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تمهيد

الء يش بفي هذا الفصل نستعرض  اإلثنـي لمنطقـة عفـرين،    تفصيل الوضع من
والتركيب العشائري والعائلي للفئات القومية التي تقطنها، واألحوال االجتماعية لكل فئة

معروفة قديما وحديثا .  وجماعة

اعتم في ادنا كان ال الرئيسي ذكـرعلى دراسة هذه  التقصي الميداني، إضافة إلى ما
الموضوع نا وفقْ في المصادر الكتابية التي سنذكرها في حينها، آملين أن نكون قد حول

في الوصول إلى الحد األدنى المطلوب من الدقة والصواب في مثـل هـذه المواضـيع    
 الوصول إلى الحقيقة، ويصعب معها عادة التي تكاد تعتمد على الذاكرة الشعبيةالشائكة
لل . كاملة  نأمل أن نساهم من خالله توثيق جـزء مـن   ف موضوع حساسية معينة . كما أن

 . التاريخ الحضاري واإلنساني للمجتمع الكردي في سوريا في إحدى مناطق سكناه

السكانية التاليةو  : تضم اللوحة السكانية لمنطقة عفرين الفئات

بدايـة  ويعتقـد أن  : . العـربهم األكثرية المطلقة، ويقطنونها منذ القدمو األكراد :
إلى المنطقة يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشـر وأوائـل القـرن    قدومهم
من أصول . مجموعةالعشرين ينحصرتركمانية صغيرة  في قرية جلمـه ، وجوده ا يكاد
عدده بضع ويبلغ من األفراد ا  ، وقد تكردوا عبر الـزمن بـاالختالط والـزواج    . مئات

ثـر المنطقة في أوائـل القـرن العشـرين    إبين أكرادأسرة200نحوسكنت األرمن :
المجاذر العثمانية، ثم غادرتها في عقد األربعينات من القرن الماضي إلى أرمينيا وإلـى  

 المتنقلة .الغجر . مجموعاتمدينة حلب

في المنطقة ومن الجدير بالذكر هنا، أن الفئات في وئام وألفة القومية فـي   عاشت
الكثير منو الوطنية السورية ، عهود الحكومات العثمانية واالنتداب الفرنسي والحكومات

تجمعهـم روابـط   و القرى وخاصة في سهل جومه تضم أكثر من فئة سكانية قوميـة،
كالزواج وغيرها .  اجتماعية عديدة
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األولالبحث

 األكــــراد

العشائر والعائالت

يقطنونها منـذ القـدم، ولـم    هم منطقة عفرين، وفيسكان الغالبية يشكل األكراد
يشاركهم أحد في استيطانهم لها على مدى قرون عديدة وحتى القـرن التاسـع عشـر،    

 / .راجع فصل التاريخ/

326وجد وت فعلياً في المنطقة ما يقارب وهي تجمعا سكنيا سـبع   تتـوزع  علـى ،
شيخ الحديـد،  : نواحيوهي ،%100راد في خمس منها نسبة تقاربنواح، يشكل األك

فينحصر العرب والفئات األخرى القاطنة في المنطقةأما . راجو، بلبل، شران، معبطلي
"  . عفرين–جنديرس والمركز وجودهم في ناحيتي

شيخان، آمكان، رشوان، بيان،:  عدة عشائر رئيسية، هيإلىأكراد المنطقة ينتمي
.  صـغيرة  نسـبياأخرى مجموعات قبليةوهناك إلخ، ... ن، دنان، شكاك، روباريال مل
حتـى أواخـر   كان سائدا في المنطقة القبليالتنظيم االجتماعي من الجدير بالذكر بأنو

نهاية القرن التاسع عشر و. العهد العثماني لـت   أوائل القرن العشـرين،  ح واعتبارا من
نفوذ االجتمـاعي مـن مؤسسـة    انتقل الو ، محل الروابط العشائريةاإلقطاعية العالقات

إلى اآلغاوات و العشيرة ، "  على خلفية عشائرية قديمة ." آغا نال بعضهم لغب ومكانة

ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين، وبعد تطبيقـات قـانون اإلصـالح    
أيضاالزراعي، تراجع النظام بالبرجوازيـة   أمام ظهـور الفئـة   المعروفـة اإلقطاعي

معها اد وس الزراعية، أخذ ت رأس المال مركز النفوذ والقـرار   عالقات اجتماعية جديدة
أدى فيها . جديدة وهذا ما  . . الكردفي ج إلى صياغة لعالقات اجتماعية

العشائر والعائالت في جبل األكرادن وإذا كنا القـرون الماضـية،   خالل بحث عن
ت أو تفضيال لها فليس مضى شجيعا للنزعات العشائرية عليها الـزمن   كتشكيلة اجتماعية
ي أكثر من نصف ولم ، كما لم تعد مقبولة ال اجتماعياقرن عد لها وجود في المنطقة منذ
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بصراعات ونزاعات راح ضـحيتها  في المنطقةزمنها رتبطا خاصة وقد. وال حضاريا
. القرن العشرين على األقلحتى بداية من الضحاياف األلوبل مئات

 أية دراسة اجتماعية وسكانية وتاريخية لجبل األكراد، لن تكتمل إالنعتقد أنلكننا و
لما، بذكر عشائره ومعرفة أوضاعها وزعاماتها من وذلك  نفوذ في المنطقة وما كان لها

كما جاو ولـذلك  ، ارتبطت أسماؤها بأحـداث  هامـة رها لفترة زمنية ليست بالقصيرة،
 نها أصبحت جزءاًًأل وتوثيقها ، والحديث عنها، تقتضي ضرورة البحث الوقوف حيالها،

ج وحياة سكانه. من ماضي .  الكرد

ففي العهود السابقة حرصت الدولة العثمانية على اسـتغالل العشـائرية والقبليـة    
 فاستنبطت لنفسها أنماطا إدارية لحكم المنـاطق واألقـاليم   عبـر. لتوطيد أركان حكمها

فيهات ، فأغـدقت علـيهم    مركزية ربطهم باإلدارة ال ، وإحكام عزيز مكانة رؤساء العشائر
تحصـيل  فـي ، ثم استخدمتهم في تنفيذ األوامر السـلطانية   )١ (ألقابا ورتبا رسمية عديدة

 وتأمين الجنود ومؤن القوات التي تمر من مناطقهم، مقابـل إطـالق يـد     ، الضرائب )٢ (
أصـبحت غالبيـة    . وبذلكبأي أسلوب كان عشائرهم في حكم المحليينهؤالء الزعماء
بسبب ما كانوا السلطة العثمانية، م ومعه هؤالء الزعماء،  يعانونـه موضع كره الناس،
الظلم والصراعات التي ال طائل مـن   والتبعية، واألعراف والتقاليد الجائرة ، ، من أنواع

. ورائها

من العشائريةوقد السياسية عانى الشعب الكردي بسـبب أيضا، من الناحية  وذلك
سـببا  ذلـك  ارتباط العديد من زعماء عشائرهم بمخططات الدول التي حكمتهم، وكان

. ثوراته مباشرا في تمزيقه وانتكاسات

 بدأت الروابط العشائرية بالتفكك في المنطقة منذ أواخر القرن التاسـع عشـر   وقد
 سط القرن العشـرين،  لتمـزقوأوائل القرن العشرين، وجاءت الحركة المريدية في أوا

قلما تصادف. آخر ما تبقت من تلك الروابط، ولم يبق منها حاليا إال الذكرى  ومع ذلك؛
. كرديا في الجبل ال يعرف أصوله العشائرية

                                                          
 وهم حسب التسلسل من األدنى إلى األعلى :-١

-: آغا  -  فارسية تعني سيد . تسمية كردية
-  Derebeg " : Dere ده ره بك  .بيك محلي = Begبك + باللغة الكردية" أنحاء تعني
مميزاً كانت السلطات العثمانية تمنح حامل هذه الرتبة لباسا. وتعني البيك السيد: بك أو باي بك-  

". كورك"Kurk تشبه العباءة وتسمى
والتپ وكان األمير حسين جان. ميرميران كلمة كردية تعني أمير األمراء: باشا وأحيانا ميرميران-  

 .يحمل هذه المرتبة1600عام الكردي حاكم والية حلب في
ج-٢ .  العشرينالقرن أوائلحتى الكرد. كانت السلطات العثمانية تجبي ضريبة الخراج من عشائر
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إحياء الروابط العشائرية مـن  يسعى إلى في اآلونة األخيرة، بدا وكأن هناك منو
و بقاء العامة، وادية واالجتماعية والسياسية يساهم في ذلك تردي األوضاع االقتص جديد،
ب فت، تطل برأسها كلما واتتها الظروفالتيالتخلف والجهل واألمية مقدار من بعض دفع

إلى تشكيل لجان عائلية وعشـائرية  ، ولكنهـا العائالت والمجموعات العشائرية القديمة
.   دون طائل كما نعتقد

وي دع " ليسكو الفرنسيان فـي بدايـة عقـد     ا ، أفضل من كتب"روندووبيير روجيه
جعن األربعينيات من القرن العشرين، الكـرد. الوضع العشائري والعشائر في منطقة

واهميتهاذكرافقد قديما،  . .. عددها ومواقع سكناها

1939حتـى أكراد سـوريا  عن في دراسة لهروندو قسم  بييرو أكـراد   ، سـنة
 : التالي )١ (على النحو وعددهموعشائرهم الكرد ج.

كوجر وغيرهمشيخان جومأوكجا ايزدين شكاكيآميكي العشيرة
40006000100001000090002000نسمة

جقدالعثمانيون في الموضوع ذاته، كانو يتوافـق  بماإداريا الكرد. قسموا منطقة
القـرن  ، آخذين بعين االعتبار القبائل التي كانت ذات نفوذ فـيالعشائرأماكن سكن مع

و:  . مثلالتاسع عشر وبداية القرن العشرين قـرى  تحتل آمكان، شيخان، بيان، شكاكان،
تقريباالشمالية هذه القبائل األربعة كامل المرتفعات الجبلية النـواحي أمـا  .  لجبل الكرد

" ، إضافة إلـى ناحيـة سـهل     خاستيان" و""حشتيان الجنوبية الغربية من الجبل، وهي
مثل دنان، شـرقيان،  أخرى عشائر كرديةمجموعات فتسكنها ، "ليلون "وجبل "جومه "

…  .]9""المصور[،الخ مللي، كوجر، روزكي، بيسكي، كوسا، خالتي،

النـواحي  مـن ما كان عليه وضع كل عشيرةل وسنتطرق هنا بشيء من اإلسهاب
مـع ذكـر أبـرز عائالتهـا     .  االجتماعية والتاريخية، وأهميتها، ودورها في المنطقـة

أهمية العشـيرة أو  ب هاورود غير ملتزمين في تسلسل.  وزعاماتها ورجالها قديما وحديثا
 . كبرها أو نفوذها

                                                          
 .1994-/6-5/ مجلة الحوار العددان-١
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Mala 'Umê û Gênc   آل عمو وكنج

 تتباين اآلراء قليال حول األصول القومية والعشائرية لهاتين العائلتين ذات األصـل  
أهمها . ونوردالمشترك، واألحداث المتعلقة بهما : فيما يلي

فـدوا إلـى   قد نهم من أصول تركية، وعن آل كنج بأ السيد روجيه ليسكو )١ (يقول
 في أوائل القرن التاسع عشر، ونازعوا الروباريين )٢ ( "قونية" المنطقة من أطراف مدينة

ودفعوهم إلى سطح جبل ليلون منطقة الروباريين الحالية .  أصحاب قلعة باسوطه

أن آل عمـو مـن   تشير إلى وعلى غرار هذا الرأي، هناك رواية شعبية هامشية
" ، ويعتقد أن إعادة آل عمو إلى أصول تركيـة أو ألبانيـة، قـد     أرناؤوط" أصل الباني

عائالت أخرى  المنافسات العائلية في المنطقة .نتيجة أشاعتها

السيد وعن تاريخ قدومهم إلى المنطقة؛ ، عـن  673 ص ،وصـفي زكريـا   يتحدث
" أوائـل  –أنحاء قونية، إلى أن أمر السلطان سليم األول بأنهم كانوا في"الجوم عشيرة

، وهم اآلن في ناحية الحمـام جنـوبي    ، فاستقروا فيها بنقلهم إليها- القرن السادس عشر
 قرية، ويؤلفون عشيرة غنية بقطعـان  82 بيت، منتشرون في4500 القضاء، وعددهم

. يائهاالغنم والبقر والخيل، ومشهورة منذ أجيال بجفوتها وكثرة أشق

أن الباحث ربما قصد جماعـة آل عمـو وكـنج     يالحظ من سياق الحديث هنا،و
إذي بفرع " ليست هما، ا في المنطقة، ف جوم" هناك عشيرة معروفة باسم سم جغرافي جوم

سهل معروف و يطلق على أنه حينما خضع سكان قـرى  ربما كان السبب في التسمية؛ .
الكرد لج ون اور المج السكان سهل جومه لنفوذ الوافدين الجدد من آل كنج، ظن أنهـم   بل

ولقبوهم " عشيرة واحدة متجانسة ، علما أن سهل جوم تسـكنه العديـد مـن     جوم" بالـ
 الجماعات القبلية.

أومر آغـا آل  "، يؤكد كردية هو كتاب تاريخ كلس للقادري )٣ (هاموهناك مصدر
 : قائال، حين يتحدث عنه Omer Aĝa al `Umo" عمو

" ويعـرف بآغـا   " حاكمها السابق إسماعيل آغاإال أن، ومر آغا"أ سلمت كلس لـ
- الحالية في قرية قطمـه القريبـة مـن    " معجونو" ربما كان من أجداد عائلة معجون

                                                          
 .8روجيه ليسكو، الترجمة إلى الكردية مامد جمو، ص جبل الكرد، وحركة المريدين،-١
 . الذين هجرهم العثمانيون إلى نواحي مدينة قونية في أواسط األناضول هناك الكثير من الكرد-٢
فلو أن أومر آغا. مؤلفه من أنصار الدولة العثمانية فالكمالية. 72ص " تاريخ كلس للقادري"كتاب-٣

. كان تركيا أو ألبانيا، لتجاهل ذكر جنسيته، أو لم يذكرها على األقل
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"ما م ؛ستطاع السيطرة عليها ثانيةا- كلس إلى ت أومر آغا" دفع كيـحر ، ولكونه كرديا،
. م1808ة أشهر في عام وحاصرتها مدة ثالث" كلس" األكراد، فهاجمت قواتهم مدينة

المصدرفي أيضاًجاء و حكم كلـس   " "األباستلم بطال آغا1740في عام :  نفس
مشاكل بين كلس وأهالي كُرداغ، فـاقتحم األكـراد   بال مليئاًحكمه كانو مدة عام واحد،
وأسروا مائة شخص من أهاليثانية األكرادها هاجمثم . خسائر كبيرةلهاكلس وسببوا

 .64 ص ، كلس))

للقادريالهذه إن  هذه بخصوص بطـال آغـا وآل عمـو وكـنج      رواية التاريخية
عموما، والتي اعتمد فيها على وثائق الدولة العثمانية، التدع مجاال للشك حول أصولهم

 الكردية .

ومن الكتابات التي تحدثت حول هذا الموضوع، ما ذكره السيد مامد جمو متـرجم  
. لمؤلفه روجيه ليسكو، من الفرنسية إلى الكردية"ين جبل األكراد وحركة المريد"كتاب
عن تاريخ هذه العائلة نقال عن أحد أحفاد بطـال آغـا   /18 /في هامش الصفحة وجاء

ما يلي  : كنج،

أنجب كنج ولدا. بالكردية" الشاب" Gêncلهذه العائلة كان كنج معروفأول جد ((
. )١ (" ومـرا كنج وبطـال و": ثالثة أوالد هم"عم "وخلف أو عمر،"عم "Um' سماه

أما كنج آغا فقـد  . نسبة إلى عشيرة ملالن الكرديةبطال آغا المللـي وكان يقال لبطال،
وهو من أصل كردي إيزيدي، وإلى اآلن يوجد لهم أقرباء حول" قونية" أتى من نواحي

ويقال لهم" زاخو" وهم إيزديون، ويقطن قسم من هذه العائلة مدينة" أورفه رها-" مدينة
 أما عن االدعاء القائل بأنهم من أصل تركي، فإنها ليست إال من. Umo'" عمو" عائلة

الدسائس بعض عائالت المنطقة لدى السيد ليسكو أيام االنتداب الفرنسي، جفـاء بسبب
 . العائلي))

آل عمو وكَنْج قبيل وبذلك يكون " ينتمون إلى وهي قبيلة ملالن" ة تتـألف   الكردية،
عشائر و من عدة أيضاًب ،  . ينهم إيزديون

إيزدية آل كنج  فقد كان حول مدينة قونية في القرنين الثامن والتاسع عشر، وحول
بطال آغا كانوا إيزديين من . ثم إنأعداد كبيرة من األكراد اإليزديين  الكثير من مقاتلي

اإليزدية في المنطقة العشائر مثل المتحالفة معه راجع فصـل[دنان وخالتان وغيرهما، : ،

                                                          
ب. سمي باسمهو والدهولد بعد وفاة أغلب الظن أن أومر-١ أكثر من فاآلغوات قديما كانوا يتزوجون

 . الزوجة األخيرة عادة في سن اإلنجاب بينما يكون اآلغا قد شاخ أو وافته المنيةتكون امرأة، و
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ج كما أن . ] .الكرد الحياة الدينية في
) ١

آل كنج وعمو كانوا يستنجدون بـاإليزديين، ويقبلـون   
 . خدماتهم دون سواهم في فترة القرن التاسع عشر )

 لقاءاتي مع بعض شخصیات ھذه العائلة، ومنھم السید ف ائق ب ن رفع ت آغ ا آل عم و      بو
لنا علیھا م ن المص ادر التاریخی ة    المھتم بتاریخ عائلتھ، وبالمقارنة مع المعلومات التي حص

الحدیث عن ھذه العائلةالتي ذكرناھا آنفا؛ یمكننا على النحو التاليتاریخ  :في المنطقة

يعود تاريخ هذه العائلة في المنطقة إلى عهد السلطان سليم األول، حسب قول السيد
أيضا كريا، ولكنزوصفي هذه الجماعةأ من المؤكد ارت ن قسما من رحل إلىأو حل قد

 بحركات عصيان على العثمانيين في أنحاء أورفة، وهم إثر قيامه ا .. أواسط األناضول.
حاليا ب يعرفون " في مناطق سكناهم الجديدة .  بهلوان" األناضول بآل

ال المعروف ل أما حينما اسـتلم   ،1740عامإلى الكرد فيعود هذه العائلة في ج. تاريخ
 . بطال آغا حكم سنجق كلس، كما تحدث القادري

" بعد وفاة بطال،و " آغا تسلم ولده موسـلمت لـه   زعامة العائلة،أومر آغاأو ع
، ثانيـةم استرداد حكمها1808عزل عنها، فحاول في عام ما لبث أنثم حكومة كلس،

. أخفق في ذلك، وتراجع عنها إلى سهل جومهلكنه

أل " وكان المنطقةنفوذ أصحاب"ديرسوان حج أومر- حج عمر زاده ، فنشب في
نزاع مسلح بين العائلتين حول المراعي، تمكن خاللها آل عمو من بسط نفوذهم علـى  

 من سهل جومه، ثم بنو فيه موقعا محصنا قرب قرية الحمـام الحاليـة،الجنوبيالقسم
"  عمر آغا، وصارت مقرا إلقامتهم . ثكنة" عرفت بقشلة

أومر األخ استقرف . "إيبش "م وإبراهيمبطال وقاس: آغا وخلف ثالثة أوالد هم توفي
"بطال األكبر ول جلمه" في قرية ربما تـوفي دون أن يخلـف   فذكر، أيقاسملم يرد ،

بتـرميم  ت العائلة فتوجه إلى موقع قرية إسكان واستقر هناك، ثم قامإيـبش أوالدا، أما
" ، الموجود في جبل ليلون شرقي قريـة إسـكان  "تقلكه المبنى األثرى الذي يسمى قلعة

تجمع حولهم أهالي تلك القـرى مـن   ، بعد أن في تلك النواحيلنفوذهم جعلوه مركزاو
"المعروفين األكراد اإليزيدية، وأحد زعمائهم ""دنا من قبيلة متـد  اثم . "وروس يسمى

                                                          
١-" ، ومن دنا" يتوافق هذا التاريخ األخير وزمن جد جدي واسمه علي قهوة، وكان إيزديا من عشيرة

آغا، ونقل إلي والدي، انهم كانوا يستحصلون الضريبة من أطراف حلب  . كما مقاتلي بطال آغا أو أومر
Hewe Xatûn وهي على األغلب زوجة أومر آغا الثاني في العقد السادس حواء خاتون" (" استنجدت

شمالي " فيقشله"، بإيزديي كفرسفره لرد تهديدات خليل آغا حج أومر لقريتها من القرن التاسع عشر)
على إثرها منحت تلك السيدة هؤالء اإليزديين األراضي الواقعة بين جنديرس وكفرسفرهقرية حمام، و
 .وبعض آغوات كفرسفره هم أحفاد هؤالء اإليزديين. مكافأة لهم
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و و نفوذهم إلى جبل شيروان في الشرق، بعـد  اسـتولوا   إلى قرية ترمانين في الجنوب،
وأقاموا في قلعة باسوطةذلك .  على قلعتي سمعان وباسوطه،

روباريبعده النفوذ في دخلوا في نزاع مع عشيرة  القسم األعلى من سهل أصحاب
جومه، مما اضطر الروباريون على الصعود إلى جبل ليلون واإلقامة في قراهم الحالية

. المعروفة

تنبهت السلطة العثمانية إلى تحركات آل عمو هـذه، وحاولـت إخضـاعهم    حينها
أخرى،بالق خاصـة   وة تارة وبإغرائهم بمنح امتياز جمع الضرائب في والية حلب تارة

. وأن السلطة العثمانية كانت في حالة ضعف كبير حينئذ

في تلك األثناء، هاجم إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا والـي مصـر سـوريا    و
 دى معاركه وفي طريق عودته من إح. واحتلها، ودفع بالعثمانيين إلى أواسط األناضول

المظفرة، دعاه بطال آغا إلى مقره في قلعة باسوطه، فقبل إبراهيم باشا الدعوة، وأقام له
قدم الذبائح على طول الطريق بين قريتـي طرنـده    بطال آغا وليمة عظيمة، ويقال أنه

. وباسوطه

ابلغه ، األمر الذي أثـار  تكريما لحفاوته، إعفاءه من الضرائبإبراهيم باشا حينها
وقال حفيظة أيضاً: بطال آغا وبعـد جـدال   … بأن هذا يعني أنك تفرض سلطتك علي

مهدداً بسوء العاقبة  . غادر إبراهيم باشا باسوطه

تحايل علي بعد ذلك ف إبراهيم باشا بحجـة بطال آغا، إصـالح ذات   دعاه إلى حلب
عبر بعض األعيان ف البين مع ابنه إيبش ومرافقهما علي شـندي مـن  اعتقله وأعدمه …

تحت أسوار قلعة ال يزال معروفا فيثم حلب، قرية معراته  دفنوا خارج حلب في موقع
 على اسم بطال آغا . ، أي طريق اآلغا…"آغا يول"أو"آغيول"حلب بحي

Betalê Betêl xudanê kela      وهناك مقاطع من أغنيـة تمجـد شخصـا يسـمى 
Basûtê""وسـمعت  خالدة وهي أغنية الزالت.  بطال ابن بطال صاحب قلعة باسوطه ، 

 . واألغنيةمقاطع منها مرارا من جدتي التي كانت من مواليد أواخر القرن التاسع عشر
تتحدث عن أحداث وبطوالت لبطال الثاني ابن بطال األول الذي ذكره القـادري فـي   

، كما تتحدث عن زيارة له إلى مصر ولقائه بوزراء وقادة جنود محمد عليتاريخ كلس
االبن . ويبدو أنباشا كان قد استلم الزعامة في قلعة باسوطه بعد تراجع نفوذ بطال آغا
أو"أومر آغا"عمه وبهـذا  .  بعد خلعه من حاكمية كلس حوالي عـام  1808 أو وفاته

 الشكل يكون بطال آغا االبن آمرا لقلعة باسوطه ونواحيها بعد العام المـذكور  وحتـى
1832  . مقتله سنة
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 / وهو أبن شقيق بطـال آغـا  / "إيبش "غا بن إبراهيم بعد هذه الحادثة أظهر عمر آ
أنإال مواجهة إبـراهيم باشـا،   ل التمرد انتقاما لعمه، وراح يجمع أنصاره والموالين له

اتفاقيـة  بتْ جـ ط دوليـة  توِو من سوريا تحت ضغكانت قد انسحبتالقوات المصرية
عمـر آغـا فـي    استمر لكن . وعادت السيطرة العثمانية مجددا على سورياف ، كوتاهيه

و وإلى ازدادت قوته وتوسع نفوذه عصيانه، . يجبي الضرائب منها أطراف حلب،

الكرد، . أطراف منطقة جب وفي إحدى المناسبات، صدف مرور السلطان العثماني
خاطبـه  و . مقابلـة السـلطان  طلبو عمر آغا في نواحي إصالحية في الشمال،فقصده

" عفوت عنك ؛ باإلعدام، ولكن لشجاعتكة حكمياعمر، عليك سبعة عشر السلطان قائال،
للسلطانفقال . وسأعينك واليا على حلب"  أنت تعطيني شيئا هو لـي، إننـي   :  عمر آغا

حينها تحايـل عليـه السـلطان    . أطلب حتى دمشق، أسوة بمحمد علي باشا والي مصر
له. بدعوى دراسة األمر  وبدال من أن يرسل السلطان فرمان الموافقة على طلبه، أرسل

إلـى  في الطريـق  تعرض الموكبلكن . وقوة كبيرة اعتقلته، وساقته مكبال إلى دمشق
عر ب الشمر، فتششت القوة العثمانية المرافقـة، وفـك أسـر عمـر آغـا،       غارة من

وأصطحبه المغيرون معهم إلى مضاربهم، وبقي عمر بين عشيرة الشـمر مـدة مـن    
لطات العثمانية، وسعت إلى اعتقالـه،  فتناهى أمره إلى الس. يشاركهم غاراتهموالزمن،

نحو و مما اضطر المغادرة هناك الموصل، من إحدى نسـاء عشـيرته ملـالن،     تزوج
. وخلف منها ولدين

 لما خلع السلطان العثماني، أصدر السلطان الجديـد عفـوا عامـا عـن جميـع      و
ان قـد  المحكومين والمطلوبين، فانتهز عمر آغا قرار العفو، وعاد إلى جبل الكرد، وك

فيها حيدر خلف قرار.  ولدا اسمه العفو، ولما وثق عمر آغا من هدوء األوضاع وصدق
ولكنه نـواحي  وفي في الطريـق بت قرر السفر إلى الموصل إلحضار زوجته وولديه،

أما زوجته، فقـد  . إلى الموصل ه طريقهمو ديرالزور، ودفن هناك، فواصل ولده ومرافق
المجيء أو التخلي عن أوالد و رفضت في الموصل، ها، . عاد حيدر آغا إلـى جو بقيت

لي  .العائلة زعامة تولى الكرد
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إمرأة من عائلة عميكيب تزوج حيدر آغا
"" عميكي كالي" أنجـب  ف، سـيويا" من قرية

منها ولدا سماه عمر، ثم تزوج مـن أخـرى   
. وأحمـد"إيـبش "إبراهيمن،ي أنجبت له ولد

ومنهما تنحدر عائلة آغوات قريـة إسـكان،   
وأسـعدخا و لد آغا  أصـحاب جـاه   كانا آغا،

 .ونفوذ في ناحيتهم إلى أمد قريب

فقد خلف أما عمر آغا بن حيدر آغا،
" من علي حيدر" ولدا وحيدا سماه  وهو

1866 علي حيدر أو . وقد مواليد عام  ترك
قرية إسكان واستقر في قرية  حيدر آغا

فأصبحت فريرية"" مع نهاية الحالية،  القرية
 الحرب العالمية األولى إلى مركز إقطاعي

كما هام في ج. علي حيدر الكرد،  ذو أصبح
ميز ومما مكانة لدى السلطات العثمانية.
بمئات عائالت  المهاجرين زعامته، اهتمامه

فقداألرمن في زمن اضطهاد األتراك لهم،
بال والنفوذ عرف .  كرم

1921 ، ومحمد" ر آغاأوم "عمر فيضي : ، هما، مخلفا ولدين توفي حيدر آغا عام
. وقد خلف كل منهما سبعة أوالد.  رفعت آغا"" رفعت

تعرف ھذه العائلة حالی ا ب آل حی در آغ ا، نس بة إل ى حی در آغ ا ب ن عم ر آغ ا، وق ریتھم             
معظمھ  ا م  ن اإلص  الح  وھ  م أص  حاب أم  الك َس  ِلمت   ف  ي. الرئیس  یة الحالی  ة ھ  ي فریری  ة  

. المعنیةبفضل كثرة عددھم ونفوذھم لدى السلطاتوذلكالزراعي،

من العائالت التي لم تسكن مدین ة عف رین كغی رھم م ن آغ وات المنطق ة، ب ل        وآل عمو
كرم   اء بش   كل ع   ام،. ب   المجتمع الحلب   ي من   ذ أوائ   ل الق   رن العش   رینارتبط  ت ورج   الھم

ویعتنون بحیاتھم المعیشیة الخاصة، ویمیلون إلى البذخ .. یتصفون بطول القامةو
انتھا في فترة االنتداب الفرنس ي، وس اھم رفع ت آغ ا ف ي      حافظت ھذه العائلة على مك  
كم  ا ش  ارك أبن  اؤھم ف  ي  . السیاس  ي م  ن خ  الل انض  مامھ إل  ى ح  زب الكتل  ة الوطنی  ة  العم  ل

رفع ت آغ ا، ومص طفى    ولديمحمود شوكت وعلي حیدر: النشاطات العامة، ومن أبرزھم

)1921 _1866 (حيدر آغا/ علي حيدر
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المنطق  ةمعظ  مكالعائل  ة،حافظ  تكم  ا . كم  ال وعل  ي حی  در ابن  ا عم  ر آغ  ا   عل  ى ،آغ  وات
. عالقات جیدة مع مختلف السلطات

معظم تحالفاتھم االنتخابیة م ع آل  كانتوآل عمو العدید من االنتخابات السوریة،دخل
وحی  در آغ  ا ب  ن. وم  ن مرش  حیھم رفع  ت آغ  ا ب  ن حی  در آغ  ا آل عم  و س  نة  1947. غب  اري

إل ى مجل س   وص ل  1998وف ي االنتخاب ات األخی رة لع ام     . رفعت آغ ا آل عم و س نة    1954
الشعب السوري السید كمال آل عمو .

آل كنج ، فقد خلف بطال آغا بعد مقتله ولدا اسمه"أحفاد بطال آغا الثاني "، أما عن
"ومنحه محمد، ومنـه  تقريبـا،1830 من مواليدوهو، باي بك" العثمانيون فيما لقب

ي القسم الغربي من أكبر العائالت اإلقطاعية غنى وجاها فالتي كانت تنحدر أسرة كنج
. سهل العمق في أواسط القرن العشريننحو من سهل جومه وامتداده

رجالها في أوائل القرن العشرين أحمد آغا ومصطفى آغا وعلي آغـا   : ومن أبرز
بعد إلحاق لـواء  بقي معظم أمالك آل كنج داخل الحدود التركية . وثالثة أخوةوهم كنج

البقاء على إقطاعاتهممعظمهم مما جعل ، االسكندرونة بتركيا باسـتثناء فئـة   ، يفضلون
وبقوا قليلة منهم و في الطرف السوري، و لهم أمالك في قرى جلمه، ديـوان،   دير بلوط،

مال خليل، إال أن اإلصالح الزراعي صادر معظمها في ستينات القرن الماضي، وتـم  و
أمالكا للدولةتوزيعها على الفالحين، أو .  صارت

 حمد كنج أول كردي من منطقة عفرين يحرر جريدة باللغـة  يعتبر نوري شيخ مو
تصـدر  التزال كانتو، الطريق القويم"" Doxru yolالعثمانية في مدينة حلب اسمها

إ 1930ار صد أثناء الحرب العالمية األولى، وتابع أغلقتها السـلطات  نحي، ها حتى عام
.  المحلية في حلب بسبب إصرار صاحبها على إصدارها باللغة التركية

وانتخب منهم السيد مصطفى أحمد بطال نائبا عن جبل الكرد في البرلمان السوري
1949 . سنة

Reşîرشــوان  

Reşî قب ،أو رشوان نواحيها بين سكن، تقع مناطق كرديةعشائر أو اتحادلة ي هي
تصـل  ومن الشـمال، وجبال األمانوس وقونيه في الغرب، ومالتيهفي الجنوب كلس

 . في تركيا" Adiyaman"أو Samsûrوالية شرقا حتى

 إنها عشيرة بادفيلي المعروفة باسـم  :]60ص [ليرخ يقول عنها المستشرق الروسي
التيم تحت اسم رشوان1774رشوان، وربما هي نفس العشيرة التي وردت عند نيبور
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"تمتلك كانت بيت شعر، وكانت ترحل صـيفا إلـى سـيواس    12000"نيبور في أيام
إلى نواحي حلب .  وشتاء

القرن الثامن عشر، بأن الرشـوان أنـاس   أواسطيقول عنهم األخوان راسل، فيو
مصـب الفـرات   نحو مواشيهم من أرضرومب شتاءيتنقلون طيبون من األكراد الرحل،

جنوبا و حتى دمشق  ./219ص ،150 ص/ المناطق الشمالية من حلب ،إلىصيفا يعودون ،

ض قرى سهل جومه وجبل ليلون مثـل بـرج   رشوان في بع توجد مجموعات من
.  …إلـخGundî Mezin ورزيل جومه، قيبار، ترندة، أبو كعب، ذوق كبير  گ عبدالو،
وشخصـيتهم من أبرز عائالتهـا آل هنـانو   و ؛ هناك رشوان في مناطق حارم وإدلبو

إبراهيم هنانو .  المشهورة

منطقة أعزازكما ، كـدريش،  عزاز، صـورانأ : توجد مجموعات كبيرة منهم في
شورين، تاللين، كفرغان، ناحية الراعي، دوديان، شيخ كيف، قره كـوبري، حرجلـه،   

في منطقة الباب . وقره مزرعة و" كذلك تلعـرن،   فـي  "وفي السفيرة.  بوراز" أبو قلقل،
. " وتل علم

الجانب من أما أبرز زعامات رشوان في ف السوري آل حج أومر: هي جبل األكراد
قرية  ديرسوان . في

 : Mala Ĥec Omer حج أومر )١ (آل

إن أجـداد آل حـج أومـر    بMala Ĥec Omer ن من آل حج أومروالمعمر يقول
عاما، واستقروا أول األمر فـي قريـة   450 وفدوا من أطراف مدينة قونية منذ حوالي

Kêla "تـاريخ  ه، حسب رواية القادري في كتاب قوجانلي"" الحالية، أو قرية" كيالنلي
. كلس

كان يتزعم العشـيرة  و ؛ أحد رجالها المعروفينكحج أومرالعائلة إلىتنسب هذهو
. في القرن الثامن عشر" كلس وجومه" في نواحي

إن حج أومر هذا اكتسب القوة بالتدريج، وظهر إلى : يقول القادري في الصفحة72
1743 ، وأصبحت له مكانته فـي   آمر منطقة أو ناحية""Derebegبصفته الميدان عام

"جبل ا . إقطاعية جبل الكرد حتى وفاته ده ره بيلك " لكرد، فعهدت إليه الحكومة العثمانية

                                                          
 . السيداستطالع ميداني في قراهم. كتاب تاريخ كلس للقادري: مصدر المعلومات عن هذه العائلة-١

 .عبداهللا آغا حج أومر

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-172-

ومحمد آغاأخذ ابنه حينها اشترك مع ألف فارس من جبل األكـراد فـي    مكانه،
و في إقطاعيته إلى حين وفاتـه، أحسـن   واستمر . أظهر جسارة واقتدارا موقعة بغداد،
ابنه و، عشيرةال خاللها إدارة . لي آغا ثم خلفه

وراميا ماهراولي آغا كان ف فارسا وشجاعا صـاحب قـوة   جعلته هذه الصـفات ،
من العصيان في وجـه الحكومـة   يظهر نوعا، وبدأ في فترة قصيرةفي المنطقة ونفوذ
. العثمانية

سـاق  ف، يسعى لتعزيز نفـوذهو1823عام كلسل اكم اح إبراهيم باشا العنتابيكان
األمر الـذي   لم يتمكن من كسب المعركة ،ولكنه، ولي آغالقتال جنوده إلى جبل الكرد

و إلى أن ضـيقت  القوات تطارده دائما،فأرسلت التنكيل به، أثار اهتمام الحكومة بأمره
والغياب عن األنظارهت وأجبريه السبيل عل ف على الفرار صادرت الحكومـة أموالـه،    .

. وعين مجلس كلس ناظرا على أمالكه

1836 أن قسما مـن  بمدعيةزوجته زينب خاتون مجلس كلس،راجعت وفي عام
. عائد لها، فأعاد لها المجلس بعض تلك األمالكالمصادرة األمالك

فـي إحـدى   فاشـترك  ، كان ولي آغا قد لجأ إلى أحد أصحابه الباشوات مختبئـاً
في المسابقةو باسم مستعار،Sîleĥşor المسابقات السنوية للتباري باألسلحة ، كان األول

وطلب مـن الصـدر األعظـم     ، اسمه الحقيقيعن عالناإل مما دعا صديقه الباشا إلى
جبـل  فـيلقتال اإليزديين بحملة عسكريةه قيامهذا عليهفاشترط . العثماني العفو عنه

.  )١ (قبل ولي آغا األمر، وعاد من الحملة منتصراف . سنجار

والية دمشق، ونجـح  إلى كلس، أرسل ثانية لقتال الدروز فيولي آغا ة وبعد عود
أيضاً دام و . بمنحه حكم كلس مدى الحيـاةأمره حينهاالسلطان صدر . فأ في تلك المهمة

 حكمه أكثر من عشر سنوات، أقام فيها أحسن إدارة، وترك أثرا جيدا في نفوس الناس .
1853ثم لطفي آغا، ومحمد آغا، ومجيـد آغـا،   : مخلفا أربعة أوالد، هم توفي في عام

حينها نعاه الشاعر حقي أفندي بقصيدة باللغة التركية ندرجها هنا كمـا ورد   وخليل آغا .
 نصها األصلي :ب

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 

                                                          
جلب ولي آغا من حملته تلك زوجة. م1861-1839 لحملة في زمن السلطان عبدالمجيدكانت ا-١

و كلي خاتون"" XatûnGulê ايزدية له، وأخرى البنه لطفي آغا اسمها من عائلة يعتقد أنها كانت ،
بك مير 1894.  زا  .م توفي ميرزا بك أمير اإليزديين في عام
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                     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 
١٢٦٩ 

 :) قطمه-المهندس حميد دادا(ترجمة العربيةال

دائما  حج عمر زاده كان باب بيته عاليا
كان سلطانا في الدنيا لفترة طويلة من الزمن دون خوف

 )١ (كان مالذا وملجأ للمساكين كما تقول ملحمة مال جزيري         

           بذل كل ما لديه دائما في سبيل الحق
ذبلت أزهار الحديقة ببطء وأصبحت كما هي في آخر الخريف                  

                  لألسف ذبلت وسقطت أوراقها على األرض
بكرمك جعلت النبع يسيل               

نال مقام الجنة ولي آغا              
1269 سنة

خليلولي آغا خلف بدأ بتأسـيس   . وشابا صغيرا وجميال وقوي الجسمكانو ، ابنه
وشـكل  في أول اجتماع له مع أفراد عشيرته في كلس،Derebeglik إدارة لإلقطاعية

في تنقالتهكانو . وراية خاصة به ة قو و يواكبه مئات الفرسان يتقدمهم حامـل الرايـة    ،
يسجن الناس،… خليل آغا شخصا مهما في إدارة كلسحتى صار . وعازفوا الترومبيت

 . مشـيئتهحسب كانت حكومة كلس تعملبل .  ويعفو عنهم، ويعاقبهم ويجمع الضرائب
بلغ عدد رجاله المسلحين اآلالف، وامتد نفوذه إلى حدود عنتـاب وسـمعان وجبـال    و

على غراراألمانوس وسهول أعزاز، مسـتقلة وأصبح . الدولـة العثمانيـة  عـن دولة
"و كُرداغ دولة ديلي خليل" اليزال تعبير  . وكانت أي دولة  خليل آغا دارجا بين أهالي

ومقرا إلدارتهالثكنة وقد العسكرية القديمة في كلس دارا له تحولت في أوائل القـرن   .
 تستخدم اآلن كمشفى حكومي .و العشرين إلى مستودع .

1854ا وعند إحد كـان أول قائمقـام   ، ث وظيفة القائمقام في السلطنة العثمانية عام
هو حبيب باشا حبيب باشا . لكلس خليل آغا، الذي لمنفوذ لقوة من أداء مهامه لم يتمكن

على الدولة الكرد.  يلبث أن أعلن العصيان ، وحـدثت   فأرسلت الحكومة قواتها إلى جبل
" Quzêniyê قرنبية وچ المواجهة بينهما بجوار قرى  هي اآلن داخـل  ( " قلي وقوزن أو

                                                          
كتب بالصوفيشاعر كردي: مال جزيري-١ عاش في وله ديوان شعر من مجلدين،، كردية معروف

".  "م1640-1570 " الفترة واعتقد أن حقي أفندي هذا كان. ولقب بها " ابن عمر ولد في جزيرة بوتان
 . فاستشهد بهويعرف شعره كرديا
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تـل،  كانت قوات خليل آغا زهاء خمسة آالف مقا.  الحدود التركية شمالي غربي كلس)
ألفا، إال أن تلـك القـوة لـم تسـتطع     أحد عشر والرواية الشعبية تقول إنها كانت نحو

الصمود أمام جنود الحكومة المدربين، واستمر القتال يوما كامال، اضطر خليـل آغـا   
. فنفاه والي حلب إلى مدينة أدرنة في األناضول. بعدها إلى االستسالم

بعد مدةولكن كمـا  الكـرد،   إلى ج.وعاد ثانيةقصيرة تمكن خليل آغا من الهرب
مماا أع . أشغل الحكومة مجددا د نفوذ ده ره بكيته،

درويشف وآغا جاء هذه المرة والي حلب لكن على رأس  قوات كبيرة  لمحاربته،
المفتي صالح أفندي الذي كان يكن الحب لخليل آغا، سلم خليل آغا نفسه إلـى   ، بوساطة
شريطة في منطقته، إال أن العفو عنه الوالي دون قتال، نقـض العهـد   الـوالي وبقائه

" حـين … إلـىفي نواحي أضنه قوزن" وأرسل خليل آغا إلى حلب أوال، ثم نفاه إلى
1282وفاته ، حسب رواية القادري، وهـو فـي   م1866/هـ بمرض الكوليرا في عام

. السابعة والعشرين من عمره

التابعة لمرسين، Zilîfkêي قرية ن وفاته كانت فأ إلىرواية آل حج أومروتذهب
.  رشوان"" زعيم عشيرتهملكونه واحتفظ األهالي هناك بلباسه،

مأن ونحن نرى قضاء إصـالحية أقـرب إلـى    ب Qeyebaşîفي قرية قتله رواية
 . تخلص من خصومهالليومئذ اتصفت بها السلطاتن ذيلالصواب، نظرا للغدر والمكر ال

بما اشتهر بـه مـن   وهي تصف، بعد رحيلهآغا ترثي خليلاألغاني التي شاعت
التي وردت باللغة التركية فـي كتـاب   األبيات العالية، منها هذهةومكان كرم وشجاعة

ترجمللقادري تاريخ كلس : ها العربية )١ (ت مع
Buyalan dünyada bir arslan yetti                  رحل من هذه الدنيا الفانية           

doymadiOmrüne tez gündan gitt               ولم يشبع من عمره        ذهب بسرعة
             Derviş paşa zül kader ettî Zalim               أذل الظــالم درويــش باشــا  

       Omer oĝlu kala idin haci  Düşmana               كنت قلعة أمام األعداء ابن حج أومر  

لال ع     Odasina kara bayrak dikildi                       علم األسود على مضافتك          قَ
   Sarayleri güldür güldür yikil                  قصرك في قهقهة وضـحك    م ده وتَ

küldübendi Elinî aişretin                      تهدم أساس الملة والعشيرة                 
Omer oĝlu kala idin haciDüşmana               كنت قلعة أمام األعداء ابن حج أومر

                                                          
 . ترجم النص إلى الكردية من قبل والدي، ثم ترجم من قبلنا إلى العربية-١
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   odasinaKahveler kaynamaz oldu               ال تغلى القهوة فـي مضـافتك       
Farforî fincanler oynamaz old                      وال يلعب فيه الفنجان الفرفوري       
   Helil aĝa yaylasin yaylamaz oldu                   خليل اليتجول في المصايف اآلن      
kala idin haci Omer oĝlo   Düşmana            كنت قلعة أمام األعداء ابن حج أومر  

      Odasinda arzuhallar yazilir                          تكتب العرائض في مضافتك           
 Çatmasinda çatal kurbani yüzütü                التسبح فيه الشناكل                  

ـــه                   Kendisi giderse meclis bozulur            لقـــد فـــرط المجلـــس بذهاب
  Omer oĝlukala idin haci Duşmana                  كلس هي مرضنا ابن حج أومر    

Arabistan olkesinde bir arslan yetti                 رحل أسد من بالد عربستان      
 Doymadi omrüne tez günden tut                      لم يشبع من عمره ورحل         

Bir oĝlu olmadi yurdunu tuta ـــد وذهـــب                           ـــه ول ـــد ل ـــم يل                                                                            ل
                                                              Ocaĝi kör giden zor Halil aĝa                         "١ "رحل وليس له أوالد زور خليل آغا

االضطهاد، وبتـر  ، وذاق اخوته واقرباؤهرأفل نجم عائلة حج أوم بوفاة خليل آغا
حالياالمنتشرة نفوذهم كليا، فانعزلوا في قراهم ثم .  على طرفي الحدود السورية التركية

"في الناحية وآلت الزعامة والنفوذ شيخ إسماعيل إلى شيخ إسماعيل ، الذي كـان  " جد آل
. متزوجا من شقيقة خليل آغا

، كان آلل حـج  األولىالعالمية بعد الحربدوصول الفرنسيين إلى جبل الكرعند
لهم ، كانت قرى آل حج أومـر  وأثناء ثورة إبراهيم هنانو.  أومر موقف مناهض ومعاد

والعشيرة ملجأ لرجاله، فإبراهيم هنانو رشواني جـرى   وله صلة قرابة بآل حج أومر،
.  فـي منطقـتهم فـي وادي    Çêlbawîrصدام مسلح بين المجاهدين والقوات الفرنسية
لالنتداب ففي أول وصـول  . ، اعتقل بعض رجالهم وبسبب موقف آل حج أومر المعادي

نفي محمـد  كما اعتقل صبري آغا حفيد لطفي آغا، ومجيد آغا،إلى المنطقة، للفرنسيين
كل من خليل ومحمد ومجيد آغا إلى أدرنه فـي  لجأ وللسبب ذاته. دران إلى مدينة حماة
. تركيا لبعض الوقت

يتـردد   . ولة حج أومر عالقات جيدة مع زعماء الكتلة الوطنية في حلبكانت لعائ
وكـان السـيد   . إلى قراهم بعض زعمائها مثل سعداهللا جابري ورشيد كيخيا وغيـرهم

" من بين الذين حضروا اجتماعا فـي دار المـدعو    الذي ال يزال حيا يرزق " عبداهللا آغا
                                                          

األهوجDêli Xelîl عرف لدى عامة الناس بـ-١ ، وكان العثمانيون أطلقوا عليه هذا االسم أي خليل
أ Zor Xelîl aĝa لإلقالل من شأنه، فمن بيت الشعر هذا يبدو واضحا ، وتعني نه كان يلقب بـ

" األهوج خليل آغا القوي" بالكردية  . ، وليس
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1940  سوريين على التمرد، وتـرك  تحريض الجنود البغية، محمد بري في حلب عام
. الخدمة في الجيش الفرنسي أثناء حكومة فيشي الموالية لأللمان

أفراد عائلة آل حج أومر إلى جانب الحركة المريدية، وانضم بعـض   وقف معظم
إال فق رجالهم إليها، شكك جميل آغا ابن صبري آغا  شيخ المريدين إبراهيم خليـل،في د

 اتهمه بالعمالة لألتراك .و

على المذهب الآ من الطوائـف  يتميزون بالموقف الوديو حنفي، ل حج أومر سنة
كما الالجئين واألديان األخرى كاإليزديين، بالرعايـة  األرمن أثنـاء محنـتهم   أحاطوا

عاش النبيلة، في قرى آل عدة نساء أرمنيات . وتزوجتهم في قراهممن الكثيرون حتى
 حج أومر .

وكانـلم يساهم زعماء آل حج أومر في ت االنتخابات السورية بشـكل مباشـر،  
في االنتخابات المتعـاطف مـع حركـة    لحسين عوني زعيم شـيخان األولى أصواتهم

بعد انتقالثم المريدين، إلـى  حسين عـوني مالوا إلى آل غباري وجلوسي من الشكاك
 الجانب التركي .

عائالت يـة  عمو وحسن أفندي من زعماء ناح وآلل حج أومر صلة مصاهرة مع
 حشتيان وكنج، أما والدة خليل آغا فكانت سليلة بكوات عنتاب .

الجانب التركي في أوائل القرن العشرين بيت ملحـم   ومن زعماء آل حج أومر في
ف قيمي الم زاده ومراد آغا حج أومر ،  . Qernebiyêقرنبيةي قرية ن

Mala 'Umîkêي آل عميك

ساللة أمراء كانوا حكاما فـي  من هذه العائلة، أنهم ينحدرون منكبار السن يقول
إثر أعمال تمردوا رحلقد في تركيا منذ حوالي أربعة قرون، و"اشمر " نواحي مدينة

و . نواحي جبال الكرد واألمانوس والعمقبعض أقاموا في على السلطة العثمانية،

. Kal Aĝaأو "عمـر "Umîkê Kal' بأكثر رجالها شهرةهذه الجماعة عرفت
فرض نفوذه  بذكائه وشجاعته على بعض المجموعات العشـائرية األخـرى فـي     حيث

قضى عليه العثمانيون . فالسلطة العثمانيةظلالمنطقة، وأسس ما يشبه سلطة محلية في
عشيرة شيخان منذ بمساندة 300 في أوائل القرن الثامن عشر أي ثـم  . عام نحو حوالي

استقر في النواحي المجاورة ، تفرقت جماعته م بينما قسم من جماعته في الموقـع  ع هو
"  .الحالية سيويا" الحصين لقرية
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"" بعد وفاة مـع الزعامة، واستمرت حالة العداءخليل آغا، تولى ولده عميك آغا
 . عشيرة شيخانمع السلطة العثمانية، و

من آل قليجواتصل بأقربائه وحلفائه زعامة العشيرة،أحمد آغا تسلم المدعو اه بعد
حشتيا، وآل حج أومـر بجـوار   –، وآل حسن أفندي في جبل الكرد في جبل األمانوس

كلس، ودخل في نزاع مسلح مع السلطات العثمانية التي جندت معها عشيرة شـيخان،  
Gelî Tîraبينهماوجرت " مواجهات عديدة في وادي النشاب  . كتخ" وسهل

هاجمت قرية ثم 40 سيويا"" القوات العثمانية رج ، وقتلت نحو والتـزال   هـا، ال من
 . ولم يبـققبور بعضهم تشهد على تلك الواقعة التي تعود إلى بداية القرن التاسع عشر

في القرية و حينها تفرق اآلخرون في نواحي في شـيخ الحديـد    سوى األطفال والنساء
مدينـة  " ومنهم عـائالت معروفـة فـي    .  كوردان""و "عقيبة "تيوسهل جومه وقري

.  نبل""، وآل الباشا في حماه"- قرقانيا"قرية في" كاله" وآل" تركيا- ريحانية

محمدحينها من أوالد أحمد آغاالقتل مننجا وقد أقرباؤه اهتمف ، طفل رضيع اسمه
وأمـدوه بالمـال   ، الطفـل اليتـيم  ب من آل حسن أفندي وحج أومر وقليج وهم أخوالـه  

 ،1980م بقي قائما حتى عـادارا كبيرة كانت بمثابة حصن صغير والرجال، وبنوا له
ومكانة عائلتهمحمد استعادهكذا و .  نفوذ

ف عميك"" ولده عمرخلفه آغامحمد بعد وفاة مال عمر . زوج من آل حسن أفنديت ،
و ، آغا إلى الهدوء، واهتم بشؤون جماعته ومصالحهم بنـى طاحونـة    وتوسعت أمالكه،

عمـل علـى توطيـد عالقـة القرابـة     كما . كتخ"" مائية ومعمال للعرق على جدول
زوج نساء من عائلته لكل مـن  و، حينهامع العائالت المعروفة في المنطقةالمصاهرةب

 . "آمكان "من عشيرة آل حيدر آغا وكنج وإيمر

مـدون  و ثالثة قبور تعود ألشخاص كنيتهم حج عمـر،  Sêwiya في مقبرة قريةو
أسماؤهم وتواريخ وفاتهم، وهم اته محمد بن قاسم آغا حج عمر زاده وف:  على شواهدها

/. أحمد ابن عمر آغا حج عمر زاده ج. )١ (م1808/ هـ1223 ش/6/ في   جمادي آخره خ
. هجريـة1225 والدة أحمد آغا توفيت في نفس العـام  "زيزة "و . م1810 /هـ1225
بمسـاندة" عشيرة شيخان" قتلوا في نزاعات مسلحة معبأنهم رواية آل عميكي،تقول و

و علـى السـلطة   " حـج أومـر  ولي آغا "رد زمن تمتاريخ وفاتهم يوافق العثمانيين،
. العثمانية

                                                          
أحمد آغا، رة واحد في عشراتهش قبر المرحوم أخبر أهل ع: مدون على شاهدة القبر العبارة التالية-١

. م1810/ ح خ-1225– بن عمر آغا حج عمر  زاده
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"و ، أن صاحبها شهيد، حضر موقعة بلبل" في المقبرة قبرا آخر كتب على شاهدتها
هو الواقعة حدثت الت والقصد من الموقعة عشيرتي ي بيان وشيخان في أوائل القرن بين

من ينها كان هناكوح زعماء الشيخان . التاسع عشر قرب بلدة بلبل، وقتل فيها بكر آغا
/ تحالف بين آل حج أومر وآل عميكي . إبراهيم آغا وفاته أما القبر المدون على شاهدته

1234 أيضاً أجدأحد فيعتبره آل عميكي .م1818/هـ سنة  . ادهم

ن السـائد أنهـم   أورغم أن بعضا من آل عميكي يدعون أن قبيلتهم هي ملالن، إال
. )١ (ن من عشيرة رشوا" بيان "إلى قبيلة ينتسبون

آمــ Hoza Amka ان  ك عشيرة

 : السـيد ليسـكو  يذكر . من العشائر الكردية القديمة والكبيرة في جبل األكراد ، اك آم
منطقـة  . الصـدق والوفـاء والبـأس   ب هاؤ أبنايتميز . بأنها من أقدم العشائر في الجبل

فـي  كمـا أخرىقرى استيطانها جبل هاوار والقرى الواقعة على أطرافه، إضافة إلى
 . من ألبناء آمكان أثناء المحناآلمالذ الكان جبل هاوار ولكن . ناحية شيخ الحديد

نهم كانوا رحال فـي تخـوم   بأ عشيرة آمكان :]673 ص ، صفي زكريـاو [السيد ويذكر
نواحي جبل الكرد شـكل يكتب اسـمها علـى   وهو . العجم، ثم نقلهم السلطان سليم إلى

 . "عميقي "

"بأ قائال : ا هعن فيتحدث]-56 ص- ليسكو[أما  ، شـيعة" نها كانت من طائفة القزلباش
ثم اعتنقوا السنة فيما بعد، ويمكن أن يكونوا قد استقروا في كُرداغ حوالي القرن السابع

. عشر، ولهم أقران في ديرسم

روجيه ليسكو، بقولهم بأنهمويذهب آل شوربة من زعماء آمكان الحاليين أبعد من
Berdîbê السفح الجنوبي لجبل هـاوار بقطعـانهم مـن المـاعز     على لما قدموا موقع

Pezê Fîlikفي أواسط القرن السادس عشر، كان هناك رجل يسـمى چـامو    األبيض 
Çamo يسكن قريةSêmalka ،يبسـط نفـوذه علـى هـذه    والحالية من عشيرة آمكان
رسل رجاله إلبعادهم عنهـا، فاسـتقبلهم   وأ ، فعارض أول األمر على إقامتهم،المنطقة
"الء هؤ أن يسـتقروا  سمح لهم يبقيهم في تلك المنطقة، و" چامو بكرم الضيافة، مما جعل

 . أقام قسم منهم فيما بعد بقرية عماراكما قرية شوربة الحالية،" مريشا" في موقع

                                                          
بعضولكن . الكرديةMilan محمد مستو من آل عميكي انهم من عشيرة مالنالمهندسيقول-١

ومن المهندس بحري أحمد من، لهم اهتمام باألصول القبلية والعائلية لسكان المنطقةومنالمسنين،
"أفادوا قرية سيويا،  . الرشوانية " بيان بأن آل عميكي هم من عشيرة
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، أن]154-153 ميـديا، لـدياكونوف، ص   [حول معنى اسم آمكان، ورد في كتـاب  و
ا زاموا"" كانت إمارة من بالد"آمكان " تعرضـت اإلمـارة    . وجوديتشمل جباللتي ،

قلعتهم، وهجر سكانها، وقتل العشـرات  ودمرت م، ق.883 إلى هجمات اآلشوريين عام
كما ان اسم آمكان قريب من اسم مامكان، وهي قبيلة كردية كبيرة تعـيش علـى   . منهم

يقول الباحثون عنها إنها ربما كانت من أصـول  وأطراف بحيرة وان وجبال آرارات،
-أر ". أمين زكي منية متكردة " آ إلـى   " م" ومن المعروف أن الكرد يقلبون الحرف

". وبالعكس  مامكيـة" وقد تكون لخصوصية يوم األحد لدى أبناء آمكان جذور مسيحية
يقولن بوجود . وآمكانقديمة مع أكراد في نـواحي بحيـرة وان    صلة قربى لهم أنفسهم

 ومدينة بيازيد .

والثامن عشرو "، في القرنين السابع عشر عشـيرة ديكو" كانت عائلة  في زعامة
". آمكا بيد أحـد األشـخاص    من أجداد آل ديكو ، ير" جهانگ وبعد مقتل زعيمها المسمى

'Edema الفترة كانـت  تلك . في إيحوكا""، تحولت زعامة العشيرة إلى عائلة من قرية
 آمكان تسيطر على كافة األراضي الممتدة بين كلس وسهل العمق .

مية على الزعامة ضـمن قبيلـة   القرن التاسع عشر، كانت هناك صراعات دافي
كانتـا في قرية قزلباش، وشوربة في قرية شوربه، وÊmir "إيمر "بين عائالتآمكان

. العائلتان الرئيسيتان في تلك الفترة

أوج  النزاعات المسلحة بين عشيرتي بيان وشيخان في النصـف األول مـن    وفي
 في معظم األحيان . بيان""، كان اآلمكان يناصرونالقرن التاسع عشر

و من أوائل وقفت آمكان موقفا عدائيا من االنتداب الفرنسي، شكلوا فرقا كانوا  الذين
.  سيدو ديكو وأحمد روتـو وأرسـالن شـوربه   "" مسلحة لمقاتلتهم بقيادة زعماء آمكان :

معهم .  ضحايا كثيرة من الفرنسيين والمقاومين األكراداخلفت، وجرت صدامات عديدة

زعماؤها حيث كما رفض حاولوا استمالة سيدو آغا التعاون مع األتراك الكماليين،
Seydê Dîkê  1938 ديكو بإرسال كمية من القبعات التي يرتـديها األتـراك    في عام

إال أنه بمعونة الفرنسيين لتوزيعها في الجبل، .  قام بحرقها

ة التي ظهرت في عقد الثالثينات من القـرن  ناصب آل ديكو العداء للحركة المريدي
 تضامنا مع آل شيخ إسماعيل زاده، أقرباء آل ديكو بالمصاهرة . الماضي، ربما

 :وخالل قرنين من الزمن، تبادل الزعامة على آمكان عدة عائالت، هي
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كانت الزعامة آلل ديكو وزعيمهم المعـروف   : في أواخر القرن السابع عشر-1
الال تزال أطاللماو . Edema'مرافق له من قرية قتل بيدو ير، جهانگ قديمـة آلل   مضافة

Dîkê  . عروف بمضافة آل ديكووت، ديكو قائمة في قرية

": في أوائل القرن الثامن عشر-2 في قريـة  "إيحوكا انتقلت زعامة آمكا إلى آل
سـهل  وفي عهدهم بقي نفوذ آمكان على مناطق كبيرة بـين كلـس و  . الحالية"قاسم "

" . العمق  . العثمانية"باي بك ونال ثالثة أو أربعة من رجالهم رتبة

ساد جو من االضـطراب  : في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر-3
". شؤون القبيلة . على الزعامـة لسـنوات عديـدة   "هإيمر، وشورب وتصارعت عائلتا

يم باشـا  من قبل قـوات إبـراه  ه وبسبب هذه الخالفات تم إعدام بعض رجال آل شورب
تعزيز نفـوذ   المصري في ثالثينات القرن التاسع عشر، وجاءت هذه اإلعدامات لصالح

"  . ول" ليالكا، وقرگخَ آل ديكو القاطنين في قريتي

في العشيرة هذه المـرة  وكانت بعد انسحاب القوات المصرية، تجدد النزاع العائلي
ـ  لمن قبل آل شوربه، و قتل بكر آغا )١ (و بين آل شوربه وديكو ، م يحسـم أمـر   كـن ل

استمرت حالة الثنائية في زعامة آمكان في النصف الثـاني مـن القـرن    بل الزعامة،
ثم آل ، بدعم مـن آل ديكو في أوائل القرن العشرينإلى ت زعامة العشيرة التاسع عشر،

 . في حينهاالمتنفذين كانوا منذين آل شيخ إسماعيل زاده ال

في وسطHeymanê نهم قدموا من منطقة : أعن أصولهم القديمةآل شوربهيقول و
وهم في أصولهم القديمة من عشيرة رشوان وليسوا مـن  . عام450 األناضول منذ نحو

     آمكان، إال أنهم بحكم إقامتهم بين عشيرة آمكان، أصبحوا مـع مـرور الـزمن جـزء
تعـرض  ف واشتهرت هذه العائلة بـالتمرد ؛.  عائالتها الرئيسيةى بل إحداليتجزأ منها،
" في أواسط العهد العثماني، حيث أعدم عدد كبير منهمللقتل رجالهم  تـل البئـر  " فوق

Tilî Bîrê وعثر مؤخرا على شاهدة قبر في مقبـرة تـل   . وكمروكهبين قريتي شورب
" كما يحتفظ أبنـاء  . عاما250 يعود وفاته إلى ما قبل"هبالل شورب البئر مكتوب عليها

. م1814/ هجـري أو شـرقي  1230 ا المتوفي سنة  العائلة بشاهدة قبر محمد أمين آغ
 : تقول ها ،يرددون أغنيةتلك الناحية سكان ول

                                                          
بعد أن قتل بكر آغا، استلم والي حلب ابنه حفاظابأنه : اسم ديكو، هناك رواية تقولأصلحول-١

 وعندما كبر قليال ذهبت جماعة من أقربائه إلى والي حلب طالبين. على حياته، وكان صغير السن
أ ي برغبتهم هذه،إعادة ابن زعيمهم، وفي سياق إقناع الوال نه كان في ارض الدار دجاج، فأشار يقال

ضحك الوالي أحدهم إليها قائال:  ياحضرة الوالي، هل يجوز أن تترك هذه الدجاجات بدون ديك، حينها
الولدو و "ديك بـ وافق على طلبهم، فلقب  .بعده بآل ديكونوأوالده وأحفاده م "
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    Erdê Cûmê xopan e                                        أرض جومه عامرة  
    Lê digerin du çêlkên şêran e      يتجول فيها شبلي األسد                    
   Yek Emîn yek Eslan e      أحدهم أمين واآلخر أصالن                        

وإذا كـان  . صاحب ذلك القبـرأمينمحمد نفسههو المذكورأن يكون أمين اليستبعدو
أما من له ذكر من. عاشا في القرن الثامن عشرأصالن وأمين، قد فهذا يعني أن ، كذلك

 ، وكان ندا لخليل آغا حج أومـر ، مامد"" آل شوربه في أواسط القرن التاسع عشر فهو
بسبب نزاع حول ملكية األراضيقد و فـي العاشـرة   كان ، وخلف ولدا وحيدا قتل مامد

األكثر شهرةكان أحفادهمن بين و ، من عمره .  أصالن
" القوات الشعبية، وبعد انتهاء المقاومةÇete"ته الچ شارك أصالن آغا في معارك
لجأ إلى تركيا عاد صدور العفو عن المجاهدين،حين إلىي هناك، وبق في شمال سوريا

 إال أنه تعاطف مع حركة المريدين، وانخرط هو وإخوته في صفوفها ،. قريتهإلى بعدها
مما اضطره إلـى اللجـوء إلـى لـواء      فأصدرت القوات الفرنسية عليه حكم اإلعدام ،

وكان بضيافة " االسكندرون، لى قريته بعـد  عاد إ . ثم تيفور مرسل" رئيس اللواء آنذاك
1942 1959 ، صدور العفو عنه سنة .  وتوفي فيها عام

"كما .  )١ (بأس هي أمينة شوربهذاتإمرأة من آل شوربه " عرفت من آمكان

العشرينآل إيمر أبرز زعماء آمكان منأما "ف ، في أوائل القرن آغـا،  "أومر هو
. ريدين ومقاوما للفرنسيينمناصرا قويا للم هذا األخيركان ودور، وم ، ثم ولداه علوش

سـيدو ديكـو   : ، وهماء آمكان في أوائل القرن العشرينأبرز زعمفيما يلي نذكر
في قرية قاسم إلىتهم مضافبناء ويعود تاريخGu. Qêsim وشقيقه حنان آغا في قرية

أصالن آغا شوربه، علوش آغا إيمر في قريتي قزلبـاش   ،م1903/ للهجرة1321 عام
، ، علي آغا وبكر آغا فـي سـنار  ها روتو وحنان آغا في قرية عمارا ، أحمد آغيل وبي

 خليل آغا دوشير وأحمد آغا وعلوش آغا في شيخ الحديد .

عشيرة من أبناء  آمكان من أكثر أكراد الجبل حفاظا على خصائصهم القومية، وهم
 في المجال السياسي القومي الديمقراطي، كالمرحوم هوريك أحمد من قريـةالمعروفين

داغ اوباسي، وطاهر ديكو الذي انتخب ممثال لمنطقة عفرين عن الحركة الديمقراطيـة  
ومـن عائلـة   . -1981 دورتين متتـاليتين  1973فيالكردية في مجلس محافظة حلب

الناقد األدبي حيدر عمر، وهو صاحب نتاجات أدبية باللغتين العربيـة  الكاتب و"إيمر "
والعقيد العسكري أحمـد  .  وسيدو ديكو وهو عميد متقاعد من الشرطة المدنية. والكردية

                                                          
 . شجرةعلى قي عل قا بالت شناألشقياء أحدأعدمت-١
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ممن ينسبون وهناك عشرات بل مئات من حملة الشهادات الجامعية. ديكو بن حبش آغا
ابق فـي مجلـس   المحامي عصمت عمر، وهو عضو سـ ومن آل شوربه :. إلى آمكان

، شغل مراكز قيادية في الحزب الشيوعي السـوري لسـنوات   الشعب، وسياسي ومثقف
 طويلة .

:  فهي القرى اآلمكية حول جبل هاوار ،أما

، قوتـا  Gu.Kerêيه ر كـ، Kêla، كـيال Elendara'، علمدارا Çobanaوباناچ
Qota بيباكـــا ،Bîbaka قاشـــا ،Qaşa ـــا ـــا Qorta، قورت ، قزلباشـــا Kotana، كوتان

Qizilbaşa بيالن كوي ،Gu.Bêlê ع ،ال پUpila ز ،كا رZerka كينْ ڤْ، ز Zivingêقره ،
، داغAvrazê، آبـراز  Gu.Dîkî، ديك اوباسي Gu.'Eşûnê، عشوني Qirigolêول گ

Gu.Çiyê Gu.ŞêxŞêx Bila، شـــيخلر اوباســـي اوباســـي ـــال چ ، شـــيخ ب ـــهقْ ،  لم
Gu.Çêqilme ح ،نديراسĤesen dêra شوربه ،Gu.Şorbe ،عمارا ،Gu.Qêsim .

آمكيوجد وهناك قرى أخرى د، سنارة، ارنـدة،  بلدة شيخ الحدي: هيو ، يون فيها من
، ، تل سلور، حج بالل، قريـة خليـل، مسـتكا    Çeqelê SalênMistika قلي فوقانيچ

Şiketka .  كوكان تحتاني، مغارجق

ش Hoza Şikakـكاك عشيرة

ويوجد منها.  )١ (شكاك من العشائر الكردية القديمة والكبيرة المعروفة في كردستان
 اسم شكاك بالحركات المسـلحة المعاديـة   ارتبط . وفي إيران والعراق وتركيا وسوريا

الـذي  " سمكو آغـا"للدولتين اإليرانية والعثمانية، ومن أشهر زعمائهم في هذا المجال
جاهد أوائل القرن العشرين في سبيل إنشاء دولة كردية في مناطق أورميـة وشـرقي   
تركيا الحالية وشمالي العراق، إال أن الروس خذلوه، وراح ضـحية غـدر السـلطات    

 . اإليرانية وخيانة بعض األكراد

شكاك في منطقة عفرين ذات أماكن سكن قليلة االرتفاع ؛ تصلح ألنواعو تضاريس
الزيتون والكرمة  تجاورها عدة عشائر كردية، . و الزراعات واألشجار المثمرة، وخاصة

وبيان من الشمال والغرب، وآمكان من الغرب والجنوب،" آل حج أومر"رشوان : هي

                                                          
١-" 738" تيكالتبالسر يذكر الملك اآلشوري ، اوشكاكان"" م، أنه مر بمنطقة.ق في تقاويم أحداث عام

[ قره سو"" ومن المحتمل أنها منطقة مجرى نهر ، 193 هو أحد روافد نهر" قره سو"و . ] دياكونوف، ص
 . وإلى الشرق منها الفرات، وال تزال عشيرة شكاك تعيش في تلك المناطق،
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. ومه من الجنوب، كما تجاورها منطقة أعزاز، وكلس في تركيا من الشـرقوناحية ج
١ (شكاك ناحيةعدد قرى ويبلغ  : وهي ، قرية )36

، قطمـة،   مـانلي  Çemaچ خربة شران،، ، ديرسوان، شرانDiraqliya دراقلي
Qestelê kîşik ،Metîna، متينـا  Kortikê، كورتـك   قسطل علي جندو، قسطل كشك

صـغير، قـورت قـوالق    حلوبي،، كفروم، حلوبي كبير Nazaيميدانكي، ناز اوشاغ
، قـره تبـه    مـروك  Gemrûkگ، صـغير، شـيخوتكا   Şêxûtkaقورت قوالق ، كبير

Qeredepe عرب ويران ،'Ereb wêran قرقينا ، سنكرلي ،Sînka  مشـعلة ،Meşalê،
Baflûnê  ، زيتونـاك، أومـه را   Umer Simo، كفرمز، أومر سـمو   كفرجنة، بافلون

Omera ، Alciya گ ليقينـا  Elîqîna'، ع آلجيا ، Gabelek  دوريـش   وبلـك ،Gundî 
Dêwrîş معرسكي ،Me'riskê . 

، حيث لهم قرية قديمة فيها باسـم شـكاك،   أيضافي بلدة شيخ الحديد يوجد منهاو
. من بلدة شيخ الحديداً أصبحت جزءو

يعتقو ، شران )٢ (خربة أقدم مركز استقرار ألبناء شكاك هوو هـم  د أن حسب روايتهم
Dûbir أوDûmir وأقدم جد يتذكرونه يسمى. للميالد1415 سكنوا هناك منذ نحو عام

. على المذهب الحنفيو مسلمون سنةحاليا غالبيتهموإيزديون، بعض الشكاك . و"دوبر "

قصـص   لم تكن عالقة عشيرة شكاك ودية مع السـلطات العثمانيـة،   إذ تحكـى
بينه . م وروايات حول حوادث مسلحة كثيرة

أما عالقتهم مع الجوار، فقد شابتها فترات من الخالف والقتال، مثل قتالهم مـع آل  
للسلطات العثمانيـة  وكانت .  )٣ (يد أحد أفراد شكاكبقتل شوربه آغا نفسهحيثشوربه،

. المتمثلة بوالي حلب يداً في إثارة هذه الحادثة

لوجود صـالت  فكانت ودية" آل حج أومر"أما صالت شكاك مع عشيرة رشوان
 . كما كانت عالقاتهم طبيعية مع ايزديي قرى جومه.  )٤ (مصاهرة مع آل حج أومر

منحتـه  ف، أوسي حبو""Osê Ĥebo عرف بعض رجال شكاك بالكرم مثل المدعو
" ، إال أنـه   خلعـة البكويـة  ""Kurkê begîtiyê وقلدته  "بك السلطات العثمانية مرتبة

                                                          
. قرية39 أن مجموع قرى شكاك: ليسكويقول-١
للسكنستعمل كانت تالتي كان في موقع خرابة شران العديد من الكهوف الواسعة-٢  . قديما
فيا كان أحد أفراد شكاك يعمل قهوج-٣ في أواسط القرن على قتل شوربه آغاأقدم لدى آل شوربه،

 . التاسع عشر
المتناع األخير عن دفع ما طلب منه من الحبوب، وعلى-٤  أقدم خليل آغا على حرق مضافة أحمد آغا

خليل آغا سبيل اال  .أخت زوجته ألحمد آغا عتذار عن الحادث، زوج
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في شجرة نسب العشيرةكما . تنازل عنها آلغوات الشكاك )١ ( قدو ، يوجد لقب خليل باشا
 حصلوا على هذه المرتبة في فترة إلى أوائل القرن الثامن عشر .

المعروفة في ومن عائالت شكاك ، وعائلة Serê kaniyêكفرجنةقرية آل حمدوش
. جلوسيآل من أبرزهمو ، خلباش، وتوبال حمو

رن التاسع عشـر فـي شـخص    جلوسي زعامة العشيرة منذ أوائل القآغوات تقلد
و علي بك كور أوسمان"" دارت في عهده نزاعات كثيرة بين شكاك والعشائر الكردية ،

فقـد . وآل شوربه، وسكان منطقة العمـق Sêwiyaمثل آل عميكو في قريةالمجاورة
رفـع  و يمتنع عن دفع الضرائب للسلطات العثمانيـة،  كان حاول علي بك إخضاع من

وحلـب،  في كلـس سلطات العثمانيةالبمساندة من القرى )٢ (بعض فيالضريبة مقدار
علي بك.  )٣ (الذين كانوا يمدونه بالقوة الالزمة تمادى كثيـرا فـي    ؛ وعندما قويت شوك

 بما النتهاء الدور الذي أسنده العثمانيون إليـه، اعتقلـه   لذلك السبب ور، و ظلم الناس )٤ (
لى مصر، وبقي هناك مـدة خمـس   والي حلب، وقرر إعدامه، إال أنه عفى عنه ونفاه إ

حماسة زعماء شكاك. سنوات، عاد بعدها إلى قريته شران ، قـد  خمـدت حينها كانت
 وانعزلوا في قراهم .

من رجالهم في النصف األول من القرن العشرين منان نيازي أو منان أفندي ابنو
ة فـي  قد تخرج من مدرسة أركان الحرب العثمانيـكان آنفاً، وحفيد علي بك المذكور

العالمية األولى في جبهة العراق استنبول، وحمل رتبة مالزم ، ثـم   . وشارك في الحرب
Sêcerazêأقام في في قريته سيجراز ال إلى أن وافته المنية . رن العشرينق أوخر

                                                          
"ولكنه-١ ". بك تنازل عنها لعلي ابن كور أوسمان ومن يومها صار يلقب
 . كيس100 كيس حب إلى50 يقال انه رفع ضريبة قرية ميدانكي من-٢
 .جندي70شوربه، أمده والي حلب بحوالي في قتال مع آمكان آل-٣
امتنع عن دفع. جمع الضرائب في منطقة العمقيعلي بك خينما كان-٤ ، ها قبض على بعض من

"ف. وساقهم أمامه إلى حلب على جبل" جنبالط استهجن والي حلب األمر، وقرر إعدامه في قلعة أعزاز
Parsê ،أفي منطقة عشيرته ، أصيب وبعد أن عاد إلى قريته.  حكم ونفاه إلى مصرالى لغ إال أنه

و و بمرض عضال، " جروسك" Çirûskي فسم ، بقيت عيناه تلمعانفقط، نحل جسمه كثيرا امتد به العمر
انه حينما قتل يقولومنهم من . حورت الكلمة بالكتابة العربية إلى جلوس وجلوسيثم للمعان عينيه،

" علينا الحفاظ: يقه الوحيد صغيرا، فقال أبناء عشيرته " شقعلي شقيقه األكبر عمر في قرية قيبار كان
 .ومن ثم جلوسي Cirûskفسمي . حتى يكبر" الضوء الخافت"أي " جروسك" على هذا الـ
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إلـى فقد أصبح رئيسا لبلدية عفرين في نهاية العشـرينات  جلوسي أما جميل آغا
،"البـازار ، وفي عهده أنشأ سوق عفـرين  ")١ (ين منتصف الثالثينات من القرن العشر

1987 .  وتوفي سنة

قرية قطمه الواقعة في القطار بمحطة وااتخذ ن إلى المنطقة،ودخل الفرنسي وحينما
لهممقراً إدارياً منطقة شكاك قريـة ميـدانكي   مركزهم اإلداري إلىوانقل ، ثم وعسكرياً
مبكما، الشكاكية كـان  و . شـران الحاليـة  نى مخفر بلدة استقرت قوة فرنسية في موقع

يساهموا مباشـرة فـي   إال أنهم لم من الفرنسيين،غير ودي موقف الشكاك وزعمائهم
القوات الشعبية"من قرية ميدانكي، الذي التحق بـ سوى المدعو عبدو خوجه، المقاومة
 آغوات الشكاك، وكمعظم زعماء جبل الكرد، خضعوا تـدريجيا للقـوة    . ولكن الكمالية"

. العسكرية الفرنسية المنتدبة، وتقبلوها كأمر واقع

حركة المريدين تنوعت أما بالنسبة إلى عامة ، فقد و منهـا الشكاك مواقف اتخـذ   ،
موقفا عدائيا تعرضت قرية قسطل علي جندو الشكاكية اإليزدية فـي  قد . و منها آغواتهم

1938 حركة عام موقـف الشـعبي   فيما تراوح ال. المريديين إلى حصار مسلح من قبل
من الحركة ، ومن أبرز الشكاك المؤيدين للحركـة   للشكاك المسلمين بين الحياد والعداء

 المريدية هم مشايخ ميدانكي الرفاعية .

 ولزعماء الشكاك مشاركة فعالة في الحياة البرلمانية في عفـرين وأعـزاز، فقـد    
ن منطقة أعزازنوابا ع1947ثم حنان آغا جلوسي سنة1932انتخب منان نيازي سنة
1961 و1954 كما ترشح علي أكرم جلوسي لدورتين انتخابيتين. في البرلمان السوري

تفاهم وتحـالف انتخـابي   بوجود ويمكن القول. دون أن يفلح في الوصول إلى البرلمان
والـدة  إذ كانت صالت مصاهرة بينهم،لوجود آل جلوسي وآل شيخ إسماعيل زادهبين

.  كوررشيد شيخ إسماعيل زاده شكاكية

 منان نيازي، وأحمد: هم،أبرز زعماء شكاك من آل جلوسي في القرن العشرينو
الـذيمنان في شران، وأحمد آغا في كورتك، ومن هذه العائلة الدكتور أحمد جلوسي

1996 گ.  توفي في ألمانيا عام مروك، وجميل أحمد آغـا فـي    ثم إبراهيم خليل آغا في
قتل قطمه ، ا المريدوه وشيخ عيسى في ميدانكي  .لقرن العشرين ن في ثالثينات

                                                          
"" جميل بافي" حينما كان1935 في عام-١ الميليشيا رئيسا لبلدية عفرين، دعى أحد زعماء المليس

من منزل جميل أفندي،ه المشهورين، وهو إيحو زينو إلى بيته، وبعد تناول العشاء وخروج" الفرنسية
 . واتهم حينها جميل آغا بافي بالتواطؤ مع الفرنسيين في قتله ، أصيب بعدة طلقات وأردي قتيال
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 بأبناء عشيرتهم في بـاقي أنحـاء كردسـتان    الكرد ج.صالت شكاك وقد انقطعت
وآخر من قام بزيـارتهم  . بسبب الموانع الحدودية التي قامت بعد الحرب العالمية األولى

ل كان من الزعامة العليا في بدايـة   )١ ( "األمير النحيل" Mîrê ziravيدعىشخص لقبيلة
القبيلةوه و، القرن العشرين فـي فتـرة  وكان ذلك، الشقيق األصغر لسمكو آغا رئيس

ل يقال إن زيارته كانـت   . وتأسيس دولة كردية تمرده على الدولتين اإليرانية والعثمانية
القبيلة في بغرض إعداد . العصيان للمشاركة

ملة الشهادات الجامعيـة  العشرات من ح ه ا اهتم أبناء شكاك بالتحصيل العلمي، وفي
وهم يمارسون السياسة، وميولهم متعددة، منهم الشـيوعي،  . في مختلف االختصاصات
 .الخ …يوالقومي الديمقراطي، والبعث

وفي شكاك نسبة كبيرة من المهاجرين إلى أوربا وألمانيا خاصـة، وأغلـبهم مـن    
 . قسطل علي جندو""إيزديي قرية

Hoza Robarî )٢ (روبــاريعشيرة

والت بك بعد فشل ثورتـه علـى الدولـة    پ قتل علي بك ابن جان1607 في عام
بعد مقتل علي. رة كلسا أصحاب إم آخر أمراء األسرة المندية الكرديةكان و، العثمانية

بك، أصبح حكام كلس يعينون من قبل الباب العالي في استنبول، فأرسـلت السـلطات   
والعثمانية كرديا كان ذا مكانة عالية في اس ينتمي إلى تنبول ليحكم هذه اإلمارة الكردية،

" " برواري" عشيرة ")٣ ("روباري من فرع .  حسـب التسـمية   العثمانيـة" وربالليأ أو
. ]47 –46 ليرخ ص[ ، وبرواري من العشائر الكردية في هكاري

، ويحمل لقـب  روباري باشامحمد إن أول جد لهم كان اسمه:يقول الروباريونو
، جاء من استنبول منذ حوالي ثالثة أو أربعـة قـرون  وقد، "ي بك با- نقيب األشراف"

" وهذا التاريخ يتماشى مع ما ورد فـي  . في كردستان تركيا"سيرت وأصله من منطقة
18. [ردراسة ويقولـون إن أحـد   . عن مجيء ذلك الروباري حاكما لكلـس،] ليسكو ص

                                                          
؛ هي من عائلة األمير الناحل خديجة"" تذكر أغنية سيامند وخجي الكردية الملحمية، أن خجي-١

Mîrê zirav تلكأحداث ود فترة زمنية طويلة بين زيارة ذلك األمير وولكن لوج . رؤساء شكاكمن
 . األغنية، يعتقد أنه كان هنا أمير شكاكي أقدم منه يحمل نفس االسم

. روباري بمعنى نهري في اللغة الكردية-٢
األصدقاءأحدكما وصلتنا رسالة عبر. / جبل األكراد وحركة المريدين، ص17– روجيه ليسكو/-٣

Peyman جت هروري وهو برواري من كردستان العراق، ورئيس تحرير مجلة  الروباريين من به
في كردستان العراق يقال" برواري باال"، يقول فيها أن هناك أربعة قرى في منطقةاألسبوعية "العهد"

" يؤكد ما قاله ليسكو في كتابهقدوهذا . بيقولك، جديدك، سه فه ريا، ده ركه لك:  " وهيروباركي لها
 . Çolemêrgكما أن روباري هو أحد أسماء منطقة هكاري ومدينتها.  حول محمد الروباري البرواري
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باشا "و ، أحفاده وهو موسى آغا بن قاسم بن محمد العثمانية فيمـا  "باي بك قد منح رتبة
 بعد .

من حاكمية كلس،باشا يمكن القول بأنه بعد أن عزل محمدآنفاً،بناء على ما ورد
أو بعد وفاته، استقر أوالده وأتباعه في سهل جومه ومنطقة الروباريين الحاليـة علـى   
. جبل ليلون، وجعلوا قلعة باسوطه مركزا لهم، دون أن يفقدوا نفوذهم في حكم كلس

لكلـس  " علي آغا العاشق"في فترة حكم ، أنه/63 ص،تاريخ كلس/جاء في كتابو
أعلن إسماعيل آغا الروباري وآغا آخر من تلك النـواحي  ،1736 و1724 بين عامي
 ، العصيان على حاكم كلس، مما اضطر والي حلب إلى إرسـال قـوة   " عبدين" يسمى

ذلك وباري وعبدين آغا ،كبيرة إلى مناطق الروباريين، فقتل إسماعيل آغا الر بقي ومع
في  قلعة باسوطه . الروباريون أصحاب نفوذ وشبه مستقلين في مركز إدارتهم

1150 عرفتم، جاءت جماعة كردية من نواحي منطقة قونية1737/هـ وفي عام
" ف الكنجيين" بـ و ، سيطروا على قلعـة   دخلت في نزاع مع الروباريين في سهل جومه،

1740 باسوطه، وحكم زعيمهم ب ، ولكن/ تاريخ كلس، ص64/ ، طال آغا كنج كلس في عام
" هاجموا خاللها مدينة كلس مرتين، فاقتحموها، وأسروا العديـد  "أهالي كُرداغ األكراد
صلة بالصراع بين الروبـاريين  ذات تكون حركة سكان جبل األكرادقد، و من أهلها )١ (
 من سهل جومه والصعود إلـى  إلى الخروجفي النهاية اضطر الروباريونف . والكنجيين

. جبل ليلون، واالستقرار في منطقتهم الحالية القريبة من كلس

ي الحالية كانت مكان سـكنهم  العكس هو الصحيح، أي أن منطقة روبار وقد يكون
دار قديمـة  بدليل وجود. فعادوا إليها من جديد بعد إبعادهم من حكم إمارة كلس ،األول

Basilê "مس في قرية باصلحايا منقوش علـى واجهتهـا   ،"خليل نبو كونة اآلن من قبل
. يوافق زمن تلك الصراعات القبليةوهو .م1786 / هـ1200 دار خليل آغا: عبارة

أقد و فـي قريـة  موسى آغـاو ، عيسى آغا– بين أقام زعماء الروباريين في قرى
Cilbirê ، وXurêbkê في مدينة كلس ذاتها ، Basilê، بعضهم في قرى  . وبقي آخرون

1832و ، وانتهـاء   يستنتج من سير األحداث أنه بعد مقتل بطال آغا الثاني في عام
تنفس ن الصعداء، وخلت لهم الساحة مجـددا،   الروباريو حكم الكنجيين في سهل جومه،

واتسع نفوذهم مرة أخرى ليشمل مناطق شيروان في جبل ليلون، والقرى العربية مثـل  
كما عادوا إلى سهل جومـه،  . هر قويق شرقانبل ودير جمال وتنب وتل رفعت حتى ن

                                                          
376 أمين زكي ج2– تاريخ الكرد وكردستان-١ . ، ص
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وساد الهدوء عالقاتهم مع الجماعات المجاورة والسلطات العثمانية حتى انهيارها فـي  
 . الحرب العالمية األولى

الروباريون في في فترة االحتالل الفرنسي،و وتعامـل   النضـال الـوطني   ، ساهم
االستقالل، عمل الروباريون . وبعدزعماؤهم مع حزب الكتلة الوطنية وحركة المريدين
 فكان منهم الشيوعيون والبعثيون، في السياسة، وانضموا إلى األحزاب السورية الناشئة ؛

 . كما انضم بعض أفرادهم إلى صفوف الحركة الديمقراطية الكردية

على ال مـن وبشكل عام حافظ الروباريون على هويتهم القومية وعلى لغتهم،  رغم
ويعتبرون حاليا جزءا حيويـا مـن   .  أنهم محاطون بمناطق عربية من الشرق والجنوب

ج ، وغالبيتهم يقيمون في قـراهم، ومرتبطـون بـأمالكهم    الكرد. المجتمع الكردي في
في العقدين األخيرين باألوضاع المعيشية الصعبة،قد . ووأراضيهم هاجرف تأثر فقراؤهم

 قسم كبير منهم إلى حلب، واستقروا فيها .

: وقـراهم هـي  Robariya  Çiyayêالمنطقة المعروفة باسمهميقطن الروباريون
 ، ، زريقـات، خريبكـة، كشـتعار،    Basilê،BênêZaretê، باصلحاياCilbirê جلبل

فـي سـهل   Kersanê وكرسـانة  Cûmkê ديرمشمش، إضافة إلى كفربطرة وجومكي
نة ولهم وجود هام في مدي ، Celemêجومه، كما توجد عدة عائالت منهم في قرية جلمه

 عفرين نفسها .

المذاهب واألديـان  اتباع عالقاتهم طبيعية معلهم والروباريون مسلمون حنفيون ،
 األخرى في المنطقة .

 زعماء روباري :

ظهرت الزعامة الروبارية الجديدة آلل غباري في النصف الثاني من القرن التاسع
علـىعشر، بعد أن سيطر أجداد آغوات روباري الحاليين على أراض زراعية  واسعة

كما كانت لهم سلطة معنوية على القرى اإليزدية فـي جبـل   . جبل ليلون وسهل جومه
 قرية، إضافة إلى بعض قرى جومه، مثل ترنـدة وكورزيـل   17عددهاشيروان البالغ

. جومه وعيندارا وجومكه، والقرى العربية إلى الشرق والجنوب الشرقي من منطقـتهم
ثم ابنه:  ومن زعمائهم المعروفين في أوائل القرن العشرين آغا مصطفى آغا في محمد

 ل . عارف، وعزت قاسم آغا في جلبه عثمان آغا وابنو قرية ابين ،

في فترة االحتالل الفرنسي لسوريا بمكانتهم االجتماعيـة فـي    احتفظ آل غباري،
أما من الناحية السياسية فقد اتخـذوا  . النسيج العشائري للمنطقة، وبنفوذهم على جوارهم

لألجنبي ، فأقاموا صالت مع حزب الكتلة الوطنيـة، وأسـس    الجانب الوطني المناهض
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فـي  الوطنيـة  لكتلـة   أحد زعمائهم محمد عارف غباري والد عثمان آغا فرعا لحزب ا
ه عالقاتـل من قبل السلطات الفرنسـية،  مراراً منطقة عفرين، وأصبح رئيسا له، فاعتقل

حزب الكتلةال  . أيضاًيدين ، ومع حركة المر وثيقة مع

1947محمد عارف غباري انتخب  أما أخـوه  .  عضوا في البرلمان السوري عام
محمد ذهني غباري، فقد أصبح عضوا في برلمان اإلقليم السوري أثناء الوحدة السورية

1958 1961 المصرية عام " . كما إلى وهو ابن سعيد أصبح المحامي عصمت غباري
وألربـع   الشعب في سـوريا عـام   1973عضوا في مجلس آغا شقيق محمد عارف "

1990 عبدالحميد دورات متتالية حتى عام  ، ثم حل محله في عضوية المجلس الروباري
السابق غباري ؛  في الجيش السوري . العميد

بال نسبة إلى بـاقي آغـوات    عاملت الدولة آل غباري بعد االستقالل معاملة متميزة
من في الجيش،ج المنطقة، خاصة العديد إذ هة التطوع مراتـب   ضـباط  ب مـن  ال لديهم

بـالقبول فـي صـفوف    مختلفة حتى رتبة العميد، وهي حالة استثنائية بالنسبة لألكراد
.  الضباط

وبصورة عامة فإن عالقة آل غباري كانت جيدة على الدوام مع مختلف األنظمـة  
 وزعـيم  آل. والحكومات السورية، وهم يحافظون عليها دائما، ويحرصون على تنميتها

حلب عن  غباري الحالي هو عثمان آغا غباري، الذي أصبح عضوا في مجلس محافظة
 منطقة عفرين عدة دورات .

مـنهم   وآل غباري في غالبيتهم مزارعون، واهتموا مـؤخرا بتعلـيم أوالدهـم،    ف
 صحفيون، ويعتبر الدكتور عبدالمجيد شـيخو  ثـاني مهندسون وال طباء وال محامون واألال

بعد د كردي من منطقة عفرين ينال درجة دكتوراه في الصحافة حسين حـبش مـن   .  ،
چقماق  . قرية

أما حول سبب تحول اسم روباري إلى غباري، فلم نتلـق أي تفسـير مفيـد مـن     
أثناء الوجود الفرنسي فـي سـوريا، يلفـظ   قد تمالروباريين، إال أنني أعتقد أن التبدل

مـن  السجالت الرسـمية  يف ، فتحول االسم"غ "بشكل "ر "حرف الراءالفرنسيون
 روباري إلى غباري .

 مناسـباتهم  هم فيف ،اليزال آل غباري يحتفظون ببعض عاداتهم العشائرية القديمة
االجتماعية كالتعازي واألعياد والمناسبات العائلية، يجتمعون في مضافتهم الموجودة في

. قرية جلبل

 .أيضاً وهم نادرا ما يتزوجون من خارج نطاقهم العائلي والقومي
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Şêxanشــيخان  

يمتد وجودها من. الواسعة االنتشاروالكردية الكبيرة القبائلمن "شيخي شيخا أو"
إلى ويران شهرمدينة أطراف إلـى  وقرجه داغ، وسروج، وجنوبي أرضـروم ، أورفا

جسـر الشـغور ومنطقـة    مدينةجبل األكراد غربي يوجد منها في ناحيةو. الكرد ج.
. محافظة الالذقيةيف القساطل والفرلق

بـين بعض عائالتهاوجود رغموشيخان منطقة عفرين من أكبر عشائر المنطقة،
اإلداريالنطـاق عتبري وبشكل عام.  ضحة حدودها السكانية وا، إال أن العشائر األخرى

 لناحية راجو منطقة شيخانية صرفة تقريبا .

" وابتـداء مـن   .  في الشـرق"بيان يفصل وادي ميدانيات منطقة شيخان عن قبيلة
تدخل شيخان في تماس مع قبيلـة    Ge.Meydana النهاية الجنوبية من وادي ميدانيات

في الشرق مـن  بـدءاً آمكـان،  معها والقرى الشيخانية التالية تقع على حدود.  آمكان
چCela : الشمال إلى الجنوب ، Çençelî،Çerxûta لـي  چ ن قماق صـغير وكبيـر،   چ ،

Kûra ،Çeqilma ،Şêx Bila . 

بعـدنلي، كوركـان   : هيف خاستيان في الجنوبناحية تخومعلى قرى شيخانأما
Kurka فوقاني وتحتاني، سارياSariya ولكو گ، خليلGundî Xelîl آلكانا ،Alkana ،

إلى الحدود التركية في الغرب وجميع القرى الواقعة ضمن هذا اإلطار وخـط  .  وصوال
ا بلدة راجو هي شـيخانية، ويبلـغ عـددها    من الشمال والغرب بما فيهة الحدود التركي
Gomîtê, 'Encara: قرية، إضافة إلى أربعة قرى داخل الحدود التركية، هي75 حوالي

Tilbîr, Xirab Camûs, . شيخان في العديد من قرى المنطقةوهناك  . عائالت من

Biya ورشوان من جهة، كان هناك صراع شبه دائم بين العشيرتين الجارتين بيان
وبقي في القرن الثامن عشر والنصف األول من التاسع عشر، وشيخان من جهة أخرى

والنزاع فترة حكم أسرة انتهى بينهما على مدى عقود من السنين،  بانتصار الشيخان في
في خمسينات القرن التاسع عشر آخر المعارك في سنوات جرت . و حج أومر الرشوانية

تحظـى بتأييـد   التي كانتشيخان وكان، بين رشوان التي تدعمها آم1852أو1850
وقتل في تلك المواجهة كل.  مواجهة آل حج أومر المتمردين على الدولةفي العثمانيين

" "" آغاشْبكر آغا بن ر من من شيخان، ودفنا فـي مقبـرة التـل    "أومر آغا وشقيقه
شيخقرية بلبل مركز آل االستيالء علىمنخاللها بالقرب من راجو، وتمكنت شيخان

. فيما بعدBiya إسماعيل زاده وبيان
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"ثم مـن معمـل   "آل جعفـر كان هناك نزاع شبه دائم بين العائلتين الشيخانيتين
حول الزعامة، وانتهـى فـي   " كوميت" في قرية"Reş Aĝaآل رش آغا أوشاغي، و"

 النهاية إلى سيادة األخيرة لشيخان .

الزعامة على ولم تنفرد عدد من العائالت،نبي الكرد ج.فيعشيرة شيخان انتقلت
 فيما يلي لمحة موجزة عن تلك العائالت مع ذكر أبـرز زعمائهـا    . وإحداها بزعامتها

 . قديما وحديثا، وبعض األحداث الهامة المرتبطة بها

-Mala Diwîkê : 

جيبدو Etmana' قريتهم هـي  . الكرد. أنها من أقدم عائالت شيخان وزعمائهم في
من الحدودفي يوجد منهمو كـان مـنهم   في سنوات الحكم العثمـانيو .  الجانب التركي

و ، بكوات . مرتبة باي بك العثمانية Tawidداود حمل حفيده مثل علي بك،

، وهمعلى الجانب التركي من الحدود لهذه العائلة أمالك واسعة في سهل ليجه )١ (و
 ت أحوالهم كثيـرا فـي    . وقد تبدليحصلون على ريع بسيط لقاءها من السلطات التركية

المعـروف الماضيهذه المرحلة، وتحول أبناؤها إلى فالحين عاديين ال يميزهم سوى
"ل    مختـار قريـة   Ĥesenê Elê'Etmana"حسن ألـي عائلتهم، ومن هذه العائلة السيد

تقريبا70 خالل  . سنة

    -آغا  شْ آل ر Reş aĝaMala : 

هـدم وقـد  .  التي بقيت داخل الحدود التركيـة"وميت گ" مركزهم الرئيسي قرية
. األتراك منازلها بحجة قربها من الحدود

" رش آغـا"وتقول الرواية المحلية إن ظهور آل رش آغا بين الشيخان يبدأ مـن  
 .)٢ (اًعائلي إرثك كصاحب مقام ديني وليس

                                                          
١-Lêçeواالسم كردي. اسم يطلق على القسم الشمالي من سهل العمق، المحاذي لجبل األكراد غربا
 ، وهي أوصاف تنطبق على هذا السهلهما شابه ، وتعني مجمع الماء الراكد أوLic أوLîç من

المنبسط الذي ال يرتفع عن سطح البحر سوى بضع عشرات األمتار، وتأتيه مياه النهر األسود وعين
فيه باتمان"" مستنقعات ، وتتجمع . على شكل
Têwid" ش هر "يقال إن-٢ و آغا كان راعيا لدى آل وجود الحليب في داره ، قه من رفظنوه يس، لوحظ
ووا، فشاهد واشيهم، فوضعوه تحت المراقبةم ، ش"ه ر" يذهب الراعي قطيعا من الغزالن يرتاد الماء

الناسخبر الفانتشر ويحلب الغزالن دون مقاومة منها، دفن . صاحب بركاتكمن حينها اشتهرو ، بين
بوابة مدفن ، قاموا بسدستالم الكماليين السلطة في تركياش آغا في مدفن صخري بعد مماته، وعند اه ر
لئال "ش آغا هر " . ا يتحول إلى مزار ومقام ديني باإلسمنت
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"ئهم ومن زعما واحينـ، الذي قتل في بكر آغا" المعروفين في القرن التاسع عشر
حسين عوني، أبرز زعمائهم في القرن العشرين هو : . ومع آل حج أومرهمقتال بلبل في
جفي نائباانتخب الذي حركـة   بمسـاندة  ال1936في عام الكرد. البرلمان السوري عن

وو .  المريدية فيهـا كان حسين عوني من أنصار ضم لواء اسكندرونة إلى تركيا،  بقـي
له شقيقان؛ . ون عمر ناهز التسعين عاماع1994سنةهناك معظم أفراد عائلته، وتوفي

وولده سعيد ره ش آغاوأوسـمان. علي متوفي، ومراد يقيم في أنقرة: وله ولدانرشيد
" خليفـة   حزب عصـمت إينونـو   " عضو سابق في البرلمان التركي عن حزب الشعب

 مصطفى كمال .

 مـنهم . وكان، وابن آخر طبيب جراح معروف : كمالأما حسين عوني فله ولدان
. عمر فوزي بن عمر : عضو في البرلمان التركي عن والية إنطاكية

في الجانب اآلخر من الحدود، ولهـم   وال يزال آل ر ش آغا يملكون أراض واسعة
معروفة  ، لحسين عوني ُأخت وحيدة على قيد الحياة تعيش في سوريا . و مكانة اجتماعية

" التابعـة لناحيـة   "Mîrkaميركـان  "، وتسكن قريـة   فهيمة خاتون" هي شيخ فهيمة
 معبطلي، وينوف عمرها عن الثمانين عاما .

-Mala Sînê  : Soroوعلى سورو   آل سينو

تضامن خليـل  . يقطنون قرى ميدانيات، وهي عائلة قديمة ومعروفة وفيهم بكوات
خالفاً الذيل آغا مع المريدين،  .1937عامفي فقتل عاداهم، شقيقه موس آغا

-Mala Mûsî 'Eynê  : موسى آغا 

Mûsî 'Eynê  وهـم يسـكنون قريـة     تنسب هذه العائلة إلى رجل حكيم يـدعى ، 
Maseka ومن هذه العائلة موسى نعسان، رئيس ما تبقى من أنصار حركة. وبلدة راجو 

 كما كان منها رجال أشداء مثـل  . يقيم في مدينة حلبهوالمريدين في سوريا وتركيا، و
Ĥecîkê Şomê وKêl Meĥmûd . 

-Mala Bilî Reşê : 

و مـن  و . غربي راجـو Kum reşêو Kurê :يسكنون قراهم من قدماء شيخان،
 . مشاهيرهم حيدر آغا

 آل حنيف آغا :-

وهي مـن عـائالت   . يقيمون في قرية حج خليل بالجوار الشرقي من بلدة راجو
 . بزعيم عشيرة شيخان1923 وسمى جميل كنه حنيف آغا في عام ، شيخان المعروفة
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آل جع  فر :-

تقطـن  وهـي  عائلة حديثة العهد، يعود ظهورها إلى أواخر القرن التاسع عشر،
" ، ولهـم أوالد   إيبش وسمو وعلي بك" قرية معمل أوشاغي مع أوالد عمومتهم من بيت

" نسبة إلى شعبان األخ الرابع لـ آل شعبان" عمومة في نواحي جسر الشغور، يقال لهم
 عفر بنزاعات داميـة فـي عشـرينات القـرن     ارتبط اسم آل ج.  إيبش وجعفر وسمو""

. الماضي، راح ضحيتها أكثر من ثمانين شخصا

أحمد خليل آغا الـذي   ومن رجال آل جعفر البارزين في منتصف القرن العشرين
1984  له عشرات من الرجال المسلحين في العهـد الفرنسـي فـي     ، وكان توفي عام

1954سوريا، ورشح نفسه إلى البرلمان السوري في انتخ فيهـا، ابات عام .  دون الفوز
1318 وابنه  خليل هو مختار قرية معمل أوشاغي، واليزال يسكن دار جده المبنية عام
. م1900/للهجرة

، ووجهها المعروف قليات" معمل أوشاغي وچ" فهم ينتشرون بين قرىآل سمو أما
ممـثال   هو أنور سمو الذي انتخب على قائمة الحركة الديمقراطية الكردية عـام  1976

ا. عن منطقة عفرين في مجلس محافظة حلب سم الفقيد محمد بكر ومن عائلة سمو برز
اشتهر السياسي الذي ب بنضاله و واهتمامه المتميز ، توفي في السـويد   آدابها اللغة الكردية
1994 Çeqelê Ortê عام وينتمي إلى هذه العائلة المجاهد . ودفن في مسقط رأسه قرية

خاض مقاتليه حسن إيبش، الذي  معارك عديدة ضد القوات الفرنسية . مع

-Mala kor Eĥmed  : آل كور أحمد

"  وهي عائلة حديثة العهد، يرجع بروز ، Mistikê"آل مستكي ويعرفون حاليا بـ
عـزت   من أهم رجالهـا  ". نجمها إلى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

ج خليل" في البرلمان السوري إلى جانب فائق منان وأحمدد .الكر الذي انتخب نائبا عن
1954 وارتبط اسم ولده خليل. واليزال آل مستكي يقيمون في قرية بعدنلي.  جعفر عام

ج ، وبفضل تلك العالقة انتخب في عـام  الكرد. بالعمل السياسي الديمقراطي الكردي في
 ممثال لمنطقة عفرين في مجلس محافظة حلب .1976

 : Çeqilmeعائلة-

 عائلة شيخانية عريقة، كانت ذات مكانة ونفوذ في القرن التاسـع عشـر، ومـن    
مـع أكـراد سـوريين    1971رجالها المعروفين حاليا جميل إيحو الذي سجن في عام
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" قائـد الثـورة   للقـاءطريقهم فيوهم في بغداد،"النهاية آخرين عدة أشهر في سجن
 الكردية مصطفى البارزاني .

الكـرد. وشـيخان  ج.  مناطق شيخان جبلية حراجية وعرة، التصلح كثيرا للزراعة
منهم شـيوخ قريـة   و مسلمون سنة على المذهب الحنفي، ومشايخهم أصحاب كرامات،

 . ، وبابليت، وهم على الطريقة الرفاعية"شيخ "

 عندما دخلت القوات الفرنسية مناطق شيخان في راجو، قام الشـيخان بمقاومتهـا   و
الفرنسـيون   في سهل باليا، بجوار بلدة راجـو الحاليـة،   فالحقهـموأطلقوا عليها النار
عدد " من دورهماً وأحرقوا  . عتمانلي" السكنية في قرية

مناطق شـيخان فـي راجـو     وتحولت طف أبناء شيخان مع حركة المريدين،تعا
لل زعيم شيخان فـي انتخابـات   " حسين عوني"، وجاء فوزحركة وميدانيات إلى مركز

 . ك العالقةتتويجا لتل1936

Biyaبيــان عشيرة
 ، أخرىفي الفترة العثمانية بأسماء كانت تعرف، و بيان، فرع من عشيرة رشوان )١ (

من القرن التاسع عشر، /59 ص/يذكر ليرخ . و ه عزنلي، عزى"چ ه عزالدين، أوقچأوق "
" . بيت شعر، ومناطقها بالقرب مـن كلـس  500 تتألف من" ه عزنليچأوق أن عشيرة

. وهي ناحية بلبل الحالية ، "عزى "نيون على مناطق سكناهم ناحية أطلق العثماو

القـرن  مـن الكرديـة  " صاصون"بإمارة تها قد ينبئ بصلفهو ، عزي""اسم وعن
عزى = اإلمارة بأسماء عزوتلك، واشتهرت سسها األمير عزالدين الخامس عشر، ومؤ

٢ (حظو في اللهجـة الكرديـة   المرافقة السم العشيرة، فهيOqçeهچ أما كلمة أوق.  )= 
" تعنيو . تعني زعيم أو كبير القوم"السورانية الجنوبية  . رامي السهام:  في التركية

" الذي تعرف به هذه العشيرة، فمن المعتقد أنه مستمد من اسم شجرة"بيان أما اسم
منطقـة  و . جمع االسمفي هما الحقة كردية تفيدan بالكردية، والحرفانBî الصفصاف

                                                          
١-" . الكردية، ص58" مالن يقول ليسكو قد تكون بيان فرعا من قبيلة
"" صاصون" انشأ إمارة-٢ التركمانية،" الخروف األبيض- آق قوينلي األمير أبو بكر، في عهد حكومة

" وتتألف . نسبة إلى عزالدين" عزى"، وكانت تعرف باسم"ين مير عزالد أسرتها الحاكمة كانت من ساللة
. ، بابوسي، سوساني، طاموقي قد تكون لها صلة بشيره وى جبل ليلون""Şêrewî : من أربع فرق هي

ت فترة طويلة من الزمن في عهد العثمانيين وكانت مشهورةبقي . ووضمت اإلمارة منطقة خرزان أيضاً
./369، ص2ج ، أمين زكي/ …عزى، = حظو = باسم عزو
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غيرها من تكثر فيها شجرة الصفصاف دونكانتكثيرة المياه والجداول، و بيان منطقة
 أنحاء المنطقة .

الجانـب  فـي قرية40 الجانب السوري وفي45 قرية منها95تبلغ قرى بيان
Sêwiya : ولهم وجود في قرى أخرى خـارج ذلـك الشـريط، مثـل قـرى     . التركي

Şêxkêlêأما . …لي، حج قاسملي، دالنلي ، معبطلي، شيخ الحديد، ميدان اكبس، رمضان
" في"بيان قرى

 

 الجانب التركي فهي :

Qaziqli, Dêli Osman, Ĥesarê, Çaçilê, Bûlamac, Qumurli, Kulgîman,
Pêrtekli, Mam 'Ereb, Martewan, 'Eliyanli,Qernebiyê, Qeyebaşê  ،Tenûr, 
Tesbiĥ, Golbaşi, Maxercak, Mazar Şêr, alti, Sabqanli, Bekira . 

الدولية ، وتشمل الشريط الممتـد مـن قريـة     تقع مناطق بيان على طرفي الحدود
. ، شاملة ناحية بلبـل بالكامـل  في الغرب، إلى حدود كلس وأعزاز في الشرق"بيكي "
 من الشرق شكاك ومن الجنوب آمكان ومن الغرب شيخان .هاتحد و

للزراعة أنها كثيرة الينـابيع  ، إالالجيدة أراضي بيان جبلية وهضابية، غير مناسبة
. ا جعل كل قرية مصيفا بحـد ذاتـه  وجبالها وعرة كثيرة الشجر ذات طبيعة خالبة، مم

. إلى حلب بسبب قلة فرص العملمن سكان قرى ناحية بيان هاجرت نسبة عاليةوقد

هعائلة تزعمت  ، ذه العشيرة منذ أواسط القـرن التاسـع عشـر    آل شيخ إسماعيل
 . ترة الفرنسية )١ (في الف" زاده" عرفت بـو

 )٢ (آل شيخ إسماعيل-

 في منتصف القرن التاسع عشـر، مـن   -رجل دين وهو- تزوج شيخ إسماعيل
ب . فإحدى شقيقات خليل آغا ابن ولي آغا حج أومر خليـل   وفاة برز نجم شيخ إسماعيل

صهر آلل حج أومر، أصحاب السلطةثم بياني رشواني،هو جهةمن ف .1866عامآغا
ويتمتع بالذكاءرجل كانن جهة أخرى والنفوذ، وم فأتى على إرث آل حج أومـر  .  دين

. وجاههم، وأصبح زعيما لعشيرة بيان بال منازع

                                                          
أيضاً، ومعناها مقطوع الرأس، حيث يروى انه في إحدى المعارك معSerkut ويقال لهم بيت-١
 ومن المعروف أن بقاء الفارس. ، قطع رأس أحد أجداد هذه العائلة، وبقي على فرسه يحارب الكفار""

ناجمة عن تشنج حادعلى فرسه اثر طعنة صاعقة، أو قطع للرأس بحد السيف، هي حالة فزيولولجية
من متابعة .طبعا القتال في العضالت، ولكن دون أن يتمكن الميت

. ، في فترة الحكم الفرنسي من قبل سيدو آغا ديكو للتفخيم شيخ إسماعيل""إلى " زاده" أضيف اسم-٢
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، وحل اإلذعان للسلطنة العثمانية بعد استالمه زعامة بيان، ساد االستقرار مناطقهم
عضوا في مجلس حكومة كلـس  )1916ي وفالمت (، وكان ولده أحمد آغا محل التمرد )١ (
 بيد العثمانيين كما يقول أحفاده .يدان اكبس قتل شيخ إسماعيل قرب مو . المحلية

في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشـرين، ازداد نفـوذ آل إسـماعيل    
بزواج بعض رجالهم من العائالت الكردية المالكة في جبل األكراد، مثـل آل جلوسـي   

ما زوجوا بناتهم إلى أوالد سيدو ديكوآغوات شكاك، وآل سيدو ميمي آغوات جومه، ك
 من آغوات آمكان .

إلى المنطقةلدى تباينـت مواقـف   بعد الحرب العالمية األولى، مجيء الفرنسيين
فقد انضم حج حنان بن أحمد آغـا إلـى القـوات الشـعبية     . آغوات آل شيخ إسماعيل

لا " لمقاومة صديقا ، فقد كوررشيد" لفرنسيين، أما شقيقه حج رشيد المعروف باسم  أصبح
 لفرنسيين ومخلصا لهم حتى وفاته في نهاية ثالثينات القرن العشرين .ل

تعتبر فترة نشاط الحركة المريدية في المنطقة من أكثر مراحـل حيـاة آل شـيخ    
 ، ففي بداية الثالثينات من القرن الماضي كان شيخ إبـراهيم شـيخ   إسماعيل اضطراباً

والمريدين من المقربين آلل شيخ إسما بعد أن قوي نفوذه عيل زاده وفي عداد حاشيتهم،
وكثر مريدوه بين فقراء الفالحين، تحولت تلك العالقة إلى عداء سافر بينـه وبـين آل   
زاده وأنسبائهم من آل ديكو، وجرت مصادمات دامية بين الطرفين، قتل فيها جعفر آغا

1939 ب شيخ إسماعيل في عام  كمين نصب له قرب بلدة بلبل . ،

العام الذي سبقه جرت محاولة اغتيال شقيقه كوررشيد في منزله بعفرين مـن  وفي
، Qasimقبل أحد المريدين، وفي الفترة ذاتها شـن المريـدون هجومـا علـى قريـة      

استمرت . ومستهدفين آل ديكو حالة العداء بـين آل شـيخ إسـماعيل وزعمـاء      هكذا
د اغتيلفق1947ففي عام . المريدين إلى ما بعد استقالل سوريا

٢ (إسماعيل حينها باغتياله

شيخ حنيـف مرشـح   
المريدين النتخابات البرلمان السوري في وسط مدينة عفرين، واتهم أحمد جعفر شـيخ  

(  .

 كان آلل شيخ إسماعيل حضور قوي ودائم في الحياة النيابية لمنطقة عفرين، فهـي  
أمالك واسعة، ولذلك كان المعائلة كبيرة، وذات نفوذ و  جال مفتوحـا لهـا    تحوز على

                                                          
. 1915 عامفي مرعي باشامن بنت شقيق والي حلب العثماني أحمد آغا ابن شيخ إسماعيلتزوج-١
خلف أحمد آغا سبعة أوالد، من أبرزهم حج. من عائلة مستت من حلبكانت دى زوجاته األربعإح و

" …وجعفر " أكبرهم حنان آغا، وكوررشيد، وشيخو
كا٢ من عا، فأقدم ن شيخ حنيف برفقة خليل آغا غباري-  ئلة مريدية على إطالق النار عليه، ثم شخص

 أقدم حراس الشيخ حنيف على قتل ذلك الرجل، حينها ساد االعتقاد أن آل إسماعيل زاده كانوا وراء
.حادثة القتل، وذلك للثارات القديمة بينهم وبين المريدين
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راجـع فصـل   /لفوز في االنتخابات، والوصول إلى المجالس المنتخبة وغير المنتخبة،با

ج  . /الكرد . الحياة البرلمانية في

و رجالهـا  معظـماشـتهار يدل عليها آلل شيخ إسماعيل صبغة دينية منذ البداية،
باأل ال المعروفين طابعهمما وصفة التدين. دينية، مثل شيخ أو حاج لقاب ، إال أنـه   تزال

الفئـاتعلى عادة األكراد يتصف تدينهم باالعتدال، ولذلك كانت عالقاتهم حسنة مـع  
.  )١ (الدينية األخرى، ومع اإليزديين الذين كانت تربطهم بهم عالقات متميزة

 معظم أبناء آل شيخ إسماعيل زاده يقيمون في قراهم، ويعملون بالزراعـة ولهـم   
هتمون بتعليم أبنائهم، وبينهم العشرات من حملة الشهاداتوجود في مدينة حلب، وهم ي
بعيدون عـن مراكـز السـلطة والمناصـب     مع ذلك فهم. الجامعية والدراسات العليا

حاليا وثيقة. بما فيها الجيش الحكومية مع المسؤولين وال يميلون كثيرا إلى بناء عالقات
هم بصورة عامة ال يتعـاملون   . وفي الدولة أسوة ببعض العائالت األخرى في المنطقة

عن المجتمع الكردي، ربما على خلفية وضـعهم العـائلي    بالسياسة، ويالحظ انعزالهم
الذي إال أنهم وبشـكل عـام   . يشعرهم ببعض الرفعة في المكانة العائلية المتميز قديما،

 محتفظون بهويتهم القومية، من حيث اللغة والعادات والزواج .

نذكر من رجال آل شيخ اسماعيل المعروفين في القرن العشرين حج حنان، كور:  ،
...رشيد، فائق آغا، شيخو آغا، أحمد زمجي، محمد منان

Goçerـر عشيرة كـوچ

Goçerكلمة كردية تعني الر لحGoçeber األكراد الذين يعتمـدون علـى   وهم ؛
اليم الكردية في كانوا يتنقلون بقطعان ماشيتهم في مختلف األقو تربية الماشية والترحال،
. عهد الدولة العثمانية

، وكـان عملهـم   Goçerên Mîr Şem" ميرشـم"جماعةر جبل األكراد من كوچ
تربية الماشيةاألساسي ، وكانوا يفضلون العيش في حتى األربعينات من القرن الماضي

Konê reş ينتشرون على جانبي الحـدود  هم . ومصنوعة من وبر الماعز خيام سوداء

                                                          
2-1919 بالهجوم على قريةأهالي قريتي داركير وميركان، إذ أقدم بعض هناك حادثة تعود إلى عام

سكانها آغا شيخ إسماعيل مع معبطلي العلوية، فحاصروها وقتلوا شخصا من  ، حينها جاء حج حنان
" مسلحين ف" الجته من ألف أهالي قرية معبطلي . فأجبر المهاجمين على االنسحاب لنجدة أهالي معبطلي،

 أغنية حول الحادثة تقول:
Rabin sekin Dargir ço dişewitê        قوموا انظروا كيف تحترق داركير     
Ne gotin çete Ĥenan Aĝa î tê         لم يقولوا أن الجته حنان آغا قادم     
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علـى امتـداد شـريط    التركية السورية
القـوس الواصـل بـين مـدن كلـس،      

الكرد ج.وإصالحية، وقرقخان، أي قسم
الواقع في الجانب التركي مـن الحـدود   
وصوال إلى مناطقهم التاريخية في جبال

gewr آلبستان "، ومدن Çiyayê آمانوس
 . ومالتيه"

الكو ر إلـى البسـاطة فـي    چ ينزع
ـ   ر  الحياة، ويصعب علـيهم الـتكلم بغي
الكردية، والمسـنون مـنهم اليلفظـون    

على غرار الكرديةحرفي العين والحاء
 القديمة .

ر لمـرجعهم الـدنيوي   والء الكوچ
ــر" ــدينيMîr"األمي ــرجعهم ال ، ولم

Dede فهم ،Atmî قدو، المذهب العلوي
ال كثير منهم إلى السنة، إال أنهـم   تحول
ـــرااليهتمـــون كثي ـــة ـــاألمور الديني ، ب

ــوة ــال وق ــزن بالجم ــاؤهم يتمي  ونس
 الشخصية .

 ومع بداية عهد االنتداب الفرنسي، شـهدت منطقـة    عشية انهيار الدولة العثمانية،
 ،Çeteعرفـوا باسـم چر گوجبل األكراد حالة من الفوضى جراء نفوذ رجال من ال

وا يشـكلون السـلطة   كـان و ، Mihê Îbşaşêو Silêman PîşoوÎbê Cindêr أمثال  
تلك المرحلة  . الفعلية في المنطقة في

الجانب السوري من الحدود فـي  گوچر استقر،بسبب ترسيم خط الحدود الدوليةو
 ديرسوان، شلتاح، قورتا، قورت قوالق الكبيرة والصـغيرة،  : بعض قرى المنطقة مثل

Gabeleka ،Avraz Gobekê,Gulîka, ، Şingêlê ،Çeqmaqa ،ــدانيات ، Recaمي
ـ   ، جويـق، كيمـار،   Çeqela ،Çolaqaي، شيخ الحديد، حمام، آشكان شـرقي وغرب

" .  ثالث قرى" كورزيل جومه، عين الحجر
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بيت فيو : استقر بعض عائالتهم في بلدة عفرين منذ أوائل العهد الفرنسي، منهاكما
Feyo الـذي  " كنجـو فيـو  "الكردية الخالصة المرحوم ابقيافته ة شخصيتها المشهور، و

 توفي في سبعينات القرن العشرين .

بقاء لواء االسكندرون في إطـار  لصالح ر صوتواچبالذكر أن وجهاء الكو وجدير
 ينسقون نشاطاتهم آنئـذ مـع   ؤهم وكان وجها. 1938في استفتاء عام السيادة السورية

فـي  لسياسة الكماليةاة الدكتور نوري ديرسمي في حلب، الذي كان يشجع على مناهض
الرموز الوطنية للبدرخانيينو تركيا،  ، وخاصـة الـدكتور كـاميران    األكراد بتأييد من

. بدرخان، الذي كان نشطا في تلك المرحلة في بين أوساط الكرد في حلب وعفرين

"  زعامة معروفة في جبل األكراد اليوم، ومن أبنائها المعـروفين   ر" كوچ ليس للـ
وهماچحاليا، الدكتور أحمد رسول، والدكتور أحمد زم يقيمان في ألمانيـا،   ي فيو اللذان

، والسياسي المعـروف  /أنظر فصل شخصيات من كُرداغ/القاضي المرحوم عثمان محمدو
 . آلي"شيخ محي الدين"

عشيرة مللي داودي

Milî  Dawdî

ن الكردية، والزعامـة المعروفـة لهـذه    مالّ قبيلةمن كبيرةعشيرة : مللي داودي
لـ حـو   فئة حاليـا  نيبلغ تعداد هذه ال. في قرية معراتهعمر سفوناآل : المجموعة هي
و ، وبيـوك  Dargirê، وداركير Maratêمعراته : يسكنون في قرى أربعة آالف نسمة،

 .Gu. Mezin أوبه

'Umer Sefûna  عمر سفونا

منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى النصف  من العائالت القديمة التي سيطرت
على وسط سهل جومه وجبل حشتيا لهذه العائلة . أول جد األول من القرن التاسع عشر

أحفاده و قلندر أفندي" هو " كما يقول لقب خاص بمن يجيد القراءة والكتابـة، أو  أفندي ،
Gundî    من كان موظفا حكوميا، ويعتقد أنه عاش في القرن السابع عشر فـي قريـة 

Mezinسكن مـدون  تخص آل سفونا الحالية غربي قرية معراته، وما تزال هناك دار
وهناك دار أخرى للعائلة في قرية معراته، يعـود  . م1830عامعلى واجهتها أنها بنيت

 .)١ (م1857/ هـ1274 بناؤها إلى عام

                                                          
"، نجمة سداسيةالدار على واجهةتوج-١ ؟ أم أنها" داود فهل هناك عالقة دينية بينها وبين اسم القبيلة

. من عمل بناء يهودي؟ أو ربما كانت النجمة السداسية مجرد نقش للزينة في ذلك الزمن
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ْأغتيل مصطفى آغا ابـن  عندما أنههو، عمر سفونه"" سبب تسمية العائلة بـأما
ب يد عائلة حسن أفندي المجاورة، كان ابنه عمر صغيرا، فآلت إدارة العائلة قلندر أفندي
المس سفونه، إلى والدته امرأة ذات بأس ماة وعرف بها ؛ وكانت  . فنسب عمر إلى والدته

وبداية التاسع العصر الذهبي لهذه العائلة هو النصف الثاني من القرن الثامن عشر
وجميـع   )١ (نواحي سهل جومه وباسـوطهفي تلك الفترةفقد خضعت لسيطرتها. عشر

زعيمهم بطال الثـاني،  وكنجآل ونازعهم السيطرة على سهل جومه. جبل حشتيا تقريبا
. أخفق بطال آغا وعاد خائبا إلى باسوطهف ، تل معراتهبجوار جرى بينهم قتالو

ويبدو أن هذه الحوادث تعود إلى زمن مصطفى آغا زوح سفونه، ألنه بعد مقتلـه،  
رفضته بشدة، ولها في ذلك قـول  فتودد بطال آغا إلى العائلة، وطلب يد سفونه للزواج،

 نازعهم في نفوذهم آل حسن أفندي الذي سنأتي على ذكرهم الحقاً .و . مشهور )٢ (

لـم يحصـل أي    فترة تراجع هيبة الدولـة العثمانيـة،   و يصادف حكم هذه العائلة ،
أنلم . كماا احتكاك مباشر بينهم مناصـب هامـة فـي الدولـة     استلم أحدهم يرد ذكر

 ، عينات من القرن الماضيالذي توفي في األرب محمد نوري باشا )٣ (سوى أنالعثمانية،
" ""باشا كان يقول إن اسمه ولقبه هما لخاله الذي كان فـي أواخـر   "درعا وحاكما لـ

 القرن التاسع عشر .

وقف آل عمر سفونا موقفا معاديا من إدارة االنتداب الفرنسية في جبل األكراد منذ
رجالها . والبداية كـان مـن قـادة    في المقاومة بقيادة زعيمهم إبراهيم آغا الذي شارك

. ويسيطر على نواحي حشتيا وخاستيا ،Çeteالقوات الشعبية

ولكنساند  فقام دون أن يشترك في أعمالهم الحربية ، إبراهيم آغا الحركة المريدية،
ب ب الكثير من رجال ونساء قرية معراته بحثـا عـن الرجـال     عذي اعتقال وت الفرنسيون
معراتـه  " ما بين قريتي"سورو "سه المدعووقد قتل إبراهيم آغا وابنه وحار. والسالح
 بتدبير من الفرنسيين وأعوانهم من آغوات المنطقة كما يقال ." وداركير

 الكـرد، آل عمر سفونا مسلمون سنيون على المذهب الحنفي كمعظم األكراد في ج.
 .وعالقاتهم ودية مع باقي الفئات الدينية

                                                          
.آثارها باقية إلى يومنا هذاو،1958عام كانت لهم طاحونة ماء بجوار تل عيندارا، وتعمل حتى-١
٢)) : لو أبول فان بولي سيجرف قلعة بطال ابن بطال))-

Eger ez mîzkim kela Betalê Betêl, wê li ber lêmiştê here 
ليسكوذكر ر-٣ إن محمد نوري باشا هذا كان وجيه قرية معراته في عقد الثالثينات من القرن:  وجيه

األوضاع العائلية والعشائرية للمنطقة ال.  العشرين، وكان يعرف ال وقد اخذ منه ليسكو معلومات كثير من
.التركية والفرنسية والعربية : الكردةعن تاريخ كُرداغ وعائالتها، وكان محمد نوري يجيد أربع لغات
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األولىلهم كانت ر خاصة بعمر آغا ابن إبـراهيم  في قرية داركي:  أربع مضافات؛
فـي  : خاصة بشيخ آغا ابن عمر آغا، واألخريانGu.Mezin في قرية  : والثانية آغا،

والثانية في قسمها الجنوبي، وتدار من قبل عبداهللا ابن قره مستو،إحداها قرية معراته،
لالمجلس كانتو في القسم الشمالي خاصة بأوسمان آغا ابن إبراهيم آغا  . لعائلة الرئيسي

عموما ظهرت تالشت الرابطة العشائرية لدى مللي داودي وآل عمر سفونا  ، ولكن
عـائالت فـي   ال بعـض  لـدى عشائرية- عائلية" صحوة"ما يشبهفي اآلونة األخيرة

. في مناطق سكناهم الحاليةللعائلة امجلس أيضا، فشكل أبناء مللي داودي المنطقة

المدن السورية والمهاجر األوربيـة، إال  على العشائريةأبناء هذه المجموعة توزع
 القومية وتقاليدهم االجتماعية الكردية، وبـرز  خصائصهم علىبشكل عام أنهم حافظوا

منهم سياسيون في إطار الحركة الديمقراطية الكردية في سوريا، مثل زكريا مصطفى،
تاب وشـعراء  كما اهتموا بالدراسة والتحصيل العلمي، وبرز منهم ك. وإبراهيم عارف
 ين محمد نوري خورشيد وشكيب مصطفى، باإلضافة إلى العشرات من حملةمثل الكاتب

 الشهادات الجامعية في مختلف الفروع العلمية واألدبية .

آل حسـن أفنـدي

25 يقدر أن ظهور اسم حسـن   سنة ،-30 حسب عمر األجيال الذي يتراوح ما بين
تنسب هذه العائلة إلى الرجل المسمى حسـن  . أفندي يعود إلى أوائل القرن الثامن عشر

. "باي بك "لقبأفندي، الذي كان يحمل

 وهناك رواية شعبية تقول أنه حينما قدم آل كنج إلى سهل جومه في القرن الثـامن  
مناعشر، طلبوا إذن  آل حسـن أفنـدي   ؛ إلقامة من آل قدور في قرية كفردلة فوقاني

جرى بين الطرفين في الثلث األخير من . ثموكانوا أصحاب السيطرة على هذه النواحي
. القرن الثامن عشر قتال

1793 " وفي عام بالعصيان والتمرد على الدولة العثمانيـة،   آغا" م قام حسن أفندي
بعض نواحي إمـارة  عـن  علـن   المنطقة، ويقال أنه أ وتمكن من فرض سيطرته على
و ي المنطقة الممتـدة إلـى    كان يجمع الضرائب ف مستقلة دامت فترة قصيرة من الزمن،

استدراجه ، وإعدامه في موقع أطراف حلب، إلى أن تمكن الوالي العثماني في حلب من
. كفرجنة الحالي

واضحوحول ، فـالمهتمون   االنتماء العشائري آلل حسن أفندي، فليس هناك ما هو
القبلية للعائلة أصـل  ن بعض أجدادهم ذكروا بأنهم من : إيقولون منهم بمسألة األصول

بذلك وهناك آشتي ، عشـائر  وربما كانت إحـدى   االسم في منطقة جبل جودي، عشيرة
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رشوان الكبيرة بين آل حسن أفنـدي وآل  صلة قرابة ومصاهرةهناك كانتكما . قبيلة
أنهـم  ولكنني اعتقد ان الرأي األقرب إلى الحقيقة هـو  .  )١ (رشوانقبيلة حج أومر من

 . ملالن""يضا ينتمون إلى عشيرتهمأ

كم من9 تبعد عن عفرينالتي، غازي تبه""Gazê كان حسن أفندي يسكن قرية
 . جبل حشتيافي أعلى قمة تقريبافي جهة الغرب

األول  مصطفى آغا، وملَك قريتي تـل حمـو   :  عرف من أبناء حسن أفندي ولدان،
، عـيس آغـا  : والثاني . Gazêوشيخ عبدالرحمن، وأحفاده يقطنون حاليا قريتهم القديمة

وقد صاهر آل غباري، وبعض أحفاده يقطنون حالياعمر آغا : وعرف من أوالده اثنان
ينحـدر   من آل حج أومر، وهو والد زينـل  والدته وو ،علي بك و .Gazê قريتهم القديمة

. منه آل زينل في قرية تللف

ارتبط اسم علي بك بسيطرة مطلقة على القسم الشرقي لمنطقة جبل حشتيا، فكـان  
بيحكم ويسج المدعو ن الناس خليل عبدي، وينفـذ   حفرة في باحة داره التي يسكنها حاليا

أيضاً مشنقته شجرة سرو كبيرة تشاهد علـى بعـد كيلـومترات    وكانت، أحكام اإلعدام
القسم الشرقي مـن  كانت ف ، آل حسن أفندينفوذ منطقةأما .  )٢ (عديدة فوق مرتفع القرية

حشتيان  . جبل

فندي الحاليين بالشيوعية، حيث عمل كثير مـنهم فـي   ارتبط اسم أحفاد آل حسن أ
واهتمت هذه العائلة بالدراسة والسـفر  . من القرن العشريناألخيرة عقودال تنظيماتها في

منهم  الكثير من حملة الشـهادات الجامعيـة    إلى دول الكتلة االشتراكية السابقة، ويوجد
والعائلة الوحيـدة  . تحصيل العلميوالعليا، وتعتبر من أكثر عائالت المنطقة اهتماما بال

آل  .بطال آغا زينل في قرية تللف منهم التي تحمل ألقابا إقطاعية حاليا هي

                                                          
يقول المعمرون من آل حج أومر، أن شخصا من آل حسن أفندي يدعى محمد ويلقب  -١

Miĥemedê Gazê ،نسبة إلى قريته، كان قد قتل أربعة أشخاص والتجأ إلى أخواله من آل حج أومر 
ال وكانفي ديرسوان، وبقي هناك مدة طويلة، عزف على الطنبور، ويعود إليه الفضل في انتشار يتقن

.وهذا الحدث يعود إلى أكثر من مائة عام. العزف على الطنبور بين  أكراد نواحي كلس
 الشجرة إيزديا من قرية فقيران، وبقيت جثته متدلية بها عدة أيام، دون أن يتجرأعلق علي بك بتلك-٢

.  أهله وسكان قريته من إنزالها ودفنها
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آل سـيدو ميمي

Mala Seydî Mîmê

.  ك أو مـريم"لَـ اللفظ الكردي السم مMîmê"تنسب هذه العائلة إلى إمرأة اسمها
وسكنت فـي قريـة   ثم غادرتها لدى آل حسن أفندي،Gazê في قريةأوالً كانت تقيمو

Çolaqa وسيدو هو ابن ميميلدى أسرة علي بك ، .

فئة اجتماعية تعمل في قطـع  كانت ، Kokcîكوكجيتدعى تنتمي هذه العائلة إلى
وكانت تلك الفئة تأتي عادة من نـواحي  .  األشجار من المناطق الحراجية لصناعة الفحم

" لتركي من كردستان، ويتكلمون لهجـة زازا  في القسم ا"آلبستان وديرسم ومالتية مدن
Kanîgewrkê. الكردية واكتسب خليل.  فتمكن أوالد ميمي من شراء قرى بأكملها مثل

لقب آغا اعتبـارا  ) م حفيد سيدو ميمي1877-1958 (
هو  وشقيقه بطـال   من نهاية القرن التاسع عشر، وملك
: آغا ومن بعده ابنه محمد آغا، القرى التالية

Miskê Bircikê مسكة ، فوقاني وتحتاني، برجكه
Sindyankê چ تللف، تل حمو، عنديبة، سنديانكي  قلي ،

Çeqela ،والقـان  چجومهÇolaqa،Kanîgewrkê ،
Qujûma . 

صدر فـي  الذي إال أن قانون اإلصالح الزراعي
شملهم صـادر، بداية عقد الستينات من القرن الماضي

. كافة أمالكهم تقريبا

لة قرابـة  وآلل سيدو ميمي صـ. ا غير ودية تجاه الفرنسيينخليل آغمواقف كانت
صل خليل آغا إلـى  قد و. وبينهم تحالف عائلي انتخابي دائم مع آل شيخ إسماعيل زاده

1947 كما أن المحامي محمد نوري عارف انتخب عضـوا  .  البرلمان السوري في عام
امي بطال عـارف  شقيقه المحوبقي . 1962-1961 في المجلس النيابي التأسيسي لعام

. -1998 عضوا في مجلس الشعب السوري ممثال لحزب البعث بـين سـنوات   1986
. في آل سـيدو ميمـي  حالياأسرة عارف قرية برج عبدالو، وهم األكثر نفوذا وتقطن

. والقان وشيخ عبدالرحمن وبرجكه : چ واليزال بعضهم يقيم في قراهم السابقة مثل

منيعتبر الرعيل األول فـي اليقظـة القوميـة فـي      كمال جميل آغا سيدو ميمي
ساهم في إخراج ، وهو يقيم في المهاجر األوربية ويعمل مخرجا سينمائيا، وقدالكرد ج.
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" ، أما أخته السيدة صباح، فكانت أول فتـاة كرديـة مـن     جي وسيامند"خَ الفيلم الكردي
 تحصل على شهادة جامعية في آداب اللغة اإلنكليزية .الكرد ج.

نتماء العشائري، يقول آل سيدو ميمي أنهم مـن عشـيرة خـرزان،    من جهة االو
باسم مجاورة لقرية وهناك قرية التي كان المركز الرئيسي آلل سـيدو   چوالقان خرزان

أخوال ميمي، و وربما نسب آل سيدو ميمي من جهة العشيرة إلـى  . لهذه العائلة سكانها
قد يكون  ى الواقع والصواب . األقرب إل أخوالهم الخرزيين، وأعتقد أن هذا

آغوات كفرسفرة

" ديـنه " بسببمحمديا سميت عائلة آغوات كفرسفرة بـ اإليـزدي  م تحولهم عـن
منذ حوالي قرن من الزمنا واعتناقهم في منتصـف القـرن   ه أن . ويقال لدين اإلسالمي

فـي   " آل عمـومن وهي إمرأة"xatûn Heweأجدادهم إلى جانبوقف التاسع عشر ،
خـاتون مقابـل شـهامتهم    "حواء "عنها، فمنحتهم دفاعاحج أومر خليل آغاةجه ا مو

فتحسنت أحوالهم، ولقبوا باآلغا منـذ  . األراضي الواقعة بين جنديرس وقرية كفرسفرة
لم يحكموا علىو ، م يكن لهم دور يذكر في شؤون المنطقةكن لول . أوائل القرن العشرين

 غير قريتي كفرسفرة ومحمدية .

فـي مشـاكل   أحيانـا وهذا ما يوقعهم ، بحبهم للمظاهر )١ (يعرف آغوات كفرسفرة
أحد أقدم البعثيين في المنطقـةمحمد مراد ينتمي . ومالية وكـان   ، إلى هذه العائلة، وهو

عضوا في مجلس الشعب السوري مدة ثماني سنوات، كما كان رئيسا لشـعبة حـزب   
 عديدة .البعث العربي االشتراكي في عفرين لسنوات

 كفرسفرة بتعليم أبنائهم، ومنهم العشـرات مـن حملـة الشـهادات     اهتم آغاوات
وفيهم طبيب شاعر يكتب شـعرا عـذبا   . الجامعية العلمية وخريجي الجامعات األوربية

 باللغة الكردية هو كاميران حج عبدو .

Dina  عشـيرة دنا

" " عشيرة من العشائر الكردية القديمة والكبيرة، مركزها الرئيسي فـي سـهل    دنا
حلبسروج ، مثل تل حاصـل   وشرقيها في نواحي اورفا، ولها بعض القرى في شمالي

…  )٢ (وتل عران

                                                          
. ، كما أنهم كانوا يقتنون الديكة بأثمان غالية، ويتبارون بها قام أحدهم بوضع سن ذهب لعنزته-١
من عشفي حلب تؤكد عائلتا نبهان وخياطة-٢ " أنهما أكراد قريتين، وأوالد عمومة لدنا"ن دنا يرة

. كيمار وبرج عبدالو
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ج ، فقد كانت القبيلة األكثر عددا وقوة في منطقة سهل جومه وجبـل  الكرد. أما في
الـزعيم  كانت القوة الرئيسية فـي قـوات   و . القرنين الثامن والتاسع عشرخالل ليلون

. في أوائل القرن التاسع عشرقلعة باسوطه الكردي بطال آغا الثاني صاحب

اإلكانوا الكرد ج."دنا و" هم على الضـفة الشـرقية   ، وتتوزع قرا يزيديين ديانة من
القسم الشرقي من سهل جومه، وقسم كبيرإلىبدءا من قرية عرش قيبار، لنهر عفرين
. من جبل ليلون

ج ، إال إنه مـن المتفـق   غير معروفة على وجه الدقةالكرد. زعامة دنا القديمة في
وفي نهاية القرن التاسـع عشـر والقـرن    . عليه أنهم التفوا حول آل كنج في باسوطه

" . من دناوية قرية غزاوية"آغا العشرين، كان هناك من يلقب بـ

هناك العديد من األشخاص البارزين في المهن العلمية ومن أصحاب الشـهادات  و
 . "دنان "الدراسية العليا من عشيرة

جبلية وعرةوسهلية خصبة، اطق سكن دنا في سهل جومهمن .  في جبل ليلون

 عرشقيبار، ترندة، كورزيل جومه، باسـوطه،   : على القرى التالية " "دناأبناء يتوزع
، ديـوان،  Gu.Mezin-Şêrewa برج عبدالو، غزاوية، شيح الدير، قوربـة، كيمـار،   

في باسوفان، وهناك غيرها عائالت  . قرى أخرى

چ Çeqelîقليـ عشيرة

هيو ./ ، ص398 امين زكي، ج1/ ، ملالن الكبيرة )١ (قبيلة فرعا منالعش یرة تعتبر هذه
، كفرشـيل، عـين    جويـق، خلنيـر   Xelnêr: تنتشر في منطقة عفرين على عدة قرى

چ چŞiketkaتحتاني ووسطى،Çeqelaقلي الحجر، قلي جومـه، كفردلـة تحتـاني،     ،
چ ، ديرصـوان، ديربلـوط، جلمـة،    ام، معرين والقان، آشكان غربي، إيكي د قرمتلق،

… قرمطلق، جنديرس

الشـيوعي  وحيد محمودمن الفئات االجتماعية النشيطة، ومنها أبناء هذه العشيرة
عقد السبعينات من القرن  المخضرم الذي أصبح عضوا في مجلس الشعب السوري في

ل . مدة ثماني سنوات العشرين

                                                          
چ-١ . قبيلة12 قلي منطقة عفرين أنهم فرع من عشيرة رشوان التي تضم يدعي أبناء
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چ مختلفـةواقمهنية قلي فعاليات يمارس أبناء ، وهـي الجماعـة    تصادية وسياسية
إحياء الرابطة القبلية في المنطقة، فشكلت لجنة للقبيلة، وسـمت  نشطت في األولى التي

" والدكتور صالح الدين حدو نائبا لهقوشو سيدو"خلنير مختار قرية  . زعيما لها

چ ج ومن أبرز شخصيات في القرن الماضي. قللي في عثمان حدو، وكـان  :  الكرد
تلـك الحـرب علـى    اب قبل الحرب العالمية األولى، أسر فيفي الكتَّ"خوجه "ما معل

أو ماسوني،" فارماسون"نه ع، ولذلك كان يقال تأثر باألفكار البلشفيةف ، روسيةل الحدود ا
المعروف ، المتناعه عن إقامة الشعائر الدينية  . وهو الخوجه

عشائر أخرى

العشـائرية ك العديد من المجموعاتهنا، إضافة إلى ما ذكر من عشائر وعائالت
المنطقةفي الصغيرة التي تنتشر و قرى استطعنا التحقق من وجودهـا  بعض ما سنذكر ،

 ، وهي : قراهممن و

هكاري -: 

.  وفقيرانعرشقيبارفي قرى

 : شرقيا-     

وبـرج  "Gundî Mezin "Şêrewa في قريتي فقيران و. من عشيرة ملالن
. سليمان وترنده

خندقي باسوفان- : . 

: Pûrîوري پ-     

Beradê بـين  األصلي موطنهاو . ، برج حيدر كورزيل جومه، برج عبدالو، براد
 مدن دياربكر وماردين .

      -Qîtreş :

مـنهم كاتـب القصـة المحـامي     . منزال50 يوجد منها في بلدة جنديرس حوالي
 عبدالرحمن سيدو .

      -Kerafî: 

ساسـي  ، وموطن سكناهم األ Birckê Silêmênشين، توجد في قرى فافرتين، كبي
"  . جبل جودي" في منطقة بوتان
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-Kûsî :  عشيرة كوسي

و2000يبلغ عددهم حوالي ، آغجلـه  Aĝcelê: القرى التاليـةفي يسكنون نسمة،
Senarê قربKosa، فريرية، أبو كعب غربي، كوسا جنديرس الحارة الغربية، سناره

منهم في م . وميدان اكبس وكوسـي  . نطقتي راوندوز وديالي من كردستان العراق يوجد
_ أمين زكـي  /األسماء التي عرف بها الشعب الكاسي القديم من أسالف األكراداسم من

 . رشوانقبيلة فرع منهي ويعتقد أن كوسي . /65ص _1 ج

 : Rojkaأو  Rojkî كيژ رو-     

،Birîmce مجه، بر S'erîncek، سعرنجك Şêxorzفي قرى شيخورز منهاوجد ي
وهي عشيرة شرفخان البدليسي، ومنها أسرة حكماء بدليس ومـا  كDiraqliya دوراقلي

جاورها منذ أوائل األلف الثانية بعد الميالد، وهي من العشائر التي تتصف بالشـجاعة  
 . /65، ص شرفنامه، ج1/والكرم واإلقدام

: Hevîdî يدي  ڤ ه-      

چفGoliya توجد منها في قرى غوليان Tirmûşa وقاني، . قللي تحتاني، ترموشا

: قبيلة مللي-

و  SoĝanekêوCelemê قرى المنطقة، مثل قـرى جلمـه   بعضوجود في لها
…Turindê ترندة . و عقيبة

فئات كردية أخرى

سمات اجتماعية خاصة بهـا،  ذاتعفرين فئات كرديةالكردي في مجتمعال يضم
أيضا وBûd وŞêxemok وجماعة الشيوخKrîf الطبالة هي :و ، وتمارس مهنا خاصة

Sepetcî . سلبيةايزال مو  . وبسببهم أكراداون اليعتبرأن بعضهم ، بل نظرة الناس إليهم
عن محيطهم االجتماعي .  ذلك الموقف السلبي، انزوت تلك الفئات مع الزمن، وانعزلت

نهائيا في المراكز السكانية الكب في العقدين األخيرين، استقرو يـرة فـي    معظمهم
في كما المنطقة، وخاصة هاجر قسـم مـنهم إلـى حلـب،      مدينتي عفرين وجنديرس،

، وأصبحوا يلتحمـون شـيئا   قليال يمارسون أعماال منتجة، فتبدلت النظرة السابقة إليهمو
بدأوا أخيراً يهتمون بالقضايا السياسـية للشـعب    فشيئا بالمجتمع، حتى إن كثيرين منهم

 .الكردي
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 : موجزة عن كل فئة منهملمحة وفيما يلي

-Krîf  الطـبالة

ج  الكرد،. فئة اجتماعية متميزة من مجتمع
انضم يعلنون انتماءهم الكردي، إلى بل  بعضهم
دور هام . ولهؤالءالتنظيمات السياسية الكردية

في الحفاظ على الفلكلـور الكـردي التقليـدي،    
خاصةوالموسيق لهم الفضل في . و ي إقامـة كان

في األعراس . القديمة كرنفاالت حقيقية

كان لكل آغا خاصة بـه  مجموعة، وقديما
وت وظائف عـدة   ؤدي من الكريف تسكن قراه،

مناسبات  أعراس القرى التابعـة لآلغـا  ،و في
قيامهم المهرج في إضافة إلى  أفراد منهم بدور

كما كانوا يقومـون  رجاال ونساء مجلس اآلغا،
 خدمة اآلغا ونسائه .على

نكتة وبديهة حاضـرة   وهم بشك عام أهل
كـان  ولذلك فإن تراجع نفوذ اآلغـوات. دائما

" جماعة الكريف من أسر ذلـك   أعتق" تحريراً
.  الوضع السيء
جبعد في العقود األخيرة من القرنالكرد. تبدل شكل إقامة األعراس واألفراح في
رويدا رويدامات االستغناء عن خدتم، العشرين هم إلـى  فاضطر قسم كبير من ، الكريف

أما الذين بقوا منهم فـي  . الهجرة إلى مدن عفرين وجنديرس، إضافة إلى حلب ودمشق
المنطقة فإلى جانب مهنتهم القديمة في دق الطبل والعزف علـى الزرنـة، يمارسـون    

. أعماال يومية مختلفة
ومـازال  يقدر عدد الكريف الذين اليزالون يقطنون المنطقة حوالي ألفـي نسـمة،   

 مدينة عفرين، وبلدة جنديرس، وقرى كفرسفرة، وكوران، وبرجكه . بعضهم يسكنون

من أبرز الكريف الذين برعوا في فن العزف على آلة الزرنـة والشـبابة فـي    و
المدعو سلمان وكانت إقامته األولى في قرية ترندة،: النصف الثاني من القرن العشرين

دع القرن المنصرم كعازف على آلـة  ه اإلذاعة السورية في أوائل عقد الستينات منت ثم
 والعازف الفنان حنان ناصر، توفي مؤخرا وكان من العـازفين المشـهورين   . "زرنة "

عالية بين جماعتهعلى كافة آالت النفخ المعروفة لدى األكراد، وله مكانة  . اجتماعية

الفنان حنان ناصر
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لتلك الجماعةاألحوال تغيرمن رغمعلى ال و موقف إال أن، االجتماعية والمعيشية
منهميزال الالناس بعض .  سلبياً

وهم أصحاب نكتة وبديهة حاضرة أبـدا،  ،لكنة خاصة في الحديثبالكريف يتميز
وهم يتفردون تقريبـا بصـيد الحيـوان    .  )١ (حتى إنه يضرب بهم المثل في هذا المجال

" . لطيفة، ولهم فيه نوادر Kipri"دلدل المسمى

التقليـدي السـروال   الكـرد. والرجال المسنون منهم اليزالون يلبسـون لبـاس   ج
Şelwerواللفة، والقبعة المخروطية المثقوبة ،Kumî qulik. 

وزواج الكريف ينحصر ضمن جماعتهم، وقـد فرضـتها ظـروفهم االجتماعيـة     
 . الخاصة

Şêxamokجماعة الشيوخ  -

المجموعة 120 يبلغ عدد أسر هذه تقطن مدينة عفرين، أما عدد أسرة، وهي قرابة
ت عـائالون على عـدة يتوزعوهم .أسرة300هم إلى حلب فيبلغ حواليمن هاجر من
. ، درويش علي، شـيخ حسـن  Şaşoler،Gemarler ،Serqot ،Kawî: هي و ، رئيسية
اً طقوسؤالء هبعض يمارس

٢ (القرى، خاصة في ليالي رمضان
خاصة، كضرب الشيش وقرع الـدفوف، والتجـول فـي    

كـانوا بـلفيما مضى مهنة محددة، لم تكن لهم . و )
اليومحياة عنوا تخلولكنهم . على عطاءات القرويينون يعتمد و االتكال مهنا يمارسون ،
يعتبـرون  هم يتكلمون الكردة وو.. عة كالعمالة الزراعية والتجارة والسفر والعتالةنو مت

حيث يقلبون حـرف  في الكالم تميزهم بسهولة،خاصة ولهم لكنة . أنفسهم أكرادا أقحاح
" jفي عقد التسعينات من القرن العشرينك انوا  و .  زازا""كما في لھج ة  " ز"بالحرف" ژ

 . في كردستان تركياPPK من المتحمسين لحزب

-Bûd  جماعة البود

تصغيرا لشأنهمBûdik بودكأيضاًيطلق عليهم ج . و ربما الكـرد. يبلغ عددهم في
و30-20 بين كما هاجر بعضهم إلى مدييمون في يق أسرة، . نـة حلـب   مدينة عفرين،

. وهم يعملون في مهنة العتالة بصورة خاصة

                                                          
يقال١ ابن من يكون هذا الولد، فأجابه:  بينما اآلغا جالسا، مر من أمامه صبي، فسأل اآلغا طباله: -

?!Çi mîna çêlkî Aĝa ye:  ابننا يا آغا ابننا، فرد اآلغا قائال: الطبال ، فرد ما أشبهه بأوالد اآلغوات
!!نه عطاء اهللا يا آغا، فأوالدنا يشبهونكم، وأوالدكم يشبهوننا : إعليه الكريف دون تردد

ن الدفوف في سكون ليل القرية، يبدأ أحدهم بالغناء،ا عادة، يقرعشخصين منيتألف الفريقكان-٢
شجية، كانت تثير في نفوسنا نحن الصغار مشاعر مدهشةوبأنغام رتيبة األولما يقوله اآلخريكرر و

 . من الرهبة والسرور والوقار
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وللبود بشرة سمراء، وسحنة تشبه شعوب شبه القارة الهندية، وربمـا كـان اسـم    
""بود " . ، الديانة األكثر انتشارا في الهند الصينية بودا أو بوذا" مشتق من

بوجود " وقد يقول قائل من كانتو الكردية،"بودكي "وقبيلة " البود عالقة بين هؤالء
أن كمـا . ] شـرفنامه، ص388[قبائل بدليس في زمن السلطان العثماني سليمان القـانوني  

بـأن عـددا مـن    وقالتم ق.738 ألحداث عامدونت تقاويم تيغالت بالسر األشوري
نقلوا واستوطنوا في شمالي سوريا وفينيقيا) قوم من أسالف األكراد( األسرى الكوتيين

، ومن المحتمل أن البوديين كانوا من"بود "هؤالء جماعة باسم الشمالية، وكان من بين
" هذا القوم ضمن أقـوام غربـي ميـديا   تحدث هيرودوت عنكما . بودي" أقوام ميديا

 . ]192-191 دياكونوف، ص[

-Sepetcî  صانعوا السالل 

ديانتهم هـي  . يقطنون مدينة عفرينوهم أسرة،100يبلغ عددهم في المنطقة نحو
" أما مهنـة  . معظمهم في قلع األسنان وتركيبها وتلبيسها بالذهبيعمل . و" شيعة قزلباش

علفSepetcî صناعة السالل ظهـور األدوات المنزليـة   باختفت وقد، يهم كانت حكرا
. البالستيكية
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البحث الثاني

العــــرب

عدد أفراد الفئات القومية التي تقطـن نـواحي   عنإحصاءات رسمية ليس هناك
السكان العرب اإلحصاء الوحيد الذي أمكننا الحصـول عليـه،    . و منطقة عفرين ومنهم

1904 الدليل السنوي لواليـة  [تحديدا، حيث جاء في كتاب يعود إلى الفترة العثمانية وعام

يضـم منـبج وسـمعان،    كان الذي، ، أن قضاء كلس] ، ص1904282 عامل حلب العثمانية
نسمة من العشائر العربيـة،  4000خيمة بإجمالي500ه في، أخرىنواحي إضافة إلى

 وهم من العميرات والمجادمة والعجيل والبطوش .

فيتحدث حـول ،]556 ص ، عشـائر الشـام  [في كتابه أما الباحث أحمد وصفي زكريا
قائالالع ليس فيه من العشائر العربيـة سـوى   هأن : شائر العرية في قضاء جبل األكراد
ن فـي قـرى باسـوطه    وقيم يهم في عين العرب، وأساسا من العميرات القاطنةفندة

بقية القرى من بيوت من األعـراب المنتسـبين   كما التخلوحمو، وبابليت وكوكبه وتل
أصـبحوا فالحـين    بيـت،  و1000 بأن عدد العميـرات نحـو   ويقول ، لعشائر مختلفة

. ومسجلين بالنفوس

العدد الحالي بعد سبعين عامابدليل أن الواقع،بعيد عن المذكورأن العددواليخفى
 . إلى ألف أسرةوصفي لكتابه اليصل من تأليف السيد

فـي  تقـع  منطقة عفرين حاليا في ثالث قرى كبيـرة،  نصف عرب حوالييقيم و
(: الشرقي لمنطقة عفرين، وهي قرىالجانب منذ فيهاوا استقر أناب ومريمين وشوارغة

ويتـوزع). عبدالحنان في بابليـتمشايح آل وهي، النصف األول من القرن الماضي
بعض المن العربالنصف الثاني المركز وجنـديرس-في ناحيتي عفرين قرى على

.  سوية"العرب واألكراد التي يسكنها"

جمن العرب تقصي موضوع تاريخ وجود القسم األخير وب مـن بعـض   الكرد. في
واحدة أو مجموعة أسرية،  المسنين، تبين لنا أن قدومهم إلى المنطقة تم على هيئة أسرة

 :مدى عشرات السنين، ويمكن بيان تلك المراحل على النحو التالي وعلى
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: المرحلة األولى

من أبناء عشيرة النعيم والجيس ثم العميرات ، وقد جـاؤوا إلـى    كان أول القادمين
بفي المنطقة شكل توافـد   النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
سعمواش الألصحاب سرويُأ ألسـباب اجتماعيـة أخـرى    العمل، ووأ وراء الكأليا ي

طول عهـدهم مـع  وقد تكرد معظم النعيم والجيس بسبب. كالنزاعات العائلية وغيرها
قرى عرب أوشـاغي  فينعيم ال ذلك :على ةل أمثوخير وج وغيره،ا زت البطريق األكراد

عين الحجرجيس وال، ومسكة وديوان إلخ في قرى ...  .

القوميـةها على خصوصيتت العميرات فقد حافظغالبية أما ، وذلـك العشـائرية
الطويل والبسبب اختالط إال أنهم، القريب نسبيا مجيئه ال وا أصـبح، مع األكرادوج ا تز هم

 . من األمور االجتماعيةالكثير العادات والتقاليد ومن حيث أكثر قربا من األكراد

: المرحلة الثانية

مناطق سكناهم شرقيمن كان سهل جومه ممرا لمربي الماشية الموسميين العرب
لـواء  فصـل  بعـد   . وفي لـواء اسـكندرون  سهل العمقإلى حلب والبادية الشامية،

عن سوريا في العقد الرابع من القرن ا يتردد علـى  بعضهمراح لعشرين، االسكندرون
ج فـي  واإلقامةالبقاء ت عالئالت منهم الكرد وسهل جومه منها خاصة، ثم فضل. منطقة

وخاصة في بعض قرى منطقة وال . ناحية جنديرس تحديدا سهل جومه

المنطقة للعمـل  تقصدية العرباألسر مجموعات جديدة منكانت وفي الفترة ذاتها
اعهم بأنهن ت الق ؛ على الفالحين األكرادالعربية العمالةنفضلويكانوا لدى اآلغوات الذين
، بخالف الفالحين األكـراد  دون أي تعويضو ، متى شاؤواهؤالء يمكن االستغناء عن

وحين تطبيق قـانون اإلصـالح   . من أبناء المنطقة، وخاصة آغوات آل شيخ اسماعيل
مزارعين واستقروا، القانونمن هؤالء العمال الزراعيينمن بقي من استفاد الزراعي ،

 في مكان إقامتهم .

أيضاً سلخه عنإثر، لجأ إلى المنطقة بعض عرب لواء اسكندرون وفي هذه الفترة
 ، ويعرفون باللوائيين،"… عجان، وقط، وحركوك" ومن أبرز عائالتهم. الدولة السورية

وقـد، وهم على المذهب العلوي، ومنهم من تسلم مسؤوليات هامة في محافظة حلـب
عالء الدين عجان ثم أمـ ، أصبح سـر  ين عضوا في قيادة فرع حزب البعث في حلب،

وله السوريا محافظ حلب،  . خوة ضباط في الجيش
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: المرحلة الثالثة

 . ن اإلصالح الزراعي في سوريا في ستينات القرن العشرينوتطبيق قانكانت أثناء
 تم توزيع أراضي االنتفاع على عشرات األسر العربية التي تنحدر من البادية منحيث

لجنة التوزيعمن وبتسهيالت مربي الماشية الموسميين، وعلى آخرين جيء بهم حينها،
هم ال وأحـو يطـة بجنـديرس   ، بعـض القـرى الم  حفي استقرواف ناحية جنديرس،في

حالياً  . االقتصادية جيدة

: المرحلة الرابعة

قسم آخر من العرب بعد استقر  لعقد السادس من القرن العشرين،ا في مدينة عفرين
من قرى وهم جبل سمعان سكان بقصد نبل ودارة عزة وحيان ،: منطقة  وسكنوا عفرين

 العمل والتجارة، ولهم فيها أمالك وعقارات واسعة، وأوضاعهم االقتصادية جيدة .

ل ( وقد قمنا من جهتنا، بإجراء إحصاء تقريبي، من حيث العـدد   لعرب في المنطقة
أن نكونف )، واألصل العشائري  :وفقنا في ذلك نرجوا
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واسم القريةوعدد األسرالعشيرة اسم القرية عدداألسر العشيرة

4- جيسيحمام2- حسانيقيلة
10- بوصالحنسرية2- عميراتجويق

2- عجيليمنال خليل15- عميراتكمروك،عربشيخو
2- بوخميسديوان10- عميريترطويل

7- عجيلي،بوبنيقيبار50)١ (تبة قره
26-زيد حضر،بنيفريرية3- مجدميمسكة تحتاني
1- عميريوقانيف مروانة1- مجدميمسكة فوقاني

1- خراجيكمش برج10 جنيدان،صالحي، عجاج،حديديتل سلور
8-بكاري بني زيد،تحتاني مروانه9-عجيلي27- نعيميجلمه
9-سعيد عجاج،بنيلكه حمي8- سبخات، حديديإسكان

ع6- عميري، بني سعيدتل حمو 1- خراجيبدالرحمن شيخ
سلطاني،مالحيمحمدية

14- بني نايف،حضر
7- صالحي،عميريديربلوط

عجاج، صالحي،حجيلر6- عيساوي،حضرحاج اسكندر
30- دملخي

5- عجاج،عجيليأبو كعب4- عيساوياشكان غربي
1-زيد بنيرمادية1- حضرقوربة

35- عجيلي )٢ (ويرغان3- حضرقوجمان
7- أكثرهم نعيمترندة35- بوبنامرساوا

10 ؟كفرمز5- مجدميعرب ويران
10- عميري،حيدريبرج عبدالو4 ؟Gu.'Elkê علكة

10- منهم عميراتمعراته93- عميريباسوطه
17-ي عميربابليت، مزرعةحسون100-تات ،50-،بوبنا200- عميريعفرين

16- عميريآستارو50-بني نايف عجاج،جنديرس
4- حضرمزرعة فريرية1- بني زيدغزاوية

51- لهيبي، حسانيشوارغة300- تاتأناب ومريمين
3- تاتكورزيل جومه؟ عجيليقسطل كشك

14- عميراتكفير

                                                          
 . وفدوا منذ حوالي مائة سنة-١
ثم استقروا بعد فائق آغاوديرسوان جاء بهم العرب في قرى ويرغان، ومرساوا، وعرب ويران،-٢

. اإلصالح الزراعي
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1998 قـاطنين  ، يكون عدد العرب ال وبموجب إحصائنا التقديري الذي أجريناه عام
و وهو في المنطقة، سبعة أفـراد،   على ضوء متوسط عدد أفراد األسرة الريفية السورية

نسمة، أي حوالي عشرة آالف فرد مـن إجمـالي      =9107 × 7أسرة : 1400كالتالي
 العدد اإلجمالي للمقيمين الفعليين في منطقة عفـرين حسـب اإلحصـاءات    ؛185699
موزعة بـين بعـض   تقريبا أسرة عربية األصلمائة إلى، إضافة1998الرسمية لعام

وبذلك تبلغ نسـبة  .  ه وعين الحجر، ويعتبرون حاليا من المستكردينچ القرى، مثل هيك
5 فئـة  26 ينتمون إلـى أكثـر مـن    وهم، % العرب إلى باقي سكان المنطقة حوالي

. ومجموعة عشائرية

ومعظمهمالع ربغالبی ة  يقيمو مريمين وأناب ، ماعدا قرى في سهل جومه وقراها،
. العربية والكرديةب يتكلمون وشوارغة ،

إلى المنطقة في سنوات الجفاف بعض العرب الرحل من مربي الماشية،كما يأتي
يغادرونهـا فـي   وهم حوالي ثالثة آالف نسمة،2000 عامصيف بلغ عدد هؤالء فيو

ريـف  كما أن عددا غير محدود من األسر العربية مـن منـاطق   . آخر فصل الخريف
سنويا للعمل فـي قطـاف الزيتـون والقطـن     تأتي حلب، تصل أحيانا إلى عدة آالف،

الموسميةاألعمال وغيرها من  . الزراعية

المجموعت في منطقـة  حاليا ني ن الرئيسيتي ن العربيتين العشائريتي وسنتحدث هنا عن
 . هما العميرات والبوبنةو ، عفرين

البوبه نا

محافظة الرقة فـي منطقـة   م وجودهويعود .  منطقتهم األصلية ضفاف الفرات في
وكـيال  صالح البنـاوي فقد كان المدعو. إلى النصف األول من القرن العشرينعفرين
الحقول الزراعيةل  بين مدينة عفرين وقرية كفرشيل، فتجمع حوله جوزيف خوام، مالك

سـكنية لهـم    قرية زيدية أوالً، ثم بنوا دورابأقرباءه، وأقام معظمهم في مدينة عفرين،
الشارع المحاذي للنهر . يعرف باسمهم على الضفة الغربية لنهر عفرين، وصار ذلك

ت الماشية وخاصة البقر، كما يعملون بالتجارة والزراعة ربية يعمل معظم البوبنا في
ا والرب .

" بيـنهم  ظهـر . وقد دياب الماشي" والبوبنا مرتبطون برئيس عشيرتهم في منبج
رجب السفير وأفراد هـذه المجموعـة   . كعضو دائم في مجلس مدينة عفريني مؤخرا

كثيـرا ، ويكثـرون مـن    العشائرية اليميلون إلى االهتمام بالدراسة والتحصيل العلمي
. االنجاب
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عميرات ال

. النصف الثاني من القرن التاسع عشرأواخر يعتقد أن اتصالهم بالمنطقة يعود إلى
. من بابليتحمود غزالن العشرين، زعيمهم في النصف األول من القركان و

المـدعو  كانفي المنطقة، فترة الوجود الفرنسيفي و
 ، عناصـر الميليشـيا الفرنسـية   إضافة إلى كونه منزكرا

بنفوذ كوررشيد آغا شـيخ إسـماعيل   وثيق مرتبطا بشكل
حينهاقد و، زاده .  أعلن زعامته للعميرات

،العميـراتفي زعامـةعلي تيري ظهر المدعوثم
رضخ لهم في نهايةو فاصطدم مع آل شيخ إسماعيل زاده،

. األمر

 . زعامة موحدة فـي المنطقـة  حالياوليس للعميرات
عدة عائالت معروفة، مثل حسون وعرنة وقرعاولكن فيها
وتربيـة  الزراعة والتجـارةب العميراتويعمل … وغزال
ومـن  . ، وبينهم عدد البأس بـه مـن المتعلمـين   الماشية

 المعروفة، العضو السابق في مجلـس الشـعب   شخصياتهم
 . محمد علي قرعا
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الثالثبحث ال

ـَّـور   Qurbetالن
كانوا رحـال  .  ولغتهمهم مالمحفي جماعة من عنصر متميز: ورأو النَّ القرباط )١ (

التنقل من منطقة إلى أخـرى،  ب يسكنون الخيام، وال تزال قلة منهم تعيش حياتها السابقة
 غالبيتهم استقروا في دور سكن ثابتة في عفرين وحلب .إال أن

يتكلم القرباط عدة لغات مثل الكردية والعربية والتركية، إضافة إلى لغتهم الخاصة
. التي اليستغنون عنها

يصعب التأكد من الهوية القومية للنور، ولكن يعتقد أن للغتهم صلة باللغات اآلرية
هـي  Lawirو تهم وعشـائرهم مثـل    Gemarîالشرقية، كما أن بعض أسماء عائال

قد . ووهم من حيث السحنة واألوصاف العامة يشبهون سكان شبه القارة الهندية. كردية
أ و أوردت بعض الدراسات الشرق األوسط ن هؤالء هاجروا من بالد الهند نحو الغرب

 وأوروبا في عهد االسكندر المكدوني .

في الخيكان وقـد تغيـر الوضـع    . بجوار القرىام قرباط منطقة عفرين يعيشون
استقر حاليا، في منازل خاصة بهـم فقد فـي مـدينتي    معظم الباقين منهم في المنطقة

بلدة جنديرس . وعفرين وبلدة جنديرس 50 يوجد في  أسرة، وهـم مـن جمـاعتي     نحو
Gemarî وLawir . حـارة  ون يسـكن، وهـم أسرة100 عددهم في عفرين عنويزيد

. Gemarî وReqreq وهم من جماعتيدينة شمالي الم"زيدية "

زعامات قديرة، تحظى باحترام سـكان القـرى التـي كـانوا     قديما كانت للقرباط
. يرتادونها

وا أو نشاط اقتصادي مميز لقرباط جماعة قليلة العدد، فقـد  .  ليس لهم مهنة محددة
ي مختلـف  فـحاليا رجالهمويعمل . يصنعون الغرابيل من جلود الحيواناتقديماكانوا

اليدوية  . هو حفاظهم على لغتهمخاصة وما يميزهم.  األعمال

                                                          
باصلة وجودأعتقد-١ . هناك جبال الكربات في البلقانكما لغربة واالغتراب، السمهم
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البحث الرابع

اللغة في جبل األكراد

بمنطقة عفرين يتكلم أكراد العـرب غالبيـة  يجيدكما . الكرمانجيةتها لهج الكردية
. العربيةن ويتكلم حيث، سكان قرى مريمين وأناب وشوراغةسوى، أيضا التحدث بها

وسمات وللكرمانجية في منطقة عفرين مميز، بحيثبشكل ينطقها األكراد خاصة،
. يمكن معرفة أكراد عفرين بمجرد الكالم ولو كانوا في أقاصي الدنيا

و الكلمة ما أمكن، بحيث تخرج شديدة االختصار مدمجـة   ضغطون فنطقهم سريع،
 ناقصة األحرف أحيانا .

الكرمانجية بلكنة تميل إلى العربيـة قلـيال  من المنطقة في القسم الجنوبي تحكى
المفردات العربية،  في النواحي الشمالية الجبلية، وخاصـة فـي نـاحي   تيأما وتخالطها
إلى ديرسوان وعشيرة بيان، فتحكى استعمال كلمات بلكنة تميل  تركية . التركية مع

نطق النواحي والقرى عـبعض ويتميز  ن األخـرى، الكلمات واألحرف في بعض
شكل اختالف بعض الكلمات وذلك على خاصة لفظ  أو احي، بتلك النـو ، ووجود أخرى

شكل Ji اختالف في الضمائر وتصريف بعض األفعال حرف الجر  .. . ، أو صيغة

النواحي  الشمالية الحدودية : ففي

عش شيخان وبيان حيث JiLi، يقلب حرف الجر وآمكان ائر كما إلى فـي  هـو ،
كثرة الكلمـات والمصـطلحات   ويتميز حديثهم ب.  السورانية""الجنوبيةاللهجة الكردية

. ، وهو إرث قديم من أيام الدولة العثمانيةالتركية

ناحية آمكان يث فحد تشديد نهاية بعض الكلمات، والضغط علـى  يلتزمون ب سكان
صارمة وحادة الحروف، والحديثو فتصبح وهـم يسـتبدلون   .  قوية ومحببة في النطق
eêوضمير الغائب مخاطب îضمير ال فعبارة في نهاية الكلمة بالحرف ، : 

Tu dixwazî ــبح ــبح Ew dixwaze، وTu dixwazêتص  Ewتص
dixwazê . نهم يلفظون فعل الكونأكما BûBî Hatin ويصرفون الفعل، على شكل
يلفظـون ضـمير اإلشـارة    كما . الحاليTê بدال منDitê بشكلأصوله القديمة على
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Win لبشك Hûnوذلك خالفا للمناطق الجنوبية التي تستعمل ،Winيمكن تعمـيم   . و
 على عكس سـكان المنـاطق   . في المنطقةالنواحي الجبليةكافة هذه المالحظات على

وتصريف فعل الكون ، السهلية الجنوبية الذين يحافظون على ضمير المخاطب واإلشارة
و المعروف ولفظه كما هو .  بشكله

قرية كثيرا ما يستبدلو الشيخانية سكان الحـرف  بهـاالمحيطـة بعدنلي والقرى
U I الصوتي  بـدال مـن   DikixêDikuxê، فيقولن مثال في الكلمة بالحرف الصوتي

وهكذا … ، "قرية "Gund بدال منGind و ، "يسعل "

اإليزديون :  أما

te yeÊ بـدال مـنE te ye :  فيقولونe على شكلêالملكيةفيجعلون ضمير
، التي تدمج فـي حالـة وجـود     أنت سوف""Tu  dêأما الصيغة الكردية  .  لك"هو "

و وتلفظ في العامية الكُرداغية على هيئةTiwê أوTuyê تصبح الضمير بدال عن االسم
Tê فهم يلفظونها على شكل ، Teأي باستبدال الحرف الصوتي êبـ eمـا، وهـذا

و  ي ناحيـة شـكاك، وعلـى وجـه     خاصة فـ يالحظ بشكل واضح في القرى اإليزدية
وغيرهاالخصوص في بلدة شران وقرى سنكرلي، بافلون، قسطل  . جندو

فيو خاصـةو شكاك وفقيران ، معظم اإليزدية ، يميلـون االسـم    كبار السن منهم
e ê المذكر بالحرف بدال من Ew bave te ye :، مثال بدال من أداة إمالة االسم المفرد
Ew bavê te ye هو والدكأي : . 

: Cûmêقرى سهل جومهوفي المناطق الجنوبية السهلية في

تخـتلط بكـرديتهم   لكن بصورة عامة، والمعروف يحافظون على اللفظ القواعدي
و  خاصة لدى الجيل الشاب . الكثير من المفردات العربية

وخاصةو يسـتبدلون عالمـة   ؛وشـيراون في ناحيتي جومه معظم أكراد عفرين
 . "والدك "teê Bav بدال منteî Bav : ، مثالÎبالحرف Êذكر السم المفرد الما تعريف

Robarîفي و  : ناحية روباري

، ها هم يمطون نهاية الكلمات عبر إطالة الحرف الصوتي األخير منو، فحديثم مميز
خرجـون كلمـاتهم مـن عمـق     ي و بحيث يعرف الروباري بمجرد نطقه جملة واحدة،

Ke ولديهم لفظـة خاصـة بهـم وهـي      . بشيء ماالتي تبدو أنها مضغوطة حنجرتهم
و كاف مخففة"ب " مثـالك : استعماالت ودالالت عديدة، أهمهاذه الكلمةله ؛   : أداة استفهام
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""خ x"نهم يستبدلون الحرفأكما . ستذهب؟هل Ke tu kê herî؟ "سـعال في كلمة
ik xKu الحديث"ح "بالحرف .  ، ويظهر ذلك جليا أثناء

 : Şêrewaواجبل شير في

بـدلها  التـي، كثير من الكلمات الكردية األصيلةيحافظون على ال يزال سكانهاما
يخففـون مـد   فهـم، ولكنتهم في الكالم مميزة. العربية أو التركيةبالكلمات اآلخرون

AE ما بين الحرفينه بفتح الشفتين أكثر من الالزم ليصبح لفظA الحرف الصوتي .  و
مثل باسوطة وبرج عبـدالو  " ليلونذية لجبل كما أن سكان شيراون وقرى جومه المحا

. Evene بـEv يستبدلون ضمير اإلشارة ، وكورزيل غزاوية وشيح الدير"

مثلناحيت بكلمات خاصة استعمالنم سكان شيروانيكثر كما ، أخ" براكـو  ":  هم
. .. ولد"" عه جي

على نقاء ، إال أنهم حافظوا وشرقاًاً من القرى العربية جنوببهم قرمن رغمعلى ال و
إلى حد بعيدمن لغتهم  ونادرا ما يستعملون المصـطلحات العربيـة إال   ... تأثير العربية

 . في حدود الضرورة التجارية أو ما شابه ذلك

 أن أكراد عفرين خير من يطبقون قاعدة إمالة األسماء في اللغة مما هو معروف ،و
"م "حنَّان "الكردية، فعند تطبيق قاعدة اإلمالة في االسم أما، Henên"ينحن ثال، يصبح

ويلفظون ذلك االسماالسم كما فياإلمالة فيكثرون ، في النواحي الجبلية الشمالية خاصة
" .. .من االسم منَّان Mênên"مينين "من االسم حنَّان، و Hênên"حينين على شكل

في الحديث تميزهم بمجرد نطقبهم لكنة خاصةالطبالة والشيوخ ولكل من فئات
 .خففة على هيئة لهجة زازا الكرديةم" ز" فالشيوخ يكثرون من حرف. جملة واحدة

أأرى و هو لجم أن وبسـيطة  رشيقة سكان باسوطه، فلهجتم ل الحديث في المنطقة
 ، ربما ألنهم يخففون حرف الراء ويلفظونها دون تشديد في كل األحوال تقريبـا .وشفافة
التطبيقو اللغة الكردية هم يجمعون بين لغة، الصحيح لقواعد سـكان   وهي من صفات

عموما  .، وبين الكلمات الكردية األصلية لدى سكان جبل شروا سهل جومه
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