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 البحث األول

 

 مقدمة

كتشف بيئته وتأمل في محيطه، رأى مئات اعندما تعرف اإلنسان األول على ذاته و
تحدث في الطبيعة أمام الضارة، المفيدة منها والمخيفة، والممتعة منها  ؛األمور العجيبة
 تلك وهو يتأمل في. أن يرى بعينه المجردة أحداً يخلقها أو يقوم بها بصره، دون
، مثل ظهور الشمس والقمر وغروبهما، هطول المطر الكثيرة تناقضةالظواهر الم

والثلج، حدوث البرق والرعد، السيول الجارفة والفيضانات العنيفة، النيران القوية، 
عتقد أنه ا… الحياة والكون مظاهرف ومختلالخصب والجدب، المياه العذبة والمالحة، 

وتجليات  إال إحدى مظاهرها هيالبد من وجود قوى تصنع تلك األمور كلها، وما 
فأطلق على تلك . أيضا وصراعات اوربما كان بين تلك القوى ذاتها حروب. إرادتها

 ."ةلهاآل"الطبيعة اسم  التي تتحكم فيالقوى الخفية الجبارة 

، وظائفهمنها  واحد كللو ،اآللهةمن  ديعدالسان أن هناك في البداية، اعتقد اإلن
كإله الشمس، وإله القمر، وإله البرق والرعد، وإله المطر، وإله بأسماء مختلفة،  سماهاو

عن ، الغابرةالعصور  في مواقعكشفت الحفريات قد ف. الخ …له الخصبإو ،السماء
أصبح لكل شعب أو إقليم أو  حتى، ملها اإلنسان القديبجالتي  أسماء العشرات من اآللهة

 . إله من أكثرمدينة، 

 على وجود إله واحد "زرادشت"من قبل النبي  األمراستقر  ،في عصور متأخرةو
أطلق كل شيء، ولم يخلقه أحد، ولخالق  فهو. وما بينهما مسيطر على األرض والسماء

 Xwedanأنه من  وأ .لم يخلقه أحدو "الذي أعطى نفسه"، Xweda اسم األكراد عليه
 . يتفق مع التفسير العلمي لوجود اهللا تعالى أيضا وهذا ،)المالك أو صاحب الشيء(

 خلق كائناتاإلله األوحد وعلى ضوء هذه المعتقدات الجديدة، كان االعتقاد بأن 
الطبيعة في نفذ أوامره في شؤون الخالئق، وتتصرف توهي ، مقدسة سميت بالمالئكة

 . والكون بمشيئته
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 عتقدات الدينيةللم مالمح

 فترة ما قبل الميالدل الكرد.منطقة ج في 

 

يؤكد الباحثون أن الحياة استمرت في حوض نهر عفرين علـى مـدى عشـرات    
قرية زراعيـة تعـود إلـى العصـر     توجد  ،تل عين دارا فبجانب .اآلالف من السنين
ـ  كما توجد .م.ق /5000–8000/الحجري الحديث  ع األثريـة  عشرات التالل والمواق

يسـتبعد  التعود إلى فترات قريبة أو بعيدة من ذلك التاريخ، و ، وهيدون تنقيب األخرى
ما هو معروف حتى للمعتقدات وعبادات قديمة سابقة  مؤشرات مدفونة فيها تعود وجود

  .اآلن في المنطقة

هيكـل   اكتشـف  ،"منطقة عفرين"في جبل ليلون  Duderiyêفي كهف دوده ريه ف
 كان يقوم بدفن موتـاه  على أن إنسان نياندرتالبحالة دفن تدل  ينياندرتالفل لطعظمي 

 الطفل المـدفون رأس رمح من الصوان على صدر  وجدكما ، "قبل أربعين ألف عام"
ربمـا   ،معتقدات وأفكار وطقـوس  ت هناكه كانأي أن، حجرأملس تحت رأس األخرو

 . تصلح أن تنسج عليها عقائد دينية ولكنها ،كانت بدائية

أحد أقدم معابد ما قبل الميالد فـي منطقـة عفـرين    هو معبد عين دارا  قد أنويعت
، وال يعرف بالضبط اإلله الذي شيد المعبد ألجلـه، إال أن  القديم بنائه مالمح حافظ على

. )١(قبـل المـيالد   الثانياأللف من  الفترة الحثية الحديثة يعود إلى اآلثاريين يفيدون بأنه
يـدل  ومصلى، وعلى بابه آثار أقدام بشرية بمقاييس غيـر عاديـة،    في المعبدويوجد 

المعبـد   بـاب  يحـرس و. يهترتيب توزعها على طقس معين في العبادة عند الدخول إل
 لدىتشير وهي وأروقته أسود بازلتية ضخمة مع أشكال لإلنسان الثور وتماثيل أخرى، 

ـ "عشتار"أنه كان إللهة الجبال إلى بعض الباحثين،   رمـزه  -هـدد  "ه الطقـس  ، وإل
  .)٢(في مرحلة معينة من تاريخه ، مكانة عالية لدى المتعبدين في هذا المعبد"الثور

التي تعـود إلـى العهـد األخمينـي      تل عينداراعثر في السوية الخامسة من  كما
عليهـا إلـه الخيـر الزردشـتي      نقـش  ، على تميمة من الحجر البلـوري "الفارسي"
 ./179أبحاث الندوة العلمية، ص/، قرص الشمس المجنح الممتد مع "أهورامزدا "

                                                           
 .م.ق1200، والفترة الحديثة يقصد بها بعد عام /139عبد اهللا حجار، كنيسة مار سمعان ص/  -١
يـة  يوانات الخرافية على األبواب والممرات، هي من عـادات الشـعوب اآلر  رسم األسود والح إن -٢

 ./19ص ،علي أبو عساف، معبد عين دارا. د/ ،لحماية المكان بطريقة سحرية
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، يوجد نحت لرأس ثـور  "شيروان" قسم وفي قرية خراب شمس على جبل ليلون
لم يبـق  (وقرص للشمس على نجفات بعض الدور األثرية القديمة، وعلى واجهة معبد 

رسم نافر لقرص الشمس والقمر، أحاط بهما من كـل جانـب    )منه سوى نجفة ضخمة
ويقول الباحثون عن ذلك، بأنه ربما كان مـدخال تابعـاً   . ثور وإكليل من الزهر رأس

 ./105حجار، مار سمعان، ص/، لمعبد وثني من القرن الثالث للميالد

هي مـن العبـادات اآلريـة     )١(الطبيعة كالقمر والشمسوعناصر عبادة مظاهر و
قمر في جبهة الخيـر  القديمة في كردستان، حيث كان الزردشتيون يعتبرون الشمس وال

للشمس مكانتها المرموقة في الديانة الزردشتية قديما، فهـي عيـون   ف. ومكافحين للشر
اإلله اعتبرها الهوريون قبلهم إلهاً، وسموه و، /375دياكونوف، ص/، "آهورا مزدا"اإلله 

 . اتهموإليها في صلحالياً اإليزديون يتجه و ،لحقيقةل النور وإلهل امنبع "ميثرا"

كان يعبد في جبـل   "نابو"ن اإلله أتقول المصادر التاريخية ة إلى ما سبق، إضاف
في مناطق ليلـون إلـى نهايـة القـرن الرابـع       تهواستمرت عباد، )٢("سمعان"ليلون 

، أيضـا  في القرون السابقة للميالد ومـا بعـدها  و ،/83-81بولص يتيم، ص/، الميالدي
الحالية، وال يـزال   "كفر نبو"قرية  ، وأضخمه في موقعوكانت له هياكل هامة منتشرة

لهـة القديمـة لـدى    من اآل "نابو"و. دارجاً بين األكراد في جبل ليلون "نبو"اسم العلم 
اكتملت هيئته ووظائفه لدى اآلشوريين، وأنيطـت بـه الحكمـة،    وقد شعوب الرافدين، 

  ./جورج حبيب، اليزيدية بقايا دين قديم/، "ينبوع الحكمة"وأصبح ينادى 

، أن القاطنين على ضفاف /55رحلة العشرة آالف، ص/كزينفون فيذكر في كتابه  أما
 . كانوا يقدسون أسماك النهر ،"عفرين"نهر كالوس 

على مدفن أثـري   "ساتيان"كما أفاد بعض نباشي اآلثار، أنهم عثروا بجوار قرية 
ـ    ي قديم ضم رفاة موتى، وفي وسط المدفن تمثال ديك أجوف بحجم أكبـر مـن الطبيع

 .احمر اللون، وهذا والريب من طقوس العبادات الوثنية والمسيحية الحقا

، "شـيخو "يدرج لدى األكراد في الجبل، دون غيرهم من شعوب المنطقة اسم كما 
مـن   كـان ، و)نسبة إلى الشعب الكاشي من أسالف األكراد(وشيخو هو اسم إله كاشي 

 ./دياكونوف، ميديا/، ه األرضكبار اإللهة المحبوبين لديهم، وسلطان اآللهة، وإل

                                                           
 فـي  الخليل إبراهيمقوم  هيعبدولمياه، اإله القمر و وهو "سين" هو كان اإلله الكبير في بالد الرافدين -١

 /.116فرزات، ص .د/ و  ،/ 382لفيليب سيربج، ص –ز الرمو". / حران" و" أور" مدن
اإلله نبو  نسبة إلى "نبوجبل " حتى القرون األولى للميالديسمى  -سمعان الحالي –كان جبل ليلون  -٢

 .، موجودة بالجوار الشرقي للجبل، وكفرنبواسم بلدة "نبل"وال تزال أسماء مثل . الرافدي
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هوري، ظلت االميت "ميثرا"، أن عبادة اإلله /51ص/، ويعتقد الباحث جورج حبيب
قائمة في الشرق األدنى وفي أوربا حتى القرن الثاني للمـيالد، ويرمـز إليـه بطـائر     

كانـت  و، انتقلت عبادة ميثرا من الشرق إلى الغرب على يد الرومانقد و.  )١(الطاووس
 ئيـة ميثراالنات شعبية في العهد الروماني، ولقيت الزردشتية واأكثر الديمن ميثرا  ديانة

ـ  مـا في القرن الثالث الميالدي ترحيبا عظيما وخاصة بين الجنود الرومـان، ألنه   اكان
ـ  لفترةالصراع المستمر بين الخير والشر، وقد بدا األمر  انيجسد  آلمن الزمن بأن الم

 ./369فيليب حتي، ص/ديانة ميثرا، لحية أو يفوز المسلهو إما 

أن طائر الطاووس في المعتقـدات اإليزديـة،   باإليزديين،  كتابوسيأتي الحقاً في 
، وله نقش مزدوج يحـيط بـدائرة ضـمنها    "طاووس ملك"يرمز إلى رئيس المالئكة 

 .م537يعود تاريخ بنائها إلـى عـام    ،صليب موجود على مذبح كنيسة في قرية كيمار
لتي تحيط بالصليب المتساوي األضالع، وهو شكل موجود بكثرة على اآلثـار  ا الدائرةو

ترمـز إلـى األرض   : اإليـزدي  هي حسب المعتقد، )٢(التي تعود إلى الفترة اإلغريقية
ن الصليب الميتـاهوري متسـاوي األذرع،   أ أيضا وكما هو معروف. وجهاتها األربع

 . ىل ذراعه السفلوعلى خالف الصليب المسيحي الذي تط

بخصوص الدالالت الدينية القديمة لبعض المـزارات القديمـة الموجـودة فـي     و
الذي يقع على قمة جبل شـيخ   شيخ بركاتمزار أن يعتبر اإليزديون والدروز المنطقة، 

في فترة ما قبل الميالد حتى القـرن األول   المزار بركات، مقاماً ألحد شيوخهم، وكان
، /46شعث، قلعـة سـمعان، ص  /، إله الصاعقة "زيوس"للميالد، معبداً لإلله اإلغريقي 

 . "أثينا وزيوس"مثلما كانت مدينة سيروس مركزاً هاماً لعبادة اإللهين 

 "بارسـي " Parsêاإليزدي فوق جبل  Parse Xatûn "بارسه خاتون"مزار  وعن
إنه كان موضع مقام داود  ،المطل على أعزاز من جهة الشمال الغربي، تقول المصادر

 . /97-96ابن الشحنة، ص/، لسالم ومعبدهعليه ا

 . دإن فيها قبر أخي النبي داو: وعن زيارة حنان المعروفة، يقول عنها ابن الشحنة

                                                           
لشمس والنور، وتصور األسطورة اآلرية القديمة اإلله ميثرا اوهو إله الخصب والخضرة  "ميثرا" -١

شاب قوي، يصرع ثورا كبيرا بخنجره، ليسقي بدمه كل نباتات الحقول، ويخلق من أشالئه كل  بهيئة
 21في  وكانون األول، أما عيد قيامه من الموت، فه 25وعيد ميالد ميثرا يقع في . حيوانات البراري

 . "يوم عيد نوروز "يعي آذار، يوم االنقالب الرب
 .اليونانية والرومانية والبيزنطية: نقصد بالفترة اإلغريقية العهود الثالثة -٢
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، "سـيروس "بجوار المدينة األثرية القديمة  "نبي هوري"أما المزار المسمى حاليا 
ابن /، د مقتلهأحد قادة النبي داود، حيث دفن هناك بع "أوريا بن حنان"فيقال أن فيه قبر 

 ./225الشحنة، ص

ومما يلفت االنتباه أن النجمة السداسية التي ترمز إلى الديانة اليهودية والنبي داود، 
الدور القديمة التي يعود بناؤها إلى القرن التاسع عشـر للمـيالد،    العديد منتوجد على 

 Çobanaوبـانلي  چو Maratêمعراتـه   قـرى  وقد وجدت ذلك على بعض الدور في
 Qere curnê "قـره جرنـه  "، وترنده، وهناك قبر في مقبرة مزار Gazêغازي تبه و

كما كان هنـاك سـكان يهـود فـي     . )١(منقوش على واجهاتها األربعة نجموم سداسية
 . في عشرينات وثالثينات القرن الماضي الكرد.ج

ماء إضافة إلى ما سبق، فإن أكراد عفرين ال يزالون يقسمون بمكونات الطبيعة، كال
بجمرات النـار لحمـايتهم مـن     صغارهم ويلدغون، ..والشمس والقمر والتراب والنار

 . هامكطقس  بالنارالمقدسة يضيئون األماكن كما األمراض واألرواح المؤذية، 

 : لمرحلتينحمل في طياته دالالت دينية ي، أعاله ما ذكرن نعتقد أ

 المعتقـدات  مـن وآلهتهـا   كان تقديس الطبيعة وعبادة قواهـا : ما قبل الزردشتية
، منها الصـليب المتسـاوي األذرع   المقدسة أيضا رموزها بعض لها تكانو. الرئيسية

الذي اليزال يرسم على أجساد األطفـال المرضـى، أو    "ميثرا"الميتاهوري رمز اإلله 
 . تعلق باألطفال والحيوانات، كما يرسم على األدوات المنزلية

 "نازاتيـا "كـان   "أسالف األكراد"لهة الميديين آ وجدير بالذكر أيضا أن اسم أحد
، نازو، نازليه، ناز، هو اسم علم مؤنث اليتداوله غيـر  Nazêومن المعروف أن نازي 

 . ، وربما كان على صلة وثيقة بهااألكراد

 .في معتقداتها كما ذكرنا سابقا علياكانت للنار وللشمس مكانة : عهد الزردشتية

التي أتينا علـى   والتقاليدعتقدات والمؤشرات الطقوسية على ضوء هذه الموهكذا، و
في منطقة عفرين بعض المعتقدات من عصـر  تشاهد ذكرها، يمكننا القول إنه ال تزال 
 .ت المسيحية واليهودية والزردشتيةلديانامن االعبادات الوثنية اآلرية، وطقوس 

                                                           
ربما كانت . م1913/هـ1332قبر خليل بن رشيد حسن فاتيكو من قرية كوبلك، وفاته في عام  هو -١

الكرد من المسـلمين  .ج النجوم واألشكال السداسية من عمل البنائين اليهود، ففي تلك الفترة كان سكان
التي كانـت تنشـط    المذكور كان على عالقة بالماسونية صاحب القبربأن  يقال ولكن. واإليزديين فقط
 .م1885وكان لها مقر علني في حي العزيزية سنة  ،حينها في حلب
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ائد اآلرية القديمـة،  وما يدعم قولنا هذا أن الدول والشعوب التي كانت تدين بالعق 
، ثم تلك التـي  والفرسوهم الهوريون والحثيون، أو التي اعتنقت الزردشتية كالميديين 

، أو عموما اعتنقت اليهودية كالساميين، أو التي عبدت اإلله نابو كاآلشوريين والرافديين
اإلله زيوس كاليونان، وأخيرا الدين اإلسالمي، فإنهـا جميعهـا وصـلت إلـى     قدست 

وتركت كل واحدة . فيه واالستيطان اإلقامة عبر، أو االحتالل، إما عن طريق كردال.ج
عبـر   سكان المنطقـة  حياة تمازجت مع اأثارا وعقائد وطقوس ،"ديانات وشعوبا"منها 

 .العهود المديدة
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 البحث الثاني

  
 الديانة المسيحية

 

وريـة الرومانيـة وكهنـة    محاربة شديدة مـن اإلمبراط الديانة المسيحية واجهت 
رسـمية للدولـة   الديانـة  الأصبحت إال أنها . وغيرها )١(العبادات القديمة من زردشتيه

  .عن روما هالاانفص بعد م331سنة اإلمبراطور قسطنطين  في عهد البيزنطية

ازدهاراً ازدهرت وفي القرن الثالث للميالد،  الكرد.جانتشرت المسيحية في مناطق 
ى كاألعمـدة واألبـراج   شرات الكنائس واألديرة وأماكن العبادة األخرع يتشديداً، وبن
  .)٢(نوعها، على طول المنطقة وعرضهاالفريدة في 

هد المسيحي، أصبحت بلدة جنديرس الحالية مهداً للرهبانيـات فـي   عوفي أوائل ال
كنيسة، ويشرف  800أبرشية تضم  كانتفقد  "نبي هوري"شمالي سوريا، أما سيروس 

كما ازدهرت المنطقة ازدهـاراً  . أسقف خاصفيها  )٣(ديرة والمتعبدين والنساكعلى األ
مة المنتشـرة فـي   كبيراً، وازدحمت بالسكان، وال تزال أطالل وآثار األبنية الدينية القدي

شاهدة على المكانة الدينية والحضارية لمنطقة جبـل األكـراد فـي     كل زوايا المنطقة
 .العصور المسيحية

حل بعدها الخراب ثم . على هذا االزدهار إلى بداية العهود اإلسالمية استمر الحال
استهتر  حينفي المناطق الشمالية الغربية من سوريا، وخاصة في نهاية العهد العباسي، 

  .وحكموا باستقالل عن بغداد األمراء المحليون بالخالفة

مـا  باإلهمـال  حل ولقرى والمعابد، ل كبيردمار في سببت الحروب الصليبية ت وقد
المنطقة الممتدة من إدلـب   تحولت حينمانها، خاصة عسلمت منها بسبب هجرة السكان 

                                                           
 .ميالدي 228اعتمد الملك أردشير الزردشتية ديانة رسمية لإلمبراطورية الفارسية عام  -١

الكرد إلى درجة يقول معها .انتشرت العبادة على األعمدة في منطقة ج ،مناً بالمار سمعان العموديتي -٢
 .الكرد تحول إلى غابة من أعمدة العبادة.األب بولس يتيم، بأن ج

، ويعتقد أن المصطلح كردي األصل، فالناسك بالكردية مشتق من المصـدر  "ناسك"جمع  "نساك" -٣
 . هو تصغير وتحبب للعارف والحكيم: ناسك، وال"المعرفة= ناسين "
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لغزوات اإلى منطقة حدودية ومسرحاً للقتال و الكردبل جب، مروراً "عينتاب"إلى ديلوك 
 .المتبادلة بين المسلمين والفرنجة

 بصـمات حية المسـي  تركـت ، للدين اإلسالمي الكرد.جرغم اعتناق سكان  هإال أن
استخدام رسم  ها على سبيل المثال،الدينية في القرون الالحقة، ومن تهمعلى حيا واضحة

األسـبوعية  مناسـبات  الصليب كتعويذة للحماية من السيئات، وتبنـي إقامـة شـعائر    
إضافة إلى تقديس مواقع العبادة المسـيحية القديمـة كالكنـائس    . في الوفاةاألربعينية و

  .والمزارات وغيرها

رجال دين مسيحيين معروفين، كان لهم أثر كبير على النواحي  الكرد.جأنجب قد و
 .ومن بينهـا جبـل الكـرد    الدينية والعلمية والثقافية والتاريخية لمناطق سوريا الشمالية
 :)١(المصادر التاريخيةبعض وسنذكر هنا أبرز هؤالء الرجال، كما وردت تراجمهم في 

 .م708 -633مار يعقوب الرهاوي   -

ولد فـي عينـدابا فـي    ((ن مار يعقوب أيقول المؤرخ البطريرك ميخائيل الكبير، 
هي موقع عنديبة الحالية في سهل جويق، شمالي مدينـة عفـرين   : ، وعيندابا))الجومة
كانت قرية عامرة فيما مضى، وشوهدت في موقعها مؤخرا وعلى بعـد  و. كم/4/بنحو 

ء، يعتقد أنها تعود للكنيسة التي كان يصلي فيها م من تل عينديبة قطع من الفسيفسا100
  .)٢(مار يعقوب الرهاوي

غادر مار يعقوب في بداية شبابه بلدته عيندابا إلى قرية تلعدا الواقعة على السـفح  
اماً، وبقي في ديرهـا سـنوات   الجنوبي لجبل الشيخ بركات، التي كانت مركزاً دينياً ه

، حينهـا  من عواصم العالم المسـيحي  "أورفة"الرها إلى أن انتخب أسقفاً لمدينة  عديدة
م، ودفن في 708وبقي فيها مدة أربعة أشهر فقط، عاد بعدها إلى تلعدا، وتوفي فيها عام 

 .ديرها الكبير

  .البطريرك يوحنا الرابع -

جنوبي مدينة عفرين، ويعيش علـى    Kurzêlêكان راهباً في دير كورزيل جومه
به األساقفة بطريركاً عليهم في الرها، ودامت بطريركيته ما فذاع صيته، وانتخ ،العمود

م، ودفن في كنيسة رأس العـين  922عام  يوحنا الرابع توفي. يقارب ثالثة عشر عاماً
 .الكبرى في الجزيرة السورية

                                                           
مقاالت فـي اآلثـار   : "المصدرين التاليينالمعلومات التاريخية واآلثرية حول الفترة المسيحية من  -١

 .، لألبوين يوسف قوشاقجي، وبولس يتيم"العموديون أبطال اهللا". 1977لألب بولس يتيم،  ،"السورية
 .عندما سوى صاحب األرض حقله للزراعة زيلت،يقال إن تلك األرضية الفسيفسائية أ -٢
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 .البطريرك يوحنا السادس -

انتخب بطريركـاً   .، وناسكاً على العمودكورزيل جومه دير راهباً من رهبانكان 
 .م لمدة سنتين ونصف، وتوفي في عنتاب954ي عام ف

 . م466-393 )١(مطران سيروس "تيودروس" تاودوره -

م في مدينة انطاكية، عرف الرهبنـة   393عام  "رزق اهللا " هولد المطران تاودور
للرهبنة والعبادة، فترك  اتفرغمله امنذ السابعة من عمره، وبعد وفاة والده وزع كل أمو

، ثم عين مطراناً على مدينة سـيروس  "حوارته "راهباً في دير النقيرة انطاكية وصار 
كانت لسيروس أبرشية واسعة . ثالثين عاما نحوم، وبقي فيها  423عام  "النبي هوري"

كنيسة وقرية تعج بالسكان، ومعظم تلك القرى هي ما تعرف اليـوم   800تشمل زهاء 
 . بجبل الكرد

ويعد نابغة زمانه، وألف العديد من الكتب،  كان تاودوره أحسن أهل عصره علما،
م، حيث قـدم فيـه وصـفاً    444الذي كتبه عام  "التاريخ الديني"أهمها كتابه المسمى 

مفصالً لألحوال الدينية في قرى أبرشيته، مع وصف لمدينة سيروس ومعالمهـا، كمـا   
 .شخصا من أرباب الفضيلة في منطقة مثلث سيروس 75وصف حياة 

 .م410-347مار مارون  -

، إال أن الطائفة المارونية مؤسس )مار مارون( مكان والدةاختلفت الروايات حول 
األب بولس يتيم يقول بأن الرأي الحديث واألقوى هو أن مار مارون عاش فـي وادي  

وهي حاليـا   "كفرنابو"عفرين في منطقة أبرشية قورش، بين كلس وأعزاز، ومات في 
 . قرية على جبل ليلون

ل سكان جبل ليلون مـن عبـادة   يحوت هو، مار مارون لما جلب الشهرة  من أبرز
فقد كان لإلله نابو أصنام وهيكل كبير في قريـة  . إلى المسيحية "نابو"اإلله اآلشوري 
قـرر  ف، وكان مار مارون يتألم كثيراً لـذلك،  وموضع تقديس للسكان كفر نابو الحالية
حمل الصليب وصعد الجبل، وأقام مدة طويلـة  بإيمانه، ف "ليلون الحالي"اقتحام جبل نبو 

                                                           
" ، تيو، ثيوتاو"المقطع األول  :وجميعها بهذا المعنى "ثيودورطس"أو " تيودورس"أو " تاودوره" -١

يستخدم األكراد و. رزق اهللا : باليونانية هوالكامل ، والمعنى "رزق"بمعنى  والمقطع الثانياهللا،  بمعنى
مخففة، وعندما يأخذ أحدهم النشوة لدى " ت"بـ " تاو"فهم يسمون البنات للقدسية،  Taw" تاو"أيضا اسم 

في الكردية ) هتاو -تاڤ-تاو(كما أن .. اهللا اهللا: أي …تاو تاو: ، يصرخ مشجعامثال سماع أغنية جميلة
 ).ميثرا(والشمس هو رمز اإلله الهوري . تعني الشمس أيضا
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إلى خيمة من جلد الماعز حينما تشـتد األحـوال    أفي العراء بجوار هؤالء الناس، يلج
الجوية عليه، وبطريقته الفريدة هذه استطاع استمالة أهل الجبل إلى المسـيحية وحطـم   

 .م398وهدم هيكل نابو، وبنى بحجارته كنيسة كفر نابو سنة ،  )١(األصنام

الحالية التي كانت  "براد"توفي مار مارون في كفر نابو، ويعتقد أنه دفن في قرية 
ثم تحولت براد فيما بعد إلـى مركـز دينـي    . مركزاً مدنياً كبيراً في جبل ليلون آنذاك
 . مرموق، وبنيت فيها كنائس وأديرة عديدة

دس عشـر  تيودرتس في الفصل السا "تاودروه"وعن مارون الناسك يذكر األسقف 
 :/التاريخ الديني/من كتابه 

كان مارون قد اتخذ له رابية كانت في الماضي كريمة لدى قوم من الكـافرين،   ((
، فحول ما فيـه إلـى   "يقصد كفرنبو وهيكل اإلله نبو"للشياطين  هيكالفيها حيث كان 

فـي  وكان اليكت… عبادة اهللا، ثم ابتنى لنفسه صومعة حقيرة يلجأ إليها في ظروف نادرة
بشفاء عاهات الجسد فحسب، بل يأتي بالعالج المفيد للنفوس شافيا من البخل والغضـب  

وقام نزاع شديد بـين القـرى   . ثم انتابه مرض بسيط أودى بحياته… .لحكمةلمعلما و
وكان على الحدود بلدة كثيـرة  . المجاورة رغبة من كل منها في االستيالء على جثمانه

بلت بأسرها وبددت اآلخرين، وانتزعت منهم ذلـك الكنـز   أق "يعتقد أنها براد"الرجال 
وهم من ذلك اليوم ينعمـون بمنافعـه   . المرغوب فيه جدا، فشيدوا له عندهم مقاما فخما
 .))…فيكرمون هذا المظفر العظيم بمهرجان شعبي

طائفة المارونية في سـوريا  زارت بعثة كبيرة من أتباع ال 2002أيار عام  4وفي 
، "مـار مـارون  "د، حيث أفادت المعلومات أنه تم التعرف على قبـر  قرية برا ولبنان

أيار من كل عام مناسبة دينية رسمية، وسيقام احتفال ديني في قرية  4وسيتخذ من يوم 
والقبر لمذكور صندوقي الشكل من الحجر الكلسي األبيض، محوره  .براد بهذه المناسبة

 .ن أطالل كنيسة قديمةشرقي غربي، ويقع إلى الجانب الشمالي الشرقي م

 .م459-389مار سمعان العمودي  -  

مار سمعان العمودي في كتاب تاودوره الذي كتبه سـنة   معلومات قيمة عنوردت 
إن سمعان ((: استهل تاودوره كالمه عن سمعان بقوله. م، وكان سمعان حياً يرزق444

                                                           
. كفر نـابو قرية بئر قديمة في  منمن تحت األنقاض  تم استخراج أربعة أصنامأنه  تقول المصادر -١

 . كما شاهدنا تمثالين منهما وقد تأكدنا من ذلك من سكان القرية
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ومانية، ويعرفه أيضاً الشهير، أعجوبة المعمورة العظيمة، يعرفه جميع أهل المملكة الر
 .   ))…الفرس والماديون واألحباش واالسكوتيون

ة قريبة ، ويعتقد أن هذه القري"سيسا أو سيس"م في قرية 389ولد سمعان في سنة 
 . كم إلى الشمال من قرية ميدان أكبس25التي تبعد حوالي  من بلدة إصالحية الحالية

إلى جماعة مـن النسـاك قـرب    كان في صغره راعيا للماشية، وانضم في شبابه 
جنوبي  "تلعدا"، وبقي معهم مدة سنتين، ثم التحق برهبانية هيليودوروس "سيس"قريته 

يقوم خاللها بطقـوس نسـكية شـديدة     ،جبل شيخ بركات، وظل في تلعدا عشر سنوات
م إلـى  413على نفسه تخالف نظام الدير، لذلك أبعد عن الدير، فانتقل في عام  االرهاق
بالجوار الجنوبي الغربي للقلعة، وعـاش   "دير سمعان الحالية "ة تالنيسوس موقع قري

فيها ثالث سنوات، يصوم فيها أربعين يوما دون طعام وماء، إلى أن أصـبحت لديـه   
 . إلى قمة الجبل الذي يسمى اآلن قلعة سمعان سمعان ثم ارتقى .عادة

وراح النـاس   ،ربط سمعان نفسه أول األمر بسلسلة حديدية إلى صـخرة كبيـرة  
يقصدونه من كل حدب وصوب، وكثر زواره من المتبركين به، ففكر في إقامة عمـود  
لإلقامة عليه تالفيا الزدحام الناس وتقربا من اهللا، فجعلوا له صخرة مثل العامود بطول 

ى أن بلـغ  الناس له جعله يعلي العمود بين الفترة واألخرى، إل سلَمأذرع ،إال أنَ / 6/
. م، وهو يقيم عليه عباداته وصلواته وصيامه دون أن يبرحـه 16/ ذراعاً  36ارتفاعه 

، فذاعت شهرته ى، والتنبؤ بأحوال الناس والدنياوكان يأتي المعجزات في شفاء المرض
 .في أقاصي األرض

عامـاً علـى    37م، بعد أن قضى 459تموز  26توفي سمعان يوم األحد الموافق 
كية، مطرانها وفرقة عسكرية حفاظاً علـى الجنـازة،   رافق جنازته إلى انطاو. عموده

حيث أنزلت أول األمر في قرية شيح الدير، ومنها أخذت بموكب عـارم إلـى مدينـة    
وبعد ذلك بفترة قصيرة، نقل رفاتـه  . إنطاكية، ودفن فيها يوم أول أيلول من نفس العام

طعه الناس إلـى فتـات   أما العمود الذي أقام عليه، فقد ق .إلى القسطنطينية، ودفن هناك
صغيرة للتبرك واالحتفاظ به، ويقال إنهم كانوا يطحنونه ويذيبونه في الماء ويشـربونه  

ولم يبق منه حالياً سوى قاعدته المربعة وكتلة بيضـوية صـغيرة   . بقصد الشفاء وغيره
 .موضوعة عليها
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 البحث الثالث
 

 

 الديــن اإلســالمي
 

م، 637عام الكرد في .جمنطقة  "غنمعبد عياض بن "لمين بقيادة دخلت قوات المس
مقابل اإلبقاء علـى   ،بدفع الجزيةوسلماً  "سيروس"وسيطرت على قرى جومه ومدينة 

واستمر الوضع على هذه الحالة مـدة تقـارب   . حياة الناس وحرية معتقداتهم النصرانية
لمسلمين تارة، والبيزنطيين تـارة  ثالثة قرون، كانت السلطة الدنيوية خاللها بيد قوات ا

 . أما السلطة الدينية فكانت بيد رجال الدين المسيحي. أخرى

اضطرابات ومتغيـرات   شهدت المنطقة عموماالقرن العاشر الميالدي، نهاية  ومنذ
فقد حكم الزنكييون المنطقة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، ومن . سياسية كبيرة

وتحت ضغط األوضاع السياسـية والعسـكرية، بـدأت    . المماليكبعدهم األيوبيون ثم 
تراجع عدد أتباع الدين المسـيحي، إمـا بتحـولهم إلـى     وموازين القوى الدينية تتبدل، 

) الشركسـية (األولى فترة حكم المماليك  وكانت .اإلسالم، أو بالهجرة من المنطقة نهائياً
بنهاية القـرن الثالـث عشـر    كذا وهو ،نهاية وجود الديانة المسيحية في منطقة عفرين

 . من يدين بالمسيحيةجبل الكرد لم يبق في منطقة الميالدي 

ـ و، وصل إليها عنصر ديني جديـد،  م14و 13وفي القرنين  الديانـة   م أتبـاع ه
هذه العقيدة  فانتشرت. منطقة شيخان في كردستان العراق اكان مركز دعوتهو ة،اإليزدي

 . جبل سمعان والكرد كما سنرى الحقاًقرى  ضبعسهل جومه و بين سكانالجديدة 

، وجميعهم تقريبا من أتباع المذهب الحنفـي،  غالبيتهمسنة في  الكرد هم.جومسلمو 
أحيانـا المعتقـدات    تسـبق وهم مسلمون غير متشددين، ولهم عادات وتقاليد متوارثـة  

يما وحديثا إلـى  الدينية، إضافة إلى جهلهم الملحوظ بأمور الدين نتيجة افتقار المنطقة قد
 .علماء راسخي القَدم في أمور الفقه والشرع بشكل عام، وربما الختالف اللغة أيضاً
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 الكرد.جالمذاهب والطرق الدينية في 

 الكرد بعض الطرق الدينيـة اإلسـالمية كالرفاعيـة، والنقشـبندية،    .في جتوجد 
بشخصـيات   الطـرق والطوائـف  وقد عرفت تلـك  العلوي،  للمذهبوأتباع  والقادرية
الرئيسـية  المذاهب والطـرق الدينيـة اإلسـالمية    بإيجاز  سنذكرو .معروفة وعائالت
 .منطقةالفي  معروفينالدين ال، وعلماء وأصحابها

 المذهب العلوي

ينتشر المذهب العلوي في القسم الغربي من بالد األكراد، فـي آلبسـتان وديرسـم    
 منطقـة  يكون له وجود فـي  ولذلك كان من الطبيعي أن… وأرضروم ومالتيه ومراش

 . للمناطق الكردية في الشمال، هذه المنطقة التي تعتبر امتدادا جغرافياً طبيعياً الكرد.ج

واستطالعنا للمزارات في المنطقـة واألمـاكن    ،وأثناء تجوالنا في أرجاء المنطقة
 "ده ده"س، صادفنا مزارات وأماكن مباركة عديدة تحمل أسماء يقدتالتي تحمل صفة ال

Dede . وDede لدى الطائفة العلوية، ولذلك نعتقد أنه في فترة مـن   يهذا هو لقب دين
 :هيوالمواقع وتلك المزارات . المنطقةالفترات، كان المذهب العلوي منتشراً في 

 Berkaşê  .Îbramقرب قریة  " ده دهأصالن . "بیكي"قرب قریة " ده ده یاغمور"
Dede  بجانب قریةHopka .Yarim Dede   س تي زین ب  "موقع ا  ". بع دینا "فوق قری ة "

 Bizilme".  أنقل  ھ"ف  ي قری  ة " ده دهعل  ي . "Zerkaش  رقي قری  ة   Dewsa  ‘Elîو
Dede باباسار "و "Sari Baba. ده خلی ل  "و" ده دهم ریم  . "ف ي ش یخ الحدی د   " خضر"و

" ده دهس  فري "م  زار ". معم  ل أوش  اغي"جن  وب غرب  ي  Gundî Xelîlق رب قری  ة  " ده
 . Mabetaإضافة إلى المزارات الثالثة الموجودة حول بلدة .  Tirmûşa غربي قریة

 ھااتخ  ذو ،الك  رد.وتعتب  ر معبطل  ي حالی  ا المرك  ز الس  كاني الرئیس  ي للعل  ویین ف  ي ج      
ھا بل  غ تع  داد نفوس  و .الك  رد.مرك  زًا إداری  ًا لقض  اء ج 1925و1924ب  ین ع  امي  الفرنس  یون

أخ رى   في ق رى أتباع المذھب العلوي  دكما یوج .)١(نسمھ/ 1974/ م1994بحسب إحصاء 
 ...Şîtka, Şingêl, Xirabî Silug: مثل

، ومن المذھب العلوي الجعفري، ویت ألفون  Biyaمعظم سكان البلدة من عشیرة بیان و
،  Kapizî، ك ابزي  "س ادة "أي  Rêberوھ م   Ala" آال: "من خمس عائالت رئیسیة، ھ ي 

 . Qerpûz ،  قھ ر پوزZiravkî، زراڤكي Gozelekگوزه لك 

                                                           
 .، وهذا الرقم اليعبر عن العدد الفعلي لسكانها والمنحدرين منهاهجرة كثيفة من معبطليهناك  -١
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، يزورهم علماء الـدين  تركيا كان أبناء الطائفة مرتبطين بمشايخهم في كردستان 
وكـان   ،كل عام من نواحي ديرسم ووان، ويبقون في القرية شهوراً "ده ده"العلويون 

منذ أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من  صالتهم انقطعتإال أن . همشيخ علي أشهر
يأتون إلى  "ده ده"، ولم يعد بين دول المنطقة لظروف السياسيةالقرن الماضي، بسبب ا

تحول الوالء الديني للطائفة حالياً من كردستان تركيـا إلـى   ، فذلك التاريخ منذمعبطلي 
  .الساحل السوري

 "شعبوي فـاتعجمي "لعلويي معبطلي في هذا القرن، شيخ الدين ومن أبرز رجال 
Şe'boyê Fat'ecemê  من عائلة وهوGozelekوكـان  "بابـا شـعبو  "ينادي كان ، و ،

بابا "توفي . شيخ الطريقة في غيابه "ده ده"، ويقوم مقام  Xudan destصاحب كرامات
 .الديني موقعهيخلفه أحد في  ولمفي أواخر عقد الثمانينات من القرن العشرين  "شعبو

-1916 وفاتـه ( ، فيعتبر المرحوم محمد علـي خوجـة  أما في المجال السياسي
القومي الكردي في سوريا، والتحق بصفوف العمل من رواد  ،معبطلي من )9/2/1965

 . 1961الثورة الكردية في كردستان العراق عام 

 تمييزمن الدولة العثمانية، وإلى  دينية ضغوطاتتعرض العلويون في جبل األكراد 
لحم الذبيحة فعلى سبيل المثال كان السنة اليأكلون . االجتماعي السني أيضاً همحيطممن 

إلى هجوم مسلح من قبـل   "معبطلي"تعرضت  1920المذبوحة بيد العلوي، وفي عام 
مـن   اًعـدد  علموقف العدائي لبعض أهل السنة دف، ثم إن ابعض سكان القرى المجاورة

في ثالثينات القـرن   واتعرضكما . رجال معبطلي لالنخراط في سلك المليشيا الفرنسية
إساءة من قبل حركة المريدين، ورئيسها الشـيخ إبـراهيم   الماضي، إلى حملة تشهير و

، تقلص عـدد العلـويين   ربما لغيرها أيضاو ولمثل هذه األسباب. )١(خليل سووق أوغلو
 .في المنطقة، وانحصر وجودهم في بلدة معبطلي

 : Mabetaبعض عادات سكان 

أمور ، سوى الكرد.جعادات وتقاليد تميزهم عن باقي سكان  Mabetaليس لعلويي 
 : الشؤون الصغيرة، مثلببسيطة تتعلق 

                                                           
اء الطائفة، كان أهل معبطلي يجتمعـون  تحسباً ألي اعتداء، ولوجود بعض األمور الباطنية لدى أبن -١

يتلقون علومهم الدينية تحت الحراسة، فأطلق المريدون وأنصارهم إشاعة وفي كهف،  "ده ده"بشيخهم 
مفادها، أن هؤالء يجتمعون في تلك المغارة ألفعال شائنة، وقد ساهم الجهل في أن تأخذ هذه اإلشـاعة  

 . الكاذبة مجراها لبعض الوقت في أرجاء الجبل
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 .حالياتقريبا  وهذه العادة بحكم المنتهية ،ةطائفالغير أبناء من يتزوجون  ال .1

موتاهم أثناء الدفن، وهذه عادة موجودة فـي   مع رفاتيضعون غصن زيتون  -2
 . قرى أخرى في الجبل

إلـى مـا    هالراغب فيهناك أمور باطنية لديهم، للدخول إلى الطريقة، يخضع ا -3
. ويدخل إلى الطريقـة  "السر"يشبه االختبار خالل عدة سنوات، وعند الثقة به، يعطى 

حائزون على السر الباطني، وهم  معبطليويقال أن هناك ما يقارب خمسين شخصاً في 
 . Ketine  rêkê أعضاء في الطريقة

 :المقدسة لدى أبناء الطائفةمزارات ال

 : عددها ثالثة

وهو عبارة عن . يقع شمالي البلدة في السهل:  Berbe'ûşê "عوشبرب"طان سل - 1
في محيطهـا  ونبع ماء غزير،  همبنى مزار تقليدي، على تلة أثرية وسط السهل، بجوار

وقبـل  . تقدم فيه الذبائح والنذورواليوم الخاص للمزار هو األربعاء، . دالئل آلثار قديمة
يزورون المزار سنويا في شـهر نيسـان،    Mabetaل عقدين من الزمن تقريباً، كان أه

 . ويقدمون األضاحي، وكان بمثابة عيد ديني واجتماعي هام

، وفـي  Dargirêيقع جنوبي البلدة على طريق قرية داركير : مزار شيخ حمو - 2
 .هذا المكان مقام وخرائب وعدد من اآلبار القديمة

3 - شيخ معم Me'm  :لبلدة، وفيه مقاممكان مبارك يقع شمالي ا . 

 .]21المصور [في المزارات  أنظر أماكن
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 الكرد.جالطرق الدينية في 

بالمشـايخ،   أصـحابها توجد في جبل األكراد ثالث طرق دينية إسـالمية، يلقـب   
والطرق الدينية الموجودة، . ولهؤالء المشايخ مريدون وأتباع في قرى المنطقة وخارجها

 . لقادريةالرفاعية، واوالنقشبندية : هي

 منإضافة إلى الطرق الدينية وشيوخها، هناك عائالت أخرى لها ماض معروف و
شـيخ  : أكثرهم لم يبق من ماضيهم غير االسم، مثل عـائالت  .التدين وحمل المكرمات

، " Gundî Ĥeboمانلي وحملورك تراجو وع "نعسان في قرية خلنير، وشيخ زينل في 
خاللكا، وكورزيل الجبـل، وراجـو،   : خ قرى، ومشاي"سنارة"وشيخ بوزان في قرية 

: وكمروك، وآخرون اليزالون محل تبجيل األهالي رغم صعوبة معرفة تاريخهم، مثـل 
Serkut Şêx silêm, Midewer, 

 :النقشبنديةالطريقة  -

دخلت النقشبندية بلدان الشرق األوسط على يـد شـيخ   
م مـن أكـراد مدينـة    )1826-1779(خالد الشهرزوري 

وقد أتى بها من الهند عـام   .نية في كردستان العراقالسليما
م، ونشرها في أرجاء واسعة من البالد، وتتلمذ علـى  1811

ومن علماء . كراداألخاصة من و ،يده مئات العلماء والخلفاء
الدين األكراد المعاصرين الذين نبتوا في بيئة نقشبندية، المال 

الشـيخ  ، ومفتي سوريا محمد سعيد وابنهرمضان البوطي 
 . أحمد كفتارو

باألهليـة  هـي  ومما يميز النقشبندية أن الخالفة فيها 
 .  العلمية وليست بالوراثة، على خالف بعض الطرق الدينية األخرى

مـن أكثـر الطـرق     هـا ، إنعنها شيخ الطريقة النقشبنديةعلي ابن  االستاذيقول و
 سـببا  ذلـك  كـان وربمـا   الصوفية التزاماً واعتداالً، وأكثرها التصاقا بهموم النـاس، 

 . بين األكراد هاالنتشار

قاد بعض مشايخ الطريقة النقشبندية ثورات وأعمال المقاومة الكردية ضـد ظلـم   
يران النقشبندي زعيم پمن أبرزهم شيخ سعيد والحكومات والحكام في القرن العشرين، 

بـارزاني  م، واالخوة عبدالسالم واحمد ومصطفى ال1925ثورة األكراد في تركيا عام 
  .قادة ثورات أكراد العراق

 شيخ حسين
 استاذ الطريقة النقشبندية
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شيخ هذه الطريقة في جبل األكراد هو حسين بن علي بن داود من مواليـد عـام   
 كغيره من أطفال قريتهو ،في طفولتهكان . شيخان تهعشيرو ،)١(ويلقب باألستاذ 1918

، درس القرآن والفقه لدى الخوجـة السـني الحنفـي    Kurkê Jorin "كوركان فوقاني"
مع الطريقة النقشبندية كان فـي دمشـق عـام     لهأول اتصال و. اظم االنطاكيالشيخ ك

 . "ازميت"، وهو تركي من "أحمد نامي"م، وأستاذه األول هو الشيخ أحمد المع 1933

تلقي علوم الطريقة لدى الشـيخ عبـد اهللا    ،م1940في دمشق عام  ة شيخهبعد وفا
وفـي ذروة  . في إمامة الطريقـة  م، خلفه شيخ حسين1973عام  اتهوف وبعد. داغستاني
 المنـاطق السـورية  وآالف في جبل األكراد، بضعة الطريقة  بلغ عدد مريدي انتعاشها
 .أيضا ولبنان والمهاجر األوربية األخرى

قريتـه  فـي  أول ما قام به الشيخ حسين بعد تلقيه العلوم الدينية، هو افتتاح كُتَـاب  
، إلـى  "ساري أوشاغي"مل خطيبا لجامع قرية عو. لتعليم القراءة والكتابة وأمور الدين

 . عاماً 20أن بنى جامعا في قريته وصار خطيبا لها مدة تقارب 

كـان  ومن أتباع النقشبندية البارزين في المنطقة، نذكر شيخ نورالدين دياربكرلي، 
ثـورة ديرسـم   ثم ، 1925يران في كردستان تركيا عام پشارك في ثورة شيخ سعيد  قد

إمامـاً لجـامع    كلفهفإلى سوريا، وتعرف على الشيخ حسين،  بعدها جألو، 1937سنة 
قرية بعدنلي ثم قرية ميركان، إلى أن توفي في ستينات القرن الماضي، ودفن في دمشق 

 .وكان نورالدين شاعرا يكتب بالكردية والعربية والفارسية. حيث إقامة أبنائه

هم أكراد وعرب وغيرهم، وهم بين ،لشيخ حسين حالياً مئات المريدين في سوريالو
هم يعتقدون فيه الرجل الصالح الذي بإمكانه التنبؤ بما ففي خضوع وطاعة شديدين له، 

  . اليدركه اآلخرون

، ويؤدي مـع مريديـه يـومي    1985يقيم الشيخ حسين في مدينة عفرين منذ عام 
يب مـن  االثنين والخميس من كل أسبوع، ليالي ذكر في جامع علي بن أبي طالب القر

. 1998من أوقـاف حلـب سـنة     الدينية لزاويتهداره، وقد حصل على موافقة رسمية 
 . في سبعينات وثمانينات القرن العشرين عاماترأس لجنة أوقاف عفرين نحو عشرين و

شيخ حسين على عالقة جيدة مع زعماء الحركة المريدية النقشبندية في جبـل  كان 
مثل شيخ حنيف وخوجه قورتا وغيرهم، كما أنـه  األكراد في ثالثينات القرن الماضي، 

 .على عالقة حسنة مع مشايخ اإليزديين وخاصة المرحوم شيخ علي بركاتكان 

                                                           
 ."معلم الصنعة"بمعنى  Hoste  "هوسته"كلمة كردية مشتقة من  -١
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ثقافته مسـتمدة مـن   . شيخ حسين إنسان وقور وذكي يعرف ماذا يريد وماذا يقول
 .أكبرهم علي وهو المرشح لخالفة والده ،وللشيخ أربعة أوالد. خبرته في حياته الطويلة

. جذور الطريقة النقشبندية وأماكن انتشارها عنوللسيد علي اهتمامات في مجال البحث 
 ."الطريقة النقشبندية الخالدية الداغستانية"له كتاب يحمل عنوان و

وهناك شيخ آخر للطريقة، هو الشيخ عبـداللطيف الكـردي، أصـله مـن قريـة      
 مـن المريـدين المطيعـين    الكثيره دي، ول"منبج"يقيم في مدينة و، "روباي"-"جلبل"

 .في تركيا "أورفة"في ومنطقة  "كوباني"األكراد في قرى منطقة 

وجدير بالذكر أن زعيم حركة المريدين في جبل األكراد، الشيخ إبراهيم خليل كان 
، ي قيادة المريدين في جبل األكـراد قد خلفه فكان ، وأيضا من أتباع الطريقة النقشبندية

، انتقلت الزعامة إلى رشيد إيبو ثـم  1949يخ حنيف في عام وبعد مقتل ش .شيخ حنيف
من قـرى ميـدانيات،    Gewendaخوجه من قرية قورطا، ثم حلت في شاب من قرية 

، كان قد عاد لتوه من عند الشيخ إبراهيم خليل من Bijêrekيرك ژيدعى موسى نعسان ب
دينة حلب، وقد بلغ في م "موسى أفندي"يقيم . تركيا، بعد أن بقي في كنفه عشرة أعوام

، يجيد اللغة التركيـة قـراءة   كاءالخامسة والسبعين من العمر، وهو شيخ وقور حاد الذ
أتبـاع  تناقص  وقد .وكتابة، وال يزال وفيا لشيخه إبراهيم خليل، وشديد االحترام لذكراه

 . ، بعد أن توفي أغلبهم، وتقدم الباقون في السنحاليا الحركة المريدية

 :"إيحموشيخ  "شيوخ  -

، نسـبة إلـى   Êĥmo Şêx "شيخ  إيحمو"بقرية  Gundî Şêxتسمى  قرية الشيخ 
وأسس القرية، حيث كـان   العائلة، وهو أول من استقر هناك شيخ أحمد الجد األول لهذه

 . Gu.Dîkêيقيم في قرية ديكى قبلها 

 -شيخ إيحمـو  : حسب القدم الترتيب التالي يظهرشجرة هذه العائلة  منبتتبع فرع 
محمـد كلـين وهـو فـي الثامنـة       -شيخ سيدي  – Evdî‘شيخ عفدي  -شيخ سيدي 

 .2002ونحن في سنة  ،والخمسين من عمره

 Qenterê، شأنهم شأن شـيوخ قنطـرة   شيخان قبيلةينتمي شيوخ شيخ إيحمو إلى 
وعائلة شيخ إيحمو من العائالت الكبيرة في المنطقـة،  . Qestelê kîşikوقسطل كيشك 
مدينتي عفـرين  في ، وAvrazوفي قرية آفراز  ،قريتهم القديمة "شيخ"ة يقيمون في قري

فـي   أمضى تسع سـنوات  وقدينتمي إلى هذه العائلة األستاذ أمين شيخ كولين، . وحلب
 . ، وهو حاليا من القيادات السياسية الكردية في سورياالسجن بسبب نشاطاته السياسية
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المرضى، وحـل المشـاكل   عالجة بمشيخ إيحمو وابنه شيخ سيدي وأحفادهم عرف 
االجتماعية، فنالوا احترام الناس وثقتهم، ولم يكونوا يبغون منافع مادية مقابل خدماتهم، 
أما مسألة اإلتيان بالخوارق، مثل التعامل مع النار وضرب السيخ، أو ما شابهها، فنادرا 

، وكـان  )١(ادريةوقد جمع شيوخ شيخ إيحمو بين الطريقتين الرفاعية والق. ما يمارسونها
  Ûcaq "أوجـاق "يجتمع في دار شيخ سيدي في ليلة الجمعة عشرات الناس للتبرك بـ 

  .الشيخ، ورجاء تحقيق مبتغاهم "أصل"

 :مشايخ ميدانكي -

على عادة أصحاب الطرق الدينية، فإن جميعهم يحاولون إيصال نسبهم إلى آل بيت 
مشايخ ميدانكي تبين لنـا أنهـم   وعندما أطلعنا على شجرة نسب . "ص"الرسول محمد 

كل جيل /ولدى التدقيق وحساب عمر األجيال  .يوصلون نسبهم إلى علي بن أبي طالب
، تبين وجود نقص كبير في الزمن، ألن األسماء الموجـودة منهـا ال   /سنة 25-30= 

عامـا،  1423من التقويم الهجري البالغ حاليا  سنة 900تغطي سوى فترة زمنية تقارب 
 "اسـما "عاما، وهذا يعادل عشرين جيالً  500يقدر بحوالي  اوفراغ ااك نقصهنأن أي 

ومن بين األسماء الواردة في شجرة النسـب أسـماء كرديـة    . مفقوداً من شجرة نسبهم
أما  .شك في مدى صحة ودقة شجرة االنتماء إلى آل بيت الرسول مبعثصرف، وهذا 
بالقومية، مسلمون بالدين، وقـادريون  أن شيوخ ميدانكي أكراد فهو ، حاليا المتفق عليه
 . بالطريقة

م نفسه لـم يكـن   1166 – 1076ن الشيخ المتصوف عبد القادر الكيالني أ ومعلوم
ومن مواليد منطقـة جـيالن علـى    ، /203نيكيتين، ص.ب/عربيا، بل كردي األصل 

 . )٢())أنا أعجمي من جيالن((: وهو بنفسه يقول. األطراف الجنوبية لبحر قزوين

  Şêx 'Îs  "شـيخ عـيس  "، أن جدهم األول Meydankêلثابت من نسب شيوخ وا
وكان شـيخ عيسـى هـذا    . شرقي بلدة تلرفعت الحالية "شيخ عيس"كان يسكن قرية 

وصـالح   )٣(صاحب كرامات ومحترماً في محيطه االجتماعي، وخلف ولـدين عيسـى  
 . ةبنإإضافة إلى 

                                                           
م، والدته 1182 -1118مؤسس الطريقة الصوفية الرفاعية، هو الشيخ أحمد محي الدين الرفاعي  -١

مؤسس الطريقة الصوفية القادرية هو الشيخ عبدالقادر بن موسى بن و -. العراق يووفاته في جنوب
على الجهة الغربية من بحر قزوين، أقام في بغداد،  "جيالن"، والدته في مدينة جنكي دوست الجيالني

 .وتؤكد بعض المصادر كرديته .م1165سنة  وتوفى
 .118و 115كتاب عبد القادر الجيالني للدكتور عبد الرزاق الكيالني، دار القلم، ص -٢
 . عادة تسمية االبن باسم األب ال تزال دارجة لدى مشايخ ميدانكي -٣
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 ميدانكي -شيخ عيسى زينو

قة بعد وفاة شيخ عيسى األب، اضطهد آغوات المنط
جبـل   نحو واأوالده، فاضطروا إلى ترك قريتهم وتوجه

فأقاموا أول األمر في منطقة الروباريين في قرية . الكرد
، ثم غادروها إلى قرية بلبل، وأقاموا فيهـا  Aqîbêآقيبة 

 "بيك أوباسـي "فترة من الزمن، ومنها رحلوا إلى قرية 
Bêkê     المجاورة، ثم إلى قريـة نـاز أوشـاغيNaza ،

موقع إلقامة في ا )١(صاحبة القرية ضت عليهمعروهناك 
 ، وهكذا استقر شـيخ عيسـى  Meydankê  "كيميدان"
 . وأخوته فيها نهائياً بناال

 مخوته ومـن ألبنـائه  الشيخ عيسى وبعدها، صار 
 لـدى سـكان  ، مكانة اجتماعية ودينية متميزة موأحفاده

حيث كـان النـاس   . نحتى أواسط القرن العشري بهاالقرى المجاورة، وظلوا محتفظين 
 يقصدونهم للشفاء من األمراض، ومص سـموم األفـاعي مـن الملـدوغين وشـفاء      

كما كانت لديهم طقوسهم الخاصة، مثل ضرب السـيخ ولمـس النـار    . الخ…المجانين
 . وغيرها

وقف مشايخ ميدانكي موقفاً عدائياً من الوجود الفرنسي في هذه البالد، فلم ينتسـب  
 -ا الفرنسية، بل على العكس، انضم شيخ عبدي بن المدعو خوجة أحد منهم إلى المليشي

ضد الفرنسيين، واضـطر   Çete "الجته"إلى المقاومة الشعبية  -أحد أوالد شيخ صالح 
بسبب ذلك إلى اللجوء إلى تركيا واإلقامة هناك نهائياً، فمنحته السلطات التركية أراض 

 . أوالده في استنبول، ويقيم عنتاب قرب الحدود السورية، وبعد وفاته دفن في مدينة

وفي ثالثينات القرن العشرين، أثناء ظهور حركة المريدين، انقسم مشايخ ميدانكي 
بين مؤيد ومعارض لها، وأدى ذلك االختالف إلى مقتل شخصـين مـنهم، كمـا قتـل     

 . 1938 سنةالمريدون شقيق شيخ عبدي المذكور 

القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن       أما حامل لواء المشيخة الدينية في نهاية
 ان ابن شيخ صالح، وكان لـه مريـدون  العشرين، فهو الشيخ معمو زينو ابن حج أوسم

فـي زمانـه   وحل محله ابنه شيخ عيسى زينو،  ،بعد وفاتهو .ومكانة اجتماعية معروفة
عن عمـر   1997كل عام، وتوفي شيخ عيسى عام نفوذ المشايخ في المنطقة بشتراجع 
 . وبوفاته همدت جمرة المشيخة في ميدانكي. سعين عاماًناهز الت

                                                           
 . التي سميت القرية باسمها "األم ناز"أي  Naz Anقد تكون هي نفسها  -١
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كما . كان شيوخ ميدانكي على عالقة جيدة مع آغوات شكاكا ذوي األصل اإليزدي
 . كانت لهم صلة مصاهرة مع أغوات آل شوربه

وفي النصف الثاني من القرن الماضي أخذ أبناء مشايخ ميـدانكي يميلـون إلـى    
، وبرز منهم في هذا أكثر من ارتباطهم بإرثهم الديني لكرديةاالهتمام بالقضايا القومية ا

وهم اآلن عائلة كبيرة تؤلف أكثر من نصف سكان قرية  .المجال المحامي إبراهيم أحمد
 . وفيهم الكثير من المثقفين والمتعلمين المفيدين لدينهم ووطنهم وشعبهم. ميدانكي

 :"شيخ عبدالحنان "مشايخ بابليت  -

بليت الطريقة الرفاعية الخط القادري، ولهم زاوية دينية رخصت من يتبع مشايخ با
تمارس فيها الطقوس الدينية الخاصة مع المريدين كل  ،1998مديرية أوقاف حلب عام 

وكان المرحوم شيخ عبدالحنان يمارس مهمة استشـفاء بعـض األمـراض    . ليلة جمعة
ن بوجود كرامات موروثـة مـن   العصبية باألساليب الطقوسية التقليدية، فالناس يعتقدو

ويشهد كبار السن بأن أجداد شيخ عبد الحنان كانوا يأتون أمـورا  . ساللة آبائه وأجداده
 . متميزة، كحمل النار باليد وضرب الشيش وغيرها

وترأسـت  . أسرة، يسكن أغلبهم مدينة عفـرين  30وتتألف هذه العائلة من حوالي 
بصك ممهور من بعض مخـاتير   ة الشيخانحنان رسمياً رئاسة عشيرأسرة شيخ عبد ال

يخـول  و، 1926ووجهاء المنطقة، ومختوم من المستشار الفرنسي في المنطقـة عـام   
 . رئاسة العشيرةبموجبها  )١(الشيخ عبد الحنان بن شيخ محمد

موقعـة مـن   وهي ولدى العائلة صك وكالة، تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، 
شيخ عبـد   بموجبها منحن في نواحي منطقة سروج، تقبل وجهاء وزعماء عشيرة شيخا

كردسـتان وعربســتان  ((القيـادة الدينيــة والدنيويـة للشـيخان فــي    الحنـان األول  
 . كما ورد في نص الوثيقة ،))…وهندستان

لشيخ عبدالحنان في بعض مراجع الطريقة الرفاعية، كما في كتـاب  لجاء ذكر وقد 
، إذ يقول عنـد ذكـر   /م1861لرواس المتوفي سنة بوارق الحقائق لمحمد مهدي الصيادي ا/

ورجل يقال له عبدالحنان غائب عن شـهود  ((: األولياء الذين التقى بهم بين حلب وكلس
والنوبة تعني حلقة الذكر الجهري التـي يجريـه الرفاعيـة،    . ))وجوده من أهل النوبة

 .بمعنى آخر أنه كان لديه حينها زاوية تقام فيها حلقات الذكر

                                                           
م، مزرعـة الخطيـب،    1824البطاقة الشخصية العثمانية العائدة للشيخ محمد، تبين أنه من مواليد  -١

 . وقبره في نفس القرية. وأنه من المذهب الحنفي/. 1/التابعة لقضاء كلس خانه 
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وكعـادة معظـم   ، العائلـة شـجرة نسـب   هذه  ولدى
نسـبهم إلـى    أيضـا الزعامات الدينية، يعيد مشايخ بابليت 

بيت عبد مناف، ومـن ثـم إلـى إبـراهيم     وإلى القرشيين 
بجالء ذلك التوجه وفي شجرة النسب تلك يالحظ و!!. خليل

المنوه إليه آنفا، ولكن يشاهد أن األسماء الخمسة عشـر، أو  
ن سلسلة النسب، هي أسماء من البيئـة  العشرين األخيرة م

 "جـان "كردية صرفة، مثل  ألقاب هاوتتبعالكردية المسلمة 
هناك فواصل زمنية واسعة تشكل انقطاعاً في كما . وغيرها

 . سلسلة النسب تلك

شيخ عدي بن مسافر، بال وهذا يذكرناورد في شجرة النسب اسم الشيخ مسافر، وقد 
كما يالحظ  من شجرة النسب أيضـاً أن العديـد مـن     .اإليزدية للطائفةاألب الروحي 

لقب دينـي   ذا، وهPîr "يرپ"مشايخ شيخان القدماء أخذوا علومهم من أناس يلقبون بـ 
كما تذكر وثيقة شجرة النسب مراراً من أن أجدادهم اخذوا الخرقة والمقص من . إيزدي

رك ومعروف لدى قوسي مبالباس ط Xerqeوالخرقه . الخرقة "فالن"أو لبس  "فالن"
 . "الفقير"، ويلبسه الناسك المتصوف اإليزديين

، )١(على عالقة طبيعية مع السلطات العثمانية الكرد.جكانت المشيخة الرفاعية في 
. كما وقفوا موقفاً عدائياً من حركة المريـدين . أما عالقتهم مع الفرنسيين فلم تكن ودية

كردسـتان   فيولهذه العائلة نفوذ ديني كبير . وهم ال يزالون ال يتعاملون بالسياسة كثيراً
المريدين في منطقة سروج وغيرها حيث انتشار عشيرة شيخان،  الكثير من ولهاتركيا، 

 . عفرينمنطقة على عكس نفوذهم المتواضع في 

في عشرينات القرن العشرين، واستقروا أول  "مزرعة"ترك مشايخ بابليت قريتهم 
، ثم بابليت، أما اآلن فهـم يسـكنون   Maratêثم معراته  األمر في قرية كورزيل جومه

شيخ الطريقة في الثلث األخير مـن القـرن   هو كان الشيخ عبدالحنان و. مدينة عفرين
 .، فخلفه في تسيير أمور الطريقة ابنه األكبر عبدالقادر2000العشرين، وتوفي عام 

 

 

                                                           
إلى  Topel  Osman Paşa" توبل أوسمان باشا "بعكازة مهداة من والي حلب يحتفظ عائلة الشيخ  -١

جدهم شيخ محمد، وهي من جملة هدايا شملت حصاناً وأمواالً لقاء شفاء ذلك الوالي على يد شيخ محمد 
 .من شلل ألم به
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 إبراهيم خليل بن عبدالحميد عيسى: عالم الدين
 "خليل حمدو"

له . عفرين منطقة عالم دين ومثقف معروف فيهو 
 ،محبون كثر، وعالقته بهم هي عالقة صـداقة وتعلـيم  

 . وفي إطار المشورة الدينية واالجتماعية

أصـل  و 1933عـام  ‘‘ إيكي آخور’’ولد في قرية 
اب القريـة بـين   درس في كتَّ ."جلبل"قرية عائلته من 

 البتدائيةافي مدرسة عفرين ثم ، 1942 -1939: عامي
تابع دراسته المتوسطة في حلب عـام  . 1949إلى عام 

 .1955حتى أواخر  بقية إلى النشاط السياسي اليساريدفعته الفوارق الطو .1952

، ثم نـال  1959إلى أواسط  1955عمل إماما وخطيبا لجامع قريته بين نهاية عام 
فعين مدرسـا  . امعة دمشقكلية الشريعة بج فاإلجازة في االشريعة منالشهادة الثانوية، 

في ثانويات منبج، وسافر بعدها إلى السعودية مدة ست سنوات ليعود إلى التدريس فـي  
مع استمراره بتدريس  1991إلى سنة تقاعده في نهاية  1983ثانويات عفرين من عام 

في الثانوية الشرعية بعفرين، إلى جانـب التـزام    "أصول الفقه، والفرائض"حصص 
 . مع الصديق، مع إدارة أوقاف عفرينالخطابة في جا

مجلدا، ألمهات  2347كتابا، في  1709يملك مكتبة خاصة في داره بعفرين تحوي 
، إضافة إلـى أهـم المجـالت    واألدب والتاريخ والثقافة المتنوعة مصادر الدين واللغة
… فـة العربي، الفيصل، عالم الفكر، عالم المعرفة، الوحدة، الثقا: والكتب الدورية، مثل

مكتبة خاصـة فـي منطقـة     أكبروأحسبها . وجملة من دواوين الشعر القديم والحديث
 .عفرين إلى هذا التاريخ

 :كتاباته وآثاره

قياس صـغير،  ، صحيفة 90رسالة في . "مناسك الحج على المذاهب األربعة" -1
 .وطبع في سوريا 1977نشرت في السعودية عام 

 صحيفة، منحت الموافقة على الطباعـة  85رسالة في . "الوسيط في التجويد" -2
 . وتم نشرها

، نشرت عشـرون خطـأ   …والتقل… قل: في أسلوب "أخطاء لغوية شائعة" -3
 .قيد اإلعداد المستمر –منها على مدارس السعودية، باسم مدرسته 

 .مخطوط –المطلقة والمقيدة، من الصحيح  "األدعية المأثورة" -4

 االستاذ إبراهيم خليل عيسى

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


-332- 
 

 . Mafên pîrekan: ية بعنوانباللغة الكرد "حقوق المرأة" -5
صحيفة قياس  850دراسة أكاديمية في . "المواريث في الشريعة اإلسالمية  " -6

 . "قياس وسط  "كبير، بمجلدين 
وزعت مرارا على طالب . الوسيط في المواريث مع خارطة وراثية مرافقة " -7

 .الحقوق والشريعة في المنطقة وقيد الترجمة إلى اللغة األم
 ، مخطوط"المقاييس والمكاييل واألوزان القديمة مقارنة على القرن العشرين " -8
 . وقيد الترجمة إلى اللغة الكردية بالعربية

ونثـرات  . تعود إلى خمسينات القرن الماضـي قصائد شعرية باللغة الكردية،  -9
 شعرية، في مثارات اجتماعية أنطقته في قصائد قليلة، أو في حكم وأمثال

 

 منطقة عفريني ف المساجد

م بنى فيهـا  1543وفي سنة  .م1495إلى عام يعود بناء أول مسجد في إمارة كلس 
سـنة  ، فقـد بنـي   تالوپأما جامع جان . على آغا متسلم البلدية تكية للطريقة المولوية

مسجدا  12جامعا و 27يذكر الغزي وجود و. والت بكپم من قبل علي باشا جان 1553
 .متدينونوأن سكان كلس  كفي نهاية العهد العثماني سكنائس في كل 3زوايا و 4و

منطقة ال يتجـاوز  الالمساجد الموجودة حالياً في قرى  أقدمفالكرد، .جقرى  أما في
كبيـرة  مراكز سـكانية   عدم وجود ذلك إلىالسبب في ويعود  .ثمانين عاماًزمن بنائها 

لعلـوم  للغـة  كالعربية،  للغةا يعرفونكراد لم يكونوا كما أن األ. وقلة عدد سكانها، فيها
 . ةيزديمن اتباع الديانة اإلكانوا  سهل جومه وجبل سمعانأن قسماً من أكراد و .الدينية

أول دارٍ وبعد أن أصبحت عفرين مركزا للمنطقة في أوائل القرن العشرين، كـان  
القرن مدينة عفرين، كنيسة مسيحية بنيت في بداية العقد الرابع من في للعبادة تم بناؤها 

اهتمت مديرية أوقاف حلب ببناء العديد من الجوامـع   ،في العقدين األخيرينو .العشرين
 .     في قرى المنطقة، وحاليا تكاد التخلو قرية من مسجد

 : أولى المساجد في المنطقة هيمن و

أنـه مـن   مدون على البوابة وفي موقع نبي هوري،  "جامع"المبنى المسمى  - 1
أثـري   مدفن رومانيوبرج  إلى مبنى الجامع وقد أضيف ،م1859/هـ1276عام  بناء
 في أسفل البرج مقاميوجد يعود إلى منتصف القرن الثالث للميالد، و الشكل سداسي قديم

أو مزار نبي هوري، ويقال إن فيه قبر أوريا بن  ،"قبر النبي هوري"يطلق عليه الناس 
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أتبـاع  سجد، مركزاً هاماً الجتماع الم –وكان هذا المبنى ،/225ابن الشحنة، ص/، حنان
 . تقام فيه صلوات األعياد زالتوال ،الحركة المريدية في العقد الرابع من القرن العشرين

يعـود بناؤهـا إلـى     ،Kaxrêمساجد بلبل وميدانكي وميركان وإيكي آخـور  -2
 عشرينات القرن العشرين

 .)١(إبراهيم خليل أمر ببنائهو، 1931مسجد ميدانيات، ويعود بناؤه إلى عام  -3

ع من القـرن  يعود بناؤه إلى العقد الراب ،مسجد صالح الدين في مدينة عفرين - 4
 /.  1937بنيت بأموال خليل آغا سيدو ميمي عام /نته بأنها ذالعشرين، ودون على مئ

مسجد مزار حنان، بني من قبل المرحوم نوري ديرسمي في خمسينات القرن  -5
 . تقول المصادر التاريخية أن فيه قبر شقيق النبي داوود العشرين، فوق مزار قديم

سهل يسـمى   ،Çeqmaqê çûçikوجقماق صغير  Xilalkaوبين قريتي صوالقلي 
، ربما كان فيه جامع قـديماً، وكـان موضـعا لصـالة     Deşta Camiyêسهل الجامع 

 . المؤمنين في العراء

شـيخ  : حسب أسبقية بنائهـا يمكن ذكر التسلسل التالي لبناء المساجد في المنطقة و
الحديد، بلبل، كوميت، بعدنلي، ميركان، كاخور، ميدانكي، وهي جميعها تعود إلى أوائل 

 .العقد الثاني من القرن العشرين

 

 منطقة عفرينالمزارات الرئيسية في 

كتظ جبل األكراد بالمزارات واألماكن التي لها صفة التقديس، وفي بعض القـرى  ي
والمزار عادة ما يكون بناء أثرياً قديماً، أو خرابة فـي  . كان مقدسأكثر من مزار أو م

طرف القرية، أو شجرة، أو حتى صخرة كبيرة بجانب مصدر للمياه أو في أماكن أثرية 
ـ  مربع الشكلصغير والمزار النموذجي هو بناء . يعتقد الناس بقدسيتها  ه، له قبـة، باب

، وال فرق في هذه المواصفات )٢(ة عامةضيق وقليل االرتفاع ومتجه إلى الشمال بصور
 . بين القرى التي يسكنها اإليزديون أو المسلمون، أو بين قرى السهل والجبل

                                                           
بقجه "رية كان المريدون يحملون األعمدة الخشبية الضخمة من ق ،بدل استخدام الحيوانات في النقل -١

 .على األكتاف إلى موقع الجامع لمسافة عدة كيلومترات، طمعا بزيادة الثواب "Gundî Bêxçeقوناق 
ارسـه  پمزار  .شيخ حميد، غربي قرية قسطل علي جندو ةزيار :المزارت التي أبوابها إلى الشرق -٢

أمـا  . والتپن بجانب قلعة جا Ciyayê parsê "ارسيپ"إلى الشرق على جبل  Parse xatûnخاتون 
 .  بابها في الغربف، Baflûnمزار شرف الدين شرقي قرية بافلون 
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المزار مجموعة أشجار، أو شجرة كبيرة،  بجانب عادةيوجد ، وفي األماكن الجبلية
يمكن التعرف على الكثير من المزارات وسط الحقول أو في الجبال الجرداء أو سفوح و

 . الجبال والوديان باألشجار الموجودة حولها

لتبـرك، وتقـدم عنـدها    لأمـاكن   فهيللمزارات أهمية خاصة في حياة الناس، و
األضاحي سواء بشكل إفرادي أو جماعي في أوقات معينة من السنة، كما يستجدى على 

 طقـوسٍ وتقام فيها . أعتابها شفاء المرض أو تحقيق أمنية أو هطول المطر وما شابهه
بعـدم   العتقاد قـديم أسبوعية في ليلة الجمعة، حيث توقد فيها الشموع وقناديل الزيت، 

واليستبعد أن يكون لهذا الطقس عالقـة  . جواز ترك المزار دون إضاءة في تلك الليلة
 . بإشعال النار في المعابد الزردشتية

قبـر  ضريح علـى هيئـة    أو جميع المزارات تقريباً مقبرةأ داخل بجوار توجد و
ألحـد الصـالحين    Mêravتمثل مقامـاً  وبالقماش األخضر، يتبرك به الناس،  ىمغط

وسنستعرض هنا أهم المزارات العامة المعروفـة فـي   . عروفينالمعروفين أو غير الم
 ].21المصور رقم.[ المنطقة

 : حنان زيارة -

، بجانـب الطريـق   Meşalê "مشعلة"تقع زيارة حنان أو عبدالحنان جنوبي قرية 
وكان يقام بجانبها سنويا . وهي زيارة معروفة لدى سكان المنطقة .عفرين –لعام حلب ا

مهرجان ديني وشعبي كبير، يحضره الكثير من سكان المنطقة، ولكنه لم يعد يقام منـذ  
 . نحو خمسين عاما

. اتجاهه شمالي جنوبي كان البناء األساسي القديم لمزار حنان صغيراً، فيه ضريح
بنى المرحوم الدكتور نوري ديرسم منارة لمبناهـا وأحاطهـا بسـور     1964وفي عام 

 .)١(، وجهز لنفسه ولزوجته قبرين داخل السور، ودفنا هناك بعد وفاتهماالها مسجدجعو

                                                           
وأقام في حلـب   لجأ إلى سوريا،في كردستان تركيا،  1937نوري ديرسمي من قادة ثورة ديرسم - ١

 : همايباللغة الكردية على قبر الكلماتنورالدين ظاظا هذه  .دكتب . 1973سنة  إلى حين وفاته
 Dil birînim bi nalîna welêt        اد بالحسرة على الوطنمجروح الفؤ   
 Li ser vê  riya dijwarعلى هذا الدرب الصعب                               
 Min jî  kire pir hawar                أنا أيضاً ناديت كثيرا                 
 Da  ji  bo we jî rojekê   لتصبح الدنيا من أجلكم يوماً                       
 Dunya bibe gulbuharربيعا وورود                                         

 .1994 سنةزوجته فريدة بنت علي ديرسمي  وتوفيت
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بقرية مشحال، من عمل أعزاز، قبـر أخـي   : وعن هوية المزار يقول ابن الشحنة
أمـا  . /97الدر المنتخب، ص/، …داود عليه السالم، وهذه القرية فيها بساتين ونهر جار

 . ه جدول ماء كفرجنة الذي يبدو أنه كان غزيراً على أيام ابن الشحنةننعتقد أالنهر ف

أما المقبرة الموجودة بجانبها، فقد تحولت إلى مقبرة عامة ألهل المنطقة، والقاطنين 
مقامة حسـب طريقـة الـدفن    عدة قبور  "بجانب مبنى المزار" توكان. منهم في حلب

 /.جنوب-شمال/ اليهودية

قبرا نحتت  ،على الجانب الشمالي الغربي من المزار ميزةمالقديمة والومن القبور 
يعود لشخص يـدعى  وعلى هيئة عمامة، عليها رسم لنوع قديم من المسدسات،  شاهدتاه

ـ 1266محمد بن الحاج علي الكردي، وفاته في شهر رجب عام / وهـو   ./م1849/هـ
 .اكتشافه في هذه المقبرةا أقدم قبر مؤرخ أمكنن

وعلى بعد نحو خمسين مترا إلى الشمال الغربي منها ، يوجد مزار آخر ذو مبنـى   
، وهو يخص أتباع الدين اإليزدي، وقد أهمل Pîr Ce'fer پير جعفرصغير يسمى مزار 

والضـريح  . لعدم اهتمام اإليزديين به، ولوقوعه بجانب مزار حنـان األكثـر شـهرة   
 .هذا المزار أيضا ذو اتجاه شمالي جنوبيالموجود داخل 

يوجد المزار  ،Bêla Menênوعلى قمة المرتفع المطل على قرية كفرجنة ويسمى 
صلة  المزارين والشك أن بين ، وهو عبارة عن مزار ذو مبنى تقليدي،"منان"المسمى 

ا المصادر بأن تاريخهمبعض إخوة، وتقول  "حنان ومنان" قة، فاألهالي يدعون بأنيوث
فـي  ربمـا  اسما منان وحنان من أكثر األسماء شـيوعا  و. يعود إلى عهد النبي داوود

والفترة التي يعودان  منطقة تيمنا باسم صاحبي المزارين رغم غموض نسبهما الحقيقيال
 .إليها، وهويتهما الدينية

 : مزار محمد علي -

وكـوران   Holîlêهوليلو  "بين قريتي مشجر جميل محمد علي في واد  رزامقع ي
Kûra " تحيط بهـا أشـجار    .م شمالي الطريق العام200ى مسافة في ناحية راجو، عل

قطع آالف البجانبها مقبرة قديمة، وأمام بابها الشمالي شجرة مزينة بوالبلوط والزيتون، 
الزيـارة عامـة   . المتبـركين والنـاذرين  من قبل التي تعلق بها قمشة األصغيرة من ال

القرابين، ويومها المقبول هو األربعاء، وهذا يذكرنا بخصوصـية   ومعروفة، تقدم عندها
والجدير بالذكر أن اسم محمد علي منتشر بكثرة فـي  . يوم األربعاء لدى معظم األكراد

 .المجهول الهوية مزارالقرى المحيطة بالمزار، تيمناً باسم صاحب هذا ال
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 :Qere Curnêجورني   هرمزار قَ -

الجميـل بجدولـه    "رنىقره ج "الجسر المقام على وادي  زار بجانبمقع هذه الي
كم منه، والمزار تقليـدي  2الرقراق وأشجار الدلب الضخمة التي تغطي مسافة أكثر من 

تاريخ هذه الزيارة غامض، إال أن هناك . من حيث البناء، يؤمه المتبركون يوم األربعاء
ن هذا المزار يعود إلـى شـهيد   إ((: لوحة مثبتة على واجهتها، كتب عليها النص التالي

وهو من أحفاد أحد الكهنة الزردشتيين من قريـة عـين دارا،    )١(Hogir "هوكر"اسمه 
وكان أحد قادة عماد الدين زنكي، قتل في القرن الحادي عشر لدى عودته من تحريـر  

وقد استمدت الزيارة اسمها من جرن كبير مـن حجـر   . ))مدينة الرها من البيزنطيين
  .وجرف مع إحدى السيول القوية للوادياألسود كان بجانبها، البازلت 

 : مزار سلطان شيخ موس  -

، وسـط  Gewenda  "كاونـدا "، جنوبي قرية تايتقع هذه الزيارة في سهل ميدان
وفي الموقع أعمدة حجرية ضخمة عديـدة  . تحيط بها أشجار البلوط كبيرة قديمة مقبرة

القسـم  "رض تذكرنا بأبنيـة جبـل شـيروان    هكتار من األ2منتشرة على مساحة نحو 
 . الرومانية والبيزنطية "الجنوبي من جبل ليلون

تقع الزيارة وسط قرى ميدانيات، وهي مباركة لدى األهالي، وكثيراً مـا يسـمون   
ـ ، واإلنـاث باسـماء   شيخموسأوالدهم باسم صاحبها المسمى  وهـي والـدة    هعيش

ب المزار كتابة عثمانية تعود إلى عام وقد نقشت على با. هي أخته وسلطانةموس، شيخ
 . "شيخموس عنزلي"م، تذكر بأن صاحب المقام هو 1882/هـ1300

يروي القرويون عن شيخموس بأنه من نواحي شيخ الحديد، وكان راعيا للمـاعز،  
واتهم باطال بالزنى في قريته وحكم عليه بالقتل، فأوصى بأن يدفن بعد مقتله في سـهل  

فحمله أربعة رجال من قرية شيخ الحديد إلـى هنـاك، وحينمـا    ، Meydanaميدانيات 
وضعوا نعشه في السهل أسفل سفح الجبل، تدحرجت صخرة من أعلى الجبـل، ودارت  

 كملوت. حول النعش ثم وقفت بجوارها، فقام هؤالء الرجال بدفن الجثة في نفس المكان
قـره  "نازير قرب قريـة  إلى شيخ الحديد مسخهم اهللا إلى خ عند عودتهم مأنهب ،الرواية

تـذكيرا بتلـك    "ممر الخنازير" Gêdûka Donĝiza، واليزال هناك ممر يسمى "بابا
 .تظهر بين الحين واآلخر كرامات بجـوار القبـر   كانت ويعتقد القرويون بأنه. الحادثة

 .تكريما لهبنى األهالي عليه ذلك المقام منذ حوالي قرن ونصف ف

                                                           
١- Hogir تعني خليل بالكردية. 
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يرمز كل واحد منهـا   "رايات"ديين سبعة سناجق لإليزومن المفيد ذكره هنا، أن 
 ،براهيم العنزليا، والعنزلي أو شيخ "العنزل"سنجق هو أعظمهم و، سماوي إلى مالك

وربما لقب . جانب شيخوبكر ىمن الفئة القاتانية إل المرموقين أحد مشايخ اإليزديين هوو
ن مشايخ شـيخ أبـراهيم   موشيخموس بالعنزلي لكونه من مشايخ الفئة القاتانية اإليزدية 

ودفن في نفس المكـان، فاتخـذه النـاس     فتوفي هناك، كان متصوفا ومتعبداوالعنزلي، 
 . !مزارا يتبركون به

 : مزار عبد الرحمن -

، وهـي  Kanî Gewrkê "شيخ عبد الرحمن"تقع هذه الزيارة الشهيرة شمالي قرية 
تل أثري بجانب الزيارة وهناك . كم3جنديرس مسافة  -تبعد عن الطريق العام عفرين 

مبنى المزار واسـع  . إلى الشرق منها، وفي جنوبها مقبرة قديمة وشمالها نبع ماء غزير
الغربية ضريح، بجواره حجر قديم كتب عليه اسم المزار  جهتهمؤلف من قسمين، في و

ثنـاء ترميمـه،   وصفاته باللغة العثمانية القديمة، أزيل هذا الحجر من واجهة المبنـى أ 
 . "هذا مقام عبد الرحمن بن عوف": عليه بالعربية بدال عنه حجر مكتوب ووضع

 هـ.ق43/ إن الصحابي عبد الرحمن بن عوف: وبالسؤال من حارس المزار، قال
إال أن المصادر التاريخية ال . جرح هنا وأقيم له هذا المقام ،/م652-581 = هـ32 -

يـؤم  و. فيهاخاض معارك أنه تتحدث عن وصول ذلك الصحابي إلى هذه األنحاء، أو 
المزار أناس من مختلف المناطق واألديان والقوميات، وللمقام شهرته في مسألة الحمل 

 .لدى النساء

 :مزار قازقلي -

وادي مـن الغـرب علـى     يشـرف  وهوعلى جبل قازقلي،  "قازقلي"تقع زيارة 
ـ  ىالجبل مغط ؛وبلدة جنديرس Cûmê، ومن الجنوب على سهل جوم "جرجم" جار بأش

عبارة عن غرفة صغيرة مربعة الشكل وسط مقبـرة قديمـة، يـؤم     والمزار. الصنوبر
 .ويقدمون عندها القرابين، ويتسمى الناس باسمها كثيرا ،المزار أبناء القرى المجاورة

 Liتعني العمود بالتركية والكرديـة و   Qaziq "قازق"، فإن واسمه وحول المزار 
 ."عمـودي ال" يصـبح صاحب الشيء، والمعنى كـامالً  الحقة تركية بمعنى العائدية أو 

جماعة من الرهبان المسيحيين يتعبدون على األعمدة، وأولهم سمعان كانوا والعموديون 
وأسلوب العبادة هذا كان موجوداً في المنطقة إلى القـرن الخـامس عشـر    . العمودي

لغالـب أن يكـون   واالحتمال ا. ومقبرة قديمة حول المزار قديمةالميالدي، وهناك أثار 
دفن هناكثم  ،للمزار واسمه عالقة براهب كان يتعبد على عمود . 
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 : مزار شيخ جمال الدين -

بناؤه تقليدي يشترك في تبجيلـه أبنـاء    .كم1ع شمالي غربي قرية جويق بنحو قي
واسـم جمـال   . "وجويق Kokanêوكوكاني  Dargirêداركير " :القرى المجاورة، مثل
الجـد الرابـع    ويقال إن شيخ جمال الدين هذا هـو . ان تلك القرىالدين منتشر بين سك
ومن المحتمـل أن تكـون    ،الحركة المريدية في جبل األكراد زعيم للشيخ إبراهيم خليل

 .هذه الرواية بمثابة دعاية روجتها حركة المريدين إلضفاء صبغة تاريخية على شيخهم

 : مزار علي ده ده -

يشرف على وادي جـرجم فـي   و Hêkiçêقرية  شرقي يجبل مرتفعقع على قمة ي
ينبـئ  . داخل المزارمقام يوجد و. عود إلى عهود ما قبل اإلسالمي، يدل مبناه أنه الشرق

 Senarêاسم المزار بأنه يعود إلى الطائفة العلوية، ويزور المزار أهالي قريتي سنارة  
 .لوقوعها شرقي هاتين القريتين Anqelêوأنقلة 

 : ادمزار الشهيد مر -

. يقع المزار في سهل دريميه جنوب قرية كوركان في السهل، بجانب نبع دريميـه 
و  Sariyaأهالي قرى بعدنلي وعرب اوشـاغي وسـاري اوشـاغي    بين وهو مشترك 

Şêtana ،ُل من اسمه أنه قريب العهد، فاسم مراد يتسمى به األكراد واألتراكوستَدي. 

 : زيارات في شيخ الحديد -

 . قرب النبع ، كان وسط قرية شيخ الحديد"ده بزلمه ده" -

يقع المزار قرب القرية بجانب الطريق العام، ولـه مبنـى   :  Sari babaمزار  -
 .  شجرة دلب ضخمة هتقليدي ال يزال قائماً، وبجانب

  .مزار خضر في وسط المقبرة الكبيرة للبلدة -
 .الناحية هذه لوي فيالمزارات الثالثة تشير إلى انتشار المذهب الع هذه أسماء

ن قبر يوسف بن أسباط يقـع  أ((، /127الدر المنتخب ص/وقد ذكر ابن الشحنة في 
وهذا القبر غير معروف اآلن، وقد تكون إلحدى هذه المزارات . ))في قرية شيخ الحديد

 .عالقة بالقبر الذي ذكره ابن الشحنة
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 البحث الرابع

 

 

 الكرد.جالديانة اإليزدية في 

 

راء الكتاب والباحثين بخصوص الديانة اإليزدية، فبعضهم أعادهـا إلـى   اختلفت آ
الديانات اآلرية القديمة، وآخرون أحالوها إلى الزردشتية، ومنهم من قال بأنها بقايا دين 

طائفة منشقة عن اإلسالم من شيعة  وأعبدة إلبليس،  وأآشوري قديم من بالد الرافدين، 
 . هنالك من آراء يزيد بن معاوية األموي، وإلى ما

 –أزداهـي  " ـكانت تعرف قديما ب تقول، بان ديانتهمروايتهم  فإن ،أما اإليزديون
أو خـالقي أو   "خلقنـي أعطاني، الذي "، وتعني بالكردية  Ezdahî ، Ezdayî"أزدايي
 .أتباع ديانة اهللا من واكان اهللا، أي من أي الخالق

 

 العقائد والعبادات الرئيسية 

 يزديةفي الديانة اإل

 

يؤمن اإليزديون بوجود إله واحد خالق لكل شيء، تدين له الخالئق وتأتمر بـأمره  
من بين المالئكة سبعة كبار هم الخدم الرئيسـيون فـي السـدة    يعتقدون أنه و. المالئكة
إسـرافيل  ودردائيل يمثله شيخسـن،  : يمثل كل واحد منهم شيخ على األرضواإللهية، 

الذي يتمثل بطـائر   "طاووس ملك"جعل اهللا عزازيل قد و .يمثله شيخ فخرالدين، وهكذا
 بوجوديعتقد اإليزديون كما . كلفه بتسيير شؤون الدنيا والعبادورئيساً لهم،  )١(الطاووس

الدنيا واآلخرة، والجنة وجهنم، والحشر والحسـاب، واألجـر والثـواب، والصـراط     
 . يديةالمستقيم، وأمور أخرى موجودة بتمامها في الديانات التوح

                                                           
ـ "وهو رمز وثني لألبدية على رأي السـيد  … طائر الطاووس هو رمز للخيالء، والقيامة - ١ ب فيلي

 /.195 – 194ص. الرموز في الفن واألديان والحياة/ في كتابه  "سيرنج
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 :العبادات األساسية في الديانة اإليزدية، هيو

  :أو الدعاءالصالة -1

وألداء الصـالة،  . من موقع الشمس في أوقات النهار اتجاها لصالتهالمصلي يتخذ 
ويتلـو   ،ويقف واضعا يديه مفتوحتين على صدره فـي خشـوع   ،المصلي حذاءهيخلع 

  .األدعية الخاصة بالصالة

 :الزكاة -2

 .فرض على اإليزديالزكاة  

 :الحج-3

كردسـتان العـراق، إلـى مرقـد      منفي منطقة شيخان  "اللش"إلى  يكون الحج
سـتمر  تو ،/تشـرين األول غربـي   6/أيلول شرقي  23، وتوقيت أدائه في "اديشيخ"

 .سبعة أيامطقوسه 

 :الصيام -4

 : "اهللا -إيزيد "صوم الفرائض أو صوم  -

نون األول بالتوقيت الشرقي، ويستمر ثالثة يبدأ من أول يوم الثالثاء من شهر كا
 ."إيزيد"ويعتبر يوم الجمعة التالي عيداً للفطر، ويسمى بعيد . أيام

 :Çelصوم األربعينيات  -  

  :فترتينعلى هذه العبادة تؤدى  

، "أربعينيـة الشـتاء  " Çelî Zivistanêبدأ من أول دخول فصل الشـتاء ت: لىاألو
  .أي كامل أربعينية الشتاء أربعين يوماً،الصيام ويستمر 

بدأ من أول دخول فصـل الصـيف،   وت، "أربعينية الصيف" Çelî havînê: ةالثاني
 . وتستمر أربعين يوماً أيضاً
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 أعياد ومناسبات اإليزديين

 في منطقة عفرين

 

أسوة باألديان األخرى، هناك الكثير مـن األعيـاد والمناسـبات المباركـة لـدى      
عيد أربعينية وعيد إيزيد أو عيد الصوم، و، Sersalعيد رأس السنة  منها،. )١(اإليزديين

عيـد  و، Bilinde "بلنـده "عيد و، Çelmîrê "سماط جلميرى"عيد والشتاء والصيف، 
أما األعياد والمناسبات التي اليـزال  . الخ …عيد الجماعيةوخضر الياس، عيد القاباغ، 

  :، فهييحتفلون بها ويؤدون طقوسها الكرد.جإيزديو 

 :Sersalعيد رأس السنة -

يصادف أول أربعاء من شـهر  و. "Tawûsî Melekملك تاووس "هو عيد قيامة 
، واالحتفال به يتم بالخروج Çarşema Sor، ويعرف باألربعاء األحمر )٢(نيسان شرقي

 .تقدم القرابين وتقام االحتفاالتو، تمزارأحد الإلى جوار 

 "عيد إيزيد"عيد الصوم - 

-Cejna Qurbanê   األضحىعيد أو: 

في هذا العيـد مناسـبة   وتقام يوافق اليوم األول من عيد األضحى لدى المسلمين،  
عبارة عن سبع قطع من اللباس المقـدس  : "هتاج حل"و. "تاج حله"تسمى مناسبة فتح 

 . مصنوعة من نسيج صوفي خشن ذات لون بني غامق مائل إلى السواد

ويعتبر تقديم أضحية صباح العيـد  . د األضحىتبدأ مراسم فتحها في صباح يوم عي
يقوم خازنها بفتحها ونشر قطعهـا علـى الــ    و، "تاج حله"من الطقوس الواجبة لفتح 

 "خه رقه"، ثم يأتي المتبركون لتقبيل "مكان وضع الفراش في الدار" Istêr )٣("استير"
Xerqe "ثم يقبلون يد شيخهم"تاج حلة إحدى قطع ، . 

                                                           
 . 1980 ،عبد الرزاق الحسيني ،راجع كتاب اإليزديون في حاضرهم وماضيهم -١
 .يوما، وكان معتمدا لدى الفالحين قديما 13يتأخر التقويم الميالدي الشرقي عن الغربي بمقدار  -٢
ويحرم على اإليزدي أن يدوس أوجاق . ، وهو مكان مقدس لديهمÛcaq "أوجاق"يسميه اإليزديون  -٣

 . احتراماً لصاحب البيت عليه أن يقبل أوجاق كل بيت يدخله، كما  أي بيت بحذائه
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، مـن لبـاس   Xerqeya Nûranîلباسا سماويا نورانيا  "تاج حله" اإليزديون يعتبر
 :          وتتألف من األقسام التالية. المالئكة

 .يوضع على الرأس: Tacتاج  -1
 .الطاقية: Kulikكولك -2
3- Kember best :نطاق من نفس النسيج                                          . 
4 - Mêzer :يسمى كل  ملفوفة على شكل حبل بطول مترينف خيوط من الصو

 . Pengخيط منها 
5-Cube مفتوح مـن األمـام، لـه كمـان      ،خشن الملمسلباس : جبة أو خرقة

تصلحان إلخراج الذراعين  ما مباشرة في مستوى اإلبط فتحتانطقوسيان طويالن وتحته
 . منهما

صغيرة أو قطعة صوفية منسوجة على هيئة كشكول أو سلة :  Keşkûlكشكول- 6
 .Zembîlزمبيل، ولذلك تسمى أحياناً زمبيل 

 .حزام يشد خصر اإليزدي: Elekanîآلَكاني  - 7

 

 المراتب الدينية والدنيوية لدى إيزديي عفرين

  :خضع اإليزديون لنوعين من الزعامةي

، وهو الزعيم االجتماعي المطلق الصالحية، ومقره ميراألدنيوية، ويمثلها : األولى
 . يخان من كردستان العراقفي قضاء ش

على قمة الهـرم الـديني، ومكانتـه لـدى      "بابا شيخ"دينية، ويقف فيها : الثانية
 -"والت شيخ"قضاء شيخان  -اإليزديين بمثابة البابا لدى المسيحيين، ومقر إقامته في 

شـيوخ  " Şêxê Fexraمـن فئـة    "بابا شـيخ "وعادة ما يكون . في كردستان العراق
 ."فخرالدين

 التقسيمات الدينية -

 :التاليالشكل الهرمي على في الديانة االيزدية التقسيمات الدينية 

 :مرتبة المشايخ -1

 : تقسم إلى ثالث فئات حسب تسلسل مكانتهم الدينيةو وهي الفئة العليا،
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  . هم شيخ المشايخوŞêxesenî(١)  "شيخسن"منهم :  Adanîآداني   -أ 
 Qatanîقاتاني  -ب 

فخر "شيخي فه خرا و ،Nasirdînشيوخ ناسردين : ومنهم :Şemsanîني  شمسا -ج   
 .Şêx mendîشيخ مندي و ، Şêxê Fexra"الدين 
   Pîrير پ - 2

 .وهم عامة اإليزديين:   Mirûdالمريد - 3

ـ كو"و .المنشد: "قوال"و .الزاهد المتعبد: "فقير " وهناك الكـاهن  : "Koçek كچ
 .حاليا عفرينفي  واليوجد منهمم عليه طواعية، هم أفراد اختاروا ما هو .والعارف

 منطقة عفرين في مـزارات اإليزديين

سـهل جـوم   قرى التمييز بين مزارات اإليزديين والمسلمين، وخاصة في  يصعب
أما القرى التي بقي أهلها على دينهم القديم، فقد بقيت مزاراتهم الخاصة . شكاكا وناحية

 :بأنها خاصة باإليزديين، هيوالمزارات التي يمكن القول . بهم

دان موجـو  هذان المـزاران . شيخ حميد -Parse Xatûn . 2ارسه خاتون  پ -1
كي  رجح -4    .شيخ شرف الدين في قرية بافلون -3  .بجوار قرية قسطل علي جندو

Hecerkê  .5 -  ملك آديMelek Adî .6- يل خانه چÇêlxane .   وثالثتهـا بجانـب
فـي قريـة   : شيخ سيدي -8. في قرية شيح الدير : شيخ ركاب -7. قرية عرش قيبار

تقع فوق قمة جبل : شيخ بركات -10. في قرية باسوفان: مزار شيخ علي -9. فقيران 
مزار  -12. عبد الحنان زيارةبجانب : Pîr Cefarير جعفر پزار م -11. شيخ بركات 

المشرف علـى قريـة   مزار منان على المرتفع  -13. بجانب قرية أبو كعبة: أبو كعبة
 ].21المصور [. كفرجنة

 

 

 

                                                           
وهو إله القمر لدى الشـعب الخالـدي مـن     .قمر= إله، سن= شيخ  :"شيخ سن"يعتقد أن أصله   - ١

 /.18خليل جندي، ص.د/. أسالف األكراد
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  منطقة عفريندي في يعلماء الدين اإليـز

فـي   منطقة عفـرين في  دييرجال الدين اإليز أبرز
المرحـوم شـيخ    هما ،النصف الثاني من القرن العشرين

شـيخ  شيخ حسين شـيخ بـريم   العلي بن شيخ بركات، و
 اإليزديين الحالي 

 .1994 – 1930شيخ علي بن شيخ بركات  -

وهو من أهالي قرية باسوفان، ومـن فئـة شـيوخ    
ذهب إلى . "دنا"، ومن عشيرة "ناصر الدين -شمساني "

لـدى فقيـر يلـبس     فيهـا  وأقام، 1949سنجار في عام 
، وبعد عودته، أقام في قريـة   1955حتى عام  "الخرقة"

 .عرش قيبار، حتى وفاته

 .شيخ حسين بن شيخ حسن بن شيخ بريم -

يخ حسين إلى الفئة اآلدانية، من مشـايخ  ينتمي ش
، تلقى علومه الدينية من عمه شيخ حسـو  "شيخسن"

ويقيم في قرية . بريم، ومن شيخ علي بن شيخ بركات
وهو إنسان مهذب، ومتواضع، ومتسـامح،  . غزاويه

 .عاما 68ورحب الصدر، ويبلغ من العمر 

في القرن العشـرين   الزعامات الدنيويةأما أبرز 
. شخص دوريش بن شمو من قرية عرشقيبارتمثلت بف
وكالة عامة من سعيد بك بـن   1925في عام استلم و

علي أمير اإليزدية في منطقة شيخان فـي كردسـتان   
، وكتقليـد  الكرد.جفي قضاء أعزاز و "رئيساً لعشائر اإليزديين"سمي رسمياً ، والعراق

  .اجتماعي لقب باآلغا

رسمياً رئيسـاً دينيـاً   شقيقه جميل آغا ب ، اعترف1931عام  بعد وفاة دوريش آغا
زعامة اإليزديين فـي  ل 1934وحصل على وكالة من سعيد بك مؤرخة في لإليزديين، 

 .م1972كانون األول  11توفي جميل آغا في . المنطقة
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 منطقة عفريناألوضاع الحالية لإليزديين في 

وإلـى ألمانيـا    حدث نزوح كثيف لإليزديين إلى مدينة حلب، والمهاجر األوربية،
من إجمالي تعدادهم فـي  % 50خاصة، وتقدر نسبة من نزح منهم عن قراهم أكثر من 

يعملـون  وقـراهم   فـي يقيم معظم اإليزديين و. المنطقة، وال تزال تلك الهجرة مستمرة
. في القطاعات االقتصـادية المختلفـة   ونفيعمل ،الزراعة، أما الذين غادروا إلى المدنب

 . دائماً إلى مختلف التنظيمات الكردية والشيوعية وحزب البعثوانتسب اإليزديون 

 عفرينعدد اإليزديين في منطقة 

ـ وم، 1932جرى أول تسجيل رسمي لإليزديين في نهاية عـام    السـلطات  همتنح
 -سوري "، وتضاف القومية أحياناً مثل /الديانة اإليزدية: /هويات شخصية، تذكر فيها

، كما كان يكتب علـى بعـض البطاقـات    "كردي  -يزيدي  -سوري  "أو  "يزيدي
، ويعتبر هذا أول وآخر اعتراف بوجود اإليـزديين  "مسلم، سوري، كردي"الشخصية 

 .في سوريا في السجالت الرسمية

وليس هناك إحصاء رسمي حقيقي لإليزديين في منطقة عفرين، وقد قمنا في عـام  
 677لمنطقـة، فبلـغ عـددها    بإجراء إحصاء تقديري لعدد األسر اإليزدية في ا 1995
وبمـا أن نسـبة   . رداف 4975ي المنطقة في ذلك التاريخ ف يكون عدد اإليزديينفأسرة، 

 1995، فيكون العدد اإلجمالي لإليزديين في عـام  % 50 أكثرتبلغ  المنطقةالهجرة من 
 . نسمة 9596حوالي 

نة عفرين في قرى سهل جومه في نحو عشرين قرية بما فيها مدي اإليزديون يقيمو
 .وبلدة جنديرس
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 –، كتب في حقل االسم والشهرة 1934بطاقة شخصية إلمرأة من قرية كيمار تعود إلى سنة ((
 ))بدريه، يزيدية، سورية، كردية
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 الفصل السابع
 

 

 

 

 

 

 موجز عن الحياة السياسية 

 منطقة عفرينفي 
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 البحث األول
 

 
غيرات السياسية على الصعيد اإلقليمي، في مرحلة ما قبل القرن ارتبطت الت

وكانت  .باألحداث الحربية الكبيرة التي كانت تشهدها منطقة الشرق األوسط ،العشرين
على منطقة جغرافية ضيقة كمنطقة وغير مباشرة نسبيا  صغيرةتلك األحداث  انعكاسات

 الطبيعية علىالعزلة  ض مقدارا منكانت تفر ،الصعبةلطبيعة الجبلية فا. جبل األكراد
في  النائيةمخيمات متنقلة، أو في القرى الصغيرة في  على من كانوا؛ سواء السكان

حيث تولد المدنية وعن مواطن الحضارة فيها  منقطعون ،ذرى الجبال وبطون الوديان
 . األحداث السياسية

كانت في تلك الفترات الزمنية،  )سياسة(مجازا  تسمى كانت مافي هذا الوضع، 
المجموعات العشائرية، أما السياسة الحقيقية في إطارها االقليمي الواسع، زعماء  تخص

 . وإدارتها ات، حيث مقرات الحكومرىفكانت تدار في العواصم والمدن الكب

في القرون الماضية كانت األحداث السياسية في منطقة جبل األكراد وبشكل عام، 
 : النحو التالي على تسير
جاهـد خاللهـا أمـراء األسـرة     : 1516من القرن الثالث عشر للميالد ولغاية  -
لحفاظ على استقالل إمارتهم في منطقـة كلـس وجبـل    ل ،الجنبالطية الكردية -المندية

 . األكراد من نفوذ حكام حلب المماليك

فترة الخضوع السياسـي إلمـارة كلـس للسـلطنة      ،1607-1516في الفترة  -
بقيت نزعة الحق الشرعي في حكم إمارة كلس متأصلة لدى أمـراء األسـرة    :العثمانية

الدولة العثمانيـة   سلطة مع التأقلمالمندية، واستطاعوا على مدى قرن من الزمن تقريبا 
 . ومهادنة سياساتها، مقابل االحتفاظ بالحكم الوراثي لإلمارة

: فـي كلـس  ة ماراإلوضياع  بعد سقوط األسرة المندية،، 1918-1607الفترة  -
 : منحيينفي هذه الفترة تسير على  والعسكرية أخذت األحداث األحداث السياسية

شبه دائمة على السلطنة العثمانية مـن قبـل زعمـاء     انتفاضات تكاد تكون :األول
أو فـي محـاوالت   . ، إما بدوافع التمرد على ظلم وتعسـف السـلطنة  يةعشائر الكردال

د فيها االضطراب السياسـي  وسكان يفترات  في الكرد.جى نواحي لالنفراد بالحكم عل
كانت تترافق عادة بارتخاء القبضة العسكرية للدولة العثمانية، وخاصـة  و. في األستانة
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تلك التمردات من قبل آل كـنج وزعمـاء عشـيرة     مثل جرت .في القرن التاسع عشر
  .رشوان وآل عمو وغيرهم

ـ حلية تتعلق عشائرية م صراعات قيام :الثاني النفوذ، أو فـي سـياق السياسـة    ب
أن تشـكل خطـرا علـى    كان بإمكانها  العثمانية في خلق الفتن بين فئات المجتمع التي

تجيد توتيرها وتطويرها إلى نزاعات مسلحة الدولة كانت ، واألوضاع الداخلية للسلطنة
 . تشاء متى

 الكرد.التنظيمات في ج

ات السياسية والدينية السرية أو العلنيـة فـي   على صعيد المنظمال يذكر أحد شيئا 
تجمع بـين  كانت رابطة سرية  وجودالعهد العثماني، سوى  أواخر في الكرد.جمنطقة 

 ها قلـةُ ء، وما ميز أعضـا "النادي" Qilûmpe وتسمىالكرد .بعض األشخاص في ج
دة فـي  اهتمامهم باألمور الدينية، والتمرد على األعراف والعادات االجتماعيـة السـائ  

دفع الناس إلى فمميزة، الخاصة والسرية ال هم، إضافة إلى عالقاتفي ذلك الحين المنطقة
 Ĥenanî Jinebiyêحنان : وممن عرف من أعضاء النادي .إلقاء صفة الماسونية عليهم

، خليل رشيد بن حسن فاتيكو مـن   Şiketka "مغارجق" من قرية قوتا، حدو من قرية
، ومن المفيد أن نذكر هنا وجـود نجـوم   1913لمتوفى عام ا Gabelek "كلَباك"قرية 

 . "قه ره جورنه"سداسية على جنبات قبر هذا األخير في مقبرة 

الحرب العالمية األولـى علـى هـذه الصـورة     مرحلة دخلت منطقة جبل األكراد 
شديد، فقـد  الضطراب الامن الحرب المنطقة في حالة تلك ألقت قد و. السياسية الراكدة

، وانتشـرت  وكثر المفقـودون فـي جبهاتهـا    اب إلى جبهات الحرببظم الشسيق مع
 . كل رهيبالمجاعة، وتردت األوضاع المعيشية واالجتماعية بش

لـم يكـن    ؛الكبيـرة  السياسيةوعلى الرغم من مجريات أحداث الحرب ونتائجها 
ين في السنعلى مر والعثمانيون  زرعحقيقة زوال الحكم العثماني، فقد  ونيصدق السكان
، وبأنهـا امتـداد للخالفـة    إلى األبـد  باقية ولن تزول ة السلطاندول بأن ،الناسوعي 

 . تقهر ولناإلسالمية، وتحميها قدرات إلهية، 

سـقوط  ، كانت من نتائج الحرب الحرب العالمية األولـى وكما هو معروف، فقد 
المتوسط وآسـيا  قوات الحلفاء إلى شرقي  تدخلو. السلطنة العثمانية واحتالل استانبول

الضـابط التركـي    بقيادة Qîwayî Milîتأسست القوات الشعبية حينها  .أيضا الصغرى
بناء استعادة الخالفة، ووطرد الكفار المحتلين شعار  ورفعت ،"أتاتورك"مصطفى كمال 

، األكـراد  المقـاتلين آالف  تلك القوة ، وضمتفي إطارها دولة لكل الشعوب اإلسالمية
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 انتهتحتى القوات الفرنسية في مناطق عنتاب وكلس وجبل األكراد،  قتال ضدال واحتدم
الجديدة  ةدولالإلى حدود  ، ضمها األتراك الكماليونبإخراج الفرنسيين من مناطق واسعة

 . بموجب اتفاقيات بين الحلفاء ومصطفى كمال فيما بعد

كمـاليين  أن التحققوا من أكراد القسم الفرنسي من جبل الكرد  وعلى الرغم من أن
استمروا في المقاومة المسلحة ضد الفرنسيين أكثر مـن عـامين،   إال أنهم ، خدعوهمقد 
التركية  بأن زوال السلطنة العثمانية باتت حقيقة واقعة، وأن الكماليةتماما ما أيقنوا عندو
تخلـى   ؛لكـل المسـلمين  الخالفة بناء دولة عن وتخلت نهائيا عن مبادئها اإلسالمية  قد

إلى داخل الحدود التركية مثل أحمد زعماء المقاومة  المقاومة، ولجأ بعض معظمهم عن
 . روتو، أو إلى الجبال كأسالن آغا شوربه

العثمانيـة  سكان جبـل األكـراد بالثقافـة    لدى االرتباط قويا  فقدورغم كل ذلك، 
كـانوا   ،الجـدد ن والفرنسـي ربعة قرون، خاصة وأن حكامهم ألاإلسالمية التي سادت 

كان هناك ما يمكن تسميته بالشـعور   إن ،ولذلك نعتقد. ن عنهم ديانة ولغة وثقافةمختلفي
مـن االحـتالل    على األقـل  في السنوات العشر األولى مقاومة الفرنسيين فيالوطني 

شعور ديني صرف، على أمل عـودة الخالفـة اإلسـالمية    فهو في الحقيقة الفرنسي، 
في وصفهم ألعمـالهم القتاليـة    "الجهاد" مجددا، حتى أنهم استخدموا المصطلح الديني

 . ضد قوات االحتالل الفرنسية
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 البحث الثاني
 

 

 ةاالنتداب الفرنسي فترةفي األوضاع السياسية 

 

 التدابير الفرنسية

هدف إلى تفي سياق سياسة عامة  ،جاءت التدابير الفرنسية في منطقة جبل األكراد
الساحل الشرقي للبحر المتوسط التي دخلتها القوات ا واقعا في مناطق جعل االنتداب أمر

 . الفرنسية كسلطة انتداب مؤقتة من عصبة األمم

محل القوات اإلنكليزية في مناطق والية  1919حلت القوات الفرنسية عام وقد 
ميليشيا مسلحة باسم القوات الشعبية في ماجهتها شكل األتراك ف. حلب العثمانية

Qîwayî Milî ، الفرنسيون  القوات الفرنسية، مما اضطر ضدخاضت معارك هامة
الدولة تقسيم منطقة جبل األكراد بين  اإلى توقيع اتفاقات لرسم الحدود، جرت بموجبه

 . ةاالنتداب الفرنسي منطقةوالحديثة  التركية

 الكرد التـي  جبلقسم  نواحي في استمرتالمقاومة الكردية للقوات الفرنسية ولكن 
ما أيقن الفرنسـيون صـعوبة   لو. 1922حتى عام  بقيت تحت سلطة االنتداب الفرنسية

، فعمد ليونـارد نوتـاري   السياسية، لجأوا إلى األساليب بالقوة العسكرية القضاء عليها
 إقامـة رئيس جهاز االستخبارات الفرنسية لمناطق شمالي حلب في بلدة أعزاز، إلـى  

ة، مثل كوررشيد ودوريش آغا شمو وغيرهم، عالقات خاصة مع بعض زعماء المنطق
على تشـكيل   تثم أقدم. وتمكن من خالل سياسته تلك إحالل الهدوء في أرجاء المنطقة

بقيـادة   "فرقة الخيالة األكراد" مثلإلدارة الفرنسية، ابع تفرق محلية للميليشيا المسلحة ت
أنهم  أدعى قاتلميقبض راتب ألف كان ن كوررشيد أ، كما شقيق دوريش آغا عمر آغا
مستغلين حالـة الفقـر    ،فتح الفرنسيون باب التطوع ضمن قواته العسكريةكما . بإمرته

اتصل نوتاري بمعظم قطاعي الطرق والشقاة الـذين اسـتغلوا حالـة    ف. الشديد للسكان
، مثل إيبو جندار وعصابته فوضى ما بعد الحرب العالمية األولى واستفحل أمر بعضهم

تمكن نوتاري مـن بسـط    وهكذا. جندهم في عداد قواته غير النظاميةفأغراهم بالمال و
 .تقريبا على المنطقة خالل أربعة أعوامالفرنسية السلطة العسكرية 
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الكرد، عمل الفرنسيون على إنشـاء إدارة مدنيـة   .بعد استتباب األمن في منطقة ج
 لسكانية الكرديةأربع نواح إدارية تضم سائر التجمعات ا يتألف منقضاء  وشكلوافيها، 

ثم قاموا ، منطقة االنتداب الفرنسية في شرقي المتوسطفي الزاوية الشمالية الغربية من 
 إرضاء: التزاما باتفاقها السابق مع المقاومين، وثانيا: أوالً، سكانهاالموظفين من  بتعيين
 .  الشعبي الذي كان يميل بوضوح إلى األتراك ويمقت الفرنسيين للرأي

، تراقـب  الكرد تساومية رادعة.ج منطقة كانت السياسة الفرنسية فيم، وبشكل عا
األحداث والتطورات وخاصة التدخالت التركية في شؤون المنطقة، وتتقصى المـزاج  

أوسع الشـرائح   إرضاءعلى  احفاظ ، وذلكالشعبي وتتخذ التدابير المناسبة على ضوئها
ـ  تلك اإلدارة  والزعامات المحلية، ويساعد ، ودرك وإدارة فرنسـي  تخباراتجهـاز اس

، أيضـا  جراء انتخابات برلمانيةإلأفسح الفرنسيون المجال  كما. حكومية سورية موالية
 أحد أبرز المحسوبين على حزب الكتلة الوطنية 1936و  1932وفاز في دورتي عامي 

 .السيد حسين عوني وهو

، حـدث  1936مفاوضات باريس بين الجانبين السوري والفرنسي عام  وبعد توقف
سـوريا   تحويـل فأعاد الفرنسيون . توتر شديد بين الوطنيين السوريين وسلطة االنتداب

العلويين والـدروز وحلـب والشـام    "دول  باسم ؛إلى دولة اتحادية تضم أقاليم مستقلة
في هذه األثناء، وردا و. كان للواء اسكندرون وضع خاص ضمن دولة حلبو. "ولبنان
، وبغية كسب ود األكراد، دعـى الفرنسـيون إلـى    لوطنيةمواقف حزب الكتلة اعلى 

المفوض السامي الفرنسي، وطرح في االجتماع مسـألة تشـكيل    معاجتماع آلغاواتها 
 لم ينل موافقـة كافـة الحضـور    ه، وكما يقال،إال أن. المنطقةإدارة ذات حكم ذاتي في 

 اإلدارةسـلطة   قيادةالخالف على الزعامة، ومنعا الستالم آل شيخ إسماعيل زاده  بسبب
في ألكراد لسياسيا  استغالالوقد يكون  ،االقتراح غير جادأن كما ظن بعضهم ب، الذاتية

 . دون تنفيذ االقتراحذلك حال ف ،مواجهة معارضي االنتداب الفرنسي

تصـرفت   إال أنهـا  ،أصدر الفرنسيون عفوا متكررا عن الذين حملوا السالحكما  
، مثلما حدث مع مجموعة المجاهد رسـول حـج رشـيد    مسلحة أعمالبحزم حيال أية 

وانتهت بإعدامه، ومع مجموعة مصطفى جوالق وانتهت بمقتلهم، ثـم القضـاء علـى    
 . الحركة المريدية بالمدفعية والطيران

اهتم الفرنسيون بنشر التعليم في المنطقة، فبنت العديد من المدارس االبتدائيـة،  كما 
واستكملت أعمال مسح وتحرير األراضـي  . الجسوراهتمت بفتح الطرق وبناء بعض و

 .الكرد.ممكنة من مجتمع ج فئاتأوسع  كسب ودل سعياًالزراعية وغيرها من الخدمات 
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 الدور التركي

االنتـداب   أثنـاء فتـرة  تركي واضح في شؤون جبـل األكـراد    تدخلكان هناك 
ـ  وجممتشجيع بعض األفراد والمن خالل ، وذلك ةالفرنسي قـوات  الة عات علـى مقاوم

 : تحقيق هدفينلوالفرنسية في مناسبات سياسية معينة، 

الضغط على الفرنسيين وجعل الموقف التركي قويا في أية مفاوضـات أو  : األول
 . مسألة لواء االسكندرونك ،مشاكل حدودية أو إقليمية

 .الكرد إلى تركيا إذا ما واتتها الظروف.النوايا الخفية بضم منطقة ج: والثاني

انتهـاء  و الحدود بين الطرفين الفرنسي والتركـي،  اتاتفاق البداية، وبعد عقد فمنذ
زعمـاء المقاومـة،   بعـض   يةركسلطات التال استقبلت، الكماليةمقاومة القوات الشعبية 

. أنه كان فالحا عاديا رغم ،"محو إيبو شاشو"لـ  باشـا  لقبومنحتهم ألقابا براقة، مثل 
عـام  فـي  رجالـه   مـع المجاهد مصطفى جوالق  ، صورةسياستهم تلكيدل على ما و

المقـاتلين   ورغـم أن ، حيث يظهر في خلفيتها العلم التركي ذو النجمة والهالل، 1927
بمـدلول   أخذتالصورة إال أنه يبدو أن ، عثمانيا األكراد كانوا يعتبرونها رمزا إسالميا

 .من قبل الدولة التركيةسياسي 

تي ظهرت في بداية عقد الثالثينات من القـرن  هناك من يعتبر الحركة المريدية الو
وجـود  بصنيعة الدولـة التركيـة،    -سنأتي على ذكرها الحقا-الكرد .العشرين في ج

 عالقات قديمة بين رئيسها الشيخ إبراهيم خليل الضابط السابق فـي الجـيش التركـي   
  .والسلطات التركية حينها

الكرد علـى إظهـار   .ن ج، سعت الدولة التركية إلى تشجيع سكا1936وفي عام 
تمسكها بالرموز التركية في السياسة، من قبيل ارتداء القبعـة رمـز تركيـا الكماليـة     

كميات منها إلـى بعـض زعمـاء     "بداللة بعض المتعاونين معهم" ، فأرسلوا، الحديثة
من ولكن الزعماء واألهالي رفضوا ارتداءها … الكرد مثل آل ديكو وشيخ إسماعيل.ج

وكـان قصـد    .نوايا الدولة التركية وسياساتها المعادية لإلسالمب معرفتهملديني،  منطلق
إلسراع في تنفيـذ  وااألتراك تسخير الحركة السياسية في الجبل للضغط على الفرنسيين 

بأن يدهم قد تطول منـاطق االنتـداب   الفرنسيين  تحذيرمن ثم إجراءات ضم اللواء، و
إن تلكـأت فـي تحقيـق     فيها إحداث القالقلالفرنسية في شمالي سوريا، وأن بإمكانهم 

 . المطالب التركية، خاصة وأن أجواء أوربا كانت ملبدة بغيوم الحرب العالمية الثانية

الهـالل  -آي يلدز"تشكلت جمعية أو حزب سياسي باسم  1936ويقال، أنه في عام 
ن ومـن  الكرد إلى لواء االسكندرو.ضم ج امن أهدافهوكان في جبل األكراد،  "والنجمة
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ثم انتعش مجددا في خمسينات  خمدثم فترة قصيرة،  التنظيمنشط هذا قد ثم إلى تركيا، و
مدير ماليـة  "وكان من أعضائه أو أنصاره، نوري طاهر دياربكرلي  .القرن العشرين

أما في وقتنا الراهن فال تالحظ تدخالت تركية  .، ومصطفى نعسو من ميركان"عفرين
 .نفي شؤون منطقة عفري علنية

 حزب الكتلة الوطنیة
باسم أسس الوطنيون السوريون حزبا علنيا في دمشق  1925في مستهل عام 

، وفي أواخر شهر آب من العام ذاته منعت السلطات الفرنسية هذا "حزب الشعب"
 . "حزب الكتلة الوطنية"الحزب، فحل نفسه، وأسس أعضاؤه حزبا جديدا باسم 

ري من اجل االستقالل طيلة فترة االنتداب قاد هذا الحزب النضال الوطني السو
 وفي. تسلم زعيمه هاشم األتاسي رئاسة الدولة السورية 1936وفي عام . ةالفرنسي

، "الحزب الوطني القومي"ر االسم إلى يأوائل األربعينات من القرن العشرين، تم تغي
 .ية المصريةوبقي نشيطا في الحياة السياسية السورية لغاية حله في عهد الوحدة السور

عالقات وطيدة مـع حـزب الكتلـة     منذ البدايةعقدت شخصيات من جبل األكراد 
العمـل  ب وجـاهروا عبر صداقات وصالت شخصية مع بعض قادتـه،  وذلك الوطنية، 

محمد عارف غباري من أوائل الذين انضموا إلى هذا الحزب في كان و. والتعاون معه
: مثـل ع زعماء حزب الكتلة فـي حلـب،   صالت وثيقة م له تفقد كان .تأسيسه بداية

 .وغيرهم سعداهللا الجابري، الدكتور عبدالرحمن كيالي، حسن إبراهيم باشا

بدري أفنـدي مـن   : مثل آعضاء آخرونالحزب من خالل عارف آغا  انضم إلىو
، ومحمـد   "والد الدكتور مصطفى نوري "معراته، ونوري طاهر مدير مالية عفرين 

وقاسم غباري، ومحمد كنجو من باصلحايا، وقادر حنان مـن  سلمان من قرية ميركان، 
تعاون مع الحركة المريديـة فـي جبـل     عالقاتحزب ال أقامكما  .عرشقيبار وغيرهم

 .األكراد، على مبدأ الكفاح المشترك ضد الفرنسيين

، وإثر التوتر الذي حدث بين حزب الكتلة والحركة المريدية مـن  1939في عام و
: ن جهة أخرى، اعتقل أعضاء من حزب الكتلة في عفـرين، وهـم  والفرنسيين م ،جهة

ثـم  . ومحمد سلمان، وأودعوا السـجن  ،وبدري أفندي، ونوري طاهر ،عارف غباري
 .أطلق سراحهم ثمبيروت مدة ستة أشهر للمحاكمة، في إلى سجن الرملة  أرسلوا
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أثناء انتشار نبـأ  و، 1946عام من وفي شهر نيسان 
ية عن سوريا، جمـع عـارف آغـا    جالء القوات الفرنس

وانضم إلـيهم أبنـاء القـرى     ،بعض رجاله ومناصريه
وتوجهوا إلى مبنـى   ،المجاورة، وحمل بعضهم األسلحة

وبعـد لقـاء   . السراي في عفرين عازمين على دخولـه 
قائمقام جبل األكراد شيخ رضـا األيـوبي،   بعارف آغا 

ـ   ب وتأكد نبأ رحيل الفرنسيين التلقائي عن المنطقـة، طل
صـعود مبنـى السـراي    عارف آغا من أحد المواطنين 

 .نزل العلم الفرنسي ورفع العلم الوطني محلهأو

رحيل الفرنسيين توطدت العالقات أكثـر بـين   بعد و
أنصار الحزب الوطني وبقايا الحركة المريدية بزعامـة  

أحـد  وهو محمد ذهني غباري ومنه كان فوز شيخ حنيف على خلفية عالقاتهم القديمة، 
 وهـو شـقيق   ،1954 و 1947في االنتخابات البرلمانية لعـام   أنصار الحزب الوطني

 .عارف آغا

 الحركة المریدیة
مناهضة لظلم اإلقطـاع   تحرريةحركة دينية اجتماعية  ،المريديةالحركة اعتبرت 

التي كانـت  وقد نمت بسرعة بين الفالحين والفئات المحرومة . ولالنتداب الفرنسي معا
رموز إقطاعية هامـة فـي    هاإلى جانب وقفتوفي أوج قوتها؛ . م اإلقطاعظل تعاني من
الذي انتخب بدعم من  شيخانعشيرة زعيم  حسين عوني، مثل وألسباب مختلفة المنطقة

أو فـي سـياق بعـض    . 1036و  1932الحركة إلى البرلمان السوري فـي عـامي   
على خالف مع آل شيخ  المنازعات والمنافسات العائلية واإلقطاعية، وخاصة من كانوا

 .مثل آل غباري وشكاك حج أومر إسماعيل

من أعمـال مدينـة    "بورجا"ولد زعيم الحركة المريدية إبراهيم سووق أوغلو في 
وهناك اختالف حول هويته القومية، بـين مـن يـدعي     . 1898التركية عام  "ازميت"

 .)١(تركيتها وآخرون يؤكدون كرديتها

                                                           
ظهر منها أئمة مساجد وشـيوخ للطريقـة   وعائلة مهتمة بالشؤون الدينية، إلى إبراهيم خليل  ينتمي  -١

القسم الغربي من جبل  أصوله هذه العائلة من. عيد ابن محمد علي ابن جمال الدينوالده مال س. النقشبندية
زيارة شيخ جمال الدين  الحالية، حيث تقع بجوارهما "داركير"أو  "جويق"قرية  منقد تكون واألكراد، 

. القريبة من اسـتنبول  "أزميت"إلى ناحية  "علي"نفى العثمانيون جده وقد . أحد أجدادهاالتي تنسب إلى 
وجهد في نشر الطريقة النقشـبندية فـي منـاطق القوقـاز      مال سعيد فقد عمل إماما للمساجد أما والده

 محمد عارف آغا غباري
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ضابط كالعالمية األولى شهد إبراهيم خليل الحرب 
الحرب لجـأ  في صفوف الجيش العثماني، وبعد انتهاء 

ودرس العلوم الدينية لـدى   1925إلى سوريا في عام 
إال أن . شيوخ الطريقة النقشبندية في دمشـق وحمـص  

سلطات االنتداب الفرنسية اعتقلته وأبعدته إلى تركيـا،  
. حدودالكردية القريبة من ال "إصالحية"فأقام في مدينة 

حوله بعض المريدين من األكـراد، فضـايقته   اجتمع و
الحكومة التركية التي كانت متشددة حيـال النشـاطات   

، 1929الدينية، فعبر الحدود مجددا في خريـف عـام   
حصـل علـى الجنسـية السـورية     ووأقام في دمشق، 

 قريـة  ثم جاء وأقـام فـي  . بمساعي آل شيخ إسماعيل
رجل القوي ال"ئق آغا قرية فا  Pelûsankê "الوسانكپ"
وسرعان ما اجتمعت حوله أعداد غفيـرة  . متمتعا بحمايته، آن ذاك  "ل شيخ إسماعيل آل

فشعر آل شيخ إسماعيل بخطورته على مصالحهم ومكـانتهم،  . من الفالحين المحرومين
 1931في تموز من عام  ضدهبتحريض السلطات الفرنسية عليه، فألقي القبض  واوقام
راضي السورية بتهمة إثارة القالقل في المنطقة الحدودية، فأناب علـى  أبعدته من األثم 

 "سـعرينجك "مـن قريـة    شيخ حنيف عربومن  زعامة مريديه في جبل األكراد كالً
من  "قورت علي"المعروف بـ  وعلي غالبكمسؤول للشؤون الدينية واألمور المالية، 

ذا األخير صالت وثيقـة مـع   أقام هف، العامة مسؤوال عن النشاطات "سعرينجك"قرية 
مـن   رشيد إيبـو ته المعروف چانضم إليهم ال ثمزعماء حزب الكتلة الوطنية في حلب، 

، وأصبح المسؤول العسكري للحركة، يقـود عملياتهـا المسـلحة ضـد     "بليلكو"قرية 

                                                                                                                                               
أعقاب الحرب العالمية األولى، واستقر فـي   والشيشان، ثم نزح مع مجموعة شيشانية باتجاه الجنوب في

وكان له ولدان إبـراهيم خليـل،   . "خوجه"، وزاول عمله كإمام ومدرس للتالميذ "عنتاب"نواحي مدينة 
أما إبراهيم خليل فقد التحق بـالجيش  . وأحمد فاضل، قتل األخير في مدينة حلب، واتهم العثمانيون بقتله

وبعد انهيار الدولة العثمانية، التحق بتشكيالت . ولى، ومنح رتبة ضابطالعثماني أثناء الحرب العالمية األ
ثم تـرك الجـيش   . يران في كردستانپ، وشارك في قمع ثورة شيخ سعيد Çeteالقوات الشعبية الكمالية 

. التركي، وجاء ليستقر في مدينة دمشق، وبدأ بتلقى الدروس الدينية في دمشق ثم حمص ومدينـة كلـس  
كنز الشموس، وكنز المعـارف، وطلـوع، وآداب    :تصوف، ووضع عدة مؤلفات منها كتبأهتم بعلوم ال

له نظم شعري باللغتين التركية والكردية، وهذا مقطع من قصـيدة  و .الطريقة، ومهمات السير والسلوك
 :باللغة الكردية تنسب إليه

   Em Kurd in li jêr bûn tûn e                    نحن أكراد لیس لنا سقوط                     
 Em û 'Ereb yek in li me didubûn tune      نحن والعرب واحد لیس لنا انقسام

 .ويقال أنه بعد أن تخلى عنه حزب الكتلة الوطنية في سوريا، بدل اسم العرب باإلسالم في البيت األخير
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وهكـذا اتسـع   . خصومها، واتخذت زعامة الحركة من وادي ميدانيات الوعر مقرا لها
وخاصة فـي نـاحيتي بلبـل     ،ا في القسم الشمالي من منطقة عفريننفوذ الحركة كثير

 . مناطق عشيرتي شيخان وبيان؛ وراجو

وعد زعماء الحركة بحماية أمالك صغار الفالحين من أطماع اإلقطاع، وتوزيـع  
أراضي آل شيخ إسماعيل على المعدمين منهم، كما عملوا على تسهيل أمـور الـزواج   

حل الكثير من األمـور  تخلوا في الفالحين، واآلغوات على  بإلغاء المهر، وألغوا ديون
 . االجتماعية

االنتداب، فانضم إليها مزيد من الفالحين وتعصبوا سلطة استهدفت الحركة مقاومة 
استقبل مسـؤول الحركـة   ومع زعماء حزب الكتلة الوطنية،  عالقات قويةوأقاموا . لها
بقطار الشـرق  "العائد من باريس  الوفد السوري المفاوض 1936في عام  غالـب  علي

على رأس المئات من مريديه في مدينة عفرين، وأعلن للوفد استعداد مريديـه   "السريع
للقتال في سبيل القضية الوطنية واالستقالل، فوعـدهم سـعداهللا الجـابري بتزويـدهم     

المفاضـون  قد عمل و. بدل العصي التي كانوا يحملونها في مراسم االستقبال ،بالسالح
على استثمار نشاط المريدين على طاولة المفاوضات مع الفرنسيين، كما سـعوا إلـى   

 .جعله مثاال يحتذى لنشر المقاومة في باقي مناطق شمالي سوريا

أعتقل شيخ إبراهيم خليل مجددا حين عودته إلى سوريا، فتوسط له زعماء الكتلـة  
أسبوعين، واستقبل بترحاب أطلق سراحه بعد والوطنية لدى السلطات المدنية السورية، 

من قبل زعماء الحركة الوطنية، وراح يتجول في سوريا بحرية تامة، ويحظى باهتمام 
 . الوطنيين أينما حل

 فـاتفق اتفاقاتهم مع حكومة الكتلة الوطنيـة،   في تلك الفترة منتنصل الفرنسيون 
اد إبراهيم خليل فع. القيام بمقاومة مسلحة ضد الفرنسيينعلى زعماؤها مع شيخ إبراهيم 

، وعمل علـى  1938ومريدوه المقيمون في حلب إلى الجبل في تشرين األول من عام 
تفعيل نشاط حركته، وشكل محكمة خاصة لحل القضايا اليومية لسكان القرى الواقعـة  

مـع بعـض    "أحد قادة المريدين"في هذه األثناء اعتقل شيخ حنيف . في نطاق نفوذها
زيتونـك  "علـى مخفـر قريـة     تـه ثر هجوم حركإلسوري مرافقيه من قبل الدرك ا

Zêtûnek" . 

 نحـو أخذت أعمال المقاومة تتسع لتشمل منـاطق أوسـع    1939وفي بداية عام 
الشرق، حتى وصلت إلى قرية قسطل جندو على بعد نحو ثالث كيلومترات مـن بلـدة   

  .اعزاز، حيث مركز االستخبارات الفرنسية
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، أرسلوا في شـهر آذار  مركز قيادتهم ر يقترب منالخطأن شعر الفرنسيون بلما و
وقصفت القرى الواقعة في قوات كبيرة إلى جبل األكراد مدعومة بالطائرات والمدفعية، 

بعـد اشـتباكات    المقـاومون فأضطر منطقة نفوذ الحركة المريدية ومناطق تمركزهم، 
م والكثيـر مـن   عديدة إلى االنسحاب إلى داخل الحدود التركية، ونزحت معهم عائالته

مـن تلـك    أشـهر عـدة  صدر عفو عام عن المدنيين بعـد  ثم . سكان القرى الحدودية
عاد الباقون بعد رحيل القـوات  ون، والف إلى قراهم بما فيهم المقاتلاآلفعاد  العمليات،
 .الفرنسية

حاول شيخ إبراهيم خليل وبعض مريديه تجديد أعمـال المقاومـة بعـد انتكاسـة     
إال أن السـلطات   ،بعدة عمليات مسلحة عبر الحدود 1940وائل عام حركته، وقام في أ

ليسـتقر فيهـا،    "مانيسا"التركية أبعدته إلى الداخل، ومنحته أراض زراعية في مدينة 
ومن حينها لم يسمع أي شيء عن نشاطاته هناك، إال أنه بقي علـى صـلة مسـتمرة    

 . 1952نيسان من عام  في في ظروف غامضة وفاتهالكرد حتى تاريخ .بمريديه في ج

في مدينة عنتاب  1949في عام  علي غالبفقد قتل :  أما زعماء الحركة اآلخرين
في ظروف غامضة، إذ تقول الروايات، أنه كان إلبراهيم خليل يـد فـي    أمينبيد ابنه 

ذلك، ألن علي غالب كان قد أطلع على بعض أسرار شـيخه وعالقاتـه مـع الدولـة     
، حيث كان الشيخ إبراهيم قد عزلـه  1938نا على خالف منذ عام التركية، كما أنهما كا
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كاونـدا   Gewendaمـن قريـة     Miĥemedê Xatûnê محمد مال نعسانوكلف السيد 
 . بدال عنه ممثال لدى الكتلة الوطنية في حلب "ميدانيات"

، تكـون السـلطات   وقتئذإال أنه حسب تقديري لألمر وللظروف السياسية السائدة 
ي التي اغتالته، وذلك في سياق سياساتها في التخلص من زعمـاء األكـراد   التركية ه

 .التركية وأداء مهامهم تجاه الدولةانتهاء أدوارهم بعد  ،ورجال الدين منهم خاصة

وسعى إلى إصـالح   ،1939فقد تخلى عن الحركة بعد أحداث عام : رشيد إيبوأما 
  .ذات البين مع آل شيخ إسماعيل

أمضى ثمـاني سـنوات فـي    قد كان و ،حنيف عربوكة بالشيخ أنيط أمر الحرثم 
، حيث قتل أيضا لم ينج من االنتقامو، 1947لبرلمان السوري عام لفرشح نفسه  ،السجن

أثناء الحملة االنتخابية في مدينة عفرين، بعد عام واحد من خروجه من السجن، واتهـم  
 .آل شيخ إسماعيل باغتياله

 ،من تركيـا  "من ميدانيات"عاد السيد موسى نعسان  بعد مقتل الشيخ إبراهيم خليل
على مدى خمسة عشر عاما، فتزعم من بقي من المريـدين،   هناك كان مرافقا للشيخو

ـ . به أتباع في سوريا وتركيا رغم قلتهم، وتربطهم عرى عالقات وثيقة حاليا وله رغم ف
شيخ إبراهيم مرور أكثر من ستين عاما على هزيمة الحركة، ونصف قرن على مقتل ال

 . خليل، اليزال األحياء من مريديه شديدي الوفاء له ولذكراه

بعد انتهاء الدور السياسي للحركة المريدية، لم يظهر أي تنظيم سياسي ديني آخـر  
ي سوريا فبين األكراد في منطقة عفرين، وحتى في أوج نشاط تنظيم األخوان المسلمين 

وربمـا كـان   . من أي نشاط يذكر لهـم ة ليخا المنطقة ت، بقي1985-1975ي الفترة ف
السبب في ذلك، أن المجتمع الكردي في جبل األكراد اليعـرف التعصـب الـديني إال    
نادرا، فاألكراد بصورة عامة مسلمون مسالمون، يؤدون فرائض دينهم دون تزمـت أو  

 دائمـا  كانت هنـاك أنه إال  .تعصب، بعيدا عن أية مبالغات أو غايات سياسية وغيرها
مـن المتـدينين   قليلة الكرد تستقطب أعدادا .مراجع ومشايخ طرق دينية ومذهبية في ج

 . لهذا الشيخ أو ذاك والموالين

الكرد الشيخ إبراهيم خليل عيسى الـذي  .ومن أكبر المرجعيات الدينية حاليا في ج
 . المتدينين وغيرهموتحترمه فئات واسعة من المثقفين، 
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 يةنادي الشبيبة الكرد
من قبل أول مجموعة متعلمة من الشباب  1939تأسس هذا النادي في صيف عام 

، Gundê Bêxçeقريـة   "زمجـي "أحمد جعفر شيخ إسماعيل زاده : في المنطقة، وهم
 .Qujûmaخليل أديـب مـن   . Bircikêخليل بهجت من قرية . وكان أمينا لسر النادي
 "برمجـه "نان خوجه من قريـة  عبدالم. ، معلم مدرسة"الحمام"محمد تركو من قرية 

Birîmce . إبـراهيم خليـل محمـد مـن     . "ميركان"إبراهيم خليل مصطفى من قرية
 ."كفردلة فوقاني"حيدر حمدي من . شيخو محمد فيلك من برمجه. "برمجه"

مشـاعر  ال قائمـا علـى   ،شيخو فيلك :الكما ق ،كان الدافع الحقيقي لتأسيس النادي
 . الواضحة قوميةال

إلـى   دعا أعضاءهاأمر إنشاء النادي، بالمستشار الفرنسي في عفرين  علموعندما 
مواجهـة خصـومهم   لتسخيرهم  ، أمالً فياالجتماع به، وعرض عليهم المال والسالح

 . الذين كانوا ينشطون في تلك الفترة

ضـابط صـف االسـتخبارات     1939أيلـول   6حضر االجتماع المنعقد في قد و
المستشار ، وكلفه )١(من قرية مشعلة "حنوشكو"غا الملقب الفرنسية عبدالحنان آل قوج آ

ـ  لبمهمة تأمين األموال والسالح وكل ما يلزم   والنادي إن طلبوا ذلك، علـى أن يجتمع
رفض أعضاؤه وجود عضو من االستخبارات بينهم، لئال يصبحوا ف. ثانية خالل أسبوع

 . وقاموا بحل ناديهم أداة بيد السلطات الفرنسية

النشاطات التي قام بها النادي وأهدافه فلم تكن قد تبلورت بعد، نظرا  أما بخصوص
 . للفترة القصيرة بين تأسيسه وحله

 

 

 

 

 

                                                           
ومـن المفيـد   . 1998عـام  توفي . كان ضابط صف في االستخبارات الفرنسية، اشتهر بظلم الناس -١

 .ذكره، أن المستشار كان حاكما للقضاء وضابطا في االسخبارات
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 : 1939ايلول / 6/وهذه نص وثيقة لنادي الشبيبة الكردية مؤرخة في 

 
نحن أعضاء نادي الشبيبة الكردية الموقعين أدناه، سنحضر إلى عفرين يوم األربعاء ((
 .مهما كلفنا األمر وعليه حرر 1939ايلول / 13/المقبل 
 

 1939ايلول  6          
، عبدالمنان خوجه، ابراهيم خليل محمد تركو ،خليل بهجت أحمد اسماعيل،: الموقعون

 )).مصطفى، ابراهيم خليل محمد، خليل أديب، حيدر حمدي، شيخو فيلك، عبدالحنان قوج آغا
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 البحث الثالث

 
 

 مرحلة ما بعد االستقالل
 

ـ 1963بالفترة ما قبل عام في هذا البحث سنهتم  فتتطلـب   ي تليهـا ، أما الفترة الت
 .خاصة وموسعة لسنا بصددها اآلن ةدراس

والثقافيـة   ظهر بعض النشـاطات االجتماعيـة  ت تمع بداية مرحلة االستقالل، بدأ
بين  الوعيهدف إلى نشر انت تكالشباب المتعلم، وبعض من قبل  والسياسية في المنطقة

انعكاسا وذلك  …واليخفى أن تلك النشاطات كانت ذات مضامين قومية . سكان المنطقة
 . للمناخ التحرري العام الذي كان يسود المنطقة والعالم في أواسط القرن الماضي

أخذت تلك النشاطات، شكال تنظيميا على هيئة جمعيات اجتماعية وثقافية في بداية 
 . ، ثم ظهرت المنظمات الحزبية لبعض األحزاب السورية والديمقراطية الكرديةاآلمر

ونذكر فيما يلي أبرز تلك الجمعيات والمنظمات ومدى تأثيرها على الحياة السياسية 
 .، مع أبرز نشاطاتها ورموزهافي تلك المرحلة واالجتماعية للمنطقة

 الجمعية اإلصالحية

احمـد جعفـر   : ، تقدم كل من1949ول عام في الخامس عشر من شهر كانون األ
زاده، والمحامي عثمان بن محمد عثمان، وبالل بن مصطفى بالل بطلب  إسماعيلشيخ 

 :إلى مدير منطقة عفرين هذا نصه
 …سعادة قائمقام جبل األكراد األكرمل((
 من قصبة عفرين… أحمد الحاج جعفر آغا شيخ اسماعيل زاده : من

 المحامي في قصبة عفرين… ن                  عثمان بن محمد عثما     
 من قصبة عفرين… بالل بن مصطفى بالل                               
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نحن فئة من الشباب المثقف في جبل األكراد، رأينا من الضروري تأسيس جمعية تعني 
وتعليم أبنائه،  بإصالح الحالة االقتصادية والثقافية واالجتماعية في قضائنا، وبإيواء أيتامه

وقد اطلعنا على النظامين األساسي والداخلي لجمعية اإلصالح في  .عفرين قصبةومركزها 
لذلك ولما كانت العلل التي . جبل سمعان فوجدنا أنهما موافقان لألهداف التي نرمي إليها

مقامكم وتقدمنا إلى يشكو منه القضاءان التختلف عن بعضها بعضاً، فأنابتينا ذينك النظامين 
على الوجه  بتأسيس جمعية إصالحية ناراجين التوسط لدى مقام المحافظة بحلب لترخيص

وتأييدنا برعايتكم وإرشاداتكم  المبين من فقير طلبنا بصورتين عن النظامين المذكورين
 )).1949كانون األول  15  ……السديدة ودمتم محترمين
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األكراد للتحقيق في األمـر،   وبعد أن أحيل الطلب إلى قائد فصيل الدرك في جبل
 :جاء رأي قائد الفصيل إلى القائمقام كما يلي

 …إلى قائمقام القضاء((
إن هذا النظام والمشروع المقدم من قبل المستدعين غايته نبيلة وسامية إذا نفذ 
بحذافيره، ولكن هناك محذور إذا ما انقلبت هذه الجمعية إلى حزب، يعمل لمصلحته تحت هذا 

فإني . وبذلك يخشى على استتباب األمن في هذا الجبل الهادئ في الوقت الحاضر الستار،
أوافق على تأليف هذه الجمعية إذا نفذت وطبقت مواد نظامها الداخلي حرفيا دون تجاوز 

 )).15/12/1949لهدف آخر  

 قـال ما عرضنا حاشية قائد الدرك على القائمقام، عندأنه : ويقول السيد أحمد جعفر
وإني أنصحكم بعدم القيام بأيـة حركـة، وإال   . بأن األوامر التي لدينا تمنع الموافقة: شفهيا

وهكذا صرفنا النظر عن تأسيس تلك الجمعية في قضـاء  . سنة 15سيكون مصيركم السجن 
 .جبل األكراد

 حاشية قائد فصيل الدرك على طلب تأسيس الجمعية
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 الجمعية الثقافية

رشيد حمو، وشوكت نعسان، وإبراهيم قادر، : ، اتفق كل من السادة1951في عام 
نشـر الثقافـة    تهدف إلىفي جبل األكراد،  "الجمعية الثقافية"ى تشكيل جمعية باسم عل

التي كانت نشطة في تلك  "الجاسوسية التركية"والتعليم في المنطقة، إضافة إلى مكافحة 
انضم إلى الجمعية الكثير من الشباب المتعلم والطالب، وتشـكلت هيئـة إلدارة   ف. الفترة

د حمو، إبراهيم قادر، شوكت نعسان، خليل محمد مـن قريـة   رشي: الجمعية من السادة
 . "علندار"كفردلة، رشيد عبدالرحمن من حج خليل، علي حسين من قرية 

اعتقل عضو الهيئة علي حسين في مدينة القامشـلي   1952إال أنه في صيف عام 
: ةنشاط الجمعية، فاكتشف أمرها، واعتقل بعض أعضاء الهيئة اإلداريب الصلة لهلسبب 

رشيد حمو، وإبراهيم قادر، وشوكت نعسان، ورشيد عبدالرحمن في سجن المزة بدمشق 
أطلق سراحهم بعدها بناء على التماس فائق آغا لدى رئيس الجمهورية ثم مدة شهرين، 

وعلى أثر هذه الحادثة أغلقت مدرسة التجهيز الخاصـة التـي كـان    . السيد الشيشكلي
  .ينة عفرين أيضاأعضاء الجمعية قد افتتحوها في مد

 "في قريـة   آخر اجتماع لهيئة الجمعية حضر الشاعر المعروف جيكرخوين،قد و
اقترح على أعضائها االنضمام إلى جمعية و ))من الشيوعيين هوو (( Hopka " هوبكا

 ى األعضـاء تخلوهكذا ، من منظمات الحزب الشيوعي السوري كمنظمةأنصار السلم 
وشوكت  ،انضم رشيد حموفيما منظمة أنصار السالم، إلى  همانضم بعضعن الجمعية و

 .نعسان إلى الحزب الشيوعي السوري

على سـاحة النشـاط   وتنشط  تباعا أخذت التنظيمات السياسية تظهرتلك الفترة  بعد
مـن أبرزهـا منظمـات    كان االجتماعي والسياسي والثقافي في منطقة جبل األكراد، و

الشتراكي، ثم الحركة الديمقراطيـة الكرديـة   الحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي ا
 .والحركة الناصرية الحقا
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 الحزب الشيوعي السوري

اللبنـاني، وأول  -باسم الحزب الشيوعي السوري 1927تأسس هذا الحزب في عام 
جيكرخوين، الكردي الشاعر  بجهودو 1950عام يعود إلى الكرد .وجود له في منطقة ج
عليهم الـدخول   أقترححيث الكرد، .لجمعية الثقافية في جبأعضاء اعن طريق االتصال 

كمـا سـبق   كانت النتيجة وفي منظمة أنصار السالم التابعة للحزب الشيوعي السوري، 
تفـرغ  و ،1952انضم كل من رشيد حمو وشوكت نعسان إلى الحزب عـام  أن القول، 

 . وأصبح كادراً لهلحزب نشاط ارشيد حمو ل

بـين   ةالشـيوعي  النتشـار  مساعدا في تلك الفترة كردال.ج فياإلقطاع  وجودكان 
، 1953أسس الحزب في المنطقة فـي عـام   و. من القرويين الفئات الفقيرة والمحرومة

الحـزب فـي    توسع نفـوذ ف. األرضاالنتفاع باتحادا للفالحين للدفاع عن حقوقهم في 
 . في نواحيها المنطقة وانتشرت منظماته

 أصبح وحيد محمود كـادرا و ،و من الشيوعيانسحب رشيد حم ،1955في عام و
االتحاد اتبع العديد من الشيوعيين دورات حزبية في بعدها  .في المنطقة معروفاشيوعيا 
عصـمت   ، في أواسط الستينات من القرن العشرين،ظهر في فترة الحقةثم ، السوفياتي

 . معروفعمر كشيوعي 

تشـجيع التعلـيم بـين أبنـاء     نشر الثقافة االجتماعية وساهم الحزب الشيوعي في 
منظمات الحزب ل وصار. رسل مئات الطالب للدراسة في الدول االشتراكيةالمنطقة، وأ
مختلـف نـواحي    ونشاطات هامة فـي ، في المنطقة قاعدة جماهيرية واسعةالشيوعي 

 Xocêالمعـروف بــ    "خاللكـا "المجتمع، حتى أن بعضهم مثل إمام مسجد قريـة  
Xilalka عشر سنوات إماما لمسجد قريته وهو كـادر فـي الحـزب     عمل لمدة تقارب

 .انتماؤه السياسي ذاك علم الناسيالشيوعي و

عينات، هو وقوفـه فـي   بوما ميز نشاط الحزب الشيوعي في المنطقة في فترة الس
 وأصبح معارضـا قويـا  وجه التيار السياسي القومي الكردي عبر المبررات األممية، 

 . الكردي "ارتيپال"لحزب 

الحزب الشيوعي في بداية عقد السبعينات  ت الخالفات واالنقسامات في صفوفدب
بانهيار االتحاد السوفيتي ومنظومة البلـدان  و .بالتراجعه ، وبدأ نفوذمن القرن العشرين

 . تخلى عنه معظم أعضائه وكوادره وأنصارهفاالشتراكية، 

الوطنية التقدميـة  الجبهة في أعضاء  وهم ،علني تعمل التنظيمات الشيوعية بشكل
 .أعضاء دائمون في البرلمان السوري ومجالس اإلدارة المحلية مفي سوريا، وله
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 حزب البعث العربي االشتراكي
وبسـبب دعواتـه التحرريـة    . 1947تأسس حزب البعث العري االشتراكي عام 

 واإلصالحية، كثر مناصـروه بسـرعة بـين صـفوف المثقفـين وضـباط الجـيش       
تصال ألبناء منطقة عفرين به في أواسط عقد الخمسينات من القرن وكان أول ا.السوري

الذي كانت تربطه  ،الماضي، عن طريق أحد أبناء لواء اسكندرون السيد فائز إسماعيل
 رفقـة عالقة صداقة مع الدكتور مصطفى نوري، وسرعان ما تحولت تلك العالقة إلى 

ين إلى حـزب البعـث فـي    وبذلك يعتبر الدكتور مصطفى نوري أول المنتسب. حزبية
رشيد عيسـو مـن   : المنطقة، كما أصبح فيما بعد مسؤوال عن أول حلقة حزبية ضمت

، عبدالرحمن مراد وشقيقه محمد مـن  "معراته"، فتحي بدري من قرية "مروانية"قرية 
، "فريريـة "، حيدر رفعت آل عمـو مـن   "معمال"، حميد بطال من "كفرصفرة"قرية 

مرحلة الوحدة السورية المصرية، تـم حـل منظمـات     في ."جلبل"وموسى وحيد من 
حزب البعث كسائر األحزاب السورية األخرى بنـاء علـى   
قرار سلطات الوحدة، فانضم بعض من هؤالء إلـى حـزب   

 . االتحاد القومي الذي تشكل حينها

إلى نشاطها بعـد   في المنطقة عادت منظمة حزب البعث
تـم تعـين   ، و1963وصول حزب البعث إلى السلطة عـام  

مصطفى نوري رئيسا للشعبة المشتركة لحزب البعث فـي  .د
منطقتي عفرين واعزاز، كما عين رئيسا لبلدية عفرين، إلـى  

 .1966أن عزل عن الحزب ورئاسة البلدية بعد انقالب عام 
بين استالم حزب البعـث للسـلطة   والجدير بالقول هنا، أنه 
بعـث دور  المنظمات حـزب  يكن لوبداية عقد السبعينات لم 

لمنطقة التي لم تكن سكان ال القومية ةخصوصيالألسباب تتعلق ب وذلك في المنطقة،كبير 
حزب البعث حاليا منظمـات فـي   لكن لو. عربي تجيز للكردي حينها االنضمام لحزب

 . تضم آالف المنتسبينومختلف قرى المنطقة، 

رن المنصـرم،  شهد الحزب توسعا سريعا في عقدي الثمانينات والتسعينات من الق
وله عشـرات الكـوادر   . ازداد دوره وتأثيره في الحياة اليومية المعيشية للمواطنين وقد

ووصل ثالثة من أبناء المنطقة إلى قيادة فرع الحـزب   .التي تقبض رواتبها من الدولة
مصطفى قـدور،  : همو، من القرن العشرين في حلب في عقدي الثمانينات والتسعينات

، وهو "قطمة"وعضو الفرع الحالي الدكتور رشدي مختار من قرية  عالء الدين عجان،
 .أول كردي يصل إلى قيادة فرع حزب البعث العربي االشتراكي في المحافظة

 مصطفى نوري.د
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وهناك منظمات أخرى رديفة لحزب البعث، مثل اتحاد شبيبة الثـورة، ومنظمـة   
حـين، واالتحـاد   طالئع البعث التي تضم جميع تالميذ المرحلة االبتدائية واتحـاد الفال 

 .النسائي وغيرهم

 "ارتيپال"الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 

 الـديمقراطي  أعلن عن تشكيل الحـزب  1957في الرابع عشر من حزيران عام 
رشيد حمو وشوكت : ن قبل مجموعة من المثقفين، بينهمم "ارتيپال"الكردي في سوريا 

 . ينمن منطقة عفر نعسان وخليل محمد ومحمد علي خوجه

بتحقيـق المسـاواة    DENGÊ KURD "دنكي كورد"عبر جريدته  نادى الحزب
اتسـع  ف. والعدالة االجتماعية واالعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي في سـوريا 

وصلت و ،ارتي سريعا بين األكراد في سورياپتنظيم ال
قـرى  أبعـد  تنظيماته في بداية عقد السـتينات إلـى   

ره المتعلقة بتطلعاته القومية المنطقة، وأصبح له جماهي
 .الديمقراطيةو

كان من ابرز نشاطات الحزب في تلك المرحلـة  
، 1960إحياء تقليد إشعال نار عيد نوروز فـي عـام   

 واعتقل بسبب ذلك مئات المواطنين من أعضاء الحزب
كما تعرضت مجموعاته القيادية في المناطق . وأنصاره
ل ومالحقـة  إلى حمـالت اعتقـا  في سوريا الكردية 

إال أنـه رغـم   . مستمرة في عهدي الوحدة واالنفصال
على تنظيماته وخالياه، وخاصـة   "ارتيپال"ذلك حافظ 

 .بين أوساط المتعلمين والمثقفين والطلبة

: نقسام في صفوفه فتشكل حزبان، هماال "ارتيپال"، تعرض 1965آب عام  5في 
قراطي الكـردي، وكـان لكـال    ارتي اليساري الـديم پالحزب الديمقراطي الكردي، وال

 .منطقةالالحزبين تنظيماته في 

بدأت مرحلـة   ث، حي1970استمر هذا الوضع على ما هو عليه إلى صيف عام و
جديدة في حياة هذا الحزب، اتسمت باالنقسامات المتعددة في صفوفه، ورغم ذلك، بقيت 

سـية واالجتماعيـة   للتنظيمات الكردية جماهيرها الواسعة، وهي مؤثرة في الحياة السيا
فـي   وعي القـومي الـديمقراطي واالجتمـاعي   التقويم  وتعمل على سكان، لوالثقافية ل
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المجتمع الكردي في منطقة عفرين، والمطالبة السلمية بالحقوق القوميـة والديمقراطيـة   
 . للشعب الكردي في سوريا

ـ  يناألخير العقدينفي تلك التنظيمات من أبرز نشاطات  ، وروز، االحتفال بعيـد ن
 . باللغتين الكردية والعربيةوالثقافية  السياسيةوإصدار المطبوعات والنشرات 

ـ ، فـي سـوريا   ونظرا لعدم وجود قانون ينظم عمل األحزاب السياسية  حزاباألف
إطـار   فيوتعمل بشكل شبه سري  ،غير مرخصة لها بالعمل أحزابهي أيضا الكردية 
 . المعمول به في سورياالسياسي  الواقع

منذ بدايات تأسيس  ن أبرز رموزها االجتماعية والسياسية المعروفة في المنطقةوم
رشيد حمو، شوكت نعسان، محمـد علـي   : الحركة السياسية الكردية في سوريا، نذكر

خوجه، هوريك أحمد، محمد آلي، كمال عبدي، عبدالرحمن عثمان، زكريا مصـطفى،  
 .طاهر ديكو، خليل عزت، وغيرهم

 جمعية المرتضى

من القرن العشرين مـن قبـل جميـل     التاسععقد ال بدايةأسست هذه الجمعية في ت
األسد، وسرعان ما القت إقباال في منطقة عفرين بناء على وعـد باالهتمـام بالشـأن    

فـي مرحلـة   وكان ذلك الكردي في سوريا، كما وعد أنصاره بتوزيع األسلحة عليهم، 
ستمر نشاط الجمعية في المنطقة حوالي ا. النشاط العسكري لمنظمات اإلخوان المسلمين

تحت خاللها مكتبين لها في مدينة عفرين وبلدة جنديرس، ثـم  تفأ، 1981و1980عامين 
 .حلت الجمعية بعدها

 PKKحزب العمال الكردستاني 

وبسبب انقالب عام . 1979تشكل حزب العمال الكردستاني ألكراد تركيا في عام 
 ائه عبر الحدود إلى المناطق الكردية في سـوريا في تركيا، لجأ الكثير من أعض 1980

  .ومنها إلى لبنان

بين سكان المنطقة، بعد إعالنه الكفـاح المسـلح فـي     ذا الحزبه ازداد نفوذوقد 
بأعمال اجتماعية كبيرة ومنظمة بين صفوف أنصاره  ، وقام1984عام  كردستان تركيا

 . في صفوف مقاتليه نجنيدهالجماهير الشعبية، ومن أهم نشاطاته تنظيم النساء وت

حيـث  . في عقد التسعينات التنظيم السياسي األول في المنطقـة  هذا الحزب أصبح
من إيصال ستة أعضاء من مناصـريه إلـى البرلمـان     1990تمكن في انتخابات عام 
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وهمـا سـعيد عبـداهللا     السوري في محافظة حلب، منهم عضوان من منطقة عفـرين 
 .وعبدالرحمن إيبو

بأعمال عنف ضـد أعضـاء األحـزاب الكرديـة      ذا الحزبه أنصارقام بعض و
 . السورية وأنصارها

العديد مـن المطبوعـات بـاللغتين    ساهم هذا التنظيم في النشاط الثقافي، بإصداره 
عبداهللا أوج  PKKكان العتقال زعيم حزب و .انتشار واسعكان لها العربية والكردية و

، ولكنه اليـزال  بشكل ملحوظ راجعت جماهيريتهآالن أثر بالغ في معنويات أنصاره، فت
 .يتمتع بنفوذ هام في المنطقة

 الحركة الناصرية

أصدرت سلطات الوحدة السورية المصرية أمرها بتشكيل تنظيم سياسي سمي بــ  
االنضـمام إليـه،   و كافة األحزاب األخرى حل منظماتها ، وطلبت من"االتحاد القومي"

اء المنطقة تقريبا، وبسبب العمر القصير للوحدة، حل هذا فانضم إليه كل المخاتير ووجه
 .ذلك االتحادالناصرية امتدادا ل التنظيمات عتبرتو. التنظيم سريعا

لم تلق الناصرية االهتمام من أكراد المنطقة، وانحصر وجودها بين المواطنين من 
 . األصول العربية فقط

، أخلـت الناصـرية   1970جمال عبدالناصـر عـام   الرئيس المصري بعد وفاة و
مواقعها بالتدريج لحزب البعث، أما من بقي منهم وفيا للمبادئ الناصرية، فقـد تفرقـوا   

حـزب  : منها في منطقـة عفـرين، همـا    فقط على عدة تنظيمات ناصرية يوجد اثنان
الوحدويين االشتراكيين، وحزب االتحاد االشتراكي العربي، إال أنه ليس لهـم إال عـدد   

 حـزب  المحامي رفعت بالل من ناحية راجوضاء والمؤيدين، وقد مثل محدود من األع
 .الوحدويين االشتراكيين في أحد األدوار التشريعية لمجلس الشعب
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 الرابعلبحث ا
 

 

  سياسيةالشخصيات تراجم بعض ال

 في منطقة عفرين
 

 المشـارب  مختلفةالظمات أبرزت الحياة المليئة باألحداث السياسية واألحزاب والمن
الكرد، أسماء وشخصيات كانت لها دورهـا فـي   .االتجاهات خالل ثمانية عقود في جو

كان و. معينة وأموربأحداث وأحزاب  ء بعضهاالحياة السياسية للمنطقة، وارتبطت أسما
الظروف الخاصة، وصعوبة تحقيق األمر، بسبب  إال أنهؤالء، كل وضع تراجم لنا أمل

حـال  ، اآلخـر  ووجود آخرين خارج البالد، وتعذر الوصول إلى بعضهم وفاة بعضهم،
في الحقل  لهم دور كان ذكر أسماء بعض هؤالء الذينبداية  آثرناوقد  .دون تحقيق ذلك

 . ، ومن ثم االنتقال إلى تقديم لتراجم ألبرزهمالسياسي في المنطقة

مسجد خاللكـا،  ل امإماأبو شاهين وكان موسى من قرية باصلحايا، : الشيوعيينمن 
 ...جميل عبدو، محمد منان، عصمت عمر وحيد محمود، محمد علي رضا،

مصطفى نوري، محمد مراد، مصطفى قدور، عالء الـدين عجـان،   : البعثيينمن 
 ...رشدي مختار

رشيد حمو، محمد علي خوجه، شوكت نعسان، هوريك أحمد، محمد : ارتيينپالمن 
من عثمان، سيدو أرسـالن، إبـراهيم عـارف،    آلي، محمد كلين شيخ سيدي، عبدالرح

 ...صادق نجار، طاهر ديكو، زكريا مصطفى، خليل عزت، كمال عبدي، خليل محمد

، شيخ حنيف عربو وموسـى  الوطنية حزب الكتلة-عارف آغا غباري: إضافة إلى
 .الحركة المريديةمن  -Bijêrek "يره كژب"نعسان 

 رشيد حمو

، درس لـدى  1925ابعة لناحية راجـو عـام   الت Hopkaولد رشيد حمو في قرية 
، والتحق بالمدرسة االبتدائية في بلدة راجو، ودرس فيها إلى الصـف  "الخوجه"الكتاب 
ثم سافر إلى بلدة اعزاز، لمتابعة الدراسة في الصف الرابع االبتدائي، ولكنه لـم  . الثالث

 . يتمكن من تأمين تكاليف الدراسة، فترك المدرسة وعاد إلى قريته
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إلى حلـب للدراسـة فـي     1939في عام  سافر
أن قيام الحرب العالمية  المدرسة الخسروية الدينية، إال

صعبت عليه االستمرار في الدراسـة واإلقامـة    الثانية
وعندما انقطع أمله من إكمال الدراسـة، قـرر   . بحلب

وأول قرية درس التالميذ . تدريس التالميذ في الكتاتيب
 . Xilalkaقرية  كانتفيها 

بعض الكتب الثقافيـة،   ةطالعبمبدأ في هذه الفترة 
حاول تعلم القراءة والكتابـة بـاللغتين الفرنسـية    كما 

بدأت تتبلور كما . واإلنكليزية، وكان يجيد التركية قبال
  .لديه األفكار المناهضة لظلم اآلغوات تجاه الفالحين

 : يقولحول تعرفه على الكتابة الكردية، و

، علمت من شرطي كردي في مخفر بلبل، بأن هناك مجلة تصدر 1943في عام ((
 باللغة الكردية في مدينة دمشق، يقوم على إصدارها األمير جالدت بدرخان، فكتبت إلي

 تعرفـت ف، "روناهي"طالبا االشتراك في مجلته، ووصلتني ثالث نسخ من مجلة  األمير
 . تينوالكتابة الكرديعلى األبجدية الكردية الالتينية، والقراءة  من خاللها

، الذي كنت أعرفـه منـذ أن كـان    ه، اتصل بي األستاذ جميل كن1947في عام و
، في حلب "نوري ديرسمي"معلما في مدرسة راجو، واصطحبني معه إلى دار الدكتور 

وراتبـا   ،وهناك عرض علي الدكتور نوري تأمين مستلزمات التعليم باللغـة الكرديـة  
بعد هذا اللقـاء  و. دون تردد وبال أجر، إال أن ذلك لم يتحققشهريا مقابل ذلك، فوافقت 

مع ديرسمي تغيرت أمور كثيرة في فكري وحياتي، وشعرت بأني خرجت من عزلـة  
واستمر تـرددي  . قاتلة كادت تخنقني في تلك القرى النائية الغارقة في الجهل والتخلف

 .منذ ذلك الحينعلى دار ديرسمي 

ال بحركة المريدين التي كانت التـزال قويـة رغـم    في هذه الفترة حاولت االتص
هزيمتها عسكريا، وعرضت على زعمائها أفكاري التقدمية والقومية، إال أنهـم طلبـوا   
مني مراسلة زعيمهم إبراهيم خليل في تركيا، فأرسلت رسالة أشرح له األمر، وجاء رد 

بعـدم الـذهاب،    الزعيم بأن علي المجيء إليه للقائه، إال أن بعض أصدقائي نصحوني
، ومعاديـا للفكـرة   "تركيـا "، فقد كان إبراهيم خليل هذا "سوف لن أعود حيا"ألنني 

الناس الكتابة باللغة  يمعلمستمرا في تهذه الفترة كنت  يوف. القومية الكردية من األساس
 . الكردية، وأبث فيهم الروح القومية
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ى الجزيرة لالتصال برفقة محمد علي خوجة من معبطلي إل 1950في سنة سافرت 
فأخبرنا بأنه لم يبـق   ،ضيوفا على عبدالرحمن آغا علي يونس نزلنابجمعية خويبون، و

  .من تلك الجمعية إال اسمها

عثمان محمد عثمـان،   :وبناء على اقتراح بعض الشباب المتعلم، 1951في سنة و
 فتحت مدرسة تجهيز خاصة فـي مدينـة   ،وشوكت نعسان وأحمد رسول، وحنان محمد

من المثقفين العرب والكرد، منهم مفتي عفـرين   في التدريس بعض توساهمعفرين، 
 . إبراهيم نعسو، والقاضي الشرعي في عفرين أحمد مهدي الخضر، وإبراهيم قادر

وفي السنة ذاتها قررنا إنشاء جمعية ثقافية تهتم بنشر الثقافة، ومكافحة الجاسوسـية  
لم تمض عدة أشهر على تأسيسـها،  لكن و. نذاكآالتركية التي كانت نشطة في المنطقة 

أطلـق  ثـم  حتى تعرض أعضاء الجمعية لالعتقال، فبقينا في السجن لمدة شهر تقريبا، 
سراحنا بناء على التماس فائق آغا لدى أديب الشيشكلي، وعلى أثرها أغلقت الحكومـة  

 .فيةالثقا مدرستنا، وصادرت محتوياتها، بحجة أننا نستخدمها ألغراض الجمعية

عضوا فـي منظمـة أنصـار     ،جيكرخوينخالل من  ،بعد هذه الحادثة، أصبحت
أول تنظـيم   1952السالم، ثم عضوا في الحزب الشيوعي السوري، فأسست في عـام  

  .في محافظة حلبله كادرا متفرغا  وأصبحتشيوعي في منطقة عفرين، 

ما رشحت إلـى  للحزب الشيوعي، ك تابعاأنشأنا اتحادا للفالحين،  1953وفي عام 
، ونلت أصواتا البأس بها، ألنه كانت قد تشكلت لـي شـعبية   1954البرلمان في عام 

ثم تركت هذا الحزب بسبب المواقف المناهضة لألفكار القوميـة   .واسعة بين الفالحين
 . اتخذت أفكاري منحى قوميا ديمقراطيا اشتراكيامن حينها القياديين، و أعضائهلدى 

محمد علي خوجـه وشـوكت نعسـان    : مع رفاق لي، همساهمت  1957في عام 
ـ  ،الجزيرةو دمشق آخرين منو من منطقة عفرينوخليل محمد ي تأسـيس الحـزب   ف

 . ، وأصبحت عضوا في مكتبه السياسي، وكادرا متفرغا لهالديمقراطي الكردي

عـدة أشـهر، ممـا    لتم اعتقالي، ثم فرضت علي اإلقامة الجبرية  1959في عام و
في حلب، وبقيـت   1960في عام  تواري عن األنظار، إلى أن اعتقلتاضطررت إلى ال

 1964في عام و. قيام حركة االنفصال في سوريا حين في السجن مع بعض رفاقي إلى
 . اعتقلت مرة أخرى، وبقيت في السجن مدة تقارب السنة

كلفني الحزب بالسفر إلى تركيا لمسـاعدة الحـزب الـديمقراطي     1967في عام 
تركيا، الذي كان قد تشكل حديثا، ثم السفر إلى كردستان العـراق عبـر    - الكردستاني
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من األمـن   امطاردوتركيا، فبقيت في تركيا نحو أربعة أشهر، متنقال بين قراها ومدنها 
 . سفري إلى كردستان العراقبذلك التركي، وتعذر 

ة كلفني رفاقي بالذهاب إلـى لبنـان، لالتصـال بالصـحاف     ،بعد عودتي من تركيا
العالمية واالتصال مع منظمة الحزب في أوربا، فغادرت البلد سرا الستمرار المالحقـة  
األمنية، وبقيت في بيروت نحو عام، عقدت خاللها صداقات مع الكثير من الشخصيات 

 . األدبية والسياسية والثقافية، ونشرت مقاالت عديدة في الصحف والمجالت اللبنانية

بالسفر إلى العراق للقاء السيد جـالل طالبـاني فـي     كلفت ،بعد عودتي من لبنان
لحـزب  توحيـد ا  وبغية، 1970آذار  11مضي فترة على ذلك، وبعد بيان عد بغداد، وب

سافرنا إلى كردستان العراق لعقد المـؤتمر الـوطني    ،الديمقراطي الكردي في سوريا
البـارزاني   بقـرار مـن   ،وبقيت في بغداد لمدة تقارب السنة، أشرفت خاللها. الكردي

للحزب الديمقراطي الكردستاني فـي   "الكادر"على إصدار مجلة  ،وقيادة الثورة الكردية
 . العراق، ثم عدت إلى سوريا ثانية

رشحت نفسي إلى االنتخابات البرلمانية، وأخفقت في ذلك ألسباب  1973وفي عام 
 .))1993عديدة، وبقيت في قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي إلى عام 

لعديد مـن  ا سرد قديعتبر رشيد حمو من أوائل المتعلمين والمعلمين في المنطقة، ف
معروف كمناضـل   وهو. نهمبيالتالميذ في ناحية راجو، واليزال يحظى باحترام كبير 

  .من أجل قضايا شعبه وبالده

من الطراز الرفيع، يعرف أمور مجتمعه جيدا، واليـزال   امثقفيعتبر األستاذ رشيد 
ائال رغم ما تعرض له من ضغوطات كبيرة في حياته السياسية الطويلة، وله كتاباته متف

تتعلق بتـاريخ الحركـة   له مخطوطات وفي مجال السياسة الكردية والسورية والدولية، 
وله مذكراته التي يسرد فيها األحداث والمراحل السياسية التـي  الكردية والكردستانية، 

كما صدر له مـؤخرا كـراس   . في اقتباس هذه الخالصةمر بها، والتي كانت مرجعنا 
 .الكرد.حول الحركة المريدية في ج

في قريتـه الجبليـة الجميلـة     "أم قدري"يقيم األستاذ رشيد مع زوجته الصبورة 
Hopka    غربي بلدة راجو، ويعكف على الكتابة والمطالعة، واليزال مفعمـا بالنشـاط

 . تبل العمرفي مق بامتفائال كشمهتما ووالحيوية، و

 محمد علي خوجه

توفي والداه وهو اليـزال   .في قرية معبطلي 1927ولد محمد علي خوجه في عام 
على شهادة البكالوريـا، توظـف    حصولهوبعد  .غيرا، فدخل مدرسة األيتام في حلبص
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وبعد رحيل الفرنسيين عمل معلما في منطقة القامشلي، وبعد عـامين  . الدولة دوائرفي 
 .افظة حلب، وتابع التدريس في حلب وعفرين وراجوأنتقل إلى مح

، 1952ساهم مع بعض الشباب في تأسيس جمعية الثقافة الكردية في عفرين عام 
انضم إلى منظمة  1953وفي عام . فأعتقل بسبب ذلك وأودع سجن المزة في دمشق

 . أنصار السالم التابعة للحزب الشيوعي السوري، ثم إلى الحزب الشيوعي

شارك في تأسيس الحزب والشيوعي بسبب ميوله القومية، عن الحزب بعد اُ
لعب دورا بارزا كما الديمقراطي الكردي في سوريا، وعين عضوا في مكتبه السياسي، 

يجيد اللغات الفرنسية والعربية وواسعة،  ةثقاف ، فقد كان ذافي قيادته في مراحله األولى
 . والتركية، إضافة إلى لغته األم

بغية تجنيبه االعتقال، قررت قيادة الحزب إرساله مع كل من و، 1959في عام 
وبعد . في القسم الكردي إلذاعة بغداد هناك جكرخوين وخليل محمد إلى العراق، فعمل

، التحق بقوات البيشمركة، وأصبح 1961اندالع ثورة أيلول في كردستان العراق عام 

إال أن قواته . ليه من احتالل المدينةفي ناحية زاخو، فتمكن مع مقات "هيز"قائدا لـ 
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 دفاتشتت في هجمات للقوات الحكومية، فانسحب إلى داخل األراضي التركية، وص
وجود قرار بالعفو عن السجناء السياسيين في سوريا، فعاد بمساعي القاضي عثمان ذلك 

 .محمد إلى وظيفته في التدريس في محافظة الرقة

مع بعض أعضاء وقيادة الحزب الديمقراطي انية أعتقل محمد علي خوجة للمرة الث
، وأصيب بداء سل المفاصل في السجن، فنقل من السجن إلـى  1965في عام  الكردي

توفي فيها، ودفن في دمشق ومشفى ابن النفيس في دمشق، وبقي فيها لمدة أربعة أشهر، 
 .بعيدا عن منطقته ومسقط رأسه قرية معبطلي

 شوكت نعسان

كان والـده  . في قرية شيتكا، التابعة لناحية معبطلي 1929ام ولد شوكت نعسان ع
Xocî 'Evdî 'Eşê "ـ    "خوجه معلمـا معروفـا ين تق

 . الكرديةواللغات التركية والعربية 

والقان، ثـم  چدرس شوكت لدى والده في قرية 
وفـي عـام   . انتقل إلى عفرين ودرس االبتدائية فيها

ـ فيها توطدت وتابع في حلب،  1943-1944 الته ص
ـ و. القوميـة ول المسـائل  ح مع زمالء الدراسة ن م

عثمان محمد، محمد منان شـيخ إسـماعيل،   : هؤالء
نوري عارف سيدو ميمي، عبداهللا حسن، رشيد عبدو، 

حمد زمجي فيو، محمـد جعفـر، محمـد عـارف،     أ
تعرفت هذه المجموعة علـى  ثم . مصطفى حمو وغيرهم

ـ   وين، المناضل الكردي نوري ديرسم، والشـاعر جيكرخ
 .1946 -1945وشكلوا رابطة الطلبة األكراد في حلب في عام 

ـ    مـع بعد أن أنهى دراسته في معهد دار المعلمين، افتتح  ن يرشـيد حمـو ومعلم
أسسـوا رابطـة المثقفـين     1952وفي عـام  . ن، مدرسة خاصة في بلدة عفرينيآخر

م بأن تحقيـق  إلى الحزب الشيوعي، لقناعته تساباألكراد، ثم قرر بعض أعضائها االن
لـم   ذلكولكن . الشيوعي حسب المفهومطموحاتهم القومية سيتم عبر النظام االشتراكي 

يستمر طويال، حيث اعتقل مع زميله رشيد حمو وآخرين، وأودعوا سجن المـزة فـي   
بعد إطالق سراحه عين معلمـا  و. دمشق، وأغلقت الدولة مدرستهم الخاصة في عفرين

فـي   فتعـرف لى الخدمة االحتياطية في الجيش السوري، ثم استدعي إ. في منطقة ادلب
. إلنشاء حـزب كـردي سـوري    دعالمرحوم أوسمان صبري، الذي كان يدمشق على 

المقاومة الشـعبية   أعمال لإلشراف علىاحتياط نقل إلى منطقة عفرين، كضابط  بعدها
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الحـزب  ، تم اإلعالن عن تشـكيل  1957وفي عام . 1956ضد التهديدات التركية سنة 
صبح المرحوم شوكت نعسان عضـوا فـي لجنتـه    فأالديمقراطي الكردي في سوريا، 

 . المركزية

الوحدة السورية المصـرية أثنـاء حفلـة    فترة اعتقل هو وخمسة من رفاقه خالل 
لكنه ترك الحـزب  . زفافه، وأرسلوا إلى سجن المزة ثانية، وبقي فيها مدة سنة ونصف

 . مع قيادته بعد خروجه من السجن بسبب خالفه

، ونال اإلجازة منهـا  في هذه الفترة كان شوكت قد التحق بكلية الحقوق في دمشق
ـ كلفته قيادة ال 1973مهنة المحاماة في حلب، وفي عام  مارسف ارتي الكـردي، مـع   پ

ارتي أمام محكمة أمن الدولة التـي  پلدفاع عن قيادة حزب الباالمحامي عصمت شاهين، 
 .الحزام العربي في الجزيرة مشروع بيقكانت قد اعتقلت أثناء تط

لم يكن المرحوم شوكت نعسان سياسيا ومحاميا فقط، بل كان شاعرا أيضا، وهناك 
بأنه لو ساعدته الظروف، ألصـبح شـاعرا مرموقـا، نظـرا     : نقاد في الشعر يقولون

فقد كتب قصائد جميلـة نشـرت فـي    . المتالكه ناصية اللغة، وحسه الشعري المرهف
فـي   "8عدد " ÇIYAفي سوريا، و  "كالويز"الكردية، مثل مجلة  وراتالمنشبعض 

التي نشرت تحت اسـم أبـو    Agirê NEWROZêأوربا، وننشر هنا أبياتا من قصيدته 
 :راهب، في بداية عقد الستينات من القرن الماضي

 : Dibêjin:                                                              يقولون 
 Li çiyê, mêr û jin              ي الجبل، الرجال والنساء                   ف

 Bi sedan hatin girtin            اعتقلوا بالمئات                            
  .Li  Reco , Ĥeleb û Efrin           في راجو وحلب وعفرين              

 Mexfer û zîndan dagirtî                   مألوا المخافر والسجون        
 :Min dipirsî                    :                                        سألت 

 Gelo çi bûye                     ماذا حدث؟                                   
 Çi ye ev mizgîn               ما هذه البشرى                                 

 Gotin:                      :                                              قالوا 
 Çiya hemî bûne agir             كل الجبل صار نارا                        
 Stêr daketin erdê                 نزلت النجوم إلى األرض                  

 li Meydana, Keferdelê û Basilê       ات وكفردله  وباسلي    في ميداني
 li Reco , Gazê û Bilbilê               في راجو وغازي وبلبل              

 Girêdan عقدوا                                                                 
 Govend û dîlan                       حلقات الرقص والفرح              

 Li  roja NEWROZa  ciwan         في يوم نوروز الجميل           
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، ودفن فـي قريـة   1993توفي المناضل والمحامي والشاعر شوكت نعسان سنة 
وألقى رفيقه في سجن المـزة  . حضر مراسيم دفنه عشرات المثقفين والسياسيينو. تللف

مة باسم رفاقه القدماء، كما أبنه المحامي نوري عارف المهندس المرحوم سيدو بيرم كل
 ./1997شباط  11عدد "نوروز"المعلومات من نشرة /. باسم زمالئه المحامين

 /1992 – 1932/هوريك أحمد عثمان 

توفي والده مختـار القريـة   . "هاوار"على قمة جبل  Gundê Çiyêولد في قرية 
ولته لـدى خوجـه القريـة والقـرى     درس في طف. وهو في الرابعة عشرة من عمره

ثم درس االبتدائية في عفـرين وحصـل علـى    . فحفظ القرآن وتعلم الكتابة ،المجاورة
درس اإلعدادية فـي  ف ،كأول تلميذ على مستوى المحافظة 1948الشهادة االبتدائية عام 
وحصل على شهادة الدراسة اإلعدادية خالل سنتين فقط  ،نة ادلبمدرسة داخلية في مدي

قررت الدولة إرسـاله فـي بعثـة    حينها . درجة امتيازوب
دراسية إلى خارج القطر، إال أن انقالبا عسـكريا ألغـى   

 . تهبعث

عمل في شركة النقل الداخلي بحلـب بـين عـامي    
، وتعرف علـى رشـيد حمـو وعمـر     1955و  1953

السباعي وكانوا من الشيوعيين المعروفين، فانتسب إلـى  
تطـوع فـي سـلك     1955وفي عام . الحزب الشيوعي

ألسـباب   الخدمـة فصـل مـن   ، و1962الشرطة لغاية 
 .سياسية

إلى حركة أنصار السالم،  1952انتسب هوريك في 
وفي عام . 1956ومن ثم إلى الحزب الشيوعي لغاية عام 

 1960واعتقل فـي عـام   . انتسب إلى الحزب الديمقراطي الكردي فور تشكيله 1957
 .لحقوق المدنيةبسبب نشاطه السياسي وحرم من ا

 فـي عـام   نتخـب وا ،"ارتيپال"استمر هوريك في العمل بنشاط ضمن تنظيمات 
في صيف عـام  و .فاعتقل لمدة أسبوع ثم أفرج عنه ،عضوا في لجنته المركزية 1972
أضطر هوريك إلى التواري عن األنظـار  مما ارتي لإلعتقال، پتعرضت قيادة ال 1973

وزكريا مصطفى مـن قيـادة    ،مصطفى إبراهيم واللجوء إلى العمل السري مع كل من
 ."ارتيپال"

 هوريك أحمد
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، كان هوريـك  1975بعد تشكل القيادة المؤقتة في كردستان العراق اثر نكسة عام 
-ضمن الوفد القيادي الذي حضر اجتماعا مشتركا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني 

ارتي في سوريا، وتقرر تركيا، والب -العراق، والديمقراطي الكردستاني -القيادة المؤقتة
 .1976أيار  26حينها انطالقة ثورة 

واعتذر عن ، 1981ارتي ومكتبه السياسي لغاية پبقي المرحوم هوريك في قيادة ال
في عام و. ارتي بسبب تفاقم مرض الربو الذي كان يشكو منهپالمؤتمر الثالث للحضور 

اعتالل صحته بقـي  ولكن رغم . تعرض هوريك لالعتقال لمدة تقارب الشهرين 1984
ارتي، ويساهم في النضـال الـوطني للحركـة    پقريبا من مركز القرار السياسي في ال

 . الديمقراطية الكردية

، فقد كان منفتح الـذهن، سـريع   مميزةشخصية  بصفاتكان هوريك أحمد يتمتع 
. البديهة والمبادرة، جريئا، ذكيا، صبورا، إضافة إلى إخالصه لقضايا شـعبه السـوري  

 .يتابع أخبارها حتى آخر رمق من حياتهومالصقا للهموم الوطنية ومتابعا لها،  وبقي

   /1996-1943/عبدالرحمن عثمان 

عبدالرحمن عثمان، اسم معروف لـدى أبنـاء   
أمضى جل حياته في النضـال السياسـي   . الكرد.ج

اتصل بالحركة الكردية في سوريا منذ عام . الكردي
رة بتهمة إشعال نار لفترة قصي حينها ، واعتقل1961
، بسبب نشاطاته 1984في عام  ثانية واعتقل. نوروز

 . شهر لمدةاالعتقال  فيالسياسية، وبقي 

وهو من المرشحين الذين خاضوا االنتخابـات  
عن الحركة الكردية، ورغـم   1973البرلمانية عام 

حصوله على مجموع عال من األصوات، إال انه لم 
ز في انتخابـات اإلدارة  فاولكنه  .يصل إلى البرلمان

المحلية ممثال عن منطقة عفرين في مجلس محافظة 
 . /1976 و 1972/حلب لدورتين متتاليتين 

مـن   كـل  مخلصا لمبادئه ولمجتمعه، يحترمـه وكان عبدالرحمن جريئا وواعيا، 
كـان بمثابـة    ،بسبب الفترات الطويلة التي قضاها متخفيا في قرى المنطقـة ويعرفه، 

 .ة عفرين ومجتمعهاموسوعة لمنطق

 

 عبدالرحمن عثمان
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 وحيد محمود

انتسب إلى  .في منطقة عفرينوإثارة للجدل يعتبر من أكثر الشيوعيين شهرة 
، وأصبح كادرا له منذ ذلك التاريخ حتى أوائل العقد 1953الحزب الشيوعي في عام 
في مؤتمر السلم والصداقة بين  1955شارك في عام . األخير من القرن العشرين

عاصمة فنلندا ضمن وفد الشيوعيين السوريين، وخضع لدورة  "سنكيهل"الشعوب في 
عينه الحزب  .حزبية في موسكو لمدة عام في أواسط الستينات من القرن العشرين

الشيوعي عن طريق الجبهة التقدمية عضوا في مجلس الشعب السوري لدورتين 
 . 1981-1973متتاليتين 

برلمان السوري في عهد حزب يعتبر هذا النائب الشيوعي، أول عضو في ال
تحت سقف البرلمان، ويتحدث عن معاناة  "أكراد في سوريا"البعث، يتجرأ ذكر عبارة 

 . المجردين من الجنسية في الجزيرة
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