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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكرَ  ِ يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ َمُكْم ِعنَد هللاَّ

َ َعلِيٌم َخبِيٌر  أَْتقَاُكمْ   (1) إِنَّ هللاَّ

 

 

1. In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 

13. O Mankind! we created you from a single (pair) of a male and a female, and made 

you into nations and Tribes, that ye may know Each other (Not that ye may despise (each 

other). Verily the Most honoured of you In the sight of Allah is (He who is) the Most 

righteous of you. and Allah has full knowledge and is well acquainted (With all things). 
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 مقدمة

 

 

 وآله الطاهرين . الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمد

 وبعد : 

امتحنت شعوب األرض بما قّدر لها من المعاناة حسب اختيارها نمط الحياة بكل أبعادها ، علىى 

تفاوت بين شعب وشعب وزمن وآخر ، فمىن أمىة أبطرهىا الخيرحتىى فقىدت الصىواب إلىى أمىة أشىقتها 

السىتقاموا علىى الطريقىة  الشرور فاقتحمت المهالك ، والكل فىي ركىب القىانون سىائرون ، ولىو شىا وا

 وألسقاهم ربهم ماء غدقا . ولكن تعاسة الحظ أبت إالّ الشقاء .

إن أفراد البشر جميعاً أخوة مىن أب واحىد هىو آدم وأم واحىدة هىي حىواء ، وال نكيىر مىن أحىدهم 

 لهذا النسب العريق ، كما أن المشّرع سّن لهم قانون الحياة على أفضل وجىه ، فبىيّن لهىم طريىق الخيىر

والكمىىاو وحىىّذرهم طريىىق الشىىر والضىىالو ، وأفهمهىىم أن ال فضىىل ألحىىد علىىى أحىىد إال فضىىل اإللتىىزام 

بالقانون ، كما أوصى الشعوب والقبائل بالمحبة والتعارف والتعاون على البىر والتقىوال ال علىى الشىر 

فىاز ومىن والعدوان ، وأعلمهىم أيضىاً بىأن العواقىب مرهونىة بحسىن االختيىار ، فمىن اختىار الخيىر فقىد 

اختىىار السىىوء فقىىد سلىىم نفسىىه ، ودخلىىت البشىىرية علىىى هىىذا األسىىاس قاعىىة االمتحىىان اإللهىىي لتتحمىىل 

مسؤولية النتائج ، إالّ أّن األكثرية أخطىأت الطريىق بعىد أن اعتمىدت الهىوال بىدو العقىل فىي الجىواب ، 

 !لتكون النتيجة األولية هي ما نراه ونسمعه من مشاهد الظلم وأنين المظلومين !!

وامتنا االسالمية غير خارجة عن هذا القانون العام البتة ، فهي األخرال دخلت امتحانها كغيرها 

من األمم وانطلقت في بدايتها بعقالنية واضىحة لمىن تمّعىن فىي تىاريخ صىدر االسىالم ، وبقيىت آ ارهىا 

كمىا كىان ينبغىي ،  مفخرة بين أجياو األحفاد إلى زماننا هذا ، لكن هىذه االنطالقىة لىم يكتىب لهىا النجىاح

حيىىث توقفىىت عنىىد االختيىىار الصىىعب ونقطىىة التحيّىىر المتمثلىىة فىىي انتخىىاب األصىىل  مىىن ا نىىين ، القليىىل 

العاجل أو الكثير اآلجل ، إذ لم توفق األكثرية عندها فىي االنتخىاب ، بعىد ان اختىارت قليلهىا العاجىل ، 

لفىادح فىي الىدنيا ، وال شىك أن نصىيب وبسوء االختيار هذا نالت األمة نصيبها من تبعىات هىذا الخطىأ ا

 اآلخرة في االنتظار .

اعقب هذا الفشل في االمتحان ، اختالَف األهواء وتشرذم القوال وتحّكم االنانية وطغيىان الىنف  

البهيمية ، وبسببها بات الهدف األسمى لألفراد والجماعات في مجتمعنا االسالمي هو تىأمين المصىال  

المصلحة العامة ، ولم يبق من الدين الجميل إالّ الشعار ، يتجّمل به الىبع  الشخصية أو الطائفية بدو 

ويستخدمه األغلب وسيلة لتحقيق أهداف دنيوية مثل السلطة والماو والجاه ، يقتتل باسىمه أبنىاء القبيلىة 

 الواحدة أحيانا فضال عن الطوائف والملل .



صلى هللا عليه ـ ذ على مقام خالفة النبي لقد بدأ الصراع باسم الدين بعد سهوراالسالم لالستحوا

ودام هذا الصراع لعقود قليلىة كسىب فيهىا مىن كسىب وخسىر مىن خسىر ،  ىم تبىدلت خالفىة ـ وآله وسلّم 

الرسوو بعد ذلك إلى ملك عضوض وسلطة ورا ية أسرية مقيتىة مغلّفىة باالسىالم ، قتلىوا عليهىا النىاس 

ي ، الالب  لقميص النسىك والصىالح والمتظىاهر بىالحر  ، بعد أن تلقفها القوي الملباسم الدين أيضاً 

 والكفاءة .

لم يدم هذا السطو طويال ، فسرعان ما انكشف الزيف وبانىت الحقيقىة ، وتسىابقت ف ىات متعىددة 

متربصة لسّد الخلل وتصحي  المسار حسب زعمها ، وكان الفوز في السباق نصيب فريق واحد ، فاز 

بىىوو فىىي الوسىىط الجمىىاهيري ، فتمسىىك بعراهىىا بىىالظفر واألنيىىاب ، بفضىىل سىىالحه القىىوي وشىىعاره المق

وهكذا تغير العنوان من الخالفة والسلطة الفردية األسرية إلى احتكار قبلي قومي طائفي ، بعد عرض 

صىلى هللا ـ شعار افضلية العرب في سيادة األمة على غيرها من ملل اإلسالم وتحت مظلّة قىوو النبىي 

ـ بقصد عن حقيقة مىراد الرسىوو أم  وهم يتزاورون جهال (2)الخالفة في قريش " : "وسلم ـعليه وآله 

من هذا الحديث ... إن صّ  ، حتى استحكم الخالف في األمىة وبىان العىداء وسلم ـ صلى هللا عليه وآله 

 وسهرت األحزاب والف ات بعد انكشاف حقيقة المتاجرة بالدين للقاصي والداني .

ثىىة بمىىا حملىىت مىىن أوزار وفىىي صىىدر قائمتهىىا العنىىوان الرسىىمي البىىديل  ىىم جىىاءت المدنيىىة الحدي

لمزاولىىة هىىذا الفىىن ـ وأعنىىي فىىن الوصىىوو إلىىى السىىلطة والمىىاو ـ والمتمثىىل فىىي السياسىىة بمعناهىىا 

االصىىطالحي ، والتىىي ال تتعىىّدال الفكىىرة السوفسىىطائية القديمىىة فىىي إغىىواء العقىىوو فطرحىىت شىىعارات 

أشبه مىن اطروحىات مشىوقة لعشىاق السىلطة والمىاو لىدخوو ملعبهىا .  السيادة واالستقالو والحرية وما

وتسابقت الفرق في رفع راياتها بتشويق ودعم خالص من جهات معيّنة وهكذا تىزاحم سىوق األحىزاب 

بين من يدعو إلى التحرير ومن يغني باالستقالو ومن يدق طبوو القومية ومسىميات ال تحصىى ، ولىم 

 بالدين . يخل سوقها حتى من المتاجرين

ونحن نعيش اليوم في ذروة زحام سوق التجارة السياسية بعد اقحام عوام الناس فىي هىذا الوبىاء 

بإغالق أبواب الحياة إال باب السياسة التىي حكىم دينهىا بالبقىاء لألقىوال فمىن دخىل مسىالكها عىا  بقىوة 

قىاق ولىم تسىلم الف ة ومن تخلف مات في عزلته لهذا نىرال تىزاحم مكاتىب األصىناف فىي كىل شىارع وز

المساجد ودورالعبادة هي األخرال من مكاتب داللي السياسة والهدف واحد هو الوصوو إلى غايىة فىي 

نفىى  يعقىىوب ال يجىىدوها بعىىد ضىىاللهم عىىن طريىىق الحىىق إال فىىي أبىىواب الساسىىة وسىىوق السياسىىيين 

 الحتكارها مواد الحياة .

الجىاد فىي حصىر آليىة العمىل فىي  لقد حكمت هذه األوضاع المستجدة على كل ذي نحلة بىالتفكير

التكتل والتحزب ، ل ال يتخلف عن الركب بعىد أن صىار ذلىك واقعىاً ال مفىّر منىه ، وعىذرا إلىى الساسىة 

الذين أخلصوا النية في أدوارهم ، ومىا أقلّهىم وسنىي أنهىم يعىذِّرون ، فمىنهم مىن اسىتغل القوميىة وسىيلة 
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مسىاومة ، وتنىازع علىى هىذا الميىراب عصىابات لجمع الشمل واصىطناع القىوة الالزمىة للىدخوو فىي ال

كبيرا من األحزاب القومية يجتمعون في الشعار ويختلفون فيما وراءه ، كما عدداً  متعددة تشكلت منها

تنىىازع آخىىرون علىىى شىىعار الديموقراطيىىة بعىىد أن انهكىىت الدكتاتوريىىة الشىىعوب المضىىطهدة فتطوعىىت 

د أحزاب ديموقراطيىة تتقاتىل فيمىا بينهىا عنىد اجتماعهىا ف ات تحت رايتها كل يدعو إلى نوع منها لتتول

على الفريسة ، وأستغل آخرون شىعار التقدميىة بعىد كسىاد سىوق الرجعيىة وآخىرون شىعار االشىتراكية 

إلنقاذ المحرومين من برا ن الرأسمالية واإلقطاع وتمسك بعضهم بشعار االستقالو بعد انكشاف تفشي 

 ك بعروة القبيلة والعشيرة . االستغالو ، ومن فاته قطارها تمس

لم تسلم اإلنسانية والدين من االستغالو في هذا السباق ، ففي العقود األخيرة التحق بالركىب ف ىة 

جديدة ال نشك في سالمة نوايا بع  رموزها قد اتخىذت الىدين شىعارا بهىدف انقىاذ الىدين مىن تخريىب 

 السياسة وصون المجتمع المسلم من تضليل الشيطان . 

ا لكون الدين بضاعة جديدة في هذا السوق ، وقد احسن عامة المتدينين الظن بكل ما يمت ونظر

اليه بصلة ، فقد القى الترحيب من الوسط المتدين والتىّف حىوو مروجىي هىذه الفكىرة الجمىوع الغفيىرة 

 من الناس فبات لألحزاب الدينية هي األخرال شأن بين المتنافسين .

السياسة العالمية لهذه البضاعة واسرعت في تقليىدها وتمويههىا  وسرعان ما تنبّه سماسرة سوق

بشكل ال يمكن لعامة الناس التمييز بسهولة بين الحقيقي منها والمزيف ، بل ونج  المزيِّفون فىي كثيىر 

من األحيان من اخراج الىدعاة الحقيقيىين مىن السىاحة وهكىذا اختلطىت األوراق علىى المتىدينين بعىد أن 

 الباعة.كثرت الحوانيت و

والعالمىىة الفارقىىة بىىين الحقيقىىة والزيىىف لمىىن أراد التمييىىز كامنىىة فىىي الثوابىىت حيىىث يتمسىىك بهىىا 

صاحب الحقيقة ويبيعها المتلب  بىالثمن الىبخ  ، والسىوق شىاهد علىى مىا نقىوو فكىم مىن حىزب دينىي 

لمقسىوم ينادي أصحابه باسم االسالم حتى إذا حان القطاف فإن أعطوا نصيبهم من المناصب رضوا با

وأودعوا  وابتهم في أرشيف خا  لحين الحاجة وسىّخروا شىعاراتهم لحفىظ المنىافع المكتسىبة وإن تىّم 

ذلك على حساب الدين ، وإن لم يعطوا ما نصبوا اليه ازداد عويلهم وصراخهم بشعار " وا إسىالماه " 

 ر من شّذ عنه .لتحريك الشارع المتدين الغافل ، وكٌل يجّسد االسالم في خطه دون غيره ويكفِّ 

والغريب أن الكثير من مكاتب هؤالء الساسة المتدينين الجدد تديرها وتمولها عقوو وأيادي مىن 

خارج حدود دولة االسالم بل ومن عواصم الىدوو التىي ال تتىواني فىي تضىعيف االسىالم ، ممىا يىوحي 

ق مفتوحا لولوج مىن باصطناعها لتمرير مخططات سياسية خاصة باسم الدين ، وما دام باب هذا السو

هب ودب وما دامت الدنيا ألجمىت ألسىن اآلمىرين بىالمعروف والنىاهين عىن المنكىر ، فقىد يىدوم بعى  

الوقت ارتزاق المرتزقة من هذا السىماط ببركىة حسىن نوايىا المىؤمنين ، ولكىن الكىأس الىذهبي سىيكون 

ة هذه األحزاب التي جعلىت آخر المطاف لصال  أعداء االسالم الذين تمكنوا من تفريق المسلمين ببرك

 من اتباعها قبل عامة المسلمين خصوما يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا .



إن الناسر ليرال في هذه السىاحة آ ىار النقىع ويسىمع جعجعىة الخيىوو ، ويتصىف  مشىاهد الزحىام 

وقومىا مىن والسباق والكر والفر فيخاو أن القيامة قد قامت ، انه يرال قوما فىي نعىيم الكسىب يمرحىون 

خسارة الصفقة يبكون و لة تعيش األمل تراوغ مراوغة الثعلب ساعية بين قصعة أهل النعىيم ومكىامن 

أهل الجحيم قد تحصل على لقمة من فضوو أو تقتنع بشم ما حملته الري  من قدور الفحوو ، أذلة على 

 المتخمين أعزة على الجوعى والمضطهدين ال يكلّون في عملهم وال يملون .

شواط اللعبة السياسىية التىي بىدأت لىم تحىدد بعىدد خىا  مىن األشىواط أو زمىن محىدود أو بلىد وأ

مخصو  بل هي عالمية دائمية ما دامىت الىدنيا ، والالعبىون غالبىا هىم العىارفون بفنونهىا وأسىرارها 

 وهم قلّة إال أنهم قادرون على استقطاب المشاهدين حسىب مهىاراتهم وحىيلهم ، فمىنهم مىن بلىت المرتبىة

األعلى في الفوز وكسب االنصار ومنهم من هو دون ذلك ومنهم هىواة لىم يصىلوا بعىد مرحلىة التأهيىل 

 للمشاركة في المسابقات الرسمية لكنهم يكسبون بتمارينهم الموسمية الخبرة لجوالت قادمة فحسب .

، ونحن اذ نعيش أجواء هذه اللعبة في العراق نرال بوضوح الخطىوط والالعبىين والمسىتقطبين 

وال حاجة لبيان التفاصيل بعد أن اطّلع عليها الصغير والكبير ونكتفي باإلشارة إلى مجمل النتائج التي 

 ترتبت على اللعبة لنحدد بذلك موقع موضوع البحث الذي خصصنا له مباحث هذا الكتاب .

بيىىة ، فيهىىا اكثريىىة عر(3)المعلىوم ان العىىراق بلىىد احتضىىن الطوائىىف والقوميىىات والملىىل المختلفىىة

منقسمة إلى شيعة وسنة ، وأقليىات أخىرال أكبرهىا األقليىة الكورديىة وهىي األخىرال منقسىمة إلىى شىيعة 

 ، كانت وما زالت مهمشة في تاريخ العراق . عدداً  اضافة إلى باقي الطوائف األقل (4)وسنة

وقىع هىىذا الشىعب بعربىىه وكىورده وأقلياتىىه فىي أواخىىر عهىده فريسىىة بىين مخالىىب "حىزب البعىىث 

بىىي االشىىتراكي" ، ذلىىك الحىىزب القىىومي الىىذي اختُىىزو أخيىىراً فىىي حكىىم عىىائلي مقيىىت ، وقىىد عامىىل العر

العراق والعراقيين معاملة فرعون لبني إسرائيل ، يىذبّ  أبنىائهم ويسىتحيي نسىاءهم ولىو قىّدر لىه البقىاء 

ه قومىاً جعلىوه ألتمم نظرية فرعون بقوله للناس أنا ربكم األعلى ولكن األيام دوو فسلط هللا تعىإلى عليى

 جذاذا .

وتأّمىل الجميىىع الخيىر فىىي التغييىر الىىذي حصىىل تحىت شىىعار " تحريىر العىىراق " لِمىا بلغهىىم عىىن 

والقادمة حسب الزعم لوضع األمىور فىي نصىابها فضىحكت جداً  حسنات الديموقراطية الغربية العادلة

ية نشاطها بتشىكيل عشىرات األكثرية مستبشرة وتنفست األقليات الصعداء ، وبدأت العملية الديموقراط

 األحزاب من مختلف مكونات الشعب العراقي بأمل الوصوو إلى الحقوق واالستحقاقات. 

لقد غاب عن عامة الناس ان قانون السياسة الحديثة لم ولن يسم  بأي شكل من األشكاو اعتماد 

السياسىة بىالقوي  المنطق السليم في اختيار الشعب لقانونه أو لحكامه الختصا  هذا الصيد في عىرف

ممن سبق واألكثر اعتمادا لدال اللجنة الدولية لنقابة الحكومات ، فإذا تمكىن الشىعب فىي سىرف خىا  

من قوو كلمته بمسمع من العالم ، تعاملت النقابة مىع هىذا التصىرف بنفىاق مكشىوف فتتظىاهر بىاحترام 
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لمىزاحم وإعىادة مسىير رأي الشعب اعالميىا وتسىعى مىن وراء الكىوالي  بكىل جىد فىي است صىاو هىذا ا

 سفينة السياسة إلى وجهتها المرسومة من قبل .

وشعار األكثرية واألقلية في عىرف الغىرب لىي  علىى االطىالق كمىا يتصىوره الىبع  بىل انمىا 

أقليّىة ، فىال أم  يحدده الوالء لألسياد ، فاألولوية لمضىمون الىوالء السىامع المطيىع أكثريىة كىان المىوالي

والشىىيعة مىىنهم بالخصىىو  الىىذين يشىىكلون األكثريىىة ، آيىىات الساسىىة فالعاقبىىة يغىىّرن الشىىعب العراقىىي 

للعمىالء ، نعىم هىم يتعىىاملون اآلن حسىب الظىروف باسىتخدام المهىىدئات لىدرء األخطىار والغىد الفيصىىل 

 لناسره قريب .

وتخىىبط النىىاس فىىي أجىىواء هىىذه اللعبىىة ، فاالكثريىىة التىىي طبختهىىا جولىىة قىىدامى الساسىىة وأدركىىت 

ستقطاب لم تتوان في التقرب إلى األنفع فاألنفع من األحزاب المدعومىة ، وبقيىت األقليىات ضرورة اال

 كما كانت ال حوو لها وال قوة إالّ من انضوال منها تحت لواء األقوياء . 

ومن األقليات التي شملها نظام االستقصاء لضعفها واستقاللها الكورد الشيعة ، التي لم تنل على 

ما نالته شرائ  ال تضاهيها في العدد من نصيب بسبب قوتها التي أرغمت عمالقىة اهمية عددها معشار

الساحة على التذلل والخضوع والتوسل لتقديم المزيد اليها وهذا هو عيب األكثرية في مجتمعنا ، وهىو 

الذي يثير حفيظة األقليات ويقّ  من مضاجعها ويدعوها إلىى التسىا و عىن العدالىة والشىعارات التىي 

 آذان العالمين . صّكت

لقد أدرك مثقفو الكورد الشيعة هذا الغبن فسارعوا فىي تىدارك الوضىع وتشىكيل الفىرق الرسىمية 

لخوض السىباق ، إذ أن قىانون السياسىة ال يسىم  بطلىب الحقىوق إالّ مىن خىالو األحىزاب والتكىتالت ، 

ماعىات إلىى تشىكيل أحىزاب لكنهم أخطأوا التقدير مع علمي بحسن نوايا الجميع ، فقد بادروا افرادا وج

متعددة وأكثرها تحمل عنوان الفيلية وتناسوا أن المسؤلية وخطىورة الوضىع هىي أكبىر بكثيىر مىن هىذه 

الخطوات المتواضعة ، وأن المضطهد في هذه الطائفة هم الجميع دون استثناء ، والفيلية فرع من هذه 

 لصفوف ، وجمع كامل القوال .الشجرة المتشابكة وكان األجدر أن يبذلوا الجهد في توحيد ا

إن الطريق السليم للنجاح في العملية السياسية ألقلية انهكها الضعف المادي وخّور قواها صولة 

الذئاب عبر التأريخ وآيسها من االعتماد على النف  وسوسة الطىالحين مىن االصىدقاء واألعىداء ، هىو 

امة وتقبّل اآلخر ، وبإمكان الجيىل المثقىف في الرجوع إلى الذات ونبذ الخالفات والتجرد للمصلحة الع

 فعل ذلك إن أراد ، وال يكلفهم الكثير لو شا وا .

ال شك أن مشكلة هذه الشريحة كامنة في نسىيانها لقضىيتها األساسىية وهىي كونهىا فرعىا أساسىيا 

زع فىىي منطىىق السياسىىة توزيىىع المىىواد  مىىن المجتمىىع لىىه حقوقىىه كسىىائر الفىىروع ، وأن الحقىىوق ال تىىوَّ

لتموينية بل تنتزع بالحضور والمطالبة ، وال يمكنها الحصوو على حقوقها كاملة بانتظارتقىديمها مىن ا

 قبل القوال الحاكمة أو القيادة الدينية العليا أو األحزاب االسالمية العاملة في الساحة .

س واألهم أن االستضعاف قتل في عامتهم روح الشجاعة وتحمل المسؤولية بل وساقهم إلى اليأ

والشك حتى بأبناء مجتمعهم ، لهذا طغت الالابالية في صفوف الكثير منهم حّداً ال يريدون معىه سىماع 



أي حديث يلقىى بشىأن مسىتقبل قىومهم أو السىعي فىي جمىع شىملهم فىي صىوت واحىد مىدوي يطالىب بىه 

 حقوقهم في ساحة ال يسمع فيها إالّ صوت األقوياء .

مىن موقىف وإنمىا اللىوم علىى العىارفين والمثقفىين الىذين وال لوم علىى عىوام النىاس فيمىا اتخىذوه 

صيقلتهم األحداب وعلّمتهم التجارب وبّصرتهم مشاهد سباق الحضارات بالصال  والطىال  ، فالعجىب 

 منهم كيف حيدتهم الحزازات التي ال مبررلها وكيف ارتضوا أن يلقوا حبل عامتها على غاربها ؟

ة هو السعي الد وب من أجل إعادة الثقة المفقودة في ان من مستلزمات ضمان نجاح هذه القضي

عامىىة المجتمىىع باجتنىىاب سىىلوك الطىىرق االنفراديىىة أو القبليىىة الضىىيقة وشىىن حملىىة توعيىىة فىىي صىىفوف 

المجتمع الكوردي الشيعي اليقاسه من سىباته واقناعىه بضىرورة العمىل مىن أجىل ا بىات الوجىود وأخىذ 

د فىي كسىب  قىة الجمهىور بالسىاعين فىي هىذا الطريىق مىن الحقوق وأهميىة وحىدة الكلمىة والسىعي الجىا

القياديين ، وذلك ما يتطلب اإليثار مىن القيىادات المتفرقىة الفعليىة بانفتىاح العلمىاني مىنهم علىى المتىدين 

وتحمل المتدين تبعات الواقع ومسؤولية الموقف وقبوو اآلخر وااللتقاء في نقطة مشتركة تلبي مطالب 

يمكىىن تسىىميته بتحىىالف يسىىنده الجميىىع للمصىىلحة العامىىة .فبىىذلك يمكىىن خلىىق كىىل شىىرائحهم وتكىىوين مىىا 

 الصوت المسموع والمطلوب في مثل هذه المواقف .

أمىىا إذا أصىىّر الجميىىع علىىى مىىا هىىم عليىىه مىىن انفىىراد بعضىىهم بىىأحزاب خاصىىة وبعضىىهم اآلخىىر  

تبعيىىتهم  باالنتمىىاء إلىىى أحىىزاب خىىارج محىىيطهم وتقىىاع  الجمهىىور األعظىىم عىىن أداء الىىدور بحجىىة

للمرجعية الدينية ، فمن المستحيل أن تصل هذه الشريحة إلى أبسط حقوقها علما أن المرجعية ال حوو 

لها في استنقاذ حقىوق الف ىات مىن السياسىيين ، كمىا أنهىا ال تمىانع مىن سىعي طبقىات الشىعب فىي ايجىاد 

مباركىىة المرجعيىىة تكىىتالت سياسىىية للىىدخوو فىىي السىىاحة والىىدفاع عىىن حقىىوق كتلهىىا وقىىد سىىمع الجميىىع 

لبع  التكتالت وتأييدها لبع  األحزاب إالّ أن ذلك ال يعني أن المرجعية ضمنت حقىوق الف ىات فىي 

سل تلك التكتالت المعروفة أو يعني أن المرجعية حللىت علىى بعى  األفكىار ايجىاد تكىتالت وحّرمىت 

ز التمسك بهذه األعذار ـ التي على البع  اآلخر ذلك ، فهذا أمر ال صلة له بالمرجعية الدينية فال يجو

يروجها غالباً بع  أتباع األحزاب خدمة لمصالحهم ـ نظرا ألهمية الموقف . وقد لم  الجميىع ف ويىة 

الخطوط العاملة في الساحة بعد أن أغوت الجماهير بشعارها )خدمة الجميع( ، وأ بتت بحق أن عبارة 

حري الذي به يعب ون النىاس متىى دعىت الحاجىة "خدمة الشعب" لي  إالّ نغمة من نغمات المزمار الس

 اليهم .

ان المصلحة العامة تقتضي توحيد الكلمة وجمع الشمل وقيادة مدافعة عىن الحقىوق بعىد ان  بىت 

 عدم عدالة القانون السياسي الحاكم في المجتمعات . وهذه نصيحة ال يخسر من نظر فيها وناقشها .

ن السياسىة ، فهىو محاولىة متواضىعة أردت بهىا دفىع أما فيما يخص موضوع الكتاب ، وبعيدا ع

مظلمة الزمت الشيعة عامة والكورد منهم فىي العىراق خاصىة عبىر الحكومىات العراقيىة السىابقة ، بىل 

وروج لها الكثيرون من قوميي العرب خىارج العىراق أيضىاً أال وهىي تهمىة تبعيىة الكىورد الشىيعة فىي 



عب ىاً أ قىل كاهىل كىل أفىراد هىذه الشىريحة المضىطهدة وأذاقىت العراق إليران ، تلك التهمة التي شكلّت 

 الكثير منهم الويالت . فبها سلبت حقوقهم وأبيحت حرماتهم وقتلت رجالهم ومزقوا شّر ممّزق .

أكتب عن الكورد الشيعة وأنا ترعرعت في وسىطهم منىذ نعومىة األسفىارألقوو للمزايىدين علىى 

هذه الشريحة التي أنكروا مواطنتها هم األعرق في العراقية  المواطنة والقوميين من غير مجاملة ، أن

من عرب العراق ، وإن أبوا إالّ الدليل من التأريخ العربي فقد قبلت المبارزة إل بات ذلك مىن تصىري  

 مؤرخي العرب دون غيرهم . 

فالفرع المقصود بالبحث إذن هو " الكورد الشيعة في العراق " وهم شىريحة مهمىة مىن الشىعب 

، آ ىرت الخىوض فيىه قىدر الميسىور بعىد طلىب ممىن ال يىرد لهىم (5)لكوردي الكبير المنتشر فىي العىالما

طلب من بع  الكورد الشيعة الكرام الذين احتضنوني صىغيرا ورافقىوني كبيىرا وغمرونىي مىا دمىت 

يلهم ، فيهم بلطفهم وحبهم وحنانهم ، فما كان بوسعي بعد الطلب إال االستجابة لسؤلهم عرفانا مني لجم

وشكرا لمىا لهىم علىي مىن فضىل ، وقىد لمسىت مىنهم معانىاتهم ومعانىاة شىيعة الكىورد عمومىا مىن غمىز 

العنصريين ولمز الطائفيين في خصو  مواطنتهم ، ومن السياسيين في تهميشىهم ، ومىن الحكومىات 

بىات في سلمهم واستبعادهم ، وهم أوسىع النىاس صىدرا وأقلهىم حيلىة واكثىرهم تواجىدا فىي سىاحة الواج

الوطنية واالجتماعية وأشدهم تحمال للضيم وأفضلهم صبرا على البالء ، ال تخشى خيىانتهم ألصىالتهم 

وال بطشىىهم لنىىبلهم ، وهىىم علىىى ذلىىك فىىي سالمىىة مىىع االيىىام تىىزداد كلمىىا طفىىرت اجيىىاو النىىاس الىىذين 

قفىة هىذا يعاصرونهم من نمط  قافي إلى نمط أعلى وهو مىا يثيىر العجىب ، فكيىف ترتضىي العقىوو المث

التضييق فىي أفقهىا وهىي تعلىم أن األجىداد الىذين وصىموهم بالرجعيىة كىانوا أكثىر انسىانية وأبعىد نظىرا 

 وألين عودا في تعاملهم مع شرائ  مجتمعاتهم ؟ 

ويزوو العجب لو علمنىا أن االسىالم الىذي تلىب  بىه األجىداد قىد ارتحىل مىن نىادي المتعصىرنين 

ية ، ليكونا هما المالك في قبوو اآلخىر ورفضىه وان كىان قريبىه ليحل محله العنصرية القومية والطائف

أو ابن وطنه ، والشعار معىروف " مىن ال يىدخل تحىت خيمىة القىوم أو المىذهب لىي  لىه حىق الحيىاة " 

 فب   الديار في سل هذا الشعار .

 

 

            

 (6)سيدحسين الحسيني الزرباطي     
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 الكــورد

 ومعايير الهوية والمواطنة

 

اختلفىىت معىىايير تشىىخيص الهويىىات فىىي العىىالم بىىاختالف قىىيم االنتمىىاء الحاكمىىة فىىي المجتمعىىات 

عبرالتىىأريخ ، فمىىن الجىىذم والشىىعب والقبيلىىة والجىىد والحىىاكم واألرض واللغىىة والحضىىارة إلىىى الىىدين 

لها أمثاال في التاريخ البشري اكتسىبت بهىا مجىاميع مىن البشىر هويىاتهم ، والقومية ، كلها موازين نجد 

وال يجد المتتبع معيارا  ابتا تقاس به الهوية لعامة البشرية سوال )اآلدمية( وهو اآلخر قد نسخته العزة 

 باإل م . 

رفاعليىة فىي لكن المعلوم في الحقبة التي و ّقها لنا التأريخ أن اللغة باتت المعيىار والمقّومىة األكث

تحديد ودوام الهوية الملّية لمجاميع البشر ، وبها جرت السيرة إلى زماننا هذا ، وبتفاوت هىذه المقّومىة 

في القوة والضعف تفاوتت األمم في التعريف ، فمن أمة باتت تطاوو األمم بما امتىازت بهىا لغتهىا مىن 

، إلى أمم ذابت واسىتحالت بسىبب مىوت قوة وتأ ير إلى أمم معزولة منسية لضعف لغتها بقلة مقوماتها 

لغتهىىا ، ولهىىذا تنىىاف  المتنافسىىون علىىى البقىىاء مىىن أهىىل كىىل لغىىة بالحفىىاس علىىى هىىذا السىىالح الىىدفاعي 

 الهجومي والحيلولة دون تأ رها باللغات المنافسة والمجاورة منها بالذات.

أدنى تأمل يكشف سّر ولتقريب هذا المعنى نذكر مثاال واحدا في متناوو اليد يتحسسها من شاء ب

صمود الثقافة الفارسية امام المد العربي وفشل قوميات أخرال في هذا المجىاو لنبىين مىن خاللىه أهميىة 

 اللغة ودورها في الحفاس على الثقافة والهوية .

الكل يعلم أن العرب والفرس والكورد والترك والديلم واالنباط والروم واألحبا  أمىم تجىاورت 

متصلة ، وكان لكل منها كيانىه الوجىودي النىّدي ليخىرين ميىزتهم وميّىزت أوطىانهم في بقعة جغرافية 

لغتهم التي بها ينطقون ، وقد كانت عالقاتها بسبب التجاور واالحتكاك بىين المىد والجىزر وقىد حاولىت 

فيما بينها التأ ير بالقوة المادية وحد ت بينها صراعات وغزوات كثيرة ربما انتصر فيها بعضهم على 



بع  أو هُزم بعضهم من بع  ، لكن هذه الصراعات لم تتسىبب فىي مىوت ملىة منهىا بىل العكى  فقىد 

أحيتها جميعىا بفعىل التنىاف  واألمىل بعىد احساسىها ضىرورة التكىاتف القىومي والعمىل مىن أجىل البقىاء 

 والحياة .

و القىرآن وبدخوو عامل آخر وهو الدين نجد الموازين قد اختلفت ، فانه لما جاء االسىالم ، ونىز

بلغىىة العىىرب ، كىىان لهىىذا األمىىر األ ىىر الكبيرفىىي هىىذه األمىىم المتجىىاورة ، فبعىىد اعتنىىاق أكثرهىىا االسىىالم 

واضطرارها بفعل ايمانها الجديد إلى التعامل مع لغة غير لغتهىا ، ابتعىدت شىي اً فشىي ا عىن لغاتهىا األم 

ز باالسالم بات األرغب مىن االنتمىاء وعن التعصبات القومية بعد أن أدانها اإلسالم ، وبما أن االعتزا

إلى القبيلة واللغة تحىوو سىلمان الفارسىي إلىى سىلمان المحمىدي ، ودخلىت اللغىة العربيىة كىل بيىت مىن 

بيوت المسلمين فهم يتلون كتاب هللا آناء الليل وأطراف النهار ، ويستمعون في مجالسهم ومحافلهم إلى 

 الحديث النبوي .

الخيرات الطبقة المثقة من هذه األمم لتكىري  حياتهىا لدراسىة الىدين ودفع فضوو العلم واستباق 

الجديد وفهم آيات كتابىه ولمىا كىان هىذا األمىر ال يتىأتى إالّ بإحاطىة كاملىة باللغىة العربيىة وآدابهىا ، فقىد 

بذلت الجهد في تعلمها وسبقت العرب في هذا المضىمار فتحىوو سىيبويه الفارسىي إلىى إمىام فىي النحىو 

لبخىىىاري ومسىىلم أئمىىىة فىىي الحىىىديث وابىىي حنيفىىىة إمامىىا فىىىي الفقىىه والبيضىىىاوي إمامىىا فىىىي العربىىي وا

 التفسيروغيرهم كثير وكلهم اعاجم.

وانقلب من أسلم منهم على قومه وملته ممن لم يدخل االسالم بعد أن أزاح الدين هوال التعنصر 

يزدجىىرد قىىد استسىىلموا بعىىد مىىن اتبىىاع الملىىك الفارسىىي عىىدداً  مىىن قلىىوبهم ، ففىىي روايىىة البىىن كثيىىر : ان

اطم نىىانهم بأحقيىىة االسىىالم : " وكىىان لهىىم نكايىىة عظيمىىة فىىي قتىىاو قىىومهم ، حتىىى بلىىت مىىن أمىىرهم انهىىم 

حاصروا حصنا ، فامتنع عليهم فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضّمخ  يابه بدم 

أووه فثار إلىى البىواب فقتلىه ، وجىاء بقيىة ، فلما نظروا اليه حسبوا انه منهم ففتحوا اليه باب الحصن لي

 .(7)أصحابه ففتحوا ذلك الحصن وقتلوا من فيه من المجوس "

هكذا غير اإلسالم موازين األمور ، وهّذب العقوو وأقلم النفوس ، وتهاوت امامىه كىل المعىايير 

 لحياتهم وتعاملهم . نوناً قاوكاد الناس من الملل المختلفة أن يكونوا ملّة واحدة بعد اتخاذهم الدين الجديد 

وببركة هذا الدين استولت اللغة العربية علىى سىاحات اللغىات وبالتىالي سىاحات األمىم ، فقضىت 

 على الكثير منها وأحجمت الكثير.

تنبه مثقفو الفرس لهذا الخطر المحىدق بتىراب األجىداد ، وانبىروا بعىد قىرون مىن تىأ ير االسىالم 

بىديل الىواقي فعمىدوا إلىى أرفىع مؤلفىات شىعرائهم فىي األدب الفارسىي الفعاو في معايير األمم إليجاد ال

فروجوها بين ملتهم واضفوا عليها طابع القدسية بالتأويل والتهويىل ، كمؤلفىات عمىر الخيىام ومولىوي 

وسعدي الشيرازي وحافظ الشىيرازي حيىث عىّدوا ديوانىه معبىرا عىن لسىان الغيىب وحكمىوا بضىرورة 
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نيها وأوحوا إلى عىوامهم أنىه مىن الكتىب المقدسىة بمىا تحويىه أشىعاره مىن حفظ اشعاره والتدبر في معا

 معاني دقيقة للقرآن والحديث .

وهكذا بات "ديوان خواجه" من القداسة حداً أصب  به الكتاب الثاني بعد القرآن فتىراهم يتفىألون 

كمىىا يتعامىىل بىىه عنىىد االسىىتخارة ويحتفظىىون بىىه فىىي بيىىوتهم وسىىياراتهم للحفىىظ ودفىىع الىىبالء والتبىىرك 

 من أشعار حافظ الشيرازي . ابياتاً لم يحفظ  المسلمون مع القرآن ، وقلما تجد ايرانياً 

كمىا حرصىوا علىى االحتفىاس بمىورو هم القىىومي كاعتمىاد التقىويم الشمسىي واحيىاء يىوم نىىوروز 

وغيرها من المورو ىات ، وقىد سىاعدتهم سىروف مملكىتهم وقّوتهىا وامكاناتهىا وحكمىة حكامهىا ، علىى 

خلق الجو األدبي في الوسط الشعبي وتثقيف األمة بما يساهم وبشكل جدي في الحفىاس علىى هىذا الجىو 

عبر االجياو ، لذا ترال الفرد منهم ما زاو محتفظا بروحه القومية مقّدسا لترا ه الفكري واألدبي حتىى 

لقىات دروسىهم أن الكثير من شخصياتهم رغم إلمامهم بلغات أخرال ال يستعملون غيىر الفارسىية فىي ح

أو خطاباتهم وإن كانوا في محيط غير محيطهم ، بل وبلت بهم األمر بقصد أو بغير قصد الجمود علىى 

أصىىوات حىىروفهم حتىىى فىىي قىىراءتهم للقىىرأن أو الصىىالة مىىع قىىدرتهم علىىى أدائهىىا مىىن مخارجهىىا وفىىق 

 التهجية العربية .

ي ، بينمىا غفلىت أمىم أخىرال عىن كل ذلك من أجل صيانة لغتهم وآدابها المنوط بها وجودهم الملّ 

هىىذا الصىىراع فتىىأ رت لغاتهىىا ووجودهىىا تبعىىا لىىذلك فأحجمىىت بعضىىها واسىىتحالت الىىبع  اآلخىىر حتىىى 

صارت نسيا منسيا ، كاالنباط والديلم واالحبا  . فاللغة إذن باتت هي المقّوم الوحيىد للوجىود الترا ىي 

 لألمم بها تحيا وبها تموت . 

لى ما تعارفت عليه األمم في ا بات هويتها من الفخر بتكا ر العشىيرة لم يرت  هللا سبحانه وتعإ

وكذا عبادة األرض وتقدي  اللغىة ( 8)ألهكم التكا ر حتى زرتم المقابر [ وأمجاد األجداد فقاو تعإلى : ]

والنحلة ، لعلمه تعإلى بما يستلزمه التعصب لهذه المعايير من تنافر وتنابذ وفرقة وسوء عاقبة للجميىع 

لمىة ، أعظم نفعا وأكثىر أمنىاً يغيَّىر بىه التفريىق العنصىري بوحىدة الك فعرض عليها دين التوحيد بديالً  ،

د ومفاسىد القوميىة والتعنصىر ] والفناء الوقتي ببقاء أبدي ، وخيَّرها بعد أن بيّن لها مصال  الدين الموحِّ

فمىن  ] (10)بىين الرشىد مىن الغىي [ولم يجبرهم على ذلك ]ال اكراه في الدين قىد ت (9)وهديناه النجدين [

لكنه سبحانه وتعإلى نصحهم ورغبهم في انتخاب األصل  واألسىلم ( 11)شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر [

من الطريقين بعد أن بيّن لهم أن الدنيا دار امتحان وزواو وأن اآلخرة هي دار البقاء ، والعاقبىة للعمىل 

 الصال  والتقوال ال للمتعصب واألقوال .

مة الناس ما قدروا هللا حق قدره ولم يستجيبوا لندائه ، مع رغبة مشهودة من أجياو منهىا لكن عا

في استبداو أمميتها المفرقة السابقة بالتوحيد اآلدمي الديني لكي ال يبقى فضل لعربي على أعجمي وال 
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دأ ، ليحىل ألسود على أبي  إال بىالتقوال ، فكىادوا كيىدهم وفرقىوا كلمتىه حتىى عىاد الىدين غريبىا كمىا بى

محله من جديد الطائفة والقوم واللغة وما أشبهها . وما فّرق أهل األديان إالّ بقايا العنصىرية والطائفيىة 

والعزة باإل م التىي سلّىت عالقىة فىي قلىوب بعضىهم ، ففعلىت فعلتهىا حتىى فىي سىروف الىتقمص بالىدين 

 أينما وجهته ال يأتي بخير.  ليضاف إلى التمزق العنصري تمزق ديني مقيت ، كيف ال والوباء هو هو

ان موضوع بحثنا ال يبتعد كثيرا عن هذا المسار بل هو في صلبه ، فبعد أن ترك الناس دين هللا 

وراء سهىىورهم عىىادت النعىىرات الطائفيىىة والعنصىىرية لتكىىون هىىي الحاكمىىة بيىىنهم ، وعلىىى أ رذلىىك 

تنىادي بشىعارات الجاهليىىة اصىطدمنا بواقىع مىّر فىي محيطنىا االسىالمي حيىث بىدت األصىوات مرتفعىة 

األولى بين عربي قىّدم العروبىة علىى اإلسىالم يفىاخر سىائر النىاس بعروبتىه وفارسىي يتبىاهى بكىور  

واالمبراطورية القديمة ، وتركي يتغنى بجوالت تاريخىه البعيىد ، وعىدٍو بعيىد يصىب زيتىه علىى النىار 

 منازع لغنائم األمة. المؤججة متربصا الفرصة لالنقضاض على الجميع ليكون الوريث بال

ونجد وسط هذا الزحام أمة الكورد شأن أخواتها من األمم منقسمة على نفسها وقد ذاقىت بجميىع 

طوائفها ويالت منافسات الرقباء ، فآلمتني سالمتها و تمنيت أن أوفق في تقديم شطر كلمة يدفع الظىيم 

مىن بىاب مىا ال يىدرك كلىه ال يتىرك عن هذا الشعب المظلوم ككل ، لكن العين بصيرة واليد قصيرة ، و

كله عمدت بهذه المحاولة الحديث عن طائفة من هذا الشعب كان نصيبها األهماو ال للغتها وال لوطنها 

وال لقوميتها بل لسبب آخر افرزه تراجع اإلسالم بين المسلمين حيث انقسىموا علىى اسىالمهم كمىا ورد 

 باو بع  .في الحديث إلى  الب وسبعين فرقة ليذيق بعضهم و

ال يخفىىى علىىى أحىىد مىىن المسىىلمين ، ان االسىىالم فىىي صىىدره األوو لىىم يكىىن ليميىىز بىىين المسىىلمين 

بىىأعراقهم أو ألىىوانهم أو لغىىاتهم ، فالكىىل سواسىىية ال فضىىل ألحىىد مىىنهم علىىى أحىىد إال بىىالتقوال ، فىىبالو 

رسي يكون مستشىاره وسلمان الفاوسلم ـ صلى هللا عليه وآله ـ الحبشي األسود يكون مؤذنا لرسوو هللا 

 م يكون واليا علىى المىدائن فىي سىل الخالفىة  (12) ـ "السلمان منا أهل البيتـ "بل يصب  من أهل بيته 

االسالمية دون ان يخرج عنصري معىارض يعتىرض علىى خلفىاء االسىالم بعىدم جىواز تقلىد الفارسىي 

 لمنصب في دولة العرب .

الكلمة ، ولكن وبعد وفىاة الرسىوو األعظىم ـ  وحيث كان الوالء لالسالم كانت األخوة بكل معنى

صلى هللا عليه وآله وسلم ـ نمت شي اً فشي اً بذرة العنصرية من جديد في نفوس مريضة لم تهدأ لها باو 

حتى أسرت االسالم برمته لتلبسه  وب العروبة وليصب  الوالء والمواطنة على ضوئها ، ومن يومهىا 

ت على هذا السطو والتبىديل ف ىات مىن ذات المجتمىع العربىي ، ضاعت القيم والموازين ، وقد اعترض

فلم يكن نصيبها إال الحكم عليها بالتهميش اوال  م بىالموت بىل وسىرال هىذا القىانون فىي حىق مىن تبعهىا 

 ديقها الكورد الشيعة في العراق .عبر العصور . ومن مصا

االنسىانية المنطقيىة منهىا ومما يحز في نف  كل عاقل على وجه البسيطة أن يرال تبىدو المعايير

والدينية مع مرور األيام وبشكل علني من غير نكير مسموع أو اعتراض ملموس ، بل األمّر أن يرال 
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الجاهلية المقيتة تحيا وتطغى بحلّة السفسطة في زمن يوصم بالعلم والرقي في حىين يقتىل فيىه المنطىق 

تبنتهىىا الثقافىىة العصىىرية ، ورفىىع رايتهىىا  السىىليم الىىذي أبدعتىىه العقىىوو وأقرتىىه الشىىرائع ، وهىىذه سىىاهرة

 ، وشاركهم في إ مها الساكتون عن الحق من طالب دنيا المادة .جداً  المثقفون

إّن القاصي والداني يلعن الماضي بما احتواه من عناصر التخلف والال انسىانية والجهىل والفقىر 

المستقبل السعيد عصارة التطىور  والظلم وما إلى ذلك من نعوت ، والجميع يعيش احالم اليقضة آملين

مىن التجنىي علىى  ومخاض التقدم العلمي ، وقىد بىات الحىديث عىن الماضىي فىي عىرف العصىر ضىرباً 

االنسانية ، والمثقف في عرفهم هو من تكيَّف مع منطق العصر وأجاد لغته بما هي ، ومن آمن بخالفه 

العقل المجرد فىي هىذا األمىر لسىخر  فهو رجعي جاهل لي  له محل في الوسط االنساني ، ولو راجعنا

من هذا االعتقاد الواهي وألمر بالمقارنة بين الماضىي والحاضىر فىي مصىداقية المعىايير لينكشىف بهىا 

 الزيف .

واالنقالب الذي حصل بفضىل العصىرنة لىم يقتصىر علىى جهىة دون جهىة بىل شىمل كىل منىاحي 

نسىىان والمعىىايير التىىي حكمتىىه فىىي الحيىىاة ، وتفصىىيل القىىوو فيىىه يسىىتدعي دراسىىة مقارنىىة موسىىعة لال

ومىا إلىى ذلىك مىن أمىور ، وهىو  وسلباً  عصوره المختلفة وموارد التبديل والتحوو ونوع التغيير ايجاباً 

خىىارج عىىن نطىىاق هىىذا المختصىىر ، وانمىىا نكتفىىي بىىبع  المصىىاديق الخاصىىة بموضىىوعنا وفىىي حىىدود 

 هذا المجاو .العصور االسالمية فقط لالستدالو على صحة ما ذهبنا اليه في 

لقىىد كىىان المسىىلمون العىىرب فىىي صىىدر االسىىالم يحملىىون مىىا ذكرنىىا مىىن معىىايير اسىىالمية نبيلىىة ، 

وأسلت ببركتها راياتهم العربي والعجمي والتركي والكوردي والحبشي واألسود واألبي  لىم يميىزوا 

سىواهم . فكيىف بين أحد ممن انضوال تحت هذه الراية ، وكان المجتمع في أيامهم يدا واحدة على مىن 

تغيرت تلك المفاهيم االنسانية البحتة إلى مصطلحات ضيقة ال تتماشى وعنوان االسالم االصىيل الىذي 

به يفتخرون ؟ ومىا هىو معيىار االنتمىاء االجتمىاعي للمىواطن المسىلم فىي حىدود األفكارالعصىرية التىي 

ان المواطنىىة فىىي قواميسىىها ؟ ومىىا هىىو ميىىز حلىىت محىىّل اإلسىىالم والمّدعيىىة أنهىىا أكثىىر انسىىانية وتطىىوراً 

 الحديثة بعد أن قّسم اللصو  وشركا هم ميراب االسالم بين الفرس والعرب والترك ؟

ال شىىك انهىىم يضىىعونا امىىام األمرالواقىىع بعىىد تجزئىىة ارض االسىىالم إلىىى دوو ذات حىىدود معينىىة 

عصر االستقالو يعزي الكل اسبابها إلى المستعمر البغي  الذي غزا ارض االسالم ، لكننا اآلن وفي 

والحرية وبعد االستسالم لهذا الواقع المر نسأو ماذا غيّر المتحررون المستقلون التقدميون مما حّملهىم 

المستعمرمن أخطاء بعد رجوع السيادة واالستقالو المزعوم ، وهل فكروا يوما في استعادة ما ضيعته 

 سالمية األصيلة ؟األيام من األصوو والقيم االنسانية واال

ننىىا اليىىوم فىىي عصىىر الفضىىاء والعلىىم والشىىعارات االنسىىانية ومىىع ذلىىك نجهىىل فلسىىفة الكثيىىر مىىن ا

المعاييرالحاكمىىة فىىي مجتمعاتنىىا عبىىر األفكىىار والنظريىىات المسىىتوردة بىىل وفىىي دولنىىا عبىىر الحكومىىات 

المستبدة ، لم يكن لها في دين هللا وشرع العقل وجود ، يروج لهىا بحمىاس جماعىات ال تىؤمن هىي بهىا 

فىىي أنفسىىها خدمىىة لألجنبىىي مقابىىل  مىىن بخىى  ، كلَّفىىت بعىى  تلىىك األفكاراالسىىالم والمجتمعىىات الكثيىىر 



، وهىىذه الشىىعوب االسىىالمية المبعثىىرة واألسىىر المفككىىة  وسياسىىة ووجىىوداً  واجتماعىىاً  واقتصىىاداً  قانونىىاً 

ولو قلنا أن السياسة  واالخالقيات المزيفة واألنانية المقيتة والحكومات المدلَّسة كلها شواهد على ذلك ،

بمعناها االصطالحي اليوم والتي يروج لها دعاة التقدم في الغرب والشرق هي فىي الواقىع بعىث جديىد 

للسفسطة اليونانية القديمىة التىي ماتىت بسىيف سىقراط وافالطىون ومقتهىا مىن جىاء بعىدهما مىن فالسىفة 

رأينا سىيوف السوفسىطائيين الجىدد البشر ، وهي السبب في كل هذه المعاناة التي ضاقت بها الصدور ل

 ممشوقة تتسابق في قطع دابر الذين سلموا أنفسهم بتلفظهم قوو الحق هذا . 

ولكي نحصىر األمىر فىي دائىرة أضىيق تتناسىب وحجىم الموضىوع وتبعىدنا عىن متاهىات العمىوم 

التصدي نسأو تجار السياسة العالمية وأصحاب األفكار الوطنية الذين سعوا من قبل ويسعون من اجل 

لمنصب القيمومية على شعب العراق ، معّرفة نفسها على انها هىي ممثلىة العىدو واالسىالم واالنسىانية 

والتحضر بل هي المنتجبة للسيادة دون غيرها ، نسألهم عىن بعى  تلىك المىوازين المقلوبىة فىي حىدود 

 :مكان موضوع البحث )العراق( فنقوو

 والواجباب حقاً ؟ هل المواطنون متساوون عندكم في الحقوق ـ 

 ماذا تحملون من نظرية في حقل المواطنة في دولة العراق ؟ـ و

 ومن هو العراقي في نظركم ؟ ـ 

  قانون الجنسية والمستمسكات العثمانية؟أم  هل الميزان هو تراب االجداد والدم ،

 ال هذا وال ذاك بل االنتماء الطائفي؟أم 

جميعها موجودة في النسيج الفكري العراقي ونظريات ونجيب إذ ال مجيب !!! ان هذه المعايير 

ذوي األفكىىار الىىذين يتربصىىون الىىدوائر ببعضىىهم ، فمىىن مىىؤمن بىىأن العراقىىي هىىو كىىل مىىن عىىا  آبىىا ه 

واجداده في ارض عراق العرب أو ما يسمى في التاريخ االسالمي بسواد العراق ولكن هذه الفكرة مىا 

فرصىة الصىحابها كىي تحكىم العىراق ال بىات صىدق نوايىاهم  زالت في حدودها النظرية لم تمن  األيام

 بتطبيق الشعار على ضوء معتقدهم .

وآخر تبنى المعيار الثاني وعّده القانون الرسمي ، عملت به بع  الحكومات في العراق حيىث 

عّد من يحمل المستمسكات العثمانية هو العراقي من الدرجة األولىى يمىن  شىهادة الجنسىية مىن صىنف 

، اما من لم يحمل مثل هذا الصك فهو لي  بعراقىي أصىيل وان كىان مىن اصىالب عىراقيين ، بىل / أ 1

هو مواطن من الدرجة الثانية أو يخرج من المواطنة ، وهذا هو المعموو به منذ تسنين قانون الجنسية 

 العراقية إلى زماننا هذا .

عارا لكنىه التىزم عمليىاً معىايير ومنهم من نافق في هذا المجاو فادعى تطبيق المعيار العثماني ش

الطائفية والعنصرية البحتة في تشخيص المواطنة كما في عهد الحكومات القومية ، ويعتمد هذا الفكىر 

 االنتماء الطائفي اوالً والقومي  انياً.

فمن لي  بسني في المذهب فهو لي  بعراقي وان كان عربياً ، وهو ما عملت به حكومة البعث 

راقي شيعي ، فكل شيعي فهو ايراني بال نقا  وهىو مىا اعلىن عنىه الطاغيىة صىدام حيث نفت وجود ع



عندما قاو وهو ينتقد اهالي محافظات البصرة والعمىارة والناصىرية والسىماوة م 4224حسين في سنة 

هؤالء اجدادهم من الفرس وكانوا ساسة خيوو الفرس ، وبعد هزيمىة الفىرس فىي "بسبب االنتفاضة :  

ولىو راجىع  " ؛ هؤالء فىي اهىوار العمىارة والناصىرية وتكىا روا  ىم حسىبوا علىى العىراق القادسية بقي

 التأريخ واالنصاف لرأال األمر خالف ما قاو .

ورائحة هذه الفكرة تُشّم أيضاً وبشكل واض  من كلمات بعى  الساسىة والمثقفىين القىوميين مىن 

خابات ، حيىث حصىروا سىيادة العىراق العرب بعد سقوط صدام حسين وفوز االكثرية الشيعية في االنت

فىىي السىىنة العىىرب فىىالعراق لهىىم ال لغيىىرهم مىىن العىىراقيين ومىىا زالىىوا يتحىىايلون ويتىىآمرون ويتملقىىون 

ألمريكا والغرب من أجل سلب حق الحيىاة والحريىة والمواطنىة والمسىاوات المشىروعة فىي األعىراف 

 شيعة ليسوا من العرب .واألديان عن الشيعة وتخصيصها بالسنة العرب وكأن العرب ال

استرجاع السيادة كمىا يفسىروها وسيستمرون على دق طبوو الطائفية هذه حتى افناء العراق أو 

، فالجهاد هذه األيام هو من أجل كرسي السيادة ال في سبيل هللا كما يروجون ، وحىديثهم فىي الواقىع هم

ن سىّمى نفسىه مجاهىداً حصىة عن الحصة في الحكومة ال تدني  أرض العراق ، ولعمري لو أعطي مى

األسد من الحكم لتبخر الجهاد وسكتت بنادق المجاهدين وها هم يصرحون ، ويقولىون لغيىرهم اتركىوا 

المحاصصة واعطونا ما نستحقه من سلطة تقف سياراتنا المفخخة عن قتل االبرياء ، وتغيب شعارات 

قوات متعددة الجنسيات هىو بموافقىة مىن الجهاد في أفق العراق ويعم األمن ونقوو كما تقولون أن بقاء 

األمم المتحدة ووجودها قانوني واننا سنخرج المحتل بالمقاومة السلمية . وما دمتم ال تعطونا حقنا مىن 

السلطة فأنصار السنة وقاعدة الجهاد وباقي فصائل القتلة هم بالمرصاد لتقطيىع أمىواتكم واحيىاءكم فىي 

، وقتىل علمىائكم وإن كىانوا فىي مسىجد أو ضىري  مقىدس مثىل  اللطيفية ، وهتك أعراضكم فىي المىدائن

، وتفجيرجمىىوع مىىواكبكم كمىىا فعلنىىا فىىي كىىربالء بىىل وحتىىى مجىىال   ضىىري  علىىي بىىن ابىىي طالىىب 

، وايىاكم ان تمسىونا بسىوء وإالّ فقىد أعىذر مىن تىاكم وإن كانىت فىي الموصىل الحىدباءترحيمكم على مو

 أنذر.

علىى كىل عراقىي غيىور علىى وطنىه وشىعبه درك الخطىر هذا هو الجهىاد مىن سىالف الىدهور ، ف

الكامن فىي هىذا السىم الزعىاف الىذي ينفثىه اصىحاب هىذه النظريىة فىي الوسىط العراقىي والعربىي ، وال 

تغرنهم المظاهر والشعارات بعد أن ُسمع هذا الفحي  من حناجر علمىاء ديىن و حكىام و ساسىة أحىزاب 

 ذا المعيار الفاسد السائد في الفكر الطائفي . وبع  الرعاع ، وال ينتظر غير ذلك من مثل ه

والذي ذكرناه هو ذيل التأريخ وللمسىألة عمىق أكبىر بعمىق التىاريخ الملكىي االسىالمي ، ينطىوي 

على أسرار غريبة في هذا المجاو ال يهمنا ذكرها إال بمقدار ما اشىرنا الرتبىاط جىذور مسىألتنا بتلىك ، 

سىىيره لمىىا عليىىه الكىىورد الشىىيعة مىىن سالمىىة مىىن سىىلب فمىىن عىىرف عىىرف ومىىن لىىم يعىىرف ال يتعىىدال تف

مواطنتهم وانتمائهم واهماو أي دور لهم إال بسبب كونهم دخىالء علىى العىراق ، وال يىدري أن التشىيع 

ألهل البيت ذنب عظيم ال يغفره التأريخ السياسي إلى يوم القيامة وال فرق في ارتكاب هذا الجىرم بىين 

 الكوردي والعربي . 



لعراقيون بجميع اعراقهم الحوار مع أصحاب هذه الفكرة منذ عهد بعيد إلقناعهم بىأن لقد حاوو ا

ما هم عليه ال ينسجم وطبيعة الشعب العراقي وال يساعد عليه دين أو عرف ، والبىد مىن قبىوو منطىق 

 العقىىل فىىي مسىىألة إدارة الشىىعب حقنىىا للىىدماء البري ىىة التىىي حىىّرم هللا سىىفكها وحّرمهىىا القىىانون والعقىىل ،

وصىىونا لألعىىراض والحقىىوق واسىىتجابة لنىىداء العدالىىة والضىىمير وهىىم يعلمىىون ان كىىورد العىىراق أكثىىر 

أصالة في العراقية من عربها لكونهم أصحاب األرض قبل فت  المسلمين لهىا بىل وقبىل هجىرة العىرب 

االعشى اليها ، وان العرب انما كانوا يدخلونها لقربها من بالدهم وقد صرح القلقشندي بذلك في صب  

في وجه تسمية العراق بعراق العرب ، إذ قاو وانما سميت بذلك " ألن العرب كانىت تنزلىه لقربىه مىن 

 بالدهم" . وسنقدم في آخر فصوو الكتاب الدليل على ذلك من لسان مؤرخي العرب أنفسهم .

كمىىا ان شىىيعة العىىراق أعمىىق جىىذراً مىىن سىىنيها وهىىذان المصىىران الكوفىىة والبصىىرة يشىىهدان أن 

عتهما أبيىىدت وشىىردت بىأمر مىىن معاويىىة وعلىىى يىدي زيىىاد بىىن ابيىىه والحجىاج بعىىد أن جمىىع معاويىىة شىي

 ؛المصرين لزياد بن ابيه

 ،  (13)قاو الطبراني " كان يتتبع شيعة علي رضي هللا عنه فيقتلهم "ـ 

 ، (14)قاو ابن عساكر والذهبي " تتبع شيعة علي في البصرة فقتلهم "ـ و

" وكىان أكثىر النىاس بىالء : ابي الحسن المدائني وكذا ذكر الطبرسىي قولىه  ونقل محمد بن عقيل عنـ 

 . (15)حين ذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي "

وذكر ابن ابي الحديد فيما فعلىه زيىاد قىائالً : " فقىتلهم تحىت كىل حجىر ومىدر وأخىافهم وقطىع األيىدي ـ 

وشّردهم عن العراق فلىم يبىق بهىا واألرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطردهم 

 .(16)معروف منهم "

بل أبوا إال ارتكاب الخطأ ، وعبىادة الهىوال ولعمىري ان ؛ لكن النص  لم ينفع والتأريخ لم يشفع 

هذه األساليب القمعية التي ذكرها ابن ابىي الحديىد عىن أوائىل العىروبيين امثىاو زيىاد والحجىاج أعادهىا 

جاله من منتسبي حىزب البعىث العربىي االشىتراكي وهىذا شىعب وأضاف اليها آخرهم صدام حسين ور

 العراق شاهد حي يشهد لمن أراد تقّصى الحقائق .

أقوو هذا وانا اعلم انه كىالم ال يىروق لمىن ال يىرال لنفسىه وزنىا عنىد قيىام الميىزان وال يجىد فىي 

هىذا وقىد تربىى  جعبته حرفا للقوو عند التحكيم وال في نفسه شجاعة لقبوو المنطىق ، وكيىف يىروق لىه

زيىن  على حب نفسه دون سواه وعّز عليه سبيل ا بات ذاته إال بالذي نىراه فحىق أن يكىون مىن الىذين ]

 . (17)لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ال يهتدون [
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 . 20  3: جالمعجم الكبير للطبراني  ـ 
14
 . 126  3ج : سير أعالم النبالء،  707  42ج : مدينة دمشق تاريخ ـ 
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 . 72  7: جاالحتجاج للطبرسي ،  22 : محمد بن عقيل ؛ النصائ  الكافية  ـ 
16
 . 413  44: جشرح نهج البالغة  ـ 
17
 . 71: اآلية النمل سورة قرآن كريم ؛  ـ 



انىىه مىىن الظلىىم والسىىفه ان نقىىوو للشىىىيعي االسىىدي والتميمىىي والخفىىاجي والمىىالكي والشىىىمري 

العبسىي والكعبىي والالمىي وغيرهىا مىن قبائىل العىرب انهىم مىن الفىرس وانهىم والخزرجي والربيعي و

ايرانيون ، ومع ذلك فقد قالهىا الطىائفيون صىراحة ، ومّسىت نىار حقىدهم الكثيىر مىن أفىراد هىذه القبائىل 

وغيرها فمن عجزوا عن تلصيق االعجمية به منهم حصدته سيوفهم أو غيّبته سجونهم أو ضيّقوا عليه 

طوعىىا مىىن جحىىيمهم ، فمىىا بالىىك بشىىيعة الكىىورد الىىذين سلمىىوا جملىىة بىىين القتىىل والسىىجن  الحيىىاة ليهىىرب

واالبعاد الجماعي عىن الىوطن ومىن تبقىى مىنهم لىم تكىن حياتىه فىي سىل جىورهم بأفضىل ممىن أُبعىد أو 

 .  (18)سجن

، و  م4280 الىذين اعتقلىوا سىنة عىدد كبيىر مىن زاويىالذكر انه :  (19)اإلختفاء حاالتوأما عن 

، مجهىوو مصىيرهم و ال يعلىم أقىاربهم مىا حىدب بهىم. أغلىب الظىن  اعتقىالهمسنة من  71كثر من بعد أ

 (20)ه لهم اّي اتهام.ج. ليسوا سحناء حرب ، و لم يو في شتى أنحاء العراق النظامأنهم في سجون 

                                                           
18
رد الفيلية عىام وعمليات تهجير الك بدأتجاء في تقريرللجمعية الخيرية للكورد الفيلية عن عمليات تهجير الكورد ما نصه : ]  ـ 

ف العسىكري. أ ناء حكم عبىد السىالم عىار 4261العهد الملكي ، واستأنفت عام  في، تحت سل وزارة ياسين الهاشمي  4236

قيىاس عمليىات التهجيىر تحىت حكىم حىزب البعىث و بشىكل  زادو العمليات محسورة علىى المنىاطق الحدوديىة. هذهولكن كانت 

وصىلت ومواطن من األكراد الفيليىة.  20000، قامت حكومة أحمد حسن البكر باستبعاد  4227و 4262ملحوس. فبين عامي 

مىواطن إلىى الحىدود  300000عن  يقلهجرت السلطة ما ال  4280ففي سنة عمليات التهجير قمتها تحت حكم صدام حسين. 

 .دون و ائق شخصيةتركتهم لى أمواو الكثير منهم ، و عاإليرانية ، واستولت 
19
هؤالء المفقىودين مىن  اكثرتقل. عم 2000مفقود من مجموع  4000لألكراد الفيلية لديها أسماء ما يقارب  الخيريةإن الجمعية  ـ 

طبيبة ، و رجل متقاعد كبير السن ، و طفىل كىان عمىره  ولتسعة أطفاو ، أم  ربات بيت ، احداهن 1ولكن من بينهم  الرجاو ،

 [ . اضيفت أسماء هؤالء المفقودين إلى قاعدة مفقود البيانية لقد .السلطةأيام حين أخذته  40
20
 وبهذه المناسبة اذكرمثالين من مشاهداتي لقصص هذه المأساة ؛ ـ 

: حدب لصديق من أهالي بدرة أعرفه منذ زمن ، يحمل الشهادة الجنسية العثمانية ويعمل في صفوف البعىث طلبىا للعافيىة ، األوو 

وعيّن حارسا في محطة تعب ة وقود ، وكان ابوه رحمه هللا هو األخر حائزا على الشهادة وقد رأيت شهادة جنسية األب وكىان 

جابته لطلب غير قىانوني مىن أحىد المسىؤلين القىي عليىه القىب  وهىو فىي ا نىاء ، وبسبب عدم است 4210صدورها سنة  تاريخ

الواجب في أواخر السبعينات وسحب منه سالحه  م اقتيىد إلىى دائىرة األمىن ومنهىا إلىى دائىرة التسىفيرات ومىن  ىم إلىى خىارج 

لمسىؤوو البعثىي . وبعىد تسىفيره الحدود . لم تنفعه مستمسكاته كما لم يشفع له انخراطه في حزب البعث بعد أن غضىب عليىه ا

راجع رجاو البعث منزله وطلبوا من زوجته احد أمرين امىا ان تطلىق نفسىها فىي المحكمىة الشىرعية أوترّحىل هىي األخىرال ، 

واضطرت المسكينة إلى مراجعة المحكمة وتقديم طلب الطالق خوفا مىن التشىرد والمصىير المجهىوو فعاشىت مىع أبنائهىا فىي 

أما زوجها المسكين فبعد تسفيره إلى ايران عا  هناك مدة لم يستطع فيها تأقلم نفسه مع الوضىع الجديىد بدرة في أتع  حاو . 

، ورأيته في أسوأ حاو ، فاضطر اخيرا للهجرة إلى باكستان فأقام هناك مىدة  4224وقد التقيت به بعد هجرتي إلى ايران سنة 

مىن ر يىة أهلىه وعيالىه  محرومىاً  اك فقىد وافتىه المنيىة فمىات غريبىاً  م حصل على اللجوء في أمريكا فسىافر ولىم يىدم بقىا ه هنى

  ووطنه .



هذه مفىردات مىن الىوف المفىردات ذكرناهىا اسىتطراداً ، لنتبىين ان العربىي الشىيعي فىي العىراق 

مىا ال والو ىائق كان عرضة لهذا القانون الجائر ، وكم من عربي شيعي يحمل من المستمسكات  مطلقاً 

يحملها صدام نفسه تعرض لنف  التسفير بعد اخذهم مستمسكاته وتمزيقها ، ومنه نعلىم حىاو الكىوردي 

 الشيعي الذي هو مغضوب عليه من ناحيتي العروبة والمذهب . 

ث في معيار الهوية والمواطنة ، فبعد قبىولي دعىوة األخىوة وعودا ألصل الموضوع ، وهو البح

في سىرف صىعب يعيشىه كىل عراقىي مىن جىراء االرهىاب والقتىل المتعمىد للشىيعة وفقىدان االمىان فىي 

الطرقات وخطورة التنقل بين المحافظات بحثاً عن المكتبات والمصىادر لىم اجىد بىداً مىن الشىروع ولىو 

برسم الفكرة ، وتحديد المسىائل ذات العالقىة بالموضىوع فرأيىت  في حدود المتوفر في مكتبتي ، فبدأت

 .ضرورة تقديم نبذة عن الشعب الكوردي ألختصا  بحثنا بفرع من هذا الشعب 

وال يمكن الخوض في الفرع دون اشارة إلى األصل من حيث عراقىة الجىذور وتشىعب الفىروع 

لبحث عن تأريخ هذه الشريحة وبدايات وطبيعة المكونات ليتض  للقارئ مغزال العنوان ،  م نواصل ا

تكوينه ومن  م نعكف على دراسة التواجىد الجغرافىي لهىذا الفىرع فىي بقىاع العىالم ونركىز بشىكل اكبىر 

على العراقيين منهم ببيان الحدود الحقيقية للعراق والمدن التابعىة لهىا لنثبىت بشىهادة التىأريخ تواجىدهم 

ريون ، لنقىىف أخيىىرا علىىى السىىبب الحقيقىىي وراء التىىأريخي علىىى أرضىىهم بخىىالف مىىا روجىىه العنصىى

تهميشهم وانكار مواطنتهم ، والمعاناة التي واجهوها طواو حياتهم ، ومىا إلىى ذلىك مىن مسىائل تخىص 

وأملىي ان اكىون قىد وفقىت فىي تقىديم خدمىة بسىيطة لهىذه الشىريحة ؛ هذه الطائفة من المجتمع العراقىي 

 .الهماو والضياععرضة ل المؤمنة المظلومة التي كانت اكثر الشرائ 

 وتوضيحا لبع  األمور وما يمكن أن يقاو في نقد ما اعتمدناه من آراء في هذا البحث أقوو : 

ال شىىك أن تفسىىير األحىىداب والوقىىائع التأريخيىىة سىىيما تلىىك الواقعىىة فىىي العمىىق البعيىىد يختلىىف 

ريىة نظريتىه الخاصىة باختالف مذهب الباحث في اعتماد المصادر الخاصة بالحدب بل لكل مدرسة فك

                                                                                                                                                                             

والثاني قصة صديق آخر من طالب العلوم الدينية في النجف األشرف ، ففي السبعينيات التقيت احد االصدقاء من طالب العلم في 

سىفيري إلىى ايىران . فتعجبىت مىن قولىه النجف االشرف من أهالي محافظة ميسان بعد غياب طويل سألته عن غيبته فقاو تىم ت

واردت التوضي  فقاو : نحن نعيش ضمن عشائرخارج المدن دأبت على اهماو أمور كثيرة ، فعندما تزوج ابي لم يثبىت عقىد 

زواجه في المحكمة ولم يتم فت  صفحة لنا في سجل النفوس ومات والدي وكبرت انا وتزوجت وصار لي اوالد وانا أيضاً لىم 

زواجي ولم افت  سجال في النفوس لكوني لم احمل بطاقة احواو مدنية ، وذات يوم قامت الشرطة العراقيىة بحملىة اسجل عقد 

مداهمات في الشوارع واألزقة إللقاء القب  على االيرانيين المقيمين في العراق وطىردهم مىن العىراق ، فىالقوا علىي القىب  

وعشىيرتي هنىاك بامكىانكم االستفسىار فحولىوني إلىى العمىارة وجىاءت  لعدم حملي مستمسكات فقلىت لهىم انىا مىن اهىل العمىارة

العشىىيرة تشىىهد بانتمىىائي اليهىىا لكىىن الحكومىىة أبىىت اال االوراق الرسىىمية ، وحملىىوني مىىع المسىىفرين والقىىوني داخىىل االراضىىي 

 ايرانيىىاً لمىا لىىم يثبىت كىىوني االيرانيىة وانىىا ال اجيىد كلمىىة واحىدة فارسىىية ، فاسىىتوقفتني السىلطة االيرانيىىة فىي الحىىدود للتحقيىىق و

اعادوني إلى الحدود العراقية ، فاحتجزت في الحدود ودام الحجز اياما دون ان يلوح في األفق حىل لمسىألتي ، وطالىت االيىام 

وانا في الحجز ، وفي يوم من األيام جاء وفد من كبار المسؤلين لتفقد الحدود ووضع الترحيل هناك ، فمروا على الخيمة التي 

فيها فناشدتهم على ان يجدوا حال لمسألتي لكنهم بعد االستفسار عني قالوا ال حل لمسألتك ، فقلت إلى متى ابقى انا ال إلى كنت 

هؤالء وال إلى هؤالء ، قالوا ال نعلم ، قلت عندي اقتراح ، قالوا ما هو ؟ قلت فاتحوا الحكومة االيرانية باقتراحي  م اركبىوني 

الحد  م اقذفوني بمظلة وانتظروا فان سقطت في اراضي ايران فلتقبلني ايران وان هبطىت المظلىة  طائرة ولتمر الطائرة على

بي في ارض العراق فاقبلوني انتم ؟ قلت هىذا مزاحىا لكىنهم ضىحكوا وغىادروا المكىان . وبقيىت إلىى ان فىرج هللا عنىي ببركىة 

 الوساطات .



بعىد وجىود األ ىر كمىا ال يمكىن قبولهىا جميعىاً للضىبابية المكتنفىة  في التفسير ، فال يمكن رفضها جميعاً 

 .لعملية الر ية ، فهي جميعها تعتمد العلم والظن والحدس 

وبما أن العلم التفصيلي محاو على البشر فال مفر من االعتماد على المظنىون . والظىن يتفىاوت 

اتبه بتفاوت مراتب حذاقة الظان ومصىادره لىذا مىن الممكىن أن يىدخل الىوهم أحيانىا فىي صىورة في مر

المظنون ، فمن المنطىق االحتيىاط فىي التعامىل مىع المظنونىات وعلىى هىذا األسىاس تعاملنىا مىع بعى  

مسائل البحث فأخذنا بأقرب الظنون إلى الواقىع وتجنبنىا االفتراضىات والحدسىيات سىيما فىي موضىوع 

 ن المجتمعات وتواجدها في مناطق سكناها في بداية نشوئها وكيفية انتشارها .تكوي

لقد تعاملنا مع مسألة أصل المجتمعات الحالية مثالً على أساس ما  بت في القرآن الكريم من أن 

الحياة الحيوانية أبيدت بطوفان نوح ولم ينج من نسل آدم إالّ نوحاً ومن نّجي معه من أهلىه المىؤمنين ، 

يرجىع فىي نظرنىا  منهم بدأت البشرية بالتكا ر من جديد وأصىل المجتمعىات البشىرية الموجىودة حاليىاً و

إلى النبي نوح والناجين معه من أوالده وأحفاده ، أما ما يقاو من تعدد المالحم المبيرة فلم يثبىت عنىدنا 

 شئ منها .

ايىات وأقىواو مىؤرخي أهىل وكذا في موضوع انتشار الذراري والتجمع القبلي فقد اعتمىدنا الرو

األديىىان باعتقادنىىا أن النصىىو  الىىواردة عىىن األنبيىىاء بعىىد نىىوح وأخبىىار الكتىىب السىىماوية المنزلىىة هىىي 

األقرب إلى القبوو من حدس علماء العصر الحىديث المبنىي فىي كثيىر مىن األحيىان علىى فرضىيات لىم 

لعىرب فىي المكىان الكىذائي لىم نعتمىد تثبت صحتها ، فلو قلنا أن بالد الفرس في المكان الفالنىي وبىالد ا

 كتيبة عثر عليها األ ريون في تل هنا أو كهف هناك الحتماو التقليد والعرضية في مثل هذه األمور .

كما اننا لم نعر أهمية لكثير من اآلراء التي غلب عليها التعصب األعمىى فأماتىت حقىاً أو أحيىت 

 ل التقوال .باطالً ، لمساواة البشر عندنا في كل شئ إالّ فض

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 عراقة الشعب الكوردي

 

لي  المقصود من كالمنا عن أصوو الشىعب الكىوردي وعراقتىه هنىا علىى انىه مرادنىا األصىلي 

فيما نكتب لينتظىر ايفىاء الموضىوع حقىه مىن التفصىيل والبحىث االكىاديمي ، بىل الغىرض الحقيقىي مىن 

هما اصالة عراقيىة الكىورد القىاطنين فىي العىراق عمومىا  الكتاب ينحصر في عرض نقطتين اساسيتين

والشيعة منهم بشكل خا  لكونهم محور الحديث ، وموقع الكورد الشيعة في المجتمع العراقي ، لهىذا 

 تكون اشارتنا إلى هذه المسألة بمقدار ارتباطها بما قصدناه ، لهذا نختصر ونقوو : 

 لشعب الكوردي اختالفا كبيرا نلخصها فيما يلي : اختلفت آراء النسابين والمؤرخين في أصل ا

 

  الرأي األوو :

القائل انهم يرجعون إلى االصوو العربية وان موطنهم األصلي هو اليمن ، قىاو الفراهيىدي فىي 

 العين : " والكرد جيل من الناس "  م ذكر قوو الشاعر : 

 .(21)ولكنه كرد بن عمرو بن عامر    لعمرك ما كرد من ابناء فارس

: وقاو هو الىذي جىزم بىه ابىن خلكىان فىي وفيىات  (23)، كما اختاره الزبيدي(22)وكذا ذكره ابن منظور

ان األكراد من نسل عمرو مزيقياء وقعوا إلى "االعيان في ترجمة المهلب بن ابي صفرة قاو : 

انهىم مىن ولىد مضىر (24). وبعضىهم يىرال"ارض العجم فتناسلوا بها وكثر ولدهم فسموا األكىراد

 نزار وانهم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة انفردوا قديماً لدماء كانت بينهم وبين غسان .بن 
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 الرأي الثاني : 

:  (25)ما ذهب اليه بعضهم اذ قّسم الكىورد بىين ولىدي نىزار، ربيعىة ومضىر ، يقىوو المسىعودي

نزارىـ فأمىا نىوع "وما قلنا من األكراد فاألشهر عند الناس واألص  من أنسابهم انهم من ولد ربيعة بن 

من األكىراد ـ وهىم الشىوهجان بىبالد مىا بىين الكوفىة والبصىرة وهىي أرض الىدينور وهمىذان فالتناكمىا 

ـ وهم من الكنكور ببالد أذر والهلبانية والسراة  بن نزار بن معد، والماجردانبينهم انهم من ولد ربيعة 

لبارسىىان والخاليىىة والجابارقيىىة ومىىا حىىوال بىىالد الجبىىاو مىىن الشىىادنجان والمادنجىىان والمزدنكىىان وا

والجاوانية والمستكان ومن ًحّل بالد الشام مىن الدبابلىة وغيىرهم ـ فالمشىهور فىيهم أنهىم مىن مضىر بىن 

 .نزار

 

 الرأي الثالث : 

رأي نسابة الفرس ، فقد ذهبوا إلى ان الكورد من ولد كرد بن اسفنديار بن منوشىهر ، كمىا ذكىر 

 .(28). والمقريزي(27)، والزبيدي(26)ذلك المسعودي

 

  الرأي الرابع :

رأي بع  الكورد ، فقىد رجى  العالمىة محمىد افنىدي الكىوردي ان يكىون : كىرد بىن كنعىان بىن 

 .(29)كو  بن حام بن نوح هو الجد األعلى لألكراد ، كما نقل عنه ذلك الزبيدي

 

 الرأي الخام  :

بلقي  أم  إلى الجن باعتبار انقوو من قاو انهم من نسل بلقي  ملكة سبأ ، ولهذا نسبهم البع  

كانت من الجن كما هو المتفق عليه بينهم . وربما كان هذا الرأي هو الذي عىّوو عليىه مىن نسىبهم إلىى 

 عمرو ميزيقيا بن عامر ماء السماء وعّد أصلهم من اليمن .

 

وآراء كثيرة أخرال فىي البىاب أعرضىنا عىن ذكرهىا لعىدم الفائىدة ، وبعىد بعضىها عىن الحقيقىة ، 

وهذا االخىتالف الكبيىر واآلراء المتكثىرة بىين القىوم ، تىدو بمجموعهىا علىى العمىق التىاريخي السىحيق 

 لجذور هذا الشعب بحيث حيّر النسابين والمؤرخين ومن أدلى بدلوه في هذا الباب .
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والحق ان الشعب الكوردي كبقية شعوب العالم شعب أصيل قائم بنفسه وإن لم يحىظ فىي زماننىا 

ادية مسىىتقلة ذات حىىدود اقليميىىة كمىىا عليىىه العىىرب والفىىرس والتىىرك وغيىىرهم مىىن الشىىعوب بدولىىة سىىي

االسالمية، وانهم شعب لي  من الفرس كما ادعى البع  وال مىن العىرب كمىا ذهىب اليىه اآلخىرون ، 

بل هم أمة مقابل األمم العريقة التي عاصرتها ، تطاوو غيرهىا فىي االصىالة والقىدم إن لىم تكىن أعىرق 

صوال وان التقت بها في الجذور ، لذا لي  من الغريب علىى الباحىث ان يتحسى  وجىود الكىورد منها أ

 . خرياحسب الروايات واالخبار في القرون الموغلة في الت

نعم فقد يقرأ المتتبىع مىن أسىمائهم )هيىزن( أو )هىزن( فىي زمىن ابىراهيم الخليىل ، كمىا جىاء فىي 

ه تعإلى : " قالوا حّرقىوه وانصىروا آلهىتكم ان كنىتم فىاعلين رواية المفسرين ، فقد ذكروا في تفسير قول

عن ابن عمر ومجاهد وابن جريج (31): ان الذي قاو ذلك هو رجل من االكراد ، ذكره القرطبي (30)"

، عىن عبىد هللا بىن عمىر (34)والطبىري (33)عن شعيب الجبائي وفىي قصىص االنبيىاء (32)، وابن كثير

( 36)كىىىىذا ذكىىىىر ذلىىىىك محمىىىىد بىىىىن حبيىىىىب البغىىىىداديعىىىىن ابىىىىن عمىىىىر ومجاهىىىىد ، و( 35)والطبرسىىىىي

وهىىي فتىىرة حكومىىة الطبقىىة األولىىى مىىن ملىىوك الفىىرس وفتىىرة حكومىىة  (38)وابىىن كثيىىر(37)والطبىىري

الكلدانيين بالعراق الذين اتخذوا كلواذي عاصمتهم والبابليين في بابل حيث اشتهرت أيامهم بحمورابي 

 ونبوخذ نصر.

ؤالء الملىىوك البىىابليين انمىىا كىىانوا خلفىىاء لملىىوكهم : " والفىىرس تىىذكر أن هىى (39)قىىاو المسىىعودي

األولى ومرازبة على العراق وما يليه من المغرب حيىث كانىت دار مملكىتهم بلىخ إلىى ان انتقلىوا عنهىا 

ونزلوا المدائن من أرض العراق وكان أوو مىن فعىل ذلىك خمىاني ابنىة بهمىن بىن اسىفنديار".ويبدو ان 

 بانه هو النمرود.ذلك كان في زمن الضحاك الذي يقاو 

ويرال أيضاً آ ارهم أيام كيكاووس بن كيقباذ ، وهو من الطبقة الثالثة من ملوك الفرس ال كفرع 

 ؛  (40)صغير من ابناء الفرس اجداد كيكاوس ، وال كفرع فارسي بل كأمة مقابل الفرس
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يقوو الدينوري :" كان كيكاووس قد وجد علىى ابنىه سىياو  ولىم يكىن لىه ولىد غيىره فىأراد قتلىه ،  . 43 خبار الطواو : ـ األـ 

فهرب منه فلحق بملك الترك، فحل منه محالً لطيفاً لما باله واختبره ورأال عقله وآدابىه وبأسىه ونجدتىه ، ففىوض اليىه أمىره ، 

ا أن يبزهم األمر ، فدسوا اليه الغوائل عند الملك حتى أقدم عليه فقتلىه ، وقىد كىان فلما رأال ذلك أهل بيت الملك حسدوه وخافو

زوجه ابنته ، وحملت منه فأراد أن يبقر بطنها عن جنينها فناشىده برايىان الىوزير فيهىا وفىي ولىدها أالّ يقتلهىا مىن غيىر جىرم ، 

ولدت غالماً وهو كيخسىرو والىذي ملىك بعىد ، فأخرجىه  فقاو له : دونك فخذها إليك فإذا ولدت فاقتل ولدها . فكانت عنده حتى

 من المصر واسترضع له في سكان الجباو من األكراد فنشأ عندهم، وقاو للملك انها ولدت جارية وقد قتلتها فصدقه" .



كمىىا يجىىدهم أيىىام بهمىىن بىىن اسىىفنديار ، الىىذي بعىىث بخىىت نصىىرلتخريب بيىىت المقىىدس ، قىىاو 

رواء وعقىل وأدب وفضىل ، وهىو أبىو ملىوك  كان ساسان بىن بهمىن يوم ىذ رجىال ذا ":  (41)دينوريال

الفرس من األكاسرة ، ولذلك يقاو لهم الساسانية ، فلم يشك الناس أن الملك يفضي إليه بعىد أبيىه ، فلمىا 

ر مع األكراد في جعل أبوه الملك البنته خماني أنف من ذلك أنفا شديداً ، فانطلق ، فاقتنى غنما ، وصا

 ."الجبل ، يقوم عليها بنفسه ، وفارق الحاضرة غيظا من تقصير أبيه 

وهذه النصو  القديمة وغيرها من روايات المفسرين والمؤرخين المعروفين تؤكد ما ادعينىاه 

من عمق جذور هذا الشعب الكبير ، وأصالة أعراقىه ، فىال يضىير طىودهم الشىامخ لمىز االعىداء ، وال 

النفوس ، ويحق أن يقاو للعنصريين ممن غّرهم جهلهم بعراقة الشعوب فتجاهلوا غيرهم  همز ضعاف

 :  ، ما قاله الفرزدق لهشام بن الحكم حين تجاهل االمام علي بن الحسين 

 العرب تعرف من أنكرت والعجم     ولي  قولك مـن هــذا بضــائره

عتبار التوطن واالسىتقرار فىي األرض ونحن إذ نتعرض لموطن هذا الشعب انما نأخذ بنظر اال

ابتىىداًء ، وال يهمنىىا سىىلطنة الحكومىىات علىىى تلىىك المنىىاطق اطالقىىا ، فىىإن بلىىد الكىىورد ال يتغيىىر بتغييىىر 

الحكومات التي تحتل مناطقها ، فهو بلدهم سواء استعمرها الفرس أو احتلها الروم أو حكمها العرب ، 

عىن المىوطن ( 42)، ونعتمد فىي ذلىك مىا قالىه ابىن خلىدون فال يحتج علينا من يحتج بقدم حكومة الفرس

الحقيقىىي للفىىرس والكىىورد : "وأمىىا مىىوطن الفىىرس فكانىىت أوو أمىىرهم بىىأرض فىىارس وبهىىم سىىميّت ، 

ويجاورهم اخوانهم فىي نسىب شىوذ بىن سىام ، وهىم فيمىا قىاو البيهقىي ، الكىرد والىديلم والخىزر والنىبط 

 النبط والجرامقة وسائر هؤالء األمم" .والجرامقة ...  م صارت لهم خراسان ومملكة 

مىة منهىا بأرضىها منىذ نشىوء وهذا أمر متفق عليه بين المؤرخين بعد اقرارهم باختصا  كىل أ

وهو ما دعانا إلى السؤاو عن بالد الكورد من اول ك الذين يقرون مرغمين بوجود هىذا الشىعب  قبائلها

 الكبير ويتهربون من االعتراف بأرضهم ووطنهم .

المفارقة أن نسمع تحامل بعى  القىوميين العىرب علىى الكىورد فىي آخىر عصىور اإلسىالم ومن 

بينما نقرأ عن أوائل عصوره أن الخليفة األموي مروان ابن محمد بن مروان بن الحكم آخر خلفائهم ، 

 وسىنذكر الحقىاً  (44)والىذهبي (43)كانت امه امرأة من الكورد اسمها لبابة ، كما ذكىر ذلىك ابىن عسىاكر

رد مشابهة تؤكد مصاهرة العرب للكورد في القرون األولى من اإلسالم مما يثبت تىداخل الشىعبين موا

 منذ زمن بعيد.

 

على من تصىف  اوراق التىأريخ ، فقىد اسىتقرت قبىائلهم منىذ  ، فلم يعد خافياً  وأما انتشارهم في البالد

لىىى العىىراق والشىىام وأرمينيىىا فىىي ارجىىاء واسىىعة مىىن بىىالد هللا العريضىىة ، فمىىن ايىىران إجىىداً  زمىىن بعيىىد
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وشماو افريقيا وجنوب شبه الجزيرة العربية وغيرها من البالد إلى بالد الترك وما بعدها من حىدود ، 

حيىىث تجىىد الكىىورد وآ ىىارهم ومىىآ رهم ، وقىىد اعرضىىنا عىىن االستشىىهاد لىىذلك بنصىىو  تأريخيىىة رومىىا 

 . تأريخ والسير  انياً ، وللغنى عنها بعد الشهرة العالية في كتب ال لالختصار أوالً 

وقد تعرض الكثير من الكورد العىراقيين للجىالء عىن أوطىانهم بفعىل الحىروب والغىزوات ، فقىد 

: "ان عشيرتين من الكرد تعرفان ببني لىوبن وبنىي بىابير فىيمن الىيهم  (45)ذكر ابن خلدون في تأريخه

وعنىد ترجمتىه لمحمىد بىن  من االتباع دخلوا المغرب آلخر دولة الموحدين ونزلىوا علىى المرتضىى ".

القالون المعروف بالمزوار ، قاو : "انه كردي من االكراد الذين وفىد ر سىا هم علىى ملىوك المغىرب 

هىج ، وقىاو : فمىنهم أقىام  616ايام اجالهم التتر عن أوطانهم بشىهرزور عنىد تغلىبهم علىى بغىداد سىنة 

 فأحسن جوارهم " .بتون  ومنهم من تقدم إلى المغرب فنزلوا على المرتضى بمراكش 

 فهي ال تعد وال تحصى ،: واما قبائلها وعشائرها 

 

البازنجىىىان :  (46)، فقىىىد ذكىىىر مىىىنهم المسىىىعودي فىىىي التنبيىىىه واالشىىىرافأمىىىا عىىىن قبىىىائلهم القديمىىىة 

والشوهجان والشاذنجان والنشاورة والبوذيكىان والريىة والجورقىان والجاوانيىة والبارسىيان والجالليىة 

ة والجروغىىان والكيكىىان والمىىاجردان والهذبانيىىة وغيىىرهم ممىىن بزمىىام فىىارس والمسىىتكان والجابارقىى

وكرمان وسجستان وخراسان واصىبهان وأرض الجبىاو مىن الماهىات ، مىاه الكوفىة ، ومىاه البصىرة ، 

ودرابىىاذ والصىىامغان  وهمىىا البىىرج وكىىرج أبىىى دلىىف وهمىىذان وشىىهرزور،  ومىىاه سىىبذان وااليغىىارين

واضىاف  . لبيلقان ، والباب واالبواب ، ومن بىالجزيرة والشىأم والثغىوروأرمينية وأران واوآذربيجان 

وية والجوبية نالسورانية والكورانية والعمادية والحكارية والمحمودية والبختية والبشكما عن الزبيدي 

والزرزائية والمهرانية والرضائية والسروجية والهارونية إلىى غيىر ذلىك مىن القبائىل التىى ال تحصىى 

 . كثرة

،  ل كثيىرة: انهم قبائى فاضل عصره العالمة محمد افندي الكوردال ، نقال عن (47)قاو الزبيديو

 . ولكنهم يرجعون إلى أربعة قبائل السوران والكوران والكلهر واللر

فالجاوان كانوا يسكنون حلوان والمناطق الشرقية فىي العىراق كمىا اسىتقر بعضىهم فىي الحلىة المزيديىة 

، منهم الفقيه محمد بن علي الجاواني الكردي الحلىي ، ومىنهم (48)زآباديبالعراق كما ذكر الفير

 . (49)الحسن ابن ابي طاهر احمد بن محمد بن الحسين الجاواني من أكراد الحلة

والبشنوية موطنهم جزيرة ابن عمر لهم قالع مثل البرقة وقلعة بشير وقلعة فنك ، ذكرهم الحموي فىي 

مىا كىىان يقىدر صىاحب الجزيىىرة وال غيىره مىع مخىىالطتهم وقىاو عىىن سىطوتهم : " و (50)المعجىم
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للبالد عليها وهي بيد هؤالء األكراد منذ سنين كثيرة نحىو الثلثمائىة سىنة وفىيهم مىروة وعصىبية 

 .(51)ويحمون من يلتجئ اليهم ويحسنون اليه "

 والزوزانية ، وتنسب إلى الزوزان ناحية واسعة في شىرق دجلىة مىن جزيىرة ابىن عمىر وأوو حىدودها

 من نحو يومين من الموصل إلى حدود خالط وينتهي حدودها إلى آذربيجان إلى عمل سلماس .

ينتمون إلى الهكارية وهي قرال فوق الموصىل ، اصىحاب المعاقىل والحصىون والقىرال  (52)والهكارية

 في شرق بالد الموصل . 

 خوزستان .هج ، شملة ملك فارس صاحب  161والشوانكارية وهم الذين التجأ اليهم في سنة 

والبختية وكانت لهم قالع في الزوزان منها قلعة جرنقيل وهو كرسي ملكهم وقلعة آتيىل وقلعىة علىوس 

 واروخ وباخوخة وكنكور وغيرها ومن زعمائهم األمير موسك بن المجلي .

والدنبل أو الدنابلة ، كىانوا بنىواحي موصىل مىنهم االمىام شىم  الىدين ابىو العبىاس احمىد بىن نصىر بىن 

ن نىىاب فىىي القضىىاء ببغىىداد ومىىات بعىىد السىىتمائة . ومىىنهم الميىىرزا عبىىد الىىرزاق بيىىك ابىىن الحسىىي

وقىاو توجىد  (54)هج ، ذكره الطهراني 4713المتوفي سنة  (53)نجفعلي الدنبلي األديب المؤرخ

نسخة مخطوطة من الكتاب في طهران في خزانة كتب ملك الشىعراء . ومىنهم الشىاعرة حيىران 

 .(56)لذريعة، كما عن ا (55)الدنبلي

 والحكمية ومن أمرائهم األمير ابو الهيجاء اإلربلي .

والجوزقان بحلوان وضواحيها ومنهم ابو عبد هللا الحسين بن جعفر الجوزقاني الكوردي مؤلف كتىاب 

 هج . 113الموضوعات توفي سنة 

 والكوران وهم قبيلة كبيرة انتشرت بين العراق والشام خرج منهم كثير من العلماء .

 لجوبية ومنها ابو عمران موسى بن محمد بن سعيد الجوبي .وا
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والبابير وهم قبيلة كبيرة كانت تقطن شماو العىراق ، هىاجر قسىم كبيىر مىنهم إلىى المغىرب أيىام زحىف 

 . (57)ترجم له الصفدي في اعيان العصر أبو بكراألمير سيف الدين البابيريالتتار ومنهم 

جبىىاو همىىذان ، وكىىانوا يعرفىىون بجماعىىة سىىيف ولهىىم أميىىر والكالليىىة : مىىوطنهم بىىين شىىهرزور إلىىى 

 .يخصهم وهو يحكم على من جاورهم كما ذكر القلقشندي في صب  االعشى 

 والزنكلية : وموطنهم كان جوار ديار الكاللية .

 .  (58)والمازنجانية وهم فرع من المحمدية ، يعرفون بطائفة المبارز )كك( كما قاو القلقشندي

من القبائل العراقية األصل وال ينكر ذلك إالّ مكابر وال موجب لىذكر المزيىد عنهىا بعىد وغيرها الكثير 

 ان كفانا التأريخ مؤنة الدليل على وجودهم ومواطنهم .

 

فهي األخرال تشعبت وتوسعت في موطن أصولها ، ففي أقصى شماو العىراق حيىث  وأما قبائلهم الحديثة

 : 

 للي وشمدينان .في زاخو نجد السليفاني والسندي والك

 وفي دهوك قبائل مزوري كأرتو  والشرفان والدوسكي ؛

وفي عقرة الزيباريين بطوائفها البرروز والمزوري والشيروان وبراودوست وكردي وهركي ، وكىذا 

 السورجية والشمزينية والزركي ، وخت بري وغيرها الكثير ؛

 ي ؛وفي شيخان االيزدية بفروعها بكران وبردهلي وبلسين وبابير

 وفي كركوك الداوده والشوان وساله يي وشيخ بزيني والكاكائية والبيرقدار من الدلو وباالني وغيرها. 

 وفي العمادية البهدينان ومن فروعها تيرواريكان وبرواري ؛

وفي السليمانية واربيل العدد الكبير كقبيلة البىارزان بفرعيهىا بىرو  ونىزار وقبيلىة الزنكنىه والبابانيىة 

 بزينية وطوائف من اللك وطوائف من الكلهروالزرزا وكثير غيرها .والشيخ 

 وفي ديالى وضواحيها الزركو  والروزبهان والزندية .

 وفي خانقين ومندلي المنصورية والشهبازي من الكلهر وغيرهم .
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بحلب وطرابل  ودمشق ، وكان قىد طلبىه السىلطان الملىك الناصىر محمىد إلىى مصىر ، وواله كاشىفاً بالشىرقية ، فلىم تطىب لىه 

  ىم إنىه . الديار المصرية ، فتشفع باألمير سيف الدين تنكز ، فطلبه إلى دمشق وواله الصىفقة القبليىة ، وأمسىك تنكىز وهىو بهىا

، وولي نيابة جعبر مرات ، وآخر إمرة وليها لما كان األمير  الدواوين بدمشق مرات، وولي شد  انتقل إلى حلب  م إلى دمشق

سيف الدين شيخو واألمير سيف الدين طاز. بحلب في واقعة بيبغاروس ، فتوجه إليها في شهر رمضان سىنة  ىالب وخمسىين 

وكىان خبيىراً دربىاً  . رحمىه هللا تعىالىوسبع م ة ، وأقام بها إلى أن جاء الخبر في شواو سنة ست وخمسين وسىبع م ىة بوفاتىه 

 ." مثقفاً فيه ود وأن  ، وعلى ذهنه تواريخ ووقائع وشعر وكان قد عدال السبعين
58
. قاو : "موجود اسمه ورسم المكاتبة اليه في دساتير المكاتبات القديمة ، وكان مبارز الدين كك من  621  صب  األعشى : ـ 

الخالفة لقب بمبارز الدين و)كك( اسمه وكان يدعي الصالح وتنذر له النىذور فىإذا حملىت  أمراء الدولة العباسية ، ومن ديوان

اليه قبلها وأضاف اليها مثلها من عنده وتصدق بهما معا ،  م كان له فىي الدولىة الهوالكيىة المكانىة العليىة واسىتنابوه فىي إربىل 

 وأعمالها وأقطعوه )عقر شو ( بكمالها ".



وفىىي واسىىط وبىىدرة ونواحيهىىا الزركىىو  والملكشىىاهي والشىىوهان والقيتىىوو وورمزيىىار والميشىىخا  

 وآليوي وأغلبهم فيلية . والملخطاوي

وأمثالهم في محافظتي ميسان والبصرة ، وما ذكرناه كشاهد هو القليل القليل مىن فىروع قبائىل الكىورد 

 العراقية .

 



 وأما ما يخص أدوار حكوماتهم فيكفينا ذكربعضها فمنها : 

رد وي مصىر مىن الكىىأوو مىن ولىى هىوأسىد الىىدين شىيركوه ، فقىىد ذكىر المؤرخىون أن  ، الىف ـ الدولىة األيوبيىة

 . (59)االيوبي االيوبيين . وهو عم السلطان صالح الدين

 ب ـ الحكومات المحلية للكورد الشيعة في مناطق متعددة من بالد الكورد : 

 حكومة أبو نصر سهالن بن مسافر في القرن الثالث ؛

الرابىىع وحكومىىة آو حسىىنويه فىىي منىىاطق الجبىىل بىىين خراسىىان وهمىىذان إلىىى خوزسىىتان فىىي القىىرنين 

 والخام  .

فىي القىرنين الخىىام   (60)وحكومىة آو ابىي الشىوك فىارس بىىن محمىد بىن عنىان فىي حلىىوان وقرميسىين

 والسادس .

وحكومة اللرالكبير والصغير في لرستان ، وحكومة حسين قلي خان في مناطق بشىتكوه ومىا حولهىا . 

 ي الفترات المختلفة .وغيرها من الحكومات العشائرية ف

 

 قهم ومآ رهم فقد كتب الكثير وانتخبنا منها بعضها : وأما عن اخال

ومن الناس قاو : "  تحت عنوان "يقاتل لرد الجميل". (61)األوو : قصة قصيرة ذكرها اسامة بن منقذ

رجالً من األكراد يقاو له فارس وكان كإسمه فارس وأي فىارس ،  ان من يقاتل للوفاء فمن ذلك

عمىل  . انت بينهما وبين سىيف الدولىة خلىف بىن مالعىبفحضر أبى وعمي رحمهما هللا وقعة ك

، وقد حشد وجمع وهم غير متأهبين لما جىرال ، وسىبب ذلىك انىه راسىلهم  عليهم فيها وغدر بهم

إلىى  فسىبقه أصىحابنا إليهىا وترجلىوا وزحفىوا وفيهىا الفىرنج نأخىذها. (أسىفونا)نمضي إلىى  وقاو

خىذ خيىل مىن كىان ترجىل مىن أصىحابنا الحصن نقبوهم وهم في القتاو وابن مالعىب وصىل ، فأ

ووقع القتىاو بيىنهم بعىدما كىان لجفىرنج واشىتد بيىنهم القتىاو .فقاتىل فىارس الكىردي قتىاالً عظيمىاً 

وجرح عدة جراح ، ومازاو يقاتل ويجىرح حتىى ا خىن بىالجراح وانفصىل القتىاو ، فاجتىاز أبىى 

وهللا ما قتلت أريىد  المة فقاووعمي رحمهما هللا وهو محموو بين الرجاو فوقفا عليه وهنآه بالس

أقاتىل بىين  لكم علي جميل وفضل كثير ، وما رأيتكم في شىدة مثىل هىذا اليىوم فقلىت السالمة لكن
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هج ، فاسىتلم صىالح الىدين أمىور  116. وتوفي شيركوه سنة ستيالء على مصر المع عمه شيركوه في ااشترك صالح الدين  ـ 

ودانت لصالح الدين البالد من آخر حدود النوبة جنوبا وبرقة غربا إلى بالد االرمن شماال ، وبالد الجزيرة والموصىل الدولة 

حدهما االصالح الداخلي فىي مصىر والشىام ، بحيىث كىان : أمهمين إلى عملين صالح الدين خالو حكومته شرقا . وانصرف 

يتردد بين القطرين ، والثاني دفع غارات الصليبيين ومهاجمة حصونهم وقالعهم في بالد الشام . وكان أعظم انتصار له على 

 ىم افتتىاح  الفرنج في فلسطين والساحل الشامي " يوم حطىين " الىذي تىاله اسىترداد طبريىة وعكىا ويافىا إلىى مىا بعىد بيىروت ،

( بعىد أن اجتمىع  182( ووقائع على أبواب صور ، فدفاع مجيد عن عكا انتهىى بخروجهىا مىن يىده ) سىنة  183القدس ) سنة 

ريكىارد قلىب االسىد ملىك )لحربه ملكا فرنسىا وانكلتىرة بجيشىيهما وأسىطوليهما . وأخيىرا عقىد الصىل  بينىه وبىين كبيىر الفىرنج 

قىدس وأن تخىرب عسىقالن مالساحل من عكا إلىى يافىا ، وأن يسىم  لحجىاجهم بزيىارة بيىت الانكلترة ( على أن يحتفظ الفرنج ب

ويكون الساحل من أولها إلى الجنوب لصالح الدين. وعاد " ريكارد " إلى بالده . وانصىرف صىالح الىدين مىن القىدس ، بعىد 

 . هج 182سنة أن بنى فيها مدارس ومستشفيات . ومكث في دمشق مدة قصيرة انتهت بوفاته 
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. وقضى سبحانه وتعإلى أن عىوفي مىن تلىك الجىراح  أيديكم وأجازيكم عن جميلكم وأقتل قدامك

 ". ومضى إلى جبله

 من البطولة واإليثار والمفردات من هذا القبيىل كثيىرة . وفيه ما ال يخفى(62)ما ذكره ابن كثير: الثاني 

 في ابناء هذا الشعب العريق وقد لمسها العدو والصديق .جداً 

، : " جرال بين المقتدر وبين مؤن  (63)الثالث : موقفهم من أحد خلفاء المسلمين ، كما ذكره الدميري 

ن البربىىر فقتلىىه رجىىل مىىنهم الخىىادم حىىرب ، فىىاقتحم المقتىىدر نهىىر السىىكران فأحىىاط بىىه جماعىىة مىى

وأخذوا رأسه وسلبه  يابه ومضىوا إلىى مىؤن  الخىادم ، فمىّر بالمقتىدر رجىل مىن األكىراد فسىتر 

 عورته بحشيش ودفنه وأعفى أ ره " . 

وما أجمل هىذا الموقىف !! يقتىل خليفىة المسىلمين فىي أبىواب بغىداد علىى يىد أعوانىه مىن العىرب 

به ويترك عارياً بال كفن أو دفن ولم يقدم أحد من المسلمين لستر المغاربة  م يحّز رأسه ويجّرد من  يا

 عورته فيسارع كوردي غيور فيؤدي حق هذا المسلم الميت.

 (64)ولم يتحمل بعضهم ذكر هذا العمل النبيل فىي التىأريخ فمىنهم مىن أهمىل الفاعىل كىابن األ يىر

الكردي بقوله : "حتى جاء من حاوو تضييع  (65)فيقوو : "فسترت عورته بحشيش  م طمي" ، ومنهم

يحىاوو أن يلصىق  (66)رجل من األعىاجم" وآخىر"رجل فغطى عورته بحشيش  م دفنه" وآخر بقوله :

تهمة بالرجل اذ يقوو : "فطرح بع  المطوعة على سوأته خرقة أخذها رجل من العجم وألقى عليهىا 

وعىاً علىى خشىبة إلىى رفإلى أن حملت جثته إلى مىؤن " فىي حىين أن المغاربىة أخىذوا رأسىه م حشيشاً 

 مؤن  ال جثته .

 

فهىىي معروفىىة عنىىد الصىىديق والعىىدو فقىىد عجىىز عىىن مقىىارعتهم وقهىىرهم ملىىوك االرض  وأمىىا شىىجاعتهم :

وسالطينها رغم ما بذلوه في هذا السبيل فال يحتاج هذا الموضوع إلى بيان ، لكننا كدأبنا نىذكر مىن 

و الثىىة تنفىىىذ فىىي صىىىدر ، تحىىت عنىىىوان : "(67)بىىاب التنىىىوع مثىىاالً لطيفىىىا ً ذكىىره أسىىىامة بىىن منقىىىذ

من األكراد يقاو له حمىدات كىان قىديم الصىحبة  ومن عجائب الطعن ان رجالً قاو : "  ؛ "اإلفرنجي

قد سافر مع والدي رحمه هللا إلى اصبهان إلى دركاه السلطان ملكشاه فكبر وضعف بصره ونشأ له 

ت وضعفت ، ولك علينا حىق وخدمىه ، فلىو فقاو له عمي عز الدين رحمه هللا يا حمدات كبر اوالد.

لزمت مسجدك وكان له مسجد على باب داره وا بتنا أوالدك في الديوان ويكون لىك أنىت كىل شىهر 
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.  م جاء إلى عمي  فأجري له ذلك مديدة . قاو افعل يا أمير ديناران وحمل دقيق وأنت في مسجدك.

لبيىىت وقتلىىي علىىى فرسىىي أشىىهى إلىىي مىىن وقىىاو يىىا أميىىر وهللا ال تطىىاوعني نفسىىي علىىى القعىىود فىىي ا

فمىا مضىى إال األيىام القالئىل  . قاو األمر لك وأمر بىرد ديوانىه عليىه كمىا كىان . الموت على فرشي

، فوقىف  ففزع الناس إليهم وحمدات في جملىة الىروع . حتى غار علينا السرداني صاحب طرابل 

رنج مىن غربيىه فصىاح إليىه بعى  على رفعة من األرض مستقبل القبله فحمل عليه فارس من اإلف

لتفت ، فرأال الفارس قاصده فرد رأس فرسه شماال ومسك رمحه بيده وسدده ابنا يا حمدات فااصح

 إلى صدر اإلفرنجي فطعنه فنفذ الرم  منه ، فرجع اإلفرنجي متعلقاً برقبة حصانه في أخىر رمقىه.

"  ي المسجد من طعن هذه الطعنىهفلما انقضى القتاو قاو حمدات لعمي يا أمير لو أن حمدات كان ف

. 

 

وفيما ذكرنا الكفاية مادام هذا الموضوع لم يكن من مقاصد الكتاب وانما احتجنا هذا المقدار من 

اإلشارة الرتباط الفرع المقصود بهذا األصل ، كما اجد نفسي مضطرا وانا اتحدب عن الكورد الشيعة 

الطائفيىة لتتضى  معىالم البحىث بشىكل أكبىر ، إلى اشارة اخرال تخص هىذا الشىعب مىن جهىة مكوناتهىا 

فوجىىود الكىىورد الشىىيعة فىىي العىىراق وغيرهىىا أمىىر واقىىع ال ينبغىىي تجاهلىىه ، رغىىم كراهىىة ذكىىر التقسىىيم 

الطائفي ، ولوال ترتب األ ر العملي عليها في أوساط الشعوب والحكومات في هذه األزمنة ، وما ينجم 

 ت عن هذا الموضوع ولكن الواقع ال يمكن تجاهله .من المواقف بسببها من الظلم والحيف ألعرض

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 المكونات المذهبية للشعب الكوردي 

 تمهيد

ان الكثيرين من الساسة العراقيين يتعاملون هذه األيام مع مىن ذكىر الطوائىف بحساسىية بالغىة ، 

ة علىى مىن تفىوه بإحىدال مكوناتهىا وتنفت  قرائحهم بتقبي  الطائفية والدعوة إلى نبذها واالعتراض بشىدّ 

باّدعاء انهم في عصر جديد وتحوو جذري في الفكر العراقي ينبغي فيه نبذ هذه النعرات لمىا فيهىا مىن 

عوامل التفّرق والضعف وانىه البىد مىن تبىديل كىل تلىك المصىطلحات بمصىطل  واحىد هىو " المىواطن 

وهذا ما يتطلبه العراق الجديد ، وهىذا كىالم العراقي " دون تمييز بين عربها وكردها وسنيّها وشيعيّها 

وشعار طالما تمنى كل عراقي تحققه ، وقد سمعنا هذه البشارة العظيمة من اكثر المتعاملين جداً  لطيف

 مع القضية العراقية .

لكننا ومع األسف رأيناهم عمال وهىم يرفعىون رايىات الطائفيىة عنىدما حىان وقىت تقسىيم ميىراب 

لشىىيعة العىىرب قالىىت نحىىن األكثريىىة ، والسىىنة العىىرب قالىىت نحىىن شىىريحة كبيىىرة السىىلطة واألدوار ، فا

همشنا وال نشترك في هذه الحكومة ما لم نحصىل علىى النصىاب الكامىل والكىورد السىنة أيضىاً طالبىت 

 االستحقاق .

ووقفىىت سىىفينة المسىىاكين سىىاعة االمتحىىان حىىين جىىاء دور تعيىىين مىىن يتصىىدال لحكومىىة العىىراق 

المضطهد ، حيىث تبىدو شىعار "المىواطن العراقىي" إلىى غيىره فىال أحىد يسىأو عىن وخدمة هذا الشعب 

المواطن العراقي فالمهم عنىد جميىع التكىتالت السياسىية هىو نسىبة الحصىة والحصىة ال تتعىدال االفىراد 

المشتركين في الفرق ، وها تمر االسابيع واألشهر ولىم نجىد مىنهم مىن كىاو بمعيىار صىالحية المرشى  

ن وال مىن دعىا إلىى اسىتماع صىوت هىذا الشىعب المسىكين ابتىداء مىن ترشىي  مىوكليهم لخدمة هذا الوط

وانتهاء بتوزيع المناصب والمسؤوليات بل رأينا تزاحم األلوية وكيل الشتائم واالتهامات ، وكل طائفة 



 تريدها خالصة لرجالها ، وال يلوح في األفق القريب نهاية واضحة لنتيجة السباق ، ولهذا ما أخطأ من

قاو أن الديموقراطية ولدت ميّتة في العراق ، وال مفّر من اجتماع المتنافسين األقوياء خلف الكىوالي  

 لطرح البديل الذي سموه بالتوافق ، وهذه مرحلة من مراحل التحوو الجديد في العراق .

لمىاذا عن أعىين ابنائىه وعمىن يمثلىه فيىه ،  وللشعب أن يسأو عن هذا التوافق المزمع عقده بعيداً 

يحصل هذا التوافق وراء الكوالي  وانتم تمىألون أسىماع الىدنيا بنشىيد الديموقراطيىة ، وعىالم التوافىق 

 ومع من وهل استأذنتم الشعب ولو في حدود استفتاء على بنود االتفاقات داخل المجل  الوطني؟ 

ن هويتىه هل هو توافىق علىى اسىتعادة الثقىة ليقتنىع الجميىع بمىن يرشىحه الشىعب دون السىؤاو عى

جهدا في جمع مخازن العتاد في  توافق على اعطاء حصة المساكين لألقوياء الذين ما آلواً أم  الطائفية؟

 مناطقهم الستخدامها في أخذ الزائد بالتعصيب ؟

هذا ما دعى الف ات األقل قوة واألضعف جندا للبكاء على األطالو والنوح على الحظ العا ر في 

ديموقراطيىة وواقىع التىزاحم الطىائفي ، لتحيىا بىين هىذه وتلىك أمجىاد الطوائىف ساحٍة تقابل فيها شعار ال

وتراب المذاهب والكل يعيش األمل وال أدري هل يبادر الضعيف الذي تعلم من القىوي مىن أيىن يؤكىل 

أم  الكتف فيما لو تيقن الخسارة واإلهماو في إسهار قوته بشكل ما لتبقى الفوضى هي سيدة المواقىف ،

أن هللا تعإلى سيهدي أهل العقد والحل فيبدلوا شىعار أم  حقيقة المّرة الحاكمة بالبقاء لألقوال ؟ستخمده ال

العدالة إلى عمل ملموس ينهي كل هذه األقاويل ويعيش الجميع حياة حّرة كريمة وهو ما يتمناه الجميع 

 ؟ 

ذلىك فيصىدق على هذا ال يحق لمن تعلىق بىأطراف الغنيمىة ببركىة الطائفيىة أن ينهىى غيىره عىن 

عليه قوله تبارك وتعىإلى : ] أتىأمرون النىاس بىالبّر وتنسىون أنفسىكم وأنىتم تتلىون الكتىاب أفىال تعقلىون 

سيما وأن الشيطان قد أوحى إلى أوليائه لينفخىوا فىي صىور الطائفيىة عبىر أبواقىه الفضىائية ليىل  .(68)[

فضائية عربيىة المىدعو سىمير  نهار على مرأال ومسمع من الناقدين وغيرهم ، وها أنا أسمع اآلن عبر

المتحصن في لندن يقوو بملئ فمه عندما سأله مدير الحوار عن رأيىه فىي االنتخابىات التىي جىرت فىي 

سرف خطير وماليين األصوات التي شاركت يقوو بكل صىالفة : ان االكىراد والشىيعة هىم مواطنىون 

 من الدرجة الثالثة والرابعة .

، كيىىف ترضىىى ديموقراطيتىىك بمنىىع الشىىيعي أو الكىىردي فبىىاهلل عليىىك أيهىىا المثقىىف المنصىىف 

المضطهد من الدفاع عن نفسه في حين لم تجد بأساً فيما ينفثه قاتله من سموم وأنت تكبت هذا وتشىرح 

صدرك لمىا يمليىه عليىك ذاك ؟ ال تلىوم ذاك علىى مىا يبىث مىن حقىد وكىره ويىزرع مىن بغضىاء وتكيىل 

مظلوميته من تأريخك وكأنك بموقفك هذا تناصر الظالم على العتب على المظلوم الذي يقدم دليله على 

 المظلوم فإن كنت صادقا فافض  باطل ذاك قبل أن تطلب من هذا اخفاء حقه .
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 المكونات 

 المذهبية للشعب الكوردي 

 

يعىىّز علىىّي كمسىىلم أن أتعىىرض علىىى كىىره لىىذكر الطوائىىف والتقسىىيمات التىىي أدت إلىىى شىىرذمة 

يف كياناتهىىا بعىىد أن جمىىع هللا كلمىىتهم باالسىىالم وهىىي حقيقىىة قىىد ينكرهىىا الشىىعوب االسىىالمية وتضىىع

السىىطحيون إال أنهىىا كانىىت القشىىة التىىي كسىىرت سهىىر البعيىىر بعىىد أن دخلىىت األهىىواء فىىي سىىاحة الىىدين 

وتزاحم على ترا ه المستغلون طمعا في حطام الدنيا لتكىون النتيجىة هىي الكراهيىة المقيتىة بىين األخىوة 

 والتباعد والتشاحن حّد المقت والظلم والقتل . واألحبة والتباغ 

فنصيب الشعب الكوردي من هىذا اإلرب البغىي  لىم يكىن بأقىل مىن نصىيب الشىعب العربىي أو 

الفارسي أو غيرهما من الشعوب االسالمية ، فكما نرال االنقسام في الشعب العربي إلى سىني وشىيعي 

ب ، حيىث نىرال السىني الكىوردي والشىيعي وخارجي وزيدي واسماعيلي وغيرها فكذلك في هذا الشىع

 والعلي اللهي وااليزدي وغيرها من طوائف .

والجميع يظهر نفرته من هذا التقسيم ويدعوا إلى نبذه ويدعوا إلى األخوة واأللفة والمحبة ، لكن 

التأ ير الخفي للتعصب المذهبي يأبى إال أن يكّشر عىن نىاب التنفىر واالنزجىار ولىو فىي القلىوب ، لهىذا 

نرال األخوين في المدينة الواحدة تجذبهم إلى البع  ألفة الدم واللغة والوطن مىن جهىة و تىدفعهم عىن 

الىىبع  بغىى  التعصىىب للمىىذهب مىىن جهىىة أخىىرال ، فتىىراهم يعيشىىون ال هىىم أصىىدقاء وال هىىم أعىىداء ، 

تظهر صداقتهم في موقف ويطغى عدا هم في موقف ، وهم يتمنون أن ال يكون ذلك لكىن األمىر فىوق 

لتمني مع وجود مقتضيه ، فالعدو الظاهري المتربص بالمسلمين والعىدو البىاطني المتمثىل فىي الجهىل ا

 وقصر النظر وعزة الطبيب المداوي كلها أمور تحوو دون تحقيق األماني .

نعم البد من االعتراف بوجود هىذا التقسىيم الطىائفي فىي صىفوف هىذا الشىعب األصىيل ، فهنىاك 

أقليىىة مىىن الشىىيعة ، وفىىي كىىل بلىىد يتواجىىد فيىىه فىىروع هىىذا الشىىعب فىىي ايىىران أكثريىىة مىىن السىىنة وهنىىاك 

والعراق وتركيىا وسىوريا وبعى  جمهوريىات روسىيا وغيرهىا ، وال يختلىف األمىر كثيىرا فيمىا يحكىم 

هاتين الف تين من عالقات بين الشعب العربي والكوردي ، فالعربي المعتدو فىي مذهبىه وهىم األكثريىة 

مىن غيىر تحفىظ ، والمتعصىب لسىنيته السىلفية يكفىر الشىيعي علنىا ويبىي  قتلىه بىل يبغضون الشيعة قلبا 

ويقتله تقربا إلى هللا كما عليه التكفيريون هذه األيام ، والشيعة كذلك لكن بموقف لساني بحىت ال يصىل 

إلى قتل أو انتقام . مع فارق بين الشعبين وهو اقتصار التباغ  بىين المىذهبيين فىي الشىعب الكىوردي 

ى اسهاراالنزجار والتذمر بنحو ما ، ولم نسمع ان سنياً كرديىاً قتىل شىيعياً كرديىاً أو عربيىاً لشىيعيته عل

وال شيعياً كردياً أو عربياً قتل سنياً كردياً أو عربياً لسنيته ، لكننا نىرال أن هىذا المقىدار أيضىاً هىو أمىر 

وم إلى هذه المسألة الخطيرة وسىعوا ممقوت ال يخدم الشعب وال اإلسالم ويا حبذا لو توجه عقالء كل ق



فىىي قلىىع جىىذورها مىىن القلىىوب وعىىدم االكتفىىاء بظىىاهر شىىعار نبىىذ الطائفيىىة . حينىىذاك يمكىىن القىىوو بأننىىا 

 تخلصنا من ساهرة الطائفية الممقوتة .

ال شك أن االخىتالف المىذهبي عىائق كبيىر يحىوو دون السىير الطبيعىي للمجتمىع بمىا يسىببه مىن 

وهنىة للقىوال مفسىدة للىود الهبىة للمشىاعر ، ولىم يسىلم شىعبنا الكىوردي مىن هىذه عوامل مفرقة للشمل م

السي ة ، فقد انقسموا كما قلنا إلى سىنة وشىيعة ، اسىتوطنت غىالبيتهم السىنية فىي شىماو العىراق بىدأً مىن 

الحدود التركية العراقية شماال وانتهاًء ببلدة خانفين في شرق الوسط العراقي يخىالطهم نىزر يسىير مىن 

شىىيعة متفىىرقين هنىىا وهنىىاك ، امتىىازوا بلهجىىاتهم الخاصىىة ، بينمىىا تمركىىزت الشىىيعة مىىنهم فىىي الوسىىط ال

والجنوب من اطراف خانقين حتى البصرة جنوبا تميزهم أيضاً لهجتهم الفيلية غالباً. وكان لهذا التقسيم 

 لتأ ير في نقاط : أ ره البالت في الشريحتين وكان تأ يره على الشيعة أكبر وأعمق ويمكن تلخيص هذا ا

احساس الكورد الشيعة بالعزلة واالنقطاع عن الشريحة األكبر الشىمالية وتلّمسىهم آ ىار الجفىوة التىي  *

التىىي يسىىمعونها مىىن بعىى  اخىىوتهم  "رافىىزي"أفرزتهىىا المذهبيىىة ، فهىىم قىىد عىىانوا مىىن كلمىىة 

ن اخوتهم السنة م "رافضيلعرب الذين سمعوا اللفظة بالضاد "المتعصبين نف  معاناة الشيعة ا

 العرب ، وهذا أوو الغيث .

، والكورد الشىيعة يكثىرون العتىب علىى اخىوتهم  "وفي الشدائد تعرف األخوان  " : هناك مثل يقوو *

الكورد السنة بإهمالهم وتركهم عند الشدائد ، وكأنهم يشعرون بتبري الكورد السنة مىنهم بتىأ ير 

عنىد الكىورد الشىيعة ال تقىل حماسىا عىن تلىك التىي  التعصب المذهبي وإالّ فإن المشىاعر القوميىة

يمتلكها الكورد السنة، وللكورد الشيعة مواقف في مواقع تعرض فيها الكورد في شىماو العىراق 

 لظلم الحكومات العنصرية ال سيما في ايام تسلط حزب البعث على العراق .

الكبيىر علىى موقىف الكىورد الشىيعة  كان لهذا الفتور في العالقات والبرود في المواقف األ ر السلبي *

فىىي الوسىىط والجنىىوب حيىىث تعامىىل العنصىىريون معهىىم براحىىة بىىاو بعىىد تأكىىدهم مىىن عىىزلتهم 

وانقطاعهم عن ابناء جلدتهم في الشماو ، فعاملوهم بقسىاوة بالغىة ، ومنعىوهم أبسىط مسىتلزمات 

الكليىات المهمىة ،  الحياة ، بل ورتبوا عليهم واجبات دون حقوق ، فال يحق لطالبهم الدخوو في

وال لرجالهم تسنم مقاعد في دوائر الدولىة ، وال لتجىارهم امىتالك اكثىر مىن قىوت يىومهم وهكىذا 

أوصدوا عليهم أبواب الحياة ، وعامة الشيعة العرب ال حوو لها وال قوة في دفع الظيم عنهم مع 

يتها الحكومات العربية معاناتهم لموقف شبيه ، مضافا إلى بقايا مؤ رات النزعة القومية التي أح

العنصرية في بع  أوساطهم والتي غلبت النزعة الدينية فيهم وأوقفتهم على الحياد فىي أفضىل 

 أحوالهم .

جّد الطغاة العنصريون جّدهم من أجل الخال  منهم ، فقتلىوا وسىجنوا وأبعىدوا الكثيىر ،  ىم احتىالوا * 

ادة الجنسىية ، فىإذا أقىدم أحىدهم للحصىوو على الباقين باللعب بورقة المستمسكات العثمانية وشه

عليها قالوا له أنت كردي ايراني ، وهكذا عوملوا منذ عهد بعيد . وأخيرا بدأت الحكومة البعثيىة 



مع تسلمها السلطة في العراق بإجالئهم عىن مىواطنهم وترحيىل اآلالف مىنهم قسىراً إلىى الحىدود 

 م محنتهم تلك ناصراً إالّ هللا .االيرانية بعد سلب هويتهم واتهامهم ولم يجدوا أيا

 

ان الحكومات العنصرية عموما ما كانت لتتجرأ على الشعب الكوردي لوال هذا االنقسام وتفّرق 

الكلمة ، ومىا كىان القوميىون العىرب خصوصىا بقىادرين علىى ارتكىاب كىل تلىك الجىرائم النكىراء بحىق 

جىاوزا النعىرات التىي لىي  وراءهىا غيىر بوحىدة الكلمىة ومت الشيعة منهم فيمىا لىو كىان الشىعب متمسىكاً 

 الضعف والتشتت.

لقد بات قانون "فرق تسىد" السىالح الىذي ال يتىأ ر بتعاقىب الىدهور ، ولىم يحىّد مىن مضىي سىيفه 

تقلىىب العصىىور ببركىىة الجهىىل الطىىاغي وشىىعوذة دجىىالي السياسىىة العالميىىة الىىذين سىىحروا أعىىين النىىاس 

ن توقّف تأ ير سحرهم على ابقاء الناس في سلمات الجهل بأالعيبهم وأضلوا عقولهم بشعاراتهم ، بعد أ

وحضي  الشهوات ، ومن أجل ذلك تراهم يسعون أوو ما يسعون إلى االستحواذ علىى بىرامج الحيىاة 

فىىي المجتمعىىات بالتضىىليل أو باسىىتخدام القىىوة ، فالتربيىىة والتعلىىيم واالقتصىىاد والعالقىىات االجتماعيىىة 

ج المعىّدة سىلفا فىي مختبىراتهم ومعاهىدهم لكىي تسىير الشىعوب كمىا وغيرها البد أن تكىون وفىق البىرام

 شا وا في الخط المطلوب .

وال شك ان عمليىة تطبيىع الشىعوب وفىق أهىواء القراصىنة تتطلىب الكثيىر مىن االمىور لىي  هنىا 

 مجاو التعرض لها وانما نكتفي باالشارة إلى بعضها فمنها : 

خزينهىىا وحركتهىىا فىىي مجىىاو االجتهىىاد واالسىىتنباط  * السىىيطرة علىىى عمليىىات العقىىل البشىىري بتحديىىد

 وإخضاعها لبرمجة خاصة تطبّق في المراحل الدراسية منذ الطفولة وحتى البلوغ العقلي . 

* حجب العقوو عن بنات افكارها وتزريقها بأفكار ونظريىات مصىطنعة بديلىة واقحامهىا فىي متاهىات 

مورو ات فيشب الجيل من المجتمع ولي  تلك النظريات لتنشغل عن الواقعيات بل وحتى عن ال

 له ايمان بقضية بل يردد المصطلحات التي اكتسبها من المنهج المدروس كما هي .

المعنويىات ليكىون اقىدس مقدسىات االنسىان المىادة واشىباع ن * سوق الناس نحو الماديات وابعىادهم عى

 الغرائز .

قوقها والتلىوي  بعىد تىأ ير سلىم الحكىام * اصطناع الحكام للضغط على الشعوب وحرمانها من ابسط ح

في الشعوب بحسنات مجتمعاتها اغراء للعقوو الفارغة ، مثلهم مثل الىذي يحىب  انسىانا ويقطىع 

عنه الماء والغذاء إلى حد الموت  م يريه كأس ماء بارد أو قرصة خبز ، ولهذا نرال الكثير من 

 ه من شقاء هو بسبب هؤالء التقدميّونشبابنا متعطشون للغرب وأفكارها ولو علموا ان ما يعانو

لشّكوا على أقل تقديرفي مصداقية الشعارات ، فخيُرهم ِحكر على انفسهم وما ليخرين منه جداً 

 إالّ الشعار . 



* استغالو المعتقدات المذهبية المورو ىة ، المفرقىة بىين النىاس والسىعي فىي تعميىق الخالفىات الناتجىة 

نهىا علىى بعى  الشىعاو نىار الفتنىة الطائفيىة وخلىق جىو عىدم عنها ، واسىتغالو بعى  الف ىات م

 االستقرار لاليحاء بذلك إلى حاجة مثل هذه الشعوب لقيّم متحّضر من تلكم العصابة .

وأمىىور اخىىرال كثيىىرة تىىتمخ  منهىىا جميعىىا سىىعي المسىىتعمر الىىدائم مىىن أجىىل إيجىىاد األرضىىية 

كمىا يتصىور الىبع  ، وان أهىم الثغىرات  المناسبة للتدخل في شىؤون الشىعوب السىتغاللها ال لخىدمتها

التي تسهّل له عمليىة التسىلل إلىى سىاحات الشىعوب هىو الجهىل والفىراغ الفكىري فىي صىفوف ابنائهىا ، 

والضعف االقتصادي مضافا إلى طغيان الظلم والتعسف وسلب أمن المواطنين ، فهذه العوامل المهمة 

 بأي بديل ينجيهم من عذاب أليم .تؤدي إلى قبوو الشعوب ـ بعد فقدان عناصر قوتها ـ 

ولقد رأينا الشعب العراقي في ضل البعث كيف استعّد للتعامىل مىع الشىيطان مىن أجىل الخىال  

من صدام حسين ، وها نحن جميعا نرال البديل بكل جبروته وشعاراته ، كما نرال تغييىر نىوع المأسىاة 

رأينىىا كيىىف يحىىاوو المخلّىىص بأالعيبىىه بقدومىىه ، ولىىو دققنىىا النظىىر فىىي الوجبىىة الجديىىدة مىىن المعانىىاة ل

قيىة التىي انقىذت القاتىل والمقتىوو  المتضادة احكام الطوق السحري في عنق الشعب بترويجه فعاليىة الرُّ

 والتلوي  بالفضل الذي ال يبلت شكره العراقيون إال بالتسليم والعبودية .

، وال يعىد مجىرد ذكىر  ان مسألة انقسام الشعوب إلى مذاهب وطوائف أمر كاد أن يكىون طبيعيىاً 

الطوائف عيبا أو خطرا يهدد جهة معينة مادامه حاصال في الواقىع ، انمىا المهىم هىو التفكيىر الجىاد فىي 

ايجاد األرضية المناسبة لنبذ سلبياتها وتناسي متطرفاتها وتوسيع افق المعتنقين بالتثقيف الجىاد والبنّىاء 

المقتنصين وطمأنة ابناء مختلىف الطوائىف بتطبيىق والسعي من أجل قلع جذورالفتن بسد الذرائع على 

لىو  العدالة الحقيقية عمال ال شعارا بعد أن لم  الجميع مغزال االلتجاء إلى المذهبية ، وال ابتدع كالمىاً 

قلىىت أن أكثىىر اسىىباب هىىذا التعصىىب انمىىا هىىو مىىن صىىنيع تجىىار المىىذاهب المسىىتفيدين مىىن مراكزهىىا 

أنفسهم بترويجهم للضار من األفكار أكثر من خدمتهم لمذاهبهم والمتقوتين من سماطها الذين يخدمون 

 وأبناء مذاهبهم .

ان العيب كل العيب والخطر كل الخطر هو االغماض عن الواقع الذي ال مفّر منه ، ولىي  مىن 

الحكمة مداراة القوي لقوته وترك الضعيف وشأنه بحجة األمر الواقع واختالق األعذارالقانونية ، فأي 

ثالً حكم بحصر عىدد أعضىاء المجلى  الىوطني بالعىدد المقىّرر ، وأي مىانع مىنعهم مىن اضىافة قانون م

مقاعد آخرال يكتسب بها وّد مكونات من الشعب تعد في األقليّات ضىمن واقىع المجتمىع !! وأي قىانون 

و خّص األقوياء بالتقديم على الضعفاء عند تقسيم الخيرات إذا كان الجميىع سواسىية ؟ أولىي  مىن العىد

أن يقىّدم الضىعيف المحتىىاج علىى الغنىىي الموسىرعندما يفىت  بىىاب للىرزق أو يبنىىى مشىروع للخىىدمات ؟ 

وإلى متى يبقى الضىعفاء بانتظىار األسى ار؟ وهىذه جمىوع الضىعفاء تىرال كيىف صىارت الحيىاة بجميىع 

 شؤونها ملكا لألقوياء .



بالضىىعف وبهىىذا لعمىىري ان داء الىىدوو كىىامن فىىي تهمىىيش الضىىعفاء غىىرورا بىىالقوة واسىىتهانة 

التصور الخاطئ دفعوا سفينة البشرية القهقرال ويرال البصير بوادر المسىخ فىي كىل مكىان وقىد تناسىو 

 قوو الشاعر : 

 تموت األفاعي من سموم العقاربِ     ال تحقرن كـيد الضعيف فـربما

 وقوو اآلخر : 

 إن الذبابة أدمت جبهة األسدِ     ال تحقرن صغيراً في مخاصمة

 

ت لهذه المسألة على كره فلم يكن الغرض وهللا يشهد سوال التنبيىه والتىذكير بأخطىاء ول ن تطرق

السابقين وما أعقىب تلىك األخطىاء مىن عىبء  قيىل علىى الحكومىات والشىعوب ، وإال فىال ناقىة لىي فىي 

السياسىىة وال جمىىل فىىي الطائفيىىات بىىل أ مىىن بقولىىه تعىىإلى : ] وان هىىذا صىىراطي مسىىتقيما فىىاتبعوه وال 

 .(69) لسبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون [تتبعوا ا

لكن قوو الحق يدفعني أحيانا إلى الصراحة رغم المخاطر التي تكتنف القائل به في عالم الثقافىة 

والسياسة بل وفي منطق بع  المذاهب الدينية أيضاً . إذ لي  من العدو السكوت عن أمىراض تفّشىت 

ساني تؤدي ال محالة إلى اهالك الحرب والنسل بحجة الخوف ، خصوصىا بشكل واض  في العالم االن

 مع احتماو التأ ير االيجابي ، وال نشك في نجاعة الصراحة والنقد البنّاء .

إن الترفع عن الجهل والعصبيات العقيمة والتحلي بالصبر وقبىوو المنطىق زينىة لألفىراد وخيىر 

ادراك حقيقة أن الغرور بالقوة واللجوء اليها لتكبيت كبير للمجتمعات وعلى كل فرد في أي شعب كان 

المخالف لما هو عليه من رأي أو عقيدة وعدها السىالح األنجىع فىي حىل الخصىومات ، أمىر  بىت عىدم 

جدواه في تأريخ الخالف العقيدي للبشر وأن التقييد بشروط األمىر بىالمعروف واإللتىزام بحكمىة العقىل 

إدخاو النتائج في مسير الروابط االجتماعية والعالقات العامة لهو في الجدو بالتي هي أحسن من غير 

 األجدر بمن يروم إرضاء ربه وخدمة مجتمعه . 

ويا حبذا لو تأمىل جميىع شىرائ  المجتمىع فىي جىذور المشىاكل التىي تعصىف بهىم وبمجىتمعهم ال 

يا الضعف فىي قلىوبهم سيما الخالفات المذهبية بما تفرزه من عناصر الفرقة والشقاء ، ووقفوا على بقا

واستعانوا عليها بالحكمة والشجاعة ل ال يقعوا في أسر الجهل والغضىب اللىذان يخرجىان االنسىان عىن 

 االعتداو ويبليانه بما نراه جميعا من شقاء ال عاصم منه إالّ التوبة والرجوع إلى الصراط المستقيم . 

ترتىىب عليهىىا مىىن تشىىتيت للوحىىدة إن الواجىىب يملىىي علىىى الجميىىع إدراك خطىىورة الطائفيىىة ومىىا ي

االجتماعية وتضعيف لقوة الكلمة وتعكير لصفو العىيش وهىدر للطاقىات التىي تتطلبهىا حركىة المجتمىع 

نحو األحسن واألجىدال ، والكىل يعلىم أن مسىؤولية األفىراد تجىاه معتقىداتهم ليسىت بىأكبر مىن مسىؤولية 

نا نقرأ قوله تعإلى لنبيه : ]وإن تولّوا فإنما عليك األنبياء الذين بعثهم هللا تعإلى خاصة لتبليت أمره ، وكل
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وقوله تعإلى : ] إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدال فلنفسه ومن ضىّل  (70)البالغ المبين [

وقولىىه تعىىإلى : ] وقىىل للىىذين أوتىىوا الكتىىاب واألميىىين  (71)فإنمىىا يضىىل عليهىىا ومىىا انىىت علىىيهم بوكيىىل[

كمىا نسىمع جميعىا  (72)اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البالغ وهللا بصير بالعباد [أأسلمتم فإن أسلموا فقد 

اللهىم اهىد "فىي حىق المخىالفين لىه فىي الىدين باالصىالح : وسىلم ـ صىلى هللا عليىه وآلىه ـ دعاء الرسوو 

 . (73)"قومي فإنهم ال يعلمون

تمادا علىى العاطفىة لقد آن للعلماء أن يفصحوا ألتباعهم أن التعصب لشخص أو رأي أو حكم اع

والظن ال يتناسب مع منطىق العقىل والىدين ، وأن المىوروب لىي  كلىه وحيىاً منىزالً وأن المسىطور فىي 

الكتب سواء التاريخية أو الدينية جلها مظنونات ال تستحق التعصب وأن الكثير من مسىائلها تعرضىت 

تبىع مظانهىا بحيىاد وإال سىقط فىي بقصد أو غير قصد لتالعب األيام واألقالم وعلى طالب الحقيقة أن يت

 وحل العاطفة وليكفّوا عن التنزيه والتفسيق والتحري  على العداء بصري  الفتوال أو خائنة األلحان .
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 الفصل الرابع

 

 الدالالت التأريخية 

 في بدايات العهد االسالميالكوردي على سهور التشيع 

 

العصىر االسىالمي ، كمىا ال يمكىن التفريىق فىي هىذه ال شك ان التشيع الكردي يرجع إلى بدايات 

المسألة، بينهم وبين غيرهم من األمم التي أسلمت وعاشت تطورات األحداب في العقود األولى للقىرن 

االسىىالمي األوو وانقسىىمت بسىىببها إلىىى الشىىطرين السىىني والشىىيعي بشىىكل رسىىمي ، وأغلىىب الظىىن أن 

للهجرة حيث تفاقم الوضىع  10و 36لراشدة بين السنوات جذورها الرئيسية ترجع إلى أواخر الخالفة ا

 .في الدولة االسالمية ، وإن كان لتضارب المواقف قبل ذلك ، الدور التمهيدي لهذا الخالف الخطير 

ـ تلىك الخالفىة التىي شىهد علىى صىحتها  علي بن ابي طالىب اإلمام فالسنوات األربعة لخالفة 

مختلفىة  اسها تمت البيعة للخليفة ـ كانت كافية لخلق وجهات نظىروسالمتها أهل الحل والعقد وعلى أس

ون علىى بين المسلمين فىي الموقىف األمىوي مىن خليفىة المسىلمين المجمىع علىى خالفتىه لينقسىم المسىلم

، ولىىم يكىن األمىر بحاجىة إلىى وسىىائل اعىالم السهىار هىذا الخىالف بعىىد ضىوئه إلىى مخىالفين ومؤيىدين 

التي وقعت بين خليفة المسلمين وبين المنشقين عليه ، ولو علمنا أن  حروب الجمل والنهروان وصفين

الحروب الثال ة وقعت في مرمى البصر وفي قلب موطن الشعب الكردي أدركنىا أن موقىف المسىلمين 

 الكورد ال ينبغي أن يختلف عن موقف غيرهم من الملل االسالمية كالعرب والفرس .

ى طائفىة واحىدة مىن الكىورد كمىا قىد يتصىور الىبع  بىل وأ ر هذا االنقسام لم يكىن مقتصىرا على

شمل جّل طوائفهم شأن كل حدب سياسي فىي مجتمعىات العىالم حيىث تنقسىم المواقىف وتتبىاين اآلراء ، 

فمن الخطأ حصىر التشىيع الكىردي فىي الطائفىة المعروفىة بالفيليىة كمىا شىاع بىين عىوام النىاس أو تعمىد 

ي للتقليىل مىن شىأن الخصىم وتحجيمىه وحىرف األذهىان عىن اسهارها كذلك في وسائل االعىالم المىذهب



أصل المرض المتوارب فالواقع انه ما من طائفة كردية إالّ وفيها شيعي وسني . وسىنبين خىالو بحثنىا 

 نماذج تبين هذا التعميم .

كما ينبغي االشارة إلى تضليل اعالمي آخر مارسه بع  الف ات منذ زمن لي  بقريب لغىرض 

لتقليل من شأنها يتلخص في اشاعة كون المذهب الشيعي من صنع الحكام الصفويين تهميش الشيعة وا

الذين حكموا ايران في القرن السابع وما بعده ، وربما كان هذا هو سبب ابتالء الطائفة الفيلية مىن بىين 

الكورد بتهمىة عىدم كىونهم عىراقيين سىيما بعىد أن تنىازو الحكىام المسىلمين عىن جىزء كبيىر مىن أرض 

اق إما لعجزهم عن الدفاع عنه أو لمقايضتهم به ازاء موقف سياسي وقد شىاءت األقىدار أن يكىون العر

معظم تلك األرض السليبة هي ارض الكورد الشيعة من الفيلية والكلهىر واللىك وغيرهىا مىن الطوائىف 

 من حلوان إلى عبادان .

، تلىك  لتىأريخ أيضىاً إن هذه االشاعة المغرضة التصادم العقل فحسب بل تتعىارض مىع حقىائق ا

 الحقائق التي حاولىت الف ىات المضىلِّلة غى  الطىرف عنهىا وتحاشىي الخىوض فيهىا بىل وانكارهىا عنىد

الضرورة وهي كالشم  في رابعة النهار ، وسنقدم أمثلىة تثبىت أن هىذه المسىألة أقىدم بكثيىر مىن زمىن 

ذ صىدر االسىالم فىال هىي مىن سهور الصفوية وأن هذا الصراع المّر كان مالزماً للتأريخ االسالمي من

اختراعات ابن سبأ وال من صنع الصفويين ، وان استغاللها لظلىم ف ىات مىن النىاس مىن قبىل السىلطات 

العنصرية المتعاقبة أو لالنفراد بالملك من وجهة نظر بع  األفكار السياسية والمذهبية ألشىنع وأقىب  

جىب ممىن يسىتنكر قىوو قائىل بحىق ، فالع. عن حىق مهىدور  من عرضها على صفحات األوراق دفاعاً 

بحجىة تأويىل ا ىىارة الطائفيىة وال يسىتقب  شىىين فعىل سىلطان أو أفكىىار بتىدمير ملّىة علىىى نفى  المسىىألة . 

والعجىىب ممىىن يصىىف شىىيعة العىىراق هىىذه األيىىام وعلىىى قنىىوات الفضىىائيات بىىالخط الصىىفوي أو المىىد 

ستنكر على المظلوم اقامة الىدليل مىن الشعوبي األصفر ، مجيزا لنفسه كل باطل من قوو أو فعل ،  م ي

 واقع التاريخ على تبرئة ساحته وا بات سلم خصمه وهشاشة أصله وتزوير بضاعته .

ان التشىيع عىىرف يىىوم البصىىرة ويىوم النهىىروان ويىىوم صىىفين وترعىرع يىىوم كىىربالء والهاشىىمية 

طىراف وشاسىع في أقاصىي المشىرق والمغىرب وحلّىوا فىي نىائي األ وتفرع عندما تفرق أوالد علي 

المحىىاو وزاد يقىىين معتنقيىىه يىىوم كّشىىر عبيىىد هللا بىىن زيىىاد والحجىىاج وغيرهمىىا مىىن المتلبسىىين باالسىىالم 

 السلطوي عن أنياب حقدهم على اإلسالم الحقيقي في الكوفة والبصرة وواسط . 

لقد توفرت الدواعي لبع  الكىورد فىي تلبيىة داعىي الحىق بعىد األحىداب المشىبوهة التىي وقعىت 

راية االسالم وشعاره ، منذ االنشقاق األوو بين المسلمين وبعد ان استرجعوا ذاكرتهم بفعل المىد تحت 

بكىربالء ومىا أعقبتهىا مىن حركىة التىوابين مىن  الثوري الجديد الذي افرزته  ورة الحسىين بىن علىي 

وتلىك هىي أقىالم أهل الكوفة وبعدها قيام المختار وبعدها قيام زيد بن علىي بىن الحسىين عليهمىا السىالم 

الخصوم واالصدقاء قد سطرت كل شاردة وواردة ، وأفلتىت مىن بينهىا حقىائق كثيىرة رغىم شىدة رقابىة 

فاسىىمع مىىا قالىىه ؛ السىىلطات ، وهىىي كافيىىة للمنصىىف فىىي ا بىىات الحقىىائق المىىّرة التىىي ال غبىىار عليهىىا 



فقىد ؛ ر هج ، بخصو  ما ذكرنىاه ، وهىو يتحىدب عىن مىدن شىهرزو 676المتوفي سنة  (74)الحموي

فيهىىا مدينىىة كبيىىرة وهىىي قصىىبتها فىىي وقتنىىا هىىذا يقىىاو لهىىا نىىيم أزراي وأهلهىىا عصىىاة علىىى ذكىىر أن : "

هلهىا بطىش وشىىدة السىلطان قىد اسىتطعموا الخىالف واسىتعذبوا العصىيان ، والمدينىة فىي صىحراء ، وأل

م ، وبهىا يمنعون أنفسهم ويحمىون حىوزتهم ، وسىمك سىور المدينىة  مانيىة أذرع ، وأكثىر أمىرائهم مىنه

أهم االكىراد بالغلبىة عقارب قتالة أضر من عقارب نصيبين ، وهم موالي عمر بن عبىد العزيىز ، وجىرّ 

على االمراء ومخالفة الخلفاء ، وبشهرزور مدينة أخرال دونهىا فىي العصىيان والنجىدة تعىرف بشىيز ، 

ذاعىر ومسىكن كىل  وأهلها شيعة صالحية زيدية أسلموا على يد زيد بن علي ، وهذه المدينة مىأوال كىل

صاحب غارة ، وقد كان أهل نيم ازراي أوقعوا بأهل هذه المدينة وقتلوهم وسلبوهم وأحرقىوهم بالنىار 

 " . 314للعصبية في الدين بظاهر الشريعة ، وذلك في سنة 

 نعم ، كان هناك كورد شيعة في شماو العراق ـ في شهرزور ـ اسلموا على يد زيد بن علىي 

هللا بن سبأ كما روج له المزيفون ، وال في عهد الصفوية كما حال لمتىأخري ساسىة  بوحي من عبد، ال

المسلمين قوله ، بل كان تشيعهم قبل الظهور الصفوي في ايىران بثمانيىة قىرون تقريبىاً . وإلىى جىانبهم 

ن بع  موالي عمر بن عبد العزيز ويبدو أن هذه الف ة من اهل نيم ازاري كانوا من األمىويين الالج ىي

بعد سقوط دولتهم بدليل قولىه"جّرأهم األكىراد بالغلبىة علىى األمىراء ومخالفىة الخلفىاء" فهىؤالء السىلف 

الطال  قد أباحوا ألنفسهم قتل الشيعة وسلبهم وحرقهم بالنارللعصبية الطائفية والتي تعني الحكم بتكفير 

ومنا هذا . علمىا أن الحمىوي من ال يكون على معتقدهم ووجوب قتله والذي بقي إر ا في أعقابهم إلى ي

 .الذي ذكر هذا الخبر لي  من الشيعة كي يتهم بالكذب والوضع 

وداع آخر أيضاً لتشيع الكرد في منطقة الجبل نذكرها تنويرا لألذهان وتأييداً لمىا قلنىاه ، هىو مىا 

ي عهىد ذكره المؤرخون من خروج عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بىن جعفىر الطيىار علىى األمىويين فى

وغلبه عليها عبد هللا بن عمر بن عبىد العزيىز ولحىق بالمىدائن مروان آخر خلفائهم فبويع له في الكوفة 

وجاءه ناس من أهل الكوفة وغيرها فسار إلى الجبىاو وغلىب عليهىا وعلىى حلىوان وقىوم  واصىبهان 

عاويىة حاكمىا مىن قد عيّن أخاه الحسن بن موكان  (75)وهذا ما ذكره ابن خلدون والرال وأقام باصبهان

، وباتت المنطقة فىي تلىك األيىام مىأوال لمعارضىي (76)قبله على منطقة الجبل كما ذكر ذلك ناصر راد

الحكومة االموية من الطالبيين والعلويين والعباسيين وكلهم يدعون إلى الرضا مىن آو محمىد صىلوات 

ن كورة بعىد كىورة فيىدعون النىاس : " ان دعاة العباسيين كانوا يأتو (77)فعن الدينوري. هللا عليه وآله 

سراً إلى أهل بيت نبيهم ويبغضون اليهم بني امية لما يظهىر مىن جىورهم واعتىدائهم وركىوبهم القبىائ  

 بشر كثير في جميع كور خراسان ". حتى استجاب لهم
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، (78)وكان يقاو ألبي مسلم أمين آو محمد وألبي سلمة الخىالو وزيىر آو محمىد كمىا عىن القمىي

، ان ابا سلمة الخالو أخفى ابا العبىاس واهىل بيتىه ودبّىر أن يصىير األمىر إلىى بنىي (79)وبيوذكر اليعق

 مع رسوٍو له . كتاباً  وكتب إلى جعفر بن محمد  علي بن ابي طالب 

وسىلم ـ صىلى هللا عليىه وآلىه ـ كان لمثل هذه الدعوات التىي كانىت تنطلىق باسىم أهىل بيىت النبىي 

المناطق التىي آوتهىم وبىايعتهم ، وإن اسىتغلت تلىك الشىعارات أخيىرا لصىال   األ ر البالت في سكان تلك

غير أهل البيت . وكان من االنصاف أن يعىزو الخصىوم انتشىار التشىيع إلىى مثىل تلىك الحركىات التىي 

قادها رجاو من أهل البيت أو قراباتهم بىدو انكارهىا واخىتالق فكىرة التشىيع الصىفوي ، فهىذه الثىورات 

هج فأين كانت الصىفوية  437ـ  472التاريخ في عصر الحكومة األموية بين السنوات كانت وبشهادة 

 آنذاك ؟

، وابىن قتيبىة (82)وابىن عسىاكر (81)وابىن خلكىان (80)ولو صححنا الرواية التي ذكرها الخطيب

با مسىلم أواللفظ من هذا األخير من أن ابو دالمة نسب  (84)، وكذا في كتاب أخبار الدولة العباسية(83)

 خراساني إلى االكراد وانشد في ذلك قوله : ال

 على عبده حتى يغيرها العبد    ةـير هللا نعمـا غـــرم مـا مجــــأب

 أال إن أهـل الغـدر آبا ك الكـرد    أفي دولـة المهـدي حاولت غدره

 عليك بما خوفتني االسد الورد    أبامجرم خوفتني القتل فانتحى

هدة على مدعانا أيضاً من أن العباسىيين اسىتغلوا شىعار إرجىاع هذه الرواية لو صحت لكانت شا

األمر إلى آو البيت عليهم السالم ، فقد كان ابو مسلم من المسىتجيبين لىدعوة نصىرة أهىل البيىت علىيهم 

السالم ، ولم يكن تصىديه لهىذا االمىر إال العتقىاده بىأن دعىوة العباسىيين لنصىرة أهىل البيىت هىي دعىوة 

لعلىويين القىائم علىى أسىاس الوصىية وقىد غىاب عنىه ان آو العبىاس انمىا أرادوهىا للخط المعروف عند ا

ألنفسهم بعد تالعبهم بأحاديث الوصية ال لخط أهل البيىت ، ويمكىن مالحظىة ذلىك فىي المكاتبىات التىي 

جىىرت بىىين المنصىىور وبىىين ابىىي مسىىلم ، فقىىد كتىىب ابىىو مسىىلم فىىي رسىىالة إلىىى المنصىىور ذكرهىىا ابىىن 

علىى مىا افتىرض هللا سىبحانه  ودلىيالً  فأما بعد فىإني كنىت اتخىذت اخىاك امامىاً : " ، قاو فيها(85)عساكر

على خلقه فنبت في الفتنة واستجهلني بالقرآن يحرفه عن مواضعه طمعا في قليل من الدنيا زائل ومثىل 

لي الضاللة في صورة الهدال وأمرني أن أجرد السيف وأقتل بالظنة وأقدم بالشبهة وأرفع الرحمة وال 

بل العذر فينتقم عندي البرئ والسقيم ووترت اهل الدنيا في طىاعتكم وتوط ىة سىلطانكم حتىى عىرفكم أق
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من كان يجهلكم وأطار غيركم من فوقكم الذو وركبتم بالظلم والعدوان  م ان هللا سبحانه تىداركني منىه 

 ". وابين غفوراً بالندم واستنقذني بالتوبة فإن يعف ويصف  فإنه كان لأل

كتب أبو مسلم إلى المنصور حين اسىتوحش منىه : " (86)رسالة أخرال له يقوو فيها وذكر أيضاً 

ابته والوصية التىى زعىم أنهىا صىارت راما بعد فقد كنت اتخذت اخاك اماما وجعلته على الدين دليال لق

إليه فأوطأني عشوة الضاللة وأوهقني في ربقة الفتنىة وأمرنىي ان آخىذ بالظنىة وأقتىل علىى التهمىة وال 

بل لمعذرة فهتكت بأمره حرمات حكم هللا صيانتها وفي رواية الطبري حتم هللا صونها وسفكت دماء أق

فرض هللا حقنها وزويت األمر على اهله ووضعته منه في غير محله فان يعىف هللا عنىي فبفضىل منىه 

باعتقىاده  . وهذه أصرح من سىابقتها فىي االعتىراف "وإن يعاقب فبما كسبت يداي وما هللا بظالم للعبيد

 بالوصية وخط ه في ازواء األمر على أهله ووضعه في غير محله.

ولقد تعاون الكورد مع دعاة العباسيين الذين روجىوا لفكىرة االطاحىة بالحكومىة األمويىة لصىال  

ه مىن كتىاب أخبىار ، وفيما يلي الشىاهد علىى ذلىك انقلىوسلم ـصلى هللا عليه وآله ـ الرضا من آو محمد 

 فقاو :  (88)، حيث ذكر قصة قحطبة بن شبيب(87)هج 434، في أحداب سنة يةالدولة العباس

" بعث ـ أي قحطبة ـ بكتابه إلى اسحاق بن مسلم مع رجل من األكراد ، فأقبل الكىردي حتىى إذا 

كان بهيت سفرت به مسال  مروان ، ففتشوه فأصابوا الكتاب في طي عمامته فبعىث بىه صىاحبهم إلىى 

اسحاق بن مسلم : أن صاحب هيت أصاب مع رجىل مىن األكىراد كتابىاً مىن  مروان، فكتب مروان إلى

رأس الخطي ىىة وعمىىود الضىىاللة يىىدعوك إلىىى دعوتىىه ويىىزين لىىك ضىىاللته ، ومثلىىك فىىي خطىىرك وقىىدر 

النعمة عندك لم تستدرجه خدع السفهاء فانظر لنفسك ومنصبك وعشيرتك فان األمر الذي يريده القىوم 

ت لك بمائة ألف درهم فاقبضىها مىن العامىل قبلىك واقىدم لتىؤازر خليفتىك قتلك وقتل نظرائك ، وقد أمر

 على ما نابه وتشركه في جهاد عدوه والسالم ".

ان موسىى بىن السىري  (89)كما وسبق كورد حلوان غيرهم في االستجابة لهذا التغيير ، فقد ُذكر

صلى هللا عليىه ـ و الرسوو األحوو الهمذاني خرج بحلوان ، أخذها ونفى عاملها ، وسّود ، ودعا إلى آ

، ووضع مسالحه بخانقين وكتب إلى قحطبة بطاعته". فرفىع السىواد اشىعاراً بىالحزن علىى وسلم ـوآله 

وقبوو دعوة الداعي إلى حكومة أهل البيىت وسلم ـ صلى هللا عليه وآله ـ ما جرال على أهل بيت النبي 

 عهد الصفوية . للهجرة ال في 434عليهم السالم بدأت من حلوان حدود سنة 

وال شك أن لدعوة ابي مسلم وكذا ابي سلمة الخالو وغيرهما من المبلغين والداعين إلىى اسىقاط 

األ ر وسلم ـ صلى هللا عليه وآله ـ الحكومة األموية وارجاع الخالفة إلى أهلها المتمثل بأهل بيت النبي 

ن الكىورد السىاكنين بىين منطقىة الجبىل البالت في استجابة شعوب المنطقة بأسرها ومنها العدد الكبير مى

 . وخراسان
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فقد أكدت الوقائع تمسك الكثير من الكورد بهذه الحقيقة بعىد نجىاح الثىورة العباسىية واسىتفرادهم 

، وعدم اغترارهم بمحاوالت العباسيين الرامية إلى اقناع الناس بىأنهم الممثلىون حكم دون أهل البيتبال

الم ، وأن الوصىية انتقلىت الىيهم كمىا قرأنىا ذلىك فىي رسىالة ابىي مسىلم الحقيقيون ألهل البيت عليهم الس

الخراساني ، حيث اتخذوا موقف المعارضة من الخلفاء العباسيين طيلة الحكم العباسي ويؤيد ذلك قمع 

 العباسيين لهم وذكرهم في محافلهم وعلى ألسنة كتّابهم على أنهم لصو  وقطاع طرق .

تثبىىت وجىىود التشىىيع الكىىوردي فىىي القىىرون االولىىى مىىن العهىىد  المىىوارد التاريخيىىة التىىي ومىىن

للهجىرة ، أيىام واليىة  703و704بىين السىنوات ـى  الشىاعرـ قصة دعبل بن علي الخزاعي االسالمي ، 

والقاضىي  (90)للخليفىة المىأمون العباسىي ، وقىد ذكرهىا ابىن ابىي الفىت  اإلربلىي عهد االمام الرضىا 

 وغيرهما : (91)التنوخي

 قصيدتي : عبل لما قلت قاو د" 

 براتــــع العين بالعــفاسبلت دم    ذكرت محل الربع من عرفات

 اقفرت وعرات ارـدي ومــرس بتي    وقل عرال صبري وهاجت صبا

 ر العرصاتــمقف يــومنزو وح    ن تالوةـت مـات خلـدارس آيـم

لمىأمون فىي الخالفىة وهو بخراسان ولى عهد ا قصدت بها ابا الحسن على بن موسى الرضا 

مر لي أبو الحسن علي بىن موسىى الرضىا فأفوصلت المدينة وحضرت عنده وانشدته اياها فاستحسنها 

يلىى بىدنك أتبىرك بىه وأجعلىه  أريد أن تهب لىي  وبىاً سيدي فقلت له : يا خمسين الف درهم ، قريب من 

ووصىىلني ذو الرياسىىتين ، ه ومنشىىفة وأسنىىه قىىاو وسىىراويل . قىىاو تىىلد، فوهىىب لىىي قميصىىا قىىد ابت كفنىىاً 

وحملنى على برذون أصفر خرساني فكنت أسايره في يوم مطير وعليه ممطر خىز وبىرن  فىأمر لىي 

وقاو : إنما آ رتك باللب  النه خز الممطرين . قاو : فأعطيت بىه  مىانين ؛  فلبسه به ودعا بغيره جديداً 

لعراق ، فلما صرت بع  الطريىق إلى ا فلم تطب نفسي ببيعه وقضيت حاجتى وكررت راجعاً  ديناراً 

خرج علينا أكراد يعرفون بالسرنجان فسلبوني وسلبوا القافلة ، وكىان ذلىك فىي يىوم مطيىر . فاعتزلىت 

في قميص خلق قد بقى على وأنا متأسف من دون ما كان معى على القميص والمنشىفة اللىذين وهبهمىا 

االكىراد تحتىه االصىفر الىذال حملنىي لي على بن موسى الرضا رضى هللا عنهما إذ مىر بىى واحىد مىن 

عليه ذو الرياستين وعليه الممطر الخز  م وقىف بىالقرب منىى وابتىدأ ينشىد ) مىدارس آيىات ( ويبكىى . 

فلما رأيت ذلك عجبت من لص يتشىيع ،  ىم طمعىت فىي القمىيص والمنشىفة . فقلىت يىا سىيدال لمىن هىذه 

ب أخبرك به . فقاو : هي أشهر بصاحبها من القصيدة ؟ فقاو : وما أنت وذلك ويلك . فقلت له : فيه سب

آلىه أن يجهل . فقلت : ومن هو ؟ قاو دعبل ابن على الخزاعىى شىاعر آو رسىوو هللا صىلى هللا عليىه و

أنا وهللا دعبل وهذه قصىيدتي . فقىاو ويلىك مىا تقىوو ؟ . قلىت : االمىر أشىهر مىن  يسلم . فقلت يا سيدو

ه . فقىاو : ال جىرم وهللا وال يىذهب مىن القافلىة خاللىة فمىا ذلك فاسأو أهىل القافلىة بصىحة مىا أخبرتىك بى
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جميىع مىا  يّ فوقها  م نادال في الناس من أخذ شي ا يرده علىى صىاحبه فىردوا علىى النىاس أمتعىتهم وعلى

 ىم انصىرفنا إلىى شىأننا . فقىاو راوي هىذا الخبىر عىن دعبىل فحىد ت بهىذا  ما فقد أحد عقىاالً ي ، كان مع

 ."فقاو لي ذلك وهللا أبى الذال فعل هذا  يبن بهزا الكرد يالحديث عل

وهذه القصة التي جرت أحدا ها في بداية القرن الثالث من الشهرة والثبوت مىا ال مجىاو للطعىن 

فيها وهىي تىدو علىى التشىيع الكىردي بشىكل جلىي فىي تلىك الحقبىة وفيىه الجىواب الشىافي ألول ىك الىذين 

وصوالً إلى باطلهم المزهوق ، وسنناقش مسىألة تهمىة  حرفوا كالم هللا قبل أن يحرفوا ويزيفوا التاريخ

 . " رّد على التأريخالخم  من هذا الكتاب تحت عنوان "  فصلالالكورد بالتلصص في 

ومن الموارد التي سجلها التأريخ أيضاً فيما يخص الكورد الشيعة ، مناصرتهم للدولىة المزيديىة 

 وكان هؤالء من الشىيعة ، فقىد ذكىروا أن أعىداداً  هج، 111ـ  103التي قامت في العراق بين السنوات 

غفيرة من الكورد الجاوانيين تطوعوا في صفوف جيشىهم وانتقلىوا معهىم إلىى الحلىة ، وسىاهموا معهىم 

في بنائها ، واستقروا هناك كما شاركوهم في الىدفاع عىن حىريم دولىتهم وأيىة مواجهىة واجهوهىا ، فقىد 

 : (92)ذكر ابن خلدون في تاريخه

ورد خبر موت طغرلبك : " خرج مسلم بن قريش من بغداد فنهب النواحي ، فسار دبىي  " لما 

 بن مزيد وبنو خفاجة وبنو وّرام واألكراد لقتاله  م استتيب ورجع إلى الطاعة " .

ومنها أيضاً حكومة الكورد البرزيكانية الشيعية بقيىادة آو حسىنويه وحكومىة الكىورد الشىاذنجان 

، هىج  104المتىوفي سىنة  ـ  عنىازـ  وان وتوابعهىا بزعامىة محمىد بىن عنىانالشىيعة فىي سىيروان وحلى

وكانت حكومته على حلوان عشىرين سىنة ،  ىم مىن بعىده ابنىه ابىو الشىوك وفىي عهىده حاربتىه عسىاكر 

 عن حكوماتهم الحقا إن شاء هللا تعإلى . بغداد . وسنذكر مختصراً 

ة بالحب المطلق والوالء ألهل البيت عليهم ومن المواقف الثابتة الدالة على تمسك الكورد الشيع

عىن موقىف  (93)السالم حتىى فىي الظىروف المعاكسىة لظىاهر أحىوالهم ، مىا ذكىره ابىن عنبىة فىي كتابىه

، وقد أخذنا منه مورد الحاجة باختصىار حيىث  الكورد من أحد األشراف من أحفاد الحسن بن علي 

 : قاو 

الحسىني ـ وكىان أبىوه رميثىة ملكىا فىي  بىن رميثىةالشىريف شىهاب الىدين أبىو سىليمان أحمىد "ان 

كان قد توجه في زمن أبيه إلى العراق وذهب إلى السطان أبى سعيد ابن السىلطان أو لجىايتو  الحجاز ـ

 وأحلىه مقامىاً  عظيماً  اماً ظأعظمه السلطان أبو سعيد إعوبن أرغون فأكرمه وأحسن مثواه ، فأقام عنده 

العراق ، فأكثر فيهم الغارة والقتل وكثر أتباعه وعرض جاهه واقام عراب بوفوض إليه أمر األ كريماً 

إلى أن توفى السلطان أبىو سىعيد فىأخرج الشىريف أحمىد  بالحلة نافذ االمر عري  الجاه كثير االعوان

وتغلىب علىى  ياالفطسى يالحسىين يبىن االميىر طالىب الدلقنىد يالحاكم الذال كان بالحلة وهو االمير عل

احيىه وجبىى االمىواو وكثىر فىي زمانىه الظلىم والتغلىب ، فلمىا تمكىن الشىيخ حسىن بىن البلد وأعماله ونو
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خرال ،  م أفأعجزه لمراوغته مرة ومقاومته  وجه إليه العساكر مراراً ،  ياالمير حسين أقبوقا الجالير

إن الشيخ حسن توجه إليه بنفسه فىي عسىكر ضىخم وعبىر الفىرات مىن االنبىار وأحىاط بالحلىة فتحصىن 

 كان قد اعتمد عليها ، وخذله االعراب الذين جاء بهم مىدداً  يلتامد بها فغدر به أهل المحلة الشريف أح

لىم يسىمع  وتفرق الناس عنه حتى بقى وحده ، وملك عليىه البلىد فقاتىل عنىد بىاب داره فىي الميىدان قتىاالً 

سىن غيرهمىا ، بمثله وقتل معه أحمد بن فليتة الفارس الشجاع وأبوه فليتىة ، ولىم يثبىت معىه مىن بنىى ح

وقتىل  وابتليا وقاتال حتى قىتال . ولمىا ضىاق بىه االمىر توجىه إلىى محلىة االكىراد وقىد كىان نهبهىا مىراراً 

لىىه الوفىىاء وواعىىدوه النصىىر وتعهىىدوا لىىه أن  جماعىىة مىىن رجالهىىا ، إال أنهىىم لمىىا رأوه قىىد خىىذو أسهىىروا

، وكان الحزم فيما أشاروا  يحاربوا دونه في مضايق دروب البلد حتى يدخل الليل  م يتوجه حيث شاء

 ".وهو يوم ذ نقيب نقباء االشراف  يلكنه خالفهم وذهب إلى دار النقيب قوام الدين بن طاوس الحسن

ان استعداد الكورد الشيعة في الحلة للدفاع عن الشريف أحمد بن رميثة الحسىني بعىد أن "خذلىه 

هم ونهبىه أمىوالهم كىان نابعىا مىن الحىب األعراب الذين جاء بهم مىدداً " ورغىم سلمىه لهىم وقتلىه لرجىال

ولىوال ذلىك الحىب الصىادق الىذي يتجىاوز مىداه وسىلم ـ صىلى هللا عليىه وآلىه ـ العميق ألهل بيىت النبىي 

المواقف السلبية لما كان هذا الموقف الشجاع من هؤالء فقد تناسوا ما صدر منه بحقهم من سلم عندما 

 .وسلم ـصلى هللا عليه وآله  ـرأوه في الموقف الصعب إكراما لرسوو هللا 

ومن الموارد أيضىاً مىا ذكىره المؤرخىون مىن والء الكىورد القىاطنين اطىراف الحىويزة والجبىاو 

المحيطة من البختيارية والفيلية للسادة المشعشعيين الذين شكلوا دولتهم في الحويزة  م توسعت لتشمل 

البختيارية والفيلية للسادة المشعشعيين إال  رقعة شاسعة من العراق ، وما كانت استجابة اكراد المنطقة

، في ترجمة محسن بن محمىد (94)لكونهم شيعة ومن ذرية أهل البيت عليهم السالم . فقد ذكر الزركلي

( واسىتولى علىى أكثىر أنحىاء بغىداد ، هجىـ 866)سىنة  ولي بعد مىوت أبيىهبن فالح المشعشعي انه : " 

د الفيليىة ، وكىان كريمىا محبىا للفضىيلة ، وضىربت النقىود ودخل في طاعته الكورد البختياريىة والكىور

 ". واستمر إلى أن مات باسمه في أيامه.

مع األيام دون أن يحيدهم وسلم ـ صلى هللا عليه وآله ـ واستمر الوالء الكوردي ألهل بيت النبي 

و عن ذلك شئ أو يضىعف والءهىم مىا القىوه جىراء هىذا االختيىار مىن ويىالت فىرغم قسىاوة مبغضىي آ

وفداحة الخسائر التي تكبىدوها سىواء فىي أنفسىهم أو أمىوالهم نىراهم وسلم ـ صلى هللا عليه وآله ـ محمد 

يجددون هذا الوالء عامىا بعىد عىام وقرنىا بعىد قىرن وهىا هىم فىي أحلىك أيىامهم ال ينقطعىون عىن زيىارة 

ة عليهم السالم وتلك مراقد أئمتهم وال يفترون في إقامة شعائرهم أيام عاشوراء ومناسبات وفيات األئم

مواكبهم وحسينياتهم المنتشرة في أغلب المدن في أنحاء كثيرة من العالم تشهد على صىدق هىذا الىوالء 

 وقوة التمسك بهذا الخط المبارك .
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هىذه المىىوارد كمىىا تىىرال ، تثبىىت وجىىود التشىىيع الكىىوردي منىىذ القىىرن األوو االسىىالمي كمىىا تثبىىت 

مناطق مختلفة من شماو العراق حيث البشىنوية إلىى جنوبىه حيىث  استمرار تواجدهم قرناً بعد قرن في

 البختيارية والفيلية ولم يقتصر التشيع في طائفة خاصة منهم .

ومن قبائل الكورد التي سهر فيها التشيع منذ القرون األولى من االسالم ، والتي يتبين بمعرفتها 

 : عدم اقتصار التشيع على الفيلية فقط ، القبائل التالية 

  . (95)البشنوية : التي كان موطنها الموصل* 

 362البرزيكىىىىان : ورئيسىىىىهم : حسىىىىنويه بىىىىن الحسىىىىين الكىىىىوردي البرزيكىىىىاني ، المتىىىىوفي سىىىىنة * 

 للهجرة.وهؤالء أيضاً كانوا شيعة متجاهرين بتشيعهم ولهم مواقفهم من السلطات الحاكمة .

 سم منهم الحلة في القرن الثالث للهجرة .الجاوانيين : ومنهم بنو وّرام وموطنهم الجبل وسكن ق* 

، كان موطنهم كردستان نزح قسم منهم إلىى  (96)الدنابلة : وهي قبيلة كبيرة تفّرعت عنها عدة قبائل* 

ضىىواحي تبريىىز وكانىىت سىىلطنتهم فىىي كردسىىتان وضىىواحي تبريىىز مسىىتقلة إلىىى سهىىور الدولىىة 

 . (97)نبلي عن اعتقاد وارادة الصفوية فدخل في طاعتهم رئيسهم آنذاك األمير بهلوو الد

 السرنجان )الشاذنجان( : وهم الذين ذكرناهم في قصة دعبل الخزاعي المتقدمة .* 

وهىىم أكثىىر ـ القسىم األعظىىم مىن الكىىورد الفيليىة : فىىي الوسىط والجنىىوب العراقىي بفىىروعهم المتعىددة * 

والمشىقات والمطىاردات الكورد اتهاماً بالتشيع منذ سالف الدهور وقد تحملىوا الكثيىر مىن األذال 

وغيىرهم مىن اصىناف الكىورد ، اذ مىا تجىد صىنفاً مىنهم أال ـ بسىبب معتقىدهم هىذا قىديماً وحىديثاً 

وفيهم شيعة سواء في العراق أو ايران أو تركيا أو غيرها مىن الىبالد ، لهىذا قلنىا انىه مىن الخطىأ 

 المطلقة في هذا الباب .حصر الشيعة الكورد في الفيلية فقط ، نعم هذه الطائفة لها األكثرية 

وقد ابلى الكورد الشيعة في تأريخهم البالء الحسن تجاه معتقىدهم وبىذلوا فىي هىذا الطريىق مىا ال 

يقصر عن بذو اآلخرين من أتباع أهل البيت عليهم السالم وتحملوا من الظلم بسبب معتقدهم ما ال يقل 

بسىبب اإلنىزواء الىذي فرضىته علىيهم  عن تحمل شيعة بقية األقوام ، وإن ضيع المؤرخىون هىذا الجهىد

سروف الصراع بين األقوياء ، ويكفىيهم شىأناً ، أن يىأتي ذكىرهم فىي بعى  األخبىار التىي وردت عىن 

سهور صاحب األمر اإلمام الحجة القائم المهدي عجل هللا تعإلى فرجه الشريف ومىن يخىرج معىه مىن 

رجىىل مىىن الكىىورد اسىىمه عىىون ضىىمن أنصىىار وعىىدتهم عىىدة أهىىل بدرالسىىبّاقين فىىي نصىىرته حيىىث ُذِكىىر 

واليزدي في الزام مجمع النورين ـ أصحابه عليهم السالم ، والرواية يذكرها ابو الحسن المرندي في ـ 

 .(98)الناصب
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يكىىون لهىىم شىىأن كبيىىر ، وأخىىرج  ويظهىىر مىىن بعضىىها اآلخىىر أنهىىم فىىي زمىىن سهورالمهىىدي 

علىي اليىزدي فىي كتابىه الىزام الناصىب فىي  بعضهم هذه العالمة في أبيات من الشعر ، فقىد نقىل الشىيخ

 عن الشيخ محي الدين في العالئم قوله :  (99)ا بات الحجة الغائب

 إلى خـريسـان من شــرق ألعراقِ     وتملك الكــرد بغـداداً وسـاحتها

 باألمـن مـن غير إرجـاف وإفـراقِ     وتشرب الشاة والسرحان مائهما

دة ستسىترد حقوقهىا كاملىة بمىا فيهىا أوطانهىا المغتصىبة ومن هذا نستظهر أن الشعوب المضىطه

 .  أيام سهور المهدي 
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 الفصل الخام 

 رّد على التأريخ

 في مسألة إلصاق التهم بالكورد

 

 ـ تهمة قطع الطرق والتلصص :  4

قرأنا في بع  النصو  المتقدمة كما نقرأ في غيرها من روايات التىأريخ ، الكثيىر ممىا نسىب 

في صفحاتها إلى الكورد من الذم والقدح وصفات بعيدة عن الحقيقة كاللصوصية وقطع الطىرق وانهىم 

من الجن وما إلى ذلك ، فكان البد مىن توضىي  بعى  األمىور وبيىان الحقىائق التىي زيفّهىا المؤرخىون 

فيىىة شىىأن الكثيىىر مىىن الحىىوادب التأريخيىىة ليطلىىع القىىارئ علىىى بعىى  الىىدقائق ويتأمىىل فىىي مىىوارد اختال

 مشابهة فنقوو : 

ال شك أن هىذا التحريىف المتعمىد للحقىائق هىو مىن صىنع إعىالم الدولىة الرسىمي والسىائرين فىي 

ركبها من القوميين المتعصبين والمستفيدين من رفىدها ، وسىببه أن الكىورد بشىكل عىام والشىيعة مىنهم 

العثمانيين فهي عنىدهم  بشكل خا  كانوا معارضين للسلطات الحاكمة سواء األمويين أوالعباسيين أو

حكومات تسلطية غير شرعية فرضت عليهم بسالح األمر الواقع ، لذا سىعت السىلطات فىي مالحقىتهم 

 ؛اينما وجدوا 

كما سعى المعارضون بالمقابل في ضرب مصال  الدولىة اينمىا وجىدت ، وعليىه فىال يتوقىع مىن 

معارضيها إذ ما من حكومىة منهىا  السلطة الحاكمة أن تذكر معارضيها بخير شأن حكومات زماننا مع

إالّ واتهمت معارضيها بالغوغائيىة والعمالىة والتجسى  . كمىا لىي  مىن اإلنصىاف لىوم المعارضىة فىي 

دفاعها عن حقوقها المهدورة وأرضىها المغتصىبة بوسىائل لىم تحرمهىا المحافىل الدوليىة علىى المقاومىة 

 المشروعة في عالم اليوم .

د الكورد وعصىيانهم وقطعهىم للطىرق ومخىالفتهم للخليفىة والدولىة لقد شاع في إعالم الدولة تمر

الشرعية ، فظن الرأي العام أن هذا هىو كىل الحقيقىة بمىن فىيهم مىثال دعبىل الخزاعىي الشىيعي صىاحب 



القصىىة المتقدمىىة ، حيىىث يقىىوو : "عجبىىت مىىن لىىص يتشىىيع" ؛ إذ لىىم يكىىن يعلىىم بحقيقىىة موقىىف الكىىورد 

اريىة وضىرب المصىال  االقتصىادية للدولىة اعتراضىا مىنهم علىى ومغزال محاوالتهم قطع الطرق التج

 السلطات بعد أن أ بتت عملياً بظلمها وتعسفها بعدها عن الحقيقة والشرعية .

كان من نىوادر الصىدف أن يكىون هىذا الشىاعر المعىروف ضىمن قافلىة تعرضىت لغىارة الكىورد 

كىرام الكىاتبين هىو عىين الحقيقىة ، المعارضين ، فظن أن ما كان يسمعه من لسان وعاس السىالطين وال

لذا نراه يصرح بعفوية عن قطاع طىرق ولصىو  . ولكىن بتحليىل بسىيط لمىا جىرال علىى هىذه القافلىة 

 ابتداء وانتهاء يتض  الجانب الواقعي لهذه العمليات .

ال ريب في أن القافلة تعرضت لهجوم من ف ة مسلحة من الكورد الشيعة كانت كامنة في الجباو 

درت في سلب أمواو من القافلة ابتداء ، ولكن وبعد أن  بت لهىذه المجموعىة أن القافلىة صىديقة وانها با

بعد تعرفها على شاعرنا الشيعي بادرت في إرجاع كل ما غنمته إلى أفراد القافلة ، وال يفعل ذلك لص 

عنصىر محترف غرضه الكسب المادي فقىط . غايىة مىا ينتظىر مىن القطىاع المحتىرفين فيمىا لىو أدخلنىا 

الطائفية في المسألة هو ارجاع أمواو دعبل الخزاعي وحده وعدم التفريط بمىا غنمىوه مىن بىاقي تجىار 

 القافلة ، لكن المسألة ليست كذلك كما قلنا .

بل وأبعد من هذا ، فقد حاوو بع  الشخصيات القيادية ممن يمكن تسىميتهم بمصىطل  اليىوم بىـ 

ضّد القوافل التجارية التي كانت تمىّر عبىر أراضىيهم بعىد  "جيش التحرير الكوردي" بتوجيه عملياتهم

أن حىىرمتهم السىىلطات الحاكمىىة مىىن جميىىع حقىىوقهم وجىىّردتهم مىىن مىىواطنتهم وعىىدم مراعاتهىىا للقىىانون 

والشرع ، توجيها يقرب أن يكون تفسيرا لعمل المسلمين في اعتراض قوافل قريش في صدر االسىالم 

 : قاو  (100)ره التنوخي في كتابه، نقرأ ذلك في النص التالي الذي ذك

حد نى عبىد هللا بىن عمىرو الحىارب الواسىطي السىراج المعىروف بىأبى أحمىد الحىارب . قىاو : "

فقطع علينا وكىان بىزال االمىراء ال بىزال  يفي بع  الجباو فخرج علينا ابن سيار الكرد كنت مسافراً 

أدب فداخلتىه فىإذا برجىل فاضىل القطاع فقربت منه أنظىر إليىه وأسىمع كالمىه فوجدتىه يىدو علىى فهىم و

مدحتىه بهىا . فقىاو : لسىت أعلىم أن هىذا  ابياتىاً يروال الشعر ويفهم النحو فطمعت فيه وعملت في الحاو 

:  على قافية هذا البيت ووزنه شعرا الساعة العلم أنك قلتىه ، وأنشىدني بيتىاً  يمن شعرك ولكن اعمل ل

او لي أي شئ أخذ منك الرده عليك . قىاو فىذكرت مىا قاو : فعملت في الحاو إجارة له  ال ة أبيات . فق

أخذ منى واستضفت إليه قما  رفيقين كانا لي فرد جميع ذلك ،  م أخىذ مىن أكيىاس التجىار التىى نهبهىا 

كيسا فيه ألف درهم فوهبه لي . قاو : فجزيته خيرا ورددته عليه . فقاو لي : لىم لىم تأخىذه فواربىت فىي 

قاو نعم . قلت : النك ال تملكه وهو من أمواو الناس  ؟ فقلت وأنا آمن كالمي ، قاو أحب أن تصدقني ،

أخذتىىه مىىنهم السىىاعة سلمىىا فكيىىف يحىىل لىىي أخىىذه . فقىىاو لىىي : أمىىا قىىرأت مىىا ذكىىره الجىىاحظ فىىي كتىىاب 

اللصو  عن بعضهم . قاو : إن هىؤالء التجىار لىم تسىقط عىنهم زكىاة النىاس النهىم منعوهىا وتجىردوا 

الهم بذلك مستهلكة واللصىو  فقىراء إليهىا ، فىإذا أخىذوا أمىوالهم وإن كىره فتركت عليهم فصارت أمو
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كان ذلك لهم مباحىا الن عىين المىاو مسىتهلكة بالزكىاة وهىم يسىتحقون أخىذ الزكىاة شىاء ،  التجار أخذها

أرباب االمواو أو كرهوا . فقلت بلى : قىد ذكىر ذلىك الجىاحظ ولكىن مىن أيىن يعلىم أن هىؤالء اسىتهلكت 

أن أموالهم  صحيحاً  لهم . فقاو : ال عليك أنا أحضر هؤالء التجار الساعة وأريك بذلك دليالً الزكاة أموا

لنا حالو ،  م قاو الصحابه هاتوا التجار فجا ا ، فقاو الحدهم منذ كم تتجر في هذا الماو الذال قطعنىاه 

م منىه ال يعىرف قىاو : فكيىف كنىت تخىرج زكاتىه فىتلجلج وتكلىم بكىال عليك . قاو : منذ كذا وكذا سىنة .

 عىن أن يخرجهىا ،  ىم دعىى بىآخر . وقىاو لىه : إذا كىان معىك  لثمائىة درهىم حقيقتها فضىالً  الزكاة على

وعشرة دنانير وحاو عليك الحوو فكم تخرج منها للزكاة فما أحسن أن يجيبه .  م قاو ليخر : إن كان 

اهىم وكىان الحىوو حىاو علىى معك تجارة ولك دين على نفسين ، أحدهما ملى واآلخر معسر ومعىك در

عن أن يتعىاطى الجىواب . فصىرفهم .  ىم قىاو  الجميع كيف تخرج الزكاة . قاو : فما فهم السؤاو فضالً 

لي : بان لك صدق حكاية أبى عثمان الجاحظ ، وان هؤالء التجار ما زكوا قط . خذ اآلن الكي  . قىاو 

يهىا االميىر أن تنفىذ معىى مىن يبلغنىي المىأمن : فأخذته وساق القافلة ليتصرف فيها . فقلىت : إن رأيىت أ

 . " كان لك الفضل ففعل ذلك ونجوت من أذاه

ولو تعمقنا في هذه القصة نجىد أن إرجىاع ابىن سىيار مسىألة مشىروعية عملىه إلىى قىوو الجىاحظ 

دون الفقهاء وهو صاحب علم ودراية ، ينبئ عن موقف سياسي دقيق ضاعت أصوله بين جهل الناس 

رسمه اعالم السلطة من صىورة مخالفىة فىي أذهىان الىرأي العىام راسىخة كشىبه الحقيقىة بما يجري وما 

درجة ادرك هذا القائد عدم جدوال المحاججة بالفقه والفقهاء لتوجيه مىا يتطلبىه الموقىف العسىكري مىن 

حزم لألضرار بالعدو بمنع الدولة من االستفادة من الطرق المىارة بأراضىيهم لمنعهىا مىن تقويىة بنيتهىا 

لمادية والعسكرية وهم في حالة حرب معها ، شأنهم شأن ممانعة الدوو المتحاربىة فىي عصىرنا حيىث ا

تغلق الحدود واألجواء وهو أمر مشروع في عرف العالم المعاصر ، فلو دخىل الخصىم عنىوة إلىى بلىد 

ميىة خصمه تحت أي عنوان ، كان لتلك الدولة الحق في المنع بل ومصادرة ما دخل في حىدودها اإلقلي

وها نرال في زماننا كم من السفن التجارية أو الحربية أو ما شىابه دخلىت حىدود دولىة معاديىة فبىادرت 

 تلك الدولة إلى توقيفها بل واغتنامها .

ومما يؤكد أن المسألة لم تكن بالشكل الذي روجه اعالم السىلطة مىن كىون الكىورد قطىاع طىرق 

م رتبوا ألنفسهم حقا من الضرائب على أمواو القوافل وسراق يسلبون القوافل بل هو ما ذكرناه من انه

ه . عند ذكره حكومىة آو حسىنويه لىبالد تاريخالتي تمر عبر أراضي دولتهم ، ما ذكره ابن خلدون في 

كىىان حسىىنويه بىىن الحسىىن الكىىردي مىىن رجىىاالت الكىىرد واسىىتولى علىىى نىىواحى الىىدينور " : الجبىىل قىىاو

 . (101)" قفوو التى تمر بهواستفحل أمره وكان يأخذ الخفارة من ال

وكما ترال فأن أخذ الخفارة من حكومة محلية شئ ومىا وصىفوه مىن قطىع الطىرق واللصوصىية 

شئ آخر ، نعم ربما يكون هناك بع  الحاالت الشاذة قد تعرض فيها بعى  الف ىات خارجىاً عىن علىم 

 ب شعب أو حكومة .الحاكم لسلب قافلة ما ، وهو أمر واقع في كل دولة ولكن ذلك ال يكتب على حسا
                                                           

101
 . 111  1ج ابن خلدون : تاريخ ـ 



علماً أن أخذ الخفارة في النص المتقىدم كىان باتفىاق مىع الحكومىة المركزيىة ، وكانىت األوضىاع 

هادئة ما دامت الحكومة تراعي حقوق هذه الحكومات المحلية ، لكنها غالبا ما كانت تسىتأ ر بالمسىائل 

ل الكورديىة مىن جميىع المىوارد ممىا المالية هذه فتعين لهىذا العمىل أفىراداً مىن قبلهىا وتحىرم بىذلك القبائى

 يجبرها على مطالبة حقوقها ولو بالقوة .

، عنىىد ذكىىره (102)كمىا ينىىافي مىىا لفقىىوه مىىن الىىتهم والصىىفات القادحىىة أيضىىاً ، مىىا ذكىىره ابىىن كثيىىر

بىدر بىن حسىنويه بىن الحسىين أبىو الىنجم الكىردي ، كىان مىن خيىار " : لحكومة بدر بن حسىنويه بقولىه 

ور وهمىدان ، ولىه سياسىة وصىدقة كثيىرة ، كنىاه القىادر بىابي الىنجم ، ولقبىه ناصىر الملوك بناحية الدين

الدولة ، وعقد له لواء وأنفذه إليه ، وكانت معامالته وبالده في غاية االمىن والطيبىة ، بحيىث إذا أعيىى 

ال  جمل أحد من المسافرين أو دابته عن حمله يتركها بما عليها فىي البريىة فيىرد عليىه ، ولىو بعىد حىين

ينقص منه شئ ، ولما عا ت أمرا ه في االرض فسادا عمل لهم ضيافة حسنة ، فقدمها إليهم ولم يىأتهم 

بخبىىز ، فجلسىىوا ينتظىىرون الخبىىز ، فلمىىا اسىىتبطا ه سىىألوا عنىىه فقىىاو لهىىم : إذا كنىىتم تهلكىىون الحىىرب 

رض بعىد اليىوم إال وتظلمون الزراع ، فمن أين تؤتون بخبز ؟  م قاو لهم : ال أسمع بأحد أفسىد فىي اال

واجتاز مرة في بعى  أسىفاره برجىل قىد حمىل حزمىة حطىب وهىو يبكىي فقىاو لىه : مالىك  أرقت دمه .

تبكي ؟ فقاو : إني كان معي رغيفان أريد أن أتقوتهما فأخذهما مني بع  الجند ، فقاو له : أتعرفه إذا 

الىذي أخىذ رغيفيىه ، قىاو : مر عليه ذلك الرجىل  فوقف به في موضع مضيق حتى، رأيته ؟ قاو : نعم 

حتىى يبلىت بهىا إلىى المدينىة ،  هذا هو ، فأمر به أن ينىزو عىن فرسىه وأن يحمىل حزمتىه التىي احتطبهىا

 " . فأراد أن يفتدي من ذلك بماو جزيل فلم يقبل منه ، حتى تأدب به الجيش كلهم

 

ا ابن كثير عن الملىك هذه شهادة لم يبخل بها التأريخ ، لنسأو بعدها أين هذه األخالق التي ذكره

الكردي مما أشيع عنهم من صفات سطرت بأقالم الموالين للسلطات فسّودوا بها صفحات التىأريخ مىن 

 ع واالتهام بالتلصص وقطع الطرق .التشني

وربما نجد بالتتبع أن الكثير من اإلشاعات التي رّوجت لم يكن لها أي أساس في الواقىع ، وانمىا 

ين وألهىداف شخصىية بحتىة ، كمىا يظهىر ذلىك مىن رسىالة علىي بىن ابىي افتعلت من قبل أناس مغرضى

إلى زياد ابن ابيه ، عامله على فارس ، والتي يظهر منها أن زياداً كان يختل  من بيت ماو  طالب 

المسلمين ، ويحىاوو تغطيىة ذلىك بإشىاعة أن األكىراد يضىغطون عليىه وألجىل ذلىك يتنىازو عىن بعى  

إلىىى زيىىاد   اإلمىىام علىىي جىهمىىن أداء الخىراج فىىيغم  فىىي ذلىىك ، ولمىىا والخىراج لهىىم ، أو يمتنعىىون 

ليأخذ ما اجتمع عنده من الماو ، حمل زياد ما كان عنده وقاو للرسوو : ان االكراد قىد كسىروا  رسوالً 

من الخراج وأنا أداريهم فال تعلم أمير المؤمنين ذلك فيرال انه اعتالو مني . فقدم الرسوو وأخبر أمير 

 :  (103)رسالة إلى زياد فيما يلي نصها كما في تأريخ اليعقوبي . فكتب  بما قاو زياد نين المؤم
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زعىم أنىك ،  وكتب إلى زياد وكان عامله على فارس : أما بعد ، فإن رسىولي أخبرنىي بعجىب" 

 تعلىم من الخراج ، وقلت لىه : ال قلت له فيما بينك وبينه : إن االكراد هاجت بك ، فكسرت عليك كثيراً 

بذلك أمير المؤمنين . يا زيىاد ! وأقسىم بىاهلل انىك لكىاذب ، ولى ن لىم تبعىث بخراجىك الشىدن عليىك شىدة 

 ." تدعك قليل الوفر ،  قيل الظهر ، إال أن تكون لما كسرت من الخراج محتمالً 

كما تشهد على صحة ما اسىتنتجناه ـ مىن أن الكىورد كىانوا يأخىذون ضىريبة مىن القوافىل المىاّرة 

اضىىيهم بعىىد أن كانىىت الدولىىة تسىىتخدم ضىىدهم سىىالح المحاصىىرة االقتصىىادية وتحىىرمهم مىىن أبسىىط بأر

حقوقهم وليسوا بقطاع طرق ـ رسالة الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز إلى عدي ابن ارطىأة عاملىه 

 ، قاو : (104)على فارس التي ذكرها ابن عساكر

أن عمالىك بفىارس يخرصىون الثمىار  " كتب عمر بن عبد العزيز إلى عىدي بىن ارطىأة : بلغنىي

على أهلها  ىم يقومونهىا بسىعر دون سىعر النىاس الىذي يتبىايعون بىه فيأخذونىه ورقىاً علىى قيمىتهم التىي 

 قوموا ، وأن طوائف من األكراد يأخذون العشر من الطريق ... " .

ؤيد ما قلنىاه وهذه الرسالة أيضاً تثبت أن عماو الخليفة كانوا يتحايلون في اختالس بيت الماو وت

من أن الكورد المخالفين للسلطة قد رتبوا ألنفسهم حقاً من الجباية على القوافل التجارية التي تمر عبر 

اراضيهم بعد أن أهملتهم الدولة وسلبت حقوقهم ، فأين أخذ العشر بعنوان ضريبة الطريىق مىن السىلب 

 والنهب وقطع الطرق وغيرها مما أشاعوه عنهم .

ن يتض  بجالء اختالق مىا نسىب إلىى الكىورد مىن اللصوصىية ، ننقىل عىن ابىن وأخيرا وألجل أ

كثير مصداقاً حقيقياً من نوع عملياتهم ينبئ عن معارضىة صىريحة للدولىة ورجاالتهىا ، وأن مىا كىانوا 

يقدمون عليه لىي  إالّ جىزًء مىن الحىرب الىدائرة بيىنهم وبىين السىلطات الحاكمىة ، فقىد ذكىر فىي البدايىة 

هج ، قىاو : " وقطعىت األكىراد الطريىق علىى قافلىة مىن خراسىان  372في حوادب سنة  (105)والنهاية

 فأخذوا منها ما قيمته  ال ة آالف دينار ، وكان أكثر ذلك من أمواو بجكم التركي ".

وقد صرف همىه (106)إن بجكم التركي هذا كان أمير األمراء ببغداد زمن الراضي باهلل والمتقي

مان االقطاعات ، فكمىا تثبىت هىذه الروايىة بعى  تجارتىه ، أ بتىت أخىرال في جمع الماو بالتجارة وض

 . (107)ضمانه لناحية واسط بثمانمائة الف دينار من الخليفة كما يشير اليه ابن كثير أيضاً 

ومنه نعلم ان بجكم هذا كان من المطلوبين المطاردين من قبىل المعارضىة ، ولهىذا نجىد انىه فىي 

مة من فصىائل مىن المقاومىة فىي طريىق خراسىان ، كىان فصىيل آخىر الوقت الذي تعرضت أمواله لهج

منهم في واسط يتربص به للقضاء عليه شخصياً ، وفعال تمكن هذا الفصيل من اغتياله فىي واسىط فىي 

 هج.  372نف  السنة 
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انه " ذهب يتصيد فبلت نهر جور ـ وهو نهىر بىين ميسىان واألهىواز ـ  (108)وقد ذكر ابن خلدون

بع  األكراد فشره لغزوهم وقصدهم في خف مىن أصىحابه وهربىوا مىن بىين يديىه وعثر في طريقه ب

 وهو يرشقهم بسهامه ، وجاءه غالم منهم من خلفه فطعنه فقتله ". فهذا دليل على : 

 اوالً : تواجد الكرد الشيعة في هذه المناطق التي كانت تابعة لواسط .

 و تلك العهود . انياً : حقيقة عمل الفصائل المسلحة من الكورد خال

وبإزاء ذلك قام اعالم السلطة بإشاعة أخبىار ملفقىة وصىفات مختلقىة عبىر المىوالين مىن وعاسىه 

 وكتّابه للنيل من هذه المعارضة .

بلىت عضىد . قىاو : " (109)ومن المصاديق التي تؤكد ما ذكرناه أيضاً ما نقله األبشيهي في كتابه

، فاسىتدعى  ويقيمون في جبىاو شىامخة وال يقىدر علىيهم الدولة أن قوماً من األكراد يقطعون الطريق ،

حلوال مسمومة كثيىرة الطيىب فىي سىروف فىاخرة ،  بع  التجار ودفع إليه بغالً عليه صندوقان فيهما

نسىاء األمىراء ، ففعىل التىاجر  الحىدويظهر أن هىذه هديىة إل ودنانير وافرة ، وأمره أن يسير مع القافلة

القوم ، فأخذوا األمتعة واألمىواو ، وانفىرد أحىدهم بالبغىل ، وصىعد بىه  ذلك ، وسار أمام القافلة ، فنزو

الجبىل ، فوجىىد بىىه الحلىوال ، فقىىب  علىىى نفسىه أن ينفىىرد بهىىا دون أصىحابه ، فاسىىتدعاهم ، فىىأكلوا علىىى 

 " . مجاعة ، فماتوا عن آخرهم ، وأخذ أرباب األمواو أموالهم

 بأس بإشارة مختصرة إلى بعى  زواياهىا والرواية هذه وإن كانت في غنى عن التعليق لكنه ال

، فهي التذكر منطقة العمليىات ، والمهىم فيهىا انهىا تثبىت : " أن قومىاً مىن األكىراد يقطعىون الطريىق " 

وهذا بعمومه يدو على نف  االسلوب الذي كان رائجا بين أجهىزة السىلطة ، فىإذا الحظنىا خطىة عضىد 

حتاج إلى اسلوب خا  يضمن به وقوع اول ك الكىورد فىي الدولة في االيقاع بهم نجد في الرواية انه ا

فخه ، فنراه يسّخر أحد التجار ويحمل معه الحلوال المسمومة ويسيّره أمام القافلىة ويىأمره بىان "يظهىر 

أن هىىذه هديىىة ألحىىدال نسىىاء األمىىراء ". وهىىو مىىا يؤكىىد أن الفصىىائل المسىىلحة الكرديىىة كانىىت تسىىتهدف 

ا وحسىب ، لىذا احتىاج إلىى عمىل يىدفع بهىم لمهاجمىة القافلىة حتمىا ، الحكومة ورجاالتهىا ومىا يتعلىق بهى

 والوصوو إلى هدفه الدنئ .

فأي دليل أوض  من هذا التحايل على عدم صحة اإلشاعات التىي روجىوا لهىا ضىد هىذا الشىعب 

 المسكين . والحقيقة ان هذه الهجمة اإلعالمية ضد الكورد كانت ذريعة تستخدمها السلطات ألمرين : 

ابعىاد أذهىان عمىوم الشىعب عىن البعىد السياسىىي للعمليىات الكورديىة كىي ال ينظىر اليهىا كحركىىة  وو :األ

معارضة لسياسات الدولة ، ممىا قىد يشىجع اآلخىرين علىى الخىالف فيتفىاقم الوضىع ، لىذا أعلنىوا 

 للناس أن هؤالء عصابات من اللصو  وقطاع الطرق .

جرائم التي كانىت السىلطة ترتكبهىا بحىق الكىورد مىن خىالو استخدام هذا الشعار للتغطية على ال الثاني :

عمليات القمع التي مارسىتها فىي طريىق القضىاء علىى حىركتهم ، ويىدو علىى هىذا مىا ذكىره ابىن 
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حيىىث يقىىوو : "فىىي هىىذه السىىنة قىىدم وصىىيف الخىىادم بجماعىىة مىىن األكىىراد نحىىو مىىن  (110)كثيىىر

أطلق الخليفة لوصيف الخادم خمسة خمسمائة في القيود كانوا أفسدوا في الطرقات وقطعوها ، ف

 وسبعين الف دينار وخلع عليه".

وال أعلّق على هذا العدد الهائل من األسرال وكم رافق تلك العمليات التي قادها وصىيف الخىادم 

ضد الكورد من قتلى ومشردين ، فلو جمعتهم لرأيىت جيشىاً كبيىرا مىن المقاومىة ال يمكىن التعبيىر عنىه 

 بعصابات من اللصو  .

أخيىىراً وتأكيىىدا السىىتمرار هىىذه المىىؤامرات فىىي ديىىن السىىلطات ومىىن واالهىىا نىىذكر قصىىة الثىىائر و

البطل الكوردي ابراهيم ابن عبدكه أيام  ورة العشرين في العراق والذي اشىتهر فىي االعىالم الرسىمي 

 بالشقي ، وهي قصة طريفة تكشف عن كيفية تزييف الحقائق .

، قىاو : " يعىد ابىراهيم بىن عبدكىه (111)عبىد الكىريم العىالف لنتأمل أوالً فيمىا كتبىه عنىه المىدعو

أشهر شقي عرفه المجتمع العراقىي فىي خىالو الفتىرة التىي امتىدت بىين أواخىر العهىد التركىي وتأسىي  

الحكومة العرقية ، وهو كردي األصل من قرية ذيابة القريبة من شىهربان ، وقىد احتىرف الشىقاوة فىي 

من محلة باب الشيخ في بغداد والتجائه بعد ذلك ببساتين ديىالى معلنىاً  العهد التركي على أ ر قتله رجالً 

عصيانه على الحكومة وجمىع حولىه األشىقياء مىن أمثالىه وصىار يقطىع الطريىق ويقاتىل رجىاو الىدرك 

حتى شاع ذكره بين الناس وصاروا يضربون به المثل وقد عجزت الحكومة التركية من إلقىاء القىب  

 لية لمن يأتي به حياً أو ميتاً ".عليه فوضعت مكافأة ما

عن هذه الشخصية قاو : " المعروف عنىه انىه كىان  (112) م لنقرأ ما كتبه الدكتور علي الوردي

ذا مروءة ال يعتىدي علىى الضىعفاء والفقىراء والنسىاء وكىان ذلىك مىن األسىباب التىي دفعىت النىاس إلىى 

 اإلعجاب به ومساعدته من التخلص من مطاردة الحكومة له " .

ولنقرأ أيضاً ما كتبه سليمان فيضي احد اعضاء محكمة التمييىز الىذي اشىرف علىى ملىف الثىائر 

قاو : " ابن عبدكه  ائر شعبي من عامة األكىراد اشىتهر بالشىجاعة واالقىدام  (113)الكردي في مذكراته

ورة وكانىىت لىىه أ نىىاء الثىىورة العراقيىىة مواقىىف مشىىرفة ضىىد االنكليىىز فىىي لىىواء ديىىالى ، فلمىىا نشىىبت الثىى

العراقية وأخلى االنكليز بعقوبة دخلها ابن عبدكه ونصب نفسه مديراً لألمىن فيهىا وبطىش بالجواسىي  

فقتل بعضهم وأحرق دورهم مما أ ىار حقىد االنكليىز عليىه . وفىي عهىد الحكومىة الوطنيىة القىي القىب  

، فحكىم عليىه  عليه وسيق إلى المحكمة الكبرال في بغداد بتهمة قتل موسىف رسىمي أ نىاء تأديىة واجبىه

باإلعدام شنقاً ، وميز الحكم لدال محكمة التمييز ، فتبين لنا أن القتيل لىم يكىن موسفىاً رسىمياً وانمىا هىو 

احىىىد األهلىىىين المىىىأجورين ، كىىىان االنكليىىىز قىىىد عهىىىدوا اليىىىه بالتجسىىى  علىىىى النىىىاس لحسىىىاب دائىىىرة 

أنىىا ورشىىيد عىىالي االسىىتخبارات . فىىاتفق الىىرئي  وعضىىوان علىىى تصىىديق حكىىم اإلعىىدام وعارضىىته 
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الكيالنىىي ، وأّجلىىت الجلسىىة عىىدة مىىرات ، وكانىىت تأتينىىا التوصىىيات المتكىىررة مىىن المنىىدوب السىىامي 

 بتصديق الحكم فلم نأبه .

وقد شغلت هذه المحكمة الرأي العام ، فكنت ترال قاعة المحكمة وفسحتها مكتظةً بىآالف النىاس 

وا موقفنىا النقىاذ ابىن عبدكىه مىن المشىنقة ، وكانوا كلما خرجىت أو خىرج رشىيد عىالي هتفىوا لنىا وكبىر

وصدر الحكم بتصديق قرار اإلعدام بأكثرية األصوات ، ودونت معارضتنا الشديدة أنىا ورشىيد عىالي 

في نص القرار ، فلما اطلع جاللة الملك عليها امتنىع عىن تصىديقه وأمىر بتخفيىف العقوبىة إلىى الحىب  

 دكه قضى مدة الحب   م اطلق سراحه " .خم  عشرة سنة، وقد علمت بعد ذلك أن ابن عب

فكم فرق بين ما كتبه العالف والحقيقة التي كشىفها الكاتبىان األخيىران ، علمىا أن تخفيىف الحكىم 

إنما حصل بفضل جهود المحىامين وتىدخل السىيد محمىد الصىدر والشىيخ محمىد الخالصىي رحمهمىا هللا 

 تعإلى .

أحىد أقربىاء ابىن عبدكىه قىاو : " سىأله أحىد عىن (114)ونقل المرحوم نجم سلمان مهدي في كتابىه

أقربائه من بىاب االسىتطالع ، كىم قتلىت يىا ابىراهيم ؟ فأجابىه بحىّدة " ال تقىل كىم قتلىت ولكىن سىلني كىم 

سلمت ؟ فأنا لم أسلم أحداً في حياتي ولكني عاقبت القتلىة والمجىرمين عنىد غيىاب القىانون كمىا سىاندت 

والقصىة مىذكورة بالتفصىيل  الدي لضعف الحكومىة فيهىا ". ورة العشرين وأهلكت المتجاوزين على ب

في كتاب )الفيليون( لمن أراد . وسنذكر نماذج أخرال من أمثاو هذا الزيف فىي فصىوو قادمىة إن شىاء 

 هللا تعإلى .

 ـ الحرب النفسية عبر دّس الروايات :  7

الشىيعية عىنهم ، من غرائب ما يقرأه المتتبع مما كتب عن الكورد هو ما بىّث فىي كتىب الحىديث 

مىىن أنهىىم ليسىىوا بشىىرا وإنمىىا هىىم طبقىىة مىىن الجىىن ينبغىىي االبتعىىاد عىىنهم وعىىدم مخىىالطتهم ومعىىاملتهم ، 

وكراهة التزويج منهم ، والتعامل معهم بحد السيف ، وما تبع ذلك من التهويىل فىي كتىب الفقهىاء حىوو 

العرب والفىرس يطعنىون بىه  هذه األحاديث ، مما جعل من ذلك طعما اعالمياً تشهيريا للمتعصبين من

 الكورد ويلمزونهم به كلما حملتهم العّزة بالعنصرية على التفاخر في نوادي اآل مين .

والمقام وإن لم يتسع الشباع الموضوع بحثا وتحليال ونقىدا ، إالّ أن ذلىك لىم يمنعنىا مىن اإلشىارة 

هىىذا الكتىىاب المبنىىي علىىى المىىوجزة إلىىى حقيقىىة تلىىك الروايىىات ومىىا يناسىىبها مىىن القىىوو فىىي ردهىىا فىىي 

االختصىىار ، علىىى أمىىل حصىىوو الفرصىىة المؤاتيىىة لنقىىدها علميىىاً علىىى ضىىوء األسىى  الخاصىىة بىىالفن 

ووضىعها فىىي حجمهىىا المناسىب فىىي مؤلىىف مسىتقّل إن شىىاء هللا تعىىإلى فىأقوو : وردت فىىي بعىى  كتىىب 

 : الحديث الشيعية  الب روايات تحدد موقف الناس من الكورد تتلخص مواردها في

 ـ كراهة التعامل معهم ومخالطتهم . 4

 ـ كراهة التناك  معهم . 7

 ـ تنبيههم بحد السيف . 3
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وفيمىىا يلىىي عرضىىا ملخصىىا لهىىذه المىىؤامرة ، التىىي ال نشىىك فىىي كونهىىا مىىن دّس المبتلىىين بىىداء 

العنصرية ، نذكرها حسب موضوعها مستقلة متناً وسنداً ،  م نناقشها بما يناسبها مىن تعليىق فىي نقىاط 

 ختصرة : م

 

 كراهة مخالطتهم ومعاملتهم : الموضوع األوو : ـ 

 نبدأ أوالً بنقل الرواية كما وردت في أصولها الحديثية : 

: عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عمن حد ه  (115)* الكافي للكليني

نىدنا قومىاً مىن األكىراد وأنهىم ال فقلت : إن ع عن ابي الربيع الشامي قاو " سألت أبا عبد هللا 

يزالون يجي ون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ؟ فقاو : يىا أبىا الربيىع ال تخىالطوهم فىإن األكىراد حىّي 

 من أحياء الجن كشف هللا عنهم الغطاء فال تخالطوهم ".

حمىه للصدوق نقلها في العلة التي من أجلها يكره مخالطىة األكىراد : "عىن أبىي ر( 116)* علل الشرائع

هللا قاو حد نا سعد بن عبد هللا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عمن حد ه عن ابي الربيع 

الشامي ..." وبطريق آخر : عن الحسن بن متيل عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن 

 حفص عمن حد ه عن ابي الربيع الشامي .... 

 ذف السند .للصدوق أيضاً . ذكرها بح( 117)* من ال يحضره الفقيه

للشيخ الطوسي : عن أحمد بن محمد بن عيسىى ، عىن علىي بىن الحكىم ، عمىن  (118)* تهذيب األحكام

 حد ه ، عن أبي الربيع الشامي .....

 : نقل رواية الكليني وكذا رواية التهذيب وروايتي العلل بعينها . (119)* وسائل الشيعة للحر العاملي

 ة العلل نفسها .: نقل رواي (120)* بحار األنوار للمجلسي

هذه هي الرواية التي امتألت بسببها كتب الفقه قديماً وحديثاً بفتوال كراهة االختالط مع األكراد 

 وكراهة التعامل معهم ، ولمناقشتها بإيجاز نقوو : 

 

 يرد عليها : 

لىو عدم معقولية صدور مثل هذه الرواية من معصوم يتصدال إمامة البشرية بجميىع طوائفهىا بىل : اوالً 

صدر مثل هذا التعميم من حاكم عادي من حكام الدنيا لما سىلم مىن نقىد عىوام النىاس فضىال عىن 

 عقالئهم.
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على فرض صدورها ولو محاالً ال يمكن أن يكىون قصىد اإلمىام هىو مىا عممىه الفقهىاء فىي كتىبهم :  انيىاً 

" األعراب أشد  بسبب االلف والالم في كلمة )األكراد( بل يمكن أن يكون من قبيل قوله تعإلى :

كفراً ونفاقىا" وفىي كىل ملىة يوجىد أعىراب . والفىرق بىين الكىورد واألكىراد كىالفرق بىين العىرب 

 واألعراب .

 الرواية مرسلة في جميع المصادر .  الثاً :

بع  رواتها متهمين بشدة تعصبه في العروبة وله كتاب فىي تفضىيل العىرب بىل ضىعفه بعى  :  رابعاً 

 علماء الرجاو .

: اختصىىا  الروايىىة هىىذه وكىىذا روايىىة كراهىىة النكىىاح كمىىا تىىأتي بشىىخص واحىىد هىىو ابىىو الربيىىع  خامسىىاً 

ممن أحصوا كىل كبيىرة وصىغيرة مىن أقوالىه  الشامي من دون اآلالف من اصحاب الصادق 

كما اختص الناقل عن ابي الربيىع الشىامي بشىخص مجهىوو يتحىدب عنىه ، فروايىة الكىافي عىن 

 ايتي الصدوق أيضاً بطريقيه عن مجهوو عن ابي الربيع .مجهوو عن ابي الربيع، ورو

: احراج الكثير من فقهاء الشيعة بعد شهرة الفتوال في كتب القىدماء ومحىاولتهم توجيىه الروايىات  سادساً 

بمحامل مختلفة تبعدها على فرض صحتها من مخالفة المنطق ، فلجىأ بعضىهم فىي توجيهىه إلىى 

األصولي والمراد منىه عنىد المحىدب ، ومىنهم مىن قىاو علىى  التفريق بين المراد من العموم عند

فرض صدورها وليست بمعلومىة ، فالظىاهر كىون المىراد منىه جماعىة خاصىة مىنهم ال كىل مىن 

اشتهر بهذا العنوان وعّد العموم في الرواية من العمىوم فىي مصىطل  أهىل لحىديث مثىل ذم أهىل 

أي والتعصىب والبىدع مىنهم ومثىل مىا االجتهاد والمتكلمين والصوفية فانه خىا  بأصىحاب الىر

ورد في ذم أهىل السىوق وذم الحىائكين وذم الشىعر والشىعراء وامثىاو ذلىك . ومىنهم مىن بىّت فىي 

كون المقصود منه من كان على صفة خاصة . وهذا السعي من جمهرة من فقهىاء الشىيعة دليىل 

 واض  اما على دّس الرواية أوعدم ارادة العموم قطعاً .

ة النص فتكرار "ال تخالطوهم " و " فال تخالطوهم " في نص واحىد ال يصىدر مىن بليىت . : ركاك سىابعاً 

فلو قيل انه تأكيد قلنا ان الموضوع الهام المؤكد يستدعي التأكيد في تبليغه أيضاً وال يوكل بيانه 

 إلى مجهوو .

يحىدد العالقىات االجتماعيىة شىرعياً  قانونىاً : ان موضوعاً عاماً وهاماً كهذا والذي يحمل في طيّاته   امناً 

بىين طوائىف المجتمىع ال يمكىن تبيينىه بالصىورة التىي جىاءت فىي هىذه الروايىة ، ونحىن نعلىم أن 

األئمة عليهم السالم كانوا من الحر  على تبليت األحكام فيما هو دون هذا الموضوع بأشىّد مىا 

ع وال يحىد ون بىه غيىر يكون فال يعقل أن يكون مثل هذا الحكم الشرعي الخطير  ابتاً فىي الشىر

الشامي ،  م يكتمه الشامي وال يحدب به إالّ مجهوالً ، سيما وأن ابا الربيع الشامي كان صىاحب 

، وهىو علىى اتصىاو بكثيىر مىن  103تسلسىل  413كتاب كما ذكر ذلك النجاشي في رجالىه   

معىروف ممىن  الرواة ونقلة األخبار فلماذا لم يُنقل هذا الحديث الخطير عن كتابه أو عن شخص

 روال عنه . 



ومما تقدم يظهر أن موضوع هذه الرواية هو من مصاديق ما اشتهر عندهم : " رّب مشهور ال أصل 

 له " . 

 

 مسألة كراهة مناكحتهم . الموضوع الثاني : ـ 

فقد وردت في روايىة واحىدة تنتهىي بشىخص ابىي الربيىع الشىامي أيضىاً ، وعىن طريىق شىخص 

 مصادر الرواية : مجهوو كذلك ، وفيما يلي 

: " عن علي بن ابراهيم عن اسماعيل بن محمد المكي عن علىي بىن الحسىين  (121)* الكافي ؛ للكليني

عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن ابي الربيع الشامي عىن ابىي عبىد هللا 

 ء ".: " وال تنكحوا من األكراد أحدا فإنهم من جن  الجن كشف هللا عنهم الغطا 

 : نقله عن الكافي بنف  السند . (122)* التهذيب ؛ للشيخ الطوسي

 : نقلها عن الكافي أيضاً بنف  السند. (123)* وسائل الشيعة ؛ للحر العاملي

 

 ويرد عليها : 

 : ان الرواية مرسلة كسابقتها .اوالً 

ب الريبة في الروايات : انحصار نقلها بأبي الربيع الشامي ومجهوو ينقل عنه ذلك ، وهو ما يوج الثاني

الواردة بشأن الكورد فلماذا ال تنقل مثل هذه الروايىات إال عىن مجهىوو ينقىل عىن مصىدر واحىد 

هو ابو الربيع الشامي وما باو ابي الربيع الذي هو صاحب كتاب في األخبار لىم يىذكر ذلىك فىي 

 كتابه أو يحّدب به شخصاً معروفاً باالسم ممن يحد هم .

 ع  رواة السند ممن ذكروا باالطالق .: جهالة ب الثالث

: عدم مطابقة مضمونها كسابقتها لثوابت لشرع الحنيف كقوله تعإلى : ] يا ايها الناس إنا خلقناكم  الرابع

صلى ـ من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم [ وقوو النبي 

 عربي على أعجمي إال بالتقوال".: "ال فرق لوسلم ـ هللا عليه وآله 

 

، أن الىىذي أخىىذ هىىذا  "طبقىىة مىىن الجىىن كشىىف هللا عىىنهم الغطىىاء"ويبىىدوا مىىن التعليىىل بكىىونهم 

المضمون ودّسه في مثل هذه الروايات ، انما اقتب  ذلك من كلمات بع  قدامى النسابين الذين نسبوا 

، بقولىه : ونقىل عىن (124)ي تاج العىروسكما ذكرذلك الزبيدي ف الكورد إلى بلقي  أو إلى الجن مطلقاً 

 ابي المعين النسىفي فىي بحىر الكىالم فىي رّده قولىه : "ومىا قيىل أن الجنىي وصىل إلىى حىرم سىليمان 

 وتصرف فيها وحصل منها األكراد باطل ال أصل له ".
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والذي يبدو لي أن مخترع هذه األباطيل هو بع  العروبيين المتعصبين ، والبد للباحىث التأكىد 

حقيقة ما قيل عن أحمىد بىن محمىد بىن عيسىى راوي الحىديث األوو المىتهم بتعصىبه للعروبىة رغىم من 

جاللة قدره بين القوم وحىاو مىن يىروي عنىه ممىن ذكىر فىي روايىات أخىرال ، كمىا انىه لىم يثبىت بىدليل 

صحي  أو مقبوو أن هللا قد حوو طائفة من الجن إلى جن  اإلن   م أ بتهم في صىورتهم الجديىدة ولىو 

ان لبان وشاع وتناقل ذلك في كتب األخبار والتواريخ كما عليىه كثيىر مىن الوقىائع ، بىل لىم يىرد ذكىر ك

مضمون هذه الرواية من غير هذا المجهوو الناقل عن ابي الربيع الشامي ال فىي كتىب الشىيعة وال فىي 

مثىىل هىىذا كتىىب السىىنة . وهىىو مىىا يىىدعو إلىىى القطىىع بكونهىىا مىىن المجعىىوالت ومىىا كىىان ينبغىىي أن يكىىون ل

الحديث الموهون المخالف للعقل مكاناً فىي علىم الفقىه مهمىا أحسىنّا الظىن بالشىيخين المحىد ين الجليلىين 

 الكليني والطوسي الناقل عن الكليني .

 

 رواية : " ال تنبهوهم إالّ بحد السيف " وهي رواية واحدة بسند واحد نقلت في : الموضوع الثالث : ـ 

عن علي بن محمد عن أحمد بن ابي عبد هللا وغيره انه كتب اليه يسأله عن :  (125)* الكافي ؛ للكليني

 األكراد فكتب اليه ال تنبهوهم إالّ بحد السيف .

: عن الكافي بنف  السند مع اختالف طفيىف فىي العبىارة فقىد  (126)* تهذيب األحكام ؛ للشيخ الطوسي

 جاء فيه : أحمد بن ابي عبد هللا أو غيره .

: نقالً عن الكافي عن احمد بن ابي عبد هللا وغيره انه كتب اليىه  (127)؛ للحر العاملي* وسائل الشيعة 

. 

 

 ويرد عليها : 

: في عبارة الكافي وما نقله عنىه صىاحب الوسىائل عبىارة "عىن احمىد بىن ابىي عبىد هللا وغيىره انىه  اوالً 

ايىة ، وإن قرآنىاه كتب " فإن قرأنىاه بالبنىاء علىى المجهىوو )ُكتِىَب( أضىرت جهالىة الكاتىب بالرو

بالبناء للمعلىوم ال تسىتقيم العبىارة مىع عبىارة ) وغيىره( ألن الىذين كتبىوا إن كىانوا جماعىة فكىان 

األجدر أن يقوو )انهم كتبوا( وإن كان المراد من الكاتب احمد بن ابي عبد هللا فهو ال يالئم قوله 

ة التهىىذيب )أو غيىره( فىىال )وغيىره( ، وإن كىان القصىىد الترديىد فىي الكاتىىب كمىا يىىدو عليىه روايى

يدري هل الكاتب احمد ابن ابي عبد هللا أو غيره فهو وهىن كبيىر ألصىل الروايىة بعىدم معلوميىة 

 الكاتب أيضاً ويكفي هذا في سقوطها .
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: الراوي أحمد ابن ابي عبد هللا بإطالقه مجهوو الشتراكه ، وحمله على احمىد بىن محمىد بىن خالىد   انياً 

لكليني يروي عنه غالباً ، هو حمىل علىى الظىن ال يجىدي فىي تقويىة الروايىة البرقي باعتبار أن ا

 مع التخليط في العبارة .

: على بن محمد أيضاً على اطالقه مجهوو ، يحتاج إلى حمله سنىاً علىى علىي بىن محمىد بىن بنىدار   الثىاً 

ي اعتمادا الذي يروي عنه الكليني كثيرا وهو اآلخر موهن للرواية . وال يمكن ا بات حكم شرع

 على مثل هذه الظنون الخارجة عن الحجية الشرعية .

: ال يوجد في الباب غير هذه الرواية المتزلزلة بعالتها فكيف يمكن لفقيه االعتماد علىى مثلهىا فىي  رابعاً 

الحكم بإهدار دم أّمة كاملة يعلو من أقصى بالدها إلى أقصاها نداء أشهد أن ال إله إالّ هللا وأشهد 

 اً رسوو هللا .أن محمد

هذه هىي الروايىات الىثالب التىي يجىدها القىارئ فىي كتىب الشىيعة ذكرناهىا مىع مىا تيسىر مىن رد 

مختصر حسب حاو الموضوع والكتاب وأأمل أن أوفق لبسط القوو في تفنيدها بعد الظىن القريىب مىن 

 القطع بكونها مجعولة مدسوسة في كتبنا الروائية .

لتي يخلقها أناس أعمىت العصىبية بصىيرتهم ولو ّىت العنصىرية وبما قدمنا يتض  عمق المأساة ا

ضمائرهم في طريق األمم والشعوب ، وخطورة األساليب التي يعتمىدونها فىي تحقيىق أهىدافهم الدني ىة 

وعىىدم التىىورع عىىن ارتكىىاب الجريمىىة بتحريىىف الحقىىائق والتالعىىب بكتابىىة التىىأريخ والحىىديث فضىىلّوا 

 ودّسوا .وأضلّوا بعدهم الكثير بما حرفوا 

وال أسىىن بعىىد بيىىان هىىذه الشىىواهد ان يبقىىى هنىىاك أدنىىى لىىب  أوشىىك فىىي إدعىىاء زيىىف جملىىة مىىن 

األحداب التي ذكرها التأريخ تأييدا للدوو والحكومات واألقوياء ، ومنها اختالق التهم في حىق الكىورد 

التي مألت كتب وغيرهم من األمم والطوائف .كما ال ينبغي الشك أيضاً في وهن الكثير من األحاديث 

المسلمين السيما التي تعرضت لجوانب اعتقادية أو لسير األفراد والجماعات والتي باتت الزناد القادح 

الشعاو الفتن بين الطوائف . وعلى الباحثين واالتبىاع تحىري الدقىة فىي التعامىل مىع مثىل تلىك االخبىار 

كتىب بسىبب حسىن الظىن فىي مؤلفىه واالحاديث ، وأن يبعدوا عن أذهانهم فكىرة قداسىة مىا فىي بعى  ال

 الستقامته وحسن سيرته بعد اليقين بعدم عصمة الكتّاب والمؤرخين والرواة .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 

 شخصيات كوردية شيعية

 

لتشيّع طوائف كثيرة من الكورد منذ العصور اإلسالمية األولى ، نذكر باختصار أسماء  وتأكيداً 

ية من الذين لمعت أسما ها في تاريخ أّمتهم وكانت ساهرة التشيع ، بع  الشخصيات الكوردية الشيع

عىن معتقىدها بكىل  ، ذابىةوسىلم ـ صلى هللا عليه وآله ـ مجاهرة به ، مفتخرة بمواالتها ألهل بيت النبي 

، وهذه الشخصيات كما نرال ينتمون إلى مختلف الطوائف وال ينحصرون في طائفىة ما اوتيت من قوة

ض لترجمة الكثير منهم السيد محسن األمين العاملي في كتابه الكبير " أعيان الشىيعة واحدة ، وقد تعر

 : " فمنهم

ـ عضد الدولة ابو نصر سهالن بن مسافر بن سىهالن الكىردي ، أميىر الجبىل تىوفي فىي ربيىع األوو  4

 هج .  762سنة 

، وقىاو : هاجمىه (129)ون، ذكره ابن خلىد (128)ـ أبو دلف القاسم بن محمد الجاواني من قادة الكورد 7

 . فهزمهم وسفر بهم وغنم ما معهمالغز الذين كانوا قد استولوا على البندنيجين 

ـ عكبر الكردي وهو الذي ينسب اليه تىل عكبىرا مىن نىواحي دجيىل بينىه وبىين بغىداد عشىرة فراسىخ  3

 عيان. وكان من أمراء الشيعة بالعراق هو وأوالده وقد ترجمه السيد األمين العاملي في األ

وكىان مىن  (131)هىج ، بسىرماج 362بن الحسين الكىردي البرزيكىاني ، تىوفي سىنة  (130)ـ حسنويه 1

أمىىراء األكىىراد أصىىحاب الحىىوو والطىىوو والعىىزم والشىىجاعة والسياسىىة والتىىدبير ، وكىىان ملكىىه 

                                                           
128
 ر سليلي قريبا من البندنيجين .كان مقيماً في منطقة نه ـ 
129
 . 170  1ج: ابن خلدون  تاريخ ـ 



: ابىىو  (132)نىواحي الىىدينور وهمىذان وكىىان هىو وأهىىل بيتىه شىىيعة ، وكىان لحسىىنويه أوالد سىبعة

عبد الرزاق وابو العالء وعاصم وابو عىدنان وبختيىار وعبىد الملىك . وسىنأتي علىى النجم بدر و

 هج . 362المزيد من أخباره عند ذكر دولتهم ، توفي سنة 

بن حسنويه بن الحسين الكردي البزريكاني أمير الجبل ، قتىل سىنة (134()133)ـ األمير أبو النجم بدر 1

 ودفن فيه .  وحمل إلى مشهد علي  101

بو عدنان بن حسنويه بن الحسين الكردي البزريكاني ، من أمراء الكورد ببالد الجبل ، وهىو مىن ـ ا 6

قبيلة شيعية تزامنت حكومتهم مع عصر بني بويه وكان ابو عدنان هىذا معاصىراً لعضىد الدولىة 

منهم ، وقد قتله عضد الدولة مع باقي اخوته بعد أن وفىدوا عليىه فىألقى علىيهم القىب  وأودعهىم 

 جن  م قتلهم بعد ذلك باستثناء بدر بن حسنويه .الس

. مىىن الشىىعراء 380تىىوفي بعىىد  (135)الشىىاعر أبىىو عبىىد هللا الحسىىين بىىن داود الكىىردي البشىىنويـ  2

شىعراء أهىل  المجاهرين في مداي  العترة الطاهرة عليهم السالم كما عىده ابىن شىهر آشىوب مىن

 "المناقىب"لكثيىر فىيهم المبثىوب فىي كتىاب ويشىهد لىذلك شىعره ا "معالم العلماء" كتابه في البيت

للسروي ، فهو في الرعيل األوو من حىاملي ألويىة البالغىة ، وأحىد شىعراء اإلماميىة الناهضىين 

 . (136)بنشر األدب

                                                                                                                                                                             
130
قاو ابن األ ير كان حسنويه مجدوداً حسن السياسة والسىيرة ضىابط األمىور منىع أصىحابه مىن التلصىص وبنىى قلعىة سىرماج  ـ 

ات . وقاو ابىن األ يىر أيضىاً : بالصخور المهندمة وبنى بالدينور جامعاً على هذا البناء وكان كثير الصدقة بالحرمين إلى أن م

كان حسنويه أميراً على جيش من البرزيكان يسمون البرزينية وكان خااله ونىدان وغىانم ابنىا أحمىد أميىرين علىى صىنف آخىر 

، فقام مقامه ابنه ابو الغنائم عبد الوهاب إلى أن أسره  312، وتوفي وندان سنة  310منهم يسمون العيثانية ، فتوفي غانم سنة 

 اذنجان وسلموه إلى حسنويه فأخذ قالعه وأمالكهالش
131
 ة بين همذان وخوزستان في الجباو .وهي كما في معجم البلدان قلعة حصين ـ 
132
هج : انه لما مات حسنويه في هذه السنة افترق أوالده من بعده فبعضهم انحاز إلى فخر  362قاو ابن األ ير في حوادب سنة  ـ 

ة ، وسار عضد الدولة في هذه السنة إلى بالد الجبل فاحتوال عليها وأتاه أوالد حسنويه فقب  الدولة وبعضهم إلى عضد الدول

 على عبد الرزاق وابي العالء وابي عدنان وأحسن إلى بدر وخلع عليه .
133
دولىة في شذرات الذهب قاو ابن الجوزي في شذور العقود : بدر بن حسنويه الكردي مىن أمىراء الجبىل لقّبىه القىادر ناصىر ال ـ 

وعقد له لواًء وكان يبر العلماء والزهاد واأليتام وكان يتصدق كل جمعة بعشرة آالف درهم ويصرف إلى االسكافة والحّذائين 

بين همذان وبغداد ليقيموا للمنقطعين من الحاج األحذية  ال ة آالف دينار ، ويصرف إلى أكفان الموتى كل شهر عشرين ألىف 

 ة آالف مسجد وخان للغرباء وكان ينقل للحرمين كل سنة مصىال  الطريىق مائىة ألىف دينىار درهم ، واستحدب في أعماله  ال

  م يرتفع إلى خزانته بعد المؤن والصدقات عشرون الف الف درهم .
هىج : "ان  147قاو ابن األ ير : "كان عادالً كثير الصدقة والمعروف كبيىر الىنف  عظىيم الهّمىة" . وذكىر فىي حىوادب سىنة  ـ 134

من أعيان خراسان قصدوا السلطان محمود سبكتكين وقالوا له الحج قد انقطع وقد كان بدر بن حسنويه وفي اصىحابك  جماعة

 أعظم منه يسير الحاج بتدبيره وماله عشرين سنة ". وسيأتي بع  أخبار أيام حكومته الحقا .
135
 . 38ـ  31  1تجد ترجمته مفصلة في كتاب الغدير للشيخ األميني : ج ـ 
بىىىىىىىىىىىىىىإ ني      ي بالهدال متمسكاً ــــرب تليآ  وينم عن مذهبه قوله :  ـ 136

 راقباً معشر بعد النبي 

   أبقى على البيت المطهر أهله       

 الباً ـبيوت قريش للديانة ط  

 هلِ ـن ذي الجىىـعىى المدينىىةِ  ابُ ـىىـب    ن أبي حسنٍ عَ  هالً جَ  النصِ  صرفَ يامُ   وقوله : 

 ووـمقف

م إذ ـلىىىىـالب العـــىىىىـلط    ا عوضـابهـن بـع اـــــة العلم مـمدين   

  ووـلم مســذو الع



بن محمد بن عنان)عناز( أو )عيار( ؛ توفي فىي شىهر  (137)ـ األمير حسام الدولة أبو الشوك فارس 8

مادحىاً لألئمىة علىيهم  (138)ن أميىرا فارسىاً أديبىاً شىاعراً بقلعة السيروان ، كىا 132رمضان سنة 

هىج : أرسىل الخليفىة المطيىع رسىالً  317السالم ممدحاً . وفي تاريخ ابن األ يرفي حوادب سىنة 

إلى خراسان لجصالح بين نوح بن أحمد السىاماني صىاحب خراسىان وركىن الدولىة بىن بويىه ، 

لكىردي وقومىه فنهبىوا قىافلتهم وأسىروهم  ىم فلما وصىلوا حلىوان خىرج علىيهم ابىن ابىي الشىوك ا

أطلقوهم ، فأرسل معز الدولة عسكراً إلى حلوان فأوقع باألكراد . وذكر ابن األ ير فىي حىوادب 

                                                                                                                                                                             

وه ـكمىىىا تفىىى     اً ــي معــي والولـــام علــــــــــمولى األن   

 لـن ذي العر  جبريــع

 نـــأخ مـوو لـــفضـالمــفب هـــولجل     قد خان من قدم المفضوو خالقه وقوله : 

يع ، وتمخضه في الوالء ، وانقطاعه إلى سادات األئمة صلوات هللا عليهم ، يظهر منه تضلعه في التشالذي من شعره و

 قوله : 
     انـير كتمـغ نـوو هللا مـاو رسـمق واسمعوا "الغدير"د ـيـع د شهدواـــوق

 أفضل اإلن  والجان يا فقالوا : بلى الناس كلهم ؟ أولى من : ألست بكم     

     النـعاب راً ـــوت جهـــالصــى بأعل الادـر ونــواد منبـأع ا بينـفقام خطيب

 انـــــعين و فـــبين خل اـــــم وبهمــــقل ةــأذل خرس ومــــــوالق درةــبحي    

     ألبان غصن في درـــل البـه كمثــبوج الً ــرع مقبــــأس مـا  ـمجيب بــفل

 للمصطفى  ان رـهـالط ارـــوص هـه إليـب ىـــم ارتقـبالترحيب   اهــــفالق    

     والدان :  القوم تاهلل ىـأقص صغى إلى القوو دـوق اوــــوق او بعضديهـــوش

 رانـعم ابن الكليم موسى نــهارون مـوبينه ك فرق بيني ال يــأخ علي    

     انيـمــإذا زرت جث ديـــي بعــى أمتـــد علــالخليفة في غ ووارب علمي و

 الشاني واغضب على الذي عاداه ادـــــه وعــــلافو ياً ـوإلى عل رب من اــفي    

 وله قوله من قصيدة : 

وليكم علي  : ألست لكم مولى ومثلي    أأترك مشهور الحديث وصدقه غداة بخم قام أحمد خاطبا ؟ 

 قلت واجبا دوق فوالوه

 وله قوله : 

 ودـالنواصب فضله مجح ولذي     دـعي الوالية لذي" الغدير"يوم 

 ودـــهـالمع ه وذلكـيــــف دــــالعه     بأنه اءـــالسم يـم فــــسيو ومـي

 طاع موطود وكف حسود لو     أضحت وسمه واألرض بالميراب

 وقوله : 

د عبدت ــــه الوصي فقــرت إلى وجـإذا نظ  خير الوصيين من خير البيوت ومن خير القبايل معصوم من الزلل

 لــوو وفي عمـربك في ق
137
بن شهر آشوب في معالم العلماء في شعراء أهل البيت المجاهرين وفىي الطليعىة مالىك الجبىل مىن الىدينور وقرميسىين ذكره ا ـ 

 آو سلجوق . تاريخوغيرها . وجاء ذكره في الكامل وفي 
 ومن شعر أبي الشوك قوله :  ـ 138

 علقـــت رسـائل فارس بن محمد   بمحمــــد و بحـــب آو محـــمــــد 

 ومنـار منــهـاج السبيل األقصـــد   مـد يـا مصابيـ  الدجى يــا آو أح

 وبكم إلى ســـبل الهـــداية نهتدي   لكم الحطيـــم وزمـزم ولكم منى

 سلّـم سلمـت علــــى األمام السيّد   يا زائــراً أرض الغــــــــري مسّدداً 

 وصـدق توددي واذكر له حبّي   بلّـــــت أمير المؤمنــــين تحيــــــــّتي 

 يابن الوصـــــــي ويا ساللة أحمد   وزر الحسين بكـــــــربالء وقل له

 أبداً يروح مـــــع الزمان ويغتدي   منّي السالم عليك يــــابن محمد

 والثاوين منكـم في بقيع الغــرقد   وعلى أبيك وجـــدك المخــــــــتار 

 ـى ذاك الرضاء المفردطوس علــ   وبأرض بغــــداد على موسى وفي 

 نجل التقي رّب العلى والســـــؤدد   وبسر من راء السـالم على التقي

 وبقائم مــــن آو أحمد في غــــــد   بالعسكريين اعتصـامي من لظى



بن علي بن مزيد بأخت أبىي الشىوك فىارس بىن  (139)هج فيها تزوج أبو األعز دبي  101سنة 

 عناز أمير األكراد .

عناز الكردي : هو من أهل بيت من الشيعة ، وكان األمير أبىو ـ األمير بدر بن مهلهل بن محمد بن  2

الشوك فارس بن محمد بن عناز عّم بدر مالكاً قرميسىين والىدينور وغيرهمىا معروفىاً بالتشىيع ، 

هج ملك أخوه مهلهل ما كان بيده ، ففارقه ابن أخيه سعدي ابن ابي الشىوك  138ولما مات سنة 

 ذه السنة أرسل مهلهل ولده بدراً إلى حلوان فملكها .فارس ، وجرت بينهما خطوب ، وفي ه

، تىوفي  (140)ـ األمير ابو الفوارس سرخاب بن بدر بن مهلهل الكردي المعروف بابن ابي الشوك 40

 هج. 100سنة 

 

 

 

؛ اخو ابو الشوك ، من أمراء الكورد الحاكمين بناحيىة  (141)ـ سرخاب بن محمد بن عناز الكردي 44

 قرميسين .

العسكر بن سرخاب بن محمد بن عناز الكردي : كىان مىن أمىراء بنىي عيّىار أو)عنىاز( وهىو  ـ ابو 47

 .  (142)ابن اخي ابي الشوك فارس بن محمد وكان ابوه سرخاب من أمرائهم أيضاً 

المتولىد  (143)ـ ابن حمدان محمد بن علي بن عبىد هللا ابىو سىعيد العراقىي الحلىي الجىاواني الكىردي 43

 ،  (144)، العالم األديبهج  164ة والمتوفي سن 168سنة 

: وهو  (146)ابن ابي فراس عيسى ابن ابي النجم حمدان بن خوالن الحلّي (145)ـ ابو الحسين وّرام 41

رفيع من األكراد الجاوانيين الحلّيين المستعربين ، والجىد األعلىى لهىذا البيىت هىو  (147)من بيت

                                                           
ن عن قاو ابن اال ير عن دبي  المزيدي هذا : ما زاو ممدحا في كل زمان مذكورا بالفضل واالحسان . وفي مجال  المؤمني ـ 139

 مصر انه كان جوادا ممدحا ومحط رحاو الرافضة . تاريخ
140
هج : كانت له أمواو كثيرة وخيوو ال تحصى وولىي اإلمىارة بعىده ابىو منصىور بىن بىدر 100قاو ابن اال ير في حوادب سنة  ـ 

لىى العىراق سىنة سنة ، وكان من جملة األمراء الذين صىحبوا السىلطان طغىرو بيىك حىين توجىه إ 430وبقيت اإلمارة في بيته 

 هج . 111
141
هج : فيها في شعبان سار سرخاب بن محمد بن عنىاز اخىو ابىي الشىوك إلىى البنىدنيجين 132ذكر ابن األ ير في حوادب سنة  ـ 

وبها سعدي ابن ابي الشوك ففارقها سعدي ولحق بأبيه ونهب سرخاب بعضها ، وكان ابن ابي الشوك قد أخذ بلىد سىرخاب مىا 

: ملك سعدي حلوان وسار إلى عمه سرخاب فكبسه ونهب ما كان  138متباينان لذلك ، وفي حوادب سنة عدا دزديلويه وهما 

 معه وسير جمعا الال البندنيجين فاستولوا عليها وقبضوا على نائب سرخاب بها وانهزم سرخاب إلى قلعة دزديلويه .
142
راد المربة وجماعة من عسكر سرخاب عليه ألنه أساء هج : فيها قب  األك 132ه في حوادب سنة تاريخقاو ابن األ ير في  ـ 

السيرة معهم ووترهم فقبضوا عليه وحملىوه إلىى ابىراهيم نيىاو السىلجوقي فقلىع إحىدال عينيىه وطالبىه بىاطالق سىعدي ابىن ابىي 

لىه الشوك وكان قد حبسه فلم يفعل وكان ابو العسكر ابن سرخاب قد غاضب أباه لمىا قىب  علىى سىعدي واعتزلىه كراهيىة لفع

 فلما أسر أبوه سرخاب سار إلى القلعة وأخرج سعدي ابن عمه وأحسن إليه وأطلقه .
143
وحاجي خليفىة فىي كشىف  73 44، وذكر له عمر كحالة في معجم المؤلفين : ج 728 6ذكره الزركلي في االعالم : ج ـ 

 ، كتاب الفرق بين الراء والغين . 4711 7الظنون : ج
144
ى الغزالي والحريري وأقام بإربل ورحل إلى فارس ومات في قريىة خفتيىان لىه كتىب منهىا : عيىون قدم بغداد صبياً وتفقه عل ـ 

 الشعر ، والذخيرة ألهل البصيرة ، وشرح مقامات الحريري وكان قد قرأها على مؤلفها الحريري .



مىر علىى طريقىة أهىل بيتىه فتربىى تربيىة األمير وّرام الكىردي الجىاواني هىذا، نشىأ وّرام أوو األ

عسكرية وصار أميراً من األمراء العسكريين ،  م ترك سلك الجندية وزهد في الدنيا وانصرف 

 . . توفي يوم الجمعة وحمل إلى لكوفة فدفن في مشهد علي (148)إلى الدراسة والعلم

 نواحي همذان .  من أمراء الكورد ببالد الجبل وهي (149)ـ الحسين بن مسعود الكردي 41

، مىن (150)السادس ـ الحسين بن ابي طاهر احمد بن محمد بن الحسين الجاواني، من علماء القرن 46

 الجاوانيين اكراد الحلة . 

 . (151)ـ حسام الدين ابو فراس الحلي الكردي الورامي  42

لمعىروف بىابن ـ الشيخ محمد بن الحسن بن محمد بن كحيل بن سلطان العارفين األدرازي الحلي ا 48

 هج.  621كان حياً سنة  (152)نعيم من علماء القرن السابع

 . (153)ـ محمد بن ابي الهيجا بن محمد ، والي دمشق  42

 .  (154)ـ الشيخ محمد تقي بن محمد الملقب بمال كتاب الكردي النجفي االحمدي البياتي 70

 (156)حمىىىدي البيىىىاتيابىىىن الشىىىيخ محمىىىد تقىىىي ابىىىن مىىىال كتىىىاب الكىىىردي األ (155)ـ الشىىىيخ جىىىواد 74

هىج ، وكانىت وفاتىىه فىي النجىىف ودفىن فىىي داره  4762النجفىي ، كىىان حيىاً سىىنة  (157)الحلىواني

 بمحلة العمارة وقبره معروف . 

                                                                                                                                                                             
145
ن أوالً جندياً على طريقة سوية قاو ابن الساعي في المختصر : ابو الحسن وّرام ابن ابي فراس الحلّي شيخ زاهد متعبد كا ـ 

فهداه هللا تعإلى إلى التوبة واإلنابة فتحرك جميع ما كان فيه ولزم باب هللا عز وجل وانعكف على الخير والعبادة وقراءة القرآن 

 المجيد ومداومته الصوم وكثرة صالة النافلة ، فعظم في أعين الناس وصار تقصده األكابر للتبرك به
146
 . 712  4في مستدركات األعيان : جتجد ترجمته  ـ 
147
أنجب هذا البيت رجاالً تولّوا أعماالً عسكرية وإدارية مثل : األمير ابي الهيج عبد هللا بن الحارب بىن وّرام ممىدوح ابىن جيىا  ـ 

مع األمىراء الشاعر الحلي ؛ و األمير ابن مجير الدين جعفر أخي وّرام ، وابن أخيه حسام الدين جعفر . وللوّراميين مصاهرة 

المزيديين ومع بع  األسر العلمية ، فقد كان ابو النجم جىّد وّرام ابىن خىاو األميىر سىيف الدولىة المزيىدي ، وكىان الشىيخ ابىو 

السيد رضي الدين بن طىاووس بنىت وّرام وهىي تنتهىي بالنسىبة مىن أم  جعفر الطوسي متزوجاً بنت مسعود بن وّرام ، وكانت

ر الطوسي من زوجته بنت مسعود بن وّرام ، وأم ابىن إدريى  الحلّىي ينتهىي نسىبها مىن قبىل األم جهة األم إلى الشيخ ابي جعف

 إلى الشيخ الطوسي من زوجته بنت مسعود .
148
 له من المؤلفات تنبيه الخواطر ونزهة الناسر ، وكتاب المجموعة . ـ 
149
حسىنويه أميىر الجبىل إلىى الحسىين بىن مسىعود هىج : انىه فىي هىذه السىنة سىار بىدر بىن  101ذكر ابن األ ير في حىوادب سىنة  ـ 

الكردي ليملك عليه بالده فحصره بحصن كوسحد فضجر أصحاب بدر منه لهجوم الشتاء فقتله طائفة منهم وتركوه وساروا ، 

 ليدفن فيه ففعل ذلك . فنزو الحسين بن مسعود فرآه ملقى على األرض فأمر بتجهيزه وحمله إلى مشهد علي 
150
، ذكره صاحب الذريعة ، والسىيد ابىن طىاووس نقىل عنىه كثيىرا  ر الهدال والمنجي من الردال في فضائل علي له كتاب نو ـ 

 في كتابه التحصين .
151
فقاو : " وفيها هرب أميىر حىاج العىراق وهىو حسىام الىدين  677ترجمه في األعيان وقاو : ذكره ابن األ ير في حوادب سنة  ـ 

هىو ابىن اخىي الشىيخ ورام وكىان عمىه مىن صىالحي المسىلمين وخيىارهم مىن أهىل الحلىة ابو فراس الحلىي الكىردي الىورامي و

السيفية ، فارق الحاج بين مكة والمدينة وسار إلى مصر ، حكى لي بع  اصدقائه انه انمىا حملىه علىى الهىرب كثىرة الخىرج 

 . في الطريق وقلة المعونة من الخليفة ولما فارق الحاج خافوا خوفاً شديداً من العرب "
152
 له كتاب شرف المزية في المدائ  العزية أو أني  الجلي  وفرصة األني  في مدح بع  أمراء الحلة . ـ 
153
، قاو : ترجم له الصفدي في الوافي بالوفيات وقىاو األميىر الفاضىل  717 3ترجمه صاحب مستدركات اعيان الشيعة : ج ـ 

تمائة بإربل وقدم الشام شاباً واشتغل وجال  العز الضرير وكىان عز الدين الهذباني اإلربلي والي دمشق ولد سنة عشرين وس

واألدب والكىالم وهىو معىروف بالتشىيع والىرف  ، وكىان شىيخاً كرديىاً مهيبىاً يلىب  عمامىة مىدورة  تاريخجيد المشاركة في ال

 هج .200ويرسل شعره على كتفيه ، ولي دمشق فكان جيد السياسة مات بالسوادة التي في رمل مصر سنة 
154
وصفه الفاضل النوري في كتابه دار السالم : بالشيخ العالم العامل الكامل عمىدة الفقهىاء األطيىاب . وفىي اليتيمىة الصىغرال :  ـ 

 الشيخ تقي بن مال كتاب الكردي النجفي من العلماء األفاضل .



ابن الشيخ جواد ابن الشيخ محمد تقي ابىن مىال كتىاب الكىردي النجفىي . تىوفي  (158)ـ الشيخ مهدي 77

ولىم ينقىل خوفىاً مىن الحجىازيين ، كىان  بنجد في طريق العراق آتيىاً مىن الحىج ودفىن حيىث مىات

يضرب بتقواه المثل أخذ عن السيد جواد العاملي والشيخ محمىد رضىا نجىف ، كىان والىد الشىيخ 

مال كتاب من جباو حلوان التي تسمى اليىوم جبىاو الفيليىة بشىت كىوه وهىي بىالد الكىورد وانتقىل 

 محمد تقي . ولده مال كتاب إلى النجف وتوطنها فولد له الشيخ مهدي والشيخ

ـ أمىىان هللا خىىان والىىي كردسىىتان المعىىروف ، وقىىد ألىىف الميىىرزا عبىىدهللا المشىىتهر برونىىق تذكرتىىه  73

 لشعراء كردستان وسماه "حديقه أمان اللهي" باسم أمان هللا خان الوالي هذا .

 لىههىج  4763ـ حسينقلي خان ابن أمان هللا خىان والىي كردسىتان المتىوفي فىي ريعىان شىبابه سىنة  71

 ديوان شعر باسم "ديوان حاوي السندجي" .

: من ر ساء أكراد آذربيجان الغربية الذين نزحوا اليها  (159)ـ محمود خان بن شهباز خان الدنبلي 71

قديماً من شماو العراق وكان آبا ه حكام آذربيجان في العهد الصفوي ، سكن طهران  ىم نصىب 

 يوان "خاور دنبلي" ، ، له د 4760حاكماً للرستان واصفهان ، مات سنة 

ومىات فىي  4783ـ أمير مجاهد بن حسينقلي خان من ر ساء البختيارية في جهار محاو ولد سىنة  76

 ، له ديوان يوسف بختياري .هج  4316سجن بهلوي سنة 

ـ حسين قلي خان بن مصطفى قلي خان بىن الحىاج شىهباز خىان الكلهىري الكرمنشىاهي المىتخلص  72

هىج ، شىاعر أديىب وهىو تلميىذ األديىب الشىاعر  4303وتىوفي سىنة  4712بسلطاني . ولد سىنة 

الحاج ميرزا محمد الملقب ببيدو الكرمنشاهي لىه عىدة كتىب ، منهىا باغسىتان وهىو ديىوان شىعر 

بالفارسية ، ومطلع الشعراء أيضاً فارسي في تىذكرة شىعراء عصىره ، وتمثىاو البىديع ، مثنىوي 

شكرستان وديوان سلطاني بختياري ونجاة الثقلىين  على زنة مخزن االسرار للنظامي ، وديوان

 ، ونور اليقين وغيرها من الكتب . في مقتل الحسين 

ـ عباسقلي خان كلهر ، اخو شىهباز خىان ، لىه كتىاب" شىرح تشىري  األفىالك للبهىائي" تىوفي سىنة  78

 هجـ.  4723

                                                                                                                                                                             
155
ورعاً زاهداً عابداً أخذ عن الشيخ جعفىر صىاحب  كان عالماً فاضالً فقيهاً أصولياً محققاً مدققاً متبحراً في الفقه مصنفاً محرراً  ـ 

كشف الغطاء وابنه الشيخ موسى وعن السىيد جىواد العىاملي صىاحب مفتىاح الكرامىة .. وأخىذ عنىه كثيىرون وكىان جيىد البيىان 

، وأبىوه حسن العبارة ال ينازع في فضله وتقواه ، ووصفه الفاضل النوري في كتابه دار السالم بالشىيخ الجليىل والعىالم النبيىل 

وجده من العلماء األفاضل ، له من المؤلفات : كتاب الشافي ، واالنوار الغروية فىي شىرح اللمعىة الدمشىقية ، وتتمىيم مشىارق 

 الشموس في شرح الدروس .
156
 بيات حسب القاموس بلدة قرب واسط . ـ 
157
 ي النجف ونشأ بها وسكنها حياً وميتاً ،الحلواني نسبة إلى جباو حلوان ، أصل عشيرته من أكراد جباو حلوان ؛ ولد هو ف ـ 
158
قاو الفاضل النوري في كتابه دار السالم : هذا الشيخ جليل القدر عظيم الشأن كان مىن وجىوه الطائفىة الحقىة الىذي ينبغىي أن  ـ 

ة علىى مىن ال تفتخر بهم وله في الزهد والتوكل مقام ال يصل اليه إال األوحدي من العلماء وقد كان أسوة للسالكين بفعلىه وحجى

 يشتغل بإصالح حاله .
159
 . 782  2ج 4وقد ترجمه صاحب روضة الصفا وذكره الطهراني في الذريعة : ق ـ 



 4340متصوفاً توفي سنة ـ طهماسب قلي خان بن رستم خان من ر ساء إيل كلهر ، وكان عارفاً  72

 هج وله ديوان "وحدت كلهر" .

هج في بلىدة  4710ـ الميرزا ابراهيم بن الحسن بن علي بن عبد الغفار الدنبلي الخوئي ، ولد سنة  30

. كان من أكابر العلماء عا  سعيدا ولقي ربه شهيدا بذو نفسه في  4371سنة  (160)خوي وقتل

هرين ، من مؤلفاته : الدرة النجفية وهو شرح لىنهج البالغىة سبيل الدين واحياء آ ار األئمة الطا

 ، وشرح األربعين حديثاً ، وملخص المقاو في تحقيق أواو الرجاو ، ورسالة في األصوو.

ـ الميرزا رضا قلي خان الملقب بسردار أشرف ابن حسين قلي خان والي بشىتكوه الكىردي الفيلىي  34

رستان من قبىل الدولىة االيرانيىة إلىى أن تغلىب علىى تلىك ، ولي بعد ابيه حسين قلي خان والية ل

الوالية الشاه رضا بهلوي فجعلها خاضعة للحكىم االيرانىي بعىد مىا كانىت اقطاعيىة وأقىره عليهىا 

مدة  م انتزعها منه ، وخرج من البالد فسكن بغداد ، له كتاب أني  المسىافر فارسىي فىي تربيىة 

سط القوو في تاريخ والة فيلىي وفىت  لرسىتان مطبىوع الحيوانات التي يصطاد بها وفي مقدمته ب

 . 4332سنة 

ـ محمىد علىي بيىىك، كىان بشىيراز وهىو مىىن الطائفىة الفيليىة لىه ديىىوان باسىم"اختر شىيرازي" مىىات  37

 (161)هـ4307سنة

 

 

 

 

ـ الشاعر نصر هللا سعدوند : المعروف بـ"مال بريشىان" ، لىه ديىوان صىغير باسىم "بريشىان نامىه" 33

 الكردية فيه المواعظ واالخالقيات واألمور االعتقادية .  ، باللغة(162)

: المعاصىر لفتحعلىي شىاه قاجىار ، مىن مشىاوري  (163)ـ غالم رضا خان اركوازي ابن حسن بيك 31

حسن خان والي بشتكوه ، وكان من اكابر شعراء الكورد الشىيعة لىه اشىعار فىي مرا ىي ومىدائ  

 . (164)كثيرة في المناجاة ومن شعره باللغة الكورديةاهل البيت عليهم السالم وله أيضاً اشعار 

                                                           
160
قتله بع  أشرار االكراد في حوادب المشروطة في أيامها في خوي قبل صالة الظهر في داره وحملت جنازته إلىى النجىف  ـ 

 في النجف . االشرف ودفن بوادي السالم
161
 . 64  2ي الذريعة : جكما ف ـ 
 مؤسسة أهل البيت ، أوله :  64ج ذكر في مجلة ترا نا ـ 162

ابتىىىىىىىىىىىىىىىىدا     من زبســم هللا مــن زبســـم هللا       

 مكــــم مـــن زبســـــم هللا

نىىىىىىىه اراي     بريشان نامه ذكر مكـم باهلل       

 هرك  بي فـنا فاهلل

خىىىىىىىىىىىىىىىاك     روي رحمــتت كــرد ايمنت      

 عفو عني وحين القاكوال
 . 116:   ايالم وتمدن ديرينه آن؛ ترجمه ايرج افشار في كتابه  ـ 163
 :  116كما ورد في كتاب ايالم وتمدن ديرينه   ـ 164



ـ آيىىة هللا الشىىيخ عبىىد الىىرحمن الحيىىدري اإليالمىىي ، الفقيىىه الزاهىىد العابىىد ، أحىىد كبىىار األعىىالم فىىي  31

النجف األشرف، عا  رحمه هللا تعإلى حياة زهد وتقشف بعيىداً عىن اإلعىالم متجنبىاً الشىهرة ، 

ي زيىاراتي لىه إالّ اعجابىا بمىا حبىاه هللا مىن خصىاو حميىدة مىن زرته مراراً رحمه هللا فما زادتنى

تقوال وزهد وتواضع . لم يسلم قدس هللا نفسه من حقد حىزب البعىث الحىاكم ومضىايقاته إلىى أن 

تم ترحيله إلى ايران قسراً في جملة من رّحل من األعالم ، فاستقّر رحمه هللا في بلدة ايالم يبلّت 

ين الحنيىىف ولقىىي ترحيبىىاً منقطىىع النظيىىر مىىن لىىدن أهىىالي إيىىىالم شىىرع هللا وينشىىر تعىىاليم الىىد

والمحافظىىات المجىىاورة . ولىىم يىىأو جهىىداً فىىي مقارعىىة الحكومىىة الشاهنشىىاهية فىىي ايىىران إلىىى أن 

قامت الثورة االسالمية فانتخب عضواً فىي مجلى  الخبىراء وشىارك فىي سىّن القىانون األساسىي 

ب التي فرضىها حىزب البعىث بقيىادة صىدام حسىين للجمهورية اإلسالمية ، كما اشترك في الحر

على الجمهورية اإلسالمية وعبأ جماهير العشائر في منطقة الحدود وعلمت أنه قّدس سّره كىان 

يخرج بنفسه الشريفة رغىم كبىر سىنه ومرضىه لتفقىد الجبهىات فسىالم عليىه يىوم ولىد ويىوم مىات 

 ويوم يبعث حياً .

 

 

                                                                                                                                                                             

 آي شهســــــــــــوار كننـــــدي خيبر    كنــنـــــدي خيـبــــــر هــــــــــــــان

 دخيلــــن ساقي سرجشمه كـو ـر   أمــــــــانــــــــن أمير كشنــــدي عنتر 

 داد دلـــدو ســــــوار ديو بنـــد دوران    فرياد فريـــــــــاد رس ارجني سلمان

 ديــــده م ديـــده بــــان راه نجــا تـن    جمــم جمـــه راي معجـــز نمـــا تـن

 بو بهشـت ز عطـــر كــرانبـــها تن    خــازن خوشه جين خـوان يعما تن

 ميكائيـــــل صـــــانع نخـش جليـتن    جــــــبرئيــــل نــاجـي نـــــاد عليــتن 

 لطف حــق حامــــل راي معــراجتن    طـه طـــرح وصف طـــّري تــاجـتن

  ـا بـن و سيــني بي قـــــــرينـــــه تن    عـــــلــــــم لدنـــي  بـت ســـــينه تن

 سحاب صـرعي صوت سهـمناكتن    نور باكــــتن خــــورشيد ز لمعـــــي

 نـه ســــمـــــا و َســَمــــك خبر دارنـي    نه شـش جهت تــــو هوشيـــــار نـي 

 ابتــد ومــــــــدح تـــــو كــــويا مبو    نباتــــات نه بطـن خـــاك رويـا مبو

 مـا جـان شاي نصـرت مآبزوبـابت     تيــــت تـــــوز ابــــز سفـــــر دادن آب





 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 

 ومات الكورد الشيعةأخبار بع  حك

 

 ـ حكومة آو حسنويه :  4

للهجرة ، وكان الحكم بيىد اخىواو حسىنويه إلىى سىنة  788ابتدأت دولة هذه الطائفة الشيعية سنة 

هج ، وعند وفاة خاليه ونداد وغىانم انتقىل الحكىم إلىى حسىنويه بىن حسىين البرزيكىاني ، وشىملت  310

 . (165)مغان وبع  اطراف آذربيجان إلى حد شهرزورمملكته نواحي الدينور وهمذان ونهاوند والدا

كىىان حسىىنويه عظىىيم السياسىىة حسىىن السىىيرة مىىا ذكىىره مىىؤرخ إالّ ومدحىىه ، بنىىى أصىىحابه قلعىىة 

، وكىان ديّنىاً كثيىر الصىدقة بىالحرمين (166)سرماج بالصخور المهندسة ، وبنىى بالىدينور جامعىاً كىذلك

  وقد ذكرنا بع  صفاته في ترجمته في الفصل السابق .

ولما ملك بنو بويه البالد واختص ركن الدولة البويهي بالري وما يليىه ، كىان حسىنويه يعاضىده 

ويناصره على عدوه وركن الدولة يرعى ذلك في حسىنويه ، واسىتمر الحىاو فىي هىذه المهادنىة إلىى ان 

ذه وقعت واقعة بين حسنويه وبين ابن مسىافر وهىو مىن قىواد الىديلم وكبىارهم ، وتمكىن حسىنويه فىي هى

المواجهة من التغلب علىى ابىن مسىافر وتحصىن ابىن مسىافر بمكىان فحاصىره حسىنويه وكىاد أصىحاب 

 حسنويه أن يهلكوه لكنه تركه .

امتع  ركن الدولة البويهي لذلك ، وأدركته نغرة العصبية ، فبعث وزيره ابا الفضل بن العميد 

وزير همىذان وضىيق علىى إلىى همىذان لالقتصىا  مىن حسىنويه ، فنىزو الىهىج  312في عساكر سنة 

 .(167)حسنويه ، لكن الوزير مات قبل اكماو مهمته ، فصالحه ابنه ابو الفت  على ماو ورجع عنه
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من األوالد منهم ابىو العىالء عدداً  ، وخلفهج  362استمر حسنويه في الحكم إلى أن مات سنة 

قلعة سرماج ومعه األمواو وعبد الرزاق وأبو النجم بدر وعاصم وأبو عدنان وبختيار ، وبختيار كان ب

والذخائر كما اختلف األخوة في المواقف مما سبب ضعف دولتهم . وذلك لوقوع الفتنة والنزاع بين آو 

بويه وتصارعهم على السلطة فانحاز بع  أوالد حسنويه إلى عضد الدولة وبعضهم إلى فخىر الدولىة 

 وبعضهم إلى غيرهما .

دولة فاستولى على همىذان والىري  ىم عىرج علىى واليىة سار عضد الدولة إلى قتاو أخيه فخر ال

حسنويه بسبب انحياز ابنائىه عنىه فىافتت  نهاونىد والىدينور وسىرماج وأخىذ مىا فيهىا مىن ذخىائر وكانىت 

 جليلة المقدار وهكذا تمزق ملك حسنويه وتمكن عضد الدولة من أكثر بالدهم .

وابو العالء وابو عىدنان وابىو الىنجم  بعد هذه الوقائع وفد بع  أوالد حسنويه منهم عبد الرزاق

بدر على عضد الدولة ، فألقى القب  على الثال ة األوو وأودعهم السىجن  ىم قىتلهم بعىد ذلىك واسىتثنى 

مىىنهم أبىىا الىىنجم بىىدر فخلىىع عليىىه وواله علىىى األكىىراد وقىىواه بالرجىىاو فضىىبط تلىىك النىىواحي واسىىتقام 

 .(168)أمره

م الدولة زمام األمور في بغداد ، فامتع  من ذلىك وعندما مات عضد الدولة تملك ابنه صمصا

أخوه مشرف الدولة بن عضد الدولة فتوجه بجيشه إلى بغداد وانتزعها من يد أخيه صمصام ،  م جهز 

هجـ جيشاً لقتاو بدر بن حسنويه بقيادة االمير قراتكين ، وتالقى مع بدر علىى 322مشرف الدولة سنة 

توارال عن االنظار فلم يتلقوه ، ونزو جيش مشرف الدولىة فىي ، انهزم بدر حتى (169)وادي قرميسين

معسكر بدر وخيامه وفجأة كّر بدر عليهم فأعجلهم عن الركوب وفتىك فىيهم واحتىوال علىى مىا معهىم ، 

 ونجا األمير قراتكين في فّل من جيشه إلى جسر النهروان  م لحق به المنهزمون ودخل بغداد .

الجبىىل وقويىت شىىوكته واسىىتفحل أمىره ولىىم يىىزو سىىاهراً اسىتولى بىىدر بىىن حسىنويه علىىى أعمىىاو 

، وكناه القادر بأبي النجم ولقبه بناصر الدولة وعقىد لىه هج  388عزيزاً ، وقلّد من ديوان الخالفة سنة 

 . (170)لواًء وأنفذه إليه كما ذكره ابن كثير

ابن وقد وصفه المؤرخون بأحسن وصف وذكروا محامد أخالقه ، ويكفي ما ذكرناه من وصف 

 كثير له بأنه كان من خيار الملوك وأن بالده في غاية األمن والطيبة .

كان لبدر بن حسنويه عالقة حميمة بالوزير الصاحب اسماعيل بن عباد الطالقاني الذي كان من 

أكابر وزراء الدولة البويهية وأوو من لقب بالصاحب من الوزراء ، ألنه صحب مؤيد الدولة بن بويىه 

السىيد ابىن طىاووس ه قالىانظىر مىا ماه الصاحب ، وكان الصاحب أيضاً كثير الثقة ببىدر، منذ الصبا فس

 .(171) الحسني
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، العلماء في االرض مثل النجوم في السماء ، فقاو فىي هىذا المجمىوع ، ان وسلم ـ صلى هللا عليه وآله ـ اوله حديث عن النبي 



 ـ دولة بني عيّار ـ زعماء طائفة الشاذنجان :  7

كان ابو الفت  محمد بن عيار )عنان( أمير الشاذنجان مىن األكىراد الشىيعة ، حكىم مدينىة حلىوان 

، وافقىىت إمارتىىه أيىىام (172)يىىراً وعلىىى قومىىه عشىىرين سىىنةوضىىواحيها إلىىى شىىهرزور ، وأقىىام عليهىىا أم

، فقىام مقامىه ابنىه ابىو هىج  104حكومة بدر بن حسنويه وبنيه ، واستمر في إمارته إلى أن توفي سىنة 

الشوك فارس بن محمد ، وكان مدة حكومته ستة عشر عاماً ، بعثت الحكومىة مىن بغىداد أيىام حكومتىه 

 الحصينة إلى أن أصل  حاله مع الوزير فخر الملك . (173)لوانالعساكر لقتاله فقاتلهم وامتنع بح

للهجرة ، زحف الغىز نحىو بىالد الىري ، وملكىوا همىذان وعىا وا فىي نواحيهىا إلىى  170في سنة 

استراباذ وقرال الدينور ، فخرج اليهم ابو الفت  ابن ابي الشوك وقاتلهم فهزمهم وأسر منهم جماعىة  ىم 

للهجىىرة ، اسىىتولى ابىىو الشىىوك علىىى  130. وفىىي سىىنة (174)اهمعقىىد الصىىل  معهىىم علىىى اطىىالق أسىىر

، وبعث عسكراً إلى أرمينية ، فقاتلوا من سفروا به وانتهىوا إلىى خولنجىان فحاصىروها (175)قرميسين

وملكوها عليهم . ولما سهر طغرو بيىك السىلجوقي أرسىل أخىاه ابىراهيم اينىاو مىن كرمىان إلىى همىذان 

هيم ايناو همذان  م سىار إلىى قرميسىين ، فتراجىع أبىو الشىوك إلىى للسيطرة على هذه الناحية فملك ابرا

                                                                                                                                                                             

مىرة واحىدة بىالرال ويعىرض عليىه حوائجىه الصاحب كان يتعصب لالمير بدر بن حسنويه ، وكان يلقى الصاحب في كل عام 

فيقضيها ، وإذا أراد االنصراف ، احسن خلعه وصرفه أحسن صرف ، فلمىا انتهىى عمىره نظىر الصىاحب بالمولىد ، وعلىم ان 

العمر تناهى ، وان االجل تداعى واالمل تىواهى ، ارسىل إلىى بىدر بىن حسىنويه واسىتدعاه إليىه وقضىى كىل حاجىة كانىت لىه ، 

رت ان كل ما أراد االنصراف حضر عند الصاحب وقبل يده وخرج منصرفا ، ولما كانت هذه الكرة االخيرة وكانت العادة ج

، فحضىر بىدر بىن حسىنويه  ىوسىق خرج الصاحب إلى ساهر الري ، وكان الفصل خريفا ، فوقف وسط قراح قد بىذر خريفيىاً 

رج بشىغل ، فبىادر إليىه وتوحىل وجعىل يعىالج وحىل ان الصاحب قد خ على العادة دار الصاحب ليقبل يده وينصرف ، فقيل له

ها االميىر لىم خرجىت وسىقيت يالقراح بالخفين والجوربين حتى وصل إلى الصاحب واهوال ليقبل يده فامتنع وقاو له أتدرال أ 

 يجزع جزعىاً قاو ال قاو النها آخر االلتقاء بيننا فان اسماعيل بن عباد يموت بعد مائة و ال ة أيام فإذا قضىى فىان الشاهنشىاه سى

بالعباس الضبي فإذا بلغك ايها االمير  ويجل  في العزاء سبعة أيام ،  م ان اعداء الصاحب سيشيرون عليه بان يستوزر شديداً 

أرشدك هللا انه قد قب  عليه فف  خىتم هىذه االنبوبىة وافتحهىا واقى  حىق اسىماعيل بىن عبىاد فىي العمىل بمىا فيهىا ، واعطىاه 

شديداً وقاو هذا آخر العهد منا وتفرقا ، فلما انقضت مائة و ال ة أيام قضى الصاحب نحبىه فجىزع  ءً انبوبة فضية ،  م بكى بكا

عليه فخر الدولة ابن بويه جزعا شديداً وجل  في العزاء سبعة أيام  م ان وجوه الدولة ساروا إليه وسالوه الخروج من العزاء 

والدولة لي  لهىا نظىام وال اسىتقرار بفقىد كىافي الكفىاة ، فقىالوا عىن بكىرة فقاو لهم كيف السبيل إلى ذلك وانا ال اقر في قرار ، 

 فقد الصاحب ال يغني وال يجدي ، ولكن ولده ومعشوقه أبو العبىاس الضىبي ال يقصىر عنىه اصىالً بابيهم أيها الشاهنشاه الجزع 

فانىه خريجىه الكىافي الىوافى فقبىل  وفضال وله في التصرف ا بت قدم وفي كي  الرأي أطوو يد ، فاستوزره ، وسداداً  وفصالً 

هذا الرآي منهم وأرسل إلى اصفهان واستحضر ابا العباس الضبي فواله الوزارة وقلده الوالية ، فلما مضىى عليىه سىنة مشىى 

االعداء وسعوا فيه فقب  عليه واتصل الخبر ببدر بن حسنويه فف  ختم تلك االنبوبة وفتحها فوجد فيهىا رقعىه مكتوبىة بخىط 

بسىم هللا الىرحمن الىرحيم : أيهىا االميىر الىوفي أبىو الىنجم بىدر بىن حسىنويه اعىزك هللا ان اعىادي :   بن عبىاد نسىختهاالصاحب 

اسماعيل بن عباد أرادوا ان يشمتوا ويشنعوا لعداوتهم ابا العباس الضبي خلصه هللا وحماه وابقاه ، فقد قب  عليىه واسىماعيل 

ل وكىذلك سىائر اصىحاب االطىراف والمرغىوب إلىى همىه االميىر ابىي الىنجم ان عالم عارف ان بىدرا يسىتعان بىه بعىد اسىماعي

يخلص ابا العباس بروحه واصحابه ويقضي فيه حق اسماعيل فقد علم انه ال يتعذر على غرمىه ذلىك ان شىاء هللا فارسىل بىدر 

اس قىد استقصىي مالىه الجواسي  إلى الري وكان قد استقصى وكذلك صاحب طبرستان وغيره فاخبره الجواسي  ان ابىا العبى

وكسىر الحىب  واخىرج ابىا العبىاس  وهو مطالىب بروحىه محبىوس ، فركىب بعسىكره حتىى اصىب  الىري فىدخلها نهىارا جهىاراً 

 328" ولم يبرح الضبي ببروجرد من أعماو بدر بىن حسىنويه حتىى مىات سىنة وحمله معه إلى نعمته  الضبى واركبه حصاناً 
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حلوان معقله القديم ، واستولى ايناو على قرمسين ، فقدم ابو الشوك أهله وذخيرتىه إلىى قلعىة سىيروان 

 .(176)وأقام بها

تراسل أبو الشوك وأخوه مهلهل وكانا على خصام ، وكان ابو الفت  ابن ابي الشوك اسىيرا عنىد 

ل فمات في سجنه فأرسل مهلهل جثته إلى ابي الشوك وحلىف لىه أنىه لىم يقتلىه وقىاو إن  بىت عمه مهله

قتلىىي لىىه فأقتىىل ابنىىي أبىىا الغنىىائم بثىىأره ، فقبىىل أبىىو الشىىوك ورضىىي ، واصىىطلحا علىىى دفىىاع اينىىاو عىىن 

 .(177)أنفسهما

اد ، فقىام مقامىه أخىوه مهلهىل واجتمىع اليىه األكىرهىج  132توفي ابو الشوك بقلعة سيروان سىنة 

سىار مهلهىل بجيشىه إلىى قرميسىين فاسىتعادها مىن السىالجقة ، وبعىث مهلهىل ابنىه هىج  138وفي سىنة 

تمكن ابراهيم اينىاو  132وفي سنة  محمدا إلى الدينور وكان بها عساكر ايناو فهزمهم وملك الدينور .

ن وضىربت من الكّر على هذه المنطقة فسىيطر علىى حلىوان والبنىدنيجين وحاصىر قلعىة قلعىة السىيروا

لكن مهلهل  سراياه في البالد وانتهت إلى قرب تكريت ، واستأمن أهل قلعة سيروان إلى ايناو فملكها .

، فأحسىىن اليىىه طغىىرو وأقىىّره علىىى اقطاعىىه السىىيروان وداقوقىىا هىىج  113سىىار إلىىى طغرلبيىىك سىىنة 

 .(178)وشهرزور والصامغان

كنىت مىن القضىاء علىى الوجىود وهكذا اندرجت هذه الحكومة تحت سىلطان السىالجقة بعىد أن تم

 البويهي في كل مكان ومن إحكام سيطرتها على بغداد من كل ناحية . 

 

 ـ حكومة األتابكية أو اللر الصغير أو لرستان الفيلي :  3

هج ، في عهىد الملىوك القاجاريىة وردحىاً مىن  4006ـ  120حكمت هذه الطائفة خالو السنوات 

بيشىىكوه ولرسىىتان وايىىالم ، وفيمىىا يلىىي خالصىىة عىىن أدوار الحكىىم الصىىفوي ، فىىي منطقتىىي بشىىتكوه و

أوو من استلم زمام األمور منهم هىو اتابىك  (179)حكومتهم انتقيناها من كتاب ايالم لمؤلفه ايرج أفشار

شجاع الدين خورشيد ابن ابي بكر محمد ،  م ابن اخيه سيف الىدين رسىتم ومىن بعىده شىرف الىدين بىن 

محمد  م عىز الىدين كرشاسىف وهىو اخ شىرف الىدين  ىم حسىام الىدين خليىل  ىم بىدر الىدين ابي بكر بن 

مسعود  م تاج الدين شاه  ىم حكىم األخىوان فلىك الىدين حسىن وعىز الىدين حسىين وهمىا ولىدا بىدر الىدين 

مسعود ومن بعدهما جاء جماو الدين خضر فقتل وجاء بعىده حسىام الىدين عمىر بيىك الىذي تنىازو عىن 

هج إلى صمصام الدين محمود اوو األمر  م قام ضده فقتله  م قتل به بأمر من غازان  623الحكم سنة 

هىج فتولىت  206خان. ومن بعد صمصام عيّن عز الدين محمد حاكما على اللر اتلصغير وتوفي سىنة 

هىج  242زوجته دولت خاتون الحكم بعىده ، وعزلهىا السىلطان ابىو سىعيد آخىر سىالطين المغىوو سىنة 

هىج ، وخلفىه فىي الحكىم ابنىه شىجاع  270عز الدين حسين ولىم تىدم حكومتىه فتىوفي سىنة وعين مكانها
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الدين محمود ومن بعده ابنه ملك عز الدين بن شجاع الدين محمود ، وفي أيامىه هجىم تيمىور لنىك سىنة 

على لرستان فألقى القب  على ملك عز الدين وابنه سيدي احمد إال انه اطلق سراحهما لحراجة  281

ع في لرستان ، إال ان اتباع تيمور قتلوا ملك عز الدين وفّر ابنه سيدي احمىد إلىى الجبىاو وبىدأ األوضا

بمقاومة جيش تيمور في جباو المنطقة ، لم يعين تيمور أحدا من هذه األسرة لحكم اللىر مىدة معارضىة 

هم قتلوه بعد ذلك . سيدي أحمد ، لكنه وبعد وفاته عيّن أخاه شاه حسين حاكماً على اللر الصغير . إال ان

وعينو مكانه ابنه شاه رستم ، وعاصر حكم شاه رستم الحكومة الصفوية اال انه لم يظهىر مواالتىه لهىم 

إلى زمن طهماسب األوو وكان يىدفع خراجىه قبىل ذلىك إلىى والىي بغىداد المنصىوب مىن قبىل الحكومىة 

تم  العفو فعفى عنىه وأعىاده العثمانية ، إال ان طهماسب هجم على لرستان واسره وأودعه السجن فال

 إلى الحكم فتغير وال ه اليه .

وبعد موت شاه رستم استلم ابنه آغور زمام األمور وقد اسهر وفاءه لطهماسب وكان يعىد نفسىه 

هىىج ، قتىىل آغىىور فاسىىتلم أخىىوه جهىىانكير زمىىام الحكىىم لكىىن  210مىىن فىىدائيي طهماسىىب ، وفىىي سىىنة 

للقب  عليه فقتل في المواجهة . وجاء مىن بعىده ولىده  طهماسب حنق عليه وارسل جيشا من القزلبا 

شاه رستم الثاني فزاحمه في حكمىه أخىوه محمىدي وفىي معاهىدة صىل  بينهمىا تقاسىما السىلطة علىى أن 

يكون شاه رستم حاكم بيشكوه وأخوه محمدي حاكم بشتكوه ، لكن ذلك لم يدم بعد ان عاد الصراع بىين 

 قزوين وانفرد اخوه محمدي بالحكم . االخوين من جديد فهرب شاه رستم إلى

بعد وفات محمدي انتقل الحكم إلى ابنه شاهوردي خان لكن هذا األخير وقىع ضىحية موقفىه مىن 

هج ، وبموته انتهت  4006الصفوية فأجهز عليه الشاه عباس الصفوي والقى عليه القب   م قتله سنة 

 حكومة األتابكية .

 

 ـ حكومة والة بشت كوه :  1

هاء دور الحكومة االتابكية بمقتل شاهوردي خان بن محمىدي بىن جهىانكير علىى يىد شىاه بعد انت

عباس الصفوي ، اقتصرت الحكومة في لرستان على حكىم الىوالة المحليىين واختلىف فىي نسىب الىوالة 

وغيرهما ، وقائىل  (181)ونجم سلمان مهدي الفيلي (180)هؤالء بين قائل بأنهم من الفيلية كاسكندر بيك

، وادعىاء الىوالة انفسىهم تىارة االنتسىاب إلىى ربيعىة ، (182)العرب كىـ ) هنىري راولينسىون ( بأنهم من

 واخرال إلى العلوية من نسل ابي الفضل العباس بن علي بن ابي طالب عليهما السالم . 

وعلى أي حاو ال شك في ان حكومتهم كانت في موطن الشعب الكوردي وهىو مىا نبغيىه ونحىن 

ي في المنطقىة ونقتصىر فىي االشىارة الىيهم بىذكر فهرسىت بأسىماء الىوالة منىذ نبحث عن التواجد الكرد
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زمن االفشارية والزندية إلى حكومة بهلوي وعلى الترتيب ، ذكرهم الكثير من كتاب السىير والتىراجم 

 وهم كاآلتي : (183)والتأريخ واعتمدت على تسلسلهم كتاب ايرج أفشار

 او شاهوردي خان المقتوو ـ .ـ حسين خان بن منصور بيك ، ـ وهو ابن خ 4

 ـ شاهوردي خان ابن حسين خان . 7

 ـ علي قلي خان بن شاهوردي خان . 3

 ـ منوجهر خان ابن حسين خان . 1

 ـ حسين خان الثاني بن منوجهر خان . 1

 ـ شاهوردي خان ابن حسين خان الثاني . 6

 ـ علي مردان خان ابن حسين خان الثاني . 2

 اهوردي خان ابن حسين خان الثاني .ـ اسماعيل خان ابن ش 8

 ـ حسن خان ابن أسد خان ابن اسماعيل خان . 2

 ـ عباسقلي خان ابن حسن خان . 40

 ـ حيدر قلي خان ابن حسن خان . 44

 ـ علي خان ابن حسن خان . 47

 ـ حيدر خان ابن حسن خان . 43

 ـ حسنقلي خان ابو قدارة ابن حيدر قلي خان  41

بن حسين قلي خان . وهذا األخير هرب بعائلته وأمواله خوفىاً مىن أن يغىدر بىه ـ غالم رضا خان ا 41

 .(184)رضا خان بهلوي بعد ان تحس  سوء نية الشاه ، وأقام في منطقة علي الغربي

ـ يد هللا خان ابن غالم رضا خان : وهو الىذي أعلىن نفسىه واليىاً علىى بشىت كىوه بعىد غيىاب والىده  46

الطوائف المؤيدة له ، وحاوو اقتحام مقر القائد االنكليزي كوباو  وتمكن من جمع قوة كبيرة من

المسىىؤوو العسىىكري فىىي منطقىىة بشىىتكوه . سىىمع يىىد هللا خىىان بتحىىرك قىىوات الشىىاه مىىن كرمنشىىاه 

قاصدة بشتكوه ، ففضل الخىروج منهىا علىى المقاومىة ، فىالتحق بأبيىه فىي علىي الغربىي وانتهىى 

 بذلك حكم الوالة في هذه المنطقة .

 

نكتفي بمىا ذكرنىا مىن حكومىات الكىورد الشىيعة ، مىا دمنىا قصىدنا االختصىار ، علىى أن هنىاك و

حكومات أخرال أعرضنا عن التعرض لها مثل الحكومة النخوديىة فىي العىراق والحكومىة الديريىة فىي 

البصرة والحكومة الزندية في فىارس ومىن اراد التفصىيل فليراجىع كتىاب )الفيليىون ( تىأليف المرحىوم 

 لمان مهدي الفيلي ، ففيه المزيد عنها .نجم س
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 الفصل الثامن

 

 بع  طوائف الكورد الشيعة في العراق

 

نذكر في هذا الفصل اسماء بع  طوائف الكورد الشيعة المتواجدين في العىراق تلىك الطوائىف 

بىائهم التي ابتليت بويالت الساسة والحاكمين مع الزمن وهي تعىيش علىى أرض لىم تنفىك عىنهم وعىن آ

األولىىين مىىن قبىىل أن يىىذكر التىىأريخ شىىعب أكىىد أو سىىومر ، كمىىا سنوضىى  ذلىىك فىىي الفصىىل األخيىىر مىىن 

الكتىىاب ، نىىذكرها تبصىىرة لمىىن يريىىد أن يعىىرف بعىى  الشىىئ عىىن مأسىىاة هىىذه الشىىريحة االجتماعيىىة 

 المستأصلة ، فمنها : 

مىن العىراق ، مىن جبىاو  وهي مجموعات من قبائل متآلفىة توزعىت فىي الحىدود الشىرقية:  ـ األركواز  4

حلوان شماال إلى منتهى بشتكوه جنوبا ، سميت مركز حلفهم بمنطقة اركواز ، وهي اآلن تحىت 

النفوذ االيراني ، كما ان بع  طوائفها كانت مستقرة فىي عمىق األراضىي العراقيىة ، متوزعىة 

طق أخرال في الشريط الحدودي بين مناطق ديالى وقضاء مندلي وتوطن بعضهم في بغداد ومنا

 من الوسط والجنوب .

وهي من قبيلة اللر القديمة الجذور ، كان استقرارهم أساساً في الشريط الحىدودي لمحىافظتي :  ـ بابي  7

 العمارة وواسط وبع  مناطق الجنوب ، تحالف بعضهم مع قبيلة بني الم المعروفة .

العدد واسعة االنتشار متوزعىة بىين ايىران ومنهم الدينارونية وغيرها ، وهي قبيلة كبيرة :  ـ البختيارية 3

 والعراق ، عرفت بع  مناطق الجبل باسمها .

ومنهم الكركلوند ومظفروند وتفرع من كل منهما فروع كثيرة لهم تواجد في مندلي وقزانيىة :  ـ بولي  1

 وبغداد ومناطق أخرال من العراق .

علي ( ، تضم عشائر كثيرة توزعت فىي : مجموعة قبلية ضمن التحالف المعروف بـ )كرد  ـ جايرون 1

 مناطق واسعة من الشريط الحدودي .



: تحالف عشائري تحسب على قبيلة األركواز تضم أكثر من خمسة عشر فرعا منهم يسكن  ـ الدوسىان 6

الصيمرة وتوابعها وبع  فروعهم داخل الشريط الحدودي العراقي تفرقوا بعد ذلىك فىي المىدن 

 قضاء بدرة .لهم فروع على ما اسن في 

أصلهم من القيتوو ، يحسبون على طائفة علي شيروان ، منهم في بغىداد وديىالى والكىوت  : ـ ديركونىد 2

 والديوانية والبصرة .

لمسىماة ا: هنىاك طائفتىان بهىذ االسىم ، األولىى فىرع مىن كلهىر ، والثانيىة تقطىن فىي القريىة  ـ ورمزيىار 8

ن طوائىف متعىددة ، لهىم تواجىد فىي كثيىر مىن سمهم جنوب شرق ناحية زرباطية وهم تكتل مىإب

 محافظات العراق الوسطى والجنوبية.

: ويتواجدون في الديوانيىة وغيرهىا مىن مىدن المنطقىة واسىنهم ذابىوا فىي العىرب فلىم يبىق مىن  ـ الكرد 2

 كورديتهم إال االسم ، لكن الباحثين يؤكدون كورديتهم .

ة جبىاو بشىتكوه ، انتشىرت بعى  فروعهىا فىي منىاطق : مىوطن أصىل الطائفىـ كىورد ألىي ـ كىوردعلي ـ  40

 متفرقة من العراق .

: قبيلة عريقة ، تشعبت إلى طوائف متعددة موزعة بىين ايىران والعىراق ، انتشىرت ـ كلهر أو )كلهور(  44

فروعهىىا فىىي العىىراق بىىين الشىىماو والوسىىط والجنىىوب ، الشىىيعة مىىنهم يتمركىىزون فىىي الوسىىط 

 والجنوب .

يلة نشأت من تحالف عشائري بىين فىروع تزيىد عىن سىتة واربعىين فرعىاً تنتمىي لقبائىل : قبـ كىالواي  47

 مختلفة ، ومن ضمنها ) الكوسة( ، طائفة الثائر ابراهيم ابن عبدكه .

: من الطوائف الكبيرة ، لهم تواجد قديم في العراق في مناطق بغداد وديالى والكىوت وميسىان ـ اللك  43

 وجد قسم منهم أيضاً في السليمانية وأربيل وكركوك .والديونية والبصرة ، كما ي

: من الفروع العريقة للشعب الكوردي ، باتىت أصىالً لكثيىر مىن القبائىل لهىم انتشىار واسىع فىي ـ اللر  41

ايران والعىراق ، وكثيىر مىنهم يتعايشىون مىع بنىي الم فىي العمىارة وغيرهىا مىن منىاطق الوسىط 

 والجنوب.

ضىاً ، مىوطنهم األصىل فىي الجبىاو المتاخمىة لزرباطيىة لهىم فىروع داخىل : وهىم خلىيط أيـ ميشىخا   41

 العراق بعضهم ضمن طائفة ورمزيار .

: كان موطنهم القديم بين محافظتي واسط والبصرة ، وانتشروا في أكثىر منىاطق الوسىط ـ الملكشاهية  46

دم تىوطنهم فىي والجنوب وهم اكثر الكورد انتشارا فىي المنطقىة ، وقىد أشىرنا فيمىا مضىى إلىى قِى

 العراق وعلة تسميتهم .

: تقيم في الخط الحدودي غرب مهران ، يتكلمون الفيلية ويقاو أن أصولهم  ـ ملك خطائي ـ ـ الملخطاوي  42

 من العشائر العربية . 

: مىىن الطوائىىف الكثيىىرة االنتشىىار أيضىىاً ، فمىىنهم فىىي خىىانقين وديىىالى وبغىىداد والكىىوت  ـ سىىوره مىىري 48

ي والعمارة والبصرة. من أبرز شخصىياتهم الىدكتور مصىطفى جىواد الىذي اكىد والصويرة والح



انتمىىاءه لهىىذه القبيلىىة فىىي لقىىاء تلفزيىىوني كمىىا اشىىار إلىىى ذلىىك المرحىىوم نجىىم سىىلمان مهىىدي فىىي 

 .(185)كتابه

: شعبة عريضة ذات فروع ، تعايشت بع  فروعها مع الملكشاهية وبعضها مع  ـ  القيطووـ ـ القيتوو  42

وبعضها مىع القراولىوس ، يسىكن كثيىر مىنهم فىي الشىريط الحىدودي ومىنهم فىي بغىداد الشوهان 

 وجنوب العراق وهم شيعة وهناك قسم منهم في شماو العراق سنة شافعية .

: قبيلة عريقة ، وديارها في أراضي مندلي وضواحيها وهي أرض آبىائهم وأجىدادهم قىديماً ـ قرلوس  70

ا حاوو البع  اسهار ذلك لطم  عىراقيتهم كمىا ال شىبهة فىي لم ينزحوا اليها من مكان بعيد كم

 كرديتهم عند المحققين بخالف ما اشيع عن تركيتهم بناء على تأويل اعتمد ساهر اسمهم . 

: من القبائىل الحدوديىة القديمىة يقىيم بعضىهم فىي جبىاو الحىدود واسىتقر بعضىم اآلخىر فىي  ـ ريزه وند 74

 ي ناحية زرباطية واطرافها ومنهم ضمن ورمزيار .البسائط العراقية ، بع  افخاذهم ف

نسبة إلى جدهم شوآن بن االينىاني بىن بيىران ، حىّرف االسىم بمىرور الىزمن  "الشوآن"وأ: ـ الشوهان  77

إلى شوهان، ويكثر تواجد الشىيعة مىنهم فىي منىاطق الوسىط والجنىوب ، ولهىم فىروع فىي شىماو 

 العراق سنة .

 مناطق مختلفة من الوسط والجنوب .: وهم موزعون في  ـ الزركو  73

 : ـ علي بكي 71

  :ـ زهاوي  71

 

 

ونكتفي بهذا القدر من ذكر طوائفهم وفروعها في العراق ولم نقصد بذلك إالّ التمثيىل ، علمىا أن 

أكثرها إن لم نقل جميعها ، هم بقايىا ذريىة الشىعب الكىوردي أصىحاب هىذا الىوطن فىي العهىد العيالمىي 

أجيالهم بظروف عصيبة جّراء الغزوات الكثيرة التي تعرضت لها مناطقهم من قبل القديم ، وقد مرت 

األقويىىاء الطىىامعين فىىي أرضىىهم ، فأصىىابهم مىىا أصىىابهم بسىىبب التمييىىز العنصىىري مىىن طمىى  لغىىتهم 

و قافتهم بفعل  قافة الغزاة وتشىتيت شىملهم بىالتهجير واالسىتيطان واختىزاو قىدرتهم بالحصىار وحيىف 

وما زالوا مستضعفين في األرض تتقاذفهم أمواج الباطل ذات اليمين وذات الشىماو ،  الحقوق ، فكانوا

فال عجب من أن نرال الحكومات العروبية تطردهم قسراً من أرضهم نحىو ايىران باتهىامهم بعىد انكىار 

مواطنتهم بكونهم ايرانيين في حين نىرال الحكومىة االيرانيىة تجمعهىم كىرادي  فىي معسىكرات خاصىة 

 لهم بحجة انهم عراقيون ، وهم بين هؤالء وهؤالء في محنة ال تبدو لها نهاية .وتأبى قبو
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 الفصل التاسع

 

 االضطهاد بسبب العقيدة

 

لم يكن الظلم الذي تعرضت له الشيعة بشكل عام والكورد منهم بشكل خىا  وليىد هىذا القىرن ، 

لحموي في معجم البلدان عن ابادة الشيعة فىي بل هو قديم بقدم معتقدهم ، وقد مّر عليك ما نقله ياقوت ا

 314مدينة )شيز( من مدن شهرزور من قبل عصبة من العىرب المىوالين لعمىر بىن عبىد العزيىز سىنة 

هج بسبب المذهبية ، وما رأيت عقوبة جماعية وقعىت لىم تكىن العقيىدة سىببها سىواء كانىت تلىك العقيىدة 

ر ، فاالضىطهاد السياسىي قصىير المىدة عىادة لقصىر دينية أو سياسىية ، والفىرق بىين االضىطهادين كبيى

عمر السياسات ، ومحدود التأ ير فقد يقتصر علىى حىزب معىارض أو ف ىة مىن طائفىة أو نخبىة خاصىة 

يخاف منها وما شابه ، وقد ينتهي بمهادنة أو انتهاء األدوار ، بينما االضطهاد الديني طويىل األمىد فقىد 

أتبىاع المىذهب والطائفىة مىن غيىر تمييىز بىين الصىغير والكبيىر ،  يدوم مع الدنيا ، شىامل الىبالء لجميىع

 شديد الوطأة ال يعرف رحمة ، والمجاو فيه للمهادنة والمصالحة.

ولخطورة هذا األمرنهى هللا تعإلى شعوب العالم أجمىع مىن التفىرق واتبىاع السىبل فىي الىدين لمىا 

 جميعىا ، كمىا أمىرهم بمراعىاة أمىرين يتبعه من التباغ  والعداء والظلم ، وأمىرهم بالتمسىك بحبىل هللا

فيما بينهم : أن يتقوا هللا ويخافوه ، وأن يراعوا األرحىام علىى األقىل فىانهم جميعىا اخىوة تجمعهىم صىلة 

القرابة لرجوعهم جميعا إلى آدم وحواء. قاو تعإلى : ] يا أيها الناس اتقوا ربكىم الىذي خلقكىم مىن نفى  

رجاالً كثيراً ونساء ، واتقوا هللا الىذي تسىاءلون بىه واألرحىام إن  واحدة وخلق منها زوجها وبّث منهما

 . (186)هللا كان عليكم رقيباً [

أهمل الجميع هذا األمر الربىاني ، وحّكمىوا األهىواء بىدو العقىوو واختىاروا الفرقىة علىى التوّحىد 

عىىن والتكفيىىر بالجهىىل فىىاختلفوا فىىي هللا وعىىن هللا ومىىنهم المسىىلمون فكثىىرت المىىذاهب والطىىرق وبىىدأ الل
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واشىىتعلت القلىىوب بىىالغي  والكراهيىىة بىىدو التىىوادد والتعىىارف ووسىىوس لهىىم الشىىيطان فىىي اسىىتخدام 

العضالت لتركيع اآلخرين وهكذا بدأ القوي يجاهد في سبيل هللا بسحق الضعيف وسلمه وهىدر حقوقىه 

 ومن هنا بدأت القصة . 

ومجتبىى وبىاقر  ومهىدي وحسىين ورضىا ال ذنب لعلىي وعبىاس وكىاسم وجىواد وحيىدر وكىرار 

وغيرهم من الناس ممن يحملون هذه األسماء بل ربما ال تجد في هىذه الهياكىل غيىر االسىم ، لكىن هىذه 

االسىماء لىذاتها باتىت قاتلىة علىى مىّر الزمىان مبغوضىة عنىدهم ال بحاملهىا النهىا دالالت علىى معنىىى ال 

ا الكائن الحىي يحمىل فىي داخلىه حىّب هىذه يريدها عبد هللا ، وال يكفي تبديلها بأسماء عصرية ما دام هذ

 قيالً يخىرج صىاحبه مىن الىدين  األسماء ويسير على منهج اصاحبها . وهكذا باتت السيرة واالسم عب اً 

 .النسانية أخرال ومن الوجود  الثهاتارة ومن ا

وقد أبوا إالّ ما تظىاهروا بىه خىالف مىا قلنىاه واصىرارهم علىى أن ذّمهىم مخىتص بالتىابعين دون 

تبوعين وأنهم يحبون علياً والحسين وجعفر معللين موقفهم العدائي من األتبىاع بىانحرافهم عىن خىط الم

المتبوعين معتمدين في ذلك على من لم يثبت وال ه حقيقىة ويكىذبون بمىا وراء ذلىك ويىأبون المقارعىة 

قون ، ولقد بالدليل حتى وأن كان من مصادرهم بأعذار معروفة ، ولكنهم عند االمتحان سرعان ما يزل

احتج بعضهم بشىدة قبىل أيىام علىى الحكومىة العراقيىة بسىبب تسىمية بعى  وحىداتها العسىكرية بأسىماء 

الحسين والكرار وغيرها واعتبر ذلك من االستفزاز الطائفي ، وال أدري كيف يُستَفز من اسم الحسين 

ا ال نتحمله ، ولقد ذّكرني من يدعي انه يحبه ، ويعتذرون بأن الشيعة تفتخر زوراً بهذه األسماء وهو م

صىلى هللا ـ هذا التصري  بموقف البن الزبير أيام تسلطه على المدينة ، فقد "ترك الصالة علىى محمىد 

في خطبته ، فقيل له لم تركت الصالة على النبي ، فقاو : إن له أهىل سىوء يشىرأبون وسلم ـ عليه وآله 

 .  (187)لذكره ويرفعون ر وسهم إذا سمعوا به "

ذّكرني الموقف المعادي لبع  متعصىبي القىوم ، مىن حىاملي أسىماء األئمىة علىيهم السىالم كما ي

كما رأيناه جلياً أيام حزب البعث ومن بع  العصابات التكفيرية هذه األيام ، يذّكرني بموقف شىخص 

: " أن  (188)من الحجاج بىن يوسىف الثقفىي ، فقىد ذكىر ابىن ابىي الحديىد فىي شىرح الىنهج "علي"اسمه 

اً وقف للحجاج ـ ويقاو انه جد األصمعي عبد الملك بن قريب ـ فصىاح بىه : أيهىا األميىر إّن أهلىي انسان

عقّوني فسموني عليىاً وانىي فقيىر بىائ  وأنىا إلىى صىلة األميىر محتىاج ، فتضىاحك لىه الحجىاج وقىاو : 

 للطف ما توسلت به فقد ولّيتك كذا .."

ع لتبتلى بهذا الذنب الغير المغفور ، لتىذوق وشاءت األقدار لطائفة من الشعب الكوردي أن تتشي

بذنبها ما ذاقه من قبل أصحاب االسماء وأتباعهم من العرب ، فابتدأ دورهم بالحّجاج بن يوسف الثقفي 

للهجىىىرة ، حىىىين أمىىىر عاملىىىه محمىىىد بىىىن القاسىىىم الثقفىىىي بقىىىتلهم كمىىىا ذكىىىر ذلىىىك خليفىىىة بىىىن  83سىىىنة 
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حيث خرج وهو بواسط ينفذ جيشاً لقتالهم كما ذكره  20وكّر عليهم في سنة (190)وابن قتيبة(189)خياط

 .(191)ابن كثير

بعد جيل حتى انتهىى أخيىراً بظلىم حىزب البعىث بقيىادة بطىل العروبىة صىدام  واستمر الظلم جيالً 

حسين ، وال يعلم بالىذي ينتظىرهم فىي الغىد وبعىده إالّ عىالّم الغيىوب ، تحّملىوا الكثيىر وصىبروا فىي هللا 

 زادهم ذلك إالّ ايماناً وتصديقاً . على أنواع البالء وما

فرعىىون  وبأمىىل أن للظىىالم جولىىة ، يعيشىىون األمىىل وينتظىىرون الفىىرج وهىىا هىىم اليىىوم بعىىد هىىالك

هىم أم  يترقبون المنَّ والسلوال ممن وعدهم ذلك ، ترال هل هي شىم  العدالىة الحىت حقيقىة فىي األفىق

 في أضغاب أحالم ؟ ال أحد من الناس يدري ؟

م فال أرجع القهقرال ألشرح ما عانوه في القرون الغابرة فذاك جرح قديم وفي ول ن ذكرُت اآلال

جرحهم النازف آخر الدهر الكفاية والعبرة ، تكفي اإلشىارة إلىى عناوينهىا فىي إ بىات الظالمىة التىي مىا 

ا انفكت عن هذه الف ة إن عدو القضاة ، نذكر هنا على سبيل المثاو نتفاً مىن بيىدر الجىرائم التىي ارتكبهى

 وسلم ـ :صلى هللا عليه وآله ـ العنصريون في حق هذه الف ة ال لذنب سوال مواالتها ألهل بيت النبي 

 ـ التهميش الكلي لوجودهم ودورهم في العراق ، وهو أهون المصاب . 4

ـ محاصىىرتهم اقتصىىادياً وتضىىييق الخنىىاق علىىى التجىىار وأصىىحاب الثىىروة مىىنهم واسىىتغالو السىىلطة  7

 البتزازهم . 

 حرمان سوادهم األعظم ال سيما أهل القرال واألرياف من أبسط الخدمات العامة . ـ 3

ـ الحيلولة بشتى الوسائل لحرمان ابنائهم من تواصل التعلىيم بىل ومنىع المتفىوقين مىنهم عىن انتخىاب  1

 بع  االختصاصات المهمة كالهندسة والطب والدراسات العسكرية .

 العنف والنبز في التعامل معهم عموماً.ـ اعماو سياسة التخويف والترهيب و 1

ـ االستخدام البشع لمسألة انكار هويتهم العراقية لغرض طردهم القهري من وطنهم وديىارهم وبهىذا  6

 العنوان أبعدت م ات اآلالف من عوائلهم إلى ايران . 

دد مىن شىبابهم ـ افتعاو التهم المختلفة كالخيانة واالنتماء إلى أحزاب معارضة وغيرها لزج اكبىر عى 2

 في السجون .

ـ مصادرة أمواو المبعدين منهم ، المنقولىة وغيىر المنقولىة خالفىاً للقىانون والتفىنن فىي الصىاق الىتهم  8

بالتجار وأصحاب الماو واخراجهم من العىراق فىور القىاء القىب  علىيهم مىن غيىر سىابق انىذار 

 لالستحواذ على ممتلكاتهم .
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م وأمالكهم وتوزيع ممتلكاتهم على عشىائر عربيىة لغىرض تعريىب ـ تهجير من تبقى منهم من بيوته 2

المناطق الكورديىة وقىد شىمل هىذا القىانون دار والىدي لصىرف وقوعهىا فىي قريىة كورديىة ، بىل 

 ودور أغلب القرية التي كنت أسكنها .

 

 ، على أن ما ذكرناها كانت المنظورة منها ال يحتاج ا باتهاارتكبت بحقهم وجرائم كثيرة أخرال 

إلى شاهد بعد معاينتنا ألحدا ها ، وما خفي كان أعظم وما كىان للكىورد الشىيعة ذنىب إال كىونهم أكىراداً 

 وشيعة وهما ذنبان قاتالن في دين العروبيين .

 

وفيما يلي نماذج صغيرة من االحكام االجرامية المرتجلة التي صدرت بحق بع  الشيعة من الكىورد 

عثر عليها في دوائر األمىن واالسىتخبارات ومقىر قيىادات الجىيش وغيرهم حسب الكتب الرسمية التي 

الشىىعبي ، ونظىىرا لكبىىر حجىىم الملفىىات الخاصىىة بالمعىىدومين ومعلومىىات ذويهىىم اضىىطررنا إلىىى انتقىىاء 

 موارد الحاجة منها كاآلتي ، ومصورات الكتب المفصلة التي ننقل منها خالصاتنا موجودة عندنا : 

  عدومين :الحالة األولى : قتل ذوي الم

،  76إلىى مديريىة أمىن مدينىة صىدام س 4282/ 40فىي بىال /  27421أ : كتاب مديرية األمن العامة  

 (192) طلب معلومات عن عوائل متهمين وممن حكم عليهم باعدام.

، إلى معاونيىة  4282 42/40في  78202البرقية المرقمة  76ب : تبرق مديرية أمن مدينة صدام/س

 ا بالمعلومات المطلوبة .لتزويده أمن القناة ،

بالكتاب التالي عن خصو  أحىد  76ج : اجابت معاونية أمن القناة برقية مديرية أمن مدينة صدام/س

 (193)المعدومين : 

التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاريخ /  /  40123العدد /  / معاونية أمن القناة /بسم هللا الرحمن الرحيم 

48/40/4282  

       76إلى / مديرية أمن مدينة صدام / س 

 ./ معلومات م 

أدناه المعلومات المتوفرة لدينا عن موضوعي بحث برقيتكم  42/40/4282في  78202برقيتكم 

المجرم المقبور سىمير ميىر علىي غىالم / معلوماتنىا تشىير بأنىه القىي القىب  علىى جميىع أفىراد  أعاله .

لىي وفريىد ميىر وهم كل من : نور علي غالم وأميىر ميىر ع 4280عائلته من قبل الجهات األمنية عام 

علي وفائق مير علي ولطيفة مير علي وسهام مير علي ، وأعدموا جميعاً كونهم عائلىة المجىرم سىمير 

ميىىر علىىي غىىالم الىىذي قىىام بالجريمىىة البشىىعة ضىىد الطلبىىة فىىي الجامعىىة المستنصىىرية حيىىث قىىام بإلقىىاء 

 الرمانات اليدوية على التجمع الطالبي .
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 أمن القناة ضابط/  نقيب األمن   

فىي  72403وترسل مديرية أمن مدينة صىدام هىذه المعلومىات إلىى مديريىة أمىن بغىداد بكتابهىا المىرقم 

42/40 /4282 . 

***** 

  :الحالة الثانية : القتل من غير تحقيق 

يعدم عشرة أشخا  من الجيش الشعبي بتهمة االنتماء إلى حزب الدعوة ، فتثبىت بىراءتهم بعىد 

إلى رئاسة ديوان الرئاسة فىي خصىو  حقىوقهم التقاعديىة  قيادة الجيش الشعبي كتاباً االعدام ، فتكتب 

 (194)فيما يلي نصه: 

   316/ 6العدد / حق/ /سري وشخصي القيادة العامة للجيش الشعبي 

  72/47/4282التاريخ /  

الموضىىىىىىىىىىىىوع /        إلى / رئاسة ديوان الرئاسة

 . حقوق تقاعدية لمقاتلين متوفين

لتوجيهات السيد الرئي  القائد صدام حسين )حفظه هللا( نرفع لرئاستكم الموقرة أسىماء المقىاتلين تنفيذا 

مىىن عناصىىر حىىزب الىىدعوة العميىىل والتىىي وردتنىىا مىىن الجهىىات األمنيىىة مىىن القطىىاع الخىىا  ، نرجىىو 

التفضل بالتنسيب بصدد تخصيص راتب تقاعدي لذويهم والجهة المسؤولة عىن الىدفع واعتبىار وفىاتهم 

      ا ناء الخدمة ومن جرائها وحسبما ترونه مناسبا مع التقدير .

 طه ياسين رمضان     

          قائمة / المرفقات 

 *****     القائد العام للجيش الشعبي    

 الحالة الثالثة : االختفاء القسري : 

 (195) : فيما يلي نص كتاب مديرية أمن بغداد بهذا الشأن 

 7/ العىدد سجىداً  وزارة الداخلية/ سىري ومسىتعجل /الجمهورية العراقية/رحيمبسم هللا الرحمن ال 

 1/27421ق1

 مديرية أمن بغداد/ مديرية األمن العامة

      إلى / كافة مديريات أمن المناطق ) مدينة صدام (

 م/ طلب معلومات  

اء القسىري بيىان ( سبعون اسما حيث طلبت لجنة العمىل الخاصىة باالختفى20نرفق طياً قائمة تتضمن )

المعلومىات التفصىيلية ومصىىيرهم بالوقىت الحاضىىر حيىث أن المىذكورين القىىي القىب  علىىيهم مىن قبىىل 
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يرجىى االطىالع وتىدقيق سىجالتكم وبيىان المعلومىىات  األجهىزة األمنيىة وطىردت عىوائلهم إلىى ايىىران .

هميىة الموضىوع بغيىة ( سىاعة أل71التفصيلية عنهم مع ذكر هوياتهم الكاملة واعالمنا النتيجة خىالو )

     مع التقدير . 37اجابة وزارة الداخلية من قبل مديرية األمن العامة /

 مقدم األمن     

            

 ء / مدير أمن بغداد        

 قائمة أسماء/   المرفقات

***** 

 الحالة الرابعة : اعدام بعدد األيام : 

( انسان برئ ، 72حكم االعدام بـ ) يصادق صدام حسين على تنفيذ 4107رمضان  72في يوم 

 وفيما يلي نص المرسوم الجمهوري بذلك : 

 ( 123مرسوم جمهوري رقم )  / بسم هللا الرحمن الرحيم 

 : استنادا إلى احكام الفقرة )ال( من المادة الثامنة والخمسين من الدستور المؤقت رسمنا بما هو آت

لموت بالمدانين كل من : عبد الرضا مىدي  جبىارة وخالىد المصادقة على تنفيذ حكم االعدام شنقاً حتى ا

سعد محمود وعماد تركىي علىوان وعبىد الكىاسم مىدي  جبىارة وحسىون عيسىى شىويهر وكىريم عليىوي 

مجيد وكريم حسن عبد هللا وكنعان جليل ابراهيم ومحمىد عبىد هللا عىذاب ومظهىر عبىد المهىدي موسىى 

ب وعبد الكريم مدي  جبارة وعبد الكىاسم عبىد هللا عبىد وعبد الحسين محمود سالم وعباس عبد هللا عذا

الشهيد وصادق عزيز ابراهيم وعادو صليبي صال  وعبد السالم مهدي صىال  وعيسىى كىاسم حسىين 

وجاسم حسىين عبىد هللا وكىاسم سىاهر جىري وعىادو نىاجي صىادق وصىادق خالىد عبىد الىرحمن وعبىد 

وعادو صال  مهدي ومحمد ابراهيم نمر ، الكريم رضا حسن وكريم عباس حسين وجاسم محمد الزم 

 416محكمىة الثىورة وفىق المىادة  87/ج/4026في القضية المرقمىة  41/2/87الصادر بحقهم بتاريخ 

 من ق.ع . 13و10و12وبداللة المواد 

كتىىب ببغىىداد فىىي اليىىوم السىىابع والعشىىرين مىىن شىىهر / علىىى الىىوزراء المختصىىين تنفيىىذ هىىذا المرسىىوم 

 ميالدية . 4287المصادف لليوم البثامن عشر من شهر تموز لسنة  ية.هجر 4107رمضان لسنة 

            

 صدام حسين رئي  الجمهورية     

***** 

والغريب أن بيانا يصدر بعد ذلك من احمد حسين رئي  ديوان الرئاسة يرسل برفقة كتاب إلى مديرية 

  (196) يان والكتاب :األمن العامة بتبديل أحد االسماء باسم آخر وفيما يلي نص الب

 بيان / ديوان الرئاسة / الجمهورية العراقية
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يصح  اسم المدان كنعان جليل ابراهيم الباوي إلى )كاسم عجيل ناصر ( الصىادر بحقىه حكىم االعىدام 

محكمىىة الثىىورة والمصىىادق عليىىه بموجىىب  287/ج/  4026شىىنقاً حتىىى المىىوت فىىي القضىىية المرقمىىة 

       .  4287نة لس 123المرسوم الجمهوري رقم 

 رئي  ديوان الرئاسة /  احمد حسين      

***** 

بكتىاب إلىى مديريىة االمىن العامىة ولىم  123 م يرفق هذا البيان مع نسخة المرسىوم الجمهىوري 

 نالحظ أي ا ر لهذا االسم البديل في اوراق القضية .

بشىأن المعاملىة الىال هذه قطرة مىن بحىر الجىرائم ذكرناهىا لى ال يخلىو الكتىاب مىن و ىائق رسىمية 

انسانية مع الشعب والتي هي جزء من كيان واخالقيات حزب البعث العروبي وهناك ما ال عىين رأت 

وال أذن سمعت من جرائم مو قة في ارشيف هذا الفكر الشوفيني وهي غيىر بعيىدة المنىاو عّمىن يبحىث 

 عن الحقائق .

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر

 

 مسألة

 عةعراقية الكورد الشي

 حدود العراق : 

يبقى بعد كل الذي ذكرناه ، السؤاو الذي يفرض نفسه وهو : هل صحي  ما أشاعه الىبع  مىن 

ان الكورد الشيعة القاطنين في الوسط والجنوب الشىرقي مىن العىراق هىم ايرانيىون قىدموا إلىى العىراق 

لكىورد الشىيعة هىم النىواة أن هذا االدعاء من مختلقات مزّوري التىأريخ وأن اأم  ابان الحكم الصفوي ؟

الحقيقية لشعب العراق وأن تواجدهم التأريخي في موطنهم األصىلي مىع تواجىد اخىوتهم الكىورد السىنة 

 في شماو العراق سبق تواجد إخوتهم العرب في هذا البلد ؟

هذا ما سنحاوو القاء الضوء عليه وكشف اللب  عنه ، وقد تطلّىب ذلىك منّىا البحىث عىن الحىدود 

للعراق والمدن التابعة لمراكز ال شك فىي عراقيتهىا كبغىداد وواسىط وميسىان والبصىرة ومىا  الجغرافية

يتبعها من أراضي ، وتحّري األدلة على استيطان الكورد الشيعة في هذه المراكز منذ أقىدم العصىور . 

 وقبل الخوض في تفاصيل هذه المسألة البد من اإلشارة إلى أمرين هامين هما : 

صور الىبع  أن بىالد الرافىدين كانىت أساسىا مىوطن الفىرس ، لشىبهة أن المسىلمين قد يتاألوو : 

حّرروها من يد الفرس وكانت عاصمتهم في المدائن ، فأقوو : لي  األمر كذلك ، بل وطن الفرس في 

بالد فارس وقد استغل زعما هم تفوقهم العسكري فغزوا البالد شرقاً وغرباً وكان من بين الىبالد التىي 

ا بالد الجبل ووادي الرافدين من ضىمنها مىا كانىت تسىمى بدولىة عىيالم ، وكانىت هىذه المنىاطق احتلوه

ساحات كر وفّر ، فبعد قيىام الدولىة األكديىة بىين دجلىة والفىرات ، تمكىن سىرجون األكىدي مىن احىتالو 

 شرق دجلة وجميع اراضي العيالميين بما في ذلك عاصمتهم الشو  ، وبعد ضعف الدولة األكدية بدأ

السىىومريون نشىىاطهم مىىن مدينىىة اور فاتخىىذوها عاصىىمتهم بىىدو مدينىىة لكىىش األكديىىة ، وبىىدأ الزحىىف 

السومري لتحتل هي األخىرال دولىة عىيالم ، وبعىد انقىراض السىومريين سهىرت الحكومىة البابليىة فىي 



الجنوب وكانت آشور في الشماو وبىدأ الصىراع بىين الىدولتين وتمكىن اآلشىوريون مىن السىيطرة علىى 

وفي زمن آشور بانيباو استطاع هذا الملك اآلشوري من احتالو عيالم أيضاً . وهىذه الصىراعات بابل 

 المتتالية تكشف لنا قدم الشعب العيالمي كما توقفنا على مصير بالدهم . 

كانت قبائل من اآلريين يعرفون بالماد يقطنون المنطقة واطرافها قد تعرضت مناطقهم لهجمات 

يين ، مما حمل المىاديين علىى نبىذ خالفىاتهم الداخليىة والىدخوو فىي صىراع مىع متعددة من قبل اآلشور

اآلشوريين لتحرير ارضهم وبعد سنوات من النضاو تمكن أحد قادتهم ويعرف بـ ) ديوكو ( من توحيد 

قبائل ماد والسيطرة على الموقف وتشكيل أوو حكومة للماد بعد سقوط عيالم لمرات عديدة بيد الغىزاة 

 .م . ق 208سنة 

 ىىم جىىاء الىىدور الجديىىد الحىىتالو الفىىرس حيىىث بىىدأت فتوحىىاتهم مىىن عهىىد كىىور  بىىاني النظىىام 

ق .م ، من القضاء على حكومة الماديين ،  110الشاهنشاهي في ايران ، وقد تمكن هذا الملك في سنة 

 والسيطرة على عيالم وغيرها من المناطق المجاورة لها .

قىاو يىزد : " (197)ذكىره الشىيخ المحمىودي فىي نهىج السىعادة واليكم الدليل من لسان المحتل كمىا

جرد بن مهبندار الكسروي في رسالته في تفضيل بغداد : لقد كنت افكر في نزوو االكاسرة بين ارض 

الفرات ودجلة ، فوقفت على انهم توسطوا مصب الفرات فىي دجلىة هىذا ، الن االسىكندر لمىا سىار فىي 

، رجىع إلىى المىدائن وبنىى فيهىا  العظىام فىي المشىرق والمغىرب وبنىي المىدن، االرض ودانت له االمىم

 ىم قىاو يىزد  . ووطنىه حتىى مىات مدينة وسورها وأقام بها راغبا عن بقاع االرض جميعىا وعىن بىالده

جرد : أما أنوشروان بن قباذ ـ وكان أجىل ملىوك فىارس حزمىا ورأيىا وعقىال وأدبىا ـ فانىه بنىى المىدائن 

. وقد ذكر في سىير الفىرس : "لوك بنى ساسان إلى أيام عمر بن الخطاب وأقام بها هو ومن بعده من م

أن اوو من أختط مدينة في هذا الموضع هو أردشير بن بابك ، فانه لما ملك البالد سار حتىى نىزو فىي 

 هذا الموضع فأستحسنه فاختط به مدينة .

صىري  فىي انىه  وكما ترال فان قوو يزدجرد افكر في نزوو األكاسرة بين أرض الفرات ودجلة

عىىن بىىالده  لىم يكىىن هىذا الىىبالد وطىىنهم األم ، وتشىبيه نىىزولهم بقىدوم االسىىكندر اليهىىا واقامتىه بهىىا راغبىاً 

ووطنه قياس بين احتاللين ، وهىو خيىر شىاهد لىدح  الشىبهة المتقدمىة . فىأوو مىن بىدأ بالتوسىع مىنهم 

من االسكندر الذي غزا بلىدهم البيوراسب "الضحاك" من ملوك الطبقة األولى واستمر احتاللهم إلى ز

وقضىى علىىى امبراطىوريتهم بعىىد انتصىاره علىىى دارا بىىن دارا ، وبعىد مىىوت االسىكندر تمكنىىت الطبقىىة 

الثانية من ملوك الفىرس المتمثلىة بملىوك الطوائىف اسىتعادة مجىدهم فكىانوا ينزلىون العىراق فىي الشىتاء 

جىاءوا واسىتقروا فىي العىراق فىي عهىد هربا من بىرد ديىارهم،  ىم فىي عهىد الطبقىة الثالثىة مىن ملىوكهم 

وإن كىىانوا يىىّدعون ان الملىىوك البىىابليين كىىانوا خلفىىاء ملىىوكهم بىىالعراق كمىىا  الملكىىة خمىىاني ابنىىة بهمىىن .

 سنشير اليه الحقاً.

                                                           
197
 الهامش . 41  1نهج السعادة : ج ـ 



ونحن إذ نتعىرض لهىذه المسىألة ال نلحىظ الحكومىات التىي تعاقبىت فىي حكىم هىذه المنىاطق بقىدر 

اللة أبنىاء النبىي نىوح عليىه وعلىى نبينىا افضىل الصىالة والسىالم مالحظتنا لألقوام التي تفرعىت مىن سى

وانتشىىرت فىىي األرض واتخىىذت كىىل قبيلىىة منهىىا بقعىىة اختصىىت بهىىا والتىىي شىىكلت بمجموعهىىا شىىعوب 

األرض بعد الطوفان ، فقد كانت أقاليم األرض تعرف بأسمائها قبل تسميتها بأسماء الىدوو ، وقىد ذكىر 

 اء تلك البقاع وساكنيها. التأريخ كما سنبينه في محله أسم

أن أرض العىراق ، أو مىىا يسىمى بعىراق العىىرب ، لىم تكىىن مىن ديىار العىىرب أيضىاً ، بىىل الثىاني : 

كانت منذ أقدم العصور بلداً يشكل الكورد والكلدانيون والنبط مجموع شعبه وهو ما نريد ا باته ، وهي 

مىىا سىىميت بعىىراق العىىرب ال لكونهىىا تجىىاور فىىي قسىىمها الجنىىوبي والجنىىوبي الغربىىي ديىىار العىىرب ، وان

موطنهم األم في الواقع بل " ألن العرب كانت تنزله لقربىه مىن بالدهىم " كمىا صىرّح بىذلك القلقشىندي 

 ، عند بحثه االقليم الثاني العراق ، وهو صري  في أن العراق لم يكن موطنا للعرب . (198)في كتابه

التىىي ارسىىلها إلىىى عاملىىه يىىأمره ببنىىاء  ويىىدو علىىى ذلىىك أيضىىاً رسىىالة الخليفىىة عمىىر بىىن الخطىىاب

، يقىوو فيهىا : " ابىن للمسىلمين مدينىة بىين فىارس وديىار العىرب وحىد (199)البصرة كمىا نقلىه المقدسىي

العراق على بحر الصين ". فالبصرة على ضوء هذه الرسالة حد للعراق على بحر الصين ، والعىراق 

الغربىي ديىار العىرب ومىن الجنىوب بحىر لي  من ديار العىرب بىل هىو بلىد مسىتقل يحىده مىن الجنىوب 

الصين )الخليج( ومن الجنوب الشرقي فىارس وهىو مىا يثبىت أن للعىراق حىد يميىزه عىن فىارس وديىار 

فأولهىا أيضاً ، عند ذكره اقليم العراق ومدنه كمىا يىأتي بقولىه : " (200)وهو ما يؤكده المقدسي العرب .

مىدن العىراق الغربيىة الحدوديىة مىن جهىة ديىار  ". فالكوفىة علىى رأيىه مىن من قبل ديار العرب الكوفىة

وسنقدم شواهد تاريخية على ابتداء دخوو العرب ارض العىراق فىي الفصىل األخيىر مىن هىذا  . العرب

 الكتاب .

وحىىق لسىىائل أن يسىىأو ويقىىوو : إذا لىىم يكىىن العىىراق موطنىىا للفىىرس وال للعىىرب كمىىا يظهىىر مىىن 

 رال ؟النصو  المتقدمة واآلتية ، فموطن من كان يا ت

نقوو من تتبعنىا آل ىار قىدامى القىاطنين فىي هىذه المنىاطق قبىل الفىرس والعىرب وقفنىا علىى آ ىار 

التواجد األكدي فيما بىين دجلىة والفىرات ومىن اسىتخلفهم مىن السىومريين والبىابليين وغيىرهم ، والىذين 

ف قبائلهىا فىي ، وكذا نقىف علىى التواجىد العيالمىي بمختلى توسعوا باالحتالو إلى خارج حدودهم أحياناً 

بىىالد الكىىورد ، منطقىىة الجبىىاو وخوزسىىتان وشىىرق دجلىىة ومىىنهم الكىىورد فىىي الجبىىاو الموازيىىة لدجلىىة 

وبسائط هذه الديار من اللور واللك والفيلية وغيرهم من كورد عراق العرب من أقصى مدنه الموصل 

ي كىون العىراق إلى أقصاها فىي ضىواحي عبىادان كمىا سىنبين ذلىك ، وهىذا ممىا ال يىدع مجىاال للشىك فى

ق.م. واحتمىىل الىىبع   7260موطنىىاً أصىىلياً لهىىم .وقىىد ذكىىر المؤرخىىون قيىىام الدولىىة العيالميىىة حىىوالي 
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اشتقاق تسمية الفيلي وهم الشريحة الكبيرة من الكورد الشيعة من اسم الملك العيالمي )بيلىي ( مؤسى  

الىذي زحىف نحىو فلسىطين  وقد ذكر التوراة بع  ملوك عىيالم مثىل كىدرالُعمر( 201)الدولة العيالمية

 وكذلك كودور كوكومل الذي انتصر على البابليين وغزا بالدهم بابل . 

ولكىىي ال يبقىىى القىىارئ فىىي شىىك مىىن تسىىمية بىىالد الكىىورد فىىي لسىىان المىىؤرخين والمسىىماة سىىابقاً 

 :بأرض الجباو وبالد عيالم نذكر من باب المثاو 

ره إلىى بىالد األكىراد الهكاريىة مىن أعمىاو : "كىان عضىد الدولىة قىد بعىث عسىاك (202)قوو ابن خلىدون

 الموصل فحاصر قالعهم " .

: في نسبة البشيري ، ان هذا نسبة : " إلى قلعة بشىير  (203)في لب اللباب وقوو جالو الدين السيوطي

 واحي الزوزان من بالد االكراد ".بن

كة األكىراد البختيىة و الحموي في قلعة جرذقيل انها : " قلعة من نواحي الزوزان وهي كرسي مملوقو

"(204) . 

 ، فىىي ترجمىىة الحسىىين بىىن علىىي القيمىىري : " نسىىبة إلىىى قيمىىر بىىبالد(205)وقىىوو الزركلىىي فىىي األعىىالم

 . األكراد "

 .": " قيمر قلعة في الجباو بين الموصل وخالط  (206)قاو الحمويو

كانت موطنىاً ، نقالً عن مسالك األبصار أسماء لعشرين منطقة في شماو العراق (207)وذكر القلقشندي

، عن التثقيف اسماء خمسىة وعشىرين مىن الىبالد والقىالع غيىر تلىك (208)للكورد خاصة ، ونقل

وكلها مواطن للكورد في أرض العراق ، وتسمية بالد األكراد لم تكن من اختراعاتهم وانما هي 

 تسمية حقيقية قديمة توار وها .

 

جنىوب العىراق ليكتمىل مىع مىا ذكىره وقد عقدنا هذا الفصل إل بات الوجود الكوردي في وسىط و

 القلقشندي وغيره تواجدهم في كل أرض العراق منذ أقدم العهود .

ونحن اذ نتعرض لهذه المسألة بهدف ا بات عراقية الكىورد الشىيعة ، ال نريىد ا ىارة أمىور عفىى 

 وعرضىاً  الً عليها الزمن ، وال نريد من ذلك أيضاً تعميم المواطنة العراقية لتشمل كل بالد الكىورد طىو

، بل مقصودنا ا بىات عراقيىة مىن عىا  مىنهم فىي حىدود دولىة العىراق الحاليىة وضىمن منىاطقهم التىي 
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اعترف بعراقيتها مؤرخو العرب قبل غيرهم كما قررتها المعاهدات السياسية الدولية ، وهو مىا دعانىا 

 إلى الدخوو في بع  تفاصيل التأريخ والجغرافيا . 

كىالكورد واالنبىاط والىديلم  كانىت مأهولىة بشىعوبها األضىعف جنىداً ها ان هذه المنطقة وما جاور

خاضىعة لحكومىات  كانىت كمىا هىو اليىوم بىلتفصىل الملىل حىدود في غابر األزمنة ، ولم تكن  اوغيره

كىبالد الىديلم سىاكنيها ، اقطاعية محلية تتحالف غالباً مع االمبراطوريات الغازية مع بقاء وطنهىا باسىم 

بىين  فىرالو كىرلل وصىارت بىذلك سىاحة الكبىرال القىوالسىابقت فىي الغىارة عليهىا ت قىدوبىالد الكىورد ، و

 دوّحىىوحّررهىىا  جىىاء اإلسىىالم لمىىاف،  االكىىديين والسىىومريين والبىىابليين واآلشىىوريين والفىىرس كمىىا تقىىدم

بل ناو كل شعب تحت رايته ما نسميه اليىوم بىالحكم أو طائفية ،  من غير عنصرية شعوبها وأراضيها

 .مع احتفاضها بهويتها الملية رسمياً ي دولة ائتالفية تسمى دولة االسالم الذاتي ف

 وتىاق كىل مىنهم إلىى سىلطانه المسىتقلة تمّرد األقوياء لياتوبعد ضعف الحكومات االسالمية المت

رد واستقاللها فاختلقت ايران وتركيا وأفغان والهنىد والدولىة العربيىة ، وبقيىت أرض الكى األمم تعلنفأ

 قسىمت أرض الكىورد طائفيىة عنصىرية باسىم االسىالم وبعىد صىراعات داميىة،  دوو أقىوال وسطا بين

عىراق ـ عىراق العىرب نصىيب العىرب  تفصىار إلى عراق العىرب وعىراق العجىم بين الدوو وشعبها

 في قسمها الشىمالي قسىمت من أرضهم ما تبقىوـ ،  ايران اليومـ وعراق العجم نصيب الفرس ـ  اليوم

 .(209)خارطة العالم عنالكورد بالد وهكذا غابت وسوريا ،  ا القيصريةبين تركيا وروسي

وطىنهم الىذي صىار مىن حصىة  مىن أن نثبت جزء بأملعن كورد العراق  نبحث ها نحن اليومو

نىدفع بىذلك ضىيم مىن أنكىر مىواطنتهم فىي و نثبت بذلك عىراقيتهم وهىم أصىل أهىل العىراق علنالالعراق 

 :  فأقوو وباهلل التوفيق أرضهم األم

 حدد الفقهاء حدود العراق كما كانت معروفة في عرفهم بأرض )سواد العراق( كما يأتي : 

عن الشافعي قوله : "وأرض الخراج سواد العراق ، وحىّده مىن (210)في كتاب الخالف للشيخ الطوسي

 تخوم الموصل إلى عبادان طوال ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا ".

، بشكل أكثر دقىة بقولىه : " أمىا أرض السىواد وهىي األرض (211)التذكرةكما حّدها العالمة الحلي في 

المغنومة من الفرس ، فتحها عمر بىن الخطىاب ، وهىي سىواد العىراق ، وحىده فىي العىرض مىن 

منقطع الجباو بـ )حلوان( إلى طرف القادسية ، المتصل بـ " عذيب" مىن أرض العىرب ، ومىن 

 عبادان من شرقي دجلة ". تخوم الموصل طوالً إلى ساحل البحر ببالد

 هذا هو مختار جميع فقهاء االسالم دون اختالف في ذلك بينهم .
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ونقل القلقشندي عن تقويم البلدان حدود العراق كاآلتي : " يحيط به من جهة الغرب الجزيىرة والباديىة 

ومن الجنوب البادية وبحر فارس وحدود خوزستان ومن الشرق حدود بالد الجبىاو إلىى حلىوان 

 من الشماو من حلوالن إلى الجزيرة .و

وهذا متفق عليه بين الفقهاء وغيرهم باختالف يسير فىي الطىوو بىين العىراق وارض السىواد حيىث 

فرسىىخا بعىىد  31ذهىىب بعضىىهم إلىىى ان العىىراق أقصىىر طىىوال مىىن ارض السىىواد مىىن جهىىة الشىىماو بىىـ 

جزيىرة عبىادان التىي كانىت  اجماعهم على تساويهما في العرض وانتهائهما بىآخر أعمىاو البصىرة مىن

 .(212)تعرف بميان روذان )أي بين األنهر( كما ذكره الحموي

وهذه المساحة الشاسعة ضمت مراكز المدن الرئيسة كالمصرين الكوفة والبصىرة وحلىوان وبغىداد 

 وواسط واربل )اربيل( والموصل وسامراء والمذار )ميسان( وغيرها .

ومدنىه وتوابعهىا ، مىا كتبىه الرحالىة الجغرافىي محمىد بىن وأحسن ما قرأت في مجاو تعيين العراق 

للهجىرة فىي كتابىه " أحسىن التقاسىيم فىي  380أحمد بن ابي بكر البناء المقدسي البشاري المتوفي سىنة 

 ، وفيما يلي نص قوله في اقليم العراق :  (213)معرفة األقاليم "

أخىرج ،  ، ومختىار الخلفىاء لهىواء، عجيىب ا . لطيف المىاء ، ومنبع العلماء هذا إقليم الظرفاء "

أبىىا حنيفىىة فقيىىه الفقهىىاء ، وسىىفيان سىىيد القىىراء. ومنىىه كىىان أبىىو عبيىىدة والفىىراء ، وأبىىو عمىىرو صىىاحب 

المقراء. وحمزة والكسائي وكل فقيه ومقريء وأديب ، وسري وحكيم وداه وزاهد ونجيىب ، وسريىف 

ل. ألي  به البصرة التىي قوبلىت بالىدنيا ، ولبيب. به مولد ابراهيم الخليل ، وإليه رحل كل صحابي جلي

وتمور البصرة فال ؛  وبغداد الممدوحة في الورال ، والكوفة الجليلة وسامرا ، ونهره من الجنة بال مرا

تنسى ، ومفاخره كثيرة ال تحصى. وبحر الصين يم  طرفه األقصى ، والبادية إلى جانبه كمىا تىرال. 

يىت الفىتن والغىال. وهىو فىي كىل يىوم إلىى وراء ، والجىور ، غيىر أنىه ب والفرات بقربه من حيىث جىرال

والضرائب في جهد بالء. مع  مار قليلة ، وفواحش كثيرة ، ومؤن  قيلة. وهذا شىكله ومثالىه وهللا أعلىم 

 .  وأحكم

وقد جعلناه ست كور وناحية ، وكانت الكور في القديم غير هىذه إال حلىوان ، ولكنىا أبىداً نجىري 

لناس ، وأدخلنا الكور القديمة والقصبات في االجناد وأسىم هىذه الكىور والقصىبات األمر على ما عليه ا

 واحد فأولها من قبل ديار العرب الكوفة  م البصرة  م واسط  م بغداد  م حلوان  م سامرا. 

 فأما الكوفة فمن مدنها : حمام ابن عمر ، الجامعين ، سورا ، النيل ، القادسية ، عين التمر.

فمن مدنها : األبلة ، شق عثمان ، زبان ، بدران ، بيان ، نهر الملك دبا ، نهر االمير أبىو وأما البصرة 

 الخصيب ، سليمانان ، عبادان ، المطوعة ، والقندو ، المفت  ، الجعفرية. 

وأما واسط فمن مدنها : فم الصل  ، درمكان ، قراقبة ، سىيادة ، بىاذبين ، السىكر ، الطيىب ، قرقىوب ، 

 ، نهر تيرال ، لهبان ، بسامية أودسة. قرية الرمل
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يىىة ، جلىىوال ، وأمىىا بغىىداد فمىىن مىىدنها : النهىىروان ، بىىردان ، كىىارة ، الدسىىكرة ، طراسىىتان ، هىىا رون

، إسىىكاف ، بىىوهرز ، كلىىواذال ، درزيجىىان ، المىىداين ، كيىىل ، سىىيب ، ديىىر باجسىىري ، بىىا قبىىة

 ، بابل ، عبدس ، قصر هبيرة. العاقوو ، النعمانية ، جرجرايا ، جبل ، نهر ساب  ، عبرتا

 وأما حلوان فمن مدنها : خانقين ، زبوجان ، شالشان ، الجامد ، الحر ، السيروان ، بندنيجان. 

وأما سامرا فمن مدنها : الكرخ ، عكبرا ، الدور ، الجىامعين ، بىت راذانىان ، قصىر الجىص ، جىوال ، 

 . ، هيت ، تكريت ، لسن أيوا نا ، بريقا ، سند ية ، راقفروبة ، دمما ، األنبار

فإن قاو قائل لم جعلت بابل في الجند وإليها كان ينسب اإلقليم في القديم ، أال تىرال أن الجيهىاني 

. قيل لىه  ابتدأ بذكر هذه النواحي وسماها إقليم بابل ، وكذلك سماها وهب في المبتدأ وغيره من العلماء

لمنا على التعارف كاإليمىان ، أال تىرال أن رجىالً لىو قد تحرزنا من هذا السؤاو. ونظائره بأنا أجرينا ع

حلىىف أن ال يأكىىل ر وسىىاً فأكىىل مىىن ر وس البقىىر والغىىنم حنىىث. وقىىاو أبىىو يوسىىف ومحمىىد ال يحنىىث ، 

وسمعت األئمة من مشايخنا يقولون ال نعد هذا خالفاً بينهم ألن في وقت أبي حنيفة كانت تبىاع وتؤكىل 

د شىققنا االسىالم طىوالً وعرضىاً فمىا سىمعنا النىاس يقولىون أال هىذا  م زالت تلك العادة في زمانهما. وق

إقليم العراق وأكثر الناس ال يعلمون أين بابل ، أال ترال إلى جواب أبىي بكىر لعمىر لمىا سىأله أن يبعىث 

جيوشىىه إلىىى هىىذه الناحيىىة فقىىاو : الن يفىىت  هللا علىىى يىىدي شىىبرا مىىن األرض المقدسىىة أحىىب إلىىى مىىن 

العراق ولم يقل من رساتيق بابىل. فىإن قىاو فىي قىوو هللا تعىالى : "ومىا  (215)من رساتيق (214)رستاق

أنزو على الملكين ببابل" دليىل علىى ماذكرنىا قيىل لىه هىذا االسىم قىد يجىوز أن يتنىاوو اإلقلىيم والمدينىة 

جميعاً ، ووقوعه على المدينىة مجمىع عليىه ، ألن أحىداً ال ينىازع أحىداً فىي اسىمها ، وفىي وقوعىه علىى 

 ." م اختالف فمن أوقعه عليه وجب عليه الدليلاإلقلي

، كورة السوس وقاو : " فأما السوس فانها كورة من تخوم العراق ، وعىّد مىن (216)وذكر أيضاً 

مدنها مّوت وبيروت وبىذان وكرخىة وقريىة الرمىل" . انتهىى كىالم المقدسىي وقىد اوردنىاه بطولىه لعىدم 

 خلوه من فوائد.

دود العراق ليست هي ما عليها اليىوم بىل كانىت أبعىد غىورا فىي من خالو ما ذكر يتبين لنا أن ح

الناحية الشرقية التي هي مدار بحثنىا ، فىأين منقطىع الجبىاو بحلىوان وعقبىة حلىوان والسىوس وعبىادان 

واين نحن اآلن من حدود العراق الجغرافية . ومع ذلك سنحاوو القاء الضوء على بع  هذه المراكىز 

بالمقىدار الىذي يتطلبىه الموضىوع ودون الخىوض فىي تفصىيالت لألسىباب  التي  بت كونها من العىراق

 التالية : 

ـ ان البقعة الجغرافية التي نحاوو معرفة حىدودها هىي تلىك التىي فيهىا مظنىة تمركىز الكىورد الشىيعة  4

المطلىىوب ا بىىات عىىراقيتهم بعىىد أن انكرهىىا العروبيىىون ، وال ننفىىي بىىذلك وجىىود بعضىىهم ضىىمن 
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لمنطقىىة الشىىمالية كىىبع  الطائفىىة المعروفىىة بالبشىىنوية التىىي كانىىت تقطىىن الكىىورد السىىنة فىىي ا

الموصل ، وبع  القاطنين في اربيل وشهرزور. بل ونثبت تواجىدهم فىي العمىق العراقىي منىذ 

 قرون متمادية .

ـ ال شك ألحد في عراقية الكىورد القىاطنين فىي المنىاطق الشىمالية مىن العىراق بعىد  بىوت كىون تلىك  7

الحىدود المعروفىة باالجمىاع ، و بىوت عراقىة سىاكنيها الكىورد وسىْبَق وجىودهم  المناطق ضىمن

 وجود غيرهم من األمم في المنطقة تأريخيا لذا نكون في غنى عن التعرض لتلك المناطق .

ـ وتخرج كذلك منطقة غرب دجلة بما فيها من مدن وقصبات لعدم الشبهة في عراقيتها ، فال نحتىاج  3

بالكلدانيين ومن اعقبهم مىن النىبط ، انمىا  ي ، وقد ذكرنا اختصاصها اساساً فيها إلى بحث جغراف

نبقى في خصو  منطقىة الحىدود الشىرقية المظنونىة ، ال بىات مىا يىدخل منهىا فىي العىراق أوال 

وا بات تواجد الكورد الشيعة فيها قديماً وحديثاً  انيىاً ، فهىو مىورد الحاجىة وسىنبحث ذلىك خىالو 

 هذه الدراسة .

على هذا سيقتصر بحثنا على المناطق التي حددها الفقهىاء وأيىدها المؤرخىون ابتىداء مىن حلىوان  وبناء

 إلى أقصى الجنوب لنعلم بالضبط المعيارالذي يجب أن يؤخذ باالعتبار في تحديد المواطنة .

لقد ذكروا من توابع هذه الناحية أسماء كثيرة عفى على بعضىها الىزمن وتبىدو الىبع  اآلخىر ، 

بتحديد مواقعها يتبين معىالم الحىدود الجغرافيىة ، ويتبىين التىداخل الحىدودي الىذي حصىل بمىرور ولكن 

 االيام بين العراق وايران .

كما نعلم بعد تعيين الحدود الواقعية أيضاً ان حزب البعث والقوميين العرب الىذين ارادوا تغييىر 

ن الحقىىائق التأريخيىىة كمىىا يظىىن مىىا كىىانوا يجهلىىو؛ الواقىىع وتعريىىب العىىراق بىىأخراج أصىىحاب األرض 

الىىبع  ، ومىىا كانىىت حىىرب صىىدام حسىىين علىىى الجمهوريىىة االسىىالمية بحجىىة تحريىىر زيىىن القىىوس 

والخفاجية والحويزة والمحمرة واألهواز وغيرهىا إنمىا جىاءت مىن فىراغ ، فقىد كىان حقىاً ولكىن صىدام 

سىالمية خدمىة للمسىتعمرين حسين اراد به الباطىل ، انىه سىعى بفعلتىه الشىنيعة تلىك اسىقاط الحكومىة اال

أولي النعمة عليه ال تحرير األرض ، وكيف يمكن تصديقه في شعاره تحرير األرض وقد بىاع الكثيىر 

من أرض العراق أيام قادسيته المشؤومة ، فانظروا خارطة صدام حسىين للعىراق لتىروا كىم اسىتقامت 

يمكن أن يكون بائع الوطن محىرراً الحدود العراقية في مناطق مع األردن والسعودية والكويت ، وهل 

 ؟.

نعىىم ، هىىو علىىم بالضىىبط مىىا دخىىل مىىن حىىدود عىىراق العىىرب ضىىمن حىىدود دولىىة ايىىران زمىىن 

الحكومىىات السىىابقة والالحقىىة ، لكنىىه لىىم يجىىد ذريعىىة لحربىىه أوجىىه مىىن ادعىىاء األرض ، فلمىىا فشىىل فىىي 

عىن كىل شىئ ، كمىا فعىل  تحقيق مآربه عاد بخفي حنين ووقع رسمياً على تثبيت الحدود وتنىازو بىذلك

ذلك اسالفه من قبل الذين دأبوا على بيع العراق قطعة قطعة حتى تقلص اخيرا إلىى مىا نىراه اليىوم مىن 

 حدود .



المعارك التي اخترعها صدام أيضاً بعىد قادسىيته ، فهىي الشىاهدة علىى مىا قلنىا فقىد شىن أم  وهذه

وشعار "ارجاع الفىرع إلىى األصىل" مىا  حربه على الكويت واحتلها على انها المحافظة التاسعة عشر

زاو يدوي في أذهان كل عراقي ، لكن النتيجة هىي مىا صىدق عليهىا المثىل العراقىي "مىا رضىه ابجىزه 

 المعارك . أم  رضه ابجزه وخروف" فأين الحدود العراقية الكويتية اليوم وأين كانت قبل

بكثير مما ادعاه صىدام حسىين  ان االراضي العراقية التي تقع ضمن حدود ايران اآلن هي أكثر

 أيام قادسية الثانية وفيما يلي رسم المناطق الحدودية لسواد العراق ضمن جغرافية البحث : 

 الحدود الشرقية للعراق : 

ـ : مىن المىدن القديمىة التىي بنيىت قبىل اإلسىالم . وأجمىع علىى  (218)ـ زهىاب (217)ـ مدينىة حلىوان 4

هاء هي مدينة حلىوان وتسىمى اليىوم )سىر بىل زهىاب( ، عراقيتها الجغرافيون والمؤرخون والفق

وكانىىت تقىىع شىىرق الوسىىط العراقىىي ، بىىين قصىىر شىىيرين وكرمنشىىاه ومنطقتهىىا اآلن هىىي ضىىمن 

 الحدود االيرانية .

: "حلوان بلد مشهور من سواد العراق وهو آخر مدن العراق  (219)ـ قاو الطريحي في مجمع البحرين

." 

: " سميت حلوان باسم بانيها حلوان بن عمران بن الحاف بن  (220)موسـ وقاو الفبروز آبادي في القا

 قضاعة ".

 أيام حكمهم البالد . (221)ـ وهناك رأي أخر يقوو أن حلوان مدينة بناها اآلشوريون

أن تكون التسمية نسبة إلى إحدال القبائل الكوردية القديمة القاطنة فىي هىذه المنىاطق فقىد جداً  ـ ويحتمل

ة وقىاو كانىت طائفة حلوالن أو حليالن ضىمن الطوائىف العيالميىة القديمى (222)ذكر ايرج أفشار

 تسكن جباو كرمنشاه .

عن ابي زيد قوله : "وكانت مدينة عامرة لي  فىي أرض العىراق بعىد (223)ـ ونقل الحموي في المعجم

الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسىر مىن رأال أكبىر منهىا ، وهىي بقىرب الجبىل ولىي  للعىراق 

 قرب الجبل غيرها وربما يسقط بها الثلج ، وأما أعلى جبالها فإن الثلج يسقط به دائما ". مدينة ب

ـ ونقىل القلقشىندي فىي صىب  االعشىى عىن ابىن حوقىل فىي وصىف حلىوان قولىه : " وبهىا شىجر النخىل 

والتين الموصوف واكثر  مارها التين ، والثلج يسقط على جبلهىا دائمىاً وهىو منهىا علىى مرحلىة 

 بين بغداد خم  مراحل ". وبينها و
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وقىىد مىىّر تأكيىىد الفقهىىاء علىىى كىىون حلىىوان هىىذه هىىي أقصىىى مىىدن الحىىدود الشىىرقية ألرض سىىواد 

العراق. بل لي  أدو على عراقية هذه المدينة من رسالة الخليفة عمر بىن الخطىاب ، التىي وجههىا إلىى 

معاوية إلى حلىوان العىراق  سعد ابن ابي وقا  وهو بالقادسية والذي يقوو فيها : " أن وجه نضلة بن

 .(224)فليغر على نواحيها".كما ذكر ذلك المتقي الهندي في كنز العماو

وكان هذا االقليم يشمل خمسة طساسيج ذكرهىا صىاحب المسىالك والممالىك وهىي : فيىروز قبىاذ 

والجبل وتامّرا واربل وخىانقين . وللعلىم أن الجبىل الىذي ذكىره صىاحب المسىالك فىي طساسىيج حلىوان 

 د به منطقة الجبل مركز الكورد الشيعة قديماً وحديثاً .يقص

ر هىذا الموقىع مىن اتقع هذه المدينة التأريخية المهمة شرق قصر شيرين بمسافة ، ويمكىن اسهىو

 روايات المؤرخين أوالً  م من تصري  الجغرافيين  انيا : 

قصىر شىيرين فهىي أما الحوادب التاريخية الدالة على وقىوع حلىوان فىي العمىق االيرانىي شىرق 

قىاو : " لمىا بلىت يزدجىرد هزيمىة أهىل جلىوالء ومصىاب مهىران  (225)كثيرة ، منها مىا ذكىره الطبىري

خرج من حلوان سائراً نحو الري ، وخلف بحلوان خيالً عليها خسرو شنوم ، وأقبل القعقاع حتى كىان 

وي فىي معجىم وقىاو الحمى بقصر شيرين على رأس فرسخ من حلوان فخرج اليىه خسىرو شىنوم ...." .

عند ذكره لخىانقين : بينهىا وبىين قصىر شىيرين سىتة فراسىخ لمىن يريىد الجبىاو ومىن قصىر (226)البلدان

 شيرين إلى حلوان ستة فراسخ .

وبالتأمل في مسير القعقاع مىن جلىوالء فخىانقين  ىم قصىر شىيرين ، وخىروج خسىرو شىنوم مىن 

راقيىة المعتىرف بهىا باجمىاع المىؤرخين حلوان لمالقاته في قصر شيرين يتبين موقع حلوان المدينة الع

 والفقهاء .

، فىي قصىة أخىرال عنىد ذكىره (227)ويؤيد ذلك أيضاً ، مىا ذكىره صىاحب أخبىار الدولىة العباسىية

زحف جيش ابي مسلم الخراساني بقيىادة قحطبىة بىن شىبيب نحىو العىراق وكىان الجىيش االمىوي بقيىادة 

ن حلوان وسرب القواد بين يديه وتقدم الىيهم عمر بن هبيرة نازالً في جلوالء قاو : " شخص قحطبة م

أالّ يشذ أحد من الجند عن موكب قائده وقّدم بين أيديهم المخارق بن غفار وعبد هللا الطائي في فرسىان 

العسكر وقدم أمامهما سعد الطالئع وطالئعه ، وخلف يوسف بن عقيل على حلوان فىي سىبعمائة رجىل 

القلىب إلىى قصىر شىيرين  ىم رحىل مىن قصىر شىيرين إلىى  وسار على تعب ة بميمنىة وميسىرة وهىو فىي

 خانقين ..... .

 36كمىىا ان األصىى  فىىي المسىىافة بىىين قصىىر شىىيرين وحلىىوان هىىو خمىى  أو سىىت فراسىىخ أي 

، كمىىا عليىىه مؤرخىىون آخىىرون ال كمىىا حىىدده الطبىىري بفرسىىخ . ولتوضىىي  الموقىىع  كليىىومترا تقريبىىاً 
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والممالك في بيان الطريق مىن مدينىة السىالم بغىداد  والمسافة بشكل أدق ننقل ما ذكره صاحب المسالك

 : إلى اقاصي خراسان نذكر منه مورد الحاجة قاو

إلىى الدَّسىكّرة  مانيىة  من بغداد إلى النهروان أربعة فراسخ  م إلى دير بازمىا أربعىة فراسىخ  ىم"

فراسىخ ومىن سىتة  فراسخ  م إلى جلوال سبعة فراسخ  م إلى خانقين سبعة فراسخ  م إلى قصىر شىيرين

 " . شيرين إلى حلوان خمسة فراسخ  م عقبة حلوان  قصر

وال شك أن مدينة مهمة مثل حلوان ال تخلو من قرال وقصبات وتوابع في ضىواحيها سىواء مىن 

ناحية الجبل أو من ناحية السهل وقد ذكرنا طساسيجها التي منها الجبل مركز القبائل الكردية ، فىالمهم 

وتابعيتها ، ولنسأو بعد هذا عن أمر آخر نحن في أم  الحاجة إلى ا باته وهىو هو تعيين موقع المدينة 

 انها كانت مدينة كوردية ؟أم  : هل كانت حلوان وتوابعها ممحضة للعرب

 

 حلوان موطن الكورد : ـ  4

وللجواب عن السىؤاو المتقىدم نقىوو : ال ننفىي تواجىد العىرب فىي هىذه المدينىة وضىواحيها قبيىل 

مي وبعده ، لكننا ندعي أن هذه المدينة كانىت كورديىة فىي األصىل انتقىل اليهىا العىرب بعىد الفت  االسال

الفت  حسب اعتقادنا أو قبيل الفت  كما في بع  الروايات ، بل كانت قلعة لألكىراد الشىاذنجان الشىيعة 

ي ال كما تقدم في ذكر بعى  حكومىاتهم كانىت بقراهىا الجبليىة والسىهلية أرض آبىائهم وأجىدادهم ، ولكى

يبقى كالمنا من غير دليل نذكر على قلة البضاعة وقصر اليد في هذه الظروف العصيبة التىي نعيشىها 

، ما تيسر من أدلة تثبت أن تواجد الكورد لم يقتصر على هذه المدينة العراقية بىل تجاوزهىا غربىا إلىى 

 : خانقين وجلوالء وبعقوبه وحتى العاصمة بغداد ، وفيما يلي بع  تلك األدلة 

هىج فىي نسىبة الكىردي : "هىذه النسىبة  167، المتوفي سىنة (228)قاو السمعاني صاحب كتاب األنساب

إلى طائفة بالعراق ينزلون بالصحاري وقد سكن بعضهم القرال يقاو لهم األكراد خصوصىاً فىي 

 جباو حلوان ، والنسبة اليهم الكردي " .

ضىاً جيىىل مىىن األكىراد يسىىكنون أكنىىاف : فىىي كلمىة "الجوزقىىان" : " والجوزقىىان أي(229)وقىاو الحمىىوي

 حلوان ينسب اليهم ابو عبد هللا الحسين بن ابراهيم بن الحسين بن جعفر الجوزقاني ".

، أيضاً ما يدو على وجود الكورد في حلىوان أيىام  ىورة المختىار ابىن (230)وجاء في تاريخ ابن خلدون

حذيفىة بىن اليمىان علىى حلىوان  لسىعد بىن ]المختىار[ عقدهج فقاو : "  66ابي عبيدة الثقفي سنة 

  ".وأمره بقتاو االكراد واصالح السابلة 

بىن المغيىرة بىن شىعبة إلىى  (232)خىروج مطىرف:  هىج 22ضمن أحداب سىنة  (231)كما ذكر الطبري

 .حلوان
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وسار مطرف ومر بحلوان وبها سويد بىن عبىد يقوو :"  : حيث(233)كذلك ذكر هذه الوقعة ابن خلدون

 " . د فاعترضوه فأوقع مطرف بهم وأ خن في االكرادالرحمن السعدال مع االكرا

للهجىرة ، وفيىه الداللىة الواضىحة علىى التواجىد الكىردي القىديم فىي  22هذا الحدب وقع في سنة 

حلوان وضواحيها ، وأن هذا الوجود لىم يكىن بمسىتوال عوائىل وافىراد متفىرقين هنىا وهنىاك ، بىل كىان 

و على قدمها كثرتهىا وحاجىة الحكىام اليهىا فىي الىدفاع كمىا وجوداً مكثّفاً في تجمعات وطوائف قديمة يد

مر ، وهذا أقل ما يمكن اسىتنتاجه وإال فالحقيقىة التىي نعتقىدها هىي أن الغالبيىة فىي تلىك المنىاطق كانىت 

تشكلها قبائل الكورد وهي قديمة الوجود يمكن لمن أراد التفصيل الرجوع إلى العهد الكو ي والعيالمي 

 بتها المنقبون .ليجد آ ارهم كما أ 

: ما يدو على التواجد الكوردي الكبير في حلوان واعماله في نهاية (234)وأيضاً عن ابن خلدون

القرن الرابع الهجري والقرن الخام  ، ما ذكره من حكومة الكىورد لحلىوان قىائال : " كىان ابىو الفىت  

ها أميرا وعلىى قومىه عشىرين محمد بن عنان أمير الشادنجان من األكراد وكانت بيده حلوان وأقام علي

سنة ، وكان يزاحم بدر الدين وبنيه في الواليات واالعمىاو بالجبىل وهلىك سىنة احىدال واربعمائىة وقىام 

مكانه ابنه ابو الشوك وطلبته العساكر من بغداد فقاتلهم وهزموه فامتنع بحلوان إلى ان اصل  حاله مع 

هىج وقىام مقامىه أخىوه  132ن مىن حلىوان سىنة الوزير فخر الملك " ومات ابو الشوك في قلعىة سىيروا

 مهلهل واجتمع اليه األكراد مائلين اليه عن ابن اخيه سعدال بن ابي الشوك " .
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هىج الخىروج مىن طاعىة بنىي أميىة  22حيث كان مطرف هذا واليا للحجاج بىن يوسىف الثقفىي فىي المىدائن ، بىدا لىه فىي سىنة  ـ 

وقوف الحجاج على أمره سارع فىي الخىروج  واعالن  ورة على حكومة عبد الملك والحجاج وبايعه على ذلك جمع ، وخشية

من المدائن لاللتحاق بالجبل ، وكان أخوه حمزة بىن المغيىرة عىامالً للحجىاج أيضىاً فىي همىذان ، وعلىى حلىوان سىويد بىن عبىد 

موجها نحو حلوان وقد كان ، وخرج مطرف بأصحابه من الدسكرة الرحمن حاكم حلوان من قبل الحجاج . يقوو الطبري : " 

د أقبىل قىوماه سبذان فلما بلغه أن مطرف بن المغيرة ،  ج بعث في تلك السنة سويد بن عبد الرحمن السعدال على حلوانالحجا

فأما االكىراد ،  فجمع له سويد أهل البلد واالكراد، عرف أنه إن رفق في أمره أو داهن ال يقبل ذلك منه الحجاج ،  نحو أرضه

وأن يعافى من الحجاج فكان خروجه كالتعذير )قاو ،  يد وهو يحب أن يسلم من قتالهوخرج إليه سو،  فأخذوا عليه  نية حلوان

أبو مخنف ( فحد ني عبد هللا بن علقمة الخثعمي أن الحجاج بن جارية الخثعمي حين سىمع بخىروج مطىرف مىن المىدائن نحىو 

ن فكنا ممن شهد معه قتاو سويد بن عبىد الجبل أتبعه في نحو من  ال ين رجال من قومه وغيرهم قاو وكنت فيهم فلحقناه بحلوا
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أحببىت أن أنقلهىىا بتمامهىىا : (235)وأخيىراً أنقىىل قصىة طريفىىة ذكرهىا القاضىىي التنىىوخي فىي كتابىىه

يهىا أيضىاً فوائىد أخىرال وفيها إشارة إلى موضوعنا الذي هو تواجىد الكىورد فىي حلىوان وضىواحيها وف

 .سنشير اليها 

في هذه القصة نرال أمرين مهمين ، اولهما ان الكورد كانوا يسكنون منطقة حلىوان وضىواحيها 

وهو ما نريد ا باته ، و انيهما هو وجود المعارضة الكوردية للسلطة ، تلك المعارضىة التىي ال تتىوانى 

 قصتنا . في الحاق األذال بأعوان الحكومة كما في قضية أمير

وال يخفى ان اتهام الكورد باللصوصية تارة وبالنهب والقتل اخرال في بع  كتب التأريخ انمىا 

كان سببها موقف الكورد المعارض من الحكومات المتعاقبة كما ذكرنا واسباب أخرال قد نتطرق اليها 

كىل زمىان . وإال خالو دراستنا المقتضبة هذه ، وهذا هو ديدن االعىالم السياسىي تجىاه المعارضىة فىي 

كيف جاز لألقالم ان تتهم باللصوصية من سّل جمالً محمالً مىن قافلىة األميىر ، ولىم تشىر أقىالم الكىرام 

الكاتبين إلى تلصص من سرق كل الجماو ولم يكتف بذلك بل أخلد صاحبها السجن ، فأيهمىا أحىق بىأن 

 يوصم بالتلصص وقطع الطرق. 

رناهما معا وهمىا تواجىد الكىورد فىي العمىق حتىى بغىداد وشاهد آخر يدو على األمرين اللذين ذك

للهجىرة ، حيىث اعتمىدت الدولىة علىى  174ومخالفتهم للسىلطات مىا ذكىره ابىن كثيىر فىي حىوادب سىنة 

وسىلطتهم علىى بغىداد حتىى تضىايق أهىل بغىداد مىن وجىودهم ، فيسىجل  المجندين األتراك بشىكل كبيىر

 : (236)تهم لتصرفات السلطة . قاو ابن كثيرالكورد في هذا الجانب موقفا تنجلي فيه معارض
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قاو : فاشتهى يوما أن يطبخ االترج فجمع له شئ كثيىر مفىرط العىدة وعبىى وخىزم بعضىه  يسلم له من العربدة مجل  إال قل .

فاطبخ عليه فما ترك شي ا من الخلع والخمالنات والصالت إال عمله ذلك اليوم مع جلسائه وخصىنى منىه بىأوفر نصىيب وكىان 

جل  استند إليه ويشيل برجلىه كأنىه يريىد كثير الشرب وكانت عالمته إذا أراد ينه  جلسا ه التفت إلى سرير لطيف كان إذا 

ويىتم شىربه إمىا مىع الحىرم أو الخىدم ، فلمىا ،  أن يصعد فيقوموا فان كان يريد النوم صعده وإن لم يرد النوم رد رجلىه إذا قمنىا

ي ،  م شاو رجله فقمنا وانصرفت إلى حجرة موسومة كانت لى،  كان ذلك اليوم جلسنا بحضرته نهارنا أجمع وقطعة من الليل

فقمىت وقلىت إنىا هلل وإنىا إليىه  . فلما انتصف الليل إذا بخدم يدقون باب حجرتي فانتبهت مرعوبىا فقىالوا : أجىب أميىر المىؤمنين

وبع  ليلتنا أحسن مضى ، وقدرت أنى أفلت من عربدتىه وقىد عىن لىه أن يعربىد علىى فاسىتدعاني  راجعون . قد مضى يومنا

ربدة إلى أن صرت بحضرته . فلما رأنىي قائمىا لىم يستجلسىنى وقىاو يىا غىالم صىاحب لهذا ولم أزو أفكر كيف أشاغله عن الع

عنىده .  يالشرطة فزدت جزعا وقلت لم تجر عادتىه فىي العربىدة باسىتدعاء صىاحب الشىرطة ومىا هىو إال لبليىة احتيىل بهىا على

رض إلىى أن جىاء صىاحب الشىرطة فأقبلت أنظر إليه واجتهد أن يفاتحنى بكلمة فأداريه بىالجواب وهىو ال يرفىع رأسىه مىن اال

فرفع رأسه وقاو : في حبسك رجل يعرف بفالن بن فالن الجماو أحضرنيه الساعة فمضى ليحضره فسىهل علىى االمىر قلىيال 

ووقفت وهو ال يخاطبني إلى أن حضر الرجل فقاو له المعتمد : من أنت ؟ قاو : أنا فالن ابن فالن الجماو . قاو : وما قصتك 

رجل من أهل الجبل وكىان لىي جمىاو أعىيش مىن فضىل أجرتهىا وكىان  يبوس سلما منذ كذا وكذا سنة . وذاك ان؟ قاو : أنا مح

يتقلدنا فالن االمير فاستدعى إلى الحضرة فأخذ جمالي غصبا يستعين بها في حمل سواده فتظلمت إليه وضججت فلم ينصفني 

أصال فكنت مع جمالي أخدمها في الطريق فلما قربت  وقاو إذا صرت بالحضرة رددت جمالك . فخرجت ل ال تذهب جمالي ،

فبلغه الخبر فأحضرني وقاو أنت سرقت الجمىل بمىا عليىه فقلىت غلمانىك يعلمىون أن  محمالً  من حلوان سل االكراد منها جمالً 

لي فلمىا ، وقيدت وطرحت على بعى  جمىا عظيماً  االكراد سلبوه فقاو االكراد إنما جا ه بمواطأة منك  م أمر فضربت ضرباً 

أنفذت إلى الحب  وتملك الجماو ولم يكن لي متظلم وال مذكر فطالت بى المحنة إلى اآلن فقاو لبع  الخىدام  ةوردت الحضر

ام  الساعة إلى فالن يعنى االمير واقعد على دماغه وال تبرح أو يرد على هذا جماله أو قيمتها على مىا يىدعى الجمىاو فىإذا 

 " انتهى كالمه .ه كسوة حسنة وادفع إليه كذا وكذا دينارا واصرفه إلى شأنه قب  فاحمله إلى الخزانة واكس
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" وفيها دخل خلق كثير من األكراد إلى بغداد يسرقون خيل األتراك ليالً ، فتحصن الناس مىنهم 

 فأخذوا الخيوو كلها حتى خيل السلطان " .

وتىىرال فىىي هىىذه العبىىارة الصىىغيرة ، كيىىف يقىىوم القلىىم المىىوالي للسىىلطة بوصىىف فعىىل المعارضىىة 

قوة السلطة بعبارة "يسرقون خيل االتراك والسلطان ليالً " دون أن يشير إلى حقيقة الهادف الضعاف 

موقف هؤالء والغرض من فعلتهم هذه ، وسبب عدم تعرضهم ألمواو عامة المىواطنين ، ليىوحي بىأن 

الخىىام   فصىىلالالكىىورد لصىىو  . وقىىد مىىّر بحىىث أمثىىاو هىىذه اإلشىىاعات ضىىد الشىىعب الكىىوردي فىىي 

 . تأريخالرّد على بعنوان 

فيهىا شىعثت االكىراد ببغىداد لسىبب تىأخر  ":  هىج 133عند ذكره أحداب سىنة (237)ويقوو أيضاً 

 . "العطاء عنهم

وكل هذه الروايات تدو بوضوح على التواجد الكردي المكثف في مدينة حلوان وضواحيها منىذ 

دودي حتىىى بغىىداد قىىديم األيىىام ، قبىىل الفىىت  االسىىالمي وبعىىده ، وأن هىىذا التواجىىد تجىىاوز الشىىريط الحىى

 العاصمة .

وللمزيد من التنوير لمسألة التواجد الكوردي فىي العمىق العراقىي ، ننقىل مىا ذكىره الصىولي فىي 

هج قاو : " وخلع على يناو وولي الجبل وجىّرد  371، في أحداب سنة (238)كتابه أخبار الراضي باهلل

، وهىو (239)جىوا إلىى الدسىكرةجماعة من الحجرية مع هنكر للجبل واسىتحلفوا واطلقىت أرزاقهىم فخر

 نحو خمسمائة ، فأوقعوا بأكراد وأعراب فغنموا غنيمة عظيمة " .

فهذا شاهد على وجود الكورد في الدسكرة ، ودليل على انهم لم يكونوا من أنصىار الدولىة ، وال 

لتىي أدري ماذا أسمي هذه الغارة من الحجرية وايقاعهم " بأكراد وأعراب" وما هىي الغنىائم العظيمىة ا

 غنموها . 

ول ن ذكرنا للتنوير عراقية حلوان وتوابعها عن لسان فقهاء ومؤرخي العرب فال نقصىد ادخىاو 

كل الشريحة الكردية التي تقطن هذه المقاطعة حتى هىذا اليىوم ضىمن قىانون الجنسىية العراقيىة ، وانمىا 

ي نحىن بصىدد تحديىد هويتهىا اردنا با بات هذه الحقيقة القليل من االنصاف ممن يتعاملون مع الف ىة التى

من تلك الطوائف التي استوطن آبا ها وأجدادها ومنذ أقدم العصور في غربىي حلىوان ضىمن المنطقىة 

الحدوديىىة المعتىىرف بهىىا دوليىىاً كونهىىا مىىن العىىراق الحىىديث علىىى أقىىل تقىىدير كخىىانقين ومنىىدلي وترسىىخ 

ليىىة ، ويكفىىوا عىىن طعىىنهم فىىي وباكسىىايا وبىىدرة وزرباطيىىة والعمىىارة وغيرهىىا مىىن منىىاطق الحىىدود الفع

هويتهم العراقية أو تنسيبهم إلى ايران كما فعلت الحكومات السابقة ، وهكذا األمر بالنسبة لبقيىة المىدن 

 الحدودية التي نتعرض لها الحقا .
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ولنكتفي بهذا المقدار فيما يخص حلوان خشية االطالة ، ففيما ذكرناه الكفاية للمنصف في ا بات 

أصالة عراقية الكورد القاطنين في هذه النواحي وما نذكرها من مناطق اخىرال ، وان  مدعانا الذي هو

امتداد تواجدهم فيها وفي العمق العراقي من سالف العصور  ابت بال ريب فال مجاو للذين في قلىوبهم 

 مرض ان يزايدوا في هذا األمر.

 



 :  (240)ـ بالد اللحف والبندنيجين 7

، التىي كانىت مىن العىراق حسىب مىا (241)اً ، وتناسينا مدينة الىدينوراذا انحدرنا من حلوان جنوب

، وهي مدينة في عمق الجنوب الشرقي من حلوان ، نجد من بين المنىاطق (242)أفاده ابن خلدون أيضاً 

 التي ذكرها التأريخ ، وا بت تابعيتها لمركز العراق بغداد هي منطقة " بالد لحف " .

" لحىف : بكسىر اولىه وسىكون  انيىة صىقع معىروف مىن فىي المعجىم : (243)قاو ياقوت الحموي

نواحي بغداد ، وهي تسمية قديمة ، سمي بذلك النىه فىي لحىف جبىاو همىذان ونهاونىد وتلىك النىواحي ، 

 وهو دونها مما يلي العراق ومنها البندنيجين ـ مندلي حالياً ـ وغيرها وفيه عدة قالع حصينة .

هذه بجميع مدنها وقصىباتها أصىبحت ضىمن حىدود وللتوضي  أقوو أن مقاطعة اللحف الواسعة 

 دولة ايران في التقسيمات الحدودية المتأخرة ، عدا بع  مناطقها مثل مندلي وترسخ وباكسايا .

: " اللحف صقع من نواحي بغداد سمي بذلك النه في اصل (244)وقاو الزبيدي في تاج العروس

من القالع المشهورة فيها "  (245)رابن خلدونوذك جباو همذان ونهاوند وهو دونهما مما يلي العراق .

: أن عسىاكر الناصىرجاءت مىع سىيف الىدين (246)قلعة ماهكي " التي كانت بيد األكىراد . وذكىر أيضىاً 

 طغرو فقطع بالد اللحف من العراق . 

هذه النصو  تؤكد تابعية مقاطعة اللحف بمدنها وقراها للعىراق ، ونحىن نشىير اوالً باختصىار 

مدن التي صارت من نصيب العراق من ضمن هىذه المقاطعىة تمهيىدا إل بىات التواجىد إلى بع  تلك ال

 الكردي فيها .

، هىي (247)اما مدينة البندنيجين : والتىي تسىمى حاليىا بىـ "منىدلي" ، كمىا عىن كتىاب األعىالم للزركلىي

لنجىار مدينة تابعة لبالد اللحف التي كانت تابعة لنواحي بغىداد كمىا مىّر ، أحىد ها كمىا ذكىر ابىن ا

: بنغان بن زاذان فروخ االكبر اخو يزدجرد آخر ملوك الفىرس ، نقىل (248)في ذيل تاريخ بغداد

ذلىىك عىىن عرفىىة بىىن علىىي بىىن الحسىىن بىىن علىىي بىىن الحسىىين البنىىدنيجي ، وهىىو مىىن أحفىىاد بنغىىان 

 المذكور .
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 أنهىىا : " قريبىىة مىىن بغىىداد بينهمىىا دون عشىىرين فرسىىخا ". وقىىاو (249)وقىىاو السىىمعاني فىىي األنسىىاب

: " بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعماو بغداد (250)الحموي في المعجم

 يشبه أن تعد في نواحي مهرجانقذف .

ونقل عن العماد بن كامل البندنيجي الفقيه قوله : البندنيجين اسم يطلق علىى عىدة محىاو متفرقىة 

نخىل الجميىع متصىلة وأكبىر محلىة فيهىا  غير متصلة البنيان بل كل واحدة منفردة ال ترال األخرال لكن

يقاو لها باقطنايا ، وبها سوق ودار اإلمارة ومنىزو القاضىي ،  ىم بويقيىا ،  ىم سىوق جميىل ،  ىم فلشىت 

البنىدنيجين كانىت  (251)وقد خرج منها خلق من العلماء " . وقاو صاحب المسالك والممالك ان طسوج

 تشمل خم  رساتيق .

من الخوارج ايام معركة النهروان ، وكان ممن احتمى بها مىنهم : وهذه المدينة احتمى بها قسم 

حىىو ر األسىىدي وسىىعيد بىىن قفىىل التميمىىي ، مىىع اعىىداد مىىن اتباعهمىىا ، خىىرج سىىعيد بىىن قفىىل بعىىد وقعىىة 

النهىىروان ، ومعىىه مائتىىا رجىىل فقتىىل ومىىن معىىه فىىي درزيجىىان علىىى فرسىىخين مىىن المىىدائن كمىىا فىىي 

 . معاوية ، بعد مقتل االمام علي ، وخرج حو ر األسدي لقتاو (252)االعالم

ومىىن النىىواحي التابعىىة لبنىىدنيجين )ترسىىخ( ذكىىر ذلىىك جىىالو الىىدين السىىيوطي فىىي كتابىىه لىىب 

: وهي باقية على اسىمها إلىى اآلن ، وذكرالحمىوي فىي المعجىم(253)اللباب
254
ناحيىة ترسىخ بقولىه : "  

مالحىة واسىعة واكثىر ملى  أهىل بغىداد هي قرية بين باكسايا والبندنيجين من أعماو البندنيجين ، وفيها 

 منها ، منها ابو عبد هللا عنان بن مردك الترسخي ، أقام ببغداد مؤذنا " .

انىه بعىد وفىاة  (255)ومن توابعهىا أيضىاً " قلعىة مىاهكي" : وتقىع شىرق منىدلي ، ذكىرابن خلىدون

لحىف وكىان مقتطعىا المقتفي بويع ابنه يوسف المستنجد : " بعث المستنجد إلى االمير ترشك مىن بلىد ال

بها فاستدعاه لقتاو جمع مىن التركمىان افسىدوا فىي نىواحي البنىدنيجين فىامتنع مىن المجىئ وقىاو يىأتيني 

العسكر وانا اقاتل بهم فبعث اليه المستنجد العساكر مع جماعىة مىن االمىراء فقتلىوه وبعثىوا برأسىه إلىى 

الهمذاني واله عليها سنقر وضعف عن بغداد  م استولى بعد ذلك على قلعة الماهكي من يد مولى سنقر 

مقاومة التركمان واألكراد حولها فاستنزله المستنجد عنها بخمسة عشر الف دينار وأقام ببغداد وكانت 

  هذه القلعة ايام المقتدر بأيدي التركمان واألكراد " .

ي : " ترقىف : بلىد مىن نىواح(256)ومىن توابعهىا أيضىاً بلىدة )ترقىف( : قىاو الحمىوي فىي المعجىم

: " ابىو محمىد العبىاس بىن عبىد (257)البندنيجين من بالد العراق ". ونسب اليها السمعاني فىي األنسىاب
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: "ترقىىف مىىن اراضىىي جىىوخى" . (258)وقىىاو المسىىعودي هللا ابىىن ابىىي عيسىىى الترقفىىي الباكسىىائي " .

 ، سميت باسم النهر المعىروف بىـ )نهرجىوخى( ، وهىيجداً  هذه ، مقاطعة كبيرة "جوخا"وجوخى أو 

 .(259)جزء من العراق كما أكد ذلك البكري األندلسي في معجم ما استعجم

: هىي : " كىورة واسىعة فىي سىواد بغىداد وبالجانىب الشىرقي منىه (260)وقاو الحموي في المعجم

الراذانان وهو ما بين خانقين وخوزستان قالوا ولم يكن ببغداد مثىل كىورة جوخىا كىان خراجهىا  مىانين 

 جلة عنها فخربت ". الف الف درهم حتى صرفت د

: " هىي مىن (261)ومنها باكسايا : وتقع جنوب شىرقي البنىدنيجين ، قىاو السىمعاني فىي األنسىاب

نواحي بغداد ". وكذا قىاو السىيوطي فىي لىب اللبىاب
262
: منهىا ابىو محمىد العبىاس بىن عبىد هللا بىن ابىي  

 عيسى الباكسائي من المحد ين سكن بغداد وحدب بها .

مىىدن بىىالد اللحىىف ولىىم نتجاوزهىىا إلىىى عمقهىىا الشىىرقي حيىىث سىىيروان ونكتفىىي بمىىا ذكرنىىاه مىىن 

وتوابعها التي عّدها المقدسي جزًء من حلوان كما مّر ، وال إلى بىاقي توابىع اللحىف الصىقع المعىروف 

من نواحي بغىداد والىذي سىمي بىذلك النىه فىي لحىف جبىاو همىذان ونهاونىد وتلىك النىواحي ، كمىا ذكىر 

جباو حلوان التي تمتد جنوبا إلى باكسايا وبادرايىا وحتىى نهايىة أعمىاو  الحموي في معجمه . ففي ذكر

 واسط الكفاية .

 

 التواجد الكوردي في اللحف والبندنيجين : 

تماشياً مع منهجنا في ا بات تابعية المناطق للعراق أوالً  م االستدالو على التواجد الكردي فيهىا 

ؤرخىون العىرب تثبىت بوضىوح مىا ادعينىاه مىن أصىالة باألدلة التأريخية نقدم هنىا نصوصىا ذكرهىا الم

 التواجد الكوردي في هذه المناطق وفيما يلي بع  تلك النصو  : 

هج انه :" في ربيع اآلخر من هذه  714في تاريخه ، عند ذكره حوادب سنة  (263)قاو الطبري

دنيجين ورئيسىهم السنة ذكر أن مائتي نف  من بين فارس وراجل مضوا من قبل المعتز إلى ناحية البن

تركٌي يدعى "أبلج" فقصدوا الحسن بن علي فانتهبوا داره وأغىاروا علىى قريتىه  ىم صىاروا إلىى قريىة 

قريبة منها فأكلوا وشربوا فلما اطمأنوا استصرخ عليهم الحسن بن علي أكراداً مىن أخوالىه وقومىاً مىن 

سبعة عشر رجالً منهم وقتىل " قرال حوله فصاروا اليهم وهم غارون ، فأوقع بهم وقتل أكثرهم وأسر 

أبلج " وهرب من بقي منهم ليالً ،  م بعث الحسن بن علي األسىرال ورأس أبلىج ور س مىن قتىل معىه 
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إلى بغداد . والحسن ابن علي هذا رجل من شيبان كان يخلف ـ فيما ذكر ـ يحيى بن حفص في عملىه ، 

 وأمه من األكراد ... " . 

بالكورد في هذه المنىاطق حيىث يتصىاهر الشىيباني العربىي وهذا خير دليل على اختالط العرب 

مع الكوردي البندنيجي في القرن الثالىث الهجىري ولعمىري ان هىذه القصىة تعىد صىفعة قويىة لمنكىري 

 حقائق التاريخ من أصحاب العقوو الفارغة المنكرين لعراقية كورد الوسط والجنوب .

سىنة  إلىى العىراقحىاكم خوزسىتان  ملةشى مسىير قصىة: (264)ابىن خلىدونوأيضاً نقرأ في تأريخ 

سار شملة صاحب خورستان إلى العراق سنة يقوو : "  هج وقتاله للكورد في تلك النواحي حيث 167

واشىتط فىي الطلىب فبعىث ،  وطلب مىن المسىتنجد اقطىاع الىبالد  نتين وستين وانتهى إلى قلعة الماهكى

الف فاعتذر بأن الدكز وربيبه السلطان ارسالن الخلمنعه ، وكتب اليه يحذره عاقبة المستنجد العساكر 

شاه أقطعا الملك الذال عنده وهىو ابىن ملىك شىاه بىالده البصىرة وواسىط والحلىة وعىرض التوقيىع بىذلك 

ت العسىاكر إلىى ارغمىش وقاو أنا أقنع بالثلث منه فأمر المستنجد حين ذ بلعنه وانىه مىن الخىوارج وتعبّى

أبى جعفر البلدال ناسر واسط ليجتمعا على قتاو شىملة وكىان  المسترشدال بالنعمانية وإلى شرف الدين

شىىملة أرسىىل ملىىي  ابىىن أخيىىه فىىي عسىىاكر لقتىىاو بعىى  االكىىراد فركىىب إليىىه ارغمىىش وأسىىره وبعىى  

أصحابه وبعث إلى بغداد وطلب شملة الصل  فلم يجىب إليىه  ىم مىات ارغمىش مىن سىقطة سىقطها عىن 

 ".الربعة أشهر من سفره فرسه وبقى العسكر مقيما ورجع شملة إلى بالده 

في شأن قلعة ماهكي بقوله : " وكانت هذه القلعىة ايىام  (265)هذا مضافا إلى ما ذكره ابن خلدون

 المقتدر بأيدي التركمان واألكراد " كما مّر.

ومن جملة القبائل الكورديىة التىي كانىت تقطىن فىي حلىوان والبنىدنيجين " الكلهىر" ، وهىي قبيلىة 

عىىراق وايىىران مىىن السىىليمانية واربيىىل حتىىى كرمنشىىاه ، والغريىىب ان االسىىتاذ كبيىىرة لهىىا تواجىىد فىىي ال

العزاوي عند تعرضه لهذه القبيلة في كتابه عشائر العراق يحاوو ارجاعها إلىى أصىوو ايرانيىة بشىكل 

ما متناسياً طبيعة انتشار القبائل في مناطقهم الطبيعية قبل التقسيم السياسي لمناطق الحدود والتىي جىاء 

 را بكثير عن زمان التوطن ، فهو يقوو عند ذكره طائفة الشهبازي من قبيلة الكلهر : متأخ

 وأما قبيلة شهبازي فإنها تابعة لحكومة كرمانشاه قسم في اإليوان وزهاب ، وقسم على الحدود"

. يتجولىىون صىىيفاً وشىىتاء فىىي أنحىىاء سىىرميل ، وبنىىدنيجين  وآخىىرون فىىي أنحىىاء كرمانشىىاه فىىي الحىىدود

صحاري "كواور" ، و "كفراور" ، و "كيالن" ، و "ديىره" ، و "قلعىة شىاهين" وغيرهىا  وزهاب في

كلىه "من المواطن والصحاري القريبة منها ، يصيفون ويشىتون فيهىا وذلىك أن طوائىف "خالىدي" ، و 

مىىن قبائىىل شىىهباز ، يقيمىىون فىىي الصىىحراء بىىين شىىوراب وهىىو نهىىر صىىغير فىىي الحىىد الشىىمالي مىىن  "بىىا

وبىىين "كىىالو دام" وهىىو نهىىر صىىغير معىىروف أيضىىاً يقيمىىون فىىي يسىىاره ، وكىىذا  صىىحراء "سىىومار" ،

طوائف أخرال تقيم فيه ، وتؤدي البيتية "الكودة" إلى قضىاء منىدلي ، رأسىاً واحىداً عىن كىل قطيىع مىن 
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قرشىاً" وفىي أحىوالهم كلهىا ال يخلىون مىن  10الغنم ربيعاً وفي الشىتاء عىن كىل قطيىع عشىرة قرانىات "

وإن هذه الرسوم تؤخذ من الشهبازيين والسنجابيين على السواء ،  !!! نهب وسلب تعرض بالمارة من

كما هو معتاد أخذها منهم دائماً. وفي الغالىب ال يىؤدون للدولىة العثمانيىة رسىوماً مىن حىين أن اسىتولت 

 ."إيران على لواء زهاب

ء ايران عليهىا ، كمىا وهذا اعتراف منه بأن مدينة زهاب كانت تابعة للدولة العثمانية قبل استيال

، نقال عن كتاب  88هي ضمن بالد اللحف التابعة لبغداد كما عليه المؤرخون . وهو ما يؤكده في   

جاء في الشرفنامة أنها كانت تابعة للدولة العثمانيىة ، وإن األميىر منصىور قتىل أخىاه الشرفنامه يقوو : 

الدولة العثمانية منها في كل سنة أربعىون وإن الضريبة التي كانت تأخذها ج ، ه4007شهباز في سنة 

وفىي أحىوالهم  كما ال يخفى مغزال قولىه " ألف رأس من الغنم فال شك أنها قديمة السكنى في مواطنها.

" على البصير فهىو رقىص علىى نغمىة قديمىة اعتىاد كلها ال يخلون من تعرض بالمارة من نهب وسلب

 رد فتأمل .عليها الكثير ممن كتب في سل سلطان عارضها الكو

وكل ما واألغرب انه يحاوو سلب مواطنتهم بعد االعتراف بوجودهم القديم في العراق فيقوو : 

نقوو هنا أن المسعودي ، وإبن األ ير ، والسمعاني والبدليسي قد عرفونا ببع  القبائل القديمة ، ومىن 

ء القريبىىة مىن منىىدلي تىىدعو بينهىا "قبيلىىة كلهىر" أو كلهىىور ، فهىىي قديمىة إال أن سىىكناها فىىي هىذه األنحىىا

وهذه مصادرة واستنتاج ال يستند إلى  ." لاللتفات ، فهي محل نظر. ويفسر بأنهم مجاورون فتجاوزوا

دليل ، وكأن االستاذ يتناسى حىدود العىراق الحقيقيىة ، فيشىكك فىي الحقيقىة التىي عليهىا المؤرخىون مىن 

للكىورد فىي منىدلي وضىواحيها سىيما جىداً  قىديمعراقية المناطق المتاخمة لمندلي وكذا حقيقة التواجىد ال

وهو الذي نقل قوو الشرفنامة " ال شىك أنهىا قديمىة السىكنى فىي مواطنهىا " وان زهىاب " كانىت تابعىة 

للدولة العثمانية " وهذا ممىا يىدعو للعجىب مىن هىذا الكاتىب القىدير ، واألغىرب قولىه "انهىم مجىاورون 

ستند في معايير المجىاورة والحىدود والتجىاوز ؟ وإلىى أي فتجاوزوا " وال أدري إلى أي رسم للحدود ا

دليل استند في نسبته التجاوز إلى قبائل  بت تواجدهم فىي هىذه المنطقىة بالىذات قبىل آالف السىنين. وأن 

المسعودي وابن األ ير والسمعاني وغيرهم علىى التعاقىب انمىا نقلىوا حقىائق علىى األرض وأن هىؤالء 

ألجىداد الىذين زارهىىم فىي ديىارهم كثيىر مىىن الرحالىة ونىاجزهم كثيىر مىىن األحفىاد هىم مىن نسىىل اول ىك ا

المقاتلين الغزاة وناسبهم كثير ممن جاورهم من العرب كالشيبان وبني مزيىد وغيرهىا وال يمكىن محىو 

 تلك اآل ار العمالقة بريشة فنان مهما كان حاذقاً .

وغيىره مىن المىدن العراقيىة قبيلىة ومن القبائل الكوردية الساكنة أيضاً في هذا الشريط الحىدودي 

 اللك ، ونجد االستاذ العزاوي كدأبه يعاملها كما تعامل مع الكلهر حيث يقوو في كتابه عشائر العراق :

من قبائل إيىران التىي توسىعت وانتشىرت فىي العىراق شىماالً وجنوبىاً. مالىت إلىى العىراق " اللك 

قبيلىة قىره أولىوس فىي أنحىاء منىدلي كمىا لتابعىة  . وكانىت وتغلغلت بين قبائله. وهذه مما يجاور كلهىور

في العراق وفي إيران بين خرم آباد ووركوه أو بيشىكوه ؛  : زركو  ذكر في تقرير الحدود وفروعها



،  . ويعىدون اليىوم مىن قبىائلهم حتى صيمرة ، واألكثر منها اليوم في العراق ، ومع الفيلية فىي بشىتكوه

 ." كوهم ليسوا منهم ، وإنما هم من الل

والحقيقة أن هذه القبائل كانت منتشرة في موطنها األم ، وإن امتد تواجد بعضها أو  قل وجودها 

إلى عمق أراضي بالد الكىورد والتىي عىّدت فىي األزمنىة المتىأخرة جىزًء مىن ايىران ، وهىذا ال يوجىب 

سرها كانىت سلب عراقية هؤالء على أساس أن بع  القبيلة موجود خارج هذه الحدود ألن المنطقة بأ

، عنىد (266)لهم يتنقلون فيها كيف شا وا ، وهىذا الجغرافىي المعىروف االصىطخري يىذكر فىي مسىالكه

 ذكره للدسكرة وهي مدينة في العمق العراقي قرب شهربان والتي كانت من اعماو حلوان يقوو :

 والدسكرة مدينة بها نخيل وزروع عامرة ، وخارجها حصن من طىين ، داخلىه فىارغ ، وإنمىا "

هو مزرعة يقاو إن الملك كان يقيم هناك بع  فصوو السنة ، فسميت دسكرة الملك لىذلك ؛ وأمىا مىن 

الدسىىكرة ،  ىىم تكريىىت إلىىى أن تجىىاوز سىىامرا إلىىى قىىرب العلىىف فكأنىىك تطىىوف علىىى مثىىاو القىىوس إلىىى 

فيها مثاو القوس إلى حد عمل واسط ، من حد العراق إلى حد الجبل ، فإنه قليل العمارة ، تطوف على 

 ".  كراد واألعراب ، وهي مراع لهمألاقرال مفترشة ، والغالب عليها 

فالقوس الذي يذكره من الدسكرة إلى حد عمل واسط هىو مىن صىلب أرض العىراق ويشىمل كىل 

المدن والقصبات التي تقع جنوب نهر ديالى إلى اراضي بدرة وباكسايا التي هي حدود اعماو محافظة 

مراعىي لألكىراد كمىا ذكىر االصىطخري . فكيىف تغافىل االسىتاذ العىزاوي  واسط ، فهذه المناطق كانت

عن هذه الحقيقة وحاوو انكار التواجد الكردي في هذه المنىاطق وادعىاء انهىم نزحىوا مىن ايىران ؟ ويىا 

ليت كان قد توسع الدكتور في هذه المسألة وبيّن لجمهور قّرائه جواباً شافياً عن السؤاو : من كىان مىن 

هذه المناطق أساساً قبل نزوح القوميات المختلفة اليها بعد علمنا بأنها لم تكن بالدا للعىرب  األمم يسكن

 وال للفرس كما تقدم .

وال أدري لمىىاذا ال نستسىىلم للحقيقىىة المىىّرة ونحىىن جميعىىاً نعلىىم أن السياسىىة قّسىىمت ميىىراب بىىالد 

ر بعىى  الكىىورد تبعىىا الكىىورد بىىين العىىرب والفىىرس سىىيما فىىي عهىىد الصىىراع العثمىىاني الصىىفوي فصىىا

ألرضهم من نصىيب عىراق العىرب والىبع  اآلخىر مىن نصىيب عىراق العجىم ، ومىن كىان مىنهم فىي 

حدود عراق العرب فهم أصحاب األرض أوال ، وأوو العراقيين  انيا ألن العراق أرضهم التىي نشىأوا 

وغيرها مىن  عليها وتوزعوا فيها فال يص  أن نصف الكورد المتواجدين في ضواحي خانقين ومندلي

مدن الحدود انهم ايرانيون نزحوا إلى هذه المنىاطق وانتشىروا فيهىا ، وهىل هىذا الجىزء مىن العىراق إالّ 

 أرض آبائهم وأجدادهم ؟

 

 وهو ميسان اليوم . " المذار" ـ حدود أعماو واسط ومنها  3

ذكر المؤرخون أن حىدود اعمىاو واسىط مىن شىرقي دجلىة مىن الشىماو "فىم الصىل " وهىي بلىدة 

شرق دجلة بأعلى واسط بينهمىا خمسىة فراسىخ يتجىه شىرقا إلىى بهنىدف وبادرايىا وتوابعهىا مىن امتىداد 
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طسوج الجبل ، وآخر أعمالها من ناحية الجنوب البطائ  ، وعرضها مىن ناحيىة الجانىب الشىرقي إلىى 

أعماو الطيب . وكانت تسىمى أيضىاً بكسىكر . فيىدخل فيهىا قرقىوب علىى مرحلىة شىرق الطيىب وقريىة 

 رملىة أيضىاً شىرق قرقىوب بينهىا وبىين السىوس أو ـ الشىو  ـ كمىا عىن المقدسىي البشىاري وغيىره .ال

ضّمت هىذه المقاطعىة مىدناً وقصىبات كثيىرة نقىرأ مىن بىين مىدنها ومناطقهىا الحدوديىة بادرايىا والطيىب 

ة امتداد لجباو اللحف ـ طسوج الجبىل ـ وجزيىر وقرقوب وقرية الرمل وقلعة متوب وجبل بادرايا وهو

 دبي  ـ الحويزة ـ وهي في وسط البطائ  وغيرها .

وأما واسط فمن مدنها: فم الصىل  ، درمكىان ، قراقبىة ، سىيادة ، : " (267)قاو المقدسي البشاري

وهىىي  ." قريىىة ا لرمىىل ، نهىىر تيىىرال ، لهبىىان ، بسىىامية أودسىىةقرقىىوب ، بىىاذبين ، السىىكر ، الطيىىب ، 

ة بها ومتداخلة في بع  جهاتها ، مىن أقصىى شىمالها إلىى متاخمة للمناطق الكوردية االيرانية ومتصل

 أقصى جنوبها . 

: وتقع إلى الجنوب من باكسايا، شماو شرق واسىط فىي اقصىى النهىروان كمىا ذكىر الحمىوي .  ـ بادرايا

( . قىاو ابىن وهي من اعماو واسط ، قريب منها قلعىة العقىر األ ريىة وهىي اليىوم تسىمى بىـ)بدرة

اكسىىايا بليىىدتان مىىن أعمىىاو العىىراق . وعىىده ابىىن خرداذبىىه فىىي المسىىالك : بادرايىىا وب(268)خلكىىان

والممالك طسوجا مستقالً . وقاو ابن األ ير في الكامل : " وفيها وقىع القتىاو بىين شىملة صىاحب 

خوزسىىتان ، ومعىىه ابىىن مليكىىة وبىىين قايمىىاز السىىلطاني". وقىىاو الحمىىوي فىىي معجىىم األدبىىاء فىىي 

ت بن سابور ابو تمام الضرير انه : من أهل بادرايا سىكن بغىداد ترجمة الكامل ابن الفت  ابن  اب

 .جداً  وكان اديباً فاضالً ذكياً 

: " الطيب مدينة بالعراق على مرحلة من قرقىوب بىين واسىط والسىوس ، (269): قاو الحميري ـ الطيب

وليست بكبيرة ، إنما هي حسىنة الىذات جامعىة ألشىتات البركىات وتصىنع بهىا تكىك تشىبه التكىك 

ألربسية ال يوجد مثلها بعد تكك أرمينية ، ويصنع بهىا كثيىر مىن الصىنائع ال يجىارال صىناعتها ا

والمقدسىي فىي  (270)فيها ولهىم كىي  فىي األمىور وحىذق " . ذكىر ذلىك أيضىاً البكىري األندلسىي

 .(271)أحسن التقاسيم

صف المسافة ما ميالً ، منت 71: مدينة تابعة لواسط تقع شرق الطيب بمرحلة أي ما يقرب من  قرقوبـ 

"بلىدة متوسىطة بىين واسىط والبصىرة واألهىواز كانىت  (272)بين الطيب والسوس . قاو الحموي
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مىن مىدن واسىط بينهىا وبىين الطيىب مرحلىة وكىذا (273)تعد من أعمىاو كسىكر ". وقىاو المقدسىي

 .(274)االصطخري

الحمىوي فىي  : متوب بين قرقوب واألهواز في العىراق . وقىاو(275): قاو الزركلي في االعالم ـ متوب

 المعجم والسمعاني وغيرهما هي : "بليدة بين قوقوب من اعماو كسكر وكور األهواز ".

، مىن مىدن (276): وهىي قريىة بىين قرقىوب والسىوس . عىّدها المقدسىي فىي أحسىن التقاسىيم ـ قرية الرمل

 واسط .

بطىائ  واسىط  : " جمعها البطائ  والبطيحة والبطحاء واحد وبذلك سىميت(277): قاو الحمويـ البطيحة 

، ألن الميىىىاه تبطحىىىت فيهىىىا أي سىىىالت واتسىىىعت فىىىي األرض وهىىىي أرض واسىىىعة بىىىين واسىىىط 

والبصرة وكانت قديماً قرال متصىلة وأرضىاً عىامرة ، فىاتفق فىي أيىام كسىرال ابرويىز أن زادت 

دجلة زيىادة مفرطىة وزاد الفىرات أيضىاً بخىالف العىادة فعجىز عىن سىدها فتىبط  المىاء فىي تلىك 

رات والمىىزارع فطىىرد أهلهىىا عنهىىا ". والبطىىائ  هىىذه كانىىت حىىدود أعمىىاو واسىىط الىىديار والعمىىا

لىذا ذكرناهىا هنىا ألجىل المدينىة جىداً  الجنوبية وكانت تسمى آجام البريد ، كانت البطيحىة واسىعة

 التالية التي نذكرها ألنها تابعة لهذه البطائ  .

وخوزسىتان فىي وسىط البطىائ  ،  : " هىذا الموضىع بىين واسىط والبصىرة(278): قاو الحمىوي ـ الحويزة

وهو موضع حازه دبي  بن عفيف األسدي في أيام الطائع هلل ونزو فيه بحلته وبنىى فيىه أبنيىة ، 

 ولي  بدبي  بن مزيد الذي بنى الحلة بالجامعين ولكنه من بني أسد أيضاً ". 

 

ومىا ذكرنىا هذه هي بع  المدن الحدودية التابعة لواسط لم نتجاوزها إلى مىدن فىي عمىق أكبىر 

من تابعيتها هو مورد اتفاق الكل وهي مضان تواجد شريحة الكورد الشيعة بالذات ، بقىي علينىا ا بىات 

 ان هذا التواجد قديم بقدم تاريخ األرض ليتبين عراقية من كان فيها لمن يظن تأخر انتشارهم فيها . 

 تواجد الكورد في اقليم واسط : 

ق التاريخي للوجود الكوردي في المنىاطق التىي ذكرناهىا بىل بقراءة النصو  التالية يتبين العم

وتكشف أيضاً االشىتراك الفعىاو لبعضىهم فىي جيىو  الىوالة وحكىام األقىاليم واسىتقالو بعضىهم اآلخىر 

 بحكومات محلية في مناطق الجبل بعد تشكيلها جبهة معارضة للسلطات .

نبي دجلىة ، والشىرقية كسىكر ، : " واسىط مىدينتان علىى جىا(279)قاو اليعقوبي في كتاب البلىدان

وسىىكان هىىاتين المىىدينتين أخىىالط مىىن العىىرب والعجىىم ". وال ريىىب ان كلمىىة العجىىم ال تعنىىي الفىىرس 
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بالضىىرورة بىىل كىىل غيىىر عربىىي فهىىو أعجمىىي ، وتىىدو الروايىىات األخىىرال اآلتيىىة علىىى زعمنىىا بتواجىىد 

 الكورد في مركز واسط وضواحيها حتى جباو بادرايا وباكسايا .

هىىج قصىىة مقتىىل غىىالم المعتضىىد وصىىاحب جيشىىه  782فىىي حىىوادب سىىنة  (280)ريذكىىر الطبىى

 ، وكما تالحظ في هذا الخبر فان الكورد وأهل الجبل كانوا في جملة هذا الركب .(281)المسمى "بدر"

وكمىا تىرال  ، (283)هىج 348فىي أحىداب سىنة  (282)في صلة تاريخ الطبىري ـ للقرطبىيكذلك و

ع  أكراد واسط المتحصنين في الجبىاو واآلجىام كىانوا علىى فإن هذه الرواية تبين بشكل واض  ان ب

خالف مع الدولة ولهم عمليات تصدي مسلحة ضد الدولة ومصالحها شأن أية معارضىة ، وكىان ألبىي 

الحسين الكردي معسكراً من جنوده الكورد قريباً من واسط ، لكن المعارض هو "ابىو الحسىين" فالبىد 

ع الطريق واإلرهاب في لسان اإلعالم ، كما ينبغي االيقاع به ولو من أن يتحوو كفاحه المسل  إلى قط

 غدراً .

كان ندماء الراضي قد التفوا علىى بجكىم ، عند ذكره لبجكم التركي قاو : " (284)وذكر ابن كثير

" ولمىا وهو بواسط ، وكان قد ضمنها بثمانمائىة ألىف دينىار مىن الخليفىة ، وكىانوا يسىامرونه كالخليفىة 

االكىراد فاسىتهان بهىم فقىاتلوه فضىربه  موته أنىه خىرج يتصىيد فلقىي طائفىة مىنو" وسبب ذكر وفاته قا

كىان بجكىم التركىي أميىر االمىراء فىي بغىداد زمىن الراضىي بىاهلل والمتقىي ، قتلىه و ." رجل مىنهم فقتلىه

 .   ه 372االكراد سنة 

ؤالء مىن بنىى كان بنو مزيد هىفي أخبار دولة بني مزيد ملوك الحلة : "  (285)وذكر ابن خلدون

أسد وكانت محالتهم من بغداد إلى البصىرة إلىى نجىد وهىى معروفىة وكانىت لهىم النعمانيىة وكانىت بنىو 

دبي  من عشائرهم في نواحى خوزستان في جزائىر معروفىة بهىم وكىان كبيىر بنىى مزيىد أبىو الحسىن 

فلىم يىدركوه ولحىق  بن مزيد وأخوه أبو الغنائم وسار أبو الغنائم إلى بنى دبىي  فأقىام عنىدهم وفىر يعل
                                                           

280
 . 744ـ  702   8الطبري : ج تاريخ ـ 
281
كن منافسه القاسم بن عبيد هللا انتهىز الفرصىة كان من المخلصين للمعتضد وكان يرغب في بقاء الخالفة في ولد المعتضد ، ل ـ 

بعد موت المعتضد وعدم وجود بدر ان يعقد الخالفة للمكتفي وبدر كان في رحلة بفارس ، فلما سمع بىدر بمىا جىرال عىاد إلىى 

 دراً بى، لقى أبو عمر واسط وهو يتحس  الشر ، لكن المكتفي كتب له أماناً وأرسله مع ابو عمر محمد بن يوسف إلى واسط ، 

فصاعد معه في حراقة بدر وكان قد سيره في الجانب الشرقي وغلمانىه الىذين بقىوا معىه ، بالقرب من واسط ودفع إليه االمان 

في جماعة من الجند وخلق كثير من االكراد وأهل الجبل يسيرون معه بمسيره علىى شىط دجلىة فاسىتقر االمىر بىين بىدر وأبىى 

وأمر غلمانه وأصىحابه الىذين بقىوا معىه أن ،  وعبر بدر دجلة فصار إلى النعمانية يعاً مط عمر على أن يدخل بدر بغداد سامعاً 

، لكن القاسم بن عبيد هللا قد كىاد لىه وبعىث أحدا وأعلمهم ما ورد به عليه أبو عمر من االمان  ال يحاربواً وأن ينزعوا سالحهم 

 اليه من اغتاله فقتل في الطريق قبل وصوله إلى معسكر المكتفي .
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)وفيها( خرج علي بن يلبق معاون النهروان وواسط إلىى واسىط وبلغىه أن إسىحق الكىوردي المعىروف بىأبى الحسىين "قاو :  ـ 

خرج لقطع الطريق على عادته ومعه جملة من االكىراد فراسىله علىي والطفىه ووعىده تقىديم السىلطان لىه علىى جميىع االكىراد 

عنده وخلع عليه وحمله  م صرفه إلى عسكره ليغىدو عليىه فىي اليىوم الثىاني واجتمىع ر سىاء أهىل واسىط إلىى  فأقبل إليه وبات

علي فعرفوه بما قد هيأه هللا له في الكوردي وأنه لو أنفق مائة ألف دينار لمىا تمكىن مىا تمكىن منىه فيىه وأنىه إن أفلىت مىن يديىه 

بن يلبق تقىب  عليىه وعلىى مىن كىان معىه وركىب مىن وقتىه إلىى موضىع أنكر السلطان ذلك عليه فلما بكر الكوردي إلى علي 

رجال بىين يىدال يلبىق المونسىى  عسكره فقتل منهم خلقا وأسر جماعة وأدخل أبو الحسين إلى بغداد مشهوراً ومعه أربعة عشر

 ."وابنه علي وذلك لثمان خلون من جمادال االولى فحبسوا ولم يقتلوا 
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بناحية أبى الحسن فسىار إلىيهم أبىو الحسىن واسىتمد عميىد الجيىو  فأمىده بعسىكر مىن الىديلم فىي البحىر 

ولقيهم فانهزم أبو الحسن وقتل أبو الغنائم وذلك سنة احدال وأربعمائة فلما كانت سىنة خمى  جمىع أبىو 

سىان ونبهىان وطىراد فىاجتمع الحسن وسار إليهم الدراك الثار بأخيه وجمع بنىى دبىي  وهىم مضىر وح

إليهم العرب ومن في نواحيهم من االكراد الشىاهجان والحاذانيىة وتزاحفىوا  ىم انهىزم بنىو دبىي  وقتىل 

حسان ونبهان واستولى أبو الحسن بن مزيد على أموالهم وحللهم ولحق الفل منهم بالجزيرة وقلده فخر 

 ". وب الدولة أمر الجزيرة الدبيسية واستثنى منها الطيب وقرق

هج ، ما يفص  بجالء عن  177، ، نقرأ عن حوادب سنة(286)وفي كتاب المنتظم البن الجوزي

التمركز الكوردي في انحاء مقاطعة واسط حيث يقوو : " خرجت هذه السنة ومملكة جىالو الدولىة مىا 

مة بىين بين الحضرة وواسط والبطيحة ، ولي  له من ذلك إالّ الخطبة ، فأما األمىواو واألعمىاو فمنقسى

األعراب واألكراد ، واألطراف منها في أيدي المقطعين من األتراك ، والوزارة خالية من نىاسر فيهىا 

. " 

هىج  143و 147عنىد ذكىره احىداب السىنوات : (287)وننقل باختصار رواية البىن خلىدون أيضىاً 

 .تثبت أن الكورد كانوا منخرطين في صفوف جند الحكام والوالة آنذاك 

أن التركمىان أيضىاً  (288)وايىة ابىي البقىاء الحلىي فىي كتابىه المناقىب المزيديىةوكما يظهىر مىن ر

كانوا من جملة القاطنين في هذه المناطق فهو بعد حديثه عن الترك في واسط يقوو : " وبإزائىه بجبىل 

، بادرايا من أمراء التركمان .... " . وانما ذكرنا هذه الجملة من ابي البقاء إلشىارته إلىى جبىل بادرايىا 

وال نظنه يعني غير بشتكوه مركز الكورد الشيعة والفيليىة مىنهم بالخصىو  والىذي هىو ضىمن حىدود 

 . "بدرة حالياً "بادرايا 

هذه بع  األدلة التي ال تدع مجاالً للشك في التواجد الكبيىر للكىورد فىي منطقىة واسىط بىدًء مىن 

 مركز المدينة وانتهاء بحدود جميع أعمالها الشرقية .
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توفى المستظهر باهلل أبو العباس أحمد بن المقتدال باهلل منتصف ربيع اآلخىر سىنة  نتىى " :  121  3ج ابن خلدون : تاريخ ـ 

الناس ببيعة المسترشد ركب أخىوه االميىر أبىو الحسىن فىي عشرة وخمسمائة وبويع بعده ابنه المسترشد باهلل الفضل ولما شغل 

السفن مع  ال ة نفر وانحدر إلى المدائن ومنها إلى الحلة فأكرمه دبي  وأهم ذلك المسترشىد وبعىث إلىى دبىي  فىي اعادتىه مىع 

رجوع فاعتذر بالخوف النقيب على بن طراد الر ينى فاعتذر بالذمام وأنه ال يكرهه فخطب النقيب أبا الحسن أخا الخليفة في ال

وطلب االمان فتأخر ذلك إلى صفر من سنته وهى سنة  الب عشرة فسار أبو الحسن بن المستظهر إلىى واسىط وملكهىا فبىادر 

المسترشد إلى والية العهد البنه جعفر المنصور ابىن ا نتىى عشىرة سىنة فخطىب لىه وكتىب إلىى الىبالد بىذلك وكتىب إلىى دبىي  

ه فارق ذمامه فبعث دبي  العسىاكر إلىى واسىط فهىرب منهىا وصىادفوه عنىد الصىب  فنهبىوا أ قالىه بمعاجلة أخيه أبى الحسن فان

 " .وهرب االكراد واالتراك عنه وقب  عليه بع  الفرق وجا ا به إلى دبي  فأكرمه المسترشد وأمنه وأنزله أحسن نزو 
288
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 م الجنوبي من أرض السواد : ـ القس 1

يمكن التعرف على حدود القسم الجنوبي من ارض العراق من كلمات الجغرافيين القدامى حيث 

 حددوا منتهى السواد من حيث الطوو والعرض .

، انتهاء الحد طوالً قىاو انهىا تنتهىي : " بىآخر أعمىاو (289)ذكر الماوردي في االحكام السلطانية

". يقابلها من اوو حدود بر فارس مدينة )مهروبان( وقاو ابن الجىوزي فىي  الصرة من جزيرة عبادان

: " ان حد السواد الذي وقعت عليه المساحة من لىدن تخىوم الموصىل مىادا مىن المىاء إلىى (290)المنتظم

سىىاحل البحىىرين مىىن بىىالد عبىىادان وشىىرقي دجلىىة وهىىذا طولىىه ". ويقصىىد بسىىاحل البحىىرين الخىىورين 

 حيطين بعبادان من شرقها وغربها. الخارجين من الخليج الم

: " ومهروبان التىي هىي حىدود بىر فىارس تقىع إلىى جنىوب (291)وكذلك قاو الحموي في المعجم

 عبادان " .

وعليه فإن عبادان بخوريها كانت جزًء من العراق سيما مىع علمنىا بىأن دجلىة كانىت تمىر شىرق 

 عبادان وتصب مياهها في الخليج جنوب عبادان .

، وهو محرس البحر ،  وإليه تصل جميع مياه دجلة: " (292)ي الروض المعطارقاو الحميري ف

 " . وعبادان في الضفة الغربية من الدجلة ، وتتسع دجلة هناك على وجه األرض كثيراً 

وتقع عبىادان علىى شىاطئ بقوله : "  (293)"سفرنامه"وهو ما أشار اليه ناصر خسرو في كتابه 

ناحية بغير من أي  قسم هناك إلى قسمين مما يجعل بلوغها متعذراً البحر وهي كالجزيرة إذ إن الشط ين

عبور الماء ويقع المحيط جنوب عبادان ولذا فإن الماء يبلت سورها وقت المد كمىا أنىه يبتعىد عنهىا أقىل 

 " .من فرسخين أ ناء الجزر

وهىو يحىدد ( 294)وأما عرض هذه الناحية من جهة الشرق ، فقد قىاو االصىطخري فىي المسىالك

ير الطىىائف بحىىدود العىىراق الشىىرقية :  "يطىىوف علىىى حىىدود حلىىوان وحىىدود السىىيروان والصىىيمرة مسىى

وحدود الطيب وحدود السوسي حتى ينتهي إلى حدود جبىا  ىم إلىى البحىر ". وبهىذا التحديىد يتبىين الحىد 

 الشرقي من القسم الجنوبي بدًء من السوسي فجبا فالبحر . 

وعرضىه بالبصىرة ـ مىن صىرة خاصىة بقولىه : "العىرض عنىد الب(295)كما وحدد االصىطخري 

، وهىي  مرحلىةب )جبىا( من البصرة إلى حدود جبّىي)جبا( ". كما حدد المسافة  البصرة إلى حدود ُجبّي

 مسيرة يوم باتجاه الشرق . 

                                                           
289
 . 401  سلطانية :ألحكام الا ـ 
290
 . 110  : تاريخالمنتظم في ال ـ 
291
 . 466  7معجم البلدان : ج ـ 
292
 . 386  ـ الروض المعطار : 
293
 . 11  ـ سفرنامه : 
294
 . 34  ـ مسالك الممالك : 
295
 . 34 ـ مسالك الممالك :  



ويشمل القسم الجنوبي من العراق البصرة ودست ميسان وتوابعهما ونبىدأ ببيىان نبىذة مختصىرة 

  م نعكف على ا بات ما ادعيناه من التواجد الكوردي فيها : عن بع  مدنها وحدودها 

 

:"كانىىت البصىىرة قبىىل تسىىمى أرض الهنىىد" ، أمىىا  (296)مدينىىة بنيىىت فىىي صىىدر االسىىالم قيىىلالبصىىرة : ـىى 

 (297)موقعها فكانت إلى الشماو من موضع البصرة الحالية ، فىوق االبلىة كمىا يظهىر مىن ابىن بطوطىة

لبصىرة فىي صىنبوق ، وهىو القىارب الصىغير إلىى األبلىة. وبينهىا  م ركبت مىن سىاحل احيث يقوو : " 

وبين البصرة عشرة أمياو ، في بساتين متصلة ونخيل مظلة عن اليمين واليسىار. والبياعىة فىي سىالو 

 م ركبنا في الخليج الخارج من بحر فارس .... األشجار يبيعون الخبز والسمك والتمر واللبن والفواكه

أهل األبلة يسمى بمغام  ، وذلك فيما بعىد المغىرب ، فصىبحنا عبىادان ، في مركب صغير لرجل من 

وهي قريىة كبيىرة فىي سىبخة ، ال عمىارة بهىا ، وفيهىا مسىاجد كثيىرة ومتعبىدات ورباطىات للصىالحين. 

: ان" اإلبلىة غىرب البصىرة (298). " . لكن الزركلي قاو في االعىالموبينها وبين الساحل  ال ة أمياو..

." 

مىن البصىرة ، المسافات من البصرة إلى البحىر كىاآلتي : " (299)ذبه في مسالكهوذكر ابن خردا

إلى عبادان ا نا عشر فرسخاً ،  م إلى الخشبات فرسخان ،  م تصير إلىى البحىر فشىطّه األيمىن للعىرب 

 ". ويقصد بالبحر ما نسميه اليوم بالخليج العربي .وشطه األيسر لفارس ، وعرضه سبعون فرسخاً 

ة اسىىالمية بنيىىت فىىي عهىىد الخليفىىة عمىىر بىىن الخطىىاب، وأمىىا تسىىميتها فقىىد ذكىىر والبصىىرة مدينىى

القلقشىىندي عنىىد ذكىىر البصىىرة فىىي القاعىىدة الرابعىىة بأنهىىا : أخىىذت اسىىمها مىىن البصىىرة وهىىي الحجىىارة 

السوداء ، وفي جنوبيها وغربيها البرية ولي  في بريتها ماء ، يزرع على المطر ، قاو فىي المشىترك 

قىىاو لهىا المربىىد، وهىي محلىىة عظيمىة مىن جهىىة البريىة كىىان العىرب يجتمىىع فيهىا مىىن وبالبصىرة محلىة ي

:"  ]الخليفة[ إلى صاحبه كتب: "(300)وقاو المقدسياشدون االشعار ويبيعون ويشترون . االقطار وين

فىاتفقوا علىى موضىع  " . مدينةً بين فارس وديار العرب وحد العىراق علىى بحىر الصىينابن للمسلمين 

لها العرب أال تراها إلى اليوم خططاً،  م مصرها عتبة بن غزوان ، وهي شىبه طيلسىان البصرة ، ونز

، فإذا اجتمعا مىدا عليهىا ، وتشىعب إليهىا أنهىار إلىى دجلة نهران نهر االبلة ونهر معقلشق إليها من  قد

ا مىن هىذا ناحية عبادان وناحية المذار ، فطولها ممتد على النهر ، ودورها فىي البىر إلىى الباديىة ، ولهى

الوجه باب واحد ، وهي من النهر إلى الباب نحو  ال ة أمياو. وبهىا  ال ىة جوامىع أحىدها فىي االسىواق 

بهٌي جليل عامر آهل لي  بالعراق مثله على أساطين مبيضة وجامع آخر على بىاب الباديىة وهىو كىان 

ق الكبير ، وباب الجامع القديم ، وآخر على طرف البلد. وأسواقها  الب قطع الكالء على النهر ، وسو
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من بغداد لرفقهىا وكثىرة الصىالحين بهىا. وكنىت بمجلى  جمىع  يّ ، وكل أسواقها حسنة. والبلد أعجب إل

فقهىىاء بغىىداد ومشىىايخها فتىىذاكروا بغىىداد والبصىىرة فتفرقىىوا علىىى أنىىه إذا جمعىىت عمىىارات بغىىداد وأنىىدر 

اشىتق اسىمها مىن الحجىارة السىود خرابها لم تكن أكبر من البصرة. وقد خرب طرف البصرة البري. و

كان يثقل بها مراكب اليمن فتلقى  م وقيل ال بل حجارة رخوة تضرب إلى البياض ، وقاو قطىرب مىن 

 ."األرض الغليظة

ومن مدنها عبادان واإلبلة وبيان وابىو الخصىيب والمطوعىة والمفىت  والمختىارة وبىدران وشىق 

بالىىذكر ألنهىىا كانىىت باالجمىىاع جىىزًء مىىن أرض  عثمىىان وغيرهىىا والىىذي يهمنىىا منهىىا عبىىادان ، نخصىىها

 اقتطعت . العراق

وللبصرة مدن : فأما عبادان واألبلة والمفت  والمذار فعلى شط دجلة : (301)قاو االصطخريعبادان : ـ 

 . ، وهي مدن صغار متقاربة في الكبر عامرة ، إال األبلة فإنها أكبرها

صغير عامر على شط البحر ، ومجمع ماء وأما عبادان فإنها حصن : "(302)وعن عبادان يقوو

دجلة ، وهو رباط كىان فيىه محىارس للقطريىة وغيىرهم مىن متلصصىة البحىر ، وبهىا علىى دوام األيىام 

 " .مرابطون ،  م تقطع عرض دجلة فتصير على ساحل هذا البحر إلى مهروبان من حد فارس

د البىاء الموحىدة  ىم داو مهملىة ومنها عبادان ـ بفت  العين المهملة وتشدي: "(303)وقاو القلقشندي

بين ألفين وفي آخرها نون ـ وهي بلدة من آخر العراق من اإلقليم الثالث. قاو في الزي  : حيث الطىوو 

خم  وسىبعون درجىة وخمى  وخمسىون دقيقىة ، والعىرض إحىدال و ال ىون درجىة. قىاو ابىن سىعيد : 

إال القليل ، وعنىدها مصىب دجلىة فىي وعبادان على بحر فارس ، وهو محيط بها ال يبقى منها في البر 

جنوبي عبادان وشرقيها ، وهي عن البصرة على مرحلىة ونصىف ، وفىي جنوبيهىا وشىرقيها عالمىاٌت 

للمراكب ببحر فارس ال تتجاوزها المراكب ، وهي خشٌب منصوبة حيث يكون البحر عند الجىزر فىي 

 ."بع  البحر

ب البصىرة بينهمىا ا نىا عشىر فرسىخاً ، بالعراق بقر : "عبادان (304)وقاو الحميري في الروض

سمي بعباد بن الحصىين بىن مر ىد بىن عمىرو وإليىه تنسىب الُحُصىر العبادانيىة وحصىن عبىادان صىغير 

عامر على شط البحر وإليه تصل جميع مياه دجلة ، وهو محرس البحر ، وعبادان في الضفة الغربيىة 

 . "من عبادان إلى الخشبات ستة أمياومن الدجلة ، وتتسع دجلة هناك على وجه األرض كثيراً ، و

وهذه الخشبات على متصل بحر فارس بمصب دجلة ، وهىى خشىبات مغىروزة فىي قعىر البحىر 

عليهىىا مناصىىب مىىن ألىىواح مهندمىىة يجلىى  عليهىىا حىىراس البحىىر ومعهىىم زورق يركبىىون فيىىه إلىىى هىىذه 

 . "الخشبات وبه ينزلون إلى الساحل
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كون من أربعة أعمدة كبيىرة مىن خشىب السىاج علىى يت بقوله : " (305)وقد ذكرها ناصر خسرو

جانيق وهو مربع قاعدته متسعة وقمته ضيقة ويرتفع عىن سىط  البحىر أربعىين ذراعىاً وعلىى مهي ة ال

 قمته حجارة وقرميد مقامة على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة عقود يقىف بهىا الحىراس

آخىىرون بىىل بنىىاه أحىىد الملىىوك كىىان  ويقىىوو، بيىىرويقىىوو الىىبع  إن الىىذي بنىىى الخشىىاب هىىذا تىىاجر ك، 

الغىىرض منىىه شىىي ين أحىىدهما أنىىه بنىىي فىىي جهىىة ضىىحلة يضىىيق البحىىر عنىىدها فىىإذا بلغتهىىا سىىفينة كبيىىرة 

ارتطمىىت بىىاألرض ففىىي الليىىل يشىىعلون سىىراجاً فىىي زجاجىىة بحيىىث ال تطف ىىه الريىىاح وذلىىك حتىىى يىىراه 

الحون االتجىاه وليىروا القرصىان إن وجىدوا المالحون من بعيد فيحتاطون وينجون والثاني ليعرف الم

 فيتقونهم بتحويل اتجاه السفينة.

رأينا آخر مثله ولكن لي  على سطحه قبة ألنهم لم ،  ولما اجتزنا الخشاب بحيث أصب  ال يرال

 ".ومن هناك بلغنا مدينة مهروبان وهي مدينة كبيرة على شاطئ البحر الشرقي يستطيعوا إكماله.

 

مدينىىة علىىى الدجلىىة ، وعلىىى مسىىيرة يىىوم مىىن البصىىرة ، وقىىاو :  " (306)هىىا الحميىىريذكرالمختىىارة : ـىى 

المتغلىىب علىىى البصىىرة سىىنة  مىىان وخمسىىين  (307)وبىىالقرب مىىن مدينىىة عبىىادان ، سىىماها بىىذلك الىىدعي

 ".  ومائتين ، وهو المعروف بصاحب الزنج

 

 ميسان( ، والبصرة :  (308)دست ميسان أو )دشتـ 

"بفت  اوله وإسكان  انية ، مضاف إلى ميسان بفىت  المىيم بعىده يىاء : (309)قاو البكري االندلسي

وسين مهملة ، على وزن فعالن ، وهو طسوج من طساسيج دجلة" . والطسوج لفظ فارسىي معىرب ، 

معنىىاه الناحيىىة . ويقىىاو أيضىىاً دشىىت ميسىىان ، والدشىىت كلمىىة غيىىر عربيىىة تعنىىي بالفارسىىية والكورديىىة 

 )البسيطة من األرض( .

 مراصد هي : " كورة جليلة بين واسط والبصرة واألهواز ، وهي إلى األهواز أقرب". وفي ال

وقىاو : عىدها  (310)وقاو الحمىوي فىي المعجىم : " قصىبتها بسىامتي )بساسىي( وليسىت ميسىان"

. وقىاو الىبع  : األشىهر انىه كىان عامىل ميسىان وهىو أيضىاً ـ أي (311)األصىمعي مىن سىواد البصىرة

 .(312)"دستميسانـ"وشماالً ب ميسان ـ كورة متصلة غرباً 

وعلى هذا فـ "دشت ميسىان" هىي البسىيطة الواقعىة شىرق البطىائ  علىى امتىداد الشىماو الغربىي 

 ضمن الحدود االيرانية . لألهواز وتسمى اليوم بدشت آزادكان وهي داخلة بأسرها حالياً 
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 التواجد الكوردي في منطقة الجنوب : 

ين لألهىواز بقيىادة ابىي موسىى االشىعري أنىه : " لمىا ، فىي خبىر فىت  المسىلم(313)ذكىر الطبىري

فصلت الخيوو إلى الكور اجتمع ببيروذ ـ وهي مدينة بين الطيب واألهىواز ـ جمىع عظىيم مىن األكىراد 

وغيرهم ، وكان عمر قد عهد إلى ابي موسى حين سارت الجنود إلى الكور ان يسير حتى ينتهىي إلىى 

خلفهم وخشي أن يستلحم بعى  جنىوده أو ينقطىع مىنهم طىرف ذّمة البصرة كي ال يؤتى المسلمون من 

أو يخلفوا في أعقابهم فكان الذي حّذر من اجتماع أهل بيروذ ، وقد أبطأ ابو موسى حتىى ينىزو بيىروذ 

 على الجمع الذي تجمعوا بها في رمضان فالتقوا بين تيري ومناذر .... " . 

لسواد في الحد بىين البصىرة ودستميسىان وكما ترال فإن نهر تيري وكذا بيروذ كانتا من ارض ا

واألهىىواز ، وانمىىا ذكىىرت التىىواريخ اجتمىىاع اكىىراد بيىىروذ فقىىط لكىىونهم عنصىىرا مىىن عناصىىر الموقىىف 

 .عن محور الحدب التاريخي  المذكور وهذا هو دأبهم حيث ال يتعدون غالباً 

النتشىار الكىردي كىان ولو تتبعنا الوقائع والمواقع الهامىة فىي أجىزاء هىذا اإلقلىيم لظهىر لنىا ان ا 

إلىى  (314)فيها وفيما جاورها من االماكن ، فمثالً عندما يأتي المقدسي في كتابه احسىن التقاسىيم واسعاً 

كانىت قصىبة عىامرة جليلىة وبلىدة قديمىة وكانىت ذكر جنديسابور المجاور لألهواز من شمالها يقوو : "

 " . مصر اإلقليم واآلن قد اختلت وغلب عليها األكراد

الرحالة ابن بطوطة حيث ذكىر فىي رحلتىه مىن السىاحل الشىمالي للخلىيج إلىى بىالد اللىور  وكذلك

مارا بارض خوزستان من جنوبها إلى شمالها وهي المنطقة المحاذية للبصىرة يقىوو بعىد خروجىه مىن 

وسرنا  ال اً في صحراء يسكنها األكراد في بيوت الشعر. ويقاو : إن اصىلهم رامز : "  ماجوو قاصداً 

 ىم رحلنىا منهىا  ال ىاً فىي بسىيط فيىه قىرال  " . إلىى ان يقىوو : "لعرب ،  م وصلنا إلى مدينة رامىزمن ا

 " .يسكنها االكراد

، عند سرده حوادب منتصف القىرن السىادس عنىد تعرضىه (315)ويؤيد ذلك ما ذكره ابن خلدون

عليىىه أن يقصىىد ألخبىىار ملكشىىاه بىىن محمىىود يقىىوو انىىه : " لحىىق ببغىىداد فلقيىىه الموبىىدان وسىىنقر وأشىىارا 

خوزستان من بغداد فسار إلى واسط ونىزو بالجانىب الشىرقي وسىاء أ ىر عسىكره فىي النىواحي ففتحىوا 

عليهم البثوق وغرق كثير منهم.  م يقوو : رجع ملكشاه إلى خوزستان فمنعه شملة مىن العبىور فطلىب 

ك فىاجتمعوا عليىه مىن الجواز في بلده إلى اخيه السلطان )محمد( فمنعىه فنىزو علىى األكىراد الىذين هنىا

الجباو والبسائط وحارب شملة ، ومع ملكشاه سنقر الهمىداني وموبىدان وغيرهمىا مىن األمىراء فىانهزم 

 شملة وقتل عامة أصحابه واستولى ملكشاه على البالد .... " .
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فلو الحظنا مسير ملكشاه في هذه الرواية لتبين بوضوح ما نؤكد عليه من تواجد كثيف لألكىراد 

طقة المحصورة بين واسط وخوزستان والبصرة ، ومسالك واسط ـ خوزستان هىي التىي تحىدد في المن

لنا مسير ملك شاه وجيشه فهو خرج من واسط يريد عبور خوزستان من طريق الطيب قرقوب سوس 

جنديسابور ومن هناك إلى حيث يريد شيراز أو اصفهان حيىث مملكىة اتبىاع اخيىه السىلطان محمىد فلىم 

حاكم خوزستان بالعبور ، فينزو على الكورد الموجودين هناك ، ومن قوله " اجتمعىوا يسم  له شملة 

عليه من البسائط والجباو " يتض  المراد حيث ان المنطقة المقصودة هي صحراء دستميسىان وطيىب 

 والجباو المجاورة التي هي اآلن ضمن لحدود االيرانية .

ية من الكورد المتواجدين بشكل أساسي في جباو وال أدري ما إذا كانت تسمية الطائفة الملكشاه

هذه المناطق بهذا االسم لهذه المناسبة ، أي مناسبة مناصرتهم ومتابعتهم لملىك شىاه المتقىدم دون سىائر 

لمناسبة أخىرال ، فىإن كىان مىا أم  الكورد لذا سّموا أنفسهم أو سماهم غيرهم بهذه التسمية فسرت فيهم ،

ليل على عراقية هذه الطائفىة ومىن جىاورهم فىي منىاطقهم مىن طوائىف تصورناه صحيحاً، فهو أقوال د

الكىىورد ، حيىىث نعلىىم أن الملىىك شىىاه لىىم يىىتمكن مىىن اجتيىىاز حىىدود العىىراق إلىىى خوزسىىتان لمنىىع حىىاكم 

خوزستان من ذلك فألقى رحله بين كورد الحدود ليجمع قواه ويتخذ ما يلزم للخطوة التاليىة ، وكىان مىا 

 معه ومن  م تحرير خوزستان بهم . البسائط والجباوقرأناه من اجتماع كورد 

وقد يتصور البع  أن المراد من الكورد الىذين نىزو عنىدهم هىم كىورد لرسىتان ومنطقىتهم تقىع 

 أيضاً شماو خوزستان قلنا هذا بعيد لسببين :

 بسىىيطة فيهىىا وبسىىائطها الجنوبيىىة تابعىىة لخوزسىىتان وفىىي أن لرسىىتان بأسىىرها منطقىىة جبليىىة ال: األوو 

اسىط الرواية ذكر أكراد البسائط والجباو والتنطبق إالّ على البسىائط والجبىاو التابعىة ألعمىاو و

 ودستميسان

ان طريق لرستان مفتىوح إلىى اصىفهان عبىر الطىرق الجبليىة المتعىددة فلىو كىان ملكشىاه نىازال : الثاني 

 ن ومىن الواضى على أكراد لرستان لما احتاج في عبوره إلى اإلذن من شملة الجتيىاز خوزسىتا

أن مقاطعة خوزستان غير مقاطعة لرستان ، وأن ملكشاه أراد اجتياز خوزستان السهلية ال جداً 

سيما وانه كان بصحبة جيش من العسكر ، فال شك في ان المراد من األكراد هم كورد الشىريط 

بىر الحدودي بين واسط والبصرة والذين أشىار الطبىري إلىى اجتمىاعهم فىي بيىروذ عنىد ذكىره خ

افتتىىاح المسىىلمين لألهىىواز ، وهىىم الىىذين أعىىانوه علىىى اسىىقاط حكومىىة شىىملة والسىىيطرة علىىى 

 خوزستان .

على أن ذكر هؤالء األعالم لبع  الكورد في بع  مواد حواد هم أو لقائهم خىالو مسىيرهم ال 

يعني ان وجودهم مقتصر على ما ذكروه من مناطق بل هو شاهد على انتشار واسع خارج مىا ذكىروه 

شرقا وغربا فوجىود الكىورد فىي ضىواحي عبىادان والبصىرة ودشىت ميسىان إلىى حىدود أعمىاو واسىط 

وبكثافىىة مشىىهودة كمىىا يظهىىر مىىن ابىىن بطوطىىة والطبىىري وابىىن خلىىدون يىىدو بوضىىوح علىىى كىىون هىىذه 

 البسائط وطناً قديماً لهؤالء . 



 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الحادي عشر

 

 زبدة الكالم

 

 التالية : من كل ما تقدم نستظهر الحقائق 

إلىى عبىادان ـ كىان موطنىاً  وباألخص القسم الواقع منه شرق دجلة من الموصل شىماالً  ؛أن العراق  ـ 4

وان الكورد الشيعة المتواجدين فىي القسىم الشىرقي مىن العىراق هىم  .للكورد عموما منذ نشوئهم 

يهم رأصحاب األرض في مناطق سكناهم من أعلىى حلىوان إلىى أقصىى جنىوب العىراق ، اليجىا

 يصدر نفي عراقيتهم إالّ من جاهل أو مستهتر بالتأريخ .أحد في أصالة المواطنة ، وال

قد ا بتنا من خالو التواجد التأريخي للملل وكذا تصري  يزدجرد بن مهبندار الكسروي في رسىالته  ـ 7

خيىرا احتالليا منىذ العهىد الكيىاني  ىم ملىوك الطوائىف وا أن وجود الفرس في العراق كان وجوداً 

 الساسانية ، وبلدهم األم هي بالد فارس ال العراق .

بقولىه : " كانىت منىازو ملىوك الفىرس  (316)أكد ذلك مضافاً إلى ما قدمنا ، اليعقوبي في تاريخىه

فىىي أوو ملىىك أردشىىير بىىن بابكىىان بإصىىطخر مىىن كىىور فىىارس ،  ىىم لىىم تىىزو الملىىوك تنتقىىل حتىىى ملىىك 

وهىو مىا صىرح بىه ابىن  العىراق فصىارت دار الملىك " .انوشيروان بىن قبىاد فنىزو المىدائن مىن أرض 

أيضىىاً بقولىىه : " وأمىىا مىىوطن الفىىرس فكانىىت أوو أمىىرهم بىىأرض فىىارس وبهىىم سىىميت  (317)خلىىدون

 ويجاورهم إخوانهم في نسب شوذ بن سام وهم فيما قاو البيهقي الكرد والديلم و.... " .

ن بىالد الكىورد ومىوطنهم المجىاور وقد بىيّن الجغرافيىون وكىذا المؤرخىون كمىا يؤيىده الواقىع ، أ

للفرس يبدأ من خوزستان مرورا بجباو لرستان وحلوان وما يحاذيهىا مىن بسىائط شىرق دجلىة وانتهىاء 

 بجباو موصل وما يجاورها من جباو ديار بكر . 
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أنه ال دليل لنا على االطالق يثبت تواجداً أصلياً للعرب في العراق وفي المناطق الجبليىة الحدوديىة  ـ 3

والبسائط المجاورة لها غربا بينها وبين دجلة على الخصو  بل وغربها إلى شىواطئ الفىرات 

، وأن أكثر القبائل العربية التي ذكرت أسما ها ضىمن سىكان هىذه المنىاطق انمىا هىاجرت اليهىا 

بعد الفت  اإلسالمي فجاورت طوائف الكورد ، وبنوا فيها مىدنا ، وقليىل مىن عشىائرها هىاجرت 

اإلسالم بقرون ، وأقدم من ذكر منهم من حمير إن صىحت الروايىة القائلىة بىأن حلىوان اليها قبل 

بن عمران هو باني حلىوان ، وهىو حلىوان بىن عمىران بىن الحىاف بىن قضىاعة بىن حميىر حيىث 

اقترن اسمه باسم مدينة حلوان قيىل هىو الىذي بناهىا وقيىل أن بعى  الملىوك أقطعهىا إيىاه ، وهىو 

ن حلوان مدينىة بناهىا اآلشىوريون ، وعلىى كىل حىاو فمىا مىن أحىد مشكوك ألن هناك من يقوو أ

 يشك في أن قضاعة وحمير لم يكن موطنها جباو حلوان .

ولكي نتبين المّدة التىي سهىر فيهىا حلىوان فىي هىذه المنىاطق ال بىأس بتوضىي  مختصىر فىأقوو : 

كرنىا نسىب هىذا حلوان بن عمران بن قضاعة هو من اجداد الصحابي أسامة بىن زيىد بىن حار ىة فلىو ذ

الصحابي يظهر بالتقريب القرون التي سهر فيه الوجىود العربىي فىي أرض العىراق وفيمىا يلىي سلسىلة 

: فهو : أسامة بن زيد بن حار ة بىن شىراحيل بىن كعىب (318)النسب حسب ما ذكره ابن حبان في الثقاة

ة بىن عىوف بىن زيىد بن عبد العزال بن يزيد بن امر  القي  بن النعمان بن عامر بىن عبىد ود بىن كنانى

الالت بن رفيدة بن  ور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بىن عمىران بىن الحىاف المىذكور . ومىدة 

 هذه السلسلة ال تتجاوز ستة قرون .

 وتشير النصو  التأريخية إلى أن بدء نزوو العرب فىي أرض العىراق كىان أيىام نبوخىذ نصىر

 (320)"غىزو بخىت نصىر للعىرب"تحىت عنىوان  في روايتين ذلك (319)، وقد ذكر الطبري"بختنصر"
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" كان بدء نزوو العرب أرض العراق ، و بوتهم فيها واتخاذهم الحيرة واألنبار : 322  4بري : جتاريخ الط االولى في  ـ  

منزالً ، أوحى هللا عز وجل إلى برخيا بن احنيا النبي أن ائت بخت نصر وأمره أن يغزو العرب وأعلمه كفرهم بي واتخىاذهم 

حتى قدم على بخت نصر ببابل وهو نبوخذ نصىر وأخبىره بمىا اآللهة دوني وتكذيبهم أنبيائي ورسلي . فأقبل برخيا من نجران 

أوحى هللا إليه ، وقص عليه ما أمره به وذلك في زمن معد بن عدنان ، فو ب بخىت نصىر علىى مىن كىان فىي بىالده مىن تجىار 

سفىر بىه  العرب وكانوا يقدمون عليهم بالتجارات والبياعات ويمتارون من عندهم الحب والتمر والثيىاب وغيرهىا ، فجمىع مىن

منهم فبنى لهم حيراً على النجف وحّصنه  م ضمهم فيه ووكل بهىم حرسىاً وحفظىة ،  ىم نىادال فىي النىاس بىالغزو فتهىأبوا لىذلك 

وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب ، فخرجت اليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين ، فاستشار بخت نصر فيهم برخيا ، فقاو 

نهوضك إليهم رجوع مىنهم عمىا كىانوا عليىه فاقبىل مىنهم واحسىن الىيهم ، قىاو فىأنزلهم بخىت إن خروجهم إليك من بالدهم قبل 

نصر السواد على شاطئ الفرات فابتنوا موضىع عسىكرهم بعىد فسىموه األنبىار وخلّىى عىن أهىل الحيىرة فاتخىذوها منىزالً حيىاة 

: " وفىي  328  4تىاريخ الطبىري : جيىة فىي والثان بختنصر فلما مات انضموا إلى أهل األنبار وبقي ذلك الحير خرابىا ً " .

خبر آخر أن معد بن عدنان لما ولد ابتدأت بنىو إسىرائيل بأنبيىائهم فقتلىوهم فكىان آخىر مىن قتلىوا يحيىى بىن زكريىاء وعىدا أهىل 

لقىرن الىذي الرس على نبيهم فقتلوه ، وعدا أهل حضور على نبيهم فقتلوه ، فلما اجترأوا على أنبياء هللا أذن هللا فىي فنىاء ذلىك ا

معد بن عدنان من أنبيائهم ، فبعث هللا بختنصر على بني إسرائيل فلمىا فىرغ مىن اخىراب المسىجد األقصىى والمىدائن وانتسىف 

بني إسرائيل نسفاً فأوردهم أرض بابل أُري فيما يرال النائم أو أمر بع  األنبياء أن يأمره أن يدخل بالد العرب فىال يسىتحين 

أن ينتسف ذلك نسفاً حتى ال يبقي لهم أ را ، فنظم بختنصىر مىا بىين إيلىة واإلبلّىة خىيالً ورجىالً  ىم دخلىوا فيها إنسياً وال نهيمة و

على العرب فاستعرضوا كل ذي روح أتوا عليه وقدروا عليه ، وأن هللا تعىإلى ، أوحىى إلىى أرميىاء وبرخيىا : ان هللا قىد أنىذر 

أن يقىوو : فرجىع بخىت نصىر إلىى بابىل بمىا جمىع مىن سىبايا عىرب فألقىاهم  قومكما فلم ينتهو فعىادوا بعىد الملىك عبيىدا ... إلىى

 باألنبار ، فقيل أنبار العرب ، وبذلك سميت األنبار وخالطهم بعد ذلك النبط ... "



والخبىر بطريقيىه . ليتبين الحق فيما نقوو علىى لسىان هىذا المىؤرخ العربىي الكبيىر في الهامش  ننقلهما 

يثبىىت مبىىدأ نىىزوو العىىرب أرض العىىراق ويؤكىىد أيضىىاً مىىا تقىىدم منىىا فىىي تحديىىد ديىىار العىىرب بىىدليل أن 

يشىه فيمىا بىين إيلىة واإلبلّىة وقىد ذكرنىا أن اإلبلىة بختنصر عندما أراد الهجوم على بىالد العىرب نظىم ج

 البادية التي هي من أرض العرب. يتاخمها من الغرب

أمىىىا مىىىايتعلق بتواجىىىد العىىىرب فىىىي الموصىىىل ومىىىن كىىىان يقطىىىن فيهىىىا قبىىىل الفىىىت  ، فقىىىد ذكىىىر 

: "ولى عمر بىن الخطىاب عتبىة بىن فرقىد السىلمي الموصىل سىنة عشىرين ، فقاتلىه أهىل (321)البالذري

أخذ حصنها وهو الشرقي عنوة وعبر دجلة فصالحه أهل الحصن اآلخىر علىى الجزيىة واإلذن نينوال ف

لمن أراد الجالء في الجالء ووجد بالموصل ديارات فصالحه أهلها على الجزية ،  م فت  المرج وقراه 

 .وأرض باهذرة وباعذرال والحنانة والمعلة ودامير وجميع معاقل األكراد " 

هشىىام الكلبىىي قولىىه : " ان أوو مىىن اخىىتط الموصىىل وأسىىكنها العىىرب   ىىم ينقىىل عىىن العبىىاس بىىن

ومّصرها هو هر مة بن عرفجة البارقي الذي واله عمر بن الخطاب الموصل بعد عزله عتبة بن فرقد 

ويقوو أيضاً : " لما اختط هر مة الموصل وأسىكنها العىرب أتىى الحديثىة وكانىت قريىة قديمىة فيهىا  " .

فمّصىرها وأسىكنها قومىاً مىن العىرب فسىميت الحديثىة ألنهىا بعىد الموصىل ...  بيعتان وأبيات للنصارال

، قوو المؤرخين (323)، وابن سعد(322)وتحوو اليها من تحوو من أهل األنبار" . ونقل ابن ابي الحديد

والعبارة من األوو : " أن عمر هو أوو مىن مصىر األمصىار وكىوف الكوفىة وبصىر البصىرة وأنزلهىا 

 العرب " .

ح التنوخ المتحالفين في البحرين ، فقىد فصىل القىوو فىي هجىرتهم يىاقوت الحمىوي فىي وأما نزو

 . ، لما فيه من تفصيل لعملية الهجرة  (325)على طولهفي الهامش ، نورد كالمه (324)معجم البلدان
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ففرقتهم حروب وقعت بينهم فخرجوا يطلبون المتسع والريىف فيمىا ،  كان بنو معد نزوال بتهامة وما واالها من البالدقاو : " ـ 

يليهم من بالد اليمن ومشارف أرض الشام ، وأقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين ، وبها قبائىل مىن االزد كىانوا نزلوهىا مىن 

ماء السماء بن الحارب الغطريف بن  علبة بن امرئ القي  بىن  علبىة بىن مىازن بىن االزد ، ومىازن زمان عمرو بن عامر بن 

هو جماع غسان ، وغسان ماء شرب منه بنو مازن فسموا غسان ولم تشىرب منىه خزاعىة وال أسىلم وال بىارق وال أزد عمىان 

فكان الذين أقبلوا مىن تهامىة مىن العىرب مالىك  . ا بها فال يقاو لواحد من هذه القبائل غسان وإن كانوا من أوالد مازن ، فتخلفو

وعمرو ابنا فهم بن تيم هللا بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ومالك بن الزمير ابن عمىرو 

عىدنان فىي قىنص  بن فهم بن تيم هللا بن أسد بن وبرة في جماعة من قومهم والحيقان بن الحيوة بن عمير بن قنص بن معىد بىن

كلها ،  م لحق به غطفان بن عمرو بن طمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أفصى ابن دعمى بن إياد فاجتمعوا بىالبحرين وتحىالفوا 

على التنوخ ، وهو المقام ، وتعاقدوا على التناصر والتوازر فصاروا يدا على الناس وضمهم اسم التنوخ، وكانوا بىذلك االسىم 

ودعا مالك بن زهير بن عمرو بن فهم جذيمىة االبىر  بىن مالىك بىن فهىم " عمائر وقبيلة من القبائل ، قاو : كأنهم عمارة من ال

بن غنم بن دوس بن عدنان ابن عبد هللا بن زهران بن كعب بن الحارب بن كعب ابن عبد هللا بن مالك بن نصر بىن االزد إلىى 

مالىك وجماعىة مىن كىان بهىا مىن االزد فصىارت كلمىتهم واحىدة ،  التنوخ معه وزوجه أخته لمي  بنت زهير ، فتنخ جذيمة بن

لىدان عنىد قتلىه بوفىرق ال،  وكان من اجتماع القبائل بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم االسىكندر

من كان فىي البحىرين فتطلعت أنف  . أردشير على ملوك الطوائف وهزمهم ودان له الناس وضبط الملك  إلى أن سهر، دارا 

من العرب إلى ريف العراق وطمعوا فىي غلبىة االعىاجم ممىا يلىي بىالد العىرب ومشىاركتهم فيىه واغتنمىوا مىا وقىع بىين ملىوك 

الطوائف من االختالف ، فأجمع ر سا هم على المسير إلى العراق ووطن جماعة ممن كىان معهىم أنفسىهم علىى ذلىك ، فكىان 



وهذا الكالم بطوله يثبت ما ذكرناه من أن العراق لم يكن أرضاً للعرب ، ولو رجعنا إلى روايىة 

يره من رواة الحىديث الىذين ذكىروا "هيىزن " الكىردي أيىام النمىرود نعلىم عراقىة الوجىود ابن عمر وغ

 الكوردي في هذه البالد وانهم كانوا نواة شعب العراق لهم كلمتهم المسموعة في بالط الملىك األكىدي .

رسىي القىديم ان تواجد الكورد في مناطقهم الجبليىة كىان مقارنىاً للتواجىد الفاالثاني فصل الوقد أ بتنا في 

في فارس وهو ما يؤكد أصالة توطنهم فيها وانتشارهم في بىالد الرافىدين قبىل الملىل األخىرال النازحىة 

 اليها .

بعد  بوت حدود ديار العرب ، وإشارة سيل األدلة على خلّو العراق من الوجىود العربىي إلىى العهىد  ـ 1

عربىي فىي العىراق فىي العهىود الساساني ، تشبث بع  العرب بنظرية أخرال إل بات التواجىد ال

القديمة ، وهي نظرية ارجاع العرب إلى األنباط ، وأن النبط في الحقيقة هم أصل العىرب ، وال 

: وأصل االنباط (326)قاو الشوكاني . شك في وجود النبط في العراق قبل األكديين والسومريين

ئفتان ، طائفة اختلطت قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت لغتهم وهم طا

                                                                                                                                                                             

ان في جماعة من قومه وأخىالط مىن النىاس فوجىدوا االرمنيىين الىذين بناحيىة الموصىل ومىا أوو من طلع منهم على العجم حيق

يليها يقاتلون االردوانيين ، وهم ملوك الطوائف ، وهم مىا بىين نفىر ، قريىة مىن سىواد العىراق ، إلىى االبلىة وأطىراف الباديىة ، 

في عرب االنبار وعرب الحيرة ، فهم أشالء قنص  فاجتمعوا عليهم ودفعوهم عن بالدهم إلى سواد العراق فصاروا بعد أشالء

بن معد ، منهم كان عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارب ابن مالك بن عمم بن نمارة بن لخىم ، ومىن ولىده 

، وأقىاموا   م قدمت قبائل تنوخ على االردوانيين فأنزلوهم الحيرة التي كان قىد بناهىا بخىت نصىر واالنبىار. النعمان بن المنذر 

يدينون للعجم إلى أن قدمها تبع أبو كرب فخلف بها من لىم تكىن لىه نهضىة ، فانضىموا إلىى الحيىرة واختلطىوا بهىم ، وفىي ذلىك 

 يقوو كعب بن جعيل : 

 نازو الحيرة من أرض عدن     ير ــــع من حمـــزانا تبـــوغ

، ونزو كثير من تنوخ االنبار والحيرة إلىى طىف الفىرات  فصار في الحيرة من جميع القبائل من مذحج وحمير وطئ وكلب وتميم

وغربيه إال أنهم كانوا بادية يسكنون المظاو وخيم الشىعر وال ينزلىون بيىوت المىدر ، وكانىت منىازلهم فيمىا بىين االنبىار والحيىرة ، 

مىة االبىر  ، وكىان منزلىه ، فكان أوو من ملك منهم في زمن ملوك الطوائف مالك بن فهم أبو جذي فكانوا يسمون عرب الضاحية

مما يلي االنبار ،  م مات فملك ابنه جذيمة االبر  بن مالك بن فهم ، وكان جذيمىة مىن أفضىل ملىوك العىرب رأيىا وأبعىدهم مغىارا 

وأشدهم نكاية وأسهرهم حزما ، وهو أوو من اجتمع له الملك بأرض العرب وغزا بالجيو  ، وكان بىه بىر  وكانىت العىرب ال 

عظاما له وإجالال فكانوا يقولون جذيمة الوضىاح وجذيمىة االبىر  ، وكانىت دار مملكتىه الحيىرة واالنبىار وبقىة وهيىت تنسبه إليه إ

وعين التمر وأطراف البر إلى الغمير إلى القطقطانة وما وراء ذلك ، تجبى إليه من هذه االعماو االمواو وتفد عليه الوفود ، وهىو 

ي  ههنا موضعها ، إال أنه لما هلك صار ملكه إلى ابن أخته عمرو بىن عىدي بىن نصىر صاحب الزباء وقصير ، والقصة طويلة ل

اللخمي ، وهو أوو من اتخذ الحيرة منزال من الملوك ، وهو أوو ملوك هذا البيت من آو نصر ، ولذلك يقوو ابن رومان  الكلبىي 

 وهو أخو النعمان المه أمهما رومان  : 

     رة ما ان أرال لهم من باقالحي لى عمروا ما فال حي بعد اال

 وم العراقـد إلى تخـالعير بنج ولهم كان كل من ضرب    

مدة  م مات عن مائة وعشرين سنة مطاع االمر نافذ الحكم ال يدين لملوك الطوائف وال يدينون له ، إلى أن قدم أردشير  فأقام ملكاً 

ر مىىن تنىىوخ المقىىام بىىالعراق وأن يىىدينوا الردشىىير فلحقىىوا بالشىىام بىن بابىىك يريىىد االسىىتبداد بالملىىك وقهىىر ملىىوك الطوائىىف فكىىره كثيى

وانضموا إلى من هناك من قضاعة ، وجعل كل من أحدب من العرب حد ا خىرج إلىى ريىف العىراق ونىزو الحيىرة ، فصىار ذلىك 

ون غربىي الفىرات على أكثرهم هجنة ، فأهل الحيرة  ال ة أصناف : فثلث تنوخ ، وهم كانوا أصحاب المظاو وبيىوت الشىعر ينزلى

ا فيما بين الحيرة واالنبار فما فوقها ، والثلث الثاني العباد ، وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فيها ، وهم قبائىل شىتى تعبىدوا لملوكهى

 ، و لىث االحىالف ، وهىم الىذين لحقىوا بأهىل الحيىرة ونزلىوا فيهىا فمىن لىم يكىن مىن تنىوخ الىوبر وال مىن العبىاد دانىوا وأقاموا هناك

الردشير ، فكان أوو عمارة الحيرة في زمن بخت نصر  م خربت الحيرة بعد مىوت بخىت نصىر وعمىرت االنبىار خمسىمائة سىنة 

وخمسين سنة  م عمرت الحيرة في زمن عمرو بن عدي باتخاذه إياها مسكنا فعمرت الحيرة خمسىمائة سىنة وبضىعا و ال ىين سىنة 

 ."إلى أن عمرت الكوفة ونزلها المسلمون 
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وجوابىاً  .(327)بالعجم ونزلوا البطائ  وطائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشام .وكذا قاو ابن حجىر

 على هذا نقوو :

: على فرض صحة هىذه األقىواو فهىي صىريحة فىي أنهىم مهىاجرون مىن ديىارالعرب دخلىوا ارض أوال 

 .العجم والروم فهي دليل على عدم أصالة مواطنتهم 

: أن هذا االدعاء صرف احتماو ولم يدو دليل قاطع على صحته ، وانما جاء ذلك فىي روايىة آحىاد   انياً 

" واختلىف مفسىرو (328)كقوو ابن عباس : "نحن معاشر قريش حىي مىن النىبط مىن أهىل كىو ى

الرواية في قوله ، قاو بعضهم يريد كو ى العراق ، وبعضهم قىاو يريىد كىو ى مكىة وهىي محلىة 

. كما يعارضها ما ورد عن اإلمام جعفر بن محمىد الصىادق (329)ي أنا مكيونبني عبد الدار يعن

 (330)قوله : " يا هشام النبط لي  من العرب وال من العجم " .... 

: "النىبط قىوم مىن (331): يؤيد عدم كون النبط من العىرب أقىواو جمىع مىن العلمىاء ، قىاو السىيوطي  الثاً 

: "جيىل معىروف كىانوا (333)م". وقىاو ابىن األ يىر: "هم فالحو العج(332)العجم". وقاو النووي

ينزلون بالبطائ  بين العراقين"كمىا انىه فسىر حىديث ابىن عبىاس علىى فىرض حملىه علىى كىو ى 

ولد بها وكان النبط سكانها" . وكذا ذكر ابن منظور في  العراق بقوله : "ألن ابراهيم الخليل 

للفىىرس األوو االشىىكنان والنىىبط : " يقىىاو (335)وقىىاو محمىىد بىىن حبيىىب البغىىدادي (334)اللسىىان

: انهىم ولىد نبىيط بىن مىا  بىن ارم بىن (336)واالردوان ، وهم ملوك الطوائف ". وقاو اليعقىوبي

: يقاو ان النبط ينسبون إلى نبط بىن هانىب بىن امىيم بىن الوذ (337)سام بن نوح . وقاو ابن حجر

 بن سام بن نوح . 

فإن األدلة التأريخية صريحة بأن أرض النبط كان  : على فرض قبوو هذا االحتماو على عالّته ، رابعىاً 

بىىين المصىىرين الكوفىىة والبصىىرة وغايىىة مىىا تشىىمل هىىي مىىدن غىىرب دجلىىة ويؤيىىد هىىذا مىىا قالىىه 

: " األنبىىىاط شىىىعب سىىىامي ، كانىىىت لىىىه دولىىىة فىىىي شىىىماو شىىىبه الجزيىىىرة العربيىىىة (338)القلعجىىىي

دجلىة ال بغربهىا وال دليىل وعاصمتهم سلع وتعرف اليوم بـ )البتراء( .بينما يختص بحثنا بشرق 

على وجود النىبط شىرق دجلىة قبىل احىتالو األكىديين لىبالد عىيالم ، نعىم هىم انتشىروا فىي بعى  

 المناطق الحدودية من أرض عيالم بعد غزوها مراراً .
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ان الغرض من عرض هذا الموضىوع لىم يكىن إ ىارة غبىار الماضىي وانمىا سىببه الهجىوم العروبىي  ـ 1

ورد والشىىيعة مىىنهم بالخصىىو  سىىواء مىىن متعصىىبي العىىرب داخىىل الغيىىر المنصىىف علىىى الكىى

العراق أو اول ك الذين يرقصون منهم على أنغامها خارج العراق بانكىار مىواطنتهم واعتبىارهم 

مواطنين من الدرجة الثالثة والرابعة وهو ما احتاج إلىى ا بىات بعى  الحقىائق ليتبىين لهىم خطىأ 

وان سىيّما وأن الكىورد العىراقيين هىم المتمسىكون أكثىر نظريتهم عسى أن يكفّوا عن الظلم والعد

من غيرهم بإبقاء اللحمة العراقية كما هي اليوم ، ولم ولن تسمع من كوردي يعىيش فىي العىراق 

غير هذا ، فال يطالبون بإبعاد اآلخرين وال ابادتهم وال اغتصاب حقىوقهم ، وال تكريىد منىاطقهم 

 كما فعل بهم غيرهم .

 

ا قلناه هو طلب اإلنصاف في الحكم والحد من انتهاك الحرمات قوالً وفعالً بعد وغاية المرام مم

دهر من العذاب الذي واجهه هذا الشعب المضطهد من غير سبب منطقي أو قانوني وأن ال ينخدع من 

ال علم له بأصل القضية بوسوسىة طىالب السىلطة مىن العىروبيين الىذين مىألوا الىدنيا ضىجيجاً بأباطيىل 

 ره .القوو وزو

 

كما نستظهر أيضاً أن الكثير من األراضي العراقيىة اقتطعىت وضىّمت إلىى ايىران عبىر مصىالحات  ـ 6

سياسية بين دوو استعمرت العراق والحكومات االيرانية المتعاقبة خارج رغبة الشعب العراقي 

وأن  وإرادتىىه ، ال سىىيما خىىالو المعاهىىدات التىىي أبرمىىت بىىين الحكىىومتين اإليرانيىىة والعثمانيىىة ،

الكورد الشيعة المتواجدين في أرجىاء العىراق ضىمن آخىر ترسىيم للحىدود ال يمكىن أن يىزاودهم 

غيىىرهم علىىى المواطنىىة فهىىم المواطنىىون األصىىليون فىىي هىىذا البلىىد وأن مىىا يثر ىىر بىىه بعىى  

العنصىىريين فىىي هىىذا المجىىاو ال يسىىتند إلىىى أصىىل وال يسىىاعد عليىىه دليىىل بعىىد االعترافىىات التىىي 

ؤرخين العرب فيما يخص المنطقة وساكنيها ، وهناك الكثير من األدلة والشواهد قدمناها من الم

التأريحيىىة األخىىرال التىىي تؤيىىد صىىحة مىىا أ بتنىىاه حىىاو بيننىىا وبىىين الوصىىوو اليهىىا الظىىروف التىىي 

اكتنفىىت تىىأليف هىىذا المختصىىر أسىىأو هللا التوفيىىق لمىىن يسىىعى مىىن البىىاحثين فىىي إكمىىاو أدلىىة هىىذا 

 ير والحمد هلل أوال وآخرا .الموضوع انه نعم النص

 


