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البحث األول

مقدمة جغرافية

ج الكرد موقع  بل

ج  القديمة في أقصى الزاوية الشمالية من الساحلكردداغ أواألكراد أوالكرد . تقع منطقة
دولـة  س الهالل الخصـيب والشرقي للبحر المتوسط، وتشغل الزاوية الشمالية الغربية من قو

. سوريا، وتعتبر مرتفعاتها من النهايات الجنوبية الغربية لجبال طوروس

 )١الكرد من المنابع العليا لنهري عفرين واألسود غربي مدينـة ديلـوك   (.تبدأ مرتفعات ج

حيـث منـاطق   Zagê و Reşa جبالل داخل الحدود التركية ، وتعتبر امتدادا طبيعيا"عنتاب "
اتجاهاً شمالياً جنوبياً بانحراف قليل إلى الغـرب  مرتفعاتهوتأخذ .  األكراد في الشمال والشرق

أمـا عرضـها   . نهايته الجنوبية الغربية غربي بلـدة جنديرسإلى كم100 بطول يبلغ نحوو
، جبل ليلون وسهل جومه ، وو كم .45 و25 فيتراوح ما بين قد ينضم إلى هذه المنطقة الجبلية

. نهر عفرينوادي عبر التاريخ منطقة جغرافية واحدة ومتكاملة على طولمعاًوا شكل

 لقرون طويلة، إحدى مناطق العبور الرئيسية من األقسام العليا من بـالد  وكانت المنطقة
كانـت تمـر الطـرق    ومنها، الرافدين وبالد الشام إلى ساحل البحر المتوسط وآسيا الصغرى

انطاكية جهتي المؤدية إلى .  الشمال والشرق من

األمر الذي جعل منها عبر العصور منطقـة  . وهي منطقة غنية بالمياه، أراضيها خصبة
نزاع و ولذلكت استيطان هامة، ومحل شـهدت   نافس بين دول وأقوام مختلفة عرقيا وحضاريا،

أكبر . األحداث أهمية في تاريخ الشرق األدنى بعض

ج ا .الكرد يأخذ القوم ،  تسمية قديمة للجبـل،هي الذي يقيم أرجائه وهم األكراد، و سمه من
و وال نعرف تسمية أخرى غيرها األكـراد بلهجـتهم   ه يسـمي  و استعمله العثمانيون قبل ذلك، ،

                                                          
وهي ديلوك "- "١ اسم لو ه المدينة القديمة، 10شمالي قرية حاليا حالياقيل لنا أن سكانها كم ، مدينة عنتاب بنحو

و القديمة من العرب، 1297 . بالقرب منها أطالل ديلوك .م وقد دمرت ديلوك القديمة سنة
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" إل)١ ("جبل الكرمانج المحلية . األكرادلهجات حدى ، والكرمانج هي تسمية

ج الموقع والمساحة:  .الكرد القسم السوري من

لشرقي البحر المتوسط وسوريا، قسم ج بعد احتالل القوات الفرنسية  .الكرد ت منطقة
إلى قسمين به:  القديمة وبقيت . ]1)(المصور[الفرنسيون، شمالي ضم إلى تركيا، وجنوبي احتفظ

" في التداول الرسمي في سوريا حتى السنوات األولى من"كردداغ التسمية العثمانية للجبل
العر، ثم ترجم استقاللها " بية وأصب االسم إلى ثم الكرد ج.المنطقة بقضاء فعرفت، الكرد" ج. ح

سم االذلك استعمالأهمل السورية- في سنوات الوحدة المصرية . ومنطقة جبل األكراد
كتسمية الكرد ج.بقي اسم لكن . ووأصبحت تعرف بمنطقة عفرين نسبة إلى اسم النهر والمدينة

. جغرافية متداوال في كتب الجغرافيا المدرسية وغيرها

 يما بعد، حينما قامت الدولة بتعريب األسماء في مناطق شمالي سوريا، كانت من جملةوف
، رغم األكراد بدال من تسميته التاريخية على ج." جبل حلـب"اسمت أن أطلقما أقدمت عليه

 بعده الكبير عن حلب .

ج درجة شرقاً وخطي37 غربا و36.33بين خطي الطولالكرد . يقع القسم السوري من
ووهو . درجة شماال36.50ًجنوبا و36.20رض الع تعرف منطقة إدارية تابعة لمحافظة حلب

ودولة تقع في أقصى الزاوية الشمالية الغربية منوهي باسم منطقة عفرين، تفصـلها   سوريا،
) ٢ . كم20 و10 عرض يتراوح ما بينب Lêçe )٣ (السهل المسمى Gewir )عن جبال األمانوس

فهي قرية قرمتلق غربـي  وميناء اسكندرونة ، البحر المتوسطإلى لمنطقةافي أما أقرب نقطة
و 38 شيخ الحديد كخط نظر بمسافة وتبلغ مساحة منطقة عفرين اإلجمالية حسب المصـادر  .  كم

2050 . 2كم الرسمية

من الناحية ال ج.منطقة أبرز ما يميزو : ، هو جغرافية الكرد

مناخه ال- و ا -400 معتدلة، ومعدالت أمطار تتراوح بينحرارةة يتميز بدرج متوسطي،
. ملم600

                                                          
كرمانج١  اسم يطلق على كل كردي ليس له عشيرة، أو ال يعيش في منطقة عشيرته، أو الذين يمتهنون:-

 ولذلك يعتبر الكرمانج. الزراعة ويستقرون في قرى ثابتة وال يرتحلون مع قطعان مواشيهم إلى المراعي الجبلية
من الفئات االجتماعية الدنيا ".  لدى بعض العشائريين مؤلف من كرمانج " أما اإليزديون فعلومهم الدينية تقول إن

 . شيث بن آدم""، وهو لقب للنبي الولد الطاهر، المختار، الفاخر""، أي الطاهر" " manc، و " "الولد : Kurكلمتين
٢-Gewir :" وليس كما. ة الكردية، لبقاء الثلوج على قممه معظم أيام السنةباللغ الجبل األبيض " بمعنى األبيض أو

وغيرهم من يفسره األتراك " كافر داغ "" بأنه . جبل الكفار" أي
٣-Liçفي الكردية بمعنى مستنقع، ومجمع المياه الراكدة، وأسم السهل مستمد من هذه الكلمة . 
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غناه بالمياه- قـرب  نهر عفرين من الشمال إلى الجنوب ويرفده نهر سـابون ا : يعبره ا
عشـراتد جـ توكما الغربية، النهر األسود على حدوده ايجري و، الحدود التركية في الشمال
. الخصبة ووديانه ا الينابيع الجداول في سهوله ا

سهل ج على ضفتي نهر عفرين : وومه الخصب- إضافة إلى يمتد لعشرات الكيلومترات . 
المنخفضة بين المرتفعات الجبلية، المناطق ص األخرى لمختلف أنـواع الزراعـات   ة الح وهي

 الموسمية واألشجار المثمرة .
تضاريس جبلية- و ها صالحة للسكن واإلقامة في مختلف فصولهي قليلة االرتفاع نسبيا،

وكما السنة، تتيح سفوحها القليلة االنحدار المجال للزراعات المنزلية الصـغيرة   تناسب الرعي،
مجتمعة واألشجار المثمرة . منطقة جبل األكراد فرصا مواتية ، منحت هذه الخصائص الجغرافية

 .للسكن واالستيطان منذ أقدم العصور
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البحث الثاني

موجز عن أصل األكراد وبالدهم

والحـديث  في موضوع التاريخ االثني والسياسي لجبل األكراد عبر التاريخ،قبل الخوض
ه، وتاريخ االستيطان الكردي لهـذه البقعـة    متُ أرجائه أو حكَسكنت والشعوب والدول التيعن

رأينا من الضروري التطرق إلى األصول القديمة... الجغرافية الصغيرة من إقليم الشرق األدنى
نه التاريخي، واستعراض موجز لألوضاع االثنية والسياسـية للسـاحل   للشعب الكردي، وموط

من لما لها لبحر المتوسط وأواسط آسيا الصغرى عبر العصور التاريخية وقبل ها،ا الشرقي  وذلك
بأصل الكرد  . من صلة مباشرة
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شعوب الشرق األدنى القديم

وأصل األكراد

تكون قد استوطنت" كردستان"يخ، فإن بالد األكرادبناء على معطيات علم اآلثار والتار
 إذ تؤكد الرواية الدينية في قصة الطوفان، أن جبال كردستان ووديانها، كانت. منذ أقدم العصور

منذ وتفيد األبحاث والمعطيات الحديثـة،  .  )١ (نوح عليه السالمالنبي مهداً للساللة البشرية الثانية
 داية األلف الثالث قبل الميالد، كانت المناطق الجبليـة لشـرقي   أنه في فجر التاريخ، أي منذ ب

مأهولة بشـعوب  " أي بالد األكراد الحالية"وشمالي بالد الرافدين في زاغروس وطوروس
وكان لتلك الشعوب. وردت أسماؤها في الوثائق التاريخية السومرية ومن بعدها األكاديةقديمة

"و حضورها الدائم في مختلف مراحل تاريخ بالد الرافدين والشرق األدنى، الشعوب سميت بـ
" ،)٢ ("الجبلية في إليهاهاجرتثم ، " لولو، كاشي، كوتي، هوري، سوبار، حثي… وهي شعوب

الميـديون  هم من األطراف الشمالية للبحرين األسود وقزوين، ومنشعوب أخرى فترات الحقة
فالديمير مينورسكي،"معروفين مثلوهناك اعتقاد سائد لدى علماء.  والكيمريون والسكيث…

، بأن الشعوب الجبلية السالفة الذكر، هي أسالف وسيدني سميث، ومحمد أمين زكي وغيرهم"
 قديمة للشعب الكردي .

ويقول أ . يلخص م.و :  زكي موضوع أصل الكرد ولغتهم على النحو التالي

 الذين يعدون أنفسهم من ساللة األكاديين المهاجرين األوائل: لو نسجنا على منوال العرب
2225 الـذين  : عاما، وعلى منـوال األتـراك   من شبه جزيرة العرب قبل تاريخ الميالد بـ

" " القون" يرجعون أصلهم القديم إلى ، الذين كانوا فـي القـرن الثـامن     شانغ يونغ" من ساللة
تـألف  فإننا يمكن أن نقول إن شعوب جبال زاغروس التي ت. م في شمالي الصين والعشرين ق.

" . هي األصل القديم الغابر للشعب الكردي لولو، كاشي، سوبار، كوتي، خالدي، هوري" من
حديثة وابتداء من أواخر األلف الثاني ق. من سهول روسيا الجنوبيـة   م، هاجرت قبائل محاربة

و عرفت فـي األدب التـاريخي باسـم     نحو البلقان، واألناضول، وكردستان، وفارس، والهند،

                                                          
١-حشتيا  شتيا أو ه Heştiya" ال جبل جودي، وهي مدينة  قديمة من مدنقرية تقع في شم: "ثمانين

" في األلف " كوتي ونايري شعب كوردوئين من أسالف األكراد، ومن المحتمل أنها كانت عاصمة شعب
". م الثالثة ق. هذه بعد ثمانين ""، هو الذي بنى بلدة عليه السالم" والمشهور في التاريخ اإلسالمي، أن نوح

شخصا –. [ انحسار الطوفان، حيث كان معه ثمانون ].17يوسف ص . ع الدولة الدوستكية
 : تتمثل : األولىيقسم علماء األجناس، شعوب الشرق األدنى القديمة إلى ثالث مجموعات عرقية مستقلة-٢

الشعوب السامية، وتضم: الثانية . ويعتبرونه شعبا مستقالً بذاته من الناحيتين العرقية واللغوية. بالشعب السومري
الشعوب الجبلية التي ينحدر منها الشعب:  . الثالثة األكاديين والبابليين واآلراميين والعبريين والعرب وغيرهم

 .الكردي
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وكانت تلك القبائل تستخدم مجموعة من اللغات المتقاربة،. "هندو أوربية، أو اآلرية الشعوب ال"
"  شكلت في مناطق استيطانها الجديدة فيقد . و مجموعة اللغات الهندو أوربية" تعرف اليوم بـ

سيطرتزاغروس وشمالي ووسط بالد الرافدين، اتحادات سياسية على مجتمعات وأقوامها بعد
بقيت تحمل الكثير من مفردات اللغـات  سادت معها لغتهم أيضا، إال أنهاف زاغروس األصلية،

./91ص، زكي، ج1 أ . م./...المحلية القديمة

التاريخيةو ، وما يتفق عليه الباحثون في علوم على ضوء ما ورد في العديد من المصادر
نستنتج  تمازج طبيعي بـين  بأن الشعب الكردي، هو نتاج: ونقول التاريخ واألجناس، يمكننا أن

أقوام جبال زاغروس وطوروس القدماء، والشعوب والقبائل التي وفدت إليها في األلفين الثاني
هاجرت م . واألول ق. إليها، ونذكر هنا شعوب جبال زاغروس وطوروس القديمة، وتلك التي

].2)( ر [المصو.  )١ (األصل القديم للشعب الكرديتعرفت بمجموعها بالشعوب الجبلية التي شكلو

سوبار-1

" إلى وجبال زاغروس في الشرق"وان تمتد مناطق هذا الشعب من جنوبي غربي بحيرة
وفي .  .مق2470إلى وجاء أول ذكر له في كتابات سومرية تعود. نهر الخابور في الغرب

والقرن التاسع عشر ق ". العهد األكادي يعبر جغرافياًهو، و سوبارتيم" م، ورد اسمه على شكل
"عن بال على الخليج، حتى جبال األمانوس أي"عيالم د تمتد من الحد الشمالي الغربي لبالد

 أما حمورابي البابلي، فقد استخدم االسم للداللة على.  ما بين النهرين وسوريا وآسيا الصغرى""
ويعتقد الباحثون أنه في أواخر العهد.  سوبارو""شعب مستقل، وكذلك فعل اآلشوريون وسموه

 . "نايري "إلى "سوبار "تحول اسم اآلشوري،

لولو-2

 وأنشأ في جنوبي زاغروس في م ، ظهر اسم لولو في النصف األول من األلف الثالث ق.
"م منتصف األلف الثالث ق. . وكان شعبا متقدما في الصناعات والفنون.  خمازي" مملكة باسم

" يقول العلماء أمثال . وعلى الفرات األوسط، وكان على عالقة جيدة معها إيبال" عاصر مملكة
". أن اللولوبيين هم أجداد الشعب اللوري الحالي: "سبايزر " ، فيقول عن هوزينغ" أما المستشرق

اسم لهجةحاليا "لور "و . بينها وبين الهوريةه إنها من اللغات القفقاسية، وكان هناك تشاب: لغتهم
 . إيران- كردستاناقليم إقليم لورستان في جنوبموطنها ومجموعة سكانية كردية

هوري، حوري  -3

فـي  وأسس إمـارات عديـدة  .  .م يعود ظهوره في التاريخ إلى منتصف األلف الثالث ق

                                                          
.86-61 ص ،1ج زكي، المعلومات التاريخية حول الشعوب مقتبسة من كتاب م.-١
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إلى آالالخ في سهل العمق، ومنطقةل . ووص كركوك وماردين، واورفة، وكركميش، وعنتاب
في2001 وأظهرت التنقيبات األثرية التي أجريت عام. الالذقية على البحر األبيض المتوسط
"7 تل موزان شرقي مدينة عامودا بنحو ، إحدى العواصم الرئيسـية   اوركيش" كم، عن مدينة
و يقول العالمو م . ق.1800 و2300 تعود إلى الفترة ما بين للهوريين في شمال بالد الرافدين،

إن المناطق الواسعة الممتدة من أرمينيا إلى فلسطين، ومن: عن الهوريين،174 صمورتكارت
لحدود الغربية إليران إلى ساحل البحر المتوسط الشرقي، قد اجتاحتها الشعوب الهورية منـذ  ا

 . وكان مركز ثقلهم ينحصر في شمالي بالد ما بين النهرين... م . األلف الثاني ق

" المترافق غالباً مع الهـوري فـي المصـادر العلميـة بعـد تأسـيس        ميتاني" أما اسم
– فهو اسم الدولة أو الطبقة الحاكمـة للشـعب    ، الميتاهورية""وريةاله اإلمبراطورية الميتانية

بجانب بلدة على نهر الخابور)١ (" واشو كاني"ة االمبراطورية كانت عاصم . والهوري نفسه
Serê Kaniyê "التي يقطنها األكراد" رأس العين وامتدت رقعة هذه الدولة من جبـال  .  الحالية

و التي كانت" سهول أضنة" حلب وجوكوروفاي سهل العمق ومنطقت زاغروس حتى فلسطين،
في نهاية . وضمن مناطق مملكة ميتاني  انتهت اإلمبراطورية الميتاهورية على يد الدولة الحثية

عشر " م . ق. القرن الخامس بـين   بقيت منطقة جغرافية معروفة، ودولة مستقلة ميتانيا" إال ان
" م، .ق612سـنةبراطورية الميدية الكبـرى  إلى بداية تأسيس اإلم وان" بحر قزوين وبحيرة

 فانضمت إلى المملكة الميدية دون قتال .

كوتي، جوتي، جودي-4

 . من شعوب زاغروس القديمة، ويعتقد الكثير من الباحثين أنه األصل األول لألمة الكردية
دخل العنصر الكوتي بالد سومر في عهد الدولة السومرية األولى، واستولى على بالد سومر،

125 ثم استخلص ملك أور السومري حكم البالد منهم، فاضطر الشـعب  . سنة ودام حكمه لها
ا وتشير وثيقة آشورية من زمن حكـم  . لعودة إلى موطنه األصلي في جبال زاغروس الكوتي

1280  م أن الشعب الكوتي كان على جانب عظيم من القوة والبأس . ق.-1261 شلمناصر األول

كاسي، كاشي، كاساي-5

".  أحد أقدم أقوام زاغروس هو لورستان الحاليـة فـي كردسـتان     مناطقه في كرمنشاه
و إيران" موطنه بالد اإلله كاشو ، و يسمى . "  أن للغتهم قرابة مع اللغات مورتكارت" يعتقد العالم

القوقازية، ولهم صلة بالهنود الغربيين، وقد نزلوا إلى سهول الرافدين بالتدريج، إلى أن سيطروا
م على بالد بابل، وقضوا على آخر ملوك ساللة حمورابي، ودام حكمهم لها.ق1595مفي عا

                                                          
"، فيكون الكردية : النبع ب كاني" نقي، طاهر، صافي باللغة الميدية، و"بمعنى واشو " : "واشو كاني-١ النبع االسم

 . الصافي"
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" . التي امتد نفوذها حتى نهر الخابور غربا"كاردونياش زهاء أربعة قرون، حيث أسسوا مملكة
 ويعتبر اإلسكندر المكدوني آخر من. بعد زوال دولتهم، عاد شعب كاشي إلى جبال زاغروسو

ويعتقـد أن  . لهذا الشعب عالقات وثيقة بالحكومة األخمينية الفارسيةت وكان قاتل شعب كاشو .
وثيقة ومن الجدير ذكره أن شعب كاشو هـو  . لهذا الشعب بأصل اللوريين الحاليين هناك صلة

 أول من روض الحصان، واستخدمه في الحرب .

أورارتو، خالدي-6

نسبة إلى حول بحيرة وان . Xaldizخالدزاإلله جاء اسم هذا الشعب وورد ذكره.  موطنه
إنه بعد انهيار: يقول عنهم مورتكارت . وم في نصوص آشورية تعود إلى القرن الثالث عشر ق.

 ، لم تعد لدى الشعب الهوري قيادة سياسية تديره، فتراجع إلى بالده" هورية " الميتااإلمبراطورية
ن القبائل الضعيفة، لكنهـا  وتفرق إلى عدد كبير م. األصلية في الشمال والشرق من بالد آشور

900 " م، توحدت ق. في حوالي عام وأسـس دولـة    ساردور األول" تحت قيادة حاكم كبير هو
" أورارتو"" من القوى الدوليـة  " أورارتو"فأصبحت . الحالية وان""، مدينة توشا" وعاصمتها

ريـات الحديثـة    . ودلت التحية والحثّية الكبرى في المنطقة، واعتبرت وريثة للدولتين الميتاهور
وبقيـت مملكـة   . على أن اللغة الخالدية أو لغة أورارتو كانت شكال حديثا من اللغة الهوريـة

590 قوية إلى نهاية القرن الثامن ق. أورارتو"" م علـى يـد    ق. م، إلى أن ضاع استقاللها سنة
 الميديين .

نايري، نائري، نهري  -7

" ه م الحالية في منطقـة  "نهري "ي بلدةمناطقه في نواح.  سوبارو، وكوتي" أحفاد شعبي
 شمدينان في القسم الشمالي من كردستان .

كردوخ-8

 ويبـدو أن اسـم   ". كانت مناطق بوتان وجودي في وسط كردستان موطناً لهذا الشعب
" كردو" في نصوص سومرية تعود إلى عـام   سو""، الذي ورد مع اسم كردا" هو نفس اسم
"كزينفون "وذكرهم . "وان "ام التي تقطن جنوبي بحيرةويقصد بها المنطقة واألقو ، .مق2036

401 " ق. سنة كان يقطن منطقة جبال جودي والمناطق الجبلية المحاذيةو"كردوخ م باسم شعب
 . لنهر دجلة
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ماد، كيمير، وسكيث  -9

يأ ثالثة أقوام هاجرت إلى كردستان منوهي جوج ومأجوج . تسميهم الكتب المقدسة بقوم
م، وتمكن الميـديون مـن احـتالل    . أطراف بحري األسود وقزوين مع بداية األلف األول ق

"ال 612 نينوى" عاصمة اآلشورية وأسسوا على أنقاضـها إمبراطوريـة   . قبل الميالد في عام
فكبيرة شملت مجمل المنـاطق التـي    ، امتدت من بحر قزوين شرقا إلى البحر المتوسط غرباً،

وبعد سيطرة األسرة األخمينية على.  يقطنها الكرد حاليا، ودام حكمهم لها حوالي قرن من الزمن
ب عرش اإلمبراطورية الميدية في أواسط القرن السادس ق. . اإلمبراطورية األخمينيـة م، سميت

بقي الميدييون القوة العسكرية واإلدارية والسكانية األساسية في جسم  تلك اإلمبراطوريةولكن
 . الحديثة
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"  )١ ("كردستان بالد األكراد

يتصـف  . 2ألف كم500 يقطن األكراد إقليما واسعاً في الشرق األدنى، تبلغ مساحته نحو
 تتخللها وتحيط بها سهول واسعة، ويتميز بحدود واضحة المعالم نسبيا مـن   بتضاريس جبلية ،

 . الناحيتين الجغرافية والسكانية

 لجنوب من منطقة تتألف من مرتفعات جبال زاغروس التي تبدأ في أقصى ا: ففي الشرق
ال تبعد كثيراً عن الخليج العربي، وتتجه هذه المرتفعات شماالً مع ميل خفيف نحو الغرب على
طول الحدود اإليرانية العراقية ثم اإليرانية التركية، لتنتهي في أقصى الشمال بجبـال آرارات

. م 5600حيث أعلى قمة جبلية في الشرق األدنى في آرارات الكبير

 سل الجبلية العظيمة المسماة زاغروس تفصل بالد الرافدين وآسيا الصغرى عنهذه السال
 وقد شهدت وديان وسـفوح  . الهضبة اإليرانية، كما تشكل الحدود الشرقية إلقليم الشرق األدنى

. زاغروس االستيطان القديم جداً لإلنسان، كما شهد نشوء أولى الحضارات المتقدمة للبشر

 فيضم اإلقليم مرتفعات سالسل جبال:  أما من الشمال الغربي، والغرب، والجنوبي الغربي
جبـال  منطوروس التي تبدأ في أقصى الجنوبي الغربي من جبال الكرد في منطقة عفرين، و

باتجاه 1650 اع بارتف الشمال األمانوس ثم تتجـه سلسـلة طـوروس    .  عن سطح البحر م نحو
السلسلتان الجنوبية نحو الشرق مباشرة، أما السلسلة الشمالية فتسير باتجاه شمالي شرقي، وتلتح

. في أقصى الشرق والشمال الشرقي مع مرتفعات زاغروس

يمكن التعرف على المالمح الرئيسية لبالد األكراد من خالل تتبع األقاليم ذات الغالبيـة  و
 وتدخل ضمن تلك المناطق. السكانية الكردية في مناطق متصلة دون انقطاع في الشرق األدنى

ذات الغالبية الكردية عفرين أيضا، التي تتصل شماال بنواحي . في تركيا كلس وعنتاب

 حدد مناطق سكن األكراد هو الباحث السوري الدمشقي أحمدنأما في سوريا، فلعل أدق م
 : وصفي زكريا في ثالثينات القرن العشرين قائال

من الحدود التركية الحالية في ((...  يكثر وجود األكراد في شمالي بالد الشام على مقربة
 قطـن … ويمحافظتي الجزيرة وحلب، وكل هؤالء أكراد أقحاح لم تتصل إليهم العربية بشيء

                                                          
١-Stan" كردستان = ستان + فيكون كرد.  بالد، أرض، وطن، مكان" : "الحقة في اللغة الكردية بمعنى:  "ستان

وكردستان اسم أطلقه السالجقة على إحدى مقاطعات دولتهم في القرن الثاني عشر الميالدي،.  = بالد األكراد
"، كرمنشاه، وهمدان، وشهرزور، وسنجار مناطقها وكانت والقزوينيي هو. شرقي همدان بهار " وعاصمتها قلعة

/ 1339 أول من ذكر كلمة كردستان في كتابه حدودها شماالً أذربيجان، وغرباً العراق ، ورسم م/ نزهة القلوب سنة
شر أطلقوفي القرن السابع ع. قضاء إداريا16ًتضمكانت . والعربي، وجنوباً خوزستان، وشرقاً العراق الفارسي

"  نيكيتين-. / ب.  ديرسم، وموش، ودياربكر" على إحدى والياتهم التي كانت تشمل ألوية " كردستان " العثمانيون اسم
– 29 األكراد 30 ص ، / .
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 في محافظة الجزيرة، ويمتد من أقصى شمالها الشرقي فـي  السواد األعظم من عشائر األكراد
س العين، ثم إلىقضاء ديريك قرب دجلة، ويتجه نحو الغرب إلى قضاء القامشلي، ثم ناحية رأ

الكـرد ج. قضاء عين العرب في محافظة حلب، ثم إلى القضاء المسمى باسمهم الخاص وهو
شمالي غربي حلب، ثم إلى قضاء الباب شمالي شرقي حلب ثم إلى ناحية جبل األكـراد فـي   

ولم يبققضاء الحفة من أعمال الالذقية، وأكراد هذه الناحية استعربوا اللغـة  من يعـرف كليا
3 [ال، .)) لكردية منهم إال الطاعنين في السن..ا  .] مصور
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البحث الثالث

 )١ (تاريخ االستيطان في الشرق األدنى القديم

في عصور ما قبل التاريخ  الشرق األدنى

" مليون سنة/ 2/ قد ظهر قبل"هوموآركتوس يعتقد العلماء أن ثاني أسالف البشر المسمى
واديعبـر الساحل الشرقي للبحر المتوسط،من بدءاسيا وأوربا في أفريقيا، ومنها انتشر إلى آ

. األناضـول إلـى أوربـا   عبر : األول : ومن هناك أخذ مسارين. فسهل العمق نهر العاصي ،
إلى وسط وشرقي آسياعبر : والثاني كشفت التنقيبات الحديثة عن وجود مناطقفقد .  كردستان

"  . في الكهوف الجبلية بفلسطين ولبنان وكردستان واألناضول"هوموآركتوس استيطان إلنسان

"100 ومنذ حوالي عثـر   ، نياندرتال" ألف سنة، ظهر نوع جديد من البشر، سمي إنسان
مغـاور الكرمـل    فلسـطين  ": على آثاره وهياكله العظمية في أماكن عديدة من الشرق األدنى

" " ، والطابون وال ، كهوف عدلون" الساحل اللبناني  قلمون وُأوغاريت ، سوريا في مغاور يبرود
" جبل نمرود غربي بحيـرة   ، كهوف زرزي وشانيدر" منطقة السليمانية في كردستان العراق

و فقد عثر . أمامناطق هكاري وقارس في كردستان تركيا وان، في مغـارة   في منطقة عفرين
Duderiyê وقـد  . هيكل عظمي لطفل نياندرتالي من التاريخ المـذكورعلىعلى جبل ليلون
في الكهف إلى استنتاج مفادهاء لم توصل الع أنه كان هناك سـكن مسـتمر   :  اليابانيون العاملون

"  ، خالل كافة العصور الحجرية . سهل جومه" لإلنسان في وادي نهر عفرين األسفل

40 ". ألف سنة أما اإلنسان العاقل، فيعود ظهوره إلى حوالي چ ويعتبر موقع مـي   زاوي
أقدم المستوطنات الزراعية المكتشفة في العالم، وحدد زمـن  في كردستان العراق من شانيدر"

10087 3000 السكن فيها بشكل متواصل من كشفت الحفريات عن قرية . وقدم سنة ق. إلى

                                                          
محمد حرب فرزات، فاليري. سلطان محيسن، جميل أحمد، وفوزي رشيد، د.  : دحول هذا الموضوع راجع-١

يتألف الشرق األدنى القديم منو انظر فهرس المراجع ..  غواليف، أنطوان مورتكارت، جيمس ميالرت وغيرهم
ويطلق عليه اليوم اسم الشرق األوسط. شبه جزيرة العرب، وسوريا القديمة، وبالد الرافدين، وآسيا الصغرى

.كاصطالح جيوسياسي
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إلى8000عام عفرين، ظلت عامرة من- بجانب تل عيندارا في سهل جومهمماثلة زراعية
 .]4)(المصور[م، .ق3000

منـاطق  ثالث وجودأن التنقيبات الحديثة أظهرت بشكل حاسم ميالرت، ب ويقول العالم ج.
 عرفت ميالد الحضارة البشرية، وهـي المنحـدرات والوديـان    على األقل في الشرق األدنى

والمنطقتـان فـي   "الغربية لجبال زاغروس، ومناطق التالل التركية في بالد ما بين النهرين
. "ن آسيا الصغرىوهي النصف الغربي م"، وهضبة األناضول كردستان"

فمنذ األلف الخامس قبل الميالد، شهدت مناطق من الشرق األدنى حضارة أصيلة، سميت
رأس العين على نهر الخـابور فـي   Serê Kaniyê بالقرب من مدينة  "تل حلف "بحضارة

Waşo kanîبجواره شمالي سورية، و وانتشرت هذه الحضـارة علـى  .  العاصمة الميتاهورية
ويحتمـل أن تكـون   . في كردستان العراقر الفرات إلى نهر الزاب الكبير شكل قوس من نه

. مناطق الرافدين التركية هي الوطن األصلي لهذه الحضارة

 وانتشر الخزف المصقول القاتم اللـون  فـيشمالي سوريا، تطورت صناعة الفخاروفي
اضـحة مـع   ويدل هذا الفخار على وجود صالت و. الجزء األكبر من أقاصي شمال سوريا

" ب حسونة" حضارة  . /82 ص ،ميالرت/ ،م األلف السادس ق. في شمالي العراق

م، بدا وكـأن   بأن ما يؤكده العلماء أنه منذ األلف الرابع ق.: فرزات ح . ويقول الدكتور م.
" القسم الشمالي من سـوريا   مناطق الرافدين، وخاصة الجزيرة العليا وكيليكيا وسوريا الشمالية

التي شرقاً إلى حوض نهر العاصي غرباًتم القديمة وتضم المـتخ والعمـق    تد من نهر الفرات
و والغاب" . حضارية ، كانت تشكل وحدة ثقافية

فإن .الكرد أما في منطقة سهل العمق وج تدل الحالية، على حياة مدنية متقدمـة   الحفريات
وتشير . لتاريخ، وقد أسس السكان مملكة مستقلة فيها منذ فجر ا في العصر الحجري الحديث )١ (

" سيرة حياة سكان سهل العمق الطويلة ، إلى أن مملكـة آالالخ   :)٢ ("ووللي ل. كما يقول السيد

                                                          
8000/ ري الوسيط سنة، الحج /8000–4000/ العصر الحجري الحديث: تقسم عصور ما قبل التاريخ إلى-١
 . سنة40000 وظهر اإلنسان العاقل قبل نحو. مليون سنة2.3إلى10000 ، الحجري القديم منسنة /10000–
٢-" 1948-1938 وبعثته األثرية تنقيبات منهجية في سبعة مواسم تنقيب " ليونارد ووللي أجرى العالم

، ووضع نتائج تنقيباته…بارة األكراد ألربعة مواقع في سهل العمق، وهي تالل الشيخ والعطشانة وط
" ، يلقي فيها الضوء على تاريخ سهل العمق وجواره آالالخ ، المملكة المنسية" في كتاب قيم جداً سماه

 : الفترة . الثانيةمرحلة العصر الحجري الحديث: األولى من مختلف النواحي خالل مرحلتين تاريخيتين ،
2700 "م ق.-1200 التاريخية الممتدة بين يتطرق الكتاب إلى.  تل العطشانة" وهي فترة مملكة آالالخ

وسيكون مصدرنا الرئيسي في أبرز األحداث التي شهدتها منطقة الشرق األدنى خالل تلك الفترة،
القديمة لمنطقة جبل الكرد تقريبا حول مملكة. في تلك الفترة الزمنية التعرف على المالمح  وهو المرجع الوحيد

 . والمنطقة المحيطة بهذه الدقةكان  المصدر الوحيد على اإلطالق حول تاريخ سهل العمقآالالخ، وربما
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في سهل العمق كانت جزءاً من المنطقة الشمالية الجبلية من الشرق األدنـى، وأن ذلـك هـو    
 إن اختالف سكان سهل العمق عن جيرانهم في الجنوب، يعود: الواقع، لذلك فإننا نستطيع القول
. 22 ص، إلى البدايات التاريخية األولى...

 في سهل العمق، على فخـار  "تل طبارة األكراد وفريقه العلمي في "" ووللي" وقد عثر
م، فقد كان فخارهم. يبدو أنه كان لغزاة جاؤوا من القوقاز الجنوبي في منتصف األلف الرابع ق

" . ومنه يعمماثالً تماماً لفخار القوقاز الجنوبي هـو الـوطن   أن القوقاز الجنوبي، ووللي" تقد
ن سكان سهل العمق األوائل كـانوا ذوي   : إأما عن هوية السكان فيقول. األصلي لهؤالء القوم

سمات شمالية، جاؤوا على األرجح من جبال األناضول، وتمايزوا بأصولهم وتقاليـدهم عـن   
. ..جيرانهم الجنوبيين

 األلف الرابع قبل الميالد، أن أناسا آخرين وصلوا إلـى  وتشير الدالئل األثرية عن أواخر
تـل   جديـدة، منهـا موقـع آالالخ    "استيطانالمنطقة، ودمروا القرى القديمة، وأسسوا مواقع

.  العطشانة"

" في سوية الحفر التي تعود إلى أواخر األلف الرابع وأوائل األلفوفريقه ووللي" فقد عثر
الفترة م، على صحون فخارية تماثل تلك التي كانت توجد في بالد ما بين النهرين في الثالث ق.

وثيقة نفسها تبرهـا السـيد   كانت قائمة بين سهل العمق وتلك البالد، ويع ، وهذا يدل على عالقة
تعود إلى فترة تسبق الهجرات السامية صوب بالد الرافدين في أواخـر   ووللي حقيقة تاريخية

سكان فلس األلف الثاالث ق. حينها م، وكان  ./ فيليب حتى، ص28/،من الهوريين طين وسوريا

 : قبل الميالدما الشرق األدنى في العصور التاريخية

" /"مورتكارت رسم العالم ، صـورة   تاريخ الشرق األدنـى القـديم  / في مقدمة كتابه القيم
طبيعة الشعوب التي عاشـت فيـه، وأصـولها العرقيـة، وحياتهـا      مع واضحة لهذا اإلقليم،

:  . فيقولتماعية، ومكمن صراعاتها، وأيضاً موطنها األصلي، ثم مناطق انتشارها وتوزعهااالج

باديـة  : إن إقليم الشرق األدنى، هذه المنطقة الواسعة، يتألف من جزأين مختلفين، هما...
وتفصل بين البادية وتلك السالسل. الشام، وسالسل جبال تحيط بها من الشرق والشمال والغرب

الجنـوبالجبلية ، الغربـي أراضٍ خصبة، تمتد على شكل هالل، يبدأ من صحراء سيناء في
الجنـوب  إلى الخليج العربي فـي  ويمر بمحاذاة مرتفعات جبال طوروس في الشمال، وصوال

، وتتنوع في هذه المنطقة مختلف الظواهر الطبيعية من صحراء وجبال ومسـتنقعات   الشرقي
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 وأراض زراعية وبحار وأنهار .

والتي دخلت أراضي الهالل-ب الشعوب القادمة من الصحراء العربية، وبادية الشامتنتس
نتسب شـعوب  توبالمقابل . إلى أسرة الشعوب السامية- الخصيب على شكل موجات متالحقة
الوصـول  : وكان لهذه الشعوب جميعها هدف واحد، هو. الجبال إلى مجموعة الشعوب الجبلية

وقد اختلفت هاتان المجموعتان من الشعوب فيما بينها في الـدم  . إلى أراضي الهالل الخصيب
 . واللغة والمستوى الحضاري...

م، أخذت مناطق االسـتيطان   وفي واقع األمر، فإنه اعتبارا من منتصف األلف الثالث ق.
" بوادي بالد الشام والجزيرة العربية فـي الجنـوب، وجبـال     وهي : القديمة في الشرق األدنى

تشهد تزايداً كبيراً في عدد السكان،" في الشمال والشرق" بالد األكراد"سزاغروس وطورو
وبدأت تطرح مجموعات كثيفة من أحفادها على شكل دفعات متالحقة إلى خـارج مناطقهـا   
األصلية، فنزحت تلك المجموعات السكانية إلى مختلف االتجاهات بحثا عن مناطق اسـتيطان  

. لمعيشةجديدة، توفر ألفرادها مستلزمات ا

 كانت مناطق الهالل الخصيب تثير رغبة تلك الشعوب باالستيالء عليها، وبطبيعة الحال ،
 ومع مرور الزمن تحولت تلك الهجرات. ألنها كانت توفر بشكل أمثل مستلزمات حياة مزدهرة

جـة  التدريجية المؤقتة إلى استيطان دائم، ثم ما لبثت أن بلغت تلك األقوام والقبائل المهاجرة در
. من القوة، بحيث تمكنت من انتزاع السلطة السياسية في المناطق الجديدة

إلى مناطق من بـالد  وعلى هذا األساس يمكن تفسير وصول الشعوب السامية المهاجرة
ثمة من يرى أن اآلشوريين علـى الصـعيد   "واآلشوريين والبابليين ، كاألكاديين ، الهالل الخصيب ،

 ، والفينيقيـين واآلراميـين ، ،" اكتسبوا الثقافة واللغة الساميتينإنماالسامية ، االثني ليسوا من الشعوب
. والعبريين وأخيرا العرب المسلمين

لولو وكوتي وكاشي وهوري"يمكن أيضاً تفسير هجرة الشعوب الجبلية اآلرية، مثلكما
رة المتقدمة في من مناطق استيطانهم القديمة في الجبال إلى مناطق الحضا" وأورارتو وغيرهم

وبصورة عامة يمكن تسمية هذه الهجرات اآلنفة الذكر. نطاق الهالل الخصيب، واستيطانها لها
. بالهجرات الداخلية

هجرات لشعوب من خارج منطقة الشـرق   في فترة ما قبل الميالد ، كما استقبلت المنطقة ،
ين والسـكيث والكيمـريين   الحثيين وشعوب البحر والميدي: دنى، كغزاة أو كمستوطنين، مثلاأل

والبارس واليونانيين وغيرهم ، ثم األتراك والمغول وسواهم في فترة ما بعد الميالد، وتسـمى  
وقد طبعت تلك الشعوب بعض مناطق الشرق األدنى بطابع وسمات. هجراتهم هذه بالخارجية

. ودائمةمميزة
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 فالشعوب السامية التي كانت بالد الشام وجنوبي بالد الرافدين مسرحا لتنقالتها على مدى
قرون عديدة من الزمن، جاءت الحملة العسكرية والدينية للعرب لتكرس تلـك الخصوصـية   

 كذلك فعلت الشعوب الجبلية أيضا، إذْ أضفت خصائصها القومية . السامية القديمة لتلك المناطق
دنى، وجعلت منهـا  على مواطنها القديمة في المناطق الجبلية الشمالية والشرقية من الشرق األ

 وتعزز ذلك الواقع اإلثني اآلري لتلك المنطقة، بتوافد الميديين واألقوام اآلريـة  . وطناً قومياً لها
. يالد بل الماألخرى إليها في األلف األول ق

فمن بين الشعوب الخارجية التي دخلت المناطق الجبلية مـن   أما في فترة ما بعد الميالد ؛
الثاني بعد الميالد كغزاة، تمكن األتراك من االستيطان الـدائم في  هـا، الشرق األدنى في األلف

غربيوذلك بينما عادت مجموعات. آسيا الصغرى على حساب السكان اليونانيين األصليين في
 .غازية كبيرة أخرى مثل المغول والتتار والصليبيين إلى أوطانها األصلية
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البحث الرابع

ج التاريخية في العصورالكرد . منطقة

 )١ (التابعية السياسية، هوية السكان، األوضاع العامة األخرى

المنطقـة  نا األكراد عبر التاريخ، وضع بغية التعرف على األوضاع العامة في منطقة ج.
"و انطاكية ،- عنتاب- حلب وهو مثلث مدن : في إطار جغرافي أوسع ، نبي تقع مدينة سيروس

، وسهل جومه، سهل العمق، وانطاكية : ضمن هذا النطاق، تعتبر مناطق . في مركزه )٢ (" هوري

مناطق متصلة جغرافياً، ومتشابهة في... وجبل األكراد، ونواحي سيروس شماالً، حتى عنتاب
"].1)(المصور[المناخ والتضاريس، ضافة إلى المكتشفات األثرية الكثيـرةباإل ونعتقد أن ذلك،

فـيتماثٌل عرقي، وارتباط ثقافي وسياسي مستمر ويحتم بأنه كان هناكبل، يوحي المتشابهة"
تلك المناطق عبر مراحل طويلة من الزمن، خاصة وأنه كانت هناك مملكة قوية فـي سـهل   

تحكم هذه المنطقة، وحافظت على كيانها السياسي خـالل  ظلت "آالالخ "العمق، عرفت باسم
لعمق وسهل جومه، علـى  في ا "آالالخ "حفريات ل تدكما . م ق.1200-2700 الفترة ما بين

"جومه "والمراكز المأهولة القديمة في جبل األكراد وسهل العالقة بين سهل العمق،عمق مدى
." عيندارا"موقع و

                                                          
ل-١ مالمح من . فاروق إسماعيل. 2و1ج ، . أمين زكي : مورتكارتهذا البحث مستقاة من المعلومات التاريخية

من المعلوماتوللمزيد . ليونارد ووللي. صبحي صواف. محمد حرب فرزات. . د ج3 ،2، ج1ج تاريخ الفالحين
 . راجع فهرس المراجع

٢-" " نبي هوري " تشغل مرتفعات جبل الكرد والمدينة القديمة سيروس انطاكية مركز هذا المثلث، وهو يتحدد بمدن
حلب عنتاب – وبغية- سنركز ما أمكننا، على األحداث التي تتعلق بمنطقة ".  تالفي أي تشتت في الموضوع،

عبر الزمن عدة . وقد أخذت الكرد بحدودها الجغرافية، كما كانت قبل الحرب العالمية األولى ج.  هذه المنطقة
عرفت باسم. اإلغريقية واإلسالمية، عرفت بمدينتها سيروسد . ففي العهوتسميات  وفي العهود المملوكية والعثمانية

سميت بمنطقة ج.  منطقة كلس نسبة إلى مدينة كلس السوري الجديد . وفي العهد .الكرد وبعد االنتداب الفرنسي
 .سميت منطقة جبل األكراد، ثم منطقة عفرين
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 : نبي هوري"" مثلث سيروسة منطق

قبل الميالد1200 في األلف الثالث ولغاية عام-    

الميالد، كانت هناك ممالك متفرقة في  تشير التنقيبات األثرية إلى أنه في األلف الثالث قبل
" . )١ ("أوغاريت، وإيبال، وكركميش، ومملكة آالالخ في سـهل العمـق   سوريا الشمالية مثل
بالد غرب" الغرب- آمورو" وكانت تلك البالد تسمى الفرات أي و ي اصـطالح   اآلموريون : .

دناطق يدل على سكان ينتمون إلى أجناس وأعراق مختلفة سكنوا تلك المجغرافي فـرزات،  .  /

و/121 ص 2700قد . م مملكتهم المعروفة فـي التـاريخ باسـم     ق. أسس سكان العمق منذ سنة
].5- -المصور[، "آالالخ "

" مـا  "ووللي وعن هوية سكان سهل العمق ومملكة آالالخ في فجر التاريخ، يقول السيد
، ولم تكن تشبه نوع البنـاء فـي   أبنية آالالخ القديمة كانت مماثلة لبناء بالد الرافدينبأن : مفاده

سوريا، كما أن هناك تشابهاً بين فخار بالد الرافدين وسهل العمق للفترة التي تعود إلـى فجـر   
يالتاريخ، أي أواخر األلف الرابع وبداية األلف الثالث قبل الميالد، وه شير إلى وجود تشـابه   و

.  حضاري وربما قرابة عرقية في تلك الفترة بين سكان المنطقتين

م، فقد كان سكانها خليطا من شـعوب شـمالية    أما في الثلث األخير من األلف الثالث ق.
 م، سـوى   من الناحية السياسية مستقلة طـوال األلـف الثالـث ق   .بقيت آالالخ . وقدوشرقية

م ق.2300 خضوعها بعض الوقت للملك األكادي سارجون األول، الذي قـام بغزوهـا سـنة    
يتحكم في أخشاب جبال األمانوس ولكن التنقيبات ال تشير إلـى أي  .  إلخضاع ملكها الذي كان

1900 . وسكن آكادي فيها وفي هـذا التـاريخ، احتـل    . م ق. بقيت آالالخ مملكة مستقلة لغاية
"" سنوسرت"فرعونال ووضعها تحت وصاية ملك، وبلغ آالالخ، حلب" األول مملكة يمخاض

.  آبان" يمخاض المدعو"

م، ثار سكان آالالخ على.ق1750-1870ذ المصري عن سوريافي فترة تراجع النفوو
ملك يمخاض الموالي للمصريين، ولكن ثورتهم قمعت بشدة، وضمت آالالخ إلـى يمخـاض   

                                                          
الغربي ، ويمتد شماالً بانحراف قليل إلى الشرق لينتهي قربجنوبه يبدأ سهل العمق من البحر المتوسط في-١

 . ويمتد فرعوتحاذيه مرتفعات جبال الكرد وسمعان وحارم من الشرق، واألمانوس من الغرب. بلدة شيخ الحديد
. 2كم = 2025   × 45 تبلغ مساحة سهل العمق  45. ه شرقاً في حوض نهر عفرين األسفل ليشكل سهل جومهمن

بفيه وكان 101970 مساحةانطاكيةألف هكتار، وبحيرة22 مساحة مستنقع العمق .  آالف هـ، وقد جففتا عام
وكان عقدة مواصالت خصب ،وهو سهل . ، واألسود، والعاصين : عفريتصل إلى السهل ثالثة أنهار رئيسية هي

. هامة بين مناطق سوريا القديمة وآسيا الصغرى
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"بل إن . مباشرة - وتحسبا من هجمات البابليين على حلـب-" ياريم ليم" المسمى"آبان ابن
. نقل مركز حكمه إلى آالالخ

أن ساللته، بخالف غالبية سكان آالالخ الجبليين، بقوا غرباء عـن  وقد أظهرت التنقيبات
و كانت حماية المواقع العسكرية في المدينة سكان آالالخ، إ لعدم ثقتهم بسكان آالالخ، لـى   تسند

من العنصركانتجنود أجانب يؤتى بهم من عاصمة حكمهم في حلب، ربما ألن الفئة الحاكمة
ف . ورغمالسامي، حسب قول ووللي إن التنقيبات في تل العطشانة ازدهار آالالخ في ذلك العهد،

" - تدل على أن سكانها قاموا بثورة على ، وحرقـوا قصـره    إيبوخ ابن يـاريم لـيم  " نيقميد
1750 1730 للحصول على استقاللهم عن حلب، وذلك في الفترة ما بين  م . ق. و

وعات السكانية الهوريـة قـد   م، كانت المجم وفي نهاية الربع األول من األلف الثاني ق.
 انتشرت بكثافة على مناطق واسعة من الشرق األدنى في وادي الخابور، والجزيـرة،   وإبـال،

. ووصلت إلى ساحل البحر المتوسط وآالالخ وأوغاريت ،

رقم كثيرة باللغة الهورية، أول نوطة موسيقية مدونة فيمنها وقد اكتشفت في تلك األماكن
في سوريا فـي القـرنين الخـامس     وبلغت سعة انتشارهم ألنشودة دينية باللغة الهورية، العال م

. )٢ ("خورو "اسم م إلى درجة أطلق المصريون على سوريا وبالد كنعان )١ (.والسادس عشر ق

وكان الهوريون قد أسسوا منذ نهاية األلف الثالث قبل الميالد ممالك وإمارات، من بينهـا  
. في أقصى الغرب"عنتاب "شرق، ومملكة في أقصى ال"كركوك "مملكة نوزي

ق ، اكتسح الهوريون بالد الهالل الخصيب)٣ (م . وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر

                                                          
اسم يطلق على أسالف بني إسرائيل-١  : األرضواسم كنعان الذي كان يعتبر حتى اآلن ساميا بمعنى.  الكنعانيون

أصله  هوريا، المنخفضة، أصبح اآلن مشكوكا في أصله، ويظهر أنه من أصل غير سامي، واالشتقاق الجديد يجعل
Knaggi وفي العصر الذي احتك فيه الهوريون بساحل البحر المتوسط في القرنين. يعني الصباغ األرجواني ألن

هي السائدة في تلك البالد. الثامن والسابع عشر ق وكذلك يشير اسم فينيقيا المشتق من.  م، كانت صناعة األرجوان
Phoinix  . / صفدي ، تاريخ سوريا القديم، ص42 د./ . ، إلى الصناعة نفسها أي األحمر األرجواني اليونانية

إسماعيل-٢ ، مدرس التاريخ في جامعة حلب سابقا، في مجلة دراسات تاريخية، العدد في مقالة للدكتور فاروق
مجاء1994 لعام50 –49المزدوج ":  ايلي حول اسم سوريا على خورو " تطلق الوثائق المصرية القديمة اسم

وفي بعض مصادرهم، أطلقوا على البحر المتوسط. .م المناطق السورية في وثائق من القرن الرابع عشر ق
" " خورو " واألحمر أيضاً اسم بحر ، أي بالد الهوريين، ولذلك يعتقد أن أصل خورو" ألنه يفصل بالدهم عن بالد

" ".  خ ر و" بالد سوريا هو " و ""، واإلبدال بين ش ر و" ثم بدلت الخاء في القبطية شينا معروف أيضا، فيصبح ي " و
" " س " بـ " ش " وقد بدل اليونانيون ".  ش رو" االسم  . وأولواالسم بصيغته الحالية يوناني س ر ى " فأصبحت

 . م ق./426355–/ م، ثم كزينفون ق.420 –490من ذكره هو المؤرخ اليوناني هيرودوت
كما ورد في النصوص في شمال العراق "Ura م خرج أبو األنبياء إبراهيم خليل من مدينة.ق1800في عام-٣

ويصادف هذا تاريخ. مدينة حران في الجزيرة، ثم رحل إلى فلسطين صد ا ، قا األثرية الحثية وكان حينها يعبد القمر"
/ – د. الهجرات الهورية للشرق األدنى، . موجز في تاريخ سوريا القديم/ فرزات
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وهم على رأي د كانوا خليطا من الهـوريين  /103ص /صفدي .  وسماهم اإلغريق بالهكسوس،
ا على حلب، وعلى مصر فاستولو، والكاشيين والحثيين الذين ينتمون إلى األصول الهندو أوربية

سميتسوا مملكة كبيرة في الشرق األدنى وبعد حركتهم الكبرى هذه، أس. م ق.1730 في سنة
التي امتدت حدودها من جبال زاغروس في الشرق، إلى البحر المتوسط فـي  "ميتاني "مملكة ب

. وشملت بذلك شمالي سوريا، وآالالخ،  وأوغاريت، حتى جبال األمانوس. الغرب

في آالالخ على وثائق مكتوبة مختومـة بالخـاتم الخـاص للملـك الهـوري      عثر وقد
".  شاوشتار"" " ووللي" كما كشفت حفريات .  ميثـرا" النقاب عن معبد خصص لإلله الميتاني

1595 " ق.-1447 وفي سوية البناء العائدة إلى الفترة من البازلت لزوجين" م عثر على تمثال
ول في قلب البالدبقين لهما على أحد أبواب دياربكر كان قد عثر على تمثالين مطا رجل وامرأة،
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 . واعتناقها للديانة الميتانيةارتباط آالالخ باالتحاد الميتاني الميتانية، وهذا يدل على

1527 ال ق. وفي عام " م غزا وتدل اآلثـار  . األول سوريا، واحتل حلب"تحوتمس فرعون
 ل لم يدم طويال، حيث ثـارت الحكومـات   على تمركز قوة مصرية في آالالخ، ولكن االحتال

. الهورية والمملكة الميتانية، وتمكنوا من طرد المصريين

1482 ن ق. وفي عام حـو   م، عاد المصريون واحتلوا آالالخ، ودام حكمهم لشمالي سوريا
حيث ب مائة عام، مملكـة   بقيت آالالخ خاللها مملكة تابعة للفراعنة، واتسعت حدودها وسميت

"تـاكو الملك الهوري المسـمى  ""تحوتمس الثالث"، ونصب الفرعون"كيشموكش، أو مو"
" حاكماً لها، وأ . الهورية في آالالخ"نقمي با سس ساللة

1447 فـي سـوريا علـى المصـريين     ثورةم، قامت ق. بعد وفاة تحوتمس الثالث عام
آالالخ وأصـبحت  . نفوذ المصريين أمام قوة الميتـانيينفتراجع بتحريض من مملكة ميتاني،

" .  نقمي با" مملكة شبه مستقلة ضمن االتحاد الهوري في ظل حكم ملكها

" أوج فترة المملكةفترةمن نقمي با" وكشف النقاب في آالالخ عن قصر األمير الميتاني
"من الميتانية، والقصر نموذج ومن بين الـرقم العديـدة   .  هيالني" البناء الميتاهوري المسمى
 ، رقيم يتضمن وصفاً لعملية ارتقاء شخص مـن  " نقمي با"زمن ملكها المكتشفة في آالالخ من

 كما تضـمن الـرقم   . )١ ("هوري "آالالخ إلى مرتبة اجتماعية تسمح له بالحصول على مرتبة
. ذكراً ألرباب الميتانيين، وهذا يوحي بأن آالالخ كانت خاضعة لمملكة ميتاني مباشرة

 أثبتت أبحاث ووللي وفريقه أن العنصر الهوري كان هو الغالب في آالالخ، كما كانتوقد
السائدة . وتوجد أعداد كبيرة منهم في منطقة أوغاريت فـرزات  .  /د،هـي الهوريـة   كانت اللغة

 ./141 ص

في في آالالخاكتشفت التي"نوزي نموذج "من من األواني الفخارية السوداء المنقوشةو
وبين م، بدا وجود عالقة وطيدة ق.1350-1450 الفترة العواصم الهورية الهامة مثـل   آالالخ

" وان عالقتها كانت حسنة مـع حكومـات   . ، وتل براك على الفرات األعلى كركوك" نوزي
كما كانت على عالقة تجارية قوية مع منطقة غربي بحيـرة  . سوريا الشمالية أكثر من شرقها

" . ، المتطورة في صناعة المعادن منطقة أورارتو الحقا" وان

                                                          
، مثل، "كهورو وهوري : "مثلذكورإن أسماء  .  ووللي ص113-١ ، منتشرة بين Horê هوري" :  وإناث

 ولكنني أعتقد أن االسم هوري األصل،. األكراد في منطقة عفرين، واالسم من حيث المعنى اللغوي غير واضح
واحتفاظ الذاكرة الشعبية باالسم وتداوله طوال هذه المدة، ربما كان مرتبطا برفعة مكانة العنصر الهوري في

 كما أعتقد أن اسم حورية الدارج في العربية والكردية، وحوريات الجنة المتَّسمات بالجمال. مجتمعات تلك الحقبة
. والعيون الحور، أصله حوري أو هوري، وذلك تشبهاً بالجمال الذي كانت النساء الهوريات تعرفن به
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م، أن حلب كانـت   والخامس عشر ق.عشر فترة القرنين السادسدير بالذكر عن ومن الج
و " فيها حكومة هورية قوية . مركزا هوريا تقليديا، ، انتقل حكم آالالخ إلـى   نقمي با" وبعد وفاة

" . ولكن بسبب ميوله للفراعنة، قامت عليه ثورة فـي آالالخ أودت بحياتـه  .  إيليم إيليما" ولده
" علـى   )١ (استولى الحثييونينما م، ح ق.1370 عامحتى حكم آالالخ"ي بانقم وتوارثت أسرة

"  ، ففقدت آالالخ استقاللها، وضمت إلى مملكة حلب التـي بقيـت    آالالخ" بالد حلب وموكيش
 . .مق1280خاضعة للسيطرة الحثية، رغم قيام ثورات عديدة  عليها في حلب وآالالخ عام

-1370 حثية، فإن رقُم سـويات البنـاء الثالثـة    أما على الصعيد السكاني في المرحلة ال
حيث عمد الحثييون. م في آالالخ، تشير إلى تبدل في األصول العرقية لبعض السكان.ق1347

ب هدف جعل آالالخ مركزاً سوريا إلى تغيير اإلدارة والمعتقدات ومحاولة جعل كل شيء حثيا ،
الحثي الجديد. للديانة الحثِّية على والشيء الملفت للنظر في هذا العهد هوالسيد وولليرأي- -

" ويبدو أن هذا كان نوعا من تحدي. ذو األصل الميتاني، بكثرة في آالالخ نوزو" ظهور فخار
 شعب آالالخ للحكم الحثي .

" 1347 شوبيلوليوما" وتشير األبحاث، أنه بعد وفاة الملك الحثي م، وتـولى ابنـه    ق. سنة
 الحكم، قامت ثورات ضد االحتالل الحثي في  كل من آالالخ وحلب، إال أنها مورشيل الثاني""

اسـتمرار   ورغم ذلك بقي الناس يعبرون عن نقمتهم على الحثيـين  ب. سحقت من قبل الحثيين
" الحكمل رمز ا الهوري" استعمالهم للفخار النوزي شجع الملوك الميتـانيون   . بلاألجنبي تحدي

في الشرق، إلى"كركوك "فوذهم، بدءاً من نوزوتداوله وصناعته في جميع البالد الخاضعة لن
رغم النفور من الحثيين من قبل السكان الهوريين في آالالخ، سادتإال أنه آالالخ في الغرب .

في عهدهم خاللهـا تعزيـز   الحثييونوتمكن ، ازدهرت فيها آالالخ، فترة هدوء وسالم طويلة
ت ضد الحكم الحثي في كل مـن  قامت ثوراحيث ، .مق1280حتى عام مراكزهم في سوريا

                                                          
األدنى في القرن السا-١ عبر منطقةم بع عشر ق. الحثييون من القبائل الهندية الغربية التي قدمت إلى الشرق

فاستقروا في منطقة. اتجاها غربيا جنوبيا إلى غربي جبال طوروسوا أخذ بسبب مقاومة الهوريين لهم ، . والقفقاس
1650 قزل إيرماك حاليا" نهر الهاليس " م، بدأوا بالضغط ق.1430واعتبارا من سنة. م ق. ، وأسسوا دولتهم سنة

 على المملكة الميتانية واالتجاه جنوبا نحو الهالل الخصيب، وخاصة زاويته الشمالية الغربية في مناطق حلب
" م من تحطيم ورغم مقاومة الهوريين لتقدمهم، إال أنهم تمكنوا في النهاية في القرن الرابع عشر ق..  العمق" وآالالخ

الهورية، ومدين ة آالالخ التي كانت نفوذ المملكة الميتاهورية في سوريا الشمالية، واالستيالء على مملكة يمخاض
حكم. عاصمة لدولة موكيش  . سقطتالمملكة الميتاهورية في شمال سوريا وهكذا حل الحكم الحثي محل

1200 عرفوا بالشعوب البحرية، وانقسمت اإلمبراطورية إلى ق. اإلمبراطورية الحثية سنة  م على يد غزاة جدد
و القرن الثامن ق دويالت صغيرة متفرقة،  م، ورغم ذلك، احتفظت تلك البالد. استولى عليها اآلشوريون في أوائل

كيليكيا، خليالكو ""، و كابال""بمالمح الحضارة والثقافة الحثية لقرون عديدة ومنها اللغة، وخاصة في مناطق مالتيه
مرعش = جرجمكوركوم و" "  .
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 آالالخ وحلب .

"و  اكبير حشد ان، أ م" النصف الثاني من القرن الثالث عشر ق.من تشير الدالئل األثرية،
يفدون إلى آالالخآسيا الصغرى من سكان أصـبحت  تى ح عادة حرق الموتى ،فظهرت ، بداوا

. عادة غير ساميةهي و عامة في آالالخ كما يقول ووللي ،

الفريجيونمنهم سموا بالشعوب البحرية" هندو أوربية"جرات كبيرة من شعوب كما أن ه
وفـدت إلـى شـرقي المتوسـط      ، والفلسطينيون والسكيث والكيمريـون…" أجداد األرمن"

" أمام غزواتهم الكاسحة، ثم اجتاحـت سـوريا    حاثوشا" واألناضول، فسقطت عاصمة الحثيين
و  م ق. فقد سقطت سـنة  1194: ما آالالخ . أ سقطت حكومات حلب وكركميش في أيديهم أيضاً،

" وفريقه العلمي ووللي" ولم تقم لها قائمة بعد ذلك، وظلت مملكة منسية إلى أن أزال عنها السيد
قبل بضعة عقود  . التراب

م ق.333-1200منطقة سيروس في الفترة ما بين-
ذلك الفراغ الدولي الذي أحدثته غزوات شعوب ال استغل اآلشوريون )١ (

) ٢

بحر في الشـرق  
األدنى، وبدؤوا بالتقدم شماال نحو آسيا الصغرى، وغرباً نحو سـوريا القديمـة، فاصـطدموا    

 الفراغ السياسي وبدؤوا باالندفاع مـن مـوطنهم   ذلكالذين كانوا أيضاً قد استغلوا باآلراميين )
ـ   ى غربـي  األصلي في الجوالن باتجاه الشمال والشرق، إال أن المقاومة اآلشورية ردتهـم إل

ت المقاومة جد فيه ا الفرات، فاضطرت بعض القبائل اآلرامية الغازية إلى البحث عن سبيل آخر
ف 300 الضعيفة، وكانت البالد الميتانية فريسة سهلة لتلك القبائل، 400 استطاعت خالل سـنة  -

" في أقصى الشمال، ونجحت في تأسيس إمارات صغيرة فـي   مراش، ومالتيا" الوصول حتى

                                                          
دولية كبرى في األلف. م يعود أول تأسيس للمملكة اآلشورية إلى القرن الثامن عشر ق.-١  ونظراً لوجود قوى

 كالبابليين والكاشيين والهوريين والحثييين، بقيت آشور منغلقة ضمن حدودها المحصورة شمالي بالد. م الثاني ق.
قبابل، إلى أوائل األلف  وهناك شبه اتفاق بين الباحثين على األصول األولى السامية لآلشوريين، إال أن.  .م األول

 وطوروس، واختالطهم الطويل بالشعوب الجبلية، أفقدتهم الكثير من السماتقرب بالدهم من مناطق زاغروس
أن الهوريين أعطوا: هشام الصفدي وفي هذا الصدد يقول د.. السامية، وأضفت عليهم مالمح تلك الشعوب الجبلية

السيد . واآلشوريين المالمح التي تميزهم عن أبناء عمومتهم الساميين  يمكن القول : قائالً مورتكارت "" يؤكد ذلك
دون وجل، أنه تالقت في الشعب اآلشوري بقايا مؤسسي حضارة تل حلف وسامراء والطبقة الحاكمة الهورية،

. ، لتشكل وحدة متجانسة أصبحت آرامية" إضافة إلى الشعوب التي تأرمت "
/أكثر منها تسمية لغوية:  مجموعة من الشعوب المعروفة بالسامية، واآلرامية: اآلراميون-٢ حرب د. عرقية

 وقد نجح اآلراميون في االنتشار ونشر لغتهم، وكان سالحهم في ذلك هو العدد الكبير ألحفادهم،. / فرزات، ص52
اآلراميوننواوقد اقتبس اآلراميون أفكارهم من الشعوب القديمة المتحضرة التي استوط  بالدها بالتدريج، ثم انتزع

كذلك " هانيكالبات "" حتى أنهم حاولوا اقتباس اسم.  السلطة السياسية منها الملك الذي كان يعني حتى أيام  توشراتا
 وقد نجحت اللغة اآلرامية في االنتشار في. كما حاولوا إحياء تقاليد المجتمع الهوري.  : الميتانيمعنى الهوري "

الا مناطق واسعة من الشرق األدنى، إلى إن انكفأت أمام اللغة اليونانية، إثر غزو للشرق السكندر . مكدوني
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 إال أن تلك اإلمارات اآلرامية في الشمال وأنحاء سوريا، لم تدم أكثر مـن  .  قلب العالم الهوري
إمـاراتهم فـي سـوريا     . أماقرنين من الزمن، إذ سقطت الواحدة تلو األخرى بيد اآلشوريين

ف " الشمالية وما جاورها في أواسط األناضول، م، فـي  .ق738-900 زندشيرلي" كانت شمأل
" . آرباد أنواحي عنتاب ، وسـقطت   )١ (في تل رفعت وعيندارا وعفرين"جوشي و بيت جوش

"األخيرة آخر المدن الرئيسية لهذه اإلمارة 738"أعزاز وهي خزازو . م ق. بيد اآلشوريين عام

ورغم سقوط تلك الممالك؛ إال أن العنصر اآلرامي ترك شواهد كثيرة تدل علـى إقامـة   
ال تزال . طويلة في سوريا الشمالية المواقع والقرى في منطقـة  العديد من وعلى سبيل المثال،

 عفرين تحتفظ بأسماء ذات دالالت آرامية .

"أما ، ومالتيـه،   مراش""، وكركميش، وجورجوم العمق" المقاطعات الحثِّية، مثل حطينا
" فقد قدمت ولكنهـا  . م ق.-727 الثالـث  745 تيغالت بالزر" فروض الطاعة للملك اآلشوري

ثقاف الوطنية بقيت حثية، وحافظت على في مراش حتى أواخر العهـد   قومي لهمال وجود وال تها
، مراش الحالية""، وسموا بالجراجمة نسبة إلى اسم مدينتهم جرجممسيحيين . وكانوااإلسالمي

"  يطلق على سوريا . حاثيا" كما بقي اسم

" م، ق. لعـام  738 تيغالت بالسر" من الجدير بالذكر، أنه جاء في تقويم الملك اآلشوري
قد اسم هجروا عددا من األسرى الكوتيين، بأن اآلشوريون يطلق على جميع األقوامكان وهو

أي بالد المملكة الميدية فيما بعد، شرقي التي كانت تقطن شمال وشمالي وهم المملكة اآلشورية
" وأورارتو وسكيت وكيمر ما د شعوب وتم استيطانهم في ،/192-191 ص ،دياكونوف/"… وميتان

سوريا وفينيقيا الشمالية كانوا يسمون تلك المنطقة التـي  أنهم وحسب أقوال بطليموس،.  شمالي
" ""الكوتيون أجبر الميديون ديـاكونوف،  /، سورميد""-سوريا الميدية على االستيطان فيها بـ

. /192-191 ص

قد أسسوا مملكة كبيرة في شرقي األناضول، وامتدكان ملوك أورارتو وفي الفترة ذاتها،
م، اصـطدم   ق. وفـي سـنة   743. مالتيـه-فوذها إلى سوريا الشمالية وحلب وكومـاجينين

اآلشوريون بهم وبحلفائهم من الممالك اآلرامية الصغيرة في شمالي بالد الشام، مثـل إمـارة   
- ماتي ايلو-" " بيت أجوش الثاني، ساردور""، تل رفعت الحالية، وتراجع على إثرها ارباد

 ضم  اآلشوريون بالد الشام نهائيا إلى إمبراطوريتهم .و ملك أورارتو إلى بالده،

" الميديـة،   كانت القبائل الهندو أوربيـة  " أسارحدون" وفي عهد الملك اآلشوري األخير
قد اتحدوا في دولة واحدة، وبدأوا الهجوم علـى العاصـمة اآلشـورية     والكيمرية، والسكيت"

                                                          
١-" " عين دارا " يحتمل أن تكون في شمالي سوريا، وهي معاصرة آلرباد، وكانت العمق " عاصمة لمملكة حطينا

 .بينهما صالت
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612"نينوى " واكتفى الميديون. من االستيالء عليهالبابليين بالتعاون مع ام ق. ، وتمكنوا في عام
أصبحت المناطق الشـمالية مـن قـوس الهـالل     . وبحكم الجزء الشمالي من الشرق األدنى

 الخصيب، بما فيها مناطق جبال الكرد واألمانوس وصوال إلى البحر المتوسط، ضمن ممتلكات
. ]6)(المصور[اإلمبراطورية الميدية، ومسكونة بهم،

أن ال/13وليرخ ص ،139 صنيكيتين /المستشرقان المعروفان ويذكر ميديين انتشـروا مـع    ،
على أجزاء كبيرة من غربي آسيا، وأقرب مركز لهم من ناحية الغرب، كانـت  توالي األجيال

انطاكية ". ، وبالتحديد حول حلب ضواحي قـزل  : الهـاليس أما في آسيا الصغرى، فكان نهر
هذه . ثم الحد الفاصل بينهم وبين المملكة الليدية اليونانية إيرماك" الكبرى سقطت  الدولة الميدية

558 مقاطعة ق. سنة " فارس م بيد أمير  . حفيد الملـك الميـدي )١   ("كيروش أو كورش المتمرد
إحدى مقاطعات اإلمبراطورية الميدية وتأسست بذلك المملكة األخمينية الفارسية ، وكانت فارس

. المعروفة في التاريخ

 أن المستندات والوثائق التي وجدت في حصون الملك الفارسـي  هنا ومن الجدير بالذكر
الميتـانيون  كـان  كانوا يسمون بالميديين، فقد في تلك الفترة--داريوش، كشفت أن الميتانيين

. /297 ص-دياكونوف/اختلطوا في ذلك العهد بالميديين تماما،

540 واستولوا على كامل آسيا الصـغرى  هزم األخمينيون الجيش الليدي،. م ق. وفي سنة
 واستمرت اإلمبراطورية األخمينيـ ة. وفي السنة التالية خضع لهم كامل سوريا. ومناطق حلب

330 عليهايالء وانتهى حكمهم باستم، ق. في حكم الشرق األدنى إلى سنة . االسكندر المكدوني

-  332 م637–م ق. منطقة سيروس في الفترة

أن م توحيد البالد اليونانية، توجه بقواته نحو.ق330المكدوني في سنة هى اإلسكندر بعد أن
" "إيسـوس معركـة  ""داريوس الثالـث ممرات األمانوس، فدارت بينه وبين الملك الفارسي

ال متوسط، ففتح مصر، ثم المعروفة في التاريخ، وانتصر فيها، ثم تابع زحفه على طول ساحل
نحو م، ثـم   ق. سـنة  331"أربيل "الفرس بعد معركة قرببالد الرافدين وانتزعها من توجه

 . زحف نحو فارس، ووصلت قواته إلى حدود الهند

                                                          
في العهد الميدي والية ميدية تحكمها ساللة أمراء من أسرة أخمين، وعندما توفي الملك الميدي" ارس "پكانت-١

"  كان يعزف عن خوض الحروب، فاشتد ساعد الفرس، وأعلن أميرو " ستياكس "أخلفه ابنه " كي اكسار المحارب
550" أستياكس"فارس كورش العصيان على الدولة الميدية، وَأسقط جده من والدته . م ق. عن العرش الميدي سنة

خاللها إخضاع كامل المملكة الميدية لسلطته، ووصل إلى نهر وبعد حروب دامت عدة سنوات، تمكن كورش
.  الهاليس
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332و الدولـة   : : إحداهام، انقسمت إمبراطوريته إلى ثالث دول ق. بعد وفاة اإلسكندر سنة
عرفت باسم السلوقية، نسبة إلى مؤسسها القائـد   الشرقية التي قامت في سوريا وبالد الرافدين ،

و قس نيكاتور"سلو " انطاكية ، وعاشت هذه الدولـة  . عاصمة لها المبنية حديث ا اتخذت من مدينة
189 ". م ق. إلى سنة ج نبي هوري" كما بنيت مدينة سيروس في عهد .الكرد عاصمة هذه قديما

64و الدولة السلوقية . للميالد، دخل الرومان سوريا وأصـبحت مقاطعـة رومانيـة     في سنة
انطاكية "، وراب عاصمتها ومن بعـده   فريتنسيس" ط في مدينة سيروس الفيلق الروماني العاشر

" .  فالفيا" الفيلق الرابع

شديد بين الفرس والبيزنطيين على امتالك منـاطق   وتشير المصادر التاريخية إلى صراع
وسمعان التي كانت ج. بغناها في الكرد الفترة مشهورة فأقدم الفرس في إحدى غزواتهم في.  تلك

 رن السابع الميالدي على تدمير كثير من القرى، وقطع أشجارها، واتالف مزروعاتها،أوائل الق
حول حلب األخيرهو اإلغريقي–وكان هذا القتال الفارسي. /12 صشعث . د ، /وتركوها خراباً

في سوريا، حيث بدأي وجبل بعدها الع سمعان والكرد اإلسالميةوه ت  . د

في شرقي المتوسط، بين فترة دخـول اليونـانيين   يمكن إيجاز صورة األوضاع اإلثنيةو
 وظهور اإلسالم، على الشكل التالي :

كانت حدود العرب هي الصحراء، ولم تكن للغتهم أي أثر في سوريا على عهد السلوقيين
و . ف/27 ص-الدر المنتخب/ ، والرومان اليونانيـة   كانت اآلرامية هي اللغة الشعبية األكثر انتشارا،

والالتينية لغة الدواوين  وكانت لليونانيين مدن ومعاقل عسكرية منتشرة بكثرة فـي  .  لغة الثقافة،
لهم مستوطنات تجارية فـي   . كما كانتجميع أرجاء ممتلكاتهم في بالد الشام وآسيا الصغرى
" . وم سوريا قبل مجيء الفرس إليها في القرن السادس ق. هـي   دراخما" كانت النقود اليونانية

فتطورت تلك المستوطنات اليونانيـة  . سنة125لناس قبل مجيء اإلسكندر بنحوالمتداولة بين ا
بعد استيالئهم على الشرق .  القديمة

الفقد استقرواالميديون والحثّييونأما ووالشرق من شمال في اآلراميـينبقايا بقي سوريا،
والجنوبية .  في بعض مناطق إماراتهم القديمة، إضافة إلى أكثرية منهم في سوريا الوسطى

ذات وب عسـكرية   حركة ظهور العرب المسلمين، كقوة سياسية جديدة في الشرق األدنى،
وغيرت وجه ناجحة، فتح الطريق أمام تبدالت عميقة وجذرية في األوضاع السياسية واإلثنية،

و  .لقرون الحقة الشرق األدنى مجدداً
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البحث الخامس

مثلث سيروس

الخالفة اإلسالمية  : في عهد

 :م660-636فترة الخلفاء الراشدين  -

 م644-634 في خالفة عمر بـن الخطـاب   فتح العرب المسلمون مناطق شمالي سوريا
"قواد تمكن أحد . وبقيادة أبي عبيدة بن الجراح من فـتح  "عياض بن عبد غنم جيش المسلمين

بعد قتال شديد مع حاميتها، و 636 منه مالجزية أخذ انطاكية تحولت قوات المسـلمين  ثم م . سنة
ج ن خيول أبي ((إ عن ذلك :/163ص /يقول البالذريكما وسيروس،الكرد . شماال نحو مناطق

وفتحها" نبي هوري"قورس نحوم، وسار637سنة انطاكية … وعبيدة فتحت قرى الجومه،
غلبت على جميـع  و، شرقينا )١ (" في قريةتفاق عقد مع راهبها خارج المدينة صلحا بموجب ا
تلك ال)). . أرض قورس.. حبيـب بـن مسـلمة     قوات في الصعود شماال بقيـادة  " واستمرت

""مراش"، فاستولى على مدينة الجرجومة الفهري" اسـتولىذا كـ . وهسلماً"اللكام على جبل
637 ، وقتئـذه هو نفسـ"جومه "سهل بعد التنويه بأنم، المسلمون على منطقة سيروس سنة

. حينهامسكونة فيه قرىكان و

 : م750-660في العهد األموي-

"" أحداث هامة في هذه الفترة في مناطق مثلثرِ لم تج 707 سيروس م، ، سوى في سنة
، وأنـزل  دمرهـاو"مـراش الجرجومـة  "مدينة وجه الوليد بن عبدالملك قوات له إلىحيث

 الجراجمة النصارى من الجبل إلى مناطق السهول وألبسهم لباس اإلسالم، وأسكنهم جبل الحوار
في العمق سمعان""، وسنح اللولون)٢ ("هاوار " كما هجـر بعضـهم إلـى    .  ، وعمق تيزين

                                                          
١-" . وسكانها أكراد" شرقيا ال تزال هناك قرية بجوار مدينة سيروس تسمى
. الكرد جبل معروف من مرتفعات ج.-٢
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أي أن جبل هاوار وليلون من منطقة عفرين الحاليـة  . /165 و163 فتوح البلـدان، ص   /حمص،
ل . هؤالء الجراجمة الحثيينبعض صار مستقرا

سية في سوريا، إن المارونيين في لبنان هم أحفـاد  وتقول المصادر التاريخية والكتب الدرا
ب . وهؤالء الجراجمة مار مارون يستدل في منطقة عفرين الحاليـة،   ووفاته وحياته قصة والدة

على تحويله وقصة أنه كان لسكان جبل ليلـون وجبـل    سكان جبل ليلون إلى الدين المسيحي،
وب الجبلية، ومنهم الحثييـون بطبيعـة   األكراد في تلك الفترة، صالت انتماء وقرابة مع الشع

بعض نالجراجمة بينهم وفي مناطقهم . الحال، الذين ُأسك 

 م :1256-750في العهد العباسي-

في بداية هذا العهد اتضحت األمور أكثر، وترسخت الحـدود بـين الـدولتين العباسـية     
 . ر والعواصم )١ (الشمال بالثغوفيوالبيزنطية، وسميت مناطق سيروس والحواضر الحدودية

م، أسس سيف الدولة الحمداني إمارته في حلب، وأخضع شـمالي سـوريا   944عام في
البيزنطيين، فتحولتمع وكانت سنوات حكم الحمدانيين فترة حروب وغارات مستمرة لسلطته .

" ففي عهد سعد . والكرد إلى خطوط تماس حدودية بين الدولتين )٢ ("ليلون مناطق جبال سمعان
الحدودالحمداني كان خط الدولة قسـطل   يمر من قرى باسوفان وكيمار وبرصـايا  "ي التماس

985 و962 وبين أعوام. / كتاب اليواقيت والضرب، ص128/وينتهي في مردج دابق،" علي جندو
العـام  هـذاوفي . عدة مراتانطاكية م، تبادل الحمدانيون والبيزنطيون السيطرة على حلب و

الدولـة  هت انت . وحصينةقلعةوكان تولة كنيسة سمعان من البيزنطيين استعاد سعد الد األخير ،
1001 ب الحمدانية في حلب سنة اإلمـارة المرداسـية  تأسسـ ن عليها، وت المرداسيي سيطر ة م،

 .)٣ (فيها

ا م، حينهـ عـام  1079حتى والفاطميينبين المرداسيين حكم حلب بعد هذه الفترةتداول

                                                          
وانطاكيةو، اصطالح عباسي: العواصم-١ ، ومركزها اإلداري هي حصون تحيط بالمنطقة الواقعة بين حلب

" . وانطاكية ها ، وتيزين، وما بين وانطاكيةبان، وقورس،، ورع عنتاب" في زمن هارون الرشيد، جعلت منبج ودلوك
الثغو. منطقة سميت بالعواصم لصد غزوات الرومتي بنيت على تخوم الشام والجزيرة الحصون ال: فهير أما

ت بالد الثغور بيناول . وتدطول جبال طوروس إلى مالتية، ثم إلى الفراتنحو من طرسوس في كيليكيا،اء اتبد
. خرب أكثرها وكادت تخلو من السكانإذ أكثر وقائع سيف الدولة الحمداني،حدثفيها أيدي المسلمين والروم، و

زوجته فاطمة بنت أحمد، اعتمد الحمدانيون على األكراد، فقد حالفهم ناصر الدولة الحمداني، وتزوج منهم-٢
. نقال عن تجارب األمم  لمسكويه] 95 ص– ألوان من بني حمدان[ كتاب–كانوا حلفاء له والبنه أبي تغلبو
لدى أمين زكي أنكماتشير المصادر الكردية في حين. تدعي مصادر عربية أن المرداسيون عرب-٣
كرد مرداس " "ال و مرديسي""، والتزال هناك قبيلة كردية كبيرة في كردستان تركيا تسمى هم تنتمي إليها الشخصية ،

"  ، وتذكر المصادر رحيل المرداسيين شماال بعد سقوط إمارتهم في حلب، كما إن أوسمان صبري" الكردية المعروفة
" مرداس اسم كردي بمعنى " . القوي والشهم
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جمع مسلم بن1082وفي عام .  استولى عليها السالجقة وجعلوها أحد المراكز الرئيسية لحكمهم
ها بستعاد وأ والموصل قبائل من العرب واألكراد ،صاحب حلب قريش العقيلي

) ١
وب عـض   حلب

 . الحصون من السالجقة، كما قبض على ولدين لمحمود بن مرداس وأخذ منهما قلعة أعزاز )

الانطاكية أما م،1084بن قتلميش من البيزنطيين سنة سالجقة سليمان فقد استعادها سلطان
" دارت بينه وبين مسلم بن قريش العقيلي ،و قرب نهر عفـرين  )٢ ("بئر راحل معركة في موقع

ن مـه عجـز قتل مسلم في المعركة، لكنمنتمكن للسيطرة على حلب، انتصر فيها سليمان و
. السيطرة على حلب

حملتهم األولىانطاكية م، سقطت1105وفي سنة فأسسوا فيها إمـارة   ، بيد الصليبيين في
فيها وقائع عديدة بينوقعت وخضعت مناطق جبل األكراد لحكمهم فترة طويلة من الزمن، لهم ،

م إلـى   وبين السالجقة، إلى أن تحول حكم حلب سـنة  1128انطاكية الصليبيين أمراء الرها و
ف  .)٣ (لشام بدأت معها فترة حكم الزنكيين في حلب وبالد ا عماد الدين زنكي،

الفترة الزنكية

كانت الغارات المتبادلةإذ أيضاً بالحروب المستمرة مع الصليبيين،الفترة الزنكيةاتسمت
األول المناطق الخاضعة إلمارة الرها الصليبية في شمال حلب، وهي منـاطق  :  تأخذ مسارين،

. لشـمال والشـرق  امتدادا إلـى ا، وعنتاب وجبل األكراد، وسيروس، والراوندان )٥ ( )٤ (أعزاز
ومحور : والثاني انطاكية حلب .  حارم وانطاكيا باتجاه المناطق التابعة لإلمارة الصليبية في

1145 م على الرها عاصمة اإلمارة الصليبية وممتلكاتها أستولى عماد الدين زنكي في عام
" اإلمارةالصليبي أمير الرها بقي مسيطرا على مناطق جوسلين الثاني" شرقي الفرات، إال أن

                                                          
/.185 ص– فايز قوصرة– من إيبال إلى ادلب/ -١
، أنه242مؤلفه ص المقصود بها قرية كورزيل جومه الحالية، حيث يقول ياقوت الحموي في القسم الثاني من-٢

.  القريةتلك قتل في
وخربوها1122في سنة-٣  "ابن بوهيموند "في تل عفرين، بين ووقعت معركة.  م سار اإلفرنج إلى نواحي حلب

" إيلغازي " و"انطاكية حاكم /" األرطقي السلجوقي لم نتمكن منو. / كتاب األخبار السنية، ص37 حاكم ماردين
" إلى أنها ربما قصد به سهل باسوطه وتلها تل عفرين " معرفة موقع  الذي دارت فيه المعركة، ولكن وصفها يشير

.المعروف حاليا بالقلعة
والصليبيينثم، بين بني حمدان والروم دارت في أعزاز معارك كبيرة بين-٤ ودمرت قلعة.  نورالدين زنكي

 . أعزاز من قبل التتار
عفرينيجري من أسفلها قلعة حصينة على جبل مرتفع،راوندان،-٥ ود التركية شمالي وتقع داخل الحد.  نهر

". كم15 شرقي نبي هوري بنحو " راوندان " ويرد ذكر قلعة بك في أغنية ملحمية كردية قديمة معروفة باسم  " تاير
Tayîr Beg اليواقيت والضرب،/في كتاب جاء . ووراوند اسم زهرة.الذي ربما كان صاحبا لها في فترة ما

141 الرواندية""، بأن /49 ص . حلب وحران، وزعموا أنهم بمنزلة المالئكةفيواهـ، خرج ، قوم ظهر سنة
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" ، عنتـاب" أعزاز، قورس، راونـدان، دلـوك   " غربي الفرات، وكان من حصونه وقالعه
1155تمكن أن نورالدينإال ، "… مرعش، نهر الجوز )١ ( وفـي  . م من احتالل هذه القالع عام

ن السـيطرة علـي    ن يتناوبا الطرفاولكن بقي م استعاد حارم أيضاً من الصليبيين،1164 سنة
 على ضوء التقلبات السريعة والمتالحقة في األوضاع السياسـية  وذلك، مناطق مثلث سيروس

. والعسكرية التي كانت من سمات تلك المرحلة

األيوبيةالفترة

1175 األيوبيين في توجه م انتقل حكم شمالي سوريا من الزنكيين إلى صالح الدين ، فقد
فتح و، ن أخيه تقي الدين عمر، وسلمها إلى اب لى أعزاز وفتحها بعد حصار دام شهرا كامال )٢ (إ

المجـاورتين  "وبغراس دربساك )٣ ("قلعتي استعادم1188وفي سنة . م1182في سنة عنتاب
"مننطاكية ال وبعد وفاة.  علم الدين سليمان بن جندر" اإلفرنج، وسلم أمرها إلى صاحب أعزاز

1193 " السلطان صالح الدين سنة ها كم حلب وتوابعح غياث الدين" م، تولى ابنه الملك الظاهر
مناطق  . وفيسوريا الشرقية مثل حارم واعزاز وتل باشر ودربساك وغيرها، إضافة إلى جميع

1240  م استلم الملك الحافظ ارسالن شاه بن الملك العادل األيوبي حكم اعزاز وتوفي فيهـا   عام
بيد األيوبيينو . في العام التالي ف استمر األمر علـى   اسـتولى إلى مجيء التتار بقيادة هوالكو،

الكرد أعزاز وحارم مرورا بج 1258 بل . م سنة

291 ، أن األيوبيين أشادوا في أعزاز جامعا كان يسمى في أيامه بالجامع ذكر الغزي ص
كان مكتوبا (( الكبير، وقد ذكر ما هو 644 على باب الجامع  بسم اهللا الرحمن الرحيم في سنة

 م أمر بعمله موالنا السلطان العالم العادل الملك الناصر صالح الدنيا والدين يوسف1246/هـ
 . ))بن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي بن أيوب ناصر أمير المؤمنين خلد اهللا ملكه

                                                          
 ربما كان تل عين الجور الحالي جنوبي قرية ديرسوان الحالية، فهو تل أثري كبير، وبجواره قرية عين الجوز،-١

 .يمر بها جدول غزير
 لدينبينما كان صالح الدين يحاصر قلعة أعزاز، هاجمته جماعة من الحشاشين، فدافع عنه كل من سيف ا-٢

بازكوخ، واألمير داود بن منكالن، واألمير علي بن أبي الفوارس، وناصر الدين شيركوه، وخاله شهاب الدين
]. األخبار السنية ، ص128 الحارمي، ونجا من الموت بُأعجوبة. [

دربساك٣ ":  . وبهنسيقلعة حصينة، يمر بها النهر األسود: -  ، عنتاب" قلعة حصينة، هي في الغرب والشمال من
56 وبها عسكر من التركمان واألكراد. [ 58 صبح األعشى ص ، .[
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البحث السادس

منطقة سيروس

1516-1260الفترة المملوكيةفي

اإلمارة المندية

، منـد" لعمق ألمير كردي يسـمى  "في سهل ا األيوبيون قد منحوا ناحية القصير )١ (كان
، في منطقة مثلث)٢ ("وأعزاز إمارة كلس" إمارة عرفت في المصادر التاريخية بـمند فأسس

سيروس، أي كامل منطقة عفرين الحالية إضافة إلى نواحي حارم، وشـمالي سـهل العمـق    
ولعل .  ]7)( مصور [ال. دادات جبال الكرد شماال داخل الحدود التركية الحاليةت وأعزاز وكلس، وإم

" ، في مؤلفه المشهور"شرف خان البدليسي خير من أرخ لهذه اإلمارة ، وتطرق لشؤونها هو
اإلمارة/ م1596 سنة- شرفنامة/ ، وكان قريبا من الباب العالي العثماني، ومطلعاً على ، فقد عاصر

 . ووقائعهااإلمارة أحداث

عمومة لحكام هكاري والعماديةأبناءن المندييأن :ونسبه "مند "األمير عنشرفخان يقول
 فشمس الدين من أسرة حكام هكاري، وبهاء الدين من حكام العماديـة،  .  في كردستان العراق)(

. كلس، كانوا ثالثة اخوةومنتشا أو مند شاه مؤسس إمارة

                                                          
القصير١ 18انطاكية قلعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة ،- كانت قلعة هامة في فترة الحروب الصليبية. كم بنحو

. القلعة قرية تحمل نفس االسمموقع توجد حاليا بجوار. وأيام البيزنطيين
٢-" أحد أوالد الملك شاهحاكمها م، وكان1099 في عهد الصليبيين في عام " كالسيس جاء أول ذكر لكلس باسم

"]. ، ص18 كتاب األخبار السنية…[ السلجوقي أو غيلزة " وفي القرن السابع الهجري جاء ذكرها تحت اسم
يمورلنك حينما استولى تم،1304وفي عام . ويعتقد أن كلس كانت قرية أو موقعاً صغيراً تابعاً ألعزاز. " "جيلزه

ال. على أعزاز وخربها، هاجر أهلها واستقروا في كلس مأهولة وعندما استولى الصليبيون على  منطقة كانت كلس
منطقت ": ها ومن قالع – أعزاز وراوندان وجمجمة وهوروز ، القادري، تاريخ كلس. [ القرية الحالية" شيخ خوروز

18 و ص ل ]. 1596: هذه اإلمارة، وتطرق لشؤونها لعل خير من أرخ م في مؤلفه شرف خان البدليسي في سنة
/ 230 شرفنامة ، المشهور أيضا . و/ الصفحة 1:  حول هذه الفترة راجع  تاريخ كلس للقادري، شرفنامة أمين زكي ج

... ، كارل بروكلمان، مالمح من تاريخ الفالحين2جو
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كان قد جمع في بدء ظهوره قوة من العشائر الكرديـة، الزم بهـا   "مند "فإن ، وعلى كل
"السالطي وقلعتها كسنجق ليقيم بها مـع  "انطاكية قصير- ن األيوبيين، فأنعم عليه أحدهم ناحية
". أتباعه ذكر فلحق به األكراد القاطنون في جورم ها شرفخان، والشك أن شرفخان قصد هكذا

وكلس أيضاً ثم اجتمع حوله من األكراد اإليزدية في.  بها األكراد الذين كانوا يقطنون سهل جوم
ليتلك النوا متد إلى سهل جومه ومناطق حي الكثيرون، فعال شأنه، وأخذ يتدرج في توسيع نفوذه

، ثم عطف عليه السلطان األيوبي، وواله )١ (كلسفيجبل األكراد وأعزاز وكلس، وأنشأ إمارة
. األكراد القاطنين في واليتي الشام وحلبكافة على

في إمارته لشيوخ اإليزدية الساكنين بين حمـاه  في أوائل عهده فئة من ا نازع األمير مند
" ومرعش، فنشبت بينهما حرب امتدت أياما ، هؤالء مند" انتصر فيها ألمره باللطف ، ثم أخضع

فدان له جميع األكراد في تلك األنحاء، ولما جاءته المنية، خلفه ابنه. تارة، وبالقسر تارة أخرى
وحين وفاته قام ولده أحمد بك عرب بك"" بـن   ، وبعد وفاة عرب بك، خلفه ابنه األمير جمال،

مقامه  . األمير جمال

ب)٢ (م1261األيوبيين في حلب على يد المغول سنةانتهت دولة كافـة   هوالكـو  لل احتال ،
1259والكرد . مناطقها، مثل أعزاز ونواحي جومه وج م، ولكنهم سهل العمق ومدينة حارم سنة

1260  . البحريةالمماليك معارك معدم بع ما لبثوا أن تراجعوا إلى هضبة إيران سنة

ولمـا  ، كما ذكرنا آنفا، حاكما على إمارة األكراد في كلسفي تلك الفترة كان أحمد بكو
ت اإلمـارة اإلذعان لهم وبقيالمندي األيوبيين إلى المماليك، أبى أحمد بكات حكومكافة انتقلت

الحكم في م المماليك البرجية )٣ (إلى حين استال ها، يحكمها أمراء األسرة المنديةباستقاللة محتفظ

 . ميالدية1380 سوريا ومصر سنة

"المماليك البرجية وفي نهاية عهد ""قاسم بك كان يتولى زمام حكم"مند من أحفاد األمير
إناطة حكومة األكـراد  وعزلهبأس ودهاء، فأراد سالطين المماليك مارة وأكرادها، وكان ذ ااإل

فأذعن ألمره بعض األكراد اإليـزديين، وسـار   .  بالشيخ عزالدين من ساللة الشيوخ اإليزدية

                                                          
، أسسوا على أرض كردستان، م إلى أواسط القرن التاسع عشر850 من الجدير ذكره؛ أن األكراد، ومنذ عام-١

وكانت األحوال السياسية في القرن الثالث. والمناطق المحيطة بها، أربعين إمارة شبه مستقلة، أو كاملة االستقالل
". عشر مالئمة بشكل أكثر لوالدة اإلمارات والحكومات الكردية تمكنوا من ابتالع هوالكو " وذلك ألن المغول بقيادة

 . للمزيدوكانت إمارة كلس إحدى تلك اإلمارات الوليدة.  الدولة السلجوقية خالل زحفهم الكبير نحو الشرق األدنى
أمين زكي، تاريخ: من المعلومات حول اإلمارات الكردية في العهود اإلسالمية، يمكن الرجوع إلى كتاب العالمة

.الكرد وكردستان، الجزء الثاني
م، وظل يوسف يحكم1236زيز غياث الدين، ثم الناصر يوسف م خلفه الع1215 بعد وفاة غياث الدين سنة-٢

. م، وقتل مع أخيه الظاهر غازي على يد هوالكو1261 حلب حتى غزو المغول سنة
/. ، ص273 فيليب حتى، ج2 جميع المماليك البرجية أكراد /-٣
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المملوكي نشبت بينهم معارك، . ف، إلقصاء قاسم بك عزالدين في أتباعه، مع قسم من جند حلب
أسفرت عن إخفاق الجيش المملوكي وقوات الشيخ عزالدين، وانتصر قاسم بك فيها، وحـافظ  

 . بذلك على استقالل إمارته كامال
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البحث السابع

)١ (م1918-1516 الفترة العثمانية

 . م1607-1516 الفترة ما بين-

، عـرض  الشام ومصرفي المماليك الجراكسةقتال حينما أزمع السلطان سليم األول على
باالتفاق مع خيري بك الجركسي الطاعة عليه، وحظيا بزيار . ة السـلطان قاسم بك أمير كلس

السلطان وحينما جان پوالتسليم احتل وكان يومئذ في- تلك البالد، حمل قاسم بك معه ابنه
- في تلك اآلونة، قصد . ووسار به مع الموكب السلطاني نحو األستانة الثانية عشرة من عمره

ديوان أحمد بن جعفر الشيخ عزالدين ، وتمكن قراجه باشا""شهور بـالم أمير لواء حلب العثماني
قراجـه باشـا   عرض . فوحثه على الوشاية باألمير قاسمرائه من إغالمتنفذين بواسطة بعض

مساوئ قاسم بك على مالزمي السدة السلطانية، وبالغ في الوشاية به، فصدر األمر السـلطاني  
به في بالط السلطان سليمظَ ف فقد احتُ)٢ ("والت پجان "أما ولده . بقتل قاسم بك، ونفذ فيه األمر

. وعني بتربيته ورعايته

"بعد م "إال أمر حكم أكراد المنطقة،"حبيب بك قتل قاسم بك، تولى شقيقه قـره جـه    أن
بتهمة أنه جمع بين تسع نسوة في آنبصلبه تحت قلعتهاه إلى حلب، وقتله فيها غدرا دعا" باشا
922. واحد م، وبأن حبيب بك ابن عربو هذا كان من1516/هـ وذكر الغزي أن ذلك كان سنة

 . المنديين""ء القصير طائفة معتبرة من أمرا

 ، درر الحبـب" أنه جاء في كتاب- اليزيديون– جاء في كتاب عبدالرزاق الحسنيكما
 عزالدين بن يوسف الكردي العـدوي،   أحد رجال القرن العاشر للهجرة أن :" للرضي الحنبلي

بون إلـى  أمير لواء حلب في آخر الدولة الجركسية وأوائل الدولة العثمانية، كان من طائفة ينتس

                                                          
باللغة ا: اعتمدنا في تأريخ هذه الفترة على المصادر التالية-١ -1919(والدي لتركية قام تاريخ كلس للقادري

الكرد وكردستان، . ومن عمان إلى العمادية، كوراني. -78 مجلة الحوار العددان . وبقراءتها وشرحها) 2006
 . راجع فهرس المصادر. جبل األكراد، روجيه ليسكو . وأمين زكي

احب الروح أو = فوالذ، أي صوالت . پالروح أو الجسد= جان : من كلمتينمؤلف والت، اسم كرديپجان-٢
 . الجسد أو النفس الفوالذية
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 وفي أيامـه صـلب    طائفة شيخ عدي بن مسافر رضي اهللا عنه، ويعرفون ببيت الشيخ مند…
… عربواألمير حبيب بن عربو تحت قلعة حلب، وذلك أنه كان بين األمير عزالدين وبين أوالد

مند كانوا الشيخ … وبيتألن بيت عربو كانوا من أهل السنة. عداوة بينة ألسباب دينية ودنيوية
 ./18ص /… إيزدية

أسند ـليم ،ت بعد ذلك، إلـى الشـيخ عزالـدين     ، إمارة األكراد من قبل ديوان السلطان س
وف . والمذكور الكـفء إلدارة  الرجـل لم يكن بين أوالده وذوي قرابته، الشيخ عزالديناة بعد

إنطاكية شؤون الحكومة فيها ، و ُأضيفت اإلمارة إلى الخواص السلطانية في ُأنيطـت حكومـة    ،
"األك . األكراد حصنى كيفا" راد فيها بالملك محمد بك من ساللة حكام

" أخـرج جـان   . 1566-1520 القانوني" بعد انتقال زمام السلطنة إلى السلطان سليمان
ولما ظهرت منه في بعض. والت بك من البالط السلطاني، وُأدخل في تشريفات الباب العاليپ

استدعى منحه حكومته التي ورثها مـن  و المعارك أعمال جليلة، استحق بها عطف السلطان،
 بيد أن السلطان سليمان خاف من أن يؤدي رجوعه إلى إثارة األكراد، فأنعم عليه. آبائه وأجداده

والت بك لم يرض بها، فأسند حكمپتولية الحكم في أحد السناجق التابعة لوالية حلب، لكن جان
" يام بتفحص أحوال األكراد في إيالـة كلـس،   ، وفوض إليه الق حسين خان الخادم" اإلمارة إلى

پ وبعد أن درس حسين خان الحالة، رفع إلـى  . والت بك وإمكانية منح حكومتها الوراثية لجان
:  السلطان تقريراً جاء فيه

پ(( والت بك، فليس هناك من يستطيع إذا لم تسند إمارة األكراد في هذه المنطقة إلى جان
الثورات والفتن بينهم، والقضاء على وال يأمن السـكان  . شقاتهمأ القيام بمهام حكومتهم، وإخماد
فأدى هذا التقرير إلـى أن  )) وأبناء السبل والمارة من حلب وسائر الواليات العربية مكرهم .. .

 . بك، فأدار شؤونها بدراية وحزم )١ (جان پوالتينعم السلطان بإيالة كلس وملحقاتها على

پ سنة، وخلف عدداً كبيرا100ً-90 عن عمر تراوح بين1572 والت بك سنة توفي جان
 حبيب وعمر وأحمد وعبـداهللا وحسـين وجعفـر    : من األوالد عرفت أسماء عشرة منهم وهم

 . "بك "وغضنفر وزينل وحيدر وخضر، وكلهم حملوا لقب

                                                          
نقل أنه١ - : ))"  بوالية حلب، فدخل أحد إلى غزو إيران، مر في طريقه القانوني " لما سار السلطان سليمان خان

اللصوص المجازفين حريمه الخاص، وأخرج من عربته سيفه المرصع بالذهب، دون أن يحس بذلك الحجاب
وكان الوزير األعظم "" فلما أسفر الصبح، وشاع هذا الخبر المدهش، واتصل بمسامع رستم باشا. والحرس -

- لم يكن منه إال أن عرض على العاهل األعظم، أن القائم بهذا الفعل الشنيع، يضمر الحقد لألمير جان بوالت بك
لألمير جان بوالت، وال أحد غيرهم يتمكن من اقتراف أمر عظيم كهذ ا، فهاجت ثائرته إنما هم األكراد التابعون

و. وأصدر أمراً بإهراق دمه إن لم يجد غير أن جان بوالت بك طلب منه في هذه األثناء أن يمهله خمسة أيام،
ولم يحل اليوم الرابع حتى أحضر جان بوالت. خاللها اللصوص، فإنه يذعن لكل عقوبة يفرضها عليه السلطان

]. شرفنامه، ص233[ ، اللصوص مع السيف السلطاني))
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١ (اة جان بعد وف العهد الصادرو، والده )، تولى ولده جعفر حكم كلس بموجب وصية پوالت
 وبعد مرور أربع سنوات على حكمه، كان مصطفى باشا السردار قد.  من ديوان السلطان مراد

، وسار إلـى  ا، فعزم جعفر بك على االلتحاق بهاتجه إلى منطقة شيروان في كردستان ليحتله
" و دياربكر، غير أنه لما بلغ جبل ، سقط عن حصانه دياربكر" قره جه داغ الواقع بين سيورك

. ولقي حتفه

تعرض إلى الكثير من الظلم على يد أخيه جعفر مع حرمانه منكان قد أما حبيب بك فقد
 ولكنه كان صلب العود، يثأر لنفسه، فبعث من يتظلم لـه فـي   . الميراث بموجب وصية والده

ولكي يقطع هذا األخير دابر النزاع،. ديوان السلطنة، وحظي بمقابلة الوزير األعظم محمد باشا
أعمال الشام، إال أن حبيب بك لم يرض بذلك، والتمس منحه إيالة بالس  منحه سنجق نابلس من

بـك  ولما بلغ حسين. من أعمال حلب، وكانت تحت تصرف شقيقه حسين بك، وتحقق له ذلك
من ا وبعزل حبيب بك هذا األمر، أوفد إلى األستانة  . فلما سمع ستصدر أمراً بإلغاء األمر السابق
 طان مراد حامالً معه خمسة آالف دينار ذهب ليهـديها إلـى   حبيب بك بذلك، قصد أعتاب السل

فـأدى  . شيخ السلطان الخاص، وعرض عليه أن يتوسط لدى السلطان إلعطائه حكومة كلس
غير أنه لم يرض بهـا،  . توسط الشيخ إلى أن يصدر األمر بمنحه سنجق سلمية في إيالة حلب

يالة كلس، وأسند سنجق سـلمية إلـى   وأمام إلحاحه على الشيخ، صدر األمر السلطاني بمنحه إ
 أخيه حسين بك .

بك شـقيقه  إلى أن عزل وأسند حكم اإلمارة إلى يحكم كلس لمدة ثالثة أعوام ، ظل حبيب
" . كما نالحكمها سنين عديدة باالستقالل التام حسين بك، وبقي على أميـر   منصب ميرميران

1592 األمراء" ، وأصبح ذا م، إضافة إلى حكومة كلس، ومنح لقب باشا في طرابلس الشام سنة
 مكانة ونفوذ .

پف  والت، جاءت انكشارية دمشق بدعوة من السلطنة لقتال في بداية حكم األمير حسين جان
 وحدث بينهم وبين الحلبيين نزاع شديد، فأحضر. الثائرين المعروفين بالجاللية في شمالي حلب

يطلبـون   كافل كلس- حسين باشا–قاضي حلب يحيى أفندي علماء حلب وأمراءها وكتبوا إلى
بعساكر كثيرة، وحاول إخماد سين باشا . فحضر ححضوره ليصلح بينهم وبين انكشارية دمشق

الفتنة، إال أن االنكشاريين نقضوا االتفاق أكثر من مرة، فغادر حسين بك حلب بعساكره قـائال  
نكشاريون على حلـب   . فسيطر اال/211ص، ،ج3 /الغزي ،سلط اهللا الكالب على البقر: من غيظه
. الكثير من الظلمفيهاوا ومارس

                                                          
 والت بك، عين ابنه جعفر ولي عهده، وعهد بحفظ األموالپجان لما كانت آثار الوهن تنذر بقرب وفاة-١

وأوصى أيضاً بأن يحرم ولده حبيب من ميراثه وأمالكه. واألمالك واألوقاف وشؤون ُأسرته إلى ولده حسن
234 وحكومته، بسبب سيرته السيئة في شبابه. [ ]. شرفنامة ص
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1602 م عين نصوح باشا واليا على حلب، وبعد مدة وجيزة حصل بينه وبـين وفي عام
و هـذه  ثم جمعوا وحشـدوا   قعة عظيمة ساعده عليهم حسين باشا ففروا إلى حماة .ا االنكشارية

إلى كلس وأعزاز وقرى حلب، ونهبوا المرة  وحاصروها وخربوا ما حولها من القرى كالباب
ودخل إلـى  ونصوح باش باشاحسين ، فاضطر… أفاعيل جاهلية )١ (فيهاكلس وفعلواوا األموال
 جهم من الوالية . قتالهم وإخرا

بأن حسين باشا والي كلس عاص على الدولـة  أثار شائعةولما صفا الجو لنصوح باشا،
الدولة تراعي حسين باشا نظرا لشـهامته  كانت فقد، قيقة خالفا للحوكان ذلك ويعمل على قتله،

 ه زمنا طويال واليا على كلس ليس بسبب عصيانه، إنما كانت الدولة ترىء بقاكما أن . وشجاعته
، فكانـت  إذا عزل پوالتبعض الصعوبة في عزله، وتخشى من وقوع فتنة من عشيرة الجان

، أخذ في جمـع عسـاكره   ولما بلغه تهديد نصوح باشاه. تغض الطرف عنه وتقنع منه بالمال
وأخذ باالستعداد ثانية لمحاربة حسـين  . والتقيا خارج كلس فهزم نصوح باشا ورجع إلى حلب

". باشا سـنان باشـا    الصدر األعظم" وبينما هو كذلك، ورد إلى حلب أمر من  قبل السردار
 فغضب نصوح باشا غضبا شديدا. مالك الحلبية وعزل نصوح باشا بتعيين حسين باشا كافال للم

ج: وامتنع عن تسليم حلب لحسين باشا قائال . والتپـان إذا ولوا عبدا أسود فإني أطيعه إال ابن
 ولم يمض سوى أسبوع. وكتب إلى الدولة أن أمراء العشائر اليصلحون أن يكونوا والة للدولة

بعد قتـال  هاإال وأقبل حسين باشا على حلب، فاضطر نصوح باشا إلى التحصن وراء أسوار
بينهما ال.  جرى قاضي شريف أفندي وحاصر حسين باشا حلب مدة أربعة أشهر، فتدخل بينهما

1604 وأقنع نصوح باشا بالخروج من حلب بكامل هيئته بعد أجراء الصلح بينهما كامل / ،م عام

 ./ الغزي ج3

1605 لقتـال  " جغاله زاده سـنان باشـا  "م، رافق حسين باشا الصدر األعظم في سنة
اتهمحينها . نهزم العثمانيون فيها، غادر بعض األمراء األكراد المعسكر العثمانيما ال . والفرس

" في "بأنه تباطأ في اللحاق به فقبض عليه سنان باشا حسين باشا ، وخنقه وقطع رأسـه، وان
.  )٢ (وعين محله في والية حلب أخاه علي بك

علي بـك سيما ابن شقيقهال ثارت فيهم الحمية ،، بنبأ مقتلهت عشيرة حسين باشا ولما سمع
ف "عمه أعلن مع الذي كان وكيله في غيبته، بك الثورة على الدولـة العثمانيـة،   "خزر خضر
و  تغلب على حلب واستقل بها، كما قتل والي حلب الجديد المعين من وجمع حوله أخالط الناس،

ي كان خارجا هو ، باالتفاق مع واليها جمشيد باشا الذ"أذنة "قبل السلطان حسين بك في مدينة
فأرسل األمير يوسف ابن سيفا صاحب عكا إلى باب السلطنة رسالة يطلب. أيضا على السلطان

                                                          
. ، ص213 الغزي، ج3 .48ص و24 ص-3ج …اريخ الفالحين مالمح من ت-١
 . أن علي بك هو ابن أخ حسين باشا: لمترجمها محمد علي عوني جاء في حاشية شرفنام ه-٢
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پ فجاءه األمـر   والت في حلب ، فيها أن يكون أميرا على عسكر الشام، والتزم بإزالة ابن جان
پ. على ما التزم  والت قرب حماة، فانكسر ابن سيفا وفر إلى فجمع عساكره والتقى مع ابن جان

إلى . وسار ابندمشق واستولى عليها جان پوالت جـان  م التقى ابن1606وفي عام .  طرابلس
وتغلب عليهم وتقدم لالستيالء على دمشق، فصالحه أهلها مع عسكر الشام قرب دمشق ،پوالت

وفي طريق عودتـه، صـالح ابـن سـيفا     . لقاء مبلغ من المال، فرحل عنهم عائدا إلى حلب
 . كما استولى على كردستان )١ (وسع علي بك حدود حكمه من أذنة إلى غزة،وصاهره، وبذلك

1607 " معاهدة مع "عقدم وفي عام ، ملك حكومة توسكانا، إحـدى   أرشيدوق فرديناند
ك النقود، وأنشأ جيشاً قوياً، وأعلن االسـتقالل   وأقُرَِئت الخطبة باسمه، وص. الدويالت اإليطالية
. العثمانية التام عن الدول ة

ثورة الجالليين باألناضول، وتمرد المعنيين فـي لبنـان،   الحكومة العثمانية تواجهكانت
"ت فأرسل لقتال العصاة، على رأس قوة كبيرة)٢ ("السردارقويوجي مراد باشا الصدر األعظم

جان پوالت. ثم قصد حلب. فأبادهم في أذنة وسيواس ، وضع أثقالـه   ولما بلغ خبره مسامع ابن
ب وحصن أسوار البلد وتأهب لمالقاة عسكر مراد باشا، ثم أرسل فرقة مـن جنـوده   بقلعة حل

غير أن مراد باشا لم يأت من هذا. لتحصين جبل بغراس ليمنعوا العسكر العثماني من المرور
" جان پوالت قاز" الطريق الضيق، إنما من جبل قد فلم يشعر ابن . همته دا إال وعساكر الوزير

1607 /هـ1016ثالثاء رجب سنةودارت الحرب يوم ال بين سالسـل  م شهر تشرين األول
" وكان قد انضم إلى الـوزير   . سهل الروج" جبال طوروس، بجوار بيالن، في موقع يقال له

" أربع مرعش" حاكم ذو ن ألف كـردي مـن أكـراد دلغـادر     "و ذو الفقار رستم باشا ومعه
الجيش العثمان،]7)(المصور[،)٣ ("القدرية جـان  ي األصلي، لمواجهة علي باشا ابـن   إضافة إلى

                                                          
 ./159، ص تاريخ الدولة العثمانية، إبراهيم حليم هكذا ورد في كتاب /-١
 ألنه كان يلقي بخصومه وبمعارضي الدولة في اآلبار أحياء، ليموتوا موتا بطيئا، وتقول البئري ""سمي بـ-٢

.في جولة له في نواحي قونية، رمى بحوالي ثالثين ألف شخص في اآلبار بعض المصادر التاريخية أن ه
٣-/ -23 م، ص1477 إلبن آجا، وفاته العراك بين المماليك والعثمانيين ، جاء في حاشية لمحمد دهمان في كتاب

تركمانية، شكلت حكومة كانت عاصمتها األسرة الدلغارية، هي من عشيرةأن : ، عن اإلمارة الدلغارية/28
". م1521 إلى1340وحكمت من آلبستان "" سوار اسم كردي . والملك الفارس: أي شاه سوار " ومن أبرز ُأمرائها

مارة ومن أشهر ممتلكات اإل. للميالد بيد المماليك، بعد انتصارهم عليه في عنتاب1472قتل سنة بمعنى فارس
": الدلغارية شمال غربي منطقة جبل األكراد الحالية على النهر مرش، البستان، ملتية، عنتاب، درنده، بهنسا
أما المصادر . م تحولت اإلمارة الدلغارية إلى والية عثمانية1521عاموفي أودية سهل العمق…، األسود"

 راد، وال أدل على ذلك، أن القوات الدلغادرية التيهم أك دل غادر ""بأن الـ : الكردية، بما فيها شرفنامة، فتقول
اال . كما أنرافقت الحملة العثمانية على علي باشا كانوا من األكراد الدلغادرية على حد قول شرفخان سم معنى

أما الدلغادرية أنفسهم. ، يدل على كردية أصحاب اإلمارة ذو القلب الجريء""، أي Dil xedar   دلغار أو دل خدار""
[فقد 446- محمد سهيل طقوش. د أعادوا نسبهم إلى كسرى أنوشروان من ملوك الفرس، ، ] تاريخ المماليك، ص

. كونهم تركمانا، ويقربهم إلى حقيقة أصولهم الكرديةأكثروهذا ربما يستبعد.  ، ص143 الغزي ج3
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ولما اشتبك الجيشان، كـادت  . قد أعد قوة قوامها أربعون ألف جنديبدوره، الذي كان پوالت
وكانت النتيجة هزيم وقتل مـن   في المعركة ،ته الغلبة أن تكون لعلي بك، ثم عادت الكرة عليه،

فألفا27ً عسكره نحو مع إلى حلبغادرها أوال، ثمكلس مسقط رأسهإلى انسحب علي بك . 
أما مراد باشا فإنه في ثاني يوم مـن   وبقي فيها ليلة واحدة ثم غادرها . بعض رؤساء عسكره ،

الواقعة سار إلى كلس للبحث عن علي بك فضبط جميع أمواله، وتوجـه منهـا إلـى حلـب     
 وحجز جميع أمواله . جان پوالت ،واستخلص القلعة من أعوان ابن

 الخارج على الدولة فـي  "الطويل "غادر إلى مالطيه ومنها إلى المدعوأما علي بك، فقد
أنا وإن كنت أسمى" : بالد األناضول وأراد أن يتحد معه، فلم يوافق الطويل على طلبه قائال له

" ثم توجه إلى بورصة واتصل بحاكمها وعرفه بنفسه،.  بالعاصي، لكني لم أصل إلى مرتبتك
 : فساعده في ذلك، ولما سأله السلطان.  لقد ضجرت من العصيان، فأوصلني بالسلطان وقال له :

ما سبب عصيانك؟ قال ما أنا بعاص، إنما اجتمعت علي فرق األشقياء وما خلصت منهم إال أن
ألقيتهم في فم جنودك وفررت إليك فرار المذنبين، فإن عفوت فأنت أهل لـذلك، وإن أخـذت   

م وعينه أميـر أمـراء إليالـة    1617-1603ولالسلطان أحمد األ . فعفا عنهفحكمك األقوى
أما ابنه فقـد ُأدخـل إلـى     وأودع أمه وابنه لدى السلطان .، طمشوار في يوغسالفيا الحالية )١ (

. المدرسة السلطانية الخاصة داخل السراي

" أما الغزي فيقـول أنـه عـاد وجـاهر     ، مراد باشا" لكن يبدو أن هذا العفو لم يرق لـ
أرسل رأسـه إلـى بـاب    ثم، من يقتل علي باشا في قلعة بلغراداد باشا مرفأرسل بالعصيان،
1611. السلطنة وبذلك أسدل الستار على هذه اإلمـارة الكرديـة،   . م وكان ذلك في حدود سنة

وحكمتها من مركزها اإلداري مدينة كلس مدةاإلمارةالتي أسستوقضي على األسرة المندية
. تقارب أربعة قرون

باشا، تمكن أفراد من األسرة ال قويوجي مراد"ية النجاة من شرجان پوالت بعد مقتل علي
م بالمعنيين1630 سنةجان پوالتثم التحق سعيد بك. ، واالختفاء في جهات حلب وكلس باشا"

حيث يقال أن األسـرة المنديـة،   . التي كانت ألسرته معها روابط قديمة" الدروز أمراء لبنان
ـلي، ج/، "نذ أيامها األولى في جهات حلب اعتنقت المذهب الدرزي م ومـن   ،/490 ص1موص

                                                          
١-" 1643 كريكور تاراناغتسي " المؤرخ األرمني أنه في هذا العام : " كتب عن حركة الجالليين قائال.  توفي سنة

جانبوالد ثائراً،عندما كنَّا في القدس1606 ولكونه جالليا، فقد ضيق على حلب والشام، حتى ، كان صاحب كلس
شخص300بوالد معثم إن مراد باشا قتل جميع الجالليين في حلب، وهرب جان. في القدس تضايقنا من الحصار

كان جميل المنظر، وذهب إلى السلطان في القسطنطينية وقدم لهوأخذ معه أمه وطفله الذي إلى كلس بصعوبة
عاديات .  / واشتكى له على نصوف باشا وغيره ألنهم جعلوه جالليا". الخضوع، وأعطى أمه وابنه رهينة للسلطان

6  . /-203 ، ص202 و7 حلب، الكتابان
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ال تزال. األسرة الجنبالطية الحالية في لبنانتنحدر سعيد بك هذا  ومن المفيد أن نذكر هنا، أنه
 هناك سبع عشرة قرية درزية في منطقة حارم، يؤكد أهلها على أصلهم الكردي .

أنهم كانوا في مبدأ أمرهم منحرفين عن، در الحبب""، جاء في وعن عشيرة الجان پوالت
". السنة  أنهـا مـن   :  بحسب رواية الشيخ كامل الغزي" أما مصطفى نعيم الحلبي فقد قال عنهم

عشائر األكراد في سنجق كلس قرب حلب، وإن حسين باشا كانت له أعمال تستحق الذكر، ألن
هو وعشيرته ويبلي في أعدائها  الدولة العثمانية كانت تأمره بالسفر شرقا وغربا فيسرع اإلجابة

 بالء حسنا .

1918و1607ما بينالفترة العثمانية-
ب القضاء على حكم األسرة المندية ،عد ب  واليـة حلـب  ، ُألحقت إمارة كلس سياسيا وإداريا

وفي بعض األحيان كان يتسلم شؤونها. وعين على حكومتها رجال وموظفون بأمر من األستانة
Derebeg في فترة الحقة أصبحت كلس سنجقاً يدير . ووهم اإلقطاعيون المحليون من يسمون

حاكم يقوم على1854، ثم سميت قائمقامية سنةيعين من قبل والي حلب شؤونها سنجقدار، أو
 شؤونها قائمقام .

جان پوالت ، أرسلت األستانة يذكر الباحث الفرنسي روجيه ليسكو أنه بعد مقتل علي باشا
1620 كان ذا مكانة في إستانبول، إلـى  من عشيرة برواري من فرع روباري"كرديام   عام

وبعد عزله أو وفاته، استقر أوالده وأحفاده في جبل األكراد، وسـكنوا  . كلس لتولي الحكم فيها
ثم عملوا على االستقالل بوادي عفرين، ودامت سلطتهم فيها حوالي قرن مـن   قلعة باسوطه،

 الزمن .

كتاب : ما يلي/84-36 ص/ ،لستاريخ ك وجاء في

رئاسة حكومة كلس بالوكالـة  علي آغا العاشقAşiqli ‘Elî Aĝa، استلم1724 في عام
إذ. لمدة سنتين  قام األهالي بالثورة عليه، مما جعله يستعين بقوات وكان عهده حافالً بالمشاكل،

من أمثامن حلب، فتمكنوا من إخماد ثورتهم، وقتل كل من له عال ل عابدين آغـا،   قة بالعصيان
ف إسماعيل آغا غباري""أوغلوا إسماعيل آغا وأوربارلي )١ ( كمـا  . عاد االستقرار إلى المنطقة ،

س وراحـو  انشغال السلطنة بالحرب مـع الـرو  م1739سنة استغل بعض األكراد والعرب
 ./244 ص ،فايز قوصرة/ ، يعتدون على بعض قرى أدلب

حكومة الدة عام واحد، وحدثت مشاكل بينحكم كلس لمبطال آغا ، استلم1740 وفي سنة

                                                          
رو: ُأوربارللي-١ . باري هي التسمية التركية لعشيرة
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ج  ، فاقتحم األكراد كلس مرتين، وسببوا خسائر كبيرة للناس، وأسروا مائة شخص .الكرد وأهالي
". من األهالي - ليسكو" وهذا التاريخ يتفق مع ما ذكره نسبة إلى كنج الـذين   من أن الكنجيين

- حيث يبدوا أنهم تمكنـوا. 1736راد سنةكانوا قد وفدوا إلى جبل األك ينتمي إليهم بطال آغا
ومن السيطرة على قلعة باسوطةمن كما ستلم بطال آغا كنج حكم كلس ،ا آل غباري فيما بعد،

"- وقد تكون للمشاكل بين حكومة كلس واألكراد. ذكر آنفا كتـابالقادري في التي نوه إليها
الناس مع آل غباري حكـام  وتعاطف كنج وغباريعائلتي اع بين عالقة بالنز-" تاريخ كلس

 . كلس السابقين

1747 إلـى  1752، اعتبرت كلس وأعزاز سنجقا واحداً، وسلم حكمها سـنة   وفي عام
فيها ، ودام حكمه عامين فقط، استبدعبدالرحمن باشا األشقر  Sari 'Ebdireĥman paşa المدعو

وفـي   يقتل الناس على مزاجه، ويقطع رؤوسهم ويرميهم في مكان كان معروفاً .كان بالناس و
انشغال الدولة الحرب مع إيران، راح األكراد والتركمـان ينشـطون فـي    ب هذه الفترة وبسبب

المجاورة لكلس ، فتدخل السلطان شخصيا لردعهم بقوة السالح، مناطق حارم والروج ودركوش
 / . قوصرة، ص247.  /ف

1780 محمد آغا الكردي وفي عام وكان استلم الكثير من حكم كلس حوالي ستة أشهر،  له
- فقام أحد المتنفذين في نواحي حلب- المعارضين ، فاستنجد بعبدي باشا  فسلب الناس وظلمهم،

 . بدال منه" ابن قره مال"عينواه و الناس عليه وعزلو

شـخص  وهـو ، فهو من المعروفين في تاريخ كلـس . )١ (محمد باشا دالدابان أوغلوأما
1783 في جميع أنحاء كلس، واستطاع سنةلفترةي صاحب األمر والنهكان جسور وذكي، و

مرتبـة تماثـل   "باشلكية1784سنة إن الدولة نفسها عهدت إليهبل ، أن يتسلم رئاسة حكومتها
 واستمر حكمه سبع سنوات، أسس خاللها إمـارة  . كلس وأعزاز، وتصرف كمالك لها" قائمقام

وباالشتراك مـع سـكان كلـس     . شبه مستقلة، وغزا أطراف اإلمارة، ووسع أمالكه أضعافا
"  وخفف كثيراً. قام بغزو عنتاب وحلب الكردية" واألكراد والتركمان والعرب وعشيرة رشوان

من الضريبة السنوية على الفالحين، إذ كان يكتفي بالزبيب والدبس من الفالحين األكراد مقابل
و. الضريبة السنوية و جمـل أو حيـوان   أخذ عن كل بغل أ كما أوجد ضريبة على الحيوانات،

في عنتاب، حينما تدخل في خالف بين الحكومـة  1795قتل عامولكنه ركوب، قرشاً واحداً .
. حاكماً لكلس مدة عامينمحمود باشا واألهالي، فعين ولده

، وأسس إمارة كاملة، ولكنـه  مصطفى بك توبال أغلو1801سنة كلس م ة ثم استلم حكو

                                                          
" " خاصه"، و من قضاء TiyekXasê هو من قرية-١  "ميدان أكبز حالياً، مركز منطقة في تركيا تقع غربي قرية

. وهي من المناطق الكردية في تركيا، وأغلب سكانها وقراها من األكراد. كم منها20 على بعد
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والتخلص منه  . استبد بالناس، فقام األهالي بقتله

مهـا   إال أن أحـد حكا. أومر آغا آل عموم، سلمت كلس إلى1801أيوفي السنة نفسها
"وأحدهم السابقين المسمى تمكن مـن السـيطرة   ف)١ ("آغا معجون ويعرف بـ : إسماعيل آغا

اسـتطاع  - حسب تعبير القادري– ولكونه كرديا" أومر آغا"أما . لفترة من الوقتعليها ثانية
وقلع أشجار الزيتون من حولها، ألكراد، ومهاجمة كلس، وحاصرها لمدة ثالثة اشهر ،تحريك ا

 إال أنه فشل في انتزاع حكمها ثانية .

1810 فضلي آغا وفي عام ف عين ظلم فضلي آغا الناس واستبد بهم، ولكن حاكما لكلس،
"  حكمه . إلى كلس، أنهت المصري" وصول قوات إبراهيم باشا

بطال آغا الثاني، ابن بطال آغا كنج،  حاكم كلس األسبق، قد دانت له في تلك الفترة، كان
فأقام حكما محليـافي األمور في سهل جومه ومناطق جبل األكراد وسمعان، ، قلعة باسوطه

دية، ووسع منطقة نفـوذه، حتـى    جمع حوله األكراد في تلك األنحاء وخاصة األكراد اإليزيو
الضريب منها، وصل إلى أطراف حلب وحصل على حكم المنطقة باستقالل تام عـن اإلدارة  و ة

 بيد آل عمو وكنج حتى مجيء جيوش إبراهيم باشا بن محمد علي باشاوبقيت األمور العثمانية .
الفراتمن مصر، واحتاللها سوريا ومناطق واسعة غربي . شماالً نهر

تلك نفـوذه فـي   حدث خالف بين إبراهيم باشا وبطال آغا على صالحياته و الفترة ، في
فهددا عمد . وبالقتال مناطق شمالي حلب، إلى الحيلة، لكن بدال من الشروع في الحرب،  إبراهيم

إلى حلب، فاستدعى بطال آغا .  إصالح ذات البـين بيـنه  مبدعوى من خالل بعض الوسطاء
إبراهيم باشا " وهناك اعتقله "حامل و)٢ ("إيبش وجرى إعدامه مع ولده أو"سـالح دار أسلحته

Çerxcî في العقد الثالث مـن القـرن   وذلك . من قرية معراته" علي من عائلة شندي"المدعو
. التاسع عشر

بطال آغا ومحمد علي باشـا والـي   ومن الجدير بالذكر، أنه كانت هناك عالقة قائمة بين

                                                          
١-" أغفل ذكر. الحالية في قرية قطمة صلة بهذا اآلغا معجونو " قد تكون لعائلة  ويبدو أن القادري ولسبب ما

.إسماعيل آغا معجون كأحد حكام كلس
"،15، ص الخوري برصوميقول-٢ ، أي طريق اآلغا آغا يول" في حلب مأخوذ من " آغيول " إن اسم حي

. شمالي حلباألكراد وقد سكنها المسلمون والطوائف المتعددة وكان فيها تجار الفحم المجلوب من جبلبالتركية،
1258 نسبة إلى. م وجود حي لألكراد في تلك الناحية وذكر ابن شداد المتوفي سنة  وبذلك يعتقد أن تكون التسمية

سؤالنا من أحد . ولدىوكان قبره وقبر ولده ال يزاالن موجودين هناك إلى فترة قريبة. بطال آغا الذي دفن هناك
في  ن بقيا دون مساس لعدة أشهر عندما أقدم متعهد بناء على جرف المقبرة الحي المذكور، تبين أن القبري المعمرين

إزالتهما بعد تقاعس آل كنج عن نقل إلقامة مبنى لألوقاف عليها في أواسط ثمانينات القرن العشرين، ثم أقدم على
. ويقع ذلك المبنى مقابل ثانوية الفنون النسوية السادسة بحلب. الرفات رغم تبلغهم بذلك
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فهناك أغنية عن بطـال آغـا    قبل بدء األخير بحملته على الجيوش العثمانية في سوريا .مصر
لتتحدث ع وبالقضاء علـى  . )١ (ه ن زيارة له لمصر والتقائه بمحمد علي باشا وضباطه ووزراء

إبراهيم باشا و العثمانيون إخضاع األكراد في سهل جومه لسلطتهم تمرد بطال آغا كنج، استطاع
 إلى حين .

 دور حج أومر وأوالده :

آلل حج أومر عاً هاماً فـي  الذين يقيمون حاليا في نواحي ديرسوان، موق من المعروف أن
و. تاريخ كلس " فمؤسس هذه العائلة يدعى حج أومر، التابعـة   قوجـانلي" كان يقيم في قرية
و أحد زعماء لكلس، رشوان كان الحكومةوعهدت Derebegلقب نالم1742وفي سنة .  قبيلة
. جبل األكرادDerebeglik إليه بكوية

ولي آغااستلم ابنه وفاة حج محمدعد ب . وفي البكويةحج محمد آغا ابنهخلفه وبعد وفاته
ج وضـعاً مـن   أثـار ، وأصبح خالل فترة وجيزة صاحب قوة ونفوذ كبيرين، و .الكرد بكوية

". العصيان في مواجهة حكومة كلس سـنة  "حج إبراهيم العنتـابي فساق رئيس حكومة كلس
. نتصـر فيهـا  لم يه ، ووقع قتال بينه وبين ولي آغا، إال أنالكرد ج.قوة من الجنود إلى1832
 الحكومة أهمية كبيرة لمسألة ولي آغا، وأخذت القوات الحكومية تتعقبه باستمرار، ممـا   فأولت

أن التزم . لكنهالتواري عن األنظارأجبرته في النهاية على اشتراكه فـي   بشرط منح العفو بعد
الدولة ف معارك هامة لصالح حكومة ، دام حكمـه   . فكلس مدى الحياة مكافأة لخدماته سلمت إليه

1853 نحو عشر سنوات ،  . أحسن خاللها اإلدارة إلى تاريخ وفاته عام

خلفه لعشيرة، وبدأ تأسـيس إقطاعيتـه،   ازعامة في )٢ (خليل آغاابنه بعد وفات ولي آغا،
تأسسـت استطاع أن يهيمن على حكومة كلس والتحكم في أمورها في فترة قصيرة .ف  وعندما

كلس 1854 قائمقامية و سنة  ين حبيب باشا قائمقاماً عليها، لم يوفق في أداء مهام وظيفتهي تم تع ،
وتدخله في كل شؤونها  . فأرسلتثم أخذ خليل آغا يبدي العصيان.  بسبب النفوذ القوي لخليل آغا

رجاله ف الدولة قواتها، واشتبكت مع خليل آغا ، إلى االستسالم، الصمود، مما اضطر ه لم يستطع
" فترة.  أدرنه" فنفاه والي حلب إلى د إلى جبل وجيزة من الهرب من منفاه وعا إال أنه تمكن بعد

ليستعيد . نفوذ إقطاعيته من جديد األكراد،

                                                          
بطال ابن بطال صاحب"Betalê Betêl xudanê kela Basûtê األغنية التي كانت تحكي قصص بطوالت–١

وقد أعاد غنائها مجددا، خاصةكانت معروفة جيداً لدى األجيال السابقة من أكراد سهل جومه" قلعة باسوطه
. أبو صالحالشعبي المطرب

ما محبوه وأتباعه،، أ األهوج أو المجنون لشجاعته واندفاعه في القتال"خليل " Dêli Xelîl كانت السلطات تلقبه-٢
. خليل آغا القوي""Zor Xelîl aĝa فكانوا يسمونه
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وجرت مفاوضات بينهما بوساطة. فجاء هذه المرة والي حلب درويش باشا بقوات كبيرة
" ف"محمد أفندي مفتي كلس ، فو عنه وبدل الع سلم خليل آغا نفسه ، الذي كان يكن الود لخليل آغا،

" "وهي، قوزان" نفاه الوالي إلى ف إصالحية" قرية في نواحي مدينة ، توفي هناك سـنة  1866 ،
ل، ومنهم من قيلكمابداء الكوليرا . من قبل العثمانيين ويعتقد أن هذا هو الصحيحغدر به يحكي

حي أرجاء نوافي ساد الهدوءو وبوفاته انتهى دور آل ح ج أومر في حياة كلس وجبل األكراد ،
. حكومة كلس، وبسطت السلطات العثمانية سيطرتها عليها وعلى جبل األكراد

حل وراحت تبدأت عرى العالقات العشائرية بالتمزق في جبل األكراد،بعد هذه المرحلة،
دال من الترتيب العشائري وزعيم العشيرة،فب نوع آخر من العالقات والتنظيم االجتماعي .محلها

إقطاعية م ظهرت زعامات وعائالت قانون تسجيل األراضي والعقـارات العثمـاني،    ستغلة ،
في كل وقانون الطابو لسنة1861  ، الذي لم يكن يسمح بتسجيل األراضي إال باسم شخص واحد

 فاستغل بعض المتنفذين جهل الفالحين، وسجلوا قرى بأكملها كأمالك خاصة. قرية أو عدة قرى
وعبيدلهم، وبذلك تحول الفالحون بين ليلة وض ومـنهم   لدى هؤالء المتنفذين ، حاها إلى أجراء

اإلقطاعيمن ، سنة البدء بتحديد وتحرير األراضي في1882بعد عامأيضا كسب لقب اآلغا
. الواليات السورية

أ على خلفيتها العشائرية انتعشت مجدداًو ومن أبرز العائالت اإلقطاعية التي ولدت حديثا،
في النصف الثاني من القرن التاسع عشـر وأوائـل القـرن    ديدة الجفي ظل األوضاع القديمة

. وغيرهم … آل شيخ إسماعيل، آل سيدو ميمي، آل عمو، آل غباري، آل كنج:  العشرين، هي
ج[ هذه العائالت أصبحت . و] الخامس من الكتـابالفصل وعشائرها فيالكرد . راجع مفصل تاريخ عائالت

القوة و ج صاحبة زمن االحـتالل الفرنسـي   في الحرب العالمية األولى وإبانالكرد . النفوذ في
أيضا عن أية طموحات سياسـية، وانحصـر   الناشئة نفسها وقد نأت الفئة اإلقطاعية . لسوريا

يمارسون سلطتهم على فالحـيهم  وراحوا اهتمامها في امتالك أكبر عدد من القرى والعقارات،
كما رضيمن بمعونة مباشرة من الموظفين العثمانيين والفرنسيين أن تكونتلك الفئة ت بعدهم،

. الحاكمةات جزءاً من اإلدار

تمرد األرمن القاطنون فـي نـواحي كلـس    1895 ومن الجدير بالذكر هنا، أنه في عام
 . معت حركتهم هذه بشدة وعنتاب ومناطق أخرى على الدولة العثمانية، وق
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البحث الثامن

ج في العهد الفرنسيالكرد . أحوال

تراجعت . و1916عام هاجمت قوات الحلفاء ممتلكات الدولة العثمانية في شرقي المتوسط
" ، فدخلت الفرقة وأواسط األناضول )١ ("أضنه القوات العثمانية بقيادة مصطفى كمال نحو مدينة

٢ (سوريا

1918الهن ، ثم احتلت دية من القوات اإلنكليزية إلى مدينة كلس في شهر كانون األول من عام
. باقي والية حلب وتوغلت شماالً حتى عنتاب ومراش

ذلك ب 1919 بعد تسلمت القوات الفرنسية والية عام واحد، أي في شهر تشرين الثاني عام
من جهـة محطـة   : األولى حلب من اإلنكليز، ودخلت منطقة جبل األكراد وكلس من جهتين،

والثانية ميدان أكبز"" من قرية الحمام إلى جنديرس وصوالً إلى محطـة  :  حيث خط القطار،
" . مركزا رئيسيا لقواتها قطمه" قطار قطمه، واتخذت من محطة

 القت القوات الفرنسية التي احتلت سوريا أول مقاومة لها في منطقة عفرين، حيث أطلـق  
مواجهتهاالمجاهد محو بن إ .  )في يبو شاشو الرصاصة األولى في

Qîwayî milî "Çete جـه تـه  "ـالتي سميت بال   وأثناء الدعوة لتشكيل القوات الشعبية
بمالذين بين، كان من بقيادة مصطفى كمال من منطقة في اجتماعها التأسيسي )٣ (تهم شارك عرفوا

 عبدو خوجه، محو إيبو شاشو، حج حنان شيخ إسماعيل، سيدو ديكو،: عفرين الحالية، كٌل من
و األكثرية الساحقة من تلك القوات في مناطق شرقي األناضـول  كانت أحمد روتو، وآخرون،

 .من األكراد

                                                          
البمحازاة انسحبت تلك القوات-١ مر مصطفى كمالثم . وعسكرت أول األمر في محطة قطمة. قطار خط

بعض أقواله وتصرفاته، وال يزال السكان Meydanaقادة جيشه في سهل ميدانيات وبعض . يذكرون
. ، ص12سورية في عهد االنتداب الفرنسي، أدهم آل جندي تاريخ الثورات ال-٢
شيخ المريدين إبراهيم خليل نفسه، والشك أنه حضر ذلك االجتماع رجال آخرون من، مصدر هذه المعلومة-٣

. جبل األكراد
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فـي نـواحي   المقاومة الفرنسيين، وقامت بالعديد من عملياتالشعبية بقتال بدأت القوات
"ائها أقدم أحد زعما . وعنتاب وكلس وجبل األكراد مهاجمة القواتعلى وفرقته"سقيب لمدعو

" في إحدى مواجهاته مـع  ثم قتل، شمالي مدينة عفرين" الفرنسية في محطة قرط قالق للقطار
" ". في ناحية بلبل Gundê Bêkê"بيك أوباسي الفرنسيين قرب قرية "جته وبعد مقتل قائد الـ

فجـرت لتلـك القـوات،   ائداً، تم تعيين جنبالط ق عنتاب )١ (- المدعو شاهين على طريق كلس
، كانت نتيجتها تغيير الحكومة الموالية للفرنسيين في كلس، الفرنسيةالقوات مصادمات عديدة مع
وهو من األشراف القدماء، وسـليل األسـرة   . رئيسا جديداً لهاجان پوالت وتعيين عبدالرحمن

. القدماءية المندية الكردية، حكام كلس جان پوالتال

                                                          
 . عنتاب- أقيم لشاهين نصب تذكاري وتمثال ضخم في موقع مقتله بجانب الطريق العام كلس-١

(چ من رجال ال في جبل األكراد) قواي مللي تھ
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اتفاق بين الحلفاء والحكومة العثمانية الجديدة فيجرى1920ول من سنة وفي تشرين األ
بين منـاطق النفـوذ   الحدود الجديدةخالله وضع الحدود في منطقة كلس، تمخط أنقرة حول

"خط البموجب الفرنسية والدولة التركية الحديثة، وذلك . " Elênbاللنبيخط المسمى

كلس، واستلمت الحكومة"التركية "القوات الشعبية دخلت1920 كانون األول عام7 وفي
ونواحي تركية برسم الحدود في كافة- قامت لجنة فرنسيةثم . من الفرنسيين تـم   قضاء كلس،

 Cûm إلى منطقة االحتالل الفرنسية، وهي نـواحي جـوم   القضاء بموجبه ضم ثلثي أراضي
يعتقد "Qerece وقره جه Şikakكوشكا Oqce 'Ezdînوبلبل Amka ا وآمك Şiyê وشيخ الحديد

 . راجع الفصل الثاني من الكتاب حول التقسيمات اإلدارية العثمانية][.  أنها ناحية عشيرة رشوان"

ا من قبل أبناء جأرضاَ وسكاناً لمنطقة استقبل تقسيم الكرد باالستنكار االحتاللواعتبروا ، .
ل وربا كان هو السـبب  .  تمزيق وحدتهم االجتماعية وأراضيهم وعائالتهم الفرنسي سبباً مباشراً
أبناء الجبل وقعـت خاللهـا    القوات الفرنسية ألكثر من ثالثة أعـوام،  وة لمحارب الرئيسي دفع

بين والقوات الفرنسية، مواجهات عديدة خسائر كبيرة، وتكبد السكان كان مـن بـين  و الطرفان
بعض زعماء المقاومة من أمثال محو إيبو ش الشهداء ذو فردة"Tekbîqli Ĥecîاشو و الكردية

. ، ومصطفى جوالق ورشيد حج رسول وآخرون)١ (" الشارب الواحدة

 .الكرد ونذكر هنا بعض أبرز تلك المواجهات والمعارك التي شهدتها منطقة ج.

                                                          
 هذا كان ذا نظرة حادة ترهب من يتعرض لها، وقد اشترط بعضهم على إخافة شخص معينيقال إن حاجي-١

الرهان، فيقال أنه أقدم على قص فردةمقابل قص فردة من شاربه إن أخفق في ذلك، وشاءت الصدفة أن يخسر
" Delikî وهو من عشائر الكوچ.  ذو الشارب الواحد" شاربه وسمي على أثرها بذلك االسم التي تقطن ر الكردية

.جبال اآلمانوس
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من جهـة  ورفاقه عديدة بين محو إيبو شاشوحدثت مواجهات في بداية دخول الفرنسيين،
جهة أخرىالجنود الفرنسيين وبين "ت ، كان من في"قرق خان أعنفها تلك التي وقعت قرب بلدة

وبكر آغا Tek bîqli Ĥecî" أحمد حاجي ته ك بيقلي"برفقة "محو "كما هاجم . لواء اسكندرون
لالتابعة الحامية الفرنسية في قرية الحماموآخرين من قرية سنارة جنديرس، فأوقعوا ناحية حاليا

إخراج القوات الشعبية فيمن وآخرون" محو وحاجي"رك كل من شاكما . فيها خسائر كبيرة
م أما بكر آغا . المعاركتلك استشهد حاجي في إحدىحيث ن مناطق كلس وعنتاب، الفرنسيين

وتوفي في سجن خان استانبول في حلب عام ،فقد اعتقلته القوات الفرنسية ابن حج مصطفى )١ (
1922. 

                                                          
و-١ في آخر العهد العثماني مديرا لشركة لقطععمل كان حج مصطفى آغا حائزا على شهادة في الجغرافيا،

Gewir وقام بإنشاء مدرسة بأمواله الخاصة، ربما كانت.  األخشاب من جبال األمانوس  ثم استقر في قريته سناره
كان مصطفى آغا محبا للعلم. مدرسا لها خوجه بلكو "" أول مدرسة تفتتح في المنطقة؛ وعين وكيل أعماله المدعو

.ويشجع الناس على تحصيله

أربعة من هؤالء على األقل هم من أصول كردية صريحة
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، الكردية"رشوان قبيلةمن " ، إبراهيم هنانوكردي الالسوري كان الزعيم1919 وفي عام
أ مركـزاً  " ريحانية"بلدة وجيش في شمالي سوريا، واختاروطنية علن عن تشكيل حكومة قد
إال أن قواتـه  . وجبل الزاويةانطاكية معركة في مناطق27 رجاله أكثر منمعوخاض . لها
فت حلَ ، وغادر إلـى فلسـطين  إلى الفرنسيين حارمبلدة سلم بناء على أوامر من الملك فيصل،

وسلماإلنكليز فأعتقله .   إلى القوات الفرنسيةوه هناك

أيضاو وهم بيان، وشيخان، وآمكا""، اجتمع زعماء مناطق في تلك الفترة سيدو آغـا   : ،
Eĥmedê Rûtê وأصالن آغا، وشكلوا قوة كبيرة ديكو، وحج حنان شيخ إسماعيل، وأحمد روتو

من أهمها، تلـك   . كانخاضوا بها معارك عديدة ضد القوات الفرنسيةو بلغت مئات المقاتلين،
فيهالمقاومون قطعحيث، وادي النشاب""Gelî Tîraالتي وقعت في ف خط الحديد المار تدهور ،

م وسقط في الوادي ،قطار ال ال مما أدى إلى وفـي  . ضباط وأسر آخرين جنود وال قتل العديد من
" الالمقاومون كَمنĤesarê ،"حساري موقعة Bêkê للقوة الفرنسية وهـي   ، متوجهة إلى قرية

فأسروا قائدها، واستولوا على عتادها، وقتل الكثير من، حج حنان""أحد زعماء المقاومة قرية
 أفرادها .

الفرنسيتوحينما أيقن الجبل بالقوة العسكرية،سكانصعوبة إخضاع الكرد ة في ج. اإلدارة
عالإلى لجأوا "من وكانأقرباء زعماء المقاومة، مع بعضخاصة قات بناء حج رشيد أبرزهم

إقناع شقيقه األصغر حج حنان وقريبـه  المذكوراستطاع ، و Kor Reşît الملقب" شيخ إسماعيل
اأما . مقابل العفو عنهمأعمال المقاومة سيدو آغا ديكو بالتوقف عن اآلخـر رجال ين، لمقاومة

أحمد روتو، ورفيق استمرا بالمقاومة ومن أبرزهم ، فأعد الفرنسيون في أواخر ه أصالن آغا، فقد
1923 بعد أن قصفت قريـة أحمـد   ، وتمكنت من بلوغ هدفها يهما قوات كبيرة للقضاء عل عام

فدمرت داره و بعض ممتلكاته روتو بالمدفعية من محطة قرط قالق للقطار، وأخيـرا  ، أحرقت
القبض عليه، و ال تمكنت من إلقاء ف أودع حلب سجن الفرار ولج . لكنه ي إلى تركيـا،   أ تمكن من

شرفية " . حينها، فقلدته السلطات التركية رتبة عسكرية ضـابط االسـتخبارات    نوتاري" أرسل
أحمد ر بالعودة إلى سوريا، والتعويض عليه عن الخسائر التي ألحقت به، وتو الفرنسي من يقنع

 . عاد إلى مسقط رأسه، ف1926ةصدور عفو عام سن إال أنه رفض العرض، وبقي هناك حتى

1923 عـام  أواخر بقي يقاتل إلىو الفرنسيين ،قبل أما أصالن آغا فقد أصبح مالحقا من
فإلى حين جبل هاوار،بمعقله في استمر في ولكنه عاد إلى قريته ، صدور العفو عن المجاهدين،

االحتالل و مناهضة المناهضة للفرنسيي . عـام  فـي  صدر ن بسبب تعاونه مع حركة المريدين
ليعـود، عـام  1941حتى وبقي فيها ، مما اضطره الهرب إلى تركيا ، حكم بإعدامهال1939

. بصدور عفو عام
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 وبعد عامين ونصف من المقاومـة المسـلحة  ، تمكنـت
الوجهـاءالقوات الفرنسية من الدخول إلى الجبل باالتفاق مع

 : على الشروط التالية )١ (

هدين والمشتركين بـالثورة  المجاجميع العفو العام عن-
 ضد الفرنسيين .

إبقاء اللغة التركية لساناً رسمياً في دوائر الدولة، لعدم-
 . معرفة أهل المنطقة اللغة العربية ريثما يتعلمونها

تشك جي- على أن .الكرد ل قضاء باسم يعين الموظفون ،
1922أيلول4، تاريخ33، بناء على القرار رقم من أهله )٢ (
 . بتشكيل دولة حلب )٣ (القاضي

" وف -مليشيا ي ظل اإلدارة الفرنسية الجديدة، شكل كوررشيد آغا فرقة من المسلحين سموا
يرتدون الـزي  وا حفظ األمن في المنطقة، وكانعلى، مهمتها مساعدة القوات الفرنسية مليس"

" أي أضرب"Lêxeليخه الكردي التقليدي، وحملوا لفترة قصيرة راية صفراء كتب عليها كلمة
األهالي ومن بعض آغوات وزعماء المنطقةقبل سلبية منالمقاومة البقيت رغم ذلكو بالكردية .

هادئة في قضاء جبل األكراد بصـورة  العسكرية األوضاعولكن بقيت . ضد االنتداب الفرنسي
ت بقيادةالحركة المسلحة لجماعة المريدين قارب خمسة عشر عاما، إلى حين ظهور عامة لمدة

" . ضد الفرنسيين والموالين لهم"إبراهيم خليل سووق أوغلو الشيخ

مع عائلة آل شيخ إسماعيل وعائالت أخـرى   بدأت هذه الحركة المسلحة بمواجهات دامية
صل تحولت تلك االشتباكات إلى مواجهات مباشرة مع القـوات   . ومثل آل ديكوهم بقرابة ة ذات

                                                          
"ين بعد دخول الفرنسي: يقول جميل كنه-١ والجبال المحيطة بحلب شماالً" العرب إلى دمشق، بقي جبل الدروز

 .-54 ص جميل كنة البحري ، ، وغرباً، تقاتل فرنسا سنتين ونصف، وتكبدها آالف القتلى
" أول قائد للدرك في قضاء ج.-٢ بعد تأسيس إدارة،من قرية معراته أمين جاويش " الكرد، كان ضابط الصف

ثم عوقب أمين جاويش من قبل المستشار. للقضاء في بلدة عفرين، وكان قبلها يخدم مديرًأ لبعض نواحي عفرين
" . مواقفه الوطنيةل أريحا " الفرنسي بتنزيل رتبته، ونقله إلى

هي-٣ حلب، العلويين،:  عند دخول الفرنسيين إلى بالد الشام، قسموا منطقة انتدابهم إلى عدة دول صغيرة،
وأعطوا لسنجق اسكندرون وضعا خاصا ضمن دولة حلب، اعتبرت فيه اللغة. الدروز، دمشق، دولة لبنان الكبير

واحدة، سميت دولة سوريا، وبقيت دولتا جرى توحيد حلب ودمشق في دولة1925وفي عام . التركية لغة رسمية
بوصفها محافظات ذاتثم ضمت هاتان الدولتان والجزيرة إلى كيان الدولة السورية. العلويين والدروز مستقلتين

تم تسليم لواء االسكندرونة نهائياً إلى تركيا، وتم  فصل جبال العلويين وجبل الدروز1939وفي سنة . حكم ذاتي
. مرة أخرى عن سوريا وتسميتهم دوال مستقلة
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، وشملت معظم المناطق الجبلية في1939مريدين إلى استمرت األعمال المسلحة للو الفرنسية .
ج قوات كبيرة مدعومة بالطيران إلى الجبل،يرسلون ن الفرنسييجعل األمر الذي.  .الكرد قضاء

تركياالمقاتلون شتت قوات المريدين، وانسحب فت المقاومـة  وانتهـت ، مع عائالتهم إلى داخل
للحركة المريدية اثم .  المسلحة عـاد  و، لمقاومين، فعاد أكثرهم إلى قـراهم صدر عفو عام عن

. آخرون بعد رحيل القوات الفرنسية وحصول سوريا على استقاللها

ج بمصير الدولة السورية الوليدة التي .الكرد ومنذ ذلك التاريخ ارتبط مصير أكراد قضاء
 ثم فيما بعد بالجمهورية العربية السورية . سميت بالجمهورية السورية ،

1936 ومن الجدير ذكره . قسم الفرنسيون سوريا مجددا إلى عدة دويـالت ، أنه في عام
الفرنسيون اجتماع في قرية ميدانكي ج. آلغوات وزعماءاً وعقد و الكرد  عـرض المنـدوب    ،

تشـكيل  الفرنسي عليهم نوعا من اإلدارة الذاتية تشبه ما كان قائما في لواء االسـكندرون، أي  
ج رئاسـة  على خلفية المنافسـة علـى  األمر إال أن بعض المجتمعين رفضوا، .الكرد سنجق
أن ي وأيضا السنجق، األمر خشية فمن كون وسقط االقتراح أالعيب الفرنسيين،  . فشل االجتماع

حينها فعين  . األكرادبل جقضاء قائمقاما ل" نامق بك كمال"األصلتركي شخص ا الفرنسيون

ضم جب، رغب األتراك وفي ثالثينات القرن العشرين كـراد إلـى إدارة لـواء    ل األ في
الحقاقبل االسكندرون ط.  ضمه إلى تركيا " وبتشجيع من الرئيس"سوكمن يفور مرسل أوغلو

" ""عنتاب"، أرسل قائد منطقة هتاي" التركي إلقليم اسكندرونة ، حيدر بـك" العسكرية التركية
ثم إلى قرية ديرسوان ،إلى ألفا قبعة من التي كان يرتديها األتراك الكماليون ،20 كمية تقدر بـ

الرتدائها كرمزوذلك مركز آل ديكو،"قاسم "، وإلى قرية ناحية بلبل مركز آل شيخ إسماعيل )١ (
لوالء للدولة التركية، إال أن فتوى دينية سرت في المنطقة حرمـت ارتـداء تلـك القبعـات،     ل

ات الفرنسـية  كل من يرتديها كافرا، فصودرت تلك القبعات وأحرقت من قبل السلطتواعتبر
وفشلت بذلك محاولة أخرى للدولة التركية في التدخل في شؤون. وزعماء العائلتين المذكورتين

 .القضاء

                                                          
١-"  حنوشكا " "، وهو ابن عم المدعو مراد حمزو" كان صلة الوصل مع األتراك رجل من قرية مشعلة يدعى

 ضابط صف االستخبارات الفرنسية، وال يستبعد أن حنوشكا هذا كان على صلة مع ابن عمه المذكور، وأعلم
. دخلوا بسرعة مهددين كل من له عالقة باألمرالسلطات الفرنسية بأمر القبعات التركية تلك، فت
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البحث التاسع

 خالصة

الكرد ج.تاريخ الوجود الكردي في

تتباين اآلراء ووجهات النظر حول مسألة تاريخ االستيطان الكردي فـي نـواحي جبـل    
"األكراد  فالوسط القومي العربي الحالي في سوريا، وبعض.  سمعان" وسهل جومه وجبل ليلون

بان الوجـود  القائلةأفراده في الجهات الثقافية الرسمية وغير الرسمية، يروجون لوجهة النظر
ولون تصويره على انها . ويحالكردي في هذه المنطقة، أمر حديث طارئ ال جذور تاريخية له

 انية كردية من وراء الحدود من الشمال في العقد الثالـث مـن القـرن    نزوح لمجموعات سك
. العشرين، أي بعد تأسيس الدولة السورية

الباحث الذين ن المعاصريي أما معظم كتبوا عن موضوع تاريخ وجود األكراد في منطقـة   ن
- يعود إلى القرون الوسطى، أي الفتـرة مـا بـين    476وجودهم فيهابأن عفرين، فيعتقدون

بعضكما . ، وعهدي األيوبيين والصليبيين)١ (م1453 في هذه المنطقة أن وجودهموذكر هم ذهب
. قديم جداً، دون تحديد تاريخ معين له

السكن واالستيطان في منطقة ج  : ضمن مرحلتين زمنيتينالكرد . ورأينا تناول موضوع

ـنة /8000 –4000 /من أواخر العصر الحجري الحديث: األولى المرحلة ظهـور  ى إلـس
. االسالم

الحـالي  بل كان الشعب الكردي. في هذه المرحلةالحالي بمدلولهشائعالم يكن لفظ الكرد
"لدى المؤرخين يعرف وكـردوخ  لولو وكوتي وكاشـي   بأسماء أسالفه القدماء، مثل شعوب

اليوم من يحمل خصائص لغوية، وسـمات  ال يرى الباحثون . و"وآخرهم الميدي … وهوري
الميديالشرق األدنى الوافدة إلىهندو أوربية والجبلية القديمة لشعوب الا أكثر مـنن و وآخرهم

ت . والشعب الكردي لأن ؤكد هي ل المناقلة االسمية ، تمت مباشرة ما لشعب الكردي لمدلول العرقي
" فمن كانوا يسمون بالميديين حتى القرون األولى بعد الميالد، هم . كرد" و""ماد، ميد بين االسم

                                                          
١-476 م، وتنتهي بسقوط تبدأ العصور أو القرون الوسطى من عام سقوط روما بيد القبائل الجرمانية سنة

1453 . لهام نهاية1492سنةم، وبعض المؤرخين يعتبرون عام اكتشاف أمريكا القسطنطينية بيد العثمانيين سنة
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قطـن  يكردوخ القديم الذي كان شعب، نسبة إلى سهم الذين سموا بالكرد أو األكراد فيما بعدأنف
و ا المحاذية لنهر دجلة ،ال طق جبال جودي والجب منا جنوبي بحيرة وان كانـت  ة التيق لمنط تلك
"/. تسمى كردو وكردا .  /"العشرة آالف راجع كزينفون في رحلة كتابه

باسمه الحـالي،  في كافة مناطق سكناه ن عرف الشعب الكردي : تبدأ منذ أالثانية المرحلة
 ويعتقد أن ذلك كان في القرون األولى بعد الميالد .

: المرحلة األولى

أواخر العصر الحجري الحديث إلى الفتوحات اإلسالميةمن

يجمع المؤرخون الذين كتبوا عن األحوال االجتماعية واإلثنية لمناطق عفرين الحالية في
 ومنطقة طق الشرق األدنى ، ما قبل الميالد ولغاية العهود اإلسالمية األولى، على أن منافترات

شرق المتوسط والزاوية الشمالية الغربية من الهالل الخصيب خاصة، شهدت خـالل العهـود   
. التاريخية المتعاقبة، وما قبل التاريخية، استيطانا ألناس من جنسيات مختلفة

:  في عصور ما قبل التاريخ-

ـ ى، سالسـل جبـال    كانت المناطق الجبلية في القسم الشمالي والشرقي من الشرق األدن
قـديما  وطنـاً زاغروس وطوروس امتدادا نحو الشمال باتجاه جبال القفقاس وآسيا الصغرى، م

. لشعوب سميت بالجبلية

وتؤكد األبحاث التاريخية أن النصف الشمالي من المناطق المحصورة بين نهري دجلـة  
والفرات، أي المناطق المركزية من بالد األكراد، شهدت ميالد أولى الحضارات البشرية فـي  

وسـرعان مـا   . العصر الحجري الحديث، أطلق عليها علماء التاريخ اسم حضارة تل حلـف
يمتدا كردستان العـراق نتشرت تلك الحضارة على شكل قوس فـي   من نهر الزاب الكبير في

هذه الحضارة . و الشرق، إلى الفرات في الغرب بشكل كبير على مناطق حلب والعمـق أثرت
وحدة ثقافية وحضارية وإثنيةف أيضا، في تأسست المناطق واضحة الممتـدة مـن   الشاسعة تلك

في جبال زاغروس في الشرق، إلى جبال األمانوس على ساحل البحر المتوسـط الزاب الكبير
. في الغرب

وسيروس كانت مسكونة في تلك الحقبة من قبل أناس  ويؤكد العلماء أن مناطق األمانوس
من أصول جبلية ذوي سمات شمالية وفدوا إليها من جبال كردستان، وأن منطقـة سـيروس   
وسهل العمق كانت جزءاً إثنيا وحضارياً وإقليمياً من مرتفعات السالسل الجبليـة لطـوروس   

 الهويـة اإلثنيـة الجبليـة    وقـد تميـزت  . البدايات األولى للعصور التاريخيةمنذوزاغروس
لمستوطنيها، بالوضوح واالستقرار في عصر حضارة حلف، أي منذ األلف السادس قبل الميالد

 .م إلى بداية العصور التاريخية مع بداية األلف الثالث ق.و
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م في آالالخ، أن منطقة تدل التنقيبات في الطبقات التي تعود إلى أواخر األلف الرابع ق.و
فجر التاريخ، دفعة أخرى من المستوطنين من بالد الرافدين،من سيروس تلقت في فترة الحقة

تنتمي الشمالي كانت  وأقام هؤالء في مناطق الحلفيين القدماء سكان.  أيضاً إلى العنصر الجبلي
حـدثت   . وهمالعمق وجومه، وأسسوا مستوطناتهم بجوار السكان السابقين أو على أطالل أكواخ

 طانية األخيرة، قبل وصول أولى الهجرات السامية إلى جنوبي بالد الرافدينهذه الحركة االستي
 . بحوالي ثمانية قرون

 في العصور التاريخية :-

تشير المكتشفات األثرية لهذه الحقبة إلى استمرار الصالت الثقافية والحضارية الوثيقة بين
ومنهـا  ة من الهـالل الخصـيب  مناطق بالد الرافدين العليا، ومناطق الزاوية الشمالية الغربي

ق . وإنسيروس م، تدل على أن سكان سهل العمـق. مكتشفات الثلث األخير من األلف الثالث
م مملكـة  . سـنة  ق وأسس هؤالء منـذ  2700. كانوا خليطاً من شعوب جبلية شمالية وشرقية

وكـانوا . عام1500سميت بمملكة آالالخ، استمر وجودها حواليخاصة بهم في سهل العمق
خضـعت هـذه   ثـم . طوال هذه الفترة قائمين على حكمها، ويشكلون كتلتها البشرية األساسية

2300 مؤقت-م ق. المملكة بعد عام "- ة بصورة قـام بغـزو   حينمـا"سارجون للملك اآلكادي
" . إلى آكاد"األمانوس آالالخ، بغية فتح الطريق أمام وصول إمدادات األخشاب من جبال

ال تنبئ عن استيطان عناصر من أصول آكاديـة فـي   ية في آالالخ ال أن الدالئل األثرإ
يكتشفكما لم . ن هجرات ألقوام أخرى جديدة إلى العمقعال و مناطق آالالخ في ذلك التاريخ ،

لسكان آالالخ والعمق عموما خالل القرون الخمسـة  الجبلية ما يشير إلى تبدل الهوية العرقية
 التالية لقيام مملكة آالالخ .

" م، سيطر الفراعنة على مملكة يمخ.ق1900سنةبعد ، وأخضـعوا آالالخ   حلب" اض
و ولكـن كافـة المؤشـرات    .  السـاميكانوا من العنصر يعتقد أنهم إلى سلطة حكام يمخاض

االجتماعية والحضارية المستخلصة من تنقيبات آالالخ تؤكد على أن حكـم هـؤالء الملـوك    
حدود تمركز الجنود حول مقراتيتجاوزعام، لم200حون والذي دام ، اليمخاضيين في آالالخ

ولـذلك كانـت   . إذ كانوا يحكمون سواداً من الشعب يختلف عنهم عرقيا وحضـاريا. إقامتهم
الساميين الجبليين العالقات بين هؤالء الحكام  مضطربة، ولم يكونوا على وفاق . وسكان آالالخ

أ ظهور العنصر الهوري مـن أسـالف   م، بد القرنين األخيرين من األلف الثالث ق.منذ
،م القرون األولـى مـن األلـف الثـاني ق    .في . وفي منطقة مثلث سيروس الشعب الكردي ،

اكتسحت هجرات هورية كبيرة مناطق مثلث سيروس، بما فيها بطبيعة الحال منطقة يمخـاض  
هذاو وأصبح العنصر الهوري هو السائد في هذه المناطق ،. والعمق وجومه وعنتاب  غدت بعد

العنصر الهوري التاريخ مراكز استيطان هورية تقليدية يشكل والقـوة  األغلبيـة اإلثنيـة   فيها
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. حتى ظهور الحثيين في الشرق األدنىواستمر الوضع كذلك السياسية الحاكمة،

ال م إمارات عديدة علـى   األولى، أي منذ نهاية األلف الثاني ق.ة مرحل أسس الهوريون في
من الهالل الخصيب، منها إمارة في عنتاب  وصلوا بكثافة إلى مناطق . كما طول القسم الشمالي

في تلـك  وثقافتهمآالالخ وأوغاريت وساحل البحر األبيض في الغرب، وانتشرت معهم لغتهم
. األصقاع الواسعة

ال ا وفي المتفرقة القديمة في دولـة واحـدة  توحدت تلك اإلمارات الهورية حقة ، لال مرحلة
. المشهورة في التاريخ القـديم مجازاً) الميتاهورية-(-الهورية عرفت باإلمبراطورية الميتانية

م، واستمرت هذه السيادة السياسية واإلثنية للميتاهوريين حتى أواسط القرن الخامس عشـر ق.
حين سق ظهرتها وط إلى لكـن   . وفي وسط وشمالي األناضول بيد الدولة الحثية التي كانت قد

 سياسية في مناطق سيروس كانت قد انتقلت إلى هـؤالء الحثيـين، إال أن   رغم أن الحاكمية ال
. العنصر الهوري والثقافة الهورية، بقيتا غالبتين فيها طوال مدة الحكم الحثي

أما األحوال اإلثنية في األراضي التي كانت خاضعة للمملكة الميتاهورية سابقا، فلم تتبدل
اآلثار المستخرجة من آالالخ، وخاصة فخـار نـوزي    . فكثيرا في عهد اإلمبراطورية الحثية

الهوري المشهور، تدل على سيادة العنصر الهوري إثنيا وحضارياً في مناطق العمق"كركوك "
.  وقد استمر هذا الوضع حتى النصف األول من القرن الثالث عشر ق .م. وسيروس ويمخاض

الجدير من الناحيـة   ذكر أن الشعب الحثي الذي حكم مناطق الهوريين فيما بعد، يصنفبال ومن
ضمن الشعوب الجبلية وغيرهمك االثنية .  الهوريين والكاشيين

تشير التنقيبات إلى أن مجموعات سكانية جبلية أخرى، وفدت من آسيا الصـغرى إلـى   و
من شعوب هنـدو  أخرى بعد التاريخ السابق، ثم أعقبتهم بعدة عقود هجرات كبيرةسهل العمق

انتشرت عل فـي   وعرفت تلك األقـوام ى أقاليم شرق البحر المتوسط وآسيا الصغرى . أوربية
تمكن األدب التاريخي بالشعوب البحرية . من وقد اإلمبراطورية الحثية، وسيطر ت ت إنهاء حكم

كافة . مناطق غربي األناضول وشرقي البحر المتوسط على

المصادر التاولكن  عـن  نـزوحاء أنب ريخية رغم هذه التبدالت السياسية الكبيرة، ال تذكر
الهوريين والسكان المحليين األصليين من منطقة سيروس والعمـق أمـام غـزوات هـؤالء     

. البحريين

م، بدأت أولى طالئع الهجرات اآلرامية بالتوافد إلـى منطقـة    بداية األلف األول ق. ومن ذ
 مجموعاتهم إلى قلـب العـالم الهـوري    ،سنة، وصلت وخالل أقل من250. مثلث سيروس

الضعف السياسي للهوريين والحثيين، وأسسوا إمارات لهم في بعض مناطق طوروس واستغلوا
 ورغم السيادة السياسية لآلراميـين علـى المنـاطق    . الهورية، بما فيها منطقة مثلث سيروس

اإلمارات اآلرامية في مثلث سـيروس  سكانالخاضعة إلماراتهم مدة قرنين من الزمن، إال أن

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-67-

الجزفي و نفوذ سياسي هام فـي  لهاكان يرة، كانت تضم عناصر هورية وحثية كثيرة، منطقة
فالملوك اآلراميون الساميون لم يترددوا عن إجراء تحالفات مـع  . توجيه سياسة تلك اإلمارات

كانوا قد وا أحفاد الهوريين، الذين في وجـه   لوقوف معه م تمثلوا في هذه الفترة بشعب أورارتو،
 القادمة من الشرق . القوات اآلشورية ذات األصول السامية

 . وأسس في الشعب الهوري  باسم أورارتو أو خالدي منذ أوائل األلف األول ق .معرف
عرفت بمملكة أورارتو،. القرن الثامن ق سيطرت مجـدداً  و م مملكة كبرى في وسط كردستان

كما إلمـارات  خضعت لهـا ا على المناطق الهورية القديمة في شمالي سوريا وحلب ومالتيه،
تـتمكن  إال أن أورارتو مع حلفائها اآلراميين، لم. اآلرامية في منطقة مثلث سيروس والجزيرة

ال المتجهة نحو صمو من قوات د أمام اندفاع الجيوش اآلشورية  شمالي سوريا وحلب، فتراجعت
فقد. أورارتو إلى معقلها في منطقة وان  أما حلفاؤها من اإلمارات اآلرامية في شمالي سورية،

 سقطت الواحدة تلو األخرى بيد اآلشوريين في بداية النصف الثاني من القرن الثامن ق . م .

على ال من ومن المعروف لدى الباحثين، أنه ازدهار الدولة اآلشورية واتساع رقعتها، رغم
حكمها بأي استيطان لم يت شوري في المناطق الشمالية الغربية مـن الهـالل   للعنصر اآل رافق

 بما ألن الشعب اآلشوري كان قليل العدد، واعتمد في بسط سيطرته السياسية على . رالخصيب
هنا. قواه العسكرية المتفوقة  أن بعض الملوك اآلشوريين، عمدوا أحياناً إلـى   ، ومن المفيد ذكره

نقل مجموعات سكانية بأكملها من أوطانها األصلية إلى أماكن أخرى بعيدة، كوسيلة من وسائل
أرجاء دولتهم وشعوبها  واليستبعد لجوء اآلشوريون إلى نقل بعض المجموعات.  السيطرة على

إلى غربيها، ألن الميـديين  " المشاغبين"الميدية من شرقي اإلمبراطورية، حيث بالد الميديين
" كمـا تؤكـد   لها إزعاجاً"في نهضتها الثانية كانوا من أكثر شعوب اإلمبراطورية اآلشورية

 المصادر التاريخية .

 م، أي بالتزامن مع الهجرات اآلرامية تقريبا، كانـت الجبـال    منذ أوائل األلف األول ق.و
ل ، الكردستانية والسفوح الشرقية لجبال زاغروس شعوب هندو قد أصبحت وجهة لهجرات كبيرة

ك وأخيـراً،  . تثير القالقل للدولة اآلشـورية ، وراحت الميديين والكيمريين والسكيث… أوربية
ا 612 مبراطورية آشور بيد الميديين سقطت دولة لهم شملت كامـل  الميديون وأسس م ، ق. سنة

و إلى أن ودام حكمها ما يقارب نصف قرن ، الهالل الخصيب ، القسم الشمالي من الشرق األدنى
العائلة الميدية الحاكمة ب ابعدت " عن سدة الحكم  إحدى مقاطعات الدولة الميديـة" يد أمير فارس

األخمي األخميني . 558 نيو وسيطر على ق. ن عام كامل بالد الميديين، وبالد الشـام، وآسـيا    م،
- باليونانيين الصغرى كما خضعت لهم العناصـر   منذ زمن اآلشوريين- التي كانت مسكونة

كانتالحثية وكذلك التي كانوا قداآلراميون تقطن مناطقها القديمة في أواسط األناضول،  الذين
في استقر الد الشام وبعض المناطق التي وصلوا إليها في هجراتهم األولىاألقسام الداخلية لب وا
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الكانوا اليزالون نحو الشمال، و  خصائص اآلرامية . يحتفظون ببعض

حكمتها ألول مرة دولة واحدة، زال ضمن هذه األرجاء الواسعة من الشرق األدنى التي
إلى مناطق بعيدة عن مواطنها ما يعيق حركة وهجرة الجماعات البشرية المتباينة عرقياً وثقافيا ،

 أصبحت طليقة الحركة على الرقعة الجغرافية الواسعة لإلمبراطورية األخمينية التي . فاألصلية
األساسيانكان الشعبان الفارسي والميدي  فالمصادر القديمة تفيد بأن معظـم جيـوش   .  ركناها

 . أماية كانوا من األكراد الميديينالدول الفارسية الثالث األخمينية واألشكانية ومن بعدها الساسان
ف  كانت للميديين ولمعتقداتهم الدينية الزردشتية مكانة مرموقة في الـدول   من الناحية االجتماعية،

. الفارسية الثالث، واألخمينية منها خاصة

في فترةو اإلمبراطوري تشير المصادر التاريخية، أنه الميدية حكم واألخمينيـة،   تين
ع األجيال في جميع االتجاهات، وأصبح أقرب مراكزهم في الغـرب  انتشر الميديون م

انطاكية العلمـاء ليـرخ ونيكيتـين    حسـب قـول  ، وبالتحديد حول حلب هي ضواحي
. ودياكونوف

ن هم الميـديي الهضبة اإليرانية، وذلك ألن شركاء"سكانياً"أما الفرس، فلم يغادروا
يوفرون"بأعدادهم الغفيرة" البشـ كانوا المطلـوب العنصر السـتمرار السـلطة    ري

 السياسية األخمينية في مناطق شرقي ووسط آسيا الصغرى وقوس الهـالل الخصـيب   .
225  سنة من حكم الفرس األخمينيين، انتقلـت أراضـي إمبراطـوريتهم     وبعد حوالي

بعدإالشاسعة إلى اليونانيين 330 ثر فتوحات اإلسكندر المكدوني . م ق. عام

بقيادة االسكندر المقدوني جعلت الحركة اليونانية الحـدود السياسـية أكثـر     الهائلة
حيث إليها اتساعا من الحقبة الفارسية، أيضـاً انضم .  القسم الجنوبي الشرقي من أوربا

وفتحت بذلك آفاقاً رحبة أمام انتقال الشعوب واختالطها ضمن هذه األصـقاع الواسـعة   
 ال ريب، أن الشعب اليونـاني كـان   و . من غربي آسيا، وشرقي أوربا، وشمالي أفريقيا

ولهـذا توجهـت مجموعـات    . أكثر شعوب اإلمبراطورية حرية في الحركة واالنتقال
ثم أخذت الهجـرة اليونانيـة   . سكانية يونانية كبيرة نحو الشرق مع جيوشها المنتصرة

توزعت علـى. شكالً مدنياً بعد استتباب األمر لهم  كامـل سـوري   ا فأسسوا مدناَ عديدة
طق ا، وأصبحت بمثابة نقاط االرتكاز المدنية الضرورية لحكم طويل األمد في مناتقريب

بعيدة عن أوطانهم األصلية في البلقان، وخاصة في عهـد الدولـة اليونانيـة الشـرقية     
. م أي في القرنين الثاني والثالث ق. ،"السلوقية"

على سـيروس،  كامل منطقـة   فأطالل عشرات المدن والمزارع واألبنية المنتشرة
" ، وتغطي حوالي ألف عام اليونانية والرومانية والبيزنطية" تعود إلى العهود اإلغريقية

و أنها كانت من بين أكثر مناطق العالم بشكل ال لبس فيه ، تؤكد من تاريخ هذه المنطقة،
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سكانياً وثقافيـاً  اإلغريقسيطرة تشير أيضا إلى . واإلغريقي الشرقي ازدحاما بالسكان
 . في تلك الفترة التاريخيةي منطقة سيروس وسياسيا ف

المؤكد أنهم لم يكونوا الوحيدين في هذه المنطقة في تلك العصور .  ورغم ذلك، فمن
كمـا توجـد   . هناك أسماء ذات دالالت آرامية في جبل ليلون وسهل جومـهال تزالف

سيادة هورية عارمـة  ، دون ان ننسىمؤشرات لتسميات حثية في بعض قرى المنطقة
خالل قرون عديـدة أكثـر أهميـة   ومـا هـو  ، في عموم أنحاء منطقة مثلث سيروس

الحاليةووضوحا،  ، إضافة إلى جميع األسماء أن أسماء معظم القرى والتجمعات السكنية
فـي  بنفس الصـيغة  الجغرافية تقريبا في المنطقة هي كردية صرفة، ومنها ما ذكرت

.  مؤلفات ترجع إلى ما قبل اإلسالم والعهود اإلغريقية

أيضا، أن السلوقيين كانوا يستخدمون أكراداً من إقليم ميديا كمقـاتلين   ومن الجدير بالذكر
يدل على انتشار ضمن قواتهم ، ل وهذا أهميتـه  علـى  لعنصر الميدي في الشرق األدنى، و كبير

حينها الشرق فالشعب الميدي كان معروفا جيداً لدى المؤرخين في.  السكانية والعسكرية الكبيرة
444 خالل القرون األولى بعد الميالد . " ففي سنة أسقف مدينة سيروس عن تيودورس" م كتب

قـد   ))، وهذا ويعرفه الفرس والماديون والسكوتيون واألحباش...(( مار سمعان العمودي قائال :
األيشير إلى فـي منطقـة الشـرق     همية البشرية أن الميديين كانوا يأتون بعد الفرس من حيث
 .األدنى

في إيـران سـنة    )١ (كما أنه ما بين دخول الرومان إلى سوريا وسقوط األسرة األشكانية
لفي أكثر من اثنتي عشرة معركةبينهمجرت ،م224 حـدثتكما . لسيطرة عليها بالد األكراد

. معظمها في بالد األكـرادموقعةانيين أكثر من إحدى وعشرين بين البيزنطيين والفرس الساس
هذو موجات من الهجرة من وسط كردستان إلـى  ت سببالكبيرة ه األحداث العسكرية الريب أن

جصوب الغربنحو ، ومن بينها بطبيعة الحالفهاأطرا  . القديمةالكرد . منطقة

 وعلى الرغم مما بات معروفا من حقائق ومعلومات حول الحياة القديمـة فـي منطقـة    
حقائقسيروس، إال أننا نعتقد أن أخرى ع هناك المحلي كثيرة ما ن حياة اإلنسان تزال مدفونة ،

بجانب  ل قرية ومنهل ماء في منطقة عفـرين ،ك في عشرات التالل واألماكن السكنية القديمة
ل ة إزال وتنتظر حافل ل التراب عنها،  .هذه المنطقة تكشف لنا الصفحات الغائبة من تاريخ

                                                          
للميالد، واستلم الحكم الملك أردشير مؤسس224شكانية عن حكم الدولة الفارسية سنة ُأزيحت األسرة اآل-١

[. األسرة الساسانية في فارس 144 ج1 ويقول السيد أمين زكي ، إن األكراد في عهد الدولتين اآلشكانية] ، ص
كانوا يؤلفون معظم الجيش اإليراني  أما السلوقيون، فكانوا يستخدمون مقاتلين أكراد، ويعتقد أنهم كانوا.  والساسانية

] 225 من إقليم ميديا، ]. دليل حلب، ص
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:  المرحلة الثانية

من الفتوحات اإلسالمية إلى وقتنا الراهن

من المناسب است نرى وين ث ض ما كتبه بعض الباحاعر بداية، المصادر بعض المعاصرين
 . الحاليةبحدودها حول موضوع الوجود الكردي في منطقة عفرينالرسميةشبه السورية

ـين./مجلدات جاء في الجزء الثالث من أن األكراد قد وصلوا: /158ص .. تاريخ نضال الفالح
 وفـي منطقـة   . إثر حركات العصيان من قبـائلهمالسادس عشر شمالي سوريا في القرنإلى

ثـم  . عفرين مارست قبائلهم حياة رعوية متنقلة بين مرتفعات جبال طوروس وسهل عفـرين
.  أرغمتهم السلطات العثمانية على االستقرار في الجبل الذي حمل اسمهم في القرن التاسع عشر

يخ أبعد للوجود الكردي في المنطقة، حينمـا  من الكتاب إلى تار50في الصفحةالكاتب ويلمح
يعـود   أقوام وأقليات مختلفة في منطقة الحدود ما بين بالد الشام واألناضـول ،سكن يشير إلى

حينما المنطقة أصل بعضها إلى أوائل العهد العباسي بالثغور كانت و تعج أقوام ، فرصة تستغل  ها
أوظه . بدليلضعف السلطة العثمانية لتثور عليها جان پوالت ر الكردية فراد ثائرون من أسرة

في مطلع القرن السابع عشر  . األصل في منطقة حلب

 مـن كراسـه،    في الملحق رقـم  2أورد، فقد البروفسور عصمت شريف وانللي )١ (أما
مقتطفات من تقرير خاص عن منطقة عفرين، صادر عن اإلصالح الزراعي فرع حلب، يفيد

.  بأن السكان األكراد ال يزالون يعيشون في المنطقة منذ حوالي أربعة قرون

471 إن : /عـرب وأكـراد  /من كتابه-472 أما السيد منذر الموصللي، فيقول في الصفحة
، وهم دون تحديد التاريخ"" أكراد عفرين يقيمون فيها منذ القديم إقامة معزولة عما يحيط بهم،

إلى حد كبير وكانت عالقاتهم قوية مع.  يعيشون في منطقة جغرافية تتشابه مع بالدهم األصلية
 . أكراد والية عنتاب شماال..

أن أهم الهجرات إلى / :135 ص ،الدليل السياحي لحلب/وحول الموضوع ذاته، جاء في كتاب
والذين سكنوا الجبل المسمى. حلب، هي هجرة األكراد من األناضول في القرن السادس عشر

.  باسمهم في جوار حلب..

د أنه سكن القلعة في القرنين : ((25 صكتابه عن قلعة سمعان،ذكر فيف شعث ، .شوقي أما
يدل دون أدنى شك على وجودوهذا ، .)) السادس والسابع عشر المتنفذون واآلغوات األكراد..

وهو تاريخ يتوافق مع ما ورد فـي كتـاب   . عنصر كردي مسيطر في المنطقة في تلك الفترة

                                                          
١-/ 1968 عصمت شريف وانللي ، كراس . / المسألة الكردية في سوريا،
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إلى نواحي حلب" دليل حلب"  . حول الهجرة الكردية

مقاالتكتابه األب بولص يتيم  فيو يذكر/25ص …  / بأن األكراد وفدوا إلى ضـفاف   : ،
 . م، وكان السريان هم سكان المنطقة قبلهم/1453-476/ نهر عفرين خالل القرون الوسطى

عن الوجـود  "… المظالم الفرنسية" أما جميل كنه، فكتب في الصفحة العاشرة من كتابه
ج  إن األكراد يتألفون من قبائل مختلفة، يرجع تاريخها في سوريا، وفي: قائالالكرد . الكردي في

. ..الجبل المعروف باسمهم اليوم، إلى عهد الصليبيين

"كما 1939 بيير روندو" تحدث الكاتب الفرنسي بأن وصول: عن أكراد عفرين قائالً سنة
القرن السادس عشر، كنتيجـة لغـزوات   الطالئع الكردية الغزيرة إلى سوريا يعود إلى ما قبل

" بشكل كامل منذ القـرن السـادس   "وليجهالكرد ج. السالطين العثمانيين، واستقروا في منطقة
" كمـا  . الذين جاؤوا إلى المنطقة من قونيـا"آمكي عشر، وكان الوافدون األوائل من عشائر

ذووBiya"بيـا "ين وصل في بداية القرن الثامن عشر عشائر شكاك وشيخان وأوقجه إيزيـد
.  األصل الغامض..

" قد وصلت إلـى  "األكراد أما هنري المانس فيعتقد أن المجموعات األولى من اإليزديين
 جبل سمعان حوالي القرن الثالث عشر للميالد .

ن عاشا في مدينة حلب في أواسط القـرن الثـامن    ورد في كتاب األخوين راسل، اللذيو
األكراد في ضواحي مدينة حلب، ويطلق على إحدى الضواحي: عشر  بأنه يقطن عدد كبير من

أو الحارات، حارة األكراد، وهم يعملون بشكل رئيسي بالزراعة، أو في قيادة قوافل الجمـال،  
والجبال المجاورة"اآلمانوس "وباإلضافة إلى هؤالء، يقطن األكراد كلس ومعظم جبال بيالن

 ويتملكونها، ويغيرون على األرياف في السهول، ويظهرون أحيانا بأعداد كبيرة، وهم معروفون
جيدا من اإلفرنجة، ولهم سيطرة مطلقة على مناطق بيالن، ويعهد إليهم حماية الطـرق عبـر   

. /259،-140150 راسل ص/الجبال في تلك النواحي،

الشك أن كل هذه الدراسات والمعلومات واآلراء تؤكد على تاريخ قديم للوجود الكردي في
األكراد وسمعان قد.  جبل  . بدليليعود إلى فترة أقدم من ما ذكر بكثير وفي الحقيقة فإن وجودهم

، نقالً عن المقر الشـهابي بـن   /50، ص م1418-1350 صبح األعشى للقلقشندي/ما جاء في كتاب
 أنه كان بحلب أمم وطوائف من العرب واألكراد والتركمـان .. . فضل اهللا في ممالك األبصار :

فق مع ما جاء في كتاب شرفنامة، من أن وجود الكرد في سهل جومه وكلس، يعود إلىيت وهو
1106 ،/44 ص1شرفنامه ج/حيث جاء في. فترة ما قبل العهد األيوبي م، نزحـت   أنه في سنة

"400 نحو رستان، إثر نزاع حـدث   إلى لو"شمالي غربي حلب أسرة كردية من جبل السماق
ر مترجم شرفنامة السيد محمد علي عوني، في حاشـية الصـفحة    . كما يذكبينهم وبين رئيسهم
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" أن هذه القبيلة الكردية غادرت بالد سوريا برئاسـة   ذاتها، نقال عن دائرة المعارف اإلسالمية
وهذا يدل داللـة قاطعـة علـى أن    . "…رستان إلى أن وصلت إلى لو زعيمها الفضلوي…

. على األقلتسعة قرونمنذ ومثلث سيروسد األكراد، كانوا يقطنون أرجاء منطقة جبل األكرا

بالد األكرادو منذ أوائل القرن الحادي عشر للميالد، لغزواتتعرضت ، من المعروف، أن
و  تحولت كردستان إلى ميدان لحروب كثيرة بينهم وبين مدمرة من قبل قبائل األتراك السالجقة،

 ن األكراد السكان األصليين الذين لم يدعواالبيزنطيين، ثم بين السالجقة أنفسهم، وأيضاً بينهم وبي
مثل "فرصة تمر إال ودافعوا عن بالدهم ضد هؤالء الغزاة ومن أعقبهم من قبائل تركية أخرى

المغـول والتتـار   ضـد الصـليبيين   و، وكـذلك   إلخ" الخروف األبيض، والخروف األسود...
عديدةوالعثمانيين وبعد االحتالل العثماني.  وغيرهم من الغزاة، الذين دمروا بالد األكراد مرات

قسم في إيران، للشرق األدنى، إلـى نصـفين   بالد األكـراد خط الحدود بينهم وبين الصفويين
وأ ال شرقي وغربي، على أرض كردستان نزاع وال ستمر  . حروب بين الدولتين

رة التـي جـرت علـى    إن هذه االحتالالت المتتالية لكردستان، واألحداث الحربية الكبي
يشهدء أرضها، خلفت ورا نزوح متعاقـب   وكان من نتائجها. التاريخ مثلها ها مصائب هائلة لم

في قمم الجبال وبطـون الوديـان،    للسكان األكراد من مناطق التوتر إلى مناطق أخرى بعيدة
. هربا من الموت والدمار

نحو كـراد  بالد األ وعلى سبيل المثال ال الحصر، حينما زحف جالل الدين خوارزم شاه
1229 فيها في أوائل عام ، ففضل الكثير مـن النـاس تـرك ديـارهم،      م، أحدث فظائع شديدة

. /150، ص1زكي، ج .  /مواالنتقال إلى أطراف حلب

1257 إ وفي سنة ف م زحف هوالكو ممـا  دفاعـاً شـديداً،   األكراددافع لى بالد األكراد،
 . ة إلى بالد الشام ومصـر )١ (اضطرت مجموعات كبيرة منهم إلى الجالء عن ديارهم، والهجر

1281 م نقل الملك الظاهر بيبرس طائفة من األكـراد   وبعد انتصار المماليك على المغول سنة
" .  )٢ (وأسكنهم فيها"أضنه إلى كيليكية

إلـى  هم هدف دفعب، القرن الثامن عشرذ منتجاه الكرد بربريةسياسة العثمانيوناعتمد و
، بغية تتريكهم على المدى البعيـد،  بكل وسيلة ممكنةضول ترك وطنهم والسكن في وسط األنا

                                                          
١-" في الجزائر، يرجح أن تكون قد هجرت لتلك األسباب، الدين وبادين " إن وجود عشيرتين كرديتين مثل
1155 زكي ج. [م ]. ، ص

"أفي محاربة المغول، حتى شارك األكراد-٢ بركه ن السلطان بيبرس يفتخر في رسالة بعث بها إلى زعيم المغول
[ خان " ].156ص، زكي، ج1 م . بجيشه المؤلف من الترك والكرد والعرب،

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-73-

من أجل االستقالل فَرفَدت سياسة التهجير العثمانية هذه منـاطق  .  والتخلص من تمردهم الدائم
" بمجموعات كرديـة جديـدة    مثل منطقة كلس التي كانت مسكونة باألكراد" األطراف الغربية

من وسط كردستان ذكرى حديثة لدى بعض أكراد.  جاءت عـن  الكرد ج. وهذا ما يفسر وجود
نزحوا  منها . المناطق التي

من الحقائق الثابتة على ضوء كل ما ذكر أعاله،و أن توافد األكراد إلـى منطقـة    ، يكون
كلس، كان مستمراً بشكل مجموعات خالل القرون الوسطى، وذلك بسبب األوضاع السياسـية  

في مناطقهموالعسكرية واالقتصادية  أثناء النكبـات  مغادرتها األصلية، فيضطرون إلى الصعبة
تَتَـوفر  والحربية والكوارث، ويلجؤون إلى المناطق النائية التي كان األكراد يقطنونها من قبل،

واالجتماعية إضافة إلى لهم الحماية الطبيعية . ظروف معيشية أكثر مالئمة من المخاطر،

الواقع هامة وفي نطقة سيروس تعرضـت فـي العهـود    أن م : بتقول هناك وجهة نظر
اإلسالمية األولى إلى ظروف استثنائية، ارتبطت بعضها بالوضع العسكري المنهـار للدولـة   

ة خالل مدة قصـيرة  البيزنطية، واضطرار سكان تلك النواحي إلى هجر قراهم ومدنهم العامر
اإلثنية المحلية نسبيا من الزمن ،  فأصابها الخراب، ونزح عنها السكان اإلغريق، والمجموعات

استغل . فخلت المنطقة تماماً من سكانها في القرن العاشر الميالدي . فالقديمة األخرى، كالسريان
و في األكراد ذلك الفراغ، ذلكها استوطنو  التاريخ . بالتدريج بعد

ن ما تعرضت لها المنطقة من خراب وهجرة للسكان منذ بداية العهود اإلسالميةصحيح أ
و حينهافيه الشك أمر حقيقي ال ، ولكن هل حقا خلت المنطقة سكان بعد نزوح اإلغريق تماماً من

 والسريان عنها؟ .

كانت قائمة إننا نعتقد أن الوجود اإلثني لألكراد، وأسالفهم األكثر قربا  وخاصة الميديين،
فهناك مؤشـرات  . في منطقة سيروس في تلك المرحلة التاريخية اآلنفة الذكر أيضاومستمرة

. ضحة وقوية على إقامة كردية لم تنقطع في منطقة سيروس، منذ فترة مـا قبـل المـيالد   وا
: والدالئل التي يمكن حصرها واستنتاجها، هي

وحدهم دون غيرهم ن القاطنو حتفظ األكراد الحاليوي-1  بمعتقـد  مـن ن في سهل جومه
وض عفـرين فـي   م، وهو تحريم أكل لحم األسماك التي تعيش في ينابيع ح القرن الخامس ق.

 وهذا دليل على قدم وجود األكراد فـي   ./ كتاب رحلة العشرة آالف–راجع كزينفون / ،سهل جومه
 . المنطقة، واستمرار تواصلهم الديني والعرقي فيها منذ تلك العهود

2-90 : تقريباً من األسماء الجغرافية وأسماء القرى في جبل األكراد هي%  إن أكثر من
" ليلون" على جبل" شيروان"أن أكرادللنظر . والملفتن تسميات األكراد أسماء كردية، أو م

إله رافدي كان يعبد في هذا الجبل حتى القرون، ونبو كما هو معروف نَبو"" يتَسمون باسم
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أن األكراد الحالي. األولى للميالد ن كانوا موجودين على جبل ليلون منذ ذلكي وهذا يدل على
و ا الزمان، " يمجدون - نبو" إلله اإليزدية حاليا، وعظموا اسمه، القريب من العقائد الزردشتية
 وتسموا به .

من-3 ها من سـكانها اإلغريـق أو   األكراد قد أتوا إلى المنطقة بعد خلو بأن يرى، ثمة
ب ه نهاية القرن العاشر الميالدي!. السريان بقاء ولكن ينقض األسماء اآلرامية واليونانية ذا الرأي

قرى المنطقة التسمية . لبعض على غـرار للجبل أو التل،ة اآلرامي فاألكراد مازالوا يستخدمون
" اسم قرية "  . بمعنى ستة مرتفعـات أو تلـول  Şeş Tira، و" تل طويل"معنى، ب تر طويل

ن هؤالء األكراد إما أنهم كانوا مقيمـين فـي   وبالتدقيق في هذا الموضوع، يمكن أن نستنتج، أ
ي الجبل منذ القديم جنبا إلى جنب مع عناصر آرامية أو إغريقية أو أن تلك ها إطالقا . غادرو ولم

غير الكردية و العناصر .  زردشتية، كما يالحظ السيد هنري المـانس تكردت وأصبحت كردية
في أ أو أنها واسط العهود اإلسالمية العربية والغزوات الصليبية، نزحت عن المنطقة لسبب ما

في المنطقة قمم الجبال وبطون الوديان محافظين على تلك األسـماء  على في حين بقي األكراد
وعلى وجودهم أيضا اإلغريقية واآلرامية لبعض القرى  . كأكراد

معظم-4 الذين كتبوا فـي موضـوع    الكتاب، إن لم نقل جميعهم، إن الملفت للنظر، أن
ل  تفقون على أنه لم يكـن هنـاك   فترة ما بعد العهود اإلسالمية، م الحالة اإلثنية لمنطقة سيروس

لو كان هناك أيو . وجود لغير األكراد في منطقة جبل األكراد منذ العقود األولى للدولة العباسية
والجهات عن ذكرها، وجود للعرب مثال، لما توانت المصادر مثـل الكتـاب    العربية الرسمية

الكاتـب منـذر   ك الصادر عن اتحاد الفالحين في سوريا والمصادر غير الرسمية األخـرى،
.  تلتزم تمام اً بالفكر القومي العربي في سوريا موصللي، وهيجهات

مستند تاريخي دالئل كما أنه ليس هناك تدل أو غيرهما، أو تركي ا عربي ا على أن أثرية  أو
 سواء طوعاً أو قسراً . منطقة جبل األكراد، ثم نزح إلى مناطق أخرى كان يقطن

جبل الك-5 آثار التوجد في منطقة إلـى األول ، من العهد اإلسالمي رد سـكن   قد تشير
المسلمين في تلك الفترة األكراد ال توجد آثار إسالمية، في هذه المنطقة  في المنطقة، وباألساس

هو من . ومن عمل األكراد أو من غيرهمسواء الجنبالطيـين بناء أول جامع في منطقة كلس
ويعود إلى 1554 األكراد . للميالد سنة

أخرىو الموجودة فـي  "ره جرنهَ ق " Qere curnê، منها ما يتعلق بزيارة هناك دالئل
بإلى تشيروهي ناحية شران، في القرن الثاني عشر للميالد، سكان قرية عيندارا القديمة أنه كان

ديانة الميديين القدماء أجداد األكرادأكراد ا ورغم أن الفرس أيضـ.  يعتنقون الديانة الزردشتية،
من الك لم يغادرو الهضبة اإليرانيةم انوا يعتنقون الزردشتية، إال أنه إمـا  ، بل كانوا عروف أنهم

. دون أن يستقروا في المناطق الغربية من الهالل الخصـيبأو حكاما، جنودا أو حاشية للحكام
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معرومكان المناطق،هذه كانتقد ف الهوريينمنذ ألسالف األكرادف سكن وإذا كـا تاريخ ن .
فالبد أنهم كانوا أكرادا، وإال فكيفالقرن الثاني عشر للميالد، هناك زردشتيون في عيندارا في

يقصد اإليزديون األكراد المهاجرون من المناطق البعيدة في بالد الرافدين في القـرن الثالـث   
تحديداًعشر سكانها إن ويستقرون منطقة جبل الكرد معهم بين ـ  دين لم يكونوا متماثلين  فـي ال

"خليـل "بمعنـى Hogir" هوكر" Qere curnêزيارةالريب أن أباء أجداد شهيد. والقومية
 . من أحفاد الميديينو "ين كانوا أكرادا زردشتي"القديمة في قرية تل عين دارا   بالكردية،

األ ف أما من الناحية العمرانية، فهناك شواهد على استقرار منطقـة  في ي دور سكنية كراد
المنطقة. ما يقارب أربعة قرونمنذ عفرين ، عثرنا على دار سكن يعود فلدى تجوالنا في أرجاء

1032 كما هو مدون على حجر الواجهة، ونعتقد أن التاريخ المذكور بناؤه إلى شهر آذار لعام
الذي يعتمدمسجل مـا  على األشهر الشمسية ال القمرية، والدار حسب التقويم الميالدي الشرقي

موج وهي مـن  . ، التابعة لناحية بلبل محمود أوبه سي""Topelî Meĥmûdودة في قرية زالت
وال يزال المواطن الكـردي خليـل محمـود    . النموذج الكردي المقنطر المعروف في المنطقة

382 . وبذلك تكويسكنها حسب التقويم2002اآلن في سنةفنحن سنة ، ن هذه الدار قد بنيت قبل

هو حفيد احد الكهنة الزردشتيين من تل… الشهيد هوكر ورفاقه((
 قاد فرقة . آمن باالسالم ديناً وتصوف فيه وله اسراره. عين دارا

من جيش عماد الدين زينكي وشارك في تحرير مدينة الرها في
11 وعندميالدي من الصليبيين القرن

 عودته مع بعض رفاقه .
. ))هاجمتهم قوة صليبية واستشهدوا في هذا المكان المبارك ....
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لهذهلنا وفي آخر زيارة. من التقويم الميالدي الشرقي1412يوافق سنة الميالدي الغربي، وهو
1998 و الدار في خريف عام كانـت   ، كان صاحبها قد أقفل عليها، وانتقل للسكن في بلدة بلبل،

 مهملة تماما، وطَالها بعض الخراب .

أخرى في  المنطقة، مثل معراته، وبيوك أوبه Gundî وهناك دور أخرى للسكن في قرى
mezin على . أنها تعود إلى أوائل القرن التاسع عشـر ، تدل التواريخ المكتوبة على واجهاتها،

"مثل بنائيشير إلى Berbenê"ن ربه به دار سكن في قرية هـ وإلى1173عام في ه ا تاريخ
صاحبه 1288 . على"" ا اسم ، والتـاريخ إمـا شـرقي أو    هـ ويبدو ان البناء قد جدد في عام

الد المدعوا هجري، ويسكن . محمد محمد خليل : ر حاليا

تعود إلى نفس الفترة كتابات تواريخ" أوكسوزلي" Sêwiyaعلى قبور في قريةكما توجد
" في قرية ""البئر وفي مقبرة ". تقريبا ، تؤرخ شاهدة قبر المرحوم بالل شوربه ألكثر شوربه
/ هــ1213 يـؤرخ لعـام   قبر ناصرآغا بن أحمد بك في قرية جويق ف أم ا عاما .250 من

. م1798

–  –Topelî Meĥmûd
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ج الكرد . األكراد في جوار

منذ القرن العاشر على رقعة واسعة من الشرق األدنىبأعداد كبيرة نظرا النتشار األكراد
إلى، السالجقة والزنكيين واأليوبيين والمماليك وأخيراً العثمانيينسالطين دفعت، بعد الميالد

 إشراكهم في جيوشهم، مما فتح الباب واسعاً أمام استمرار وصول مجموعات كبيرة منهم إلى
فيها في.  مختلف أنحاء بالد الشام واإلقامة  وخاصة الشريط الغربي من الهالل الخصيب،

 فلسطين إلى لبنان ودمشق وحماه وجبال الساحل السوري والغاب .

جالشرقفإلى قرى كردية ع في مناطق إمارة كلس القديمة""الكرد . من ديدة في ، توجد
صهم القومية رغمصائ مناطق أعزاز والباب وجرابلس، ال يزال سكانها يحتفظون بلغتهم وخ

وهم منتشرون مع التركمان محيط انعزالهم عن أقرانهم، يسود فيها العنصر العربي عددياً في
قرى وسياسياً . أخرى في المناطق الشمالية من ريف حلب، نسي فيها األكرادكردية كما توجد
ب ويتحدث لغتهم،  العربية . بعضهم التركية، وآخرون

ونعرض فيما يلي أسماء تلك القرى التي ال يزال سكانها يتحدثون بالكردية فـي منـاطق   
حلبب و جوار سنكتب االسم . و جوبان بك"-الباب "على جانبي طريقمعظم تلك القرىتقع ،

 حسب اللفظ الشعبي المحلي بالكتابة الكردية، إلى جانب االسم الرسمي .

 الباب :

Ĥedesê تسـما ، سر ، شـدوده  Li'man Şidûdê، نعمـان   Qubeşîĥê، قبة الشيح الحدث
Sirsimatê تل بطال شرقي، تل جرجي ،Circê شبيران، شيخ جراح ،Şêxcirĥê البرج ،Bircê ،

،، آق برهان، عبلة، كفر زغير، أحرس، دير الهواQe'irkelbînê، كعيبه، قعر كلبينBilêxê بليخه
Xûzê  تلتان، تلتينة، تويسه، كسار عوز ،Kesarê  قباسـين ،Qibênê أو Başkoyê  ،كيندرليـه ،

Zimkî ، شيخ علوان، أيوبية، برشايه، عرب ويران، قـوال، تـل جيحـانTirĥînê، ترحينه زمكيه
Girê Cîĥanê . 

أخرى ما بين قرى شيخ جـراح  Xirabî Ĥesê، مثل خرابه وهناك عدة مزارع صغيرة
 . وسميساط وتل جرجي

 أعزاز :
. تل عنب، تل شعير، جوبه، طحنه، نيربية، شعاله

 السفيرة :
 وينتمي أكراد هذه القرى إلى عشائر :. تل حاصل، تل عرن، تل علم، كباره

Bêşalti  ،Dîdî  شيخان ، Şêxî،Kêtkî،Dina .]8)(المصور[. 

جبـل كانت هناك مجموعات كردية كبيرة تنتشر في المناطق المجـاورة ل الجنوب ،في و
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"نواحيفي من جهة الجنوب، كماالكرد "التـات العمق والقصير وحارم ودارة عزة ومناطق
". األخرى في جبل سمعان المعروفون فـي منطقـة   "آل القصيري فمن هؤالء األكراد مثالً،

نو . وآل هناوبعض القرى األخرى المنتشرة في العمقانطاكية العمق، وهو امتدادا لوجودهم في
عائالت كردية األصل مثـل  دارة عزة فيتوجد و ونواحي إدلب .حارمفي وبرمدا ولطوف )١ (

و . إضاوغيرهاÇelo قرطل وحمو وجلو يرجعون فـي   فة إلى قرى الدروز في شمالي إدلب
ورغم أن هؤالء جميعا قد نسوا لغتهم وتعربـوا، إال أن  .  )٢ (الشعب الكرديإلىاالثنية أصولهم

 نسبهم الكردي م عروف، وهم أنفسهم ال ينكرون أصولهم الكردية الواضحة .

، يتوزع األكـراد فـي   جبال العلويين وسهل الغاب وسوريا الوسطىوالى الجنوب في
عديدة بأن لهموقال ،/ عشائر الشام ص657/ذكرهم مفصال أحمد وصفي زكريا في كتابه، مناطق

جسر الشغور والالذقية وصـلنفة،  بين- غربي حماه– قضاء الحفة– جبل األكرادناحية في
قرى أرض الوطى ومزين والدوير، نحو خمسين قرية و وهي مجموعة  كانت تشـكل فـي    ،

، إضافة إلىثالثينات القرن العشرين إحدى المقاطعات الثالثة عشر للمنطقة الساحلية في سوريا
لمقاطعـة  ألحقت العديد من قـرى تلـك ا  1965وفي عام . عائالت متفرقة في أماكن مختلفة

 دور هام في المقاومة الوطنيـة فـي المنطقـة    لهؤالء األكرادوكان . بمحافظتي حماه وأدلب
 . ولهمالساحلية، حيث برز منهم المجاهد المعروف نوري محمد الحاج موسى من قرية سلمى

": النواب في مجلس الشعب، وفي آخر دورة تشريعية كان منهم نوابهم قريـة   عبدالقادر بازيدو
""اصوروادي ب ""وادي باصور وسهير الريس والزال هـؤالء  .  رية عبدو" ومحمد ديواني

"نقية األكراد يحتفظون بذكرى ، شـيخان"مكن قبيلـةأكثرية عن أصولهم القومية والعشائرية
. واضحة، وبعضهم يعبر عن مشاعر قومية وبالسمات الشخصية والثقافية للمجتمع الكردي )٣ (

في مح . طهم االجتماعيي وهم مسلمون سنة ومعروفون

، يقيم فيه منذ قرون عديـدة ركن الدين" في دمشق حي كبير باسم حي األكراد " ويوجد
من ذوي األصول الكردية،  منهم يتحدثون بلغتهم األم . ال يزال الكثيرونو عشرات اآلالف

"كما في وعر أكراد داسنية" هناك أكراد في قرى الوعر بين حمص وحماه، فأكراد قرية
15- حمص 17 على بعد أكراد إيزدييـون،   كم جنوبي شرقي ناحية تلدو- كم منها، وعلى بعد

                                                          
١-" .التابعة لناحية معبطلي، وهي عائلة كبيرة في حارم كاخور " أصل هذه العائلة من قرية
 ، كفتين، كفريني، البيرة، قلب لوزة، بنيبيل، قصاب باشا" معرة اخوان ":  قرى الدروز في محافظة ادلب هي-٢

ككو، حلة، بشنداليا، كفرميريس، تل تينا، أرشين، كاوكنايا، عبريتا، ويقول الدروز إن عددهم في تلك القرى
 .يتجاوز عشرة آالف نسمة

كراد في جبال الساحل السوري، للكاتب، مقالة بعنوان األ2002آذار-30 سورغول، العدد– راجع مجلة-٣
 . عبدالعزيز الحاج موسى من قرية سلمى
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و  في مطلع القرن العشرين إلـى قريـة مخـرم    رحل هؤالء يدعون انتسابهم للعشيرة الملية،
 . التحتاني شرقي حمص، ونسوا لغتهم واستعربوا تماما

منذ حوالي قرنين من الزمن  . أما وآل البرازي في مدينة حماه، وفدوا إليها من أنحاء الرها
نزحوا أكراد إبراهيم" األكراد القاطنون في قرية " إليها منـذ   ، فأصلهم إيزدية من أنحاء سروج
في حوالي قرن ونصف، وهي " تقع " الشمال الغربي من بلدة عـن مدينـة    ، وتبعد حربنفسه

37 منازلهم فـي  "اد عثمانلوأكر "باسممن األكرادة . وهناك قبيلكم نحو الجنوب الغربي حماة
" وما حولها من البقـاع الممتـدة غربـي نهـر     "من قرى حماه أرجاء العشارنة وتل سلحب

 العاصي .

" شبل الدولة نصر إن مجيء األكراد إلى هذه المناطق قديم، وربما أتى بهم عامل حمص
424 بعض"م1032/هـ بن مرداس سنة ب ، وأسكن لحمايـ هم في حصن األكراد  ة قضاء تلكلخ

 ثم كثر توافد األكراد في عهد الدولتين الزنكيـة  . الطريق بين حمص وطرابلس من الصليبيين
باستثناءعادواأليوبية لخوض الحروب الصليبية، ولعل كل من أدى واجبه  أدراجه إلى بالده،

الذين اس ولم يحتفظ بعضهم بصال تعربوا وذابوا في البيئة الشامية بماضيهم وا وكذلك تهم الـذين   .
أيضاو استعربوا ونسوا لغتهم منذ نهاية القرن التاسع عشر تقريبا، عدا فدوا في القرون األخيرة

الذين اليزال أغلبهم يتحدث بالكردية  . أكراد دمشق

 في لبنان :

جنـبالط   حل األكراد في لبنان منذ القرن السادس والسابع والثـامن عشـر، ومـنهم    آل
في عكارو عائالت العماد وعبود وآل الفضل في الجنوبو جاؤوا من أنحـاء  وقد آل مرعب

)  منذ ثالثة قرون، وآل المعيطات ينحدرون من أكراد منطقة عفرين،) وسط كردستان حكاري
/492 . / موصللي، ص
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