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 مقدمةال

 

ر وصـد هـو   ،)جبل الكـرد ( عفرين.مفي  التسمياتللبحث في أصول  ما دفعني
معـات  شملت أسـماء التج و، في سوريا ولبنان كتب حول التسميات الجغرافيةمجموعة 

 . الهامة السكنية والمعالم الجغرافية

 بعض ورغم أن .منطقة عفرينفي الجغرافية بعض األسماء  ي تلك الكتبوردت ف
، إال أنهـا ذكـرت كأسـماء    وصريحة واضحة كانت ذات أصول كرديةتلك األسماء 

أن الواجب العلمي والتـاريخي  من رأيت ف .إلخ...أو فارسية آرامية أو تركية-سريانية
موضوع ممتع وهام إضافة إلى أنه  .إلى نصابهاالتي تجانب الحقيقة األمور بعض د نعي

 .  في الوقت ذاته

فوائد أخرى هامة في التطرق لهذا الموضوع، وهو الوصول من  واعتقد أن هناك
إلى معرفة المراحل التاريخية التي مرت بها منطقة جبل الكـرد  أصول األسماء  خالل

مؤشـر  هو أصدق فربما كانت األسماء الجغرافية  .هود المختلفةوتنوعها االثني في الع
 . على ذلك في الفترات الزمنية القريبة على األقل

وضـاع  ، ظهرت فكرة وضع بحث موجز عن األفي مجال األسماء وخالل العمل
 . جعلته الفصل األول من الكتابف، عفريننطقة مل... الجغرافية العامة والمناخية

مختصـرة ألبـرز معـالم    ودراسة وصـفية  كلثاني من الكتاب وقد جاء الفصل ا
الجغرافيـة  أهـم المعـالم   وذكرت فيهـا  ، تسمياتها المحليةب وتضاريس منطقة عفرين

 .بها صفاتها وما يتعلققعها وبعض اومو

 : ثالثة أمور أساسيةخالل البحث في ضعت اهتمامي قد وو

مـن  ما في ذلك ل، طقة عفرينفي من القديمةالجغرافية تعريف بالتسميات ال: األول
زرت جميع قرى المنطقـة، وتعرفـت علـى     ي، وأظننفائدة للمهتمين بالعلوم اإلنسانية

 . معظم معالمها الجغرافية

الجغرافية القديمة، ومحاولـة الوصـول مـن     ل األسماءواالستناد إلى أص :نيالثا
استقرت  وأ ،اريخهذه المنطقة عبر مراحل التاتصلت بمعرفة الشعوب التي إلى خاللها 

 .ألسماء الجغرافيةبينها اومنها أثرا، فيها  توتركفيها 

فـي مجـال األسـماء     والتغيير أو سوء التفسيرديل بتعرض للت ماتوثيق : لثالثا
 . الجغرافية
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 :مصادر رئيسية وقد اعتمدت في بحثي على ثالث

 .المصادر الكتابية، وهي مذكورة في نهاية الكتاب .1

 .المهتمين بمثل هذه األموراألشخاص و ،سكان القرى .2

ـ   استنادا إلىاجتهاداتي الشخصية،  .3 ي ناقواعد اللغة الكردية من حيث لفـظ ومع
 .، وذلك على غرار ما ذهب إليه الباحثون اآلخرون في بيان معاني األسماءاألسماء

لفصل بمالحظاته القيمة في إعداد ا كويخالد دوقد ساهم أستاذ مادة الجغرافيا السيد 
 .وله كل الشكر. األول من الكتاب ومراجعة األبحاث األخرى

 .فأرجو أن أكون وفقت في ذلك
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 قبل القراءة مالحظات

 

اعتقادا ، أيضا باألحرف الالتينية تهاكتاب المفيدمن  كان لفظ الدقيق لألسماء،معرفة الل -
على أحرف صوتية لغة الكردية ء ال، وذلك الحتواالسليماللفظ  ظهارإل األنسب أنهاب

في القـراءة  لفظها صعب يوعادة ما  ، û ،  ê ،  u ، i ، e ، a ، î:  ، وهيخاصة
   .الحروف العربية دون تشكيل

المستعملة لدى غالبية األكـراد ومـا يقابلهـا مـن الحـروف      الالتينية واألبجدية 
 :والحركات الصوتية العربية، هي

A a =       آ     B b   = ب           C c   =        جç Ç  =چ 

D d  =          دE e   =          َأ     ê Ê  =        إيF f  =ف 

G g   =گ        H h  =           هـI i   =        ْـ Î î  =ِإ 

J j   =ژ            K k  =             كL l   =      ل  M m  =م 

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

R r   =      ر  S s   =          سş Ş  =    ش   T t  =ت 

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

X x  =        خY y  =      ي     Z z  =ز . 

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

ظهـار  إل عض األحرف الخاصة للداللة عليهاب نا؛ اختروفي التسميات أيضاً الكردية
العربية أو من هم اللغة من ال يجيد ف، السليم والكاملشكل الاللفظ المتداول لألسماء ب

مر فـي معرفـة   ختلط عليهم األي، سوف هاياتعفرين وال يعرفون تسم.من خارج م
 :األحرف الخاصة هيتلك و. اللفظ الصحيح لألسماء

Ĥ ĥ =              حĜ ĝ =               ع = 'غ 

للداللة ختصارات الابعض ، استعملنا والكلماتبعض األسماء  كرارتلتجنبا  -
 =ج  = جبل . Gelî =Ge =  وادي.  Gund  =Gu = .ق = قرية :وهي، عليها

Çiya  =Çi .نبع  =Kanî  =Ka .نا=  ناحية. عفرين.م =عفرين نطقة م. 
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 منطقة عفرين
 
 

 الخصائص الجغرافية

 والنشاطات البشرية
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 )١(البحث األول
 

 

 

 مقدمة عامة

لساحل الشـرقي للبحـر   ل الشرقيةالشمالية  الجهةفي القديمة تقع منطقة جبل الكرد 
 ". الهالل الخصيب"قوس الزاوية الشمالية الغربية من  فيالمتوسط، و

بالد الرافدين لألقسام السفلى من ا اًرئيسيمعبراً ، عديدةالمنطقة، ولقرون هذه كانت 
تلـك  كانت عبر و. المتوسط وآسيا الصغرى الشمالي للبحر ساحلالوسوريا القديمة إلى 

شـهدت  كمـا   ،اع وتنافس بين دول وأقوام مختلفة عرقيا وحضـاريا منطقة نز ،العهود
 .كثيرة وهامةتاريخية  اأحداث

 ،حسب التسـمية العثمانيـة القديمـة    "  داغ كرد"يرتبط جبل الكرد أو األكراد أو 
  .بسالسل جبال طوروس، ويعتبر إحدى نهاياتها الجنوبية الغربية

جنوبيـاً  تأخذ اتجاهاً ثم ، في تركيا" تابعن" )٢(تبدأ مرتفعاته من غربي مدينة ديلوك
تنتهـي  و، كم/100نحو بمسافة تقدر بوهي تمتد درجة، و 40-30نحو بانحراف  غربياً

أما عـرض هـذه   . مك/9حو نبلـدة جنديرس بمن غربي آخر مرتفعاتها في الجنوب ال
 . كم/45و  25تراوح ما بين الجبلية في المرتفعات

ونهر عفرين عبر  ،وجبل ليلون ،"جومه"سهل ع وقد شكلت مرتفعات جبل الكرد م
 ].1المصور [ ،متكاملة وحضارية جغرافية وحدة، التاريخ

                                                 
جامعة حلب للطالب  –رسالة تخرج من قسم الجغرافيا  علىبعض المواضيع في  ناعتمدكما ا - ١

 ".السياحة في منطقة عقرين"يوسف شورو بعنوان 
 .بجانب مدينة عنتاب ريةهي حاليا قوالمدينة القديمة، وهي " ديلوك "  - ٢
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 من جبل الكرد القسم السوري

 

 الجغرافيا الطبيعية 

  

 الجغرافي الموقع
: إلـى قسـمين   ت منطقة جبل الكـرد سوريا، قسمإلى القوات الفرنسية  بعد دخول

، وأصبح فيما بعد  ضمن الحـدود  الفرنسيونبه تفظ شمالي ضم إلى تركيا، وجنوبي اح
 . عفرين.معرف باسم و اإلدارية لمحافظة حلب

وموقعهـا  . عفرين في أقصى الزاوية الشمالية الغربية من الخارطة السورية.تقع م
 ،درجة شـرقاً  37و 36.33بين خطي الطول  :على اإلحداثيات الجغرافية هي كالتالي

 .درجة شماالً 36.50 و 36.20وخطي العرض 

يتراوح و ،Lêçe ليچه سمىيسهل ب Gewirيفصل جبل الكرد عن جبال األمانوس 
 هـي  ،البحر المتوسـط من للمنطقة  أقرب نقطةو. كم/20و  10ما بين عرض السهل 

كـم  /38مسافة  االسكندرونةوميناء مدينة  وتبعد عن ،شيخ الحديد بلدة قرمتلق غربي.ق
 .أفقكخط 

عفرين المركز، وجنديرس ومعبطلـي،  : هي إدارية نواحٍ عفرين إلى سبع.تقسم م
  .وشيخ الحديد، وراجو، وبلبل، وشران

إلى ثمـان   ةالجغرافيوالسمات  القديم تقسم حسب التوزع العشائريهي ف ،أما شعبيا
في الشمال الغربي، " شيخان"في الشمال، " بيا"، يالشرقالشمال في " شكاكا" :هي ،نواحٍ

"شْحوا ، وفي الجنوب" جومه"، الجنوب الغربيفي " تياتيا و خاسفـي   روبـاري و شـير
 .]2 المصور[ على جبل ليلون، الجنوب الشرقي
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 المساحة

وتتـوزع تلـك    .2كـم  2027.75عفرين حسب المصادر الرسمية .تبلغ مساحة م
 :المساحة على نواحيها اإلدارية كالتالي

 
 ))2وحدة القياس كم –توزع المساحات على النواحي اإلدارية  -1-الجدول (( 

  
 
 

 
 ))إعداد خالد ديكو   عفرين.بياني لمساحة النواحي اإلدارية في م مخطط -1-مخطط((

 

 

 

 

 عفـــرين
 المركز

 خ الحديدشي جنديرس راجو بلبل معبطلي شران

377.76 331.35 245.74 229.95 352.35 325.10 165.50  

مخطط بیاني لمساحة النواحي اإلداریة في منطقة عفرین

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٤٠٠

شیخ الحدی د جندیرسراجوبلبل معبطلي شرانعفرین

٢ 
كم

بال
ة 

اح
مس

ال
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 )١(لجبل الكرد جيولوجيـةال الحالة
أو " التيتس"يسمى بحر كان هناك بحر واسع  :)٢(الحقب الجيولوجي األولاية منذ بد

 .الصـين  حتـى يغطي جنوبي أوروبا وشمالي أفريقيا ويمتـد شـرقا    ،بحر الميزوجي
كبيـرة فـي   إلى تغيـرات   الحقبين الجيولوجيين األول والثانيتعرض هذا البحر خالل 

األلب وطوروس وزاغروس وصوال سالسل جبال  قاعه برزت منف، شكلها وامتداداتها
 .الشرقأقصى إلى  جبال هيمااليا في 

. مالمح منطقة شرقي البحر المتوسط الحاليةتشكلت : الثاني الجيولوجي الحقبفي 
، وارتفعت معظم الجبال الساحلية في سـوريا  تهفي نهاي الشروط الجغرافيةتغيرت  قدو
القواقع البحرية الساحلية التـي   دةويمكن مشاه. وانحسرت المياه عنها ،الكرد.جمعها و

 .الجنوبية سفوحهوخاصة في  ،في صخور جبل هاواربكثرة تميل إلى اللون األخضر 

أدت إلى  كبيرة،نشاطات انهدامية  إلى الكرد.جتعرضت منطقة  :الحقب الثالثفي 
 ،اوعينـدار  ،باسوطه"، مثل ينابيع الهامة الموجودة حاليا الينابيع االنهداميةتفجر بعض 

توضـعت  و. إثر نهوض هضبة حلب بينهما انفصلت وهدتا عفرين وادلب ثم ."مانتْوب
كما شـهدت الجبـال والمنـاطق     .وهدة عفرينفي رسوبيات ثخينة جداً هذا الحقب في 

  .نشاطاً تكتونيا شديدا أعطى هذه البالد مالمحها الرئيسية الحاليةالسورية الساحلية 

: دراسة للبنية الجيولوجية لجبـل الكـرد قـائال   حول أول كمال خليل .كتب دوقد 
درست مرتفعات جبل الكرد جيولوجيا ألول مرة من قبل الجيولوجيين األلمـان بـين   ((

، لمد خط حديدي يصل ما بين استنبول وبغداد والحجـاز، وذلـك   1897-1883عامي 
العقـد،  بموجب العقد المبرم بين القيصر األلماني والسلطان العثماني، وكان من شروط 

وهكذا . كم/10/أن يستثمر األلمان الثروات الباطنية على جانبي الخط الحديدي لمسافة 
الكرد لمرور الخط الحديدي، بسبب اكتشـافهم لـبعض   .اختار الجيولوجيون األلمان ج

 . فيه الثروات المعدنية وخاصة خام الحديد

                                                 
 .1973-1972ريا وزارة التربية في سو -ميخائيل معطي .دالجيولوجيا  المرجع كتاب - ١
وتوزع . سنةمليار  2.5مليار سنة، وتوزعت المحيطات واليابسة منذ  4.5تشكلت األرض قبل   - ٢

 :على النحو التالياألحقاب الجيولوجية 
مليون سنة، وهو زمن ظهور النباتات البحرية، ثم الحيوانات  200إلى  500 منذ: الحقب األول -

 .الفقارية البرية األولى
 .مليون سنة، فيه تفرعت الثدييات 60إلى  200 من: الثانيالحقب  -
 .مليون سنة، وفيه تفرعت الرئيسيات 3 إلى 60 منذ: الحقب الثالث -
 .زال مستمراًيوفيه ظهر اإلنسان وال ،مليون سنة 3بدأ منذ  :الحقب الرابع -
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رسـوبية،   مغمانيـة، (الكرد من مختلف أنواع الصخور .وتتكون صخور سلسلة ج
وهي تعتبر مدرسة جيولوجية بحد ذاتها، وتماثل فـي ذلـك منطقـة رأس    ). استحالية

 . البسيط والسلسلة التدمرية

أقـدم  ، أن 1946بافلون النفطي من عـام   .ق وقد أفادت الدراسة البريطانية لحقل
، كما تم مليون عام ومن العصر البيرمي 225التشكيالت الصخرية فيه تعود ألكثر من 

 -م من تعاقب صخور كلسـية  330حديد سماكة طبقة ميزوزويك في حقل بافلون بـ ت
دولومية ومن المارل، وهي تحوي على مستحاثات من العصر الترياسي، وصخور من 

كمـا توجـد صـخور كلسـية     . مليون سـنة  180العصر الجوراسي تعود ألكثر من 
والتـي  ) األوفيوليـت (أما الصخور الخضراء . راجو -ودولوميتية على طريق عفرين

أما صخور  .تعود إلى العصر الجوراسي، فهي تمتد من بلبل حتى جنوبي شرقي راجو
راجـو فـوق    .نـا مليون سنة، فتتواجد فـي   135العصر الطباشيري، والتي عمرها 

م، وهي صخور شبه رملية حمراء تحتوي 15-10الصخور الجوراسية، وسماكتها من 
 . على الحديد

الكرد بدء من العصر الطباشيري، وهي من الصـخور  .لبحري في جالترسيب ابدأ 
 -الكلسية المتوضعة فوق الصخور الخضراء، وتشاهد بوضوح علـى طريـق راجـو   

 . كوتانلي، لونها رصاصي داكن تحوي على كائنات متحجرة

 / )).شرق – غرب/مقطع جيولوجي في جبل الكرد  -1-شكل((

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-17- 
 

تعـود للعصـور   الكـرد  .جكما أن كثيرا من التشكيالت الصخرية فـي منطقـة   
المسـافة   ، وتظهر معالمها في مقطعSeneo ، Turon، Cenoman: الجيولوجية التالية

بلبل، وهي صـخور كلسـية حواريـة مارليـة تحـوي مسـتحاثات        –قاطمة .ق بين
Orbitolides    ،وقد وصفها الباحث الفرنسي لويس دوبرتريـه بالصـخور الخضـراء ،
 .)١(...))بيريدونيت، سربنتين، بسيروكسنيت، غابرو، ديوريت، بازلت: وتشمل صخور

قـرب مدينـة عفـرين     ، منهاعفرين مواقع بازلتية بركانية عديدة.توجد في مكما 
لحدود ا ، وعلىوكفردلي تحتاني ومعراته بجوار قرى ترنده وكورزيل جومه وكفربطرة

 .]3المصور [، أيضا في الشمال والغربالتركية 

رية توضعات كلسية وحوا يحويجبل الكرد رسوبي بشكل عام، ويمكننا القول، أن 
تعـود   ، وهيلحديدلفلزات امكامن ووغضارية ورملية على شكل حجر رمل األساس، 

 .الثاني الجيولوجي إلى بداية الحقب
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .عفرين -معرسكة . ق -دكتوراه في علم الجيولوجيا -كمال خليل. د - ١
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 )).عن بونيكاروف /توزع المساحات البركانية في سورية،  - 3 -المصور((
بازلت الرباعي  -4. بازلت الرباعي األوسط. 3. بازلت الرباعي األعلى -2. بازلت حديث -1

بازلت  -8. بازلت الميوسين األوسط -7. بازلت الميوسين األعلى -6. بازلت البليوسين -5. األدنى
بازلت  -11. بازلت الكريتاسي األدنى -10. بازلت الكريتاسي األعلى -9. الميوسين األدنى

 -15. حممصدوع مغذية لل -14. صدوع -13. صخور بازلتية عميقة -12. الجوراسي األوسط
 .مخاريط بركانية خامدة
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 )١(الزلزالية لخصائصا
ح رئيسية ائمنطقة الشرق األدنى وشرقي البحر المتوسط جزء من أربع صف تتألف

 جبـال  – يةاألناضولو، واألفريقية، العربية: الصفائح هيقشرة الكرة األرضية، و في
فصل هذه الصـفائح  نتو .]4 المصورانظر [. زاغروسجبال  –اإليرانية، والكتلة طوروس

 :هي ، نطاقات فالقيةعن بعضها ب

يمتد من خليج العقبة جنوبـا  و: )االنهدام األفريقي السوري الكبير( فالق البحر الميت -
 . شماالً وجبل الكردإلى مناطق انطاكية 

يمتد في قسمه األعظم في الجزء الشرقي من البحر : )األوراسي( القوس الهليني -
يفصل الصفيحة األفريقية عـن األناضـولية فـي    هو ، وشرق -اه غربباتجالمتوسط 

 .الغربي، ثم الصفيحة األناضولية عن العربية اجزئه

 .آسيا الصغرىالشمالي والجنوبي في  فالق األناضول -

تحـدث  و. الفوالـق  تلـك عبـر   ةشدالمختلفة والكثيرة التجري الحوادث الزلزالية 
 .أفقيـا أو عاموديـا   ئح القشـرة األرضـية  الزالزل بشكل أساسي بسبب تحرك صـفا 

 فالصفيحة األفريقية تتصادم وتنغمس في الصفيحة األناضولية، بينما الصفيحة العربيـة 
تضـم شـبه   و، درجة باالتجاه الشمالي الغربـي  45-40والتي يميل محورها بمقدار 

نيـة  بحركـة دورا  تتحرك باتجاه شمالي غربيفالجزيرة العربية وبالد الشام والعراق، 
تحـت الجبـال    تنغـرز وسم تقريبا في السنة،  /1/بمعدل وبالنسبة للصفيحة األفريقية 

انزياح الكتلة ذلك ب سببويت ،"طوروس في الشمالوزاغروس في الشرق " الكردستانية 
  .تجاه الغرباب" طوروس"باتجاه الشرق، واألناضولية " زاغروس"اإليرانية 

ي، من أكثر المناطق التـي حـدثت فيهـا    وتعتبر سوريا من حيث النشاط البركان
ومن المعروف تاريخيا، أن أكبر الزالزل في منطقة شـرقي المتوسـط   . براكين حديثة

ذات تعتبر منطقـة  فهي  لذلك. حدثت على أطراف الصفيحة العربية وفالق البحر الميت
ات ومالمعلو. خطر زلزالي من الدرجة الثالثة بعد فالق القوس الهليني وفالق األناضول

في هـذه   قويا زلزاالً 14، تفيد بوقوع 1882 سنة م، إلى37الزلزالية الموثقة منذ عام 
  .المنطقة

في أقصى الزاوية الشمالية الغربية من الصفيحة العربية،  قعالكرد فت.أما منطقة ج
 . لفالق انهدام البحر الميت العليا شكل جزءا من الحافة الشرقيةتو

                                                 
، تاريخ /677/ معاوية برزنجي، جريدة تشرين العدد.دت هذه الفقرة باالعتماد على مقابلة مع دأع - ١

 .18/9/1999، تاريخ /750/ جريدة تشرين، العدد -طالل بالني. ومع د. 29/3/1997
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 سـنة،  300 – 250أنه في نهاية كـل   العلماء الحظ ،يةوبتحليل األحداث الزلزال
بينما في نهاية كل مائة عام . ريختر/درجة ستةأعلى من بقوة حدث في المنطقة زلزال ي

أعلى درجة زلزالية يمكن حدوثها في هذه  أما. ريختر/يحدث زلزال قوته خمسة درجة
 . ريختر/درجة 7.6لن تتجاوز ف ،المنطقة

 7.3 ةقـو بحـدث زلـزال كبيـر     1822يخية أنه في عـام  وتفيد المصادر التار
كـان  و 1872آخـر سـنة   قوي زلزال حدث و. الكرد.جكان مركزه ، وريختر/درجة

 . عفريننطقة ممركزه على الحدود الجنوبية ل

بهـا إال  اليشـعر  و ،تتكرر كل عدة أعوام في المنطقةزالزل كثيرة  عادةتحدث و
 . نادرا، وال تسبب أضرارا تذكر

ألحداث الزلزالية في مناطق المدونة لتواريخ الالل مطالعاتنا، سجلنا بعض ومن خ
 : بعها نورد هناو ،قديما حلب وانطاكية

 . م1136-1134-1132زالزل مدمرة في انطاكية وشمالي سوريا في أعوام   -
م، حدثت زالزل عظيمة في إقليم شـرقي المتوسـط،   1156في تشرين الثاني  -

 .هراًش 14حولمدة ن وتكررت
 . م1403زلزال كبير في حلب  -
م، حدث زلزال كبير فـي شـمالي حلـب، كـان مركـزه      1822في شهر آب  -

 . ريختر/درجة 7.3، بلغت شدته حوالي "الكرد.ج"
 .م1832و  1827زالزل أخرى في األعوام  -
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خاصة علـى  تقع سوريا وشمالها الغربي . الوضع البنائي لشمالي الصفيحة العربية - 4-مصورال((
 )).حدود عدة صفائح ناشطة زلزاليا
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 )١(الثروات الباطنية

 

  :الحديد

وتشـير الدراسـات    .عرف وجود الحديد في منطقة جبل الكرد منذ العهد األيوبي
التاريخية من العهد األيوبي، بأنهم كانوا يصنعون السيوف من الحديـد المتواجـد فـي    

في ثـالث  ) بقايا صهر الحديد(لى خبث الحديد شمالي حلب، وتأكيدا لذلك، تم العثور ع
 .  /كمال خليل.د/) حج خليل، سوركه، شديان( بجوار وهي ،مواقع

وتمتد غربا إلى قرى علمـدار   ،عتبارا من غربي بلدة بلبلاترسبات الحديد  وجدوت
سـوركه فـي   .ق وحج خليل ووادي ساره سيني غربي بلدة راجو وقرية شديا وحتـى 

وتتـراوح  . راف سهل العمق، ثم تمتد داخل األراضي التركيـة أقصى الغرب على أط
م، وبعرض يتراوح ما بين عشرات األمتار إلى 25-10سماكة طبقة فلزات الحديد بين 

 . كم، وهي غير مستثمرة، فيما تؤخذ كميات محدودة منه لمصانع االسمنت بحلب4

وميـدانكي،   وقد تمت دراسة جديدة لمواقع قرب بلدة راجو وقرى گُري وعلمدار
مليـون طـن    16و  12وهي تبين أن كمية احتياطي خام الحديد فيها يتراوح ما بـين  

-21، وأن نسبة فلز الحديد فيها ما بـين  )مليون طن 60بعض الدراسات ترفعها إلى (
 ./كمال خليل.د/ ، مما يجعل منها ثروة قابلة لالستثمار االقتصادي،51%

 : النفط

حيث تم حفـر بئـر نفطـي    . 1946بافلون النفطي عام قام االنكليز باكتشاف حقل 
ويعتقد أن هذا الحوض يمتد إلى سهل جويق غربا وحتى سهل . م 900بعمق أكثر من 
جرى تنفيذ دراسة جيولوجية جديدة للمنطقة من قبـل   2006وفي عام . الغزاوية جنوبا
 .لم تنشر نتائجها بعدو ،شركة صينية

 : الفوسفات

 . داش وله امتداد قليل ديكمه.ق يقع مكمنه في

 : الزيتي حجر السجيل

 .، وهو حاليا غير اقتصادي، ويمكن استخراج النفط منهگولرقْ.ق في يوجد

                                                 
 . كمال خليل.أعدت هذه الفقرة من قبل د - ١
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 : الرخام

صخر استحالي، يتواجد ضمن الصخور الخضراء غربي بلبل، ويستعمل في إعداد 
 ).أبيض، زهري، أخضر(وله ألوان . مواد البناء وغيرها

 : الكروم

خامات الكروم والمنغنيز في شمالي غربي سوريا من قبل األلمـان،   تم البحث عن
وتظهر خامات الكروم على شكل عدسـات  . ولكن أعمال التنقيب بمجملها بقيت محدودة

-30بـين  وتترواح نسبة المعدن فيها . سم30-20م وسماكتها 20-1أو عروق طولها 
 غيـر اقتصـادي   ، وهي تتوضع في أوضاع منجمية صعبة مما يجعل استخراجه40%

 /.399جغرافية سوريا العامة، ص/

 : األسبستوس

، زعره -على طريق بلبل ضمن الصخور الخضراء واضحة يتواجد بعروق بيضاء
 .وهو غير مرغوب به صحيا وغير اقتصادي. ويستخرج منه األميانت

 : النحاس

قورنه شـرقي  .ق وهي تبدأ من. يتواجد النحاس ضمن تشكيلة الصخور الخضراء
خضريانلي في الجنوب حتى الحدود التركيـة  .ق في الغرب، ومنباخچه .ق ل حتىبلب

وقد قامت بالدراسة جهات ألمانية وتشيكية، وتراوحت نسبة النحـاس فـي   . في الشمال
وخالل هذه الدراسة تبين وجود كميات قليلـة مـن   %. 17.7-1عينات البحث ما بين 

كمال خليل خـالل  .المخبرية من قبل د الذهب مرافقة للنحاس، وتم إجراء تلك التحاليل
 .في جامعة مونستر األلمانية 1991-90-89أعوام 

البيضـاء   حجارة البنـاء إضافة إلى ذلك، تستخرج من جبل ليلون أنواع جيدة من 
 .والصفراء والمواد األولية للبناء

 التضاريس

: يتين همامنطقة جبلية، وتضم حدودها اإلدارية كتلتين جبليتين أساس عفريننطقة م 
وتوجـد بـين مرتفعاتهـا أوديـة     . وهي جبال التوائية صـدعية . جبل الكرد وسمعان

وقـد  . المعـروف  "جومـه "ويوجد في المنطقة سـهل  . ومنبسطات سهلية تتسع أحيانا
 .لمنطقةل الطبيعية تضاريسلخصصنا الفصل الثاني من الكتاب لدراسة وصفية ل
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 )١(لمـــناخا
 ،الموقـع  :الرئيسـية المعروفـة، وهـي   وعوامله ه يتحدد المناخ العام، بعناصر

وسنتحدث بشكل مـوجز  . والحرارة، والرطوبة، والرياح، وسطوع الشمس، والتهطال
 .الكرد.المناخية في منطقة جوالعناصر  عن تلك العوامل

 :الموقع -

من اإلقليم الجبلي المتوسطي، وتقـع ضـمن نطـاق     الكرد جزء.تعتبر منطقة ج
والمعـدل الوسـطي    ،الجبال الداخليـة  من مرتفعاتها لحارة، وتعتبرالمنطقة المعتدلة ا

يصل أعلى ارتفاع لها فـي جبـل بلبـل إلـى     وم، 694.5الرتفاعها عن سطح البحر 
عند دخوله األراضـي   وادي جرجمم في مجرى 85حوالي م، وأدنى ارتفاع لها 1269

 . قرب قرية مروانية التركية في أقصى الجنوب الغربي

في ليجه  ةاالنهدامي السهولالجنوب على ومن الغرب ات جبل الكرد مرتفعشرف ت
وهي تأخذ في شكلها العام، اتجاها جنوبيا مائال إلـى الغـرب قلـيالً    . وجومهالعمق و

 .وموازيا لجبال االمانوس

لمنطقـة إلـى خلـيج    ألقصى نقطة على الحدود االغربيـة ل وتبلغ المسافة األفقية 
كم، أما عبر سهل العمق وباتجاه الجنـوب  38يض حوالي االسكندرونة على البحر األب

البحر، إال  منورغم هذه المسافة القريبة نسبيا . كم 80نحو البحر المتوسط فهي حوالي 
 20كم، وعرض ما بـين  100م وطول نحو )2226(أن جبال األمانوس العالية بارتفاع 

خفضـات الجويـة   الكرد، فتصـدم المن .كم، تقف حاجزا بين البحر ومرتفعات ج25و 
القادمة من الغرب بها، وتفرغ الكثير من رطوبتها وحمولتهـا المطريـة عليهـا قبـل     

ـ نـواحي  إلى ولذلك فإن أهم المنخفضات المطرية تصل . الكرد.الوصول إلى ج  يجبل
وممـر بـيالن فـي الجنـوب      ،في خليج السويديةمناخية النافذة عبر ال سمعانوالكرد 
عفرين متوسطيا شبه جـاف  .الجغرافي الخاص، مناخ موقد جعل هذا الوضع . الغربي

 .وشبه رطب، وحار صيفا وبارد شتاء

اعتبارا من الحدود التركية في الشمال، إلـى ثالثـة   تنقسم مرتفعات جبل الكرد و
مجموعات شبه متوازية، تأخذ اتجاها جنوبيا غربيا، وهذا ما يسمح بدخول المـؤثرات  

 . وزع بينها بشكل متساو تقريباالبحرية من خاللها نحو الداخل وتت

 

                                                 
 .لي موسىع. مناخ سوريا، د: كتابأعدت هذه الفقرة باالستناد على  - ١

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-25- 
 

 الحرارة -

فـي أبـرد    ، أيشهر كانون الثـاني  عفرين في.م درجة الحرارة في يبلغ معدل
أما متوسط درجة الحرارة في فصل الشتاء عامة فهو . درجة مئوية /3.9/ إلى األوقات

  .م/ 32.3ْ/ويبلغ معدله  ،آب أعلى معدل لدرجة الحرارة هو في شهرو. درجة/ 16.3/

وهذا جدول بمتوسط المعدالت السنوية لدرجات الحرارة في النصف الثاني مـن  
 /:2-جدول/، عفرين.كما سجلت في المحطات المناخية داخل م ،القرن العشرين

 شيخ الحديد راجو معبطلي عفرين بلبل ميدان اكبس المحطة

درجة الحـرارة  
 شتاء/ الدنيا 

4 3.6 3.2 3.7 4 4.3 

درجة الحـرارة  
 صيفا/ ا العلي

33 33.2 32 33.5 32.5 33 

 ))لمعدالت درجات الحرارة في النصف الثاني من القرن العشرين -2-الجدول ((

عفرين في النصـف  .مالمسجلة في ببعض أدنى درجات الحرارة  آخر ا جدولذوه
 :/-3-جدول /، الثاني من القرن العشرين

 

 
 ))عفرين في النصف الثاني من القرن العشرين.أدنى درجات الحرارة في م-3-الجدول((

 الرطوبة -

وتشير اإلحصـائيات إلـى أن متوسـط    . للرطوبة تأثير كبير على الحياة الطبيعية
، وكانـت  %/62/عفرين كانت .الرطوبة خالل النصف الثاني من القرن العشرين في م

 .في حزيران وتموز%/ 49/شهري كانون األول والثاني، وأدناها  في%/ 78/أعالها 

 الرياح  -

اعتبارا من شهر أيار إلـى شـهر    عفرين رياح شمالية غربية.تهب على م: ًصيفا
فيما . ثا/م4.2/، وهي ذات سرعات معتدلة، ويبلغ المتوسط السنوي لسرعتها حوالي آب

 .ثا/م2.8/تموز وكان  بلغ أدنى متوسط لسرعة الرياح في المنطقة في شهر

يتعرض شرقي البحر المتوسط والشرق األوسط عموما إلى هواء بارد من : ًشتاء
 :مصدرين

 السنة 1950 1973 1989 1997

 رجة الحرارةد  23 - 17 - 11 - 18 -
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الشـتاء   فصـل  من أوربا الشمالية، ويأتي عادة في النصف الثـاني مـن  : األول
وتكـون تبـدالت المنـاخ     ،مصحوبا بالبرق والرعد واألمطار الغزيرة، والثلوج أحيانا

 . اردة نسبياطويلة وب أثناءها

مسـؤول عـن درجـات الحـرارة      وهو ،ينشأ في سيبيريا ،شديد البرودة: الثاني
وبوجود هذه الكتلة الهوائية اآلسيوية الباردة، وفـي الليـالي   . المنخفضة بشكل استثنائي

الصحوة والهادئة، تحدث في مناطق معينة من سوريا، وخاصة في أجزائهـا الشـمالية   
يرتفع الهواء الـدافئ إلـى   حيث ". االنقالب الحراري"ظاهرة ، الكرد.ومنها جالغربية 

الهواء البارد ذو الكثافة المرتفعـة نحـو بطـون الوديـان واألجـزاء      ينزل األعلى، و
تصل درجة حرارة الهواء القريب من سـطح األرض  والمنخفضة من سطح األرض، 

. ة في الزراعةأضرارا كبيرفتلحق  ،األماكن إلى درجات قياسية من االنخفاضتلك في 
فـي  ف. في النصف الثاني من القرن العشـرين  حدث مثل هذا االنقالب أربع مراتوقد 
وفـي  . الرمان في سهل جومهالزيتون وأتلفت عشرات اآلالف من أشجار  1989عام 
جريـدة  /، عفرين.مليون شجرة زيتون في م 3.5شديدا بـ  اضرر ت، ألحق1997عام 

 . /25/5/1997العدد  ،تشرين

 السطوع الشمسي -    

سـاعة  / 8.3/بلغ المتوسط اليومي لسطوع الشمس الفعلي في المنطقة خالل السنة 
يوم في شهر كانون الثاني، وأطـول  /ساعة/ 4.3/وكان أقل مدة سطوع هي . في اليوم

 .يوم/ساعة/ 12.6/مدة سطوع في شهر تموز 

 : التهطال -

 . يشمل التهطال المطر والثلج والبرد

 :األمطار

 يبلغ متوسطو، "ب"فئة  في سوريا من مناطق االستقرار األولىعفرين .مبر تعت
وتعتبر المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط . ملم546.6 فيها األمطار السنوية

زداد ييبدأ هطول المطر اعتبارا من شهر أيلول وو. المصدر الرئيسي ألمطارها
أمطار وعادة ما تكون . ون الثانيصل إلى ذروته في شهر كانيتدريجيا إلى أن 

كما  األضرار في المزروعات واألشجار المثمرة،حدث وتالخريف والربيع رعدية 
 .تسبب االنجراف في التربة
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في النصف الثاني من القرن  عفرين.ممتوسط هطول األمطار في  -2-مخطط ((
 )).خالد ديكو  إعداد/ العشرين،

باتجاه الشرق، بتأثير تفـاوت المرتفعـات   تتناقص معدالت األمطار من الغرب و
تتناقص من الشمال إلى الجنوب مع تناقص االرتفاعـات  كما الجبلية والبعد عن البحر، 

 %.15-10يزداد معدل التهطال في األماكن الغابية بـ و. كلما اتجهنا جنوبا

ملم في المنطقة خالل النصف الثاني /وهذا جدول بمتوسط المعدل السنوي لألمطار
 .ن القرن العشرينم

 عفرين بلبل راجو شيخ الحديد ميدان أكبس معبطلي المحطة  
 455 585 615 630 648 655 المعدل السنوي للمطر

 ))المعدل السنوي لألمطار في النصف الثاني من القرن العشرين -4-الجدول ((

  :الثلوج

كانون ري شهأكثر حدوثا في هي و الثلوج على المرتفعات الجبلية عادة،تسقط 
آذار، وفي  28سقط الثلج في  1998، ففي عام في ذلك هناك شواذاو .الثاني وشباط

سقط ثلج كثير في  1911\1910وفي شتاء  . تشرين األول 23سقط في  2000عام 
 يسميه الناسو، كانون األول واستمر حتى العاشر من شباط 30بدأ في يوم  ،المنطقة

حينها و، Berfa Kûr، أو Berfa Reş، أو Çel Berfê )أربعين ثلج( في المنطقة
: في ذلك "الغزي"، ويقول حيواناتهمب هاالناس عليسار و ،نهر عفرين ت صفحةتجمد

هلك حينها ما اليحصى من الغزالن والذئاب والضباع والنمور، وأنه لم يحدث نظير ((

میدان معبطلي 
أكبس 

عفرینبلبل راجو  شیخ الحدید  

S١

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

سنة 
/ال

ملم
ي :

طر
الم

ول 
ھط

ال 
عد

م

مخطط  بیاني یوضح متوسط ھطول األمطار في منطقة عف رین 
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أربعين لنحو  1878و  1858سنة، وكان الثلج قد هطل في سنوات  600لهذا الثلج منذ 
 . ))يوما أيضا

حدث أضرار كبيرة في يأيضا، ويكون عادة في الخريف والربيع، و درالبَيسقط و
 . والمزروعات األشجار المثمرة

 .في ساعات الصباح، ويكون كثيفا في بعض األحيان الضبابيتشكل كما 

 

 المياه في جبل الكرد
 :تصنف المياه إلى جوفية وسطحية

 )١(المياه الجوفية -

عفرين ضمن خمسة أحواض رئيسية عميقة، تتـراوح  .مع المياه الجوفية في متتج
مياهها نقية خالية من العناصر الكيميائيـة المنحلـة،   . م300إلى  150أعماقها ما بين 

 نويعود عمر الصخور في هذه األحواض إلى الحقبـي . وهي تتجدد سنويا بمياه األمطار
 . الجيولوجيين الثاني والثالث

. ية الحوض المائي بمساحة المنطقة التي تغذيه بالمياه وبعمق المياه فيـه تقدر أهمو
ويقع الينبوع الرئيسي للحوض عادة في أخفض نقطة منه، ويتم عبره تفريغ المياه التـي  

 .تعلو منسوب ذلك النبع

إضافة إلى هذه األحواض العميقة والواسعة، توجد الكثير من األحواض السـطحية  
مئات الينابيع المنتشرة في المنطقة، ولكنها قليلة األهمية بسبب قلـة   الصغيرة التي تغذي

 .غزارتها وشحة مياهها معظم أيام السنة

 :أحواض المياه الجوفية

 :]5المصور [األحواض الخمسة العميقة الرئيسية هي، 

 .حوض نبع باسوطه وعيندارا -1
 .حوض نبع كفرجنة -2
 ."في نبي هوري" Germikêحوض نبع  -3
 .الحديد حوض نبع شيخ -4

                                                 
 .مشعلة. ق -معلومات األحواض المائية من المهندس الجيولوجي حسن مصطفى - ١
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 .غربي راجو "تمانب"حوض نبع  -5
 حوض منخفض النهر األسود -6

 ))عفرين.ألحواض الرئيسية للمياه الجوفية في ما -5-المصور ((
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 حوض نبع باسوطه وعيندارا -1

يتغذى هذا الحوض من منطقة واسعة تشمل المساحة الواقعة بين نـواحي أعـزاز   
. ار وصـوال إلـى قلعـة سـمعان    وتل رفعت وديرجمال وقرى الزيارة وعقيبة وكيم

وتتسرب المياه ضمن طبقات الصخور عبر الفوالق األرضـية لتغـذي الينـابيع فـي     
 .منخفض سهل جومه

تعود الصخور الحاملـة لهـذا   . م250إلى  150يتراوح عمق هذا الحوض ما بين 
ومن الينابيع الهامة لهذا الحوض نبع باسـوطة  . الحوض إلى الحقب الجيولوجي الثالث

ويعلو الحوض العميق حوض آخـر  . ثا، ونبع عيندارا/ل140نهدامي، وتبلغ غزارته اال
 .مترا 150إلى  80أقل عمقا يتراوح عمقه ما بين 

 Serê Kaniyêحوض نبع كفرجنة   -2

يضم هذا الحوض المساحة الواقعة بين قرى ديرسوان ويازي باغ وقسطل علـي  
يتـراوح عمـق   . ضي التركيـة جندو ومشعلة وكفرجنة، ويمتد في الشمال ضمن األرا

م، أما األحواض السطحية الصغيرة فيتـراوح   250إلى  150الحوض العميق ما بين 
وتعود عمر الصخور المكونة لهـذا الحـوض إلـى الحقـب     . م100إلى  80عمقها م 

 .ثا/ل 85ويعتبر نبع كفرجنة أهم نبع لهذا الحوض وغزارته . الجيولوجي الثالث

 نبي هوري Germikêحوض نبع گه رمكه   -3

يمتد هذا الحوض من قرى شيخورز وعبودان، ويصل إلى بلدة بلبل وقرية قوطان 
ويتراوح عمـق  . في الشمال الغربي والغرب، ويمتد شماال إلى داخل األراضي التركية

توجد أحواض سطحية هنـا لعـدم    م، وال270إلى  200المياه في هذا الحوض ما بين 
يعود عمر الصـخور  . مياه من التسرب إلى األعماقوجود طبقات كتيمة حاملة تمنع ال

مـن الكريتاسـي    "ستومان نورون"في هذا الحوض إلى الحقب الثاني وبالتحديد طابق 
 .ثا/ل 90بغزارة  "گه رمكي"والنبع الرئيسي لهذا الحوض هو نبع . العلوي

 حوض نبع شيخ الحديد -4

ويتـراوح عمـق   . تياتشمل مساحة هذا الحوض جوار بلدة شيخ الحديد وجبل خاس
 .الثاني والثالث نأما صخوره فهي من الحقبي. م200 – 100المياه فيه ما بين 

 راجو –حوض نبع باتمان  -5

يبدأ هذا الحوض شرقا من أطراف بلدة بلبل وينتهي في الغرب في سـهل ليچـه   
، ثم من "تيران"وتمر حدوده الجنوبية من قرى عشونة وكوران ووادي . حيث نبع بتمان
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متجها نحو الغرب، وفي الشمال تمتد مساحة الحوض  "ماناتْع".ق جنوبي بلدة راجو نحو
. نزوال إلـى سـهل ليچـه    "ماسه كا  و عه ده مانلي"من بلبل باتجاه الغرب نحو قرى 

. الكريتاسي وتحديدا طابق سـتومان نـورون   -صخور هذا الحوض من الحقب الثاني
فالقية وعاليـة  هنا فالجبال  ه،ختزن المياه فيم، وال ت400ويبلغ عمق هذا الحوض نحو 

بـل تسـير    ،والصخور متكسرة ومعدنية، والتحتفظ بالمياه لعدم وجود طبقة كتيمة فيها
 . ثا/ل 70نحو نبع باتمان بغزارة 

 أحواض منخفض النهر األسود -6

م، والصـخور  125 – 70حوض سطحي أو قليل العمق يتراوح عمقه مـن   يوجد
عميق تحت مستوى الحوض ال يوجد و. هي بازلتية بركانية سوداءهنا التي تحمل المياه 

م تقريبا، مياهه مضغوطة ومحصورة بين الجبال، ممـا  350الحوض السطحي، عمقه 
ريـة  قيؤدي إلى تدفق المياه إلى سطح األرض عند حفر اآلبار، كما حدث فـي بئـر   

فئة وتسبب في انحالل الصخور، ولما كانت المياه عميقة هنا، فهي دا. /1الشكل /، رباباقََ
وتعود عمر الصـخور إلـى   . ولذلك تحتوي المياه على عناصر معدنية أو شبه معدنية

 .طابق ستومان نورون من الكريتاسي

إضافة إلى الينابيع التي ورد ذكرها آنفا، هناك عشرات غيرها، ترفد نهر عفـرين  
 .وسيرد ذكرها في سياق البحث

 ))ئر قره باباآلية تشكل ب -1-الشكل ((
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 الينابيع العذبة والمياه المعدنية

وسيرد ذكرهـا فـي   . توجد العديد من الينابيع الهامة ومئات عيون المياء في المنطقة
  .سياق الكتاب

الكرد منـذ  .تذكر المصادر التاريخية وجود المياه المعدنية الدافئة في منطقة جكما 
ويوجد بكورة الجومـة مـن أعمـال    : ئالالقديم، حيث ينقل ابن الشحنة عن ابن شداد قا

قنسرين، عيون كثيرة كبريتية تجري إلى الحمام بقرية يقال جندارس، يقصده الناس من 
 . كل طرف، فيسبحون فيه للعلل

هو حمام كبريتي، تبلغ : ((وعن ذلك الحمام في بداية القرن العشرين، يقول الغزي
ة حلب في زماننا، ينبع ماؤه فـي  درجة، وهو من أشهر الحمامات في والي 24حرارته 

سم فـي   8حوض مربع مصنوع مساحته خمس أذرع في مثلها، وفي أعاله ثقب سعته 
. مثلها، يفيض منه الماء إلى أراضي العمق، وعلى هذا الحوض قبو معقود بالحجـارة 

وفي أطراف هذا الحمام عدة عيون كبريتية حارة لو جمعت إلى حوض لكانت حمامـا  
م بنت بلدية حلب على بعض هذه العيـون خلـوة وصـارت    1882ة وفي سن. عظيما

ثم إن جميع هذه الحمامات في زماننا مباح للعام لم توضع عليها . تؤجرها لبعض الناس
 )).يد سوى حمام البلدية المذكور

حمام إلى قسمين سوري وتركي، .ق ، فقد قسمت الحدود الدوليةنحن أما في زماننا
كان قسمهم بعيدا عن الحدود، ودكت القرية بحجـة وقوعهـا   نقلت السلطات التركية سو

 . أيضاً وجفت مياههاتماما أما الحمامات فقد أهملت . على الحد الفاصل بين دولتين

حمام الـروح فـي   .ق إال أنه مع بداية القرن الواحد والعشرين، بعث مواطن من
بريتية الدافئـة إلـى   ، وضخ مياهها الجوفية الكارتوازي حفر بئرب وقامالمكان مجددا، 

وغرفا خاصة للعائالت لغرض االستمتاع بدفء  ،السطح، ثم أنشأ مطعما ومسبحا عاما
ويرتاد المنتجع . والموقع جميل يطل على سهل العمق الفسيح. المياه الكبريتية وفوائدها

 .الكثير من المتنزهين من مختلف األنحاء

 اآلبار

. عمق عادة، أو ارتوازية عميقة وتحفـر آليـا  يتم حفر اآلبار إما يدويا وهي قليلة ال
ويـتم  . ويصعب حصر عدد اآلبار الموجودة في المنطقة، وربما بلـغ عـددها اآلالف  

وهناك أيضـا آبـار    .للقرى، وإلرواء المزروعاتلمنازل ولحفرها لتأمين مياه الشرب 
 .أثرية قديمة في العديد من القرى والمواقع األثرية القديمة
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 ةالمياه السطحي -

  Ava 'Efrînêنهـر عفـرين     

تقع منابعه العليا غربـي  و .لجبل الكرد المرتفعات الشمالية فينهر عفرين  يتشكل
 يدخل األراضي السورية شمالي شـرقي ل امجراه جنوببيتجه  ، ثممدينة عنتاب في تركيا

سوب وبمن ،القديم المقام عليهالروماني كم شمالي الجسر 3حوالي وعلى بعد " لتاحش".ق
 .كمروك.ق عند سهل جومهليدخل  يستمر في جريانه جنوبا ثم .عن سطح البحر م370
برج عبدالو نحو الغـرب  .ق ينعطف بجوار، باتجاه الجنوب يعبر مدينة عفرين أن وبعد

كـان  . م عن سطح البحر 120بمنسوب  مال خليال.ق بجانب التركيةاألراضي ويدخل 
جفـت  واسعة، إال أنهـا  المستنقعية العمق الرة يشكل مع النهر األسود بحينهر عفرين 

مجاري لنهري  1970في عام  وتحولت إلى أراض زراعية خصبة بعد ان فتحت تركيا
 .عفرين واألسود باتجاه الجنوب

كم، منها ما يقارب 149يبلغ طول نهر عفرين من منابعه العليا إلى مصبه حوالي 
فيكون طـول  . م بعد خروجه منهاك 29كم قبل دخوله األراضي السورية، وحوالي 45

من مجراه، ومعـدل انحـداره   % 50، أي ما يعادل كم 75حو نعفرين .م مجراه داخل
 . كم/م 3.33فيها نحو 

تقـل فـي الصـيف إلـى     هـي  ثا، و/3م8.6أما غزارة مياهه فتبلغ في المتوسط 
 .ثا/3م15.6لتبلغ تزداد في الشتاء والربيع  ، في حينثا/3م1.41

داخـل األراضـي    2كـم  1150، منها 2كم2850نهر عفرين  تبلغ مساحة حوض
من مساحة الحوض الساكب، وهي هناك منطقة جبلية تكثر % 40التركية، أي ما يعادل 
، وتتشكل فيها الينابيع )ملم1200يزيد معدل الهطول السنوي عن (فيها األمطار والثلوج 

 .من مياه النهر% 60الرئيسية لنهر عفرين حيث توفر نحو 

ض النهر بشدة أثناء الهطوالت المطرية وجريانه األعظمي يكـون فـي شـهر    يفي
 .أما في فصل الصيف فتكون تغذيته الرئيسية من مياه الينابيع. شباط

 :Sabûn Sû سو صابون نهر

. ثـا /3م0.425وتصريفه الوسـطي   كم، 45يبلغ طوله  رافد أساسي لنهر عفرين،
جات كثيرة وحادة ضمن تضاريس عالية، ينبع من األراضي التركية، ويسير بتعر وهو
يقام على هذا الرافد جسـر مـن العهـد    . م440يدخل األراضي السورية عند ارتفاع ل
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كـم غربـاً،    2حـوالي  بنهر عفرين  المشابه له والمقام على جسرالالروماني يبعد عن 
م عن سطح البحر، بعـد  340كم بمنسوب 2ويلتقي النهران جنوبي ذلك الجسر بحوالي 

وفي زاوية التقاء النهرين عفـرين  . كم12 حوالي األراضي السورية يكون قد اجتازأن 
 . سكنية قديمةقرية  وصابون، تل أثري يعبر عن

العديد من الينابيع عفرين ب.منهر عفرين داخل  دفَري، ‘‘صابون سو’’عدا عن نهر 
 :]6المصور [، هيوأهمها والجداول، 

 :بتداء من الحدود التركية في الشمالامن النهر  الجهة الشرقية في -1

كما يسمى أحيانـا، ويقـع بـين قريتـي     " وادي جهنم"أو  :جدول وادي تليالق -
 ". ويركان وعرب ويران"

- را بين قريتي :يمانجدول وادي سما و أومچ. 

- جدول ماء قره جيتشكل قرب بلدة شران، ويتجه غربا ليصب فـي نهـر    :نير
 .عفرين

من مياه ينابيع كفرجنه ومشـعلة وقـره تبـه     يتشكل :Coĥişkê كيجوحشْ ماء -
وقيبار، ويصب في نهر عفرين شرقي مدينة عفرين، وكان هذا الجدول غزيـر الميـاه   

بسبب جفاف الينـابيع التـي    في اآلونة األخيرة شح، إال أنه )١(فيما مضى وفيه أسماك
 .ترفده واستجرار مياه الشرب إلى مدينة عفرين

 .وباسوطه )٢(قريتي عين دارا ينابيع -

، ويبلـغ  )٣(ترنده وإلى النهاية السفلى للسهل.ق ينابيع قرى سهل جومه بدءا من -
 . عددها العشرات

 :بدءا من الحدود التركية في الشمال من النهر الجهة الغربيةفي  -2

ينبع من شرقي قلعة نبي هوري في الوادي، ويصـب   :Germikê گرمكي نبع -
 .سو بونفي نهر صا

ويتجـه نحـو الجنـوب     قَرقينـا .ق يبدأ بجوار :Qanê" قاني"جدول ماء وادي  -
 .نهر عفرين إلىالشرقي 

                                                 
بمياه  مدينة عفرين تمد جزء منجفت ينابيع قيبار وقره تبه وكورتك، أما مياه كفرجنة، فهي  - ١

 .الشرب
 .د أهالي قرى عين دارا وكورزيل جومه بمياه الشربوتزوكانت مياهها،  شحت - ٢
مياهها، بسبب تراجع نسب هطول المطر، وحفر مئات اآلبار  شحتعظم هذه الينابيع، أو جفت م - ٣

 .االرتوازية للشرب والري
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- ونبع ، ثا/ل 25غزارته   خْتْكْ نبع :يتشكل من المياه، جدول غزير :رافكيماء ز
دريه ومDrûmiyê ونبع بربنواحي بلدة راجـو  عيون صغيرة من وما يأتيه من ، وشْع

من أطراف بلدة بلبل،  اآلتي چاي المياه التي تصله من واديثم يرفَد ب ،وادي تيراعبر 
ـ ريمـن جهـة الجنـوب     هاوار جبل كم من1وعلى بعد نحو   چاڤْرشْـكي  بينـابيع  دفَ

Çavreşkê غولغولي ثم Ĝulĝulê ، كـه  ڤبجانب تل زراوتلتقي تلك الجداولZiravkê 
شمالي كم 1على بعد نحو الذي يصب في نهر عفرين م الها زراڤْكي رافد منهم شكلويت

  .2كم430ويبلغ مساحة الحوض الساكب لوادي زرافكي  .محطة قرط قالق للقطار

ترفـده ميـاه   بعد أن  ،في فصل الشتاء مياه هذا الجدول زدادت :ماء نبع عنديبه -
 ".جويـق"و" رداركْ"ينابيع قرى 

من ويتغذى هذا الجدول  :Kanî reşkê كاني رشْكي ماء شيخ عبد الرحمن ونبع -
 .تل حمو وفريريةقرى نزوالً إلى " والقاچ"و " كاوركان"قرى ينابيع مياه 

 .التي ترفد نهر عفرين الهامةوكان من األودية  :وادي خالتان ومسكه -

وهنـاك  نبع مـاء،  أكثر من من قرى سهل جومه رية ق ، كان في كلوبشكل عام
عدا  .تنتهي جميعها في نهر عفرينو التي لم نأت على ذكرها عشرات الينابيع الصغيرة

الشـتاء  فصـلي  مجرى النهر، تفيض مياهها في في ن معظم األودية التي تنتهي أعن 
المـاطرة  مياهها بعضها فـي السـنوات   تتدفق ووالربيع، وتشكل أحياناً سيوالً جارفة، 

  .معظم أيام السنة

 النهر األسود

يسير هـذا  . ثا/3م1.24كم، ويبلغ تصريفه  96نهر األسود يبلغ الطول اإلجمالي لل
 . "ميدان أكبس"رية قل جوارمن الالنهر مسافة عدة كيلومترات داخل األراضي السورية 

 560الكرد من ارتفاع نحـو  .تبدأ منابع هذا النهر من السفوح الغربية لمرتفعات ج
راضي السـورية بمنسـوب   م، ثم ترفده ينابيع وجداول من جبال األمانوس، ويدخل األ

وقد أشـادت  . يلتقي هذا النهر مع نهر عفرين في سهل العمق. م عن سطح البحر 400
 . ميدان أكبس بعدة كيلومترات.ق عليه تركيا سدا شمالي

تصل إلى مجرى النهر األسود داخل األراضي السورية عدة ينابيع من أهمها نبـع  
"مانتْب." 
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 .عفرين.مشبكة المياه السطحية في ..1/ 400000 :المقیاس -6-المصور
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 الشالالت
. كـم /م3.33 هامتوسـط انحـدار  ، يبلغ ن ضمن تضاريس جبليةيسير نهر عفري

. العديد من الشالالت المائية الصغيرة والجميلـة  عند الجروف الصخريةويشكل مجراه 
ومنذ القديم حاول السكان االستفادة من ذلك االنحدار، وأقاموا على بعـض الجـروف   

األراضي العاليـة   اصطناعية، استفادوا منه في ري الصخرية في مجرى النهر حواجز
. شالالت نصف اصطناعية جميلـة بعضها إلى  تحولت، كما طواحين الماءوفي تشغيل 

 .هما في كمروك وميدانكي ت،شالالتلك ال وأهم

  ميدانكيشالل  

 .عن سطح البحـر  م310كم وبمنسوب /1/ميدانكي بحوالي .ق يقع جنوبي شرقي
ويبـدو أن جمـال    .م 10إلى  5ما بين ارتفاعه متراً و 50ه حوالي مسقط يبلغ عرض

أن مـار يعقـوب   : شالل ميدانكي أعطاه أهمية منذ القديم، حيث يذكر األب بولس يتيم
 Keloşkêكَلوشْكي وربما كان الموقع المسمى ،القورشي كان ينسك قرب شالل ميدانكي

على الجرف  الناسبنى  قدو .المذكورلعبادة ا هو موقع ،الجبل سفح شرقي الشالل في 
م لتشـغيل طاحونـة مائيـة،    /1/ نحو بارتفاعجداريا حاجزا  ري الموجود أصالًالصخ

بميـاه  والطاحونة قد غمر الشالل و. وجميلة بحيرة صغيرة أيضا الحاجز تشكلت خلفف
 .2000شهر شباط  منذبحيرة ميدانكي 

  كمروكشالل 

يضفي الشـالل  و. روكمكَ.ق من كم في الجنوب الشرقي/2/على بعد  يقع الشالل
واألشجار المحيطة به جماالً أخاذاً على المنطقة، حيث تنسكب مياه النهر مـن ارتفـاع   

قـد  و .م50جميل على واجهة بعـرض حـوالي   وأمتار بشكل متناسق  يةأكثر من ثمان
 ،م100نحـو   تمتـد  جميلة بحيرة فترة طويلةالحاجز الجداري المقام منذ  تشكلت خلف

ب بسبب أعمال اوهذا الشالل عرضة للخر. ءامالن ياحوالمياه في تشغيل ط تاستخدمو
 .بناء قناة جر المياه من سد ميدانكي

 شالل باتمان

بسبب انحدار مجرى النهر األسود ذات األرضية الصخرية البازلتية الناتئة، تتشكل 
 .في مجراه في بعض المواقع شالالت صغيرة وجميلة
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  باسوطه شالل

نهر عفرين مجرى في  هاه أثناء سقوطباسوط.ق نبع يتشكل من مياه صغيرشالل 
 .يقع جنوبي غربي القرية، ويزيد المكان الجميل جماالًً .أمتار نحو ستةمن علو 

 شالل قه ره جورني

تسـقط  . كم1غربي المزار بنحو  Qerecurn قَرجورني شالل صغير على وادي
ظـر  الموقع هادئ وجميـل وذو من  .أمتار في حوض ماء سبعةمياهه من ارتفاع نحو 

 .خالب

 

 عفرين.مالبحيرات في 

ولكن هناك أحواض واسـعة لـبعض   ، عفرينكبيرة في طبيعية ال توجد بحيرات 
بقـى طـوال   بعضها يوكان . بحيرة طلق عليها الناس اسمي، لألمطاروتجمعات  الينابيع

جلمـه،  .ق تل سلور، وبحيـرة .ق قرب Gol Bi'îrê گول بعيري أيام السنة، مثل بحيرة
  .بين قريتي معراته وخلنير في السهل Cilfik كجلفْ وبحيرة

چِيي  الجبلية التي التملك منهل ماء مثل قرى قرىال فيهناك أحواض اصطناعية و
Gu.Çiyê  و گولياGoliya گولوهي أحواض يتم حفرها عنـد نهايـة   وغيرها  و قْر ،

وتستخدم فـي   ،السفوح القريبة من القرية في التربة الكتيمة، فتتجمع فيها مياه األمطار
راجو، ويسـميها  .ناسقاية المواشي صيفا، وهي تكاد توجد في معظم القرى الجبلية في 

 . " بحيرة"السكان 

فهمـا   ،" بحيرة "للمياه يمكن تسميتهما في بعض السنين  طبيعيين حوضينأما أهم 
 االصـطناعية بحيـرة ميـدانكي    أما البحيرة الرئيسية فهي". عين دارا وهوبكا"بحيرتا 

 .على مجرى نهر عفرين برج عبدالوالصغيرة في  التجميعيةالبحيرة و

 :البحيرات الطبيعية

 بحيرة عـين دارا  -

 ميـاه  تتشكل منومساحتها هكتاراً واحدا من األرض،  تبلغصغيرة طبيعية بحيرة 
ويصب جدولها في نهر عفـرين قـرب تـل عـين دارا      ،نبع عين دارا بجانب القرية

إلـى حفـر اآلبـار    إضـافة  ، ى النبـع مشروع لمياه الشرب عل إال أن إقامة. األثري
 .الصيف فصل جفاف البحيرة في أدت إلىاالرتوازية في المنطقة المحيطة بها، 
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 Gola Hopkaبحيرة هوبـكا  -

مسـاحة حوضـها   . هوپكا.ق تقع في الجهة الشمالية الغربية من بلدة راجو قرب
 رض بـين مرتفعـات جبليـة،   يقارب عشر هكتارات، وهو عبارة عن منخفض من األ

 فقـط،  في السـنوات المـاطرة  هذه البحيرة الطبيعية تتشكل . تتجمع فيها مياه األمطار
 إلى بلـدة راجـو   الماطرة في بعض السنينمياهها تصل وكانت البحيرة أكثر اتساعاً، و

هكتارات من األراضـي،   5كانت المياه تغطي مساحة أكثر من  2002وفي عام . ذاتها
 .إلى أواخر فصل الصيف مياهها ما تبقىوكثيراً 

 :البحيرات االصطناعية

 بحيرة ميدانكي  -

م 339بارتفاع  م2000خلف سد ميدانكي في عام االصطناعية تشكلت هذه البحيرة 
 هاامتـداد و ،3مليـون م  190طاقتها التخزينية عند المستوى الكامل . عن سطح البحر

حقـول  أحـراج الصـنوبر و   ط بهاتحي. م500م و 200يتراوح عرضها بين وكم، 14
جميل، يزوره مئات المصطافين إلى موقع سياحي البحيرة حولت منطقة توقد . الزيتون

 .وقد اشيدت عدة مطاعم جيدة على المرتفعات المحيطة بالبحيرة .يوميا في أيام الصيف

 بحيرة برج عبدالو -

ذي بني على خلف الحاجز ال، 2001سنة  الصغيرة التجميعية تشكلت هذه البحيرة 
  .بغية إرواء المزروعات برج عبدالو.ق نهر عفرين بجوار
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 الغطاء النباتي
 . يتحدد الغطاء النباتي بعاملين أساسيين، وهما التربة والمناخ

الشمالية والوسـطى والشـمالية الغربيـة    مرتفعات الجبلية فمن حيث التربة، فإن ال
خاسـتيا  "نـواحي   أما مرتفعـات . رقيقة لجبل الكرد صخرية كلسية ذات قشرة ترابية

علـى   ةكا، فتكاد تخلو من الصخور، ولها قشرة ترابية غضـارية أكثـر سـم   "شتياحو
  .Ĥelanî Gewrأرضية كلسية حوارية 

تعرضت التربة قد وقد أدى تراجع الغطاء النباتي الدخول في حلقة بيئية خطيرة، ف
استنزاف فـي خصـوبتها،   إلى و إلى انجراف واسعذلك بسبب في المرتفعات والسفوح 

 .وكان لذلك أثر بالغ في حيوية ما تبقى من الغابات والغطاء النباتي بشكل عام

مناخها شبه جاف  ،الكرد من الجبال الساحلية المتوسطية.ومن حيث المناخ يعتبر ج
 .وقد تحدثنا عنه سابقا ،وشبه رطب

أمـا  . األشجار واألعشاب ،من حيث نوع النباتات إلى نوعينيقسم الغطاء النباتي و
 .ألشجار فهي إما طبيعية أو مزروعةا

  الغابة الطبيعية

يبدأ الغطاء النباتي كثيفا في أقصى الشمال والقسم الشمالي من السـفوح الغربيـة،   
والمرتفعات الشمالية المحاذية للحدود التركية في ناحيتي راجو وبلبل، ثم يبدأ بالتناقص 

كما هناك مساحات من الغابة الكثيفـة فـي وسـط    . وجنوبا تدريجيا كلما اتجهنا شرقا
 . ونجد بقايا الغابة القديمة في جبل سمعان أيضا. المنطقة في جبلي هاوار وبالل

الكرد للقطع الجائر .تعرضت الغابة الكثيفة التي كانت تغطي معظم مرتفعات جوقد 
قد قطعت نهائيا في أوائل أما غابة جبل ليلون ف. من قبل الفحامين والسكان لفترة طويلة

وقد أدت أعمال القطع الجائر . القرن العشرين الستخدامها كوقود لقطار الشرق السريع
شـتيان  حلألشجار الحراجية إلى اختفاء مساحات شجرية واسعة، وخاصة في مرتفعات 

وخاستيان وجبل ليلون، وتحولت إما إلى مناطق صخرية جرداء كما في جبل ليلون، أو 
 . ض زراعية مستثمرة كما في ناحيتي خاستيا وحشتياإلى أرا

ومن حيث أنواع األشجار الحراجية الطبيعية، ففـي الشـمال والشـمال الغربـي     
والمناطق الوسطى تنبت مجموعات شجرية خاصة بأحراش الصخور الكلسـية ومـن   

نوبر أكثرها السنديان، أما في المرتفعات الجنوبية الغربية، فتنبت أنواع من أشجار الص
Merx . 
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 :الكرد.ج بيئةالتي تنمو في األشجار البرية  أنواعأهم ونذكر هنا 
  .Benîştokêوتسمى أيضا  Kizwanأو   Kewzan البطم -1
أكثرها على شـكل أكمـات كثيفـة تسـمى     و،  Palûtثمرها يدعى بلوط :السنديان -2

Kelem)ومنها نوع)١ ، Mazî  أوGêlberî  مـرة،  شـجار الضـخمة والمع  األوهي من
 .الحجم ةها كبيرتثمرو
 . ..كالمالعق خشبها قاسي يستعمل في صنع أدوات المطبخ: Guvîjالعرعر  -3
 .     البري الزيتون -4
 .        السماقشجيرة  -5
 .Ti'okالعناب البري  -6
 .المذاقة حلووهي نضج في الخريف ت شبه العرموط،ت تهاثمر :Şikoke شْكوكَه-7
8-Ĥiloreşk : ت ثمر اسود صغيرذا ةشجر. 
9- Te'wî: ثمارها أصغر من العناب، وهي لذيذة المذاق. 
 .، وهي على عدة أنواع منها المثمرالصنوبر البري  Merx مرخْ -10
 .Qetleb قطلب  -11
12- كنَرم Nermik. 
13-  سإيفْرÊvirs. 
 .Çinar الدلب  -14
15-Dirîreşk  أوSiĝirgotik : اإلمزك"يصنع من جذورها "Êmzik  ،لتدخين السجاير
 .، ولها ثمر لذيذ المذاقŞivمن أفرعها اإلمزك الطويل و

 .Kenar كَنار -16
 .Şirt شْرت -17
 نمن ساقها مـادة البخـور، حـي   و ،، يصنع من بذرة ثمرها المسابحTizbî تْزبي -18

 .يتجمع على جذعها كالصمغ

على سـائل حلـو المـذاق    جميل، تحتوي وناعم زهرها عنقودي ، Siftek سفْتَك -19
 .بنكهة العسل

 

 

                                                 
 Çapan.شجرة=  Dar: هناك تسميات شجرية بحسب شكلها، وحجمها، رأينا من المفيد ذكرها هنا - ١
 .نبتة شجرية وحيدة كثيرة األفرع=  Tûm. أكمة وحيدة كثيرة األفرع=  
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 الغابة االصطناعية

ـ  اثني يعتبر الزيتون من أكثر األشجار المزروعة، ويتجاوز عددها  ن وعشـرة ملي
. عفرين إلى ما تشبه غابة اصطناعية كبيرة من أشجار الزيتون.شجرة، بحيث تحولت م

ل واإلجـاص  كما هناك حقول واسعة من أشجار الرمان والتفـاح والجـوز والسـفرج   
واللوز، إضافة إلى التوت والتين والدلب والصفصاف والحور وغيرهـا مـن أشـجار    

 . الزينة المنزلية

شـران  .ناقامت دائرة الحراج بزراعة مساحات البأس بها من المرتفعات في  وقد
 .وجبل ليلون بأشجار الصنوبر الحراجية

فقـد  . "بافلون".ق قيشر" علوما"موقع وهناك غابة اصطناعية فريدة موجودة في  
سـفح مرتفـع    صنفاً من األشجار الحراجية علـى  107أحمد جعفر بزراعة  قام الشيخ

استقدم الغـراس وبـذور   و. هكتار من أمالكه الخاصة 10نحومساحة وب شرقي القرية
وقد باشر عملـه  . ومن البيئة الجبلية اإلقليمية األشجار من مناطق عديدة كالهند وأوربا

ويقول عن غابته، بأنها إحدى غابتين بهذا التنـوع   .1970منذ عام في غرس أشجاره 
هـذه  وقد نشر تحقيق مصور عـن  . موجودة في تركيافالثانية أما في الشرق األوسط، 

" األغذيـة والزراعـة  "، في مجلة تصدرها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمـة  الغابة
  .1994عدد كانون الثاني لعام في  ،التابعة لألمم المتحدة

 األعشاب

لية الصـخرية الجـرداء   في المساحات الجبأنواع عديدة من األعشاب البرية تنبت 
 .اليمكن حصرها هناو، وفي الغابات

 

 

 

 

 

 

 

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-43- 
 

 الحيوان البري
على العظام المكتشفة من سويات العصر  DNAدلت نتائج تحاليل الحمض النووي 

المنطقة حيوانات النمر والفهـد   ، أنه كان يعيش في"دوده ريه  "النياندرتالي في كهف 
قطعان وجود الفهد ومن أوائل القرن العشرين، كما يذكر المسنون . ووحيد القرن والفيلة

 . الحالية عفرين.منواحي الغزال في 

 :ومن الحيوانات الموجودة حاليا نذكر
 .الضبع والذئب والثعلب وأبن آوى: آكالت اللحوم -
والخلد والجرذ والفأر والخفاش والخنزيـر الـذي    األرنب والقنفذ: الحيوانات الثدية -

 … ظهر بأعداد كبيرة في النواحي الجبلية مؤخرا 
توجد أنواع عديدة من العصافير والحمام البري والحجل والبلبـل وحفـار   : الطيور -

 Sîsalikسيسـالك  ومن الطيور الجارحة يوجد الباشـق و . الخشب والطيور المائية
 .رة السنونو واللقلق والزرزور والبط وغيرهاومن الطيور الزائ. والغراب

 .األفاعي، وتوجد كذلك السلحفاة وأنواع عديدة من الضب: ومن الزواحف -
األسماك في نهري عفرين واألسود وفي بحيرة ميدانكي، وقديم كانت أسماك السلور  -

 . تعيش في معظم ينابيع سهل جومه
أنواع الحشرات الطائرة والزواحف تعتبر بيئة جبل الكرد من البيئات الغنية بمختلف  -

 .الصغيرة وديدان األرض وأخرى غيرها
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 البحث الثاني
 

 

 

 البشرية الجغرافيا

 

 السكان
عفرين حياة الترحال منذ أمد بعيد، واستقروا في مسـاكن وتجمعـات   .ودع أكراد م

ماعية المعروفة بعض الفئات االجتدى والترى الخيم واإلقامات المؤقتة إال ل. سكنية ثابتة
وفـي الحقـول فـي مواسـم جنـي       ،ينصبون خيامهم حول القرىووهي قليلة العدد، 

 . والقطن وخاصة في الزيتون ،المحاصيل

. / -12-راجع الجدول /عفرين من المناطق ذات الكثافة العالية نسبيا، .ويعتبر ريف م
، فهي مدينة عفرين فعلي، أما تجمعات السكن الرئيسية سكانيتجمع  300ففيها أكثر من 

كمركز للمنطقة وإلحدى النواحي اإلدارية السبعة، ومراكز النواحي الستة األخرى وهي 
كما توجد بعض القـرى  . جنديرس وشيخ الحديد ومعبطلي وراجو وبلبل وشران: بلدات

 .وغيرها… الكبيرة، مثل بعدنلي وكفرسفرة وجلمه وباسوطة وميدان أكبز

 لمسكن والقرية ا

مسـاحات مـن   و ،عـي امرالوالشـرب  مياه  حيث توفرت األولىقرى ال تأسست
وتقع معظم قـرى   .بعض أنواع الحبوب واألشجار المثمرة األراضي الصالحة لزراعة

منحتهـا تلـك   فعلى السفوح والمنحدرات الجبلية ومشارف الوديـان،  النواحي الجبلية 
 . ها يشرف على سقف اآلخرمنشكل مدرجات، كل منـزل التضاريس 

اسـتفاد  فقـد  قديمة أو بجوارها، الثرية األبنية األأطالل  بينلقرى أشيدت معظم او
ر يتوفلالقديمة  األرضية من اآلبار والصهاريجو، المساكنالسكان من أحجارها في بناء 

الطبيعية أو الصناعية التي كانـت تسـتخدم   المغاور والكهوف  وجود، إضافة إلى هايالم
 . للسكن أو إليواء المواشي
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الجـدار   يصبحدار السكن وأساساته عميقا في األرض، بحيث  ةأرضي تحفروقد 
أما . الدورية جراء الصيانةإلالوصول إلى سطحه  يسهلو، للمنزل قليل االرتفاعالخلفي 

وتُلَيس  ،شجار، ثم تلقى فوقها أغصان وطبقات من القشاألسقف الدار، فيغطى بجذوع 
 عـدد  فيهو، جدران فكانت بسماكة المتر تقريباالأما  .بطبقة من التراب المجبول بالتبن

 . وسطو اللصوص أيضا تقلبات الطقس ، حماية منمن النوافذ الضيقة قليل

منـزل التقليدي في الجبل في القرن التاسع عامة للمواصفات الوبشكل عام، كانت ال
 :عشر، على الشكل التالي

البـاب  . المكان وتضاريسه نحداراواجهة الدار نحو الجنوب غالبا، أو حسب اتجاه 
من المرفه بنى الدار وي .مقنطر أو مستند على جذوع األشجارعريض وقليل االرتفاع و

 مكانةحسب وذلك ، Qentirme "همرتْنْقَ "بنموذج يسمى  و قنطرتينأعلى قنطرة  الداخل
ـ  ،إلى أربع حجرات متصلةعادة الدار تقسم ف، وعدد أفرادها العائلة رة تخصص كل حج

 . لغرض معين

وأعمال الطـبخ، والحجـرة    موقد النارلعادة الحجرة األمامية الشرقية تخصص و
ـ  أما الحجرة .الغربية للجلوس واستقبال الزوار فتخصـص إليـواء    ةالشـرقي  ةالخلفي

وتخصص الحجرة الخلفية الغربية . ما شابهالحطب والتبن و الحيوانات المنزلية وتخزين
 . األخرى ش واللوازم المنزليةاووضع الفر من الغذاءلتخزين المونة

كتفى فـا قليل األهمية، أمرا سور ال، من يجعل هذا النمط المحصن للمنـزل الجبل
، أو فروع األشـجار  قليلة االرتفاع، تغطى بنبات البالن اليابسحجرية الناس بتحويطة 

 .عبارة عن قطعة خشبية التعيق إال حركة الماشية كانتأما البوابة ف

أن بيوت قرى الجبل كانت تبنى عادة بالحجر، أما  هنا، مالحظة الجديرة بالذكروال
المجفف بالماء والقش وبقطع من التراب المجبول كانت تبنى ، فوالعمق في سهل جومه
 .بأشعة الشمس

وتحسـن  النصف الثاني من القرن العشرين،  أواخرمنذ  في المنطقةتطور المسكن 
اد االعتنـاء  دزوا ،مواد البنـاء الحديثـة كاإلسـمنت   ئه في بنا، وأدخلت كبيرة بسرعة

بنى في يصار و ،متعدد الغرفوأصبح واسعا و .مظهره وتصميمه وتجهيزه من الداخلب
 ،الجبـل سـفح   علىكثيرا ما ترى القرية القديمة لذلك منبسطة، و ذات تضاريس أماكن

 .الطريق الرئيسية قرب حديثة في السهلبدورها الأخرى و
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 يةسكانال اتالمعلوم

 
 عدد السكان

م، وبلغ عدد سـكان القـرى   1892جرى أول إحصاء للسكان في قضاء كلس عام 
نطقـة  مالتي وردت أسماؤها في ذلك اإلحصاء، والتي تقع حاليا ضمن الحدود اإلدارية ل

: كان عدد سكان قضـاء كـردداغ كالتـالي    1922وفي عام . نسمة/ 23682/ عفرين
وحسـب   /.258، ص1الغـزي، ج / ،نسـمة  21823= 11389إناث +  10434ذكور

داغ دعدد نفوس قضـاء كـر  فقد كان ، 1932 –1927فرنسي بين سنوات اإلحصاء ال
 . )١(حوالي ثالثة وأربعين ألفاً

التجمعات  كافة صعوبة الوصول إلىلجميع تلك اإلحصاءات تقريبية، وذلك كانت 
 . والضرائب وغيرها من تسجيل أنفسهم تهربا من الجنديةالناس وخوف  السكنية،

المنطقة يـوم   فيأو المتواجدين المقيمين السكان عدد  كان، 1994تعداد  وبموجب
  .نسمة 190828إجراء اإلحصاء 

بأن عدد السكان  2004أيلول سنة  14-13كما أظهر تعداد السكان الذي جرى في 
عدل أسرة، أي بم 31404نسمة موزعين على  172095عفرين هو نطقة المقيمين في م

 /.-5-جدول /، فرد لألسرة الواحدة 5.48

 التركيب العمري

لم نتمكن من الحصول على إحصاءات وأرقام رسمية عن نسب الفئـات العمريـة   
سنذكر فقط عدد الذكور واإلناث دون تحديد الفئـات العمريـة،   لذلك و. لسكان المنطقة

وتعـداد عـام    2005لنهاية عـام  لمنطقة عفرين حسبما وردت في قيود السجل المدني 
 /.6-5جداول /، 2004

 

 

                                                 
كان كاتباً لدى المستشار الفرنسي في جبل األكراد وأخذ هذا الرقم من السيد علي أكرم جلوسي،  - ١

 .في بداية الثالثينات من القرن العشرين 
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  مجموعال إناث ذكور حيةناال

 136873       68634        68239 عفرين      

 52221         26155       26066 شران        

 51728         25869       25859 بلبل         

 71042         35169       35873 راجو        

 30350         15176 15174 شيخ الحديد   

 63401         31317      32084 جنديرس     

 54235         26909     27326 معبطلي      

  459850       229229    230621 المجموع     

 
 -5-الجدول 

 ))2005ة عام والجنس لنهاي .ناعدد المسجلين في سجالت األحوال المدنية حسب ال((
 
 

  مجموعال إناث ذكور حيةناال

 64758       31960        32798 عفرين      

 13632         6974       6658 شران        

 12573         6371       6202 بلبل         

 21955         10819       11136 راجو        

 13871         6857 7014 شيخ الحديد   

 32947         16167      16780 جنديرس     

 12359         6231     6128 معبطلي      

   172095       85379    86716 المجموع     

 
  -6-الجدول 

 ))2004بموجب تعداد  ،والجنسحي، اونتوزع السكان حسب ال((
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 الهجرة

 السكان دين أدناه، تفاوتا كبيرا بين عددالوار/ 8و  7/يالحظ من الجدولين 
وعدد المقيمين فعليا في المنطقة لنفس الفترة،  ،"النفوس"المسجلين في السجالت المدنية 

ويمثل الفارق في الجانب الرئيسي منه، حركة السكان ضمن المنطقة، ومنها إلى 
 .خارجها

تعداد السكان فـي  عمليات  حولولكن من الضروري بداية إبداء المالحظة التالية 
 :سوريا عموما

المبـاالة  و. عدم دقة اإلحصاءات السكانية، والخلل في آلية تنظيمها وإجرائهـا  -1
 .لجان المسح الميداني

وفي عمليات جمع مفردات األرقام الواردة في  ،وجود أخطاء كثيرة في التسجيل -2
 .السجالت

ويجعل الخلـل   عفرين،نطقة ومما يزيد االرتياب في نتائج إحصاءات السكان في م
نسمة،  190828كان  1994حسب تعداد بشبه مؤكدا، هو أن عدد السكان المقيمين فيها 

 .نسمة 172095أي بعد عشر سنوات إلى  2004بينما هبط العدد في إحصاء 

 

 ))التحوالت السكانية لثالث إحصاءات رسمية -7-الجدول ((

 

 

 

 

 عام

تعداد السجل 

المدني لسكان 

 عفريننطقة م

التعداد العام 

نطقة للسكان لم

 عفرين

الفارق ويمثل 

المقيمين خارج 

 المنطقة

النسبة المئوية 

لمن هاجر ويقيم 

 خارج المنطقة

1981 232004 133319 98685 42.5% 

1994 355566 190828 164738 46.33% 

2004 446293 172095 274198 61.43% 
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 النواحي

عدد المسجلين 
ــي                 فـــــ

المدني السجل 
ــام  ــة ع لنهاي

2004 

عدد المقيمـين  
ــام   ــداد ع بتع

2004  

ــارق  الف
ــين  بــ
المسجلين 
 والمقيمين 

النسبة المئوية 
ــوالت  للتحــ
ــكانية  الســـ

  "الهجرة"

 عفرين

 %20.570 9469 36562 46031 المدينة
 %67.059 58381 27678 87059 القرى

 %50.982 67852 65238 133090 المجموع 

 شران

 %11.320+  264+  2596 2332 البلدة
 %77.274 37526 11036 48562 القرى

 %73.214 37262 13632 50894 المجموع 

 بلبل

 %62.064 2850 1742 4592 البلدة
 %75.677 34519 11094 45613 القرى

 %74.432 37369 12836 50205 المجموع 

 راجو

 %22.722 918 3122 4040 البلدة
 %71.552 46707 18570 65277 القرى

 %68.704 47624 21692 69317 المجموع 

شيخ 
 الحديد

 %47.028 4495 5063 9558 البلدة
 %56.115 11263 8808 20071 القرى

 %53.184 15758 13871 29629 المجموع 

 جنديرس

 %34.036+  3469+ 13661 10192 البلدة
 %62.607 31624 18806 50430 القرى

 %46.443 28155 32467 60622 المجموع 

 معبطلي

 %73.855 5483 1941 7424 البلدة
 %74.689 33694 11418 45112 القرى

 %76.475 40177 12359 52536 المجموع 
 %23.146 19482 64687 84169 البلدات
 %70.060 253714 107410 362124 القرى

 %61.438 274196 172097 446293 مجموع المنطقة

 -8-الجدول
 ))2004عفرين عام .التحوالت السكانية حسب إحصاءات المسجلين والمقيمين في م((
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وبعد وضع المالحظات السابقة حول حقيقة اإلحصاءات الرسمية جانبا، وبالتـدقيق  
 :، يمكن استنتاج ما يلي/8/في معطيات الجدول 

، وهي تتـوزع علـى قـرى    %70.06نزوح هائل من قرى المنطقة بلغت نسبتها  -1
 :/-9-جدول / ،ي حسب التسلسل التالي من النسبة األعلى للهجرة إلى األدنىالنواح

 

 7 6 5 4 3 2 1 تسلسل
ــيخ  جنديرس عفرين راجو معبطلي بلبل شران حيةناقرى ال شـ

 الحديد
ــة  ــبة المئوي النس

 %للهجرة 
77.27 75.68 74.69 71.55 67.06 62.61 56.12 

 ))لمنطقةنسب التحوالت السكانية لقرى ا -9-جدول ((

، وهي موزعة من األعلى %23.146تحوالت سكانية في البلدات نسبتها اإلجمالية  -2
 /:10جدول /إلى األدنى حسب التسلسل التالي، 

 7 6 4 3 3 2 1 تسلسل

ــيخ  بلبل معبطلي حيةنامركز ال شـ
 الحديد

 جنديرس شران عفرين  راجو

النسبة المئويـة  
 %للهجرة 

73.85 62.06 47.03 22.72 20.60 +11.32 +34.07 

 ))نسب التحوالت السكانية للمدن والبلدات -10-جدول ((

. في بلدتي جنديرس وشران، ازديادا في عدد القيمين /10/يالحظ في الجدول رقم 
 .معدل النقص في بلدتي معبطلي وبلبل أرقاما عالية جدا فيما بلغ

 .%61.121بلغت النسبة العامة للهجرة إلى خارج المنطقة  -3

 ،تشير األرقام إلى حدوث هجرة كثيفة من قرى النواحي ذات التضـاريس الجبليـة   -4
حيث تقل المساحات الصالحة للزراعة، وال تتأمن متطلبات المعيشة، إضافة إلى عوامل 

 .أخرى كنقص الخدمات وغيرها

تشير الحركة السكانية في مراكز النواحي، إلى تناقص عدد السكان فـي البلـدات    -5
مثل بلبل ومعبطلي، بينما ازداد عدد سـكان تلـك ذات المواقـع     ،"جغرافيا "مشية الها

 .  الجغرافية المناسبة، مثل شران وجنديرس
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 :"محلية وداخلية وخارجية"تقسم الهجرة بحسب اتجاهها إلى ثالثة أنواع، 

 : الهجرة المحلية –أ 

دة أو تجمـع سـكاني   أقرب بل في واإلقامةتتم بتغيير مكان اإلقامة ضمن المنطقة، 
وفرص أفضل للعمل والبقاء قريبا من األراضـي والممتلكـات    ،تتوفر فيه خدمات أكثر

العائلية في القرية األصلية، ومعظم هؤالء يحوزون على دورٍ للسكن وأراض زراعيـة  
 .في قراهم بصرف النظر عن مساحتها

 : الهجرة الداخلية -ب

ون نحو أقرب مدينـة يمكـن أن تـوفر    تشكل النسبة األكبر من الهجرة، وتكهي و
ومن هؤالء المهاجرين من يملك مساحات صغيرة مـن  . فرصا أفضل للعمل والمعيشية
ويحافظون على اتصالهم بها، وقد يملكـون فيهـا دورا    ،األراضي الزراعية في قراهم

بدأت الهجرة الداخلية من المنطقة بشكلها الواسـع فـي سـتينات القـرن     . للسكن أيضا
أمـا الوجهـة األساسـية    . ن، حينما بدء العمل ببناء سد الثورة على نهر الفراتالعشري

سـكان  خاصـة  والحالية للمهاجرين فهي مدينة حلب، كما يتوجه بعضهم صوب دمشق 
 .أخرى يهاجر عدد البأس به إلى مدن سوريةكما بلبل،  حيةنا

 : الهجرة الخارجية -ج

وقد بدأت منذ بداية عقد الستينات من . ياتتم نحو المهاجر األوربية وخاصة إلى ألمان
، ثـم تحولـت إلـى    يتها ألسباب دراسية وسياسية أحياناًابدفي القرن العشرين، وكانت 
 .ازدادت وتيرتها حتى نهاية القرن العشرين ،هجرة اقتصادية واسعة
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 كثافة السكان وتوزعهم
عفرين بنوعيهـا،  نطقة ي مكثافة السكان ف/ 12و 11/يبين الجدوالن الواردان أدناه 

استنادا إلى عدد السكان فـي قيـود السـجل    ) النظرية(الكثافة العامة واإلنتاجية : األول
وذلـك حسـب    ،)الحقيقية(الكثافة العامة واإلنتاجية : والثاني، 2004المدني لنهاية عام 
  .2004نتائج إحصاء عام 

 .))، الكثافة النظرية2004كثافة السكان بموجب قيودالسجل المدني لنهاية عام (( -11-جدول 

 .))، الكثافة الحقيقية 2004كثافة السكان بموجب تعداد  -12-جدول ((

تسلسل النواحي    
 حسب الكثافة

ــوع  مجمـ
 المسجلين

 

 حةالمسا
 2كم

الكثافة 
 العامة

 2كم1/نسمة

المساحة العامة 
الصالحة للزراعة في 

 المنطقة
 

الكثافة اإلنتاجية 
 هكتار/نسمة

 

ــرين  عفــ
 المركز

133090 377.76 362.1 

 224.9 229.95 50205 بلبل
 220.46 245.74 52536 معبطلي
 201.8 352.35 69317 راجو

 195 325.1 60622 جنديرس
 182.8 165.5 29629 الحديدشيخ 
 157.76 331.35 50894 شران
 المجموع 

446293 2027.75 220.065 
 3.514 هـ127000

 هـ/نسمة

تسلسل النواحي    
 حسب الكثافة

تعداد 
 السكان

 المقيمين

المساحة 
 2لعامة كما

الكثافة 
 العامة

 2كم1/نسمة

المساحة العامة 
الصالحة للزراعة في 

 المنطقة

الكثافة اإلنتاجية 
 هكتار/نسمة

 172.59 377.76 65238 عفرين المركز

 99.89 325.1 32467 جنديرس

 83.56 165.5 13871 شيخ الحديد

 61.62 352.35 21692 راجو

 55.80 229.95 12836 بلبل

 50.23 245.74 12359 معبطلي

 41.18 331.35 13632 شران

 هـ/نسمة 1.355 هـ 127000 84.86 2027.75 172097  مجموع
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استخالص وباالستناد على اإلحصاءات واألرقام الواردة في هذين الجدولين، يمكننا 
 :موضوع كثافة السكان التالية حول النتائج

 : الكثافة العامة -أ

، فإن الكثافـة  2004استنادا إلى عدد السكان في قيود السجل المدني لنهاية عام  .1
، وهي تتوزع على النواحي حسب 2كم/نسمة 220.065العامة للسكان في المنطقة تبلغ 

 :من األعلى إلى األدنى ،الترتيب التالي
 .شران -7. جنديرس -6. شيخ الحديد -5.  معبطلي -4.  راجو -3.  لبلب -2.  عفرين -1

، فـإن  2004واستنادا إلى عدد السكان المقيمين في المنطقة حسب إحصاء عام  .2
، وهي تتوزع علـى النـواحي   2كم/نسمة 84.64الكثافة العامة للسكان في المنطقة تبلغ 

 :من األعلى إلى األدنى ،حسب الترتيب التالي
 .شران -7.  معبطلي -6 .بلبل -5. راجو -4. شيخ الحديد -3. جنديرس -2. فرينع -1

 :الكثافة اإلنتاجية -ب

 .هـ لمجمل المنطقة/نسمة 3.514تبلغ  2004حسب السجل المدني لنهاية عام  .1
 .هـ لمجمل المنطقة/نسمة 1.355تبلغ  2004واعتمادا على إحصاء  .2

 ، يشير إلىحية حسب اإلحصاءين المذكوريننال إن تسلسل نسب الكثافة السكانية لك
كما فـي   ،انخفاض كثافة السكان في النواحي الشمالية ذات التضاريس الجبلية: ما يلي

المياه، بنواحي معبطلي وبلبل وراجو، حيث التتيح المساحات الزراعية الضيقة والفقيرة 
حين ترتفع تلك الكثافـة  في . فرصا جديدة لتوسيع االستثمار الزراعي والزراعة المكثفة
وتوفر  ،واألراضي الخصبة ،في النواحي الجنوبية والغربية ذات التضاريس المنخفضة

وقد حدث معظـم  . المركز وجنديرس وشيخ الحديد-مياه الري، كما في نواحي عفرين
االنزياح السكاني عبر الهجرة الداخلية، حينما ترك سكان قرى النواحي الجبلية قـراهم  

متجهين إلى خارجها، فيما بقي سكان النواحي الجنوبية والغربية مقيمون في ومنطقتهم 
 .حيةناقراهم أو بدلوا مكان إقامتهم من القرية إلى مركز ال

باألرقام الرسمية لعدد سكان كـل مدينـة    /13جـدول / ةول تفصيلياجد هنا وسنورد
، وذلـك  2004، في النصف الثاني من عـام  نطقة عفرينوبلدة وقرية ومزرعة في م

وكذلك عـدد المسـجلين فـي    . 2004آب  14و13حسب تعداد السكان الذي جرى في 
الكتابة العربيـة واألرقـام مـن موقـع حسـو      /، 2004سجالت قيود النفوس في نهاية عام 

واألسماء مـن   ،الكردية باألبجديةالمحلية الحقيقية للقرى وقد كتبنا األسماء . /االلكتروني
 :األسماء بعد التعريب بالخط المائلبجانبها ، ولعاديالعهد العثماني بالخط ا
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 Devera Navend – Efrînعفرين  –المركز  حيةنا
 

 أسم القرية أو المزرعة
 بعد التعريب/ قبل التعريب

 االسم الشعبي المتداول 
 2004عدد السكان لعام 

 سجل مدني تعداد 
 Bênê 1142 3925 أبين 1
 Inabkê 879 4322' أناب 2
 Îska 1116 1757 إسكان 3
 Bablîtê 164 2187 بابليت 4
 Basûtê  2389 4050 باسوطه 5
 Basilê 512 2875 باصلحايا 6
 Basûfanê  901 2014 باصوفان 7
 Bi'iyê 626 862 باعي  8
 Pitêtê 54 275   بتيته 9
 Beradê 1229 1325 براد 10
 Birc Ĥêderê 616 911 برج حيدر 11
 Bircê 1224 1908 برج عبداهللا/  برج عبدالو 12
 Tirtewîlê  211 1123 تل طويل 13
 Tilifê 200 788 تلف 14
 105 ؟ Cidêdê  جديدة كرسانه/  جديدة 15
 Cilbirê 461 1511 جلبل 16
 Cûmkê 28 456 الجميله/  جومكه 17
 غير مسكونة Şêx Seydo(Seydî) )شيخ سيدو(شيخ سيدي  18

 Coqê 1131 5360 الخضراء/ جويق  19
 Xalta 26 256 خالديه/ خالتان   20
 Xurêbkê 654 1382 خربة الحياة 21
 Xelnêrê 122 1168 النيرة/ خلنير  22
 10 غير مسكونة Rotenk   روتنك 23
24 

ضمن  أصبحت Zêdiyê زيادية
 مدينة عفرين

408 

 Zaretê 1009 1828 الزيارة / تل زيارةچ 25
 67 غير مسكونة Şehrenlî    شهرانلي  26
 Mezre’ê 383 665 شوارغة األرز 27
 Şewarxa 1095 352 شوارغة الجوز 28
 Şadêrê 714 1259 شيخ الدير/  شيح الدير 29
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 Soxĝanekê 311 911 البصليه/ وغانة ص 30
 Turindê 706 3251 الظريفه/ رندة ط 31
 Efrîn 36562 46031 عفرين 32
 Aqîbê 1040 3107 عقيبه 33
 Endarê 248 573 عيندارة 34
 Gazê 51 534 تل غازي/ غازي تبه  35
 Xezîwê 1413 2086 غزاويه 36
 Fafirtîn 507 703 فافرتين 37
 Kurzêlê 1548 3460 قرزيحل 38
 Eşqîbar/Qîbarê 743 6020' الهوى/ عرشقيبار  39
 Kîbêşînê 583 920 كباشين 40
 129 مسكونةغير  Kersanê )كرسنطاش(كرسانة  41
 Keferbetrê 63 273 كفر بطرة 42
 Keferzîtê 727 1212 كفرزيد/  ر زيتفك 43
 Keferşîlê 271 972 كفر شيل 44
 426 ؟ Kefermizê كفر مز 45
 136 ؟ Kefernebo  كفر نبو 46
 Keferdelê jêrin 282 1424 كفردلي تحتاني 47
 Keferdelê jorin 198 1610 كفردلي فوقاني 48
 Kifêrê 213 555 كفير 49
 Gu. Mezin 109 774 ةالكبير / بيوك أوبة 50
 Kokebê  173 1350 كوكبة 51
 Kîmarê 660 2131 كيمار 52
 Mêremînê 810 6169 مريمين 53
 Maratê 1134 4558 معراته 54
 626 ؟ Me'riskê معرسة الخطيب 55
 ؟ ؟ Gu.Atêr المستورة/ استارو  56
  Endîbê' عين ديبة 57

 ةمواقع غير مسكون
  
  

 Dêrmişmiş ديرمشمش 58
 Keferlab كفرالب 59
 Keferbelê كفربله ٦٠
  Zirêgatê زريقات ٦١

 ؟
 

٦٢ 
 Gobekê كوبله
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 Devera Cindirêsê                                جنديرس حيةنا

 االسم الشعبي المتداول قبل التعريب أسم القرية أو المزرعة
 2004عام لعدد السكان 

 جل مدنيس تعداد 
شرقي وأبو كعب  أبو كعب 1

 غربي
Abû ke'bê Şerqî û 
Xerbî 

 215 ؟

 Aşkê Şerqî 239 1198  أشكان شرقي 2
 Aşkê Xerbî 947 1106 اشكان غربي 3
 Axcelê 610 996 البياضة/ آغجلة  4
 1516 ؟ Baflor الزهرة/ بافللور  5
 Til Ĥemo  257 244 تل حمو 6
 Til silorê 533 704 تل سلور 7
 Çeqelê Cûmê 346 1174 جوم/ قللي جومچ 8
 Celemê 4139 3475 جلمه 9

 526 ؟ Ĥemêlkê جميل/ ميلك ح 10
 Cindirês 13661 10192   جنديرس 11
 Çobana 143 448 جوبان/ وبانليچ 12
 Çolaqa 256 1502  جلق/ ولقان چ 13
 Ĥec Îskenderê 391 1123 حاج اسكتدر 14
 Ĥec Ĥesena  320 1361 حاج حسن /حاج حسنلي 15
 1378 ؟ Ĥecilerê الحجاج/ حاجيلر 16
 Ĥemamê 848 2954  حمام 17
 1159 ؟ Xeltê Şerqî خالطان شرقي  18
 Xeltê Xerbî 335 947 خالطان غربي  19

                                                 
 .، وسكانها من األكراد1975ألحقت هذه القرى الستة بمنطقة اعزاز عام  - ١

  Bircilqazê )برج القاز(برج القاص -1 63
 
 
 
 ؟

  
 

 Gu.Mezin زوق الكبير -2 64
 Başemrê باشمرة -3 65
 Kilotê )كلوته(كيلوته  -4 66
 Xirabî Şêx 'Eqîl خربة شيخ عقيل -5 67
  Meyasê  )١(مياسة -6 68

 133090 65238 المركز -عفرين مجموع عدد سكان
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 Xerza 70 688 خرزان 20
 Dêrbelûtê 465 742 دير بلوط 21
  ,Dêwê Jêrin ديوان تحتاني 22

Dêwê Ĥoko    

 391 غير مسكونة

 Dêwê Jorin  208 582 ديوان فوقاني 23
 Remediyê 759 783 رماديه 24
 687 ؟ Remedena رمضان/ رمضانلي 25
 Zelaqê Şerqî û شرقي وغربي زالقة 26

Xerbî 
 36 ؟

 342 ؟ Sifriyê سفرية 27
 Sindiyankê 134 556 زندة/  سنديانكي 28
 Firêriyê 1120 1504 فريرية 29
 Faqira 275 1666 ألسوداالرأس  ،قره باش/فقيران 30
 Qujûma 635 1182 الضخم/ قوجه مان  31
 280 ؟ Qurbê قوربة 32
 539 ؟ Qîlê قيلة 33
 Ke'nêgewrkê 247 1021 شيخ عبدالرحمن 34
 Gewrika 358 2242 الفسحة/ كاوركان 35
 Kefersefrê 2150 4029 كفر صفرة 36
 Bircikê 89 627 رج كوشب/ كموش برج 37
 Kora 724 1869 كوران 38
 Gorda 114 1328 كوردان /كوردانلي 39
 Mehmediyê Şerqî û شرقي وغربي محمدية 40

Xerbî 
 312 ؟

 38 غير مسكونة Medaya مدايا 41
 Merwanê Jêrin   726 نة تحتانيامرو 42
 Merwanê Jorin 1222 572 نة فوقانيامرو 43
 Miskê jorin û jêrin 569 1376 اني وتحتانيفوق مسكة 44
 Mile Xelîla 95 547 شيخ خليل /منال خليل 45
 Nisriyê 208 990 نسرية 46
 1060 ؟ Ĥêkiçê بدر/ ه چهيك 47
 1689 ؟ Yalanqozê الريحان/ يالنقوز 48
 ؟  Tetera تاتار/ تاتارانلي  ٤٩
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 غير مسكونة Gu.Fîlik فيلك ٥٠

 Elemdar' علمدار ٥١
 Çamli bêl جاملي بيل ٥٢

 ؟ Qulkê, Gu.'Elûş قلكي ٥٣

 Zareta Şêx زيارة شيخ عبدالرحمن ٥٤
Ebdirehmên 

 واحدة تسكنها أسرة

 صارت ضمن بلدة جنديرس  Rif'etiyê رفعتية ٥٥

 ؟ Ĥesîrkê حسيركي ٥٦

 60622 32467 جنديرساحية ن مجموع عدد سكان
 

                                          Devera Şiyêشيخ الحديد  حيةنا

 االسم الشعبي المتداول أسم القرية أو المزرعة
 ٢٠٠٤  عاملعدد السكان 

 سجل مدني تعداد 
 ٢٣٩٢ ١١٨٤ Erendê المزينة/ أرندة  ١
 Anqelê û Xirabê وخربة آنقله أنقلة ٢

Anqelê 
٢٠٠٧ ١٢٩٩ 

 ١٦١ ? Baziya البازية /نلي ياباز ٣
 ٦٦٨ ٢٩٨ Çeqelê Jêrin الثعالب وادي/ قاللي تحتانيچ ٤

 ٥٤٨ ?  Ĥec Bilal حاج بالل ٥
 ١٤٣٨ ٤٨٧   Gu. Xelîl الوردية/ خليل كولكو  ٦
 ٢٠٥١ ٥٦٥ Tirmûşa درمش /يدرمشكانل ٧
 Gu.Xelê، Çeqelê ةليالسه/ سعولجك  ٨

Me'mikêÇeqelê Jorin  
١٠١٠ ٤١١ 

 ٢٦٧٠ ١٣٠٨ Senarê سنارة ٩
 ٩٥٥٨ ٥٠٦٣ Şiyê شيخ الحديد ١٠
 تل /قالليچ، قالليچشيخ  ١١

 الثعالب
Çeqelê Mamedê ١٥٠٨ ٤٩٧ 

 ١٣٢٨ ٥٧٣ Alkana الصاتي/ اتي أوشاغيس ١٢
 ٢٦٥٩ ١٥٠٢ Qermîtliq الخزفية/ لق تمه قر ١٣
 ٢١٩ ?  Kela الملساء/ كالنلي  ١٤
 ٥٥٣ ٢٩١ mistika مستكان/ مستكانلي ١٥
 ٨٥٩ ٣٩٣ Şiketka  مغار/ مغارجق  ١٦
 غير مسكونة Xirabî Baziya خربة البازية/ خربة بازيانلي ١٧

 ٢٩٦٢٩ ١٣٨٧١ ناحية شيخ الحديد مجموع عدد سكان 
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 Devera Mabetaالمعبطلي                                      حيةنا

 2004عام لعدد السكان   أسم القرية أو المزرعة
 سجل مدني عداد ت لمتداولااالسم الشعبي 

 Avraz 473 790 أبرز 1
 Emara 250 637' أنبار/ أنبارلي  2
 Kaxrê 876 3970 ياخور/ إيكي آخور  3
 513 ؟ Gu.Ĥeyatê  الحياة 4
 Brîmce 375 1928 برماجه/ برمجه  5
 235 ؟ Çomazna البلوطيه/ ومازانلي ج 6
 Ĥec Qasma 84 567 حاج قاسم/ حاج قاسملي 7
 Ĥemlorik Gu.Ĥebo 129 798  الدفلة/  حملورك 8
 Reca 160 648 حمو راجو 9

 843 ؟ Xaziyanê Jêrin  خازيان تحتاني 10
 646 ؟ Xaziyanê Jorin خازيان فوقاني 11
 Dargirê 424 2995 دار كبير/ داركير  12
 425 ؟ Dela الداليه/ داليانلي  13
 990 ؟ Şêtana رحمانيه/ شيطانلي  14
 Rûta 201 744 المعزولة/ لي لنطارو 15
 482 ؟ Gu.Selo سليمانالمزرعة / سلو  16
 Sêmalka 457 928 السحال/ السمال/ مالك يس 17
 Sêwiya 536 780 اليتيمه/ زلي وأوكس 18
 Gu. Şorbe 266 1124  الشوربة/ شوربة أوغلي  19
 Şêx Kêlê 82 723 الشيخ األقرع/ شيخ كيلو  20
 Şêxûtka  529 969 الشيخاني/ شيخ هيتكو  21
 Şîtka 345 1350 شيركان/ شيركانلي  22
 Satiya 181 955 العطية/  ليصاتيان 23
 1141 ؟ Sariya لصفراءا/ صاري أوشاغي 24
  ,Ereba' أوالد العرب  /عرب أوشاغي 25

Erebê Ĥemşelek 
2189 3186 

 381 ؟  Ereb Şêxo' شيخ العرب/ عرب شيخو  26
 ,Mala Sîno, Goçera غربي  جرعين الح 27

Gu.Omo  
 1297 ؟

 ؟ Mala Xelî Pîrê وسطى عين الحجر 28

 ؟ Ên' Ĥecer Şerq شرقي عين الحجر 30
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 125 ؟ Qitraniyê قطران/ قطرانلي  31
 1895 ؟ Qenterê قنطرة 32
 Gemrûkê 858 2647 الجمركية/ مروك گ 33
 1325  ؟ Gobekê, Gulîka الصرة/ گوبك   34
الظاهرة / كوركان تحتاني 35

 التحتانية
Kurkê Jêrin 178 909 

 Kurkê Jorin 208 1370 الظاهرة العليا /كوركان فوقاني 36
 Kokanê Jorin 130 2041  جزرونيةال/  فوقانيكوكان  37
 جزرونيةال/  تحتاني كوكان 38

 ةتحتانيال
Kokanê Jorin ؟ ؟ 

 Kêl Îbo 89 334 األقرع مزرعة/ كيل إيبو  39
 Mist'eşûra 149 500 عاشور/ مستو عاشور 40
 Mabeta 1941 7424 المعبطلي 41
 Me'serkê 294 973 المعصرة/ معصرجق  42
 ,Mîrka,Gundî Ĥusê األميرية/ ميركان  43

Ĥemtato  
955 2948 

  Xirabê Rûtê المنعزلة/ روطو  ٤4
 ؟
 

 Birka )بركة(قشلة  45
 Elcara' علي جارو 46

 52536 12359 ناحية معبطلي مجموع عدد سكان
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 Devera Reco                                                  ناحية راجو

 االسم الشعبي المتداول المزرعة أسم القرية أو
  عاملعدد السكان 
٢٠٠٤ 

 سجل مدني تعداد 
 ١١١٧ ٣١٣ Edema' اده/ أده مانلي  ١
 ٣٩٦ ?  Banîkê بان/ بانيك  ٢
 ١٥٧٠ ٢٣٤  Berbenê بربند ٣
 ٥١٤٦ ٢٧٢٢ Be'dîna بيت عدين/ بعدنلي ٤
 ١٩٨١ ٦٤٢ Bilêlko بالليه / بالليكو ٥
 ٦٩٧ ?  Gazê تليلة /تبه كوي  ٦
 ١٦٧٥ ٣١١ Gu.Qêsim رينئالب/ تال قويوچ ٧
 ٣٤٤ ٢٠ Çerxûta  المسنة/ رختليچ ٨
 ٣٢١٥ ٦٣٠ Çeqmaqê Mezin كبير صوان /رق كبيمقچ ٩
 ٦٨٢ ١٠٩  Çeqmaqê Çûçik صغير صوان /رقمق صغيچ ١٠
 ٢٢٩ ١٧٢ Gu.Çêqilme جلقمه/  مهلقج ١١
 ١٣١٧ ٣٤٤ Çençeliya  جنجلة/  نجليج ١٢
 ٩٠٣ ١٥٤ Cela الغزالن / جيالنلي ١٣
 ٨٥٢ ١٣٣ Gu. Çiyê الجبليه/ اغ أوبه سي ط ١٤
 ٥٤٤ ١١٥ Çobana الراعي / وبانليچ ١٥
 ٣٩٦٨ ٦٢٦ Ĥec Xelîl يلحاج خل ١٦
 ٧٣٠ ١٣١ Ĥucemala جمانح / حجمانلي ١٧
 ٣٧٩ ٣١٩ Ĥêcîka الحجيج / جيكانلياح ١٨
 ٥٢٩ ؟ Gu. Ĥesen نيةيالحس /حسن كلكاوي ١٩
 ١٥٨٢ ٥٢٥  Gu.Qopê Ĥemşelekê حمشو / حمشلك ٢٠
 ١٠٢٢ ٢٨٢ Gu. Dêwrîş الدرويشية / درويش أوبه سي ٢١
 ٢٠٩٨ ٨٥٦ Dumilya األمسية/ دومبللي  ٢٢
 ٤٠٤٠ ٣١٢٢ Reco راجو ٢٣
 ٧٦٧ ٢١٣ Zerka طلهلا / زركانلي ٢٤
 ٨٩ ? Sorkê سور / سورك ٢٥
 ٢٥٧٦ ٤٤٢ Sêmala يةثاللثا  /راجو سيمالك   ٢٦
 ٤١٥ ١٩٣  Şediya  الشديان/ شديانلي ٢٧
 ٤١٩ ? Şêx Bila )مزرعة( شيخ بالل ٢٨
 ٥٥٧ ١١٢ Gu. Şêx الشيوخ / شيخلر أوبه سي ٢٩
 ٩٩٣ ٧١٦ Şêx Mihemed شيخ محمد/  شيخ محمدلي ٣٠
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 ١٦٨٨ ١٨٦ Dodo ضوضو ٣١
 ٢٠١٠ ٣٧٥ Etmana' عطمان/  عطمانلي ٣٢
 ٧٨٥ ١٧٤ Elendara' علم دار/  علمدار ٣٣
 ١٠٠٢ ٥٢٤ Umera' عمر/  عمر اوشاغي ٣٤
 ٥٣٥ ٤٣ Elbbîskê' العلياء / علي بسكي ٣٥
 ٩٢٠ ٢٥٦ Qere Baba السوده / قره بابا ٣٦
 ١٧٥٦ ٦٧٥ Gu. Qude المرتفعة / قوده كوي ٣٧
 ٢٦٢٤ ٨٠٨ Gewenda ءالبترا/ اونده ك ٣٨
 ٤٧٤ ?  Kurê النصر / كري ٣٩
 ٦٧٠ ٣٩٢ Kum Reşê الطاقية / كمرش ٤٠
 ٩٤٧ ٢٠٣ Kûra كوران/ لي كوران ٤١
 ١٠٥٣ ٢٩٢ Kosa كوسان/  كوسانلي ٤٢
 ٧٠٢ ٨٥ Goliyê Jorin وقانيضحاك ف  /كوليان فوقاني ٤٣
 ٥٢١ ١٧٧ Goliyê Jêrin حتانيضحاك ت /كوليان تحتاني ٤٤
 ١٧٧٨ ٣٩٢ Memala الثدي/ ماملي  ٤٥
 ٢٠٢٣ ٤٢٤ Maseka ماسيكان /ماسكانلي ٤٦
 ٣٤٢٨ ١٣٥٩ Me'mala المعامل/ معمل اوشاغي ٤٧
 ٢٥٥١ ٣٥٩  Gu. Mûskê وسيهم/ ه سيموسيك اوب ٤٨
 ,Stesûnê الميدان/ ميدان اكبس ٤٩

Meydan Ekbez 
١١٦٦ ١٣٠٢ 

 ٦٥٢ ? Hopka القادرية / هوبكانلي ٥٠
 ٨٠١ ١٥٣ Holîlê هليل / هوليلو ٥١
 ٣٩٩ ?   Welîklî الولي  /واليكلي ٥٢
 731  ٧٧ Penêreka بندرك/ بنيرك  ٥٣
  Gu.Ĥeyder, 'Eltaniya الحيدرية/ حيدراوبه سي  ٥٤

 Çe'inka النقشة /جعنكلي  ٥٥ ؟
  Xirabî Silûg السلوك/ راب سلوك خ ٥٦

 غير مسكونة
 

 Ereblî' عروبة/ عربلي  ٥٧
 Qestel قسطل ٥٨
 Firfirkê Jêrin, Şêx فرفرة تحتاني/ فرفريك تحتاني  ٥٩

Evdal 
 ؟

  Firfirkê Jorin فرفرة فوقاني/ فرفريك فوقاني  ٦٠
 

 غير مسكونة
 

 Tilî Kşûr تل كاشور ٦١
 Erdê Dolê أرض الدولة ٦٢
 Xirabî Qewala خراب قوالي ٦٣
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 Devera Bilbilêبلبل                                      حيةنا

 2004عام لعدد السكان  االسم الشعبي المتداول أسم القرية أو المزرعة
 سجل مدني تعداد 

 Ubila 368 872' آبل/ أبل أوشاغي  1
 Gu. Bêxçe 75 690 باقجه/ ة قوناق چباق 2
 Baliya 88 1040 بالي/ بالي كوي  3
 423 ؟ Berkaşê بركشة/ بركشلي  4
 Gu.Bêkê 143 1112 هأوب/ بك أوبة سي  5
 Bilbilê 1742 4592    بلبل 6
 Bîbaka 347 1267 الطفلة/ بيك أوشاغي  8
 Gu. Bêlê 158 1438 بيالن/ بيالن كوي  9
 Ĥesen Dêra 596 1893 دير حسن/ حسن ديرلي 10
 Xidiriya 810 2545 خضر/ خضريانلي  11
 Xelîlaka 423 2062 الخليل/ خليالك أوشاغي 12
 Gundî Dîkê 361 850 الديك/ ديك أوبه سي  13
 1569 ؟ Ze'rê زعرة/ زعري 14
 Si'iriya 206 762 سعرةمال/ ، سعركانليانلييسعر 15
 Şêrqiya 189 1072 شرقان/ شرقانلي  16
 Şingêl 263 679 شنكل/ شنكيل  17
 Şêxorz 478 2657 )خوروس(شيخ خورز  18
 Gu. Kerê 173 1102 صاغر/ صاغر أوبه سي 19
 Xilalka 693 3299 المروية/ صوالقلي  20
 Ebûdan 415 563' عبودان 21
 Eşûnê 193 591' عشاني/عشونة  22
 359 ؟ Ziving  يناعشمزرعة /  زفنك 23
 Eli Kera 224 691' علي األطرش/ عليكار  24
 Uga 264 2405' عوكان/ عوكانلي  25
 189 ؟ Qarşiqa قارشق 26
 Qaşa 126 641 الحاجب/ قاش أوغلي  27
 Qizilbaşa 268 833 الرأس األحمر/ قزلباش 28
 Qorta 201 1305 هوزان /أوشاغيقورت  29
 Qornê 371 1391 قورنة 30
 Qiri Golê 592 2265 اليابسة/ قوري كول  31
 Qota 373 2131 قوطان/ قوطانلي  32

 Xirabî Mecî خراب مجيد ٦٤
 ؟ Xirab Sinaq خراب سماق ٦٥

 ٦٩٣١٧ ٢١٦٩٢ ناحية راجو سكان مجموع عدد
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 Kotana 616 2287 المدهللا/ كوتانلي  33
 Kurzêl 181 730 السعيدة/ كورزيل  34
 Kêla 356 1195 السمحة /كيالنلي  35
 162 ؟ Topel Meĥmûd المحمودية/ محمود أوبه سي 36
 Gu. Kurdo 162 532 العالية/ هاي أوغلي  37
 Heyama 201 907 النور/ هياملي  38
 Qestelê Miqdêd 837 373 شرقان مزرعة  /مقداد  شرقانلي 39
  Dupîra دبير/ دوبيرو  ٤٠

 
 
 
 ؟

 

 Ĥazira حاضر/ حاضرو  ٤١
 Çolaqa )١(االكتع/ جوالقلي  ٤٢

 Elî Bego' علي بك ٤٣
 Gu.Ĥeftêr حفتارو ٤٤
 Malê Jarê, 'Elcara علي جارو ٤٥
 Cirqa جرمقانلي 46

 50205 12836 ناحية بلبل مجموع عدد سكان
 

                                          Devera Şeraشران حيةنا

 االسم الشعبي المتداول أسم القرية أو المزرعة
 2004م عالعدد السكان 

 سجل مدني تعداد
 Alciya 160 1253 آليجي 1
 132  غير مسكونة  Tilîlaqê  الصنوبرية، تليالق 2
 Îkîdamê 113 708 دامه/ ايكي دام  3
 Baflûnê 172 593 بافليون 4
 Pelûsankê 6 551 بلورية/ بللورسنك  5
 Çema 427 939 جمان/ مانلي چ 6
 Gu. Elkê 310 538 حلوبي صغير 7
 Ĥilûbiyê 103 361  حلوبي كبير 8
 4085 ؟ Xirabî Şera خرابة شران 9

 42  غير مسكونة Dûdêrê  لداوديةا /دوديرلي 10
 Diraqliya 226 1146 دوراقا/ دوراقلي  11
 Dêrsiwaên 807 3673 دير صوان 12
 Dîkmedaşê 237 731 العمود/ ديكمه طاش 13
 Zêtûnekê 231 845 الزيتونة/ زيتوناك  14

                                                 
 .ذه القريةعلى بعد عدة مئات جنوبي ه Miĥa) محا(توجد قرية صغيرة تسمى  - ١
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 Serîncekê 129 734 لسعرا/ سعرنجك  15
 2776 ؟ Sînka سنكري/ سنكرلي  16
 Şera 2596 2332 شران 17
 Şîlte'tê 167 262 شلتاح 18
 Ereb wêranê 102 411 العروبة/ عرب ويران 19
 Be'rava 233 699 علي بازان/  علي بازانلي 20
 Omer Simo 73 630 سيم/ عمر سمو  21
 Omera 413 897  العمرية/  رانليعم 22
 7  غير مسكونة Qetlebiyê   الجوز عين /قوزلي بيكار 23
 Gu. Dewrîş  274 964 القارة/ قارقين صغير 24
 Qerqlîna 128 377 البستان الكبير/ بيوك قارقين 25
 Qitmê 1215 5527 قاطمه 26
 Qeredepe 625 1199 تل األسود/ قرة تبة  27
 Qestela Elî Cindo  645 2094 قسطل جند/  دوقسطل جن 28
 Qestelê Kîşik 202 526 القسطل/ قسطل كشك 29
 /قورت قوالق صغير 30

 الديب الصغير 
Qurtqulaqê Çûçik 54 850 

 Qurtqulaqê mezin 360 2478 الديب الكبير/ قورت قوالق كبير 31
 Keferomê 144 682 كفروم 32
 Serê kaniyê 459 750 كفرجنة 33
 Gubelê 370 504 قطيرة/ كوبه لك  34
 34 ؟ Kortikê الحفرة /كورتك 35
 Metîna 336 1934 الضحى/ ماتنلي  36
 Mersewa 264 535 مرساوا 37
 Meşalê 282 999 مشعلة 38
 Meydankê 1283 4725 الميدان/ ميدانكي  39
 Naza 300 1959 المحببة/ ناز أوشاغي  40
 Wêreganê 186 412 اعةالبي/ ويركان  41
   Elîqîna' جديدة القسطل/ جديدة قسطل جندو  ٤٢

 Yazi baĝ )١(الكروم/ يازي باغ  ٤٣ ؟ 

 50894 13632 ناحية شران مجموع عدد سكان
 ))عفريننطقة جدول بالمعلومات اإلحصائية لعدد السكان في نواحي م -13((

                                                 
 .1988ضمت إلى منطقة اعزاز عام  - ١

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-66- 
 

 الثالثلبحث ا
 

 

 

 الحياة االقتصادية

 

ن منطقة جبل الكرد في معيشتهم حتى منتصف القرن العشـرين، علـى   اعتمد سكا
بعد تلك الفترة، أخذت الزراعة المقـام  . الزراعةوموردين رئيسيين، هما تربية الحيوان 

ولكنها بقيت في المرتبـة الثانيـة    ،األول فيما تراجعت تربية الحيوان إلى الحدود الدنيا
ورغم تنـوع  . الجبلية منها خاصةقرى ال وفيسكان لولها أهميتها في الحياة االقتصادية ل

 .للسكان الرئيسيانمصادر الدخل حاليا، إال أنهما اليزاالن الموردان 
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 الـزراعـة

في العهود اليونانيـة   ،بما فيها جبل األكراد ،اشتهرت مناطق شمالي غربي حلب
بوب وغيرها من الغـالل  والحوالرومانية والبيزنطية بزراعة أشجار الزيتون والكرمة 

وبقيـت منطقـة   . وكانت أجود أنواع الحبوب والزيوت والخمور تنـتج فيهـا   .الهامة
 .، وعلى رأسـها الزيتـون  الكرد على مر القرون معروفة ببعض الزراعات الهامة.ج

بسـتان للثمـار    100ويذكر الغزي وجود نحو ألفي بستان للزيتون والكـروم ونحـو   
ما يذكر أنه كان يخرج من القضاء مقـادير عظيمـة مـن    ك. المتنوعة في قضاء كلس

 . الجوم حيةناالرز، وتَبغْ على غاية ما يكون من الجودة من 

حسب التقسيمات اإلدارية لمناطق شمالي حلـب  عفرين نطقة يبلغ إجمالي مساحة م
 :/-13-جدول /هكتارا، وهي موزعة على نواحيها على الشكل التالي،  202775

 شيخ الحديد جنديرس راجو بلبل معبطلي شران المركز عفرين
 16550 32510 35235 22995 24574 33135 هـ37776

 ))هكتار/توزع المساحات على نواحي المنطقة -14-الجدول ((

، وأخرى غير بالكامل مستثمرة وهي زراعيةلل قبالة وتتوزع المساحات إلى أراض
ومنشآت اقتصادية وحكومية  ،كنيةعات سموتج ،قابلة للزراعة على شكل مروج وغابات

 :2004وفيما يلي تفصيل ذلك بموجب إحصاءات مصلحة زراعة عفرين لعام. وغيرها

 ))إعداد خالد ديكو -4-مخطط ((

شكل بیاني یمثل نمط استثمار األراضي بطریق ة األعم دة  

٠

٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

األراضي المجموع
البعلیة 

التكشفات
الصخریة

مروج و 
مراعي  

غابات و
احراج 

األراضي 
المرویة

أبنیة و
مرافق 

 ار 
ھكت

بال
ي 

ض
ألرا

ة ا
اح

مس
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 األراضي البعلية األراضي المروية

 المجموع مشجر سليخ المجموع سليخ مشجرة

4663 3250 7913 16800 101240 118000 

 ))هـ وكيفية استثمارها125900لة للزراعة مستثمرة أراض قاب -15-جدول ((
 
 

 البحيرات غابات وحراج مروج ومراعي صخرية ورملية أبنية ومرافق
3526 34582 19138 18734 1100 

 ))هكتار77080أراض غير قابلة للزراعة  -16-جدول ((
 
 

 عفريننطقة المشاريع الزراعية في م

، إال أنه لم نطقة مالاد األولية الزراعية في من المستلزمات والمو الكثيررغم توفر 
 .استثمارات كبيرة خاصـة  أو ،ذات شأنحكومية تنشأ فيها مشاريع زراعية أو منشآت 

منـذ ثمانينـات القـرن     الحكومية الصـغيرة وقد بدأ العمل في إشادة بعض المشاريع 
 . العشرين، فأقامت غرفة زراعة حلب، ثالث معاصر للزيتون في المنطقة

على نهر عفرين وانتهى  "سد ميدانكي"بدأ العمل في مشروع بناء  1984نذ عام وم
سـد  "وكان قد أنشأ في نهاية السبعينات من القرن الماضـي،  . 2000العمل به في عام 

 .راجو لتجميع مياه السيول ولكنه أهمل ألسباب فنية.نا "عشونة".ق بجانب "عشونة
، اثنا عشـرة صـومعة معدنيـة    تْككور أنشأت الدولة في موقع 2000وفي عام 

 .لتخزين جزء من إنتاج القمح

 سد ميدانكي -1
فـي عـام    "حلوبيـة ".ق على نهر عفرين بجانب "ميدانكي  "بدأ العمل ببناء سد 

حيث . ويتم حاليا تنفيذ المراحل األخيرة من القنوات المتفرعة عنه نحو الجنوب. 1984
هكتار من األراضي، وهـو مشـروع   ألف  30من المنتظر أن يقوم المشروع بإرواء 

إروائي هام سيعود بالفائدة الكبيرة على معيشة السكان وعلى اقتصـاد الـبالد، ومـن    
كمـا أنـه سـيعيد    . المؤمل أن يرفع مستوى اإلنتاج الزراعي في المنطقة بنسبة كبيرة

وهـذه بعـض    .التوازن إلى احتياطي المياه الجوفية بعد االسـتغناء عـن اسـتعمالها   
 ":نيسان 17"ت سد ميدانكي مواصفا
طول . م385 تهعرض قاعدو. م10 هعرض سطحو. م68 هارتفاعسد ركامي بنواة غضارية، ((

ميغـا واط مـن    14توليـد  . 3كم1365مساحة الحوض الساكب . م983الركام الصخري داخل السد 
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 221عظمـي  تخزينهـا األ . 3مليون م 338.5المنسوب األعظمي للبحيرة ". ألغي فيما بعد"الكهرباء 
منسوب التخزين . 3م.م 190طاقتها التخزينية عند المستوى الكامل . 3م.م335منسوبها الكامل . 3م.م

حجـم التخـزين الحـي    . 3م.م 12.5حجم الماء عند مستوى التخزين الميت . 3م.م 297.66الميت 
 10.706ن ، ومساحتها عند منسوب الفيضا2كم 9.52، مساحتها كم14امتداد البحيرة . 3م.م 177.5

كم سـيفونات  8.7كم مكشوفة، و42.3كم، منها 51طول القناة الرئيسية الموصلة إلى جنديرس . 2كم
خمسـة  . م4034أربعة أنفـاق بطـول   . م2163ستة سيفونات بطول إجمالي . وأقنية مغلقة وأنفاق

قناة وسيبلغ تدفق الماء في ال. م107ثالث عشرة جسراً للسيارات بطول إجمالي. م434جسور بطول 
 .))ثا/3م17.1الرئيسية 

 )راجو(سد عشونه  -2

وهو سد ركـامي هدفـه   . "جرقا"على وادي  "عشونه".ق أقيم هذا السد بالقرب من
مترا، وطولـه عـن    30يبلغ ارتفاعه . تخزين المياه للري والشرب ودرء خطر الفيضانات

 86ة الحوض الساكب هكتار، ومساح 1050، ومساحة البحيرة 3م.م 15م، وحجم التخزين 340القمة 

في تخزين المياه للري والشرب بسبب حدوث تكهفات فـي أرضـية    أخفق هإال أن .2كم
وهي ناجمة عن وجود صخور نفوذة للماء وتشققات أرضية كبيـرة، فأهمـل    ،البحيرة

 .استثمار السد وتحول إلى سد ترشيحي لتغذية المياه الجوفية

 

 المحاصيل الزراعية

ناطق السهلية ومساحات األودية، وخاصة في سهل جومه، يزرع الفالحون في الم
كما يزرعون الخضـار  . كالقمح والشعير والعدس والحمص: من الحبوبعديدة أنواعاً 
والبطاطا التي تشتهر بها قرى جومه الواقعة على الضـفة اليسـرى لنهـر     ،بأنواعها
كذلك و .وغيرهاكما تزرع الذرة الصفراء والبيضاء، وعباد الشمس، والسمسم . عفرين

المحاصيل الصناعية مثل الشوندر السكري والقطن التبغ، وفي العقد التاسع من القـرن  
وفـي  . جلمه وحدها أكثر من مائة فرن لتجفيـف أوراق التبـغ  .ق العشرين، كان في

بعض حقـول النـواحي   النصف األول من القرن العشرين كان يزرع األرز أيضا في 
 .خاصة ليچهسهل الجنوبية للمنطقة و

وتختلف كمية إنتاج المحاصيل الرئيسية من عام إلى آخـر، وذلـك تبعـا لكميـة     
وقد بلغ متوسط إنتاج المحاصيل الرئيسـية لخمسـة أعـوام    . األمطار وظروف الري

 :الكميات التالية 1995-2000

.                  طــــن 1082= القطــــن .            طــــن 30624.5= القمــــح 
 .طن 293.17= التبغ      .    طن 55355.83= الشوندر السكري 
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 األشجار المثمرة

واسـتمرت  . تشتهر منطقة جبل األكراد بالزيتون والكرمة منذ عهـود اإلغريـق  
زراعتها في محيط القرى والمساحات الجبلية ومسطحات األودية ألغراض االسـتهالك  

 . المنـزلي والمحلي لقرون عديدة

 : الزيتون  -1

في مجال االستثمار االقتصادي الواسـع منـذ بدايـة القـرن      دخل إنتاج الزيتون
حيث توسعت زراعة الزيتون، وتطورت حتى غطت حقولها معظم المساحات . العشرين

السهلية والجبلية القابلة للزراعة، واحتلت المرتبة األولى بين الزراعات األخـرى مـن   
نطقة دخل األسرة في محيث المساحة واإلنتاج واالهتمام، وتحولت إلى مصدر رئيسي ل

 .عفرين، ومجال عمل معظم سكانها
بلغ عدد أشجار الزيتون في بداية القرن الواحد والعشـرين حسـب اإلحصـاءات    

أما كمية إنتاج الزيـت  . مليون شجرة، ثالثة أرباعها في طور اإلثمار 12الرسمية نحو 
لسـنوات  ألف طـن فـي ا   50ألف طن في األعوام المثمرة، وحوالي  180فتقدر بـ 

األخرى، إضافة إلى كميات كبيرة من زيتون المائـدة بأنواعهـا الـثالث، األخضـر،     
مكانه المميز فـي األسـواق المحليـة     "الكردي"وهكذا أخذ الزيت . واألسود، والعتون

 . والمجاورة مجددا، واستعاد  شهرته بعد أكثر من خمسة عشر قرنا منذ عهود اإلغريق

ن مشكلة كبيرة في تصريف اإلنتاج، حيث التعامـل  ولكن يواجه مزارعوا الزيتو
الدولة الزيت كمعاملتها لمحاصيل القطن والقمح والشوندر والتبغ، ولذلك فهو يخضـع  

 .وهذا ما يعرض الفالحين لخسائر كبيرة أحيانا. لقانون العرض والطلب

 ويستمر حتى أوائل كانون ،يبدأ موسم قطاف الزيتون في بداية شهر تشرين الثاني
 .من كمية الزيتون% 11الثاني أحيانا، ويتم يدويا مقابل 

 : زراعة الكرمة -2

ومعظم . الكرد.كانت هناك مساحات واسعة من شجيرة الكرمة في منطقة ج
. المساحات التي كانت تجرد من األشجار في لصناعة الفحم النباتي زرعت بالكرمة

الزبيب وغيرها، تحقق دخال وكانت منتجات شجيرة الكرمة ومشتقات العنب كالدبس و
ولكن ظهور وانتشار مرض ذبول الكرمة بشكل وبائي في . جيدا للكثير من السكان

واالعتماد عليها بشكل شبه  ،أواسط القرن العشرين، أدى إلى استبدالها بشجرة الزيتون
 . كامل بدال عن الكرمة
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 :أنواع أخرى من األشجار المثمرة -3

ار المثمرة، كالسفرجل والتفـاح والرمـان، وهـي    هناك أنواع أخرى من األشجو
تزرع بشكل واسع في السهول المحاذية لجبل ليلون في قرى باسوطه وكورزيل جومه 

خاستيان، وشجرة الفستق في .ناوغيرها، والمشمش والجوز واللوز في  …وبرج عبدالو
يرة وهناك شـج . أما شجرة التين فتزرع عادة في حقول الزيتون. شران.نابعض قرى 

أما شجرة التوت، فهي من . السماق، التي تنمو طبيعيا على أطراف الحقول وفي الجبال
 . والتستغل اقتصاديا ،معالم الزينة، ونادرا ما يخلو دار منها

نطقـة  وهذا جدول بأرقام صادرة عن مصلحة الزراعة لعدد األشجار المثمرة في م
ة رسـمية، إال أنهـا ال تمثـل    ، ورغم أنها صادرة من جه2000عفرين في نهاية عام 

 :الواقع الفعلي

 لوز مشمش دراق تفاح كرمة رمان زيتون
 أالف 9 ألف 22 ألف 70 ألف 75 ألف 220 مليون1.3 مليون11
 تين جوز سفرجل أجاص خوخ فستق  كرز

5000  10000 5000  5000  3500 3000 1000)١( 
 ))عفرين.م اإلحصاءات الرسمية لألشجار المثمرة في -17-جدول ((

 

وفي العقود األخيرة من القرن العشرين، أخذت الدولة تضع الخطـط الزراعيـة،   
كما تقوم بتأمين البذار والسـماد  . وتحدد المساحات وأنواع المحاصيل الواجب زراعتها

لبعض المزروعات الرئيسية كالقطن والقمح والشوندر السـكري والزيتـون بأسـعار    
 . لفالحينمعروفة، وتمنح قروضا سنوية ل

جمعية في  180تبنت الدولة نظام الجمعيات الفالحية، وبلغ عددها في المنطقة قد و
، ويعمل فيهـا مهندسـون   14أما الوحدات اإلرشادية في المنطقة فعددها . 2000عام 

 . زراعيون إلرشاد الفالحين على استخدام الوسائل العلمية في الزراعة

صاءات الرابطة الفالحية في المنطقة فـي  وبلغ عدد الجرارات الزراعية حسب إح
، واآلبار 1135، ومحركات الري 105جرارا، والحصادات  3065، 2000نهاية عام 
 . بئرا 3500االرتوازية 

 
                                                 

 .أعتقد أن هذا الرقم ال يعبر عن الواقع الحقيقي - ١
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 تـربيـة الحيــوان

وكان . ت تربية الحيوان فيما مضى المورد الرئيسي لسكان جبل األكرادكان
ن الوبر والصوف في صناعة السجاد السكان يستفيدون من األلبان ومشتقاتها، وم

وتشكل . نواع اللباس، ومن جلودها في صناعة بعض أنواع من الحاجيات المنزليةأو
 . لكثير من العائالتادخل هاما لمصدر  تربية الحيوان حالياً

فيمـا كانـت المنـاطق    . اعتنى سكان المناطق الجبلية الشمالية بتربية الماعزقد و
 . الءمة لرعي قطعان الغنم وتربية األبقارالسهلية في جومه أكثر م

أنواع المواشي حسب الطبيعة الجغرافية وتأقلمها معها،  تختلف: تربية الماشية
ففي القرى الجبلية ذات الطبيعة الحراجية، كانت تربية الماعز وخاصة النوع األبيض 

المناطق  أما في. قطعانا منهاقرية  هي السائدة، وكان لكل Fîlikذي الوبر الطويل 
المنخفضة والسهول الجنوبية التي تتوفر فيها الحشائش القصيرة والمروج السهلية، 

قسم شروان حيث التضاريس  -وفي جبل ليلون. فكانت تربية الغنم هي المناسبة
 . صخرية ومنبسطة وتتوفر االعشاب القصيرة، فقد اهتم السكان بتربية األبقار أيضا

قرن العشرين أوامر بمنع رعي الماعز في صدرت في عقد الخمسينات من ال
المناطق الحراجية، فتراجعت تربية الماعز منذ ذلك الحين، كما تراجعت أعداد قطعان 
الغنم في النواحي السهلية بعد توفر آالت الفالحة الحديثة واالستغالل الواسع لألراضي 

 . قريةفي الزراعة، ومكنت السكان من فالحة أراض كانت مراع مشاعة لكل ال

، حيث راحت ريةق وفي وقتنا الراهن، نادرا ما ترى أكثر من قطيع واحد في كل
أما في جبل ليلون فقد بقى . كل أسرة تربي عددا قليال منها، لتأمين حاجاتها المنزلية

 . قسم كبير من السكان يعملون بتربية الماشية واألبقار، رغم تراجع أعدادها

رة من البقر في قرى جبل الكرد، وكانـت غالبيـة   كانت توجد أعداد واف :األبقار
أما حاليا، فهي تربى بشكل محدود لتـأمين حاجيـات   . القرى تملك قطيعا أو أكثر منها

وتكاد تنحصر تربية البقر حاليا . مصدرا إضافيا للدخل في حاالت قليلةاألسرة، وتشكل 
 . كما توجد في المنطقة مبقرتين. في قرى شيروان على جبل ليلون

مـن حاجـة المنطقـة إلـى      تنتج جزءوتوجد سبع مداجن في المنطقة، : الدجاج
 . تستغني األسرة القروية عنها الوكما يوجد الدجاج المنزلي . منتجاتها

الكرد بيئة مالئمة لتربيتها، ويربي الناس أعدادا البأس بهـا  .توفر طبيعة ج: النحل
العسـل تجاريـا، إال أن المبيـدات     ، وهناك من يمتهن تربيتها إلنتاجالنحل من خاليا

تطور هذه المهنـة   تعيقالحشرية التي تستعمل في الزراعة، وتناقص المساحات البور، 
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، إال أن الفالحـين  في المنطقة وليس هناك إحصاء دقيق بعدد خاليا النحل. االقتصادية
 . يةخل 5372، 2000المنتسبين إلى الجمعيات الفالحية كانوا يملكون في نهاية عام 

مثل الحصان والبغـال والحميـر، وهـي     :الحيوانات المنـزلية أحادية الحافر
تستخدم في الفالحة والنقل وخاصة في المناطق الجبلية، وقد تقلصـت أعـدادها بعـد    

 . انتشار اآلليات الزراعية

كما يربي بعضهم . منـزلية وكالب قططفي غالبية دور السكن في القرى، توجد و
وهنـا جـدول بعـدد رؤوس    . بأعداد قليلة على سبيل الهوايـة  رانبواأل الحمامطيور 

 .1998الماشية والحيوانات المنـزلية في المنطقة، بموجب اإلحصاء الرسمي لعام 

 

 دواجن بغال حمير خيول ماعز أغنام أبقار

3556 68476 34265 176 2475 1468 )١(6700 

 ))عفريننطقة ن في مبتربية الحيوا 1998إحصاء رسمي لعام  -18-جدول ((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . يبدو أن هذا الرقم غير دقيق، ففي المنطقة أضعاف هذا العدد من الدجاج المنـزلي - ١
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 الصــناعـة

. كانت هناك صناعات يدوية هامة في قضاء كلس في أواخر القرن التاسع عشـر 
 120، أن في القضاء 1904الصادر عام / 167الممالك العثمانية، ص/فقد جاء في كتاب 

 تنسج بها األقمشة القطنية والصوفية، وعشرة مصابغ يصـنع فيـه الجلـد    ،نوال يدويا
 .  "نعال جلدية"وهي ، Kosere المعروف باسم كوسه ره 

ثم تنوعت الصناعات المحلية الصغيرة في منطقة جبل األكراد بعد العهد العثماني، 
وذلـك لتـوفر    ،وازدهرت صناعة معالجة الزيتون وصنع الخمور من العنب وغيرها

 . المواد األولية والعوامل األخرى المالئمة

المنطقة في أيامنا هذه، بمنشآت أهلية صغيرة تعتمد علـى  وتنحصر الصناعات في 
وهي التأخذ إال حيزا قلـيالً مـن النشـاط االقتصـادي     . المواد األولية المتوفرة محليا

 :الصناعات والحرف الرئيسية في المنطقة هيأبرز و. للسكان

 : زيت الزيتون -

عاصر الزيتـون  وهناك آثار للكثير من م. من الصناعات القديمة في جبل األكراد
الباقية من العصور الغابرة، كما أن شجرة الزيتون من األشجار التي تزرع اقتصـاديا  

معصرة  72وقد وجدت في قضاء كلس في نهاية القرن التاسع عشر . منذ قرون عديدة
 . )١(لعصر الزيتون

إضافة إلى معمـل لتكريـر   . معصرة آلية 250وتوجد في المنطقة حاليا أكثر من 
الزيتية السائلة الناتجة وتحويلها إلى زيت طعام، ومتوسط ما ينتجه هذا المعمـل   البقايا
 .طن من تلك البقايا الزيتية خارج المنطقة 102طنا، كما يكرر ما مقداره  68

 :صناعة الفحم النباتي -

ويذكر الغزي أن قضـاء كلـس كـان    . تعتبر من األعمال القديمة في جبل األكراد
 . اع الفحم النباتي في العهد العثمانيمصدرا هاما ألجود أنو

ومنحت  ،بعد أن دخلت القوات الفرنسية إلى المنطقة، نظمت عملية صنع الفحمو
بذلك القطع  عنوم ،رخصا خاصة لبعض المتعهدين لقطع األشجار وصنع الفحم النباتي

بموجب عقود حكومية حتى بصناعة الفحم واستمر العمل . الجائر لألشجار رسميا
ولكن اليزال بعض السكان في القرى النائية . اسط الخمسينات من القرن العشرينأو

وهناك حاليا مركزان مرخصان . يمارسون هذه المهنة بشكل سري ولكن بحدود ضيقة

                                                 
 .274م، ص  1903/هـ1332لعام  "تقويم السنة "كتاب والية حلب العثماني، سالنامه  - ١
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بصورة خاصة، األشجار  مالصناعة الفحم النباتي جنوبي مدينة عفرين، تستعمل فيه
شجار الحراجية التي تقطع من قبل دائرة أو األ ،المثمرة بعد قطعها من قبل أصحابها

 . طن سنويا 1000ويقدر كمية الفحم المنتج بنحو . الحراج

 :السجاد -

كانت صناعة السجاد من المهن المنزلية اليدوية الهامة في المنطقة، ولكنها نـادرا  
يوجد في مدينـة عفـرين مركـز    . وأصبحت جزءا من التراث القديم ،ما تشاهد حاليا
ة السجاد يدويا وآخر للبسط، ويعود تأسيسهما إلى أواسط عقد السـتينات  حكومي لصناع

 . من القرن العشرين

 :معامل البيرين -

ويقدر متوسط كميـة  . هي بقايا ثمار الزيتون بعد استخالص الزيت منها :البيرين
ويبلغ عدد معامل معالجة البيرين . ألف طن 120البيرين المنتجة في المنطقة سنويا بـ 

. عـامال  150معمال، تعود جميعها لألهالي، ويعمل بهـا نحـو    13عفرين قة نطفي م
ألف طن مـن الزيـت الصـناعي     12ويستخلص من البيرين بعد معالجته ما مقداره 

لصناعة الصابون، أما الناتج بعد استخالص الزيت منه، فيستعمل كوقود في حراقـات  
 .تعمل كجمرات لتدخين التنباكإلى فحم يس منهالمعمل، ويتم تحويل البقايا الناتجة 

 : صناعة الصابون -

. لصناعة الصابون ذي النوعيـة الجيـدة   "مصابن"توجد في المنطقة عشرة معامل 
طـن مـن    4000وتشتهر المنطقة بجودة صابونها منذ القديم، ويصنع فيها ما يقدر بـ 

 . الصابون

 :مقالع ومناشر الحجر -

البناء، وثالث كسارات إلنتاج الحجر  توجد في المنطقة حوالي سبعة مقالع لحجارة
وهي تتوزع  ،، إضافة إلى عدد من مناشر حجر البناء األبيض واألصفر"النحاته"الناعم 

حول مدينة عفرين، ويتم تأمين معظم حاجتها من الحجر الخام من مقالع جبل ليلـون،  
 .ويصرف أكثر إنتاجها محليا

لملون، وتستثمر بعضها مـن قبـل   بلبل مكامن للرخام والمرمر ا.ناكما توجد في 
فـي صـناعة الـبالط     عادة ويستعمل الرخام .الدولة وبعضها اآلخر من قبل األهالي

كما توجد في المنطقة خمسة معامل لتصنيع البالط، وعـدد مـن   . ومستلزمات األبنية
 ."بلوك البناء"مكابس صنع 
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 : تصنيع البالستيك - 

ستيكية في مواقع كورتك وسرِي كانيـه  توجد ثالثة مصانع لصناعة األدوات البال
كمـا  . المياه في عين دارة وعفـرين  "خراطيم"وباسوطه، ومعمالن لصناعة ) كفرجنة(

 .باسوطه معمل لصناعة بعض قطع التبديل البالستيكية البسيطة للسيارات.ق يوجد في
 :)١(Meyxaneمعامل المشروبات الروحية  -

ية الممتازة منذ القديم، ويدل على ذلك، اشتهرت المنطقة بأنواع المشروبات الروح
  .وجود آثار عديدة لمعاصر العنب تعود إلى عهود اإلغريق

وفي أواخر القرن التاسع عشر، والنصف األول من القرن العشرين، أنشأ سـكان  
أمـا  . المنطقة العديد من المعامل الصغيرة إلنتاج مشروب العرق المستخرج من العنب

وهو الوحيد الـذي   ،في مدينة عفرين 1927فتم إنشاؤه سنة  ،قالعر ةعاأهم معمل لصن
 .اليزال يعمل

 :طحن الحبوب والخبز -

جاء و. استغل السكان مياه الجداول ونهر عفرين إلنشاء عشرات الطواحين المائية
كان فـي   1903أنه في عام ، /274ص –الدليل السنوي العثماني لوالية حلب /في كتاب 
مطـاحن  / 3/طاحونة تدار بالحيوان، و 25تعمل على الماء وطاحونة  31 قضاء كلس

واستمرت غالبية تلك الطـواحين فـي   . فرنا للخبز 32تدار بالهواء على جبل ليلون، و
 . عملها إلى حين ظهور محركات الديزل، ثم أهملت وطالها الخراب

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .مكان أو محل: Xaneالعرق أو المشروب، و : Meyتتألف من كلمتين  Meyxaneمي خانَه  - ١
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 الكرد.النقل والمواصالت في منطقة ج

ئيسية بين ميناء اسكندرونة علـى سـاحل   كانت منطقة جبل الكرد صلة وصل ر
البحر المتوسط ومدينة انطاكية من جهة، ومدينة حلب وحواضر غرب نهر الفرات من 

فقد كانت الطريق الرئيسية تمر عبر سهل جومه بقرى الحمام وجنـديرس  . جهة أخرى
د وبقي هذا الطريق االستراتيجي قي. وموقع مدينة عفرين الحالية مؤديا إلى كلس وحلب

 . أيضاً االستعمال خالل العهد العثماني

ولكن بعد رسم الحدود الجديدة بين سوريا وتركيا في لواء اسكندرونة، واستخدام 
الطريق المارة من محافظة ادلب إلى حلب، تراجعت أهمية الطريق القديم المـار مـن   

فـي  حمـام  .ق ألغيت نقطة الحـدود فـي  وعفرين، ثم تم االسغناء عنه نهائيا، نطقة م
ميدان .ق جنديرس، وكذلك الحال بالنسبة لنقطة العبور الدولية بين سوريا وتركيا في.نا

 .أثر ذلك سلباًً على أوضاع السكان التجارية واالقتصادية واالجتماعيةف. أكبس

أربع محطـات  المنطقة  وفي .كم65ر الشرق عبر المنطقة لمسافة ويمر خط قطا
 ". اجو وميدان أكبسقطمه وقورت قالق ور "للقطار في 

فـي   حدثت تطورات كبيرة في مجال النقل والمواصالت البرية في المنطقةوقد 
، وأنشئت شبكة واسعة من الطرق المعبدة، وهي تـربط بـين القـرى    العقود الماضية

 .ومراكز النواحي ومركز المنطقة وجوارها
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 التـجارة

التجاري الرئيسي للنواحي الشمالية كانت مدينة كلس خالل العهد العثماني المركز 
أما سكان النواحي الغربية، فكـانوا يقصـدون مدينـة    . والشرقية لمنطقة جبل األكراد

في سفوح جبل األمانوس، كما كانت الكثير من المبادالت التجارية تـتم فـي    "انخَرقْ"
يسية في وكانت المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، هي المواد الرئ. أسواق حلب

أما حاجيات المنـزل ولوازم األسرة، فيتم شـراؤها مـن   . العمليات التجارية للمنطقة
أسواق المدن الكبيرة، ومن الباعة المتجولين أيضا، وغالبا ما يتم مقايضتها بما تنتجـه  

 .األسرة القروية

بعد تقسيم المنطقة بين األتراك والفرنسيين، انقطعت الصالت االقتصادية لسـكان  
ل األكراد مع األسواق الكردية في الشمال والغرب، فأنشئت أسواق تجارية محليـة،  جب

 . وتوطد التبادل التجاري مع أسواق حلب

وتتولى الدولة حاليا شراء أنواع كثيرة من المحاصيل الزراعية كـالقمح والقطـن   
 أما المنتج الرئيسي وهو محصول الزيتون ونواتجـه، فهـو  . والشوندر السكري والتبغ

توجد في المنطقة أكثر من عشرين محطـة لبيـع   كما  .يخضع لقانون العرض والطلب
 .الوقود والمشتقات البترولية

 .واليمكننا تقديرالميزان التجاري للمنطقة بسبب عدم توفر إحصائيات دقيقة

 :األسواق المحلية -

تأسست في مركز المنطقة وبعض مراكز النواحي أسواق تجارية أسبوعية صغيرة 
، تباع فيها المنتجات الغذائية واأللبسة واألدوات المنـزلية وأنواع عديـدة  "بازار"سمى ت

ويوجد في مدينة عفرين سوق يومي خـاص ببيـع الخضـار    . من السلع االستهالكية
  .والفواكه واأللبان ومشتقاتها، وفيها أيضا سوق لتجارة الزيت ومحاصيل الحبوب

ة في المنطقـة، وتـاريخ إقامتهـا، ويومهـا     هذا جدول بأسماء األسواق الموجودو
 :األسبوعي

ــيخ  جنديرس عفرين البلدة شـ
 الحديد

 بلبل شران بعدنلي معبطلي راجو

ــنة  ســ
 التأسيس

1927 1940 1994 1930 1994 2008 2008 2008 

 الجمعة الخميس الثالثاء األحد السبت الجمعة اإلثنين األربعاء اليوم 

 ))عفرين.مأسواق  -19-جدول ((
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 الســياحة واالصطياف

ومواقعها األثرية، أعداداً كبيرة من السـياح   عفريننطقة متجذب الطبيعة الجميلة ل
قلعة سمعان، تل عيندارا، قلعة نبي : هي أهم المواقع األثرية والسياحيةو. والمصطافين

إلخ، ويزورها سنويا المئات من السياح األجانب وعشـرات  …هوري، آثار جبل ليلون
بات من المتوقع  ،وبعد أن تم تعبيد بعض الطرق في جبل ليلون. ن المواطنيناآلالف م

 .أن تصبح قرى مثل براد وكيمار وجهة للسياح ومحبي اآلثار

، بطبيعتها الجبلية الخالبة، هي إحدى أجمل المناطق في محافظـة  عفريننطقة مو
ينـابيع المتدفقـة   حيث يمر عبرها نهر عفرين، وفيها العديد من جداول المياه وال. حلب

ئـة للفئـات   ولذلك تعتبر عفرين منطقة اصطياف هاد .التي تهب الحياة، وتبدع الجمال
  .الشعبية من محافظة حلب

 ، بحيـرة سري كانيه – كفرجنة :في المنطقة ومن أماكن االصطياف األكثر شهرة
 وفي الحقيقـة . ميدانكي، وباسوطه، وعيندارا، وزراڤكي، ونبي هوري وشالل كمروك

فإن كل بقعة من ضفتي نهر عفرين، تعتبر مكانا مناسبا لقضـاء يـوم عطلـة هـادئ     
 . ]7المصور [ وجميل،

وتوجد في المنطقة العديد من المطاعم والمقاصف السياحية، ولكنها قليلة نسبة إلى 
نطقـة  أماكن السياحية واالصطياف فـي م  وتعاني. اإلمكانات السياحية الكبيرة للمنطقة

كما أن سكان المنطقة اليهتمون كثيرا باالستفادة . الخدمات العامة في من ضعف عفرين
من اإلمكانات السياحية التي توفرها منطقتهم، فنمط الحياة الفالحية ال تزال غالبة علـى  

والشك أن . تفكيرهم، وهذا يؤثر سلبا على ظهور وتطور استثمارات سياحية ذات شأن
لطيف على طبيعة جميلة أصال، ستجعل المنطقة بحيرة ميدانكي، وما تضفيها من مناخ 
 . مركز جذب لالستثمار السياحي مستقبال

وعن جمال نهر عفرين والمنطقة، كتب األستاذ محمد علي بن الشيخ حسين أبياتـا  
 :جميلة نورد بعضا منها

 لك الطريق مجمالً ومكماليا نهر داعبت الجبال فأفسحت                 
 مياه فَأسفرتْ                عن َأيكَة وخميلة فتهلالوزرعت أطراف ال

 وجعلت عفرين المحبة جنة                    عبِقت شذاكَ تَشُببا وتدلال
 بأكمله قرى حويتها                   على اسمك يا نهر مسجال )١( حوٌل

 ))عفرين.األماكن السياحية الرئيسية في م -7-المصور ((

                                                 
 ..ق 365سنة، عام، والمقصود هنا عدد قرى المنطقة البالغ عددها : حوٌل - ١
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