدنس   تيجع رلةل يةت

بدل العثممن  . كمم بم رت للل لنيمء المدارس يأ المداكي السكن   ومداكي ل ارتهم المدن ة . 

، ثم يةأ معبطلةأ 1923وأنيئا أولل المدارس الدسم   يأ المنطق  يأ ىدي  م دانكأ رم  

تةم بنةمء مدرسة  للطمألفة   1927ذا. ويةأ رةم  ، والييال مبنمهم ىمألمم للل يومنم هة1926رم  

. ويةةأ العةةم  ذاتةةه ايتتحةةا مدرسةة  أبنةةمء رفةةدي  االبتداأل ةة  اإليي يةة  يةةأ ىديةة  "ردشةةق بمر"

، 1930األولل "الكدام  لمل م"، وبدأت بمستقبمل التالم ذ. كمم أنيئا مدرس  يأ بلبة  رةم  

. وكةةةمن التلم ةةذ الةةةذ  ينهةةأ المدللةةة  االبتداأل ةة  "ال ةةةف 1933راجةةةو رةةم   وأخةةدق يةةأ

الخةةممس"، أمةةم  خ ةةمري : لمةةم متمبعةة   راسةةته يةةأ للةةب، أو االكتفةةمء بهةةذه المدللةة  وتةةد  

 الدراس ، وهذا مم كمن يحدث رم  . 

هةةد رثةةم أخةةذ االهتمةةم  يةةي ا  بةةملتعل م المدرسةةأ يةةأ منطقةة  جبةة  األكةةدا  منةةذ أواخةةد 

م للةل ب الفدنسأ، وخمص  مة  ىبة  أبنةمء العةمألالت الم سةور ، ورالةا تدسة  أبنمألهةاالنتدا

 مدن للةب و ميةق لمتمبعة  الدراسة  يةأ مدارسةهم. ومة  أواألة  الةذي  ل ةلوا رلةل شةهم  

 الدراس  الثمنوي  يأ منطق  جب  األكدا ، نذكد:

. 1928 جم ةة  كنةة  مةة  كةةور ان، أول مةةديد للمدرسةة  االبتداأل ةة  يةةأ بلةةد  رفةةدي  رةةم 

وبقأ سةنوات طويلة  مةديدا للمدرسة  االبتداأل ة   1998تويأ رم   Qujûmaخل   أ يب م  

 Baxçeيأ رفدي . ل در لمد  م  كفد ل . محمد ربدو تدكو م  لمم . ألمد جعفد مة  

Qonaq  1939،  رس الثملث الثمنو  يأ رم. 
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ميةق. ومة  كمم نمل بعضهم شهم ات جممع  ، وخمص  م  كل ة  الحقةوق يةأ جممعة   

أواألةة  هةةؤالء: القم ةةأ رثمةةمن محمةةد، ومحمةةد منةةمن شةة   لسةةممر  . والمحةةممأ لسةة  

 لسممر  .  

 مرحلة ما بعد االستقالل: -

نة   رةم  تم لنيمء أول مدرس  لردا ي  وثمنوي  رسم   بمسم ثمنوية  رفةدي  الدسةم   للب

  كةة  طفةة ، طبةةق نحةةم  التعلةة م اإلليامةةأ يةةأ سةةوريم، وهةةو يلةةي 1970. وبعةةد رةةم  1958

العةم   لكممل المدللة  االبتداأل ة . ثةم انتيةدت المةدارس يةأ ىةدق المنطقة . وبلة  رةد هم يةأ

ت مدرسةة  لردا يةة . وسةةبع ثمنويةةم 50مدرسةة  ابتداأل ةة ، و  /249، / 2001-2000الدراسةةأ 

وأربةةع  للدراسةة  العممةة ، اثنتةةمن منهةةم يةةأ مدينةة  رفةةدي ، للةةداه  للبنةة   واألخةةدق للبنةةمت.

ية  ت، وثمنو ، هأ: التجمر  وال نمر  واليرار  والفنون النسوي  الخمص  بملبنمثمنويمت ين 

معهةد  ، وهأ كلهم يأ مدين  رفدي ، كمةم أر ةد ايتتةمب1962شدر   يعو  تأس سهم للل رم  

 ، بعد أن أ لق لعد  سنوات. 2001-2000لردا  المعلم   يأ رم   

ساب لثالثاة فاي مادارس ميقطاة جبال األكاراد، حوهذه جداول بعدد التالمياذ والطاالب فاي المراحال ا

 :2001-2000اإلحصاءات الرسمية للعام الدراسي 

 

 الممموع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول االبتدائي

 2375 2602 ذكور

 

2446 2464 2408 2266 14561 

 13360 2184 2241 2070 2128 2338 2399 إناث

 27921 4450 4649 4534 4574 4713 5001 الممموع

 

 ممموع التالميذ التاسع الثامن السابع الصف

 اإلعدادية العامة 

 

4094 1735 1754 7583 

 125 45 24 56 اإلعدادية الشرعية
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 الممموع ثا 3 ثا 2 ثا 1 

 99 36 30 33 الثانوية الشرعية

 884 239 187 458 العامة

 228 63 80 85 التمارة

 84 30 24 25 الفيون

 141 46 45 50 الزراعة

 194 37 88 69 الصياعة

 

 183المجموع:  59ثمنأ=             124أول= معهد إعداد المعلمين

 تلم ذ وطملب(. 37442)المجموع العم  = 

 مالحظات حول واقع التعليم في ميطقة عفرين: -

ل مة  طفةمشهدت المنطق  يةأ العقةو  الثالثة  المن ةدم  توسةعم كب ةدا يةأ التعلة م. يمأل

ألول البن   والبنمت الذي  يبلغون السم سة  مة  أرمةمرهم، يسةجلون ويةداومون يةأ ال ةف ا

للةةل  االبتةةداألأ بيةةك  يعلةةأ ولليامةةأ. ولكةة  وبموجةةب الجةةداول السةةمبق ، تبةة   أنةةه ال ي ةة 

ل % مةنهم يتدكةون المدرسة  خةال20% ، ينسةب  32نهمي  المدلل  اإلردا ي  سوق لةوالأ 

 يةة . وأ لةةب % أثنةةمء االنتقةةمل مةة  المدللةة  االبتداأل ةة  للةةل اإلردا12 ، و المدللةة  االبتداأل ةة

  يةأ هؤالء المتسدب   م  الدراس  هةم مة  الفت ةمت لعةد  وجةو  مةدارس للمدللة  اإلردا ية

يجتةمز % يتتةد  المدرسة  خةالل المدللة  اإلردا ية . و36القدق، أمةم النسةب  البمى ة  وهةأ 

 ذ.% يقط م  المجموع العم  للتالم 10الثمنو   المدلل  اإلردا ي  للل ال ف األول

م يةأ ور م هذه النسةب المؤلمة ، يعتبةد مجتمةع ج.الكةد  مة  المنةمطق المهتمة  بةملتعل 

لجنسة   اسوريم، وهنم  نسب  رمل   م  المتعلم   وأصحمب اليهم ات الجممع   والعل م م  

نويم سةملجممعمت المحل   ربمم تفوق مث التهم م  منمطق أخدق يأ محميح  للب، ويلتحق ب

علة مهم مئمت الطلب  م  الجنسة  ، كمةم يق ةد العيةدات مةنهم الجممعةمت األجنب ة  لمتمبعة  ت

الجةةممعأ والعةةملأ. كمةةم ياللةةظ تقمربةةم يةةأ رةةد  اإلنةةمث والةةذكور يةةأ مختلةةف ال ةةفوف 

نحةد الدراس  ، وهذا مؤشد وا ح رلل أن األسد  الكد ية  تهةتم بتةدريس أطفملهةم بغةض ال

 ونهم لنمثم أو ذكورا، وذلك كلمم سنحا الحدوف.ر  ك
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 الطبـابة والصـحة

سةملنمم  /تطورت الطبمبة  بعةض اليةأء يةأ نهمية  القةدن التمسةع ريةد، ويةذكد كتةمب 

، وجو  خمةس صة دل مت يةأ ىضةمء كلةس، وهةذا /274، ص1903العثممنأ لوالي  للب لسن  

  ل   رلل وجو  أطبمء أيضم.

ل كد ، كأ  مجتمع شدىأ، كمنا تعتمد بيك  شةبه كممة  رلةوالطبمب  يأ مجتمع ج.ال

 ئةة  الطةةب اليةةعبأ، ويسةةتعم  ي هةةم مةةم يتةةويد يةةأ الطب عةة  مةة  نبمتةةمت ومةةوا  طب ع ةة  يةةأ ب

ل ةب مةع الجب . يكمنا اللبخمت النبمت ة  للةدق أهةم المعملجةمت. وهةأ رلةل أنةواع؛ لبخة  الح

 وتسةتعم  اللبخةمت خمصة  …لحةم، لبخ  التمةد، لبخة  الMerxالطح  ، لبخ  شجد  السدو 

يةةأ  يةةأ رةةالج اآليةةمت الجلديةة  كملةةدممم  والد ةةوض. وهنةةم  الكمةةم ات الدايئةة  التةةأ تف ةةد

 التخف ف م  آال  الد وض وآال  المفمص . 

المنتيةد  Baوم  الطب اليعبأ نذكد أيضم: الكأ بملجمد، وخمص  أمداض المفمص  

 .   الجلديةآلال ، وأمةداض ال دىةمن والحسمسة ب   كبمر السة . والف ةم  ، وي ل جةأ لل هةم يةأ ا

ال . أمةةم معملجةة  الكسةةور، …وكمنةةا الجةةدوب تكةةوق بملب ةة  والييةةا، أو السةةكد والييةةا

 بةدو لسةكأي قو  بهم أشخمص ىدويون أكتسبوا المهن  وراث م وبملخبد ، ولمل م يإن الس د ر

 عملج .م  ىدي  "مسكه"، وكممل م  خملتمن، معدويمن يأ هذا النوع م  الم

منتيةةدا بةة   أكةةدا  الجبةة ، وكةةمن يعتبةةد مةة  األمةةداض  Wêranكةةمن مةةدض السةة  

 القدية ، المخ ف  والقمتل ، ولذلك كمن الم مب يعيل رة  األسةد ، أو يةتم لبعةم ه للةل خةمرج

. ل ع ش يأ مغمر  أو تحا شجد  كب د ، ويؤخذ لةه طعممةه وشةدابه، لتةل ييةفل أو يمةوت

 المعملجمت، وخمص  مدض الس . وللعس  مكمن  متم ي  يأ جم ع

ا ا كمم كمن وبمء التداخومم الذ  ي  ب الع  ، منتيدا يأ نةوالأ كلةس، ويخلةف أرةد

 م  يمىد  الب د، بح ث كمنا هنم  مالجئ خمص  لهم يأ مدين  كلس ىديمم.

، ل ةةث يةةذكد  Pirikكمةةم كمنةةا هنةةم  أوبئةة  ىمتلةة  أخةةدق مثةة  الكةةول دا والطةةمرون 

 : )بأن الطمرون انتيد يأ منمطق كلس ورنتمب وأرياز يأ رةم /407صاألخوان راس ، /

مء، ثةم  ، ومنهم انتق  للل القةدق الواىعة  يةأ الجبةمل المجةمور ، واسةتمد طةوال اليةت1641

  انتقةة  للةةل للةةب رةة  طديةةق األكةةدا  الةةذي  كةةمنوا يةةذهبون للح ةةم  يةةأ السةةهول المجةةمور

 لحلب، وكمن يح د ريدات األشخمص يوم م(.

والطالسةةةم التةةةأ يكتبهةةةم الميةةةعوذون ، ل ةةةمي  للةةةل  Niviştسةةةل أن األلةةةمجأ وال نن

)معتقدات خمص  أخدق، موجو   يأ الطب اليعبأ ىديمم ولديثم
1
) . 

                                                           

 لمعملج  الثلل  ، كمن يوصل بقت   فدع، ثم يتم لفه بقطع  ىممش ويدي  رلل مفتدق طدق. -1



-294- 

 

ولألطفمل نوع خمص مة  التطب ةب، وكمنةا أ لةب أمدا ةهم تعةيق للةل لملة  تسةمل 

Ser binî miha أ أخةةذ أ  "االنقةةالب اليةةهد "، وهةةأ تةةدتبط بأو ةةمع القمةةد. وتسةةتدر

، والمعملجةة  تسةةمل Xudan destالطفةة  للةةل شةةخص معةةدوف بتةةدب د مثةة  هةةذه الحملةة  

Vegirtin   أ  الوىميةة ، ل ةةث يةةتم رةةم   رسةةم شةةك  صةةل ب بهبةةمب الفحةةم رلةةل جبهةة  الطفةة

اآليةة   وبطنةه. أمةةم رنةدمم ييةةكو الطفة  مةة  البكةمء ورةةد  النةو  والفتةةق، يةإنهم يكةةوون مكةمن

 أهم ةة  خمصةة  يةةأ المعتقةةد اليةةعبأ Ûrzelkولثمةةمر نبةةمت بقطعةة  ىممشةة  ي هةةم جةةذو  نةةمر. 

الكةةد  ، يفةةأ أ  مةةدض، وخمصةة  رنةةد ي ةةمب الطفةة  " بةةملع  "، تو ةةع ثممرهةةم رلةةل 

صف ح  معدن ة ، وتحةدق يةوق رأس الطفة  لطةد  المةدض واألذق الةذ  لحةق بةه مة  تلةك 

 الع   المؤذي .

السةعمل  Koxkê Qîqîالجةدر ،  Xurîل مي  للل ذلك، كمنةا أمةداض األطفةمل مثة  

 ال ، تح د المئمت م  األطفمل سنويم.… الح ب   Sorikالديكأ، 

  وكمن هنم  أشخمص معدوي   بأرممل التطب ب م  النسمء والدجمل، ومة  المعةدوي 

لةه م  ىدي  ىده تبةه، ولسةممر   الحكة م، و Xelê ĥekîmيأ مجمل الطب اليعبأ، المدرو 

…. و رس بعض أنواع الحكم  اليعب   مث  مص السةماب  يق م لمل م يأ ىدي  معمال، ويمم

 Tuxtirê kêlأمةةم مةة  األطبةةمء الةةذي  التةةيال أسةةممؤهم تتةةد   بةة   سةةكمن الجبةة  نةةذكد: 

 "الطب ةةب األىةةدع " الةةذ  كةةمن يقةة م يةةأ ىديةة  جوالىةةمن ويتجةةول بحمةةمره رلةةل القةةدق. و

Xurênمد ةمً ذا خبةد، طب ب أسنمن. ثم جمء بعدهم لس  أيند  م  أكدا  لممه، وكمن م . 

والةدكتور م ةطفل نةةور ، وكةمن ميةةهورا يةأ خمسةة نمت وسةت نمت القةةدن العيةدي ، وىةةد 

 ة  ل   رلل شةهم ته الطب ة  مة  اسةتمنبول، وكةمن والةده كةد   مة   يةمربكد ومةديدا لممل

 رفدي .

طب ةةب  30صةة دل  ، ونحةةو  56طب بةةم و 56أمةةم يةةأ أيممنةةم هةةذه، ي وجةةد يةةأ المنطقةة  

  هم أربع ميمٍف خمص .أسنمن، كمم توجد ي
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 المؤسـسـات اإلداريـة

رة   رلةل ويأ يتد  مبكد  م  الحكم العثممنأ أ لحقا منطق  لممر  كلس ل اريم بوالية  للةب، 

ون السلطن . ويأ بعض األل من كةمن يتسةلم شةؤونهم مة  يسةم م لكومتهم رجمل وموظفون بأمد 

Dere Beg .ديد يةويةأ يتةد  اللقة  أصةبحا كلةس سةنجقمً  وهم اإلىطمر ون، أو األمداء المحل ون

أ يةةألةةدث القمألمقمم ةة   1854شةةؤونهم سةةنجقدار، أو واٍلٍ  يعةة   مةة  ىبةة  والةةأ للةةب. ويةةأ سةةن  

  ىضةمء اإل ار ، وسم ا كلس ىمألمقمم   أو ىضمء يحكمهم ىمألمقم . وكمن هنم  مجلس يأ مدكي كة

عةد تيةك   هةم اليةؤون القضةمأل  . وبالكب د، وهو يقضأ يأ كمي  أمور الحكةم بمةم ييسمل بملمجلس 

مةور ردل   مستقل  يأ القضمء، سمأ ذلك المجلس بملمجلس اإل ار ، واىت ةدت مهممهةه رلةل األ

  العموم  .

س ويةةأ نهميةة  العهةةد العثمةةمنأ كةةمن يةةأ كلةةس مةة  اإل ارات والوظةةمألف: ىمألمقةةم  ومجلةة

ومجلةةةس بنةةةك ل ار ، ومجلةةةس بلديةةة ، ومحكمةةة  بدايةةة ، ولجنةةة  اوىةةةمف، وشةةةعب  معةةةمرف، 

زرارةةأ، ومكتةةب رشةةد  بمثمبةة  مدرسةة   اخل ةة ، ل ةةمي  للةةل جنةةد ر يةةف "ميةةم  الت ةةمط" 

 ./281ص 1الغي  ج/يدأسهم ب كبمش من، 

ويةأ الفتةد  الفدنسة   تيةك  ىضةمء مسةتق  رلةل ىسةم مة  نةوالأ ىضةمء كلةس القةديم، 

كةيه وسمأ بقضمء كد ا ، وتألف مة  أربةع نةواب هةأ: ىطمة  وبلبة  وراجةو والحمةم ، مد

تيةةمر بلةةد  رفةةدي  المبن ةة  لةةديثم، وأصةةبحا مقةةدا لقمألمقةةم  القضةةمء ورألةة س البلديةة  والمس

 الفدنسأ وى د النفوس واإل ارات األخدق.

قة  ويأ العهد الوطنأ اتسعا اإل ارات والم ملح الحكوم   وتعد ت، وتوجد يةأ منط

مء "  ، القضةل ة ، التمةويرفدي  لمل م الدواألد التمل  : مديدية  المنطقة ، السةج  المةدنأ، المم

  ن مب  رمم ، ىم أ شدرأ ومدنأ، ىم أ تحق ق، ىم ةأ بداية  جةياء "، البلدية ، م ةلح

اليرارةة ، مكتةةب شةةداء الحبةةوب، شةةعب  التجن ةةد، م ةةدف التسةةل ف اليةةعبأ، الم ةةدف 

يةةد اليرارةةأ، ىسةةم مؤسسةة  الم ةةمه، يةةدع للخةةدممت الفن ةة ، التوج ةةه التدبةةو ، مكتةةب البد

رةة  الكهدبةةمء، مجمورةةمت للجمةةمر  يةةأ نةةمل تأ راجةةو وجنةةديدس، شةةعب  والهةةمتف، مجمو

أمةة  لةةيب البعةةث، أىسةةم  لمختلةةف األجهةةي  األمن ةة ، كمليةةدط ، والجنمأل ةة ، والس مسةة  ، و

دكةي مالدول ، واألم  العسكد ، واألم  الجو ، والسج . وم  الجةديد ذكةده هنةم أن أول 

يأ ىدية  رمةد آ ةم "آل رمةو" سةن   تلغداف ن ب يأ ىضمء كلس كمن يأ كلس نفسهم، ثم

  ./271ص 1الغي  ج/ ، 1887

وال تيال المنطق  تيكو م  نقص وا ح يأ الخدممت. يعلل سب   المثةمل، ونحة  يةأ 

، ال تةةيال هنةةم  ىةةدق كث ةةد  محدومةة  مةة  م ةةمه اليةةدب وطةةدق المواصةةالت 2001رةةم  

القةةدق والمةةيارع كةةمن رةةد   2000وخةةدممت الهةةمتف والبديةةد والكهدبةةمء. يفةةأ نهميةة  رةةم  
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/تقديةد مةؤتمد الدابطةة   تجمةع سةكنأ يةأ المنطقة ، 360مة  مجمةوع  262المنةمر  بملكهدبةمء 

 ./2000الفالل   يأ رفدي  لعم  

، مةة  1951وهنةةم يجةةدر أن نةةذكد، بةةأن مدينةة  رفةةدي  رأت نةةور الكهدبةةمء يةةأ رةةم  

اليةوارع . وكمنةا 248محدكةأ  يةيل ن ةبم بجمنةب النهةد، وكةمن رةد  الميةتدك   ل نهةم 

ىبلهةةم تنةةمر بأ ةةوي  "لةةوكس" التةةأ تعمةة  رلةةل "الكةةمز"، وتيةةع  مةة  ىبةة  رممةة  خةةمص 

Lukiscî  .ييعلهم مسمء ويطفئهم صبملم 

بةة    وىةةد اهتمةةا الدولةة  منةةذ بدايةة  القةةدن الوالةةد والعيةةدي  بتيي ةةا الطةةدق الدأل سةة  

ال أن لقةدق، لالنوالأ والقدق النمأل  . وهنةم  ميةمريع رديةد  لم ةمه اليةدب إلرواء بعةض ا

 معحمهم ال تعم  بمليك  المطلوب، بسبب سوء التنف ذ وىل  ال  من .

فةأ يكمم رمنا المنطق  وتعمنأ ب   الح   واآلخد م  بعض الخمرج   رلةل القةمنون، 

. Elqijik'أواخد القدن التمسع ريد وأواأل  القدن العيدي  اشتهد ك  مة  ربةد  رتونةو و

 مة  Golikم  منطق  ت  أبة ض، و  Xilfoالعيدي  اشتهد: ويأ الن ف الثمنأ م  القدن 

 ، و"نعسةو" مة  ىدية  " ارك ةد"، ومةالز  مة Elbîskê'ىدق م دان مت، وش خو م  ىدي   

 Salan ش   الحديد، والييال يق م ي هم، أمم أشهدهم رلل اإلطالق يكةمن المةدرو "صةمالن"

ضةمء رةد  سةنوات، وشةمركا ، وكمن يت ف بةملجدأ ، وبقةأ مطلوبةم للقCeqelaم  ىدي   

ه بمالتفةمق ب ةد ألةد معمرية 1973أل منم ىوات أمن   محمول  جوا يأ تعقبه، لال أنه ىت  سةن  

 مع الالول س. 
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 البحث الخممس

 

 

 الثقافـة والفيون الشعبية

ذكةةد القةةم ر  يةةأ كتمبةةه "تةةمري  كلةةس" أسةةممء العديةةد مةة  اليخ ةة مت االجتممر ةة  

  مة  منطقة  كلةس ونوال هةم، وتبةوأوا منمصةب تتطلةب  رجة  رمل ة  واأل ب   واإل ارية  مة

لةةم يةةذكد  الثقميةة  والمعديةة  يةةأ السةةلط  العثممن ةة . ولكةة  رلةةل مةةذهب معحةةم الك تَّةةمب ىةةديمم،

 و ثقمي ة القم ر  ىوم   هؤالء أو مسقط رأسهم. كمم لم يأت ألد رلةل ذكةد أسةممء تعل م ة  أ

تمعةمت السبب يعو  يأ ذلك للل ظدوف ل ةم  المج م  المنطق  يأ القدون المم   . ونعتقد

خلةةةف اليرار ةةة  الدرويةةة ، والقةةةدق ال ةةةغ د  النمأل ةةة  المنعيلةةة  يةةةأ الجبةةةمل، واألم ةةة  والت

 ري . السمألدي ، ويقدان االت مل بملمدين  كمدكي للعلو  اإلنسمن   ولبدارمتهم الحضم

أ يةالمعدية  يعةو  ومم تحفحه الذاكد  اليعب   م  أشخمص اهتمةوا بملكتةب وبتح ة   

ء أى ةةمه للةةل نهميةة  القةةدن التمسةةع ريةةد وأواألةة  القةةدن العيةةدي ، وهةةو ال يتجةةموز أسةةمم

 المعلم   اليعب    "خوج ". 

ن ور م وجو  لمل  شهم ات جممع   وخمص  يأ الحقوق يأ المنطق  منذ أواسط القةد

ل د أن أو . ويعتقةالعيدي ، لال أنه لم تحهد أسممء المع  يأ مجمالت أخدق كمأل ب والثقمي

قةةدن مةة  مةةمرس الكتمبةة  الس مسةة   واأل ب ةة  بةةمللغت   العدب ةة  والكد يةة  يةةأ خمسةة نمت ال

العيةةةدي  هةةةو السةةة د رشةةة د لمةةةو، ونيةةةدت كتمبمتةةةه يةةةأ النيةةةدات الس مسةةة   للحةةةةيب 

 ةمألده الديموىداطأ الكد   يأ سوريم. أمم أول م  كتب اليعد بمللغ  الكد ي ، ونيةدت ى

التةأ كمنةا ت ةدر يةأ  Çiyaنعسةمن، ونيةدت ى ة د  لةه يةأ مجلة   يهو المدلةو  شةوكا

 . 1961ألممن م كتبهم وهو يأ السج  يأ رم  

طقة ، وم  الجديد بملذكد، أن الس د نور  كنج م  آ وات آل كنج المعةدوي   يةأ المن

، Doĝri yolكةةمن ي ةةدر جديةةد  بمللغةة  العثممن ةة  يةةأ مدينةة  للةةب بمسةةم "الطديةةق القةةويم" 

 ل صدورهم للل نهمي  العقد الثملث م  القدن العيدي .ولميحا رل

ويةةأ يتةةد  مةةم بعةةد جةةالء الفدنسةة    رةة  سةةوريم، ظهةةدت بةةواك د بعةةض النيةةمطمت 

االجتممر ةة  والثقمي ةة  المم ةةي  يةةأ منطقةة  جبةة  األكةةدا ، ىةةم  بهةةم بعةةض اليةةبمب المةةتعلم، 

لنيةةمطمت الثقمي ةة  وهةةديا للةةل نيةةد المعديةة  والثقميةة  بةة   أبنةةمء المنطقةة . وكمنةةا تلةةك ا
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واالجتممر   ذات مضمم   ىوم  ، وم  ب نهم تأس س نم   اليب ب  الكد ية  يةأ صة ف رةم  

 . 1951، وجمع   ثقمي   يأ رم  1949، والجمع   اإلصالل   يأ رم  1939

ن، ، ىم  بعض اليبمب، وم  ب نهم المحممأ رثمةمن محمةد رثمةم1951كمم لنه يأ سن  

، ولنةمن محمةد، ورشة د لمةو، و  ةدهم، رلةل يةتح مدرسة  وشوكا لنمن، وألمةد رسةول

ال مة  تجه ي خمص  يأ بلد  رفدي ، وأوكلوا العم  بهم للةل رشة د لمةو. وتةم تةأم   األمةو

س ي هم كمتطور   ك  مة : المحةممأ رةدنمن ىدجةولأ مة  أكةدا   ميةق ، المجتمع  ، و رَّ

فتةةأ رفةةدي "، ورشةة د ، ولبةةداه م نعسةةو مةة  م دكةةمن "مHopkaولبةةداه م ىةةم ر مةة  ىديةة  

لمةو، وىم ةل اليةدع يةأ رفةدي  المةد مهةد  الخضةد. ولكنهةم أ لقةا بعةد يتةد  ى ةة د  

وصةةو رت محتويمتهةةم بةةدروق أنهةةم كمنةةا تسةةتغ  لنيةةد األيكةةمر القوم ةة ، يقةةد كةةمن بعةةض 

  هم لجمع ةمعلم هم وم  ب نهم مديدهم الس د رش د لمو كمنوا ىد ارتقلوا ل نهةم بسةبب تيةك ل

 ا تهتم بنيد الثقمي  ب   أبنمء المنطق . ثقمي  ، كمن

أ يةةأ بعةد هةةذا التةةمري ، أخةذت التنح مةةمت الس مسةة   سةةمل  النيةمط االجتمةةمرأ والثقةةمي

مر مم  انتيةمنطق  جب  األكدا . يمنذ أواأل  رقد الست نمت م  القدن المم أ، اتسع المجمل أ

للغةة  ينيةةد مطبورةةمت بم الثقميةة  بةة   أبنمألهةةم. وبةةدأت األلةةياب الكد يةة  والحةةيب اليةة ورأ

 ون  العدب  ، وكمن كتمبهم م  أرضمء تلةك األلةياب، ولألسةف، يةإن كتمبةمتهم كمنةا تنيةد

أسممء أصحمبهم بسةبب ظةدوف رملهةم السةد . ومنةذ منت ةف السةت نمت أصةدرت الحدكة  

نةمطق ، كمنةا تةوزع يةأ المGulîstanالس مس   الكد ية  مجلة   ورية  بمللغة  الكد ية  بمسةم 

لةد وهأ األخدق كمنةا تغفة  ذكةد أسةممء كتمبهةم، ولكة  السة د رشة د لمةو كةمن أ الكد ي ،

 أبنمء المنطق  الذي  كتبوا ي هم.

 وىةةد اختلةةف الو ةةع كث ةةدا بعةةد رقةةد السةةبع نمت مةة  القةةدن العيةةدي ، لذ بةةدأت تحهةةد

أواألة   أسممء شعداء وكتمب وينمن   مبدر   يأ مختلف م ةم ي  الثقمية  والفنةون، ولعة  مة 

وأول  ب الق   الق  د  بمللغ  العدب   هو السة د ن ةدوز مملةك مة  ىدية  ردشةق بمر،م  كت

ذكد لةم  كتب اليعد العدبأ هو لممد بدرخمن مة  بلةد  شة   الحديةد. واليسةع المجةمل هنةم 

أسةممء كمية  المبةدر   ونتمجةمتهم، وسةنذكد بعضةم مة  أبةدز هةؤالء يةأ ي ة  اليخ ةة مت 

 اللقم. 

ً  كمةةم كةةمن هنةةم   األمةةم هةةوا   يممرسةةون ينونةةم كةةملحفد رلةةل الخيةةب، وي ةةنعون أ واتةةم

تتطلةةب ينةةمً ومهةةمر  خمصةة ، مثةة  ىبضةةمت األسةةلح  والسةةكمك   والخنةةمجد، ومةة  هةةؤالء: 

، كمم أظهةد بعضةهم ذوىةم ري عةم يةأ الحفةد رلةل الخيةب، Şiketkaأوسممن لدو م  ىدي  

 م  ىدي  معم  أوشم أ. Çûçik "Meĥemed Simoومنهم المدلو  "

 



-299- 

 

 يون الشعبيةالف

نمسةبمت كمن لعدض الفنون اليعب   منمسبمت رديد ، ب  لن القةدوي   كةمنوا يبتةدرون الم

الةدىص  للتدي ه ر  النفس. وم  األوىمت والمنمسبمت السةمر  التةأ كمنةا تعقةد ي هةم للقةمت

 وف، والغنمء سواء يأ سمل  القدي  أو  اخة  المنةمزل: األر ةم ، واألرةداس، ووجةو  الضة

ب... واأليةةم  الميمسة  التةةأ تلةأ هطةةول المطةةد، وكمنةا بمثمبةة  يةو  رطلةة  للفةةال والطهةور،

 و  دهم.

أمةةةم مةةة  نمل ةةة  الفنةةةون، يكةةةمن هنةةةم  زجةةةملون شةةةعب ّون يدتجلةةةون اليةةةعد المسةةةمل 

Tekirme سةلم  نمء أو للقمء، م  أمثمل: المغنل محمد رلأ تجو م  ىدي  لس   يدلةأ، وم

ية  رلل تمو وشق قه محمد رلأ تمو "خوجةه" مة  ىدرلأ بغدا لأ م  ش   الحديد، ورش د 

 مة  كةمخور، ولسة  ب ةد  Mûradî kûrش تكمن وهو الييال رلل ى د الح م ، ومةدا  كةور 

 ال .…م  ك النلأ

 الغيـاء

 تقسم األ منأ الكد ي  التأ تغنل يأ الجب  للل ىسم  : 

 :  Kilamên giran األغاني الملحمية  - 

لحةب معدوي ، تمتيج ي هم البطولة  بةملق م اإلنسةمن   بموهأ أ من طويل  ذات ن وص 

مج للةل وبمألسطور  وبملتمري . ول س بوسع أ  كمن أ اء تلةك األ ةمنأ الملحم ة ، يهةأ تحتة

لةل لصوت ىو ، وذاكد  ج د ، وىدر  رلةل التحمة ، ل ةمي  للةل الموهبة . يأ اؤهةم يحتةمج 

أ ل كة  مطةدب ل  ةبح مقتةدرا يةسمرمت طويل  م  الغنمء والكةال  المحكةأ. ويقةمل أن رلة

لطويةة ، الغنةةمء، أن يج ةةد أ اء أربةةع أ ةةمن رأل سةة   تعتبةةد أمهةةمت الغنةةمء الكةةد   الملحمةةأ ا

وهةةأ مفتةةمب  Delal "Dewrêş 'Evdîوهةةأ سةةلطمن الغنةةمء، و " Zîn Mem ûوهةةأ:  

 . Teyar "Xezala Mendanو " Siyad Eĥmedالغنمء، ل مي  للل 

 :منا تغنل يأ ج.الكد  هأالتأ كواألغاني الملحمية 

 Memê Alan. Dewrêşê 'Evdî- Delal. Teyar aĝa. Siyad Eĥmedê zilîfî û 

Xeca Mama.  'Eyşa Îbê. Meyrema Miĥo begê. Saliĥê Naso.  Cebelî-Xelîl 

beg. 'Ereba Saliĥ begê û Ûsibê tTerkoxli. Kulikê Silêmên.  Dêli dotmam - 

Ĥesen begê Zîla.  Kela Dimdimê. Ĥesenê dêmez û têli 'Eyşan. Bêrîvana 

Cindî û Ĥesenê Meyrê. Heycan. Ûsibê şer. Melek can. Xemê zalim. Xana 

dinê. 'Ereb Ĥemadî. Şerîf beg û 'Edûla 'Emer begê. Xezala Reşît begê. 

Xelîlê xazî.  Bêmal. Êma Ĥemo. Taymûr begê Lawîn û Lewend paşa. 
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Kela beyazîdê. Gureş.  Ûs û 'Ezîz. 'Ezîzê tek Mistefê.  Zêneba Osê û 

Îbramê Eyşê.  Ce'ferê Qurbet.  Bîlal beg. Hey la dilî.  Qember û Arzî. 

Devecî. Xezala Siwêrekê. Feteĥ beg. Ĥelwecî gûzel. Ĥûtê çolê. Ĥelûm 

Xatûn. Dêli beg. Sînema ser bi dûman.  'Elê Mamed.  Memê 'Ewan. 

Mistefa Çolaq. Gênc Osman. Zêno zênebê. Zêba Ĥemo. Şêx Se'îd. Filîtê 

Quto. Bedo canê. Kalê Bilo. Lo bavo. Lê anê. Nayle canê. 

 : Kilamên sivik األغاني اإليقاعية الخفيفة  -

مت، يمء م  كلمةوهأ ذات ليقمع رت ب، وألحمن بس ط  رذب ، ينسج المغنأ رل هم مم ي

كأ ةمن  ومم تجو  بهم ىديحته م  لبداع. تغنل رم   يأ األرداس ول ملأ السةمد يةأ القةدق،

 راى   رم  ، وهأ:

Gula zer. Meyro. Pisûkê. Wey gulê. Çûm ser bîra Alkana. Kalê Şetê. 

De durme lê  Êmo. Narê. Zeriyê. Germa havînê tîng da. Neylo neylo 

fîstan e. Ax anê Lingê min. Tozil banê. Ax lê 'Eyşê. Xilfano. Şûjinê. 

Mirîşkê. De bi me din. Wey lo lawo. Şefo  - Çûm cizîrê. Kewik. Pepûkê. 

Reşo can. Yek yek ismê Cebar. Xezalê. Zave- Ĥene. De yarî Ĥemdo yarî. 

Ela defek lêketa li ser şiketa mabeta. Çeçeno. Narînê. Gelînê. Tosino. 

'Edlê…(
1

). 

ف لةه وكال م  األ منأ الملحم   والخف ف  كمنا تغنل يأ منمسةبمت مع نة ، وممةم يؤسة

لكةةد   أن معحمهةةم ىةةد أهملةةا ون سةة ا، ولةةم يةةتم تسةةج لهم أو كتمبتهةةم. سةةوق أن األكةةم يمأ ا

ال يةةأ السةة د جل ةة  جل لةةأ الةةذ  ىةةم  يةةأ بدايةة  رقةةد الثممن نةةمت مةة  القةةدن المم ةةأ، بةةملتجو

سةممه المنطق ، و ون بعضم منهةم، ونيةدهم يةأ كتةمب ىة م جةدا بمللغة  الكد ية  مة  جةيأي  أ

Zargotina Kurda ."  الف  اليفمهأ الكد" 

  مةة، وكةةمنوا يةةأتون ألةةل المنطقةة  Berazأمةةم المغنةةون يكةةمن مةة  ب ةةنهم أكةةدا  بدازيةة  

م نوا يقضةون أيممةنوالأ أوري  يأ كد ستمن تدك ةم وأطةداف كوبةمنأ "رة   العةدب". وكةم

هم طويلةة  بل مل هةةم يةةأ مضةةميمت اآل ةةوات يةةأ ىةةدق جبةة  األكةةدا ، يقةةدمون ينةةونهم وأ ةةمن 

 . Mişoyê Bekebûrêالداألع ، وم  أشهد هؤالء: 

لتقةمط أمم المطدبون المحل ون يأ الن ف األول م  القدن العيدي  والةذي  اسةتطعنم ا

 أسممءهم م  الذاكد  اليعب  ، يهم:

                                                           

 دي   االنلأ.  أخذت أسممء األ منأ م  الس د لس   بوظو م  ى -1
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Kurik Ĥemûş  ،م  ىدي  آشكمن  شدىأÎbramê Tirko  ،م  جقلةأ جومةه'Evdê 

Şe'rê ،Nazî Ĥes  و ش   سممق وKundir   ،مة  نةمز أوشةم أ، رلةأ مقةدا  مة  ركةمنلأ

'Elî 'Egêl  و'Elî Ĥemê demircî  مة  شة   الحديةد، محمةو  بةداز  مة  أرنةد ، محمةد

، رشةة د معةةم Gundê Dîkêرلةأ ب ةةد ل مةة  كفد لةة ، لةةج نةةميف مةة  أبةة  ، بكةد خةةدار مةة   

 Mistê qilûzمة  بلبة ،  Xelê bûdمة   ياوية ،  Omerê Cemloجوجمن م  كوتةمنلأ، 

 Evdê'م  مم  ردبم "ىدي  كد ي  شمملأ ىدي  كد و رلةل الجمنةب التدكةأ مة  الحةدو "، 

Qenterê   مةة  ىنطةةد ، جم ةة  هةةورو مةة  ىديةةSe'rîncek  محمةةد رلةةأ تجةةو مةة  لسةة ،

ك  م  ألمد ب  محمد لسةممر   آ ةم  Xilalkaىدي  "صوالىلأ" ، وم  Elî kapê' يدلأ، 

، وكمن والده وجده ميهوري  يأ العيف رلل الطنبور والكممن  Beytazالملقب "به يتمز" 

وأرتقةد أنةه كةمن مة  أكةدا   Cewherويج دان الغنمء أيضم، ومحمد ىوشو، والمغنأ جوهد 

 أ ىدي  تدنده. ر   العدب تويأ يأ ست نمت القدن العيدي ، و ي  ي

صةالب  وم  المطةدب   اليةبمب المعمصةدي  الفنةمن القةديد ذو األ اء الممتةع السة د أبةو

مةة  ىديةة  كةةور ان، والمطةةدب خبةةمت ت فةةور و  ةةدهم كث ةةد، ممةة  يغنةةون يةةأ األيةةداب 

 Perîşanواألرداس. وم  الملحنة   ومؤلةف األ ةمنأ بمللغة  الكد ية  األسةتمذ ربةدو محمةد 

 م  ىطمه.

يةأ  لحمل كمنا هنم  نسمء ذوات أصوات جم ل ، يجدن الغنمء يأ األمس متوبطب ع  ا

لكة  لةم سهدات المدب، وتخفف  ر  النسمء وطةأ  األرمةمل المنةديل   وىسةو  ل ةم  القدية . و

 تيتهد أ  منه  بسبب األرداف والتقمل د التأ تمنع خدوج النسمء للغنمء.

، الدين ة  مةداألح النبوية  يةأ المنمسةبمتكمم كمن هنةم  منيةدون أجةم وا أ اء األنمشة د وال

 ونذكد منهم:

محمةةد نحمةةأ خوجةةه مةة  كمةةدو ، ولةةه مخطةةوط "مولةةد لضةةدت محمةةد" كتةةب رةةم  

 Xocêمةةة  " مل ةةةم". خوجةةةه ممكةةةملو  Xocê Elif . ألمةةةد جةةةو ت  1949هةةةد/ 1369

memkalê  . مةة  سةةنمر . شةة   أمةة   "الضةةديد" مةة  شةة   الحديةةد وابنةةه المقةة م يةةأ رفةةدي

Xocê Qorta . وكمن م  منيد  جممر  المديدي 
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 العزف

ديمةة  يعتبةةد الطنبةةور اآللةة  الموسةة ق   المحببةة  لةةدق أكةةدا  الجبةة ، وهةةأ آلةة  وتديةة  ى

ف  منتيد  بيك  رأل سأ ب   األكدا ، وموجو   يةأ أ لةب الب ةوت. وهنةم  بعةض آالت الةن

 Zemirد واليمة Pîkمب  التأ تأتأ يأ الدرج  الثمن   م  ل ث االنتيمر واليعب  ، مث  اليةب

مةم . أBilûr المي وج الق ب ، وهمتمن اآللتمن، وخمص  الثمن  ، كمنتم للدرم  ل ةمي  للةل آلة 

Zurne وجةو   يهأ آل  النف  الخمصة  بفئة  الطبملة . وكمنةا هنةم  يئة  اجتممر ة ، لةم تعةد م

م   ينهةتمته  العةيف رلةل آلة  الطنبةور، وتتجةول يةأ القةدق لتقةد Ecemoĝli'اآلن، تسمل 

 سواء بأجد أو بدونه. وم  أشهد العمزي   رلل الطنبور يأ القدن العيدي :

Şêxoyê koroĝli  . مةةة  ىديةة   ياويةةOsê Xelo" Osê Ĥemgemarî  مةةة "

م  "كةوران". "آ يةك" مة  "مةال   Topoyê Xişûtم  معبطلأ. Elî Mûsê'تدموشكمنلأ. 

  وألمةةد  ا لةةأ مةة  شةة   مةة  "أوريةة ". رلةةأ رك ةة Xelê 'Evdî Ĥesen aĝaخلةة ال". 

د  ، ومحمد رلأ تجو، ورستم رلأ، ومحمد بالل، ومنمن تةElî kapê'الحديد. ورلأ كمبأ 

 وآخدون   دهم كثد.

 الرقص 

، وتةؤ ق بيةك  جمةمرأ، Govend  جماعياةتتنوع الدى مت اليعب   الكد ي . يمنهم 

للق  رىةص  ، تؤ ق بيك  ليدا   وسط مجلس سمد، أو لفل  أو رلل رأسفرديةوأخدق 

أو  Sivikيأ األرداس والمنمسبمت. وت نف الدى مت لسب تةواتد الحدكةمت للةل خف فة  

 ق ، ولك  صةنف منهةم موسة قمهم وليقمرهةم الخةمص ومنمسةبمتهم، يملبط ئة  تةؤGiranبط ئ  

رةةم   رنةةدمم تعقةةد للقةةمت الةةدىص الواسةةع ، ل ةةث تتةةمب الفدصةة  هنةةم لةةداىص المقدمةة  

Sergovend أ يد ايةة  جم لةة ، تدايقةةه يقةةدات مةة  الغنةةمء اليةةعبأ الملحمةةلتقةةديم رى ةةمت ل

تةيال  الممتع. وكمن الدىص م  ينون الدجمل رم    ون النسمء مع بعةض االسةتثنمءات. وال

بعةةةض الدى ةةةمت الفلكلوريةةة  القديمةةة  موجةةةو   للةةةل أيممنةةةم هةةةذه، وتةةةؤ ق يةةةأ األرةةةداس. 

 والدى مت الكد ي  الميهور  يأ الجب ، هأ:

Govend. Yaĝli kenar. Nehli "Duquzli". Qurbetkî. Nofê. Qertel. Qebe. 

Ĥewcelê. Çiftetêliyê "Awşer"( .1( Berçepkî. Sûsankî. Rişko ('Ebe 

daweşandin). Sêlinkî. Ĥelebkî. Demirckî. Giran.  Beledî. Şêxanî "Xatûn". 

Seyran. Ĥemo. Qaser. Goçerkî. Xezalê.  Emîne. Sanci. Esmerê…(
2

). 

                                                           

بمعنل ىتمل، أ  لح  القتمل، وهةو  Şerتعنأ )لح (، و  Awاالسم مؤلف م  كلمت   كد يت  ،  -1

 كذلك، يفأ اللح  الكث د م  الجد وال دام  ولظهمر للقو .

 أخذت أسممء الدى مت م  الس د جم    ه  و م  ىدي  معداته. - 2
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رقةد  وبتداجع األرداس التقل دي  يأ الجب ، لجأت مجمورمت مة  اليةبمب، منةذ بداية  

، وتقةد  الست نمت م  القدن العيدي ، للل تيك   يدق ين   تهتم بملدىص والغنةمء والمسةدب

الدىص  ردو م ين   جم ل  يأ المنمسبمت. وارتمد هؤالء يأ لولمتهم الفن   الداى   رلل

لةذرار   لال أنهم أرطوهم ليقمرمت سديع ، وأ ميوا رل هم بعةض لدكةمت االتقل د  القديم، 

مد  مة  والقدم  ، وسموا رى متهم بأسممء األ منأ وألحمنهم، كمم تقد  لولمت راى   مسةت

 . وأول يدىة Qertel ،Merê ،Destarالح ةم ،   Paleل م  المجتمع الكد   مث  لولمت: 

 تم يةأ رقةديدى  رفةدي  للفنةون اليةعب  ، اللتة   تيةكلين   شعب   هأ يدى  ىدي  ىدمتلق، ثم 

ي  التأ الست نمت م  القدن العيدي ، ونملتم شهد  ين   واسع  يأ بعض المهدجمنمت السور

ل م يةأ ، يع ش لمQertelشمركتم ي هم. ورأل س يدى  ىدمتلق هو الس د محمد لبداه م الملقب 

من كةةهممةةم يةةأ يدىةة  ىدمتلةةق. مثلمةةم  تدك ةةم. كمةةم كةةمن للمدلةةو  منةةمن آ ةةم كةةور رشةة د  ورا

همةم وللس دي  يديد سدور وخل   ىوندرجأ  ورا كب ةدا يةأ يدىة  رفةدي  للفنةون اليةعب  ، 

 يع يمن لمل م يأ ألممن م.

، نحةو بل  مجمةوع الفةدق الفن ة  التةأ نيةأت منةذ بداية  رقةد السةبع نمت للةل يومنةم هةذا

دن أنيةةئا يةةأ العقةةد األخ ةةد مةة  القةة ، والغملب ةة  العحمةةل منهةةمKomikثالثةة   يدىةة  ين ةة  

م بمسةم العيدي ، وهأ   د مدخ   م  ىب  الدول ، ولذلك ال تتمك   األمةم مة  تقةديم ينونهة

مء الف  الكد   بيك  رلنأ. وبعض هةذه الفةدق مختلطة  مة  اليةبمب والفت ةمت، وهةذه أسةم

 بعضهم:

، 1969اليةعب    يدى  ىدمتلق بداي  الست نمت م  القدن المم أ، يدى  رفدي  للفنون

 ...Jîn 1986،1988، بهمر، آشتأ 1992، آرممنج، آزا   1988، نوروز 1979زوزان 

 التمثيل والمسرح

التمث ةةة  يةةة  ىةةةديم، ممرسةةةتهم اليةةةعوب بأسةةةمل ب وأشةةةكمل مختلفةةة . ويبةةةدو أن منطقةةة  

ىبة  ويةأ ج.الكد  شهدت تطورا كب دا يأ ي  التمث   المسدلأ يأ العهو  اإل ديق   المتعم

  عهد الدوممنأ منه خمص ، ويدل رلل ذلةك المسةدب مة  العهةد الدومةمنأ يةأ نبةأ هةورال

ةةد  ردو ةةه كبةةمر رجةةمل  ض  "سةة دوس"، ويبةةدو أنةةه كةةمن يقةةد  ي ةةه يةة  مسةةدلأ راق، ت ح 

وشخ ةة مت سةة دوس، يهنةةم  مقمرةةد مخ  ةة  أليةةدا  مع ن ةة    ونةةا رل هةةم أسةةممءهم، 

 والتيال موجو   كيواهد رلل ذلك.

اإلسةةالم  ، يقةةد تداجةةع الفةة  المسةةدلأ يةةأ نةةوالأ ج.الكةةد ؛ و مةةد  أمةةم يةةأ العهةةو 

المسدب الدوممنأ يأ س دوس كمم المدين  نفسهم، كمم تحولا المنطق  للةل منطقة  لدو ية  

تيهد وىمألع لدب   مسةتمد  بة   المسةلم   والب ةينط   ، يألةمل ذلةك  ون اسةتقدار السةكمن 

ا ةد، وهةأ الب ئة  المنمسةب  لتطةويد الفنةون يأ ىدق ثمبت ، نمه ك ر  تأس س المةدن والحو

 المدين   ويأ مقدمتهم المسدب.
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يةةأ هةةذه األو ةةمع، أبةةدع الديف ةةون ألعمبةةم وينونةةم مةة  ولةةأ ل ةةمتهم، تمةةمرس يةةأ 

، وكمنةا تجةدق يةأ سةمل  Qutê  المصاارعةالمنمسةبمت العممة  وخمصة  األرةداس؛ منهةم 

 قوس ايداب العةدس. وىةد اختفةا، وكمن م  طQeşmerويتمث  يأ  التمثيل بك  العدس. و

 هذه الفنون لمل م.

ومنةةذ بدايةة  السةةبع نمت مةة  القةةدن المن ةةد ، أىةةد  بعةةض الهةةوا  رلةةل تيةةك   يةةدق 

، ىدما يأ البداية  يقةدات مسةدل   ى ة د  مدتجلة  يةأ األرةداس Şanoمسدل   صغ د  

الةيواج  ، ووالدلالت التدي ه   وأر م  نوروز، لهم مضمم   اجتممر  ، مث  أهم   الدراسة

 . القسد  للبنمت والقممر وشدب الخمور وبعض المممرسمت االجتممر   الس ئ  األخدق

ثم تطةورت العةدوض المسةدل   ي مةم بعةد وارتمةدت ن وصةم كتمب ة  ذات مضةمم   

أكثد و ولم، أخذت بعضةهم طمبعةم س مسة م مة  ولةأ و ةع اإلنسةمن والمجتمةع السةور  

لةل لنسمألأ يأ تقديمهم. لال أن الححةد المفةدوض روالكد   منه خمص ، وشمر  العن د ا

  ، تقةديم النيةمطمت الثقمي ة  خةمرج اإلطةمر الدسةةمأ، لةمل  ون تطةور تلةك الفةدق المسةةدل

ذلةك  ر م وجو  الحممسة  والد بة  لةدق الكث ةد مة  اليةبمب، واالسةتعدا  االجتمةمرأ لتلقةأ

 الف . 

مم ةةأ: آشةةتأ، آرمةةمنج، ومةة  الفةةدق المسةةدل   التةةأ تيةةكلا منةةذ سةةبع نمت القةةدن ال

، 1991، زيةالن Agrî، نيةتممن، يدىة  رفةدي ، 1989زوزان، روهالت، خورممل، شةمنو

  و  دهم.… كد ا  

  سمن نعسمن، وشةمر  بنجةمب: نذكد الذ  ينحدرون م  منطق  رفدي ومن الممثلين 

وألأ يأ مسلسالت تلفييون   سوري . ومم  يعملون يةأ مجةمل اإلخةداج الفنةأ، الفنةمن الضة

 نديم آ و. 
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 وسـائل التسـلية

 Şevbêrkأمسيات الليل 

م أت حةا كمن القدويون يأ الجب  يملكون يدا م كب ةدا يةأ ل ةملأ اليةتمء الطويلة . يكلمة

داث الفدصةة  أجتمةةع الدجةةمل يةةأ ألةةد ب ةةوت القديةة  أو مضةةمي  اآل ةةم، وبةةدأوا بدوايةة  األلةة

قديمة  تحكةأ سة د أبطةمل الدوايةمت ال الطديف  والنوا ر، والق ةص الخداي ة  الممتعة  التةأ

مثةة  ى ةة  البطةة  اليةةعبأ المعةةدوف بةةد"ألمد زمجةةأ". وكةةمن الغنةةمء ولىممةة  ل ةةملأ سةةمد 

ىةدق  منديل   م  أكثد وسمأل  التسل   شةعب  . ل ةث كةمن المغنةون والعةمزيون يتجولةون يةأ

 الجب ، ويعد ون ينونهم الجم ل  ي هم.

تحكةل ىبة  الخلةو  للةل النةو ، وكمنةا  ولألطفةمل ن ة ب كب ةد يةأ ى ةص الل ة  التةأ

نسةةمنأ روايتهةةم مةة  مهةةم  الجةةد  أو األ  أو األخةةا الكب ةةد . ومةة  المؤسةةف أن هةةذا الفةة  اإل

  الداألع ىد اندثد تقديبم، وبمت م  ال عب جمعه بعد ويم  الج   الحميظ له.

 األلعاب

الحةدوف تنمسةب واأللعمب م  وسمأل  التسل   الهمم  ىةديمم. وىةد أبةدع األولةون ألعمبةم ت

تفك ةد  االجتممر   والجغداي   والب ئ  ، ويممزجهم أل منم بعةض الخ ةمألص القوم ة ، ونمةط

ض وميم   المجتمع أيضم. يقد ارتمدت األلعمب رلل أيكمر ولدكةمت اإلنسةمن، ورلةل بعة

نةةم  المةةوا  البسةة ط  المتةةويد  يةةأ الب ئةة  كأ  ةةمن األشةةجمر والحجةةمر  و  دهةةم. وكمنةةا ه

لعمبهةةم   تمةةمرس يةةأ ىةةدق الجبةة ، ىبةة  أن تقةةد  لنةةم الحضةةمر  المدن ةة  الحديثةة  أألعةةمب كث ةةد

 ةة . المتنورةة . ومةة  األلعةةمب مةةم يخةةص المنمسةةبمت، مثةة  المةةداج ح بأ  ةةمن األشةةجمر العمل

ه ، والتةيال بعةض هةذDizkî. وألعةمب الل ة  مثة  Ĥokêومنهم مم كمنةا تلعةب نهةمرا مثة   

 لقدق. وي مم يلأ أسممء بعض تلك األلعمب:األلعمب تممرس م  ىب  األطفمل يأ ا

Gustîlkê, Çavşirtonek "Qirçonek ", Çete û diz "Dizkî ", Mêşê lempê, 

Kum revîn, Tûşê, Ĥusûmeyne "bîre bîr", Kerkî dûv drêj, Ce firîk "ce û 

genim", Qaq paş ,Sêkêlê, Firfirînkê ,  pênc kevirkî, Ço ĥokê "1-Kortê , 2-

Topê ", Qîntê, Ĝilçê "Gilçê", Çeq fiz, Pûltiqe, Bên, Çatma ,Ĥêlkê, Qutê 

"1-Dest, 2- ling ", Feqrovi, Şekalê, Tepê "1- Çav, 2-Dest", Tolê, Damê, 

Nihe berkê"pelkê", Sêberkê, Dûberkê,  Gîsneçir "Te'ilûbir", Zoleferê, 

Destgêrkirin, Pîpê, Tiştekî "maleka" min  heye…(
1

). 

 . وم  ألعمب التسل   أيضمً، مبمريمت نديال الديو ، وتيتهد بهم ىدي  كفدسفد 

                                                           

    ربد  م  ىدي  ش خلد اوبمسأ.أخذت أسممء األلعمب م  الس د محمد كل   ش - 1
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ومبمريمت جدأ  صوت ط د الحج ، التأ اشتهدت ب   آ ةوات آمكةمن. ورلةل العمةو  

   يةأ يإن اىتنةمء طةمألد الحجة  كةمن وربمةم اليةيال مة  التقمل ةد المتأصةل  يةأ الديةف الكةد

 الجب .

الحديث  يقد ظهدت يأ المنطق  منذ ست نمت القةدن العيةدي ، وتأسةس أول أمم األلعمب 

 1969الفنةةأ" يةةأ  -االجتمةةمرأ -نةةم   يةةأ المنطقةة  بمسةةم "نةةم   رفةةدي  األهلةةأ الثقةةميأ

مةة  وزار  اليةةؤون االجتممر ةة  والعمةة ، وذلةةك بمبةةم ر  مةة   /900بموجةةب مدسةةو  رىةةم /

بقةدار رديةأ ألسةبمب  1974يةأ رةم   الس د منمن مجكو الةذ  تةدأس النةم   لحة   ل الىةه

(ذكدت ل نهم أنهم "أمن  " وتتعلق بملخ وص   القوم   للمنطق 
1

. ويأ يتد  ى  د  صةمر )

للنم   يديقم ريم  م ويدى  ين   أىممةا رةد  لفةالت ين ة   نمأل ة  بحلةب و ميةق، منهةم يةأ 

ت ين ة  يةأ ، كمم شمركا يدىته الفن   يأ مهدجمنةم1973و  1972سوق االنتمج يأ رممأ 

بعض المدن السوري  ويأ لبنمن، وأشةهد ينةمنأ الةدىص هةو: يديةد سةدور. وكمنةا للنةم   

 نيمطمت ثقمي   أيضم م  ىب   ايتتمب  ورات تعل م   مدرس   و  دهم.. 

 بعد ذلك ىمما مجمورمت مة  اليةبمب يةأ القةدق بتيةكل   يةدق ريم ة   لكةد  القةد .

ب البعةث أ تمبع لمنحم  شب ب  الثور  التمبعة  لحةيويوجد لمل م يأ منطق  رفدي  نم  ريم 

كةد  العدبأ االشةتداكأ، وصةملتمن أهل تةمن لةبعض ألعةمب القةوق ايتتحتةم مةؤخدا، وملعةب ل

 القد .

 

 

 

                                                           

تيك  أول مجلس ل ار  للنم   بمالنتخمب م  السم  : منمن مجكو رأل سم، م طفل ىدور نمألبم  -1

للدأل س، ل در رمد أم نم للسد، لس  لمجأ رثممن أم نم لل ندوق، أم   رلو ومحمد رلأ أوسو 

       ويوز  رمرف مسلم أرضمء.
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 الحياة الدييية في ج.الكرد
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 البحث األول

 

 مقدمة

ئمت مذاته واكتيف ب ئته وتأم  يأ مح طه، رأق  رندمم تعدف اإلنسمن األول رلل

 ع  أمم لطب األمور العج ب ؛ الممتع  منهم والمخ ف ، المف د  منهم والضمر ، تحدث يأ ا

لحواهد لك اتب ده،  ون أن يدق بع نه المجد   ألداً يخلقهم أو يقو  بهم. وهو يتأم  يأ 

دوث لم، هطول المطد والثلج، المتنمىض  الكث د ، مث  ظهور اليمس والقمد و دوبهم

لمملح ، عذب  واه الالبدق والدرد، الس ول الجمري  والف ضمنمت العن ف ، الن دان القوي ، الم م

 نع ارتقد أنه البد م  وجو  ىوق ت… الخ ب والجدب، ومختلف محمهد الح م  والكون

 ك القوقتل ن ب  تلك األمور كلهم، ومم هأ لال للدق محمهدهم وتجل مت لرا تهم. وربمم كم

 م يأذاتهم لدوبم وصدارمت أيضم. يأطلق رلل تلك القوق الخف   الجبمر  التأ تتحك

 الطب ع  اسم "اآلله ".

ه، ظمألفويأ البداي ، ارتقد اإلنسمن أن هنم  العديد م  اآلله ، ولك  والد منهم 

 د، وللهلمطه اوسممهم بأسممء مختلف ، كإله اليمس، ولله القمد، ولله البدق والدرد، ولل

ء أسمم ال . يقد كيفا الحفديمت يأ مواىع الع ور الغمبد ، ر … السممء، ولله الخ ب

لهم اإلنسمن القديم، لتل أصبح لك  شعب أو لىل ، و مدين  م أالعيدات م  اآلله  التأ بجَّ

 أكثد م  لله. 

 دويأ ر ور متأخد ، استقد األمد م  ىب  النبأ "زرا شا" رلل وجو  لله وال

 أطلقمس طد رلل األرض والسممء ومم ب نهمم. يهو خملق لك  شأء، ولم يخلقه ألد، و

 Xwedan، "الذ  أرطل نفسه" ولم يخلقه ألد. أو أنه م  Xwedaرل ه األكدا  اسم 

  ملل.)المملك أو صملب اليأء(، وهذا أيضم يتفق مع التفس د العلمأ لوجو    تع

ت مألنمكمن االرتقم  بأن اإلله األولد خلق ك ورلل  وء هذه المعتقدات الجديد ،

ع  مقدس  سم ا بملمالألك ، وهأ تنفذ أوامده يأ شؤون الخالألق، وتت دف يأ الطب 

 والكون بمي ئته. 
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 مالمح للمعتقدات الدييية

 في ميطقة ج.الكرد لفترة ما قبل الميالد 

 

يةدات اآلالف يؤكد البملثون أن الح م  استمدت يأ لوض نهةد رفةدي  رلةل مةدق ر

ديث م  السن  . يبجمنب ت  ر    ارا، توجد ىدي  زرار   تعةو  للةل الع ةد الحجةد  الحة

 ق. . كمةةم توجةةد ريةةدات الةةتالل والمواىةةع األثديةة  األخةةدق  ون تنق ةةب، /5000–8000/

ديونة  وهأ تعو  للل يتدات ىديب  أو بع د  م  ذلك التةمري ، واليسةتبعد وجةو  مؤشةدات م

 قدات وربم ات ىديم  سمبق  لمم هو معدوف لتل اآلن يأ المنطق . ي هم تعو  لمعت

يةةأ جبةة  ل لةةون "منطقةة  رفةةدي "، اكتيةةف ه كةة   Duderiyêيفةةأ كهةةف  و ه ريةةه 

  وتمه "ىبةرحمأ لطف  ن مندرتملأ بحمل   ي  تدل رلل أن لنسمن ن مندرتمل كمن يقو  بدي  م

در الطفةةة  المةةةديون أربعةةة   ألةةةف رةةةم "، كمةةةم وجةةةد رأس رمةةةح مةةة  ال ةةةوان رلةةةل صةةة

ولجدأملس تحا رأس األخد، أ  أنه كمنا هنم  معتقةدات وأيكةمر وطقةوس، ربمةم كمنةا 

 بداأل  ، ولكنهم ت لح أن تنسج رل هم رقمألد  ين  . 

ويعتقد أن معبد ر    ارا هو ألد أىد  معمبد مةم ىبة  المة ال  يةأ منطقة  رفةدي  لةميظ 

إلله الذ  شة د المعبةد ألجلةه، لال أن اآلثةمري   رلل مالمح بنمأله القديم، وال يعدف بملضبط ا

)يف ةدون بأنةةه يعةةو  للةةل الفتةةد  الحث ةة  الحديثةة  مةة  األلةةف الثةةمنأ ىبةة  المةة ال 
1
. ويوجةةد يةةأ (

المعبد م لل، ورلل بمبه آثمر أىدا  بيدي  بمقمي س   د رم ي ، ويدل تدت ب توزرهم رلل 

المعبد وأروىته أسو  بمزلت    خم   طقس مع   يأ العبم   رند الدخول لل ه. ويحدس بمب

مع أشكمل لإلنسةمن الثةور وتممث ة  أخةدق، وهةأ تية د لةدق بعةض البةملث  ، للةل أنةه كةمن 

رميه الثور"، مكمن  رمل ة  لةدق المتعبةدي  يةأ  -إلله  الجبمل "ريتمر"، ولله الطقس "هد  

)هذا المعبد يأ مدلل  مع ن  م  تمريخه
2
) . 

سةةة  مةةة  تةةة  ر نةةةدارا التةةةأ تعةةةو  للةةةل العهةةةد األخم نةةةأ كمةةةم رثةةةد يةةةأ السةةةوي  الخمم

مي ا " "الفمرسأ"، رلل تم م  م  الحجد البلور  نقش رل هم لله الخ د الير شتأ "أهةورا

 ./179أبحمث الندو  العلم  ، ص/الممتد مع ىدص اليمس المجنح، 

ويةةأ ىديةة  خةةداب شةةمس رلةةل جبةة  ل لةةون ىسةةم "شةة دوان"، يوجةةد نحةةا لةةدأس ثةةور 

مس رلل نجفمت بعض الدور األثدي  القديم ، ورلل واجهة  معبةد )لةم يبةق منةه وىدص للي

                                                           

 ق. .1200، والفتد  الحديث  يق د بهم بعد رم  /139سمعمن ص /ربد   لجمر، كن س  ممر  -1

لن رسم األسو  والح وانمت الخداي   رلل األبواب والممدات، هأ م  رم ات اليةعوب اآلرية   -2

 ./19لحممي  المكمن بطديق  سحدي ، / . رلأ أبو رسمف، معبد ر    ارا، ص
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سوق نجف   خم ( رسم نميد لقدص اليمس والقمد، ألمط بهمم م  كة  جمنةب رأس ثةور 

ولكل   م  اليهد. ويقول البملثون ر  ذلةك، بأنةه ربمةم كةمن مةدخال تمبعةمً لمعبةد وثنةأ مة  

 ./105عمن، صلجمر، ممر سم/القدن الثملث للم ال ، 

)وربم   محمهد ورنمصد الطب ع  كملقمد واليمس
1
هأ مة  العبةم ات اآلرية  القديمة   (

يأ كد ستمن، ل ث كمن الير شت ون يعتبدون اليمس والقمةد يةأ جبهة  الخ ةد ومكةميح   

لليةةد. يلليةةمس مكمنتهةةم المدموىةة  يةةأ الديمنةة  الير شةةت   ىةةديمم، يهةةأ ر ةةون اإللةةه "آهةةورا 

، وارتبدهم الهوريون ىبلهم للهةمً، وسةموه اإللةه "م ثةدا" منبعةم /375وف، ص يمكون/مي ا"، 

 للنور وللهم للحق ق ، ويتجه اإليي يون لمل مً لل هم يأ صلواتهم. 

ل مي  للل مم سبق، تقول الم م ر التمريخ   أن اإلله "نمبو" كمن يعبد يأ جب  ل لةون 

)"سمعمن"
2
بةولص /نهمي  القدن الدابع المة ال  ، ، واستمدت ربم ته يأ منمطق ل لون للل (

، ويةةأ القةةدون السةةمبق  للمةة ال  ومةةم بعةةدهم أيضةةم، وكمنةةا لةةه ه مكةة  هممةة  /83-81يتة م، ص

منتيد ، وأ خمه يأ موىع ىدي  "كفد نبو" الحمل  ، وال ييال اسم العلم "نبةو"  ارجةمً بة   

ايدي ، وىد اكتملةا ه ئتةه األكدا  يأ جب  ل لون. و"نمبو" م  اآلله  القديم  لدق شعوب الد

جةورج /ووظمألفه لةدق اآلشةوري  ، وأن طةا بةه الحكمة ، وأصةبح ينةم ق "ينبةوع الحكمة "، 

 . لب ب، ال ييدي  بقميم  ي  ىديم/

 ، أن القةمطن   رلةل  ةفمف/55رللة  العيةد  آالف، ص/أمم كيينفون ي ذكد يةأ كتمبةه 

 نهد كملوس "رفدي "، كمنوا يقدسون أسمم  النهد. 

  ىةديم يم  بعض نبمشأ اآلثمر، أنهم رثدوا بجوار ىدي  "سمت من" رلل مدي  أثةدكمم أ

ون،  م ريم  موتل، ويأ وسط المدي  تمثمل  يك أجوف بحجم أكبد م  الطب عأ المد اللة

 وهذا والريب م  طقوس العبم ات الوثن   والمس ح   اللقم.

طقة  اسةةم "شةة خو"، كمةم يةةدرج لةدق األكةةدا  يةأ الجبةة ،  ون   ةةدهم مة  شةةعوب المن

بةمر وش خو هو اسم لله كمشأ )نسب  للل اليعب الكمشأ م  أسةالف األكةدا (، وكةمن مة  ك

  يمكونوف، م ديم/./اإلله  المحبوب   لديهم، وسلطمن اآلله ، ولله األرض، 

، أن ربةةم   اإللةةه "م ثةةدا" الم تةةمهور ، ظلةةا /51ص/ويعتقةةد البملةةث جةةورج لب ةةب، 

ويةةةأ أوربةةم لتةةةل القةةدن الثةةةمنأ للمةة ال ، ويدمةةةي لل ةةه بطةةةمألد ىمألمةة  يةةأ اليةةةدق األ نةةل 

                                                           

و لله القمد والم مه، ويعبده ىو  لبةداه م الخل ة  كمن اإلله الكب د يأ بال  الدايدي  هو "س  " وه -1

 ./116/، و /  .يدزات، ص  382لف ل ب س دبج، ص –يأ مدن "أور" و "لدان". / الدموز 

يسمل لتل القدون األولل للم ال  "جب  نبو" نسب  للل اإلله  -سمعمن الحملأ –كمن جب  ل لون  -2

 لد ، وكفدنبو، موجو   بملجوار اليدىأ للجب .نبو الدايد . وال تيال أسممء مث  "نب " اسم ب
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)الطمووس
1
.  وىةد انتقلةا ربةم   م ثةدا مة  اليةدق للةل الغةدب رلةل يةد الدومةمن، وكمنةا (

 يمن  م ثدا م  أكثد الديمنمت شعب   يأ العهد الدوممنأ، ولق ا الير شةت   والم ثداأل ة  يةأ 

بة   الجنةو  الدومةمن، ألنهمةم كمنةم يجسةدان القدن الثملث الم ال   تدل بةم رح مةم وخمصة  

ال داع المستمد ب   الخ د واليد، وىد بدا األمد لفتد  م  اليم  بةأن المةلل هةو لمةم لفةوز 

 ./369ي ل ب لتأ، ص/المس ح   أو لديمن  م ثدا، 

وس أتأ اللقمً يأ كتمب اإليي ي  ، بأن طمألد الطمووس يأ المعتقدات اإليي ي ، يدمةي 

مالألك  "طمووس ملك"، وله نقش مي وج يح ط بداألد   منهم صةل ب موجةو  للل رأل س ال

التةأ تحة ط  الةداألد  . و537رلل مذبح كن س  يأ ىدي  ك ممر، يعو  تةمري  بنمألهةم للةل رةم  

بمل ل ب المتسمو  األ الع، وهو شك  موجةو  بكثةد  رلةل اآلثةمر التةأ تعةو  للةل الفتةد  

)اإل ديق  
2
  : تدمةي للةل األرض وجهمتهةم األربةع. وكمةم هةو ، هأ لسةب المعتقةد اإليةي(

معدوف أيضةم أن ال ةل ب الم تةمهور  متسةمو  األذرع، رلةل خةالف ال ةل ب المسة حأ 

 الذ  تطول ذراره السفلل. 

طقة ، وبخ وص الدالالت الدين   القديم  لبعض المةيارات القديمة  الموجةو   يةأ المن

 الةةذ  يقةع رلةل ىمةة  جبة  شة   بدكةةمت، شايخ بركااتيعتبةد اإليي يةون والةدروز أن مةةيار 

عبةداً مة ال ، ممقمممً أللد ش وخهم، وكمن الميار يأ يتد  مم ىب  الم ال  لتل القدن األول لل

 ، مثلمةم كمنةةا مدينةة /46شةةعث، ىلعة  سةةمعمن، ص/لإللةه اإل ديقةةأ "زيةوس" للةةه ال ةمرق ، 

 س دوس مدكياً همممً لعبم   اإلله   "أث نم وزيوس". 

"بمرسةةأ"  Parsêاإليةةي   يةةوق جبةة   Parse Xatûnمرسةةه خةةمتون" ورةة  مةةيار "ب

  المط  رلل أرياز مة  جهة  اليةممل الغدبةأ، تقةول الم ةم ر، لنةه كةمن مو ةع مقةم   او

 . /97-96اب  اليحن ، ص/رل ه السال  ومعبده، 

 او . ور  زيمر  لنمن المعدوي ، يقول رنهم اب  اليحن : لن ي هم ىبد أخأ النبأ  

س"، ار المسةمل لمل ةم "نبةأ هةور " بجةوار المدينة  األثدية  القديمة  "سة دوأمم المةي

بة  ا/تلةه، ي قمل أن ي ه ىبد "أوريم ب  لنةمن" ألةد ىةم   النبةأ  او ، ل ةث  ية  هنةم  بعةد مق

 ./225اليحن ، ص

                                                           

"م ثدا" هو لله الخ ب والخضد  واليمس والنور، وت ور األسطور  اآلري  القديم  اإلله  -1

م ثدا به ئ  شمب ىو ، ي دع ثورا كب دا بخنجده، ل سقأ بدمه ك  نبمتمت الحقول، ويخلق م  

كمنون األول، أمم ر د ى ممه م   25يأ  أشالأله ك  ل وانمت البدار . ور د م ال  م ثدا يقع

 آذار، يو  االنقالب الدب عأ " يو  ر د نوروز".  21الموت، يهو يأ 

 نق د بملفتد  اإل ديق   العهو  الثالث : ال ونمن   والدوممن   والب ينط  . -2
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وممم يلفا االنتبةمه أن النجمة  السداسة   التةأ تدمةي للةل الديمنة  ال هو ية  والنبةأ  او ، 

لعديد م  الدور القديم  التأ يعو  بنمؤهةم للةل القةدن التمسةع ريةد للمة ال ، وىةد توجد رلل ا

و ةمز  تبةه  Çobanaوچوبةمنلأ  Maratêوجدت ذلك رلل بعض الدور يأ ىةدق معداتةه 

Gazê "وتدنةةده، وهنةةم  ىبةةد يةةأ مقبةةد  مةةيار "ىةةده جدنةةه ،Qere curnê  منقةةوش رلةةل

)واجهمتهم األربع  نجمو  سداس  
1
هنم  سكمن يهو  يأ ج.الكةد  يةأ ريةدينمت . كمم كمن (

 وثالث نمت القدن المم أ. 

ملمةمء كل مي  للل مم سبق، يإن أكةدا  رفةدي  ال ييالةون ي قِسةمون بمكونةمت الطب عة ، 

والنةةةمر والتةةةداب واليةةةمس والقمةةةد..، ويلةةةد ون صةةةغمرهم بجمةةةدات النةةةمر لحمةةةميتهم مةةة  

 المقدس  بملنمر كطقس هم . األمداض واألرواب المؤذي ، كمم يض ئون األممك  

 نعتقد أن مم ذكد أراله، يحم  يأ ط مته  الالت  ين   لمدللت  : 

 لدأل سة  .ا: كمن تقديس الطب ع  وربم   ىواهم وآلهتهم م  المعتقةدات ما قبل الزردشتية

 وكمنةةا لهةةم بعةةض رموزهةةم المقدسةة  أيضةةم، منهةةم ال ةةل ب المتسةةمو  األذرع الم تةةمهور 

طفةمل ا" الةذ  اليةيال يدسةم رلةل أجسةم  األطفةمل المد ةل، أو تعلةق بمألرمي اإلله "م ثد

 والح وانمت، كمم يدسم رلل األ وات المنيل  . 

م" ومة  وجديد بملذكد أيضم أن اسم ألد آله  الم ةدي   "أسةالف األكةدا " كةمن "نمزات ة

دا ، ألكة، نمزو، نمزل ه، نمز، هو اسم رلم مؤنةث اليتداولةه   ةد اNazêالمعدوف أن نمز  

 وربمم كمن رلل صل  وث ق  بهم. 

 قم.: كمنا للنمر ولليمس مكمن  رل م يأ معتقداتهم كمم ذكدنم سمبعهد الزردشتية

لةل روهكذا، ورلةل  ةوء هةذه المعتقةدات والمؤشةدات الطقوسة   والتقمل ةد التةأ أت نةم 

ر ةةد ذكدهةةم، يمكننةةم القةةول لنةةه ال تةةيال تيةةمهد يةةأ منطقةة  رفةةدي  بعةةض المعتقةةدات مةة  

 العبم ات الوثن   اآلري ، وطقوس م  الديمنمت المس ح   وال هو ي  والير شت  .

ومم يدرم ىولنم هذا أن الدول واليعوب التأ كمنا تدي  بملعقمألةد اآلرية  القديمة ، وهةم  

الهوريون والحث ون، أو التأ ارتنقا الير شةت   كملم ةدي   والفةدس، ثةم تلةك التةأ ارتنقةا 

  ، أو التةأ ربةدت اإللةه نةمبو كمآلشةوري   والدايةدي   رمومةم، أو ىدسةةا ال هو ية  كملسةمم 

اإلله زيوس كمل ونمن، وأخ دا الدي  اإلسالمأ، يإنهم جم عهم وصلا للل ج.الكد ، لمم رة  

                                                           

 . ربمةم 1913هةد/1332هو ىبد خل   ب  رش د لسة  يةمت كو مة  ىدية  كوبلةك، ويمتةه يةأ رةم   -1

كمنا النجو  واألشكمل السداس   م  رم  البنمأل   ال هو ، يفأ تلك الفتد  كةمن سةكمن ج.الكةد  مة  

المسلم   واإليي ي   يقط. ولك  يقمل بأن صملب القبد المذكور كمن رلةل رالىة  بملممسةون   التةأ 

  .1885كمنا تنيط ل نهم يأ للب، وكمن لهم مقد رلنأ يأ لأ العيييي  سن  
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طديةةق االلةةتالل، أو ربةةد اإلىممةة  واالسةةت طمن ي ةةه. وتدكةةا كةة  والةةد  منهةةم " يمنةةمت 

 مع ل م  سكمن المنطق  ربد العهو  المديد . وشعوبم"، أثمرا ورقمألد وطقوسم تممزجا
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 البحث الثمنأ

  

 الديانة المسيحية

 

واجها الديمن  المس ح   محمرب  شديد  م  اإلمبداطورية  الدوممن ة  وكهنة  العبةم ات 

)القديم  م  زر شت ه
1
 و  دهم. لال أنهم أصبحا الديمن  الدسم   للدول  الب ينط   يأ رهةد( 

 . بعد انف ملهم ر  رومم  331داطور ىسطنط   سن  اإلمب

از هةمراً از هةدت انتيدت المس ح   يأ منمطق ج.الكد  يةأ القةدن الثملةث للمة ال ، و

شةةديداً، وبن ةةا ريةةدات الكنةةمألس واأل يةةد  وأمةةمك  العبةةم   األخةةدق كمألرمةةد  واألبةةداج 

)الفديد  يأ نورهم، رلل طول المنطق  ورد هم
2
) . 

عهد المس حأ، أصبحا بلد  جنديدس الحمل   مهداً للدهبمن مت يأ شةمملأ ويأ أواأل  ال

كن سةة ، وييةةدف رلةةل  800سةةوريم، أمةةم سةة دوس "نبةةأ هةةور " يقةةد كمنةةا أبدشةة   تضةةم 

)األ يد  والمتعبدي  والنسةم 
3
ي هةم أسةقف خةمص. كمةم از هةدت المنطقة  از هةمراً كب ةداً،  (

بن ة  الدين ة  القديمة  المنتيةد  يةأ كة  زوايةم واز لما بملسكمن، وال تيال أطةالل وآثةمر األ

المنطقةةة  شةةةمهد  رلةةةل المكمنةةة  الدين ةةة  والحضةةةمري  لمنطقةةة  جبةةة  األكةةةدا  يةةةأ الع ةةةور 

 المس ح  .

 لخداب يةأاستمد الحمل رلل هذا االز همر للل بداي  العهو  اإلسالم  . ثم ل  بعدهم ا

تد عهةةد العبمسةةأ، لةة   اسةةتهالمنةةمطق اليةةممل   الغدب ةة  مةة  سةةوريم، وخمصةة  يةةأ نهميةة  ال

 األمداء المحل ون بملخالي  ولكموا بمستقالل ر  بغدا . 

وىد تسببا الحدوب ال ل ب   يأ  ممر كب د للقدق والمعمبد، ول  اإلهممل بمم سلما 

منهم بسبب هجد  السكمن رنهم، خمص  ل نمم تحولا المنطق  الممتد  م  ل لةب للةل  يلةو  

كد  للل منطق  لدو ي  ومسدلمً للقتمل والغةيوات المتبم لة  بة   "ر نتمب"، مدوراً بجب  ال

 المسلم   والفدنج .

                                                           

 م ال  . 228لملك أر ش د الير شت    يمن  رسم   لإلمبداطوري  الفمرس   رم  ارتمد ا -1

ت منمً بملممر سمعمن العمو  ، انتيدت العبم   رلل األرمد  يأ منطق  ج.الكد  للل  رج  يقول  -2

 معهم األب بولس يت م، بأن ج.الكد  تحول للل  مب  م  أرمد  العبم  .

أن الم ةةطلح كةةد   األصةة ، يملنمسةةك بملكد يةة  ميةةتق مةة  "نسةةم " جمةةع "نمسةةك"، ويعتقةةد  -3

 الم در "نمس   = المعدي "، والنمسك: هو ت غ د وتحبب للعمرف والحك م. 
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 ح  لال أنه ر م ارتنمق سكمن ج.الكد  للدي  اإلسالمأ، تدكا المس ح   ب ممت وا

ل ةل ب ارلل ل متهم الدين   يأ القدون الاللقة ، ومنهةم رلةل سةب   المثةمل، اسةتخدا  رسةم 

 ةة  يةةأ مت، وتبنةةأ لىممةة  شةةعمألد منمسةةبمت األسةةبور   واألربع نكتعويةةذ  للحمميةة  مةة  السةة ئ

  و  دهم. الويم . ل مي  للل تقديس مواىع العبم   المس ح   القديم  كملكنمألس والميارات

وىد أنجب ج.الكد  رجمل  ي  مسة ح    معةدوي  ، كةمن لهةم أثةد كب ةد رلةل النةوالأ 

وريم اليةةممل   ومةة  ب نهةةم جبةة  الكةةد . الدين ةة  والعلم ةة  والثقمي ةة  والتمريخ ةة  لمنةةمطق سةة

)وسنذكد هنم أبدز هؤالء الدجمل، كمم ور ت تداجمهم يأ بعض الم م ر التمريخ  
1
): 

 م.708 -633مار يعقوب الرهاوي   -

يقةةول المةةؤر  البطديةةد  م خمأل ةة  الكب ةةد، أن مةةمر يعقةةوب ))ولةةد يةةأ ر نةةدابم يةةأ 

يأ سه  جويةق، شةمملأ مدينة  رفةدي  بنحةو الجوم ((، ور ندابم: هأ موىع رنديب  الحمل   

  مة  100كم. وكمنا ىدي  رممد  ي مم مضل، وشوهدت يأ موىعهم مؤخدا ورلل بعد /4/

ت  ر نديب  ىطع م  الفس فسمء، يعتقد أنهم تعو  للكن سة  التةأ كةمن ي ةلأ ي هةم مةمر يعقةوب 

)الدهمو 
2
) . 

السةةفح    تلعةدا الواىعة  رلةل ةم ر مةمر يعقةوب يةأ بداية  شةبمبه بلدتةةه ر نةدابم للةل ىدية

  وات رديةدالجنوبأ لجب  الي   بدكمت، التأ كمنا مدكياً  ين مً همممً، وبقأ يةأ  يدهةم سةن

 بقةأ ي هةمللل أن انتخب أسقفمً لمدين  الدهم "أوري " مة  رواصةم العةملم المسة حأ ل نهةم، و

م   يةةأ  يدهةة ، و يةة708مةةد  أربعةة  أشةةهد يقةةط، رةةم  بعةةدهم للةةل تلعةةدا، وتةةويأ ي هةةم رةةم  

 الكب د.

  البطريرف يوحيا الرابع. -

جنةةوبأ مدينةة  رفةةدي ، ويعةة ش رلةةل   Kurzêlêكةةمن راهبةةمً يةةأ  يةةد كورزيةة  جومةةه

 تةه مةم العمو ، يذاع صة ته، وانتخبةه األسةمىف  بطديدكةمً رلة هم يةأ الدهةم، و امةا بطديدك

 رأس العةة    ، و يةة  يةةأ كن سةة 922يقةةمرب ثالثةة  ريةةد رممةةمً. تةةويأ يولنةةم الدابةةع رةةم  

 الكبدق يأ الجييد  السوري .

                                                           

المعلوممت التمريخ   واآلثدي  لول الفتد  المس ح   م  الم دري  التمل   : "مقمالت يأ اآلثمر  -1

 "، لألبةوي  يوسةف ىوشةمىجأ، وبةولس . "العمو يون أبطمل 1977السوري "، لألب بولس يت م، 

 يت م.

 يقمل لن تلك األر    الفس فسمأل   أزيلا، رندمم سوق صملب األرض لقله لليرار . -2
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 البطريرف يوحيا السادس. -

 ً  يةأ كمن راهبمً م  رهبمن  يد كورزي  جومه، ونمسكمً رلل العمةو . انتخةب بطديدكةم

   لمد  سنت   ون ف، وتويأ يأ رنتمب.954رم  

)مطران سيروس تاودوره "تيودروس" -
1
 م. 393-466 (

  منةذ   يأ مدين  انطمك  ، ردف الدهبنة 393" رم  ولد المطدان تمو وره " رزق  

تةةد  السةةمبع  مةة  رمةةده، وبعةةد ويةةم  والةةده وزع كةة  أموالةةه متفد ةةم للدهبنةة  والعبةةم  ، ي

دوس انطمك ة  وصةمر راهبةمً يةأ  يةد النق ةد  "لوارتةةه "، ثةم رة   مطدانةمً رلةل مدينة  سةة 

ع  لسة دوس أبدشة   واسة  ، وبقأ ي هةم نحةو ثالثة   رممةم. كمنةا 423"النبأ هور " رم  

جبة  كن س  وىدي  تعج بملسكمن، ومعحم تلك القدق هأ مم تعدف ال ةو  ب 800تيم  زهمء 

 الكد . 

، كمن تمو وره ألس  أهة  ر ةده رلمةم، ويعةد نمبغة  زممنةه، وألةف العديةد مة  الكتةب

ً 444أهمهم كتمبه المسمل "التمري  الدينأ" الذ  كتبةه رةم    مف ةالً   ، ل ةث ىةد  ي ةه وصةفم

  لأللوال الدين   يأ ىدق أبدش ته، مع وصف لمدين  سة دوس ومعملمهةم، كمةم وصةف ل ةم

 شخ م م  أربمب الفض ل  يأ منطق  مثلث س دوس. 75

 م.410-347مار مارون  -

أن  اختلفا الدوايمت لةول مكةمن وال   )مةمر مةمرون( مؤسةس الطمألفة  الممرون ة ، لال

واألىةةوق هةةو أن مةةمر مةةمرون رةةمش يةةأ وا    األب بةةولس يتةة م يقةةول بةةأن الةةدأ  الحةةديث

رفدي  يةأ منطقة  أبدشة   ىةورش، بة   كلةس وأرةياز، ومةمت يةأ "كفدنةمبو" وهةأ لمل ةم 

 ىدي  رلل جب  ل لون. 

م  أبدز مم جلب اليهد  لممر ممرون ، هو تحوي  سكمن جبة  ل لةون مة  ربةم   اإللةه 

  وه كة  كب ةد يةأ ىدية  كفةد نةمبو اآلشور  "نمبو" للل المس ح  . يقد كمن لإلله نمبو أصةنم

الحمل   ومو ع تقديس للسكمن، وكمن ممر ممرون يتألم كث داً لةذلك، يقةدر اىتحةم  جبة  نبةو 

"ل لون الحملأ" بإيممنه، يحم  ال ل ب وصعد الجب ، وأىم  مةد  طويلة  يةأ العةداء بجةوار 

ية  رل ةه، وبطديقتةه هؤالء النمس، يلجأ للل خ م  م  جلد الممري ل نمم تيةتد األلةوال الجو

                                                           

"تمو وره" أو "ت و ورس" أو "ث و ورطس" وجم عهم بهذا المعنل: المقطع األول "تمو، ت و،  -1

الكمم  بمل ونمن   هو: رزق   . ث و" بمعنل  ، والمقطع الثمنأ بمعنل "رزق"، والمعنل 

للقدس  ، يهم يسمون البنمت "تمو" بد "ت" مخفف ،  Tawويستخد  األكدا  أيضم اسم "تمو" 

أ :    .. … ورندمم يأخذ ألدهم النيو  لدق سممع أ ن   جم ل  مثال، ي د  ميجعم: تمو تمو

 ليمس هو رمي اإلله الهور  )م ثدا(.هتمو( يأ الكد ي  تعنأ اليمس أيضم. وا -تمڤ-كمم أن )تمو
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)الفديد  هذه استطمع استممل  أه  الجب  للل المس ح   ولطم األصنم 
1
، وهد  ه ك  نةمبو، ( 

  .398وبنل بحجمرته كن س  كفد نمبو سن  

كمنةا  تويأ ممر ممرون يأ كفد نةمبو، ويعتقةد أنةه  ية  يةأ ىدية  "بةدا " الحمل ة  التةأ

ق، ينةأ مدمةو ثم تحولا بدا  ي مم بعد للل مدكي  مدكياً مدن مً كب داً يأ جب  ل لون آنذا .

 وبن ا ي هم كنمألس وأ يد  رديد . 

ور  ممرون النمسك يذكد األسقف "تمو روه" ت و رتس يأ الف   السم س ريد مة  

 كتمبه /التمري  الدينأ/:

، )) كمن مةمرون ىةد اتخةذ لةه راب ة  كمنةا يةأ المم ةأ كديمة  لةدق ىةو  مة  الكةميدي 

ل ربةم   ه كال للي مط   "يق د كفدنبو وه ك  اإلله نبةو"، يحةول مةم ي ةه للةل ث كمن ي هم 

يةفمء وكةمن اليكتفةأ ب…  ، ثم ابتنل لنفسةه صةومع  لق ةد  يلجةأ لل هةم يةأ ظةدوف نةم ر 

لمةم رمهمت الجسد يحسب، ب  يةأتأ بةملعالج المف ةد للنفةوس شةمي م مة  البخة  والغضةب ومع

  ر ب  بح مته. وىم  نياع شديد ب   القدق المجمورثم انتمبه مدض بس ط أو ق … للحكم .

 تقةد أنهةمم  ك  منهم يأ االست الء رلل جثممنه. وكمن رلةل الحةدو  بلةد  كث ةد  الدجةمل "يع

 بةةدا " أىبلةةا بأسةةدهم وبةةد ت اآلخةةدي ، وانتيرةةا مةةنهم ذلةةك الكنةةي المد ةةوب ي ةةه جةةدا،

لمحفةد منميعةه ي كدمةون هةذا ايي دوا له رنةدهم مقممةم يخمةم. وهةم مة  ذلةك ال ةو  ينعمةون ب

 …((.العح م بمهدجمن شعبأ

م زارت بعثةة  كب ةةد  مةة  أتبةةمع الطمألفةة  الممرون ةة  يةةأ سةةوري 2002أيةةمر رةةم   4ويةةأ 

سة تخذ وولبنمن ىدي  بدا ، ل ث أيم ت المعلوممت أنه تم التعدف رلل ىبد "ممر مةمرون"، 

ا  بهةذه فةمل  ينةأ يةأ ىدية  بةدأيمر م  ك  رم  منمسب   ين   رسةم  ، وسة قم  الت 4م  يو  

المنمسةةب . والقبةةد لمةةذكور صةةندوىأ اليةةك  مةة  الحجةةد الكلسةةأ األبةة ض، محةةوره شةةدىأ 

  دبأ، ويقع للل الجمنب اليمملأ اليدىأ م  أطالل كن س  ىديم .

 م.459-389مار سمعان العمودي  -  

ن  ور ت معلوممت ى مة  رة  مةمر سةمعمن العمةو   يةأ كتةمب تةمو وره الةذ  كتبةه سة

ن  ، وكمن سمعمن ل مً يةدزق. اسةته  تةمو وره كالمةه رة  سةمعمن بقولةه: ))لن سةمعم444

أيضةمً  اليه د، أرجوب  المعمةور  العح مة ، يعديةه جم ةع أهة  المملكة  الدوممن ة ، ويعديةه

 …((.  الفدس والمم يون واأللبمش واالسكوت ون

                                                           

تقول الم م ر أنه تم استخداج أربع  أصنم  مة  تحةا األنقةمض مة  بئةد ىديمة  يةأ ىدية  كفةد  -1

 نمبو. وىد تأكدنم م  ذلك م  سكمن القدي  كمم شمهدنم تمثمل   منهمم. 
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  مة  هذه القدي  ىديب  يأ ىدي  "س سم أو س س"، ويعتقد أن 389ولد سمعمن يأ سن  

 كم للل اليممل م  ىدي  م دان أكبس. 25بلد  لصالل   الحمل   التأ تبعد لوالأ 

ه كمن يأ صغده رار م للممش  ، وانضم يأ شةبمبه للةل جممرة  مة  النسةم  ىةدب ىديتة

  "س س"، وبقةأ معهةم مةد  سةنت  ، ثةم التحةق بدهبمن ة  ه ل ةو وروس "تلعةدا" جنةوبأ جبة

يةأ تلعةدا ريةد سةنوات، يقةو  خاللهةم بطقةوس نسةك   شةديد  االرهةمق ش   بدكمت، وظة  

ع ىدية    للةل موىة413رلل نفسه تخملف نحم  الديد، لذلك أبعد رة  الةديد، يمنتقة  يةأ رةم  

ث تالن سةةوس " يةةد سةةمعمن الحمل ةة  " بةةملجوار الجنةةوبأ الغدبةةأ للقلعةة ، ورةةمش ي هةةم ثةةال

تقةل ، للةل أن أصةبحا لديةه رةم  . ثةم ارسنوات، ي و  ي هم أربع   يومةم  ون طعةم  ومةمء

 سمعمن للل ىم  الجب  الذ  يسمل اآلن ىلع  سمعمن. 

ربةةةط سةةةمعمن نفسةةةه أول األمةةةد بسلسةةةل  لديديةةة  للةةةل صةةةخد  كب ةةةد ، وراب النةةةمس 

يق ةدونه مة  كة  لةدب وصةوب، وكثةد زواره مةة  المتبةدك   بةه، يفكةد يةأ لىممة  رمةةو  

 مو  بطةولقدبةم مة   ، يجعلةوا لةه صةخد  مثة  العةملإلىمم  رل ه تالي م الز لةم  النةمس وت

ةةس  النةةمس لةةه جعلةةه يعلةةأ العمةةو  بةة   الفتةةد  واألخةةدق، للةة /6/ ل أن بلةة  أذرع ،لال أن  ل م 

ه.  ، وهةةو يقةة م رل ةةه ربم اتةةه وصةةلواته وصةة ممه  ون أن يبدلةة16ذرارةةمً /  36ارتفمرةةه 

دته يةأ نمس والدن م، يذارا شهوكمن يأتأ المعجيات يأ شفمء المد ل، والتنبؤ بألوال ال

 أىمصأ األرض.

رممةةمً رلةةل  37 ، بعةةد أن ىضةةل 459تمةةوز  26تةةويأ سةةمعمن يةةو  األلةةد الموايةةق 

ل ةث  رمو ه. ورايق جنمزته للل انطمك  ، مطدانهم ويدىة  رسةكدي  لفمظةمً رلةل الجنةمز ،

، و ي  مك  أنيلا أول األمد يأ ىدي  ش ح الديد، ومنهم أخذت بموكب رمر  للل مدين  لنط

 طنط ن  ،ي هم يو  أول أيلول م  نفس العم . وبعةد ذلةك بفتةد  ى ة د ، نقة  ريمتةه للةل القسة

  و يةة  هنةةم . أمةةم العمةةو  الةةذ  أىةةم  رل ةةه، يقةةد ىطعةةه النةةمس للةةل يتةةمت صةةغ د  للتبةةد

يةةفمء وااللتفةةمظ بةةه، ويقةةمل لنهةةم كةةمنوا يطحنونةةه ويذيبونةةه يةةأ المةةمء وييةةدبونه بق ةةد ال

  هم.يبق منه لمل مً سوق ىمردته المدبع  وكتل  ب ضوي  صغ د  مو ور  رل و  ده. ولم
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 البحث الثملث

 

 

 الديــن اإلســالمي

 

  ،637 خلا ىوات المسلم   بق م   "ر ةمض بة  ربةد  ةنم" منطقة  ج.الكةد  يةأ رةم  

 ةم  إلبقمء رلل لوس طدت رلل ىدق جومه ومدين  "س دوس" سلممً وبديع الجيي ، مقمب  ا

ثةة  النةةمس ولديةة  معتقةةداتهم الن ةةدان  . واسةةتمد الو ةةع رلةةل هةةذه الحملةة  مةةد  تقةةمرب ثال

  أخةدق. ىدون، كمنا السلط  الدن وي  خاللهةم ب ةد ىةوات المسةلم   تةمر ، والب ةينط    تةمر

 أمم السلط  الدين   يكمنا ب د رجمل الدي  المس حأ. 

 ، شةةهدت المنطقة  رمومةةم ا ةطدابمت ومتغ ةةداتومنةذ نهميةة  القةدن العمشةةد المة ال  

، ومة  س مس   كب د . يقد لكم الينك  ون المنطقة  يةأ القةدن   الحةم   ريةد والثةمنأ ريةد

ازي  بعدهم األيوب ون ثم المممل ك. وتحا  غط األو مع الس مسة   والعسةكدي ، بةدأت مةو

ال ، أو ولهم للةةل اإلسةةالقةةوق الدين ةة  تتبةةدل، وتداجةةع رةةد  أتبةةمع الةةدي  المسةة حأ، لمةةم بتحةة

ية  وجةو  بملهجد  مة  المنطقة  نهمأل ةمً. وكمنةا يتةد  لكةم المممل ةك األولةل )اليدكسة  ( نهم

 م يبةق يةألةالديمن  المس ح   يأ منطق  رفدي ، وهكذا وبنهمي  القدن الثملث ريد المة ال   

 منطق  جب  الكد  م  يدي  بملمس ح  . 

 ية ،  ينةأ جديةد، وهةم أتبةمع الديمنة  اإليي  ، وص  لل هم رن د14و 13ويأ القدن   

د  بة   وكمن مدكي  روتهم منطق  ش خمن يأ كد ستمن العداق. يمنتيدت هذه العق د  الجدية

 سكمن سه  جومه وبعض ىدق جب  سمعمن والكد  كمم سندق اللقمً. 

فةأ، ومسلمو ج.الكةد  هةم سةن  يةأ  ةملب تهم، وجمة عهم تقديبةم مة  أتبةمع المةذهب الحن

لدين ة ، امسلمون   د متيد ي ، ولهم رم ات وتقمل ةد متوارثة  تسةبق أل منةم المعتقةدات وهم 

رلمةةمء  ل ةةمي  للةةل جهلهةةم الملحةةوظ بةةأمور الةةدي  نت جةة  ايتقةةمر المنطقةة  ىةةديمم ولةةديثم للةةل

 راسخأ الق د   يأ أمور الفقه واليدع بيك  رم ، وربمم الختالف اللغ  أيضمً.
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 ي ج.الكردالمذاهب والطرق الدييية ف

لقم رية  توجد يأ ج.الكد  بعض الطدق الدين ة  اإلسةالم   كملديمر ة ، والنقيةبندي ، وا

 وأتبمع للمذهب العلو ، وىد رديا تلك الطدق والطواألف بيخ ة مت ورةمألالت معدوية .

لةةدي  اوسةةنذكد بإيجةةمز المةةذاهب والطةةدق الدين ةة  اإلسةةالم   الدأل سةة   وأصةةحمبهم، ورلمةةمء 

 منطق .المعدوي   يأ ال

 المذهب العلوي

 ينتيةةد المةةذهب العلةةو  يةةأ القسةةم الغدبةةأ مةة  بةةال  األكةةدا ، يةةأ آلبسةةتمن و يدسةةم

ولةةذلك كةةمن مةة  الطب عةةأ أن يكةةون لةةه وجةةو  يةةأ منطقةة  … وأر ةةدو  ومالت ةةه ومةةداش

 . أ اليممليج.الكد ، هذه المنطق  التأ تعتبد امتدا ا جغداي مً طب ع مً للمنمطق الكد ي  

ك  التةأ النم يأ أرجمء المنطق ، واستطالرنم للمةيارات يةأ المنطقة  واألمةموأثنمء تجو

. Dedeتحم  صف  التقديس، صم ينم ميارات وأممك  مبمرك  رديةد  تحمة  أسةممء " ه  ه" 

تةدات، هذا هو لقب  ينةأ لةدق الطمألفة  العلوية ، ولةذلك نعتقةد أنةه يةأ يتةد  مة  الف Dedeو 

 منطق . وتلك الميارات والمواىع هأ:كمن المذهب العلو  منتيداً يأ ال

 Berkaşê .Îbram" ىدب ىدي   ده ده" ىدب ىدي  "ب كأ. "أصالن ده ده "يم مور

Dede   بجمنب ىديHopka .Yarim Dede  "يوق ىدية  "بعةدينم". موىعةم "سةتأ زينةب

 Bizilme" يةةأ ىديةة  "أنقلةةه".  ده ده. "رلةةأ Zerkaشةةدىأ ىديةة    Dewsa  ‘Elîو

Dede  ابابو"سمر "Sari Baba.  ده " و"خل ة  ده دهو"خضد" يةأ شة   الحديةد. "مةديم

" ده دهجنةةوب  دبةةأ "معمةة  أوشةةم أ". مةةيار "سةةفد   Gundî Xelîl" ىةدب ىديةة  ده

 . Mabeta. ل مي  للل الميارات الثالث  الموجو   لول بلد  Tirmûşa دبأ ىدي  

أ ج.الكةةد ، واتخةةذهم وتعتبةةد معبطلةةأ لمل ةةم المدكةةي السةةكمنأ الدأل سةةأ للعلةةوي   يةة

مدكةةياً ل اريةةمً لقضةةمء ج.الكةةد . وبلةة  تعةةدا  نفوسةةهم  1925و1924الفدنسةة ون بةة   رةةممأ 

)نسمه /1974/  1994بحسب لل مء 
1
. كمم يوجد أتبمع المذهب العلو  يأ ىةدق أخةدق (

 ...Şîtka, Şingêl, Xirabî Silugمث : 

فون لعلو  الجعفد ، ويتةأل، وم  المذهب اBiyaومعحم سكمن البلد  م  ري د  ب من 

،  Kapizîأ  "سةم  "، كةمبي   Rêberوهةم  Alaم  خمس رمألالت رأل س  ، هةأ: "آال" 

 . Qerpûz،  ىه ر پوز Ziravkî، زراڤكأ Gozelekگوزه لك 

                                                           

 والمنحدري  منهم. هنم  هجد  كث ف  م  معبطلأ، وهذا الدىم اليعبد ر  العد  الفعلأ لسكمنهم -1
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ي  كةةمن أبنةةمء الطمألفةة  مةةدتبط   بميةةميخهم يةةأ كد سةةتمن تدك ةةم، يةةيورهم رلمةةمء الةةد 

ن شة   دسم ووان، ويبقون يأ القدية  شةهوراً، وكةمالعلويون " ه  ه" ك  رم  م  نوالأ  ي

القةدن  رلأ أشهدهم. لال أن صالتهم انقطعا منذ أواخةد السةبع نمت وأواألة  الثممن نةمت مة 

عبطلةأ المم أ، بسبب الحدوف الس مس   ب    ول المنطق ، ولم يعةد " ه  ه" يةأتون للةل م

لسةةمل  ا  كد سةةتمن تدك ةةم للةةل منةةذ ذلةةك التةةمري ، يتحةةول الةةوالء الةةدينأ للطمألفةة  لمل ةةمً مةة

 السور . 

ومةة  أبةةدز رجةةمل الةةدي  لعلةةويأ معبطلةةأ يةةأ هةةذا القةةدن، شةة   "شةةعبو  يةةمتعجمأ" 

Şe'boyê Fat'ecemê   وهو م  رمأللGozelek وكمن ينم   "بمبم شعبو"، وكمن صةملب ،

أ و" ية، ويقو  مقم  " ه  ه" ش   الطديق  يأ   مبه. تويأ "بمبم شةعب Xudan destكداممت

 أواخد رقد الثممن نمت م  القدن العيدي  ولم يخلفه ألد يأ موىعه الدينأ.

-1916أمةةةم يةةةأ المجةةةمل الس مسةةةأ، ي عتبةةةد المدلةةةو  محمةةةد رلةةةأ خوجةةة  )ويمتةةةه 

( م  معبطلأ، م  روا  العمة  القةومأ الكةد   يةأ سةوريم، والتحةق ب ةفوف 9/2/1965

 . 1961الثور  الكد ي  يأ كد ستمن العداق رم  

العلويون يأ جب  األكدا   غوطمت  ين ة  مة  الدولة  العثممن ة ، وللةل تم  ةي تعدض 

م  مح طهم االجتممرأ السنأ أيضمً. يعلةل سةب   المثةمل كةمن السةن  اليةأكلون لحةم الذب حة  

تعد ةةا "معبطلةةأ" للةةل هجةةو  مسةةلح مةة  ىبةة   1920المذبولةة  ب ةةد العلةةو ، ويةةأ رةةم  

ف العداألأ لبعض أه  السن   يع رد اً م  رجةمل بعض سكمن القدق المجمور ، ثم لن الموى

معبطلأ لالنخداط يأ سلك المل ي م الفدنس  . كمةم تعد ةوا يةأ ثالث نةمت القةدن المم ةأ، 

للل لمل  تيةه د ولسةمء  مة  ىبة  لدكة  المديةدي ، ورأل سةهم الية   لبةداه م خل ة  سةووق 

)أو لةةو
1
علةةوي   يةةأ المنطقةة ، . ولمثةة  هةةذه األسةةبمب وربمةةم لغ دهةةم أيضةةم، تقلةةص رةةد  ال(

 وانح د وجو هم يأ بلد  معبطلأ.

 : Mabetaبعض عادات سكان 

رم ات وتقمل ةد تم ةيهم رة  بةمىأ سةكمن ج.الكةد ، سةوق أمةور  Mabetaل س لعلويأ 

 بس ط  تتعلق بمليؤون ال غ د ، مث : 

 . ال يتيوجون م    د أبنمء الطمألف ، وهذه العم   بحكم المنته   تقديبم لمل م.1

                                                           

تحسةةبمً أل  ارتةةداء، ولوجةةو  بعةةض األمةةور البمطن ةة  لةةدق أبنةةمء الطمألفةة ، كةةمن أهةة  معبطلةةأ  -1

يجتمعون بية خهم " ه  ه" يةأ كهةف، ويتلقةون رلةومهم الدين ة  تحةا الحداسة ، يةأطلق المديةدون 

ىد سمهم الجهة  يةأ وأن مرهم لشمر  مفم هم، أن هؤالء يجتمعون يأ تلك المغمر  أليعمل شمألن ، و

 أن تأخذ هذه اإلشمر  الكمذب  مجداهم لبعض الوىا يأ أرجمء الجب . 
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 يضعون     زيتون مع ريمت موتمهم أثنمء الدي ، وهذه رم   موجو   يةأ ىةدق -2

 أخدق يأ الجب . 

ييةبه  هنم  أمور بمطن   لديهم، للدخول للل الطديق ، يخضع الدا ةب ي هةم للةل مةم -3

قةمل أن االختبمر خالل رد  سنوات، ورند الثق  به، يعطل "السةد" ويةدخ  للةل الطديقة . وي

 مس   شخ مً يأ معبطلأ لمأليون رلل السد البمطنأ، وهةم أرضةمء يةأهنم  مم يقمرب خ

 . Ketine  rêkêالطديق  

 المزارات المقدسة لدى أبياء الطائفة:

 رد هم ثالث : 

ب عةةوش"  - 1   : يقةع شةةمملأ البلةد  يةةأ السةه . وهةةو ربةمر  رةةBerbe'ûşêسةلطمن "ب د 

م نبةع مةمء  ييةد، ويةأ مح طهةمبنل مةيار تقل ةد ، رلةل تلة  أثدية  وسةط السةه ، بجةواره 

  ذور. وىبة الأل  آلثةمر ىديمة . ال ةو  الخةمص للمةيار هةو األربعةمء، وتقةد  ي ةه الةذبمألح والنة

يةةيورون المةةيار سةةنويم يةةأ شةةهد ن سةةمن،  Mabetaرقةةدي  مةة  الةةيم  تقديبةةمً، كةةمن أهةة  

 ويقدمون األ ملأ، وكمن بمثمب  ر د  ينأ واجتممرأ هم . 

 ، ويةأ هةذاDargirêجنوبأ البلد  رلل طديق ىدية   ارك ةد ميار ش   لمو: يقع  - 2

 المكمن مقم  وخداألب ورد  م  اآلبمر القديم .

ع م   - 3  : مكمن مبمر  يقع شمملأ البلد ، وي ه مقم .  Me'mش   م 

 .[21]الم ور أنحد أممك  الميارات يأ 
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 الطرق الدييية في ج.الكرد

ؤالء سةالم  ، يلقةب أصةحمبهم بملميةمي ، ولهةتوجد يأ جب  األكدا  ثالث طدق  ين   ل

: الميةةمي  مديةةدون وأتبةةمع يةةأ ىةةدق المنطقةة  وخمرجهةةم. والطةةدق الدين ةة  الموجةةو  ، هةةأ

 النقيبندي  والديمر  ، والقم ري . 

ول مي  للل الطدق الدين ة  وشة وخهم، هنةم  رةمألالت أخةدق لهةم مةمض معةدوف مة  

م  هم   د االسم، مث  رمألالت: ش   نعسةمن التدي  ولم  المكدممت. أكثدهم لم يبق م  م

"، وشة    Gundî Ĥeboيأ ىدية  خلن ةد، وشة   زينة  يةأ " راجةو ورتمةمنلأ ولملةور  

بوزان يأ ىدية  "سةنمر "، وميةمي  ىةدق: خاللكةم، وكورزية  الجبة ، وراجةو، وكمةدو ، 

 Serkut Şêxوآخدون الييالون مح  تبج   األهملأ ر م صعوب  معدي  تةمريخهم، مثة : 

silêm, Midewer, 

 الطريقة اليقشبيدية: -

 خلا النقيبندي  بلدان اليدق األوسط رلل يةد شة   خملةد 

(  م  أكدا  مدين  السةل ممن   يةأ 1826-1779اليهدزور  )

 ، ونيةدهم 1811كد ستمن العداق. وىد أتل بهم م  الهند رم  

يةةأ أرجةةمء واسةةع  مةة  الةةبال ، وتتلمةةذ رلةةل يةةده مئةةمت العلمةةمء 

لخلفةةمء، وخمصةة  مةة  األكةةدا . ومةة  رلمةةمء الةةدي  األكةةدا  وا

المعمصةةدي  الةةةذي  نبتةةةوا يةةةأ ب ئةةة  نقيةةةبندي ، المةةةال رمضةةةمن 

 البوطأ وابنه محمد سع د، ومفتأ سوريم الي   ألمد كفتمرو. 

وممةةةم يم ةةةي النقيةةةبندي  أن الخاليةةة  ي هةةةم هةةةأ بمألهل ةةة  

  العلم ةة  ول سةةا بملوراثةة ، رلةةل خةةالف بعةةض الطةةدق الدين ةة

 األخدق.  

ل ةوي   اويقول االستمذ رلأ اب  ش   الطديق  النقيبندي  رنهم، لنهم مة  أكثةد الطةدق 

 مرهم بةة  التيامةةمً وارتةةداالً، وأكثدهةةم الت ةةمىم بهمةةو  النةةمس، وربمةةم كةةمن ذلةةك سةةببم النتيةة

 األكدا . 

ىةةم  بعةةض ميةةمي  الطديقةة  النقيةةبندي  ثةةورات وأرمةةمل المقمومةة  الكد يةة   ةةد ظلةةم 

 م وممت والحكم  يةأ القةدن العيةدي ، ومة  أبةدزهم شة   سةع د پ ةدان النقيةبند  زرةالحك

ىةم     ، واالخو  ربدالسال  والمةد وم ةطفل البةمرزانأ1925ثور  األكدا  يأ تدك م رم  

 ثورات أكدا  العداق. 

 شيخ حسين

 استاذ الطريقة النقشبندية
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 1918ش   هذه الطديق  يأ جب  األكدا  هو لس   ب  رلأ بة   او  مة  موال ةد رةم  

1)تمذويلقب بمألس
، وري دته ش خمن. كمن يأ طفولته، وكغ ده م  أطفةمل ىديتةه "كوركةمن (

،  رس القةةدآن والفقةةه لةةدق الخوجةة  السةةنأ الحنفةةأ اليةة   كةةمظم Kurkê Jorinيوىةةمنأ" 

 ، وأسةتمذه 1933االنطمكأ. وأول ات ةمل لةه مةع الطديقة  النقيةبندي  كةمن يةأ  ميةق رةم  

 وهو تدكأ م  "ازم ا".  األول هو الي   ألمد المع "ألمد نممأ"،

 ، تلقةةأ رلةةو  الطديقةة  لةةدق اليةة   ربةةد   1940بعةةد ويةةم  شةة خه يةةأ  ميةةق رةةم  

 ، خلفةةه شةة   لسةة   يةةأ لمممةة  الطديقةة . ويةةأ ذرو  1973 ا سةةتمنأ. وبعةةد ويمتةةه رةةم  

 انتعمشةةهم بلةة  رةةد  مديةةد  الطديقةة  بضةةع  آالف يةةأ جبةة  األكةةدا ، والمنةةمطق السةةوري 

 لمهمجد األورب   أيضم.األخدق ولبنمن وا

تعلة م ىديتةه ل أول مم ىم  به الي   لس   بعد تلق ه العلو  الدين ة ، هةو ايتتةمب ك ت ةمب يةأ

بنةل  القداء  والكتمب  وأمور الةدي . ورمة  خط بةم لجةممع ىدية  "سةمر  أوشةم أ"، للةل أن

 رمممً.  20جممعم يأ ىديته وصمر خط بم لهم مد  تقمرب 

كةمن ىةد ولبمرزي  يأ المنطق ، نذكد شة   نورالةدي   يةمربكدلأ، م  أتبمع النقيبندي  ا

، ثةم ثةور   يدسةم سةن  1925شمر  يأ ثةور  شة   سةع د پ ةدان يةأ كد سةتمن تدك ةم رةم  

 ، ولجةةأ بعةةدهم للةةل سةةوريم، وتعةةدف رلةةل اليةة   لسةة  ، يكلفةةه لمممةةمً لجةةممع ىديةة 1937

 ةث لمم ةأ، و ية  يةأ  ميةق لبعدنلأ ثم ىدي  م دكمن، للل أن تويأ يأ سةت نمت القةدن ا

 لىمم  أبنمأله. وكمن نورالدي  شمردا يكتب بملكد ي  والعدب   والفمرس  .

م يةأ وللي   لس   لمل مً مئمت المديدي  يأ سوريم، ب نهم أكدا  وردب و  دهم، وه

م خضةةوع وطمرةة  شةةديدي  لةةه، يهةةم يعتقةةدون ي ةةه الدجةة  ال ةةملح الةةذ  بإمكمنةةه التنبةةؤ بمةة

 ن.  اليدركه اآلخدو

نة   ، ويؤ   مةع مديديةه يةومأ االث1985يق م الي   لس   يأ مدين  رفدي  منذ رم  

د والخم س م  ك  أسبوع، ل ملأ ذكد يأ جةممع رلةأ بة  أبةأ طملةب القديةب مة   اره، وىة

. وتةةدأس لجنةة  1998ل ةة  رلةةل موايقةة  رسةةم   لياويتةةه الدين ةة  مةة  أوىةةمف للةةب سةةن  

 بع نمت وثممن نمت القدن العيدي . أوىمف رفدي  نحو ريدي  رممم يأ س

 كمن شة   لسة   رلةل رالىة  ج ةد  مةع زرمةمء الحدكة  المديدية  النقيةبندي  يةأ جبة 

ه كةمن األكدا  يأ ثالث نمت القدن المم أ، مث  ش   لن ف وخوجه ىورتم و  دهم، كمم أنة

 رلل رالى  لسن  مع ميمي  اإليي ي   وخمص  المدلو  ش   رلأ بدكمت.

                                                           

 بمعنل "معلم ال نع ". Hosteكلم  كد ي  ميتق  م  "هوسته"   -1
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بدتةه نسمن وىور وذكأ يعدف ممذا يديد وممذا يقول. ثقميته مستمد  م  خش   لس   ل

وللسة د  يأ ل مته الطويل . وللي   أربعة  أوال ، أكبةدهم رلةأ وهةو المدشةح لخالية  والةده.

ه كتةمب رلأ اهتممممت يأ مجمل البحث ر  جذور الطديق  النقيبندي  وأممك  انتيمرهم. ول

 الخملدي  الدا ستمن  ". يحم  رنوان "الطديق  النقيبندي 

-وهنم  ش   آخد للطديق ، هةو الية   ربةداللط ف الكةد  ، أصةله مة  ىدية  "جلبة "

يةأ ىةدق  "روبم "، ويق م يأ مدين  "منبج"، ولديه الكث د المديدي  المط عة   مة  األكةدا 

 منطق  "كوبمنأ" يأ ومنطق  "أوري " يأ تدك م.

من كةجبة  األكةدا ، الية   لبةداه م خل ة  وجديد بملذكد أن زر م لدكة  المديةدي  يةأ 

   شةألكدا ، م  أتبمع الطديق  النقيبندي  أيضم، وكمن ىد خلفه يأ ى م   المديدي  يأ جب  ا

ه مة  ، انتقلا اليرمم  للل رش د ليبو ثم خوج1949لن ف. وبعد مقت  ش   لن ف يأ رم  

، يةدرل موسةل مة  ىةدق م ةدان مت Gewendaىدي  ىورطةم، ثةم للةا يةأ شةمب مة  ىدية  

عةد أن ، كمن ىد رم  لتوه م  رند الية   لبةداه م خل ة  مة  تدك ةم، بBijêrekنعسمن بژيد  

بقةةأ يةةأ كنفةةه ريةةد  أرةةوا . يقةة م "موسةةل أينةةد " يةةأ مدينةة  للةةب، وىةةد بلةة  الخممسةة  

بة ، وال والسبع   م  العمد، وهةو شة   وىةور لةم  الةذكمء، يج ةد اللغة  التدك ة  ىةداء  وكتم

دية  ك  المديي خه لبداه م خل  ، وشديد االلتدا  لذكداه. وىد تنمىص أتبمع الحدييال وي م ل

 لمل م، بعد أن تويأ أ لبهم، وتقد  البمىون يأ الس . 

 شيوخ " شيخ إيحمو": -

، نسةب  للةل شة   Êĥmo Şêxبقدية  "شة    ليحمةو"  Gundî Şêxتسمل  ىدي  الي   

 بلهم يقة مىاستقد هنم  وأسس القدي ، ل ث كمن ألمد الجد األول لهذه العمألل ، وهو أول م  

 . Gu.Dîkêيأ ىدي   يكل 

شة    - بتتبع يدع م  شجد  هذه العمألل  يحهد التدت ب التملأ لسب القد : ش   ليحمةو

محمةةد كلة   وهةةو يةةأ الثممنةة  والخمسةة   مةة   -شةة   سةة د   – Evdî‘شةة   رفةةد   -سة د  

 .2002رمده، ونح  يأ سن  

 Qenterêحمةةو للةةل ىب لةة  شةة خمن، شةةأنهم شةةأن شةة و  ىنطةةد  ينتمةةأ شةة و  شةة   لي

 . ورمأللةة  شةة   ليحمةةو مةة  العةةمألالت الكب ةةد  يةةأ المنطقةة ،Qestelê kîşikوىسةةط  ك يةةك 

  ، ويةأ مةدينتأ رفةديAvrazيق مون يةأ ىدية  "شة  " ىةديتهم القديمة ، ويةأ ىدية  آيةداز 

السةج   أمضل تسع سنوات يأ وللب. ينتمأ للل هذه العمألل  األستمذ أم   ش   كول  ، وىد

 بسبب نيمطمته الس مس  ، وهو لمل م م  الق م ات الس مس   الكد ي  يأ سوريم. 

رةةدف شةة   ليحمةةو وابنةةه شةة   سةة د  وألفةةم هم بمعملجةة  المد ةةل، ولةة  الميةةمك  

االجتممر  ، ينملوا التدا  النمس وثقتهم، ولم يكونوا يبغون منميع مم ي  مقمب  خدممتهم، أمةم 
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 ميدانكي -شيخ عيسى زينو

  اإلت من بملخوارق، مث  التعممة  مةع النةمر و ةدب السة  ، أو مةم شةمبههم، ينةم را مةم مسأل

)يممرسونهم. وىد جمع ش و  ش   ليحمو ب   الطديقت   الديمر   والقم ري 
1
، وكمن يجتمةع (

"أصة "   Ûcaqيأ  ار ش   سة د  يةأ ل لة  الجمعة  ريةدات النةمس للتبةد  بةد "أوجةمق" 

  هم.الي  ، ورجمء تحق ق مبتغم

 مشايخ ميدانكي: -

رلةةةل رةةةم   أصةةةحمب الطةةةدق الدين ةةة ، يةةةإن جمةةة عهم 

يحمولون لي مل نسبهم للل آل ب ةا الدسةول محمةد "ص". 

ورندمم أطلعنم رلةل شةجد  نسةب ميةمي  م ةدانكأ تبة   لنةم 

أنهم يوصلون نسبهم للل رلأ ب  أبأ طملب. ولدق التةدى ق 

بةة   سةةن /، ت 30-25ولسةةمب رمةةد األج ةةمل /كةة  ج ةة  = 

وجو  نقص كب د يةأ الةيم ، ألن األسةممء الموجةو   منهةم 

سةةن  مةة  التقةةويم  900ال تغطةةأ سةةوق يتةةد  زمن ةة  تقةةمرب 

رممةةةم، أ  أن هنةةةم  نق ةةةم 1423الهجةةةد  البةةةمل  لمل ةةةم 

رممم، وهذا يعم ل ريدي  جة الً  500ويدا م يقدر بحوالأ 

"اسةةةمم" مفقةةةو اً مةةة  شةةةجد  نسةةةبهم. ومةةة  بةةة   األسةةةممء 

شةجد  النسةب أسةممء كد ية  صةدف، وهةذا مبعةث شةك يةأ مةدق صةح  و ىةة   الةوار   يةأ

شجد  االنتممء للل آل ب ا الدسول. أمم المتفةق رل ةه لمل ةم، يهةو أن شة و  م ةدانكأ أكةدا  

 بملقوم  ، مسلمون بملدي ، وىم ريون بملطديق . 

  نفسةةه لةةم يكةة  1166 – 1076ومعلةةو  أن اليةة   المت ةةوف ربةةد القةةم ر الك النةةأ 

، ومةةة  موال ةةةد منطقةةة  جةةة الن رلةةةل /203ب ةةةم، بةةة  كةةةد   األصةةة  /ب.ن ك تةةة  ، صرد

)األطداف الجنوب   لبحد ىيوي . وهو بنفسه يقول: ))أنم أرجمأ م  ج الن((
2
) . 

كةمن   Şêx 'Îs، أن جةدهم األول "شة   رة س"  Meydankêوالثمبا م  نسب شة و  

شةة   ر سةةل هةةذا صةةملب  يسةةك  ىديةة  "شةة   رةة س" شةةدىأ بلةةد  تلديعةةا الحمل ةة . وكةةمن

)كداممت ومحتدممً يأ مح طه االجتممرأ، وخلف ولدي  ر سل
1
 وصملح ل مي  للل لبن . ( 

                                                           

 ، 1182 -1118مؤسس الطديق  ال وي   الديمر  ، هو الي   ألمد محأ الدي  الديمرأ  -1

ؤسس الطديق  ال وي   القم ري  هو الي   ربدالقم ر ب  وم -وال ته وويمته يأ جنوبأ العداق. 

موسل ب  جنكأ  وسا الج النأ، وال ته يأ مدين  "ج الن" رلل الجه  الغدب   م  بحد ىيوي ، 

  . وتؤكد بعض الم م ر كد يته.1165أىم  يأ بغدا ، وتويل سن  

 .118و 115قلم، صكتمب ربد القم ر الج النأ للدكتور ربد الدزاق الك النأ،  ار ال -2
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بعةةد ويةةم  شةة   ر سةةل األب، ا ةةطهد آ ةةوات المنطقةة  أوال ه، يم ةةطدوا للةةل تةةد  

ىديتهم وتوجهوا نحو جب  الكد . يأىمموا أول األمد يةأ منطقة  الدوبةمري   يةأ ىدية  آى بة  

Aqîbêم روهم للل ىدي  بلب ، وأىمموا ي هم يتد  م  الةيم ، ومنهةم رللةوا للةل ىدية   ، ثم 

، وهنةم  رد ةا رلة هم Nazaالمجمور ، ثم للل ىدي  نمز أوشةم أ  Bêkê"ب ك أوبمسأ" 

)صةةملب  القديةة 
2
، وهكةةذا اسةةتقد شةة   ر سةةل Meydankêاإلىممةة  يةةأ موىةةع "م ةةدانكأ"   (

 االب  وأخوته ي هم نهمأل مً. 

 ة  صةمر لية   ر سةل واخوتةه ومة  ألبنةمألهم وألفةم هم، مكمنة  اجتممر ة  و ينبعةدهم، 

. متم ةةي  لةةدق سةةكمن القةةدق المجةةمور ، وظلةةوا محتفحةة   بهةةم لتةةل أواسةةط القةةدن العيةةدي 

ل ث كمن النةمس يق ةدونهم لليةفمء مة  األمةداض، ومةص سةمو  األيةمرأ مة  الملةدو    

مر الخمص ، مث   دب السة   ولمةس النةال . كمم كمنا لديهم طقوسهم …وشفمء  المجمن  

 و  دهم. 

 نتسةب ألةديوىف ميمي  م دانكأ موىفمً رداأل مً م  الوجو  الفدنسأ يأ هذه البال ، يلم 

لةد أ -منهم للل المل ي م الفدنس  ، بة  رلةل العكةس، انضةم شة   ربةد  بة  المةدرو خوجة  

ب دنسة   ، وا ةطد بسةب ةد الف Çeteللةل المقمومة  اليةعب   "الجتةه"  -أوال  ش   صملح 

اض ىةةدب ذلةك للةل اللجةوء للةةل تدك ةم واإلىممة  هنةم  نهمأل ةةمً، يمنحتةه السةلطمت التدك ة  أر

 الحدو  السوري ، وبعد ويمته  ي  يأ مدين  رنتمب، ويق م أوال ه يأ استنبول. 

نكأ ويأ ثالث نمت القةدن العيةدي ، أثنةمء ظهةور لدكة  المديةدي ، انقسةم ميةمي  م ةدا

دون معمرض لهم، وأ ق ذلك االختالف للل مقت  شخ    منهم، كمم ىتة  المديةب   مؤيد و

 . 1938شق ق ش   ربد  المذكور سن  

لعيةدي ، أمم لمم  لواء المي خ  الدين   يأ نهمي  القةدن التمسةع ريةد وأواألة  القةدن ا

يهةةو اليةة   معمةةو زينةةو ابةة  لةةج أوسةةممن ابةة  شةة   صةةملح، وكةةمن لةةه مديةةدون ومكمنةة  

فةوذ نمعدوي . وبعد ويمته، ل  محله ابنه شة   ر سةل زينةو، ويةأ زممنةه تداجةع  اجتممر  

رة  رمةد نةمهي التسةع    1997الميمي  يأ المنطق  بيك  رةم ، وتةويأ شة   ر سةل رةم  

 رمممً. وبويمته همدت جمد  المي خ  يأ م دانكأ. 

مةم كمن ش و  م دانكأ رلةل رالىة  ج ةد  مةع آ ةوات شةكمكم ذو  األصة  اإليةي  . ك

 كمنا لهم صل  م مهد  مع أ وات آل شوربه. 

                                                                                                                                               

 رم   تسم   االب  بمسم األب ال تيال  ارج  لدق ميمي  م دانكأ.  -1

 أ  "األ  نمز" التأ سم ا القدي  بمسمهم.  Naz Anىد تكون هأ نفسهم  -2
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هتمةم  ويأ الن ف الثمنأ م  القدن المم أ أخذ أبنمء ميمي  م دانكأ يم لةون للةل اال

المجةةمل  بملقضةميم القوم ة  الكد ية  أكثةد مة  ارتبةمطهم بةةإرثهم الةدينأ، وبةدز مةنهم يةأ هةذا

انكأ. ن ةف سةكمن ىدية  م ةد المحممأ لبداه م ألمد. وهم اآلن رمألل  كب د  تؤلف أكثد م 

 وي هم الكث د م  المثقف   والمتعلم   المف دي  لدينهم ووطنهم وشعبهم. 

 مشايخ بابليت " شيخ عبدالحيان": -

مة   يتبع ميمي  بمبل ا الطديق  الديمر ة  الخةط القةم ر ، ولهةم زاوية   ين ة  رخ ةا

  صة  مةع المديةدي  كة، تمةمرس ي هةم الطقةوس الدين ة  الخم1998مديدي  أوىمف للب رةم  

ل لةة  جمعةة . وكةةمن المدلةةو  شةة   ربةةدالحنمن يمةةمرس مهمةة  استيةةفمء بعةةض األمةةداض 

  سةالل  مةالع ب   بمألسمل ب الطقوس   التقل دي ، يملنمس يعتقدون بوجو  كداممت موروث  

 متم ةي ، آبمأله وأجدا ه. وييهد كبةمر السة  بةأن أجةدا  شة   ربةد الحنةمن كةمنوا يةأتون أمةورا

 النمر بمل د و دب الي ش و  دهم. كحم  

أسد ، يسك  أ لةبهم مدينة  رفةدي . وتدأسةا أسةد   30وتتألف هذه العمألل  م  لوالأ 

ش   ربد الحنمن رسم مً رألمس  ري د  الي خمن ب ةك ممهةور مة  بعةض مخةمت د ووجهةمء 

، ويخةةول اليةة   ربةةد 1926المنطقةة ، ومختةةو  مةة  المستيةةمر الفدنسةةأ يةةأ المنطقةة  رةةم  

)من ب  ش   محمدالحن
1
 بموجبهم رألمس  العي د .  (

بة  ولدق العمألل  صك وكمل ، تعو  للل أواخد القةدن التمسةع ريةد، وهةأ موىعة  مة  ى

 وجهمء وزرممء ري د  ش خمن يأ نوالأ منطق  سدوج، تمةنح بموجبهةم شة   ربةد الحنةمن

كمةةم  ،…((تمناألول الق ةةم   الدين ةة  والدن ويةة  لليةة خمن يةةأ ))كد سةةتمن وردبسةةتمن وهندسةة

 ور  يأ نص الوث ق . 

 وىد جمء ذكةد للية   ربةدالحنمن يةأ بعةض مداجةع الطديقة  الديمر ة ، كمةم يةأ كتةمب

، لذ يقةةول رنةةد ذكةةد  /1861بةةوارق الحقةةمألق لمحمةةد مهةةد  ال ةة م   الةةدواس المتةةويأ سةةن  /

 هو األول مء الذي  التقل بهةم بة   للةب وكلةس: ))ورجة  يقةمل لةه ربةدالحنمن  مألةب رة  شة

، بمعنةل وجو ه م  أه  النوب ((. والنوب  تعنأ للق  الةذكد الجهةد  التةأ يجديةه الديمر ة 

 آخد أنه كمن لديه ل نهم زاوي  تقم  ي هم للقمت الذكد.

ولدق هذه العمألل  شجد  نسةب، وكعةم   معحةم اليرممةمت الدين ة ، يع ةد ميةمي  بمبل ةا 

ثم للل لبةداه م خل ة !!. وياللةظ يةأ أيضم نسبهم للل القدش    وللل ب ا ربد منمف، وم  

شجد  النسب تلةك وبجةالء ذلةك التوجةه المنةوه لل ةه آنفةم، ولكة  ييةمهد أن األسةممء الخمسة  

                                                           

 ، ميررةةة   1824البطمىةة  اليخ ةة   العثممن ةة  العمألةةةد  لليةة   محمةةد، تبةة   أنةةةه مةة  موال ةةد  -1

 . وأنه م  المذهب الحنفأ. وىبده يأ نفس القدي . /1خمنه /الخط ب، التمبع  لقضمء كلس 
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ريد، أو العيدي  األخ د  م  سلسل  النسب، هأ أسةممء مة  

الب ئةة  الكد يةة  المسةةلم  وتتبعهةةم ألقةةمب كد يةة  صةةدي ، مثةة  

ع  تيةةك  "جةةمن" و  دهةةم. كمةةم هنةةم  يواصةة  زمن ةة  واسةة

 انقطمرمً يأ سلسل  النسب تلك. 

وىةةد ور  يةةأ شةةجد  النسةةب اسةةم اليةة   مسةةميد، وهةةذا 

يةةةذكدنم بمليةةة   رةةةد  بةةة  مسةةةميد، األب الدولةةةأ للطمألفةةة  

اإليي ي . كمم ياللةظ  مة  شةجد  النسةب أيضةمً أن العديةد مة  

ميةةمي  شةة خمن القةةدممء أخةةذوا رلةةومهم مةة  أنةةمس يلقبةةون بةةد 

ينةةأ ليةةي  . كمةةم تةةذكد وث قةة  شةةجد  ، وهةةذا لقةةب  Pîr"پ ةةد" 

النسب مداراً م  أن أجدا هم اخذوا الخدى  والمقص م  "يةالن" أو لةبس "يةالن" الخدىة . 

لبةةةمس طقوسةةةأ مبةةةمر  ومعةةةدوف لةةةدق اإليةةةي ي  ، ويلبسةةةه النمسةةةك  Xerqeوالخدىةةةه 

 المت وف "الفق د". 

)ت العثممن  كمنا المي خ  الديمر   يأ ج.الكد  رلل رالى  طب ع   مع السلطم
1
، أمةم (

رالىتهم مع الفدنس    يلم تك  و ي . كمم وىفوا موىفةمً رةداأل مً مة  لدكة  المديةدي . وهةم ال 

ييالون ال يتعمملون بملس مس  كث داً. ولهذه العمألل  نفوذ  ينأ كب د يأ كد ستمن تدك م، ولهةم 

رلةل ركةس  الكث د م  المديدي  يأ منطق  سةدوج و  دهةم ل ةث انتيةمر رية د  شة خمن،

 نفوذهم المتوا ع يأ منطق  رفدي . 

 تد  ميمي  بمبل ا ىةديتهم "ميررة " يةأ ريةدينمت القةدن العيةدي ، واسةتقدوا أول

مدينة   ، ثم بمبل ا، أمم اآلن يهةم يسةكنونMaratêاألمد يأ ىدي  كورزي  جومه ثم معداته 

 ، القةدن العيةديرفدي . وكمن الي   ربةدالحنمن هةو شة   الطديقة  يةأ الثلةث األخ ةد مة  

 ، يخلفه يأ تس  د أمور الطديق  ابنه األكبد ربدالقم ر.2000وتويأ رم  

 

 

 

 

                                                           

 Topel  Osmanيحةتفظ رمأللة  الية   بعكةمز  مهةدا  مة  والةأ للةب " توبة  أوسةممن بمشةم " -1

Paşa  للل جدهم ش   محمد، وهأ م  جملة  هةدايم شةملا ل ةمنمً وأمةواالً لقةمء شةفمء ذلةك الةوالأ

 رلل يد ش   محمد م  شل  ألم به.
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 عالم الدين: إبراهيم خليل بن عبدالحميد عيسى "خليل حمدو"

هو رملم  ي  ومثقةف معةدوف يةأ منطقة  رفةدي . لةه 

محبون كثد، ورالىته بهم هأ رالى  صةداى  وتعلة م، ويةأ 

 واالجتممر  . لطمر الميور  الدين   

وأصةةة   1933رةةةم  ’’ ليكةةأ آخةةةور‘‘ولةةد يةةةأ ىديةةة  

رمأللتةةةه مةةة  ىديةةة  "جلبةةة ".  رس يةةةأ كتَّةةةمب القديةةة  بةةة   

، ثةةم يةةأ مدرسةة  رفةةدي  االبتداأل ةة  1942 -1939رةةممأ: 

. تةةمبع  راسةةته المتوسةةط  يةةأ للةةب رةةم  1949للةةل رةةم  

. و يعتةةةه الفةةةوارق الطبق ةةة  للةةةل النيةةةمط الس مسةةةأ 1952

أواخةةةةةةد ال سةةةةةةمر  لتةةةةةةل 

1955. 

لجةةةممع ىديتةةةه بةةة   نهميةةة   رمةةةة  لمممةةةةم وخط بةةةةم 

، ثةم نةمل اليةهم   الثمنوية ، يمإلجةمز  يةأ االيةديع  مة  كل ة  1959للةل أواسةط  1955رم  

اليديع  بجممع   ميق. يع   مدرسم يةأ ثمنويةمت منةبج، وسةميد بعةدهم للةل السةعو ي  مةد  

للةل سةن  تقمرةده يةأ  1983م  سا سنوات ل عو  للل التةدريس يةأ ثمنويةمت رفةدي  مة  رة

مةةع اسةةتمداره بتةةدريس ل ةةص "أصةةول الفقةةه، والفةةداألض" يةةأ الثمنويةة   1991نهميةة  

 اليدر   بعفدي ، للل جمنب التيا  الخطمب  يأ جممع ال ديق، مع ل ار  أوىمف رفدي . 

مجلةدا، ألمهةمت  2347كتمبةم، يةأ  1709يملك مكتب  خمص  يةأ  اره بعفةدي  تحةو  

 ت والكتةبواللغ  واأل ب والتمري  والثقمي  المتنور ، ل مي  للل أهةم المجةالم م ر الدي  

جملة  مة  و… الدوري ، مث : العدبأ، الف   ، رملم الفكد، رملم المعدية ، الولةد ، الثقمية 

ذا  واوية  اليةةعد القةةديم والحةةديث. وألسةبهم أكبةةد مكتبةة  خمصةة  يةأ منطقةة  رفةةدي  للةةل هةة

 التمري .

 كتاباته وآثاره:

صةةح ف ، ى ةةمس صةةغ د،  90"منمسةةك الحةةج رلةةل المةةذاهب األربعةة ". رسةةمل  يةةأ  -1

 وطبع يأ سوريم. 1977نيدت يأ السعو ي  رم  

تةم صح ف ، منحةا الموايقة  رلةل الطبمرة  و 85"الوس ط يأ التجويد". رسمل  يأ  -2

 نيدهم. 

، نيةدت ريةدون خطةأ منهةم …والتقة … "أخطمء لغوي  شمألع " يأ أسلوب: ىة  -3

 ى د اإلردا  المستمد. –مدارس السعو ي ، بمسم مدرسته  رلل

 مخطوط. –"األ ر   المأثور " المطلق  والمق د ، م  ال ح ح  -4

 االستاذ إبراهيم خليل عيسى
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 . Mafên pîrekan"لقوق المدأ " بمللغ  الكد ي  بعنوان:  -5

 صةةح ف  ى ةةمس 850" المواريةةث يةةأ اليةةديع  اإلسةةالم   ".  راسةة  أكم يم ةة  يةةأ  -6

 مس وسط ". كب د، بمجلدي  " ى 

" الوس ط يةأ المواريةث مةع خمرطة  وراث ة  مدايقة . وزرةا مةدارا رلةل طةالب  -7

 الحقوق واليديع  يأ المنطق  وى د التدجم  للل اللغ  األ .

طةةوط " المقةةمي س والمكمي ةة  واألوزان القديمةة  مقمرنةة  رلةةل القةةدن العيةةدي "، مخ -8

 بملعدب   وى د التدجم  للل اللغ  الكد ي . 

مألد شةةعدي  بمللغةة  الكد يةة ، تعةةو  للةةل خمسةة نمت القةةدن المم ةةأ. ونثةةدات ى ةة -9

 شعدي ، يأ مثمرات اجتممر   أنطقته يأ ى مألد ىل ل ، أو يأ لكم وأمثمل

 

 المساجد في ميطقة عفرين

لةل   بنل ي هم ر1543 . ويأ سن  1495للل رم  يعو  بنمء أول مسجد يأ لممر  كلس 

  مة  1553ق  المولوي . أمم جممع جةمن پةوالت، يقةد بنةأ سةن  آ م متسلم البلدي  تك   للطدي

 3زوايةم و 4مسةجدا و 12جممعةم و 27ىب  رلأ بمشم جمن پوالت بك. ويذكد الغةي  وجةو  

 كنمألس يأ كلس يأ نهمي  العهد العثممن ك وأن سكمن كلس متدينون.

 موز زمة يتج أمم يأ ىدق ج.الكد ، يأىد  المسمجد الموجو   لمل مً يأ ىدق المنطق  ال

   هةم، وىلةبنمألهم ثممن   رمممً. ويعو  السبب يأ ذلك للل رد  وجةو  مداكةي سةكمن   كب ةد  ي

أن ىسممً دين  . ورد  سكمنهم. كمم أن األكدا  لم يكونوا يعديون اللغ  العدب  ، كلغ  للعلو  ال

 م  أكدا  سه  جومه وجب  سمعمن كمنوا م  اتبمع الديمن  اإليي ي . 

 أصةةبحا رفةةدي  مدكةةيا للمنطقةة  يةةأ أواألةة  القةةدن العيةةدي ، كةةمن أول  ارٍ وبعةةد أن 

ن مة  القةد للعبم   تم بنمؤهم يأ مدين  رفةدي ، كن سة  مسة ح   بن ةا يةأ بداية  العقةد الدابةع

وامةع يةأ العيدي . ويأ العقدي  األخ دي ، اهتما مديدي  أوىمف للب ببنمء العديد مة  الج

 لو ىدي  م  مسجد.     ىدق المنطق ، ولمل م تكم  التخ

 وم  أولل المسمجد يأ المنطق  هأ: 

المبنل المسمل "جممع" يأ موىع نبأ هةور ، ومةدون رلةل البوابة  أنةه مة  بنةمء  - 1

 ، وىةةد أ ةة ف الجةةممع للةةل مبنةةل بةةدج ومةةدي  رومةةمنأ أثةةد  ىةةديم 1859هةةد/1276رةةم  

أسةف  البةدج مقةم  يطلةق سداسأ اليك  يعو  للل منت ف القدن الثملث للم ال ، ويوجد يةأ 

، رل ه النمس "ىبد النبأ هور "، أو ميار نبأ هةور ، ويقةمل لن ي ةه ىبةد أوريةم بة  لنةمن
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المسةةجد، مدكةةياً هممةةمً الجتمةةمع أتبةةمع الحدكةة   –وكةةمن هةةذا المبنةةل ،/225ابةة  اليةةحن ، ص/

 المديدي  يأ العقد الدابع م  القدن العيدي ، والتيال تقم  ي ه صلوات األر م . 

 ، يعةو  بنمؤهةم للةل ريةدينمتKaxrêمسمجد بلب  وم دانكأ وم دكمن وليكأ آخور -2

 القدن العيدي 

)، وأمد ببنمأله لبداه م خل  1931مسجد م دان مت، ويعو  بنمؤه للل رم   -3
1
). 

دن مسةةجد صةةالب الةةدي  يةةأ مدينةة  رفةةدي ، يعةةو  بنةةمؤه للةةل العقةةد الدابةةع مةة  القةة - 4

   ./1937بأنهم /بن ا بأموال خل   آ م س دو م مأ رم  العيدي ، و ون رلل مئذنته 

مسةجد مةيار لنةمن، بنةأ مة  ىبة  المدلةو  نةور   يدسةمأ يةأ خمسة نمت القةدن  -5

 . العيدي ، يوق ميار ىديم تقول الم م ر التمريخ   أن ي ه ىبد شق ق النبأ  اوو 

 ، سةةه  يسةةملÇeqmaqê çûçikوجقمةةمق صةةغ د  Xilalkaوبةة   ىديتةةأ صةةوالىلأ 

   ، ربمم كمن ي ه جممع ىديممً، وكةمن مو ةعم ل ةال  المةؤمنDeşta Camiyêسه  الجممع 

 يأ العداء. 

   ويمكةة  ذكةةد التسلسةة  التةةملأ لبنةةمء المسةةمجد يةةأ المنطقةة  لسةةب أسةةبق   بنمألهةةم: شةة

واألة  أالحديد، بلب ، كوم ا، بعدنلأ، م دكمن، كةمخور، م ةدانكأ، وهةأ جم عهةم تعةو  للةل 

   القدن العيدي .العقد الثمنأ م

 

 المزارات الرئيسية في ميطقة عفرين

يكتظ جبة  األكةدا  بةملميارات واألمةمك  التةأ لهةم صةف  التقةديس، ويةأ بعةض القةدق 

أكثةةد مةة  مةةيار أو مكةةمن مقةةدس. والمةةيار رةةم   مةةم يكةةون بنةةمًء أثديةةمً ىةةديممً، أو خدابةة  يةةأ 

م ةمه أو يةأ أمةمك  أثدية  طدف القدي ، أو شجد ، أو لتل صةخد  كب ةد  بجمنةب م ةدر لل

يعتقد النمس بقدس تهم. والميار النموذجأ هو بنمء صغ د مدبع اليةك ، لةه ىبة ، بمبةه  ة ق 

)وىل ةة  االرتفةةمع ومتجةةه للةةل اليةةممل ب ةةور  رممةة 
2
، وال يةةدق يةةأ هةةذه المواصةةفمت بةة   (

 القدق التأ يسكنهم اإليي يون أو المسلمون، أو ب   ىدق السه  والجب . 

                                                           

ل استخدا  الح وانمت يأ النق ، كمن المديدون يحملةون األرمةد  الخيةب   الضةخم  مة  ىدية  بد -1

" رلل األكتةمف للةل موىةع الجةممع لمسةمي  رةد  ك لةومتدات، طمعةم Gundî Bêxçe"بقجه ىونمق 

 بييم   الثواب.

 الميارت التةأ أبوابهةم للةل اليةدق: زيةمر  شة   لم ةد،  دبةأ ىدية  ىسةط  رلةأ جنةدو. مةيار -2

بجمنةب ىلعة  جةمن  Ciyayê parsêللل اليدق رلل جب  "پمرسأ"  Parse xatûnپمرسه خمتون 

 ، يبمبهم يأ الغدب.  Baflûnپوالت. أمم ميار شدف الدي  شدىأ ىدي  بميلون 
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 ، ك  الجبل  ، يوجةد رةم   بجمنةب المةيار مجمورة  أشةجمر، أو شةجد  كب ةدويأ األمم

وب ويمك  التعدف رلل الكث د مة  المةيارات وسةط الحقةول أو يةأ الجبةمل الجةد اء أو سةف

 الجبمل والو يمن بمألشجمر الموجو   لولهم. 

ملأ وللميارات أهم   خمص  يأ ل م  النمس، يهأ أممك  للتبد ، وتقةد  رنةدهم األ ة

شةفمء  سواء بيك  ليدا   أو جممرأ يأ أوىمت مع ن  م  السن ، كمم يستجدق رلل أرتمبهم

ل لة   المدض أو تحق ق أمن   أو هطول المطد ومم شةمبهه. وتقةم  ي هةم طقةوٍس أسةبور   يةأ

 مةيار  ونالجمع ، ل ث توىد ي هم اليموع وىنم ي  الييا، الرتقم  ىديم بعد  جواز تةد  ال

لمعمبةةد  لةة . واليسةةتبعد أن يكةةون لهةةذا الطقةةس رالىةة  بإشةةعمل النةةمر يةةأ ال ةةمء  يةةأ تلةةك الل

 الير شت  . 

طةل وتوجد بجوار أ  اخ  جم ع الميارات تقديبمً مقبةد  أو  ةديح رلةل ه ئة  ىبةد مغ

أو  أللةد ال ةملح   المعةدوي   Mêravبملقممش األخضد، يتبةد  بةه النةمس، وتمثة  مقممةمً 

 ةور .] المهةم المةيارات العممة  المعدوية  يةأ المنطقة   د المعدوي  . وسنسةتعدض هنةم أ

 [.21رىم

 زيارة حيان:  -

م  ، بجمنةب الطديةق العةMeşalêتقع زيمر  لنمن أو ربدالحنمن جنوبأ ىدي  "ميةعل " 

هدجمن رفدي . وهأ زيمر  معدوي  لدق سكمن المنطق . وكمن يقم  بجمنبهم سنويم م –للب 

مسة   خسكمن المنطق ، ولكنه لةم يعةد يقةم  منةذ نحةو   ينأ وشعبأ كب د، يحضده الكث د م 

 رممم. 

كمن البنمء األسمسةأ القةديم لمةيار لنةمن صةغ داً، ي ةه  ةديح اتجمهةه شةمملأ جنةوبأ. 

بنل المدلو  الدكتور نور   يدسم منمر  لمبنمهم وألمطهم بسةور وجعلهةم  1964ويأ رم  

)هنم  بعد ويمتهمممسجدا، وجهي لنفسه وليوجته ىبدي   اخ  السور، و ينم 
1
). 

                                                           

يةأ كد سةتمن تدك ةم، لجةأ للةل سةوريم، وأىةم  يةأ  1937نور   يدسمأ م  ىةم   ثةور   يدسةم - 1

. كتةةب  . نورالةةدي  ظمظةةم هةةذه الكلمةةمت بمللغةة  الكد يةة  رلةةل 1973للةةب للةةل لةة   ويمتةةه سةةن  

 ىبديهمم: 

 Dil birînim bi nalîna welêtممروح الفؤاد بالحسرة على الوطن           

 Li ser vê  riya dijwarعلى هذا الدرب الصعب                               

 Min jî  kire pir hawar    أنا أيضا  ناديت كثيرا                             

 Da  ji  bo we jî rojekêلتصبح الدنيا من أجلكم يوما                           

 Dunya bibe gulbuharربيعا وورود                                         

 .1994وتوي ا زوجته يديد  بنا رلأ  يدسمأ سن  
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و  ور  هوي  الميار يقول اب  اليحن : بقدي  ميةحال، مة  رمة  أرةياز، ىبةد أخةأ  ا

هةةد . أمةةم الن/97الةدر المنتخةةب، ص/، …رل ةه السةةال ، وهةةذه القديةة  ي هةم بسةةمت   ونهةةد جةةمر

 ينعتقد أنه جدول ممء كفدجن  الذ  يبدو أنه كمن  ييداً رلل أيم  اب  اليحن . 

 القةمطن  د  الموجو   بجمنبهم، يقد تحولةا للةل مقبةد  رممة  ألهة  المنطقة ، وأمم المقب

هو ية  منهم يأ للب. وكمنا "بجمنب مبنل الميار" رد  ىبور مقمم  لسب طديق  الدي  ال 

 جنوب/.-شممل/

حتةا نوم  القبور القديمة  والمم ةي  رلةل الجمنةب اليةمملأ الغدبةأ مة  المةيار، ىبةدا 

ممة ، رل هةم رسةم لنةوع ىةديم مة  المسدسةمت، ويعةو  ليةخص يةدرل شمهدتمه رلل ه ئة  رم

 /. وهةو أىةد  1849هةد/1266محمد ب  الحمج رلأ الكةد  ، ويمتةه يةأ شةهد رجةب رةم  /

 ىبد مؤر  أمكننم اكتيميه يأ هذه المقبد .

  ورلل بعةد نحةو خمسة   متةدا للةل اليةممل الغدبةأ منهةم ، يوجةد مةيار آخةد ذو مبنةل

، وهةو يخةص أتبةمع الةدي  اإليةي  ، وىةد أهمة  Pîr Ce'fer جعفار پيارصغ د يسمل ميار 

موجةو  لعد  اهتمم  اإليي ي   به، ولوىوره بجمنب مةيار لنةمن األكثةد شةهد . والضةديح ال

  اخ  هذا الميار أيضم ذو اتجمه شمملأ جنوبأ.

، يوجةد المةيار Bêla Menênورلل ىم  المدتفةع المطة  رلةل ىدية  كفدجنة  ويسةمل 

  نمن"، وهو ربةمر  رة  مةيار ذو مبنةل تقل ةد ، والشةك أن بة   المةياري  صةلالمسمل "م

مةم وث ق ، يمألهملأ يةدرون بةأن "لنةمن ومنةمن" لخةو ، وتقةول بعةض الم ةم ر بةأن تمريخه

لمنطقة  ايعو  للل رهد النبأ  اوو . واسمم منمن ولنمن م  أكثد األسةممء شة ورم ربمةم يةأ 

هةةم، ض نسةةبهمم الحق قةةأ والفتةةد  التةةأ يعةةو ان لل ت منةةم بمسةةم صةةملبأ المةةياري  ر ةةم  مةةو

 وهويتهمم الدين  .

 مزار محمد علي:  -

وكةةوران  Holîlêيقةةع مةةيار محمةةد رلةةأ يةةأ واٍ  ميةةجد جم ةة  بةة   ىديتةةأ " هول لةةو 

Kûra   بلةوط   شمملأ الطديق العم . تح ط بهم أشجمر ال200" يأ نمل   راجو، رلل مسمي

  ع ال ةغ دم ، وأمم  بمبهم اليمملأ شجد  ميين  بةلالف القطةوالييتون، وبجمنبهم مقبد  ىدي

، تقةةد  مة  األىميةة  التةأ تعلةةق بهةةم مة  ىبةة  المتبةدك   والنةةمذري . الييةةمر  رممة  ومعدويةة 

عةمء لةدق رندهم القداب  ، ويومهم المقبول هو األربعمء، وهذا يذكدنم بخ وصة   يةو  األرب

 رلةةأ منتيةةد بكثةةد  يةةأ القةةدق المح طةة  معحةةم األكةةدا . والجةةديد بملةةذكد أن اسةةم محمةةد

 بملميار، ت منمً بمسم صملب هذا الميار المجهول الهوي .
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 :Qere Curnêمزار قََره جورني   -

دنةةل" الجم ةة  بجدولةةه  يقةةع هةةذه المةةيار بجمنةةب الجسةةد المقةةم  رلةةل وا   " ىةةده ج 

يار تقل ةد  مة  كم منه، والم2الدىداق وأشجمر الدلب الضخم  التأ تغطأ مسمي  أكثد م  

ل ث البنمء، يؤمه المتبدكون يو  األربعمء. تمري  هذه الييةمر   ةممض، لال أن هنةم  لولة  

مثبتةة  رلةةل واجهتهةةم، كتةةب رل هةةم الةةنص التةةملأ: ))لن هةةذا المةةيار يعةةو  للةةل شةةه د اسةةمه 

)Hogir"هوكد" 
1
وهو م  ألفم  ألد الكهن  الير شةت    مة  ىدية  رة    ارا، وكةمن ألةد  (

رمم  الدي  زنكأ، ىت  يأ القدن الحم   ريد لدق رو ته م  تحديد مدين  الدهةم مة  ىم   

الب ينط   ((. وىد استمدت الييمر  اسةمهم مة  جةدن كب ةد مة  لجةد البمزلةا األسةو  كةمن 

  بجمنبهم، وجدف مع للدق الس ول القوي  للوا  .

 مزار سلطان شيخ موس :  -

 ، وسةط مقبةد Gewendaوبأ ىدية  "كمونةدا"  تقع هذه الييمر  يأ سه  م دان مت، جن

د  كب د  ىديم  تحة ط بهةم أشةجمر البلةوط. ويةأ الموىةع أرمةد  لجدية   ةخم  رديةد  منتية

بة  جهكتمر م  األرض تذكدنم بأبن   جب  ش دوان "القسم الجنوبأ مة  2رلل مسمل  نحو 

 ل لون" الدوممن   والب ينط  . 

 بمركةة  لةةدق األهةةملأ، وكث ةةداً مةةم يسةةمونتقةةع الييةةمر  وسةةط ىةةدق م ةةدان مت، وهةةأ م

وهةأ والةد  شة خموس،  عيشاه، واإلنمث بمسةممء شيخموسأوال هم بمسم صملبهم المسمل 

هةةةأ أختةةةه. وىةةةد نقيةةةا رلةةةل بةةةمب المةةةيار كتمبةةة  رثممن ةةة  تعةةةو  للةةةل رةةةم   وسااالطانة

  ، تذكد بأن صملب المقم  هو "ش خموس رنيلأ". 1882هد/1300

بأنةه مة  نةوالأ شة   الحديةد، وكةمن رار ةم للمةمري، يدو  القدويةون رة  شة خموس 

سةه   واتهم بمطال بةملينل يةأ ىديتةه ولكةم رل ةه بملقتة ، يأوصةل بةأن يةدي  بعةد مقتلةه يةأ

وا ، يحمله أربع  رجمل م  ىدي  ش   الحديد للل هنم ، ول نمةم و ةعMeydanaم دان مت 

و ارت لةول الةنعش  نعيه يأ السه  أسف  سفح الجب ، تدلدجا صخد  م  أرلل الجب ،

  ، بةأنهمثم وىفا بجوارهم، يقم  هؤالء الدجمل بدي  الجث  يةأ نفةس المكةمن. وتكمة  الدواية

 يال هنةم رند رو تهم للل ش   الحديد مسخهم   للل خنمزيد ىدب ىدي  "ىده بمبةم"، والية

 ن"ممةد الخنةمزيد" تةذك دا بتلةك الحم ثة . ويعتقةد القدويةو Gêdûka Donĝizaممد يسمل 

المقةم   بأنه كمنا تحهد ب   الحة   واآلخةد كدامةمت بجةوار القبةد. يبنةل األهةملأ رل ةه ذلةك

 منذ لوالأ ىدن ون ف تكديمم له.

                                                           

1- Hogir . تعنأ خل   بملكد ي 
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للةل  وم  المف د ذكده هنم، أن لإليي ي   سبع  سنمجق "رايمت" يدمةي كة  والةد منهةم

 ، وهةومال  سممو ، وأرحمهم هو سةنجق "العنةيل"، والعنيلةأ أو شة   ابةداه م العنيلةأ

قةةب لألةةد ميةةمي  اإليةةي ي   المدمةةوى   مةة  الفئةة  القمتمن ةة  للةةل جمنةةب شةة خوبكد. وربمةةم 

اه م شةة خموس بةةملعنيلأ لكونةةه مةة  ميةةمي  الفئةة  القمتمن ةة  اإليي يةة  ومةة  ميةةمي  شةة   أبةةد

مةيارا  العنيلأ، وكمن مت ويم ومتعبدا، يتويأ هنم  و ي  يأ نفس المكةمن، يمتخةذه النةمس

 يتبدكون به!. 

 مزار عبد الرحمن:  -

، وهةأ Kanî Gewrkêتقةع هةذه الييةمر  اليةه د  شةمملأ ىدية  "شة   ربةد الةدلم " 

  للةل كم. وهنم  ت  أثد  بجمنةب الييةمر3جنديدس مسمي   -تبعد ر  الطديق العم  رفدي  

ومؤلةف  اليدق منهم، ويأ جنوبهم مقبد  ىديم  وشمملهم نبع ممء  ييد. مبنل الميار واسةع

ه يأ جهته الغدب    ديح، بجةواره لجةد ىةديم كتةب رل ةه اسةم المةيار وصةفمت م  ىسم  ،

نةه ر ةع بةدال بمللغ  العثممن   القديم ، أزي  هذا الحجد م  واجه  المبنل أثنمء تدم مه، وو

 لجد مكتوب رل ه بملعدب  : "هذا مقم  ربد الدلم  ب  روف". 

 -ق.هةد 43م  بة  رةوف /وبملسؤال م  لمرس الميار، ىةمل: لن ال ةحمبأ ربةد الةدل

 تتحةدث  /، جدب هنم وأى م له هذا المقةم . لال أن الم ةم ر التمريخ ة  ال652-581هد = 32

نةمس ر  وصول ذلك ال حمبأ للل هذه األنحمء، أو أنه خمض معمر  ي هم. ويةؤ  المةيار أ

 سمء.م  مختلف المنمطق واأل يمن والقوم مت، وللمقم  شهدته يأ مسأل  الحم  لدق الن

 مزار قازقلي: -

تقع زيمر  "ىمزىلأ" رلل جب  ىمزىلأ، وهو ييدف م  الغدب رلل وا   "جةدجم"، 

وبلةةد  جنةةديدس؛ الجبةة  مغطةةل بأشةةجمر ال ةةنوبد.  Cûmêومةة  الجنةةوب رلةةل سةةه  جةةو  

القدق  والميار ربمر  ر   دي  صغ د  مدبع  اليك  وسط مقبد  ىديم ، يؤ  الميار أبنمء

 م القداب  ، ويتسمل النمس بمسمهم كث دا.المجمور ، ويقدمون رنده

 Liتعنةةأ العمةةو  بملتدك ةة  والكد يةة  و  Qaziqولةةول المةةيار واسةةمه، يةةإن "ىةةمزق"  

اللقةة  تدك ةةة  بمعنةةل العمألديةةة  أو صةةةملب اليةةأء، والمعنةةةل كةةممالً ي ةةةبح "العمةةةو  ". 

عمن سةموالعمو يون كمنوا جممر  مة  الدهبةمن المسة ح    يتعبةدون رلةل األرمةد ، وأولهةم 

 لم ال  ،العمو  . وأسلوب العبم   هذا كمن موجو اً يأ المنطق  للل القدن الخممس ريد ا

واسةمه  وهنم  أثمر ىديم  ومقبد  ىديمة  لةول المةيار. وااللتمةمل الغملةب أن يكةون للمةيار

 رالى  بداهب كمن يتعبد رلل رموٍ ، ثم  ي  هنم . 
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 مزار شيخ جمال الدين:  -

لقةدق اكم. بنمؤه تقل د  ييةتد  يةأ تبج لةه أبنةمء 1ىدي  جويق بنحو يقع شمملأ  دبأ 

د وجويق". واسم جممل الدي  منتي Kokanêوكوكمنأ  Dargirêالمجمور ، مث : " ارك د 

 ه م خل ة ب   سكمن تلك القدق. ويقمل لن ش   جممل الدي  هذا هةو الجةد الدابةع للية   لبةدا

بة   رمية  وم  المحتم  أن تكون هةذه الدواية  بمثمزر م الحدك  المديدي  يأ جب  األكدا ، 

 روجتهم لدك  المديدي  إل فمء صبغ  تمريخ   رلل ش خهم.

 مزار علي ده ده:  -

وييةةدف رلةةل وا   جةةدجم يةةأ  Hêkiçêيقةةع رلةةل ىمةة  مدتفةةع جبلةةأ شةةدىأ ىديةة  

سةم بةئ ا. يناليدق، يدل مبنمه أنه يعو  للل رهو  مم ىب  اإلسال . ويوجد مقم   اخة  المةيار

وأنقلة   Senarêالميار بأنه يعو  للل الطمألف  العلوي ، وييور المةيار أهةملأ ىديتةأ سةنمر   

Anqelê .  لوىورهم شدىأ همت   القديت 

 مزار الشهيد مراد:  -

هو ويقع الميار يأ سه   ريم ه جنوب ىدي  كوركمن يأ السه ، بجمنب نبع  ريم ه. 

، Şêtanaو  Sariyaشةةم أ وسةةمر  اوشةةم أ ميةةتد  بةة   أهةةملأ ىةةدق بعةةدنلأ ورةةدب او

 وي ست د ل  م  اسمه أنه ىديب العهد، يمسم مدا  يتسمل به األكدا  واألتدا .

 زيارات في شيخ الحديد:  -

 "بيلمه  ه  ه"، كمن وسط ىدي  ش   الحديد ىدب النبع.  -

قل ةد  : يقع الميار ىدب القدي  بجمنب الطديق العةم ، ولةه مبنةل ت Sari babaميار  -

 ال ييال ىمألممً، وبجمنبه شجد   لب  خم .  

 ميار خضد يأ وسط المقبد  الكب د  للبلد .  -

  .أسممء هذه الميارات الثالث  تي د للل انتيمر المذهب العلو  يأ هذه النمل 

 ، ))أن ىبةد يوسةف بة  أسةبمط يقةع يةأ/127الدر المنتخب ص/وىد ذكد اب  اليحن  يأ 

رالىة   هذا القبد   د معدوف اآلن، وىد تكون إللدق هذه المياراتىدي  ش   الحديد((. و

 بملقبد الذ  ذكده اب  اليحن .
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 البحث الدابع

 

 

 الديانة اإليزدية في ج.الكرد

 

 اختلفةةا آراء الكتةةمب والبةةملث   بخ ةةوص الديمنةة  اإليي يةة ، يبعضةةهم أرم هةةم للةةل

ية  بقميةم   ت  ، ومةنهم مة  ىةمل بأنهةمالديمنمت اآلري  القديم ، وآخدون ألملوهةم للةل الير شة

شة ع   آشور  ىديم م  بةال  الدايةدي ، أو ربةد  إلبلة س، أو طمألفة  منيةق  رة  اإلسةال  مة 

 يييد ب  معموي  األمو ، وللل مم هنملك م  آراء. 

 –أ أمةةم اإليي يةةون، يةةإن روايةةتهم تقةةول، بةةمن  يةةمنتهم كمنةةا تعةةدف ىةةديمم بةةد "أز اهةة

لخةملق ، وتعنأ بملكد ي  "الذ  أرطمنأ، خلقنأ" أو خملقأ أو ا Ezdahî ، Ezdayîأز ايأ"

 أ   ، أ  م  كمنوا م  أتبمع  يمن   .

 

 العقائد والعبادات الرئيسية 

 في الديانة اإليزدية

 

يؤم  اإليي يةون بوجةو  للةه والةد خةملق لكة  شةأء، تةدي  لةه الخالألةق وتةأتمد بةأمده 

الألك  سبع  كبمر هم الخد  الدأل س ون يةأ السةد  اإلله ة ، المالألك . ويعتقدون أنه م  ب   الم

ويمثة  كة  والةةد مةنهم شة   رلةةل األرض:  ر األ ة  يمثلةه ش خسةة ، ولسةداي   يمثلةه شةة   

)يخدالدي ، وهكذا. وىد جع    ريازي  "طةمووس ملةك" الةذ  يتمثة  بطةمألد الطةمووس
1
 )

تقد اإليي يون بوجةو  الةدن م واآلخةد ، رأل سمً لهم، وكلفه بتس  د شؤون الدن م والعبم . كمم يع

والجن  وجهنم، والحيةد والحسةمب، واألجةد والثةواب، وال ةداط المسةتق م، وأمةور أخةدق 

 موجو   بتمممهم يأ الديمنمت التول دي . 

                                                           

وهو رمي وثنأ لألبدي  رلل رأ  السة د "ي ل ةب … ألد الطمووس هو رمي للخ الء، والق مم طم - 1

 ./195 – 194س دنج" يأ كتمبه / الدموز يأ الف  واأل يمن والح م . ص
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 والعبم ات األسمس   يأ الديمن  اإليي ي ، هأ:

  الصالة أو الدعاء:-1

، اتجمهةةم ل ةةالته. وأل اء ال ةةال  يتخةةذ الم ةةلأ مةة  موىةةع اليةةمس يةةأ أوىةةمت النهةةمر

 ة  يخلع الم لأ لذاءه، ويقف وا عم يديه مفتولت   رلل صدره يأ خيةوع، ويتلةو األ ر

  الخمص  بمل ال .

 الزكاة: -2

 اليكم  يدض رلل اإليي  . 

 الح :-3

يكةةةون الحةةةج للةةةل "اللةةةش" يةةةأ منطقةةة  شةةة خمن مةةة  كد سةةةتمن العةةةداق، للةةةل مدىةةةد 

ه تيدي  األول  دبةأ/، وتسةتمد طقوسة 6أيلول شدىأ / 23أ "ش خم  "، وتوى ا أ األه ي

 سبع  أيم .

 الصيام: -4

  ":  -صو  الفداألض أو صو  "ليييد  -

. ث  أيم ثال يبدأ م  أول يو  الثالثمء م  شهد كمنون األول بملتوى ا اليدىأ، ويستمد

 ويعتبد يو  الجمع  التملأ ر داً للفطد، ويسمل بع د "ليييد".

 :Çelألربع ن مت صو  ا -  

 تؤ ق هذه العبم   رلل يتدت  :  

سةتمد "أربع ن   اليةتمء"، وي Çelî Zivistanê: تبدأ م  أول  خول ي   اليتمءاألولى

 ال  م  أربع   يوممً، أ  كمم  أربع ن   اليتمء. 

"أربع ن ةة  ال ةة ف"، وتبةةدأ مةة  أول  خةةول ي ةة  ال ةة ف،  Çelî havînê: الثانيااة

 ً   أيضمً. وتستمد أربع   يومم
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 أعياد ومياسبات اإليزديين

 في ميطقة عفرين

 

أسةةةو  بمأل يةةةمن األخةةةدق، هنةةةم  الكث ةةةد مةةة  األر ةةةم  والمنمسةةةبمت المبمركةةة  لةةةدق 

)اإليي ي  
1
، ور ةد ليييةد أو ر ةد ال ةو ، ور ةد أربع ن ة  Sersal. منهةم، ر ةد رأس السةن  (

، ور د خضةد Bilindeلنده" ، ور د "بÇelmîrêاليتمء وال  ف، ور د "سممط جلم دق" 

الة . أمةم األر ةم  والمنمسةبمت التةأ اليةيال ليي يةو … ال مس، ر ةد القمبةم ، ور ةد الجممر ة 

  ج.الكد  يحتفلون بهم ويؤ ون طقوسهم، يهأ:

 :Sersalعيد رأس السية -

". وي ةةم ف أول أربعةةمء مةة  شةةهد Tawûsî Melekهةةو ر ةةد ى ممةة  "ملةةك تةةمووس 

)ن سمن شةدىأ
2
، وااللتفةمل بةه يةتم بةملخدوج Çarşema Sorمألربعةمء األلمةد ، ويعةدف ب(

 للل جوار ألد الميارت، وتقد  القداب   وتقم  االلتفمالت.

 عيد الصوم "عيد إيزيد"- 

-Cejna Qurbanê  :أو عيد األضحى 

ب  تسةمل يوايق ال و  األول م  ر د األ حل لدق المسلم  ، وتقم  يأ هذا الع د منمس 

  ": ربمر  رة  سةبع ىطةع مة  اللبةمس المقةدس م ةنورتاج حلهج لله". و"منمسب  يتح "تم

 م  نس ج صويأ خي  ذات لون بنأ  ممق ممأل  للل السوا . 

تبدأ مداسم يتحهم يأ صبمب يو  ر د األ حل. ويعتبد تقديم أ ح   صةبمب الع ةد مة  

)"اسةت د" الطقوس الواجب  لفتح "تمج لله"، ويقو  خمزنهم بفتحهةم ونيةد ىطعهةم رلةل الةد
3
) 

Istêr  "مكةةمن و ةةع الفةةداش يةةأ الةةدار"، ثةةم يةةأتأ المتبدكةةون لتقب ةة  "خةةه رىةةه"Xerqe 

 "للدق ىطع تمج لل "، ثم يقبلون يد ش خهم. 

                                                           

 . 1980راجع كتمب اإليي يون يأ لم دهم ومم  هم، ربد الدزاق الحس نأ،  -1

 يومم، وكمن معتمدا لدق الفالل   ىديمم. 13مقدار يتأخد التقويم الم ال   اليدىأ ر  الغدبأ ب -2

، وهو مكةمن مقةدس لةديهم. ويحةد  رلةل اإليةي   أن يةدوس Ûcaqيسم ه اإليي يون "أوجمق"  -3

 أوجمق أ  ب ا بحذاأله ، كمم رل ه أن يقب  أوجمق ك  ب ا يدخله التداممً ل ملب الب ا. 
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، مةة  لبةةمس Xerqeya Nûranîي عتبةةد اإليي يةةون "تةةمج للةةه" لبمسةةم سةةممويم نوران ةةم 

 المالألك . وتتألف م  األىسم  التمل  :          

 : يو ع رلل الدأس.Tacتاج  -1

 : الطمى  .Kulikكولك -2

3- Kember best                                    .نطمق م  نفس النس ج :       

4 - Mêzer  خ ةةوط مةة  ال ةةوف ملفويةة  رلةةل شةةك  لبةة  بطةةول متةةدي  يسةةمل كةة :

 . Pengخ ط منهم 

5-Cube مةمن طقوسة من : لبمس خي  الملمس، مفتةوب مة  األمةم ، لةه كجبة أو خرقة

 طويالن وتحتهمم مبمشد  يأ مستوق اإلبط يتحتمن ت لحمن إلخداج الذرار   منهمم. 

ىطع  صةوي   منسةوج  رلةل ه ئة  كيةكول أو سةل  صةغ د  أو :  Keşkûlكشكول- 6

 .Zembîlزمب  ، ولذلك تسمل أل منمً زمب   

 : ليا  ييد خ د اإليي  .Elekanîآلَكاني  - 7

 

 دنيوية لدى إيزديي عفرينالمراتب الدييية وال

 يخضع اإليي يون لنور   م  اليرمم : 

مقةده و:  ن وي ، ويمثلهةم األم ةد، وهةو الةير م االجتمةمرأ المطلةق ال ةالل  ، األولى

 يأ ىضمء ش خمن م  كد ستمن العداق. 

   اإليةي ي :  ين  ، ويقف ي هم "بمبم ش  " رلل ىم  الهةد  الةدينأ، ومكمنتةه لةدقالثانية

 سةتمن يةأ كد -ىضمء شة خمن "والت شة  " -البمبم لدق المس ح   ، ومقد لىممته يأ  بمثمب 

 "ش و  يخدالدي ". Şêxê Fexraالعداق. ورم   مم يكون "بمبم ش  " م  يئ  

 التقسيمات الدييية -

 التقس ممت الدين   يأ الديمن  االيي ي  رلل اليك  الهدمأ التملأ:

 مرتبة المشايخ: -1

 ل م، وتقسم للل ثالث يئمت لسب تسلس  مكمنتهم الدين  : وهأ الفئ  الع

(Şêxesenî: منهم "ش خس "  Adanîآ انأ   -أ 
1

 وهم ش   الميمي .   )

                                                           

  

 

ىمد. وهو للةه القمةد لةدق اليةعب الخملةد  مة  يعتقد أن أصله "ش   س ": ش   = لله، س =   - 1

 ./18أسالف األكدا . / .خل   جند ، ص
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 Qatanîىمتمنأ  -ب 

، وشةة خأ يةةه خةةدا "يخةةد Nasirdîn: ومةةنهم: شةة و  نمسةةد ي  Şemsanîشمسةةمنأ   -ج   

 .Şêx mendî، وش   مند   Şêxê Fexraالدي  "

   Pîrپير  - 2

 وهم رمم  اإليي ي  .:   Mirûdالمريد - 3

": الكةةةمه  Koçek كوچاااك": المنيةةةد. و"قاااوال": الياهةةةد المتعبةةةد. و"فقياااروهنةةةم  " 

 .والعمرف. وهم أيدا  اختمروا مم هم رل ه طوار  ، واليوجد منهم يأ رفدي  لمل م

 ميطقة عفرين مـزارات اإليزديين في

المسةةلم  ، وخمصةة  يةةأ ىةةدق سةةه  جةةو  ي ةةعب التم  ةةي بةة   مةةيارات اإليةةي ي   و

 م الخمصة ونمل   شكمكم. أمم القةدق التةأ بقةأ أهلهةم رلةل  يةنهم القةديم، يقةد بق ةا مةياراته

 بهم. والميارات التأ يمك  القول بأنهم خمص  بمإليي ي  ، هأ:

ش   لم ةد. هةذان المةياران موجةو ان بجةوار  -Parse Xatûn  .2پمرسه خمتون   -1

كةأ   -4ش   شدف الدي  يأ ىدي  بميلون.     -3جندو.  ىدي  ىسط  رلأ  د  ج  .  Hecerkêل 

. وثالثتهةم بجمنةب ىدية  رةدش ى بةمر. Çêlxaneچ   خمنةه  -Melek Adî .6ملك آ    - 5

 مةيار شة   -9شة   سة د : يةأ ىدية  يق ةدان .  -8ش   ركمب: يةأ ىدية  شة ح الةديد .  -7

مةيار  -11يةوق ىمة  جبة  شة   بدكةمت .  ش   بدكةمت: تقةع -10رلأ: يأ ىدي  بمسويمن. 

بةو أمةيار أبةو كعبة : بجمنةب ىدية   -12: بجمنةب زيةمر  ربةد الحنةمن. Pîr Cefarپ د جعفد 

 [.21]الم ور ميار منمن رلل المدتفع الميدف رلل ىدي  كفدجن .  -13كعب . 

 علماء الدين اإليـزيدي في ميطقة عفرين 

ي  يةةأ يةةأ منطقةة  رفةةد رجااال الاادين اإليزياادي أبةةدز

المدلو  ش   رلةأ  همم ،الن ف الثمنأ م  القدن العيدي 

ب  ش   بدكمت، والية   لسة   شة   بةديم شة   اإليةي ي   

 الحملأ 

 .1994 – 1930شيخ علي بن شيخ بركات  -

وهةةةو مةةة  أهةةةملأ ىديةةة  بمسةةةويمن، ومةةة  يئةةة  شةةة و  

نمصد الةدي "، ومة  رية د  " نةم". ذهةب للةل  -"شمسمنأ 

، وأىةةةم  ي هةةةم لةةةةدق يق ةةةد يلةةةةبس 1949سةةةنجمر يةةةأ رةةةةم  

، وبعةةد رو تةةه، أىةةم  يةةأ ىديةة   1955"الخدىةة " لتةةل رةةم  
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 ردش ى بمر، لتل ويمته.

 شيخ حسين بن شيخ حسن بن شيخ بريم. -

ينتمأ ش   لس   للل الفئ  اآل ان ة ، مة  ميةمي  "ش خسة "، تلقةل رلومةه الدين ة  مة  

 م يأ ىدي   ياويه. وهةو لنسةمن رمه ش   لسو بديم، وم  ش   رلأ ب  ش   بدكمت. ويق

مهةةذب، ومتوا ةةع، ومتسةةممح، ورلةةب ال ةةدر، ويبلةة  

 رممم. 68م  العمد 

يةةأ القةةدن العيةةدي   الزعامااات الدنيويااةأمةةم أبةةدز 

يتمثلا بيخص  وريةش بة  شةمو مة  ىدية  ردشةق بمر. 

وكمل  رمم  م  سع د بك ب  رلأ  1925واستلم يأ رم  

كد سةتمن العةداق، أم د اإليي ي  يأ منطقة  شة خمن يةأ 

وسةةمأ رسةةم مً "رأل سةةمً لعيةةمألد اإليةةي ي  " يةةأ ىضةةمء 

 أرياز وج.الكد ، وكتقل د اجتممرأ لقب بمآل م. 

، ارتةدف بيةق قه 1931بعد ويم   وريةش آ ةم رةم  

جم   آ ةم رسةم مً رأل سةمً  ين ةمً لإليةي ي  ، ول ة  رلةل 

ليرممةةةة   1934وكملةةةة  مةةةة  سةةةةع د بةةةةك مؤرخةةةة  يةةةةأ 

  .1972كمنون األول  11 . تويأ جم   آ م يأ اإليي ي   يأ المنطق

 

 األوضاع الحالية لإليزديين في ميطقة عفرين

 لةةدث نةةيوب كث ةةف لإليةةي ي   للةةل مدينةة  للةةب، والمهةةمجد األورب ةة ، وللةةل ألممن ةةم

% مة  لجمةةملأ تعةدا هم يةةأ 50خمصة ، وتقةةدر نسةب  مةة  نةيب مةةنهم رة  ىةةداهم أكثةد مةة  

ن سةةتمد . ويقةة م معحةةم اإليةةي ي   يةةأ ىةةداهم ويعملةةوالمنطقةة ، وال تةةيال تلةةك الهجةةد  م

تلفةة . بمليرارةة ، أمةةم الةةذي   ةةم روا للةةل المةةدن، ي عملةةون يةةأ القطمرةةمت االىت ةةم ي  المخ

  وانتسب اإليي يون  األممً للل مختلف التنح ممت الكد ي  والي ور   وليب البعث.
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 عدد اإليزديين في ميطقة عفرين

، ومنحةتهم السةلطمت هويةمت 1932  يأ نهمي  رم  جدق أول تسج   رسمأ لإليي ي 

يةد " أو يي -شخ   ، تذكد ي هم: /الديمن  اإليي ي /، وتضمف القوم   أل منمً مثة  "سةور  

كةةد   "، كمةةم كةةمن يكتةةب رلةةل بعةةض البطمىةةمت اليخ ةة   "مسةةلم،  -يييةةد   -" سةةور  

ريم يةةةأ سةةةور ، كةةةد  "، ويعتبةةةد هةةةذا أول وآخةةةد ارتةةةداف بوجةةةو  اإليةةةي ي   يةةةأ سةةةو

 السجالت الدسم  .

ول س هنةم  لل ةمء رسةمأ لق قةأ لإليةي ي   يةأ منطقة  رفةدي ، وىةد ىمنةم يةأ رةم  

سةد ، أ 677بإجداء لل مء تقديد  لعد  األسد اإليي ي  يةأ المنطقة ، يبلة  رةد هم  1995

جةد  مة  يةد ا. وبمةم أن نسةب  اله 4975ي كون رد  اإليي ي   يأ ذلك التمري  يأ المنطقة  

 9596لةوالأ  1995%، ي كون العد  اإلجمملأ لإليةي ي   يةأ رةم   50ق  تبل  أكثد المنط

 نسم . 

ويق م اإليي يون يأ ىدق سةه  جومةه يةأ نحةو ريةدي  ىدية  بمةم ي هةم مدينة  رفةدي  

 وبلد  جنديدس.

 –، كتاب فاي حقال االسام والشاهرة 1934))بطاقة شخصية إلمرأة من قرياة كيماار تعاود إلاى ساية 

 يدية، سورية، كردية((بدريه، يز
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 موجز عن الحياة السياسية 

 في ميطقة عفرين

 

 

 

 

 



-350- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-351- 

 

 البحث األول

 

 

ارتبطا التغ دات الس مس   رلل ال ع د اإلىل مأ، يأ مدلل  مم ىب  القدن 

  اليدق األوسط. وكمنا العيدي ، بمأللداث الحدب   الكب د  التأ كمنا تيهدهم منطق

انعكمسمت تلك األلداث صغ د  نسب م و  د مبمشد  رلل منطق  جغداي     ق  كمنطق  

جب  األكدا . يملطب ع  الجبل   ال عب ، كمنا تفدض مقدارا م  العيل  الطب ع   رلل 

السكمن؛ سواء رلل م  كمنوا يأ مخ ممت متنقل ، أو يأ القدق ال غ د  النمأل   يأ ذرق 

جبمل وبطون الو يمن، منقطعون ي هم ر  مواط  الحضمر  والمدن   ل ث تولد األلداث ال

 الس مس  . 

يأ هذا الو ع، مم كمنا تسمل مجمزا )س مس ( يأ تلك الفتدات اليمن  ، كمنا 

تخص زرممء المجمورمت العيمألدي ، أمم الس مس  الحق ق   يأ لطمرهم االىل مأ الواسع، 

 م والمدن الكبدق، ل ث مقدات الحكوممت ول ارتهم. يكمنا تدار يأ العواص

وبيك  رم ، كمنا األلداث الس مس   يأ منطق  جب  األكدا  يأ القدون المم    

 تس د رلل النحو التملأ: 

 -ندية : جمهةد خاللهةم أمةداء األسةد  الم1516م  القدن الثملةث ريةد للمة ال  ولغمية   -

  نفةوذ مةل لممرتهم يأ منطق  كلس وجبة  األكةدا  الجنبالط   الكد ي ، للحفمظ رلل استقال

 لكم  للب المممل ك. 

 : ، يتةد  الخضةوع الس مسةأ إلمةمر  كلةس للسةلطن  العثممن ة1607-1516يأ الفتد   -

بق ةةا نيرةة  الحةةق اليةةدرأ يةةأ لكةةم لمةةمر  كلةةس متأصةةل  لةةدق أمةةداء األسةةد  المنديةة ، 

هم نةة  مةةع سةةلط  الدولةة  العثممن ةة  ومواسةتطمروا رلةةل مةةدق ىةةدن مةة  الةةيم  تقديبةم التةةأىلم 

 س مسمتهم، مقمب  االلتفمظ بملحكم الوراثأ لإلممر . 

ت ، بعد سقوط األسد  المندي ، و ة مع اإلمةمر  يةأ كلةس: أخةذ1918-1607الفتد   -

 األلداث األلداث الس مس   والعسكدي  يأ هذه الفتد  تس د رلل منح   : 

  رلل السلطن  العثممن   م  ىب  زرممء العيمألد انتفم مت تكم  تكون شبه  األم األول:

الكد ي ، لمم بةدوايع التمةد  رلةل ظلةم وتعسةف السةلطن . أو يةأ محةموالت لالنفةدا  بةملحكم 

رلل نوالأ ج.الكد  يأ يتدات كمن يسو  ي هم اال طداب الس مسةأ يةأ األسةتمن . وكمنةا 

وخمصة  يةأ القةدن التمسةع ريةد. تتدايق رم   بمرتخمء القبض  العسكدي  للدول  العثممن ة ، 

 جدت مث  تلك التمد ات م  ىب  آل كنج وزرممء ري د  رشوان وآل رمو و  دهم. 
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عثممن ة  ى م  صدارمت ريمألدي  محل   تتعلةق بةملنفوذ، أو يةأ سة مق الس مسة  ال الثاني:

  لداخل ةايأ خلق الفت  ب   يئمت المجتمع التأ كمن بإمكمنهم أن تيك  خطدا رلل األو مع 

 للسلطن ، وكمنا الدول  تج د توت دهم وتطويدهم للل نيارمت مسلح  متل شمءت. 

 التيظيمات في ج.الكرد

  يأ منطقة ال يذكد ألد ش ئم رلل صع د المنحممت الس مس   والدين   السدي  أو العلن  

ج.الكةةد  يةةأ أواخةةد العهةةد العثمةةمنأ، سةةوق وجةةو  رابطةة  سةةدي  كمنةةا تجمةةع بةة   بعةةض 

 "النةةم  "، ومةةم م َّةةي أرضةةمءهم ىلةة   اهتمةةممهم Qilûmpeج.الكةةد  وتسةةمل  األشةةخمص يةةأ

ك قة  يةأ ذلةبمألمور الدين  ، والتمد  رلل األرداف والعم ات االجتممر   السةمألد  يةأ المنط

  الحةة  ، ل ةةمي  للةةل رالىةةمتهم السةةدي  الخمصةة  والمم ةةي ، يةةديع النةةمس للةةل للقةةمء صةةف

مةة  ىديةة   Ĥenanî Jinebiyêء النةم  : لنةةمن الممسةون   رلةة هم. وممةة  رةدف مةة  أرضةةم

ل ةك" ، خل   رش د ب  لس  يمت كو م  ىدية  "كمب   Şiketkaىوتم، لدو م  ىدي  "مغمرجق" 

Gabelek   ت ، وم  المف د أن نذكد هنم وجو  نجةو  سداسة   رلةل جنبةم1913المتويل رم

 ىبد هذا األخ د يأ مقبد  "ىه ره جورنه". 

مسة   مدلل  الحدب العملم   األولل رلل هةذه ال ةور  الس   خلا منطق  جب  األكدا 

عحةم الداكد . وىد ألقا تلك الحدب المنطقة  يةأ لملة  مة  اال ةطداب اليةديد، يقةد سة ق م

اليةةبمب للةةل جبهةةمت الحةةدب وكثةةد المفقةةو ون يةةأ جبهمتهةةم، وانتيةةدت المجمرةة ، وتةةد ت 

 األو مع المع ي   واالجتممر   بيك  ره ب. 

كمن   مجديمت ألداث الحدب ونتمألجهةم الس مسة   الكب ةد ؛ لةم يكة  السةورلل الد م م

أ ي ةةدىون لق قةة  زوال الحكةةم العثمةةمنأ، يقةةد زرع العثمةةمن ون ورلةةل مةةد السةةن   يةةأ ورةة

، إلسةةالم  النةةمس، بةةأن  ولةة  السةةلطمن بمى ةة  ولةة  تةةيول للةةل األبةةد، وبأنهةةم امتةةدا  للخاليةة  ا

 وتحم هم ىدرات لله  ، ول  تقهد. 

هةةو معةةدوف، يقةةد كمنةةا مةة  نتةةمألج الحةةدب الحةةدب العملم ةة  األولةةل، سةةقوط  وكمةةم

آسةة م السةةلطن  العثممن ةة  والةةتالل اسةةتمنبول. و خلةةا ىةةوات الحلفةةمء للةةل شةةدىأ المتوسةةط و

بق ةةم   الضةةمبط التدكةةأ  Qîwayî Milîال ةةغدق أيضةةم. ل نهةةم تأسسةةا القةةوات اليةةعب   

نةمء ر المحتلة   واسةتعم   الخالية ، وبم طفل كممل "أتمتور "، وريعا شعمر طةد  الكفةم

 ،  ولةة  لكةة  اليةةعوب اإلسةةالم   يةةأ لطمرهةةم، و ةةما تلةةك القةةو  آالف المقةةمتل   األكةةدا

تهةا والتد  القتمل  د القوات الفدنس   يأ منةمطق رنتةمب وكلةس وجبة  األكةدا ، لتةل ان

جديةد  ولة  البإخداج الفدنس    م  منمطق واسع ،  مهم األتةدا  الكمةمل ون للةل لةدو  الد

 ي مم بعد بموجب اتفمى مت ب   الحلفمء وم طفل كممل. 



-353- 

 

   ىةد ورلل الد م م  أن أكدا  القسم الفدنسأ مة  جبة  الكةد  تحققةوا مة  أن الكمةمل 

رنةدمم وخدروهم، لال أنهم استمدوا يأ المقموم  المسلح   د الفدنس    أكثةد مة  رةمم  ، 

تخلةا  تدك ة  ىةد  بمتا لق ق  واىعة ، وأن الكممل ة  الأيقنوا تمممم بأن زوال السلطن  العثممن 

هةم رة  نهمأل م ر  مبم ألهةم اإلسةالم   ورة  بنةمء  ولة  الخالية  لكة  المسةلم  ؛ تخلةل معحم

و للةل أالمقموم ، ولجأ بعض زرممء المقموم  للل  اخ  الحةدو  التدك ة  مثة  ألمةد روتةو، 

 الجبمل كأسالن آ م شوربه. 

   اإلسةالم بمط ىويم لدق سكمن جب  األكدا  بملثقمية  العثممن ة ور م ك  ذلك، يقد االرت

م التةةأ سةةم ت ألربعةة  ىةةدون، خمصةة  وأن لكةةممهم الفدنسةة ون الجةةد ، كةةمنوا مختلفةة   رةةنه

مة  يأ مقمو  يمن  ولغ  وثقمي . ولذلك نعتقد، لن كمن هنم  مم يمك  تسم ته بمليعور الوطنأ

لحق قة  األىة  مة  االلةتالل الفدنسةأ، يهةو يةأ االفدنس    يأ السنوات العيد األولل رلةل 

شةةعور  ينةةأ صةةدف، رلةةل أمةة  رةةو   الخاليةة  اإلسةةالم   مجةةد ا، لتةةل أنهةةم اسةةتخدموا 

 س  . الم طلح الدينأ "الجهم " يأ وصفهم ألرمملهم القتمل    د ىوات االلتالل الفدن
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 البحث الثمنأ
 

 

 ة االنتداب الفرنسيةاألوضاع السياسية في فتر

 

 التدابير الفرنسية

ل ف للجمءت التداب د الفدنس   يأ منطق  جب  األكدا ، يأ س مق س مس  رمم  تهد

قوات هم الجع  االنتداب أمدا واىعم يأ منمطق السمل  اليدىأ للبحد المتوسط التأ  خلت

 الفدنس   كسلط  انتداب مؤىت  م  ر ب  األمم. 

ي  للب مح  القوات اإلنكل يي  يأ منمطق وال 1919س   رم  وىد للا القوات الفدن

، Qîwayî Milîالعثممن  . ييك  األتدا  يأ ممجهتهم م ل ي م مسلح  بمسم القوات اليعب   

سم مت لدخم ا معمر  همم   د القوات الفدنس  ، ممم ا طد الفدنس ون للل توى ع اتفمى

ق  ومنط   ب   الدول  التدك   الحديث الحدو ، جدت بموجبهم تقس م منطق  جب  األكدا

 االنتداب الفدنس  . 

تةةأ ولكةة  المقمومةة  الكد يةة  للقةةوات الفدنسةة   اسةةتمدت يةةأ نةةوالأ ىسةةم جبةة  الكةةد  ال

. ولمةةم أيقةة  الفدنسةة ون صةةعوب  1922بق ةةا تحةةا سةةلط  االنتةةداب الفدنسةة   لتةةل رةةم  

 س وتةمر  رألة  ، يعمد ل ونةمر  نالقضمء رل هم بملقو  العسكدي ، لجأوا للل األسمل ب الس مس

ت جهةةمز االسةةتخبمرات الفدنسةة   لمنةةمطق شةةمملأ للةةب يةةأ بلةةد  أرةةياز، للةةل لىممةة  رالىةةم

خمص  مع بعض زرممء المنطق ، مث  كوررش د و وريش آ م شمو و  ةدهم، وتمكة  مة  

 ة  خالل س مسته تلةك للةالل الهةدوء يةأ أرجةمء المنطقة . ثةم أىةدما رلةل تيةك   يةدق محل

م شةق ق   رمةد آ ة ي م المسلح  تتبع اإل ار  الفدنس  ، مث  "يدى  الخ مل  األكدا " بق م للم ل

تح  وريش آ م، كمم أن كوررش د كمن يقبض راتةب ألةف مقمتة  أ رةل أنهةم بإمدتةه. كمةم ية

. يمت ة  الفدنس ون بمب التطوع  م  ىواته العسكدي ، مستغل   لمل  الفقد اليديد للسكمن

ملم ة  رأ الطدق واليقم  الذي  استغلوا لمل  يو ةل مةم بعةد الحةدب العنوتمر  بمعحم ىطم

رةدا   األولل واستفح  أمد بعضهم مث  ليبو جندار ور مبته، يأ داهم بملممل وجندهم يةأ

 ىواتةةه   ةةد النحمم ةة . وهكةةذا تمكةة  نوتةةمر  مةة  بسةةط السةةلط  العسةةكدي  الفدنسةة   رلةةل

 المنطق  خالل أربع  أروا  تقديبم.
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  ي هةم، تبمب األم  يأ منطق  ج.الكد ، رم  الفدنس ون رلل لنيةمء ل ار  مدن ةبعد است

أ يةةوشةةكلوا ىضةةمء يتةةألف مةة  أربةةع نةةواب ل اريةة  تضةةم سةةمألد التجمعةةمت السةةكمن   الكد يةة  

 ة   مموا بتعالياوي  اليممل   الغدب   م  منطق  االنتداب الفدنس   يأ شدىأ المتوسط، ثم ىة

دأ  ر ةمًء للةل: التيامةم بمتفمىهةم السةمبق مةع المقةموم  ، وثمن ةم: الموظف   م  سةكمنهم، أوالً 

 اليعبأ الذ  كمن يم   بو وب للل األتدا  ويمقا الفدنس   .  

 وبيةةك  رةةم ، كمنةةا الس مسةة  الفدنسةة   يةةأ منطقةة  ج.الكةةد  تسةةموم   را رةة ، تداىةةب

المةةياج األلةةداث والتطةةورات وخمصةة  التةةدخالت التدك ةة  يةةأ شةةؤون المنطقةة ، وتتق ةةل 

ألح اليةعبأ وتتخةذ التةداب د المنمسةب  رلةل  ةوألهم، وذلةك لفمظةم رلةل لر ةمء أوسةع اليةدا

واليرممةةةمت المحل ةةة ، ويسةةةمرد تلةةةك اإل ار  جهةةةمز اسةةةتخبمرات يدنسةةةةأ، و ر  ول ار  

يضةةم، لكوم ةة  سةةوري  موال ةة . كمةةم أيسةةح الفدنسةة ون المجةةمل إلجةةداء انتخمبةةمت بدلممن ةة  أ

ألةد أبةدز المحسةوب   رلةل لةيب الكتلة  الوطن ة   1936و  1932ويمز يأ  ورتأ رممأ 

 وهو الس د لس   رونأ.

، لةةدث 1936وبعةةد توىةةف مفمو ةةمت بةةمريس بةة   الجةةمنب   السةةور  والفدنسةةأ رةةم  

يم للةل توتد شديد ب   الوطن    السوري   وسةلط  االنتةداب. يأرةم  الفدنسة ون تحوية  سةور

بنةةمن". ول "العلةةوي   والةةدروز وللةةب واليةةم  ول ولةة  اتحم يةة  تضةةم أىةةمل م مسةةتقل ؛ بمسةةم  

 وكمن للواء اسكندرون و ع خمص  م   ول  للب. ويأ هذه األثنمء، ور ا رلل مواىةف

تهةم مةع ليب الكتل  الوطن  ، وبغ   كسب و  األكدا ،  رل الفدنس ون للةل اجتمةمع آل موا

 ت لكةم ذاتةأ يةأالمفةوض السةممأ الفدنسةأ، وطةدب يةأ االجتمةمع مسةأل  تيةك   ل ار  ذا

يرممة ، المنطق . لال أنه، وكمم يقةمل، لةم ينة  موايقة  كمية  الحضةور بسةبب الخةالف رلةل ال

م بةةأن ومنعةةم السةةتال  آل شةة   لسةةممر   زا ه ى ةةم   سةةلط  اإل ار  الذات ةة ، كمةةم ظةة  بعضةةه

داب االىتةداب   ةد جةةم ، وىةد يكةون اسةةتغالال س مسة م لألكةدا  يةةأ مواجهة  معمر ةأ االنتةة

 أ، يحمل ذلك  ون تنف ذ االىتداب. الفدنس

حةي  بكمم أصدر الفدنس ون رفوا متكدرا ر  الذي  لملوا السالب، لال أنهم ت ةديا  

ل ةةمل أيةة  أرمةةمل مسةةلح ، مثلمةةم لةةدث مةةع مجمورةة  المجمهةةد رسةةول لةةج رشةة د وانتهةةا 

بإردامةةه، ومةةع مجمورةة  م ةةطفل جةةوالق وانتهةةا بمقةةتلهم، ثةةم القضةةمء رلةةل الحدكةة  

 بملمديع   والط دان. المديدي  

 بتداأل ة ،كمم اهتم الفدنسة ون بنيةد التعلة م يةأ المنطقة ، يبنةا العديةد مة  المةدارس اال

واهتمةةا بفةةتح الطةةدق وبنةةمء بعةةض الجسةةور. واسةةتكملا أرمةةمل مسةةح وتحديةةد األرا ةةأ 

 .اليرار   و  دهم م  الخدممت سع مً لكسب و  أوسع يئمت ممكن  م  مجتمع ج.الكد 
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 كيالدور التر

  ، كمن هنم  تدخ  تدكأ وا ح يأ شؤون جبة  األكةدا  أثنةمء يتةد  االنتةداب الفدنسة

وذلةةك مةة  خةةالل تيةةج ع بعةةض األيةةدا  والمجمورةةمت رلةةل مقمومةة  القةةوات الفدنسةة   يةةأ 

 منمسبمت س مس   مع ن ، ولتحق ق هدي  : 

: الضةةغط رلةةل الفدنسةة    وجعةة  الموىةةف التدكةةأ ىويةةم يةةأ أيةة  مفمو ةةمت أو األول

 ميمك  لدو ي  أو لىل م  ، كمسأل  لواء االسكندرون. 

 وف.: النوايم الخف   بضم منطق  ج.الكد  للل تدك م لذا مم واتتهم الحدوالثاني

تهةةمء يمنةةذ البدايةة ، وبعةةد رقةةد اتفمىةةمت الحةةدو  بةة   الطةةدي   الفدنسةةأ والتدكةةأ، وان

 ، عةةض زرمةةمء المقمومةةمقمومةة  القةةوات اليةةعب   الكممل ةة ، اسةةتقبلا السةةلطمت التدك ةة  ب

م م يةم. ومةرلد "محو ليبو شمشو"، ر م أنةه كةمن ياللةم  باشا ومنحتهم ألقمبم بداى ، مث  لقب

، ل ةث 1927يدل رلل س مستهم تلك، صور  المجمهد م طفل جوالق مع رجمله يةأ رةم  

كةةمنوا  يحهةةد يةةأ خلف تهةةم العلةةم التدكةةأ ذو النجمةة  والهةةالل، ور ةةم أن المقةةمتل   األكةةدا 

  ىبة  مةعتبدونهم رميا لسالم م رثممن ةم، لال أنةه يبةدو أن ال ةور  أخةذت بمةدلول س مسةأ ي

 الدول  التدك  .

قةدن وهنم  م  يعتبةد الحدكة  المديدية  التةأ ظهةدت يةأ بداية  رقةد الثالث نةمت مة  ال

ىةمت صةن ع  الدولة  التدك ة ، بوجةو  رال -سنأتأ رلل ذكدهةم اللقةم-العيدي  يأ ج.الكد  

ت رأل سةةهم اليةة   لبةةداه م خل ةة  الضةةمبط السةةمبق يةةأ الجةة ش التدكةةأ والسةةلطم ىديمةة  بةة  

 التدك   ل نهم. 

هم ، سعا الدول  التدك   للل تيج ع سكمن ج.الكد  رلل لظهمر تمسةك1936ويأ رم  

سةلوا، يثة ، يأربملدموز التدك   يأ الس مس ، م  ىب   ارتداء القبع  رمي تدك م الكممل   الحد

و لمتعةةمون   معهةم" كم ةةمت منهةةم للةل بعةةض زرمةةمء ج.الكةد  مثةة  آل  يكةة" بداللة  بعةةض ا

م ولك  اليرممء واألهملأ ريضوا ارتةداءهم مة  منطلةق  ينةأ، لمعةديته… وش   لسممر  

لحدكةة  ابنوايةةم الدولةة  التدك ةة  وس مسةةمتهم المعم يةة  لإلسةةال . وكةةمن ى ةةد األتةةدا  تسةةخ د 

، ومة  إلسداع يأ تنف ذ لجةداءات  ةم اللةواءالس مس   يأ الجب  للضغط رلل الفدنس    وا

م، وأن ثم تحذيد الفدنس    بأن يدهم ىد تطةول منةمطق االنتةداب الفدنسة   يةأ شةمملأ سةوري

جةةواء بإمكةةمنهم للةةداث القالىةة  ي هةةم لن تلكةةأت يةةأ تحق ةةق المطملةةب التدك ةة ، خمصةة  وأن أ

 أوربم كمنا ملبد  بغ و  الحدب العملم   الثمن  . 

الهةةالل -تيةةكلا جمع ةة  أو لةةيب س مسةةأ بمسةةم "آ  يلةةدز 1936يةةأ رةةم  ويقةةمل، أنةةه 

والنجم " يأ جب  األكدا ، وكمن م  أهدايهم  م ج.الكد  للةل لةواء االسةكندرون ومة  ثةم 

للل تدك م، وىد نيط هذا التنح م يتد  ى  د ، ثم خمد ثم انتعش مجد ا يأ خمس نمت القةدن 
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ر  طةةمهد العيةةدي . وكةةمن مةة  أرضةةمأله أو أن ةةمره، نةةو

 يةةمربكدلأ "مةةديد ممل ةة  رفةةدي "، وم ةةطفل نعسةةو مةة  

م دكةةمن. أمةةم يةةأ وىتنةةم الةةداه  يةةال تاللةةظ تةةدخالت تدك ةة  

 رلن   يأ شؤون منطق  رفدي .

 حزب الكتلة الوطيية

أسس الوطن ون السوريون  1925يأ مسته  رم  

ليبم رلن م يأ  ميق بمسم "ليب اليعب"، ويأ أواخد 

ته منعا السلطمت الفدنس   هذا شهد آب م  العم  ذا

الحيب، يح  نفسه، وأسس أرضمؤه ليبم جديدا بمسم 

 "ليب الكتل  الوطن  ". 

داب ىم  هذا الحيب النضمل الوطنأ السور  م  اج  االستقالل ط ل  يتد  االنت

يأ أواأل  تسلم زر مه همشم األتمسأ رألمس  الدول  السوري . و 1936الفدنس  . ويأ رم  

وبقأ  ت م  القدن العيدي ، تم تغ  د االسم للل "الحيب الوطنأ القومأ"،األربع نم

 ي .ني طم يأ الح م  الس مس   السوري  لغمي  لله يأ رهد الولد  السوري  الم د

رقةةدت شخ ةة مت مةة  جبةة  األكةةدا  منةةذ البدايةة  رالىةةمت وط ةةد  مةةع لةةيب الكتلةة  

، وجةةمهدوا بملعمةة  الوطن ةة ، وذلةةك ربةةد صةةداىمت وصةةالت شخ ةة   مةةع بعةةض ىم تةةه

 والتعمون معه. وكمن محمةد رةمرف  بةمر  مة  أواألة  الةذي  انضةموا للةل هةذا الحةيب يةأ

  بداي  تأس سه. يقد كمنا له صالت وث ق  مةع زرمةمء لةيب الكتلة  يةأ للةب، مثة : سةعد

 الجمبد ، الدكتور ربدالدلم  ك ملأ، لس  لبداه م بمشم و  دهم.

آ ةةم آرضةةمء آخةةدون مثةة : بةةدر  أينةةد  مةة   وانضةةم للةةل الحةةيب مةة  خةةالل رةةمرف

معداتةةه، ونةةور  طةةمهد مةةديد ممل ةة  رفةةدي  " والةةد الةةدكتور م ةةطفل نةةور " ، ومحمةةد 

سلممن مة  ىدية  م دكةمن، وىمسةم  بةمر ، ومحمةد كنجةو مة  بمصةلحميم، وىةم ر لنةمن مة  

ا ، كةدردشق بمر و  دهم. كمم أىم  الحيب رالىمت تعمون مع الحدك  المديدي  يأ جب  األ

 رلل مبدأ الكفمب الميتد   د الفدنس   .

، ولثةةد التةةوتد الةةذ  لةةدث بةة   لةةيب الكتلةة  والحدكةة  المديديةة  مةة  1939ويةةأ رةةم  

جهةة ، والفدنسةة    مةة  جهةة  أخةةدق، ارتقةة  أرضةةمء مةة  لةةيب الكتلةة  يةةأ رفةةدي ، وهةةم: 

 ارمرف  بمر ، وبدر  أيند ، ونور  طمهد، ومحمد سلممن، وأو روا السج . ثم أرسلو

 للل سج  الدمل  يأ ب دوت مد  ست  أشهد للمحمكم ، ثم أطلق سدالهم.

، وأثنمء انتيمر نبأ جالء القوات الفدنس   ر  سةوريم، 1946ويأ شهد ن سمن م  رم  

جمةةع رةةمرف آ ةةم بعةةض رجملةةه ومنمصةةديه، وانضةةم للةة هم أبنةةمء القةةدق المجةةمور ، ولمةة  

 محمد عارف آغا غباري
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فةدي  رةمزم   رلةل  خولةه. وبعةد لقةمء بعضهم األسلح ، وتوجهوا للل مبنل السدا  يةأ ر

رمرف آ م بقمألمقم  جب  األكةدا  شة   ر ةم األيةوبأ، وتأكةد نبةأ رل ة  الفدنسة    التلقةمألأ 

رةة  المنطقةة ، طلةةب رةةمرف آ ةةم مةة  ألةةد المةةواطن   صةةعو  مبنةةل السةةدا  وأنةةيل العلةةم 

 الفدنسأ وريع العلم الوطنأ محله.

بةة   أن ةةمر الحةةيب الةةوطنأ وبقميةةم  وبعةةد رل ةة  الفدنسةة    توطةةدت العالىةةمت أكثةةد

حمةد مالحدك  المديدي  بيرمم  ش   لن ف رلةل خلف ة  رالىةمتهم القديمة ، ومنةه كةمن يةوز 

 و 1947ذهنةةأ  بةةمر  وهةةو ألةةد أن ةةمر الحةةيب الةةوطنأ يةةأ االنتخمبةةمت البدلممن ةة  لعةةم  

 ، وهو شق ق رمرف آ م.1954

 الحركة المريدية

 ن ةة  اجتممر ةة  تحدريةة  منمهضةة  لحلةةم اإلىطةةمعارتبةةدت الحدكةة  المديديةة ، لدكةة   ي

منةةا ولالنتةةداب الفدنسةةأ معةةم. وىةةد نمةةا بسةةدر  بةة   الفاللةة   والفئةةمت المحدومةة  التةةأ ك

 تعةةمنأ مةة  ظلةةم اإلىطةةمع. ويةةأ أوج ىوتهةةم؛ وىفةةا للةةل جمنبهةةم رمةةوز لىطمر ةة  هممةة  يةةأ

بةدرم مة   زرة م رية د  شة خمن الةذ  انتخةب حسين عونيالمنطق  وألسبمب مختلف ، مث  

. أو يةأ سة مق بعةض المنمزرةمت 1936و  1932الحدك  للل البدلممن السور  يأ رةممأ 

مثة   والمنميسمت العمألل   واإلىطمر  ، وخمص  م  كمنوا رلل خالف مةع آل شة   لسةممر  

 آل  بمر  وشكم  لج أومد.

ولةةد زرةة م الحدكةة  المديديةة  لبةةداه م سةةووق أو لةةو يةةأ "بورجةةم" مةة  أرمةةمل مدينةة  

. وهنم  اختالف لول هويته القوم  ، ب   مة  يةدرأ  تدك تهةم 1898زم ا" التدك   رم  "ا

)وآخدون يؤكدون كد يتهم
1
). 

                                                           

ينتمأ  لبداه م خل   للل رمألل  مهتم  بمليؤون الدين  ، وظهد منهم أألم  مسمجد وش و   -1

للطديق  النقيبندي . والده مال سع د اب  محمد رلأ اب  جممل الدي . أصوله هذه العمألل  م  القسم 

م  جب  األكدا ، وىد تكون م  ىدي  "جويق" أو " ارك د" الحمل  ، ل ث تقع بجوارهمم الغدبأ 

زيمر  ش   جممل الدي  التأ تنسب للل ألد أجدا هم. وىد نفل العثممن ون جده "رلأ" للل نمل   

"أزم ا" القديب  م  استنبول. أمم والده مال سع د يقد رم  لمممم للمسمجد وجهد يأ نيد الطديق  

نقيبندي  يأ منمطق القوىمز والي يمن، ثم نيب مع مجمور  ش يمن   بمتجمه الجنوب يأ أرقمب ال

الحدب العملم   األولل، واستقد يأ نوالأ مدين  "رنتمب"، وزاول رمله كإمم  ومدرس للتالم ذ 

"خوجه". وكمن له ولدان لبداه م خل  ، وألمد يم  ، ىت  األخ د يأ مدين  للب، واتهم 

 ون بقتله. أمم لبداه م خل   يقد التحق بملج ش العثممنأ أثنمء الحدب العملم   األولل، ومنح العثممن

، Çeteرتب   مبط. وبعد انه مر الدول  العثممن  ، التحق بتيك الت القوات اليعب   الكممل   

وشمر  يأ ىمع ثور  ش   سع د پ دان يأ كد ستمن. ثم تد  الج ش التدكأ، وجمء ل ستقد يأ 

دين   ميق، وبدأ بتلقل الدروس الدين   يأ  ميق ثم لمص ومدين  كلس. أهتم بعلو  الت وف، م

وو ع رد  مؤلفمت منهم كتب: كني اليموس، وكني المعمرف، وطلوع، وآ اب الطديق ، ومهممت 
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شةهد لبةداه م خل ةة  الحةدب العملم ةة  األولةل كضةةمبط 

يأ صفوف الج ش العثممنأ، وبعد انتهمء الحدب لجةأ للةل 

و رس العلةةو  الدين ةة  لةةدق شةة و   1925سةةوريم يةةأ رةةم  

لنقيةةبندي  يةةأ  ميةةق ولمةةص. لال أن سةةلطمت الطديقةة  ا

االنتةةداب الفدنسةة   ارتقلتةةه وأبعدتةةه للةةل تدك ةةم، يأىةةم  يةةأ 

مدينةة  "لصةةالل  " الكد يةة  القديبةة  مةة  الحةةدو . واجتمةةع 

لولةةه بعةةض المديةةدي  مةة  األكةةدا ، يضةةميقته الحكومةة  

التدك   التأ كمنا متيةد   ل ةمل النيةمطمت الدين ة ، يعبةد 

، وأىةم  يةأ  ميةق، 1929خديةف رةم  الحدو  مجد ا يةأ 

ول ةةةة  رلةةةةل الجنسةةةة   السةةةةوري  بمسةةةةمرأ آل شةةةة   

لسةةةةةممر  . ثةةةةةم جةةةةةمء وأىةةةةةم  يةةةةةأ ىديةةةةة  "پملوسةةةةةمنك" 

Pelûsankê     ىديةة  يةةمألق آ ةةم "الدجةة  القةةو  آلل شةة

لسممر   " آنذا ، متمتعم بحمميته. وسدرمن مم اجتمعةا لولةه أرةدا   ف ةد  مة  الفاللة   

  لسممر   بخطورته رلل م ملحهم ومكمنتهم، وىمموا بتحديض المحدوم  . ييعد آل ش 

ثةةم أبعدتةةه مةة   1931السةةلطمت الفدنسةة   رل ةةه، يةةألقأ القةةبض  ةةده يةةأ تمةةوز مةة  رةةم  

األرا أ السوري  بتهم  لثمر  القالىة  يةأ المنطقة  الحدو ية ، يأنةمب رلةل زرممة  مديديةه 

نجك" كمسؤول لليؤون الدين   م  ىدي  "سعدي شيخ حييف عربويأ جب  األكدا  كالً م  

المعدوف بد "ىورت رلةأ" مة  ىدية  "سةعدينجك" مسةؤوال  وعلي غالبواألمور الممل  ، 

ر  النيمطمت العمم ، يأىم  هذا األخ د صالت وث ق  مع زرمةمء لةيب الكتلة  الوطن ة  يةأ 

مةة  ىدية  "بل لكةةو"، وأصةةبح المسةةؤول  رشايد إيبااوللةب، ثةةم انضةةم للة هم الهتةةه المعةةدوف 

لعسةةكد  للحدكةة ، يقةةو  رمل متهةةم المسةةلح   ةةد خ ةةومهم، واتخةةذت زرممةة  الحدكةة  مةة  ا

وا   م ةةدان مت الةةورد مقةةدا لهةةم. وهكةةذا اتسةةع نفةةوذ الحدكةة  كث ةةدا يةةأ القسةةم اليةةمملأ مةة  

 منطق  رفدي ، وخمص  يأ نمل تأ بلب  وراجو؛ منمطق ري دتأ ش خمن وب من. 

اللةة   مةة  أطمةةمع اإلىطةةمع، وتوزيةةع ورةةد زرمةةمء الحدكةة  بحمميةة  أمةةال  صةةغمر الف

أرا أ آل ش   لسممر   رلل المعدم   منهم، كمم رملوا رلل تسه   أمور اليواج بإلغةمء 

                                                                                                                                               

الس د والسلو . وله نحم شعد  بمللغت   التدك   والكد ي ، وهذا مقطع م  ى  د  بمللغ  الكد ي  

 ب لل ه:تنس

   Em Kurd in li jêr bûn tûn eنحن أكراد ليس ليا سقوط                                        

 Em û 'Ereb yek in li me didubûn tuneنحن والعرب واحد ليس ليا انقسام      

ب ا أ ال  يويقمل أنه بعد أن تخلل رنه ليب الكتل  الوطن   يأ سوريم، بدل اسم العدب بمإلسال

 األخ د.

 

 شيخ إبراهيم خليل
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المهةةةد، وألغةةةوا  يةةةون اآل ةةةوات رلةةةل الفاللةةة  ، وتخلةةةوا يةةةأ لةةة  الكث ةةةد مةةة  األمةةةور 

 االجتممر  . 

وا لة   وتع ةباستهديا الحدك  مقموم  سةلط  االنتةداب، يمنضةم لل هةم مييةد مة  الفال

 علاي  لهم. وأىمموا رالىمت ىوي  مع زرممء ليب الكتل  الوطن  ، واستقب  مسةؤول الحدكة

" الويد السور  المفموض العمألةد مة  بةمريس "بقطةمر اليةدق السةديع 1936يأ رم   غالب

ل يةأ رلل رأس المئمت مة  مديديةه يةأ مدينة  رفةدي ، وأرلة  للويةد اسةتعدا  مديديةه للقتةم

دل بةةالوطن ةة  واالسةةتقالل، يورةةدهم سةةعد  الجةةمبد  بتيويةةدهم بملسةةالب، سةةب   القضةة   

ر نيةمط الع أ التأ كمنوا يحملونهم يأ مداسم االستقبمل. وىد رم  المفم ون رلل استثمم

نيةد لالمديدي  رلل طمول  المفمو مت مةع الفدنسة   ، كمةم سةعوا للةل جعلةه مثةمال يحتةذق 

 م.المقموم  يأ بمىأ منمطق شمملأ سوري

  أرتقة  شةة   لبةداه م خل ةة  مجةةد ا لة   رو تةةه للةل سةةوريم، يتوسةةط لةه زرمةةمء الكتلةة

لةمب الوطن   لدق السلطمت المدن ة  السةوري ، وأطلةق سةداله بعةد أسةبور  ، واسةتقب  بتد

  م  ىب  زرمةمء الحدكة  الوطن ة ، وراب يتجةول يةأ سةوريم بحدية  تممة ، ويححةل بمهتمةم

 الوطن    أينمم ل . 

فق نسةة ون يةةأ تلةةك الفتةةد  مةة  اتفمىةةمتهم مةةع لكومةة  الكتلةة  الوطن ةة ، يةةمتتن ةة  الفد

م خل ة  زرممؤهم مع ش   لبداه م رلل الق ةم  بمقمومة  مسةلح   ةد الفدنسة   . يعةم  لبةداه 

، ورمةة  رلةةل 1938ومديةةدوه المق مةةون يةةأ للةةب للةةل الجبةة  يةةأ تيةةدي  األول مةة  رةةم  

يةأ  ضةميم ال وم ة  لسةكمن القةدق الواىعة تفع   نيمط لدكته، وشك  محكم  خمص  لح  الق

يق ه مة  نطمق نفوذهم. يأ هذه األثنمء ارتق  ش   لن ف "ألد ىم   المديدي " مع بعض مدا

 ". Zêtûnekىب  الدر  السور  لثد هجو  لدكته رلل مخفد ىدي  "زيتونك 
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أخذت أرممل المقموم  تتسع لتيم  منةمطق أوسةع نحةو اليةدق،  1939ويأ بداي  رم  

تل وصلا للل ىدي  ىسط  جندو رلل بعد نحو ثالث ك لومتدات مة  بلةد  ارةياز، ل ةث ل

 مدكي االستخبمرات الفدنس  . 

 ولمةم شةةعد الفدنسة ون بةةأن الخطةد يقتةةدب مةة  مدكةي ى ةةم تهم، أرسةلوا يةةأ شةةهد آذار

  يةأ ىوات كب د  للل جب  األكدا  مدرومة  بملطةمألدات والمديع ة ، وى ةفا القةدق الواىعة

ديةد  نفوذ الحدك  المديدي  ومنمطق تمدكيهم، يأ ةطد المقةمومون بعةد اشةتبمكمت رمنطق  

القةدق  للل االنسحمب للل  اخ  الحدو  التدك  ، ونيلا معهم رمألالتهم والكث د م  سةكمن

آلالف الحدو ي . ثم صدر رفو رم  رة  المةدن    بعةد رةد  أشةهد مة  تلةك العمل ةمت، يعةم  ا

 لون، ورم  البمىون بعد رل   القوات الفدنس  .للل ىداهم بمم ي هم المقمت

تةه، لمول ش   لبداه م خل   وبعض مديديه تجديد أرمةمل المقمومة  بعةد انتكمسة  لدك

 ةة  بعةةد  رمل ةةمت مسةةلح  ربةةد الحةةدو ، لال أن السةةلطمت التدك 1940وىةةم  يةةأ أواألةة  رةةم  

  نهةم لةمي هةم، ومة  ل أبعدته للل الداخ ، ومنحته أراض زرار   يأ مدين  "ممن سم" ل ستقد

  يسمع أ  شأء ر  نيةمطمته هنةم ، لال أنةه بقةأ رلةل صةل  مسةتمد  بمديديةه يةأ ج.الكةد

 . 1952لتل تمري  ويمته يأ ظدوف  ممض  يأ ن سمن م  رم  

يأ مدين  رنتةمب ب ةد  1949يأ رم   علي غالبأمم زرممء الحدك  اآلخدي :  يقد ىت  

الدوايمت، أنه كمن إلبداه م خل   يةد يةأ ذلةك، ألن  يأ ظدوف  ممض ، لذ تقول أمينابنه 

رلأ  ملب كمن ىد أطلع رلل بعض أسدار شة خه ورالىمتةه مةع الدولة  التدك ة ، كمةم أنهمةم 

وإلاى يسااره تباعاا المماهدون:رشايد  لاب األسابق محماد موالادي،محافظ ح
إيبو،شيخ رشيد،عمر عتونو. الصورة من أوائل عقاد الثمانيياات مان القارن 

 العشرين،في عيد المالء.
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محماد ماال ، ل ث كمن الي   لبداه م ىد ريله وكلف الس د 1938كمنم رلل خالف منذ رم  

 مت" بةدال رنةه ممةثال كمونةدا "م ةدان Gewendaمة  ىدية    Miĥemedê Xatûnê نعساان

 لدق الكتل  الوطن   يأ للب. 

 لال أنةةه لسةةب تقةةديد  لألمةةد وللحةةدوف الس مسةة   السةةمألد  وىتئةةٍذ، تكةةون السةةلطمت

ورجةمل  التدك   هأ التأ ا تملته، وذلك يأ س مق س مسمتهم يأ التخلص م  زرممء األكدا 

 ول  التدك  .الدي  منهم خمص ، بعد انتهمء أ وارهم وأ اء مهممهم تجمه الد

، وسةعل للةل لصةالب 1939: يقةد تخلةل رة  الحدكة  بعةد ألةداث رةم  رشايد إيباوأمم 

 ذات الب   مع آل ش   لسممر  . 

، وكمن ىد أمضل ثمةمنأ سةنوات يةأ السةج  حييف عربو،ثم أن ط أمد الحدك  بملي   

ء نةةم، ولةةم يةةنج مةة  االنتقةةم  أيضةةم، ل ةةث ىتةة  أث1947يدشةةح نفسةةه للبدلمةةمن السةةور  رةةم  

ل شة   الحمل  االنتخمب   يأ مدين  رفدي ، بعد رم  والد م  خدوجةه مة  السةج ، واتهةم آ

 لسممر   بم ت مله.

م، بعد مقتة  الية   لبةداه م خل ة  رةم  السة د موسةل نعسةمن "مة  م ةدان مت" مة  تدك ة

لةه وكمن مدايقم للي   هنم  رلل مدق خمس  ريد رممم، يتةيرم مة  بقةأ مة  المديةدي ، و

دور مةأتبمع يأ سوريم وتدك م ر م ىلتهم، وتدبطهم رةدق رالىةمت وث قة  بةه. يةد م لمل م 

 أكثد م  ست   رممم رلةل هييمة  الحدكة ، ون ةف ىةدن رلةل مقتة  الية   لبةداه م خل ة ،

 الييال األل مء م  مديديه شديد  الويمء له ولذكداه. 

س مسأ  ينأ آخةد بة   بعد انتهمء الدور الس مسأ للحدك  المديدي ، لم يحهد أ  تنح م 

األكدا  يأ منطق  رفدي ، ولتل يةأ أوج نيةمط تنحة م األخةوان المسةلم   يةأ سةوريم يةأ 

، بق ا المنطق  خمل   م  أ  نيةمط يةذكد لهةم. وربمةم كةمن السةبب يةأ 1985-1975الفتد  

ذلةك، أن المجتمةع الكةد   يةأ جبة  األكةةدا  اليعةدف التع ةب الةدينأ لال نةم را، يةةمألكدا  

رمم  مسلمون مسملمون، يؤ ون يداألض  ينهم  ون تيمةا أو تع ةب، بع ةدا رة   ب ور 

أنةه كمنةا هنةم   األمةم مداجةع وميةمي  طةدق أي  مبملغةمت أو  ميةمت س مسة   و  دهةم. لال 

 ين ةة  ومذهب ةة  يةةأ ج.الكةةد  تسةةتقطب أرةةدا ا ىل لةة  مةة  المتةةدين   والمةةوال   لهةةذا اليةة   أو 

 ذا . 

ذ  ت الدين ةة  لمل ةةم يةةأ ج.الكةةد  اليةة   لبةةداه م خل ةة  ر سةةل الةةومةة  أكبةةد المدجع ةةم

 تحتدمه يئمت واسع  م  المثقف  ، والمتدين   و  دهم. 
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 نادي الشبيبة الكردية

م  ىب  أول مجمور  متعلم  م  اليةبمب يةأ  1939تأسس هذا النم   يأ ص ف رم  

، وكةةمن Gundê Bêxçeالمنطقة ، وهةةم: ألمةةد جعفةةد شةة   لسةةممر   زا ه "زمجةأ" ىديةة  

 . محمةد تدكةوQujûma. خل ة  أ يةب مة  Bircikêأم نم لسد النم  . خل   بهجا م  ىدي  

 م . لبةداهBirîmceم  ىدي  "الحمم "، معلم مدرس . ربدالمنمن خوجه م  ىدية  "بدمجةه" 

 خل   م طفل م  ىدي  "م دكمن". لبداه م خل   محمد مة  "بدمجةه". شة خو محمةد ي لةك

 لمد  م  "كفد ل  يوىمنأ". م  بدمجه. ل در

  د القوم ةكمن الدايع الحق قأ لتأس س النم  ، كمم ىمل: ش خو ي لك، ىمألمم رلةل الميةمر

 الوا ح . 

ل ورنةدمم رلةةم المستيةةمر الفدنسةةأ يةةأ رفةةدي  بةأمد لنيةةمء النةةم  ،  رةةم أرضةةمءهم للةة

ي  هم الةذاالجتممع به، وردض رل هم الممل والسالب، أمالً يأ تسةخ دهم لمواجهة  خ ةوم

 كمنوا ينيطون يأ تلك الفتد . 

 ةمبط صةف االسةتخبمرات الفدنسة    1939أيلةول  6وىد لضد االجتممع المنعقد يأ 

)ربةةدالحنمن آل ىةةوج آ ةةم الملقةةب "لنوشةةكو" مةة  ىديةة  ميةةعل 
1
، وكلفةةه المستيةةمر بمهمةة  (

ن ة  خةالل تأم   األموال والسالب وك  مم يلةي  للنةم   لن طلبةوا ذلةك، رلةل أن يجتمعةوا ثم

أسةةبوع. يةةديض أرضةةمؤه وجةةو  رضةةو مةة  االسةةتخبمرات ب ةةنهم، لةةئال ي ةةبحوا أ ا  ب ةةد 

 السلطمت الفدنس   وىمموا بح  نم يهم. 

حةدا نأمم بخ وص النيمطمت التأ ىم  بهم النةم   وأهدايةه يلةم تكة  ىةد تبلةورت بعةد، 

 للفتد  الق  د  ب   تأس سه ولله. 

                                                           

. وم  المف د 1998كمن  مبط صف يأ االستخبمرات الفدنس  ، اشتهد بحلم النمس. تويأ رم   -1

 ذكده، أن المستيمر كمن لمكمم للقضمء و مبطم يأ االسخبمرات.
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 : 1939ايلول  /6كد ي  مؤرخ  يأ /وهذه نص وث ق  لنم   اليب ب  ال

 

ء ربعا))نحن أعضاء نادي الشبيبة الكردية الموقعين أدناه، سيحضر إلى عفرين يوم األ

 مهما كلفيا األمر وعليه حرر. 1939ايلول  /13المقبل /

 

 1939ايلول  6          

يل خلالموقعون: أحمد اسماعيل، خليل بهمت، محمد تركو، عبدالميان خوجه، ابراهيم 

 ا((.مصطفى، ابراهيم خليل محمد، خليل أديب، حيدر حمدي، شيخو فيلك، عبدالحيان قوج آغ
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 البحث الثملث

 
 

 مرحلة ما بعد االستقالل

 

لةب  راسة  ، أمةم الفتةد  التةأ تل هةم يتتط1963سنهتم يأ هذا البحث بملفتد  مم ىب  رم  

 خمص  وموسع  لسنم ب د هم اآلن.

سةةةتقالل، بةةةدأت تحهةةةد بعةةةض النيةةةمطمت االجتممر ةةة  والثقمي ةةة  مةةةع بدايةةة  مدللةةة  اال

   بةوالس مس   يأ المنطق  م  ىب  بعض اليةبمب المةتعلم، وكمنةا تهةدف للةل نيةد الةورأ 

م وذلةك انعكمسة… سكمن المنطق . واليخفل أن تلةك النيةمطمت كمنةا ذات مضةمم   ىوم ة  

  يأ أواسط القدن المم أ.للمنم  التحدر  العم  الذ  كمن يسو  المنطق  والعملم 

اية  أخذت تلك النيمطمت، شةكال تنح م ةم رلةل ه ئة  جمع ةمت اجتممر ة  وثقمي ة  يةأ بد

 . اآلمد، ثم ظهدت المنحممت الحيب   لبعض األلياب السوري  والديمقداط   الكد ي 

 مسة   ونذكد ي مم يلأ أبدز تلك الجمع مت والمنحمةمت ومةدق تأث دهةم رلةل الح ةم  الس

 ممر   للمنطق  يأ تلك المدلل ، مع أبدز نيمطمتهم ورموزهم.واالجت

 الممعية اإلصالحية

، تقد  كة  مة : المةد جعفةد شة   1949يأ الخممس ريد م  شهد كمنون األول رم  

لسممر   زا ه، والمحممأ رثمةمن بة  محمةد رثمةمن، وبةالل بة  م ةطفل بةالل بطلةب للةل 

 مديد منطق  رفدي  هذا ن ه:

 …ام جبل األكراد األكرم))لسعادة قائمق

 من قصبة عفرين… من: أحمد الحاج جعفر آغا شيخ اسماعيل زاده 

 المحامي في قصبة عفرين… عثمان بن محمد عثمان                       

 من قصبة عفرين… بالل بن مصطفى بالل                               
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يا من الضروري ترسيس جمعية تعيي نحن فئة من الشباب المثقف في جبل األكراد، رأي

بإصالح الحالة االقتصادية والثقافية واالجتماعية في قضائيا، وبإيواء أيتامه وتعليم أبيائه، 

ومركزها قصبة عفرين. وقد اطلعيا على اليظامين األساسي والداخلي لممعية اإلصالح في جبل 

ذلك ولما كانت العلل التي يشكو ميه لسمعان فوجدنا أنهما موافقان لألهداف التي نرمي إليها. 

القضاءان التختلف عن بعضها بعضا ، فرنابتييا ذييك اليظامين وتقدميا إلى مقامكم راجين 

التوسط لدى مقام المحافظة بحلب لترخيصيا بترسيس جمعية إصالحية على الوجه المبين من 

إرشاداتكم السديدة ودمتم فقير طلبيا بصورتين عن اليظامين المذكورين وترييدنا برعايتكم و

 ((.1949كانون األول  15……  محترمين

 طلب ترخيص الممعية اإلصالحية
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، جةمء وبعد أن أل   الطلب للل ىمألد ي    الدر  يأ جب  األكةدا  للتحق ةق يةأ األمةد

 رأ  ىمألد الف    للل القمألمقم  كمم يلأ:
 …))إلى قائمقام القضاء

وسامية إذا نفذ بحذافيره، إن هذا اليظام والمشروع المقدم من قبل المستدعين غايته نبيلة 

ولكن هياف محذور إذا ما انقلبت هذه الممعية إلى حزب، يعمل لمصلحته تحت هذا الستار، 

وبذلك يخشى على استتباب األمن في هذا المبل الهادئ في الوقت الحاضر. فإني أوافق على 

هدف آخر  ترليف هذه الممعية إذا نفذت وطبقت مواد نظامها الداخلي حرفيا دون تماوز ل

15/12/1949.)) 

ويقول الس د ألمةد جعفةد: أنةه رنةدمم رد ةنم لمشة   ىمألةد الةدر  رلةل القمألمقةم ، ىةمل 

برن األوامر التي لدييا تميع الموافقة. وإني أنصحكم بعدم القيام برية حركاة، وإال سايكون شفه م: 

 جبل األكراد. سية. وهكذا صرفيا اليظر عن ترسيس تلك الممعية في قضاء 15مصيركم السمن 

 حاشية قائد فصيل الدرك على طلب تأسيس الجمعية
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 الممعية الثقافية

، اتفةق كة  مة  السةم  : رشة د لمةو، وشةوكا نعسةمن، ولبةداه م ىةم ر، 1951يأ رم  

ميةة  رلةةل تيةةك   جمع ةة  بمسةةم "الجمع ةة  الثقمي ةة " يةةأ جبةة  األكةةدا ، تهةةدف للةةل نيةةد الثق

لةك أ تيةوالتعل م يأ المنطق ، ل مي  للل مكميح  "الجمسوسة   التدك ة " التةأ كمنةا نيةط  

 ار  الفتةةد . يمنضةةم للةةل الجمع ةة  الكث ةةد مةة  اليةةبمب المةةتعلم والطةةالب، وتيةةكلا ه ئةة  إل

الجمع ةة  مةة  السةةم  : رشةة د لمةةو، لبةةداه م ىةةم ر، شةةوكا نعسةةمن، خل ةة  محمةةد مةة  ىديةة  

 كفد ل ، رش د ربدالدلم  م  لج خل  ، رلأ لس   م  ىدي  "رلندار". 

ئةة  رلةةأ لسةة   يةةأ مدينةة  القمميةةلأ ارتقةة  رضةةو اله  1952لال أنةةه يةةأ صةة ف رةةم  

ية : لسبب الصل  له بنيمط الجمع ة ، يمكتيةف أمدهةم، وارتقة  بعةض أرضةمء اله ئة  اإل ار

رش د لمو، ولبداه م ىم ر، وشوكا نعسةمن، ورشة د ربةدالدلم  يةأ سةج  المةي  بدميةق 

ية  مد  شهدي ، ثم أطلق سةدالهم بعةدهم بنةمء رلةل التمةمس يةمألق آ ةم لةدق رألة س الجمهور

رضةمء أالس د الي يكلأ. ورلل أثد هذه الحم ث  أ لقا مدرس  التجه ةي الخمصة  التةأ كةمن 

 الجمع   ىد ايتتحوهم يأ مدين  رفدي  أيضم. 

وىةةد لضةةد اليةةمرد المعةةدوف ج كدخةةوي ، آخةةد اجتمةةمع له ئةة  الجمع ةة  يةةأ ىديةة  " 

جمع ة   )) وهةو مة  الية ور   (( واىتةدب رلةل أرضةمألهم االنضةمم  للةل Hopkaهوبكم " 

أن مر السلم كمنحم  م  منحممت الحيب الي ورأ السور ، وهكةذا تخلةل األرضةمء رة  

من الجمع   وانضم بعضهم للل منحم  أن مر السال ، ي مم انضم رش د لمو، وشةوكا نعسة

 للل الحيب الي ورأ السور .

ط بعةةد تلةةك الفتةةد  أخةةذت التنح مةةمت الس مسةة   تحهةةد تبمرةةم وتنيةةط رلةةل سةةمل  النيةةم

لحةيب جتممرأ والس مسأ والثقميأ يأ منطق  جب  األكدا ، وكمن م  أبدزهم منحمةمت ااال

كةة  اليةة ورأ، ولةةيب البعةةث العدبةةأ االشةةتداكأ، ثةةم الحدكةة  الديمقداط ةة  الكد يةة  والحد

 النمصدي  اللقم.
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 الحزب الشيوعي السوري

، وأول اللبنةةمنأ-بمسةةم الحةةيب اليةة ورأ السةةور  1927تأسةةس هةةذا الحةةيب يةةأ رةةم  

 وبجهةو  اليةمرد الكةد   ج كدخةوي ، 1950وجو  له يأ منطق  ج.الكةد  يعةو  للةل رةم  

ل يةأ ر  طديق االت مل بأرضمء الجمع   الثقمي   يأ ج.الكد ، ل ث أىتدب رلة هم الةدخو

قةول، منحم  أن مر السال  التمبع  للحيب الية ورأ السةور ، وكمنةا النت جة  كمةم سةبق ال

، وتفةد  رشة د لمةو 1952لمو وشوكا نعسةمن للةل الحةيب رةم  أن انضم ك  م  رش د 

 لنيمط الحيب وأصبح كم راً له. 

لفئةمت اكمن وجو  اإلىطمع يأ ج.الكد  يأ تلك الفتد  مسةمردا النتيةمر الية ور   بة   

، اتحةةم ا 1953الفق ةةد  والمحدومةة  مةة  القةةدوي  . وأسةةس الحةةيب يةةأ المنطقةة  يةةأ رةةم  

 يةةأ االنتفةةمع بةةمألرض. يتوسةةع نفةةوذ الحةةيب يةةأ المنطقةة  للفاللةة   للةةديمع رةة  لقةةوىهم

 وانتيدت منحممته يأ نوال هم. 

، انسةةحب رشةة د لمةةو مةة  اليةة ورأ، وأصةةبح ول ةةد محمةةو  كةةم را 1955ويةةأ رةةم  

التحةم  ش ور م معدويم يأ المنطق . بعةدهم اتبةع العديةد مة  الية ور     ورات ليب ة  يةأ ا

 أ أواسةط السةت نمت مة  القةدن العيةدي ، ر ةماالسوي متأ، ثةم ظهةد يةأ يتةد  اللقة ، ية

 رمد كي ورأ معدوف. 

لمنطقة ، اسمهم الحيب الي ورأ يأ نيد الثقمي  االجتممر   وتيج ع التعل م بة   أبنةمء 

 وأرس  مئمت الطالب للدراس  يةأ الةدول االشةتداك  . وصةمر لمنحمةمت الحةيب الية ورأ

أن    يأ مختلف نوالأ المجتمةع، لتةليأ المنطق  ىمرد  جممه دي  واسع ، ونيمطمت همم

رمة  لمةد  تقةمرب  Xocê Xilalkaبعضةهم مثة  لمةم  مسةجد ىدية  "خاللكةم" المعةدوف بةد 

 ريةةد سةةنوات لمممةةم لمسةةجد ىديتةةه وهةةو كةةم ر يةةأ الحةةيب اليةة ورأ ويعلةةم النةةمس انتمةةمؤه

 الس مسأ ذا .

ه يةه يةأ وجةومم م ي نيمط الحيب الي ورأ يأ المنطق  يأ يتد  السةبع نمت، هةو وىو

 الت ةةمر الس مسةةأ القةةومأ الكةةد   ربةةد المبةةدرات األمم ةة ، وأصةةبح معمر ةةم ىويةةم لحةةيب

 "الالمرتأ" الكد  . 

 با الخاليمت واالنقسةمممت يةأ صةفوف الحةيب الية ورأ يةأ بداية  رقةد السةبع نمت 

لبلةةدان امةة  القةةدن العيةةدي ، وبةةدأ نفةةوذه بةةملتداجع. وبمنه ةةمر االتحةةم  السةةوي تأ ومنحومةة  

 شتداك  ، يتخلل رنه معحم أرضمأله وكوا ره وأن مره. اال

  يةأ تعم  التنح ممت الي ور   بيك  رلنأ، وهم أرضمء يةأ الجبهة  الوطن ة  التقدم ة

 سوريم، ولهم أرضمء  األمون يأ البدلممن السور  ومجملس اإل ار  المحل  .
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 حزب البعث العربي االشتراكي

. وبسةةةبب  رواتةةةه التحدريةةة  1947تأسةةةس لةةةيب البعةةةث العةةةد  االشةةةتداكأ رةةةم  

واإلصالل  ، كثد منمصدوه بسدر  ب   صةفوف المثقفة   و ةبمط الجة ش السةور .وكمن 

أول ات مل ألبنمء منطق  رفدي  بةه يةأ أواسةط رقةد الخمسة نمت مة  القةدن المم ةأ، رة  

طديق ألد أبنمء لواء اسكندرون الس د يمألي لسممر  ، الذ  كمنا تدبطه رالى  صةداى  مةع 

لدكتور م طفل نور ، وسدرمن مم تحولا تلك العالىة  للةل ريقة  ليب ة . وبةذلك يعتبةد ا

الدكتور م طفل نور  أول المنتسب   للل ليب البعث يأ المنطقة ، كمةم أصةبح ي مةم بعةد 

مسؤوال ر  أول للق  ليب    ما: رش د ر سو مة  ىدية  "مدوان ة "، يتحةأ بةدر  مة  

ق قه محمةد مة  ىدية  "كفدصةفد "، لم ةد بطةمل مة  ىدي  "معداته"، ربدالدلم  مدا  وشة

"معمةةال"، ل ةةدر ريعةةا آل رمةةو مةة  "يديديةة "، وموسةةل ول ةةد مةة  "جلبةة ". يةةأ مدللةة  

الولد  السوري  الم دي ، تم ل  منحممت ليب البعث كسمألد األلياب السوري  األخةدق 

أ الةذ  بنمء رلل ىدار سلطمت الولد ، يمنضم بعةض مة  هةؤالء للةل لةيب االتحةم  القةوم

 تيك  ل نهم. 

رةم ت منحمةة  لةةيب البعةةث يةأ المنطقةة  للةةل نيةةمطهم بعةةد 

، وتةةةم تعةةة   1963وصةةةول لةةةيب البعةةةث للةةةل السةةةلط  رةةةم  

 .م ةةطفل نةةور  رأل سةةم لليةةعب  الميةةتدك  لحةةيب البعةةث يةةأ 

منطقتأ رفدي  وارياز، كمم ر   رأل سم لبلدي  رفةدي ، للةل أن 

. 1966رةةةم   رةةةيل رةةة  الحةةةيب ورألمسةةة  البلديةةة  بعةةةد انقةةةالب

والجديد بملقول هنم، أنه ب   استال  ليب البعةث للسةلط  وبداية  

رقةةد السةةبع نمت لةةم يكةة  لمنحمةةمت لةةيب البعةةث  ور كب ةةد يةةأ 

المنطقةة ، وذلةةك ألسةةبمب تتعلةةق بملخ وصةة   القوم ةة  لسةةكمن 

المنطقةة  التةةأ لةةم تكةة  تج ةةي للكةةد   ل نهةةم االنضةةمم  لحةةيب 

مت يةةةأ مختلةةةف ىةةةدق المنطقةةة ، وتضةةةم آالف ردبةةةأ. ولكةةة  لحةةةيب البعةةةث لمل ةةةم منحمةةة

 المنتسب  . 

ىةد وشهد الحيب توسعم سديعم يأ رقد  الثممن نمت والتسع نمت م  القةدن المن ةد ، 

ر التةةأ از ا   وره وتةةأث ده يةةأ الح ةةم  ال وم ةة  المع يةة   للمةةواطن  . ولةةه ريةةدات الكةةوا 

أ للةب ى ةم   يةدع الحةيب ية تقبض رواتبهم م  الدول . ووص  ثالث  م  أبنمء المنطق  للل

ي  يأ رقد  الثممن نمت والتسةع نمت مة  القةدن العيةدي ، وهةم: م ةطفل ىةدور، رةالء الةد

رجمن، ورضو الفدع الحملأ الدكتور رشةد  مختةمر مة  ىدية  "ىطمة "، وهةو أول كةد   

 ي   للل ى م   يدع ليب البعث العدبأ االشتداكأ يأ المحميح .

 طفى نوريد.مص
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ألةع يب البعث، مث  اتحم  شب ب  الثور ، ومنحمة  طالوهنم  منحممت أخدق ر يف  لح

لنسةةمألأ البعةةث التةةأ تضةةم جم ةةع تالم ةةذ المدللةة  االبتداأل ةة  واتحةةم  الفاللةة  ، واالتحةةم  ا

 و  دهم.

 الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا "الپارتي"

 الةةديمقداطأ أرلةة  رةة  تيةةك   الحةةيب 1957يةةأ الدابةةع ريةةد مةة  لييةةدان رةةم  

ا م "الالمرتأ" م  ىبة  مجمورة  مة  المثقفة  ، ب ةنهم: رشة د لمةو وشةوكالكد   يأ سوري

 نعسمن وخل   محمد ومحمد رلأ خوجه م  منطق  رفدي . 

بتحق ةةق المسةةموا   DENGÊ KURDنةةم ق الحةةيب ربةةد جديدتةةه " نكةةأ كةةور " 

والعدال  االجتممر   واالرتداف بملحقوق القوم   لليعب الكد   يةأ سةوريم. يمتسةع تنحة م 

رتأ سديعم ب   األكدا  يأ سوريم، ووصلا تنح ممته يأ بداي  رقةد السةت نمت للةل أبعةد الالم

ىةةدق المنطقةة ، وأصةةبح لةةه جمةةمه ده المتعلقةة  بتطلعمتةةه 

 القوم   والديمقداط  .

كةةمن مةة  ابةةدز نيةةمطمت الحةةيب يةةأ تلةةك المدللةة  

، 1960لل ةةمء تقل ةةد لشةةةعمل نةةمر ر ةةد نةةةوروز يةةأ رةةةم  

المةواطن   مة  أرضةمء الحةيب وارتق  بسبب ذلك مئمت 

وأن مره. كمم تعد ا مجمورمتةه الق م ية  يةأ المنةمطق 

الكد ي  يأ سوريم للل لمالت ارتقمل وماللقة  مسةتمد  

يةةأ رهةةد  الولةةد  واالنف ةةمل. لال أنةةه ر ةةم ذلةةك لةةميظ 

"الالمرتأ" رلةل تنح ممتةه وخاليةمه، وخمصة  بة   أوسةمط 

 المتعلم   والمثقف   والطلب .

، تعةةدض "الالةةمرتأ" النقسةةم  1965  آب رةةم 5يةةأ 

يةةةأ صةةةفويه يتيةةةك  ليبةةةمن، همةةةم: الحةةةيب الةةةديمقداطأ الكةةةد  ، والالةةةمرتأ ال سةةةمر  

 الديمقداطأ الكد  ، وكمن لكال الحيب   تنح ممته يأ المنطق .

، ل ةةث بةةدأت مدللةة  1970واسةةتمد هةةذا الو ةةع رلةةل مةةم هةةو رل ةةه للةةل صةة ف رةةم  

ق ةا النقسةمممت المتعةد   يةأ صةفويه، ور ةم ذلةك، بجديد  يأ ل م  هذا الحيب، اتسةما بم

ر ةة  للتنح مةةمت الكد يةة  جممه دهةةم الواسةةع ، وهةةأ مةةؤثد  يةةأ الح ةةم  الس مسةة   واالجتمم

لمجتمةع اوالثقمي   للسكمن، وتعم  رلل  تقويم الورأ القومأ الةديمقداطأ واالجتمةمرأ يةأ 

عب  ةة  والديمقداط ةة  لليةةالكةةد   يةةأ منطقةة  رفةةدي ، والمطملبةة  السةةلم   بةةملحقوق القوم

 الكد   يأ سوريم. 

 د. خليل محمد
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 مةة  أبةةدز نيةةمطمت تلةةك التنح مةةمت يةةأ العقةةدي  األخ ةةدي ، االلتفةةمل بع ةةد نةةوروز،

 ولصدار المطبورمت والنيدات الس مس   والثقمي   بمللغت   الكد ي  والعدب  . 

ية  د ونحدا لعد  وجو  ىمنون ينحم رم  األلياب الس مس   يأ سوريم، يمأللياب الك

هةةأ أيضةةم ألةةياب   ةةد مدخ ةة  لهةةم بملعمةة ، وتعمةة  بيةةك  شةةبه سةةد  يةةأ لطةةمر الواىةةع 

 الس مسأ المعمول به يأ سوريم. 

سة س وم  أبدز رموزهم االجتممر ة  والس مسة   المعدوية  يةأ المنطقة  منةذ بةدايمت تأ

الحدكةة  الس مسةة   الكد يةة  يةةأ سةةوريم، نةةذكد: رشةة د لمةةو، شةةوكا نعسةةمن، محمةةد رلةةأ 

ريةةك ألمةةد، محمةةد آلةةأ، كمةةمل ربةةد ، ربةةدالدلم  رثمةةمن، زكديةةم م ةةطفل، خوجةةه، هو

 طمهد  يكو، خل   ريت، و  دهم.

 جمعية المرتضى

ألسةد، تأسسا هذه الجمع   يأ بداي  العقد التمسع م  القةدن العيةدي  مة  ىبة  جم ة  ا

 يةأ وسدرمن مم الىةا لىبةمال يةأ منطقة  رفةدي  بنةمء رلةل ورةد بمالهتمةم  بمليةأن الكةد  

كد  سوريم، كمم ورد أن مره بتوزيع األسلح  رل هم، وكمن ذلةك يةأ مدللة  النيةمط العسة

لمنحمةةةةمت اإلخةةةةوان المسةةةةلم  . اسةةةةتمد نيةةةةمط الجمع ةةةة  يةةةةأ المنطقةةةة  لةةةةوالأ رةةةةمم   

، أيتتحةةا خاللهةةم مكتبةة   لهةةم يةةأ مدينةة  رفةةدي  وبلةةد  جنةةديدس، ثةةم للةةا 1981و1980

 الجمع   بعدهم.

 PKKحزب العمال الكردستاني 

. وبسةبب انقةالب رةم  1979تيك  لةيب العمةمل الكد سةتمنأ ألكةدا  تدك ةم يةأ رةم  

يم يأ تدك ةم، لجةأ الكث ةد مة  أرضةمأله ربةد الحةدو  للةل المنةمطق الكد ية  يةأ سةور 1980

 ومنهم للل لبنمن. 

 وىةةد از ا  نفةةوذ هةةذا الحةةيب بةة   سةةكمن المنطقةة ، بعةةد لرالنةةه الكفةةمب المسةةلح يةةأ

 ، وىةم  أن ةمره بأرمةمل اجتممر ة  كب ةد  ومنحمة  بة   صةفوف1984كد ستمن تدك م رةم  

 الجممه د اليعب  ، وم  أهم نيمطمته تنح م النسمء وتجن ده  يأ صفوف مقمتل ه. 

مكة  تأصبح هذا الحيب يأ رقد التسع نمت التنح م الس مسأ األول يأ المنطقة . ل ةث 

 للةل البدلمةمن السةور  يةأم  لي مل ست  أرضمء مة  منمصةديه  1990يأ انتخمبمت رم  

 محميح  للب، منهم رضوان م  منطق  رفدي  وهمم سع د ربد  وربدالدلم  ليبو.

وىم  بعض أن مر هذا الحيب بأرممل رنف  د أرضةمء األلةياب الكد ية  السةوري  

 وأن مرهم. 
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  ة    العدبسمهم هذا التنح م يأ النيمط الثقميأ، بإصداره العديد م  المطبورمت بةمللغت

ثةد أربةد  أوج آالن  PKKوالكد ي  وكمن لهم انتيمر واسةع. وكةمن الرتقةمل زرة م لةيب 

نفةوذ ببمل  يأ معنويمت أن مره، يتداجعا جممه ديته بيك  ملحوظ، ولكنةه اليةيال يتمتةع 

 هم  يأ المنطق .

 الحركة الياصرية

 أصةةدرت سةةلطمت الولةةد  السةةوري  الم ةةدي  أمدهةةم بتيةةك   تنحةة م س مسةةأ سةةمأ بةةد

ةة  منحممتهةةم واالنضةةمم  لل  ةةه، "االتحةةم  القةةومأ"، وطلبةةا مةة  كميةة  األلةةياب األخةةدق لَّ

  هةذا لةيمنضم لل ه ك  المخمت د ووجهمء المنطق  تقديبةم، وبسةبب العمةد الق ة د للولةد ، 

 التنح م سديعم. وتعتبد التنح ممت النمصدي  امتدا ا لذلك االتحم .

مة   لمنطقة ، وانح ةد وجو هةم بة   المةواطن  لم تلق النمصدي  االهتمةم  مة  أكةدا  ا

 األصول العدب   يقط. 

 ، أخلةا النمصةدي  مواىعهةم1970وبعد ويم  الدأل س الم د  جممل ربدالنمصةد رةم  

ل رةد  بملتدريج لحةيب البعةث، أمةم مة  بقةأ مةنهم وي ةم للمبةم   النمصةدي ، يقةد تفدىةوا رلة

الولةةدوي   لةةيب دي ، همةةم: تنح مةةمت نمصةةدي  يوجةةد اثنةةمن يقةةط منهةةم يةةأ منطقةة  رفةة

مةة   االشةةتداك   ، ولةةيب االتحةةم  االشةةتداكأ العدبةةأ، لال أنةةه لةة س لهةةم لال رةةد  محةةدو 

الولةةدوي    األرضةمء والمؤيةةدي ، وىةةد مثةة  المحةةممأ ريعةةا بةةالل مةة  نمل ةة  راجةةو لةةيب

 االشتداك    يأ ألد األ وار التيديع   لمجلس اليعب.
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 لدابعالبحث ا

 

 

 تراجم بعض الشخصيات السياسية 

 في ميطقة عفرين

 

يةةمرب أبةةدزت الح ةةم  المل ئةة  بمأللةةداث الس مسةة   واأللةةياب والمنحمةةمت المختلفةة  الم

لح ةم  واالتجمهمت خالل ثممن   رقو  يأ ج.الكد ، أسممء وشخ  مت كمنا لهم  ورهم يأ ا

نةةم اب وأمةةور مع نةة . وكةةمن أملالس مسةة   للمنطقةة ، وارتبطةةا أسةةممء بعضةةهم بألةةداث وألةةي

و ع تةداجم لكة  هةؤالء، لال أن الحةدوف الخمصة ، وصةعوب  تحق ةق األمةد، بسةبب ويةم  

بعضةةهم، ووجةةو  آخةةدي  خةةمرج الةةبال ، وتعةةذر الوصةةول للةةل بعضةةهم اآلخةةد، لةةمل  ون 

 الس مسةأ تحق ق ذلك. وىد آثدنم بداي  ذكد أسممء بعض هؤالء الذي  كمن لهم  ور يأ الحق 

 لمنطق ، وم  ثم االنتقمل للل تقديم لتداجم ألبدزهم. يأ ا

 : موسةل مة  ىدية  بمصةلحميم، أبةو شةمه   وكةمن لمممةم لمسةجد خاللكةم،الشيوعيينم  

 ول د محمو ، محمد رلأ ر م، جم   ربدو، محمد منمن، ر ما رمد...

: م ةةطفل نةةور ، محمةةد مةةدا ، م ةةطفل ىةةدور، رةةالء الةةدي  رجةةمن، البعثيااينمةة  

 مر...رشد  مخت

: رش د لمو، محمةد رلةأ خوجةه، شةوكا نعسةمن، هوريةك ألمةد، محمةد الپارتيينم  

 آلأ، محمد كل   ش   س د ، ربدالدلم  رثممن، سة دو أرسةالن، لبةداه م رةمرف، صةم ق

 نجمر، طمهد  يكو، زكديم م طفل، خل   ريت، كممل ربد ، خل   محمد...

، شةة   لن ةةف ردبةةو وموسةةل لةةيب الكتلةة  الوطن ةة -: رةةمرف آ ةةم  بةةمر إضااافة إلااى

 م  الحدك  المديدي . -Bijêrekنعسمن "بژيده  " 

 رشيد حمو

 ،  رس لةدق الكتةمب1925التمبع  لنمل   راجةو رةم   Hopkaولد رش د لمو يأ ىدي  

ملةث. ثةم "الخوجه"، والتحق بملمدرس  االبتداأل   يأ بلد  راجو، و رس ي هةم للةل ال ةف الث

تمك  مة    الدراسة  يةأ ال ةف الدابةع االبتةداألأ، ولكنةه لةم يةسميد للل بلد  ارةياز، لمتمبعة

 تأم   تكمل ف الدراس ، يتد  المدرس  ورم  للل ىديته. 
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للل للب للدراس  يأ المدرس   1939يأ رم   سميد

الخسةةةدوي  الدين ةةة ، لال أن ى ةةةم  الحةةةدب العملم ةةة  الثمن ةةة  

صةةعبا رل ةةه االسةةتمدار يةةأ الدراسةة  واإلىممةة  بحلةةب. 

انقطةةع أملةةه مةة  لكمةةمل الدراسةة ، ىةةدر تةةدريس  ورنةةدمم

التالم ةةةذ يةةةأ الكتمت ةةةب. وأول ىديةةة   رس التالم ةةةذ ي هةةةم 

 . Xilalkaكمنا ىدي  

بةةدأ يةةأ هةةذه الفتةةد  بمطملعةة  بعةةض الكتةةب الثقمي ةة ، 

كمةةةم لةةةمول تعلةةةم القةةةداء  والكتمبةةة  بةةةمللغت   الفدنسةةة   

ور واإلنكل يي ، وكةمن يج ةد التدك ة  ىةبال. كمةم بةدأت تتبلة

 لديه األيكمر المنمهض  لحلم اآل وات تجمه الفالل  . 

 ولول تعديه رلل الكتمب  الكد ي ، يقول: 

، رلما م  شدطأ كد   يةأ مخفةد بلبة ، بةأن هنةم  مجلة  ت ةدر 1943))يأ رم  

للةأ  بمللغ  الكد ي  يأ مدين   ميق، يقةو  رلةل لصةدارهم األم ةد جةال ت بةدرخمن، يكتبةا

مة   ا  يأ مجلته، ووصلتنأ ثالث نس  م  مجل  "رونمهأ"، يتعديةااألم د طملبم االشتد

 خاللهم رلل األبجدي  الكد ي  الالت ن  ، والقداء  والكتمب  الكد يت  . 

م ، ات   بأ األستمذ جم   كنةه، الةذ  كنةا أرديةه منةذ أن كةمن معلمة1947ويأ رم  

يةأ للةب، وهنةم   يأ مدرس  راجو، واصطحبنأ معه للل  ار الدكتور "نور   يدسةمأ"

قمبة  مردض رلأ الدكتور نور  تأم   مسةتليممت التعلة م بمللغة  الكد ية ، وراتبةم شةهديم 

دسةةمأ ذلةةك، يوايقةةا  ون تةةد   وبةةال أجةةد، لال أن ذلةةك لةةم يتحقةةق. وبعةةد هةةذا اللقةةمء مةةع  ي

تغ ةةدت أمةةور كث ةةد  يةةأ يكةةد  ول ةةمتأ، وشةةعدت بةةأنأ خدجةةا مةة  ريلةة  ىمتلةة  كةةم ت 

ر قةةدق النمأل ةة  الغمرىةة  يةةأ الجهةة  والتخلةةف. واسةةتمد تةةد    رلةةل  اتخنقنةةأ يةةأ تلةةك ال

  يدسمأ منذ ذلك الح  .

ييمتهم يأ هذه الفتد  لمولا االت مل بحدك  المديدي  التأ كمنا التيال ىوي  ر م ه

اسةل  رسكديم، ورد ا رلل زرممألهم أيكمر  التقدم ة  والقوم ة ، لال أنهةم طلبةوا منةأ مد

أن بةيةأ تدك ةم، يأرسةلا رسةمل  أشةدب لةه األمةد، وجةمء ر  الةير م زر مهم لبداه م خل ة  

لة   رلأ المجأء لل ه للقمأله، لال أن بعض أصدىمألأ ن حونأ بعةد  الةذهمب، ألننةأ "سةوف

يةة  مةة  أرةةو  ل ةةم"، يقةةد كةةمن لبةةداه م خل ةة  هةةذا "تدك ةةم"، ومعم يةةم للفكةةد  القوم ةة  الكد 

أبةث ية هم والنةمس الكتمبة  بمللغة  الكد ية ، األسمس. ويأ هذه الفتد  كنا مستمدا يةأ تعلة م 

 الدوب القوم  . 

 رشيد حمو
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بديق  محمد رلأ خوجة  مة  معبطلةأ للةل الجييةد  لالت ةمل  1950سميدت يأ سن  

بةق مة  بجمع   خويبون، ونيلنم   ويم رلل ربدالدلم  آ م رلأ يونس، يأخبدنم بأنةه لةم ي

 تلك الجمع   لال اسمهم. 

ب بعةةض اليةةبمب المةةتعلم: رثمةةمن محمةةد رثمةةمن، ، وبنةةمء رلةةل اىتةةدا1951ويةةأ سةةن  

وشةةوكا نعسةةمن وألمةةد رسةةول، ولنةةمن محمةةد، يتحةةا مدرسةة  تجه ةةي خمصةة  يةةأ مدينةة  

رفةةدي ، وسةةمهما يةةأ التةةدريس بعةةض مةة  المثقفةة   العةةدب والكةةد ، مةةنهم مفتةةأ رفةةدي  

 لبداه م نعسو، والقم أ اليدرأ يأ رفدي  ألمد مهد  الخضد، ولبداه م ىم ر. 

جمسوسة   ن  ذاتهةم ىدرنةم لنيةمء جمع ة  ثقمي ة  تهةتم بنيةد الثقمية ، ومكميحة  الويأ الس

، لتةل التدك   التأ كمنا نيط  يأ المنطق  آنذا . ولك  لم تمض رد  أشهد رلل تأس سةهم

لنم تعدض أرضمء الجمع ة  لالرتقةمل، يبق نةم يةأ السةج  لمةد  شةهد تقديبةم، ثةم أطلةق سةدا

تنم، أ يةب الي يةكلأ، ورلةل أثدهةم أ لقةا الحكومة  مدرسةبنمء رلل التممس يمألق آ ةم لةدق 

 وصم رت محتويمتهم، بحج  أننم نستخدمهم أل داض الجمع   الثقمي  .

بعد هذه الحم ث ، أصبحا، م  خالل ج كدخوي ، رضوا يةأ منحمة  أن ةمر السةال ، 

أول تنحة م شة ورأ يةأ  1952ثم رضوا يأ الحيب الي ورأ السةور ، يأسسةا يةأ رةم  

 رفدي ، وأصبحا كم را متفد م له يأ محميح  للب.  منطق 

 أنيةةأنم اتحةةم ا للفاللةة  ، تمبعةةم للحةةيب اليةة ورأ، كمةةم رشةةحا للةةل 1953ويةةأ رةةم  

اسةع  و، ونلا أصواتم البأس بهم، ألنه كمنا ىد تيةكلا لةأ شةعب   1954البدلممن يأ رم  

 مر القوم ةة  لةةدقبةة   الفاللةة  . ثةةم تدكةةا هةةذا الحةةيب بسةةبب المواىةةف المنمهضةة  لأليكةة

 أرضمأله الق م ي  ، وم  ل نهم اتخذت أيكمر  منحل ىوم م  يمقداط م اشتداك م. 

سمهما مع ريمق لأ، هم: محمد رلةأ خوجةه وشةوكا نعسةمن وخل ة   1957يأ رم  

محمةةدم  منطقةة  رفةةدي  وآخةةدي  مةة   ميةةق والجييةةد ، يةةأ تأسةة س الحةةيب الةةديمقداطأ 

  مسأ، وكم را متفد م له. الكد  ، وأصبحا رضوا يأ مكتبه الس

تةةم ارتقةةملأ، ثةةم يد ةةا رلةةأ اإلىممةة  الجبديةة  لعةةد  أشةةهد، ممةةم  1959ويةةأ رةةم  

 يأ للةب، وبق ةا يةأ 1960ا طدرت للل التوار  ر  األنحمر، للل أن ارتقلا يأ رم  

 1964السةةج  مةةع بعةةض ريةةمىأ للةةل لةة   ى ةةم  لدكةة  االنف ةةمل يةةأ سةةوريم. ويةةأ رةةم  

  ا يأ السج  مد  تقمرب السن . ارتقلا مد  أخدق، وبق

كلفنةةةأ الحةةةيب بملسةةةفد للةةةل تدك ةةةم لمسةةةمرد  الحةةةيب الةةةديمقداطأ  1967يةةةأ رةةةم  

 بةد تدك ةم،تدك م، الذ  كمن ىد تيك  لديثم، ثم السفد للل كد ستمن العداق ر -الكد ستمنأ 

أ، لتدكةيبق ا يأ تدك م نحو أربع  أشهد، متةنقال بة   ىداهةم ومةدنهم ومطةمر ا مة  األمة  ا

 وتعذر بذلك سفد  للل كد ستمن العداق. 
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عملم ة  بعد رو تأ م  تدك م، كلفنأ ريمىأ بملةذهمب للةل لبنةمن، لالت ةمل بمل ةحمي  ال

ن ة ، واالت مل مع منحمة  الحةيب يةأ أوربةم، يغةم رت البلةد سةدا السةتمدار الماللقة  األم

 مت األ ب ةة  وبق ةا يةأ ب ةدوت نحةو رةم ، رقةدت خاللهةم صةداىمت مةع الكث ةد مة  اليخ ة

 والس مس   والثقمي  ، ونيدت مقمالت رديد  يأ ال حف والمجالت اللبنمن  . 

بغةدا ،  بعد رو تأ م  لبنمن، كلفا بملسفد للل العداق للقةمء السة د جةالل طملبةمنأ يةأ

طأ ، وبغ ة  تول ةد الحةيب الةديمقدا1970آذار  11وبعد مضأ يتد  رلل ذلك، وبعد ب ةمن 

ق ةا يةأ دنم للل كد ستمن العداق لعقد المؤتمد الوطنأ الكد  . وبالكد   يأ سوريم، سمي

لةل كد ية ، ربغدا  لمد  تقمرب السن ، أشديا خاللهم، بقدار م  البمرزانأ وى م   الثةور  ال

يم لصدار مجل  "الكم ر" للحيب الةديمقداطأ الكد سةتمنأ يةأ العةداق، ثةم رةدت للةل سةور

 ثمن  . 

 النتخمبةمت البدلممن ة ، وأخفقةا يةأ ذلةك ألسةبمبرشحا نفسأ للةل ا 1973ويأ رم  

 ((.1993رديد ، وبق ا يأ ى م   الحيب الديمقداطأ التقدمأ للل رم  

س  ال عديةد مة  يعتبد رشة د لمةو مة  أواألة  المتعلمة   والمعلمة   يةأ المنطقة ، يقةد   رَّ

  مة  التالم ذ يأ نمل   راجو، والييال يححل بملتدا  كب ةد ب ةنهم. وهةو معةدوف كمنم ة

 أج  ىضميم شعبه وبال ه. 

يال يعتبد األسةتمذ رشة د مثقفةم مة  الطةداز الدي ةع، يعةدف أمةور مجتمعةه ج ةدا، والية

بمتةه متفمألال ر م مم تعدض له مة   ةغوطمت كب ةد  يةأ ل متةه الس مسة   الطويلة ، ولةه كتم

  يةةأ مجةةمل الس مسةة  الكد يةة  والسةةوري  والدول ةة ، ولةةه مخطوطةةمت تتعلةةق بتةةمري  الحدكةة

د   التةأ مةالكد ي  والكد ستمن  ، وله مذكداته التأ يسد  ي هم األلةداث والمدالة  الس مسة 

بهةم، والتةةأ كمنةةا مدجعنةم يةةأ اىتبةةمس هةةذه الخالصة . كمةةم صةةدر لةه مةةؤخدا كةةداس لةةول 

 الحدك  المديدي  يأ ج.الكد .

 Hopkaيق م األستمذ رش د مع زوجته ال بور  "أ  ىدر " يأ ىديتةه الجبل ة  الجم لة  

يةة ،  دبةةأ بلةةد  راجةةو، ويعكةةف رلةةل الكتمبةة  والمطملعةة ، واليةةيال مفعمةةم بملنيةةمط والح و

 ومهتمم ومتفمألال كيمب يأ مقتب  العمد. 

 محمد علي خوجه

يةأ ىدية  معبطلةأ. تةويأ والةداه وهةو اليةيال  1927ولد محمةد رلةأ خوجةه يةأ رةم  

أ البكملوريةم، توظةف يةصغ دا، يدخ  مدرس  األيتم  يأ للب. وبعةد ل ةوله رلةل شةهم   

أنتقة    واألد الدول . وبعد رل   الفدنسة    رمة  معلمةم يةأ منطقة  القمميةلأ، وبعةد رةمم  

 للل محميح  للب، وتمبع التدريس يأ للب ورفدي  وراجو.
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سمهم مع بعض اليبمب يأ تأس س جمع   الثقمي  الكد ي  يأ 

، يأرتق  بسبب ذلك وأو ع سج  المي  يأ 1952رفدي  رم  

انضم للل منحم  أن مر السال  التمبع   1953ميق. ويأ رم   

 للحيب الي ورأ السور ، ثم للل الحيب الي ورأ. 

الي ورأ بسبب م وله القوم  ، وشمر  يأ ا بعد ر  الحيب 

تأس س الحيب الديمقداطأ الكد   يأ سوريم، ور   رضوا 

لله يأ مكتبه الس مسأ، كمم لعب  ورا بمرزا يأ ى م ته يأ مدا

األولل، يقد كمن ذا ثقمي  واسع ، ويج د اللغمت الفدنس   والعدب   

 والتدك  ، ل مي  للل لغته األ . 

  ، وبغ   تجن به االرتقمل، ىدرت ى م   الحيب لرسمله مع ك  م1959يأ رم  

وبعد  جكدخوي  وخل   محمد للل العداق، يعم  هنم  يأ القسم الكد   إلذار  بغدا .

أصبح ، التحق بقوات الب يمدك ، و1961أيلول يأ كد ستمن العداق رم  اندالع ثور  

ا اته تيتن ىوأىمألدا لد "ه ي" يأ نمل   زاخو، يتمك  مع مقمتل ه م  التالل المدين . لال 

جو  يأ هجممت للقوات الحكوم  ، يمنسحب للل  اخ  األرا أ التدك  ، وصم ف ذلك و

لل مد لسوريم، يعم  بمسمرأ القم أ رثممن مح ىدار بملعفو ر  السجنمء الس مس    يأ

 وظ فته يأ التدريس يأ محميح  الدى .

أرتق  محمد رلأ خوج  للمةد  الثمن ة  مةع بعةض أرضةمء وى ةم   الحةيب الةديمقداطأ 

، وأصةة ب بةةداء سةة  المفمصةة  يةةأ السةةج ، ينقةة  مةة  السةةج  للةةل 1965الكةةد   يةةأ رةةم  

  أربعة  أشةهد، وتةويأ ي هةم، و ية  يةأ  ميةق ميفل اب  النف س يأ  ميق، وبقأ ي هم لمةد

 بع دا ر  منطقته ومسقط رأسه ىدي  معبطلأ.

 شوكت نعسان

يةةأ ىديةة  شةة تكم،  1929ولةةد شةةوكا نعسةةمن رةةم  

 Xocî 'Evdî 'Eşêالتمبعة  لنمل ة  معبطلةأ. كةمن والةده 

"خوجه" معلمم معدويةم ي ةتِق  اللغةمت التدك ة  والعدب ة  

 والكد ي . 

لةةده يةةأ ىديةة  چوالىةةمن، ثةةم  رس شةةوكا لةةدق وا

انتقةةة  للةةةل رفةةةدي  و رس االبتداأل ةةة  ي هةةةم. ويةةةأ رةةةم  

تمبع يأ للب، وتوطدت ي هم صالته مع  1943-1944

القوم  . وم  هؤالء: رثمةمن زمالء الدراس  لول المسمأل  

محمةةد، محمةةد منةةمن شةة   لسةةممر  ، نةةور  رةةمرف سةة دو 
 المحامي شوكت نعسان

 محمد علي خوجه 
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محمد جعفد، محمد رةمرف، م ةطفل م مأ، ربد  لس ، رش د ربدو، ألمد زمجأ ي و، 

لمو و  دهم. ثم تعديا هذه المجمورة  رلةل المنم ة  الكةد   نةور   يدسةم، واليةمرد 

 .1946 -1945ج كدخوي ، وشكلوا رابط  الطلب  األكدا  يأ للب يأ رم  

ي ، بعد أن أنهل  راسته يأ معهد  ار المعلمة  ، ايتةتح مةع رشة د لمةو ومعلمة   آخةد

در أسسةوا رابطة  المثقفة   األكةدا ، ثةم ىة 1952  رفدي . ويةأ رةم  مدرس  خمص  يأ بلد

 ة  بعض أرضمألهم االنتسةمب للةل الحةيب الية ورأ، لقنةمرتهم بةأن تحق ةق طمولةمتهم القوم

 ةث س تم ربد النحم  االشتداكأ لسةب المفهةو  الية ورأ. ولكة  ذلةك لةم يسةتمد طةويال، ل

لمةي  يةأ  ميةق، وأ لقةا الدولةة  ارتقة  مةع زم لةه رشة د لمةو وآخةدي ، وأو رةةوا سةج  ا

درأ مدرستهم الخمص  يأ رفدي . وبعد لطالق سداله ر   معلمم يأ منطق  ا لب. ثم اسةت

للةةل الخدمةة  االلت مط ةة  يةةأ الجةة ش السةةور ، يتعةةدف يةةأ  ميةةق رلةةل المدلةةو  أوسةةممن 

ضةمبط صبد ، الذ  كمن ي ِعدا إلنيمء ليب كد   سور . بعدهم نق  للل منطق  رفدي ، ك

يةأ و. 1956لت مط لإلشداف رلل أرمةمل المقمومة  اليةعب    ةد التهديةدات التدك ة  سةن  ا

، تةةم اإلرةةالن رةة  تيةةك   الحةةيب الةةديمقداطأ الكةةد   يةةأ سةةوريم، يأصةةبح 1957رةةم  

 المدلو  شوكا نعسمن رضوا يأ لجنته المدكيي . 

يةه،   زيمارتق  هو وخمس  م  ريمىه خالل يتد  الولد  السةوري  الم ةدي  أثنةمء لفلة

دوجةه وأرسلوا للل سج  المي  ثمن  ، وبقأ ي هم مد  سن  ون ف. لكنه تد  الحيب بعةد خ

 م  السج  بسبب خاليه مع ى م ته. 

، يةأ هةةذه الفتةةد  كةةمن شةةوكا ىةةد التحةةق بكل ة  الحقةةوق يةةأ  ميةةق ونةةمل اإلجةةمز  منهةةم

محةممأ   ، مع الكلفته ى م   الالمرتأ الكد 1973يممرس مهن  المحممم  يأ للب، ويأ رم  

د ىةر ما شمه  ، بملديمع رة  ى ةم   لةيب الالةمرتأ أمةم  محكمة  أمة  الدولة  التةأ كمنةا 

 ارتقلا أثنمء تطب ق ميدوع الحيا  العدبأ يأ الجييد .

 لم يك  المدلو  شوكا نعسمن س مسة م ومحمم ةم يقةط، بة  كةمن شةمردا أيضةم، وهنةم 

تالكةه ، ألصةبح شةمردا مدموىةم، نحةدا المنقم  يأ اليعد يقولون: بأنه لو سمردته الحدوف

نمصةةة   اللغةةة ، ولسةةةه اليةةةعد  المدهةةةف. يقةةةد كتةةةب ى ةةةمألد جم لةةة  نيةةةدت يةةةأ بعةةةض 

" يةةأ أوربةةم، 8"رةةد   ÇIYAالمنيةةورات الكد يةة ، مثةة  مجلةة  "كالويةةي" يةةأ سةةوريم، و 

التأ نيدت تحةا اسةم أبةو راهةب، يةأ  Agirê NEWROZêوننيد هنم أب متم م  ى  دته 

 لست نمت م  القدن المم أ:بداي  رقد ا

 : Dibêjinيقولون :                                                              

 Li çiyê, mêr û jinفي المبل، الرجال واليساء                                 

 Bi sedan hatin girtinاعتقلوا بالمئات                                        

  .Li  Reco , Ĥeleb û Efrinفي راجو وحلب وعفرين                         

 Mexfer û zîndan dagirtîمألوا المخافر والسمون                           
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 :Min dipirsîسرلت :                                                            

 Gelo çi bûye                                 ماذا حدث؟                       

 Çi ye ev mizgînما هذه البشرى                                                

 Gotin :   قالوا :                                                                

 Çiya hemî bûne agir   كل المبل صار نارا                                  

 Stêr daketin erdêنزلت اليموم إلى األرض                                   

 li Meydana, Keferdelê û Basilêفي ميدانيات وكفردله  وباسلي           

 li Reco , Gazê û Bilbilêفي راجو وغازي وبلبل                             

 Girêdan                                                      عقدوا            

 Govend û dîlanحلقات الرقص والفرح                                     

 Li  roja NEWROZa  ciwanفي يوم نوروز المميل                    

ية  تللةف. ، و ية  يةأ ىد1993تويأ المنم   والمحممأ واليمرد شوكا نعسمن سن  

نةدس ولضد مداس م  ينه ريدات المثقف   والس مس   . وألقل ري قةه يةأ سةج  المةي  المه

ألةه مسم زمالالمدلو  س دو ب د  كلم  بمسم ريمىه القدممء، كمم أبَّنه المحممأ نور  رمرف ب

 ./1997شبمط  11المعلوممت م  نيد  "نوروز" رد /المحمم  . 

 /1992 – 1932هوريك أحمد عثمان /

 رلل ىم  جب  "هموار". تةويأ والةده مختةمر القدية  وهةو Gundê Çiyêولد يأ ىدي  

حفةظ يأ الدابع  ريد  م  رمده.  رس يأ طفولته لدق خوجه القدي  والقدق المجمور ، ي

أل ة  رةةم  القةدآن وتعلةةم الكتمبة . ثةةم  رس االبتداأل ة  يةةأ رفةدي  ول ةة  رلةل اليةةهم   االبتدا

نة  المحميح ، يدرس اإلردا ية  يةأ مدرسة   اخل ة  يةأ مديكأول تلم ذ رلل مستوق  1948

م ا لةةب، ول ةة  رلةةل شةةهم   الدراسةة  اإلردا يةة  خةةالل سةةنت   يقةةط وبدرجةة  امت ةةمز. ل نهةة

 ه. لغل بعثتىدرت الدول  لرسمله يأ بعث   راس   للل خمرج القطد، لال أن انقالبم رسكديم أ

، وتعةدف رلةل رشة د 1955 و 1953رم  يأ شدك  النق  الداخلأ بحلب ب   رممأ 

 لمةو ورمةد السةةبمرأ وكةمنوا مةة  الية ور    المعةةدوي  ، يمنتسةب للةةل الحةيب اليةة ورأ.

 ، وي   م  الخدم  ألسبمب س مس  .1962تطوع يأ سلك اليدط  لغمي   1955ويأ رم  
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للل لدكة  أن ةمر السةال ، ومة  ثةم للةل الحةيب الية ورأ  1952انتسب هوريك يأ 

انتسةب للةل الحةيب الةديمقداطأ الكةد   يةور تيةك له.  1957يأ رةم  . و1956لغمي  رم  

 بسبب نيمطه الس مسأ ولد  م  الحقوق المدن  . 1960وارتق  يأ رم  

 1972استمد هوريك يأ العم  بنيمط  م  تنح ممت "الالةمرتأ"، وانتخةب يةأ رةم  

 1973 رضةوا يةةأ لجنتةه المدكييةة ، يمرتقةة  لمةد  أسةةبوع ثةم أيةةدج رنةةه. ويةأ صةة ف رةةم 

تعد ا ى م   الالمرتأ لإلرتقمل، ممةم أ ةطد هوريةك للةل التةوار  رة  األنحةمر واللجةوء 

للةةةل العمةةة  السةةةد  مةةةع كةةة  مةةة  م ةةةطفل لبةةةداه م، 

 وزكديم م طفل م  ى م   "الالمرتأ".

بعد تيك  الق م   المؤىت  يأ كد ستمن العداق اثد 

، كةةمن هوريةةك  ةةم  الويةةد الق ةةم   1975نكسةة  رةةم  

تممرم ميةتدكم بة   الحةيب الةديمقداطأ الذ  لضد اج

العةةداق، والةةديمقداطأ  -الق ةةم   المؤىتةة -الكد سةةتمنأ 

تدك م، والبمرتأ يأ سوريم، وتقدر ل نهم  -الكد ستمنأ

 .1976أيمر  26انطالى  ثور  

بقةةأ المدلةةو  هوريةةك يةةأ ى ةةم   الالةةمرتأ ومكتبةةه 

، وارتةةذر رةة  لضةةور المةةؤتمد 1981الس مسةةأ لغميةة  

رتأ بسةةبب تفةةمىم مةةدض الدبةةو الةةذ  كةةمن الثملةةث للالةةم

تعةدض هوريةك لالرتقةمل  1984ييكو منه. ويأ رةم  

لمد  تقمرب اليةهدي . ولكة  ر ةم ارةتالل صةحته بقةأ 

ىديبةم مة  مدكةي القةدار الس مسةأ يةأ الالةمرتأ، ويسةمهم يةأ 

 النضمل الوطنأ للحدك  الديمقداط   الكد ي . 

يقةد كمن هوريك ألمد يتمتع ب ةفمت شخ ة   مم ةي ، 

كمن منفةتح الةذه ، سةديع البديهة  والمبةم ر ، جديئةم، ذك ةم، صةبورا، ل ةمي  للةل لخالصةه 

لقضميم شةعبه السةور . وبقةأ مالصةقم للهمةو  الوطن ة  ومتمبعةم لهةم، ويتةمبع أخبمرهةم لتةل 

 آخد رمق م  ل مته.

   /1996-1943عبدالرحمن عثمان /

أمضةل جة  ل متةه يةأ النضةمل ربدالدلم  رثممن، اسم معدوف لدق أبنةمء ج.الكةد . 

، وارتقة  ل نهةم لفتةد  1961الس مسأ الكد  . ات   بملحدك  الكد ي  يأ سوريم منذ رةم  

، بسةبب نيةمطمته الس مسة  ، 1984ى  د  بتهم  لشعمل نمر نوروز. وارتق  ثمن ة  يةأ رةم  

 وبقأ يأ االرتقمل لمد  شهد. 

 هوريك أحمد
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رةة  الحدكةة   1973ن ةة  رةةم  وهةةو مةة  المدشةةح   الةةذي  خم ةةوا االنتخمبةةمت البدلمم

الكد ي ، ور م ل وله رلل مجموع رمل مة  األصةوات، لال انةه لةم ي ة  للةل البدلمةمن. 

ولكنه يمز يأ انتخمبمت اإل ار  المحل   ممثال ر  منطق  رفةدي  يةأ مجلةس محميحة  للةب 

 . /1976و  1972لدورت   متتمل ت   /

ه، جتمعه، يحتدمةه كة  مة  يعديةكمن ربدالدلم  جديئم ووار م، ومخل م لمبم أله ولم

لمنطقة   وبسبب الفتدات الطويل  التأ ىضمهم متخف م يأ ىدق المنطق ، كمن بمثمب  موسور 

 رفدي  ومجتمعهم.

 

 وحيد محمود

يب الح يعتبد م  أكثد الي ور    شهد  ولثمر  للجدل يأ منطق  رفدي . انتسب للل

خ د م  تمري  لتل أواأل  العقد األ، وأصبح كم را له منذ ذلك ال1953الي ورأ يأ رم  

يأ مؤتمد السلم وال داى  ب   اليعوب يأ  1955القدن العيدي . شمر  يأ رم  

"هلسنكأ" رمصم  ينلندا  م  ويد الي ور    السوري  ، وخضع لدور  ليب   يأ 

  رموسكو لمد  رم  يأ أواسط الست نمت م  القدن العيدي . ر نه الحيب الي ورأ 

-1973التقدم   رضوا يأ مجلس اليعب السور  لدورت   متتمل ت    طديق الجبه 

1981 . 

عث، يعتبد هذا النمألب الي ورأ، أول رضو يأ البدلممن السور  يأ رهد ليب الب

ي  مجد يتجدأ ذكد ربمر  "أكدا  يأ سوريم" تحا سقف البدلممن، ويتحدث ر  معمنم  ال

 م  الجنس   يأ الجييد . 

 عبدالرحمن عثمان



-386- 

 

 

  

 

 
 

وحيد محمود وإلى يساره عزيز محمد السكرتير السابق للحزب 
 الكردي الشيوعي العراقي باللباس الشعبي
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 اللحث األوا  

 

 

)الحياة البرلمانية
1

) 

ته استل ا ي، يتحيم السا و  وحوكي سا ونييون  ال ول  العرموني  ذا  نظوم 

ي  متنفذيسول ض أي ذلك جهوز م  الوزرا  والموظفي  والولمفواا اإل ار  لكيا م اق، 

هم م، ويمورسو  حيمو م ا و أي واليوته ،استنلوا، ووال  يعينو  م  بلا السا و  أي

ي   ذول ورهم يعينو  الحيوم المحايي  م  رؤسو  العكوئر واآلغوا  الذي  يالحو  م

يوتهم وال األمر والنهي أي مجتمعو  ك ي   التخا ، أيعتم  لايهم الوال  أي حيم منو ق

مور أوجمع الرجوا لاحرا والتعلئ  وغيرهو م   ،اضرائاوح ار  كؤونهو، م  جلوي  ل

و  اسا السا ن   لذلك يو  توأر الع ال  ول مهو مرهو  لولافو  والسجويو الكخاي  ل

    يوالوال  واألتلو  المحاي

 ، الخالاته يون  الكعوا أي ح ور السا ن  العرموني  محيوم  ليا معنص اليام 

و  لزلمو العنار التريي لول و  العسيري ، ويستل  ارأي لهو أي كؤو   ول  يحيم أيه

و  اسا لالمحايو  م  ألنو  الكعوا المحيوم  لشلنو  جا تهم  و  را   م  أح ، خ م  

 والسا ن   

ومو، تموال االستل ا  أي الحيم، الذي يهما حرا   الكعوا حهوأي اإل ار   كياال اهذ

   ولي الحو المنو ق التي تتكيا منهو سوري أرجو  السا ن ، لمو أيهو جميعيو  سوئ ا أي 

الزلمو  المحايي  أو ممرايهم أي لع  حح اث مجولس تمرياي  م   م  رغملاص الو

أي م ين  ياس، حال أنهو يون  تمرا ماول  أأراٍ  وأئوٍ  يو  يمو  الحيم العرموني، آواخر

أرمونو  تنفيذ   وال تمرا حرا   األغالي  الكعلي ، ولم تخرن مهومهو ل   ول  الوال

                                                           

يتوا المجولس الكعلي  والنيولي  أي الو   العرلي  -لاص الماو ر التولي :  ا اللحثحل ا  هذ أي التم  -1

ضا لفوش  السي  أحم  جعفر آا كيخ حسموليا زا ض  السي  لرمو  آغو غلوري  السي  حس  لريمو م  أ -

 بري  سوتيوناي  ولع  م  لوار تاك الفتر  وخو  لع  انتخولوتهو 
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أي مجاس حيوم  ياس أي النا   ن الير مرا لع  نواحي  ويو  أح  م السا ن   

 لتزيي  م  آغوا  آا لمو  "لرمج "م  بري   "حلراهيم"الروني م  ال ر  التوسع لكر 

 ةمرحلة االنتداب الفرنسي

ترسيخ لجش الفرنسيو  لغي   لع  احتالا سوريو واست رار األوضو  األمني  أيهو،

حلص التخاي ل  المتنفذ ،  الفئو  االجتمولي  صرض ويسا، م، وتعزيز نفوذهموجو ه

أي اإل ارا  معهو نخل  متعوون    كرييمو ألع  مسؤوليوتهم اإل اري  لاسوريي ، 

تم تكييا الجمعي  التشسيسي   ،لاص ضو  هذض السيوس و  الم ني  وجهوز ال ول  المستح ر 

 حلصونتخا أيهو السوريو  سلعي  لضوا أ، 1928نيسان   أي أي سوريو لونتخولو  جر

 "الجمعي  التشسيسي ، ومرا ركي  كيخ حسموليا زا ض 
1)وه، بضو  ن الير  أي"يورركي 

)  

أوا االنتخولو  النيولي  أي   ، جر1932عام وأي 

 "كيخو "زليم لكير   ركو   سوريو، أونتخا حسي  َلْوني
و مرا من    ألزاز منو  نيوزي نوئلو ل  بضو  ن الير   يم

التولع  ح اريو  Sêceraz  بري اوحا، "يكيوي"جاوسي زا ض 

 لمن    ألزاز 

أوز أيهو وجر  االنتخولو  النيولي ،  1936عام أي 

حري  المري ي  التي يون  ب   ل لم م حسي  لوني مج  ا 

ايتسل  بو  جموهيري  حضوأي ، وسول ض أي الفوز، الت خا 

مول  اليتا  الو ني ، التي أولز  لمركحهو السي  لور  آغو غلوري لسحا الملوكر لج

)تركيحه لاول  حسي  لوني
2

م  آا كيخ حسموليا زا ض، أ   أها ال راي ي وا و، (

غيولهم أي هذض ال ور  االنتخولي  جو  لاص خافي  موبفهم المؤي  إلنكو  سنجق أي 

لاص اإل ار  الفرنسي  لاتوب  ينهو ح، حيث ضغ   اليتا  الو ني  1936ن الير  لوم 

 ل   لم يورركي  آغو 

                                                           

 يور   ا، "" اتسمي  العرموني ل ترجم  االنت اا الفرنسي، وهي أرنو الير : تسمي  من    لفري  لا ج -1

 األيرا   لمن    جلا

حلص المن    اإل اري  لاوا   Gomîtêش  ي وم السي  حسي  لوني لس خوا بريته لالظرو   لما  -2

      Pêrşanو   Siciyêبر  مرااالسين رون ، وم  رم ضمهو حلص ترييو 

 

-1890) حسين عوني

1994) 
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، انتخا ل  بضو  جلا األيرا  يا م : محم  حون محم  1943عام وأي انتخولو  

كيخ حسموليا "زا ض" المعرو  لكيخو آغو، وأوئق منو  آغو "كيخ حسموليا زا ض"  ومرا 

التولع  لمن    لفري ،  من    ألزاز أي المجاس جميا لوأي، وهو ير ي م  بري  ب مه

ب  رك  نفسه أي بريته "تو  مراش" التولع  ل ضو  ألزاز  ول   هذا المجاس يو  و

  م 1943آا  13النيولي أوا اجتمو  له أي 

 مرحلة االستقالل
 1963 - 1945الفترة في 

و  تخولكه   سوريو أي الع  ي  التوليي  لالست الا ل   رؤسو   ول  وحيومو  وان

    ولرلمونو

جر  انتخولو  لرلموني  ملوكر ، أوز أيهو ل  بضو  جلا  1947حزيران أفي كهر 

)األيرا  يا م  خايا سي و ميمي
1

ع   أ ،، ولور  غلوري ناير حزا اليتا  الو ني (

، و ام  واليته لومي  ت ريلو، رم حا أي 1947أياوا  17المجاس أوا اجتمولوته أي 

لع  م تا حسني الزليم أي والرئيس حسني الزليم   زليم االن الا م  بلا 1949آذار 

                                                           

ستمور  ، ي وا ح  لجن  بلوا التركي  يتل  أي الشي  لغ  لمو يو  خايا آغو أميو اليعر  ال را   واليتول  -1

  " يجي  ال را   واليتول  لولاغ  الير ي  " ه:بلوا تركيح

 1947نموذج ورقة اقتراع لعام 
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نفس العوم، ألي  المجاس السولق المنتخا حلص العما م  ج ي ، وأويا حليه مهم  وضع 

  ستور تشسيسي مؤب   لسوريو، ولينه حا م  ج ي  أي العوم ذاته  

نج  أيهو ل  من    جلا  ،جر  انتخولو  لرلموني  أخر  1949سنة أي أواخر  

هذا المجاس  و امأوئق منو  كيخ حسموليا زا ض، وما فص أحم  ل وا   :يرا  يا م األ

  لومي  أ  ، رم ُحاَّ لع  ان الا أ يا الكيكياي 

أحم  جعفر كيخ حسموليا  :أوز أيهولرلموني  أبيم  انتخولو   1953عام أي و

)يممراي  ل ضو  لفري  "حسموليا زا ض"وأوئق منو   "زا ض"
1

أيرر  هذا المجاس   ولم ي م(

  أي سوريو ح وث ان الا لسيريلسلا م  لوم واح  

                                                           

 لع  هذا التوريخ استل ا اسم جلا األيرا  حلص لفري   -1

 1949نائب لعام نموذج بطاقة 
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أوئق منو  كيخ  يا م :حلص انتخولو  ج ي  ، نج  أيهو  1954سنة  لي أي 

)حسموليا زا ض"حسموليا زا ض وأحم  جعفر 
1

، ولز  خايا م  بري  لع ناي، ومرا (

 هؤال  الرالر  بضو  لفري  أي المجاس النيولي الج ي  

)هذض االنتخولو  أيرر حموس  وحبلواليون  
2

، وكه   ألوا مر  منوأس  لي  أئتي  (

ويمراو  الفئ  الت اي ي  اإلب ولي   ،: الفوئزو األولىمتلوينتي  اجتموليو وسيوسيو  

يمو يون   "بوئم  الف را ": يمي  تسميتهو لول يم را يي  الت  ميي  والثانيةالمحوأظ   

لمتحولفي  أي بوئم  االتحو  الو ني، التي ضم : ال وضي تسمص، وتمرا  لولمركحي  ا

 لرمو  محم  لرمو ، والسيوسي ركي  حمو ل  الكيوليي   

 :1961-1958فترة الوحدة السورية المصرية 

ر  ال وه فتر  انتخولو  الختيور نواا مجاس األم  الذي يو  م رض أيهذض الأي جر  

  ع  حا األحزاا السوري   ومرا من  أي ح ور حزا االتحو  ال ومي الذي تكيا ل

 ض حسموليا زا "لفري  أي هذا المجاس يا م : محم  ذهني آغو غلوري، وأحم  جعفر 

 نع و ا  ويو  أوا "لوي مم  "المعرو  لوسم  "حسموليا زا ض"، و كيخ محم  حج حنو  "

  1960تموز  21لامجاس أي 

  :1963-1961الفترة ما بين 

ي    ل  السا   حلص حجرا  انتخولو  ج  1961وا أي لوم لع  نجوح حري  االنفا

عام يونو  األوا  /2و 1/ النتخوا مجاس تشسيسي ونيولي، وجر  االنتخولو  أي

عفر ج، أونتخا ل  من    لفري  يا م : محم  منو  كيخ حسموليا زا ض، وأحم  1961

ري  وألوا ، ومحم  ذهني غلو"سي و ميمي"كيخ حسموليا زا ض، ومحم  نوري لور  

، يمو رك  الحزا أحم  كفيع مركحو له وهو ال يموبر ي الير يحزا المر  ب م 

  حيث  لمر هذا المجاس بايراً و  وي، ولينهمو أخف و"لوساي"الكيولي موسص م  بري  

 حرر ان الا لايه  1963حاَّ سن  

                                                           

 أحم  جعفر  لاول او  لرا المن     -1

أ  يوتا الرسوئا أي لفري  الم لو يوسي  ميتلي الذي يو   ي وا ولينهو لم تي  أيرر نزاه ، حيث -2

 ا  أي ملنص السراي، يو  يزورهو لاول  الذي  أوزوا أي هذض االنتخولو  يذيع ل   األاو
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ايتهو ذ ل نماتحولفو  االنتخولي  أي من    جلا األيرا  لويميننو رسم اور  ت ريلي  

 ا أيأي أوائا ل   الرالرينو  م  ال ر  الموضي وحتص آخر انتخوا أي له  االنفاو

 لاص الكيا التولي:  ،ل اي  ل   الستينو 

 ليهمحآا حسموليا زا ض وآا  ييو لحيم الماوهر  متحولفي   ائمو، وينضم  يو  -

  يا زا ض  ولعلاور  لوم  آا جاوسي، يمو يو  اإليز يو  ياوتو  آلا كيخ حسمول

  كيخو ، ولاور   نوحي ل أ ،1938لجو  زليم كيخو : حسي  لوني حلص ترييو لوم 

  آلا حسموليا زا ض  تاو خوا  بر  مي انيو  ومي ا  أيلس وكيخ الح ي ، 

ينضم يو  هنوك تنسيق لي  آا اسموليا زا ض وآا لمو وأي أغاا االنتخولو ، و -

تمر آا سي و ميمي  أي حي  يو  هنوك تحول  مس حليهمو أحيونو آا ينج، أي مواجه 

 ت ريلو لي  هذض العوئا  األخير  وآا غلوري 

   أييو  لموبع االبترا  أهميته، أيا مرك  يسعص حلص أ  ييو  مريز االبترا -

 حلص ال ري  التي مختورهو م  جمولته، أل  المختور ي وم لواجا الضيوأ  لاواأ ي 

سا ياألخر   يمو يو  لتشمي  وسوئ  الن ا أهميته أي  انو يق االبترا  م  ال ر 

 م يراألاوا ، ألع  ال ر  يون  لعي   ل  مرايز االبترا   ول ليع  الحوا، يو  ل

   المن    ومسول يه  ور يلير أي تح ي  تاك المرايز

  يو  لهيئ  االبترا  المعين   ور هوم أيضو، أهي ت لا هوي  الم تر   و -

 نس الحرااحرولل رك  ورهم موب  ايمو يو  ل ،األسلوا أللس أضهو الترا ، أو تر

و  نتخولام  هذا المرك  أو ذاك  ولكيا لوم لم تي  هنوك  االستفو  ل و   أيضو، وذلك

سوئا أي الم ل  رأيه أي التعليريوما  لامرك  الحري  ال لوسترنو ه  أي تاك المرحا ، ينز

  يوأ 

أ    يرير  تتحيم أي يسا أاوا  النوخلي ، وليسلواما هنوك يون  أيمو يالحظ، 

 يفو   هذا المرك  أو ذاك 
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 مرحلة حكم حزب البعث العربي االشتراكي

و ق المن اأغاإلب و  ونفوذض أي لو تشريرا لولغوبواني  اإلاالح الزرالي  أرر ت ليق

حزاا األ  لمااألأيور السيوسي  اليسوري ، و أي هذض المرحا  انتكر يمو   السوري 

الولي  أي م اص تفييك العالبو  اإلب ولي  ال  يالتي تكيا  ح يرو لالسيوسي   والمنظمو 

أي  ج ي   ل ي  واجتمولي  ولسلا هذض التغيرا  الجوهري ، ظهر  أئو   االجتمولي 

و ا اختاف  حلص ح  يلير لمو يو  موجال ول  لاص أسس سيوسي  ول وئ ي  والمجتمع 

   سول و

مو يجلا الير ، ب  انته  ت ريلو أي الروال  العكوئري  المرحا  يون  أي هذض 

و  هيمن  لعضهو اآلخر لاص الحي  تفيي  لع  العوئال  اإلب ولي  تمومو، وتراجع

ر وكانتو، المن   تسو  نكو  الكيوليي  أي أرجو  ويو  الاالجتمولي  والسيوسي   

 ير أموري تغيأ، األرر اليلير را  لكيا خوصلي  سيونهو األياألأيور ال ومي  ال يم را ي  

 لحيو األرزهو الح  م  الهيمن  الت اي ي  لاعوئال  اإلب ولي  لاص  يو  م يرير ، 

 نهو  مسشل  ت سيم المن    حلص منو ق نفوذ لوئاي  ولكوئري  حاالنتخولي ، و

ذار استام حزا اللعث العرلي االكترايي زموم الحيم أي سوريو أي الروم  م  آ

، أحا اللرلمو  السولق المنتخا أي له  االنفاوا  ولع  لومي ، ألا  ل  1963سنة 

أي لضو م  من    يضم هذا المجاس ، ولم "بالمجلس الوطني للثورة"تكييا مو سمي 

 تعيي ا ر برار حينهو ، 16/2/1971 واستمر تع يا الحيو  اللرلموني  حتصلفري   

)، وتم تعيي  الم لو لل الرحم   ريعي لرازي"عامجاس الك"سم لولرلمو  أي سوريو 
1

) 

رم ا ر    1973حزيرا  حلص توريخ استمرالمجاس الذي  هذاممرال لمن    لفري  أي 

 مراسيم لسجرا  انتخولو  نيولي  ملوكر  لمجاس الكعا السوري 

جر  و الج ي  ، لموجا المراسيم تغير كيا و ليع  العمايو  االنتخولي  أي سوريو

لم تع  يا من    ح اري  يمو لاص مرحا  واح  ، وبترا  الملوكر م  بلا النوخلي  لوال

تمرا  ،األولىبسم  محوأظ  حاا حلص  ائرتي  انتخوليتي : حيث  ائر  انتخولي  مست ا ، 

منو  هو اإل اري ، ل: تمرا ري  المحوأظ  والثانيةالم ين  وينتخا سيونهو ممراي م ينتهم، 

  مكيال األمر الذي أح ثالري  أي انتخوا نواا مكتريي ،  يكورك جميع نوخليو

                                                           

م  بر  األيرا  كمولي م ين  حاا، زوجته  "تا زغير"لل الرحم   ريعي لرازي، أااه م  بري   -1

م  بري  بس ا ييكك، يو  يعما يوتلو لاعرائ  أي م ين  لفري ، وأال  نجاه لل الحمي   ريعي 

  بوضيو أيمو لع  
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، وتعذر حكرا  اعول  تعر  النوخا لاص المركحي  م  خورن من  تهمل تتعاقهوم ، 

   المركحي  وويالئهم لاص سير العماي  االنتخولي 

ايه ن  لأمو م  جه  المركحي  وانتمو اتهم االجتمولي ، أ   تل ل  األمور لمو يو

ور    أمنذ أوا واضح  وأخذ  المنوأس  ألعو ا سيوسي  وحزلي  ،و  السول  أي الع 

حزا  :األولى، لرز  بوتو  انتخوليتو  رئيسيتو  أي من    لفري ، 1973تكريعي سن  

    لير ي: الحري  السيوسي  اوالثانية  الو ني  الت  مي  اللعث وحافوؤض أي الجله 

ا األو ال ور التكريعي منذ، ونتوئجهو لكعاوأيمو ياي استعرا  النتخولو  مجاس ا

هو أي ، مع نتوئجهو وموجز ل  آلي  سير1998 لومتكريعي ال ور ال، ولغوي  1973سن  

 المن   ، أي يا  ور  انتخولي  

 1973الدور التشريعي األول أيار  -      

 ،   ميلي  بوئم  الجله  الو ني  الت الحو   جر  انتخولوته أي جو م  المنوأس 

  التي ضم  ممراي  ل  الحري  السيوسي ،وال وئم  الريفي  المتح   أي ري  حاا

ليا لل الرحم  لرمو  ومحم  أمي  كيخ ياي ، ومحم  منو  كيخ حسمو ، وهم:الير ي 

  زا ض، ونوري لور   يمو خو  السيوسي الير ي ركي  حمو هذض االنتخولو  مست ال

 ي  أيلوجو  ت خا ملوكر م  بلا الجهو  الرسمأ لص مركحوا ال وئم  الريفي  حينهو 

 نتوئج االنتخولو  لاا  بوئم  الجله  

  ري ملع - مرا من    لفري  أي هذا ال ور نواا بوئم  الجله : لل  الرزا  لل ي

كيولي م  بري   -مست ا، ووحي  ما فص -بري  يورزيا جومه، ولام  غلوري

 جويق  

   1977الدور التشريعي الثاني  -

الير ي  وم  لينهو  لع  األحزااهو تنتخوا أي كهر تموز، وبو عاال  رج

  ل و  لكرا  اآلال  م  األيرا  أي محوأظ  الحسي  مجر ي  م الپورتي، لو لو 

 ح و  م ني  لمو أيهو حق االنتخوا والتركي    لالالجنسي  

 كيخمرا المن    أي هذا المجاس مركحوا الجله : لام  غلوري، ومحم  منو  و

 حسموليا زا ض، ومحم  مرا ، ووحي  ما فص 

 1981الدور التشريعي الثالث -

، أيضو هذض االنتخولو  لشسلوا السولف  الذير ي الير  التنظيمو لع    بو ع 

ومرا المن    أي هذا المجاس مركحوا الجله : ل وا لور  سي و ميمي، ولام  

  غلوري، ومحم  مرا 
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  1986الدور التشريعي الرابع  -

ي ي  أل م المكوري  أي االنتخولو ، وتمرا  من    لفر ي الير  تنظيمو ال  أضا

  هذا المجاس الج ي  لمركحي الجله : رأع  لالا ال  بنلر م  راجو، ول وا لور

 ، ولام  غلوري   لمي  كر   مت ول ح سي و ميمي، وأحم  مختور ال  ركي 

 1990الدور التشريعي الخامس  -

ا  مخت لو  هذا ال ور لهومش  يم را ي ماحوظ، أت  م حلص االنتخولو اتسم  انتخو

م   االتجوهو  السيوسي  الير ي ، وتمي  ارنو  م  أناور حزا العموا الير ستوني

آكيو   راجو، ولل الرحم  حيلو م  بري  –: محم  سعي ، م  بري  لتموناي والفوز، هم

 ي هذا ال ور يا م : لل الرحم   ومرا الجله  ل  من    لفري  أجن يرس -كربي

 نوار، ول وا لور ، والعمي  لل الحمي  غلوري 

 :  1994آب لعام  8لدور التشريعي السادس ا -  

أوز مركحوا الجله  لمو يكله التزيي ، لع  انسحوا جميع المركحي   المست اي  أي 

مركحو  أيهم ال ولم ،محوأظ  حاا لاول  بوئم  الجله  لنو  لاص  اا محوأظ حاا

ال ور التكريعي  هذا ب موا احتجوجو لهذا الكش   ومرا المن    أيوال يم را يو  الير ، 

مركحوا الجله : العمي  لل  الحمي  غلوري، ولام  لمر، وأحم  الخ يا، وأوتن  

)األحم 
1

 ، ول وا لور  (

  1998الدور السابع   - 

 حم موا حسو، وأوتن  األمرا المن    مركحوا الجله : محم  لاي برلو، ومحم  ج

حو  ، ولل  الحمي  غلوري، ويموا آا لمو م  بري  أريري   وانسحا المرك"لعريو "

ئيس  ر رمالسيوسيو  الير  م  االنتخولو ، وب موا احتجوجو حلص وزير ال اخاي ، وحلص 

 منو  هم يوأ  أي ونتوئجهو االنتخولو  لآلي  الجمهوري ، ي عنو  أيهو 

ا  أليراي معاومو  ححاوئي  ل  الحيو   اللرلموني  أي من    جلا وسنور  أيمو يا

جميع   ، لامو أ1998وحتص ال ور التكريعي السو س  1928منذ الجمعي  التشسيسي  سن  

  1961نواا المن    يونوا أيرا ا حتص لوم 

 

                                                           

متزوج  هي م  بري  ب مه، و "جميا لوأي"الن  النوئا ال  يم أي اللرلمو  السوري ل  من    ألزاز  -1

 أي ألزاز 
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 السنة 1928 32 36 43 47 49 53 54 60 1961

 العدد 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4

"1928-1961" 
 السنة العدد كردي عربي بعثي شيوعي ناصري مستقل

1 _ 1 1 1 2 3 1973 

2 _ 1 1 _ 4 4 1977 

1 _ _ 2 _ 3 3 1981 

2 1 _ 1 _ 4 4 1986 

3 _ _ 2 1 4 5 1990 

1 _ 1 3 1 4 5 1994 

2 _ _ 3 1 4 5 1998 

"1973- 1998" 

 اإلدارة المحليةانتخابات 

يا  السيو ينتخا  المحاي  أي سوريو، ولموجله ا ر بونو  اإل ار  1972أي لوم 

ا يو  ألضو  مجولس اللوانتخوا ، و محوأظاللس ولمج هم  و  ل  منيأرلع سنوا  ممرا

ي  م  لمونتاك االنتخولو  لاص نم  االنتخولو  اللر   ق والنواحي  وجرويز المناأي مر

 حيريوتهو ولمايوتهو   أيال ول   ت خاحيث 

تمي  أ، مواتي توأر  ظرو  انتخولي   م  ال ر  الموضي أي ل   السلعينو 

ا ألضو  ومنوارو  لاحري  ال يم را ي  الير ي  م  الواوا حلص مجاس محوأظ  حا

 وهم: لل الرحم  لرمو ،  وهر  ييو، أنورح، 1977-1973أي  ورتي  متتوليتي   

 سمو، لام  كيخو  

الير ستوني حلص مجاس  حزا العموالواا أناور ، أي ل اي  ل   التسعينو و

 ا حس  لير وغيرهم  وأيمو لوهم: لام  كيخو، منمحوأظ  حاا ومجولس اللا يو ، و

 ن   ذلك ابتار ممراوا المن    أي مجاس المحوأظ  ومجولس الم   واللا ا  أي الم

  والم رلي  منهولاص ألضو  أحزاا الجله  الو ني  الت  مي  
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 جبل األكراد نوابن نشاطات م

لم يي  م  السها الحاوا لاص محوضر جاسو  اللرلمونو  السوري  المتعوبل ، 

ل  نكو وتهم، لم يواأونو لكي ،  نموذنجميع النواا السول ي  الذي  اتاانو لهم  وللي  أ

وجو هم أي  هم أرنو نكو وتتتعاق لهومكي  ا وسلألرلمو 

 المجاس  

حال أننو تميننو م  الحاوا لاص مجا ا  محوضر 

، أتلي  1957-1954سو  ال ور االكترالي السو س جا

يو  األيرر  فائق آغا شيخ إسماعيلأ  النوئا أيهو، 

، أي تاك الفتر  كهر  وحضورا أي حيو  جلا األيرا 

المرا أي الجوض والنفوذ، ويو  ضم  اليتا  ويضرا له 

أحمد  يمو يو  التي لورض  الوح   السوري  الماري  

أي اللرلمو ، وله اهتموم  ي ي النكم  النواا  جعفر

لكؤو  من    لفري ، وبضويو موا نيهو، متميز 

يولتعايم، والخ مو ، مرامو يو  مهتمو لول ضويو الو ني  

 السوري   

، سنور  م ت فو  م  لع  م اخالته أي ويمروا

    1957-1954ال ور اللرلموني السو س 

ضو  ص النوئا أحم  جعفر ل  ب، أل 11/12/1954أي الجاس  الحو ي  لكر  توريخ 

 جلا األيرا  يام  هذا ناهو: 

لمو أ  أي اللال  موئتي أل  موا   اليتيامو  الاغ  العرلي ، وأبوا ذلك ليا   

أس ، أل  الحيومو  السول   أهما  أمر تعايمهم الاغ  العرلي   لذلك أ اا م  معولي 

)وزير الع لي 
1

، أر  لايه السي  لاي حح…الير ي  تح ي  لضع سولو  أي اإلذال  لولاغ  (

اليوسي ي ال أواأق وال أبرض لاص وجه  نظرض أل ا   وزير الع ا  -م  أيرا   مكق -لوظو

ين  أتمنص لاص   ر  النوئا محم  الملورك االبتراح لوآلتي يمو   ححأي هذا الموضو 

أه ا   حضر  الزميا أ  ي اا تخايص سولو  لتعايم الاغ  العرلي  لهؤال ، وأ  م 

     ححاإلذال  أ  ت وم لولاهر ال ومي

أي يامته حوا االهتموم لنكر الر وأ  و، 1955آا  9وأي الجاس  الرالع  والعكري  

هنوك أي منو ق …   :م أي المنو ق الح و ي ، جو  أي يام  النوئا أحم  جعفريعاتوال

                                                           

  أيضو يو  وزير الع ا أي تاك الفتر  يكر  لاص اإلذال  - 1

فائق آغا شيخ 

 إسماعيل زاده
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وسل  أبوا: حنني  ال  الح و  مو ي را م  مايو  نسم  يجهاو  الاغ  العرلي ، ولهذض المن

أي يام  سول  ، أ  يخاص وب  أي اإلذال  السوري  لولاغ  الير ي ، وذلك لتوجيه 

رليو احيحو، وح  لع  األكخوص ب  حماوا يامتي لاص لسيو  تاك المنو ق توجيهو 

محما العناري   ر وا أيهو السو   أنني و ني مخاص أري  الحق والع ا لتاك المنو ق 

هنو لينيم، وأنتهز هذض الفرا  ألنوك  الحيوم  لمجمولهو، يمو أنوك يم جميعو التي أمراهو 

أ  تنظروا حلص هذض المنو ق نظر  لماي ، وأ  تهتموا لهو ليس لوليالم أ  ، أل  التوريخ 

سيذير ذلك، ولشننو  النو منيم، وحننو ننتظر جهو يم، وليم أ  تشخذوا لشبوالنو أو ال تشخذوا 

   حح لهو

  :الجاس  الرولر ، ي وا 8/1/1955م  أخر  مؤرخ  أي وأي يا

 هوليلينمو نر  تضخمو لولم ارس أي الم   ولع  األبضي  التي يتيام أيهو األ…

رس   الم اموم  الاغ  العرلي ، نج  األبضي  التي اليتيام أيهو األهولي الاغ  العرلي  محر

 اا يم   ي ، وحتص لولخيون  ياالمتوس   أو الرونوي   لينمو يتهم لولعناري  وال وئف

ال  تخايص لع  الوب  إلذال  لع  األحو يث التوجيهي  ال ومي  واألغوني لاغ  هؤ

 …الموا ني  
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 التاسع الفصل
 

 

 

 

 

 

 الكردبل شخصيات من ج
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 الكردبل شخصيات من ج

 

 

 أاي المجاوال  تميازواوكخاايو   من    جلا األيارا  للار الساني  رجاوا ظهر أي

أااي  همتلنفااوذهم وسااا  يمااو اكااتهر لعضااهم  ، والسيوسااي ياا فنالو ياا ،ر وأالاالجتمولياا ، و

لشحاا اث ووبااوئع جاار  أااي أتاارا    خاارأارتل اا  أساامو  و، مراحااا ماا  تااوريخ المن  اا 

  معين  

  سايرالمعروأا  ما   ذيار الجواناا وتاماليتوا،  أاوار  ذير الع ي  منهم لي  وب  

   لهو مّرواحيوتهم وألمولهم أي سيو  األح اث التوريخي  التي 

، لانهمالحاوا لااص معاوماو  يوأيا   م ي  نتملم  اليرير مم  وم  ال ليعي وجو 

 أ لو  وكعرا  وأنونو  ورجوا لام ي يمو  أي المهجر  وجهو  مجتمع ومنهم 

ماع سايو   لهام ااال  نساا ،هنوك رجوا آخرو  معروأاو حضوأ  حلص يا هؤال ، 

ولاه  ،"وال ته ير يا  ما  بريا  ب ماه"المن   ، مرا الفنو  السوري الراحا أوت  الم رس 

ل ااير  لوحو  أني  ل ي   مستوحو  م  ال ليع  الجميا  لجلا األيرا ، يماو يتاا ال اا  ا

 " اا  ي العكاري ال ار  أواسا  التي ليس  لع  مالم  الحيو  الير ي  أاي الجلاا أاي 

   " ركو آغو

، تراجم لكخاايو  ل يا   أخار  تنتماي حلاص توريخ ياس لا و ري//و جو  أي يتوا يم

هم، بضو  ياس، لرأ  أي مراحا متعوبل  أي مجوال  الر وأا  واأل ا والعااوم، ناذير مان

   1823محم  أمي  وحي  لوكو والي حاا سن  

ي وسنذير هنو لع  ألرز الكخايو  ال  يم  التي تنتسا حلاص المن  ا ، وساوهم  أا

 :انع توريخهو

األميار منا ، كايخ لزالا ي ، جاو   …تياو ورساألسا   مور مورو ، ماور سامعو ، 

 ولي آغو حج أومر، خايا آغو حج أومر، ل وا آغو،… ، حسي  لك جو  لوال لك لوال 

  كيخ حلراهيم خايا، أساال  آغاو، حساي …خوتو  آا لمو " َهوَ  " Heweَسفون  خوتو ، 

  رر وغيرهم ي …، ركي  حمولوني

ماحااوظ أااي كااؤو  المن  اا  ومجتمعهااو، نكااو   ولهاايااو  ، كخااايو  أخاار هنااوك و

 حياو  مانهمونواا أي اللرلمو ، وأنونو ، وم اوتاو ، أ وجهو تتلعه وت وينه، منهم  نوأمينو

  منهم م  بولانوهم أي حيوتهم، وآخرو  الت  نو أخلورهم المورو  منهو،ووأموا ، 
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 ُلِرأَاْ  ِسايَرهم  اليتوا، لتاراجم لعا  مما  مورأينو م  المنوسا تخايص أاا 

 ونشمااا أ  نااتمي  مساات لال ماا  وضااع مؤلاا   ، أن اااا العااذر ماا  الااذي  اآلخااري الذاتياا 

خوص لتراجم كخايو  ورجوال  المن  ا   أماو تساساا ورو  األسامو ، أهاي ما  األبا م 

 حلص األح ث 
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 اللحث األوا

 

 

 يثالحد تاريخمن الشخصيات 

 

 سليمان الحلبي

، أ  ساايمو  الاذي أبا م لااص اغتياوا الجناراا يايلار المحايا  الماو ر التوريخي  تذير

، حالاي األااا  و  ذيار 1798خايف  نولايو  أي بيو   الحما  الفرنساي  لااص ماار سان  

 ماؤر   حوا هذا الموضاو  جاو  أاي يتاوا تاوريخ جاو  لي  وجنسيته ومس   رأسه  و

)لرمونيح
1
 لحو ر ، ول  جنسي  ونكش  سايمو ، مو ياي: ل  ا (

م، جار  حاو ث غرياا لااص 1800أي الحو ي والعكري  ما  كاهر حزيارا  لاوم   

س يتجااوا أااي ح ي اا   ارض، لرأ اا  المهنااا  "يايلااار "الكاايا التااولي: لينمااو يااو  الجنااراا 

 االمعموري لاجيش، كورحو لهذا األخير  الوته المتعا ا  لتارك الا ار  ظهار كاخص مجهاو

و ياو  يكله أاحوا الماول ، و نو م  الجنراا يايلر متظوهرا لت  يم لريض  حليه، ولينما

ر يايلر ينظر حلص العريض  الم  م ، استا الكخص المجهوا خنجرا، و ع  له ا ر يايلا

لا    عنااو ، وحاووا المهناا س  أعاه، وضاارا رأس ساايمو  لعاااوً يونا  لياا ض، غياار أ  

 ضو لخنجرض وهرا  الكخص المذيور  ع  المهن س أي

تو  مو  يايلر لع  سا و ه لااص األر  لا بوئق معا و  ، لينماو التجاش ال وتاا حلاص لسا

تكاروا لجوار اللنو ، ولن مو حضر الجنو  حرر ايوح المهن س، وا اعاوا لااص الح ي ا ، ان

كااه   الحااو ث ماا  نوأااذ  "أااي أ اارا  اللنااو  لاتفتاايش لاا  ال وتااا، وباا   لاا  اماارأ ، 

  لاص لهام:أ  حلص ميو  اختفو  ال وتا، أشل ي ال ل  لايه  ول   اساتن وبه، ، الجنو"مجوور 

 أ  اسمه سايمو ، ول  أي حاا، وهو أي الرالع  والعكري  م  لمرض  

                                                           

م، ترجمااا   1891هااا /1309، ال لعااا  الرونيااا  87-84الاااافحو   –الجاااز  الساااولع  –تاااوريخ جاااو    -1

 اوهر ماا  أيارا   ياورلير، وبا  ناوا كاهو   ال اا ماا   ناورييتور ماا فص ناوري، والا ض المرحاوم الا 

استنلوا، ومورس المهن  أي م ين  لفري  أي أواسا  ال ار  العكاري ، وأاال  رئيساو للاا يتهو أاي أوائاا 

 الستينو  
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ويساات ا ماا  الروايااو  المحاياا  الموروباا  حلااص حاا  يلياار، أ  هااذا الكااخص الكااجو  

أاي حااا، وأ  أجا ا ض  "مساتوم لاك"الم ايم أاي حاي  "لرمو  آغاو"الم لو سايمو  هو ال  

 Cûmê "الجااوم"الوابعاا  أااي نوحياا   Kokan "يويااو  "ماا  برياا   "بلااو  لااك "ماا  لوئااا  

1)"ياس"التولع  ل ضو  
، وأ  ج ض جاو  حلاص حااا و خاا أاي خ ما  أحا  أااحوا النفاوذ (

، ولناا  وأااو  والا   سااايمو ، تاازون والاا ض لرمااو  آغااو ماا  "جالااي أأناا ي"حيناذاك، واساامه 

تسلا سايمو  أي م تاهو، حذ رموهو يومو، أرنو  كجور لينهمو، لسايي  يونا  حمرا  أخر ، و

أااي ياا ض، أشحاا ر  جرحااو أااي ربلتهااو أ   حلااص وأوتهااو، وناا م سااايمو  لاااص أعاتااه تاااك ناا مو 

ك ي ا، أنزح حلاص ماار، حياث الزم حا او  العاام أاي جاومع األزهار أتار ، رام رجاع حلاص 

أي تاك الجهو ، حز  حزناو كا ي ا لنا مو رأ  جهو  الكوم، ولينمو يو  يهيم لاص وجهه 

المغاااوا ينسااحا ماا  مااار لوتجااوض  مكااق، أااامم لاااص  "العرمااوني"الجاايش الهميااوني 

االنت وم للني  ينه، وبرر اغتيوا بوئ  الفرنسيي  أي مار، يمو الت   أ  لماه هذا ب  ييفار 

 حح …هل  ذنله ال  يم، أرجع حلص مار حيث ايما مكروله ونفذ مو يو  أير ل

و  365لجوئااا اآلراور أااي التاراجم واألخلااور، ص  ،تااوريخ الجلرتاي/ يتاواور  أااي ويماو 

سان   والا ض يسامص  24ول  أي لر الكوم، ومساينه حااا، ولمارض : ل  سايمو ، لشنه /374

)الحون محم  أمي  
2
 ، لوئع سم  أي حاا  (

،  8122عاا   /اااحيف  الكاار  األوساا ، ال/أمااو اليوتااا للاا الهو ي ليااور أ اا  يتااا أااي 

 م ال ينيا ، أنه لمو لاغ سايمو  العكاري  أرسااه والا ض حلاص ال اوهر  لتا اي العااو/22/1/2001

 ث سانوا ،أي األزهر، حال انه لع  احتالا الفرنسيي  لمار، غو رهو لع  أ  أبوم أيهو راال

، رام بارر العاو   مجا  ا حلاص ماار، وتنفياذ خ ا  بتاا "لفاري "وتوجه حلص مسا   رأساه 

 اا يايلر الجنر

سيو  بري  يويو  أوبوني ل  با  سايمو  التي ذير  أي تاوريخ م   السؤاال   و

ولا   العاو   حلاص أااوا   لحو ر  ال  بريتهم سايمو يوما   معرأ جو  ، تلي  أنهم لاص 

 Os "أوس باولر"العوئال  ال  يم  أي ال ري ، اتض  أ  سايمو  ينتماي حلاص لوئاا  تسامص 

Qoperالموئاا   لوئالتهااويتجااووز لاا   ولياار  تكاايا أيررياا  ساايو  ال رياا ، ، وهااي لوئااا  ي

الجا  األوا لهاذض العوئاا ، واأليارا   "أوس باولر"وغولليتهم ي يمو  أاي حااا، وهام أحفاو  

                                                           

سها الجومه الذي حكور  حلص الت سيمو  اإل اري  لمن    جلوا الير  أي العه  العرموني، و "جومه" هو  -1

 ت ع م ين  لفري  أي وس ه 

 ألت   أ  "لرمو " الذي ور  ذيرض أي "توريخ جو  "، هو "ج " لسايمو ، ووال  محم  أمي   -2
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، Oso"أوسااو"، وأااي غولااا األحيااو  يتحااوا حلااص: "أوساامو "يافظااو  لرمااو  لاااص كاايا 

والا   "لرماو  آغاو"نفساه هاو  "أوس باولر"ولذلك يياو  … Osik "أوسك"، Os "أوس"

  /توريخ جو  / يتوا ور  أي حسلموسايمو  

ض يماو أو أح  أحفو  "أوس بولر "سايمو  م  أوال  لرمو  آغو ييو  ولنو  لاص ذلك، 

، "حساو"ذيرض الجلرتاي  ومماو يزياا أي كاك لا  األمار، أ  أحا  أوال  أوس باولر وهاو 

ي أواساا  الخمسااينو  ماا  ال اار  ساامص أحاا  ألنوئااه لوساام سااايمو ، وتااوأي سااايمو  هااذا أاا

لتوساع العكري  ل  لمر نوهز الموئ  لوم، أي أ  توريخ وال ته تعو  حلص منتاا  ال ار  ا

لكاار، ويااو  يااذير أحو يااث غومضاا  لوالاا ض وألمومااه، منهااو مااو يوناا  تتعاااق لسااايمو  

لنسال  ، ولي  لشس  لم ت و  أحو يره تاك، رلماو لياو  هاذض األحا اث معروأا  لو"الحالي"

 سامص ولا ض "حساو"ليس هنوك  ا  حلص تسجيا مو هو معرو ، وبا  يياو  لذلك لاعوئا ، و

   "يايلر"، تيمنو لوسم لمه، أو ال  لمه بوتا "سايمو "لوسم 

مرياز "أمو الماو ر التوريخي  أ ا  أسام  ساايمو  لاولحالي، لمجار  ساينه أاي حااا 

أو  "يتاهنوح  –جاومي "أو الا   "بريتاه –يوياوني "، ل ال ل  تسميته لساايمو   الا  "الوالي 

  "جنسيته"الير ي 

أاي أرنساو، وهناوك ساعي ما   "حينفولا "وجمجم  سايمو  الحالي محفوظ  أي متحا  

رأاع جهو  سوري  غير رسمي ، ت لو الفرنسايي  إللاو   االلتلاور حلاص ساايمو  الحالاي، و

 مسا   رأساه اف  المجرم الم ون  لاص جمجمتاه، وما  رام حلو تهاو حلاص ساوريو ل أناه أاي

 ، أو أي م ين  حاا، لافته ل ال م  كه ا  الحري  واالست الا "لفري "

 عبدهللا عتونو

، حال التولع  لنوحيا  راجاو، اليعار  تاوريخ مايال ض Çe'inka "وعنيچ" م  موالي  بري 

  Gomîtêوهنوك رواي  أخر  ت وا أنه م  بري    1908أ  وأوته يون  أي لوم 

لكا ي  ، تمر  لاص والي حاا لسلا ظامه ا"لتونو"اكتهر لوسم  ي وا ح  لل هللا الذي

لانااوس، أجمااع حولااه لعاا  الرجااوا، ولعااث حلااص والااي حاااا يهاا  ض لول تااا، وراح يجمااع 

واأاا الضرائا أي لع  منو ق جلا األيرا  ل ال ل  اإل ار  العرموني ، وي  اع  ار  ال 

ته وا األماونوس  وذالا  كاهره وجلاچاالتجوري  المور  م  نواحي الجلا وسها العمق ولي

ياار أاي منااو ق والياا  حاااا لمرو تااه وكااهومته وجرأتااه النااو ر ، حضااوأ  حلااص احترامااه اليل

اا حوا ال واأاا يونا  تتعما  ا حتاص أ لانسو ، أام يي  يهوجم ال واأا التاي تضام نساوً ، 

 النسو  معهو تفو يو لهجوم لتونو لايهو  

مضرلو لامراا لا   سايو  حااا حلاص أما   و يولسلا افوته تاك سمي لولك ي الكري ، و
زماو  "  و"لتوناو"أي: أناه يريا  أ  يتكاله لا   "لومااي حاولو ل وناو" حذ ي ولو بريا، 
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والي حاا يو  يساتخ م اليريار ما  الحاراس أاي م ار حبومتاه  لش  ي واحيث   "لتونو راح

لااوالي لاا  لول اعاا  تحساالو ماا  ته ياا  لتونااو لااه، ولناا مو الت ااا لتونااو وألاا م، اسااتغنص ا
خاا مو  هااؤال  الحااراس، وحرمااوا ماا  الرواتااا والنفااوذ، حتااص أنااه حذا ساائا أحاا هم لاا  

 " زمو  لتونو راح"  :أحوالهم، يو  جوالهم

  لع  ل   سنوا  م  ظهاورض، أل اص العرماونيو  ال ال  لاياه، وتام حل اماه أاي برياو

، Çinarلاا ، لش  لا وض لاص كجر   ُ  Çiyayî Gewr "األمونوس"جلوا  غرلي "أرزي "

، ((1908الكاهي  للاا هللا لتوناو، ألاا م لااوم   األهااولي لااص بلاارض بلا  يتااا لايهااو  لناصو 

 ويتلرك له األهولي 

 Çe'inkaأي بريتهم و ي يموأحفو   1900ولعل هللا لتونو ال  يسمص لمر م  موالي  

مجمولا   التولع  لنوحي  راجو  أمو ول ض اآلخر المسمص محم  أو كيخ محم ، أ ا  باو  أوا 

 جسار"، حيث يما  لهام أاي موباع ي اوا لاه 1920م ووم  لافرنسيي  أي تاك النواحي لوم 

 ، أي موبع الس  الم وم لاص النهر األسو   Texte kopri "الخكا

  رجااوا آخاارو  أااي نوحياا  لكااير  كاايخو  لااولتمر  والعااايو ، ماا  أمرااوا رِ ُلااو

  ائاا العها  الفرنساي لتا لير مابتاا أاي أوالاذي ما  بريا  خاللياو ،  Qûşê Çigêالم لو 

 لع  اآلغوا  

    Miĥê Îb Şaşêمحو إيبو شاشو

 Lêçeأاي ساها ليجاه   Baseka (1)  ول  أي بري  "حيلو كوكو"، ووال ض "محو"اسمه 

لااااص الحااا و  الساااوري  الترييااا  الحوليااا ، ويونااا  تولعااا  لنوحيااا  راجاااو بلاااا ضااام لاااوا  

را   وحرار نازا  ماع أخوالاه وماع آغاوا  االسين رو  حلص ترييو، وهاو أااغر اخوتاه الرال

الح هاو رجاوا اآلغاو أ، غاو ر  أسارته ال ريا ،  Reş aĝa "رض ش آغاو"ال ريا  ما  أسار  

حلاص آا لرما ا أاي حاورم، الاجو  وأح  أخواله الذي بتا أي المواجه ، وتمين  العوئا  م  

 ل   أحم  آغو ينج يفالحي     هو حلص العمق، وأبومترم غو ر

 تحمااا اللرياا ، أ تااا رالراا يوناا  ال ريااق لاااص حوأااا  لرمونياا   "محااو"ع ب ااوهنااوك، 

 ، أ ااق له أي ساج  حااا  ولعا  سا و  الساا   العرمونيا نَّ لاص أررهو وزُ  اَ  ِ جنو ، والتُ 

   "محو"م  لينهم يو   المسوجي  ويوأ  اإلنيايز سراح 

                                                           

  Gomîtêوهنوك رواي  أخر  ت وا أنه م  بري   -1
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  الفرنساي  ال اوا  حااأ  ، حناه لعا  "يورزياا جوماه"أي بري   "محو" وا أبرلو  ي

، "آغياوا"ورجاوا آخارو  ما  حااا أاي حاي  "محو"محا اإلنيايزي  أي سوريو، اجتمع 

وبرروا محورل  الفرنسيي ، ولي  خوأو م  أ  ياحق األذ  لولم ين ، تراجع الحالياو  لا  

يتاا أ هام آا وحلاص العماق، ولا أ ال ياوم  لنكاو و  معو يا  لافرنسايي    "محاو"ذلك، أعاو  

 أي العمق أي هذض الفتر ، مو ياي:           "كومحو لو"جن ي ل  

الاذي أ ااق  "محاو حيلاو كوكاو اليار ي"الير ي هو المجوه  الل اا  "محو"المجوه  

الراواا  األولاص أاي وجاه الفرنسايي  المسااتعمري ، ويونا  لااولته هاي الناوا  األولااص 
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الاا رك  لتكااييا العاااولو  السااوري   أ اا  أرسااا  الحيوماا  المحاياا  أااي حااورم بااو  ماا 

لم ور   هذا المجوه ، الذي يو  وييال ل   أحم  لك مرسا المنوأس أللنو  لماه الماوالي  

ل  األنظور، حال أ  الجنو  ساوبوا زوجتاه أماومهم لوئا ي  لهاو  "محو"لافرنسيي ، أتوار  

حلص حورم، أرور زوجهو واستشس  أي سليا الكر  واليرام ، وتلاع رجاوا الا رك، أا ار  

انجاا  لا  ماار  لعا  أأارا  الا رك، والذ اللاوبو  لاولفرار، ولاو  محاو لينهم معري  

لزوجته، أشما ض أحما  لاك مرساا ليميا  ما  اللناو   وال اذائ  والعتاو ، وانضام حلياه أأارا  

تاا   لهام والساا   الفرنساي  باو  مؤلفا  ما  أرلعاي  جنا يو لم ور تاه،  أشلا  آخرو   

أماو محاو أ ا    و  تاوريي  ورا هام باتالهمنساحا الجناحلاص أ  امحو ورأوباه لناور حوميا ، 

   انسحا حلص جلا األيرا ، واتخذ م  من    جلا خوستيو وبوزباي مخلش له

أيرار ما   "محاو"ماع حاوا تجحتاص الهاذض الحو را  ألماق األرار أاي المن  ا ،   ويون

لعماق تجتوز ساهوا ايون  بوأا  ن ا لسيري  أرنسي   م لع  ذلك تمينوا  ،أرلعي  مجوه ا

   وخافهاوأكاعاوا الناور أماوم ال وأاا ،رير  األلكوا، حتص حذا مو توس   الميو  المعكااالي

ل وأااا  ولتهماا  النياارا  رجااوا اأأي  ريااق لانجااو ،  لهااوولاا  يمينهااو وكاامولهو، أااام يتريااوا 

 ولجالتهو و والهو وأرزابهو 

ذو أااار   الكاااورا "  Tek Bîqli Ĥacîخااارن مجوهااا  يااار ي آخااار يااا لص  رااام

1)"الواحاا  
، وألاا  لاااول  بوياا  أبضاا  مضااوجع الفرنساايي ، واتفااق مااع محااو ورجولااه، (

اليوئناا  جنااولي جلااا  "برياا  الحمااوم التااي لاااص الحاا و  حوليااو "وهااوجموا حومياا  الحمااوم 

األيرا ، أ ضوا لاص الحومي  الفرنسي   ولمو لاغ مسومع الحيوم  العرليا  أاي حااا وباوئع 

نااونو وااالحي لريااو  ووالااي حاااا وماا ير ، تكااوور حلااراهيم ه"محااو "المجوهاا  الياار ي 

2)…كر ته، حوا ال يوم لرور  لوم  لاص الفرنسيي  أي لوا  االسين رو 
)  

  لتاي يوناااالنضموم حلص الم ووم  الكعلي   "ليق له كْ تَ  "لع  هذض الحو ر  برر محو و

ي  أي منو ق مراش ولنتوا، ول ي محو ي وتا أي افوأهم حلص انسحوا الفرنساي  ل أ ب 

     التريياأي هذض األرنو ، أمو محاو أ ا  منحتاه الساا "ليق له كْ تَ "م  تاك المنو ق، وبتا 

 الج ي   رتل  لوكو، وويا  حليه مهم  حموي  منو ق م  الح و   

                                                           

م ولاا حخوأ  كاخص معاي  لاص اكتر  "حوجي" مع رأوبه وي وا ح  "حوجي" هذا يو  ذا نظر  حو  ،  -1

، ي اوا أناه باص أار   ما  كاورله، ذلك، ولن مو أخفاق حاوجي أاي الرهاو بص أر   كورا ح  أخفق أي 

 أسمي لاص أررهو ل  "ذو أر   الكورا الواح  " 

  12أ هم آا جن ي، توريخ الرورا  السوري ، ص - 2
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يا  لجناو  األتاراك أاي ححا   ال ار  الح و ا لعا   ما  "محاو"وأي أحا  األياوم الت اص 

لااص لا م أخاذ مواأ تاه أاي ذلاك،  "محاو"اخ ما  العسايري ، أاوحتج لتلحث ل  م ااولي  

، وهام ااا  لعا  الجناو بتااا لااص أررهاو ووت اور األمار حلاص مواجها  مسااح  لينهماو، 

 األمار الاذي جعااه م اولاوحلص ترك األراضاي الترييا ،  "محو"ضول  وجن يو ، أوض ر 

 سوا  الم  األتراك والفرنسيي  لاص 

لااوا األياارا  ماجااش، حذ يوناا  جعااا محااو ماا  مرتفعااو  خوسااتيو وبااوزباي ماا  جحينهااو 

الوابعا  أاي وسا  جلاا التولعا  لنوحيا  جنا يريس  Tetera  "تتارا" زوجته الروني  م  بري 

أبا م لااص اغتياوا ومع آغاوا  العماق والفرنسايي ، توا ش وي وا ح  ك يق زوجته   بوزباي

ه ساام جرتارام م ارا لاه لجاوار ال ريا ،  يو  يساتخ مهو محاوأي لوا مغور   "محو"اهرض 

)حلص الفرنسيي 
1
)  

 :Seydê Dîkêسيدو ديكو 

، م  الكخايو  اللورز  والمعروأ  جي ا لاص الاعي  الكعلي أي من    لفاري هو 

ه كا ي لا   ل   هاذا الرجاا و تي ترو  لنه حيويو  ونوا ر تعلر ل  كهوم  وجرأ  نو ر

 تار  نهويا أاي أ "آمياو " لكاير    تاا را زلوما يالاذ Ĥenanê dîkêاأليلر حنو   ييو 

ما  أاي م وو لاورزال ر  التوسع لكر والرااث األوا ما  ال ار  العكاري   وياو  لهماو  ور 

 الفرنسيي  منذ أوا يوم  خولهم المن    

أفي ل اي   خوا الفرنسيي ، الت  حوا سي و آغاو مئاو  الرجاوا ما  آمياو ، وجار  

 1921ي حا ر  أاي لاوم اكتلويو  ل ي   لينهم ولي  الجنو  الفرنسيي ، م  أهمهو تااك التا

تمي  سي و آغو وأحم  روتو وأاال  آغاو وم اوتاوهم و، Gelî Tîra  "وا ي النكوا "أي 

ماا  ب ااع  ريااق سااي  الح ياا  أااي ذلااك الااوا ي، أتاا هور ب ااور محمااا لجنااو  ماا  ال ااوا  

)لي  بتيا وأسير وجري  ووبع الجميعالفرنسي ، 
2
  يمو يم  المجوه و  لا اوا  الفرنساي  (

 أخر ، وألح وا لهو خسوئر يلير    أي موابع

                                                           

  ، م  بلا لع  أهولي ال ري ، وزر  أي موبعهو كجر  جوز1999ر م هذا اليه  سن   -1

يونا  ال او  الفرنساي  مؤلفا  ما  جناو  أأوربا   وبا يو  سي و آغو يفرن ل  ياا أساير يكاهر حساالمه،  -2

 وآسيويي  مسامي   
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ولناااا مو أي اااا  الفرنساااايو  اااااعول  

ال ضو  لاص سي و آغاو ورأوباه، لعراوا حلياه 

، وأخااذض يااه، أتحويااا لا"يورركااي "بريلااه 

حلاااص مرياااز االساااتخلورا  الفرنساااي  أاااي 

ألزاز، وهنوك كارح لاه يورركاي  األمار، 

وضاارور  أ  ينياار أي لمااا بااوم لااه أااي 

لياااا  سااااي و آغااااو مواجهاااا  الفرنساااايي ، و

اساتهج  تحويااا يورركااي  لايااه، أااام ينياار 

م وومتااااااااه لافرنساااااااايي  أمااااااااوم رئاااااااايس 

، وأاار "نوتاوري"االستخلورا  الفرنساي 

وحاا ض المسااؤوا لاا   هااو لاااص ال ااوا لشنااه

  "وا ي تيارا "م تا الجنو  الفرنسيي  أي 

لي  اليا  لا   "نوتوري"ورغم ذلك خيرض 

الم وومااا ، أو النفاااي حلاااص من  ااا  يولاااوني 

  أوضاا ر سااي و آغااو حلااص "لااي  العاارا"

اختياااااور األمااااار الراااااوني، وولااااا ض لتااااارك 

الم وومااا   وليااا  العااا ا  لافرنسااايي  ل اااي 

لااذلك اختااورض  ورلمااو ،أااي نفسااهمسااتحيمو 

 1938األتاااراك، وأرسااااوا حلياااه أاااي لاااوم 

يمي  م  ال لعاو  الخواا  لاولفتر  اليموليا  

لتوزيعهو لاص أهولي من  ا  جلاا األيارا ، 

ش  من  ااا  لفاااري  ترغاااا أاااي لإليحاااو  لااا

االنضموم حلص تريياو، ووجاوا حجارا  اساتفتو  أيهاو لااص غارار لاوا  اساين رو   وحينماو 

  يكف  الاعل  اليمولي ، أتا  سي و آغو ال لعو 

 ارض  منهااوموبفااو لاا ائيو ماا  الحرياا  المري ياا   أهوجماا  مجمولاا  سااي و آغااو وباا  

 نزله  م  ا هم، وبتا ارني  منهم أي حرم محوول  بتاه، حال أنه تمي  مع أهولي بريته م

، مخافاااو أرلعااا  ألناااو  يكاااياو  اآل  لوئاااا  يليااار  1943تاااوأي ساااي و آغاااو سااان  و

 أر   300تتجووز
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   Eĥmedê Rûtêأحمد روتو  

يرو  ل  كايخ حلاراهيم خاياا زلايم حريا  

المري ي ، أنه كوه  أحم  روتو، وحج حنو  كيخ 

ميااا انيي، حساااموليا، وللااا و خوجاااه مااا  بريااا  

جتمو  الذي  لو حلياه الجناراا الوسي و  ييو أي ا

التريي اليار ي األااا / بارض ليار ياوظم لوكاو / 

التولعاا  لواليااا   "أأيااو  باارض حاااور"أااي برياا  

لااااص تكاااييا  هاتف اااوا أياااو، "مااارلش"ماااراش 

ساجا هاؤال  با  ال اوا  الكاعلي   و "بواي مااي"

 األيرا  األرلع  أسامو هم أاي لا ا  تااك ال اوا ،

بااو وا معظاام لمايااو  راام ولااو وا حلااص ن الياار ، 

   1922و  1919جلا لي  ألوام الالم ووم  أي 

هااااا أ  ألماااااوا  1922لاااااوم ماااااع نهويااااا  و

، ولياا  ل ااي "يورركااي "تاا خا عاا  لنهااو ل   الم ووماا تخاااي لعاا  زلمااو الم ووماا  لساالا

وجاه  ي ووم االحتالا، ومنهم أحم  روتاو، وأااال  آغاو كاورله، وللا و خ اآلخر لعضهم

أ وماا  ال ااوا  الفرنسااي  لهجااوم يلياار لاااص برياا  أحماا  روتااو وبرياا  كااورله، وبااافوا 

، راام أباا موا لاااص ححاارا   ار أحماا  "بااور  بااوال "ال ااريتي  لولماا اأع ماا  مح اا  ب ااور 

 روتو، واستولوا لاص جميع ممتايوته، وأل وا ال ل  لايه وأو لوض السج  أي حاا  

لعا   ،"حناو  حمياي"ر ي أاي الكار   يسامص لمسول   ا  ضاول  ياحال أنه تمي  

ساج  ح اث ر اا أاي جا ار الحولوالتفو  مع الو نيي  أي حاا م   ت ريلو، حو ست  أكهرن

راا والهااروا حلااص ترييااو، أوساات لاه األتااراك لولحفااوو  أااي م يناا  ياااس، ومنحااوض رتلاا  جناا

   "اايبواي م"أي  اً لورز اً لضويو  ولينوض رئيسو لالا ي  لفتر  باير ، يونه 

، تحاا يو لافرنساايي  للااا   ألاازاز الم ولااا Qotîlأااي جلااا  موبااعأحماا  روتااو أااي أبااوم 

لااص أاااال  آغااو لغياا  حبنولااه لااولعو   حرأي ااه أشرسااا حليااه ضااول  االسااتخلورا  الفرنسااي 

  ليار  ألا 34سوريو، والتعوي  لايه ل  الخسوئر التي ألح   له، وب ر الملاغ حينهاو لا  

حال ال، آجا وش  األتراك سو  ين الو  لايه لاوجال ألحذرض ور  ارض، ذهلي ، مع حلو   حلمو

رأاا  العاار ، ولاام يماا  وباا   ويااا حتااص تعاار  أحماا  روتااو ومعظاام أأاارا  أنااه 

 إلض هو  السا   التريي  اليمولي   "جته"الم ووم  الكعلي  

وبعا  حو را  بارا الحا و  الترييا ، أل اص الفرنسايو  خاللهاو  ،لع  أتار  ما  الازم أ

 ل  لاص أح  ألنو  أليو  ياس، أت خا اليريرو  مم  ل يهم نفوذ لا   نوتاوري، حال أناه ال

رأا  اإلأااران لنااه  حينهااو توجااه أهااا الفتااص الم لااو  لايااه حلااص أحماا  روتااو السااتخ ام 
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العسيري الرسمي حلاص  لالوسهنفوذض أي هذض ال ضي ، أتوجه أحم  آغو مع ل   م  مراأ يه 

لحفوو ، وللص  اله لوإلأران لا  الفتاص الساجي  وألاو ض لااحلته ألزاز، أوست لاه نوتوري 

 حلص أهاه  

وي وا لش  جمول  معورض  ألحم  روتو، استغا  هاذض الحو را ، ولرا   لويا  مفو هاو 

  اللعياا   لاا  الحاا و  "زليفياه"أ  لاه لالباا  سااري  ماع نوتااوري، أنفااوض األتاراك حلااص برياا  

تارك يااس لوئا ا حلاص أالساا و  الترييا ،  خكي أحما  آغاو ما  وبولاه أاي مااي  حينهو 

)1937لوم أيهو توأي و، وبضص ل ي  حيوته أي بريته 1926سوريو لوم 
1
)  

 .1966-1874حج حنان شيخ إسماعيل 

يا  مهو حنو  ل  أحم  م  لوئا  كيخ حسموليا، ل ا لولحاون ألناه راأاق وال تاه حلاص 

 الميرم  لاحج 

أي أأيو  بارض  "بواي مااي"لا وا  الكعلي  اكترك حج حنو  أي االجتمو  التشسيسي 

تزلم حج حنو  بيو   الم ووم  أي جلاا األيارا  لااور  أعايا ، ول لاه رم مراش   –حاور

اضاا ر  ال ااوا  الفرنسااي  حلااص االنسااحوا ماا  تاااك المنااو ق أااي وباا  األتااراك لوللوكااو  

هاي  أكاهر  وياو  آخار معريا  بو هاو حاج حناو  ورأوباه ضا  الفرنسايي ،لضاع  غضو  

أيهاو  ساي ر، حياث مسا   رأساه  Bêkêجر  بارا بريا  التي  Ĥesarê"حسورض"معري  

باو  أرنساي  يليار ، وأساروا بوئا هو اليولونياا واساتولوا لااص جمياع لاص الم وتاو  الير  

)لتو هو
2
)  

                                                           

 ، وركي  حيلو Xocî Qortaما ر هذض المعاومو  ل  أحم  روتو: مسام ركي  آغو، ومحم  لل و  -1

وميا ا  أيلاز  ياو   لاياهم أاي  kêBêتوجه  بو  أرنسي  ل يو   يولونيا م  مح   ب ماه نحاو بريا   -2

"حسموليا ل  معمو"  تميا    Simê Me'm Şûjiي لص   Heyamaال ريق رجا م  بري  " هيوماي " 

، وأخلار حاج حناو  ل ا وم ال او  الفرنساي   أشكاور لاياه حاج Bêkê حسموليا هذا م  الواوا حلاص بريا  

، رام أرساا أاي Ĥesarêلاص ساها حساورض حنو  لس ول  ال ريق لايهو مو أميا ، ماع محوولا  جااا ال او  ح

الحوا خلرا حلص يا ما  ساي و  يياو وأحما  روتاو، وبريا  "معماا أوكاوغي"، ي ااا مانهم الحضاور ماع 

، لاا أ الم ااوومو  لااس ال  النااور هورجااولهم  يماا  الم ااوتاو  لا ااو  الفرنسااي  أااي سااها حسااورض، ومااع واااول

هو، أسااي ر الم ااوومو  لاااص تاااك ال ااو  ليوماهااو، ال ااو  ماا  اسااتخ ام أساااحتتاااك لايهااو، أااام تااتمي  غوللياا  

وأسروا بوئ هو واستولوا لاص األساح  والعتو   رم أرسا حج حنو  م  يخلار بياو   "باواي ماااي" لاوألمر، 

وسور زلمو  الم ووم  األيرا  لشللتسهم الت اي ي  مع األسر  والغنوئم حلص م ين  مراش أي ترييو  /ماا ر 

 وتو  لن  حون حنو , ت يم أي بري  مي ا  أيلس/ هذض المعاومو : سوليه خ
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ولع  وضع الحا و  الساوري  الترييا ، 

وحينمااو أي اا  الفرنساايو  أ  السااي ر  لاااص 

فهم المزيااا  مااا  جلاااا اليااار  لاااول و  ساااتيا

، لجاااشوا حلاااص أساااوليلهم األخااار ، الخساااوئر

أوسااتمولوا الكاا يق األيلاار لحااج حنااو  وهااو 

ضاااامونو   م، ولعاااا  حل ااااوئه"يورركااااي "

يوأياا  لولحفااوظ لاااص حيااو  زلمااو  الم ووماا  

أااي الجلااا، والمواأ اا  لاااص وضااع خااوص 

 ل ضاااو  ن اليااار ، أبناااع يورركاااي  كااا ي ه

ه لولي  ل  الم ووم ، واا حله معا أيضو

حلاااص ألااازاز لم ولاااا  رئااايس االساااتخلورا  

 سلياه   يأخاالذي الفرنسي ، 

تااام  لاااو   1923أو  1922أاااي لاااوم 

حج حنو  يشح  زلمو  الم ووما  حلاص أن ار  

لالجتمااو  لمااا فص يمااوا والتاا اوا حااوا 

مست لا الساا ن  العرمونيا ، ماو لاي  التمساك 

لناااو   ولااا  وماااو لاااي   اإلساااالمي لولخالأااا  

  الغرلااي  ويااو  موباا  لاااص الاانم ح يراا 

حاااج حناااو  حلاااص جوناااا موبااا  الزلماااو  

األياااارا  لل ااااو  الخالأاااا  أااااي  ولاااا  ليااااا 

الكعوا المنضوي  تحا  رايتهاو، والتمساك 

يارا  الاذي ألاا  لعا  پلول ي  اإلسالمي  وي وا أنه الت ص أرنو  ذلك االجتمو  لولكايخ ساعي  

ليا  وسيوساوتهو المعو يا  لاا ي  ذلك لعومي  رور  ذا   ولع  يني وبومي لاص الساا   اليمو

  يااونوا يال اال  لاااص حااج حنااو  وأرلعاا ص األتااراكأل اا ،ق العااو  يااوأااي  ر  اإلسااالمي

، "لااص روايا  أخار  سات  أكاهر أو"لرأ ته، وأو   سج  لنتوا، ول ي أيهو م   لاومي  

)حلص ن الير  ولو السج  م  الفرار  حلص أ  تمي  لمسول   ضول  ير ي
1
)  

                                                           

لاااص الوليماا  الخوااا  التااي ألاا هو مااا فص يمااوا لزلمااو  الم ووماا ، وضااع  الخماار  لاااص الموئاا  ،  -1

أوساتهج  حااج حنااو  وجااو  الخماار ، وبااوا لانااو ا ارأااع هاذض ال ااذار  ماا  هنااو، ساامع مااا فص يمااوا هااذض 

 يو  م  أناور الخالأ  اإلسالمي  خوا  وأ  حج حنو   ،الجما ، أشضمر له الكر
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ساالمي ر ، أي   حون حنو   يغيرض م  األيرا  الغيوري  لااص الا ي  اإللع  هذض الحو 

 ناو   ولا ل ها أهمالذي  حورلوا الفرنسيي ، لشنهم ب  خ لوا م  بلاا اليماوليي  الاذي  ياو  و

  أ،  و  Bêkêلعي   لا  المعت ا ا  اإلساالمي   أعاو  حاج حناو  حلاص بريتاه بومي  تريي  

 ألتراك  يل ر منه مو يرير الفرنسيي  أو ا

حاج أرنو  ظهور حري  المري ي  أي أواس  الع   الرالاع ما  ال ار  الموضاي ااور و

 حواار  بريتاه وبا   مساته أو ما  بالاهم -لوبي زلمو  آا كيخ حساموليا زا ض ي -حنو  

لجاارح أااي ذرالهااو أرنااو   "سااولي "أااايل  ححاا   لنوتااه و، 1939ماا  بلااا المرياا ي  لااوم 

  هماالكتلوك مع

: زارض المستكور الفرنسي وأرا  ماوأحته، حال أنه رأا  ذلاك باوئال 1944وأي لوم 

   ها تري ونني أ  أمو  يوأرا ؟!  

 لوض رئيس أريو  الجيش السوري أوزي بووبجي خ يو، لجمع باو   1948وأي لوم 

ص جايش المن   ، وااللتحو  لولجلها  الساوري  الفاسا يني  لالنضاموم حلا أيم  المت ولي  

 م مع اليهو   اإلن وذ أي حرله

رجااال وذهااا لهاام حلااص  مكااق، وماا  راام حلااص من  اا   700جمااع حااج حنااو  حااوالي أ

لاك، ذرأ  حال أنه وح ا  الجيش النظومي،  لاصُ ِاَا منه توزيع رجوله وهنوك الح و ، 

الجايش تحا   حريا  االنضاموم حلاص يهمابتارح لااو ،وأار لاص ل او  م وتاياه تحا  حمرتاه

  لاص  ياورهمح، ولاو  لوللاوبي  الل و  منهم حوالي موئ  أر  وختورأ احمر  الضلو ، أو العو  

لرهناا  باا  ، ولاعمااا الااو ني حااج حنااو  أااي ذلااك كاايه لااسخالص الضاالو   ويوناا  حجاا

 ا   ح س حج حنو    لع  ذلك األح اث

استكااه  أااي تاااك المعااورك لعاا  المت ااولي  األياارا ، الااذي  بااوتاوا ضاام  وحاا ا  

ماو واليازاا بوئ ،تاذيوري أماوم  ار الحيوما  أاي لفاري  الجيش النظومي، ولني لهم نااا

 حلص يومنو هذا 

أاي الجوناا الساوري، وبريتاه  Bêkêتن ا حج حناو  أاي سانواته األخيار  لاي  بريتاه 

 3500لااص الجوناا الترياي، حياث يونا  لاه أماالك واساع  ت ا ر لنحاو Qaziqliاألخر  

  النهر األساو  كامولي بريا  ميا ا  هيتوراً م  األراضي السهاي ، غمر  حوليو لميوض لحير

 وستولص الفالحو  وال ول  التريي  لاص مو تل ص منهوأأيلس  
1
   ح

                                                           

ولص لحاوا لاص تعويضو  أراضيه المستلوبوا أح  ألنوئه لش  وال ض يو  يمني نفسه أي أواخر لمرض  -1

ليتلر  لهو لاول  رور  أيرا  العرا ، ولي  ال  ر وال ول  التريي  وبفو لوئ وً  لايهو م  بلا ال ول  التريي 

  و  تح يق أمنيته 
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 ، و أا 1966أي بري  بوزباي لاص الجونا التريي م  الحا و  لاوم  حج حنو  توأي

ي أارلمو ياو  وبلرض غير مميز ل  ال لور األخر ، أي م لر  نلي هوري لجونا الجومع  

خياار ال لاااور "   بنولاااو  هااذا اليااار ي المسااام الاااور  والميااوأ  لاااش  ذلااك تح ي اااوً إلحاا

  "ال وارر

 والق چمصطفى  

 ماا  برياا   "محماا  لاا  يوساا "  Ĥemedê Osêاساامه مااا فص، واساام والاا ض 

Memala ل له   "وال چ"التولع  لنوحي  راجو، و 

 وال  أااي ل اياا  احااتالا الفرنساايي  لامن  اا  أااي ااافو  ميايكاايو الم ووماا چاا بوتااا

  ي ااوومو  يرجاوا آخاار مااعل اي ، ألساااحتهملعا  لعاا  حل او  الم ااوومي    وÇete "تاهچال"

 ماجش لهم   "هچلي"، وبوزباي، وسها "خوستيو"الفرنسيي ، واتخذوا م  جلوا 

وال  وجمولتااه لاااص برياا  يفرساافر ، أ تاااوا چاا، أغااور 1929لااوم  يااوم ماا أااي و

ل ريا  يا لص نلاي حاج للا و  ريياي ، وكاخص ما  امع كخاو، وأخذوا جولي الضرائا 

 ااا المستكاور الفرنساي أاي أ    Lêçeساها نحواتجهوا رم أمواا الجلوي ،  هممعورهوئ  
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وال  چاامااع تاااك ال ااوا  اكااتلي  وال ريلاا ،  "ريحونياا "لفااري  بااوا  حضااوأي  ماا  لااا   

وال  چاال توا يومو ياومال، بتاا ماا فص  واستمر، Çeqela " ايچ" وجمولته برا بري 

أااي مغااور ، وأختلااش جاارح  أحاا هموكخاااو ماا  رجولااه، ونجااو ارنااو  ماانهم، وأحاا  لكاار 

   Çiyayî Gewrواست و  الروني ابتحوم  و  الحاور لفرسه، وأر نحو جلوا األمونوس

تاك المعريا ، وتغناص أهاولي ن اليار  لجساورته،  لع وال  چذال  كهر  ما فص 

معروأا  لا    "ي للا والتائ  ياو أخا"   De menal menal 'Evdo kekêوالتازاا أغنيا 

لا لسايو  ب  جرح أاي ال تاوا رام تاوأي ، ولع  النوس حتص أيومنو هذض  ولل و هو ك ي ه

وال  لجلوياا  چاامعورضاا  مااا فص  يوناا تاااك الحو راا  ل الساالا الملوكاار  وي ااوا ح  ذلااك

 الضرائا م  بلا الفرنسيي  

 رشيد رسول حجي رشيد 

  ألماوا نوحيا  راجاو أاي لاوم ول  ركي  حجي ركي  ل  رسوا أاي بريا  لاما ار ما

اال  أشركي  ي رو م  بري  ألي   يو  يت   الاغ  العرلي    الخوجهلاص ي    رس  1905

  وياااو  ي اااولع اليتاااا 1932–1931أاااي بريتاااه لامااا ار لاااوم  خوجاااه ويااا رس التالمياااذ

 ، وياف  أنظور المحي ي  له لاص مظولم الفرنسيي   أيضو المتوأر  آنذاك

وم   الالال ، أ اما  ال يوم لرور  مساح  ض  الفرنسيي  و ار هم ترسخ  أي ذهنه أير

نااوس أرااور  مساااح ، وأياا ض ال يااوم للااو ذ ذي لاا   لليااع أماليااه لتااوأير أمااواا تسااول ض أااي 

 Gewendaنجاي، وسينو م  بري  يوون اچيريرو ، أمروا لرمو  حمو ما فص م  بري  

ي ترييااو أيضااو، ولاا أوا لااه أناااور أاايااو  ، وDodê، وكاايخو مااا فص ماا  برياا   و   

 ووما   اكاتر  األسااح  والعتاو  اساتع ا ا لامويتجولو  أي بر  المن    لجماع المؤيا ي ، 

 مو،با ي "تاهچال"الذي يو  م  باوا   Bilêlko رم اتاا مع الم لو ركي  حيلو م  لاللييو

 حال أ  لالبتهم لم ت م  ويال  

أ   و، "زرياو"فرنساي  بارا بريا  الالتولعا  لا اوا  الميايكايو  بتاوا ليناه ولاي جر  

هلا  ، أر"لانا ار"حلص م تا أح  لنوار الميايكيو، أجاو   باو  أرنساي  يليار  حلاص بريا  

هاااو ، مماااو اضااا رض "ركاااي "الناااوس، وهااا    لحااار  ال ريااا  وممتايوتهاااو ح  لااام يستساااام 

ي أاألا م ركاي  رام   1935حلص تسايم أنفسهم، أن اوا حلص ساج  ليارو  أاي لاوم  ومراأ وض

حياام لاااص رأوبااه: لرمااو  حمااو مااا فص، وسااينو يمااو ، 1936كااهر العوكاار ماا  ساان  ال

حيام لااص كايخو ماا فص لولساج  لكاري  ولولسج  المؤلا ، ول ياو حتفهماو أاي الساج ، 

    وهيذا تم حخمو  حري  مسااح  منوهضا1991 سن لومو لاغر سنه  وتوأي هذا األخير 

   لافرنسيي  أي جلا األيرا ، وهي التزاا أي المه
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 رشيد كدرو

  نااوا كااهو   التاا ريس ماا   ار المعامااي  لحاااا ساان  1887لااي  لااوم أولاا  أااي برياا  

هنا  وظا يمورس م ،  مورس التعايم أي معر  النعمو ، رم انت ا حلص بريته الي 1909

لمر فاي  الع ي  م  أوائاا ا أي يتَّوله رس وسن ،  65الت ريس لاص نظوم اليتوتيا م   

 ويو  هو م  الرجوا المعروأي  أي ن الير   ن    والمتعامي  أي الم

)جميل كنه
1
)  

أي م ين  حااا أللاوي  يار يي  ما   1892لوم  "ول له جميا لحري "ول  جميا ينه 

ينا  ووال تاه أم التولعا  لنوحيا  جنا يرس، Gorda "ياور ا "جلا األيرا   وال ض ما  بريا  

  ما  أي وال ض وهاو لام ييماا الرالعاالتولع  لنوحي  راجو  تو Hopkaلاي م  بري  هوليو 

 ، أل ي أي رلوي  أمه لع  لمرض

 أاي أنهاص ال راسا ، و1900أنتسا حلص الم رس  اللحري  االلت ائيا  أاي األساتون  لاوم 

 ،"اللحااري"ل لااه  يااو  ه، ومناا1910الياياا  اللحرياا  لرتلاا  مااالزم أوا مييااونييي أااي لااوم 

  ياياا"العااوم انتسااا حلااص  ار الفنااو   نفااس  وأااي لتفوبااه لااي  م رسااو أااي الياياا  ذاتهااوو

ع أااي أااي األسااتون  وأنهااص الااا  األوا أيهااو، حال أنااه أوأاا  حلااص حنياتاارا لاتوساا "الح ااو 

 تمر  أي معوما رورنغروأ   أ ،اختاواه

خاالا الحارا وأي حارا اللا او  ومان  وساوم الحارا لكاجولته   1912اكترك لوم 

 ياو و ،لااص الفارا  "ليارض جاك"ار  أاي لي  م يرا لمعماا اانع الازو العولمي  األولص،

أاي  أساوهم  لاي  لنتاوا وأورأاه ولغا ا  المنتكار مسؤوال ل  حم ا ا  الجيوش العرمونيا  

، أمان  اليونيا ذ حيو  آال  األرم  واليونونيي  ولع  اإلنيايز والاروس حلاو  الحارا ون ح

 ، هي:ل ي  م  اجا ذلك كهو ا  ووروئق 

                                                           

لمعاومو  ل  هذض الكخاي : نكر   "ال يم را ي" لاحازا الا يم را ي الت ا مي أاي ساوريو، ما ر ا -1

 [  وهي مشخوذ  م  ال ليا جميا لحري ين  1997، تموز 315]الع   
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ياااااي وري ااااا  مااااا  ال نااااااا األمري - 1

الااذي ورئايس الاااايا األحماار العاوم لحاااا، 

 أال  رئيسو لايونغرس األمرييي أيمو لع  

وري ااا  مااا  رئااايس جمعيااا  الهاااالا  - 2

 األحمر التريي أي حاا 

وري اا  ماا  بناااا حساالونيو المكاار   - 3

 لاص ماول   وا الحافو  

ت اااااا ير ماااااا  ل رياااااارك األرماااااا   - 4

وما  المكارأي  لااص  "زاوي "األرروذويس 

 ي  األرمني  الجول

ماااا يرا  1919أااااي لااااوم جميااااا  لااااي 

لم رساا  الااانوئع لحاااا، واساات وا منهااو لعاا  

لاااااومي  وناااااا  احتجوجاااااو لااااااص تااااا خا 

ساوهم  1921الفرنسيي  أي لمااه  وأاي لاوم 

جمعياااا  المحااااورلي  ال اااا مو  "أااااي تشساااايس 

لحااا، وظاا لضاوا أيهاو  "وضحويو الحرا

 حتص وأوته  

ماا يرا لنوحياا   1923لااي  أااي حزياارا  

ماا يرا  1929جلااا الياار ، وأااي لااوم  -لالااا 

 أي الجزير    " رلوسي "لنوحي  ال رموني  

    الزراليا ، يماو يتاا م اوالياوأسس أي أضن  م رس  لتعايم بياو   السايورا  واآلل

 أنياا  لاا  آال  الزرالاا  والساايورا  نكاارهو أااي الجرائاا  المحاياا ، وماا  راام أسااس م رساا 

  /جري   تكري / السيور  حلص حاا،وهو أوا م  أ خا  ،ممورا  أي حاا

 "نوتااوري"المستكااور الفرنسااي لااشلزاز  ألنااو  لاااص  اااايااو  مر فااو واسااع اال ااال ، 

لاا  تااوريخ بضااو  جلااا األياارا ، ومااو حاا ث أيااه ماا  وبااوئع وأحاا اث منااذ  امااوجز يتااا

 توريخه   وحتصالحروا الاايلي  

أاي ساج  هم فتاه ساا وتيو  جميا ينه و نيو ميوأحو، نوه  االنت اا الفرنساي، أشوب

نكااي و واااو بو وجريئااو ويااو  كااهمو يمااو سااج  خااو  اسااتنلوا أااي حاااا   أااي راام ،بو ماا 

يعما لاص نار  الضعفو   اهتم لولعام والمعرأا  واليتولا  و ،محلو لاخير وحنسونيووأمينو، و

مؤلفااو  لاا  الحيااو  االجتمولياا ، وأر  لامنااو ق التااي لمااا أيهااو، لاا   تاارك ووالكااعر، 

 ، وم  مؤلفوته:أري او يري و تشريخأيون  تو

  هكي جميل
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  وأجااار  1958،  لاااع لاااوم لولاغااا  العرليااا  /حيااام وأمراااوا ير يااا  ومغوزيهاااو/ -1

 هذا اليتوا  حوااللروأسور لزال ي  رسوا لحرو 

 وااولهو حلاصتاوريخ توريخ اآلل  والتانيع وت وراتهو، واسم ومياو  مخترلهاو، و -2

  1962 وا مر  لحاا،  لع لومالكر  األوس ، واسم م  جالهو واستعماهو أل

نلاااذ  لااا  المظاااولم االأرنساااي  أاااي الجزيااار  والفااارا  والساااج  المنفااار  يتاااوا / -3

 بليا وأوته  1967 لع الجز  األوا لوم  ،/العسيري ل و م  وخو  استنلوا لحاا

 ، لاضول  اللحري جميا لحري ينه /األنظم  اللحري / -4

 يمو ترك ل  ا م  المخ و و ، منهو: 

  1940–1939رور  المري ي  األيرا  ض  الفرنسيي  م   -1

 يتيا ل  اإليز يي   – 2

 يتوا ل  ال والع يو  لاص وكك االنتهو  بلا وأوته  – 3

تاه حلاص لغ يو  جميا يجي  التريي  والعرلي  واإلنيايزي  وبايال ما  األلمونيا  لوإلضاوأ 

   أوال ،أنجااا أرلعااوير ياا  أحيونااو  األم  يوناا  التريياا  لغاا  ر وأتااه، لهااو ياانظم الكااعر ولول

 لينهم  ليا ومجوز  أي الح و  

 المعارو  ماع العالما  اليار ي حميما م  الج ير لولذير، أنه يون  ترل اه اا اب  و

 محم  أمي  زيي  

تورياو ماو يخاا  ذياراض، ويضاعه لاي   1967-5-25أاي حااا لتاوريخ جميا ينه توأي 

  لمررياا   ويااا "أحماا  للاا الحييم نجاام"بوئه ألااالم ومكااوهير الياار ، وباا  النااه أحاا  أااا 

 ن ت   منهو هذض األليو : 

 وهو الذي من قبل كان مظفرا  أرأيت قائدنا المحبب في الثرى      

 ليحقق الظفر المبين المبهرا           وأرى الذي باألمس قاد جيوشه

 يمسي ويصبح راقدا تحت الثرى    فإذا الجميل اليوم في جفن الردى  

 تستصغر الخطب الجسيم فيصغرا  ت مواقفك المشرفة التيكان

 دلت على نفس أرق مشاعرا تيجان فخر لألنام على المدى           

 كنزا إلى القراء دهرا داهرا  أبقيت لألجيال أسفارا غدت

 يحيا بها فتظل صيتا طائرا           ما مات من ترك المكارم ذكره    

 

  "كوررشيد"اعيل رشيد ابن أحمد آغا شيخ إسم

مرااا من  اا  لفااري  أااي المجاااس التشسيسااي  لعااور أااي لينيااه  "يورركااي  " هل لاا

   مرور حلجوا النوسلولالوس الير ي الت اي ي  ل يوأتهيو  و  1928السوري لعوم 
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، لاه  ور حوسام أاي حي او  الم ووما  الير يا  ضا  الفرنسايي  أاي جلاا األيارا وياو  

  وي ل  لموجا ذلك راتاا ألا ،تح  اإل ار  الفرنسي أوا م  أسس مياكيو كعلي   هوو

 جن ي كهريو 

ياا  حلاراهيم خاوزليمهو  حري  المري ي  أي جلا األيرا ليو  يورركي  ل وا ل و ا 

ياوا أ تا المري و  أخوض جعفر ول  ا م  أبورله ورجوله، وتعار  هاو نفساه لمحوولا  اغت

ما    Cirno "جرناو"الما اا  "وساوحساموليا بارض أ"ما  بلاا أحا  اتلاو  الحريا  الما لو 

 ب  أه ر  م اآلغو          المري ي يو  كيخ  حيث، Xilalkaبري  

ارتلااو  اساامه سااالوً  لساالاكااهر  لااي  ألنااو  ن الياار  اااور أيراار  "يورركااي "ولعااا 

لهااذض أااي ترييااو  حيااث تفياا  المعاومااو  أنااه أرنااو  التحضااير  1925لااولرور  الير ياا  لااوم 

يرا  حلص جلا األيارا ، پرييو، جو  موأ  م  بلا زليمهو كيخ سعي  لرور  أي ير ستو  تا

لا  ااور الماور للاار  "حكاوريه"المن  اا  لاراور ، ومحوولاا  تا مير جساار  ألناو ليساا تشيياا  

المن   ، وحينمو لام الفرنسيو  لولخلر ناحوا يا م   وريش آغو كمو زلايم اإلياز يي  

ي المن  ا  حيناذاك، لعا م التا خا أاي مراا ويورركي ، ويوناو الكخاايتي  األيرار نفاوذا أا

هااذض األمااور التااي تمااس اتفوبااو  حساا  الجااوار لااي  األتااراك والفرنساايي ، أااشذل  االرنااو  

ل اااا الفرنساايي ، ولياا  لمااو أ  يورركااي  يااو  األيراار نفااوذا وم اا ر  لاااص ال يااوم لااذلك 

 ااوا ذلااك العمااا، ارتل اا  الحو راا  لوساامه، وأباا م  السااا و  الفرنسااي  حينهااو لاااص الت

)الرسوا، وأو لته السج  أي حاا
1
)   

، و أا  أاي م لار  "يونتيننتاوا"أاي أنا   لساوا  1939-3-19أاي يور ركي   توأي

 زيور  حنو  

 

 

 

 

                                                           

، أشواااه هاذا حلاص بريا  'Evdê Osêنزا ذلك الرسوا أوا األمر أي بري  خانير لا   للا و أوساو   -1

هو نفسه الضول  العرموني السولق "أمي " ول لاه "لروساك"، الرسوا "  ويفروم حيث يو  ي يم "يورركي 

رام التحاق لراور  كايخ ساعي ، ولعا  أكاا تااك الراور ، باوم  ،مراأ وً خواوً لماا فص يماوا أتاوتوركيو  و

تن اا أماي  يرياراً، ألمحوول  الغتيوا أتوتورك، أالح ته السا و  الترييا ، وحيما  لاياه لوإللا ام غيولياو  

  /19 – 18  /مجا  الحوار الع  ا  1974لوم  هنوك  است ر له الم وم أي األر  ، وتوأي حلص أ
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       "شيخ إسماعيل زاده" أحمد جعفر

ينتماااي حلاااص لوئاااا  كااايخ حساااموليا زا ض المعروأااا   

وهو ما ر معاوموتنو الرئيساي لا  موضاي هاذض العوئاا  

لياار ، ومااا ر لايرياار ماا  المعاومااو  لاا  األوضااو  الي

من  ااا  العومااا  والعاااو ا  والت وليااا  االجتموليااا  لسااايو  

أااي النااا  األوا ماا  ال اار  العكااري   يمتااوز  لفااري 

ذو تجرلا  هاو لولذيو  الحو ، وسع  المعرأ  واال ال ، و

غنياا  أااي الحيااو ، وأااو  هااذا ياااه ال ياازاا يتمتااع لااذاير  

هااو أااي سااٍ  مت  ماا   وباا  تفضااا بوياا  يحساا  لايهااو، و

 ويتا لنو هذض السير  الذاتي  الم تضل :    

تيمناو لشحا  أل اوا ال ااص ال  يما   والا ي هاو حاج  "يچازم"اسمي أحما  وأل اا لا  

جعفر الا  حاج أحما  الا  كايخ حساموليا الا  حاج محما  الا  موساص ما  رؤساو  لكاير  

 Baxçeم برياا 1918  موالياا  ليااو ، والاا تي أرياا   لناا  محماا  آغااو سااي و ميمااي  أنااو ماا

Qonaq    وتسمص حوليوGundî Bêxçe       التولع  لنوحي  لالا 

،  رس  االلت ائي  أي لفري ، وتولع   راستي حلص اا  الليولورياو أاي م ينا  حااا

رسااا ، ا، اضااا رر  حلاااص تااارك ال 1939ولعااا  اغتياااوا والااا ي مااا  بلاااا المريااا ي  لاااوم 

   1942حلص  1940وم وأالح  يوتلو لانفوس أي لفري  م  ل

ومراا  اللرلماو   ،1954 خا  اللرلمو  السوري أوا مار  أاي لها  الكيكاياي لاوم 

، 1955السوري أي مؤتمر اللرلمو  الا ولي الاذي انع ا  أاي هاسانيي لواام  أنانا ا لاوم 

   الوحا  وأرناو  أتار ينوئاا مسات ا لولتلاوري أت ا  الفرنساي ، وأتياام اإلنيايزيا  والترييا  

  1960 و 1959أي مجاس األم  لول وهر  لاي  لاومي  لضوا الماري ، انتخل السوري  

، ، ويناا  أمااي  ساار اليتااا  الريفياا  أااي اللرلمااو 1963راام  خااا  اللرلمااو  السااوري لااوم 

 لولتلوري أب م نوئا م  الري   

، سااجن  وتماا  ححااولتي حلااص محيماا  أماا  ال ولاا  لولتلااوري ماا  1961لعاا  ان ااالا 

ماو هوئياو  يننني لم أوبع لاص لربي  ح ان  له، أولتزل  السيوس  لعا هو أناور اللورزاني، أل

 1947أاي لاوم  "كايخ حنيا  "كهرا أي السج  لاص أرر م تا كيخ المري ي   14بضي  

 حرر اتهومي لولتحري  لاص بتاه 

مجمولا  ما  الكالوا األيارا  أاي تشسايس ناو ي  1939كوري  أي كهر أياوا لاوم 

حلااص بوئم ااوم بضااو  لفااري   1949فااري ، يمااو باا منو  الااو أااي ساان  الكااليل  الير ياا  أااي ل

 أحمد جعفر
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رأ  ألسلوا لناري  مع الته يا  ب  لتشسيس جمعي  حاالحي  أي المن   ، حال أ   النو 

أي حاا، وأتار   لااص بريتاي ولااص من  ا  لفاري  لإلكارا  لااص حوليو لواللت وا  أبيم 

 أماليي 

حيوي    ال  لمرض، حال أنه اليزاا كعا  مورغم أ  الحون أحم  ب  تجووز الرموني  م

 والنكو ، وهو يهتم لولر وأ  يريرا 

 .1983-1923 القاضي عثمان محمد عثمان 

بر  "وحبومته أي بري   م  بري   يرسوا Meĥmed Çawîş  "كوويش محم "وال ض 

ً  ، يو "بال     "بر  بوال "  ور أي مح   اللخ   مرابلو

لولاغاا  التريياا   راام  "باار  بااال  يلياار"وجااه برياا  أااي  فولتااه، لاا   خلرمااو   رس 

 رس االلت ائي  أي م رسا  لفاري  االلت ائيا  حلاص الاا  

الرالااع، ونااوا كااهو   المرحااا  االلت ائياا  أااي ألاازاز لااوم 

حلص الم رس  الخسروي  الكارلي  أاي  لع هو   انت ا1936

حااااا، وناااوا الكاااهو   الرونويااا  العومااا  والكااارلي  لاااوم 

ذلاك مترجماوً لاغا  الترييا  لا   محاوأظ  لع   لما 1942

وناوا حاا، ومع لماه  رس الح او  أاي جومعا   مكاق، 

، أعماا أاي مهنا  المحوماو  لما   1946لاوم منهاو  اإلجوز 

لااومي ، راام تريهااو ابتنولااو منااه لشنهااو ليساا  المهناا  التااي 

 ا م حلاص سااك ال ضاو ، وأاال  تتنوسا ا به مع نفسه  أ

، وتن اا لعا هو لاي  1949بوضيوً لاااا  أاي لفاري  لاوم 

محوأظو  حاا وحموض والحسي ، حلص أ  أال  أي أوائاا 

السااالعينو  بوضااايوً لمحيااا  التميياااز، رااام رئيساااوً لمحيمااا  

، اساات لته  ولاا  ماا  ال اار  الموضااي أااي أواخاار ل اا  الساالعينو والاان   أااي  مكااق  

  1983لوم  وأوتهاإلمورا  العرلي  لامسوهم  أي ت وير بوانينهو، وظا يعما هنوك حتص 

ا يااو  المرحااوم مرااوالً لانزاهاا  واالساات وم  والتواضااع مااع جميااع النااوس، وخوااا  أهاا

 "الح يراا ال  يماا  و"بريتااه ومن  تااه  ويااو  مر فااوً ممتااوزاً يجياا  الاغااو  العرلياا  والتريياا  

لا   وياو  وبارا   ويتو محو را والفرنسي  والفورسي  واإلنيايزي  حضاوأ  حلاص لغتاه الير يا  

 مي  ل ضويو كعله  م  المهت

، وناوا أااواتوً لوليا  أاي 1954رك  نفسه أاي االنتخولاو  اللرلمونيا  الساوري  لاوم 

الجول  األولص منهو، رم انسحا م  جولتهو الروني   يمو كورك أي تشسايس الجمعيا  الر وأيا  
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أوائاا الخمساينو    أا  المرحاوم أاي م لار  زياور  حناو ، بارا  ن الير  أاي الير ي  أي

 مكعا  بري  

 "شيخ إسماعيل زاده"محمد منان 

  حاا Gundî Bêkêبري  ليك أوله سي  1926م  موالي   ،المحومي محم  منو 

، وكهو   اختاوص أي الح و  العوم  م  الجومع  1952لاص حجوز  الح و  لوم 

، وسجا 1953  انتسا حلص ن ول  المحومي  لحاا لوم 1953لوم  " مكق"السوري  

لرمو  السيوسيي  األيرا :   وحسا تعليرض يو  له كر  ال أو  ل  1955أستوذا أي لوم 

الري وال يتور نورال ي  ظوظو ورأوبهم أموم المحيم  العسيري  العايو أي  مكق أي 

، ويذلك ال أو  ل  جميع المحولي  حلص محيم  أم  ال ول  العايو أي 1959أواخر لوم 

 بضويو ممورا   

ح  المحااومي محماا   ه،لناا ي ااوا األسااتوذ ركااي  حمااو

منو  بوا أي معر   أوله لنهم أموم محيما  أما  ال ولا  

، ياما  لا أهو ل ولاه: يوساي ي الارئيس، 1961العايو أي لوم 

لاموا لاااشنيم وحذا يناااتم تحاااويمو  الياااوم ماااوياي هاااؤال ، أااا

تحويمو  االح ال ي  أي بلارض، أل  هاؤال  أحفاو  ااالح 

    ال ي 

ماارال لاا  م يناا  لفااري  انتخااا األسااتوذ محماا  منااو  م

أاااي انتخولاااو  االتحاااو  ال اااومي التاااي جااار  أياااوم الوحااا   

ارنااي لكاار  ماا  لااي ، 1961–1958الماااري  السااوري  

مماارال لام يناا   ولعاا  نجااوح حرياا  االنفاااوا، يااو  ضاام  

نجا   1961زار رئايس الجمهوريا  الج يا   وأاي انتخولاو  ياونو  األوا لاوم  يوأ  ير 

انتخا أمي  سر لن ولا  المحاومي  أاي  1972و 1969لي  ألوام نوئلو ل  من    لفري   و

مراا وحاا، واختير لهذض الاف  ممرال لان ول  أي الميتا الا ائم التحاو  المحاومي  العارا، 

 الن ول  لهذض الاف  أي أيرر م  مؤتمر ومحفا ح وبي لرلي و ولي  

تحاا   حلااص خااو  انتخولااو  مجاااس الكااعا لاااص ال وئماا  الريفياا  الم 1973أااي لااوم 

تخاوا  جونا ممراي الحري  الير ي ،  و  أ  يفوز أح  منهم ألسالوا تعا ا  لحيرياو  االن

، انتخاااا ومراااا أااار  ن ولااا  المحاااومي  لحااااا أاااي 1988و  1976وأاااي الفتااار  ماااو لاااي  

مااؤتمرا   اخااا ال  اار وخورجااه، واختياار خااالا هااذض الفتاار  لضااوا أااي لجناا  تاا ريا 

 ل  لحاا  واختيور المحومي  ل   أر  الن و
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انتخاا ممارال لمن  ا  لفاري  أاي مجااس الكاعا لااص بوئما  الجلها   1978أي لوم 

 الو ني  الت  مي ، ل ور  واح    

ااص يتار   حلاص بريا   يرساوا  لإلكارا  لوأي م ين  حااا، األستوذ محم  منو  ي يم 

 ومخ و ا يهتم ل راس  التوريخ والفاسف  والعااوم االجتموليا ، وي اوا لاش  لاههو أماليه  و

 يتعاق لول ضي  الير ي  أي الكر  األوس  
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 الرونياللحث 

 

 

 شخصيات فنية   

 

 Ĥes nazîو  Evdê  Şe'rê'المطربان الشقيقان   -

'Evdê Şe'rê  هااو للاا و لاا  أحماا  لاا  ْمْاَحَساا ،

، م  موالي  الع   التوسع ما  ال ار  التوساع "مال حس "

وتوأي أيهاو، ول اا  Çemaلكر  يو  ج ض يسي  بري  

وألمور ال يني ، أماو والا ض أحما  أياو  ل لمعرأته "مال"ل 

توأي هنوك و ،م  الكخايو  المعروأ  أي م ين  ياس

تحري  السام ج تاه هو  "كه لري"ينيته وو أ  أيهو  

 "م ينااا "لمعناااص  Şar التاااي رلتاااه، وياااو  اسااامهو 

 لولير ي   

مااا   الغناااوئي أناااه Evdê Şe'rê'أخاااذ الم ااارا 

رلي  الكااعليي  الجااوالي ، وماا  األمساايو  الاياياا  الم اا

التااي يوناا  ت ااوم أااي باار  المن  اا ، حيااث يااو  أهااولي 

ال ري  اغورا ويلورا يجتمعو  أي منازا أحا  وجهاو  ال ريا ، ويلا أ العاز  لااص اآلال  

 لاص الهوا  ملوكر  الفنونو  أغونيهم عر  ويالموسي ي  وخوا  ال نلور، 

 يجي  األغوني الفاياوري  الماحمي  والخفيف ، مرا أغاوني يو  الم را لل و ماحس  

Delal, Siyamend,Memê Ala ,Miĥemed Emîn   واألغاااوني ال وميااا  التوريخيااا

أل  لع  األغاوني واكاتهر لارالث منهاو، وخواا  أغنيتاه ووغيرهو   Şêx Se'îd يشغني  

لكااوا المساامص غنااص أيهااو لاااص الاا  كاا ي ته االتااي ، Xarzi Miĥemedالحزيناا  المساامو  

الذي توأي لمر  السا، ويو  محما  هاذا مغنياوً ورابااوً ماوهراً ومحلولاوً   "محم  يولو"

 ، وأغني  ل  أوئق آغو كيخ حسموليا  Dax dewranحضوأ  حلص أغني  
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ه الم را المفضا ل ياه، يحياي منوسالوت ويو تلنوض آغوا  الجلا وخوا  يورركي ، 

نااو  يفااروم، لااه باا ر  يلياار  لاااص االسااتمرار أااي الغالعوئاياا ، ويغنااي أااي مضااوأته ل رياا  

 لسولو   ويا   و  ان  و ، حال أل ا  الاال ، التي لم يتشخر لنهو  واا حيوته 

يو  المغني لل و ماحس  ذا ااو  جهاوري باوي وجمياا  يماو ياو  متحا رو لورلاو 

1) لسميونه ارتجوا أغني  ليوماهو مع تاحينهو أي جاس  واحا وومرتجال لا واأي، 
  ولام ياتم (

 ، آل  ري  حاا لم يعر  تسجيا األاوا  حال متشخرا  Evdê Şe'rê'تسجيا او  

 خاالاأاي المن  ا  ، ويعتلار المغناي األوا زموناهذائع الاي  أي   Evdê Şe'rê'يو 

تاص حالنا  األوا م  ال ر  العكري ، ولم ين  ع ل  الغناو  والاربص الت ايا ي الجمياا 

لا  لمار جاووز الرماوني  لوماو و أا   1961ي أي أواخر لاوم حيث توأ ،آخر سني حيوته

   Naza تهبري

الحاارا  أاايأااي الجاايش العرمااوني  وخاا ميااو  الم اارا للاا و يجياا  الاغاا  التريياا ، 

 اليم  م   سلع سنوا ، ولم يعر  التح ث لولعرلي   أيالعولمي  األولص 

   والعااز  لاااصاليلياار للاا الحنو ، لااه هواياا  أااي الغنااواساام لامغنااي للاا و ولاا ا : 

 ر   له ال  ي لص محم ، يهو  الغنو  ويعز  لاص آل  ال نلو ،اول  :ال نلور  واآلخر

، أهاو الكا يق Nazaنسال  حلاص بريتاه  Ĥes Nazîأمو الم را حس ، والمعارو  لا  

حسا  ما  وما  الم ارلي  المعاروأي  جيا ا أاي جلاا األيارا   يو  ، و"لل و"األاغر ل  

 لعاا  أ  لاااغ الموئاا  ماا  لماارض  مااورس الغنااو  منااذ اااغر ساانه،تااوأي باا  ، و1889موالياا  

وم لاوآخر أغونيه تاك التي ألفهو وغنوهو لاص ول ض نوري الذي استكاه  أاي حارا تكاري  

لغناو  ، والتزا لع هو الغنو  نهوئيو وهو أاي الرماوني  ما  لمارض  لاه حفيا  يماورس ا1973

 ويعز  لاص ال نلور 

 .Omerê Cemlo 1922-1981عمر جملو 

  تعاام لاز  ال نلاور Gulêjikلمار لا  جمياا حماو ما  بريا  غزاوياه، وال تاه  هو

حال أي السني  األخيار  ما  حيوتاه لعا  انتكاور  يكتهرالغنو  م  وال ته، ولم  وتعاماغيراً، 

  سول و يو  يمورس هوايته أي الغنو  أي ن و  ضيقحذ آل  التسجيا، 

                                                           

بتااا أااي حااو ث غااوم ، وهااي تحمااا لااه باا  زوجهااو يااو  حينمااو يااو  للاا و لااي  يرمااه جو تااه حماارأ   -1

 جوجتي ، ورجته أ  يغني لهو لاص زوجهو الم توا، ويو  زوجهاو المسامص " ا،" كخااو لو ياو ال يمااك 

حمااور  لاريااوا، أااام ياار للاا و لاا ا ماا  تالياا   الهااو، وارتجااا أغنيتااه المعروأاا  " ا،  ض ورا " سااو  

Daĝdewran جعا أيهو م  ذلك الرجا اللسي  ل ال م  امو ، 
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 نلاور، وما  أحاا األغاوني حلاص او  جمياا ولاز  أجماا لااص ال "أومر"افنو  ل

  Eyşa Îbê'التي اكتهر لهو، وغنوهاو لاش ا  جمياا، هاي األغنيا  الكاعلي  المكاهور  وباله، 

، حضوأ  حلص األغنيا  Bêmal   Dela ، Zêno Zênebيمو غنص أغوني ماحمي  أخر  مرا:

  "كيخ سعي "ال ومي  المعروأ  

كار ياو  حنساونوً  ياا المعووياه  حيوتاه أاي بريتاه غزا "أومر"أمضص الفنو  الكعلي 

   وماا  معروأااوً ومحلولااوً، وماا  المخااااي  لير يتااه والماتاازمي  لع ي تااه ال ينياا  اإليز ياا

أ ائاه  يهو  الغنو ، ويعز  لاص ال نلور  وهو م ع  لف ا ض ساوبيه أرناو  "زر ك "أوال ض 

 لخ م  العسيري  ا

 الفنان محمد علي تجو

  ال اراز م را كعلي معرو ، ولاوز   نلاور ما

رتجاوا ياماو  أغونياه ااألوا، له موهل  متمياز  أاي مجاوا 

 الكعلي  الجميا  وأغوني المنوسلو  

كااهرته الفنياا   "ألااو لاااي"لام اارا محماا  لاااي تجااو 

لااي  أهااولي جلااا األياارا  منااذ مااو ينااو  لاااص نااا  باار   

كخااااي  جذالااا  ووباااور  لااانفس الوبااا ، ويشنهاااو  وهاااو ذو

، مراماو تعيااس "هااووار" تعياس جماوا وهيلاا  و ليعا  جلاا

 البا  لساونه ونلرتاه ال بي ا  والوار ا  أاي الحا يث، اافو  

ألناااااو  نوحيااااا  آمياااااو  المتاااااافي  لاااااولجرأ  والااااااراح  

 والوضوح 

 ل اي  ميوله الفني  والتعاق لولغنو :  ل  ي وا الفنو  لاي تجو

ا تاوا أاي لاولجيش اإلنيايازي ل يأرنو  الحرا العولميا  الرونيا ، التحاق ارناو  ما  اخاوت

حلص الياروم، وهناوك تغناي أغاوني  وال تي نياليو، تاحل  كمولي أأري يو وأاس ي ، وين

  حزين  لاوتهو العاذا الجمياا لااص أارا  ألنوئهاو، وغوللاو ماو يونا  ياماو  أغونيهاو وليا 

حضااوأ  حلااص تااشرري اليلياار  لاغنااو   يالعااو في وحلاا يلحظتهااو  أااشرر ذلااك يرياارا أااي تيااوين

 Evdê'ال ريل  ما  بريتاه حسا   يرلاي، ما  أمراوا  Nazaبري   م   ي  مكهوري رللم

Şe'rê  وك ي هĤes Nazîع ي   الم ومو  الغوني واألمنهم   ، وأخذ 

و يجيا ا  ما  والا ض وكا ي ه، الااذي  يوناالفناو  أمو العز  لاص آل  ال نلور أ   تعاماه 

ياونوا   ق لنتاوا، الاذي لعز  وغنو  الفنوني  األيرا  ما  مناو يذلكتشرر و ،العز  لايهو

يا    الت اي لااص ألحونهاو الير يا ويل او يل لو  يامو  األغوني الير ي  حلاص الاغا  الترييا ، 

 يت   الاغ  التريي  ح يرو وغنو   "ألو لاي"الكجي ، أ  

 الفنان محمد علي تجو
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أاااي حيوتاااه الفنيااا  التاااي تجاااووز  الناااا  بااار ، غناااص الفناااو  لااااي تجاااو األغاااوني 

ر  ، ويعتلاخفيف  أي مختا  المنوسلو  االجتمولي  وال ومياال ااي  ال  يم ، واإلي ولي  ال

وليا   الير يا  لااص ال ولا  الترييا  اليم 1925أأضا م  غنص أغني  كيخ سعي  بوئ  راور  

وماا  ياموتااه وتاحينااه ولزأااه وأ ائااه غنااص لرحيااا مااا فص اللااورزاني، والاا يتور نااوري 

 وسام حساا ، ويااذلك الخت ااو  يرسامي، والكااهي    للاا الرحم  بوساماو، والكااهي   لياااص ب

 أغني   103لل هللا أوجال ، ولاغ  أغونيه التي م  تشليفه وغنوئه 

ا  أني   لته منظم  اليونسيو التولع  لشمم المتح   لامكوري  أي ل و  1976أي لوم 

و أنوناه لفنوني  م  كعوا العولم، أزار أرنسو وهوالن ا خمس سانوا  متتوليا ، ي ا م خاللها

 لعز  لاص ال نلور أي الغنو  وا

راز لافنو  لاي تجو يرير م  األوال ، لعضهم يغناي ويعاز  لااص ال نلاور، أولنتاه آ

Araz يازاا تماك اوتو جميال، وتجي  الغنو ، والنهو محم  يمااك ااوتو جمايال وبوياو  وال

 ألو لاي يمورس الغنو  أي منوسلو  خوا  لع  أ  تجووز الرموني  م  لمرض 

ش  كاا  التافزيونااو  الفضاوئي  الير ياا  ل ااو ا  لاولر ، حال أنااه لعاا الفناو  أجار  مااع

م ومياو، ولالم ينا أراته ال و نياو ساوريو، وال ب ،جميع الفنوني  الكعليي  أي جلا األيرا 

 يحظ لوالهتموم الالئق 

  Adîkالفنان آديـك  

التولعا  لنوحيا  جنا يرس ما   "حسايو "أاي بريا   1920ول  الفنو  العوز  آ يك سن  

أسر  ت ي  لوإليز يا   تعاام مهنا  النجاور  

أ وا  الم ااالخ  وراح ياااانع مااا  والااا ض

 ،الخكاالي ، حضااوأ  حلااص النجااور  الت اي ياا 

ماااا  اللااااورلي  أااااي ااااانع آلاااا   هااااوو

  " نلور"

تعااااام آ يااااك أنااااو  العااااز  لاااااص 

 Ĥusال نلاور ما  لعا  العاوزأي  مراا 

Xel   ماا  برياا  غزاوياا   أمااو الغنااو  أ اا

عاااارو  باااا يمو تعامااااه ماااا  المغنااااي الم

Ĥemûş Kûrik  ،م  بري  آكيو  كربي

   " اي جومهچ"، وحلراهيم تريو م  بري  "يولوني"م  أيرا  من     Mişoو 
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 ، وهاو م  أمهر العوزأي  الت اي يي  لاص آل  ال نلاور أاي جلاا األيارا "آ يك"يعتلر 

لاور   لااص أوتورهاو، وهاو أاي العاز اليستعما الريك  أي العز ، لا يستعما أااولعه 

 أي لز  م ومو  األغوني الير ي  ال  يم   

 2000  وأاي لاوم 1993اكترك أي مهرجو  الكعر اليار ي األوا أاي ساوريو سان  

  لتااه ال نااو  الفضااوئي  الير سااتوني  أااي ير سااتو  العاارا ، وسااجا  لعاا  لزأااه وأنونااه

 والم ومو  الير ي  ال  يم  أي جلا األيرا   

التولعاا  لنوحياا  جناا يرس، والياازاا يتمتااع  Kora " يااورا"أااي برياا   "آ يااك"ي اايم 

يجيا  العاز  و نلاورض،  حناو  م  لمرض، ويعكاق التسعي لولنكو  والحيوي ، رغم لاوغه 

 لاص آل  اليمو  أيضو 

    المطرب جميل هورو   

أاي  1932اسمه جميا ركي  ل  هورو، ول  لاوم 

التولعاا  لنوحياا  لالااا  يااو  أااي ل اياا   Se'rîncekبرياا  

وته مت ينو حوأظاو لا ارآ ، ويرلاص كاؤو  مجمولا  حي

م  مري ي الكايخ محما  كايخ حيا ر والا  كايخ رللاو 

 المعرو  أي المن     

لنااا مو ايتكااا  المحي اااو  لاااه جماااوا ااااوته، و

كجعوض لاص الغناو ، أوساتشذ  كايخه، ولا أ لولغناو  أاي 

الحا اااو  ال ينيااا  رويااا ا  رااام تااارك ،لعااا  المنوسااالو 

ا ال وميا  تتلااور ل ياه، خواا  المياو يمو لا أ روي ا  

لعاا  لااو   الاازليم الياار ي مااا فص اللااورزاني حلااص 

ولت ا وأو   الساج  لعا   اكاهر أ  1958العرا  سن  

لسلا ميوله تاك ، أاجش لاص أررهو مع أسرته حلاص تريياو، 

ومنهو حلص العرا ، وهنوك رلوض الليكمريه، وأسينوض لا   زاخو  ولع  توبيع اتفاو  الساالم 

لااي  األياارا  والحيوماا  العرابياا ، واسااتالم الاارئيس حااوأظ األساا  الحياام أااي  1970 سةةن 

 سوريو، لو  حلص لال ض وتن ا أي السي  مو لي  حاا ولفري  

  أغنااص األغااوني  ا األ أااي ااا  ل يااه يااو  لجميااا هااورو اااو  بااوي ولااذا، و

 Meyro مرااا  واألغااوني العو فياا  الت اي ياا   Memê Alanالير ياا  الماحمياا  مرااا 

Meyrem  األغنيا  ال وميا  المعروأا  حاوا  أغنيا حضوأ  حلص األغاوني ال وميا ، وأكاهرهو

 المطرب جميل هورو
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التاي أ اهاو ماع الم رلا  الير يا    Memê Alan  أمو ألاذا أغونياه أهايپيرا  كيخ سعي 

 حينمو يو  الجئو أي ترييو  "ليكه كو "المكهور  المرحوم  

غونيااه لاااص لااو   الفنااوني  وماا  الجاا ير ذياارض أ  جميااا يااو  يرتجااا لعضااو ماا  أ

 فص التاي ألفهاو، وغنوهاو لعا  وأاو  ماال ماا "لاورزاني"الكعليي   وهاذا م  اع ما  أغنيا  

 :1979رزاني لوم والل

              Hevalno kanî,  kurdino kanî                               أيها الرفاق، أيها الكرد      

 Wa şêrê çiya kanî BARZANÎ                            أين أسد المبال أين بارزاني  

 Feleka neyar mala me danî                              القدر الغدار هدم ديارنا           

                                       Ji ber ku kurda bê te pir êşek dîn  ألن الكرد بدونك عانوا كثيرا

 Li va dinya fanî                                              لفانية                  في هذه الدنيا ا

 

لتاوريخ  النجور   وتوأي أيهاو تهمهن أياست ر له الم وم أخيرا أي لا   جن يرس ولما 

أرلاع لناو   جمياا هاورو ل ا  السيري، و أ  أي م لر  زيور  حنو   خاا  20/9/1989

 هواياو  الغناو  والعاز  همأغالهم أاي لاا   جنا يرس  ويماورس لعضاي يم  ،وخمس  ذيور

 لاص ال نلور  

 Reşîtê Me'im Çûçanêvaالمغني رشيد معم چوچان 

  ومحما  هاو اسام 1926أي لوم  Kotanaول  الفنو  الكعلي ركي  أي بري  يوتوناي 

أهاو   Çûçanو چاوچ، أماو "معم"وال ض وج ض، ويافظه األيرا  

ا لاا   األياارا   لوئاتااه ماا  باا مو  ساايو  لفااظ تاااغير وتحلاا

 "معام"ال ري ، أول ار التي يسينهو ك ي ه األيلار واسامه محما  

 م، يمو  و  لاص واجهته 1850م  لنو  لوم 

السو ساا  لكاار  ماا  لماارض، أااي لاا أ ركااي  الغنااو  وهااو 

وتا ااص  روسااه األولااص أااي الغنااو  ماا  والاا ض الااذي يااو  يعمااا 

 Ĥesمااوا، وماا  الم اارلي  ضاام  بواأااا ن ااا اللضااوئع لولج

Nazî  و'Evdê Şe'rê  وماا ،'Elî Zenûbê    ورالراتهم ماا

 بري  نوز أوكوغي  

لاي  "، ما  من  ا  يولاوني "محماو "تعاق ركي  لولغنو  أيرر لفضا زميا له ي لص 

خاا موا سااويو أااي الجاايش الفرنسااي أرنااو  الحاارا اليونياا  الرونياا  أااي ويااونوا باا  ، "العاارا

                                                           

 

 معم جوجان المغيي رشيد
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ياماو   Saliĥê Naso kurê Saliĥ begêأاتعام ركاي  مناه أغنيا   أاس ي  وماار وليلياو 

 وأ اً   وأرنو  وجو ض أي الجيش أل  أغني   ويا  ل  معونوته وأكوابه ألهاه ومحلولته 

لوري ، وهو نو  م  التTekirmeم  مواهله ب رته لاص السر  والتشلي  أرنو  الغنو  

 الفني يمت  لسولو  أحيونو 

 نيا ، وحضارالعولمي  الروني  لو  ركي  حلص بريته، وتاولع هوايتاه الفلع  انتهو  الحرا 

 Kundirاألمسيو  التي يو  يغني أيهو الم رلو  المعروأو  أاي ذلاك الوبا  ما  أمراوا: 

و  Mistê Qulûzو  Xelîlê Bûd وهماو ما  بريا  ناوز أوكاوغي، و  Xelîlê Rebeno و 

Ĥesenê Bicê   م  بريQerqîna  ي ني  ال ا يري  والمعاروأي  أاي ناواحويونوا م  الفناو

 لالا وياس أي النا  األوا م  ال ر  العكري  

غناو   م  األغاوني الماحميا  الير يا  التاي غنوهاو وأحلهاو يريارا، والتاي اليتار   أايو

م و ع منهو لاص كر  ضيوأه لاو  اليزاا يحتفظ لحيويته ولذولتاه رغام لاوغاه سا  

 الخومس  والسلعي ، هي :

 Delal,  'Ereba Saliĥ  begê, Ûsibê şerî, Memê 'Ewan, Osmanli, Gênc 

Osman  Cebelî,  Xemê Zalim "Dêrsim",التاي ل اهاو وEĥmedê Zilîfê   وأغنيا

Dêli begê Narîn ااي چتروي با  ماحمي  لعكاير   وهي Çeqelî    ياو  أوا والير يا

  1961تسجيا ألغونيه سن  
 1999-1956عدنان  دلبرين 

 ئاو، ذا كلوله األولص، يو  أنوناو هو وا مورس الغنو  منذ سنوري   يرسوا ، ول  أي ب

أاي  او  رخيم وأغو  حاو  ممتع ، أحله النوس مرامو أحا هو أنه، وأغنص الف  الير ي

 ن الير   

وأأضا ما  ياؤ ي األغاوني لكرا  المغني  الذي  يحييو  حفال  األلراس،  وهنوك

   لل الرحم  ألو االح الفاوياوري  الير ي  هو الفنو 
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لل الربيا يوس ، ال ول  ال وستيي  أي ير ستو  الوس ص، الجز  األوا،   52

  1972حا ار المجمع العامي الير ي، م لع  الاوا ، لغ ا  

  1899سي  لاي الحريري، األخلور السني  أي الحروا الاايلي ، ال وهر    53

ا، ألوا  م  توريخ لني حم ا ، أيم  أحم  كعلو ، ال لع  األولص،  ار جفر  54

  1996 مكق، م لع  اإلخو  

 كق ،  لع  روني ،  م1991منذر المواااي، لرا وأيرا ،  هر ال ام العرلي،   55

  يورا لرويامو ، توريخ الكعوا اإلسالمي ، ترجم  نليه أمي  أورس و معي  56

 يي  اللعاليي،  ار العام لامال

  1939لاي سي و يوراني، م  لمو  حلص العمو ي ، م لع  السعو     57

  م، بناا روسيو أي ليرو  أي الع   الرالع م1884، 1809بس ن ي  لوزياي   58

لي  يتوا    سوريو وأاس ي  تح  الحيم العرمونيحح، تش -ال ر  التوسع لكر 

 م  1840سن  

م ا يق، م لع  خلو ، ترجم  لل السال–  يونتر  كنر، أحفو  االح ال ي   59

  1997 هوك 
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    سنأ هم آا جن ي، توريخ الرورا  السوري  أي له  االنت اا الفرنسي، تشلي  60

 ، م لع  االتحو ، كور  رامي 1960

ي، لعرلا، رالر  أجزا ،  ار ال ام الكيخ يوما الغزي، نهر الذها أي توريخ حاا  61

 حاا 

  1968يونو  الروني  -لام  كري  وانااي، المسشل  الير ي  أي سوريو   62

 نيي محم  ل  محمو  الحالي الما ا لول  آجو، العراك لي  المموليك والعرمو  63

  1986األتراك، مزي   ومن ح  م  بلا محم  أحم   همو ،  ار الفير 

،م  م لولو  الحزا ال يم را ي 1994ح، آا  35مجا  متي ، الع     64

 العرا    –الير ستوني 

، 1997، 17و  16، والع   المز ون 19و 18ز ون ربم مجا  الحوار، الع   الم  65

 مجا  ر وأي  سيوسي  ير ي  تا ر أي سوريو  

  1994نحو معرأ  ح ي   ال يون  اإليزي ي ، النظوم ال ل ي،  –  خايا جن ي   66

توأيق سايمو ،  راسو  أي حضورا  غرا آسيو م  أب م العاور حلص سن    67

 م،  ار  مكق لا لول  والنكر 1190

اي لجوهاليوس لي ور، ت ور اليتولو  والن وش لاص الن و  العرلي  م  العار   ا  68

  1997 –حتص العار الح يث،  ار المج ،  مكق 

  25/5/1997جري   تكري  السوري ، ل   يوم   69

 منو  سوري ، م لع  الحجوز،  مكق  –  لاي موسص   70

 ، توريخ7508  والع   29/3/1997، توريخ 6773جري   تكري  الع     71

18/9/1999  

،  ار الح وئق، 1858،1979لولاي يوسي ، حيوي  األر  والفالح السوري   72

   1979ال لع  األولص 

ع، ح م  يويونو ، مي يو،  مكق، ترجم : وهلي  كوي ، رام لا لول  والتوزي  73

  مكق 

  2000ت رير مجاس الرال   الفالحي  أي لفري ، نهوي  لوم   74

 سمو  ، معجم اللا ا ، السفر الرولث، ال-م1229المتوأص لوم  -يوبو  الحموي   75

  1983األوا والروني، منكورا  وزار  الر وأ  أي سوريو، 

م، ال  األلكص أي يتول  اإلنكو، السفر الخومس، 1418، 1355ال ا كن ي   76

  1983منكورا  وزار  الر وأ ،  مكق 

، توريخ 8122احيف  الكر  األوس  العرلي  التي تا ر أي لن  ، الع     77

22/2/2001  

عه  خيرال ي  األس ي، موسول  حاا الم ورن ،  لع  روني  أي سلع مجا ا ، م  78

 التراث العامي أي جومع  حاا  

ي ، م  حا ارا  الحزا ال يم را 6/8/1999، توريخ 936جري   خلو ، الع     79

 العرا     -الير ستوني 



-439- 

 

 اورول  م  أنمجا   بام نومهح، أااي  ر وأي  جومعي ، يا رهو أي سوريو مجم  80

   PKKحزا العموا الير ستوني 

 نكر  يا رهو 1997، توريخ كهر تموز 315نكر   ال يم را يح، الع     81

 الحزا ال يم را ي الت  مي الير ي أي سوريو 

 2000ص ، ال لع  األول1904حلراهيم لك حامي، توريخ ال ول  العرموني  العاي    82

 للنو   –مؤسس  اليتا الر وأي ، ليرو  

راسا، توريخ حاا 1805-1727ولوتريك  1768-1715خوي  اليسن ر األ  83

عو  ار كال ليعي أي ال ر  الروم  لكر، ترجمهو ل  اإلنيايزي  خول  الجلياي،  

  1794سوريو،  لع المجا  األوا أي لن   لوم  –لانكر والعاوم، حاا 

  خ و، ممحم  لاي ل  الكيخ حسي ، ال ري   الن كلن ي  الخول ي  ال اغستوني   84

 بي  ال لول  

  1992محم  مه ي الايو ي الرواس، لوار  الح وئق،  ار اللكوئر   85

   محم  سهيا   وش، توريخ المموليك أي مار ولال  الكوم،  ار النفوئس،  86

  1997ليرو ، ال لع  األولص 

 –1954مجا ا  جاسو  ال ور االكترالي السو س لمجاس النواا السوري   87

1957  

  2002، آذار 30موسص، مجا  سورغوا، الع    لل العزيز الحون  88

  2004أويز بوار  ، م  حيلال حلص أ لا,  ار العام, حاا   89

  ، م لع  اإلحسو  حاا2ون 1أخلور حاا، أي  أوتر الجمعي ، نعوم لخوش، ن  90

 تشريخ الير  ال  يم، جميا أحم  و أوزي ركي    91

 - الموص وحااح    يموا ل  مورس، العالبو  االبايمي  والحروا الاايلي   92

، لي  لا راسو  واللحوث االنسوني  2004م، ال لع  االولص 1187 -م1071

 واالجتمولي ، ال وهر  

 

 مراجع غير عربية:

 ار ، حاروجيه ليسيو، جلا األيرا  وحري  المري ي ، الترجم  حلص الير ي   آم ح  1

 لولاغ  الير ي     1993السوي  

 ، لولاغ  التريي   1932ي  ال و ري، توريخ ياس، ال لع  التري  2

 و     لولاغ  الفرنسي ، مخ 1999موم  جمو، الاهجو  أي جلا األيرا ، لوريس   3

هجري ،  1323تجور زا ض حلراهيم حامي، ممولك لرموني  جيا ا السي، سن    4

 لوليتول  العرموني ، ميتل  حسالم ولسيري، استنلوا  

م، 1903ه /1322ي  حااح لسن  يتوا والي  حاا سولنوم   الت ويم السنوي لوال  5

 لولاغ  العرموني ، ال أع  الروني  والرالري ، م لع  الوالي  
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6  Anthropol.Sci.101(4)  ،1993ي أنررولولج –، حل ا  يا م : توييرو آيوزاوا

توريخ، لو ا  -لام التكري ، سا و  محيس  - لام اإلنسو ح، يوييو  و و

 نررولولجي أ –جغراأي، يوجي ميزويوتكي -لل السالم

  ، يا رهو حزا الوح 1997، كلو  11نكر   نوروزح لولاغ  الير ي ، الع     7

 ال يم را ي الير ي أي سوريو 
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 الفهرس
 

 مقدمة  ..للقارئ )مالحظات(  .. شكر  ..إهداء -

……………………… 

 الفصل األول

 جبل الكرد تاريخيا
 9                 البحث األول:

 م  م  جغراأي  -

 السوري، الموبع والمسوح  ال سم  -

 13        :البحث الثاني

         موجز ل  أاا األيرا   -    

       لال  األيرا   ير ستو ح  -    

 21        :البحث الثالث

  توريخ االستي و  أي الكر  األ نص ال  يم  -    

   أي العاور التوريخي   -        أي لاور مو بلا التوريخ  -    

 27         :حث الرابعالب

 من    جلا األيرا  أي العاور التوريخي ، التولعي  السيوسي  

 وهوي  السيو  واألوضو  العوم  األخر   

       موبع جلا األيرا   -

 منو ق مراث سيروس  نلي هوريح: -

                                                م  /1200 – 2000الفتر  /  -         أي األل  الرولر    م  -     

 م   /637 –  م  332الفتر  /  -/   م          333 – 1200الفتر  /  -

39       من    سيروس أي له  الخالأ  اإلسالمي  البحث الخامس:

 /م    1916 – 636الفتر  /  -  

 العه ي  األموي والعلوسي  -  

43     من ي  من    سيروس أي له  األسر  الالبحث السادس: 

  العه  المماويي  -  

 47    ح  1918-1607الفتر  العرموني   :  البحث السابع

  57    أحواا ير ا، أي العه  الفرنسي   البحث الثامن:

 65    خالا  توريخ الوجو  الير ي أي ُير ا،  البحث التاسع:

    المرحا  األولص: بلا الفتوحو  اإلسالمي    -

 الروني : لع  الفتوحو  اإلسالمي   المرحا   -     

    األيرا  أي جوار ير ا،  -     

……………………… 
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 الثاني الفصل
 التابعية السياسية والتقسيمات اإلدارية لمنطقة جبل األكراد

 
 85                 :البحث األول

 األحواا اإل اري  لجلا األيرا  أي العهو  ال  يم  والعرموني   -       

 يم اإل اري العرموني  الت س -

 الت سيم الكعلي لامن     -

           95                :البحث الثاني

 الت سيمو  اإل اري  أي أتر  االنت اا الفرنسي  واست الا سوريو  -

          م ين  لفري   - 

 ل   السيو  أي من    جلا األيرا   -
                             

 الفصل الثالث

 هم المواقع األثرية في كرداغأ

                  113                                     : الموابع األرري  أي من    لفري  البحث األول  

 119                                                 :  أهم آرور جلا لياو   البحث الثاني  

  129                                                                : البحث الثالث

 الموابع األرري  أي سها جومه  - 

  موبع كيخ الح ي ، وباع  نلي هوري  - 

    باع  جو  لال   - 

 باع  هووار  -    

 145                                                                البحث الرابع:  

 ور ال  يم  أي من    ن الير  ال ر  والجس - 

 الخ  الح ي ي  -           

……………………… 

 الفصل الرابع

 الخصائص العرقية واالجتماعية لمنطقة جبل األكراد

 

 163                                                     األيرا  ولكوئرهم البحث األول: 

                     : العرا ومجمولوتهم العكوئري  البحث الثاني 233                  213                                                              : العرا البحث الثاني

 307                                                                        219                                                     : النور   ال رلو ح  البحث الثالث

 221                                               : الاغ  أي جلا األيرا  البحث الرابع
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 الفصل الخامس 

 األحوال الثقافية واالقتصادية واالجتماعية

 في منطقة جبل األكراد، قديما وحديثا

 

 227           الير ، الحواا العوم  جلاالبحث األول: 

   أحواا الفتر  بلا ال ر  الروم  لكر  -     

   اور  تاك األوضو  منذ أواخر ال ر  الروم  لكر وحتص وبتنو الحولي  -     

 237            األحواا االبتاو ي  :البحث الثاني

         ترلي  الحيوا   -      الزرال   -     

 ع المنتجو  الغذائي  الانولو  والحر  الي وي  وتاني -     

      السيوح   -      التجور     -     

  257            األحواا االجتمولي   البحث الثالث:

 األسر  مسينهو، لو اتهو، ت ولي هو، مكوغاهو، وسوئا التساي  ونم  الحيو  

 289                   البحث الرابع:

              لفنو  الكعلي : الغنو   العز   الربصا -النكو و  الر وأي    -التعايم   -     

 ال لول  والاح    -     

  297               : الر وأ  والفنو  الكعلي  البحث الخامس

……………………… 

 الفصل السادس

 الحياة الدينية في جبل األكراد

 

 309        لع  مالم  المعت  ا  ال يني  أي أتر  مو با الميال   -البحث األول:

 315               البحث الثاني:

  رجوا ال ي  المسيحي م  ير  ا،  -      ال يون  المسيحي   - 

 321              البحث الثالث:

        ال ي  اإلسالمي  -     

 ال ر  ال يني  –المذها العاوي                –           

         المزارا  الرئيسي  أي ير  ا،      -المسوج  ال  يم  أي ير  ا،    -           

          341               : ال يون  اإليزي ي  أي ح الير  البحث الرابع

 اإليز يو  وال يون  اإليز ي  أي ير  ا،  -       

 الع وئ  والعلو ا  الرئيسي  أي ال يون  اإليز ي   -       

  توريخ اإليز ي  أي جلا األيرا  -       

…………………… 
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 الفصل السابع

 كردجز عن الحياة السياسية في جبل المو

 

   351               : أي العه  العرموني ومو بلاهالبحث األول

 355            : أي أتر  االنت اا الفرنسيالبحث الثاني

 367             : مرحا  مو لع  االست الاالبحث الثالث

  377             : كخايو  سيوسي البحث الرابع

…………………… 

 الفصل الثامن

 الحياة البرلمانية في جبل األكراد
 

 389                  : الحيو  اللرلموني البحث األول

 مرحا  مو لع  االست الا  -    مرحا  االنت اا الفرنسي  -

…………………… 

 الفصل التاسع

 شخصيات من جبل الكرد
 

  405            لح يث  : كخايو  م  التوريخ االبحث األول

 427                                : كخايو  أني   البحث الثاني

……………………… 

   435              المراجع

*   *   *   * 
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