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 التضاریس والمعالم الرئیسیة

 عفریننطقة مل
تتـألف  و. يعتبر جبل الكرد أحد التشعبات الجنوبيـة الغربيـة لجبـال طـوروس    

القسم السوري مـن  له في تفاع يبلغ أعلى ارومتفاوتة االرتفاع،  مرتفعاتمن  تضاريسه
فوق بلدة بلبل، أما أخفض نقطة عـن   Girê Mezin التل الكبير  م عند قمة جبل1269

 . م85 نحو ، وتصل إلىمروانية.ق بجوارفتقع عند  ،سطح البحر

 ،منبسـطة  مساحاتممرات ووديان تتسع أحياناً لتشكل مرتفعات جبل الكرد  تفصل
 . جيدةزراعية  حقولإلى  اهتحولو ها الينابيعبعض فيتظهر 

ـ كسهول كْ معروفةتوجد في المنطقة سهول و ، ...وجومـه  Coqêوجويـق   خْـت
 .]8المصور[

 :، هيعفرينمنطقة لجغرافية المعالم والتضاريس الأبرز ما يميز و

سـكن فـي مختلـف    زراعة واللوا للرعي ةلحاص ،االرتفاع معتدلةجبلية  كتل -
 .من مساحة المنطقة، وتشغل الحيز األكبر فصول السنة

 يمـر مـن  الذي  :النهر األسودو. عبرها من الشمال إلى الجنوبوي :نهر عفرين -
  .ل المائية الجاريةوالجداوع يوجود الكثير من الينابو .الغربية هاحدود

 .سهل جومهوجود سهول وأودية واسعة، من أهمها  -
، معالمها أبرز ى، والتعرف علعفريننطقة م تضاريسالوصفية لدراسة التسهيل ول

وسـهل   هـام  جبلية ومرتفع وواد كتلةومواقعها وتسمياتها المحلية، سنعرض معالم كل 
  .حولها ذات فائدةاألساسية، وكل ما قد يكون  صفاتها وسنذكرمعروف على حدة، 

علـى النحـو   الجغرافيـة   تضاريس المنطقة ومعالمها تم تقسيم، ذلك وعلى ضوء
 :التالي

، وادي كالَّنلـي وقسـمه   وادي ميدانيات ،، وادي خاستياتيراادي و: الهامة األودية -1
 .Ge.Şiyêاألخير وادي شيخ الحديد 

 .راجو - ميدانا ، بالياكتخ، بيا، جومه، : الرئيسية السهول -2
 :المرتفعات الجبلية -3

 .الجنوبيوالشمالي،  يهاقسمب: الشرقية المرتفعات -
 .لجنوبيةوا لوسطىاو "الحدودية"الشمالية : المعترضة المرتفعات -
 .تياشْجبل حكتلة  -         .تياجبل خاسكتلة  -
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 األوللبحث ا

 
 

 )١( ةـألوديا
 

الهامة بين مرتفعات جبل واألودية الكبيرة والمسيالت المائية  توجد العدید من
 :وسنذكر فيما يلي أهمها. الكرد

  وادي مدانا يMeydana وامتداده 

وينضـم إليـه فـي    . سهل ميدانياتالطرف الجنوبي الشرقي ل منالوادي يبدأ هذا 
ثم يتجه جنوبـا وسـط    ة،الشرقي يةالشمالالجهة  القادم من Şingêlê شْنْگيل يوادبدايته 

هـذا   طـول يبلـغ  . ْخاللك ا  قريةل تضاريس جبلية حراجية، وينتهي في الجوار الغربي
 . م200قلما يتجاوز  عرضبو ،كم5 الوادي نحو

غربي  :المرتفعات الشمالية الحدودية لجبل الكرد إلى قسمين ،بمجراه يقسم الوادي
. الحد الفاصل بين ناحيتي عشيرتي بيان في الشرق وشيخان في الغـرب  وهووشرقي، 

طريق ممهد حاليا ويمر عبره . نحو مناطق جبال األمانوس هاما اهذا الوادي ممروكان 
 الغابيـة شجار األ يهماغطت ،تا االنحدارعاليتان وشديده حافتاو .تصل إلى قرى ميدانيات

 . العديد من الكهوف والجروف الصخرية ه وسفوحهوتوجد على حواف. والزيتون

، يستمر جنوبا ضمن تضاريس سهلية متموجة "خاللكا".ق بعد وصول الوادي إلى
إلى حين وصوله إلى جوار قرى " سهل الجامع" Deşta Camiyêدشتا جاميي تسمى 

جرف " Bena Kurdê قمته التي تسمىب Çirqa جرقا بين جبليمر فيك، علمدار وكورز
قسمه ويسمى  ،كورزيل واديويسمى هنا بفي الغرب، بالل وجبل في الشرق  "كوردي

بين تضاريس جبلية حراجية ويبلغ يمر عميق  وادأيضا  ووه .Sincik سنْجكالجنوبي 
  .ة على سفح جبل باللالشرقية عند نهايته الجنوبي زركا.ق وتقع كم،3طوله نحو 

                                                 
 ).5(راجع المصور رقم  - ١
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القادم من الشمال " وادي جرقا" ـب" سنجك"وادي يلتقي وتنبسط التضاريس، ها بعد
 يمر بين جبليو ،الشرقي، وهو أيضا واد كبير ويعبر تضاريس جبلية حراجية عالية

رريا و جق ثم يستمر الوادي الجديد جنوبا إلى حين الوصول إلى. قاخْد.ى يسملشونه ع
  . لجمع مياه السيول "سد عشونة"وادي عشونه، وقد بني عليه بجانب القرية ببجوارها 

السد، يصل إليه واد آخر واسع وطويل قادم من جهة الغرب من ذلك بعد موقع 
 Zewraجياقْاچزورا قا أو Ge.Ziqaqa وادي زقاقا يسمى "قاسم".ق أطراف

Qaçaqciya . ضمن التضاريس الجبلية الحراجية وبعد تعرجات كثيرة لمجرى الوادي
إلى الجهة الشرقية لجبل هاوار،  الوعرة لألطراف الشمالية الشرقية لجبل هاوار، يصل

، ثم يلتقي جنوبي غربي هذه القرية وادي هاوارحسنديرا بـ .ق ويسمى هنا غربي
 . المعروف زرافكيالقادم من الشمال الشرقي ويشكالن وادي  Ge.Çayê چايه بوادي

انيات دالنحو، يصل الطول اإلجمالي لوادي ميدانا وامتداداته من سهل مي وعلى
ونظرا للتضاريس الجبلية الحادة والواسعة . كم20نديرا نحو سح.ق وحتى نهايته بجوار
كانت معظمها تبلغ  ،، تنحدر إليه ومنه سيول كثيرة وقويةالواديالتي يمر عبرها 
 . مجرى نهر عفرين

 Gelî Tîra )النشاب( تيراوادي 

. ، وهو من الممرات الهامة في منطقة جبل الكـرد "وادي النشاب"اسمه المعرب 
وميـدان   Lêçeول باليا وسهفي بالنواحي الشمالية  للمنطقةيصل السهول الجنوبية هو و

 . أيضا ، ويمر فيه خط قطار الشرق السريع والطريق المعبدةونواحي األمانوس أكبس

إلـى مدخلـه    Gu.Berbenê بربني.ق الجنوبي عنديبلغ طول الوادي من مدخله 
. أما عرضه فيتراوح بين أمتار قليلة إلى بضع عشرات من األمتـار  ،م3200الشمالي 

 البـري والـبطم   ومغطـاة بأشـجار الزيتـون    الوادي عاليتان وشديدتا االنحدارحافتا 
 .والسنديان واألشجار الحراجية البرية األخرى

وربمـا  هميته الكبيرة منذ القديم، فقد كان ممـراً إجباريـاً   ويبدو أنه كان للوادي أ 
 . بداللة اسمه الذي يدل على زمن استعمال سالح السهام ،خطراً

 تصدى، فقد التاريخية رتبط اسم الوادي بالعديد من األحداثاوفي الفترة المعاصرة 
 .1920ة فيه سيدو آغا ديكو ورفاقه من المجاهدين مرات عديدة للقوات الفرنسية سن

توجد في الوادي مكامن لخام الحديد، كما تجري فيه مياه نقية معظم أيـام السـنة،   
وبعضها تنبـع   ،قْلمهچ.ق مدخله الشمالي مثلل المجاورةبعضها تأتي من ينابيع القرى 

 . من مجراه
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على جهته الغربية صخرة كبيرة منتصـبة، أخـذت   وفي منتصف الوادي توجد و
 Kevrî كَڤري بوك ئة عروس راكبة على فرس، ومنه سمي بـبفعل عوامل الطبيعة هي

bûk "معروفة في تلك النواحيوهي صخرة  "الحجر العروس. 

 Geliyê Xastiyaوادي خاسـتيا 

 جـوار مـن  قادمـة   مائيـة  عدة مسيالتلمن تجمع هذا الوادي في بدايته يتشكل 
نحدر نحـو الجنـوب   يثم  .م تقريبا/600 ارتفاعمن ومعبطلي  حيةناميركان التابعة ل.ق

 تعميق مجراه حينا، وتوسـيع  إلىالغربي في مناطق كلسية متفاوتة القساوة، مما يؤدي 
 . كم/17نحو يبلغ وبطول  ،أحيانا أخرى أجزاء منه

 :همـا وبين مرتفعين معروفين من مرتفعات جبل الكـرد،   لوادياى ينحصر مجر
سـهل العمـق    إلـى  أخيرا ينتهيو، في الشمال، وجبل خاستيا في الجنوبجبل حشتيا 
  .عن سطح البحر م 85 بارتفاع

التي ترفد مجراه من السـفوح الجبليـة    ينابيعاللكثرة  مياهالالوادي غزير  هذاكان 
تسير فيه الزوارق كما كانت قديما سبعة طواحين مائية،  يهعل أقيمتبحيث ، المحيطة به
 هشح مياه إلىأدى  ،غذية لهونضوب الينابيع الم ،لكن تعاقب أعوام الجفافوالصغيرة، 

 .وانقطاعها في كثير من السنوات

 كـاخور .ق ففي بدايته، شرقي: ولكل جزء من وادي خاستيا اسم خاص يعرف به
، Ge.Ber Til وادي التـل ، والقسم الذي يليه يعرف ب Ge.Erqê وادي الجدوليعرف ب

 دال.ق ، وقربGe.Bîçberaqê وادي بيچ براق يسمى Reca رجا.ق ومن بعده بمحاذاة
Dela وادي زيـن  رمضـانا فيسـمى  .ق يعرف باسمها، أما القسم الذي يقابل Ge.Zîn 

 يسـمى  بازيا.ق مقابلو، ومن بعدها "Zînنسبة إلى صخرة كبيرة تشبه سرج الحصان "
 وادي جـرجم  أما القسم األخير مـن الـوادي فيسـمى   . Ge.Teng "الضيقالوادي  "

Ge.Circim ي مروانية الفوقانية والتحتانيةينتهي بين قريت وهو. 

مختلف أنواع األشجار المثمرة وخاصة شـجر  وفي قاعه  على طرفي الواديتنبت 
، اصطياف رائعـة  ةالتي تصل إليه منطق المسيالت منه ومنشكل تيو، والمشمش الجوز

 . مجراه عبرخاصة بعد أن تم تعبيد الطريق الرئيسية المارة 

 Gelî Kelaوادي كالنلي 

في الشرق، وينتهي في  "كتخ –درومية "هذا الوادي من النهاية الغربية لسهل يبدأ 
 وادي شـيخ الحديـد   أرندة المحاذية لسهل العمـق بالقسـم المسـمى   .ق الغرب بجوار
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Ge.Şiyê، وهو الممر الوحيد الذي يصل سـهل  . وبطول يبلغ حوالي عشرة كيلومترات
 . عمق في الغربشيخ الحديد وسهل ال حيةناجومه وكتخ في الشرق ب

يتجه غربا، مجـراه ضـيق، وأطرافـه    و تحتاني خازيان.ق يبدأ الوادي من جوار
عاليه وحراجية، ترفده الكثير من المسيالت المائية، كما تتفجر فيه الينابيع الصغيرة في 

 . السنوات الممطرة، فيتشكل جدول كبير ينتهي في سهل شيخ الحديد والعمق

التي تقع في منتصـف مسـافته علـى     Kela اله كَ.ق ينسب اسم هذا الوادي إلى
فـي الجهـة    Mistika مستكا وعند النهاية الغربية للوادي توجد قريتا. واجهته الجنوبية

 . في الجنوبية Erendêالشمالية، وأرنده 

أشـجار  بجنباته العالية وذات التربة البيضاء  ىهذا الوادي ذو طبيعة جميلة، تغط
مما سهل المرور  ،بيعية، وقد تم تعبيد الطريق المار عبر الواديالصنوبر الحراجية الط

 .الوادي إلى منطقة اصطياف واعدة ومحوالً ،فيه من الشرق إلى الغرب

 Sari Sînêوادي 
الواقعـة   Banîkê بـانيكي .ق يتشكل من الجهة الجنوبية الغربية لسهل باليا بجوار

ربيا بانحدار متوسط الشـدة نحـو   اتجاها غ اهكم، ويأخذ مجر1غربي بلدة راجو بنحو 
في الشمال  Hopka "كاپهو"في مساره المتعرج ما بين جبلي يفصل سهل العمق، وهو 

 . في الجنوب Etmana' "عتْمانا"و

ضفتين شاهقتين تغطيهما  وكم، وهو ذ6إلى نهايته نحو  بدايتهيبلغ طول الوادي من 
 . رائعةالحراج الطبيعية الكثيفة التي تمنحها مناظر 

يعتبر هذا الوادي أحد الممرات الهامة نحو سهل العمق ومناطق األمانوس، ويمـر  
خـراب  .ق وتوجد قرب نهايته الغربية وعلى سفحه الشمالي. منه طريق عبدت مؤخرا

وفـي قسـمه    ،أما على جهته اليسرى. سوركه.ق وعند نهاية مجراه في السهل ،سماق
كما توجد علـى أطرافـه   . ,Kum Reşê  Kurê, Şediy: فتوجد القرى التالية ،الغربي

 .فلزات الحديد وهي تستثمر في نطاق محدود

 Çayê وادي
جنوبي شـرقي بلـدة بلبـل     Malê Jarê مالي ژاري.ق يبدأ هذا الوادي من جوار

كم، ثم يتجه جنوبا بمجرى متعرج تبعـا للتضـاريس، ويفصـل المرتفعـات     7بحوالي 
مرتفعات السلسلتين المعترضـتين الوسـطى   المحاذية للضفة الغربية لنهر عفرين عن 

 .  الحقا موسيأتي ذكره ،والجنوبية في الغرب
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ثم من الجهة الشـرقية   ،"قسطل مقداد".ق كم، يمر هذا الوادي من4بعد تشكله بنحو 
بعد أن يكون قد انتهت إليه مسـيالت عديـدة مـن السـفوح      Kotana "كوتانا"لقرية 

واد واسع تجري فيه مياه غزيرة فـي السـنوات    والمرتفعات المجاورة له، وتحول إلى
كم، يمر عبره الطريق العام المؤدي إلـى بلـدة   3كوتانا بنحو .ق وفي جنوبي. المطيرة

 .بلبل من خالل جسر أقيم عليه

يمـر مـن   ويستمر الوادي في استقبال المزيد من المسيالت واألودية الفرعية، ثم 
جنوبها وعلى األطراف الجنوبية الشرقية  ، ويلتقي فيHesen Dêra ديرانْسح.ق شرقي

القادم من الشمال الغربي، كما يتحول في قسمه الجنـوبي   "عشونة"لجبل هاوار بوادي 
 قـرب  Ĝulĝulêله غُوخاصة نبع غولْ ،إلى جدول ماء هام لوجود ينابيع هامة في مجراه

يرة تزيـد  بعد أن يكون أنهى مس ،جدول ماء كتخبعند تل زراڤكي  يلتقيثم . عمارا.ق
 .كم25عن 

 Qerecurnê وادي

، "بافلون وقطمة وكفرجنة"يتشكل من المنحدرات الشمالية للمرتفعات الجبلية لقرى 
 . ويتجه غربا نحو مجرى نهر عفرين

بـين شـران وخربـة    ما و Sînka كانْس.ق يمر هذا الوادي بعد تشكله من جنوبي
 متينـا .ق ه بـواد قـادم مـن جهـة    نره جريستمر غربا ليلتقي قرب مزار قَثم شران، 
Metînaحديث ، وهنا يقام عليه جسر اسمنتي . 

فيتحول  ،واعتبارا من هذا الموقع وباتجاه الغرب، يرشح من قاع مجراه مياه عذبة
الوادي بعد مسير عدة مئات من األمتار إلى جدول كثير المياه، تغطي أشـجار الـدلب   

كم تسقط مياهه من جرف صخري 2نحو وبعد . ويصبح متنزها رائعا ،الضخمة مجراه
 .بارتفاع نحو سبعة أمتار فيتشكل شالل صغير أخاذ

م يوجد على جهته الجنوبية تل حلوبية األثري، ثم يمر 500بعد موقع الشالل بنحو 
وينتهي هذا الوادي في نهر عفـرين   .جديد المقام قرب موقع سد ميدانكيعليه الجسر ال
 .سركم غربي ذلك الج2على بعد نحو 

ويرفده في مسيره العديـد مـن المسـيالت    . كم9يبلغ طول مسيل الوادي حوالي 
 .فصلي الربيع والخريف سيول جارفةأحياناً في  هوتشكل في ،واألودية الفرعية
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 السھول
 

 :وهي على نوعين السهول،

سهل جومه المعـروف باتسـاعه    عفريننطقة مويمثلها في : السهول الفيضية -
 . وخصوبته

عفـرين  نطقة وتقع بين المرتفعات الجبلية، ومن أبرزها في م: البينيةالسهول  -
 ...سهول ميدانيات وبيان وكتخ وراجو

 Deşta Cûmê سهل جومه

وينتهـي فـي    ،جبل هاوار فـي الشـمال  السفوح الجنوبية ليبدأ سهل جومه من 
-5بـين  وعـرض مـا    ،كم40طول يبلغ نحو بالجنوب الغربي عند الحدود التركية 

 . من شماله إلى جنوبه عبرهنهر عفرين ويمر  .كم15

 ،لحقي خصب يصلح للعديد مـن المزروعـات واألشـجار المثمـرة     سهلهو و
 ءهتنبـع فـي أرجـا   و. مسـاحته  من% 80حو نغطي التي تالزيتون شجرة وخاصة 

 جويـق و كْـتْخْ  و زراڤكـي  تشكل أحياناً جداول كبيرة مثل مـاء ل ،عشرات الينابيع
 .وغيرها …وباسوطة وعين دارا 

 أن ،Duderiyê دودريـه  يدل اكتشاف الهيكل العظمي لطفل نياندرتال في كهفو
كان مـأهوال  ل وحوض نهر عفرين وكهوف السفوح الغربية لجبل ليلون خاصة، هالس

، فـي أرجائـه   عشرات التالل والمواقع األثريةويؤكد ذلك وجود منذ األزمنة القديمة، 
  .قديمالع منذ إلى سكن متواصل لم ينقط وهي تشير

 و شـمالي  ،سهل جومه إلـى قسـمين   )١(تر طويل أو مدينة عفرين مرتفعقسم ي
 :جنوبي

   :لسهل جومه القسم الشمالي أهم معالم -

، يحده من الشرق نهـر  2كم 150شكالً مربعاً تقريبا بمساحة نحو  يأخذ هذا القسم
مـن  و سـتيا معمـال وخا  يعفرين ومن الشمال جبل هاوار ومن الغرب مرتفعات جبل

  .مدينة عفرين مرتفعالجنوب 

                                                 
 .كلمة سريانية تعني تل أو جبل: تر  - ١
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عشرات القرى الكبيرة والصـغيرة،  ه أطرافذا القسم من السهل وعلى تتناثر على ه
وبعدنلي في أقصى الشمال الغربي  ،من أهمها قرى گمروك في أقصى الشمال الشرقي

 ،على طرفـه الجنـوبي  الواقعة وجويق في الجنوب الغربي، إضافة إلى مدينة عفرين 
  .]9المصور[، كي من المعالم الهامة لهذا القسمڤزراجدولي كتخ وبر يعتو

هذا القسم من سهل جومه من عدة أجزاء تسمى بأسماء بعض القرى  يتألفو
 . عمارا وجويقكتخ ول وسهالواقعة عليها، مثل 

حده من الغرب جبل معمال ومن الجنوب جبل خاستيا ومن الشـرق  ي: سهل كتخ
 جنـوبي  ،في جهتـه الغربيـة   توجد. شمال قرى بعدنلي وحمشلكسهل عمارا ومن ال

تل دروميـه   هجواروب ،"نبع التفاح" Kaniya Sêva نبع Kurkê Jorin كوركا فوقاني.ق

 -9-المصور 
لسھل   حدود القسم الشمالي

 ……جومھ   
 - - - - -طریق معبدة  
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التل ثالثة جداول تكون غزيرة ذلك  تلتقي بجانبو. المعروف Mûradaمزار و األثري
موسـانكي  "جدول وداي القادم من الغرب، و ،البئر: جداول وهي، في السنين المطيرة

Mûsankê" هالقادم من أطراف قريتي برمج لو، وجدول ماء نبـع  و سKaniya Sêva 
بجدول ه صل  مياهتوتالمعروف،  Dirûmiyêماء  يتشكل منهم جدولو ،المذكور أعاله

 .راجو -على طريق عام عفرين  Ĥesenî Mêşkê حسن ميشكي ماء كتخ قرب جسر

اسـمه القـديم نبـع    "نبع كـتخ  للسهل وادي كتخ ويوجد على الجهة الشرقية كما 
  .خط القطارعبره كما يمر . ، ويوجد بالقرب منه تل كتخ األثري المعروف"بربنه

 ،وادي زرافكي وخط القطار في الجنوببين  ةالواقع مساحةالوهي : سهل عمارا
أما تل  .Sêkurê سيكوري عرف أيضا باسم موقعيو ،وشوربه في الشمالعمارا  ىقرو
يقع عند تالقي جدولي كتخ وزراڤكي ف ،الهامة والكبيرةاألثرية هو من التالل وراڤكي ز

رافد  معاً نشكال، وي"صخرة الجمعة" )١(Zinarê Înêمقابل الجرف الصخري المسمى  
 .شمالي محطة قورط قوالق للقطار الذي يصب في نهر عفرينزراڤكي 

هضبة مدينة " Xemrevînêع لمساحة السهلية الممتدة بين مرتفهي ا :جويقسهل 

ونهـر   ،جويق في الغرب.ق ومرتفع ،في الشمال ووادي زراڤكي ،جنوبفي ال "عفرين
وهو قـائم علـى    ،بيبةسمى زي أثري موقع جويق.ق يوجد شرقيو. عفرين في الشرق

مشجرا بأكمات سنديان  كان حيث، "الجبل المنبسط" Çi.Dûzمرتفع من األرض يسمى 
ثكنة عسكرية عثمانية  ةالشمالي جهتهعلى كانت شكال منبسطا، و تعطيه الطولمتساوية 

كمـا    .واستعملوا خشبها وحجارتها في البناء ،نهبها األهالي بعد الحرب العالمية األولى
جويق قرب الطريق العام، موقع أثري ومقبرة قديمـة يقصـدها   .ق توجد شمالي شرقي

 .الحفارون بحثا عن التحف األثرية

شرقي الطريـق   وسط سهل جويق ، فهو يقعاألثري Kumbelê ليكومب موقع أما
بأنهـا كانـت   تذكرها كتب التاريخ و ،تلة عنديبةهو خر هناك موقع أثري هام آو .العام

  .ماء عذبة وفي المكان ينابيع ،ةوالبيزنطي ةد اإلغريقيوالعه فيمدينة عامرة 

علـى الضـفة   ويل موقع عنديبة بين قريتي آستار وتر طو من جنوبإلى اليوجد 
بجواره الجنـوبي  توجد  ،"خليتل " Girê Xelêيسمى  أثريتل  الغربية لنهر عفرين،

جانـب  ال ، ويوجد علـى مقابر مندثرة وآثار قديمة تظهر مع الفالحة بين الحين واآلخر
                                                 

في نصفه يوجد متراً، يأخذ شكل جدار منتصب،  50جرف صخري عظيم، يبلغ ارتفاعه أكثر من  - ١
، التي تكاد Ziravkê، ويقال في المنطقة إنه حينما كانت تلة   محفورة في الصخر األسفل ثالث غرف

عامرة، كان هناك جسر بين النهاية الجنوبية للتلـة   يةرق اليوم، في قديم الزمان تغطيها القطع الفخارية
 .هات مقراً لزعيمالتي كان تلك الغرفوبين " القرية"
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تتدفق مياهه حيث  ه من نوع الفجارات القديمة،نبع ماء تبين لنا أن للتل الشمالي الشرقي
 . في الجهة الشمالية عنديبة جهةتي من تأ "قسطل"ية فخار ةرومن ماس

على الضفة اليسـرى للنهـر    Gi.Xelê خَلي جنوبي تلآخر يقع هناك تل أثري و
كفروم على الضفة .ق مقبرة قديمة مقابلو أثري ثالث تلكما يوجد  .قرب مدينة عفرين
ثري يشبه في بنائـه  قوائم جسر أ توجد في ذلك الموقع وال تزال ،الغربية لنهر عفرين

وسـط   ت قوائمهصمدوقد  ،نبي هوريموقع من العهد الروماني عند الباقيين الجسرين 
  .لقرونطوال تلك امجرى النهر 

وبشكل عام يوجد في هذا القسم من سهل جومه عشرات األماكن والمواقع األثرية 
ر إلى سكن قديم لكثرتها، وهي تشي هاال مجال لذكرها جميعوالتنقيب فيها،  تستحقالتي 
 . فيها لإلنسان

 :لسهل جومه القسم الجنوبيمعالم  -

مـال  .ق بجوارالحدود التركية  عند نتهي في الغربيو شماالً من مدينة عفرين يبدأ
وهـو   .كم 10 حواليعرض وب ،كم30 نحو بطول إجمالي يبلغو ،Mile Xelîla خليال
وجبل  ،الغرب ثم الشمال منمرتفعات جبل الكرد  هب تحيط ،واسع متموج سهلي منبسط

ولتسـهيل اسـتعراض   . ويجري نهر عفرين في وسـطه  ،ليلون من الشرق ثم الجنوب
سـرير األيمـن،   المعالم هذا القسم، نقسمه إلى قسمين، السرير األيسر لنهر عفـرين و 

 ]:10المصور [

 :لنهر عفرين "الشرقي" لسرير األيسرا

عن سطح  م210ين بمنسوب نحو نهر عفرويدخله جومكه، .ق الشمال من فييبدأ 
الـذي كـان    Ge.Coĥişkê جوحشكي يواد هناكإلى الجنوب من هذه القرية و. البحر

يتجه نحـو الجنـوب الغربـي    ثم كفرجنة .ق قربكثير المياه واألسماك، وهو يتشكل 
 . نهر عفرين صوب

، Empelkê' عمپيلْكي توجد هضبة بركانية تسمى ،جنوبفي البعد هذا الوادي 
وقد  .Rêka Sersama سرساما طريق ،في الجنوبترنده .ق يمر عبرها باتجاهن وكا
 . )١(أيضاراج كنجو قَوحي  ،حي األشرفية الحالي لمدينة عفرين يهاأسس علت

                                                 
 .كنجو اسم مالكه سابقاً - ١
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ية واسـعة  سهلمساحة وجد ت، ، بينها وبين جبل ليلونإلى الشرق من هذه الهضبةو
سـهل  " غربي القريـة  الواقع الجزءيسمى وعرش قيبار، .ق بدأ من شماليتة، خصبو

عـرش  .ق الممتد من الجنوبي الجزءأما . األثري حصن قيبارأطالل توسطه وت ،"قيبار
   .Deşta 'Erşê  سهل عرشي فيسمى ،وحتى األطراف الشرقية لقرية ترنده قيبار

 جنـوبي ويعبرهـا  ترنـده،  .ق جنوبيآنفا بازلتية المذكورة الهضبة وتستمر تلك ال
، وهو يتشكل من ثالثـة أوديـة تبـدأ    هاواد يعرف باسمإلى الغرب  القرية من الشرق

وهي مـن الشـمال إلـى الجنـوب،      ،السهل عبرغربا  وتتجه ،جميعها من جبل ليلون
Ge.'Erşê  وGe.Golesorê  وGe.Kozberxê ،وادي نبـع  لكان في النهاية الغربية لو

 النبـع  بجانبيوجد و ليا،جف حاوقد ، )١(فيه أسماك يحرم إيذاءها، ثا/ل 2ماء غزارته 
  .ومقبرة القرية ،عبدالقادر الكيالني مقام ينسب إلى

                                                 
جلَمه، كانت تعيش في ينابيع جميع تلك القرى أسـماك يحـرم   .وإلى ما بعد ق قيبار.ابتداء من ق - ١

 .هاوتناول لحوماصطيادها 

 1/150000: المقیاس  -10-المصور 
 ----طریق معبدة  ....سھل جومھحدود القسم الجنوبي ل
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وكان ، Ĥesarêاري سح وتسمى هنا بـبعد هذا الوادي، تستمر الهضبة البركانية 
، "بئر الجـرب " Bîrguriyêبجانب طريق عام عفرين باسوطه نبع  ةالغربي جهتها على

 . )١(مادة الكبريت حتوائها علىالوذلك ب يفيد ماؤها وترابها في معالجة داء الجر

يوجد في منتصف المسافة بين قريتي ترنده وكورزيل جومه على هذه الهضبة، وو
نسبة إلى شجرة عرعر كان الناس يتبركون بهـا ويعلقـون    ،Darpaçkêموقع يسمى 
 اوحفروز وكنالعن  فاقتلعها الباحثون ،مندثر، وكان بجانبها قبر من القماش اعليها قطع
 .القبر أيضا

كلسـية   إلـى  هضـبة تتحول تلك ال ،كورزيل جومه.ق وإلى الجنوب أكثر غربي
تنتهـي  و. الموجود عليها شيخ صالح ، نسبة لمزارQeracî Zareta Şêx Saliĥتسمى و

  .قرية عيندارااألطراف الجنوبية لالهضبة عند هذه 

ويحدها نهـر   :ةغربيال يتان، األولىسهلالمساحتان اللتقي بعد انتهاء تلك الهضبة، ت
 عفرين من الغرب ومدينة عفرين من الشمال، ويتوسطها جنوبي مدينـة عفـرين تـل   

 المساحة الثانيـة و .يوجد بها مشتلين إلنتاج شتول األشجار الحراجيةوترنده األثري، .ق
 .ومن الغرب الهضبة البازلتية المـذكورة آنفـاً   ،يحدها من الشرق جبل ليلون :ةشرقيال

 وعينـدارا المعـروف،   سهل باسوطه شكللمساحتين السهليتين المذكورتين، يتوبتالقي ا
من الينابيع واألماكن األثرية، مثل تل ونبـع   وتوجد في هذا السهل وعلى أطرافه العديد

  .القديمة وسط القريةعين دارا، ونبع باسوطه بشاللها وموقع قلعتها 

 عدة مواقـع  وباسوطه جومه بين قريتي كورزيلتوجد في تلك المساحة السهلية و
 Deşta سـهل الزعتـر والسـوس   و  Deşta Oredarê سـهل أوردار  :مثلمعروفة 

Ze'terkê û Sûskê.  باسـوطه بممـر   .ق السـهل جنـوبي  هذا الجـزء مـن   وينتهي
Ge.Xiyara "بين جبل ليلون في الشرق يفصل عميق وضيق  ، وهو ممر"وادي الخيار

 .برج عبدالو.ق نحو نهر عفرين عبره يمرو ،ومرتفع بوزيكه في الغرب

مجدداً على منبسط واسع من األراضي اللحقيـة  جومه بعد هذا الوادي ينفتح سهل 
كم حتى الحدود التركية، وتصلح للعديد مـن  15تمتد غربا بطول نحو  ، وهيالزراعية

معـالم  وال تتخلل هذا السهل الواسـع  . أشجار الفواكه وتكثر فيها حقول ،المزروعات
التالل األثرية للقرى الواقعـة بمحـاذاة   الصغيرة و الهضاب سوى بعض يرة،مميزة كث
إسـكان،  .ق شـمالي  "الكتـف " Milêهضبة مشجرة تسمى  ، ومن أبرزهاجبل ليلون

                                                 
انابيب فخارية، يتعتقد أنها كانت  بين هذا النبع وتل ترنده األثري على ون في المسافة عثر الفالح - ١

   .تستعمل في العهود القدية لنقل مياه ذلك النبع إلى موقع التل
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قريـة  ل الجوار الغربـي وفي  .المجاور لها أيضاًالموقع السهلي االسم على  هذا ويطلق
 .ثا/ل28 ةغزارب ها وهونبعيوجد إسكان 

 توجد تلةحيث جلمه، .ق يستمر السهل دون معالم هامة حتى شمالي إسكان.ق بعد
زمقْر Qirmiz القبور ونبع ،ومقبرة القرية ،األثرية Tirba ثا، وكان يشكل /ل8 ةغزارب

واد  هـا من ويخـرج  ،بحيرة صغيرة غربي التل منهالقريب  Mircanêمرجانه مع نبع 
 .أبو كعبة.ق رين مقابليتجه شماالً لينتهي في نهر عف زيتونَك، يسمى

توجـد   ،كـم 1.5تل سلور بحـوالي  .ق شرقي، ومهلَج.ق من وإلى الشمال الغربي
وبجانب هذه القرية . وكانت قديماً بحيرة حقيقية ،Gol Bi'îrêالبحيرة المعروفة المسمى 

إضـافة إلـى    ،Miraza مـرازا  نبع ماءو  ،األثري يوجد تل سلور يةرقمن جهتها الش
 . أثرية قديمة ديدة محفورة في الصخور على هيئة مقابرمكامن أرضية ع

ينتهي هذا القسـم مـن سـهل    وبعد تل سلور ال توجد معالم بارزة تستحق الذكر، 
 .على الحدود السورية التركية "مال خليال  ".ق جومه بجوار

خـاص بهـا،    أو أكثر من قرى سهل جومه تلرية ق ومن الجدير بالذكر أن لكل
 .فيها لقى فخارية ودالئل سكن قديم تظهرو ،وجميعها أثرية

 :"لنهر عفرين السـرير األيمـن" لسهل جومه لقسم الجنوبيا

الحمام في أقصى الجنـوب  .ق مدينة عفرين، وينتهي عندجوار من هذا القسم يبدأ 
 ومـن يتحدد من الشرق ثم الجنوب بنهر عفـرين،  هو و. الغربي على الحدود التركية

يتصل في الشمال بسهل جويق عبر ممـر  كما . حشتيا جبل فعاتالغرب ثم الشمال بمرت
نـوع مـن    اس م  وھ و  "المسبحة" Ge.Tizbiyكفرشيل يسمى وادي .ق غربييقع واسع 
  .الشجر

قريتي كفرشيل ومعراته واديان  بين هذه المساحة السهلية في بداياته الشمالية تخللي
موقع يسـمى    همابينيوجد ، ورينوهما يتجهان شرقا نحو نهر عف ،يحمالن اسم القريتين

Gola Cilfik  " لْفْكمعراتـه  أما تـل   .المقبرة القديمة لقرية معراتهبجواره و" بحير ج
 . القرية فيقعان إلى الجنوب الشرقي منالقريب منه  Xelîlkê خَليلْكي األثري ونبع ماء

 ،"أربعـين نبعـة  " Çêlkaniya هضبة بركانية تسمى معراته.ق جنوبيمن تبدأ و
المنحـدر  " Qeracê Reşیس مى   كفربطرة من الجنوب.ق قابلمنحدرها الجنوبي الذي يو

نبع من هذه الهضبة العديد من الينابيع السطحية التي تجري فـي فصـلي   وت ."األسود

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-97- 
 

. جنـديرس  -عفرين"بجانب الطريق العام  )١(الشتاء والربيع، إضافة إلى نبع كفربطرة
 Kaniya سـمى يكفـر بطـرة مباشـرة    .ق غربـي هناك نبع آخر غزير المياه وكان 

Musankê "جدول وله  ،"نبع موسانكيErqa Pe'in "يتجـه   الـذي  "الجدول العريض
 . جف في السنوات األخيرة ولكنه إلى نهر عفرين، شرقا

 "چيـل ميـري  " هناك موقع معـروف يسـمى   ،Çêlkaniya هضبة شماليوعلى 
Çêlmîrê . وبجانبها أطالل آثار قديمة ،معمرةوهو مكان مبارك فيه عدة أشجار. 

 -طريق عام عفرين ويمر  ،كفر بطرة، ينعطف السهل باتجاه الغرب.ق بدءاً منو
 :عبره ويقسمه إلى قسمين، جنوبي الطريق وشمالي الطريقجنديرس 

فيها بعض القـرى  ذو تضاريس متموجة وهو : معالم القسم جنوبي الطريق -
 ، وتـل Qotêيسـمى  الذي تلّف .ق ى مرتفعسو مميزةيس فيها معالم كن للالمعروفة، 

عامرة  قرى أخرى كما توجد. ة الهامةها األثريتوبلدة جنديرس وتل ،تل حمو األثري.ق
 .حمام المحاذية للحدودو التركية.ق ، وآخرهاشرقي بلدة جنديرس وغربيها

أهم معالمه من الشرق إلى الغرب ابتداء مـن  و :طريقالالقسم شمالي معالم  -
 :التاليكفي الشرق، هي  Çêl Kaniyaمرتفع  

، أما الهضبة الواقعة إلى الغـرب مـن   )٢(وادي عندرييه ونبعها وتلتاها األثريتان
 جهـة  مـن هذه الهضبة تتحدد و ."األكمة اليتيمة" Kelemsêwî عندرييه، فتسمى موقع

  .دي مزار شيخ عبدالرحمنالغرب بوا

وادي " Ge.Tirbaهنـاك   يسمىو، ساتيا.ق بجوارذلك الوادي اآلنف الذكر يتشكل 
بجانب زيـارة شـيخ    ويتحد چوالقا،وفقيران و كاوركا يمر بجوار قرىوهو ، "القبور

گونـدي مـزن   من أطراف قرى  اآلتيوادي ماراقي واد آخر يسمى مع عبد الرحمن 
 Kanî كيركـاني گَـو  .ق يمر الوادي الجديـد بجـوار  ثم . وكفردلي فوقاني وتحتاني

Gewrkê ،تغذيـه  وكان هذا الوادي غزير المياه  .جنوباً لينتهي في نهر عفرينيستمر و
أما اآلن فالنبعان الوحيـدان  . ، وكان عليه بجانب الزيارة طاحنة مائيةهامة عدة ينابيع
، وهما بجانب تـل شـيخ   "النبع األسود" Kanî Reşkêهما نبع الزيارة، ونبع  الباقيان

                                                 
تم استجرار مياهه قديماً مـن موقـع   وقد ، )الفجارات(قديم من نوع  يعتقد أن هذا النبع اصطناعي - ١

Çel Kaniya. 
على يسـار الطريـق العـام عفـرين     : على يمين تقاطع طرق فقيران وكفردلي، والثاني: األولى - ٢

 .كاوركا.ق جنديرس قبل تقاطع طريق عندرية، وهي عبارة عن مزرعة فيها دور سكن لبعض أهالي
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المحـاذي   Qişlêحتى تصل إلـى جبـل    تنبسط األرض وتتموج غربا ثم .عبدالرحمن
 . الحمام.ق للحدود التركية عند

 ، مثل تـل قيلـة، و  عديدة وتالل أثرية عديدة في هذه المسافة قرى عامرةوتوجد 
Girik "مياههـا  يبقىكانت على سفحه عيون ماء وسنديانكي، .ق شمالي "التل الصغير 

 . إلى أواخر الخريف

توجـد ثالثـة    ،وباتجاه الغربالذي ذكر آنفا ن اعتباراً من وادي شيخ عبد الرحمو
يمر من قـرى  ل وينحدر جنوبا خالتان.ق الذي يبدأ من وادي خالتان: هيوهامة،  أودية

أبو كعبة في نهر عفـرين،  .ق ينتهي قربو قوربيو برجكي مسكه فوقاني وتحتاني و 
ـ  جدوالً كبيـراً هذا الوادي وكان  ،Ge.Xenzîrek وادي خَنزيرك ويسمى هناك روي ي

 وادي حسـيركي  هـو  الثـاني الـوادي  و. كم 10، ويبلغ طوله نحو حقول تلك القرى
Ge.Ĥesîrkê:  إلى الجنوب ماراً من غربي  يسيرنسبة إلى الموقع الذي يبدأ منه، وهو

 فهـو وادي  :الثالـث أما الوادي . نسرية.ق جنديرس، ليصل إلى نهر عفرين قرببلدة 
 . حج اسكندر.ق

جومه مغطى باألعشاب والنباتات البرية، وتكثر فيـه الينـابيع   كان سهل وقديماً، 
تطور وسـائل  العشرين وبعد أوائل القرن  ومنذ .وجداول المياه المتدفقة طيلة أيام السنة

الزراعة، استغل القرويون كامل السهل للزراعات المختلفة وخاصة أشـجار الزيتـون   
ما الينابيع أ. األيمن لنهر عفرين معظم مساحة قسمه الشمالي والسريرحاليا تشغل  وهي

وشح بعضها اآلخر بسبب قلة األمطار وحفر اآلبار االرتوازية لتأمين  ،بعضها فقد جف
 .وري المزروعات بمياه الشر

 Deşta Baliyaسـهل باليا  

هكتار من األراضي اللحقية الخصبة، تحـيط   200تبلغ مساحة هذا السهل حوالي 
 وبارتفـاع  يةالشرقوتقع بلدة راجو في جهته والجنوب،  به الجبال من الشمال والغرب

ليـه  وتتشـكل ع  ةطراكان السهل يغمر بالماء في السنوات الم. م عن سطح البحر550
بئـراً قديمـة ردمـت     23، ويقال إنه كان في السـهل  بحيرة واسعة هي بحيرة هوبكا

وب النمـور  كما كانت الغزالن تسرح في السهل في القرن التاسع عشر، وتج. جميعها
 .األحراج المحيطة به

 ،بناء خط قطـار الشـرق السـريع    أثناءاستعمل األلمان السهل مهبطاً لطائراتهم 
طـرف  لليتـراءى للنـاظر   وبجانب بلدة راجو، في السهل للقطار هامة وتوجد محطة 

مرتفع " Sirta 'Ermûtêمرتفع  األول للقطار تحتراجو مدخل نفق من السهل الشمالي 
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مانا، بـانيكي  تًع، مماال، حجماالهوبكا، : شرف على السهل القرى التاليةتو ."عرموت
Banîkê،راجوبلدة و ، موسكي، دوريش. 

االسـتراتيجي، ومنـه يـتم     "وادي تيرا" في النهاية الشمالية لممر  قع السهليكما 
 .شمال الشـرقي الوادي ميدانيات في  :في الغرب عبر طريقين سهل العمق إلىالتوجه 

شـديد  طريق عبر الشمال الغربي  عبر كتلة جبلية حراجية باالتجاهمباشرة بالنزول أو 
، وهـو  Sari Sînêث عبر وادي ساري سـيني  طريق ثال فتح مؤخراًوقد تم . رانحداال

 .طريق معبد يمر عبر الوادي ويصل إلى سهل ليچه

 Deşta Meydanaسهل ميدانيات 

عن بلدة راجـو   كم10نحو و ،الشمال فيكم عن الحدود التركية 4يبعد السهل نحو 
كـم  7طـول نحـو   بسهل لحقي يأخذ اتجاها شماليا غربيـا  وهو . الجنوب الغربي في

. م عن سطح البحر750يرتفع سهل ميدانيات  .كم1م إلى 500ما بين  يتراوح وعرض
مـزار  يتوسـطه   ،في وسطه موقع أثـري هـام   .تحيط به الجبال من جميع الجهاتو

العديـد مـن   ، األرض على سطحفي محيط موقع المزار تبرز و ،شيخموس المعروف
 . األثرية الضخمةوأحجار البناء األعمدة 

للسهل، فتحولت إلى  الغربية ةجهالفي  وقد مهد السكان مساحة صغيرة من األرض
وتشكل بحيرة صغيرة يستفيد منها األهالي في سقاية  ،األمطار منخفض تتجمع فيه مياه

تقع خمس من قرى ميدانيات على السـفوح الجبليـة الشـمالية    و. في الصيف ممواشيه
 .كَواندا، دودو، شيخ محمد، واليكلي، سيماال :والشرقية المشرفة على السهل، وهي

 حيـث محطـة القطـار    وميدان أكبسليچه إلى سهل  السهل هذا الوصول عبر تمي
حلـب   بين ةريجبااإل تممراوكان السهل وما يزال من ال. الرئيسية ونواحي األمانوس

قـادة   منه في نهاية الحرب الكونية األولى،قد مر و. العمق وحواضر اآلمانوس وسهل
 .آتاتورك مصطفى كمال ومن بينهم ،من حلبالجيش العثماني المنهزم 
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 نيلبحث الثاا

 

 

  

 التضـاريـس الجبليـة
 

أمـا  . الحدود السورية التركيةتحاذي المرتفعات الشمالية والغربية لجبل الكرد خط 
تبدأ من الحدود التركية فـي  هي مرتفعاتها الشرقية، فهي تحاذي ضفتي نهر عفرين، و

أما المرتفعات الوسطى والجنوبية فتأخـذ اتجاهـا   . الشمال وتنتهي قرب مدينة عفرين
كوتـانلي  .ق حيث تبدأ المرتفعات الوسطى مـن جـوار  . غربيا مائال إلى الجنوب قليال

نازا وتنتهـي بـوادي   .ق وتبدأ المرتفعات الجنوبية من جوار. هي شرقي بلدة راجووتنت
ومـن الغـرب    تيراالذي يحده من الشرق وادي ) جبل عتمانا(تيرا في الغرب، ثم يبدأ 

 .  الحدود التركية

، عفـرين نطقة مويعتبر جبل ليلون في الجنوب والجنوب الشرقي للحدود اإلدارية ل
 . لية للمنطقة ومن معالمها الجغرافية الرئيسيةضمن المرتفعات الجب

 . انكساريةوهي أنها التوائية  عفريننطقة موالصفة الجيولوجية الغالبة للجبال في 

 .عفريننطقة موسنعرض هنا وبإيجاز أهم تضاريس ومعالم المرتفعات الجبلية ل
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 مرتفعات الشرقيةال

 

جانبيـه  جرى نهر عفـرين مـن   م جاورت ،جبلية وهضاب متموجةمرتفعات هي 
وتنتهي فـي الجنـوب    ،وتبدأ في الشمال من الحدود السورية التركية. الشرقي والغربي
 . قرب مدينة عفرين

 : الشرقمن جهة  المرتفعات المحاذية لنهر عفرين -1

التـي تقـع   ديرسوان .ق في الشمال بجوارمن الحدود التركية هذه المرتفعات بدأ ت
وهي تتألف مـن  . عفرين نهر جنوبا مع مسار ثم تتجه ،كم/12/و بنح بلدة شران شمال

  .جنوبيو  شماليقسمين، 

 :القسم الشمالي -آ

قرب  "المرآة" Eyneliyê'هو تل  ديرسوان،.ق شمالي غربي أول معلم لهذا القسم 
النقية التـي  النبع  لمياهوهي صفة االسم نفس بجانبه نبع يحمل يوجد والحدود التركية، 

 . لمرآةتلمع كا

من الواجهة الجنوبية لوادي ديرسوان الذي يمـر مـن    فتنشأمرتفعات أما أولى ال
 الموجودة جنوبي هذا الوادي تسمى والهضبة. وسط القرية متجها غربا نحو نهر عفرين

Kîşkê Wêreganê "ـ  القائمـة ويرغـان  .ق نسبة إلى "منحدر ويرغان ى جهتـه  عل
وادي " Ge.Êşيسـمى أيضـاً   الذي  تليالق ديبوا ي القريةجنوب وهو يتحدد. الجنوبية
، كمـا يسـمى وادي جهـنم    نسبة إلى طاحونة الماء التي كانت مقامة عليه "الطاحونة
 وادييـدعى   :أحـدهما ، مـائيين  يتشكل هذا الوادي في الشرق من مسيلينو. )١(أيضا

. كم2نحو د بعت التينسبة إلى القرية الكردية داخل الحدود التركية  ،Ze'delînê زعدلينه
، الشـمالية  يبدأ الوادي من أطرافها التينسبة إلى القرية  "عرب ويران"وادي  :والثاني

العديـد مـن الينـابيع     وتتفجر في الواديين. ان عند جسر عرب ويرانالوادي يلتقيثم 
ينتهـي وادي  . بقربها مقبرة قديمة وأطالل آثارو "الكفار" Gawiraالصغيرة، منها نبع 

                                                 
 1923وسماها طاحونة دير صوان، وكان بجانبها في عـام   ،ربما قصد جميل كنه هذه الطاحونة - ١

كتـاب المظـالم   /، على حد قوله-قدسة، التي كانت تحوي قناطير مقنطرة من العسل شجرة العسل الم
 ..../الفرنسية
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 ،سـمى تلـيالق  يتل أثـري كبيـر    مساره يوجد في منتصفو ،ر عفرينفي نه تليالق
 التضـاريس هـذه  موقع يبلغ متوسط ارتفاع و. المهجورة Qetlebiyê قَتلَبيه.ق هبجانبو

 . م500 حوالي عن سطح البحر

 على السفح الغربي لجبـل يسـمى  وكم  3عرب ويران بنحو .ق والى الشرق من
الحـدود  القرية  هذه تجاورو ،Dîkmedaş "داشديكمه ".ق توجد Seqirtepe ساقر تَپه
 .كم شماال 9بعد عن بلدة شران تو من الشمال، التركية

  :هـي ، تضاريس زراعية متموجة تتخدد بعـدة أوديـة   يلي وادي تليالق جنوبا
Ge.Rûlik ،ثم جنوبا Ge.Piling " وعلى الجهة الجنوبية لهـذا الـوادي   ،"النمروادي 

نبـع  " Ka.Kewaالشمالي نبـع   هعلى طرفويوجد  "حالمسط" Çi.Pe'nikجبل يوجد 
. "خليـل األسـود  " Çi.Qerexeloجبـل  يوجد  ذلك الجبل ، وإلى الشرق من"الحجل
 .المعروف Ge.Sîmanê سيمان الجنوب بوادي جهة هذه المرتفعات الثالث من تنتهيو

، وهـو واد  ويتجه غربا صوب مجرى نهر عفـرين  أومرا.ق منيبدأ ذلك الوادي 
يضفي على الـوادي  فغزير المياه، السيمان نبع تجري فيه مياه ، ومشجر بالدلب عميق

 .المحلية الفولكلوريةجماالً أخاذاً، وقد ورد ذكره في بعض األغاني 

 چوچلي جبليأتي  چما.ق من جنوبوإلى العلى الجهة الجنوبية من هذا الوادي، و
Çi.Çûçelê راڤـا .ق توجـد  كم2بنحو  القرية منوالجنوب ، والى الغربعب Be'rava، 

هـي  بجوارها تل أثري ومدافن ومساكن أثرية متعددة الغرف محفورة في الصخر، وو
 .الغربي يتجاه الشمالالكم با4تبعد عن بلدة شران 

 Çi.Keloşkêكـم، يـأتي جبـل     3بنحـو   من هذه القرية األخيرة والى الجنوب
ودة على سفحه الغربي مقابـل  اسمه من أطالل آثار قديمة موج الذي استمد "الحصن"

حراجي يعطي المنطقـة  جبل م، وهو 600 الجبل يبلغ ارتفاعو ،موقع شالالت ميدانكي
فـي  هذا المرتفـع الجبلـي   يتحدد و .بحيرة ميدانكي تشكلبعد  خصوصاًجماال أخاذا، 
ويمر عميق ومشجر  ، وهو واد"النبع العميقوادي " Ge.Kanî Kurkê  الجنوب بوادي

 .]11المصور[ قبل غمره بمياه البحيرة، دانكي القديمطريق مي منه

حقـول  ب وهي مزروعة ،و أومرا وچما نشَرا قليال حول قرى تنبسط األرض ثم  
لمسافة التضاريس المتموجة تمتد حراج االصطناعية، واأللكرمة والزيتون ومن اواسعة 

 . قَرجرني وادي حتىبضعة كيلو مترات جنوباً 

الجسر القديم، وكـان  بجانب  فالمعرو قََرجرني اسمه من مزاراستمد هذا الوادي 
كمـا تنبـع   . لواديالقوية لل والسيأحد هناك جرن حجري بازلتي يقال أنه انجرف مع 
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كمـا  المياه من أماكن عديدة في قعر مجرى هذا الوادي لتشكل جدوال من المياه العذبة، 
المتجه غربـا نحـو وادي    اهمجرعلى طول  توجد العشرات من أشجار الدلب الضخمة

 . مياه العذبة خمائل رائعة الجمالالتشكل بظاللها الوارفة ونهر عفرين، وهي 

 ،ثرياألتل حلوبية  على وادي قَره جورنهالجسر الثاني الجديد المقام  بجانب يوجد

 .1/350000: المقیاس -11-المصور 
  نھر عفرین  ....... حدود التضاریس   - - -طریق معبدة + + + . حدود دولیة 
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فـي هـذا    إلى سكن قـديم  وهو يشير وعليه أطالل بناء أثري وصهريج أرضي للماء،
ـ  نهر عفرين في الوادي  هذا مصبعند أما  .الموقع  وادي شـيت فيدعى هذا الـوادي ب

Ge.Şêt. 

 : القسم الجنوبي -ب

اتجاهاً شرقياً غربياً تأخذ المرتفعات  ،قََرجرنيوادي واعتبارا من الجهة الجنوبية ل
 بجانـب  Çi.Parsê رسـي پ ا  جبـل  من الشرق من وهي تبدأ .مائال قليالً نحو الجنوب

شـرقي مدينـة    "جومكـه ".ق وتنتهي في الجنوب الغربي بجوارقسطل علي جندو، .ق
  .]12المصور [ ، عفرين

كمـا   ،قسطل علي جندو.ق شرقي م852 وهو بارتفاع Çi.Parsê رسيپ ا جبل يقع 
كلس في تركيا فتقع إلى الشمال الشرقي منه كم، أما مدينة 5نحو بعن مدينة أعزاز  يبعد

ـ پ ا  مـزار ويوجد على قمتـه  . كم 7بنحو   Pîrozgeha Parse Xatûnê ه خـاتون رس
نسـبة إلـى    ،والتپأطالل قلعة جان إضافة إلى ، ةديياإليزأتباع الديانة  المعروف لدى

السـادس عشـر    ينإمارة كلس وأعزاز في القـرن  ت أسرتهاألمير الكردي الذي حكم
 . للميالدوالسابع 

 دي عنتـوز وا لهذا الجبـل واد عميـق يسـمى    ةالغربي ةالشمالي الجهةيتشكل من 
Ge.'Entûz ، إلى وادي  بجانب بلدة شرانصل يمتد ليوهوGe.Qerecurnê. 

بافلون بقمته المعروفـة باسـم   .ق يأتي جبل ،رسيپاإلى الغرب مباشرة من جبل و
Sirta Ĥebîba ، كامب "على طرفه الغربي أساسات أبنية وتوجدKamp"  أقامـه   ال ذي

طريق له و ،عن النفط هبحثأثناء  العشرينالقرن  أربعيناتفريق استكشافي إنكليزي في 
 Ge.Cûrnêومن تلك القمـة يتشـكل وادي   . قطمه.ق يه منيؤدي إلبالحجر مرصوف 

Kêrgo، توجد على واجهته الجنوبية غابة اصـطناعية  كما جنوب، النحو  ةشدوينحدر ب
شـرف  "في وسطها مـزار  و ، وتعتبر من الغابات النادرة في العالم،متنوعة األشجار

 .ديينيلإليز "ينالد

، وهـو  "نبـات القـراص  " Kerkezبين جبل بافلون وقرية قطمه مرتفع  ويوجد 
تـل  يوجـد  كما  .الثورة الرسمية وعليه معسكر منظمة شبيبة بأشجار الصنوبر مشجر

مـن  ألبنيـة أثريـة   يحوي أساسات قطمه بجانب محطة القطار، وهو .ق يأثري جنوب
 . الحجارة الضخمة المشغولة
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 مرتفـع  ، وأعلى موقع له هناك يسمىكفرجنة.ق إلىغربا  قطمه.ق مرتفع يستمر 
 .القريـة علـى   ويشرفالموجود على قمته منان نسبة إلى مزار  Bêla Menên منان
جدوله  دفَريكما  .غذي قسما من مدينة عفرين بمياه الشربيهام  بجانب القرية نبعنبع وي
يسـتمر  و. Ka.Mezinو  Ka.Pozêو  Ka.Şurkê: ثالث ينابيع هيبمشعلة .ق جوارب

، Ge.Coĥişke وادي جوحشـكي عرش قيبار ب.ق يسمى عندل الجدول جنوبا/هذا الوادي
كمـا يوجـد    .أكثر من تل أثـري وطواحين الماء أطالل مجراه العديد من  ويوجد على

 ىمغطوهو ، "خربة الكفار" Xirabî Gawira يسمى واسعموقع أثري  مشعله.ق يغرب
  .الزيتون حاليا بأشجار

وكورتك وقرى مشعله  كفرجنة وادي والتي حددوهاالواسعة المتموجة أما المنطقة 
، وهي مغطاة "المثلث" Sêguçikêوقورط قالق الصغيرة والكبيرة وقره تبه فتسمى بـ 

ـ وتتبأشجار الزيتون واألشجار الحراجية،  ا خللها بعض المسيالت العميقة المتجهة غرب
سط هذا المثلث ويوجد وبين قريتي قورط قالق،  Ge.Bîrêدي ، مثل وانحو نهر عفرين

  ----طریق معبدة……  دود المرتفعات ح -12-المصور
   نھر ووادي    
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تْموقع كوركم، وبعمق يتجاوز  2منخفض من األرض بقطر يقارب  و، وه"الحفرة"ه ك
وتوجد فوق ، تلك الصفات الجغرافية أخذ الموقع اسمه منوقد متر قمعي الشكل،  300

فـي  و ." ككورتْ ".ق ومساكن "ميرا"الحبوب شراء  مركزمستودعات حافته الشرقية 
قـره تبـه   تقع قريتا  ،توجد هضبة بركانية، أقصى الجنوب الغربي من هذه المرتفعات

مسـافة  بعلى سفحها الجنـوبي   Çûmkêقرية وعلى سفحها الشرقي،  )١(وقسطل كشك
 .عن مدينة عفرين كم/1/

 :مرتفعات الجهة الغربية لنهر عفرين -2

وهي تبدأ من الحدودو التركية . نهر عفريالضفة الغربية لنهذه المرتفعات  تحاذي
في الشمال وتشمل المرتفعات المحصورة بين مجرى نهر عفرين مـن الشـرق ووادي   

Çayê "وتنتهي شمالي مدينة عفرين ،ثم زراڤكي في الغرب "شاي . 

مرتفـع   :]11المصور[هي  ،من الشمال إلى الجنوب ها الرئيسيةوتضاريس هامعالمو
ـ و Kalgavan كالگاڤان سمىي الغرب فيله  آخر مالصقوهوري  نبي  ،م750 هارتفاع

يقع إلى الشمال والغرب منهما قـرى حدوديـة مثـل    و، وهما يجاوران الحدود التركية
كردو وحفتارو قرى ، و"أبيض" Gewrو " أحم ر " Sorوبجانبها واديان باسم  ،عبودان
هـو  م، و765عه ارتفافجبل شيخورز الواقع إلى الجنوب والغرب قليالً، و. خورزيوش

 . إلى بلبلالمؤدي الطريق العام  تقع علىقسطل مقداد التي .ق يشرف من الغرب على

، "الجواميس" Ge.Gamêşaباتجاه الجنوب الشرقي وادى  شيخورز ينشأ من جبل
بين هذه و. يسير شرقا باتجاه نهر عفرينثم ينجك، سعرِو زيتوناك مر بين قريتي ي وهو

ـ أ توجد ،Gu.Diraqliya راقليادالقرية األخيرة وقرية   هـوچكي ، وQanê قـاني  ةودي
Ge.Hûçkê  أوBîrê تنبسـط  ثـم  . عفـرين  قزلباش شرقاً باتجاه نهر.ق من ةالمتجه

ميدانكي، .ق حتى أطراف ةسهلي ةصبح متموجوت" نازا".ق اعتبارا من تدريجيااألرض 
ريـة  ق بجوارهكان و، Gi.Dudêrê تل دوديري تل أثري يسمى هايوجد إلى الغرب منو

التضـاريس   تلـك  تستمرثم  .عاما80 حوالي هجرها سكانها قبلوقد  ،تحمل ذات االسم
إلى أن تصل إلى سـهل   ،تخددها بين مسافة وأخرى مسيالت قليلة العمقوفي تموجها، 

ومن األودية التي تستحق الذكر في . عمارا عند األطراف الشرقية الجنوبية لجبل هاوار
شوربه وگمـروك باتجـاه    تييمتد من قريو ،Ge.Qamîşlê قامشلي هذه المسافة، وادي

  .نهر عفرين
                                                 

وهو اسم يطلق على الجهة الغربيـة مـن هـذا     أي المنحدر الصغير، Kêşikأو  Kîşikكيشك  - ١
وهـي منطقـة    .اسم علم مؤنث لـدى األكـراد   Ĥenêالمرتفع األخير، ويسميه بعضهم جبل حنة، و 

 .نهر عفرين يرتادها الناسعلى ضفة ميلة اصطياف ج
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 معالم جبل ليلون

 من السلسلة الشرقية الشرقيالقسم يمكن اعتبار جبل ليلون امتدادا طبيعيا لمرتفعات 
لجبل الكرد، وكان من الناحيتين اإلدارية واالجتماعية وخالل قرون عديدة، جـزء مـن   

 . منطقة جبل الكرد

بجبل سـمعان  المسيحية عرف في العهود و، )١(جبل نبو مي جبل ليلون قديما بـس
 . وفاء لمار سمعان العمودي

، وينتهي في Gu.Serê Kaniyê كفر جنة قرية جبل ليلون في الشمال من جواريبدأ 
، وهو يأخذ فـي هـذه   دير بلوط على الحدود التركية.ق الجنوبي الغربي بجوارأقصى 

 . ليا واضحاهال المسافة شكال

كمـا  تعيش فيه مختلف أنواع الحيوانات البرية، و، بالغاباتكان هذا الجبل مغطى 
 عمد العثمانيون إلـى قطـع   ،ويقال أنه لذلك السبب ،لجأ للصوص وقطاع الطرقكان م

د قـو والستعماله خشـبها ك بالكامل في أوائل القرن العشرين  وهاقطعمعظم غابته، ثم 
والرعي  وبعد تراجع أعداد قطعان الماشيةي السنوات األخيرة وف. لقطار الشرق السريع

مـن   السنديان والعرعر وغيرها ها القديمة منأشجار تنبت بعض، بدأت والقطع الجائر
 .الجبل سطح مساحات منتتخذ الدولة حاليا اإلجراءات لتحريج كما ، جديد

ـ شرقاً مع سهول شمالي حلـب، و  ووعر، وهو يستوي صخري ليلون جبل  ربأق
 . عنها كم17وبمسافة نحو  Gundî Mezin من قرى شيروان عن حلب هيرية ق

ذات انحدار صخرية كلسية  ثم الشمالية المشرفة على سهل جومه، الغربية السفوح
نحو سهل جومه، وتتخللها العديد من األودية العميقة الحادة الحـواف والجـروف    يدشد

 .غاور المختلفة األشكال واألحجامعشرات الكهوف والم ، وفيهاالصخرية العالية

هـا  بين منو ،الكثير من أطالل األبنية األثرية القديمةليلون  ى سطح جبلتنتشر عل
وعـن  . أطالل قرى بكاملها وأديرة وكنائس وقصور، وجلها تعود إلى العهود اإلغريقية

بجبـل   بأنه كان شبيهاً يتيم يقول األب بولساألغريقية في العهود  "ليلون"جبل سمعان 
 .لبنان اليوم، أو بجبل آثوس في بالد اليونان

 : جبل ليلون من قسمين فيتأل

وهو يأخذ . وينتهي بجوار قلعة سمعان كفرجنة/سه ري كانيي.ق يبدأ من: شـمالي 
  .م/550متوسط ارتفاعه و كم/30 اتجاها شماليا جنوبيا، ويبلغ طوله حوالي

                                                 
 .إله رافدي كان يعبد في الجبل قبل مجيء المسيحية: نبو - ١

www.tirejafrin.com

http://www.pdffactory.com


-109- 
 

تجه غربا لينتهـي علـى الحـدود    ثم ي ،غزاوية.ق يبدأ في الشرق بجوار: جنوبي
 .م/300حوالي كم، ومتوسط ارتفاع /18وبطول نحو  ،التركية

  :بتسمياتها المحليةولجبل هذا انذكر هنا المعالم الرئيسية لسو

 : الشمالي القسم -1

من الجهة الجنوبيـة   Gu.Serê Kaniyêرية ق من جنوبيهذا القسم في الشمال يبدأ 
 نحـو  بطول يبلغووينتهي في الجنوب عند قلعة سمعان  ،عفرين –لطريق العام حلب ل

 : ناحيتينمحلياً إلى الجزء  اهذويقسم  .]13المصور [كم، 30

 التي تقطـن نسبة إلى عشيرة روباري  ،روبـاري سمى جبل يفي الشمال و :ىاألول
 حيـة ناال همساحات البأس بها مـن هـذ  ، ومنتشرة على سطحهرية ق في إحدى عشرة

  .وخاصة الزيتون، والرعي الفصلية واألشجار المثمرةصالحة للمزروعات 

 بدأ بقرية سـوغانه تو .ريةق 17 فيهاو ،شيروانسمى جبل تفي الجنوب و :ةالثاني
 حيةناو. الغربي نتهي عند قلعة سمعان في الجنوبتفي الشمال، و Gu.Soĝanekê كي

 الصخوربين بعض الجزر الترابية  صالحة للرعي، كما تزرعشيروان صخرية وعرة 
 .ضحت األرمالزيتون حيثما سوأشجار  بالحبوب

سطح جبل ليلون صخري متموج بشكل عام، وتتحول إلـى سـهول ذات تربـة    
على . التوجد معالم وسمات جغرافية مميز فيهاكما  ،غضارية خصبة كلما اتجهنا شرقاً

عديـدة  خالف السفوح الغربية المشرفة على سهل جومه، فهي غنية بالعالم والتسميات ال
سـنكتفي بـذكر   لذلك و. في المنطقةالتي تشير إلى حياة غنية ومستمرة ووثيقة للسكان 

 .المعالم الرئيسية لسفوحه الغربية

 الـذي يقـع جنـوبي    Biĥwarê بحوار مرتفعبيبدأ جبل ليلون في أقصى الشمال 
 "القنـديل " Qendîlêبالمرتفع المسمى و ،عفرين –قطمة جنوبي الطريق العام حلب .ق
 نبـع رتفع هذا اللمسفح الشمالي الغربي العلى  من الجنوب، ويوجد قرية مشعلهلمقابل لا

الجبـل  " Çi.Sipî موقـع  بعد مرتفع قنديل جنوبا يـأتي . المعروف Ka.Kewaالحجل 
 چڤكـي  وادي ثـم يليـه  . Sirta Pêftê هضبة پيفْتي سمىيومنحدره الغربي  "األبيض
Çivkê وادي  ثم. عرشقيبار.ق فرمز وينتهي شماليك.ق منيبدأ  وهو ،الطويل والعميق

وسط القرية ويقسمها إلى قسمين شمالي يسمى قيبار وجنوبي يسمى من  قيبار الذي يمر
 .)١(عرشي

                                                 
 .قسمي القريةاسم مركب وهو مستمد من : عرش قيبار - ١
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چيل  عميق يسمىصخري واد يوجد م، ك1بحوالي  عرشقيبار.ق وإلى الجنوب من
 Qişla  يسـمى  من موقع يبدأ في الشرق من منتصف الجبلوهو ، Ge.Çêlxanêخانه 

Omerîkê "ريكينحـو خمسـة    اتبلغ مسـاحته وهي مساحة سهلية ترابية ، "مشتى أوم
الشرقية كهـوف عديـدة،    افي جهتهوتوجد  ،هكتارات من األراضي الصالحة للزراعة

إلى  سكانها قبل نزول القديمةعرشقيبار .ق مساكنعلى مداخلها آثار بناء قديم هي بقايا 
دية ياإليز Melek Adîفي هذا الموقع زيارة ملك آدي  يوجدو .عام200السهل قبل نحو 
، توجد المقابر القديمة والحديثة قشليوعلى الطرف الشمالي من موقع . المشهورة قديما

شـجرة   ابجانبهو ،Birca Cindî برجا جندي سمىالمقديم البرج الديين، وأطالل يلإليز
فـي  و. اهد من مسافة بعيدةتشوهي  ،"المباركة شجرة البرج"سنديان كبيرة تعرف باسم 

ديـة  ياإليزچيل خانـه   زيارة توجدعلى واجهته الجنوبية، و، چيل خانهمنتصف وادي 
ترشح ميـاه  و ،منقور في الصخر على هيئة غرفة، وهي عبارة عن تجويف المعروفة

 .طيلة أيام السنة نقية من سقفها

، فيـه  "العصـفورة " Ge.Çûkêجنوباً، واد صغير يسـمى  چيل خانه يلي وادي 
ثم يسقون بمـاء زيـارة    ثقب يمرر فيه األطفال المصابون بالسعال الديكي لهاصخرة 

 . الشفاءب اعتقادا "چيل خانه"

، فـي طرفـه   Ge.Ningerê گارينوادي ني واد أوسع وأعمق يسمىجنوبا ويليه 
مـن حيـث   لتشابهها  ، وذلك"أخت چيل خانه" Xûşka Çêlxanêالجنوبي مغارة تسمى 

 . چيل خانهمع مزار والقدسية شكل الموقع وال

فيه كهف كبير يحمل و، Ge.Lêkêوادي  يأتيكم جنوبي هذا الوادي،  1وعلى بعد 
 قرب قمـة الجبـل   منبسطمن  الوادي يتشكل .ينحدر بشدة نحو الغربهو ذات االسم و

، وهو ذو تربـة  هـ10حوالي ة هذا المنبسط مساحتبلغ  ،Qişla Îda قْشْال عيدا سمىي
ترنده القديمة التي تعود إلى أكثر .ق توجد في جهته الغربية خرائبولزراعة، ل ةصالح
توجد  ،منهم  500حو نعلى بعد ومن هذا الموقع  يالغربالجنوب وإلى  .سنة 200من 

ممـا  و. "كهف المقابر" Şikefta Tirba هاوالكهف المسمى باسم للقرية المقبرة القديمة
 .لموتىا لرفاة إلى مقلع للحجارة دون أدنى احترامتحول الكهف والمقبرة  يؤسف له، فقد

، وهو شـديد  "وادي المضافة" Ge.Odêبعد هذا الوادي جنوبا يأتي الوادي المسمى 
في بدايته صخرة كبيرة تشاهد من بعيد تعـرف باسـم   واالنحدار ينشأ من قمة الجبل، 

Nikilî Têr "ن خالل هذا م روباري درب يمرناحية وكان لسكان قرى . "منقار الطير
 . إلى سهل جومه ويستخدم للنزول ،الوادي
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، Kozberxê كوز برخـي  يوجد وادي ،كم 1بنحو  ي من هذا الواديجنوبالوإلى 
 .السكندور  لتبييضفيه مكامن للحوار الذي يستعمل و

، وهو الحد الفاصل "مغارة الضبع" Ge.Qulĥeftarêبعد ذلك يأتي الوادي المسمى 
 "طريق منطقة تـات " Tatliqرزيل جومه، وكان يمر منه درب بين قريتي ترنده وكو

في أعلى الجبل موقع يعـرف   ويوجد عند بداية الواديحلب، قرى شمالي المؤدي إلى 
 . أكمة صخرية بارزة في الجبل يعنت Gocar، و Sirta Gocarî Pêlkêبــ 

 ,Ge.Lûlik لولـك أو رولـك   وادي يأتيكورزيل باتجاه الجنوب، .ق بعد اجتياز
Rûlik )يمـر  و ،فيمـا مضـى   فيه نبع ماءكان والصخري والعميق، ) اسم نبتة ربيعية
أحد الدروب الرئيسية للوصول إلى حلب، وهو يتشكل من ثالثة أودية نازلة مـن  عبره 

فيه كهف كبير يسـمى   ،Ĥawûda حاوودا وادي: من الشمال إلى الجنوبهي الشرق، 
Şikefta Sor "ثم "الكهف األحمر ،Ge.Kuştiya "والوادي األخيـر  )١("وادي القتلى ،

 . "البرق" Ge.Birqêيسمى 

فيـه   "األرنـب " Ge.Kêrgoواد يسمى جنوبا، يوجد  Rûlikأو  Lûlikوادي  بعد
 "حفـرة الحـوار  "   Kor Ĥewarêالشـمالي موقـع   هسفح علىقديمة، وآثار خرائب 

كان و، "الجير" Kirêcliq  باسم الموقع المعروف يليه دور السكن، ثمستعمل لطالء الم
 . البناءالمستعمل في يصنع فيه الجير الكلسي 

و  Cilĥinarê جلهنـار  كيمار فهنـاك مـوقعي  .ق أما بجانب الطريق الصاعد إلى
Havîniya "باسوطه مباشـرة  .ق ، وهذا األخير منبسط من األرض يقع فوق"المصيف

لموقـع مـؤخرا   في ابني و. كان مصيفاً ألهل باسوطه للهروب من حرها وبعوضهاو
 . جميل مطعم سياحي

نسبة إلى الكهـف   "ذو البابين"دودرييه وادي  يأتي جنوبا، وعلى بعد نحو مائة متر
 الـدرب القـديم إلـى   يمر مـن خاللـه   وكان . البابين الموجود في منتصف الوادي اذ
 . باسوطه.ق يمر هذا الوادي من وسطو ،كيمار.ق

هنـاك  سفلي من الواجهة الغربية للجبل، باسوطه وفي القسم ال.ق منإلى الجنوب و
،  Zaretokê، يعلـوه مـزار  "منحدر الريح" Bakaşêأو  Kaşî Bêيسمى   حادمنحدر 

وهذا المنحدر دائم الهواء حتـى حـين    .شجرة زيتون يباركها األهالي عن وهو عبارة
منتصف الجبل تقريبا، يوجد موقـع  ذلك الموقع وفي في و سكونه في النواحي األخرى،

                                                 
سبعة رجال عزل من  Çeteفي فترة الحرب العالمية األولى، قتلت الميليشيات الموالية للعثمانيين  - ١

 .فسمى الوادي بذلك االسم ي هذا الوادي،أهالي كورزيل جومه ف
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Keloşkê "أسـفل الجبـل  أطالل بناء أثري بجانبها مغارة تشاهد مـن   وفيه، "الحصن 
 .)١("كھف العجوز" Şikefta Pîrêتسمى و

باسوطة مباشرة، يعبر نهر عفرين مجراه المحصور بين جبل ليلـون  .ق وجنوبي
برج عبدالو على سفح جبل ليلون في الجهـة  .ق في الشرق وبوزيكه في الغرب، وتقع

 . ذا المضيقالجنوبية له

، وهـو  "العميق" Ge.Kûrالوادي المسمى  يأتيبرج عبدالو، .ق إلى الجنوب منو
 ."الفم األحمر" Şikefta Devsorيشبه شقاً عظيما في الجبل، فيه كهف واسع يسمى  

، نسبة إلى المغارة ذات "ذات البابين" Ge.Duderiyêيلي ذلك الوادي جنوبا وادي 
 ،ج هيكل عظمي لطفل نياندرتالي منهاااستخر بعدعالميا البابين التي أصبحت مشهورة 

 .على طرفي هذا الواديأخرى هناك كهوف هامة كما 

، وفيه مغارة كبيـرة تحمـل   Ĥusêniyê حسينيةجنوبا يأتي وادي  ذا الواديه بعد
غزاوية، وفيه كهف .ق شرقيالموجود  "قلقللاط ائر  " Ge.Qertelثم وادي . نفس االسم

 خـوفي  وفيه كهف "وادي الطواحين" Newalê Aşaوادي  ثم. االسمكبير يحمل نفس 
Xofê كهف وŞikefta Pîra Zîn "وهذه األودية الخمسة األخيرة، عميقة . "العجوزة زين
حادة الحواف، فيها كهوف ومغاور عديدة مختلفة األحجام واألشكال، وشديدة االنحدار و
ينتهي عنـد قلعـة   ل من الجبل جنوبا يمتد هذا الجزءثم . لم نر ضرورة لذكرها جميعاًو

 .، وهو في تلك المسافة مشجر بالصنوبر الحراجي وفيه أودية صغيرةسمعان

  :لجبل ليلون الجنوبي المعترض القسم -2

، كمـا سـنرى   عفريننطقة ميمكن اعتبار هذا القسم سلسلة معترضة رابعة لجبال 
 .]14المصور[، عفرين نطقةمالجنوبية لاإلدارية ، وهو يقع على الحدود الحقاً

الطريـق   منه يمرو غزاويه.ق شرقي Newalêمن وادي تبدأ مرتفعات هذا القسم 
 "وادي توقي" هو الوادي المسمى هذا القسم وأول معالم. المعبد المؤدي إلى قلعة سمعان

Ge.Toqê بين قريتي غزاويـه وشـيح    سطحهغزاويه، وفي .ق الواقع جنوبي غربي
 . وآبار قديمة تحمل اسم الوادي آثارفيها  ،هـ20بـقدر الدير فسحة من األرض ت

                                                 
"  يـة بعلال"بمعنـى   Dêmîkيروي األهالي قصة تفيد بوجود عجوزة جنية في ذلك الكهف تسمى  - ١
كانت على صراع دائم مع عجوزة جنية أخرى بجانب النهر في األسفل تسمى  و، "سقي ومروي"عكس ب

Avîk تهديداتهم وأحاديثهم العدائية، ويروي أهالي القرية ، وكان يتنقل بينهما راعٍ ينقل "ةالمروي"بمعنى
 .بعضاً منها على شكل كالم حواري جميل
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أو  Ge.Pêlpêlkê پيلپيلكـي  يوجـد وادي  ،الجانب الشرقي لقرية شيح الدير علىو
Ge.Şadêrê  الموجود فيه اإليزيديين نسبة إلى مزار "شيخ ركاب"وادي أو. 

وادي  يـأتي  الغـرب، مـن  شـيح الـدير   .ق الذي يحـاذي  الجبلي بعد المرتفعو
Kanîdînkê "ـ   موقع النبع بالقرب منو ،"نبع المجنونة  اخرائب وقبور قديمة يقـال له

Kella "تَقْلكي أو )١("القلعة Teqlkê ،وكان معقـال هامـا آلل    ،صخري وعر هاموقع
فهنـاك  لقرية شيح الـدير،  أما في الجوار الجنوبي . عمو في نهاية القرن الثامن عشر

إلى و. فيه أربع غرف محفورة في الصخر ،Ne'ûska نَعوسكا يقال له آخر موقع أثري
ذات  جميعهاالمواقع وهذه  .)٢("موطن علوك" Warê 'Elûkمكان يقال له  ،قليال الشرق

 . وتقع بين قريتي شيح الدير وإسكان صخرية، تضاريس جبلية

وفي  .Wargê وارگي سمىي فيوجد مرتفع جبلي كبير ،إسكان.ق جنوبي غربيأما 
تحول حاليا إلـى موقـع سـكني    وقد  ،Qarsaqكم يوجد موقع 1.5بنحو  غربي القرية

على أراضي  احصوله من رعاة المشية التي استقرت هناك بعدلبعض العائالت العربية 
  .اإلصالح الزراعي

 ديبسـزي  واد معـروف يسـمى  يوجـد   ،بين قريتي إسكان وجلمهوإلى الغرب 
Dîbsizê  أوGe.Mirtiba "ذاتهفيه كهف واسع يحمل االسم  ،"الطبالين. 

، Ge.Boyecê بـويجي  أو Ge.Badêبـادي   واد يسمى جلمه فيوجد.ق يجنوبأما 
علـى قمـة الجبـل    في بدايته توجد  ،عميقصخري ، وهو واد علي قاقو ه واديويلي

. القـديم للقريـة  وهو الموقع ، Kor Xelo كور خَلو موقعالعرف باسم تخرائب قديمة 
نتـوء  " Mitê Me'serkêالواديين نتـوء صـخري كبيـر يسـمى     بين هذين يوجد و

 على قمـة الجبـل فيوجـد   جلمه .ق أما غربي. فيه معصرة حجرية قديمة ،"المعصرة
جلمه والقرى التابعة لمنطقة .ق ويعتبر الحد الفاصل بين ،"نتوء قيلة"  Mitê Qîlêموقع
 .في الجنوب حارم

 ،Qulkê قـولكي  ريـة ق صل إلـى تستمر التضاريس الطبيعية للجبل، إلى أن تثم 
 مرتفعات جبلية قليلة االرتفاع، يخترقهـا قبـل  والجنوب غرب من ال ذه القريةه تجاورو

                                                 
عبارة عن دار وكنيسة صغيرة مع صهريج أرضي للمـاء، ويبـدو أن    -القلعة  –هذه الخرائب  - ١

عبد / والبيزنطيين،المكان قد تحول إلى حصن دفاعي في القرن العاشر للميالد، أيام حروب الحمدانيين 
 ./167اهللا حجار، كنيسة مار سمعان، ص

حوالي  ويشكل أحفاده حاليا، المكانكان صاحب قطيع من الماعز يقيم في ذلك " علي"أو " علوكي" - ٢
 .إسكان.نصف سكان ق
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إحـدى   سـفح علـى  و. "السـرج وادي " Ge.Zînديوان فوقاني واد عميق يسـمى  .ق
القسم هذا ينتهي و. المعروف Şêx Kerasمزاريوجد ديوان .ق المرتفعات جنوبي غربي

 .على الحدود التركية ديربلوط.ق جوارب من جبل ليلون المعترض الجنوبي

ورغـم انـه ال    ،ضمن المعالم الهامة لجبل سمعان أيضا بركات جبل شيخيدخل و
بالنسـبة  يدخل حاليا ضمن التقسيمات اإلدارية لمنطقة جبل األكراد، إال إنـه ألهميتـه   

 . ذكره هنالسكان سهل جومه فضلنا 

أعلى قمة  ، وهيم870ه قمت يبلغ ارتفاعو ،معانكتلة جبل س منمرتفع جبلي وهو 
 ويبعـد عـن   ويشرف عليها، دارة عزة مباشرة بلدة يغربالجبل  يقع. في جبل سمعان

  .كم 32مدينة حلب بمسافة 

ـ من جهة الجنوب يشرف جبل شيخ بركات  . خ وأدلـب العمـق  تعلى سهول الم
 تحـول فـي  وقد بتر، له جوقمته معبد وثني لإل على. االنحدار صخرية شديدةوحه فس

مزار شيخ بركـات  حاليا عليه يوجد كما . كنيسة ما لبثت أن تهدمت العهد المسيحي إلى
يمكـن  و. حيةناتلك ال من سكانديين وأبناء الطائفة الدرزية يالمبارك لدى األكراد اإليز

 .الوصول إلى قمته من بلدة دارة عزة بطريق معبدة
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 بحث الثالثال

 

 

 

 المعترضة المرتفعات الجبلية

 

 الحدودية الشماليةالجبلية  المرتفعات .1

أكثر من  هاطولويبلغ  ،مرتفعات الجبلية خط الحدود الشمالي مع تركياهذ التحاذي 
  .]15المصور [كم، 20

الذي يقـع   )١("التل الكبير" Girê Mezin من الشرق بجبلتلك المرتفعات تبدأ  -
أعلـى   هـو م، و1269 ذا الجبـل ه يبلغ ارتفاعو ،داخل الحدود التركيةالشمالي  هسفح

، شجار الحراجيةاألمكسو بووهو شديد االنحدار عموما،  محافظة حلبفي جبلي مرتفع 
 وتقـع ، قورنهوباليا قريتا ة الشرقي هحوعلى سف تقع .الحديد والنحاس فلزات هفيجد ووت
كما  .بلدة بلبل على سفحه الجنوبيو ،ذات الموقع الخالب على سفحه الغربي زعري.ق

نسبة إلى التربة الحديدية  "الحديدية" Hesinêأهمها نبع  منعدة ينابيع  ينبع من سفوحه
سكانها بميـاه الشـرب،   أكثر من نصف  ويزود و يقع فوق بلدة بلبلوه ،نبع منهايالتي 

 . باليا.ق كما هناك نبع باليا على الجهة الشرقية للجبل بجانب

الت ل  "  Girê Çûçikالمسـمى جبـل   يوجد المرتفـع  ،الجبللغرب من هذا إلى او
، وتوجد على سـفحه  التركية أيضا خط الحدود وراجيو ،م1202بارتفاع  وھو "الصغير

القريـة مصـيفاً    هذه ، وكانتSi'biyêونبعها سعبيه  G.Bêkê بيكي.ق الشمالي الغربي
علـي  وجـد  تو. بي بلدة بلبلكم شمالي غر 8بعد على قديما، وهي  Lêçeألهالي سهل 

وهذا المرتفـع مكسـو بمختلـف    . "الحصن" Keloşkêأطالل آثار قديمة تسمى  تهقم
 قـرى ال الجنوبيـة  هوتوجد على سـفوح . األشجار الحراجية الطبيعية وخاصة السنديان

كما توجد على جهته الشمالية فسحة من . علي كَرو وهياما و بيخچه وعلي بگو :التالية

                                                 
 ./5كتاب المظالم الفرنسية، ص / ،Darmiq" دارمق"بـ  1923يسميه جميل كنه في عام  - ١
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ـ    ،عليها مياه المطراألرض تتجمع    اداغمـور د ى يمعلى طرفها الغربـي مـزار يس
Yeĝmûr Dede، وهو عبارة عن شجرة سنديان محاطة بسور من بناء حجري. 

في تلـك  ويتخللها سهل ميدانيات، نحو الحدودية غربا  المرتفعات تستمر سلسلةثم 
  Ge.Pîrêدي ، ثـم وا "األحصـنة " Ge.Bergîraالجنوبية وادي  سفوحهعلى المسافة و

 .Elî Bego و علي بگو Gu.Xilalka خاللكا بين قريتي "العجوزة"

+ + + حدود دولیة ... …الشمالیة حدود التضاریس الجبلیة الحدودیة   -15-المصور 
 .1/150000المقیاس  -----طریق معبدة 
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، وهو وادي ميدانا المعروف المذكور آنفا من الجهة الجنوبية لسهل ميدانيات وينشأ
ـ  يلتقي وهو  .خاللكا.ق لينتهي بجانب كم4 نحوطول يتجه جنوبا وب  واديعند بدايتـه ب

كثير الشجر جوانبه وادي ميدانيات و .شَنگيل .ق العميق اآلتي من Ge.Şingêlê شَنگيل
وهو ممر هام نحو  العديد من الكهوف والجروف الصخرية العالية، وفيه ،وعرةعالية و

 . سهل العمق وجبال األمانوس

المرتفـع  " Qere Bêlêلوادي ميـدانيات، يبـدأ جبـل     ةالغربي الجهةوابتداء من 
 Pozê Kelêاة المسمو Gu.Bilêlko بليلكو.ق قمته بجوارعند  هعارتفيبلغ ا، و"األسود

لرأس ثور  نكان في الموقع تمثاال حيث عليه أطالل آثاروم،  1101نحو  "بوز القلعة"
حاليا، أمـا   نموجودا غير ماوه يعتقد أنه كان لإللهة عشتار،و، بالطول الكامل وامرأة

 . م١٠٠٠فيبلغ  Gu.Cela اله ج.ق عندارتفاع الجبل 

قمته الـوعرة ذات األشـجار الكثيفـة المسـماة     هو  الواسعجبل هذا ال ا يميزوم
Ĥeşargê "يبـدأ وادي  ابليلكو، ومنه.ق قربالموجودة  "الحصارĤeşargê    العميـق

 جسـر القطـار المشـهور    عليـه  يقامو، نحو الغربالشديد االنحدار ووالكثيف الشجر 
Ĥeşargê Pira . آخر يسمى وهناك وادGe.Goliyê  ليلكـو أيضـا  ب.ق يبدأ منوهو ،

 . Celaرية ق نحوولكنه يتجه جنوبا 

 جبـل من السفوح الغربية لية الحدودية، فهي الجبل ه الكتلةهذلالغربية أما السفوح  -
تكسـوها األشـجار    ،الغـرب نحـو  شديدة االنحـدار  وهي سفوح  ، Qerebêlêقَر بيل

 وتقابـل  ليچـه وتشرف على سهل  ،وخاصة السنديان الحراجية الكثيفة بمختلف أنواعها
. في الغـرب  التركية Xasêومدينة خاسي  "الجبل األبيض" Çi.Gewirجبال األمانوس 

ينحصر بين الجبل من الشرق والنهر األسود وخـط  بسهل منبسط تلك السفوح تنتهي و
  .الحدود التركية في الغرب

في تقع وز ميدان أكب.ق: ومن أبرز معالم هذا السهل ابتداء من الشمال إلى الجنوب
واسـع   سـهلي ولهذه القرية موقع  قصى الزاوية الشمالية الغربية من الحدود الدولية،أ
داخـل   Gi.Koroglu كور أغلـو  عن الجبل المسمى تلفي الشرق فصل جبل الكرد ي

 واسم هذا التل مرتبط بشخصية متمـردة ذات بـأس تـروى عنـه    . األراضي التركية
 . سينما التركيةتحولت بعضها إلى أفالم في الوالقصص البطولية، 

كانت تقـيم فيـه   و، Sûrêموقع اثري يسمى  ميدان أكبز.ق يوجد إلى الشرق منو
 . اروسيفي القوقاز منطقة من مهاجرة مجموعات شركسية 
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ـ  وهو Wêranşehirê Deşta ويران شَهر سهلثم يأتي  ز يقع بين قريتي ميدان اكب
قـره  .ق لمه المعروفة شرقيمن معاو، في الجنوب Gi.'Edema" ماه دع"و  في الشمال

يقال أنه قبـر  محاط بأشجار ضخمة من السنديان، ووهو مزار مصطفى درويش  ،بابا
 . كما تسمى حاليا Gu.Firfirkê أو فرفركه ڤدالشيخ ع.ق رجل صالح منل ومقام

للقطـار،  الذي يصل إلى جوار جسر حشاركه والسهل ذلك أما القسم الجنوبي من 
 الذي النهر األسودوبين الجبل هنا  تضيق المسافةو، Deşta Xurê سهل خوري فيسمى

 . أحياناً بضع عشرات األمتار إلى يصبح خطاً حدوديا

بلـدة  شـمالي   مرتفعات الحدودية الشـمالية النهايات الجنوبية الغربية لهذه الوتقع 
 .راجو

عن مثيالتهـا داخـل   ة خلف الحدود التركي يةالتضاريس الجبلية الحدود التختلفو
علـى  سكان األكراد البين قد فصلت األسالك الشائكة واأللغام أن  إالحدود السورية، ال

  .عقود تسعةمنذ أكثر من الحدود  جانبي

أقـل   بتضـاريس متموجـة   الحدوديةلمرتفعات هذه االجنوبية لسفوح وتتصل ال  -
د نظراً لوجـو  ،للزراعة ذات تربة مائلة إلى السواد ةلحاارتفاعاً، ومساحات مستوية ص

 صـغيرة جـداول  أحيانا تشكل ل من عيون الماءعشرات  هامنتنبع و. فلزات الحديد فيها
في فصـل الربيـع،    رائعاتضفي على الطبيعة جماالً و ،تبقى بعضها على مدار السنة

 . وكل منزل إلى حديقة ،إلى مصيف رائعرية ق تحول كلتحيث 

 من جوار بلدة بلبـل تباراً اع المتموجة المنبسطة تلك المساحاتالرئيسية لمعالم الو
 :كالتالي هيوباتجاه الغرب 

 غـرب إلى اليوجد و، Gaza Bûra بورا وإلى جنوبها هضبة ،قرية قسطل خضريا
، وهو مرتفع من األرض مستوي السطح وعلى Girê Ĥes Silûg حس سلوگ تل منها

بـين عشـيرتي    عليهقصص معارك قديمة جرت السكان روى ويسطحه مقبرة قديمة، 
  .Gu.Bêxçe باخچه.ق المعبد الصاعد إلى طريقالخان وبيان، ومنه يبدأ شي

ـ  وهـو امتـداد   ،كوزيل كم، يوجد وادي3إلى الغرب من ذلك التل بنحو و وادي ل
 أطرافـه يوجد على ، و"شيخان"عن سهل  "بيان"يفصل سهل هو و المعروف ميدانيات

سـمى  السـهل  ال ديوج وإلى الغرب أكثر. "مرج األفاعي" Merca Maraمرج موقع 
Deşta Camiyê "ـه ال،   :قـرى  مثـل  المجـاورة كان أهل القرى و، "سهل الجامعج

التضـاريس  وتنتهي تلـك   عليه، صالة الجمعة يقيمون خاللكا، علَندارا، چنچليا، چقماقا
 . شرقي بلدة راجو  Gu.Ĥucemalaحجماال.ق ية عندالسهل
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حراجيـة   ، هـي مرتفعـات  حدوديةسلسلة المرتفعات الشمالية ال وبشكل عام فإن
، منها مزروع بأشجار الزيتـون كما أن مساحات واسعة ، السنديان ومعظم شجرها هو

  .خامات النحاس والحديد وأحجار المرمر الملونمواقع لفيها ويوجد 

 المرتفعات الجبلية المعترضة الوسطى .2

ـ   7حو نتبدأ هذه السلسلة من جنوبي بلدة بلبل ب  و جبـل كـم، وأول مرتفعاتهـا ه
توجـد  وم 800بارتفاع نحـو   حشارگي م، ثم مرتفع جبل700بارتفاع حوالي  عوگا.ق

 . "الحصن" Keloşkê خربة Gu.Berkaşê بركاشي.ق فوق تهعلى قم

شَرقيا، حـازرا، دوپيـرا،    :هيو السفوح والمرتفعات،عدة قرى على  هنا تتجاور
كوزيـل،   ،)"األحمـر " Ge.Sorوادي  ن األخيرتينقريتياليفصل بين ( خْدريا، چوالقا

 Mêrava Eslan "أسـالن ده ده "مقـام   يوجد ذه األخيرةهلالجنوبي  جوارفي الو، محا
Dede علـى  و هإلى الجنوب منيوجد و ،أشجار السنديان من وهو عبارة عن مجموعة

إلـى  يوجد ، و"حصن علي مان" Keloşka 'Elî Manمكان أثري يدعى قمة صخرية 
بجواره أعمدة  ،"الفارس يوسف" Ûsib Siwarمقام يسمى لكاخال.ق قربأكثر الجنوب 

 . أثرية وأطالل بناء قديم

مرتفع  يوجد ،"راجو –كوتانلي"إلى الشمال من هذا الموقع شمالي الطريق العام و
يسمى شيخ محمد نسبة للمزار الموجود على قمته، وهو عبارة عن شجر عر تعلـق  رع

 گـازا خـوري   يوجد مرتفعمن ذلك المرتفع  لشرقوإلى ا. عليها قطع األقمشة للتبرك
Gaza Xorê في الغرب بيباكا و ،في الشمال وقورتا ،في الشرق قاشا يقع بين قرىهو و

ويوجد في الجهـة المقابلـة مـن    . م720حوالي هنا في الجنوب ويبلغ ارتفاعه عپال و
السـم  مرتفع مزار شيخ محمد جنوب الطريق المعبد، مرتفع جبلي آخر يحمـل ذات ا 

 .م642وارتفاعه 

خْـدريا   فيوجد الوادي المسمى باسمها، وهو يمر بين جبلـي كورزيل .ق أما عند
يبلـغ ارتفاعـه   و ،جرقا فتقع على السفح الجنوبي لجبل Gu.Kêla كيال.ق أما. وجرقا

 . Keloşka Cirqa على قمته األطالل المسماة حصن جرقاو ،م892

قسـمه  في يسمى ، وامتداد لوادي ميدانيات، كفي الغرب "كورزيل"ثم يأتي وادي 
 Bena Kurdê وقمتـه التـي تسـمى    جرقا يفصل جبلوهو  ،Sincik  سنْجك الجنوبي

في الغـرب،   )١(وجبل بالل" واجهة الصخرة" Enya Zinêrمرتفع عن " مرتفع كوردي"

                                                 
 .ئر الثالث، شيخان في الغرب، وآمكان في الجنوب، وبيان في الشرقالعشا نواحييتوسط الجبل  - ١
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 الشـرقي السفح على زركا .ق شمالي وينتهي كم،3بطول نحو  عميق وضيق واد ووه
 جرف صخري عاٍل، عليه آثار بناء قديم يسـمى  ويوجد بالقرب من نهايته، الللجبل ب

Pozê Keloşka Benê Qirkê "    لَنـدار  .ق أمـا . "بـوز حصـن جـرف الغـرابع
Gu.'Elendara  لجبل باللالشمالي السفح فتقع على. 

مـن  االنحدار  ةشديدو ةمشجرو ةوعر ، هو كتلة جبليةالوارد ذكره آنفا وجبل بالل
توجد على قمته آثار قديمة وكهـف عميقـة تعـرف    وم، 1105ه يبلغ ارتفاعو ا،جهاته

قمـق الكبيـرة   چو چنْچلـي  توجد على سفحه الشمالي قـرى و ،)١(بمزار بالل الحبشي
وعلى السفح الشمالي الشـرقي  . كم شرقا7تبعد عن بلدة راجو مسافة  وهي ،والصغيرة
 ،"رپبحيـرة هـو  " Gol Hopir واطئ يسـمى  موقعيوجد  علَندارا.ق قرب بالل لجبل
جاف حاليا مع اسـتمرار ارتشـاح   و ، وهقديما متلئ بالمياهيكان  ،هـ15 نحو تهمساح

تجمـع  يوجـد  چوبانا .ق فوقللجبل جنوبي ال سفحالوعلى . ائهرجأمياه قليلة من بعض 
مساحة بم، و2على عمقه يزيد " بحيرة آقوب" Gol Aqûbيسمى في الصخرمائي صغير 

 .)٢(قدسيته لدى بعض الناسلموقع البقاء ول دائمةو نقيةمياهه ، وعةعدة أمتار مرب

لواقعة على ا Gu.Holîlê هوليلي.ق لجبل بالل واعتباراً من ةالغربي في الجهةأما 
 حوضـه في جد ويو ،العميق والمشجر Ge.Şurkê شوركي ينشأ واديفسفحه الغربي، 

 جبـل " يوجـد ومحمد علي،  المسىمشهور المزار ال Kûra كوراو هوليلي بين قريتي
غني بخام  ، وهوحج خليل.ق على مسافة قريبة من المكان شمالي Çi.Mîra  "ألمراءا

 . كم 2الحديد، ويقع شرقي بلدة راجو بمسافة 

 Sirta 'Ermûtêكـم موقـع    1.5بلدة راجو بنحـو  ويوجد في الجهة الشمالية من 
السالف الذكر  Mîraجبل ويصل ما بين  ،لقطارانفق من تحته يمر  ،"مرتفع عرموت"

  .الذي يقع غربي نفق القطار  Çi.Kurêكوري وجبل

النهر مجرى وليچه نحو سهل  ةشدوينحدر ب ،كثيف الشجرفهو   Çi.Kurêأما جبل
 Xirabê خرابة قهوجي باسمعلى الجهة الغربية من قمته خرابه أثرية وتوجد األسود، 

Qeĥwecî معروفة تسمى ، تعلوها صخرة كبيرةKevrê Ker "الحجر األصم".  

                                                 
م، وفـي الجهـة    8م، وعمقه حـوالي   6كهف شاقولي في األرض، فتحته دائرية قطرها حوالي - ١

، وكان المزار فيما مضـى  !!الجنوبية من القاع سرداب عميق، يعتقد الناس أنه يصل إلى مكة المكرمة
قة، يأتون إليه في أوائل الربيع وفي سنوات الجفـاف السـتجداء المطـر،    مهماً لدى سكان قرى المنط

. ويقدمون عنده األضاحي، ويطلق اسم المزار على الكثير من األشخاص، تفاؤال بالخير كما يعتقـدون 
 .مزار إيزدي يحمل االسم نفسه Welat Şêxيوجد في كردستان العراق قضاء شيخان و
 . ظهرت آثار ومغارة أثرية قديمة Çobanaطريق ترابية إلى قرية  منذ مدة قريبة وأثناء تمهيد - ٢
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 ،مباشـرة وسـهل باليـا   بلدة راجو  يغربأي  –كم  1حو نهذا الجبل بي جنوبأما 
الموسـمية بينـه    Hopka كاپهو بحيرةوتتشكل ، م785بارتفاع Çi.Hopkaجبل  فهناك

 إبرام ده ده مزارويوجد قرب موقع البحيرة على الجبل . اآلنف الذكر  Kurêوبين جبل
Îbram Dede، قمة جرف  وتسمى قمة هذا الجبل. ه مقبرة قديمة ومغارة واسعةوبجانب

 . م772نحو  كاپهو.ق غربي هوارتفاع ،Benê Hetkê  - Pozêهتكي

، Ge.Sari Sînê ساري سـيني  وادي، فيبدأ كاپهوفي الجهة الجنوبية من جبل أما 
ـ  Sari "سـاري "أمـا   امرأةاسم هو  Sîn "سين"و ،فيه بئر ماء يحمل ذات االسمو و فه

في مانا عتْعن جبل  لشماليةافي الجهة  كاپهوذا الوادي جبل هيفصل و .شقراءالبمعنى 
 جنوبيـة وال الوسـطى  تينالمعترض تينالسلسلمرتفعات الحد الفاصل بين  وهو ،الجنوب

 .والحدود التركيـة ليچه تؤدي غربا إلى سهل  معبدةويمر منه طريق  ،كما سنرى الحقا
الوادي وفي منتصفه تقريبا، توجد أطالل بناء أثـري قـديم   لهذا  ةالشمالي الجهةعلى و

 .كم5وطوله نحو من مشجر وعميق وهو واد . "حصن الفتاة" Kela Qîzikêتسمى 

بتضـاريس سـهلية   تتصـل  السلسلة الوسطى فالسفوح الجنوبية لمرتفعات أما   -
ـ  وأراضٍ ،متموجة داد صالحة للزراعة، وهي مغطاة بأشجار الزيتون والكرمة على امت

 :من الشرق وباتجاه الغرب هي كم، ومن أبرز معالم هذه الوهدة15أكثر من 

واد يحمـل االسـم   على عشونة .ق بجانبالذي بني  )١(عشونة التجميعيرية ق سد 
 أسـفل  بالل على السفح الجنوبي من جبلكما يوجد  .امتداد لوادي ميدانياتوهو  ،نفسه
االسم، وهمـا يقعـان علـى     بنفس قديم وتل أثري "الحور" Qewaqaنبع چرختوتا .ق

ينتهي في و ،چقْلمهقرية مارا بالذي يتجه إلى الجنوب والغرب  Ge.Cawêي جانبي واد
وجود  إلى تشيرلقى أثرية كثيرة  ذا الواديه وتظهر على أطراف ."النشاب" تيرا وادي

 .هناك مزدهرةومنطقة سكن قديمة 

عـدة أوديـة،   منها تنشأ وأبو بكر،  مرتفعة تسمىهضبة فتوجد قاسم .ق أما غربي
يتجـه شـرقاً    وهـو ، "طريق المهربين" Zewra qaçaqciyaأو  Ge.Ziqaqa أحـدها 
علـى كتفـه    Gu.Dîkê ديكـي .ق وهو واد عميق تقـع  ،سد عشونة في موقع وينتهي

، يوجـد  بالقرب من البئر القديمة المسماة ذات البابين ديكي وقاسم الشمالي، وبين قريتي
 وادي: والثاني. )٢(Bena Qurşînê جرف الرصاص بـ ال معروفجرف صخري ع

                                                 
تسـرب  بسـبب  عنـه   اءستغنتم اال، ثم من القرن العشرين الثمانيناتعقد بني هذا السد في أوائل  - ١

 .مياهه إلى جوف األرض
 أواسـط فـي   نواحي كلسفي كبير نفوذ  وذ "يللديلي خ" كان المدعو خليل آغا حج أومر الملقب  - ٢

كـان  البئر، لفت انتباهه حصـان  هذه ، وبينما كان يستريح تحت شجرة دلب بجانب رالقرن التاسع عش
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توجد قرى و ."وادي النشاب" Ge.Tîraإلى  صلثم ي چقْلمه.ق يتجه غربا إلىهو و چاي
طريـق  ال ويمركوتانا .ق :نحو الغرب وهي من الشرق، الوهديةأخرى في هذه المنطقة 

ة السابقة مـن جهـة الغـرب،    تقابل القري وهيعپال ، وعبرها بلبل –كفرجنة  –عام ال
 Deştaأما سـهل  . جنوبي سد عشونة زڤنكوعشونة، .ق شماليالتي تقع  Gu.Kerêو

Gola Pe'in "چوبانا وزركـا  أسفل قريتي هو موقع موجودف "سهل البحيرة العريضة ،
 .فسميت بالبحيرة ،تتجع المياه في ذلك الموقع الوهدييبدو أنه كانت و

 يةالجنوبالمعترضة  المرتفعات .3

. هـاوار  يعرف بجبـل : شرقي ،إلى قسمين Ge.Tîraوادي هذه المرتفعات بقسم ت
 قسـمه سـمى  وي، الحدود التركيـة  يبدأ من وادي تيرا وينتهي في الغرب عند: غربيو

 .جبل معمال، وقسمه الجنوبي جبل عتماناالشمالي 

 :"جبل هاوار"القسم الشرقي معالم  -

حـوالي   بانحراف قليل نحو الجنوب وبطـول يأخذ هذا الجبل اتجاها شرقيا غربيا 
جبل صخري هو و. چيا.ق بجوارم 961 يبلغ كم، وأعلى ارتفاع له4-3كم وعرض 10

 .  ]16المصور[، مغطى باألشجار الحراجية الطبيعية وخاصة السنديانو شديد االنحدار

مر من ويالجبل من الشرق وادي هاوار اآلتي من سد عشونة في الشمال، هذا يحد 
القريتين أكمة شـجرية كثيفـة   هاتين بين توجد حسنديرا، وثم  Qiri Golê تيي قريغرب

لها صفة التقديس تعرف بزيارة مدـ  حسنديرا .ق وتوجد غربي. رو  ة الجبـل قـرب قم
ـ ، وسمي "العروس"  Şikefta Bûkêكهف واسع يسمى كهفوأطالل آثار قديمة  ذلك ب

لجبل الجهة الجنوبية  أما على. فعلى صخرة بجانب الكه منقوشة إمرأةلوجود صورة 
 يقابـل الـذي   كـريم  وادي: التالية الرئيسية تشاهد المعالمفمن الشرق،  واعتبارا هاوار
چيـا  .ق جنوبي إحدى أعلى قممه فوق )١( Keloşkêتسمى حصن، ثم أطالل شوربه.ق

قمة " Pozê Mişmişêفتعرف بـ  قمة الحصنأما القمة الموجودة غربي . كم1.5بنحو 
 . م906وبارتفاع  "مشالمش

                                                                                                                         
تانگـه   ، أرسل ولديـه Ĥenûkaحنوكا  ، فأخذه، ولما وصل الخبر إلى صاحب الحصان المدعوهناك

Tangê و گوري  Gurê فتحصنا في ذلك الجرف، وحينما وصل خليل آغا إلى محاذاة المكان، طلبا ،
ق النار على اآلغا ومرافقيـه، وأصـابت   أطالبدأوا ب، ذلكمنه ترك الحصان، وعندما رفض خليل آغا 

وكانت أثار إطالقات الرصاص . الحصان وغادر المكان تركعندها ب فأمر اآلغارصاصة قبعة اآلغا، 
 .موجودة على الجرف الصخري إلى أمد طويل، فسمي بجرف الرصاص

، ولكننا لم نتمكن "قلعة بدر الدين" بـكتابه جبل الكرد وحركة المريدين يسميها روجيه ليسكو في  - ١
 .االغريقيةر والعص منوشكل حجارته، تدل أنها ء الحصن نمط بنا ولكن .من معرفة بدرالدين هذا
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 علـى سـفح  ، عشرات المغاور والكهوف Avraz آڤراز.ق لى الشرق منإتوجد و
كانـت   حيـث  ،منها ما هو اصطناعي يتصرف بها أهالي القرى المجـاورة و، الجبل
 . ألصحاب قطعان الماعز من منطقة أعزاز قديما تستأجر

 بدأ من جواريوهو ، Ge.Gerêقرية واد عميق يسمى هذه الإلى الغرب من ويوجد 
، Gobekê گـوبكي .ق نحدر جنوباً نحوي ثم ،على القمة الغربية للجبل Gu.Şêx شيخ.ق

قرب  هكما يرفد ."النسر" Ge.Qertelواد آخر يسمى   منتصف مجراهوينضم إليه في 
 .Ge.Heftêrنهايته مسيل آخر من جهة الغرب يسمى وادي الضبع 

 فيتحدد من جهة الغرب باالنحدار الشديد لوادي ،الغربي من جبل هاوار أما الجزء
شيخ،  :وعليه القرى التالية، م735بارتفاع وهو  "الياقة" Ustukurêقمته  سمىت، وتيرا

 . Berbenê شيخ بال، گوليان تحتاني وفوقاني، بربني

 ،Suĥbe )١("سـحبه "الجبل بعض األماكن المباركة تسـمى  سطح توجد على كما 
شيخ، .ق بجوار Dozelik دوزلَك وسحبه ،Paçik پاچك ، وسحبهElpî الپي سحبه :مثل

 .Gu.Çiyê چيا.ق بجوار Miriya مرِيا وسحبه

الجبل وسـفوحه   على سطحقرى أخرى  توجدإضافة إلى القرى التي ورد ذكرها، 
 سـيويا و Xirabî Rûtê خرابي روتـي  :، قرىإلى الغرب من الشرق نوبية، وهيجال

Sêwiya ر المطل على سهل كتخ ويعتبر الجزء الجنوبي الغربي لجبل بمرتفعها المشهو
ومـزار   Deve Bonê هدڤه بون القرية موقع شجري مبارك يسمىهذه هاوار، وبجوار 

إلى و. حو مائتي عامنمقابر تعود إلى  وهي تضم ،القرية ةحج يوسف الذي يتوسط مقبر
ب منه جرف صخري بالقرو ،)٢(Kêlbêzموقع أثري يسمى يوجد  سيويا.ق من شمالال

 .)٣(Bena Tecêl معروف باسم

                                                 
السـلوك لمعرفـة الـدول    "نقالً عن كتاب  …اليزيديون في–جاء في كتاب عبد الرزاق الحسيني  - ١

م، هاجمت قـوة كبيـرة   1441م، أنه في عام 1441ين أحمد العزيزي المتوفى سنة لتقي الد" والملوك
مناطق اإليزديين في شيخان، وقاموا بنبش قبر الشيخ عدي، وحرقوا عظامه، وصار أتباعه فـي هـذا   

عالقـة باسـم    هـذا  "سحبه"أو " صحبه"قد يكون لالسم و". الصحبتيه"الوقت يعرفون بين األكراد بـ 
فـي هـذه    وابعض اإليزدية الذين فروا من ذلك الغزو أقامأن يشير إلى  قد والذي ،ورالمذك" صحبتيه"

 . األماكن في جبل هاوار لالختباء أو العبادة وسميت بهم
 .الصقر/طائر الباز Bêzمة حجرية و كتعني أو، Kêlيعتقد أنه اسم مركب من  - ٢
٣ - Tecal ء رعيه بقطيعه في هذا الموقع، خرج له ، وأثناسيويا.ق اسم راع من وهو علم،اسم : تَجال

تعارك االثنان، إلى أن تمكن الراعي من خنق النمر وجاء بصغاره إلى القريـة،  فنمر يحرس صغاره، 
 .ويعود هذا الحدث إلى أكثر من مائة عام ،فأكلتها الكالب
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وادي  واد عميق يسمىچيا .ق من جوار فيتشكل ،لجبل هاوارالجهة الشمالية  أما في
بعـد   Ge.Zivingê زڤْنگ واديب صلتيويتجه نحو الشمال الشرقي هو و ،Ge.Qî قي

 .سد عشونة

 :من السلسلة الجنوبية القسم الغربيمعالم  -

 فـي ، وSarisînê سار سـيني  واديبالشمال  في جبلية الكبيرةد هذه الكتلة الحدتت
، ومـن  Kela – Şiyê شـيي  -كه ال  واديبالجنوب  فيالمنطقة الحدودية، وبالغرب 
 . ]17المصور[، وجنوبي شماليوتقسم إلى جزئين، . تيرا واديبالشرق 

 : )جبل عتمانا(الشمالي الجزء  -

وهو جبـل صـخري   . من جهة الجنوب بلدة راجومواجهة لال ماناعتْ.ق إلىينسب 
ينحدر من جهة الغرب بشدة صوب سـهل ليجـه والحـدود    و .حراجي كثيف الشجر

ـ   : التركية، وتوجد على سفوحه الغربية قري  Kumreşêم ره ش حسـن و شـديا وكُ
: أما سفوحه الشمالية فتتدرج نحو سهل باليا وبلدة راجو، وعليها قرى .Kurêوكوري 

 .جيكاوحدوريش وموسكي وعتمانا 

الحدود الشرقية لهذا الجزء، هي وادي تيرا، وضفتاه عاليتا االرتفـاع وشـديدتا   و
االنحدار ومشجرة باألشجار البرية والزيتون، وفي منتصفه صخرة كبيرة أخذت بفعـل  

، وهو "حجر العروس" Kevrî Bûkعوامل الحت شكل عروس راكبة حصانا فسميت 
ملَعمعروف في المنطقة م. 

، يبدأ من كبيرعبارة عن جرف صخري  لهذا الجزء الشمالي فهو د الجنوبيأما الح
 ،باتجاه الشـرق  Çi.Benê الجرف يمتد على امتداد الحافة العليا لجبلو، قوده.ق جنوب
 مجـدداً فـوق  ذلك الجـرف  بدأ ثم ي، Tîraوادي ل ةالغربي الحافة الجنوبية ينتهي عندو
 .Bend بنْد أو Ben بن " =الجرف" ه،التي تأخذ اسمها من Berbenêبربني .ق

 : )جبل معمال( الجنوبيالجزء 

تختلـف  و ،الجرف الصخري هو يقع إلى الجنوب من ذلكو، معمال نسبة إلى قرية
وتكاد تغطيهـا   ،وذات قشرة غضارية ،أقل ارتفاعاو ،بيةاهضتصبح و هنا، لتضاريسا

، قوپي.ق :هي الغرب باتجاهو تيرا ديابتداء من وا ومن أبرز معالمها .أشجار الزيتون
 ،"بئر النمر" Bîra Pilingالمهجورة، وبجانبها  Gu.Zivingê زڤنگ.ق ويعلوها موقع

يعلقون عليهـا  و ،وتحيط بها أشجار سنديان يعتقد الناس ببركتها ،عذبة اءيجرى منها مت
، Mala Ĥebîbaماال حبيبـا   يوجد قرب هذا المكان موقع يسمىو. للتبركقطع القماش 
 .قوپيرية ق وأقاموا فيهجرها سكانها  ،مهجورةرية ق وهو عبارة عن
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 ،"الوادي العميـق " Ge.Kûrik يها وادمن غربإلى ال، والكبيرة انيبعد.ق ثم تأتي
متجهـا   Kurka تـي قري شرقيمن  ويمر ،"جبل النمر" Çi.Pilingيهبط من جبل وهو 

يستخدم حيث  ،"منجم التراب" Kana Axêبجواره الغربي موقع يوجد ، ونحو الجنوب
 . ترابه لتلييس الدور وأسطح المنازل

يقال و ،Şikefta Algîtaفيها مغارة كبيرة تسمى  دمليا،.ق توجدوإلى الغرب قليال 
من  ريةقال فوقوتوجد . حالياً أهملت ماشيتهم، وقدلسكان القرية ول قديما سعتأنها كانت ت

 يزورها، يعليها شكل هالل "حجر القمر" Kevrê Hêvêتسمى الشمال، صخرة كبيرة 
 .الماء باتجاه السماء استجداء للمطر حولها ويرشون ،الناس في سنوات الجفاف

 ،بأشجار الزيتون ومغطاةبعد ذلك تأخذ التضاريس شكل هضاب وذرى متطاولة  
مرتفـع يعـرف   يوجد معمل أوشاغي مباشرة .ق وقبل. باتجاه الغربترتفع باستمرار و
شـماال وادي   Gu.Qude قـوده .ق بينها وبـين ويوجد  ،Sirta Banîkê نيكيمرتفع باب
معمعمال على الكتف الشمالي لـذلك الـوادي، يوجـد    .ق وإلى الشمال من. ال العميقم

 معمـال .ق ، وإلى الغرب من"جرف النمر" Bena pilingجرف صخري كبير يسمى 
وعلى  عمرا.ق أما غربي ،"البحرة الحمراء" Golsorموقع يسمى يوجد  عمرا.ق قرب
في الغرب الذي ينتهي " منحدر البالن" Kaşî Belanêمنحدر فيوجد م، 880 نحو ارتفاع
  Keloşkê، فيها خرائـب قديمـة تسـمى   Dîkincî ديكنجي عرف باسميمنبسط  بموقع

يبلغ أقصى ارتفاع و. الحدود التركية علىليچه سهل ب، ويتصل هذا المنبسط  "الحصن"
م 942" قمـة الحميـر  "  Pozê keraالمسـماة  ات عند قمة محطة التلفزيونلهذه المرتفع

يسمى وطويل واد عميق باتجاه الشرق  وينحدر منهجبل معمل أوشاغي، أيضا سمى وي
 . "الشجریة/الجرف أو األكمة الصخرية وادي بمعنى " Rîşê وادي

 ،بمرتفعات وهضـا  في الجنوب Ge.Kelaووادي  األخير بين هذا الواديوتوجد 
على جبل  ساريا :وزع عليها قرىفي الشرق، وتت العليا والسفلىكوركا تبدأ من قريتي 

 Çi.Zaretعند القمـة المعروفـة بجبـل الزيـارة     آلكانا ثم  خليلو حبوو شيتاناحمو، و
شيخ الحديـد،   ي بلدةبلدة شمال كم 14حو وتقع القرية األخيرة مسافة ن م،750وبارتفاع 

صـوب   بشدة نحو الغربالمرتفعات نحدر ثم ت. بلدة معبطلي شمالي غربيكم 16حو نو
 . الحدود التركية

ـ هناك والمسمى  Ge.Kela كَه المن وادي الغربي القسم  على أطرافأما   واديب
Ge.Şiyêتْكاحج بالل و يتا، فتوجد قرسالحـد   هما ،وشيخ الحديدكَه ال واديا  ويعتبر، م

 .في الجنوبخاستيا  حيةنال وعشيرة شيخان في الشما حيةناالفاصل بين 
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 لبحث الرابعا

 

 

 الكتلة الجنوبية لجبل الكرد

 

والمنبسطات السهلية الغربية  ،تقسم الكتلة الجبلية الجنوبية الغربية من جبل الكرد
وجبل  خاستيا جبل: إلى ثالثة أقسام رئيسية معروفة، وهي ،الحدوية المجاورة لها

 .شيخ الحديدحية ناوالتضاريس الغربية السهلية في  هشتيا

 

 Xastiya Çiyayê  خاستيا معالم جبل

شتيا، حفي الشرق مرتفعات جبل : ، حدودهاواسعة ذاتجبلية  هضبة جبل خاستيا،
. خاسـتيا ، وفي الجنوب وادي Kelaشيخ الحديد، ومن الشمال وادي حية ناوفي الغرب 

 حيـة ناولهذه ال. م775يبلغ متوسط ارتفاعها متماثلة االرتفاع متموجة، مرتفعات وهي 
مـن   كثيـرة أنـواع  و ،بأشجار الزيتونفي معظمها مغطاة  ، وهيجميلةجبلية  طبيعة

ووادي خستيا  المائية المسيالتتمأل  ، وهيوالمشمشوخاصة الجوز  ،األشجار المثمرة
 والسنديان وغيرهـا  الصنوبرفة من حراجية كثي مواقع هناكولمسافة عدة كيلومترات، 

 .والطيور الحيوانات البريةأنواع عديدة من ، تعيش فيها في بعض أنحائها

. ]18المصور [، إضافة إلى بلدة معبطليرية، ق خاستيا إحدى عشرة تنتشر على جبل
سـتخدم  وقـد ا ، غـابرة د الوآثار وأحجار بناء ضخمة تعود إلى العه افي أغلبهوتوجد 

ـ بـين   ابعضها اآلخر مطمورزال يال وسكن، الها في بناء دور ير منالسكان الكث  دورال
 .محيطهاو السكنية

 مرتفعمن الو ساتيا.ق شماليمن خاستيا في الجهة الجنوبية الشرقية مرتفعات بدأ ت
مـن هـذا    يبـدأ حييث . وكانت قمته مكانا لصنع الفحم النباتي ،Şiwîte المسى شْويتَه

ثم من  ،كاخور.ق شرقيمن يتجه نحو الشمال الغربي ماراً  واد طويل وعميقالمرتفع 
ـ  كـاخور .ق ويسمى شـمالي شـرقي  الخاستيانية، شيتكا .ق جنوبي  Ge.Bertilي وادب
وهـو واد واسـع   . يمر منه الطريق المعبـد و ،"بئر القرية" باسم Ge.Bîrê Gundأو
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ـ  األول من قسم يعتبر الهو و ،وعميق ري ومقبـرة  وادي خاستيا، فيه نبع ماء وتـل أث
 شـيتكا  تعود ملكيتها ألهـالي قريتـي   محفورة باليد قديمة، إضافة إلى ستة آبار قديمة

ر المطمورة، وقد عثر بعض األهالي علـى  اثاآله أيضا العديد من الوادي فيو. كاخورو
وخاصـة   الوادي مليء باألشـجار المثمـرة  و .)١(جرة صغيرة فيه هيكل عظمي لطفل

 . المشمش والجوز

وهو يمر من ، Ge.Nêsp نيسپ يتشكل واد آخر باسم هذا الوادي لغرب منوإلى ا
 بـين قـرى  كما توجـد   .من وادي خاستيا Ge.Erqêينتهي في قسم كاخور و.ق غربي

                                                 
ربع األخير مـن  في ال المناطق الشمالية من الشرق األدنىهذه الطريقة من الدفن كانت شائعة في  - ١

 .ليوناردو ووللي – راجع كتاب تاريخ مملكة آالالخ .م.األلف الثانية ق

 خاستيا وحشتيا جبل -18-المصور 
 1/150000: المقياس 
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، Sirta Ĥemreş باسـم حمـرش  ، هضبة واسعة Çomezna برمجه وميركا وچومزنا
 . كانت مشهورة بجبسها الطيبو

في أقصى الغرب علـى مرتفـع   ، وينتهي خاستيابر طريق معبد مرتفعات جبل يع
تنحدر  ثم، )١(Sifrî Dede سفري دادا مزار حيث "المرتفع األجرد" Gaza Rûtيسمى 

  .السهلفي  "هأرند" ريةق السفوح غربا نحو

 : المعالم التالية الطريق المعبد ذلك الجهة الشمالية منعلى توجد  -

فـي الشـمال    خازيان فوقاني.ق وبين بينهاتوجد و من الشرق، Birka بركا قرية
الواقعة  كَه ال.ق ثم تأتي ."الحجر األصم" Kevrî Kerالشرقي صخرة معروفة تسمى 

ـ .ق نبعوادي " Ge. Kaniya Kela أو Ge.Qelpancikواد عميق يسمى سفح في  ه كَ
بمياهه وشـجره وهوائـه    الوادي األخيريعتبر و ،Şîyê –وهو يرفد وادي كَه ال ، "ال
 مسـتْكا .ق طاحونـة مـاء قـرب    هعلى مياه، وكانت ةف حقيقيايطصمنطقة ال العلي

Gu.Mistika معمل عرق عطارو 'Etêr Meyxana قرى چقليات من أهالي. 

 باتجـاه الغـرب   من الشـرق و ،لطريق المعبدلالجهة الجنوبية على توجد و  -
 :المعالم التالية

، وهو عبارة عن مكـان  Ûcaqê Mala Se'iraوبجانبها المكان المسمى رجا  قرية
 وتوجـد إلـى الغـرب منهـا    . طالء دور السكنفي حرق الكلس الجيري المستعمل ل
نبـع  : عدة ينـابيع هـي  و ماء في طرفها الغربي واد عميق فيه بئريوجد ، وعلجارا.ق

يؤمـه النـاس   و Ka.Zaretê  الزيارة  ، نبع Ka.Jorî النبع العليا، )٢( Ka.Pîrê العجوز
العديد مـن أشـجار الـدلب     هحول كما يوجد ،الربيعفصل في أواخر  األضاحيلتقديم 

النبـع العميـق   نهايته مـع وادي   قربيلتقي هو واألشجار المثمرة وخاصة الجوز، و
Ge.Kanîdûrkê الجوز ويشكالن معاً وادي ،اآلتي من الشرق Ge.Gozê   الذي ينتهـي

 . دالرية ق من وادي خاستيا في موقع نبع Dela دال في قسم

 معسـركي .ق هـذا الـوادي، تـأتي    غربـي وعلى بعد بضع مئات من األمتار 
Me'serkêبـالجوار الجنـوبي مـن   وتوجـد  . تْرموشـا  ثم شْكَتكا ىليها غرباً قرت، و 

 وادي القيامـة  إلـى الغـرب منهـا واد عميـق يسـمى     وهضبة واسعة،  تْرموشا.ق

                                                 
، بين عدة أشجار سرو ضـخمة  Kozikمكان مبارك، عبارة عن تحويشة صغيرة " سفري ده ده" - ١

 .على قمة مرتفع
٢ - Kaniya Pîrê "والعجوزة اسمها "نبع العجوزة ،Gulîstan وكانت لية مح" داية"، كانت تقوم بعمل

 .ذائعة الصيت في تلك القرى، وتوفيت قبل حوالي ثالثين عاماً عن عمر ناهز الثمانين
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Ge.Qiyametêصـخرة السـرج   ، وهو يتجه جنوباً ليصل إلى قسم Zinarî Zîn   مـن
 .وادي خاستيا

سفوح الإضافة إلى القرى السابقة الذكر، هناك بعض القرى األخرى المنتشرة على 
حـج   ،Mist 'Eşûraمستْ عشورا :خاستيا، وهي من الشرق إلى الغربالجنوبية لجبل 
كـم،   3األخيرة وبلدة شيخ الحديـد نحـو   القرية المسافة بين هذه تبلغ ، وقاسما، رمدانا

 السفحعلى ويوجد  .م663بارتفاع والبلدة الواقع شرقي  )١(Ĥesê Xidir يفصلهما جبلو
، "المـوتى جوعـاً  " Nêzmiriyaموقع فيه قبـران يسـميان   المذكور لجبل لالشرقي 

وهي صخرة  ،"المنهارةالصخرة "  Kevirê Ketî صخرةوبجوارهما إلى الشمال قليالً 
 .)٢(Curnê Qîqî ى هيئة جرن يسمىصخرة منقورة عل بجوارهاو ،كبيرة معروفة

القمـة  " Pozê Rûtêو، "تل العش" Tilî Hêlînêيوجد مرتفع  ،إلى الشمال أكثرو
ـ  ي يوجد عليه مزارتالذكر ال ةالسابق" الجرداء  اتسفري ده ده، ويبلغ متوسط االرتفاع

 .م500 هنا حواليالبحر عن سطح 

 

 Ĥeştiyaشتيان ح حيةنامعالم 

مـن  يبـدأ   ،في الشرق هرأس يقع. Tحشتيان شكل جبل  تضاريس مرتفعاتتأخذ 
 أمـا الـذيل  . كفربطرة.ق نتهي في الجنوب عنديكوكان تحتاني، و.ق جوارالشمال من 

. الغـرب أقصـى  بمجرى وادي جرجم فـي  نتهي يو شرقاً Gu.Mezinرية ق بدأ منفي
خاسـتيا  الجبلية المحصورة بين كتلة جبل سفوح وال المرتفعات حيةناوبذلك تضم هذه ال

 .يةشـتيان حريـة  ق 22وتنتشر عليهـا   الجنوب،ثم في الشمال وسهل جومه في الشرق 
 :]19المصور[حشتيان هي، حية ناأبرز معالم و

 : كالتالي من الشمال إلى الجنوب، ومعالمه الرأس - 

 ذو مجـرى  وهو وادZewrê،  يزور واديتبدأ مرتفعاته في الشمال الشرقي من 
 يمـر مـن   ثم  ،بلدة معبطليالشرقية لطراف األمن ويبدأ . السيولكثير وطويل واسع و
علـى قمـة مرتفـع،     منهالى الجنوب إ كوكان العليا.ق وتقعكوكان تحتاني، .ق شمالي

                                                 
١ - Ĥesê Xidir  "ْحه سى خدهو والد الشاعر المعروف حامد بدر خان"ر ، . 
بل، وعادة ما تكون في الجبال والمرتفعـات، حيـث   أرجاء الجفي بكثرة توجد مثل هذه األحجار  - ٢

 .لدى األطفال Koxkê Qîqîف والعليل الذي يفيد في تخفيف مرض السعال الديكي  الهواء الجا
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، "منخفض البسـتان " Korta Bêxçeأشبه بحفرة عميقة يسمى  بين القريتين واديوجد و
 . Sirta Gazmitê يسمى وسفح جبلي

 ثم وادي ،Ge.Qişlê قْشْلة وادي يوجد كوكان فوقاني،.ق منة غربيعلى الجهة الو
جنـوبي   تـه وفي بداي. طوال العامذا الوادي هفي تجري  مياهال، وكانت  Avgîrêآڤگير
 آڤزيمـك  يوادمـا  بينهويفصـل  مـزار شـيخ جمـال الـدين،      يوجد القرية شرقي

Ge.Avzêmkê.  يوجد غربـي المـزار وادي  كما Ge.Warî Çeqel "   مـوطن ابـن
 هكوكان فوقاني ويفصـل .ق شرقي فيقع Gusmisrêf گوسمسريف أما مرتفع. )١("آوى
 .جويق في الشرق.ق عن مرتفع Ge.Sorاألحمر  واديال

شـيخ محمـد شـمالي     ويوجد مزارها ،فتقع جنوبي كوكان فوقاني ،داركير.ق أما
رب ويصل بين قريتي جويق وداركير واد واسع وطويل، يتشكل في الغ. داركيرشرقي 
ميركان، وفي هذا الموقع بنـاء قـديم   .ق قرب Şêx Mîrê شيخ ميرييسمى  من موقع

بــ   جويـق .ق بجـوار اآلنف الذكر ، ويسمى الوادي Kela Ristê ييسمى قلعة رست
فـي   Sirta Hemberêالقرية عـن مرتفـع    مرتفع وهو يفصل، Çolmiĝar چولمغار
، Tirba Ĥesîkêقبر حسيكه  سمىمقبرة قديمة تاألخير  لى قمة هذا المرتفععو .الجنوب

تيرك  سمىيمزار  Gazê گازيبين قريتي جويق ويوجد بمسافة قليلة  منها غربإلى الو
 منهـا،  يالشـرق الجنوب إلى وجويق .ق قمة المرتفع مقابل أما على. Têrik Baba بابا
 .Sari Qiz ساري قْز ، وإلى الشرق منه مزارقَره بابا مبنى لمزار صغير يسمى فهناك

ويبلـغ   شمالي غربي مدينة عفـرين،  المرتفعات المطلة على معامل الصابون تأتيثم 
أما . "سماقية" زيارة ةالغربي ةفها الجنوبياطرأتوجد على و، م495متوسط ارتفاعها هنا 

 Qeracîأو Çi.Horiya جبـل الهـوريين   سـمى فت اتالمرتفعهذه من  الشماليالطرف 
Horiya ،وف الهوريين فيه كهوف عديدة تعرف بكهوŞiketên Horiya. 

م، 450نحـو   هاخلنير ومنسوب.ق ، تأتي مرتفعاتاتمرتفعتلك الوإلى الجنوب من 
 فـي  Sirta Xewace مرتفـع خواجـه   :وهي ،غربا كم7تبعد عن مدينة عفرين هي و

، ثم Çi.Qerebaba  قَر بابا.ج الغرب فيالشرق، و في Çi.Zaretê الزيارة.جو ،الشمال
 Gaza كوركي يتصل هذا األخير مع مرتفع، والجنوب فيGaza Ĥesen  مرتفع حسن

Kurkê ثالثة كهوف كبيرة تسمى باسم يهعلوتوجد  ،معراته من الشمال.ق المطل على 
 . المرتفع ذلك

                                                 
 .جويق القريبة من الموقع. في ق عائالت ، التي يوجد منهاCeqelîربما كان مسكنا ألبناء عشيرة  - ١
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 Kaniya Mezinنبـع  فيوجـد  معراتـه،  .ق على الطرف الشمالي الغربي منأما 
اآلتي من الشمال،  "وادي الجمل" Ge.Ĥêştirقع في نهاية وادي ي و، وه"النبع الكبير"

تمر مياهـه   ،، وكان ينبوعا غزيرا"وعاء الجمل" Teşta Ĥêştirوفيه جرن كبير يسمى 
  مرتفع حجي أما المرتفع المطل على القرية من الغرب فيسمى. دور القرية معظمفي 

Gaza Ĥecî ،ر بـالي  زيارة ةالجنوبي جهتهتوجد على وخد Xidir Balî،    وهـي عـن
بأشـجاره   Çêlmîrê چيل ميري مزار منها إلى الجنوبويوجد ة أشجار سنديان، بضع

طريـق   واد قليل العمق يسمى المزارينويفصل بين ، أيضا وهو موقع أثري ،المعمرة
أو طريـق البـازار    ،Sebîla Maratê درب معراته وأحيانا ،Ge.Rêka Tata التات 

 .حتى بلدة شيخ الحديد يمتدكان  وهو الطريق القديم الذي ،نسبة إلى بازار عفرين

 

 

 .....حدود جبل حشتيا  -19-المصور 
 ----طريق معبدة 

 1/150000: المقياس
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 :الذيل -

 :تضاريس السفوح الشمالية لجبل حشْتيا. 1

ومـن  ، تياخاسوادي ل واجهة جنوبيةشتيا السفوح الشمالية لمرتفعات جبل حتعتبر 
 :نحو الغرب معالمها الرئيسية ابتداء من الشرق

بارتفـاع   "اصـر مرتفع آل ن" Sirta Mala Nêsirمرتفع  چوالقان.ق يوجد غربي
 .خالتا.ق إلى ا، وهو مرتفع كبير متطاول يصل غربم737

 توجد المرتفعات المسـماة ف، ساتيا.ق شمالي Sirta Şiwîteإلى الغرب من مرتفع و
سـرتا   يوجد مرتفع منها، وإلى الجنوب والغرب م762بارتفاع  Sirta Bûra سرتا بورا
الذي يصل بـين وادي   "الضبع" Ĥeftêr، وفي الجنوب أكثر وادي Sirta Kurê كوري

Şiwîte الجنوب في چوالقا في الشمال وقرية.  

الثـور  " Gakufiyaيوجد وادي فالمذكور،  Sirta Kurêأما إلى الغرب من مرتفع 
 يتحـدد فـي الغـرب بـوادي     وهو، م766بارتفاع  Çi.Ne'so نعسو ثم جبل ،"البري

 . خالتا.ق شماليالواقع  )١(Ge.Se'rîncê سعرينجي

 روتـي  نبـع فيوجد فيـه  ، خاستيا من وادي دالقسم على الجهة الجنوبية من م ا  أ
Ka.Rûtê حجي"على سفح جبل الموجودة  روتا.ق على اسم" Çi.Ĥecî . 

، شـماال نحـو وادي خاسـتيا    تصبح المرتفعات واألودية شديدة االنحـدار  بعدها،
. فـي الغـرب   قازقلي ، إلى أن تصل إلى جبلالصنوبرشجر بكثيفة الشجر وخاصة و
وربمـا   ،"وادي جهنمـين " Ge.Duce'nim واد يسمى الحراجي وقعالم افي هذيوجد و

 سمي كذلك لشدة وعورته وانحدار حوافه ومجراه وكثافة شجره وحره صـيفا، وهـو  
 ،جهته الغربيةواحج حسنلي على .ق كما تقعمن وادي خاستيا،  Ge.Zînينتهي في قسم 

بقايـا  وتظهر قرب هذا الموقع  األثرية، يريسخربة قُ هذه القرية إلى الغرب منيوجد و
ألعمـدة وصـهاريج   لكسر فخارية وحجارة كلسية منحوتة ومزينة بالنقوش وتيجـان  

 . منقورة في الصخور

                                                 
، فقـد  "أصبح أسير آل األطرش"أي  Bûye esîrê mala Kerê :هناك مثل يقال في تلك المنطقة - ١

عدة أشخاص، وسخروهم بحفر ذلك الصهريج مقابل إطالق سراحهم، وكان هـؤالء  "  Kerê آل"أسر 
 .وكان ذلك قبل حوالي مائة سنة. األسرى يأكلون وينامون في ذلك الصهريج حتى فرغوا من حفره
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. وخربـة بازيـا   بازيا.ق توجد على السفح الغربي لجبل قازقليوإلى الغرب أكثر 
طقة حشتيا، حيث تنتهي حـدودها  تقعان على الحدود الغربية لمنالمذكورتان والقريتان 

 .الغرب أقصى وادي جرجم فيبجبل قازقلي الغربية بانتهاء 

 :معالم وتضاريس السفوح  الجنوبية لجبل حشتيا. ٢

رية ق تبدأ مرتفعات هذا القسم من جبل حشتيا في الشرق، من الحافة الغربية لوادي
Gu.Mezin، قرية الشرقي ل من الجوار هذا يبدأوGu.Mezin ،واد كبير وعميق وهو، 

مـزار الشـجرة   " Zareta Dara Reşويلتقي في الجنوب بين قريتي كفردلة في موقع 
ن يشـكال و ،كفردلة فوقاني.ق النازل من غربي  Ge.Sefûnê سفونه مع وادي" السوداء
 . Ge.Maraqê ماراقي معا وادي

 جبل حمـدو  الجنوب فيسمىجهة كفردله فوقاني من .ق أما المرتفع الموجود مقابل
Çi.Ĥemdo  هو جبل مشجر بأكمة السنديان وأشجار البلوط، ويمتـد  و م،547وارتفاعه

 Pozê Kurikê بمرتفـع  فقيران.ق وينتهي بجوار، Sirta Qantirî Pêlkê يسمىل جنوباً
 . م435بارتفاع و

وإلـى  . Çi.Sitê جبل ستي ساتيا مرتفع يقال له.ق إلى الشمال والشرق منيوجد و
وارتفاعهـا   Sirta Şêx Mûrê مرتفع شيخ ميري هضبة عالية تدعىتوجد الشمال أكثر 

الـذي   Ge.Şêx Mîrêوادي  اوينشأ منه ،تقابل بلدة معبطلي في الشمالوهي  م، 611
 . باتجاه نهر عفرين داركير وجويق قرىمن يتجه شماال مارا 

سـاتيا  .ق مـن  أيضا، وهو يمر Ge.Zimêk زمكي المرتفع وادي ذلكينشأ من و
 بمسـيل  Ser Şiketa سر سرتا يسمى تجه جنوبا ليلتقي عند المقبرة القديمة في موقعيو

معا واديا واسعا يمر بـين قريتـي    نيشكالو ،وركااك.ق شرقيموجود آخر أقل عمقا 
 . أبواب ومداخن ذاتمليء بمغاور اصطناعية أثرية  سر سرتا موقعوكا وفقيرا، روكَ

 Sirtaيسـمى  وساتيا، فيمتـد غربـا   .ق شمالي غربيالموجود شْويته أما مرتفع 
Mêdana "هناك يسمىل كاوركا.ق شماليإلى جنوبا ينحرف ثم  ،"مرتفع الميدان Sirta 

Şiketa Poza  "مرتفع كهف القمة" . 

كثيـف   موقـع غربي هذه المرتفعات، وهو ينشأ من  Ge.Bîrê Satiyaوادي  يقع
ن يقريـة بئـر  الشـمالي   على مجراهويوجد كاوركان، .ق يمر من وسطهو و ،الشجر
 .تتوزع على كافة منازل القريةكانت  ،ه غزيرةاتتدفق منهما مين يقديم

 والقـا چ.ق وتقـع  ،"الضبع" Ge.Ĥeftêrوادي يوجد  ،كوركا.ق من إلى الغربو
ـ توجد  ،لقريةهذه االموقع الحالي ل شماليفي والجنوبية،  تهنهاي عند  تكهوف قديمة كان
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وكهـف   ،نين من الزمن، مثل كهف غزالة علـى اسـم سـاكنتها   حو قرنمسكونة قبل 
Mamirya "باسم  قديم، وبجوار تلك الكهوف يوجد بئر ماء "الموتىBîra Jor  "  البئـر

 . في األسفل وسط القريةأخر غزير المياه جد بئر كما يو، "العليا

ى والقان من جهة الغـرب فيسـم  چ.ق طل علىالذي يأما النهاية الجنوبية للمرتفع 
Kurkê  چوالقان وخرزان"ويفصل هذا المرتفع بين قريتي".  

 ةالموجود اتلمرتفعول ،"الوادي العميق" Ge.Kûr المسمى واديالرزا في خَ.ق تقع
، Çi.'Evdî Qasê  جبل عبـدو قاسـو   قمتان، األولى تسمىمنها  غربإلى الشمال وال

على السفح الغربـي  د وتوج، Çi.Simaqliyê جبل سماقليه وتسمى إلى شمالهاالثانية و
آشكان شرقي كهف كبير بجواره مقبرة أثريـة تسـمى القبـر    .ق شرقي الثاني للمرتفع

 وكانـت  ،Kersandaş كَرسانداش ، وهذا الموقع كله يسمىTirba Romanîالروماني 
 . معاصر قديمة لعصر العنبفيها 

بئـر  " Bîra Diza يسـمى  موقـع فيوجـد  بين قريتي آشكان شرقي وخالتـا   أما
جفت مياههما حاليا، وفـي المكـان   وقد  ،كان هناك نبع ماء مع بئر قديمو، "للصوصا

 أما علـى السـفح الغربـي لمرتفـع     .سنة 150شجرة دلب ضخمة عمرها أكثر من 
 يسمى مسيل مائيقرية الغربي يوجد و، آشكان شرقي، فتنتشر مغاور وكهوف كثيرة.ق

 القريةهذه جنوبي توجد و. و السهلوهو يتجه جنوبا نح ،.Elemdêr Ge' وادي علَمدار
 سمى مزاريوأمامها شجرة تعلق عليها قطع األقمشة للتبرك  ،فيها ضريح ،مغارة كبيرة
 .قريةال، وبجواره مقبرة Elemdar' علَمدار

چقلي جوم .ق كم توجد3حو نوعلى بعد  ،الهضاب الجبلية باتجاه الغرب تستمرثم 
كم توجد قريتـا مسـكه فوقـاني    2منها بنحو  في الوادي المسمى باسمها، والى الغرب

 حيـث  .نخالتا.ق جهة من وادي خالتان القادم من الشماللوتحتاني على الجهة الغربية 
 يمر من غربـي هو ، و"المرتفع الطويل" Benê Dirêjهذا الوادي مرتفع غربي يوجد 
كر أن ومن الجدير بالذ .مسكه تحتاني.ق يصل إلى شماليو گوردا.ق يوشرق نخالتا.ق

ة التي تخرج إلى السطح كثيربدليل اللقى األثرية ال ،غني باآلثاروجوارها خالتا .ق موقع
 . بفعل عوالم الطبيعة والفالحة وأعمال البناء

كان فيـه بـرج أثـري    و، "برج"يوجد موقع يسمى فمسكه فوقاني، .ق شماليأما 
يما مضى العديـد  وغرف عديدة تحت األرض على هيئة مقابر، أستخرج منها األهالي ف

   .هالفخار على مساحة واسعة من قطعتنتشر كما من التحف الفنية الفخارية والبللورية، 
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علـى السـفح    مسكه فوقاني.ق كم شمالي غربي3على بعد نحو  گوردا .ق وتقع
وموقعها منعـزل   ،الوعر والكثيف الشجر" جهنم الموت" Ole Ceĥnimوادي لالغربي 
ويبدو  ،معظمها اصطناعي وهي فيرها عشرات الكهوف، في القرية وبجواو. وحصين

للسـكن وإيـواء    قديما السكان استخدمهااستعملت للسكن في العصور الغابرة، كما أنها 
 .القرية ومحيطهاموقع تظهر بين الحين واآلخر لقى أثرية ونقود معدنية في و. اشيهموم

ا بقايا موفيه ،الجنوبيةوردان على السفوح گثم  چوبانا توجد قرىوإلى الغرب أكثر 
كفرسـفرة  .ق كما تقع ،من العهد الروماني آبارأثرية تتمثل بجدران وأعمدة وأساسات و

 .منها كم 2على بعد نحو لقرية كوران وجوار الغربي الب

 وتسمى في قسمها الغربـي  ،باالمتداد غرباتستمر المرتفعات الجبلية الحراجية ثم 
وهـو  طبيعـة خالبـة   وجبل قازقلي ذو . الشرقي مهقسعلى  تَتَرا.ق تقع ،جبل قازقلي
ويوجد على . رائعا مصيفافة ويعتبر والنباتات الحراجية المختل الصنوبرأشجار مغطى ب

استمد الجبـل   وقد، قديمةمقبرة في وسطه مزار قازقلي المعروف و ،موقع أثريقمته 
 .مزارذلك الاسمه من 

 

 شيخ الحديد حيةناعالم وتضاريس م

ويختلـف  . الغربية لمرتفعات خاستيا بسهول تحاذي الحدود التركية حالسفو تتصل
عـدة  مسـافة   مـن اتساع تلك السهول المحصورة بين المرتفعات الجبلية وخط الحدود 

ويمكننا أن نصف معـالم   .غربي بلدة شيخ الحديدكم  4إلى أكثر من  مئات من األمتار
، الجنوب على الشـكل التـالي   شيخ الحديد اعتبارا من الشمال ونحو ناحيةوتضاريس 

 :]20 المصور[

نحو الغرب صوب الحـدود   ةشدال بمعالغربية لجبل م تنحدر السفوح خليل.ق بعد
. جميلـة طبيعـة  ذات و الصنوبرمنحدرات مغطاة بأشجار  وهي، التركية وسهل العمق

 العلی ا والوس طى  چقليات الـثالث   ىقروتوجد على تلك السفوح من الشمال إلى الجنوب 
مغطـاة  وتتحول المنطقة إلى سهلية قليلة االرتفـاع   لقرية األخيرةاذه ه عدبو .والس فلى 

ويقسم الطريـق  . Şiyê شيخ الحديد واديأن تصل إلى  كذلك وتستمر ،بأشجار الزيتون
شرقي وغربي،  :المعبد تلك المساحات السهلية والسفوح الجبلية المحاذية لها إلى قسمين

 :ومن أبرز معالمها

  :الجهة الشرقية للطريقعلى  .1
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 وتقـع  ،Şiyêويمر من أسـفلها وادي   ،لجبلل العليا حوسفالعلى مستْكا .ق تشاهد
ثـم  ، Kilisiyêكلسيه و Şiyêيلتقي قربها واديا و ،على الضفة الجنوبية للوادي أرنده.ق

غزيـرة أغلـب   ومياه عذبة فيه وتجري  غربا إلى السهل، الوادي الجديد المتشكل يسير
 ، شرقي الطريق "مرتفع العش" Sirta Hêlînêمرتفع  يشاهد ،وبالتقدم جنوبا. اتالسنو
 . على سفوحه الغربية شيخ الحديد تنتشر دور بلدة الذي، Ĥesê Xidirجبل  ثم

، من تلك السفوح الهضابية ويتجهـان غربـا   واديان ينشأ وإلى الجنوب من البلدة،
، وهما يفصالن Qe'bê قَعبه مى وادييس: ، والثاني"القطة" Ge.Pisûnêيسمى : األول

 ،عـن سـطح البحـر    م360وهما بارتفاع  ،آنقَليو سناري بلدة شيخ الحديد عن قريتي
ثم تستمر التضاريس هضابية متموجة إلـى أن   .بلدة شيخ الحديد جنوبكم 10وبمسافة 

 .تصل في الجنوب إلى وادي جرجم المار بين قريتي مروانية

قـديم   :العام المعبد إلى فـرعين، أحـدهما   يتفرع الطريقمروانية العليا، .ق وعند
 وبلـدة المعروف، نزوال إلى موقع حسيركه  "طريق الجمال" Deveyolويتسلّق منحدر 

 باتجـاه  إلى قمتهويعبر الجبل المحاذي للحدود جنوبا يصعد و جديد :واآلخرجنديرس، 
وتحـاذي  ، المرتفعذا أقصى السفح الجنوبي له فيالحمام الواقعة .ق إلىالجنوب ليصل 

عبر وأثناء الصعود  .التركية خط األسالك الشائكة والمحارس الحدوديةدور هذه القرية 
 األفق فيجبال األمانوس وتقف  ،تتراءى للمرء مناظر سهل العمق الخالبة ،هذا الجبل

 .البحر المتوسطوالكرد  حاجزا بين جبل

 :الجهة الغربية للطريق .2

مغطاة بأشـجار  وغربي الطريق المعبد سهلية خصبة  شيخ الحديد حيةناتضاريس 
 :من الشمال إلى الجنوب المعالم الرئيسية التالية تشاهدالزيتون، و

ثم يأتي موقـع   ،چقليات من جهة الغربقرى قابل ي وهو، Gomîtê گوميت موقع
Qûmliq  ،وهما مواقع لقرى قديمة أزالتها الدولة التركية بحجـة  الذي يقع على الحدود

، وهي فوهة بركانية "البحيرة" Gola Qişlê يوجد موقعوجنوبا أكثر . ها من الحدودقرب
 ر تشكل بحيرة صغيرة، ثم مواقعوتمتلئ بالماء شتاءدوب  Dubir قولووقنـديل، و قَر ، 

وهذه المواقع جميعها موجودة بجـوار   .قرمتلق.ق جنوبيالذي يقع األثري  سوتْح تل
على بعد البركاني  جرناس جانب بلدة شيخ الحديد، وتلتل علوش بيوجد و. خط الحدود

مـدافن أثريـة وأشـكال    للتل سفح الشرقي العلى يوجد و، دشيخ الحدي كم جنوبي بلدة5
بعدها تتحول التضاريس إلى سهول واسعة تنتهي بخـط الـدود   و .منحوته في البازلت

 .قرب قرية الحمام الدولية
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