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شكر

كـان   ام، لم همن قبل الكثير من الذين التقينا سرا، أنه لوال التعاون الصادقأذيع ال
جزيـل  جميعالها، فأشكرهم ممكنا أبدا جمع هذا الكم من المعلومات عن المنطقة وأحوا

شيخأحمد جعفر كر السيدذاخصهم بالو. دون ذكر اسمائهم وهم كثر في الحقيقةالشكر
فصلي التركيب القومي واالجتماعي، والحيـاة  الذي كاد يكون شريكا لياسماعيل زاده

الذي كان لـه فضـل   إبراهيم خليل عيسىأستاذي الفاضل كذلك، و االجتماعية للمنطقة
ي تشذيب وتهذيب كتاباتي، عدا عن التدقيق اللغوي الذي وصل أحيانا إلـى حـد   كبير ف

 .بكاملهاصياغة جديدة لفقرات
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عزيزي القارئ

بـاألحرف  األسـماءبعـض رأينا من الضروري كتابة ، لدقة في التوثيق    بغية ا
 , êe , , u , i :  لمث ، وذلك الحتواء اللغة الكردية على أحرف صوتية خاصةالالتينية
î , a , û ,، الحروفصعبيعادة ما هيو  . لفظها في القراءة العربية دون تشكيل

المستعملة لدى األكراد وما يقابلها مـن الحـروف والحركـات    الالتينية واألبجدية
 : العربية، هيفي الصوتية

A a =           آ B b =            ب C c =          ج çÇ = چ
D d =         د E e =          أ Ê ê =        إي F f = ف
G gگ =      H h =       هـ I I =         ء Î î = ِإ
J j  ژ =        K k =L l             ل       =    ك M m = م

N n =    ن  O o =             و P pپ =        Q q = ق
R r   =  ر  S s   =       س Ş ş =   ش   T t  = ت
U u =   ُـÛ û =        أوو  V v = ڤ        W w = و
X x =    خ  Y y =             ي Z z = ز

ومن جهة أخرى، ونظرا لعدم وجود بعض األحرف غير الصـوتية فـي اللغـة          
 ولكونها باتت كثيرة االستعمال في اللغة المحكيـة   : غ، ع، ح،الكردية قديما، كاألحرف

الخاصة المتوفرة فيالكردية الحالية؛ اضطررنا إلى اختيار بعض األحرف  والعالمات
معجم الكومبيوتر للداللة عليها، وإظهار اللفظ المتداول لألسماء بشكلها الصـحيح، ألن  

 يعرفـون أسـماءها   من ال يجيدون العربية، أو من هم من خارج منطقة عفـرين، وال
وتسمياتها، سوف تختلط عليهم األمور في مسألة معرفـة اللفـظ الحقيقـي والصـحيح     

(. لألسماء يكتب باألحرف الالتينية على شكل) عتمانا على سبيل المثال، فإن اسم قرية
Etmana أتمانا(ويقرأ (E حين استعمال الحرف الالتيني )   ع بدل الحـرف العربـي،( 

( هملورك  Hemlorikوحملورك على شكل الذي يكتـب  ) غ ، وهكذا بالنسبة للحرف
X  وتلك األحرف الخاصة التي استخدمناها هي :).  (خ على شكل حرف

Ĥĥ=Ĝĝ             ح =' ع غ          = 

رمزنا للحرف بفاصلة عليا بجانب الحرف الصـوتي، فـإذا كانـت    )  (ع وقد
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. إن كانت بعده وضعت بعـده قبل الحرف الصوتي، وضعت الفاصلة قبله، و) ع (
). به عدينا( Be'dîna،) عه تمانا( Etmana': مثال

في المتن، وتجنبا للتكرار، استعملنا بعض الرموز للداللة على أسماء معينة، منو      
 : قبيل

Gu. قرية كلمةمنGund ،Ge. وادي كلمةمنGelî و  ،Çi. جبل كلمةمن
Çiya .Ka.نبعكلمة من Kanî . 
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لمقدمةا

1982  في سهرة جمعتنا في مدينة السويداء نحن بضعة زمالء في في ربيع عام
المهنة من اخوتنا العرب، تطرق أحدهم إلى مسألة وجود األكراد في سوريا، وفي

إنهم قادمون من خارج المنطقة منذ زمن ليس ببعيد،: منطقة عفرين تحديدا، وقال
واحد.  وحلوا محل العرب السكان األصليين للمنطقة  فطلبت منه أن يذكر لنا اسم عربي

 طبعا احتار في الجواب، ألنه. كان يسكن المنطقة قديما، ثم تم تهجيره من قبل األكراد
 ) وهجِرعفرين(في الحقيقة لن يرى عربيا تعود أصوله القديمة إلى منطقة جبل األكراد

 منها، سواء من قبل األكراد أو من غيرهم ، سلماً كان أو باإلكراه، ال قديماً وال حديثاً .

: من يومها بقي الموضوع عالقا في ذاكرتي، متوثبا في خواطري بهذا السؤالو
كن أن تحمل وجهة نظر زميلي شيئا من الحقيقية؟ وإن لم يكن كذلك، أليس منأيم

الضروري أن يدرك من يحمل مثل تلك األفكار، أن األكراد هم سكان قدماء في هذه
وكم كنت أتمنى أن يقوم. المنطقة، قبل أن تولد دولها وحكوماتها الحالية بقرون عديدة

بهذا !. باحث باالهتمام  الموضوع

و في أواسط العقد األخير من القرن العشرين، صدر كتاب للسيد وفي فترة الحقة،
))  لصحفي السوري نبيل ملحم، من إعداد ا سبعة أيام مع آبو)) عبداهللا أوج آالن بعنوان

تطرق فيه السيد أوج آالن إلى مسألة أكراد منطقة عفرين، فأعاد تاريخ وجودهم فيها
 إلى أواخر القرن التاسع عشر على أبعد تقدير، دون أن يعطي أية أدلة وإثباتات حول

 بالطبع، استقبل تصريح أوج آالن يومئذ باستغراب كبير لدى سكان المنطقة؛ ألنه،. ذلك
وعلى سبيل المثال، نحن في عائلتنا نحفظ شجرة عائلتنا في القرية إلى الجد العاشر، أي

250  سنة، كما أن هناك أدلة ووثائق تشير إلى وجود كردي في إلى فترة ال تقل عن
 فإذا كان زميلي. المنطقة لفترة ال تقل عن العهد األيوبي، أي إلى نحو تسعة قرون خلت

العربي لم يكن يعرفها، أما كان من اإلنصاف بمكان أن يعرفها السيد أوج آالن، فلماذا
 إذن كل هذا التجني على التاريخ، الذي يفترض أن تقال فيه الحقيقة المجردة، وتبقى

 حينها قررت أن أهتم بالموضوع بنفسي، ووضعت بمنأى عن السياسة ودهاليزها.
نصب عيني إنجاز بحث حول تاريخ السكن واالستيطان في المنطقة، ومعرفة الشعوب

 التي استوطنتها والدول التي حكمتها عبر التاريخ، واألحداث التي مرت بها .

1995  الل متابعتي العمل؛ رأيت أن . ومن خ باشرت العمل بالبحث في عام
أضيف إليه فصوال أخرى تتعلق بالحياة العامة ألبناء المنطقة قديما وحديثا، والتوثيق

ِلما هو موجود منها حاليا، علَّها تكون ذات فائدة لألجيال القادمة وللمهتمين قدر االمكان
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:  واعتمدت في بحثي هذا مصدرين أساسيين. بمثل هذه المواضيع

التاريخ،األول  المصادر الكتابية التاريخية القديمة والمعاصرة المتوفرة،: في مجال
في مجال، . الثانيوجاهدت أن تكون عربية وسورية بقدر ما كان ممكنا ومتاحا

إلى االستطالع الميداني في القرى والمواقع،فيها : استندتاألوضاع العامة األخرى
مام من أبناء المنطقة .  ومقابلةالمعمرين وأولي المعرفة واالهت

 وفيالحقيقة، عانيت كثيراً في السنوات السبعة التي استغرقها إنجاز بحثي هذا .
 :  . وثانيالعدم توفر المصادر الكتابية التي تبحث في شؤون منطقة صغيرة كعفرين: أوال

بغية التأكد من معلومة ما، كنت أضطر السفر إلى القرى البعيدة أكثر من مرة،
 وأحيانا، كنت.أكثر من مصدر لها، وهكذا بالنسبة لجمع الصور والوثائقلمراجعة

أفاجأ بامتناع بعضهم عن الحديث ألسباب قد تتعلق بماضيه الشخصي أو بماضي
من صفات أسرته، أو سواه ..  ؟ فقد أصبح الشك والحذر بكل شيء ومن كل شيء

األمر الشخصيةالكردية …  قناع هؤالء بأن الخوفإلأحيانايتطلب جهدا كبيرا ، وكان
من إظهار المعلومات والروايات التي تتعلق بحادثة ما أو بخاصية من خصوصيات

 سوى ذلك، كنت أالقي في بعض األحيان إعراضا عن.مجتمع جبل األكراد قديما
 . التعاون، والجفاء من بعضهم اآلخر، ولحسن الحظ كانت قليلة

تهماإال أنه ، شعرت براحة كبيرة رغمالجهد والمعاناة اللذان بذل  خاللسبع سنوات
لما توصلت إليه من نتائج، وخاصة في بحث التاريخ، ألنني أعتقد أنها أزالت الكثير

 ورغم النواقص والمالحظات واالنتقادات التي قد.من الغموض عن تاريخ جبل الكرد
ال أنها وال شك تحمل جزء هاماً من الحقيقة ال ي من اآلنتتعرضلها، إ  مكن ألحد

لدى و فصاعدا إهمالها ماضيها التاريخي واالثني الحديث عن منطقة جبل الكرد،
. وتاريخ وجود األكراد وأسالفهم القدماء عليها

أما األبحاث التي تتعلق بالحياة العامة للمنطقة وأحوالها، فأشعر في قرارة نفسي أن
ليهناك الكثير الذي لم أتمكن  مل أن يتم تدارك ذلكأ منجمعه وتوثيقه وتدوينه، وك

 . من قبل أناس آخرين يكملون ما بدأناه، ويتضمن ما لم يكن ممكناً هنا

.......  مع جزيل الشكر

ع . محمدد
علي . . -

عفرين
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