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 شكر وتقدير وعرفان

ُأـقـدم ـشـكري اجلزـيـل وامتـنـاين لكاـفـة األـخـوة اـلـذين ـقـاموا باملراجـعـة والتـصـحيح 
 .واألخراج هلذا الكتاب

  والباحث اللغوي فراس جاسـم موسـىأخص بالذكر منهم الدكتور نضري اخلزرجي
يـة ية واالسـتاذه العلوُكردالُوالدكتورة منرية أميد من مركز كلكامش للدراسات والبحوث 

العـضـوة بالربـملـان   ال ـسـيام  الفيلـيـنيـُكـردالبرشى املوـسـوي واالـخـوة واالـخـوات ـمـن 
عـىل العراقي السيدة سامية عزيز حممد خرسو التـي قـدمت الـدعم املـادي واملعنـوي, و

 .اجلهود القيمة التي بذلوها يف إخراج الكتاب بمستواه العلمي واألكاديمي الرفيع
ملن أعانني يف وضع هـذا اجلهـد بـني أيـدي   واإلمتنان وال تفوتني اإلشارة بالعرفان

ِ ما اكتشفه بنفسه وتبينه أثناء معايشته لألحداث التارخييـة هلـذهِالعزاء وأضاف إليهاالقراء  ُ 
 .ُاألمة

ُوأخريا جئت بدوري ألنقل لكم ما كتبته باللغة العربية, لكي يطلـع عليـه أبنـاء قـومي  ُ ً
 االمـة ملـا يف ذلـك مـن مفـاخر ومـآثر ونضـال ِ هـذهواملثقفني العرب وغريهم عن تـاريخ

وكفاح مرير, عانى خالهلا الشعب العراقي بجميـع القوميـات والطوائـف واملـذاهب مـن 
 .ضطهاد عىل يدي أعتى دكتاتور عرفه العاملالظلم واأل
ِ من الباري عز وجل أن يمن عىل وطننا العزيز العراق وشعبهدعووأ  بالوحدة والتـآزر ّ

 .تحرض يف العراق اجلديدالمن أجل بناء دولة مؤسسات , ف ونبذ الطائفيهو رص الصفو
 ويف اخلتام دعاؤنا ومتنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد

 
אא
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ِبسم اهللاِّ الرمحن الرحيم ِِ َّ ّ ِْ َ ْ ِ 
ْيا أهيا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم﴿ ِّ َُ َ َُ َ َ َّْ ََ َ َ َ َُ ُْ ٍَ َ َّ َّ شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن ِ ِ ُ َُ َ َ َ َُ ِ َِ َ ً

ٌأكرمكم عند اهللاَِّ أتقاكم َ اهللاََّ عليم خبري ِ َ ْ ٌَ ْ ْ َ َِ َِ ُ َْ َ  ]١٣: احلجرات  [﴾َُ
ـوانكم إن يف ذـلـك ﴿ ـه خـلـق الـسـاموات واألرض واـخـتالف ألـسـنتكم وأـل َوـمـن آياـت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َّ ِ ْ ْ ْ َّ َُ َُ َ َ َ َ ْ َْ ْ َْ ََ ُ ْ ََ ِ َ ُ

َآليات للعاملني ِِ ٍَ ْ ِّ  ].٢٢:  الروم.[﴾َ
َّيا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا وبـث ﴿ َ َُ َ َ ْ َ ْ َّ َُ ْ َ َ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ َ ُّ َ

ُمنهام رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللاَ ًَّ َْ ًَ ِ ِ َِ ً ِ َ الذي تسائلون به واألرحامُ ْ َ َ ِ ِِ َ ُ ََّ  ]١: النساء .[﴾َ
ـاملعروف وتنـهـون ـعـن املنـكـر﴿ ـأمرون ـب ـة أخرـجـت للـنـاس ـت ـتم ـخـري أـم ِكـن َِ ْ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ُ ُْْ َْ ِِ َ ْ َ ْ ََ ََ ِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ ِْ ْ ُ ُ َ آل  [﴾ُ
 ]١١٠: عمران

كلكـم بنـو آدم وآدم مـن تـراب, :  أنه قال÷ّل اهللا حممد بن عبد اهللا روي عن رسو
 F١E.مؤمن تقي وفاجر شقي] الناس[ أذهب عنكم عيبة اجلاهلية وفخرها باآلباء إن اهللا

يا أهيا النـاس أال إن ربكـم واحـد وإن أبـاكم : ÷ّرسول اهللا حممد بن عبد اهللا قال 
واحد أال ال فضل لعريب عىل أعجمي وال أعجمي عىل عريب وال ألسود عـىل أمحـر وال 

 F٢E.ليبلغ الشاهد الغائب: لغت, قالوا نعم قالألمحر عىل أسود إال بالتقوى أال هل ب
 إن اهللا ال ينظر إىل أحسابكم وال إىل أنسـابكم ÷ّرسول اهللا حممد بن عبد اهللا قال 

وال إىل أجسامكم وال إىل أموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم فمن كان له قلب صالح حتـنن 
 F٣E).اهللا عليه وإنام أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم

مـا أخ لـك يف الـدين أو إالناس صـنفان :(“ي عن اإلمام عيل بن أيب طالب ورو
 F٤E).نظري لك يف اخللق

                                                 
 .٩٤ ص١٦ج:تفسريالقرطبي )١(
 .٣٤٢ ص١٦ج:تفسري القرطبي )٢(
 .٣٤٢ ص ١٦ج :تفسري القرطبي )٣(
 .ا واله عىل مرص وأعامهلامل )رض(ألشرت اىل مالك ا ُكتبه “ من كتاب له٥٣: الرسائل :هنج البالغة )٤(



 ٧ اإلهداء

 

 
 إلهداءا

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .لفقراءالضعفاء والغرباء ومعني اإىل غريب 

 .“ِلسلطان أبا احلسن اإلمام عيل بن موسى الرضا اإىل 
ً شكوى ولوعةُّأبث َ ودموعا نسجها الوالء الص,ً  ُ وقدمها القلب املقطع,ادقً

َرماح الوحشة ورصعته سهام ُلغربة وتناوشته ابسيوف   .شامتة األعداءِ
 .fُملنتظر احلجة بن احلسن اإىل أمل املحرومني يف األرض اإلمام 

ّنتظار فمن علينا بطلعتك اإلل سيدي لقد طا ْلبهية عسى اهللا أن يرمحنا بـك وجيعلنـا اُ
 ,من أنصارك وأعوانك

  إنتامئي,ُ من يسري عىل هنجكم سيدي هذا وصلوال يضل
 .نوطلغريب واملهاجر عن األهل والاعرف مهوم من يَوأنت خري 

 واألقوام اآلخـرين , والرتكامن, والعرب,ُكردالوإىل مجيع الشهداء والصاحلني من 
 . من أجل العراقواّالذين ضح

ِهكذا مىض املؤمنون إىل رهبم بدمائهم ًحرفـا مـن نـور لتبقـى تيض رين أِّسـطُ مةلثائرا ِ
 .لشوكةاَ يف طريق ذات ةلسائرالدرب لألجيال ا

َلشهداء يوم ولدتم ويوم جاهدتم ويـوم وقفـتم تتحـدون اٌسالم عليكم أهيا  َ لظـاملني اََ
َوالطغاة وأنتم حتملون رسالة السامء, َويوم إستشـهدتم والسـالم علـيكم يـوم تقفـون بـني  َ َ

 .ةًيدي اهللا تعاىل فهنيئا لكم اجلن
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ًإن حزننا عليكم ال ينتهي وال يمكن أن ننساكم أبدا ألنكم محلتمونـا أمانـة كبـرية ً ً ْ يف  ُ
 .سائرون نحن  وعىل درب خطاكمُكردالأعناقنا نحن 

كـون ي وعسـى أن ,لقراء والبـاحثنيارىض هذا العمل  وأن ينال ,ونأمل القبول من اهللا
 وال من يستهدي هبـداكم ’يتال خييب من دعاكم أهل الب. ٍفاحتة خري لبحوث أخرى

 .واهللا ويل التوفيق وبه االستعانة
 
 
 

אא
אא

אא١٤٢١٨٢٠٠



 

 
 تقديم

 آية اهللا السيد هادي المدرسي

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ّملرسلني حممد وعىل أهل بيتـه العاملني والصالة والسالم عىل سيد اّحلمد هللا رب ا

 .لطيبني ألطاهرينا
ًعندما بعث اهللا خاتم النبيني ليصدع باإلسالم دينا للنـاس وأعلـن:َوبعد ِومـن يبتـغ ﴿,َ َ ْ ْ ََ َ

ِغري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف َ ُ َ ُ َ ْْ ِ َِ َْ ًُ ْ َْ ِ ِ َ َاآلخـرة مـن اخلـارسين َ ِْ ِ ِ ِ َِْ َ﴾.F١Eنـه تعـاىل مل يفضـل إ ف
للـغـات اـفـاختالف ) للـنـاس كاـفـة(, وال مجاـعـة ـعـىل أـخـرى, ـبـل أرـسـلهًقوـمـا ـعـىل ـقـوم

ًوجعلهـم شـعوبا ) ًأطـوارا( لـبرشاهو مـن آيـات اهللا تعـاىل الـذي خلـق أللوان واألذواق او
حلـقـوق والواجـبـات اوقباـئـل ليتـعـارفوا, وـمـن هـنـا ـفـأن املـسـلمني متـسـاوون عـنـد اهللا يف 

ظـر عـن قوميـاهتم وطـوائفهم, واألمـر لتعامل يف مـا بيـنهم مـع قطـع الناومكلفون بحسن 
ّلباري عز وجل هو تقواهم, ومقدار إلتـزامهم بـام االوحيد الذي يميز األفراد واألقوام عند 

مـا آتـاكم الرسـول فخـذوه, ومـا هنـاكم عنـه و﴿ُ حيـث قـال تعـاىل ÷جاء به رسول اهللا 
 ÷َّ أن الرسـول وبـامF٢E.﴾ن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللاإقل ﴿ وقال ﴾فانتهوا

إين تـارك فـيكم الثقلـني :(ًأوضح لنا الطريق عندما أمرنا بالتمسـك بحبـل اهللا مجيعـا فقـال
خلبري اللطيف انبأين أْهل بيتي ما أن متسكتم هبام لن تضلوا أبدا, ولقد أكتاب اهللا وعرتيت 

ّأهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل ّ  F٣E). احلوضَّ
ًا ًنـا أساسـا يكـون ميز÷هـل بيـت رسـول اهللا لكـريم وأالقـرآن افأن التمسك بكـل 

                                                 
 .٨٥سورة آل عمران أآلية : القران الكريم )١(
 .٣١سورة آل عمران أآلية : القران الكريم )٢(
 .١٢٥ − ٩٦ ص الشيعة هم أهل السنة,: ّحممد التيجاين الساموي )٣(
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 .ًملسلمني مجيعااللتفاضل بني 
 رشيعة هم ُهُذوا أحكامً الذين آمنوا باإلسالم دينا, واختُكردوعىل ذلك فأن األخوة ال

,  ومـذهبهم’ملتمسكون منهم بمنهج أهـل البيـت او.  من نسيج هذه األمةجزء أساس
 .هلم مقام كريم عند اهللا وعند رسوله

 إذ مل جتـد فـيهم ’ن مجيـع األكـراد اليـوم مـن حمبـي أهـل البيـت إ احلقيقة فيف
ـعـدائهم, أو يظـلـم أمجاـعـة ينـصـبون الـعـداء للـعـرتة الـطـاهرة وال ـمـن ينـضـوي ـحتـت ـلـواء 

ـيهم ـن اختــذ أـهـل البـيـت إ و’حمـب ـاك اـخـتالف ـبـني ـم ـان هـن ـوة ’ن ـك ـدوة وأـس  ـق
ّومتسكوا بمذهبهم منهاجا يف كل مراحل حيـاهتم ريهم ولقـد كـان للـذين التـزم وبـني غـ, ً

 . الفيلينيُكردال منهم عىل اخلصوص ’منهج أهل البيت 
َمـن املـؤمنني رجـال صـدقوا مـا ﴿ الفيليني املعارصين جتـد ُكردالعندما تقرأ تاريخ  ُ َ َ َ ٌَ ِ َ ِ ِ ِْ ُ

ُعاهدوا اهللاََّ َ َّعليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بد َ َ ْ َْ َ َ ُ َ ْ ََ ُ َ َّ َّ ِْ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ ًتبديال ُلواَ ِ ْ َ﴾.F١E 
ُ كبارا حتملوا الكثري يف سـبيل اهللا والـوطن  َوالت قـل نظريهـا بـني األمـم  بطـوقـامواً

ً وأسهموا إسهاما فاعالخرُاأل لعلمية والثقافية والسياسية والتجارية,  املجاالت ا يف مجيعً
ـذه ـةُكرداللرشحيــة  اوـه ـوا اـي ـع أـن ـي األصــل تعرضــوا إىل مجـي ع لشــيعية بصــفتهم عراقـي

ًاإلضطهاد والظلم بشكل مضاعف والذين سقطوا ويسقطون يوميا دفاعا عن قيم اإلسـالم  ً
ملرشق ويـسـامهون يف بـنـاء  اواـلـوطن وخيـطـون بجـهـادهم وتـضـحياهتم مـسـتقبل الـعـراق

 .حضارة العراق
ٌوقد هجر منهم  لعرشين أكثر من نصف مليون إىل خارج  القرن ااتيثامنينالمطلع يف ُ

ًلبائد يف ظاهره علامنيا ولكنه كان يامرس  النظام ا خمتلفة, فقد كانتإدعاءاالعراق حتت 
ّطائفية بغيضة بحق كل من ينتمي إىل مذهب ّ وكـان يـامرس الظلـم بحـق ’هل البيت أ ّ

ِلشهداء لكنه مل يثن  اجلسيمة من املحناّلرشفاء, ورغم كل هذه الويالت و اّكل العراقيني
 .لصابريناملؤمنني  اهؤالء األخوة

                                                 
 .٢٣  أآليةسورة األحزاب: القران الكريم )١(



 ١١ تقديم

 

لنضال والتضـحيات, وال زالـوا يف  ا خالل عقود طويلة يفُكردالقد شاركنا األخوة ل
َجل عراق قوي وموحد, إال أن الشعب العراقي ال يزال أ ملجاهدين املضحني من امقدمة

لتكفـريي الـذي متارسـه  ايواجه حتديات خطرية ومؤامرات كربى ويف مقدمتها اإلرهاب
وهـي حتـديات ال ...ة االسـتبداد والعنرصيـة البغيضـةودعـا, لبعث االقاعدة, وبقايا حزب

 لفرعية اخلالفات اوجتاوز وتنايس, يمكن مواجهتها إال بوحدة القوى اإلسالمية والوطنية
 .لوليد الديمقراطي اِوترسيخ نظامه, ووحدة شعبه, لصغرية والتي ترض بالعراقا

 الفيليني ُكرد األخوة الّكل العالقة وقد حتملّبال شك هناك الكثري من القضايا واملشا
لتضحيات, وجيب العمل بوضوح وتصـميم لتخفيـف اآلثـار السـلبية  اوفر من هذه أًقسطا

 .لعنرصية والطائفية للنظام املقبور ااملدمرة للسياسات
 الـذي كـان بـني يـدي وخـري مـا مِّلثقة لإلطالع عىل هذا الكتاب القـي اوحيث منحني

 الـذي تصـدى )السيد زكي جعفر الفـييل العلـوي(فعل سامحة حجة اإلسالم واملسلمني 
وكشف بذلك عن الكثري مما عانوه وحتملوه ,ملستقبل ا الفيليني وآفاقُكرداللكتابة تاريخ 

 لـبعض أبطـال وشـهداء هـذه الرشحيـة املؤمنـة مـن َخَّيف سبيل الدين والوطن, وكذلك أر
 .أبناء العراق

وانـب املهمـة يف تـارخيهم ي ويتصـل باجلُكـردالوهذا الكتاب شـامل عـن الشـعب 
ًكـون مبالغـا حـني  أوال, لسيايس والديني والفكـري واألجتامعـي واألقتصـادي اونضاهلم

 وأعـود مِّ مثل هذا الكتاب التارخيي القـيية كانت تفتقر إىلُكردالَّأقول أن املكتبة العربية و
 .هّ يلمسه كل من يقرأُفأؤكد عىل عنرص اإلخالص والصدق يف هذا البحث والذي

ُويف اخلتام ال أملك إال الدعاء راجيا من اهللا تعاىل أن يمده بتوفيقاته, وأن جيعل هذا  ْ ً
 .العباد واهللا ويل التوفيقبه ّالعمل من حسنات سامحة املؤلف وأن ينفع 

 אאא
אא
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جلميـلـة وـشـوارعها وأزقتـهـا الربيـئـة يف حمافـظـة بـغـداد الطفوـلـه اُمازـلـت أـتـذكر أـيـام 
 . الذكريات كان هلا األثر الكبري يف عالقتي بتأريخ بلدي العراقِ هذه,رخييةاالت

ُملتوسـطة واإلعداديـة ويف صـباي كنـت أعمـل أيـام االبتدائيـة واُدرست يف العـراق 
, ومع ضـنك احليـاة وقسـاوهتا كانـت تـراودين فكـرة لعطل الصيفية من أجل لقمة العيشا

َلكتاب نصيبه من عمـري كـام أخـذ القبيل, فلذا أخذ هذا العائيل واتأليف كتاب عن كياين  ُ
 .املشيب والغربة منه

ًيؤكد دائام عىل تعريف اهلوية ) رمحه اهللا(ولقد كان والدي  الشـيعية  ّالفيليـة يةُكردالّ
خها مهمة يف داخيل َّعليها وعىل قيمها فرسأرخيية واحلفاظ اإلسالمية وإثبات أصالتها الت

ّوالتزاما يف كياين ولعلها تكون التزام كل  .ي غيورُكرد ً
ـنـي ـبـالكثري ـمـن اـلـدروس والـعـرب دتَّ األـحـداث جعلتـنـي ـصـاحب مـسـؤولية وزوِـهـذه

 قلت ًنتامء إىل احلركة اإلسالمية, إذ ال أخفي رسا إذاإلالرسالية وحتمل املسؤوليات يف ا
ُقـدس اهللا (َأن هذه املسؤولية هلا أثرها العميق حني كنا نتلقاها من السيد طـاهر احليـدري 

ِ ودروسه التي كان هلا األثـر ِ حني كنا نجتمع يف جامع املصلوب لننهل من علمهF١E,)ُّرسه
 .الكبري يف بناء شخصيتنا اإلسالمية

فقيد احليـدري جعلتنـا نتـابع دروس  التي قضيناها مع الَ اليافعةَ املرحلة الشبابيةِهذه
ّالعلم والتعلم هنا وهنـاك حتـى حـط بنـا الرشاع عنـد السـيد حممـد احليـدري إمـام جـامع  ّ

ًاخلالين الذي كان له دورا كبريا يف تربية الشباب ً ّ. 
                                                 

ّـقـدس اهللا رسه(ّالـسـيد ـطـاهر حمـمـد احلـيـدري  )١( ُ م بمديـنـة الكاظمـيـة ١٩١٠ـهــ ١٣٢٧ والدـتـه ـعـام )ُ
يـوم اخلمـيس : شـهادتهوهو من فقهاء إإلمامية وأعالمهـا,  أرسة علمية دينية  منّاملقدسة يف العراق

الكثـري  أصدرت لـهوقد . م١٩٨٠ / ١٦/١٠املوافق هـ ١٤٠٠م سنة السادس من ذي احلجة احلرا
 .ّالدينيةالفقهية والرتبوبية  من الكتب
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ً حممد احليـدري نابعـا مـن فـراغومل يكن التفاف الشباب حول السيد  بقـدر مـا هـو ,ّ
ّحممد بـاقر الصـدر السيد ّي قد تتلمذ عىل يد الشهيد املجاهد نابع من كون السيد احليدر

ّقدس اهللا رسه( ُ ُ.(F١Eلنـا سـامحة السـيد حممـد احليـدريدَّ ولـذلك فقـد مهـ ّF٢E فرصـة لقـاء 
وزيارة املراجع العظام يف كربالء املقدسة والنجـف األرشف ومـن بيـنهم السـيد الشـهيد 

ّالصدر حيث تعلمنا منه الكثري, ألنـه كـان أ ًا رحـيام لنـابـُ  ّالفيلييـون ُكـردالأنـتم : وقـال يل. ً
 ).الظلم الواقع عليكم كبري وعميق(

ّدس اهللا رسهقـ(ّالسـيد حممـد بـن مهـدي الشـريازي أمـا سـامحة  ُ (F٣E ًفـال يمكـن أـبـدا
ِختطي ذكر فضائله وأصداء كتبه العلمية والثقافية واإلسالمية ِ ِ ُ. 

ٌ وكــان لســامحته فضــل كبــري علينــا حــني اهل ٌ وبعــد اهلجــرة . جــرة إىل دار الغربــةِ
ّعتقاالت واسعة للشباب املؤمن املجاهد ومطاردة كل مـن ااملفروضة علينا بدأت محلة 

ٌوكنت ممن أعتقل وعذب مـن قبـل, حلركات اإلسالمية والوطنية اينتمي إىل ملخـابرات  اَُ
ت إذا مـا العراقية وأجربت عىل كتابة تعهد خطي وقـانون يبـيح هلـم باإلعـدام دون مقـدما

 .ًألقي القبض عيل ثانية
ًـهـاجرت قرسا ـمـن أرض اـلـوطن ـثـم ُووقـعـت ـعـىل إـعـدامي   للـمـوت ًحلبـيـب إتـقـاءاُ

                                                 
ّقدس اهللا رسه(ّالشهيد املجاهد آية اهللا السيد حممد باقر الصدر  )١( ُ من فقهاء إإلمامية وأعالمهـا ومـن ) ُ

 .ّالدينيةوالعلمية الرتبوبية الفقهية  الكثري من الكتب أصدرت لهوقد , أهايل الكاظمية يف بغداد
 .م١٩٨٠وقتل عىل يد الطاغية صدام حسني يف العام , ربوياقتصادنا, فلسفتنا, والبنك ال: منها

ّالسيد حممد احليدري, ولد يف بيت املرجعية يف العراق وخريج جامعاهتـا وإمـام وخطيـب جـامع  )٢(
ن الشخـصـيات الكـبـرية الـبـارزة يف ّاـخلـالين يف بـغـداد وـهـو أـحـد أعـضـاء يف الربـملـان العراـقـي وـمـ

 . الكتب االسالميةبعضأآلئتالف الشيعي العراقي املوحد وقد أصدرت له 
ّقدس اهللا رسه(ّآية اهللا السيد حممد بن مهدي الشريازي  )٣( ُ يف والدتـه , مـن فقهـاء اإلماميـة وأعالمهـا) ُ

ـشــوال  ٣ الثالـثــاءم م ـبـالنجف األرشف يف الـعـراق يف بـيـت املرجعـيـة, وـمـات يف ـيـو١٩٢٨الـعـام 
ِوكـتـب يف مجـيـع املـجـاالت العلمـيـة والفقهـيـة وـمـن كتـبـه اـلـدورة , م٢٠٠١ديـسـمرب  ١٨ـهــ١٤٢٢
 . كتاب مطبوع١٤٠٠ وله أكثر من ٢٠ جملد وتفسري تقريب القرآن عرشون جملد١٣٠, ّالفقهية
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 .املحتم وأنا يف ريعان شبايب
ُسنني متنقال بني سوريا ولبنان ودرست ) ٩(ُتوجهت إىل بالد الشام فمكثت أكثر من  ً

ُقدس اهللا (يد السيد حسن الشريازيلشهزينبية  يف سوريا التي أسسها احلوزة العلمية الايف 
ُوكذلك سافرت إىل إيران, وإضافة إىل هذا الواقع املرير والطويـل كنـت أعمـل , F١E)ُّرسه

 .خويت وأبناء وطنيإًدائام من أجل أهم القضايا التي ختص 
ِ إن هذه ْ األمة املجاهدة الصابرة التي ظلمت من قبل الكثريين جيـب أن تقـف بوجـه َ ُ
 .هتامات واخلرافاتإلالغاء والتهميش واإل

ملتواـضـع باللـغـة العربـيـة, ألنـنـا ـنـدرك احلاـجـة إىل إمخــاد اإنـنـي أـقـدم ـهـذا الكـتـاب 
 .النزاعات العنرصية والدينية يف ما بيننا نحن العراقيني

َأكدهًلنزاعات التي يعمل الدخالء عىل تفريقنا ومتزيق صفوفنا, خالفا ملا اهي : ًأوال َّ 
 F٢E).ولقد كرمنا بني آدم:(صالته إذ قال تعاىلأحمورية اإلنسان والقران الكريم عىل 

ـة  ـدار ثانـي ـالد الغــرب يف العــام لوســاقتني األـق ـت يف ١٩٨٧لهجــرة إىل ـب ُم, ومكـث
ُململكة املتحدة بلندن حيث تفرغت للبحث وكتابة هـذا الكتـاب عـن االمـة وحضـارات ا
 ونـضـاهلم الـسـيايس واـلـديني  الفيلـيـني وـمـا يتـصـل باجلواـنـب املهـمـة يف ـتـارخيهمـُكـردال

القتصادي بام يعطي صورة متكاملـة عـن شـعب ينتمـي االجتامعي واألديب واوالفكري و
َملؤلف إليهم وينطق بلغتهم ودرس حيـاهتم وكـرس حياتـه مـن أجلهـم, إذ مل أرى ا ّ ًأحـدا ّ

ضع يف الوّ يف كتاباهتم التارخيية املتعلقة ًكشهادة للتاريخ سواءكتب عن نضاهلم الطويل 
يف جعـل  يف كتابـة مـذكراهتم, األمـر الـذي تسـبب مم الذاتيـة أهت يف سريمالعراقي العام أ

                                                 
ّقدس اهللا رسه(الشهيد املجاهد السيد حسن الشريازي  )١( ُ يف  :والدتـهإلماميـة وهو من علامء الدين ا) ُ

ــه. م١٩٣٥ق .هــــ١٣٥٤عـــام  يف األرشاف النجـــف االقتصـــاد اإلســـالمي,العمل :ومـــن كتـب
هــ ١٤٠٠ مجـادى الثانيـة ١٦يـوم اجلمعـة بريوت استشهاده يف  وكان يف ّاألديب,الشعائر احلسينية

 .م١٩٨٠ / ٥ / ٢املوافق 
 .٧٠سورة اإلرساء أآلية, : القران الكريم )٢(
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 .مدونات الشأن الفييل واحدة من أصعب األمور
العدـيـد ـمـن اإلـخـوة الـعـاملني يف رأت الـنـور بتـشـجيع إن ـحمـاولتي املتواـضـعة ـهـذه 

 ُكـردالكتاب حول ية برضورة وضع ُكردالملدين واحلركات التحررية  املجتمع امنظامت
 .الفيليني وأصوهلم التارخيية األوىل ودورهم يف تعريف هويتهم العراقية

ن قلـة املـدونات واألبحـاث والدراسـات واملصـنفات واحـدة مـن أكـرب  إواحلقيقـة
حيتاج إىل الكثري من الوثائق يف هذا املجال املشكالت التي واجهتها, والبحث والتوثيق 

ـاك بـعـض اإلصــدارت . الصــربإىل جاـنـب العـمـق املـعـريف و ـد تـكـون هـن ـمـن صــحيح ـق
يف املنايف إال أن عدم وصوهلا إىل أيدي القراء بسبب بطـش النظـام السياسيني واملثقفني 

 ].احلاجة املعرفيةدون إغناء املقبور حال الدكتاتوري 
 مـن بـدهييات دلذا ركزت بعض فصول الكتاب عىل بعض النقاط اجلوهرية التي تع

القوميـة واألمـة والـوطن التـي ال حيـددها العـدد والنسـبة بـل شخصـيتها البحث كالدين و
 مليون نسمه أو أكثر فإن هذه األرقـام ال تنفـي )٤( أو)١٠٠٠ (ُكردالوسواء كان . وارادهتا

 .عتوجودهم كواقع اجتامعي وجغرايف مهام ضاقت أو توس
هم وأن  مـن أجـل إعطـاء فكـرة عامـة وشـاملة عـنُكـردالحياة وقد استعرضت مالمح 

 .الكثري من األمور مرت بشكل صوره سطحية
ـن خصــائص الشــعب  ـردال وـم ـوم م وســالالهتمي وأصــوهلـُك ـة ا وعـل ـار القديـم آلـث

. والتاريخ واللغـات مل يـتمكن املختصـون يف هـذه امليـادين مـن القيـام بتنقيبـات منظمـة
ة حـرة آمنـة ً يومـا الفرصـة أن يعيشـوا حيـاُكـردسـتان وللُكرد ل مل تـتحنهأوخاصة لو علمنا 

 .وكريمة مثل األمم األخرى
ـمـن ـسـكان % ٧٠وأكثـر ـمـن .  أـمـة منفتـحـة بحكـم الرضورة التارخيـيـة لنـشـأهتاُكـردال

 الفيليـني مـن الشـعور بوجـودهم ُكـردالالعراق هم من الشيعة, األمر الذي يساعد ويشجع 
 لكـي مذهبهم الروحي وهذه صلة قويـة وكافيـة بالنسـبة هلـم يف احضان أناس ينتمون إىل
يضاف إىل ذلك وجـود العتبـات املقدسـة ووادي السـالم . يشعروا بأن العراق هو وطنهم
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يف دفـن موتـاهم فيهـا, فقـد  ّالفيلييـون هي أكرب مقربة يف العامل, هذه املقربة التـي يتفـاخر
بواسطة البغال وكانت ّ لرستان كانوا يف األيام السابقة لعرص السيارات جيلبون موتاهم من

نفـرتض بـأن تلـك السـفرات .(ّتغرق بضـعة أيـام حتـى يصـلوا النجـف األرشفالسفرة تس
 ).كانت تقام يف فصل الشتاء فقط وذلك بسبب تأثري احلرارة الشديدة

ً فكرت طويال يف تسمية الكتاب ألن االسم  تـاريخ /له األثر الكبـري للقـراء وسـميته(ُ
ٌضـافة إىل املقدمـة إل عـدة, يتكون الكتاب مـن فصـو[. )وآفاق املستقبل ّالفيلييون ُكردال

سـتان ولرسـتان, ُكرد التي تطرقـت إىل اصـلهم وخصائصـهم التارخييـة واجلغرافيـة وعـن
ـبيل  ـع الـق ـة هلــم, ودور الرجــل واملــرأة يف املجتـم ـة والثقافـي ـاة االجتامعـي ـة احلـي وطريـق

يف مراحـل تأرخييـة متعاقبـة بـني ظهـور  ّالفيليـة والعشائري وبصورة عامـة مـرت التسـمية
ًفمثال عند تعيني احلدود يف العـام . ًاء وضمور تبعا لعوامل سياسية وجغرافية وحمليةوخف

م بني الدولتني العثامنية وااليرانية زمن السلطان مراد الرابع والشاه صـفي ١٦٣٩هـ١٠٤٩
 زهـاب  وسـوبلمل يتوصل الطرفان كام تبني من اتفاقيـة قرص شـريين) عباس األول(الشاه

 يت معامل احلدود بينهام وبعد عدة معاهـدات وبروتوكـوالت عقـدتإىل صيغة هنائية لتثب
م ١٩٢٩هــ١٣٤٨ رجـب )١٥(ًدقت االتفاقيـة هنائيـا يف بني اجلانبني زهاء ثالثة قرون ص

ًونتيجة هلذه االتفاقية بقيـت .  الفيليني الساكنني يف املناطق احلدوديةُكردالدون استشارة 
ًال والـبرصة جنوبـا ضـمن الدولـة العراقيـة حديثـة الواقعة بني كركوك شام ّالفيلية األرايض ً
 .التكوين

ي الفييل بني الدولتني دون أن يؤخـذ رأهيـم بـل وأخـذت ُكردالوبذلك جتزء الوطن 
وذكـر املـؤرخ عبـاس . ّسياسة التعريب األجباري جتري بحق املقيمني يف هـذه املنـاطق
 مـبـارشة إىل اـبـدال أـسـم الـعـزاوي يف كـتـاب ـتـاريخ الـعـراق ـبـني االحتاللـيـني بـصـورة ـغـري

العـامرة هـذه البلـدة بنيـت يف عـام : ثاين وهو حمافظة العامرة بقوله بإسم يةُكردالدوازدة 
 .يف العراق ّالفيلية يةُكردالم وكانت تسكنها عشرية دوازده ١٨٦٤هـ١٢٧٨

القسـم (فقد أصبحت مرتفعـات زاكـروس الشـاهقة ّ لرستان إيران  وأما داخل حدود
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ًسببا جغرافيا لتقسيم املنطقة) ّاملسمى كوركوه بمعنى ) پشت كوه(إىل قسمني مها ّالفيلية ً
ّحيـث وقـع القسـم األول يف غـرب اجلبـل . بمعنـى أمـام اجلبـل) پيشكوه(خلف اجلبل و ُ

ــل ــاين يف رشق اجلـب ــم الـث ــاجم . والقـس ــالد أالـع ــه ـب ــق علـي ــويل أطـل ــد املـغ ويف العـه
ويف عهد ) اللر الصغري( بإسم )يشكوهپ(وسميت منطقة ) اللرالكبري(أسم ) پشتكوه(وعىل

, ويف ألصـلاالدولة الصفوية الشيعية تغـري إسـمها, ويف زمـن ألقاجـار عـادت التسـميات 
إىل ـثـالث ّ لرـسـتان  الفيلـيـني ـمـنـُكـردالـجتـزأت منطـقـة ) رـضـاخان البهـلـوي(عـهـد الـشـاه

 F١E.هي لرستان, وپشتكوه وإيالم) أقاليم(مقاطعات 
. ّاق بقيت بيد احلكومة العثامنية واحلكومات املتعاقبةواملناطق داخل احلدود العر

ّ مواطنـون عراقيـون ـبـالوالدة أبـا عـن جـد وقـسـم ضـئيل مـنهم بـالتجنس, ـسـكنت ُكـردالو ً
ُ منذ مئات السنني, وبدقة أكثر منذ أربعة قـرون ونيـف,َعداد كبريةأغالبيتهم بغداد ب ويشـري  ُ

 .F٢Eعزالدين مصطفى رسول الربوفسور
  وجغرافيـةُكـردال أول األعـامل املكتوبـة عـن تـاريخ عـدالذي ي)فنامهالرش(أن كتاب

أي م ١٥٨٤ املصـادف لعـام هــ١٠٠٥األمري رشفخـان البـدلييس عـام ّ املؤلف ستان,ُكرد
 .الفيليني يف بغداد بشكل دائمُّاللر ُكردال يشري إىل مسألة استقرار ً عاما٤٢٠قبل 

 الفيليني فتحوا بغداد واملدن العراقية ُكردال َّ أنF٣Eُ كام يشري األستاذ جرجيس فتح اهللا
ّاألخرى مـن شـامل سـامراء حتـى الـبرصة وحكمـوا العـراق ملـدة سـت سـنوات مـن عـام ّ ُ 

 ُكـردالواالشـارة اىل , F٤E الفيليـنيُكـردالصـفحات مـن تـاريخ م ١٥٢٩ّحتى عـام م ١٥٢٣
                                                 

 .١٧ ص٢تاريخ العراق بني احتالليني, جملد : يعباس العزاو )١(
يـة ُالكردعـالم الثقافـة أ مـن ًملـاا وعَديبـاأ وً وناقـداًباحثـاكان  :ّالربوفيسور عز الدين مصطفى رسول )٢(

 .العراقية
ًـتـرك أـثـرا مـهـام و , م١٩٣٩م ختـرج ـمـن كلـيـة احلـقـوق يف العـام ١٩٢٢جـرجيس ـفـتح اهللا موالـيـد  )٣( ً

ًالتاريخ العراقي احلديث وعاش أربـع وثامنـون عامـا كانـت زاخـره باألحـداث ًشاخصا يف الثقافة و
 .وعارص العهدين امللكي واجلمهوري, ومات يف الغربة واهلجرة

 .الصادرة يف غوتنبورغ يف غرب السويد إيالم جملةعن  ٨عدد ژ نرشت يف جملة رو )٤(



 ١٩ المقدمة

 

 املعنـون )زجـيمس فريـ(يف كتـاب,م١٧٤٤الفيليني يف الكتب االنكليزيـة تعـود اىل عـام 
 .الصادره يف لندن) تاريخ نادر الشاه(

حتكـم مـن كانـت أن البرصة م ١٥٨٣يف عام ) Fitchفيج(وذكر الرحالة اإلنكليزي 
كـيـف تثـبـت  ( الفيلـيـنيـُكـردالاألـخـرين املقـصـود قـبـل االـتـراك ولكنـهـا اآلن ـحتـت حـكـم 

ربـيـة  واـضـحة إىل ـثـورات العـشـائر العةويف ذـلـك إـشـار, )املقـصـود ـهـل ـلـديك مـصـدر?
وبعـد ذلـك بـالرغم , م١٥٦٧ − ١٥٦٦و١٥٤٩  العـام يف)عيل بن عليان(املتكررة بقيادة

ّمن احلمالت التأديبية العثامنية ضد تلك الثورات فأن السلطات املحليـة أو املركزيـة يف 
بغداد مل تستطع القضاء عىل مثـل تلـك الثـورات ألن تلـك العشـائر كانـت تتمتـع بمواقـع 

 .F١E واحد مع عوائلهاٍري مستقرة يف مكانألهوار وغ احصينة يف
 .م١٥٨٣يف )john idled جون آيلدرد (الرحالة اإلنكليزيهذه االحداث ذكر و
َّإن شيوخ العشائر الذين م  ١٦٦٣فهو ذكر يف عام  goat) غود (والرحالة الربتغايل 

ــون أنفســـهم بملـــوك الـــبرصة  ــبرصة يف القـــرن الســـادس عرش كـــانوا يلقـب حكمـــوا اـل
وبعـد سـيطرة االتـراك عـىل م ١٥٤٧ عام)Mohamed Shanّحممد اشنان(مواشهره

 .F٢Eاملدينة أصبح الوايل أو الباشا يعني من استانبول مبارشة
 من املصادر اهلامة لتـاريخ الـبرصة خـالل Deign Level )دي الفال( رحلةدوتع

ّهنـا إل لقـد ذكـر أن قبوهلـا وحتملهـا مـن قبـل البـاب العـايل, الفـييل)فراسـيابآآل (حكم 
خضاعها لقوى املعارضـة املتمثلـة يف إْستطاعت أن تنيشء حكومة مستقرة يف البرصة وأ

 القبائل العربية املجاورة والتي فشل الوالة العثامنيون السابقون يف حتقيقها وذلك ارسـل
                                                 

)١( Beazley c, R voyages and travels m any during (ed) the ١٦ tm and 
math centuries vo. I. London ١٩٠٣ p. ٣١١. 

ّمـن رحلـة ثـافرين, العـراق يف القـرن السـابع عرش ترمجـة بشـري فرنسـيس وكـوركيس عـواد بغـداد  )٢(
 .DELLA XALLE OP - ١٠٩ .BEA٢LEY. OP. CIT. P .٣٠. ٩٧م, ص١٩٤٤

CIT. P. ٢٥٣. BEA٢LEY. OP. CIT. P. ١٠٩ .IBID P. ٢٥٢ 
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 . والرسل لتأكيد واليتهم,)وشاح الرشف(لباب العايل إليهم ا
 - Alاالنكشـارية(قـوة john idled) آيلـدردجـون ( الرحالة اإلنكليـزيهرّ فقد قد

Inkishari( مـع عـدهتا   سـفينة٣٠ − ٢٥ بخمسة االف شـخص و١٥٨٣ يف املدينة عام
 بثالثة االف جنـدي مـن املشـاة واخليالـة وهـم ١٦٠٤امية البرصة عام حل ًدعام العسكرية

 F١E.دة من املدافع اجليًا, وكان يف تلك احلامية عدد)لعرب واالكراد واالتراكامن 
زمـن اـحلـروب  يف ـُكـردال لقـطـات حيـة ـعـن حيـاة  ويتضـمن)االعتـبـار( وذكـر كتـاب

كتاب حول بطوالت املحاربني, وإبراز روح الفروسية لدهيم, وقد الالفرنجية, ويتمحور 
 وقد دون األمري أسامة بن منقذ بيشء من ته املرشقة,صفحا ً حيزا ال بأس به منُكردالأخذ 

 مـن الضـياع ُكـردالوبطوالهتم, وحفظ لنا أسامء بعض الفرسـان  ُكردالاإلعجاب شجاعة 
 .٢٠١صيف , ُكردال عن ة قصّوالنسيان, وأورد للقارى

 قـد سـباها )رفـول(:ي, يقال له أبو اجليش, له بنت اسمهاُكردوكان يف اجلرس رجل 
ًيقول لكل من لقيه يوما. االفرنج وهو قد توسوس عليها ّ  ّ فخرجنا من الغـد)سبيت رفول(:ُ

مـا هـذا : اسـبح ابرص"فقلنا لبعض الغلـامن . ًنسري عىل النهر, فرأينا يف جانب املاء سوادا
ذلك السواد رفول عليها ثوب أزرق, وقد رمت نفسها من عىل ب فمىض إليه, فإذا "السواد?

فسـكنت لوعـة . فرس اإلفرنجي الذي أخذها, فغرقت, وعلق ثوهبـا يف شـجرة صفصـاف
 F٢E."أبيها أيب اجليش

אאאא
אא٣٠/א/١٤٢٩

٣٠/٦/٢٠٠٩

                                                 
 م١٧٤٤عود إىل عام ياإلنكليزية باللغة جيمس فريزر يف كتاب تأل )١(

 .شاه الصادره يف لندن  تاريخ نادر
 .٢٦١كتابه االعتبار, ص : األمري الفارس أسامة بن منقذ )٢(



 

 
 مدخل إلى الموضوع

 عـرب التنظـري السـيايس إىل تقـديم حلـول للمسـألة  الفيلينيُكرد من اليطمح الكثريون
ـة خاـصـة ـهبـذه أملـسـألة وُكردال ـائع تارخيـي ـة منطلـقـني أساـسـا ـمـن وـق ِـي َ , يف الوـقـت نفـسـهً

 لكـن املسـألة. حياولون اجياد حاالت توفيقية لكافة احللول والنظريـات املتعلقـة باألمـة
 التي قرأهتا  كافةواحلاالت التارخيية, أعقد من أن تطرح عرب تنظريات سياسية فقط ّالفيلية

ـة ـة أو داخلـي ـة او أقليمـي ـت نتيجــة أشــكاالت سياســية دولـي ـت , وعارصهتــا كاـن ـنام بقـي بـي
 بقيـت ثـم, ية واالنسان الفييل بعيدين عـن التنظـري واحللـول التـي قـدمتُكردالغرافية اجل

 .عىل هامش أي حترك داخيل أو دويل أو اقليمي ّالفيلية يةُكردالاملسألة 

ُلفقـري للمنطقـة, حيـث العمـود ا يعتـربان يف العراق وموطن سكناهم ُكردالحياة ن إ
ُتقع دولتهم يف قلـب آسـيا الصـغرى ولـه  سـرتاتيجية للعـراق, كسـوق جتـاري إلااألمهيـة َ

واملـيـاه والـثـروات لترصـيـف املنتوـجـات أو ـكـأرض غنـيـة ـبـالبرتول والـصـناعة واملـعـادن 
كطريق بري يوصل بني البحر األبيض املتوسط باخلليج العريب وجيعل و, لزراعية األخرا

ودول ْالرشق األوـسـط بـشـكل ـعـام ـضـمن داـئـرة واـحـدة وـيـؤمن طرـيـق مواـصـالت اهلـنـد 
ِوالوجود العسكري وقواعده يف هذه املنطقة من قبـل أمريكـا وبريطانيـا والـدول . اخلليج ِ

 .ا االقتصادية ومحاية آبار النفطاألوربية املتحالفة حلامية مصاحله
السرتاتيجية جعلت من العراق مفتاحا للرشق األوسـط يف السـيطرة عـىل افاألمهية 

لقوقـاز إىل البحـر األبـيض املتوسـط وإىل اخللـيج ّكل املناطق املمتدة من أفغانسـتان وا
تعـادل مسـاحتها )سـتان بضـمنها لرسـتانُكرد(العريب وجنـوب اجلزيـرة العربيـة, ومنطقـة 

ًتقريبا وتشكل أجزاءا كربى من)فرنسا(مساحة دولة  والعراق وتركيا وبلدان اخـرى,  إيران ًَ
شـعب مـا بـني النهـرين أو ية, وكان يسـمى ُكردالوهلذا الشعب خصوصيته وتارخيه ولغته 
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 F١E.الرافدين أي دجلة والفرات وهذه اللفظة تطلق عىل عموم العراق
ً أمهية مركزيـة متزايـدة إقليميـا ودوليـا, بسـبب تـداخلها بأوضـاع اية هلُكردالالقضية  ً

ــام  ــل احلـــاكم امللـكــي الربيـطــاين الـع ــا وكـي ــال عنـه ــي ـق ــة الرشق األوـســط والـت منطـق
 ,م١٩١٨ّ كانون األول ١٠ُ برقية إىل نظريه اهلندي بتاريخ يف,Wilson(F٢Eويلسن(آنذاك

إن املناطق االسـرتاتيجية يف الرشق األوسـط تقـع يف بغـداد وقـد إسـتطعنا بـاحتالل 
ّالـعـراق أن ـنـدق إـسـفينا يف الـعـامل اإلـسـالمي, وـبـذلك منعـنـا جتـمـع املـسـلمني ـضـدنا يف  ٌّ

ْم أن نحافظ عىل بالد ما بـني ْجيب أن تكون من سياستنا يف ظروف السل .الرشق األوسط
ْوجيـب أن ال تنـدمج يف  النهرين, الذي جاء حيمي الـبالد اخلاضـعة للسـيطرة الربيطانيـة,

 هـذه االمهيـة االسـرتاجتية F٣E.العامل العريب أو اإلسالمي بل تبقى منعزلة قـدر املسـتطاع
ّبغـداد بيـد للعراق مل تكن وحدها التي جعلت العراق ضمن الدائرة االستعامرية وسـقوط 

 ,ًم حمققا األطامع االستعامرية عىل مدى قرن من الزمان١٩١٧القوات الربيطانية عام 
ّ فقد مر عىل العراق خـالل السـنني املاضـيه حكـام كثـريون وأنظمـة عـدة تغـري فيهـا 
ًالكثري من الوجوه واملظاهر واألساليب السياسية, ولكن شيئا واحـدا مل يتغـري ومل يتبـدل  ً

ـل العصــ ـه ّيف ـك ـروات النفطـي ـة االســتعامرية ـعـىل الـث ـة الغربـي ـو اهليمـن ور واملراحــل وـه
                                                 

وجنوهبا هـي بـالد  إيران الكربى غربّ لرستان كتابه العرب واألكراد, بقوله:املقدم منذر املوصيل )١(
  الفيليني,ُالكرد

, واملحامي عباس العزاوي يف كتاب عشـائر العـراق )فيلريك. جي.س.ا(أشارة املسترشق الدنيامركيو
ُاللر الكردَّأن قبيلة: أثناء رشوحاهتم املختلفة وذكره نجم سلامن مهدي . الفيليني املعروفةُّاللر ية هيُّ

 .٢٠ص ّ الفيليون الفييل, كتاب
بعـث )  parsley cocks بريس كـوك(ئب السيد,نا)Arnold Wilson أرنولد ولسن(الرسالة )٢(

املندوب السامي الربيطاين إىل وزير املستعمرات يف اهلند وترمجت هذه الوثائق املستخرجة من 
 .ُم وترمجه فتحي صفوة١٩ ١٩مركز حفظ الوئائق الربيطانية املجلد الرابع 

م ١٩٩٠ّة العمـل اإلسـالمي ّالعـراق رئـة العـامل اإلسـالمي طهـران منظمـ: الدكتور نضري اخلزرجي )٣(
 .٩ص
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 .واحلريات
ُوامتد الوجـود الربيطـاين يف العـراق منـذ احلـرب العامليـة األوىل, وإىل يومنـا هـذا  َ

ُمازال العراق خيضع هلا سياسيا واقتصاديا وثقافيا بصورة وأخرى ٍ ً ً ً. 
إال عبـارة عـن النهـب جلميـع الثـروات وتاريخ العراق خالل العقود املاضية مـا هـو 

ِالوطنية العراقية وعىل رأسها النفط ومشـتقاته باإلضـافة إىل مصـادرة احلريـات االساسـية 
 F١E.للشعب العراقي

ـسـتان ُكردوّ لرـسـتان ـيـة يفُكردالإن ـهـذا الكـتـاب ـسـيلقى نـظـرة ـشـاملة ـعـىل املـسـألة 
ل وعالقـتهم بـاحلوادث الكـربى يف  وتاريخ كفاحهم الطويُكردالوالبلدان التي ينترش فيها 

الرشق األوسط بام فيها الرصاع العريب اإلرسائـييل, وحـرب اخللـيج األوىل بـني العـراق 
التـي أدت إىل حتريـر دولـة . م١٩٩٠وحرب اخلليج الثانية عام .م١٩٨٠ − ١٩٨٨وإيران

ِالكوـيــت الـشــقيقة, وـمــن ـثــم إـســقاط النـظــام العراـقــي ـمــن قـبــل أمريـكــا وحلفائـهــا يف  ِ ُ
ِم واحتالله مـن قـبلهم ومـا سـبب ذلـك مـن ٩/٤/٢٠٠٣ رضار كبـرية لشـعوب املنطقـة أُ

ـا ـهـو إال لتغـيـريات  ـا ـم ـة وجـيـوش الـعـامل إىل منطقتـن بأرسـهـا فمـجـئ ـهـذه الـسـفن احلربـي
 .مستقبلية لبعض األنظمة الشمولية الديكتاتورية يف املنطقة
ود الالحقة وكام هـو , والعهF٢E فتاريخ العراق احلديث من عهد امللك فيصل األول 

                                                 
 إيـران ّكتاب العراق بني املايض واحلارض واملستقبل إعداد مؤسسة الدراسات اإلسالمية طبعـه يف )١(

 .٦٢ص 
م ١٩٢١ متـوز ١١ًامللك فيصل بن احلسني بن عيل احلسني اهلاشمي كـان ملكـا عـىل العـراق يف  )٢(

تـويف .  وكتـاب يف خطبـه وأقوالـه وغريهـا,"مـذكرات فيصـل والقضـية السـورية: وله مؤلفات منها
م ونقـل جثامنـه إىل بغـداد ١٩٣٣ أيلـول ٨ يف "بـرن"بالسكتة القلبيـة يف سـويرسا وهـي عاصـمتها 

بداية تشكيل هيئـة ) مالطا(يعترب مؤمتر,١٠ذكر مازن بالل يف كتابه الوهم واحلقيقة ص . ودفن فيها
)  stylen سـتالني(و) Churchill ترششـل(و)  Ross fieldروزفلـت(ف, األمـم املتحـدة

ورأوا رضورة إنشـاء هيئـة دوليـة . م١٩٤٣اجتمعوا يف طهـران أواخـر شـهر ترشيـن الثـاين مـن عـام 
 .تكون مهمتها فض النزعات العاملية
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ّاآلن وبصورة أشد وأعمق ويف عهد حزب البعث ونظام صدام امل  هو صـورة واحـدة قبورّ
ّال تتغري بل تزداد حقدا وبطشا وجشعا كل يوم ً ً ومن يمعـن النظـر يف تـاريخ هـذه املرحلـة .ً

ِجيــد أن تـلـك العواـمـل والـسـيطرة ـعـىل املنطـقـة والـعـداء لإلـسـالم واملـسـلمني وتفرـيـق 
 وعـرب والتغـرب الثقـايف كانـت تـرتابط يف مـا بينهـا ُكـرد األمة إىل شيعة وسـنة وومتزيق

 .وتتفاعل بشكل كبري ودائم
ـذور الت ـة بمســتوى أعمــق وبدرجــةلتكــرس ـب ـف والتبعـي ّ أشــد عــىل األصــعدة ٍخـل

واملستويات كافة عندما انتهت احلرب العاملية األوىل هبزيمة تركيا واحتالل العراق مـن 
 .يطاين مل تقبل األمة هبذا الواقعقبل اجليش الرب
ستمر فلذا قامت بثورة مجاهريية عارمـة هـي ثـورة العرشيـن التـي هـزت ي ومل تدعه 

ًاإلمرباطورية العظمى, ولقنتها درسا قاسيا وهي ما زالـت تعـيش يف نشـوة االنتصـار عـىل  ً
 .الدولة العثامنية

هد انـدالع انتفاضـات سـتان ولرسـتان تشـُكرد ُومنذ بدايـة القـرن التاسـع عرش بـدأت
ّ عــىل االضــطهاد واحلرمــان مــن احلقــوق الدينيــة والقوميــة ٍردكــوحركــات مســلحة, 

ّوقد رافق عملية اليقظة هذه بروز حوادث عصيبة جـدا, فقـد تـم التوقيـع عـىل , واإلنسانية ً
م ١٩٢٣ّ, ـكـالتي ـتـم توقيعـهـا ـعـام ـُكـردالمعاـهـدات واتفاقـيـات مـشـؤومة ـعـدة دـفـع ثمنـهـا 

 .ُكردالقاتلة لل) ceaverسيفر(كبديل عن معاهدة ) lozanلوزان(عاهدة واملعروفة بم
فمـع , ًدائام تكرار النكبات عىل أمتنا عند بروز أي حدث دويل عنيف ونحن نالحظ

ســـايكس (ًانـــدالع احلـــرب العامليـــة األوىل متـــت جتزئـــة املنطقـــة وفقـــا التفاقيـــة 
اب الصـهيوين مـع حـدود كيـان االغتصـثم أعقب ذلك رسم  )psychaspeakoبيكو

 ,.احلرب العاملية الثانية
ـؤمتر أو ـا ـم ـة هلــذا )  Maltaمالطــا(ـم ـأثري واضــح يف إعطــاء الرشعـي ـه ـت فكــان ـل
 الضـوء عـىل النتـائج املرتتبـة عـىل توجيـههم يف وكانت هذه االتفاقية احلدث األ.انالكي

نف يف هذه  مع اعطاء طابع تعصبي ضدهم خلق بداية العُكردالفتجزئة . األفكار الشوفينية
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 .وبدأت مسرية األمل لشعبنا بشكل عام املسألة
تلك املعاهدة املشؤومة التي كانت بني حلفاء احلكومة الرتكية اجلديدة املنبثقة من 

وعنـد انتهـاء احلـرب عـام . ركام اهنيـار احلكـم العـثامين خـالل احلـرب العامليـة األوىل
ّم ـتـم عـقـد أول معاـهـدة ـبـني الـعـراق وتركـيـا البـلـ١٩١٨ دين اـجلـارين وـتـم خالـهلـا رـسـم ّ

 .احلدود وهذه االتفاقيه كانت حتت نظر احلكومة الربيطانية آنذاك
 لعـام )١٢(ّ وخالل تلك احلقبة من الزمن تـم إصـدار قـانون اجلنسـية العراقيـة رقـم 

ـاز حـيـث ق .م١٩٢٤ ـا بامتـي ـا عنرصـي َوـقـد ـكـان قانوـن ُ ً ـً  الـعـراقيني اىل تبعيـتـني إـحـدامها َمَّـس
 خـرى تبعيـة ايرانيـةوىل واأل حامليها عـراقيني مـن الدرجـة األعدلتي بموجبها العثامنية وا

 وأن كانـت الرضورة تسـتدعي تـنية خمتلفة رغم إن التبعيتـني أجنبي مواطنني من درجعدو
أالخذ هبا فأن االحـتالل االيـراين للعـراق كـان سـابق لالحـتالل العـثامين وبـذلك يكـون 

كان من ضمن األهداف املعروفة لـذلك القـانون تقليـل حاميل تلك التبعية أقدم عراقية, و
 الفيليـني الشـيعة, كـانوا يشـكلون غالبيـة يف ُكـردالّ والشـيعة يف املنطقـة, الن ُكـردالنسبة 

 .الكثري من املناطق الرشقية والوسطى واجلنوبية من العراق
ل لذا كانوا هم من أكثر املـترضرين مـن ذلـك القـانون الهنـم كـانوا ال يفضـلون محـ

ّاجلنسية العثامنية حتـى ال جتـربهم الدولـة العثامنيـة عـىل املشـاركة يف احلـروب, الهنـا 
يـة ُكردالومن هنا بدأت مشاكل هذه االمـة , احلاجة إىل اجلنود يف حروهبا ِّكانت يف أمس

 .فبدأت عمليات التهجري القرسي ومصادرة احلقوق والتي مل تعد إىل األن
ثامنية يف أمس احلاجـة إىل اجلنـود يف حروهبـا مـع ولعل سبب ذلك كون الدولة الع

دول البلقان والقفقاس وطرابلس وشامل إيـران, وكـان اجلنـدي إذا ذهـب إىل احلـرب ال 
ُوكان معظمهم يساق إىل اجلـيش ضـمن قـانون القرعـة فلـذا كـان معظمهـم  ,ًيرجع ساملا

ٌو أن إدعـاء كـي يعفيـه ذلـك مـن اخلدمـة العسـكرية, ويبـد,ٌيدعي بأنه مصـاب بمـرض مـا 
املرض كان أفضل طريقة للهروب من أعني السلطة العثامنية, إال أن هذا إالدعاء مل يكـن 
ُفاعال يف مرحلة بدء اهنيار الدولة العثامنية وحاجتها إىل املجندين, فعكفـت عـىل جتنيـد  ً



 ٢٦ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

 والعـرب إىل ُكـردالمن تقع عليهم عيـنهم, وللخـالص مـن هـذه املحنـة جلـأ الكثـري مـن 
ات اإليرانية يف حمافظـات بغـداد والـبرصة وكـربالء املقدسـة والنجـف األرشف القنصلي

لرشاء اجلنسية اإليرانية وقام بعض املوظفني يف دوائر سـجالت النفـوس العثامنيـة تلقـي 
ُاألـمـوال واـهلـدايا مقاـبـل ـشـطب وإلـغـاء اـسـم املجـنـد ـمـن قـيـود النـفـوس الرـسـمية ـحتـت 

ريق الوحيد للخالص رناه أن هذا األسلوب كان الطويبدو مما ذك).التبعية اإليرانية(دعوى
 .توممن املوت املح

فبدأت عمليات التهجري ومصادرة مجيع احلقوق ضدهم وعىل مراحل خمتلفـة مـن 
 .تاريخ العراق احلديث

 الفيليـني ولكـل مـن مل يضـعوا أيـدهيم بأيـدي العثامنيـني ُكـردًلقد كان ذلك عقابـا لل
ُا رضيبة لترصف آبائهم حيث وقعـوا ظًع األبناء ثمنا باهوحتى من إخواهنم العرب, وقد دف ُ ً ً

وال يـزال هـذا القـانون .م١٩٨٠ − ١٩٧٠نظام البعثي يف عـامي ِضحايا التهجري من قبل ال
أرادت احلكومة البعثية التقليل من النشاط السـيايس , م١٩٧٠ففي عام , ?اآلن ًساريا حتى

سـتندت يف فحواهـا إىل غطـاء رسـمي الوطني اإلسالمي, وقد بدأ ذلك من خـالل خطـة إ
ًمفاده بأن أي مواطن يرغب يف احلصول عىل الوثائق العراقية عليـه أن يقـدم أوراقـا تثبـت  ْ ُ
ّأنه من التبعية اإليرانية, وعليه فقد تم توجيه من يريد شهادة اجلنسية العراقيـة إىل مراجعـة  ّ

ٌء ويعـدون قـوائم التهجـري دائرة اإلقامة واجلنسية يف حني كـان البعثيـون يصـطادون هـؤال
 الفيليـني, ال ليشء سـوى ُكـردالالتي طالـت الكثـري مـن التجـار العـراقيني وحتـى مـن غـري 

 .ً الفيليني حقبة من الزمنُكرداللكوهنم جاوروا 
فقد حاول حـزب البعـث بشـتى الصـور تـدمري هيكليـة وديمغرافيـة الشـعب العراقـي 

 .هتاّوتصفية كل احلركات السياسية واغتيال قاد
م ١٩٨٠وـقـد ـكـرر النـظـام مـسـألة التهـجـري اـلـقرسي والعـشـوائي ـمـرة أـخـرى يف ـعـام 

وبنفس التهمة وبأساليب خمتلفة وبشعة وهجرهم إىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بعـد 
ّأن ـجـردهم ـمـن ـكـل يشء إذ ـصـادروا ـكـل ممتـكـاهتم املنقوـلـة وـغـري املنقوـلـة, واعتقـلـوا  ّ ّ ْ
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ون العراقيـة الرهيبـة, ورمـاهم يف أرض مزروعـة باأللغـام أبناءهم وتم حجزهم يف السـج
واحليوانات الوحشية واألرايض الوعرة القاحلة إذ مات الكثري منهم وهم يف الطريـق بعـد 

إذ , اجلـارة إيـران ْ الطـرق قبـل أن يصـلوا إىل وقطـاعF١E)اجلحـوش(أن عانوا من مهامجة 
يف ) بـاغ بريشـم) (ازنـا( و )جهـرم(خمـيامت  هـؤالء املهجـرين يف املعسـكرات ومكث
ً عامـا مـن احلرمـان والويـل, وال ٢٩اإليرانية وال يزالـون هنـاك رغـم ميض  أصفهان مدينة

حيـمـل الكـثـري ـمـنهم حـتـى الـيـوم أي وثيـقـة رـسـمية تثـبـت ـعـراقيتهم, ولـعـل ـصـاحب ـهـذا 
َاملصنف كان أحد هـؤالء الـذين عاشـوا املحنـة واملعانـاة يف هـذه املخـيامت وسـمعت 

ًا مأساوية مروعة وحزينة كاالعتداء والقتل والرضب والشـتم ورسقـة األمـوال منهم قصص
َمن قبل املخابرات العراقية, ولكوين كنت أحد القاده امليدانيني يف اجلبهة أثنـاء احلـرب 

يـة احلدوديـة فعشـت مأسـاهتم ُكردال) بـامو(ًالعراقية اإليرانية كنت قريبا مـن منطقـة جبـل 
 .احلقيقية

 ًا زاهـرً مستقبالُكرد االنتظار واستمرت املعاناة فبعون اهللا سيكون للولكن مهام طال
هم وأبنـائهم واجيـاهلم إلن املجتمـع الـدويل بـدأ حياسـب يلـعوسترشق شـمس احلريـة 

وعاقبهم ووصـلت األحكـام علـيهم إىل املجرمني والطغاة أمام القضاء العادل فنال منهم 
 عقوبة اإلعدام

ًي أن ينـال اهتاممـا كبـريا ُكـردال مـرة يسـمح للشـعب  وبدأ املجتمـع الـدويل وألول ً
ًوإقرارا دوليا ودعام عامليا ً م وبعـد ختلـص ٢٠٠٣ بعد سقوط النظام البعثـي عـام خاصة ,ًً

رار قـالعراق من الظلم والديكتاتورية ونحن نحث احلكومة العراقية احلديثـة عـىل توثيـق 
 الفيليـني وإعطـائهم ُكـردالثيـل املصاحلة الوطنيـة بـني مجيـع أفـراد الشـعب العراقـي ومت

 .مجيع احلقوق املرشوعة
 عبـريّحيث نعيش اليوم يف ظل دولة القانون والدسـتور, وبـدأ العراقيـون يستنشـقون 

ً الفيليني والعراقيني مجيعا ونبض األمـل ُكردالاحلرية وعادت البسمة والفرحة إىل وجوه 
                                                 

 .هم جمموعة من األكراد املرتزقة كانوا يعملون مع نظام صدام املقبور: تعريف اجلحوش )١(
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, وال تـزال األمنيـات مل تكتمـل يف يف قلوهبم وتنفسوا نسائم احلرية والكرامة واملسـاواة
 .النفوس

 وما كان هلم من أثر يف بناء العـراق ُكردالُمنذ أمد بعيد أحاول توثيق تاريخ وحضارة 
يف مجيع املجاالت احلياتيـه وهلـم األثـر الطيـب والعالقـات احلسـنة مـع مجيـع الـدول 

 : هوَّد من طرح سؤالُوقبل البدء باملوضوع ال ب.  واسع األطرافُكردالاملجاورة, فتاريخ 
ستان ولرستان? من جغرافية العامل فلم يعهـد أن عرفنـا عـن هـذا ُكرد  أين تقع منطقة

َالشعب اليشء الكثري معرفة صحيحة ملا حييط بـه مـن الغمـوض, ومـا خـص بـه اإلمهـال 
َوقلة النصوص, فهـذا الشـعب العريـق األصـيل مل نجـد مـن بحـث يف تارخيـه وحضـارته 

 .عاملبصورة واضحة امل
ِ وتعريف القاري الكريم بحقيقة وجوده وبالده وعلامئه ورجاالته وت ِ ِ  األضـواء وجيـهِ

 يف األسـس االجتامعيـة  بتزايـدكمية والقبلية واالقطاعية التي تـتحعىل الوالءات العشائر
 .والسياسية

ُواألخرى العربية فالعراق يف احلقيقة يستمد وجوده من قوميتني أساسيتني أحدامها 
ّفمنهام يستسقى غالب نفوسـه وهبـام قامـت حضـارته, فاجلبـل منبـع كبـري وسـد , يةردُكال ُ ِ ِ

وـكـذلك جزـيـرة الـعـرب ودجـلـة والـفـرات وـبـالد الراـفـدين فـهـذان املكوـنـان ـعـامد , منـيـع
ًاملجتمع وركنه الوثيق, فال نستطيع أن نغفل مكونا واحدا منهام واالكتفـاء بـاآلخر دونـه,  ً ْ

ُفكل واحد يكمل الثاين  ّوكل نقص أو خلل يعوض بام لدى اآلخر, والتشاور فـيام بيـنهام َ ُ
َّـجيـدد احلـيـاة واـلـدم, واالـسـتمرار خلدـمـة األجـيـال القادـمـة وبعـبـارة أـخـرى وـمـوجزة إن 

ْية هلا فائدة عظمى لفهـم الوضـع السـيايس الـراهن وحرصـنا أن نتطـرق إىل ُكردالاملسألة 
 .يف العراق الفيليني ُكردال ووجود جوانب رئيسة عدة يمكن من خالهلا إبراز حضارة

ِمنـذ القـدمحضـارهتم وتـارخيهم الطويـل بـني األمـم السـابقة يف العـراق  ُكردالبدأ  ُ .
 يف نظـر عيـوبأمة من كأي  موضوع بحثنا هلا مزايا وأوصاف جليلة ال ختلو ُكردالوحياة 
ا األمـثـال ودوـنـوا عنـهـا وـمـُـفـالعرب ـكـاالقوام اآلـخـرون بحـثـوا يف ـسـجايا األـمـم . غريـهـا
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. ستسقاء من معينهـا وجعلهـا واسـطة االنتبـاهإلاملرضوبة واحلكايات املنقولة إال تدابري ل
  مـن أعظـم الشـعوب العراقيـة;داملجاورة للعرب والساكنة يف العراق التي تعوهذه األمة 

فاالنـصـاف ـيـدعونا أن ال هنـمـل أمرـهـا, وال نرتكـهـا ـبـال عـلـم وال كـتـاب مـبـني فنـقـف ـعـىل 
 ُمنـذ قبـل ]حـد بدراسـة غـري منقطعـةواّفتكون املعرفة هبا يف متنـاول كـل صلها وأحياهتا 

ّالعلم كله يف العامل كله( لـذا  ]فال تستقر املعرفة والعلم عىل عدد حمدود يف املجتمـع,) ّ
الجتامعية وما شاهدته وعارصتـه اُتعلمته من أصل القوم وحاالهتم ما ًسوف نبحر معا مع 

 .البفتأثرت به من مشاهد ومط
ـان أصــل اـملـادة املختـمـرة  ـع ـمـن اإلرصار  فلـقـد ـك ـاريخ تنـب ـالرجوع إىل كـتـب الـت ـب

 وحررت املشاهدات ًبذلت هلا املستطاع لتكون كاملة التعبري بحثت كثرياالتي ونصوصه 
ّوكان اهلدف من كل ذلـك .وأوردت النصوص املنقولة لـبعض  ُأن جيـد املـرء مـا يطمـئنُ

فـال نتجـاوز إىل . يف العـراق الفيليـني ُكـردال الـذي هيـم ُرغبته يف هذا الكتـاب املتواضـع
 ني الفيليـُكـردتصال مكني ال هتمل العالقات باملجـاورين للإغريها إال لعالقة مشهودة أو 

 .ستانُكرد بقيةيف  منهم ُكردالإخواننا ّال سيام 
ة  يف املكانـه وملـا كانـت القبائـل متفاوتـكام اهتم الكتاب بعشائر احلدود ومكانتها,

املتامثلـة ْ تـدعونا أن نفصـل بعـض النـواحي ونجمـل األخـرى, ويف احلـاالت هفالرضور
. ال نكرر الوصف وال نعيده إال لسبب وال نخرج عن ذلـك إال حلاجـة اقتضـتنحاول أن 

سوف ال نفصل بـني البـدو وأهـل األريـاف كـام يف العشـائر العربيـة, ألن العشـائر كام إننا 
منهـا ولـيس ً زمن بعيد جدا ذّمن أهل األرياف, وقد استقرت منية يف السابق الغالب ُكردال
فهؤالء يف احلقيقة أقرب إىل احلضـارة فـالفروق بـارزة واألوصـاف  البداوة إال القليل يف

قبـائلهم وعشـائرهم متفرقـة املـوطن غـري تكون  ُكردالوبني العرب وغالب واضحة بينهم 
 حمافظـة بعينهـا أو مقصـورة عـىل مـوطن يـة غـري تابعـة للـواء أوُكردالوالقبائل جمموعة, 

 فسوف أحتـاج إىل جملـدات جلمـع هـذه ُكردال إذا كتبت عن  أيناعتقدبخصوصه وكنت 
ُية فوجـدت فيهـا كثـرة ورجحـت أن أجعـل هـذا ُكردالالقبائل والعشائر  القسـم بـني أيـدي ًُ
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ً الفيليني ويكفـي أن نلقـي نظـرةُكردالالقراء عشائر   لنـا أمهيـة  عـىل خريطـة املنطقـة لتبـنيْ
 .ولرستانستان ُكرد موقع

املعنييـون بكتابنـا هـذا ونسـبتهم مـن سـكان العـراق  ّالفيلييـون ُكردالتعداد اما بشأن 
 لكـن هنـاك ختمينـات تقـدر عـددهم ,فعىل الرغم من عدم توفر احصائيات رسـمية دقيقـة

اق  مـن جممـل سـكان العـر%)١٣ − ١١( نسـمة أو مـا يمثـل نحـوأربعـة ماليـني أكثر من ب
 .F١Eم٢٠٠٢م ١٩٩٢ − م١٩٩٨حسب اإلحصائيات الرسمية العام 

 وـخـانقني ومـنـديل وزرباطـيـة ويتوزـعـون بـصـورة أساـسـية يف ـمـدن بـغـداد والـكـوت
الشـيعة  كركوك وأغلبهم من املسلمني وو دياىل  و شهربان و السعدية كميت و والنعامنية

كان يبلـغ (حنا بطاطو  املؤرخ ذكر. بلهجتهم اخلاصة ية األصيلة وُكرداليتحدثون اللغة  و
ن االجتامعيـة ب م حسـب أرقـام واردة مـن وزارة الشـؤو١٩٤٧ الفيليني عـام ُكردالتعداد 

كـان يسـكن حـوايل و.. من سكان العراق آنذاك% ٠٫٦ ألف نسمة وبذلك يشكلون )٣٠(
 ُكـردالو F٢E. ألف نسمة منهم يف الريـف١٦ ألف نسمة منهم يف املدن يف حني يسكن ١٤

ُعاشت معهم عىل مدى السنوات املمتدة منذ ما موروثة سياسية  يف العراق لدهيم مشكلة
ّم حتى اهنيارها عىل يد الوجود األمريكي عام ١٩٢١ العراقية عام قبل إنشاء الدولة ّ٢٠٠٣ 

. يـة مسـتقلةُكرد هذه املشكلة يمكن وضعها حتت عنـوان الرصاع مـن أجـل إقامـة دولـةم 
العـراق يف ّ لرسـتان  بضـمنهاسـتانُكرد وبالرغم من الدماء الغزيرة التي سـالت عـىل أرض

ي الفييل لألسباب الثالثة التـي ُكردالع اإلنسان فإن ذلك مل يمن. اهلدفسبيل حتقيق هذا 
ّأتفقت كل قوى اليمني والسلطات القمعية التي تعاقبـت عـىل حكـم العـراق عليهـا, وهـي  ُ

 ووقوفهم مـع مجيـع املرجعيـات , وانتامئهم الطبقي, ومذهبهم الديني,والئهم لقوميتهم
                                                 

يني يف الربملان العراقي يقولون أن عـددهم أكثـر مـن مليـون ونصـف  الفيلُالكردترصحيات النواب  )١(
 . الفيليني ما يقارب إىل أربعة ماليني نسمهُالكردنسمه يف العراق, أن عدد 

ّكتاب العراق والطبقات االجتامعية واحلركات الثورية من العهد العثامين حتى قيـام اجلمهوريـة ج  )٢(
 .٦٠, ص١
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 .املتطلعة للغد األفضل
تصاهروا مع العـرب العـراقيني وامتـد نشـاطهم السـيايس والثقـايف  ّالفيلييون ُكردال ف

ّيف كــل مؤسســاته العســكرية  وهــم متواجــدون. ّواالقتصــادي يف كــل أرجــاء العــراق
بعنـوان )املعرفـة(املنشـورة يف موقـع اجلزيـرة  تـهوذكر حممد عبد الصايف مقال.واملدنية

عراقية بل العربيـة واإلسـالمية عـىل امتـدادها أن احلضارة ال,) يف املجتمع العراقيُكردال(
يـة بـالتميز والتفـرد, فـإن ُكردتسـاعها اجلغـرايف تشـهد لرمـوز كثـرية مـن أصـول إالزمني و

أصول الكثري من األسامء الالمعة يف سامء الفكر واألدب العـريب واإلسـالمي البـارزة يف 
القائـد العسـكري  ّومؤسـس الدولـة األيوبيـة هـو جـديـة ُكردصفحات التاريخ مـن أصـول 

ـويب ـدين األـي ـة F١E.صــالح اـل ـة الـتـي )ـهــ٥٦٧(يف مرص  اـلـذي ـتـوىل خالـف  وأـسـس الدوـل
القـدس حكمت مرص وليبيا والشام واحلجـاز والـيمن أكثـر مـن قـرن, والـذي قـام بإعـادة 

 . الصليبينيالرشيف حتت احلكم اإلسالمى حني انترص يف معركة حطني عىل 
بـديع الزمـان "ً تطـوير الثقافـة اإلسـالمية أيضـا مثـل  سامهوا يفُكردال وأن املثقفني 

 ومجيـل أمحـد شـوقي,أمـري الشـعراء : ً, وأيضا يف تطـوير الثقافـة العربيـة مثـل"اينداهلم
واللغوي مصطفى جواد والشـاعر والشاعر الكبري معروف الرصايف,, F٢Eصدقي الزهاوي,

                                                 
ّيوسـف بـن أيـوب بـن شـادي بـن مـروان امللقـب صـالح الـدين األيـويب ولـد ولد النارص لدين اهللا  )١(

 شـامل) دوفـني(ية يرجع أصـلها إىل مدينـة ُكردمن عائلة العراق يف تكريت يف , م١١٩٣  - ١١٣٨
واحلجـاز العـراق والشام وشـامل مرص يف الدولة األيوبية ستان بالقرب من أرمينيا, هو مؤسس ُكرد

, املوافق يـوم األربعـاء ١١٩٣ مارس ٣ومات صالح الدين يف احلمى يف مدينة دمشق السورية يف 
 .هـ٥٨٩ من صفر ٢٧

م, وهبـا ١٨٦٣هـ,املوافق عام ١٢٧٩ ذي احلجة عام ٢٩يوم بغداد الشاعر مجيل الزهاوي ولد يف  )٢(
م, ١٨٨٥عـام ببغـداد السـليامنية مدرسـة ًعرصه, وعـني مدرسـا يف علـامء يه ونشأ ودرس عىل يد أب

ً الفيليني كان شابا وعني عضوا يف جملس املعارف عام ُالكردوهو من  ًم, ومن ثم عني مديرا ١٨٨٧ً
ًم, وبعـدها عـني عضـوا يف حمكمـة إسـتئناف ١٨٩٠ًملطبعة الوالية وحمـررا جلريـدة الـزوراء عـام 

م, فأعجب برجاهلـا ومفكرهيـا وتـأثر باألفكـار ١٨٩٦عام إستانبول افر إىل م, وس١٨٩٢بغداد عام 
= 
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الكاـتـب عـبـاس حمـمـود العـقـاد بلـنـد احلـيـدري وحـسـني ـمـراد وعـبـد الـكـريم اـملـدرس و
ّواسحاق املوصيل, وزرياب, وغريهم, فكل هؤالء كانوا يعملـون كمسـلمني ومل يعـرف  ُ

م عـىل يـة املشـهورة يف اإلسـالُكردالومن الشخصـيات . ًإال حديثا ُكردكأحد منا أصلهم 
ًسبيل املثال كل من ابن األثري, والـدينوري, واالدرييس وأبـو مسـلم اخلراسـاين, اسـتنادا  ّ ُ

 :اىل قول الشاعر ابو دالمة
 ُكردالاال ان اهل الغدر اباؤك  ة ايف دولة املنصور حاولة غدر

حـافظ رجـب ّوالعـامل الـديني الكبـري وابن خلكان, وابـن تيميـة, وجابـان الصـحايب 
والـعـامل ,F١E“ كـتـاب مـشـارق اـنـوار اليـقـني يف أرسار أـمـري اـملـؤمنينياـلـربيس ـصـاحب

 F٢E,’ كشف الغمة يف معرفة األئمة كتابّالديني الكبريالشيخ االربييل صاحب 
                                                                                                                              = 

ًوعـني عضـوا سـتانبول ايف اإلسـالمية للفلسـفة ًم, عني أستاذا ١٩٠٨الغربية, وبعد الدستور يف عام 
ودـيـوان ) الكـلـم املنـظـوم: (منـهـاوـتـرك ـعـدة دواوـيـن ,بالعربـيـة ونـظـم الـشـعر . يف جمـلـس األعـيـان

) لرباعيـات اخليـام(وترمجـة كتـاب ) رباعيـات الزهـاوي(و)الثاملـة(و)األوشال(وديوان ) اللباب(
م, وتم تشيعه بمشـهد حافـل مـن النـاس ١٩٣٦هـ, ١٣٥٤وتويف الزهاوي يف شهر ذي القعدة عام ,

 .باألعظمية مقربة اخليزران ودفن يف 
علـامء اإلماميـة وفقهائهـا  ّالشيخ احلافظ ريض الدين رجب بن حممد بن رجب الـربيس احلـيل مـن )١(

ـروفنيامل ـوم,ـع ـه  يف العـل ـن كتـب ـات( وـم ـاب( و(روضــات اجلـن ـى واأللـق ـان الشــيعة(و )الكـن  )أعـي
, ٧٧٣ قفـاملواتـأليف تـاريخ هـذا الكتـاب مخسـامئة وثامنيـة عرش سـنة,  )البابليـات( و)الطليعة(و
ّ يف تاريخ بعض كتبه أنـه أرخـه جاء, وfاحلجة بن احلسن اإلمام املنصور  بحق  رواية٢٥٥أخذ و
 ., ولعله تويف حدود هذا التاريخ واهللا العامل٨١٣ تاريخب

ّيل, مل حتدد لنـا املصـادر تـاريخ والدتـه, إال يالشيخ أبو احلسن, عيل بن عيسى بن أيب الفتح األرب )٢(
ّكشـف الغمـة يف معرفـة : ّأنه ولد يف القرن السابع اهلجـري, بمدينـة إربـل يف العـراق ومـن مؤلفاتـه

وكـان وفـاة . رسالة الطيف,ديوان شعر والكثري من الكتـب النفيسـه, املقاالت األربعه, ’ّاألئمة
ّقدس رسه(يل يالشيخ األرب ُ هم مـن وهؤالء  َ .هـ٦٩٣القرن السابعودفن ببغداد يف ,هـ ٦٩٣يف عام ) ُ

 ُالكـردعـىل املسـتوى الفـردي واإلنسـاين كـان إنه إذن ما نود أن نقوله . ية بعيدة اجلذورُكردأصول 
 .خمتلف املجاالتيف حميطهم وفاعلني ومؤثرين مع   متفاعلنيًدوما
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عـىل املسـتوى الفـردي واإلنسـاين  تلك الصورة املرشقة التي سـبق احلـديث عنهـا
كلمـة القـات الرسـمية, ونعنـي بتنقلب مائة وثامنني درجـة إذا نظرنـا إليهـا مـن زاويـة العال

ـيـة ُكردالالعالـقـة الـتـي تـشـكلت ـبـني الكياـنـات والزعاـمـات السياـسـية   تـلـك,الرـسـمية هـنـا
هـذه العالقـة شـاهبا الكثـري مـن , ً أو مجهوريـةً كانت ملكيـةًايأيف بغداد  واألنظمة السابقة

ًعنوانا عريضـا,  التوترات والتقلبات وانعدام الثقة, واختذت عالقة الرصاع السيايس بينهام ً
يود فرض هيمنته وسيطرته حتت غطاء من الدعوات األيديولوجيـة التـي ًإذ كل منهام كان 

شنت عليهم احلكومات العراقية   أنوكان من مظاهر هذا التوتر. ّيؤمن بأهنا احلق املطلق
 .محالت عسكرية بدعوى املحافظة عىل وحدة الرتاب العراقي

واالـعـرتاف ـهبـم ن أن ـهـذا ـقـدرهم لتحقـيـق حلمـهـم فيـحـاربون معتـقـدي ـُكـردالوأـمـا 
ات ـيـ فمنـذ الـسـنوات األوىل لتأسـيس الدولـة العراقيـة يف عرشينيـة,ُكردالوإقامـة دولـتهم 
ّ مـا أكـد امللـك فيصـل األول ًفكثـرياقائمـة  ُكـرداحلكوميـة للوالتطمينـات القرن املـايض 

بل إن سلطات الوجود  ,"دستان بالنسبة للعراق بمثابة الرأس من اجلسُكرد"وحكومته أن 
سـتان بـالعراق وضـعت ُكرد  عـن إحلـاقًم حينام أعلنت رسـميا١٩٢٥العام  الربيطاين يف

احـــــرتام إرادة الشـــــعب  : كـــــان منهـــــاُكـــــردال لتســـــتميل هبـــــا ًلـــــذلك رشوطـــــا
. ضمن الكيان العراقي أنفسهمِباستغالل ثرواهتم وإدارة شؤوهنم ب هلم ي,والسامحُكردال

م نصـت املـادة الثالثـة مـن الدسـتور ١٩٥٨ وإعـالن اجلمهوريـة عـام وبعد إلغـاء امللكيـة
  رشكـاء يفُكـردالالعرب و ( عىل أنF١Eعبد الكريم قاسمالعراقي املؤقت الصادر يف عهد 

                                                 
املنجزات التـي متـت يف عهـده كثـرية العراق,  ّضد امللكية يفم ١٩٥٨ ثورة ئدعبدالكريم قاسم قا )١(

 :منها
النفطـي وأمـا يف املجـال , بناء املساكن للفقراء, مرشوع االصالح الزراعي, التوجه نحو العلم والـتعلم 

وحكم عليـه .يف عهدهملعب الشعب الدويل العراق, وإنجاز بناء نفط  رشكة ٨٠أصدر القانون رقم 
بغـداد ًباالعدام رميا بالرصاص دون حتقيق ومن خالل حمكمـة صـوريه عاجلـة يف دار اإلذاعـة يف 

يف  ُالكـردًكام حدثت إبان حكم قاسم أيضا حركات مترد أو انتفاضة مـن قبـل . ١٩٦٣ فرباير ٩يوم 
 .م ١٩٦١سبتمرب 
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 )مركزيـةاللا(بيـان  بإسـم  بيان معـروفم١٩٦٣عام  حزب البعث وصدر يف عهد)الوطن
ن جملـس قيـادة الثـورة أ و)وطن كـإخوة, يـربطهم الـُكـرداللقـد عـاش العـرب و(جاء فيـه 

مركزـيـة, وـهـذا املـبـدأ ـسـيدخل الدـسـتور آللأ ـعـىل أـسـاس مـبـدأ ـُكـردالليـعـرتف بحـقـوق 
ويف ـعـام  .)مركزـيـةلاملؤـقـت واـلـدائم وستـشـكل جلـنـة ـمـن أـجـل وـضـع برـنـامج واـسـع ل

 F٣Eوعـبـد اـلـرمحن الـبـزاز F٢Eوعـبـد اـلـرمحن ـعـارف F١Eأـصـدر عـبـد الـسـالم ـعـارف م١٩٦٤
ـات مشــاهبة ويف ـة مــارس١٩٧٠ عــام بياـن ـني /م أبرمــت اتفاقـي  واحلكومــة ُكــردالآذار ـب

ن هـذه املفاوضـات وتلـك بـا يف احلكم الـذايت ُكردالّ االعرتاف فيها بحق ّ وتم,املركزية
القتصادي واملنطقة اآلمنـة ا حلصاراات إبان يأوائل التسعين ّاالتفاقيات ظلتا قائمتني حتى

 عـىل األرض ًالنتائج كانـت دومـا ّكل ما سبق فإن من رغمالب. م١٩٩١يف العام املشهورة 
, فـأين ً وتسـتعر أحيانـاًبني الطرفني ظلت مستمرة, ختبو حينـا مغايرة, فاملعارك العسكرية
فـات األساسـية التـي حالـت دون الوصـول إىل وكانـت اخلالكانت تكمن املشكلة إذن? 

ًشكل من أشكال التعايش السلمي بني الطـرفني تكمـن دائـام يف نقـاط جوهريـة مـن قبيـل 
وبـاألخص مـا يتعلـق منهـا بـاملوقف مـن  ُكـرداحلدود اجلغرافيـة كمنـاطق حكـم ذايت لل

ـة ـالنفط, وصــالحيات املجـلـس الترشيـعـي يف مديـن ـة ـب  ـسـتان, ونـشـاطُكرد كرـكـوك الغنـي
                                                 

مـن كبـار ضـباط اجلـيش العراقـي اشـرتك يف بغـداد م,ولد يف ١٩٦٦ − ١٩٢١: عبد السالم عارف )١(
 فربايـر ٨التـي أطاحـت بالنظـام امللكـي وعـني رئـيس اجلمهوريـة العراقيـة م ١٩٥٨ يوليو ١٤ثورة 

 .ائرةم وقتل يف حادث ط١٩٦٦ − ١٩٦٣
 ١٧ّ حتـى ١٩٦٦نيسـان مـن عـام / الرئيس عبد الرمحن عارف وحكم بني السادس عرش من أبريـل )٢(

, تـويف يـوم اجلمعـة "م١٩٦٨ يوليو عـام ١٧" ترك السلطة عندما أجربته حركة١٩٦٨متوز / يوليو
ة وقال مصدر قريب مـن عائلـ. ً عاما يف العاصمة األردنية عامن٩١ٍ عن عمر يناهز٢٠٠٧ − ٨ − ٢٤

 .عارف إنه تويف بسبب كرب سنه وليس بسبب معاناته من أي مرض عضال
م, مؤلفاته مذكرات عن أحكـام األرايض يف ١٩١٣عبد الرمحن بن عبد اللطيف البزاز, ولد يف عام )٣(

وكان وفاته يف يوم اخلميس الصـادف والقومية العربية,  اإلسالم جز يف تاريخ القانون,املوالعراق, 
 .م١٩٧٣ /٢٨/٦ مجادى األول املوافق ٢٧
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العنارص التابعة ألجهزة األمن واملخابرات احلكومية وكلها نقاط كانـت كفيلـة بجعـل مـا 
ًيتم االتفاق عليه يظل دوما حربا   .عىل ورقً

ُهذه الصورة حاليا تشهد ومنـذ  , ً جوهريـاًتغيـريام ٢٠٠٣هنيـار الدولـة العراقيـة عـام إً
ُوحلـت حملـه كزيـة,ملراحلكومـة افأحد طريف املعادلة سـقط مـن احلسـاب, ونعنـي بـه  ّ 

 لـذلك مراكـز ًأسسـت عـىل قاعـدة طائفيـة ومذهبيـة, فتغـريت تبعـا يانات سياسية أخرىِك
 ُكـردمـن الرئيس الوزراء ووزيـر اخلارجيـة ل ًا ونائبًياُكرد القوى, فأصبح رئيس اجلمهورية

ستان العـراق يعقـد هبـا التحالفـات ُكرد وأصبحت% ٣١ونسبتهم يف الربملان وصلت إىل 
 .رة يف مسرية األوضاع السياسية العراقيةاملؤث

يف مصريهم قد باتت وشيكة, فال  ال يعني أن اللحظة التارخيية احلاسمة ّ إن كل هذا
أبواب الرصاع السيايس  , وال تزالً ودولياً وإقليمياًتزال اخليوط متداخلة ومتشابكة داخليا

 :ّعىل كل االحتامالت والسؤال همرشع
 .لفات والرشاكة السياسية يف العراق?اليني يف التح الفيُكردال أين دور 

قسمة بني دول اإلقلـيم, نية املُكردالالعراقيون جزءأ من األمة  ّالفيلييون ُكرداليشكل 
ًومصريهم يرتبط ارتباطا عضـويا بمصـري الشـعب  ي كـام إن آليـات كفـاحهم تـرتبط ُكـردالً

يف ضـامن أمـنهم القـومي ملرشوع ا مـن أجـل حقهـم اهـذوًعضويا بكفاح ونضـال أمـتهم 
 .وحقهم يف تقرير املصري

ُوهم أبناء العراق األصليون منذ إنشاء الدولة العراقيـة احلديثـة  ّالفيلييون وقد تعرض
م لصنوف من الظلم وإرهاب الدولـة شـأهنم ١٩١٨ − ١٩١٤بعد احلرب العاملية األوىل 

 الدولة العراقية خصتهم بظلـم َّ أنبيد. ًاُكردً سائر أبناء الشعب العراقي عربا و شأنذلكيف 
ـيهم أاضــايف إذ  ـالبيتهم إنـكـرت عـل ـارخيي الـعـراق وتعامـلـت ـمـع ـغ ـوطنهم الـت ـتامءهم ـل ـن

م ومـا ١٩٨٨ − ١٩٨٠اإليرانيـة  − املطلقة بوحشية متناهية وال سيام قبل احلرب العراقية
 الفيليني ُكردلاّبعدها وعاملتهم عىل أهنم غرباء من التبعية اإليرانية وعىل الرغم من أصالة 

ُيف موطنهم العراق بوالية بغداد التارخييـة منـذ قـرون عديـدة إال أن األطـامع والتسـويات 
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ـد  ـة والفارســية, أدت إىل تعقـي ـني اإلمرباطــوريتني العثامنـي ـة ـب ـة للحــدود الدولـي ّاإلقليمـي ّ
تـرك و, يـة بالدولـة اإليرانيـةُكردالّ لرسـتان من جراء إحلـاق معظـم أرايض ّالفيلية املشكلة

ًرشيط احلدود بينهام ضيقا فمنها ما هـو تـابع لنفـوذ العثامنيـني ومنهـا مـا هـو تـابع للدولـة 
ـة حتــت االنـتـداب  ـة احلديـث ـة العراقـي ـا بـعـد ـجـزءا ـمـن الدوـل ّالفارـسـية اـلـذي أـصـبح يف ـم

 التعقيد إىل تضليل الرأي العام العـاملي واإلقليمـي بشـأن عراقيـة اّكام أدى هذ. الربيطاين
َّوقد نجحوا يف إثبات هويتهم إال أن الدولة , ي واملذهبي الشيعيُكردالانتامئهم الفيليني و

وذلـك . ة الكوريةالعراقية واصلت جتاهلها حلقائق التاريخ, والتنكيل هبذا اجلزء من األم
ـلـعرص اـحلـديث ـمـن ـتـاريخ ـشـعوب اـشـهد جلامـعـي إذ مل يالتهـجـري اـمـن ـخـالل عملـيـات 

 .ملتعمدالرببري العمل اا  مثل هذالوسطادنى وألا لرشقنيا
لثاين للقرن العرشين من خالل بـروز نخبـة اُي منذ النصف ُكردالملجتمع القد تطور 

, واسعة من املثقفني واملتخصصني يف خمتلـف املجـاالت يف داخـل العـراق وخارجهـا
وهذه النخبة أخذت تتحمل املسؤولية وتناضل يف سبيل حقوقها رغم تعقيـدات املسـألة 

لعـاملي; ولعـل مـن أهـم العـام احلقـائق املعروفـة لـدى اجلميـع أمـام الـرأي بدأت تضع ا
ماين املشرتكة ألاّأسباب رس النجاح هي الوحدة والصمود والعمل يف حتقيق األهداف و

 .من أجل إنتزاع حقوقهم يف العراق
قد يكون هناك العديد مـن املقرتحـات البنـاءة التـي يمكـن آلخـرين إضـافتها اىل مـا 

 .ديمها خدمة هلذه الرشحية املظلومةتقدم و تق
ٌتدرك أمهية أن تعمل جاهدة إليصال صوهتا من  ّالفيلية ية والنخبةُكردالوباتت األمة  ْ

خالل التحالف والتآزر والعمل عـىل توحيـد خطاهبـا السـيايس ووضـع اسـرتاتيجية فعالـة 
ية تعمل عىل تنسيق  الفيليني يف منظومة سياسُكردالية بام حيقق تكتل ُكردالّحلل املسألة 

ًجـهـودهم وتوجيـهـا نـحـو أنـتـزاع حـقـوق أـمـتهم ووـجـودهم وتنمـيـة جمــتمعهم والتعرـيـف 
 مسـؤولية  لتكـونكام أخـذت هـذه الثلـة املؤمنـة بقضـيتها عـىل عاتقهـا. هبويتهم العراقية

 .وطنية
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الفيليـني وتوحيـد كلمـتهم وإجيـاد  ُكـردالمن هنا تربز حاجـة ملحـة لتنظـيم صـفوف 
 .لدفاع عنهم وعن حقوقهممرجعية هلم ل

و الوصـول اىل  ّالفيليـة  لتحقيق مطالب الرشحيةتية يمكن اإلشارة اىل اخلطوات اآل
 :أهدافها وأمانيها

يمكــن اإلســتعانة و. حتقيقهــا ّالفيلييــون ُكــردال دحتديــد األهــداف التــي يريــ − ١
 . املسلوبةواملنارصين حلقوقها ّالفيلية بمقرتحات الرشحية

ـقـد و. تكامـلـة لآللـيـات والوـسـائل املـسـتخدمة لتحقـيـق األـهـدافوـضـع خـطـة م − ٢
 :تشمل تلك اآلليات

 .جوانب قانونية لوضع املسألة ضمن مسارها القانوين − أ
مجيـع  للضغط عليهم لتلبيـة مطالـب يةُكردالمطالبة احلكومة العراقية والقيادة  − ب
 .الفيليني ُكردالحقوق 
ـل عــىل طــرح املشــكلة − ج ـة العـم ـم املتحــدة واإلحتــاد  ّالفيلـي ـعـىل منظمــة األـم

مـنظامت املجتمـع اإلتصـال بواألورويب واإلدارة األمريكية, مقرونة بالوثـائق والـدالئل 
 .العراقي الدويل واملدين
سـائل كافـة وعن طريق  إيصال الصوت الفييل اىل الرأي العام العاملي والعراقي − د

ــت ــة  وإنشـــاءاإلعـــالم اإلنرتـن ــ ردُكـــلل فضـــائية تلفزيونـي املـــؤمترات عقـــد  ونيالفيلـي
 .ظاهرات وغريهاتواملحارضات واإلعتصامات وال

الفيليني أن يرتفعوا اىل مستوى املسئولية التأرخيية التـي تقـع  ُكردالمجيع عىل  − ٣
حقـوقهم و لـذلك إعادة مجيـع عىل عاتقهم للحفاظ عىل وجودهم والوصول اىل حتقيق 

لح الشخصـية و احلزبيـة و الفئويـة إلثبـات عليهم تغليب مصـلحة رشحيـتهم عـىل املصـا
ًجدارهتم باحلياة و التطور والتقـدم وليثبتـوا حقـا بـأهنم أحفـاد السـومريني واإليالميـني و 

 .البابليني وامليديني والساسانيني
التحقيق يف مصري الذين بفتح ية ُكردالمطالبة احلكومة العراقية احلديثة والقيادة  − ٤
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 .تقالت الرهيبةقتلوا يف السجون واملع
جلـنس االتـي أجريـت علـيهم جتـارب إبـادة الشـباب التحقيق يف مصـري هـؤالء  − ٥

ات والثامنيـنـات ـمـن الـقـرن اـملـايض, يلنـظـام العراـقـي يف الـسـبعيناـتـربات ـلـبرشي يف خما
وتقديم املسؤولني عن تلـك اجلـرائم ومنفـذهيا إىل املحـاكم, وإعـادة األمـوال املنقولـة 

صحاهبا الرشعيني وتعويض مئات اآلالف من املهجرين الفيليني عام وغري املنقولة إىل أ
 .حلق هبم من خسائر مادية ومعنوية

يف العـراق ينـايف مجيـع  ّالفيلييـون ُكـردالَّإن الظلم والتهميش الـذي تعـرض لـه كام 
 .قوانني حقوق اإلنسان ومبادئ األديان الساموية كافة

ًدورا مرموقا يف ّالفيلييون ُكردال مثلو  التطورات السياسية احلاصلة يف دولة العـراق ً
, م املشهوره١٩٢٠ُمنذ تأسيس هذه الدولة كام تدل الوقائع التالية التي حصلت إبان ثورة 

فقد شاركت عشـائر آل . يف هذه الثورة ّالفيلية والدور املساند والفعال الذي لعبته العشائر
مـع عشـائر , ّشريوان وامللكشـاهيوعيل  ,وكالواي,والقيتوليون , ّورسول وند, مخيس 

ّم بالتحضري حلرب التحريـر ضـد القـوات الربيطانيـة ١٩١٧ًجنوب العراق ابتداءا من سنة 
م وبالتنسـيق مـع قـادة ثـورة العرشيـن يف ١٩٢٠ًالغازية للعـراق, وهلـذا وابتـداءا مـن سـنة 

ّبعملـيـات عـسـكرية ـعـىل ـشـكل ـحـرب عـصـابات ـضـد  ّالفيليـيـون الوـسـط واجلـنـوب, ـبـدأ
يف مناطق خانقني وبعقوبة وكذلك داخل ) moreموور(قوات الربيطانية بقيادة الكابتن ال

وكانت التموينات جتهز للثوار الفيليني مـن قبـل . األرايض اإليرانية يف منطقة قرص شريين
مـن و.  يف مناطق زرباطية وبدرة وجصان وعشائر امللكشاهي وعيل شريوانُكردالعشائر 

ّ الفيلـيـني دورا ممـيـزا يف معرـكـة الـكـوت الـشـهرية ـضـد الـقـوات دـُكـرُناحـيـة أـخـرى ـفـإن لل ً ً
ّم والتي اشرتكوا فيها جنبا إيل جنب مع اخواهنم العرب١٩١٥الربيطانية سنة  ً. 

مع بقية األحزاب الوطنية العراقيـة يف  ّالفيلية وأثناء العهد امللكي سامهت اجلامهري
ًا يف العـراق, ًدورا أساسـ ّالفيلييـون بالنضال من خالل احلكومات امللكية املتعاقبة ولع

ـيـة يف العـهـد امللـكـي وازداد نـشـاطهم الـسـيايس بـشـكل ُكردالوـبـرزت ـهلـم الشخـصـيات 
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ً يعنـي أيضـا الـدفاع عـن الـوطن  مماملحوظ بعد إقامة النظام اجلمهوري والعمل السيايس
ُمن االخطـار املحدقـة بـه خارجيـا وداخليـا والفيلييـون خـدموا كجنـود أمنـاء يف ً  اجلـيش ً

 ُكـردالاشـتهر ُالعراقي منذ تأسيسه وبأخالص ومل يتهربوا من أداء هذا الواجب املقدس و
ًعسكريا يف ثورة العرشيـن,  ّالفيلييون بالشجاعة وال ختيفهم ساحات احلرب, لقد اشرتك

ـنة  ـورة ١٩٤٨ويف حــرب فلســطني ـس ـوات ١٩٥٨ متــوز ١٤م, ويف ـث م, ويف صــفوف ـق
م, وأعطـوا ١٩٦٣ّة معسـكر الرشـيد ضـد الفاشـية البعثيـة سـنة املقاومة الشعبية, ويف ثور

ّالكثري من الشهداء داخل املقاومة الفلسطينية, واآلالف من الشهداء يف حرب صدام ضد 
ُاجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ودولة الكويت الشقيقة واحللفاء ودافعوا عـن العـراق منـذ 

ـة و ـة العراقـي االســم القــديم لشــارع (شــارع غــازيالســنوات األوىل مــن تأســيس الدوـل
ـظـاهرات الـعـراق كلـهـا كاـنـت تنطـلـق ـمـن ـهـذا الـشـارع تُـهـو الـشـاهد, حـيـث أن )الكـفـاح

ظاهرات تمن باب الرشقي وحتى باب املعظم وال ّالفيلية تغلب عليه الصفةذي البغدادي ال
االسـتعامرية وتلـك املعاديـة حلـرب  )port smithبـورت سـميث(التفاقيـة املعاديـة 

م ١٩٦٣م ومقاومة انقالب شباط ١٩٥٨ متوز ١٤س يف مرص ومسريات الثورة يف السوي
ّالدموي البعثي األسود وأغلـب ألنشـاطات ألسياسـية وأالجتامعيـة كانـت متـر مـن شـارع 

م ـحـني ـجـاءت املـخـابرات ١٩٦٣ ـشـباط )٨(الكـفـاح, فـمـن اـلـذي داـفـع ـعـن الـعـراق يف 
َلبعـث مـن خـالل انقـالب دمـوي راح املركزية األمريكية بمعونة رشكات النفط, بحزب ا

 ُكـردوهو املركز العـام لل) َعكد االكراد( عراقي, لقد سجلت منطقة ١٥٠٠٠ضحيته اكثر 
 .الفيليني يف وسط بغداد أسمى آيات البطوالت والتضحيات من اجل العراق

ـ ينقـسـمون إىل  ّالفيليـيـون ُكردالُـكـام ذـكـرت يف أـمـاكن أـخـرى ـمـن ـهـذه الدراـسـة, ـف
ك املوجودون يف األصل يف اجلـزء الغـريب مـن احلـدود العراقيـة اإليرانيـة, آولئ: نوعني

وآولئك الذين جاؤوا إىل العراق خـالل اهلجـرات الفرديـة واجلامعيـة املنبثقـة مـن ذلـك 
امهلم املهنيـة يف الصنف األول كانوا يامرسون أع. الذي ضم اىل ايرانّ لرستان اجلزء من

املدن العراقية الكبرية, مثل بقية العـراقيني أمـا الصـنف أو يف ّ لرستان  يفمناطقهم األصل
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الثاين فكانوا يف األغلـب مـن سـكان القـرى املجـاورة للحـدود, ورغـم أن غـالبيتهم مـن 
 .ًالفالحني والرعاة لكن ال يمكن أن ننفي وجود نسبة من أهل املدن اللرية الرئيسة

هموا سـألثريـة والثـوار الـذين ًإضافة إىل وجود العديد من رؤساء العشائر املثقفة وا 
ُووقفـوا ضـد تقسـيم أرضـهم وضـمه اىل )  البهلـوي ملـك إيـرانرضا خان(يف الثورة ضد

ًدولتني ومنهم من نزح مع آخر والة بيشتكو الذي كان يدين سابقا بالوالء للحكم العثامين 
 وهلـذا فنـوع األعـامل التـي امتهنهـا. وكان ضمن اخلمسة املرشحني لتويل حكم العـراق

ًهذا الصنف كان متنوعا حسـب إمكانـات الشـخص, ولـو أن الطـابع العـام هلـذه األعـامل 
ّ هـي كـل ةًكانت يدوية نظرا إىل اخللفية القروية لألغلبية منهم, هلذا كانت املهـن الرئيسـي ُ

عـتـالني وبـيـع الفواـكـة أـنـواع األـعـامل اليدوـيـة ـمـن حراـسـة ومـسـاعدين ـصـغار للـحـرفيني و
 ُكـردًونظرا للربح املميز لعمل العتالة والقـوة البدنيـة لل. إلخ. ..سوق الشايواخلرض يف 

الفيليني, وعدم معرفتهم باللغة العربية, هلذا كان الكثري مـن الفيليـني املهـاجرين أالوائـل 
ُيفضلون العمل كعتالني بدال مـن األعـامل األخـرى ُوهلـذا الصـقت صـفة العتـالني عـىل . ً

 .ًتستعمل احيانا لالساءة لسمعة الفيلينيالفيليني, ولو أن هذه الصفة كانت 
ُجيب التنويه هنا بأن كل إنسـان مهـاجر وال يعـرف لغـة البلـد املقـيم فيـة جيـد نفسـه ّ ُ 
ًجمبورا عىل القيام باعامل يدوية بسيطة وهذا املوضوع يعرفه اآلن أكثر من أربعـة ماليـني 

ّعراقي مهاجر ألهنـم شـاهدوا هـذه التجربـة بـأم أعيـنهم ومارسـوه مهـام يكـن, فالعمـل . اّ
من عمل الفحشاء أو الرسقة أو االبتزاز, وكام يقول املثـل العراقـي , ّالرشيف وإن َقل خري

يف نفس الوقت, ينبغي عدم إمهال دور الفيليني . ًالعمل ليس عارا )الكار مو عار(: القديم
ات ُذوي اـحلـرف وـكـذلك األغنـيـاء ـمـنهم ـمـن رؤـسـاء العـشـائر واـلـذين متكـنـوا مـنـذ الـفـرت

األوىل ملجيئهم إىل بلدهم العـراق مـن إقامـة أعـامل جتاريـة هلـم يف بغـداد وبالـذات يف 
السوق الرئيس املسمى الشورجة وظهور الكثري مـنهم كمقـاولني وأربـاب أعـامل وجتـار 

 .مرموقني عىل مستوى العراق ككل
العراقيـة ال أحد يستطيع إنكار دور الفيليني يف االقتصاد العراقي بعد تشـكيل الدولـة 
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ًم, ألهنم كانوا يشغلون حيـزا كبـريا يف النشـاطات التجاريـة يف العـراق١٩٢١سنة  ً نزاهـة . ّ
عه, كانـت ي, وبساطته, وحبه للعمل, وحبه يف مسـاعدة اآلخـرين, وتواضـُكردالاإلنسان 

 التي ساعدهتم يف أعتالء مستويات رفيعة يف الوسـط التجـاري ساسالصفات املميزة األ
 .العراقي

ع الفيليني يفوق اخليال وهو من أبرز السامة التي اشتهروا هبا كـام يف احلـدث تواض
لغاية وفاتـه وكانـت   إذ أن أحد التجار الفيليني الكبار احتفظ بمالبس عمله كحامل,التايل

ًهذه املالبس أو اجللة معروضة بشكل بارز يف مكتبـه الفخـم, رغـم أن مكتبـه كـان دائـام  ِ
 .العراقية من رجال األعامل واحلرفيني وغريهمَّتؤمه خمتلف الشخصيات 

ًقد غزوا شارع الكفاح سياسيا, فأهنم مل يرتددوا من غـزو الرشيـان  ّالفيلييون  إذا كان
ًالصناعي للعراق ويف شارع الشيخ عمر الصناعي, ألن حرفيهم كانوا يشغلون أجزاء عـدة  َ

َيار السـيارات والكراجـات صحاب بيع قطع غأن ويهذا الشارع الصناعي, ففيه احلدادمن 
 .ُواحلرف األخرى

مسألة األحـداث إىل ّواحلديث عن الفيليني يف العراق ال يمكن أن يمر دون اإلشارة 
, والتـي قتـل فيهـا العديـد مـن أفـراد اجلاليـة )بـالفرهود(م واملسامة ١٩٤١املؤسفة لسنة 

ـ. العراقـيـة اليهودـيـة ـمـن قـبـل بـعـض املهوـسـني الـعـروبني وس العراقـيـة واـخـذ بـعـض النـف
مالك اليهود بعـد أحـداث أّالضعيفة يف بث سموم االشاعة بأن الفيليني قد استحوذوا عىل 

الفرهود وهذا كان سبب ثراء الفيليني يف العراق لو كانت هذه االشاعة صحيحة, فأن أول 
من كان يقوم باهتام الفيليني هم اليهود ألضحايا أنفسهم, وأهنم ليسوا بضـعفاء كـام يعتقـد 

 .لبعضا
ًواالتكالية ونادرا جدا أن جتـد  وبطبيعتهم يكرهون التقاعس ّالفيلييون ُكردالو ًيـا ُكردً

تبيـان ارتبـاطهم  ّالفيلييـون الوصـول اىل مأربـه ويريـد ًفيليا يستعمل الـدجل والشـعوذة يف
العميق بالعراق وحبهم هلذا الوطن فهم يشعرون تبيعتهم له مثلام يشـعرون بتبعيـة العـراق 

 . يف وادي الرافدين هي أقدم بكثري من عمر هذه الدولة الفتيةُكردالألن جذور هلم, 
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 الفيليني والعرب والسبب يعـود اىل جتـاورهم فلـو ُكردالهناك العالقة التارخيية بني 
حماطـة مـن اجلنـوب بعـرب األهـواز, ومـن  ّالفيليةّ لرستان نظرنا اىل مناطق تواجدهم يف

وهذا يعنـى أن أقـرب الشـعوب .ناطق الرافدينية الوسطىالغرب بعرب األهوار وعرب امل
يـة وال ُكردوسوران الهنـا  إيران ستانُكرد إن إستثنينا سكان مناطق( هم العرب, ُكردالإىل 

 ).حتتاج اىل اثبات قرابة
 يس بـاالمر اهلجـني املسـتغرب, ألن الفيليـني يف العـراق لـُكـردالمن هنا فأن وجود 

 .ًالزل يعيشون ويتعايشون سوية يف هذه املنطقةُوالعرب كانوا منذ أ ُكردال
وسـومر يف االلـف الرابـع  إيـالم وأول احلضارات اإلنسانية يف العامل, مها حضارتا

وكانت منطقة وادي الرافدين حينئـذ منطقـة . الف سنة من اليومأ )٦(قبل امليالد, أي قبل 
ـة ظهــور احلضــارات األخــ ـني هــاتني احلضــارتني لغاـي ـيام ـب ـل األكــديني رُمقســمة ـف  مـث

 .إلخ... واالشوريني والبابليني والكاسيني واللولبيني وامليديني
ُ منذ االلف الرابع قبـل املـيالد وحتـى بدايـة الـعرص املـيالدي, كـان وادي الرافـدين 
ـة . ًمرسـحـا للعملـيـات العـسـكرية والـسـلمية ـفـيام ـبـني احلـضـارات الزاكروـسـية والرافدينـي

ني والكاسيني واللولبني وامليدين كانوا يف رصاع تنـافيس فالزاكروسيون ممثلون بااليالمي
ًوكـان تـأثري الزاكروسـيني كثـريا . مستمر مع السومرين واألكديني واآلشـوريني والبـابليني

عىل منطقة الرافدين لـيس فقـط بسـبب احلـروب التـي كـانوا خيوضـوهنا مـع سـكان هـذه 
ين يف العديد من الفـرتات, فقـد املنطقة, وإنام بسبب وجودهم أو احتالهلم لوادي الرافد

ّتم حكم العراق من قبل االيالميني ومن ثم اللولبيني وبعدهم الكاسيني ومن ثم امليديني,  ّ ُّ ُ
 ًاُ ملموسـًاانيني, كان للوجود الزاكرويس دوروالساس اإلمخينيني وحتى أثناء حكم الفرس

َّنظرا إىل أن العمود الفقري هلاتني االمرباطوريتني كان من ا ن مل نأخـذ إ هـذا .لزاكروسينيً
 .ُكردال هم اقوام من  احلديثة التي تثبت ان الساسانينيبالدراسات

ُعالقة املجتمع باألرض والبحث عن األصول التارخيية أوصلتني إىل معرفة أصول 
أوريب وـقـد يـكـون ـمـن بقاـيـا حـضـارة العيالمـيـني الـقـدماء  −  الـتـي تـعـود إىل اهلـنـدوـُكـردال
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ً, كام أن هناك رأيا مقاربـا لعقيـدة األمـةُكردالكام هي يف عقيدتنا نحن ) امليديني(وأحفاد  ً 
هــ ٥٨٠ يف حوايل عام F١E.والعراقّ لرستان إذ تقول هم مجيع سكان بالد االعاجم ّالفيلية
ّثـم انقرضـت عـام  ّالفيليـة الدولـة االتابكيـة اخلورشـيدية إيـران م ظهرت يف غـرب١٥٩٨
 وسامهوا يف احلكم بصورة مبـارشة F٢Eالصفوي)ّاألولعباس (ّم عىل يد ١١٨٤هـ ١٠٠٦

 F٣Eّ الفيليني الذين استمروا عىل سلطتهم حتى عهد حكم رضاخان هبلويُكردالَعرب الوالة 
ويف ) ّطهامسـب األول(ّ,ولكنها انقرضـت عـىل يـد الشـاه )ذوالفقار نخود(وحكم القائد 

 ـُكـردالافة إىل ذـلـك أـقـام أـقـام افراـسـياب باـشـا إـضـ) عـبـاس الـصـفوي(أواـخـر عـهـد الـشـاه 
م برئاـسـة ١٥٣٣ − ١٥٢٤ـهــ ٩٣٩ − ٩٣٠الفيلـيـني ـهلـم حكوـمـة يف الـعـراق يف االـعـوام 

قطنـوا  الفيليـني ُكردال وهاتان إالشارتان تؤكدان بأن F٤Eيف البرصة ّالفيلية ة الديريةاحلكوم
ًألخرى من جنوب كركوك شامالأبغداد واملدن العراقية  ً حتى البرصة جنوباُ ن احلدود  ومّ

ً حتى السواحل الرشقية لنهر الفرات غرباًاإليرانية رشقا كثر من أربعة قرون وقبـل وقـوع إل ّ
ّالعراق حتت احلكم الصفوي ومن ثم غزوه مـن قبـل العثامنيـني ازداد عـددهم يف بغـداد . ُ

بعد تأسيس الدولة العراقيـة احلديثـة بشـكلها احلـايل وجغرافيتهـا احلاليـة حسـب اتفاقيـة 
بيـنهام خلدمـة مـنظم  بني بريطانيا وفرنسا وتقسيم الرشق األوسط بشـكل )بيكو سسايك(

 .مصاحلهام اخلاصة
هـذه احلقيقـة جتعـل . داخـل احلـدود العراقيـةّ لرسـتان ستان بضمنهاُكرد تقع مناطق

                                                 
 .٣٢٨ ص وقضية إيران, إيران :كرزن. ن. جورج )١(
م ١٦٢٩ّم حتـى ١٥٨٧٥مـن  إيـران  الـذي حكـمّعباس األول الصفوي كـان أبـرز ملـوك الصـفويني )٢(

األول هو أول من أوجد ونرش التشيع للدولة الصـفوية يف  إسامعيل م وكان امللك١٠٢٨توىف سنة 
 .إيران

ًم كـان ضـابطا يف ١٩٤١ − م١٩٢٥ إيـران م وحكـم١٩٤٤هــ١٨٧٨رضا خـان هبلـوي مـن مواليـد  )٣(
م, وحكـم ١٩٢٥يف عام  إيران ًفسه ملكا عىلاجليش اإليراين فأطاح بأرسة قاجار احلاكمة وأعلن ن

ّثم اضطر إىل التنازل عن العرش إلبنه حممد رضا هبلوي, البالد باالستبداد ُ. 
 .٤٩٣يف العهد القديم, ص إيران :ّحممد جواد مشكور )٤(
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ُ منـذ العصـور ديـة التـي تعـُكردالاملنـاطق . اإلنسان الفييل يشعر بأنه يعيش مع أبناء جلدته
ـ ـة,وأهم موـقـع ّالقديـمـة وحـت ـة املختلـف ـوم ـهـي مـهـد احلضــارات اإلنـسـانية والعلمـي ى الـي

ًجغرايف واسرتاتيجي يف العامل اقتصاديا وسياسـيا وعسـكريا ً والـرتاث احلضـاري الغنـي . ً
الذي يعود بأصوله إىل الفطرة األوىل لإلنسانية وينفتح عىل مجيع مصادر ومراكز الثقافـة 

 أإلخاء الديني والروحـي وأإلنسـاين التـي تتخـذها بأوارص. والذي يربط مجيع املسلمني
 .يف خمتلف املراحل التارخيية



 

 
 ألولاالفصل 

 كُردلوثيقة للا لجذورا أصالتهم ألتاريخية وتبيان كُردال

 الفيليين

َيا أهيا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـ﴿ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َِّ َِ ْ ََ ً َ ُْ ْ ُِّ َ ُُ ٍَ َ َّ ِ َ َّارفوا إن ُّ ِ ُ َ
ْأكرمكم عند اهللاَِّ أتقاكم َ ْ َ َُ َْ ْ ََ َِ  )١٣اآلية  تاحلجرا(.﴾ُ

١−א
٢−אא

ال تزال هـذه املسـألة حوهلـا مناقشـات وستان, ُكرد  وأول ظهور هلم يف أرضُكردال
 عـدة يف أصـلهم وخاصة يف تكوين عشائرهم ويف أصل وجودهم وقـد جـرت حتقيقـات

ًقديام وحديثا رغم وجود آآلثار القديمة اخلاصة بالشعب   .يُكردالً
بـشـكله اـحلـايل كتعـبـري ـعـن ) أـكـراد) (ـُكـرد( أـقـدم وثيـقـه تذكراـسـم آـلــّـيـذكر أن − ١

مـرتني يف الرسـائل ) األكـراد(فقـد ورد ذكـر . ترجـع إىل صـدر أالسـالم, جمموعة برشيـة
الـذي كـان خليفـة املسـلمني واستشـهد يف  “ طالـب ني اإلمام عيل ابن أيباملتبادلة ب

ـام  ـوم ٦٦١الـع ــ٤٠ رمضــان ٢١ ـي ـني و ـه ـه ـب ـن أبـي ـاد اـب ـبرصة زـي ـه يف اـل ـن أيب (= ُعامـل ـب
 .F١E)سفيان
وردت يف كتابـات عديـدة ترجـع إىل عهـود ) ُكـردال(ًولكن تعبريا مماثأل للفظة  − ٢

يف لـوحتني سـومريتني )kar - da - ka)كـاُكرد(فقد وردت كلمـة . أقدم من ذلك بكثري
ق م, كأسـم لبلـد يمكـن حتديـد موقعـه بمنـاطق الروافـد ٢٠٠٠  إىل عـاماميرجع تـارخيه

                                                 
 − ١٤٨ ص, وعـــيل وبنـــوه,٢ص كتـــاب الفتنـــة الكـــربى : طـــه حســـنياالديـــب لـــف ؤامل )١(

 .١٢ ص ٢ ج ,ستانُ كردو ُالكرد :ّره حممد زكيذك ,١٩٨٢,القاهرة ١١,ط١٤٩
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 .F١Eالعليا لنهري دجلة والفرات
يف كتابـــه ) Xenophon"كزينوفـــون(وذكرالعســـكري واملـــؤرخ اليونـــاين − ٣

 ٤٠١اليونـانيني يف عـام ) الـعرشة آالف(حول رجوع ) anabasis انابازيس(املعروف 
ًازعجـت قواتـه كثـريا أثنـاء  ) Karuk كـاردوخ( بإسـم جمموعة برشيـة عن, ق م٤٠٠ −

 .F٢Eًمرورها بنفس املناطق تقريبا
ابن  ()ادشري البابكي( كتاب أعامل كان) كارنامه كي ارتا خشريي بابه(وجاء يف  − ٤
ولكن يرجـع تـاريخ الكتـاب  ,م٢٤١ إىل ٢٢٦حكم من (مؤسس الدولة الساسانية,) بابك

ختفى لسنني عدة إ )هو الوالد احلقيقي ألردشريوَّإن ساسان :(جاء ,)ًم تقريبا٦٠٠ىل عام إ
 ُكـردالملـك (ّ, ويأيت عىل ذكـر معـارك أردشـري ضـد )ُكردال الرعاة انلدى كورتيان شوبان

 .F٣E)ماديك
ـة  − ٥ ـأيت كلـم ـة ـت ـى ) كوروخــوي(ويف النصــوص اآلرمنـي ـراد(بمعـن ـا )األـك  وكلمـت

بيـث ( يـأيت تعبـري نفسـه وبـاملعنىُكـردالأو مـوطن  − بمعنى بالد) تيجيادُكر( ,)وئينهُكرد(
رامية لعهود مـا آليف النصوص العربية املستندة عىل ا) بقردا( يف النصوص االرمنية )قردا

ــل اإلســـالم ــ.قـب ــون(د  ويـع ــالد  )الكورتـي ــن ـب ــي ـم ــذين يعيشـــون يف القســـم الرشـق اـل
                                                 

)١( Minor sky. V. F Kurds Kurdistan the encyclopedias of slam (new 
edition. 

Volume V. p ٤٤٧. Leiden ١٩٨١.. 
Xenophon: Des Kilos Anabasis. deer Zugder Zehntausend. ٤, Bunch. s. 

١٠٨ff. Stunt art ١٩٥٨; 
)٢( Theodor Noldeke: Kurd und Kurden - Bietrage zur Alter n 

Geschichte und Geographies (Festschrift fur Heinrich Keyport) ,S. 
٨١ - ٧٣, Belling ١٨٩٨t. 

)٣( Theodor Noldeke: Geschichte des Artachsir I Papuan, S. ٤٨ ,٣٧ u. 
٤٩, Gottingen ١٨٧٩. 



 ٤٧ ينالكُرد، أصالتهم التاريخية وتبيان الجذور الوثيقة للكُرد الفيلي]: ١[الفصل 

 

األمر فأن هذا الشعب الذي نكتب عنه قد  ومهام يكن ُكردالهم من أجداد )الكاردوخيني(
 .F١Eستان قبل امليالد بعدة قرونُكرد يةُكردالُوجدوا يف مناطقهم 

 ُكـرد ويذكر يف كتاب الكالسيكني يذكرون أسامء كثرية تشبه بصورة دقيقة لفظة − ٦
 مـن ُكـردالستان احلالية وإىل وقت قريـب كـان الشـائع بـأن ُكرد عندما يبحثون عن أرايض

 قبـل املـيالد وقـد ٤٠٠الذين شاهدهم كزيفون واتصل هبم يف السنة )الكاردوخيني(ءأبنا
ّتغري هذا االعتقاد يف الفرتة األخرية حيث إن بعض العلامء املعارصين يقسمون الشعوب  ُ
ــــة باألســـــامء املـــــذكورة إىل قســـــمني القســـــم األول وبصـــــورة  ــــي هلـــــا عالـق ّالـت

 F٢E.وا من أصل آريّيقولون فيهم أهنم ليس) الكاردوخيون(خاصة
 يف تـاريخ األمـم ٩٢٣وذكروا املؤرخيني العرب وأشهرهم الطربي تـوىف عـام  − ٧

م ١١٤٠ − ١٢٣٤ يف مروج الذهب وابن االثـري ٩٠١وامللوك واملسعودي املتوىف عام 
 يف االـسـم ـُكـرداليف الكاـمـل يف الـتـاريخ, وبحـسـب املـصـادر التارخيـيـة القديـمـة ـجتـد ان 

 ).كورخي(ن اآل) كوريت(القديم 
ـادي يف قاموـسـه املـحـيط بالـصـفحة  − ٨  ـا اورده الـفـريوز آـب واليوـجـد راـبـط ـبـني ـم
وبـني )  فيوله – فيله –فال (  عن كلمة ١٩٨٧ الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة بريوت ١٣٥٠

 وهـو ممـا ,كام حياول بعض األستنباط يف الداللة بمفردات املعاجم العربية,ّالفيليةكلمة 
 .التي تتعلق باألصول ّالفيلية ُكردال عىل األلقاب واألسامء اليصح تطبيقه

 ـنـوفمربواـلـذي طـبـع يف ) إـيـران ـثـورة يف انتـعـاش(زـيـار يف كتاـبـه .ًا إىل داـسـتناد − ٩
يتان  قبل املـيالد هـاجرت قبيلتـان رئيسـ١٥٠٠ فإنه بحلول سنة ]١١[ باكستان يف ٢٠٠٠

                                                 
يـة ُالكردستان من الكتاب رحلـة أوليـاء جلبـي إىل اللغـة ُكرد وُالكردبّمقتطفات متعلقة : سعيد ناكام )١(

 .م١٩٧٩عام  يف الونرشها
 يف الوثائق التارخييـة القديمـة ُالكرد  اسمذكريعتقد أن مسالة ,٩٢القسم الثاين ص : هارمتان بوتان )٢(

رخ ؤ وذكـره املـ ينحدرون من الساللة اهلند وأوروبية وهم شـعب قـديم وعريـقُالكردَّيعتربون أن و
 .م قبل امليالد٤٠١ و ٤٠٠كزينفون ما بني عام 
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 وكانـت القبيلتـان مهـا إيـران, واسـتقرا يف بحـر قـزوين شـامل هنر الفولغامن اآلريني من 
. أسـس امليـديون الـذين اسـتقروا يف الشـامل الغـريب مملكـة ميـديا.يدينياملالفارسيني و

يام بعـد اسـم بارسـيس, وعاشت األخرى يف اجلنوب يف منطقـة أطلـق عليهـا اإلغريـق فـ
الفـرس أطلقـوا عـىل بالدهـم اجلديـدة اسـم غـري أن امليـديني و. ومنها اشتق أسـم فـارس

 .أرض اآلريني" التي تعني إيران,
ي, و ُكـردال هم أحد جذور الشعب امليديني أن ُكردالهناك اعتقاد راسخ لدى  − ١٠

 حيـث يوجـد يف هـذا النشـيد إشـارة نشيدهم الوطني, ُكردال يف ما يعتربه تربز هذه القناعة
حممـد أمـني ي ُكـردالإىل املـؤرخ ً, واسـتنادا "أبنـاء امليـديني" هـم ُكردالواضحة إىل أن 

ن وإن مل  فـإن امليـديسـتانُكرد وُكـرداليف كتابـه خالصـة تـاريخ ) ١٩٤٨ − ١٨٨٠ (زكي
شـكلوا حسـب تعبـريه  وُكـردالي فـإهنم انظمـوا إىل ُكردالسية للشعب يكونوا النواة األسا

 ."يةُكردالاألمة "
يني,  عـىل جـذور امليـدآريـة هـي جـذور ُكردالستند التيار املقتنع بأن جذور ي − ١١

 )هـريودوت(ًاسـتنادا إىل كتابـات . امليديني هم أقوام آريـةًا عىل أن حيث أن هناك إمجاع
جبـال  الـذي كـان زعـيم قبائـل منطقـة )دياكو(فإن أصل امليديني يرجع إىل شخص اسمه 

 ويف منتـصـف الـقـرن الـسـابع قـبـل اـملـيالد حـصـل املـيـديون ـعـىل اـسـتقالهلم زاـكـروس,
قبـل املـيالد أول إمرباطـور, و ) ٦٣٣ − ٦٦٥( وكان فرورتيشوشكلوا إمرباطورية ميديا,
ـه هووخـشـرته ـده ابـن ـوا ـمـن إنـشـاء . ـجـاء بـع ـل املــيالد متكـن ـرن الـسـادس قـب ـول الـق وبحـل

ــرف اآلن  ــا يـع ــن ـم ــدت ـم ــة ضـــخمة امـت ــيا الوســـطى و باذربيجـــان,إمرباطورـي  إىل آـس
 قبـل املـيالد مـن تـدمري ٦١٢ ومتكنـوا يف الزردشـتية,اعتنق امليـديون الديانـة .أفغانستان
 ـسـنة حـيـث متـكـن )٥٠( يـقـارب ولـكـن حكمـهـم دام ـملـا. نيـنـوى يف األـشـورينيعاـصـمة 
كونـوا مملكـتهم اخلاصـة احـة بامليـديني و باإلطكـورش بقيـادة امللـك الفـاريس الفـارس

 .)اإلمرباطورية االمخينية(
ـ − ١٢ ـرد(مملـكـة  بـعـض اـملـؤرخني ديـع ـا ـمـن قـبـل )وخـُك ـم الـسـيطرة عليـه  الـتـي ـت
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  قبل امليالد, وحولوها إىل مقاطعة تابعـة هلـم كثـاين كيـان٦٦ عام اإلمرباطورية الرومانية
 إىل ١٨٩/ سنة من )٩٠( اململكة مستقلة لفرتة مايقارب ِي مستقل; حيث كانت هذهُكرد
 بعـد ذلـك, ويعتـرب الفـرس والرومـان, ثـم األرمينيـون عليها قبل امليالد, حيث سيطر ٩٠

ً وشكلوا معا امليدينيي مع ُكردالبعض املؤرخني الكاردوخيني أقوام انظموا إىل الشعب 
 .يةُكردالاألمة 

 حـدود ومـدىيـة و كانـت ُكردبعد سقوط هاتني اململكتني تشكلت عدة دول  − ١٣
ـ ـتقاللية ـه ـات وِذهاـس ـاوت حـسـب التحالـف ـدول تتـف ـة اـل ـات َالضــغوط اخلارجـي  والرصاـع

 الشـدادية الدولـة و الدولـة احلسـنوية الربزيكانيـة: خلية ومن األمثلة عىل هـذه الـدولالدا
 الدوـلـة الـسـورانية والدوـلـة االردالنـيـة والدوـلـة العنازـيـة والدوـلـة الدوـسـتكية املروانـيـةو
 .)يكبيديا املوسوعة احلرةو( وذكره موقع .الدولة البابانية والدولة البهدينانيةو

ّية الذين عاشوا معهم وجاورهم وتكلموا عىل قبائلهم وأصـوهلا فكانـت ُكردالاألمة 
 كانوا معروفني قبل اإلسالم إال إننا ال نجد املدونات عـنهم ُكردالمباحثهم جليلة عىل أن 

ّـيـة ـفـال ـشـك اـهنـا كاـنـت موـجـودة واـيـدها الـعـرب يف ُكردالوـصـحيحة أـمـا القومـيـة وافـيـة  ّ
َّتوارخيهم سوى أن األمم مل تكن موضوع املتتبعني واملؤرخيني فال يلتفتون إىل األقـوام 

وهلـم األثـر يف كافـة  ّالفيلييـون ونشوئها بل األمر بتناول الدول وامللوك وأعامهلم ولكـن
 عىل األرجـح م بذاهتونٌل للحضارة يف وطنهم هم قوم قائم والعمأنحاء املعرفة واإلدارة

ْوحـاول التشـكيك بعـراقيتهم, بـل يصـح أن  كـام تـوهم الـبعض إيـران  من بقيـةونوومل يك ّ
ية واشتقت نفوسـها بـال ُكردالقد تولدت منه وبثت ثقافتها عىل أساس البداوة  إيران تكون

ها وإألدلة كثرية عىل قـدم هـؤالء يف الكتابـة  أو من بعض أقسامه القريبة منُكردالريب من 
 املدينة ومالوا إليها وأقبلوا عليهـا بكـل ترحيـب ُكردالورسومهم يف احلضارة, فقد سكن 

ّوبـدأوا احلـيـاة البدويـة األوىل فكاـنـت خـطـوة أثـر خـطـوة حـتـى وصـلوا إىل اـلـزرع ـثـم إىل  ّ
ّذا تـدرجوا حتـى وصـلوا ّالغرس وتعهدوا بزرع املغروسات ثم بدأوا بتأسيس القرية وهك

ّإىل احلياة املدنيـة, ولكـنهم ال يزالـون حتـى يف أرقـى املـدن يف العـراق حمـافظني عـىل 
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عقائدهم وقيمهم الدينية والقومية وتـاريخ نضـاهلم السـيايس املـوروث فلـم يـروا وسـيلة 
إىل  الفيليـني أقـرب ُكـردالالمهاهلا أو نسياهنا, فالكثري من األمـور ال تـزال عـىل حالتهـا و

 .ّمتثيل احلضارة إذ مل يمض أمد قليل حتى أصبحوا من أصحاب احلضارة النافعة
 : يف املصادر اآلشوريةُكرد ال−١٤

) gutoكوتـو (فقد تطورت مـن اللفـظ اآلشـوري لكملـة ) ُكرد(أما بخصوص كلمة 
فقد كـان اآلشـوريون مـن بـني أقـدم الشـعوب التـي قاسـت مـن ) guto −كوتو(أي كلمة 

 gati. F١E −نيهجامت الكوت
 : يف املصادر السومريةُكرد ال−١٥

ي قد عثـر عليـه يف األلـواح الطينيـة السـومرية املكتشـفة ُكردإن أقدم ذكر للشعب ال
) أرض كـاردا(التي يرجع تارخيها إىل األلف الثالث قبل امليالد والتي وردت فيهـا عبـارة 

 gar-da.(أورد قاردا 
Land of kardaorـذه ـاردا ـه ـورا  إن أرض ـك  كاـنـت حتــاذي أرض ـشـعب ـس

people of suالذين كان يقم إىل املغرب من بيحرة روان .( 
 وألول مـرة يف كتاـبـت ُكـرد يف الوثـائق الساسـانية, فقـد ورد اسـم الُكـرد أمـا ال−١٦

وقـد أمـر أردشـري مؤسـس العائلـة ) انُكـرد ـ ُكرد(مدونة باللغة البهلوية جاءت عىل شكل 
بكتابتـهـا عـنـدما ـكـان يتـطـرق إىل ذـكـر أـسـامء أعداـئـه وـمـنهم م .ق)٢٢٦(الساـسـانية ـسـنة 

وهو حاكم من حكام األكراد الذي قتل بأيـدي أردشـري الساسـاين ) ماديك(شخص يدعى 
 الـذي ُكـردوأخذ املؤرخني املسلمني أمثال الطربيس واملسعودي باسـتخدام مصـطلح ال

املؤلف ) حتشري بايكانكامانك ار/ أخذه من الساسانيني, واشار توفيق وهجي إىل كتاب 
) بشكل كوردان شاه مـادي ) حوايل القرن السادس للميالد  ورد فيه عنوان وملك اإلكراد

كانتـا يف ذلـك الـزمن تسـميان ) ُكردال(ففيهم من هذا إن املاد و ) أي ملك األكراد املادي
                                                 

ُأصل الكرد وبدايات احلس القومي لدى الكرد :  املصدر)١(  شـعبان –املحـامي ) م١٩٣٧ –م ١٥١٥(ُ
 .١٥, ص٢٠٠, الطبعة األوىل, بغداد )العثامين(مزيري ماجستري التأريخ احلديث 
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 F١E.لقوم واحد
 : يف املصادر اآلشوريةُكرد وال−١٧

الذين كانوا يقطنون اجلبـال املمتـدة إىل ) gur-ti(ني  له حالت عىل ما يبدو بالكوت
أو املحارب وحمب للقتال وإن املعنـى الفـاريس لكلمـة كـورد . الغرب من نفس البحرية

)kurd (يعطي نفس املعنى الشجاعة والبسالة.F٢E 
٣−)(

ًا سـاقهم وطـردهم ُكـردهم ُكـردهم يُكـردالطـرد واملكـاردة املطـاردة, : ُكـردالمعنى 
ويف ـحـديث إىل ـعـثامن اـبـن . ّودمهـهـم وـعـرف بعـضـهم ـبـالگرد ـسـوق الـعـدو يف احلمـلـة

ُ ملا أراد الدخول عليه لقتلـه جعـل املغـريه بـن االخفـش حيمـل عليـه ويF٣Eعفان, ِ هم ُكـردُ
 ردكـويف حديث احلسن وذكر بيعة العقبة كان هـذا املـتكلم . بسيفه أي يكفهم ويطاردهم

ُ العنُـق, وقيـل الكعـرد لغـة يف ُكـردالرصف رأهيم وردهم عنه واملعنى,   ال واهللالقوم قال
ُ, أنـه أصـل العنـقُكـردالالقرد وهو جمثم الرأس عىل العنق, والفارس معناه احلقيقي من  ّ .

ّويف حديث معاذ أنه قدم عىل أيب موسى باليمن رجل كان هيوديا فأسلم ثم هتـود, فقـال ًَ ِ ّ :
ه ُكـردالً فـاريس أيضـا واجلمـع كـرود, وُكـرداله أي عنقـه وُكـردى ترضبـوا ّواهللا ال أقعد حت

يدة هي القطعة العظيمة من ُكردال بالضم جيل من الناس معروفون أكراد, وُكردال وُكردالك
ّالتمر, وهي أيضا حلة التمر إال إنه يف احلقيقة لفظة  ُ  ال تعـود جلـذر الكلمـة العربيـة ُكـردالً

واشـتقاقات النسـب يف السـومرية ) كـور(عريب سومري تعني اجلبـل ّ وانام للفظ غري ُكرد
                                                 

, املحـامي شـعبان )م١٩٣٧−م١٥١٥(ُي لـدى الكـرد ُأصل الكرد وبدايات احلـس القـوم:  املصدر)١(
 .١٦, ص٢٠٠٥الطبعة األوىل, بغداد ) العثامين/ مزيري, ماجستري ا لتاريخ احلديث

 . املصدر السابق)٢(
ثالـث اخللفـاء . عثامن بـن عفـان بـن أيب العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف األمـوي )٣(

أربع وعرشين للهجرة, وكان ذلك سنة مخـس وثالثـني سنة ابن اخلطاب الراشدين, بعد مقتل عمر 
 متـوزمـن هــ  ٣٥احلجـة سـنة .  ذي١٨للهجرة, وعمره آنئذ بضعا وثامنني, قتل عثامن يوم اجلمعة 

 .م٦٥٦سنة 
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واحلضـارة التـي وهي التسمية التـي كـان السـومريون يطلقـون عـىل اجلبـال ) اجلبيل(هو 
هو أسم سـومري األصـل ) يُكرد(أو العيالمية ومن هنا فأن لفظ )يالميةإ(ًتسمى تارخييا بـ

 .ارخيية ألرسميةوقد جاء يف بعض أالرقام وألوثائق واملتاحف ألت
٤−אאא

 صـاروا  أهنماإلسالمُمنذ دخول هذا العرص من والتاريخ يشهد هلم يف حوادث عدة 
ًمـن ثـم نـال نصـيبا بمبادئـه السـاميه ًاخلص لعقيدته وتـأثرأ وِمن أهم أركانه  مـن احلضـارة ّ
دبائـه ُأركـان هنضـته لعلامئـه وْاألمر الذي دعا أن يكون مـن أهـم أب ةمرضيو ةومكانة مقبول

ًدـلـيال  اّ العلـمـي ـكـل ـهـذ ُُومؤرخـيـه ورـجـال سياـسـته ومدـنـه املـشـهوره وـصـناعاته وإبداـعـه
ًتارخييا كبريا  .عامهلماّشاهد حمسوس ملا ناله من املنزله السامية حتى زراعة إنتاجهم وو ً
ملجـاورة هلـم ّ الـبالد اإلسـالمية اوافتحـقـد ال يقولـون إن املسـلمني العـرب مما جعلهم 

ْصاروا يقيسون األقوام واألمم من حيث اكتسب بمقيـاس أنسـاهبم وحـاولوا أن يرجعـوا و ُ
عوامل املجاورة واالختالط بعامـل أخـر وهـو ال كغريهم إىل قبائل بل زادوا وأيدوا ُكردال

ّ أن بعضهم رأى اللغـة أقـرب للفارسـية ُكردالالعامل النسبي مراعاة ملا كان يقول له رجال 
ْ إيرانيني أو أهنم أصل البـداوة مـنهم ولكـن هـذا كلـه مل يمنـع أن حيتفظـوا بـدينهم همعدف ّ ّ

 F١E. ال فرس وال عربُكرد ووطنهم وقوميتهم وأهنم
َّ وذكربعض النسابة االيرانني أن  مـن ولـد )  بن اسـفنديار بـن منوشـهرُكرد( من ُكردالّ

 F٢E.لوك الفرساملعروف وهو أول الطبقة الثانية من م) أيرج بن فريدون(
 وقـال “يف زمـن نبـي إبـراهيم اخلليـل) هـزن(أو)هيـزن(ويقال أن مـن أسـامئهم 

ّقـالوا احرقـوه وانرصوا آهلـتكم إن :(قولـه تعـاىل) ٩٨سورة األنبيـاء األيـة ( يف املفرسون

                                                 
 .١٨تاريخ عشائر العراق, ص : املحامي عباس العزاوي )١(
 واملقريـزي املـواعظ ٤٨٥ ص ٢ والزبيدي تاج العـروس ج ٧٨التنبيه واالرشاف ص : املسعودي )٢(

 .٩٣٦واالعتبارص 
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 .F١Eُكردالَّإن الذي قال ذلك هو رجل من ) كنتم فاعلني
٥−אא

وطـنـه الـعـراق والـثـاين اـملـذهبي يف ي ـُكـردال أـصـل الوـجـود الـغـرض احلقيـقـي ـمـن
ابة ّواختالف أقـوال آراء أكثـر النسـاملثقفني راء آالشيعي هنا حمور اخلالف بني الكثري من 

 أن نــوجز رشح هــذا  ونحــاولً كبــرياًي اختالفــاُكــردالالشــعب أصــل واملــؤرخيني يف 
 :باختصار املوضوع يف النقاط اآلتية

 ون منفـردم, وهـاآلخـرين إىل أالقوام ون ال ينتسبمنفسهأ بونم قائم قوُكردالإن  − ١
 .عن سائر األمم وقرباها

, وعدهم ممن دخل السفينة من املـؤمنني وخـرج منهـا مـع النبـي )ّأولياء چلبي(قاله 
 أالقـوام أملعروفـة  لغـة وأوالده, عاشوا منفردين عن غريهم وأن لغتهم ال تشبه“نوح 

ًوعمرعامرة وسـكن يف املنطقـة أسـمها جـودي وسـنجار ) مردُك(وحكمهم ملك يقال له  ٌّ
 .F٢Eّية ومن ثم عرفوا بهُكردال

 ـجـنس ـخـاص ـهبـم, وـهـم ـمـن قـلـب الـعـراق وـسـكنوا ـُكـردالَّوذـكـر اـلـبعض أن  − ٢
ديارالعرب دون من توغـل يف بـالد العجـم ومـنهم طوائـف بالشـام والـيمن, ومـنهم فـرق 

ديار العرب ومنهم طوائف بجبال مهدان وشهرزور متفرقة يف األقطار املجاوره للعراق و
 F٣E. ًية حالياُكرداللرستان و

ابن أرم  إيران  أوالدُكردالوأن )  بن مرد بن يافثُكرد (ّويف رأي النسابني هم من − ٣
ْبن سام, أو من هوازن كام تقدم والظاهر أن يكونوا من نسل سام كالفرس من األصـل هـم  ّ

                                                 
. ١٦٨ ص ١, ـتـاريخ الـطـربي ج ١٩٣ ص ٣ واـبـن كـثـري ج ٣٠٣ ص ١١اـملـفرسون, القرطـبـي ج  )١(

 .١٨٢ ص ١قصص االنبياءج 
 ومـوطنهم وتعـداد عشـائرهم وأهنـا ُالكرد ويرشح تفاصيل عن ٧٥ ص ٤سياحتنامه, ج : ّأولياچلبی )٢(

 .سنة آالف عشرية وقبيلة
 .٣٤٢٣, يف مكتبة أيا صوفيا رقم ١٠ج : ك اإلبصارمسال )٣(



 ٥٤ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

ّأنـه لـيس هنـاك رأي مقطـوع بـه أو يصـح التعويـل عليـه ومـن ّطوائف شتى, مما يدل عىل  ّ
ّونص كتاب املسالك يدل عىل أهنم جنس خاص, فلم يعدهم من اإليـرانيني وال . صحته ّ ّ

 F١E.املؤيدة هلذا الرأي. األقرب للصواب وال من العرب ونجارهم وهو. من باديتهم
سـتان, واألسـتاذ ردُك وُكـردالّويذكرحممد أمني زكي يف كتـاب خالصـة تـاريخ  − ٤

ّال مـن اللغـة األملانيـةباللغـة الرتكيـة منقـو,  اللـرُكـردالرشيد ياسمي, و  يف فجـر ُكـردالو: ً
ُمن منطقـة عـامن إىل العامديـة فكلهـم تعرضـوا وقـالوأ أن اصـل ,م١٩٢٠التاريخ إىل سنة  َ

 .ّ أهنم من اآلرينيُكردال
 وابـن خلكـان F٣E,لزبيـدي وقـال اF٢E,وذكر لسان العرب يف كتـاب ابـن املنظـور − ٥

 من نسـل ُكردالَّأن (هلب بن أيب صفرة قالوترمجه امل, وجزم به يف كتاب وفيات االعيان
وأن ). ـُكـردالـسـلوا ـهبـا وكـثـر نـسـلهم فـسـموا عـمـرو مزيقـيـاء وقـعـوا إىل أرض العـجـم فتنا

 أفاـضـل رـجـال ـُكـردالوعـشـائر ـشـتى وـقـد أـلـف يف نـسـب األـكـراد جـيـل مـعـروف وقباـئـل 
 F٤E.عرصه
 بن كنعان بن كوش ُكردّي, أهنم أوالد ُكردالّوذكراملؤرخ العالمة حممد أفندي  − ٦

 .F٥E., كام نقل عنه ذلك الزبيديُكرد هو اجلد األعىل لل“بن حام بن نبي نوح 
وابن اجلواين يف آخر املقدمـة ,ِوذكر صاحب كتاب مناهج الفكر ومباهج العرب − ٧

ٍسـتدعون إىل قـوم أويل بـأس (الكالم وقولـه تعـاىلالفاضلة, يف تفسري روح املعاين عند 
جيـل مـن ( كام يف كتاب الدر املنثـور ورجـح أهنـم ُكردال, يعني )١٦سورة الفتح)(شديد
ونقـل عـن كتـاب القصـد واألمـم وغـريه إخـتالف العلـامء يف كـوهنم يف األصـل ) الناس

                                                 
 .٢٩٠ ص ٢هناية العرب, ج : النويري )١(
 .٣٧٩ ص ٣ج : لسان العرب: ابن منظور )٢(
 .٤٨٤ ص ٢ج : تاج العروس:الزبيدي )٣(
 . يف كتاب رشح املنظومه:واملرحوم اآللويس:السيدحممود شكري )٤(
 .ّ املجلد الثاين وموجود عند املؤلفومطبوع فقطالكتاب خمطوط :العزاوي عباس )٥(
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 F١E.ًعربا
ة عـيل شـريوان ومنـه إىل  الفيليني ينتسبون إىل عشريُكردالوهناك رأي قوي بأن  − ٨

. ّ أي أهنـم مـن العلـويني“شجرة وساللة أيب الفضل العباس ابن عيل ابـن أيب طالـب 
ًوقسام منهم ينتسب إىل ذرية معاذ بن جبل والعباس بـن عبـد املطلـب, والصـحايب ميـثم 

 .يـة مـن الربزنجيـة واجلـاف إىل السـادة اإلرشافُكردال وينسب بعض العشـائر äالتامر
 حة األنساب صاملصدر صف

 مـذكور يف ُكـردالان ,وذكر إبراهيم فصيح احليدري ما جاء يف تفسـري اآللـويس٩ − 
 بن عمرو مزيقيا وذكر يف مـادة مـزق أن مزيقيـا لقـب عمـرو ملـك ُكردالقاموس من أوالد 

فعىل هذا . مرو بمزيقيافلذا لقب بن ع F٢E.ّاليمن كان يلبس كل يوم حلتني ويمزقها بالعشيه
 .﴾إن أكرمكم عند اهللاِ اتقاكم﴿ وقال تعاىلF٣E. من أرشف العرب وأكابرهمردُكاليكون 

ًوإـنـام ـمـن قبـيـل التعـصـب, وكـفـى تـصـحيحا  ّوذـكـر بعـضـهم أـهنـم ليـسـوا ـمـن الـعـرب
ألن مزيقيا عىل مـا ذكـره علـامء . ًقحطان من العرب العاربة نسبا هذا ما ذكره اهنم وشهادة

 فيهـا بعـض ُكردالب منازهلم من العجم, فلسان ّالنسب من بني قحطان وتبدل لساهنم لقر
 أالصـلية تـأئرت ُكـردالان طبـائع ).marr.n.jمـار(ويؤكد املؤرخ  ,F٤Eّالكلامت الفارسية

 .باألقوام آالسيوية أالخرى كالكلدانيني واجلورجيني القفقاس واألرمن
                                                 

 .٤٨٥ − ٤٨٤ ص ٢تاج العروس ج : الزبيدي )١(
 .إال إننا ال نعرف له هذا األثر ومل يوضع عنه: ّلعله أراد به املرحوم حممد فيض الزهاوي )٢(
و أنا ابن مزيقيا عمـر (وذكر لقب ماء السامء بدليل قول الشاعر,مناهج الفكر:تاج العروس: الزبيدي )٣(

 بـن عمـرو مزيقيـاء ُكـرد هـو ,قـال الكلبـيو, ُالكـرد وذكر كلمة ولغـة ).بوه عامر ماء السامءاوجدي 
وقعوا يف ناحية الشامل ملا كان سيل العرم وتفرق أهـل الـيمن وهـؤالء وقـع علـيهم مصـائب كثـرية 

ن العـرب  عىل حياهتم وحياة الباقني وقيل عىص قـوم مـًعند السيل هربوا إىل اجلبال والوديان خوفا
 فتناسـلت “ وهربوا إىل العجم فوقعوا يف جوار كان اشرتاها رجل لسليامن“نبيهم سليامن

 .ُالكردمنها 
 .٢١٬٢٣٬٢٢ ص ١٢تاريخ عشائر العراق ج : عباس العزاوي )٤(
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ُقيل أهنم يرجعون إىل األصول العربية وأن موطنهم األصـيل هـو الـيمن,  − ١٠ قـال ّ
ّ جيل من الناس ثم ذكر قول الشاعرُكردال: الفراهيدي يف العني ُلعمرك مـا : ُ  مـن أبنـاء ُكـردَ

 .F١E بن عمرو بن عامرُكردفارس ولكنه 
ّأن الكثري يقولون أهنم شـعب مسـتقل بذاتـه ,١٦٦قال اآللويس يف تفسريه ص − ١١

ّ ننـكـر أـبـدا أـهنـم ـعـن الـشـعوب األـخـرى ـتـأثروا باملـجـاورين ـمـن الـعـرب واإلـيـرانيني وال ً
اختلطو ببعض العرب وعاشوا معهم يف أرض أآلباء وأالجداد وصاروا ال يفرتقون عـنهم 
ّوأهنم ال يزالون حيتفظون بأنساهبم وألقاهبم ولغـتهم فـال طريـق للطعـن هبـم وبعـراقيتهم 

 . عاشوا مع العربُكردالألن 
راملؤرخ ويــذك,“ومــنهم مــن يقــول أهنــم مــن أوالد حــام ابــن نبــي اهللا نــوح 

ّاملسعودي والظاهر أن يكونوا من نسل سام كـالفرس ملـا مـر مـن األصـل وهـم طوائـف ْ .
ية قـد تكونـت مـن مـزيج مـن قبيلتـني ُكردالَّوحسب الوقائع التارخيية واجلغرافية أن األمة 

ًمتجانستني املاردوين والكريتيويي اللتني كانتا تتحدثان بلهجات ميدية جدا متقاربة ومـن  ّ
 .نضمت اليهام عنارص من سالالت أخرهام صوب الغرب اه توجعندّأنه ّاملؤكد 
 إىل ربيعـة بـن نـزار بـن معـاذ بـن ُكـردال)مروج الـذهب(ينسب املسعودي يف  − ١٢

ـرب إىل العــرب يف مســاكنهم ومالبســهم  ـل وينســبهم وهــم أـق ـن واـئ ـن بكــر ـب عــدنان ـب
ار ومـنهم مـن يقـول ومن ينسبهم إىل مرض بن نـز, الصلاجماورهيم ولساهنم وهلجتهم و

 F٢E). بن مرد بن صعصعة بن هوزانُكرد(َّأن الصحايب
ـدلييس − ١٣ ـه الـب ـر ,ذكرعـبـاس الـعـزاوي العراـقـي ورشفناـم ـاهم وزـي ّأـهنـم ممــن أبـق

 . املعلومهِالضحاك يف حادثة مرضه
 ـُكـردالاملقـصـود ) أـعـراب العـجـم(بقوـلـه) الـشـحنه(وـعـرب ـعـنهم اـبـن اـملـؤرخ  − ١٤

                                                 
 .٣٢٦ ص ٥ج : كتاب العني: الفراهيدي )١(
 .للتوضيح فقط.٢٤٩ ص ٣مروج الذهب طبعة منار,ج :املسعودي )٢(
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 F١E. من العربُكردالوقال ) عرب االعاجم(الفيليني بمناطقهم ًمجيعا واملعروف عنهم 
ـلو − ١٥ ـذكر الربوفيســور خلـي ـد  إســامعيل ـي ـريب ( حمـم ـوالن الـع  ٢٠٠٢ − ١٠ـك

يـة ُكردالصل احلقيقي للشعب اللوري واالخـري هـم قسـم مـن االمـة ألا ّالفيلييون ُكردال:)
( كام يشـري .م واملؤلفات ملا جاء يف موسوعة شمس الدين سامي وغريه من املعاجًوفقا

 .)اوريب − اهلندو(ان اللور هم قبائل رحالة يعود اصلها اىل شعوب ) مينورسكي 
 ١٠٢٧م يف مسـالك املاملـك طبـع ليـدن ١٠٣٩هــ ٣٤١وأشار األصطخري  − ١٦

ًيف التقويس الواقع بني جبل محـرين شـامال وإىل الكـوت جنوبـا وسلسـلة جبـل  پشـتكوه ً
 ).أشنونا(تقويس يسمى يف التاريخ القديم ًرشقا وكان معظم هذا ال

يف كتابه أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث ترمجة جعفر ) لونكريك(ذكر  − ١٧
ـاط ـة األوىل ص − اخلـي ـا١٧الطبـع ـتان الصــغرى(,أـم ـدة ـعـىل ـطـول احلــدود ) لرـس املمـت

لـك العراقية الواضحة يف جهة زاغروس فقـد بقيـت للسـاللة األتابكيـة القديمـة التابعـة مل
 والثاين )أنت( بمعنى )أتا(صل وتتألف من مقطعني أالول ية األُكردالامللوك لفظة أتابك 

 بمعنى اللقب العظيم, وتكون الكلمة أنت ياصـاحب اللقـب العظـيم وكـان حكمهـا )بك(
ًممتدا إىل مسافة بضعة أميال يف السهل الكائن يف غرب تلوهلا ضاما بذلك جصان وبدرة  ً

 .ّحتى اآلن) اللريون(ر فيها السكان من القرى التي يكث
 عديـدة مل تـتم عمليـة رسـم احلـدود الفاصـلة بـني الـدولتني ةوبمرور مراحل تارخيي

ّ الفيليني عىل جانبي خط احلدود التي رسمتها ُكردالالعثامنية وإاليرانية, مع وجود عشائر 
ة التابعة للدولة وكان من ضمن أآلرايض العراقي املعاهدات والربوتوكوالت املنظمة هلا,

 العثامنيــة, صــارت مــن رعاياهــا ومواطنيهــا, والالفــت للنظــر أن أي عمليــة إحصــائية
عـداد أ مل جتر حلرص  من قبل النظام البائدّالفيلينيجرت إحصائيات رسية لتاورد /تعليق(
 الفيليني من العراقيني, ونعتقد أن األمر يتعلق بسوء النية والقصـد املـبطن واملبيـت ُكردال

                                                 
 ٧روضـة املنـاظر يف أخبـار األوائـل واالواخـر, ج : ّ الوليد حممد بن الشحنة هامش بن االثرياليب )١(

 .٧٨ص 
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ّدهم, مع أن األمر يتطلب أن يفرزهم التعداد السكاين الذي تم إجراءه أكثر مـن مـرة يف ض
 الفيليـني وحـدهم, فـأن ُكـردالالعراق, ويف أزمنة خمتلفة, وهذا أالمر باحلقيقـة الخيـص 

السلطات العراقية البائدة حرصـت عـىل التعتـيم وعـدم كشـف إحصـائيات إعـداد الشـبك 
وبقية املـذاهب والـديانات القديمـة ) املندائية(اكائية والصابئية واأليزيدية والفيليني والك

 .يف العراق
ّإذ تنترش عشائرهم من العـامرة جنوبـا مـرورا بـالكوت ومـن ثـم ديـاىل وإىل كركـوك  ُ ً ً

ية األخـرى مـن غـري الفيليـني وتسـكن يف جـانبي احلـدود ُكردالُحيث تلتقي ببقية العشائر 
 عـن بقيـة السـكان مـن القوميـات ُكـردالدجلة يفصل السـكان العراقية اإليرانية غري أن هنر 

 الفيليني يف منطقة رشق دجلـة, بيـنام تسـكن عـىل الـدوام بقيـة ُكردالُاألخر, حيث يسكن 
 .املكونات غرب دجلة

ـقـدمها الباـحـث اـلـدكتور جمـيـد جعـفـر باللـغـة اإلنكليزـيـة إىل وـضـمن دراـسـة  − ١٨
الذي عقد يف بوزنـان يف بولنـدا, )ستانُكرد وردُكالقضايا تتعلق ب(الكونفرانس األكاديمي 

ـن األول ٢١ − ٢٠ ـة واإلســالمية يف ٢٠٠٣ ترشـي ـذي نظمــه قســم الدراســات العربـي ّ واـل
حتـت  وبمبادرة من رئيس القسم الربوفيسور دكتور عدنان عباس, )ادم ميكيفيش(جامعة 
 :قتطـف منهـا مايـأيت ن)سـتانيةُكردال الفيليني ودورهم يف احلركة التحرريـة ُكردال(عنوان 

سمهم وهـم قسـم ال ينفصـل عـن إّ, كام يدل عىل ذلك ُكردالهم ) الفيلييون( ّالفيلية ُكردال
 F١E.ي يف العراقُكردالالشعب 
 ّأـهنـم قباـئـل كـثـريه,ى, ـُكـردالّالعالـمـة حمـمـد أفـنـدي وـقـال الزبـيـدي نـقـال ـعـن  − ١٩

 F٢E.ّالفيلية ُكردال هم  واللرولكنهم يرجعون إىل أربعة قبائل السوران والكوران والكلهر
فاجلــاوان ـكـانوا يـسـكنون حـلـوان واملـنـاطق الرشقـيـة يف الـعـراق ـكـام اـسـتقر  − ٢٠

ّبعضهم يف احللة املزيديـة بـالعراق كـام ذكـر الفريوزآبـادي مـنهم الفقيـه حممـد بـن عـيل 
                                                 

 .٣٠ − ٢٩كتاب املسؤولية القانونية, ص : املحامي زهري كاظم عبود )١(
 .٥٣١ ص٢ج , تاج العروس: الزبيدي )٢(
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ّي احلـيل, ومـنهم احلسـن ابـن أيب طـاهر أمحـد بـن حممـد بـن احلسـني ُكـردالاجلاواين 
 F١E.اين من أكراد احللةاجلاو

ي يف ـُكـردالّوذكراملؤـلـف ـفـارس ـعـثامن, جواـنـب ـمـن بـعـض مـسـامهات الـشـعب 
 . م٢٠٠٠احلضارات, العدد الثامن عرش من جملة املثقف التقدمي عام 

 
אא

                                                 
 ٢١١ ص ٤ج : القاموس املحيط )١(





 

 
 الفصل الثاني

تان وتحديد موقع سكُرد  و جغرافيةكُردالتوزيع الجغرافي لل

  الفيليينكُردال

:אאא 
من خالل احلجج التارخيية القديمة واللغة وعلـم أصـل اإلنسـان ووجـوده يف تلـك 

 عرفـت بـالد  وتنتمي إىل العرق نفسه,ُكردالستان بالد اُكرد ية, وتعني كلمةُكردالاملناطق 
 .هغرافية شاسعة فيها سالسل جبلية شهريستان وهي منطقة جُكرد  بإسمً عموماُكردال

وواليـات وامـارات عديـدة توجـد مقاطعـات الكـربى كانـت سـتان ُكرد وضمن بالد
 وفـق ظـروف العصـور السـابقة, وكانـت اشـبه  عـىل وكانت تعيشخمتلفة,ًمحلت أسامء 

وظهر يف ّ لرستان ستان ومن تلك اإلمارات منطقةُكرد بالواليات اإلدارية املستقلة, ضمن
َآخـر ملـوك السـالجقة الـذي , )سـنجر(لقرن الثاين عرشامليالدي, خالل حكم السلطان ا

التي تقع يف الشامل الغريب من مهـدان ) هبار(أنشأء هذا اإلقليم واختذ من القلعة املنيعة 
ًمركزا هلم وكان يضم واليات مهدان ودينور وكرمانشاه اإليرانية يف رشقي سلسلة جبـال 

 .زور حتت عنوان جبل اجلزيرة أو ديار بكرزاغروس, وواليات شهر
 القـرن الرابـع  يفستان هو محداهللا ابن املستويف القزوينيُكرد وأول مؤرخ ذكر اسم

ًهـ وكـان هـذا اإلقلـيم جياوررشقـا العـراق العجمـي ٧٤٠عرش يف كتابه نزهة القلوب عام 
ًذربيجان وغربا العراق العريب وجنوبا خوزستان, وكان يضم أًوشامال  ً قضاءا إداريـا )١٦(ً ً

ًوكل قضـاء لـه اسـم مجيـل ولـه ذكريـات, مثـل قضـاء كرمانشـاه الـذي محـل سـابقا اسـم  ً ّ ُ
 .وشهرزور وتقع يف سهل خصب) كرمسني(

 واملصـادر F١E.كان مؤسسها شخصا يدعى زور بـن ضـحاك, ويذكر ياقوت احلموي
                                                 

 ٦٩سيولوجية وتارخيية, ص  دراسة سوُالكرد: باسييل نيكيتني )١(
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قـرن الّانت تشكل حتى ية األصل كُكردالّ لرستان بضمنها إيران ستانُكرد الرشقية تقول أن
وهـي ) اجلبل( من اإلقليم الذي كان العرب يطلقون عليه اسم ًالثالث عرش امليالدي جزء

 F١E.ُكردالمناطق 
بالد ما (ستان الذي ضم فيام بعد اىل تركيا و العراق ُكرد أما بالنسبة للقسم اآلخر من

 وتشـكل أجـزاء F٢E.كـرًفكان يدخل ضمن واليـة اجلزيـرة حتديـدا إىل ديـار ب) بني النهرين
ُكربى من تركية وإيران والعراق وبالرغم من هذا فإن ٌ َ سكاهنا يمتازون بوضـوح مـن حيـث  َ

ّـمــع مديـنــة حتـمــل االـســم نفـســه وقـضــاء ) االين(األـصــالة واللـغــة والـتــاريخ, فقـضــاء 
ـذي كــان تضــم ســابقا ) اليشــرت(أســم ـار ) آتشــكده(ًاـل ـدة الـن ـدا للزاردشــتيني عـب ًأي معـب
 ًضمن القضاء إداريا, وعند الغزو املغويل للمنطقـة كانـت) آردخش( أو )آروخش(ّيسمى
ستان اجلنوبية وفارس تشـمل املنـاطق اجلبليـة مـن زاغـروس وقـد فقـدت عاصـمتها ُكرد

أمهيتهـا خـالل حكـم خلفـاء جنكيزخـان واحتلـت مكانتهـا سـلطان آبـاد ) هبار(اإلقليمية 
 .ّستان الفارسيةُكرد ًمججامن مقرا حلكم

ـــلوهــــذه ال ـــده( شــــيدها الســــلطان) بيســــتون(ســــفوح مــــن جـب  )ّحممدخدابـن
يـة ُكرداليف القـرن الرابـع عرش املـيالدي وكانـت املراكـز املحليـة  )باوجلايتو(املعروف

عديدة تتمتع بنوع من االستقالل واحلرية ولكن خالل القرن اخلـامس عرش املـيالدي أي 
ة وبيـنام احتـل العثامنيـون يـُكردالخالل احلكم الصفوي انفصلت عنها مهـدان ولرسـتان 

 F٣E.أرايض اإلقليم الواقعة عىل ربى جبال زاغروس

                                                 
َّ, وقال إن اجلغرافيني العـرب ٣وجغرافيتها ص  إيران ملحة من تاريخ: بارتولد. ڤ. ڤالربوفيسور )١(

كانوا يدخلون ضـمن حـدود املقاطعـة اجلبليـة إلقلـيم اجلبـال التـي كانـت ضـمنها, ري وأصـفهان 
بيجان وكانـت غالبيـة سـكان ّومهدان ومدن أخرى واجلبال التي تقع شاميل مهدان حتى حدود أذر

 . خالل القرون الوسطىُالكردِهذه اجلبال من 
 ٩تاريخ الكود, ص : التنبيه والرشاف, توماس بؤا: وذكر املسعودي )٢(
 ٧٠, ص ُالكرد: باسييل نيكيتني )٣(
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 أمـا. مـع مركـزه يف سـنندج) أردالن(ستان يطلق يف بالد فارس إقلـيم ُكرد صار اسم
ـة ُكرد ـأن اجلغرافـي ـة الـقـرن الـسـابع عرش, ـف ـا الـتـي مل تظـهـر إال ـمـؤخرا يف هناـي ًـسـتان تركـي

ـرتف  ـن تـع ـة مل تـك ـة العثامنـي ـةاإلدارـي ـات اي ُكرد حتــت اســم والـي ـة والـي ســتان إال بثالـث
 ُكـردالحمافظات هي درسيم وموش وديار بكر, واجلمهورية الرتكية احلالية تتجاهل أسم 

يسـموننا أهـل  ّالفيلييون ُكردالكام نحن ) األتراك اجلبليني(ستان وتطلق عليهم أسم ُكردو
ّري للرشق األوسط حيـث اهنـا وهذه املناطق تشكل العمود الفق) پشتكوه(يعني ) اجلبل( ُ

تقوم يف قلب أسيا الصغرى وحتتل القسم اجلـبيل األكـرب الـذي يمتـد بـني البحـر األسـود 
 F١E).ميز وبوتاميا(وسفوح جبال 

سـتان قبـل املـيالد بعـدة ُكرد فأن هـذا الشـعب الـذي نكتـب عنـه قـد وجـد يف جبـال
 − ٤٠٠يف عـام ) انابـازيس (يف كتابـه)كزينوفـون( كام ذكرهم املـورخ اليونـاين F٢Eقرون,
ًأزعجت قوات الرومـان كثـريا أثنـاء مرورهـا kardukh) كاردو( بإسم  قبل امليالد٤٠١

 .F٣Eًبنفس املناطق تقريبا
 قبـل املـيالد وقـد ٦١٢عـام ) نينـوى(وهم أحفاد امليديني الذين قـاموا بغـزو مدينـة 

ىل غزوات كثـرية ستان شعوب وممالك وقبائل عديدة كام تعرضت إُكرد مرت عىل حكم
ًوذاقت أنواعا من القتل والتهجري واالحتالل, إذ انتصار اجليش اإلسالمي وفتح املنـاطق 

ّ الساسانيني واسـتتب حكـم الدولـة اإلسـالمية ثـم حكـم ية وإيران وقىض عىل حكمُكردال ُ ّ
                                                 

, يـقـول ـبـالد ـمـا ـبـني النـهـرين أو الراـفـدين دجـلـة ٩, الفـصـل األول ص ُالـكـردـتـاريخ : توـمـاس ـبـؤا )١(
 اتوالفر

ـد. ڤ. ڤالربوفيســور  )٢( ـاربخ: بارتوـل ـن ـت ـران ملحــة ـم ـا,  إـي  باللغــة ٥٩, ٣ ص ١٩٠٣وجغرافيتـه
 .الروسية

 .قد حدثت من الرشق إىل الغرب إيران ويعتقد بأن هجرات اآلريني العامة إىل
)٣( Theodor Noldeke: Kardu und Kurden - Bietrage zur Alten 

Geschichte und Geographie (Festschrift fur Heinrich Keipert) ,S. ٧٣ 
- ٨١, Berling ١٨٩٨t. 
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ّاالمويون والعباسيون واملامليك الشداديون ثم املروانيـون الدوسـتكية التـي حكمـت يف 
ـت ١٠٦٩ − ٩٩٠ســتان يف اعــوام ُكرد م الشــاميل مــنالقســ ميافــارقني ( عاصــمتها كاـن

ـار بكــر وا) ســليفان ـث حكمــوا دـي ـوم حـي ـدين ُالـي ـم تعاقــب دول١٢٥٠ − ١١٦٩لراـف  ّ ـث
ـراك  ـة ١٠٠١الســالجقة األـت ـول االيلخانـي ـم١٣٣٦ − ١٢٥٦, واملـغ ـة  ـث ـة املغولـي  الدوـل

ـة  ـة اجلالئرـي ـ. ١٤٩٥ − ١٣٧٠التيمورـي ـرة قوينـل ـة ـق ـة آ١٤٦٨ − ١٣٧٨و دوـل ق ال, ودوـل
 .١٥٠٢ − ١٣٧٨قوينلو 

ًالتي حكمت هذه املنطقة تباعا إىل تأسيس الدولة الصفوية يف اوائل القرن السادس 
 وامتـداد النفـوذ العـثامين ١٥٢٤ إىل ١٥٠١حكـم مـن   الذي إسامعيلّعرش عىل يد الشاه

فويني يف معرـكـة هتم ـعـىل الـصـاإىل املـنـاطق الرشقـيـة ـمـن انـضـول وبخاـصـة بـعـد انتـصـار
ح من وّستان إىل ساحة حرب بني الدولتني لرُكرد , وحتولت١٥١٤ آب ٢٣جالديران يف 

وتركيا العثامنية يف  إيران ستان يف التاريخ بنيُكرد ّالزمن, التقسيم األول الذي تعرضت له
ًعهد السلطان سليم األول, وشهد جزءا من ّ وحتى النصـف ١٥١٤ُستان ولرستان منذ ُكرد ّ

 .ثاين من القرن التاسع عرش قيام إماراتال
ٍ اليوم منترشون يف نواح كثرية لظـروف حيـاهتم السياسـية ُكردالما داخل تركيا فأن أو

مل حيدد هلم مناطقهم بشكل رسمي عىل اخلارطة, وواالقتصادية القاسية التي يعيشوهنا, 
 ُكـرداللتـي يقـيم فيهـا وهي ا. ّغري أهنا كانت ظاهرة موجودة وحمددة أيام احلكم العثامين

ومـن . العراق, إيران, تركيا, سـوريا: واملنطقة موزعة عىل هذه الدوليف الرشق األوسط 
سـتان كـأرض بـدون حـدود لعـدم اعـرتاف ُكردًالصعب جدا حتديـد املنطقـة اجلغرافيـة ل

 .الذكر هبذا الكيانالدول اآلنفه 
امئهم للوطن وتثـار بعـض وكان يشكك يف انت.  يف بناء العراقواُ حيث سامهُكردالو

ـة ُكردالالـشـبهات ـحـول ـقـوميتهم  ـة الـغـراض سياـسـية متـعـددة متليـهـا الـظـروف املحلـي ـي
ُوالدولية يف أكثر األحيان ويف مقدمة هذه األسباب والظروف والعوامل هـو ترشذم األمـة 

التـي وم ١٩١٣ية بطريق رسـم احلـدود الدوليـة يف قلـب وطنهـا الكبـري, ويف العـام ُكردال
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َّ واملعـلـوم أن  الغالبـيـة الـشـيعية ذوبـعـد اـحلـرب العظـمـى األوىل التقلـيـل بـعـددههمـبـرزت 
ً اـملـذهب أيـضـا ومل تـكـن ًرشـقـا ـشـيعة م الـشـيعة والدوـلـة اجلــارة ـهلـنـمـ الفيلـيـني ـُكـردال

 .احلكومة الربيطانية يف وفاق مع الشيعة آنذاك
 مهمـةلية غـري ّإىل جانب تقليص مساحة أراضيهم ومدهنا ومواطنهم األصلية لتعد أق

 .يف تلك الدول وكان من مصلحة الدولة العراقية واإليرانية
م بـالقرب مـن ١٧٤٧ − ١٧٣٦وقد ابعدهم وهجـرهم نـادر شـاه الصـفوي يف العـام 

 يـة أخـرُكرد ًفضال عـن قبائـلُّاللر ُكردالقزوين وإقليم فارس وأطراف كثرية أخرى, أخرج 
وأصول إيرانية وقد جتـىل العامـل السـيايس يف ية ينسبهم إىل العربية ُكردالمن رحم األمة 

 .ذلك
ًالذي كان واحدا من أركان عهد االنتداب الربيطاين من ) ادموند(وقد ورد يف كتاب 

. م١٩٤٥رش املنتهية بالعـام العراق ومستشارا لوزارة الداخلية العراقية طوال السنوات الع
ّرند, يليها اخلط املستقيم املنتهـي بــ َّ أن الطريق السلطانية املمتدة يف كرمانشاه إىل كقال

 ّ األصـلية وبـني ذوي قربـاهمُكـردالّمنديل وهوعىل وجه التقريب احلد الفاصل بـني بـالد 
أولئـك : ّي ثم عاد يف حاشـية الصـحيفة ليقـولُكردالواللك يعدون من ضمن الشعب ُّاللر 
هلهم أثقـل األمحـال ً الذين يشاهدهم الناس يوميا يف بغداد وكان حيملون عىل كواُكردال
ة وليلـة يقومـون مهمـة اسـالفهم بالضـبط قبـل ألـف الذين جاء ذكرهم يف كتاب ألف ليلو

سـتان ُكرد الـذي جـاووا مـن غـرب إقلـيمُّاللـر  ًا وإنام همُكرد ومائتني من السنني هم ليسوا
من  الفيليني ُكردالٍاملعروف باقليم بشتكوه, وقد جتىل العامل السيايس يف حماولة اخراج 

وهو صـاحب ) ادموند(ي بعبارة وردت يف كتابه من بني أهدافه بل واجبات ُكردالاحلريم 
وأن يقلل وبحكم منصبه مـن . الدور الكبري للقضاء عىل ثورة الشيخ حممود حفيد ودولته

ًيـة, متشـيا مـع ُكردالالتواجد الفييل عىل أرض العـراق وكـان ينكـر انـتامءهم إىل القوميـة 
ـراقيتهم وحــرمتهم السياســة الربيطان ـوقهم وـع ـانكرت حـق ـراق ـف ـي اســتقرعليها الـع ـة الـت ـي

اجلنسية اجلديدة للدولة احلديثه واعتربهتم مواطنني إيـرانيني نـازحني إىل العـراق بسـبب 
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ي يف اجلنـوب ُكـردالالرابط القبيل واملذهبي ووشائج القربـى مـن هـؤالء وبـني التواجـد 
ُـيـة مـنـذ الـعـام ُكردال ـهـذه التجزـئـة القبلـيـة وـقـد ـبـدات. واـلـبالد اجلدـيـدة املـسـامة الـعـراق

ـة ١٦٣٩ ـة العثامنـي ـة ـبـني احلكوـم ـدة حدودـي ـع ـعـىل أول معاـه ـد التوقـي ـوب عـن ّم يف اجلـن
 .واحلكومة الصفوية

املربمـة ) لـوزان ( يف اتفاقيـةًستان علی الـدول األربـع قرساُكردالتقسيم الثاين لوتم 
 .ّبني الدول املنترصة يف احلرب العاملية األولی

ـيام يوـجـد ـعـدد ـمـن  ـردالـف ـدول الـتـي نـشـأت ـعـىل أنـقـاض  ـُك االحتــاد يف بـعـض اـل
 .احلديثالعراق ستان يف جمموعها ما يقارب مساحة ُكرد وتشكل. السابقالسوفيايت 

% ٢٥ً مليونـا, مـوزعني بنسـبة ٤٠ إىل ٢٥بـني  ُكـردالوختتلف التقديرات بشأن عدد 
 .وأرمينياسوريا يف % ١٥العراق يف % ٢٠و إيران, يف % ٢٠تركيا, يف 


 والـيـة, وـهـذه ٩٠ والـيـة ـمـن الوالـيـات الرتكـيـة, الـبـالغ ـعـددها )١٩(فـهـم يـشـغلون 

,  أررضوم,أرزنـجـــان: ا الرشـقـــي وـهـــيوجنوـهبـــتركـيـــا الوالـيـــات, تـقـــع يف رشـقـــي 
, آدي يامن, باطامن, )قرا كوسه(آغري ,موش, بينجول, االزيغ,تونجايل, مالطية,قارص
 ّحكاري ,ماردين, أورفا, وأن, يسبدل, بيتليس,سريت, سعرت
 .رشناخ وغريها,) جوالمريك(

 .ومناطق قرب أضنةوأنقرة, َكام يوجد عدد كبري منهم يف واليتي سيواس 
אא

و دهـوك حمافظة سليامنية وأربيل و:  يف املحافظات الشاملية والرشقيةُكرداليرتكز  
ُ والعـامرة حيـث جيـاورون أكـراد والكـوت جزاء من ديـاىل  أ,بغداداملوصل و  وكركوك 

 .زاكروسإيران, إىل الغرب من جبال 
א
يف حمافظـات آذربيجـان الغربيـة  إيـران  حيتلون بصورة مطلقة شاميل غـريبُكردلاف
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ويف جـنـوب . ومـنـاطق ـمـاكو, قـطـور, ـشـاه ـبـور) رـضـائية(إىل الرشق ـمـن بـحـرية أورمـيـة 
وبوكـان, صـاقز, .وسـننداج) أردالن(سـتان ُكرد منطقـة) و صـابالأ(مهابـادالبحرية منطقـة 

ولرسـتان وايـالم كرمنشاه حمافظات . , مريوان, هورامان)جروس(رسدشت, بأنه, بيجار 
 .وكرمانوفارس خراسان ية معزولة يف ردُك وهناك مناطق. وقرص شريين,


 يف تركيـا, ويشـكلون ُكـردالُ بالشامل والشامل الرشقي, حيث جياورون ُكردال يقيم 

ويف احلسـكة  كـم يف إقلـيم اجلزيـرة السـورية حمافظـة ٢٥٠ كـم وطولـه ٣٠ًحزاما عمقه 
نحـو دمشق ويسكن يف . حلب قرب ُكردالوعفرين جبل ) كوبانية) (عني العرب(َمنطقتي 
 .آالف منهمويف حلب, بضعة . الصاحليةِّي, يف حي ُكرد مائة ألف


 .ونخجوانيريفان, حول العاصمة 
א

 .يف منطقة قرا باغ
ـردالـكـام يـعـيش  ـلـُك ـار املــذكورة, إذ توـجـد قباـئ ـا ُكرد  ـخـارج األقـط ـة يف جورجـي ـي

 .وأفغانستان وبعض الدول العربية مثل لبنان واالردن ومرصبلوشستان وباكستان و
:א

  كـانواالسومريونو. ضارةاحل, ففي عرص ُكردالُعرفت املنطقة منذ زمن بعيد بارض 
فكانوا يسـموهنا بكـوريت, األشوريون أما . بكورا, قوتيوم, أو أرض كاردايسمون املنطقة 

 ُكـردالبـأرض العـرب رين, وُكـردبالرومـان بقاردوتشوي, واالغريق بقاردو, والبابليون و
ي يف ُكـردال كان سـلطان سـانجار امللـك "ستانُكرد "يعتقد أن أول من استخدم مصطلح

 .)١٢(القرن آل 
ـهـو ـيـة ُكردالـهـو يف اللـغـة العروـبـة كلـمـة العربـيـة ـغـة ُاملـصـطلح اـلـذي ـيـرادف يف الل

 ).Kurdayetî(ايتي ُكرد أو) Kurdewarî(واري ُكرد"مصطلح 
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אאאאא

א:
° ٣٩و ° ٣٤َعـيـة, تـقـع ـبـني درجـتـي الـعـرض ـسـتان منطـقـة جبلـيـة ذات ـحـدود طبيُكرد

حتدها مـن الغـرب جبـال طـوروس واهلضـبة العليـا ملـا بـني .°٤٦و ° ٣٧َودرجتي الطول 
يـة ُكردالأمـا يف رشقيهـا فتقـع سلسـلة اجلبـال . النهرين, اجلزيرة وجبـال مـاردين السـفىل

 تقـع جبـال ويف اجلنـويب الغـريب,. َوذلك يف الرقعة املحصورة بني بحرييت أورمية ووان
وتبدأ حدود هذا األقليم اجلبيل الواقع جنويب جبـال آغـري أرارات يف أرمينيـا . زاكروس

ممتـدة البحر األسود, وجنوب رشق قزوين من منتصف املسافة ما بني جنوب غرب بحر 
ًوقسـم كبـري مـن رشقـي يـا, أرمينداخل آذربيجان اإليرانية ومجهورية  . الرتكـياألناضـول ً

ّوتنحدر جنوبا حتى مشارف شبه  العليـا فشـاميل العـراق وشـاميل رشقـه اجلزيـرة العربيـة ً
العراقيـة إىل منـديل ّوتنتهي يف اجلنوب بخط ومهـي يمتـد مـن . فالقسم الغريب من إيران

 .اإليرانيةكرمنشاه 
أـلـف ـكـم مرـبـع موزـعـة ـعـىل الـشـكل الـتـايل  ) ٥٥٠( ـســتان ُكرد وتتـجـاوز مـســاحة
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 . ألف كم مربع٢٨٥:  الشـــاملية)ســـتانُكرد قاسملو. حسب رأي د(
 . الف كم مربع١٢٥: ســتان الشــرقيةُكرد
 . ألف كم مربع٧٢: ســتان اجلنوبيةُكرد
 . ألف كم مربع١٨: ســـتان اجلنوبية الغربيةُكرد

 .إضافة إىل نتوءات يف جورجيا وأرمينيا
ستان غنية بالنفط ومعادن أخرى, فالبرتول ينبـع يف منـاطق ُكردإن الدول املقتسمة ل

 ســــريت يف الـشـامل, شــــاه آـبـاد, وكرمنشــــاه يف الرشق, وكرـكـوك, ـخـانقني يف ,ـمتـانبا
ســـتان بـه ُكرد كام أن تركيا غنية بالنحاس لغنـى .يف الغرب اجلنوب, كراتشــوك ورميالن

 .أيضـا
أما معدل العـرض . ستان إذا قيست من الشامل إىل اجلنوب ألف كمُكرد ويبلغ طول

ّجلنويب ثم يتزايد شامال حتى يبلغ  كم يف اجلزء ا٢٠٠فهو  ً ّ  . كم٧٥٠ُ
::

 جبل آغري الكبري − ١
َثم جبل رشكو, يف منطفة جيلو داغ,. م٥٢٥٨ويبلغ ارتفاعه  ّ ُ 

 .م٤١٦٨وارتفاعه 
 آغري الصغري أو أرارات الصغري − ٢

ًا مرتفعة ارتفاعا ملحوظـا, ّستان ولرستان برمتهُكرد ًوعموما, فإن. م٣٩٢٥وارتفاعه  ً
 .م فوق مستوى سطح البحر١٥٠٠ًإذ يرتاوح ارتفاعها بني ألف و 

 .م٤١٦٨َجبل رشكو, يف منطفة جيلو داغ, وارتفاعه  − ٣
 .مدن تقع عىل ارتفاع كبري

ّويف املقابل, ثمة مدن تقع عىل ارتفاع أقل, مثل أربيـل, . م١٩٢٠ بيجار, التي تعلو 
م فوق سطح البحر وتقع عىل ختوم الصـحراء العراقيـة متتـد القسـيم ٤٣٠البالغ ارتفاعها 

ًيـة جغرافيـا مـن آسـيا مـن جبـال أرارات وخلـيج اإلسـكندرونه, ُكردالاألول من املنـاطق 
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ومها كالعروسني متآلفني شاخمني, ويف القسـم اجلنـويب مـن آرارات وعـىل مسـافة أكثـر 
ة مستقيمة من الشامل إىل اجلنوب من الفي فرسخ متتد سالسل جبلية متتد بعضها بصور

ّوكذلك عـدة سالسـل تنحنـي نحواجلنـوب الرشقـي إىل اخللـيج فالقسـم األول مـن هـذه 
 :السالسل متتد عرباحلدود الرتكية اإليرانية وهناك سالسل جبال مثل

 F١Eسالسل جبال زاغروس وطوروس, − ٤
َ مرتا تبدو كاهنا عظـام الظهـر هلـذا الـوطن الـذي يم١٢٢٠طوهلا  تـد عـىل مرتفعـات ً

ومقسـمة . كبريه فوق البالد املحيطة به تشمخ بعض قمم اجلبال وفوق املنطقة املجاورة
ويف رشقي البحريه تتفرق حـوض هـذه البحـرية ) وأن(إىل جمموعتني جبليتني وبحريتني 

عن األقسام العليا من الزاب الكبري وهـذه السلسـلة األخـرية متتـد نحـو اجلنـوب وتكـون 
دتني شاخمتني حتتضـان اروميـة والقسـم الثـاين مـن هـذه اجلبـال اإليرانيـة سلسلتني جدي

وهـي غـري معروفـة ) اغريقـي(وأن هذه الكلمة من أصـل ) زاغروس(وبالد ما بني النهرين 
 .عند الشعوب الرشقية

 آرارات الكبريجبال  − ٥
ُحيث جبل اجلودي وحتى ) ارامار(وتبدأ من منطقة  قدم ١٧٠٠٠يصل ارتفاعها إىل 

 ١٢٨٠:  ويتميز حوض بحرية أرومية بارتفاعاتـه اآلتيـة“تسرتيح عليه سفينة نبينا نوح 
ً مـرت, اوروميـة رضـائية حاليـا ١٤٠٠ أشنو أو شـنو  مرت,١٣٠٠ًحاليا مرتا ساوجبالغ مهاد 

                                                 
 ًمتتد من فارس وشرياز جنوبا إيران , جبال زاغروس جنوب غريب١٠ ص ُالكردتاريخ : توماس بؤا )١(

ّوحتى كرمنشاه ومهدان شامال وجبـال طـوروس جنـوب تركيـة متتـد مـن قيرصيـة وهنـري سـيحان 
سـتان ُ كردني زاعروس رشقا وطوروس غربا تقع سلسلة جبالوب. ّوجيحان رشقا وحتى انطالية غربا

 أصـفهان حيـدها مـن الرشق إيـران تقـع غـربّ لرستان وذكر تقع. وشامل العراق إيران شامل غريب
سيمره مهران دهلران منديل وخانقني والكوت والنعامنية  إيالم ومن الغرب خوستان ومن اجلنوب

 كيلو مرتا ٢١٣٨٤ملركزية ومهدان مساحتها اإلمجايل واملناطق األخرى ومن الشامل املحافظة ا
وتتألف من اقضـية بأسـامء خـرم أبـاد وبـورجرد وإىل كـودرز ويف هـذه األقضـية سـبع عرشة . مربعا

ًقصبة تضم عىل ثالثا وستني جممعا قرويا يبلغ عدده   . قرية٣٤٩٣ً
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اروميـة ) وأن ( مرتا, واجلبال التي تفصل حوض بحـرية١٢٢٠, بحرية اورمية ً مرتا١٣٢٠
زاغـروس  بإسـم  وتعرف اجلبال املمتده إىل بالد ما بني النهـرينليست هلا تسمية مشرتكة

ْوحيـث حيتمـل أن تكـون سـفينة كلكـامش . سـم يونـاين جيهلـة الرشقيـونأّالذي يبدو أنه 
)gilgamesh (واثار القالع وصخورها التارخيية تنترش هنـاك والتـي تشـهد . قد توقفت

 .للبعد التارخيي هلذا الوطن
 . قدم٦٥٠٠نفسها يبلغ ارتفاعه نزلة جبل اجلودي له امل − ٦
 . قدم١٠/٤٠٠جبل نمرود داغ يرتفع إىل  − ٧
 . قدم١٠٬٤٠٠ًوجبل سيبان الذي يتغنى به اجلميع ويرتفع تقريبا بني, قدم  − ٨
  قدم,٩٢٠٠يبلغ ارتفاعه ) PIRAMAGUN ()بريا ماغرت(جبل يف العراق  − ٩

ويمتـد مـن أرارات نحـو لسـنة وتغطي قمم تلك اجلبال الثلـوج خـالل أكثـر فصـول ا
 F١E.اجلنوب وهذه السلسلة تفرق ما وراء قفقاس عن سالسل اجلبال االرمنية

وجبال طوروس التي تتوزع بحر األسـود وبـالد مـا بـني النهـرين أمـا االجتـاه العـامل 
 : اجتاهاتفهو ثالثألنتي طوروس نحو الشامل الرشقي 

ًهـو اجلنوبيـة متوجهـا إىل فـارس الشاميل األوسط وطوروس نحو الشامل الرشقي ف
 تقع املنابع الرئيسه لنهر الفرات يف الوديان التي تتصل بسالسـل انتـى F٢E.وماكو وآرارات

الذي ببتدأ تقريبا من آرارات يف وادي ) مرادسو(ّاألول : طوروس وهو يتكون من النهرين
بـني هـذين وم ويقـع آراس رضرأو الفـرات وهـو ينبـع مـن ا) ره سـوقـ(األشكرت والثـاين 

وـهـو ـجيـري بـصـورة معاكـسـه نـحـو الـشـامل, وأـمـا ) ـبـن گوـلــ(النـهـرين, وسالـسـل جـبـل 
                                                 

 .م١٩١٥ أيار سنة ١٥ يف اجتامع يف مجعية املسترشقني الروس يف: ِوهذه ألقاها مينورسكي )١(
ـرد: ق ف مينورـسـكي )٢( ـات, ص ُالـك ـلة الشــاملية إىل ٢٠ مالحـظـات وانطباـع ـول تتجــة السلـس , يـق

أما اجلنوبيـة فإهنـا تتحـد . ُحيث اشتهرت بعد احلروب التي حدثت يف الفرتة األخرية) ساگانلوگ(
ذي يقـع عـىل احلـدود فتمتـد إىل الربكـان اهلـادي تانـدورك الـ) االداغ(مع آگري داغ وإما الوسطى 

 ).حوايل آواجبك(الاليرانية بالقرب من ماكو 
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يف ) مرادچـأي(ّنحو اجلنوب الغريب, ثم يقرتب : ًوالفرات فهام يتجهان أوال) مرادچأي(
ُمكان ما من منابع دجلة وهو ال يستطيع أن يقطع اجلدارالرقيق حيث يتقرر مصريه حـوايل  ْ

, وبعد احتـاد النهـرين يتكـون أكـرب هنـر يف الرشق األوسـط ) سوقره(خربوت فيصب يف 
ً فرسخا الذي حياول أن يصـب يف البحـر األبـيض املتوسـط متوجهـا ٢٦٧٠وهو الفرات 

نحو اجلنـوب الغـريب إال أن طـوروس يمنعـه, لـذا يتجـه نحـو الرشق وينتهـي يف اخللـيج 
 .العريب

 مـن اإلسـكندرونة هـي اسـتمرار أما السلسة الثانية التي متتد نحـو اجلنـوب الرشقـي
للجـبـال الـسـورية وتـسـمى بسالـسـل ـطـوروس وـهـي متـتـد بـصـورة مـبـارشة نـحـو الرشق, 

ُتتـفـرغ سلـسـلة منـهـا نـحـو الـشـامل, واألـخـرى ـتـرتك البـحـرية ـمـن ) وأن(وـحـوايل بـحـرية 
 الفيليــني, ونــواحي ُكــردالأرايض د اإليرانيــة إىل اجلنــوب والرشق مقرتبــة مــن احلــدو

تتفـرع حـوض هـذه البحـرية عـن األقسـام العليـا مـن ) وأن(رشقـي بحـرية , ويف )كوتورا(
الزاب الكبري وأما هنر دجلـة فقبـل خروجـه إىل السـهول يسـيطرعىل منـاطق أقـل مـن هنـر 

أعىل منها وهي عـىل اجلانـب االيرس مـن جمـرى دجلـة ) چوله مريگ(دجلة ولكن جبال 
لـة وإنـام يصـب يف وسـطها, فـإن  الـذي يتصـل باألقسـام العليـا مـن دجF١E,والزاب الكبري

                                                 
 وعـىل جبـل “التوراتية تارخيية منها استعارت قصة رسو سفينة نبي اهللا نوح منها روايات هناك  )١(

بيـنام تقـول ) أورارتـو(ّآرارات من األسطورة الكلدانية التي تقـول اهنـا توقفـت ورسـت فـوق جبـال 
ّكتب مسيحية وإسالمية وإيزيديـة, اهنـا رسـت عـىل جبـل اجلـودي, والقـران الروايات املحلية من 

التـي يمكـن رؤيتهـا بوضـوح مـن جبـال اورارتـو ) بيقـات(الكريم يذكرالقمة الصـخرية الـوعرة مـن 
ْالشاهقة الشاخمة, وقد اختفت السفينة يف هناك وهذه معجزة قرأنية كام من املفرتض أن يرسي يف 

َاعتـقـد أن ة ـعـىل سلـسـلة مرتفـعـة تقـع ـعـىل زاوـيـة مـن الـسـهول, ـلـذلك السـهل وـقـد اختـفـت السـفين
ّالروايات واألساطري حتمل جانبا كبريا من احلقيقة وعىل قمة اجلودي يوجد مزار ئزار يف كـل سـنة  ّ
ـري يتســلقون  ـال كـب ـديني ـعـىل شــكل احتـف ـن املســلمني واملســيحيني وااليزـي ـه اآلالف ـم ـأيت إلـي ـي

ّ ـقـدم يف جوـحـار ويـقـدمون الـنـذور بقـضـاء ـحـوائجهم وـمـن ـثـم بـشـعورعال قـمـة تبـلـغ ـسـبعة آالف
 .“نوح ونبينا سيدنا بيمجدون 
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) بوتان, خربوت والـزاب األعـىل(األقسام اجلنوبية من طوروس وسواحل دجلة اليرسى 
 .ي يف األزمنة التارخييةُكردالهي الوطن األم للشعب 

ـسـتان عـلـی اـلـدول ُكردوـتـم تقـسـيم ـتـدخل يف األقـسـام الرشقـيـة البعـيـدة واجلنوبـيـة, 
 ّمـة بـني الـدول املنـترصة يف احلـرب العامليـة األولـیاألربع قرسا يف اتفاقية لـوزان املرب

َّوهكذا نرى أن األكراد يعيشون يف الوقت احلـارض عـىل أرض واسـعة عنـد حـدود تركيـا 
ُيـة يف رشقـي بغـداد حتـى آرارات حيـث تتعـدى ُكردالوفارس من مدينة منديل واملناطق  ّ

 ويذكر الكاتب املشهور فتدخل يف قفقازيا يعيش األكراد مع االرمن واألجناس األخرى,
ستان, جملة اجلمعيـة امللكيـة اجلغرافيـة العـدد الرابـع ُكردالكابتن ديكسون يف رحلة يف 

ما بني النهرين . ويف اجلنوب يسيطر األكراد عىل مناطق واسعة إىل هناية السهول. ١٩١٠
 هـذا ّ, وأهنـم مل يقفـوا عنـد)قره سو( أو بصورة أدق F١Eويف الغرب حدودهم هنر الفرات,

ّاحلد وانام أخذوا يزحفون إىل أعامق آسيا الصغرى وأهنم ال يشـغلون املنـاطق اجلنوبيـة  ّ ّ
يف ) قونيـة(ّفقط وإنام هنـاك مجاعـات متفرقـة مـنهم حتـى نـواحي ) سيواس(الرشقية من 

, وهبذه املناطق يصلون إىل البحـر األبـيض املتوسـط, وحتـيط بقسـم مـن هـذه )كليكية(
ّخمة من كل اجلهات, والقسم اآلخر هضـبات جتـري فيهـا العيـون األرايض واجلبال الشا ُ

ـر األرايض ـصـاحلة للزراـعـة حـيـث وـجـود اـملـاء  ُالدافـقـة والـسـهول تروـهيـا االـهنـر, وأكـث
اخلـابور وهنـر الـزاب ) مرادسـو) واحلياة, وحوض دجلة والفـرات وروافـدها املتعـددة,

 .F٢Eاألكرب واألصغر وهنر اخلابورو دياىل
 بال محرينسلسلة ج − ١٠

 ـمـرت ١٠٠٠ً كيـلـومرتا ويف القـسـم الـشـاميل )٦١١(جـبـال محــرين املـشـهوره طوـلـه 
                                                 

ّالكرد الفيلية أكثر املناطق ّإن يقولون أكثر املؤرخيني  )١(  .السابق ما بني النهرينيف  ُكانوا يسمونهُ
متتـد املنـاطق  املجلـد الرابـع مـن الرتمجـة الرتكيـة ويقـول تـاريخ الدولـة العثامنيـة,: ريـخ هـاممر )٢(

تقريبـا ية من بحرية أورومية يف الشامل الرشقي إىل مالطية يف اجلنول الغريب, فيكون طوهلـا ُالكرد
 ٣٩ و ٣٤ كيلومرت, وهي قطـر جـبيل يقـع بـني الدرجـة ٢٠٠ و ١٠٠ كيلومرتا ويرتاوح عرضه ٩٠٠

 . طوال٤٦ − ٣٧عرضا وبني الدرجة 
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ًارتفاـعـا واملمـتـده ـمـن مـنـاطق األـهـواز جنوـبـا إىل حمــور ـخـانقني وقرص ـشـريين ـشـامال,  ً ً
ُوسكان هذه املناطق بناة حضارة البالد منذ أقدم العصـور ومـن أهـم األمـاكن التـي تـوزع 

واليزالون يعيشـون يف أكثـر األجـزاء الكبـرية مـن األرايض العراقيـة  نّالفيلييو ُكردالعليها 
 .F١E)پشتكوه(يف منطقة اجلبل ّ لرستان ستان اجلنوبيةُكرد والبعض واآلخر يف إمارة
ًوصفا دقيقا لنظام جريان الزاب الصـغري يف ) ف مينورسكيڤ(وقد ذكر الربوفيسور ً

ستان كرمانشاه التـي ُكرد  اإلسالمية وحتديف دائرة املعارف) ساوجبالغ (ةمقالته املعروف
 :تستعرضها كام ييل

ـمـن وادي ـهنـر ) دـيـاىل( الـشـامل تفـصـلها سلـسـلة ـمـن اجلـبـال الـتـي تفـصـل ـهنـر يف
ـا فتـحـددها) جاـمـاس( ـا رشـق ـر. ًأـم ـاور والـشـاطئ األيـمـن لنـه ـال كنـك ويف ) جاـمـاس(جـب

ً وغربا وادي ُكردلاِاجلنوب حتيط هبا اجلبال التي تفصل مناطق كلهور وبشتكوه وحيدها 
 .F٢Eدجلة

ـا نعـطـي فـكـرة عاـمـة لـكـم ونـخـترصعن  ـاملعنى ُكرد وأ) اردالن(وهـن ـسـتان ـفـارس ـب
هـذا االسـم وتقـع هـذه  إيران ّ للكلمة الهنا املنطقة الوحيده التي يطلق عليها يفاملخترص

 كيلـو بـني مقاطعـات ٢٠٠املحافظة التـي يبلـغ طوهلـا مـن الشـامل إىل اجلنـوب حـوايل 
ًسـتان العراقيـة جنوبـا وإقلـيم ُكردًشامال السـليامنية وكركـوك ووادي ديـاىل ب) الصاين ق(
ًرشقـا وتتميـز جباهلـا بجامهلـا وشـموخها بانتظامهـا باسـتثناء اجلـزء )مهـدان(و)كروس(

ّالشــاميل منهــا حيــث ال يــزال يشــارك كــل مــن جبــل   يف التكــوين F٣E).هلــچ چشــمه(ُ
                                                 

 وعـىل جبـل “نها استعارت قصة رسو سفينة نبي اهللا نوح التوراتية تارخيية ممنها روايات هناك  )١(
بيـنام تقـول ) أورارتـو(ّآرارات من األسطورة الكلدانية التي تقـول اهنـا توقفـت ورسـت فـوق جبـال 

ّالروايات املحلية من كتب مسيحية وإسالمية وإيزيديـة, اهنـا رسـت عـىل جبـل اجلـودي, والقـران 
التـي يمكـن رؤيتهـا بوضـوح مـن جبـال اورارتـو ) بيقـات(الكريم يذكرالقمة الصـخرية الـوعرة مـن 

 .الشاهقة الشاخمة
 .السابق ما بني النهرينيف  ُ الفيليني كانوا يسمونهُالكردّ إن املناطق )٢(
 املجلـد الرابـع مـن الرتمجـة الرتكيـة ويقـول متتـد املنـاطق تـاريخ الدولـة العثامنيـة,: اريخ هـاممر )٣(

= 
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ـ,)مـكـري(ـسـتانُكردب ـال وإىل اجلـنـوب الـغـريب متـت ـال ) هـلـچ ـشـمه(د جـب وسالـسـل جـب
 مـن الرشق إىل الغـرب وعنـد احلـدود ّ كجان, وكيله رس, عـىل نحـو مـوازكرميان, وداين

العراقية يف جزئها الذي يقع بني كركوك والسليامنية تقع جبال عىل داغ وقره داغ وسكرمه 
م اجلـبيل ويمتـد هـذا األخـري جنوبـا ليلتحـق يف تكوينـه بالنظـا. يف سلسلة متوازيـة, وازم

ُالسائد يف غريب كرمانشاه حيث ال يفصـل أحـدمها عـن اآلخـر إال هنـر ديـاىل ويف شـامل 
والتـي تتجـة مـن اجلنـوب الغـريب إىل الشـامل ) تيلكـو(ًنجد أخـريا سالسـل ) هلچ شمه(

 الرشقي وتنحدر بصورة تدرجيية يف وادي قزل,
 منـه العديـد مـن ّكل من جغتو, وقـزل, وأوزون, وينبـع) هلچ شمه(وينشأ من جبلچ 

ستان وحتيط هبذه املناطق ممرات ووديان وهناك حواجز جبلية يف ُكردالعيون املائية يف 
 وهنـاك F١E).سـفيد رود(اجلنوب والغرب قزل أوزون يطلق يف قسمه السفىل البعيـد اسـم

عوارض طبيعية يصعب التغلب عليها مثل تغطيـة الثلـوج خـالل القسـم األكـرب مـن السـنة 
 .ستانُكرد الت والزراعة يف أجزاءلطرق املواص

ًوأن احلياة ليست كام نعتقد شاعرية بكل معنى الكلمة ولكن الطبيعة قاسية جدا ويف  ّ ُ ِ
الوقت الذي تـرى الثلـوج تتـوج اجلبـال وتسـبب الـربد والصـقيع, فـأن الطقـس يف بعـض 

ًاملناطق حارا وحمرق جدا وبالذات يف اجلنوب تسـتمر االمطـار بـاهلطول بشـكل ك ً ثيـف ً
                                                                                                                              = 

 يةُالكرد
 .ُ عند اررضوم, غؤب جبال ارارات حيث منابع دجلة والفراتجبل بنغول داغ:وتعريف

 .١٢ّقبسات من القوانني الرشعية, ص : ّويذكر السيد حممد عيل الطباطبائي احلسني
ّإسكندر املقدوين أنـه نبـي ولـيس برسـول  − ٢.  بعث إىل قومه يف موصل“نبي يونس بن متى  − ١

 من غـرب األرض شـامل أفريقيـا إىل رشقهـا إىل وهو إمرباطور عاملي من أهل مكدونيا, وقد سافر
نبـي اهللا  − ٣. شـامل العـراق) أربيـل(ّالصني, ورجع جنوبا وغرب افريقا وهي السوداء أنه تـويف يف 

 كـام ذكـره املؤلـف . ولـد يف العـراق وهـاجر إاىل مرص وفلسـطني واحلجـاز“إبراهيم اخلليل 
 . باللغة الروسية٤١٨, ص )ارمينيا يف عهد جوستنيان( يف كتابه ادونتس

 .٢٥األكراد مالحظات وانطباعات ص : فالديمر مينورسكي )١(
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ًمن نوفمرب ترشين الثاين حتى أبريل نيسان ونرى تلك املنطقة الطبيعية قاسية ويبلغ سمك  ّ
ًالثلوج أحيانا ذراعني تقريبا وأكثر صعوبة ولكن يف نفس الوقت يعطـيهم القـوة والصـالبة  ً

حلوان أو الونـد  بإسم ّألهنم أبناء اجلبال, ويوجد يف كرمانشاه رافد آخر لنهر دياىل يعرف
ً ذراعـا وبعـد انحـدار رسيـع ١٩٠الذي يبلغ ارتفاعـه حـوايل ) كريرا(ع منابعه يف جبل وتق

 ويـصـب يف قرص ـشـريين F١E).ورسـبـل)(جلـكـه يـعـيل(يـسـري ـهنـر حـلـوان ـهـذا يف مقاطـعـة 
 .وخانقني ودياىل وبعض املناطق األخرى


الونـد ويقـع ّيعد من املشاريع املهمـة واحليويـة واالسـرتاتيجية املقامـة عـىل هنـر و

ّ, وأنشئ السد ألهداف عـدة منهـا السـيطرة عـىل ً كيلو مرتا١٢٠شامل رشق بغداد بمسافة 
 ألـف هكتـار وإعـادة تنظـيم ٣٠٠الفيضانات وتنظـيم جمـرى هنـر الونـد وتـأمني امليـاه لــ 

 ميكـا ٥٠ّمـن السـد تقـدر بــ ترصيف املحطة الكهربائية لدربندخان وتوليد طاقة كهربائية 
ّأنجز تنفيذ مرشوع سـد وخـزان محـرين . ّىل توفري جو سياحي يف موقع السدإضافة إواط 

 م,١٩٨١وتم تشغيله يف حزيران 
 )كبريكوه (اجلبل الكبري − ١١

 وهـو متصـل بسلسـله جبـال زاكـرس شـامل غـريب ً مـرتا٢٧٩٠يبلغ ارتفاعه حـوايل 
سـامء , ولـه أًكيلـو مـرتا٣)رشـته اصـيل(وجنوب رشقـي, وهنـاك فاصـله بينـه وبـني جبـل 

 كلمة يعنت وF٢E. يف العراق وإيرانُكردالويعرفه ) احلائط(ر, ديواري أي لكيل, وال: أخرى
                                                 

ّوقد وضع جغرافيا هذه املنطقة ويف مؤلفته باللغة اإلنجليزيـة ,٥١ص : F. STARKستارك . ف )١(
ـورك عــام  ـوان ١٩٣٤الصــادر يف نيوـي ـذي نحمــل عـن  THE VALLEYS OF THEم اـل

ASSASSINS AND OTHER PERSIAN TRAVELS. 
 الكلمـة ِ وهـذه٨٠َوبشتكوه وراء اجلبل ص  إيران  جمموعة آراء وطبيعة جغرافية:ذكراملؤلف عيل )٢(

ـة تعـنـي ُ كردـهـي ـة فيلـي ـل(ـي ـل) (رسـب ـون فارـسـية) رأس اجلـب ـاك راي أـخـر يقوـل . رأس اجلرس: ّوهـن
 .املصدر السابق

ًية فيلية وتعني أربعني عينا وينبوعا, ُ كردكلمة: چ هلچ شمه النهـر : كلمـة إيرانيـة وتعنـيوهـي : سفيد رودً
= 
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 ).اجلبل(ًية لغويا يف العربية ُكردال)كوه(
 )دينار كوه(اجلبل دينار  − ١٢

 كيلو مرت, شـامل دهلـران عـىل امتـداد آبـدانان دهلـران ٢٥يقع اجلبل دينار عىل بعد 
ً مرتا وهي مناطق حدودية ويتعلق باألقسام الشاملية ٧٢, وطوله ً مرتا١٩٥٥ويبلغ ارتفاعه 

ًمن إيران, ويشمل أجزاء من حمافظة دياىل وخانقني وبلد روز ومنديل, بعقوبـة وجلـوال, 
ً الفيليني جغرافيا وتارخيياُكردوالسعدية, وبدره وجصان, يف العراق وهذه املناطق لل ً. 

 )كوه اناران(جبل الرمان  − ١٣
احلدوديـة العراقيـة اإليرانيـة عـىل ا اجلبل يف املناطق اجلبلية غرب دهلـران هذيقع 

ولـه ) جنكوله ( وله قنوات مياه وامتداد طبيعي ويصب يف شارعً مرتا١٤٣٥ويبلغ ارتفاعة 
ـيـة ـعـىل ـهـذه املـيـاه ُكردالالعـشـائر أـهـايل املنطـقـة ويـعـيش ُحـيـث  هكـثـريطبيعـيـة ممـيـزات 

 .١٠ وعرض متوسط ٥٠مرت شامل دهلران, وبطول  كيلو١٤املعدنية وتقع عىل بعد 
 )كوه(اجلبل رسخ  − ١٤

ً كيـلـو مـرتا شـامل مـهـران ٣٢ً مـرتا ويـقـع عـىل بعـد ١٠٣٠هـذا اجلبـل يبـلـغ ارتفاعـه 
ًية وجنوبا واآلهنر واملياه اجلارية له فوائـد كثـرية منهـا العـالج الطبيعـي وإسـتخراج ُكردال

 .املياه املعدنية الطبيعية

 
/אאאא

                                                                                                                              = 
 .األبيض
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אאא

 )سياه كوه(اجلبل االسود  − ١٥
ً كيلو مـرتا شـامل رشقـي ١٤ً مرتا وهو عىل بعد ١٠٣٨هذا اجلبل الذي يبلغ ارتفاعه 

منه , نه رجال االعاملويستخرج م) جبل خركي(دهلران وله روابط مع اجلبال األخرى ك
 .املاء الورد واملاء املعدين للرشب وله طعم سكر

 جبل مانشت − ١٦
ً كيلو مـرتا شـامل رشقـي ٦ أمتار ويقع عىل بعد ٢٤٠٩هذا اجلبل الذي يبلغ ارتفاعه 

ّية ومتر عليه جبال وروايس كل رس ُكردال إيالم منطقة , ويف شامل )آب زنكاون) (چشمه(ّ
ولـه روابـط مـع اجلبـال والغابـات ) كـاوه( ويف اجلنـوب الرشقـي )بـانكول(الغريب جبـل 

 .الكثيفة املليئة بالبلوط واألشجار والفواكه املتنوعة
 جبل دالريي − ١٧

ً كيلو مـرتا رشقـي ٣٥ مرت ويقع عىل بعد ٦٠٠هذا اجلبل الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 
مليئـة بـاخلريات والـنعم ية ولـه روابـط مـع اجلبـال والغابـات الكثيفـة وهـي ُكردالدهلران 

 F١E.ُملياه يف القرى املجاوره األخروتصب هذه ا
 )كوه انجري(جبل التني  − ١٨

ـدادات ـتـنخفض  ـه امـت يمـتـد ـهـذا اجلـبـل ـمـن ـكـيالن ـغـرب ويـسـري جـنـوب رشق وـل
                                                 

 .٢٦٨ ص ١شناسنامه جغرافية طبيعة إيران, ج  يف كتابه :جعفري عباس )١(
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ُارتفاعاهتا تدرجييا كلام رسنا نحو املناطق   :يةُكردالً
 F١E. الفيلينيُكردالاطق منورا كوه, وتعيش هذه العشائر يف  اركوازكوه, وبي

. املياه املعدنية والسـاخنةغنية بينابيع ّ لرستان مناطقاليناببيع وعيون املياه املعدنية 
وجد العديد من هـذه الينـابيع التـي تسـتخدم للعـالج وميـاه هـذه البحـرية تسـتخدم تُحيث 

 .وائية والطاقة الكهربائيةُر واألةيلزراعللمحاصيل ا
 وـلـوجني آـلـی أن هـذه البـحـريات أـقـدم ـمـن بـحـرية ارومـيـةوقـد أـشـارت أبـحـاث اجلي

 .التارخيية
:א

 او يف هناياهتا, فتلك التي تقع بني اجلبال  تقع ما بني اجلبالعادةستان ُكرد  سهولأن
إنتاجها الزراعـي بحكـم إن تربتهـا خصـبة  ّإال إهنا غنية يف.  ضيقة يف مساحاهتامتتاز باهنا

 ومـن اشـهر سـهوهلا, .ولوفرة مياه الري فيهـا د عضوية ومعدنية عالية,الحتوائها عىل موا
وقد قامت فيها اشـهر املـدن . سهل شهرزور وسهول گرميان وتلك املسامة بگه رمه سري

 .ية ومنها اربيل وكركوك وخانقنيُكردال
:אאאא 

للزراعـة هـو القسـم اجلنـويب صـاحلة وعىل سهول تروهيـا األهنـار وأكثـر اجلهـات 
ُواجلنوب الرشقي, حيث حوض النهرين الكبريين دجلة والفرات وروافدمها مثل الـزاب 

سـتان الواقعـة يف الشـامل الرشقـي ُكردوأعـىل اجلبـال يف . األكرب واألصغر وهنر اخلابور
فهي مكسوة بالغابات الكثيفة الغنيـة وحماطـة بأوديـة خصـبة, فـرتى النـاس يتجولـون مـن 

واملنطقة حافلة بالقرى واملـدن اجلميلـة . لساكنني والسواح يف الربيع والصيف والشتاءا
ّفأن أكثر األهنار واملياه تنبع من هذه اجلهات, كالفرات وفرعيه ودجلة وروافدها كل هذه  ُ

الـذي يصـب يف بحـر )ّالكـر(فـرع هنـر) القطـور(األهنار جتري نحو اجلنوب ما عـدا هنـر 

                                                 
 .٢٤٥٬٣٠٤٬٣٤٥٬٥٠٢ومتدهنا املتأخر, ص  إيالم :أيرج أفشارسيستاين )١(
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الشـهرية, والـبعض ) وأن(ه واهنارعديدة يصـب بعضـها يف بحـرية قزوين وهناك بعض ميا
عىل رشقي البحرية األوىل بـالرغم ) ببالد األعاجم(اآلخر يصب يف بحرية ارومية الكائنة 

هي قطـر ) ستان الكبريُكرد(ية غنية عن التعريف بجامهلا الصوري وُكردالأن هذه املناطق 
 جبيل كام اشتهر,

ُوفـوق الصـخور ويف املنحـدرات العميقـة حيـث تضـفي خترتق اجلبال بتعارجيهـا 
ّمجاال وتزيد يف روعة تلـك املنـاظر الطبيعيـة كـام أهنـا تسـهم يف خصـوبة أرض الوديـان  ً

 .ًالكثرية ذلك اخلصب الذي يتمثل غالبا يف منحنيات الفرات الكبري
 الغنـي) موش(وهنر الدجلة الذي يغذي ديار بكر واجلزيرة وادي ) اورفة(مثل سهل 

 . بخصبه, ووديان هنر الزاب حول اربيل وكركوكًجدا
ّوهبذ العنارص الطبيعية الكامنه يف كل وتفـاح ) أشـمخان(ستان ولرستان كأزهار ُكرد ُ

) الثـرة(مالطية, وعنب سنجار, وفواكـه وبلـوط مهـران ودهلـران وزرباطيـة وإىل الينـابيع 
 رومـانيس ال يوصـف يف وهنـاك منظـر) مريغـان(التي تتـدفق مـن البنغـول لـرتوي حـدائق 

ًفرتاها دائام آهلة بالسـكان صـيفا وشـتاءا, فهـي مغطـاة , القرية بروعتها ومجاهلا السحري ً ً
 .ّبالغابات الكثيفة كام اهنا تسهم يف خصوبة أرض الوديان

١.א
ُمـن املنبـع حتـى املصـب حيـث الفيليـني  ُكـردالي تقع يف أرايض تال من األهنار ديع ّ

سـم ألوسـمي هبـذا اسـتان اإليرانيـة ُكرد بمنطقة كرمنشـاه يف) داالهو(جبال  قممينبع من 
ّراء عند منابعه, حيث يشـق هنـر  محً إىل شجرة تنبت ازهاراًنسبة  مدينـة خـانقني إىل دلونـاُ
 حول قرى كثرية يف خـانقني )ألون(وجيري هنر .  الصوب الكبري والصوب الصغريجانبي

يف عهـد ) هلـامن وألـوان والـون(أسـامء عديـدة منهـا وينقسم إىل قسمني, وعرف النهـر ب
بـدون حـرف الـدال ) الـون(سـم أالسومريني واللولويني وال يزال يطلق عليه أهل املنطقة 

َّإن للنهر مكانـة متميـزة يف تـاريخ وتـراث أهـل خـانقني . الذي دخل عليه من اللغة العربية
َّحتى إن اسم   هنـر ً مـع هنـر سـريوان ليكونـا معـاويلتقيأصبح مرادفا السم خانقني ) الون(ّ
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ـة خــانقني  ـة بالنســبة ملديـن ـا أمهـي ـراق وأكثرـه ـة يف الـع ـد املائـي ـرز الرواـف ـن أـب ـاىل, وـم دـي
ًنسـبة إىل ) الونـد(وسـمي .وضواحيها الواقعة يف أقىص احلدود الرشقية للعراق مـع إيـران

َم وكان يقصد أن ُ النهر ينبـع .ق ٤٨٦داريوش الكبري ُمنابعه يف جبل الوند حيث منقوشات 
متميـزة يف إن للنهر مكانـة ) أكباتان(القريب من عاصمة املاديني مهدان ) الون(يف جبال 

) الون ( نفسهسمكان باإلرسبيل زهاو ُة بأكملها حيث اسم مدينة قتاريخ وتراث أهل املنط
 هـ بعـد معركـة جلـوالء وبنـي عليهـا١٦م ٦٣٧ّحتى دخول العرب واإلسالم إليها يف سنة 

كالوديـوس (جرس حجري, وتأريخ بنائه غـري معـروف وحيـنام زارهـا الرحالـة الربيطـاين 
ً كـم جنوبـا ويسـمى اجلرس )٦(ًم كان اجلرس قائام عىل النهر بمسافة ١٨١٧يف سنة ) ريج

 ).عرش درجات(أي الـ) ده باية(
 ألـف ١٢٠ويروي النهـر مسـاحات شاسـعة مـن األرايض الزراعيـة اخلصـبة بمقـدار 

 أمتـار مكعبـة يف الثانيـة, ٦كانت املياه تصل أيام فصل الصيف ويف مركز املدينة دونم, و
وهنـاك ) تولـه فـروش(قرى كثرية مثل قريـة . وتغذي وتســقي البساتني الواقعة يف املدينة

واىل منطقـة ) يوسـف بيـك(وفرع بقـرب قريـة ) بل قله(ينقسم إىل قسمني أحدمها يسمى 
) جـوارده(ويمر حول غابـات كبـريه مكونـه منـه منطقـة ) انمرد(اه إجتومنها ب). عرعره(با

أوزون حسـن (هـو مـن أحفـاد السـلطان ) مريزا أوغلو(وسمي النهر نسبة إىل القائد الوند 
اخلـروف األبـيض, لقـد استشـهد  − ق قوينلـوالمؤسـس دولـة آ) السلطان حسـن الطويـل

ًليسمى النهر بعدئذ تيمنا يف إحدى املعارك عىل ضفاف النهر و) مريزاأوغلو(القائد الوند 
ًباسمه وختليـدا لـذكره بنهـر الونـد وهـذه املنـاطق غنيـة بكثـرة الـنفط والغـاز واملنـاجم ,. ِ

 .)١٤٤( ص ٤وذكره الدكتور عيل الوردي يف كتابه ملحات من تاريخ العراق ج , الفحم
٢.ةنكولچא

 وعـرض )٥٠(هلـران, وبطـول ً كيلـو مـرتا شـامل د١٤ الينابيع علـی مسـافة ِتقع هذه
كربونات آلكلور ِيب آلكيمياوي ملياه هذه الينابيع الساخنة هو, بيكم والرتك) ١٠(متوسط 

آلكلـسـية والسليـسـية, والـتـي تنـبـع ـمـن ـبـاطن األرض وأن الـسـباحة يف ـهـذه العـيـون ـيـرتك 
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ًانطباعا مهدئا آلمل اجلهاز العصبي واالمراض نطقـة يف املوجد تو.  واملفاصلزمالروماتي ً
 كوهنـا. ّيرس عمليـة اإلقامـةاح لتـي للسـلتجاريةا واالسواق التالعديد من الفنادق واملح
, )سـاری سـو(, وعـني مـاء )قـره سـو( املنطقة وهي, عـني مـاء ِالعديد من الينابيع يف هذه

وكلهـا عيـون ) جشـمه(وعـني ) بـل سـوي(وعـني ) جنـرال(وعـني ) كاوميش كـيل(وعني 
 .ساخنةطبيعية و

٣.چشمةא
ـافة  ـی مـس ـع عـل ـابيع  ك٣وتـق ـرتا ـشـامل يـن ـو ـم ـاردة) رسـعـني(ًيـل ـا الـب ـز بمياهـه . ٌوتتـم

َّ واملعدة والكبد وازالة السـموم مـن االنسـجة أمراض الكىلِوتستخدم هذه الينابيع لعالج  ُ
 البولـيـة وازاـلـة احلـصـی آلكليوـيـة وـعـالج ـمـرض النـقـرس والتـهـاب ىالعـضـوية واملـجـر
 .ًب والسمنة أيضااملفاصل واالعصا

 
אאאאאאאא

٤.א
ًومعـدل األمطـار يـرتاوح سـنويا . ستان مناخ شبه إسـتوائيُكردوّ لرستان يسود سهول

أما األرايض املنخفضة املنحرصة بني سالسل اجلبال فيرتاوح معـدل . مم٤٠٠و٢٠٠بني
 .ً مم, وقد يصل أحيانا إىل ثالثة آالف مم٢٠٠٠ − ٧٠٠السنوي فيها بني األمطار 

أمـا . وهذه األرايض تغطيها الغابات عادة وجيري خالهلا عدد من األهنار واجلداول
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ًان الوسطى فهو قاري إىل حـد مـا, وقـد يكـون قـاحال, إذ يـرتاوح ستُكرد املناخ يف وديان ّ ّ
َويبـلـغ الفـرق ـبـني درجتـي اـحلـرارة اـلـدنيا .  مـم٥٠٠ و٣٠٠املعـدل الـسـنوي للمطـر ـبـني 

سـتان ُكرد الواقعـة يف شـاميل) كوسـه( مئوية, إذ تنخفض احلرارة يف قرى ٨٠والقصوى 
سـتان اجلنوبيـة إىل ُكرد يف الصيف يفدرجة احلرارة وترتفع .  حتت الصفر٣٥ − ٣٠إىل 
 . يف خانقني٤٥ − ٤٠ يف كرمنشاه, وإىل ٤٥ − ٣٥

ان وانديمشـك وسـهل ولدينا الكثريمن السـهول يف املنطقـة منهـا يف مهـران ودهلـر
 .شريوان

א:אאאא
ستان, هـو االقتصـاد احليـوي للـبالد ُكرد  قطب االنتاج واملحاصيل الزراعية يفُيعد

من مساحة البالد ونساهم يف هتيئة عرشة باملئة مـن غـذاء %) ١٫٥(وبالرغم من انه يشكل
ية و تسعمئة الـف ُكردالق, وتوفر عرشة باملئة من غذاء كل املناطق والعرا إيران البالد يف

ملـيـار ـمـرت مكـعـب ـمـن املـيـاه ) ٧٫٣(رايض الزراعـيـة اخلـصـبة,وـمـرت مرـبـع ـمـن افـضـل األ
ِمليار مرت مكعب مياه جوفية ايضا, ولذلك مع كل هـذه امليـاه )١٫٣(السطحية, وان يكون ً

من غذاء الـبالد واكثـر مـن عرشة باملئـة %١٠ وتوفري الزراعية اخلصبةيض اراملتوفره واأل
من الغابات الكثيفـه واالشـجار والنخيـل وتشـتهر  من املحاصيل الزراعية والنباتية وهناك

 ـمـرت ـطـول ٢٠٠٠و٥٠٠ـهـذه املـنـاطق الغنـيـة يف الغاـبـات واالـشـجار يـصـل ارتفاعـهـا اىل 
ـل واحلنـطـة والـشـعري والـتـني ـوط والنخـي ـا البـل ـرية يوـجـد فيـه ـات كـب ـاك غاـب ـان وهـن  والرـم

وخمتلف أنواع التفاح والعنب املختلفة والربتقال واللوز والفستق وحب الشجر ومجيـع 
 .انواع اخلرضوات والفواكه
ـة ويف  يف ـهـذهتـنـوع املـنـاخ واـهلـواء واـملـاءلوان الوـجـود اجلــبيل و  املـنـاطق الغنـي

 هنـاك اكثـر هـذه املنـاطقً, النـاس بشـكل كثيـف امجـااليستقطب هلا مناخ علالصيف جي
 ٥٠٠ مـن باالشجار والنخيل والغابات الكثيفة وتصل طول الشـجرة وارتفاعهـا زروعةامل

لـوز والفسـتق واجلـوز واحلنطـة الويكثـر انـواع البلـوط والتـني والرمـان و. ً مرتا٢٠٠اىل 
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والشعري ومجيع احلبوبيات والفواكه واخلرضوات املوسمية وان الوجود اجلـبيل وتنـوع 
 يف الصـيف يؤموهنـاجيعـل النـاس ّ لرسـتان ذه املناطق الغنية يفاملناخ واهلواء واملاء هل

 الناس بشـكل كثيـف واكثـر االرايض مزروعـة وهنـاك ويكثر فيها ً مجيالًاويكون هلا منظر
 هكتـار غـري ٢٠٠/١ /٠٠٠ غابـات فيهـاوجـدت إيـالم  هكتار يف منطقة٤٦٩٠٠٠اكثرمن 
هكتـار غـري مليئـة ١٠٥٠٠٠الم  إيـولرستان غابات ويف إيالم وباقي االرايض يف,مشجرة 

هكتـار غابـات ٢١٥٠٠٠,)نيم انبـوه(غابات غري صاحلة نوع منمن ال ٢١٥٠٠٠بالغابات 
تتعـرض % ٥للطـرق % ٢٠ إيـران واملنتج االمجايل للبلوط غرب% ٧٥املحافظة وحدود

%  ٩٠ طن ومـع االسـف ٣٥٠اىل الزالزل واملحصول السنوي من البطيخ والرقي حدود 
 سنة كانت حتت تاثري العوامل املوثره يف ٣٠وقبل ) انبوه ونيمه انبوه(د غري صاحلة بوجو

يـة احلدويـة للـدمار ُكردالاملنطقة منها احلرب العراقية االيرانية وتعرضـت هـذه املنـاطق 
 .شجار والنخيلشامل وتدمري البنية االقصادية ومنها املدن والقرى والغابات واأل

 .٩ص,  اقتصادي واجتامعي ايالمبررسى,وذكره قسم حتقييقات روستايى
−אא
سـتان ولرسـتان الغنيـة بجميـع الثـروات النفطيـة واملعـادن ومشـتقاهتا, ُكرد مناطقو

 لزـعـه ـتـانىوالـقـري الطبيـعـي االـسـود , وهـنـاك عيوـنـا للبرتوكيمياوـيـات لالـسـفلت الطبيـعـي
منـذ سـبعني .مـوال اجنبيـةأس سـتثامرات ورؤوإ او )الرساميل(االسثامر فيها واستقطاب 

ًعاما ً كان مصفاة وهي تأخذ النفط من منطقة نفت شهر ويف إنشاء مصفاة كرمانشـاه والتـي 
ِتصدر او يتوسع عملها اىل مئة ومخسني الف برميل نفـط يوميـا, ومقـدمات احـداث هـذه  ً
املـصـفاة ـتـوفرت وخصـصـنا ـهلـا االرض اخلاـصـة ـهبـا, وـقـد قاـمـت رشـكـة إيرانـيـة ايطالـيـة 

ذت اجلدول الزمني إلنشاء املصفاة وبدأت بانجازها, وخالل االربع سـنوات القادمـة اخ
 جممـعـات برتوكيمياويـة كـبـرية, ويف الـعـام ـلـدينا ثـالث. ِونفـتـتح هـذه املـصـفاةسنسـتثمر 

ـرة اخــرى,إذا املجمعــات  ـوليمري نفتتحــه ـم ـوم ـب ـث اي البـل ـتح املجمــع الثاـل ـادم نفـت ًالـق
يـة تشـمل املـادة اخلـام ملـواد الغسـيل ومـواد االسـمدة ردُكالالبرتوكيمياوية يف املناطق 
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من ثـم كـل الصـناعات التـي عتبار الصناعات النفطية اخلفيفة كاليوريو والبوليمري, وهنا با
ـل ـي موجــودة يف ـك ـا ـه ـع اليـه ـة . ســتانُكردوّ لرســتان يمكــن ان نتطـل الصــناعات اخلفيـف

ـة وغــري ال ـنفط ايضــا, وصــناعات معدنـي ـة واـل ـل القــري الطبيعــي, ًالبرتوكيمياوـي ـة مـث فلزـي
ًوهناك صناعات ايضا يف جمـال طـب االعشـاب .واالسفلت الطبيعي, وصناعة السيارات

ويف توفري الكثري من االعشاب النادرة يف املجال الطبـي, وهنـاك الكثـري مـن الصـيدليات 
 الطبية العشبية

 مـنـاطق ـلـربام الـقـدرات الـتـي متتلكـهـا وامكانـيـة تـصـدير ونـقـل ـهـذه االمكانـيـات اىل
ًعىل سبيل املسافة بني كرمانشاه مثال ونقطة خرسوي احلدودية مع العراق, وخط . اخرى

ـسـكك حدـيـد يتـصـل ـهـذ اـخلـط اىل خرسوي واىل اـلـبالد املـجـاورة ـكـالعراق, اذن ـخـط 
وافضل بوابة . بيض املتوسطوسط والبحر األسكك احلديد اىل العراق و حتى الرشق األ

ارخيهـا اىل بة وديايل وتعود هذه البوابة القديمة التي يعـود تللعراق هي بوابة خرسو, بعقو
ً حالـيـا حـجـم البـضـائع الـتـي ترـسـل خرسوي او بـشـكل ـعـام ـعـن طرـيـق اىل مـئـات الـسـنني

سـتان العـراق يعنـي ُكرد العراق كم هو حجم هـذه املـواد ومـا هـي نسـبة, العائـدات? اىل
 ).كم٣٥٠(لدينا

سـوق  ة يف احلدود االيرانية العراقية وهـووهي احد اكرب االسواق التجارية املوجود
ـز خــان( ـذي يشــكل )بروـي ـيم%) ٣٠(,اـل ـن صــادراهتا اىل اقـل ـذه , ســتانُكرد ـم ـون ـه وتـك

 "شـوش مـي" والبوابات االخرى مثل ابة برويز خان, اما احلدود االخرالصادرات عرب بو
كـون  وباقي البوابـات احلدوديـة مـع العـراق ت"تيليكو" يف "شيخ صالح" و"نوسود"يف 

فيـهـا مـثـل االـسـواق االـخـرى وان ابـنـاء الـشـعبني ـلـدهيم خصوـصـيات وثقاـفـات مـشـرتكة 
حوايل مليار تم رشاء هـ, )١٣٨٦,١٣٨٥(وقواسم مشرتكة,ويف العامني املاضيني اي يف 

وبكميـات بالغـة وكبـرية مـن املـواد ,  واإلنشـائيةاملـواد الغذائيـة ستان منهاُكرد دوالر اىل
 .النفطية ومشتقاهتا

ّ مرة أخرى بأن منطقة تشايونو )بريد وود( م ومن بعده ١٩٦٧ عام )كالدويل(كد ويؤ
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 من أهم مصدري النحـاس يف العـامل, وثبـت بأهنـا واحـدة ًجتعل تركيا حاليا التيية ُكردال
وقـد ظهـرت فيهـا األدوات .من أهم منطقتني يف العامل كانتا أول من أقامتا صناعة للحديد

ـرن اخلــامس ـل النحاســية يف الـق ـع قـب ـرن الراـب ـة يف الـق ـل املــيالد, واألدوات الربونزـي  قـب
 .امليالد, أي قبل ألفي عام من ظهورها يف أوربا

:אאא
ـ ـاطق يف كورـسـتان ذات ـت ـرية ذات ااملـن ـار الكـث ـديم, وحتـظـى باآلـث ريخ حضــاري ـق

املراـكـز الـسـياحية الـتـي الـطـابع الثـقـايف اىل جاـنـب الطبيـعـة اخلالـبـة, وـلـذا فـهـي ـمـن أـهـم 
ًبامكاهنا ان تستقطب عددا كبريا من السياح, نظرا لتمتعها بمناخ معتدل ومناظر رائعـة مـن  ً ً

ـي تغطــي ـات واهنــار واخلرضة الـت ـارات والشــالالت, مرتفـع اضــافة اىل  الســهول واملـغ
املتنزـهـات والغاـبـات واـجلـزر والـقـالع التأرخيـيـة واملـسـاجد واالـسـواق, ـكـام وحتـظـى 

ية بـانواع النباتـات والبسـاتني املختلفـة املليئـة بـانواع الفواكـه يف اطـراف ُكردالطق املنا
 .املدينة

 وجغرافية املناطق النفطيـة والزراعيـة واجلبليـة وهنـاك يف املنـاطق اجلبليـة مجيـع 
ـة  ـواع االحجــار الكريـم ـيض ﴾crssbeddingاـن ـر واجلــص االـب  والســرياميك واملرـم

ًجلبلية فيها الكثري من الكنوز والذهب اضـافت مجـاال خالبـا واالسمنت البناء واملناطق ا ً
ًذه ااملـنـاطق ونـظـرا للجيولوجـيـا املوـجـودة ـلـالرض اـضـفت ـمجـاال آـخـرا اىل اجلـمـع ـهلـ ًً

جلميلة وكأهنم لدهيم خصوصيات املطلـني عـىل اجلبـال اسكان وبفضل هذه اجلغرافية 
ـا الـسـياحة واآل ـان واالـهنـر, ومتـعـددة االـعـراق, وفيـه ـان والودـي ـار القديـمـة, وـكـل الودـي ـث

والـصـحاري واجلـبـال الطبيعـيـة, ـهـذه آـثـار طبيعـيـة جـيـدة مـثـل العتـبـات املقدـسـة واالـثـار 
القديـمـة واجلـبـال الـشـاخمة واـملـدن التارخيـيـة اجلميـلـة وبـيـت الـنـار يف ـختـت ـسـليامن, 

ـسـتان مـثـل مـسـجد ـجـامع ارومـيـه واملـسـاجد ُكرد واملـسـاجد الـكـربى املوـجـودة داـخـل
ً خوي وباقي املدن واحد هذه اآلثار املوجـودة وهـي ثمينـة جـدا يف شـامل املوجودة يف

 .كركليساّ لرستان بإسم حمافظة
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:אאא
ِي يف هذه املنطقة لدهيم طاقات برشية عالية كلهـا متعلمـة ويمكـن ان ُكردالالشعب 

ًتقدم خدمات جلية يف بدءا من الزراعة والصناعة ونظرا  ول يف لصـاحلة العمـل األلرتبة الً
ثـر مـن مليـون ومئتـني الـف نسـمة, ومـن احـدى املنـاطق التـي أك وفالحونـا ًيكون مثمـرا

يعيشون فيها هي صناعة الزراعة والصناعة املتطورة موادهـا االوليـة تبـدأ مـن املحاصـيل 
لبان ولدينا املواد الغذائية لدهيا الرتبة االوىل يف كل انحاء كورستان وكذلك من ناحية اال

والتعليب, وكل املواد اللبنية والزراعية التي يمكن ان تبدل وتأخذ الشكل الصـناعي هلـا, 
 وبحـد ذاتـه ال يشـبه اي انتـاج يف كـل انحـاء تصـدر مـن التفـاحاليوم قسمنا هذه االعامل, 

البالد, مئة اىل مئة وسبعني الف اىل مئة وثامنني الف طـن نصـدرها اىل البلـدان املختلفـة 
 الصادرات نصدرها كسلع صناعية, وكذلك اللحوم وااللبان واحلليـب لـدينا وبعض هذه

مصانع تقوم بتصنيعه وتغليفه وتعليبه, اذن فصناعة االغذيـة هنـاك صـناعة السـكر مصـانع 
يعملـون %) ٣٤(كبرية يف هذا املجال وبعض ابناء السـكان يشـتغلون يف هـذه املشـاغل, 

ًيعملون يف القطاع اخلدمي ايضـا, ولـدهيا %) ٦٠(يف الصناعة, و%) ٢٢(يف الزراعة, اي 
املياه الكثرية وهذا ما يساعدها لتكـون افضـل منـتج للمـوايش واالغنـام, واالبقـار وتربيـة 

اتني والكـروم وأنـواع األشـجار املثمـره والبسبساتني اخلضار والفواكهة فيها و الدواجن,
والنحـل, ويوجـد أنـواع مـن ّ والتي تساعد عىل تقـدم فـن تربيـة دود القـز ,وأشجار التوت

ـروف ـدبس وعـسـل العـنـب واملـع ـة يف املجــاالت . العـسـل واـل ـاك صــناعات تركيبـي وهـن
ـة  ـن االحذـي ـا ـم ـل الفخــار والســجاد ونوـع ـة مـث ـاك الصــناعات اليدوـي ًواملســتويات, وهـن

, هذه بعض الصناعات اليدوية وتوجـد ماشـية وتوجـد الصـوف يمكـن ان نقـول "الگيوه"
 .ل السجاد والگليمهي من افضل الصناعات مث

:א
 ونسـبة ًقليلـة جـداية ُكردال عدد املتعلمني يف املناطق  أنوبعض االحصائيات تقول

 اوالتقدم والتكنلوجي الزمن ودخول عامل التمدن وبمرور ٥%٤/٤٧االمية وصلت حدود 
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م ـبـدءت ١٩٩٠زداد التعـلـيم وـفـتح اـملـدارس والتعـلـيم وتوـسـعت مجعياـهتـا ويف ـعـام او
ـيم  ـة التعـل ـو.ـغـري املتعلـمـنيل%) ٤/٥٢(محـل  ـسـنة ١٤ − ١٦بعض االـعـامر ـمـن الـسـن ـل

) ١٤ − ٦(اميـني وبـني افـراد املتعلمـني%) ٨/٣٧(ً سنة تقريبا ١٥وبني عمر %) ٣٦/٨٠(
 .أمي%) ٤/٧٥( يف القرى واالرياف %٤/٣٧سنة ونسبة االمية يف املدينة 
 :مقدمة إىل املوضوع

 عىل أسس علمية, مسـتندة إىل مصـادر تارخييـة معـززة دراسة التاريخ البد أن تكون
بأدلة تارخيية حتى تكون هناك نتائج علميـة منطقيـة وهـذه احلالـة هـي مـا حتتاجـه دراسـة 

 .ستانُكرد وُكردتاريخ ال
 .يُكردوهناك نجاحات ومشكالت ومعوقات يف املجتمع ال

−אא
 وهـنـاك ـمـن رـيـاض األطـفـالدارس وت مرحـلـة بـنـاء اـملـأـيـة ـبـدُكردالويف املـنـاطق 

 وطـالب احلـوزرات العلميـة ,العلمدراسة وطلب  يشجعون ابناءهم عىل المناملتعلمني 
ـن الكســبة ـاك ـم ـاءهم اىل , وهـن ـون ابـن ـة يبعـث ـدهيم امكانـي ـيس ـل ـاملون والفالحــون ـل والـع

 . يسموهنم ذو الدخل املحدود,املدارس
−אא

 سـتانُكرد ية جامعـات خاصـة هبـم ولكـن يف اقلـيمُكردلاليس هناك يف كل املناطق 
ـهــ ـهـذه ١٣٥٥ويف الـعـام ) دايـمـرورى(جامـعـة  إـيـالم هـنـاك جامـعـة كرمانـشـاه ويفإـيـران 

 حـدث ١٩٦٠ويف العام ) ماجستري(و) ليسانس(اجلامعة كان تعطي التحصيالت العلمية 
فـوق (شـهادة يحصـل عـىل لانقالب تعليمي بفتح كليـة الزراعـة والطالـب يـدرس سـنتني 

 .فتح املجال لبناء املدينةيحتى )ديبلوم 
 السـليامنية, ولكـن منـذ أما يف أقليم كودستان العراق فكانت اول جامعة هي جامعـة

 ّالفيلييـون ُكـردالأمـا . كـل االختصاصـاتأسست جامعـات كثـرية هنـاك ويف  ١٩٩١عام 
ن فـأهنم التحقـوا سـتاُكرد  ال تقـع ضـمن حـدود اقـاليم التـيدهم يف املناطقوجوبحكم و
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ًبجامعات خمتلفة مبكر جدا وهناك الكثري منهم قد تعلـم وختـرج وحصـل عـىل شـهادات 
عالية من ارقى اجلامعات يف العامل وال يزالون يامرسـون دورهـم الرائـد يف املجتمـع يف 

 .خدمة البرشية
مة  من املناطق التي جيب االلتفات اليها منطقة حمروعدويف مراحل التقدم ال تزال ت

ـك ـا شــابه ذـل ـم يعيشــون يف املــدن, %) ٦٥(ويف كرمانشــاه حــوايل . او ـم ـن ســكان ـه ـم
منهم يعيشون يف القرى واالرياف, ومعدل ونسبة املتعلمني قبل انتصـار الثـورة %) ٣٥(و

وهناك سـتني . وارتقى هذا املستوى%) ٨٨(ًوحاليا وصلت هذه النسبة اىل %) ٥٩(كانت 
نقارهنـا قبـل الثـورة هـذا العـدد يصـل اكثـر مـن اربعـني الف طالب جـامعي, واذا اردنـا ان 

 .ًضعفا
:א

يـة اكثـر ُكردالهناك مشاكل كبرية ومعوقات يف املجتمع والعامل ولكـن يف املنـاطق 
ًزداد يوميا رغم وجود طاقات شبابية هائلة ولكـن احلكومـات ي حجم البطالة ًمثالًترضرا و

املة من اخلارج ويعطوهم العملة الصعبة ويبقـى املـواطن  اليد العكانت تستورداملتعاقبة 
 وبعد ثامن سـنوات مـن احلـرب ] والزراعيةم ان هذه املناطق الغنية بالنفطبدون عمل رغ

,اي %)٩٠(العراقية االيرانية واحلرب والثانية والثالثة مع دول التحالف كان معـدل النمـو 
م كـان ١٩٩٠سـتان يف عـام ُكرد ة يفتقدم عىل الربنـامج املقـرر ومتوسـط البطالـ%) ٦٠(
 . البطالةتزايدت ٢٠٠٤اية عام باملئة, ويف هن%) ١٥(وصلت البطالة اىل %)٦(

א:אא
وطبيعة حياة الرحاله يف العراق عندما يذهبون إىل خارج املدينة يكون معهـم قطيـع 

يـاة ويـذهبون إىل اجلبـال من االغنام واملوايش ويعيشون يف املناطق التي توجد فيهـا احل
يـة وهـذه املنـاطق ُكردالمهران ودهلران ودشت عباس وهنر الوند : (واالهنار القريبة مثل

جـدون ووالعـراق وي إيـران يتواجد فيها املياه واالهنار يف املناطق الشاملية احلدودية بني
قهم يف مناطق خانقني وبلـدروز ومنـديل, جلـوالء, بـدره وجصـان, زرباطيـة وهـذه منـاط
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التعلـيم والصـحة   يف قطاعـاتيعرفوهنا جيدا ورغم مـا يعـانون مـن مشـاكل حياتيـة كثـرية
 F١E).والكهرباء واملاء وسائر مستلزمات احلياة األخرى

:אאא
 يعيـشـون يف ـُكـردالـسـتان أـمـة متجانـسـة وـهلـا ـتـاريخ عرـيـق, وُكرد يوـجـد ـعـىل أرض

 للغايـة يف املـايض سـهلةوالصـغرية ويتمتعـون بمكانـة عاليـة وِمعظم هذه املـدن الكبـرية 
واحلارض واملستقبل عىل أرض الواقع رغم سعتها عند احلدود مع الدول األربعة, تركيـا 

 .ًي فطريا الوالء للوطن والدين والقوميةُكردالوالعراق وإيران وسوريا, واختذ الشعب 
َّنطقـة قبـل فجـر التـاريخ راينـا أن ي يف املُكـردالْوقد أردنـا أن نتحـدث عـن الوجـود  ً

ًالوطن األول هلذا الشعب العريق يقع يف مديات أوسع وأبعد من ذلـك رشقـا وغربـا ً ّ مـن . ّ
ّحيث إن   :ُ مقسمون من حيث املكانُكردالُ

الغربيـة ولرسـتان  إيـران ستان تركيا وجبالُكردوهم يسكنون اهلضبة العليا الرمينيا و
 .يةُكردال

 ّالفيليـة  بـالدُكـردالدم منذر املوصيل فقـد حـدد يف كتابـه العـرب وّأما املؤلف املق
  العراقيوأشارعباس العزاوي. ّالفيليةوجنوهبا هي بالد  إيران الكربى غربّ لرستان بقوله

ّأثنـاء رشوحهـم املختلفـة يؤكـد الواقـع السـكاين   الفـييليُكردواملؤرخون الوجود أن ال
ة يف منطقة كرمانشاه وايـالم وكهكيلويـة وبـوير امحـد  الفيليني وبنسب متباينُكردالتواجد 

 F٢E.وممسني وبختياري وجهار حمال وأصفهان وشرياز
وتعيش جمموعات كبرية منها يف القسم اجلبيل وهم يسكنون ما بني العـراق وإيـران 
ًأي الرشيط احلدودي بـني البلـدين مـن منطقـة خـانقني شـامال وإىل الـبرصة جنوبـا يقطـن  ً

ًـسـتان غرـبـا ُكردُمـنـذ زـمـن ـقـديم يف اـقـص اجلـنـوب الرشـقـي ـمـن منطـقـة  ّيـيـونالفيل ـُكـردال
ًواإلسكندرونة وجبال طوروس صوب البحراألسود شـامال واردهـان وآراس, رشقـا مـن  ً

                                                 
 .٢٢٥اهليئة العلمية فرنسا يف إيران, ص : دوموكان زاك )١(
 .٢٩ − ٢٧خوزستان, ص أنظر إىل : أيرج أفشارسيستاين )٢(
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ّجبال الوند حتى آراس ويف اجلنوب حتى الفـرات وفـارس واألهـواز وخراسـان وكرمـان  ّ
  املوجـودين يفُكـرداللغـريب يضـم مجيـع َّوكيالن وقزوين وغريها, تشري إىل أن االقليم ا

 .داخل العراقوإيران 
אאאאא

منترشون يف نواحي اجلنـوب إىل الشـامل يف منطقـة واسـعة عـىل  ني الفيليُكردالن إ
مدينـة خـانقني وكـالر . ًتـداءأرض اآلباء واآلجـداد, وتشـمل احلـدود العراقيـة اإليرانيـة اب

 السعدية ومدينة جلوالء و بعقوبة والتون كوبريوشهربان و
و .  سكاين يف مدن وحمافظـة بغـداد واحللـة والكوفـة والديوانيـةوجودوكذلك هلم 

 .يف املناطق اجلنوبية العامرة والبرصة وعيل الغريب والكوت والنعامنية
א

احلجـاج بـني سميت واسط هبذا االسم نسبة إىل مدينة واسـط التارخييـة التـي بناهـا 
وقـد اختلـف املؤرخـون يف تـاريخ بنـاء مدينـة ) واسـط القصـب(هاسـامويوسف الثقفـي 

 . م٧٠٥ − ٦٩٤ هــ٨٦ − ٥٧واسط, لكن معظم إشـاراهتم حترص تـاريخ البنـاء بـني سـنة 
تقع حمافظة واسط يف اجلزء اجلنويب من املنطقة الوسـطى مـن العـراق بـني خطـي طـول 

ـحتـدها ـمـن الـشـامل العاـصـمة .٣٢ − ٣١, ٣١ − ٧٥ وخـطـي ـعـرض ٤٦ − ٣٦ ٤٤ − ٣٢
وـمـن ـيـة ُكردالّ لرـسـتان مـنـاطقبـغـداد وـمـن الـشـامل الرشـقـي حمافـظـة دـيـاىل وـمـن الرشق 

اجلـنـوب الرشـقـي حمافـظـة ميـسـان وـمـن اجلـنـوب حمافـظـة ذي ـقـار وـمـن الـغـرب ـحتـدها 
كيلـو مـرت مربـع وتشـكل نسـبة  ) ١٧٠١٢( الكوت تبلغ مساحة .حمافظتي بابل والديوانية

 جممـوع سـكان املحافظـة ويبلغ.٢كم) ٤٣٧٫٠٧٢٫٠٠٠(من مساحة العراق البالغة % ٤
نسمه ويقدر عدد سـكاهنا يف الوقـت  ) ٦٨٧٣٥٤ ( ١٩٩٧حسب آخر تعداد للسكان عام 

 سـكاهنا ونسـمه ) ٨٥٣٦١٨) ( البطاقة التموينيـة( احلايل حسب إحصائية وزارة التجارة 
 . الفيليني والعربُكردالاالكثرية من 

وحدة إدارية بني قضـاء وناحيـة وهـي ١٧حتتوي عىل الكوت الوحدات اإلدارية يف 
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 :يتكاآل
א

 : كل منارتبط هبيو)مركز املحافظة(
 ناحية شيخ سعد − أ

 )العروبة ( وتسمى أيضا ) الدجيلة ( ناحية واسط  − ب
 كـم واسـتحدثت ٥٠تقع ناحية شيخ سعد جنوب رشق الكوت وتبعد عنهـا بمسـافة 

الناحيـة ,كيلو مرت مربـع١٧٩١ وتبلغ مساحتها ١٩٣١الناحية بموجب إرادة ملكية يف سنة 
واخلرض مثـل البـاقالء )احلنطـة والشـعري(بخاصـة حماصـيل احلبـوب  ذات طابع زراعـي
ـا ـار والبامـي ـة .واخلـي ـاك أيضــا مديـن ـارخيي والرتاـثـي هـن ـة الـكـوتيف اجلاـنـب الـت  التارخيـي

لقضـاء أيضـا .)املنـارة( هو شائع عنهـا عنـد أهـل املنطقـةأو كام ) آثار واسط ( واملسامة 
ذات ـطــابع زراـعــي ومتـتــاز املـنــاطق الريفـيــة فـيــه ـبــبعض الـصــناعات الـشــعبية خاـصــة 

وتزرع فيها حماصيل احلنطـة والشـعري والـذرة الصـفراء والقطـن ) حياكة السجاد(احلياكة
 الناحيـة خاصـة واخلرضاوات واألعالف مع وجود عدد كبري من البساتني ويعتمـد أهـايل

 .تشتهر احلفرية بحقول الدواجن واألسامكوالريف عىل تربية األغنام واألبقار 
 ٣من ابرز املزارات يف الناحية مرقـد اإلمـام التـاج يقـع جنـوب رشق الناحيـة بنحـو 

 عند  عليهسريا عىل األقدام وهو أمر متعارف كيلو مرت وتكون الزيارة هلذا اإلمام بالذهاب
 .قةأهايل املنط

١.א
 :رتبط به كل منيو) غرب دجلة ( قع ي
ناحية األحرار احلسينية قضاء النعامنية, ويطلق عليه من قبل أهل املدينة القدماء  − أ

و مرت وحيده من الشامل الغريب ل كي)٤٥(يقع القضاء شامل مدينة الكوت بنحو ) البغيلة ( 
 ,ـنـه وـبـني قـضـاء الـشـوميل يف حمافـظـة باـبـلاـلـذي يـشـكل ـحـدا فاـصـال بي) ـهنـر اـملـالح ( 

.  كيلـو مـرت مربـع١١٠٣ وتبلغ مساحته ١٩٢٣استحدث القضاء بموجب إرادة ملكية عام 



 ٩٣  الفيليينكُردستان وتحديد موقع الكُرد وجغرافية كُردالتوزيع الجغرافي لل]: ٢[الفصل 

 

يف القضاء رضيـح الشـاعر الكبـري أبـو الطيـب املتنبـي الـذي يبعـد إىل الشـامل عـن مركـز 
 من التالل  األثري شامل غرب املدينة وهو" النجمي "هناك أيضا تل . كم٢املدينة بنحو 
يتميز القضاء بكونه حلقة الوصـل بـني املحافظـات اجلنوبيـة وحمافظـات .األثرية املهمة

الفرات األوسط ومنها النجف وكربالء ويعد طريق النعامنية الشوميل مـن الطـرق املهمـة 
واملنـاطق بدرة وللزوار وهو أيضا يرتبط باحلدود العراقية اإليرانية من خالل طريق كوت 

الفيليني ُكـردال وهذه املدن معروفة مـن قبـل العـراقيني السـاكنيني هـم مـن .االخرية ُكردال
 .والعرب
 العائـدة إىل وزارة )غابـات النعامنيـة)(غابـات الروضـان(يف القضاء هناك مرشوع و
 كـم ٢٠وتقـع جنـوب النعامنيـة بمسـافة .)احلسينية(ناحية األحرار وتسمى أيضا .الصناعة

الناحية حتاذي مـن الغـرب . كم٣٨وت مركز املحافظة بنحو واىل الشامل الغريب من الك
جنـوب الناحيـة هنـاك حقـل .حمافظة الديوانية ويفصلها عنهـا هنـر املـالح وهـور الـدملج

هناك أيضا جمموعة من الـتالل األثريـة تقـع إىل اجلنـوب الغـريب مـن .النفطي) األحدب(
 .املدينة منها تل الوالية وتل األخرض وتالل أخرى متناثرة

٢.א
قضـاء احلـي, يقـع القضـاء عـىل ضـفاف هنـر : رتبط به كل منيجنوب الكوت ويقع 

وـهـو ـحيـاذي ـمـن .  ـكـم٤٥الغـراف إىل اجلـنـوب ـمـن مديـنـة الـكـوت ويبـعـد عنـهـا بمـسـافة 
يـشـتهر القـضـاء . كيـلـو ـمـرت مرـبـع١١١١وتبـلـغ مـسـاحته ,اجلـنـوب أيـضـا حمافـظـة ذي ـقـار

بعض منـهـا حـتـى اآلن مـثـل حياـكـة الـسـجاد والبـسـط بالـصـناعات الـشـعبية الـتـي ـمـا ـيـزال اـلـ
وحياكة العباءة الرجالية, صناعة الرسوج وأدوات احلراثة وسواها من الصناعات الشـعبية 

ـة ـد الـصـالح ـسـعيد ـبـن .والفلكلورـي ـرز املراـقـد واـملـزارات يف القضــاء مرـقـد العـب ـمـن اـب
 .“بن جعفرالعكار بن اإلمام موسى ومزار السيد  äجبري

ـو  املباركــة يف ة احلــي انطــالق الرشارة األوىل لالنتفاضــة الشــعبانيةشــهدت مديـن
 . وكانت أول مدينة تنطق منها االنتفاضة عىل مستوى العراق آنذاكم١٩٩١عام
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وتقـع عـىل اجلانـب الغـريب لنهـر الغـراف ) حمريجـة (ًاناحية املوفقية وتسمى حملي
وهـي حتـاذي مـن .م كـ٢٥ كم وجنوب الكـوت بنحـو ٢٠واىل الشامل من احلي بمسافة 

ناحيتها الغربية منطقة أل بدير التابعة إىل حمافظة الديوانية ومـن اجلنـوب الغـريب حتـاذي 
 .تعتمد الناحية الزراعة وتربية املوايش.ناحية الفجر التابعة إىل حمافظة ذي قار

٣.
 :قضاء بدرة احلدودي وترتبط به كل من

 ناحية جصان − أ
 ناحية زرباطية − ب
 ٧٠قضاء بدرة, يقع القضاء إىل الرشق من مدينـة الكـوت ويبعـد عنهـا بمسـافة  − ت

 كيلـو ١٨٣٥وتبلـغ مسـاحة القضـاء ية ُكردالّ لرستان مناطقكم وحياذي من جهته الرشقية 
ويقـع إىل الشـامل مـن مركـز املدينـة ) تـل العقـر(من أهـم املواقـع األثريـة فيهـا.مرت مربع
قصف والتدمري خالل احلـرب العراقيـة اإليرانيـة ورحـل  املدينة تعرضت لل.كم٢بمسافة 

ها خالل سنوات احلرب إىل مدينـة الكـوت ومـدن أخـرى يف املحافظـة منغالبية السكان 
 يـة مـنُكردال وهـو هنـر يـأيت مـن األرايض )الكـالل(من ابرز الشواهد فيها هنـر .وخارجها
ـع منســوبه خــالل موســم األمطــارّلرســتان  ـدرة تشــتهر)ويرتـف ـة ـب ـل مديـن  ببســاتني النخـي
طة إىل راق وإيـران ويشـهد حركـة جتاريـة نشـهناك معرب بدرة احلدودي بني العـ.والفواكه

تشتهر مدينة بدرة بوجـود مقـالع .تاريخجانب دخول وخروج الزوار من كال البلدين عرب ال
هلذه املواد وتعد من املدن الرئيسة يف العراق ) كسارات ( احلىص الرمل وهناك معامل و

 .نتاج احلىص والرمليف إ


 اسـتحدثت الناحيـة . كـم١٥تقع إىل اجلنوب الغريب مـن بـدرة وتبعـد عنهـا بمسـافة 
تتميز املدينة كوهنا مشـيدة عـىل تـل مـن املـزارات فيهـا .١٩٢٩بموجب إرادة ملكية عام 

 .وشيخ سلامن, “ الكاظم  موسىأبو احلسن بنمرقد  وäيثرب عيلمرقد 
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 . الزراعة وتربية املوايشتعتمد الناحية عىل
 كـم رشق الكـوت ١٨ الذي يمتد من غرب الناحية إىل حوايل )هور الشوجية(هناك 

وهو من املسطحات املائية التي تتسع خالل موسم الشتاء نتيجة سـقوط اإلمطـار ونـزول 
 .مياه هنر الكالل


ناحيـة ( : سميتم١٩٩٨ام عويف ال ّالفيلية  أهلها باللهجةويتحدث يةُكرد ي مدينةوه
 كم وهي تقـع )١٨( تقع زرباطية إىل الشامل الرشقي من بدرة وتبعد عنها بمسافة )الذهب

 املديـنـة تعرـضـت إىل اـخلـراب واـلـدمار ـخـالل اـحلـرب ,ـعـىل اـحلـدود العراقـيـة اإليرانـيـة
ـة وكاـنـت مرسـحـا ـة اإليرانـي  للقـتـال ودـمـرت بـسـاتينها وـهـدمت منازـهلـا وهجرـهـا ًالعراقـي

 .نالسكا
)א(

 كـم ٤٥الكـوت مركـز حمافظـة واسـط و حمافظـة  كم عن ٩١قضاء بدرة مدينة تبعد 
 ١٦١٨٩ كـان ١٩٤٧خـانقني, عـدد نفوسـها عـام وعـن مدينـة  كـم ٧٥منديل و مدينة عن 

 يـةُكردالاللغـة واللهجـة نسـمة تتحـدث  ٥٨٠٠أعـدادها مـن اكثـر بدون التوابع التي تبلـغ 
 .ية والفارسيةُكردالة والديالني ّالفيلية

إـمـارة اعتـمـدت الدوـلـة العباـسـية نـظـام االتابكـيـات, وـكـات ـبـدرة ـحـارضة ًوتارخيـيـا 
مـؤرش يف قسـم الـواردات العباسـية عـن هـو كام ية ُكردالّ لرستان السوره مريية من اتابكية

كلهـا فـوق  إيـران ّاحلاليـة التـي كانـت تسـمى بـالعراق العجمـي إذ إن إيران املنطقة داخل
ٍبة بمسافة مليون كم تبدأ من منطقة باي طاق وخارجها من رسبل ذهاب باجتاه مهران هض

َّبد راه"سميت . ُجنوبا ودخوال إىل كرمانشان  التي تعني الطريق السيئ كام يفرسهـا عبـد "ُ
هضبة خيرتقها ممر ضـيق ) بدرة(مدينة وخلف  الرزاق احلسني يف كتابه عن مدن العراق,

ٍ إىل أن الفارس ال بـد أن يرتجـل كـي خيرتقهـا خلفهـا مبـارشة واد جدا, كانت تصل احيانا ْ ََّّ ُ
بيات التي صارت مركـزا لنشـوء دويلـة من َّخصب جدا غري أن املميز يف هذا الوادي قربه 
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فـسـموها القزلـبـاش فتـحـورت إىل ) جوـلـك(القزلـبـاش والـتـي امـتـدت لتـصـل ـشـامال إىل 
 .ًقربات إىل السعدية, وبدرة مدينة قديمة جدا

ّوتتحدث األساطري اهنا القرية التي مجع منها احلطب إلحراق النبي إبراهيم اخلليل 
وبدرة عـامرة .  من قبل نمرود حسب الكتب العربانية ولذلك سميت بالطريق السيئ“

 مـن التمـور واحلمضـيات النـادرة مياههـا عـىل رابيـة يسـقيها هنـر كبـري ًببساتني تنتج ثامرا
ّ غـري اهنـا تتحـول إىل )الكالل(تسمى سم االمطار هناك هنر  ويف موجريانه موسمي فقط,

ّاملبازل اإليرانية مما أدى إىل استفحال امللوحة وانتشار السـبخ يف املدينـة بفعل هنر مج 
 ضـيقة وبيوهتـا مبنيـة مـن الطـني وتسـقف بجـذوع النخـل ومعظمهـم اقربـاءوأزقة املدينة 

بالتجـارة والزراعـة املدينة آشتهرت . العامدية يف حمافظة دهوكهي  كام لبعضهم البعض
 .بل كانت تنتج املعدات اخلاصة بالزراعة كافة وصناعة األثاث املنزيلال 

ولرسـتان سـتان ُكرد لقد كانت بدرة بمثابـة سـوق حـرة للتبـادل التجـاري بـني عشـائر
وبغداد فهم جيلبون احليوانات ومشتقات احلليب ويأخذون االقمشة والشاي التي كانـت 

تأكدوا من وجود حوض نفطـي كبريحتـت املدينـة, وملا ها جريمة كربى دمات تعاحلكو
نفطيـة والتـي كانـت السـبب أن أسـفلهم ثـروة ُفأظهروا العنرصية واملذهبية لينسوا النـاس 

سـتان وقـد ُكرد  عـن املـدن اجلنوبيـة مـنُكـردالاألساس لشن احلمـالت املنظمـة البعـاد 
النظـام مـن ذلـك  ومل جيـد ُكـردالتوعبهم السـكان اسـشيعية اسكنوا املنطقة عشائر عربية 

فانحـدروا  سـهلة عـىل أهـايل بـدرة )السورة مرييـه(إىل التعريب فلم تبق أسامء فأئدة جلأ 
 التجـار, فصـاروا مـن جتـار نيالفيليـ ُكـردالاخـواهنم مع الشورجة ببغداد للعمل يف سوق 

 Kurds, Turk )ب تـرك عـرُكـرد(كتابـه  وردت يف )ادمونـدز (السوق املهمـني يقـول

and Arabs  م الـذي كـان واحـد مـن أركـان عهـد ١٩٥٣مـن ترمجتنـا للكتـاب لنـدن
وبمركزه التايل مستشارا لوزارة الداخلية العراقيـة طـوال السـنوات . االنتداب عىل العراق

 الفييل عىل أرض وجودم وهو صاحب الدور الكبري من تقليل من ال١٩٤٥املنتهية بالعام 
َّية وقـال أن الطريـق إىل السـلطانية املمتـدة مـن ُكردالانتامئهم إىل القومية العراق بل ينكر 
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ّكرمنشاه إىل كرند, يليها اخلط املستقيم املنتهي بـ منديل وهو عـىل وجـه التقريـب احلـد  ّ
 يعدون من ضمن  الذينواللكُّاللر  همؤ االصلية وبني ذوي الرحم اقرباُكردالألف بينبالد 

ل أن عىل العرب أن ال ينسـوا حقوقنـا يف نفطهـم ألننـا مكنـاهم يف ي, ويقوُكردالالشعب 
 الذين مل يكونوا يعلمون بأهنم جيلسون يف مدن جوفها نفـط ال ينضـب ُكردالّالعراق ضد 

ًبقي أن نذكر أنه عىل بعد كيلومرتين من مدينة بدرة آثـارا . إال مع آخر برميل نفط يقـال هلـا ّْ
التـي ّأي النار التي أما بسبب ما ذكر عـن اهنـا حطـب النـار ) ئاكر(ية ُكردال وب"العقر"اليوم 

 اوالهنا كانت تشتعل مثل كركوك أو دكوك التي صـارت “إبراهيم جلبت حلرق النبي 
 .يتهاُكرد داقوق النكار


كم من ناحيـة الشـامل ويمـر هبـا  ٥٧بغداد تقع باجلهة الرشقية من العراق وتبعد عن 

وتشتهر بزراعة احلمضيات بجميعها, ومن توابعها قضاء دجلة الذي يصب بنهر هنر دياىل 
 الـذي يشـتهر بزراعـة الرمـان وخـانقني ومـن النـواحى ,ً املقدادية حاليـا, شهربان,روزعبل

ّويوجد فيها أيضـا سـد ديـاىل باإلضـافة إىل بحـرية ) قزانية(التابعه هلا ناحية منديل وناحية  ً
 حـوض محـرين منطقـة حمـددة دويعـ. ىل الذي ينبع مـن داخـل اراضـيهامحرين وهنر ديا

للمحافظـة واحلـدود اجلنوبيـة الرشقيـة محـرين وذات شكل معيني وتشكل سلسلة جبال 
 هنـر ديـاىل إىل  حـوضيقسـمللحوض وهـي عبـارة عـن حـزام واسـع الرض احلـوض, و

ـقـاطعني ـشـاميل ـغـريب وجـنـويب ـغـريب وتنـحـدر اـلـتالل برـفـق ـعـىل ـجـانبي النـهـر باـجتـاه 
ـريب  ـوب الـغ ـة واجلـن ـوميتني العربـي ـا الســكانية ـعـىل الـق ـاىل بطبيعتـه ـوي حمافظــة دـي حتـت

ـان ُكردالو ـز القوميـت ـث ترتـك ـرتكامن حـي ـة إضــافة إىل اـل ـة يف بـعـض ُكردالُـي ـة والرتكامنـي ـي
لشاملية من املحافظـة يف منـديل ومدينـة خـانقني, ويتجـاوز عـدد سـكان ديـاىل املناطق ا

: ًأوال دن ـقـي دـيـاىلاـملـوهـنـاك بـعـض ني,  الفيلـيــُكـردالواغـلـبهم ـمـن .  ملـيـون نـسـمة١٫٢
ـة, ـخـان بـنـي ـسـعد, هبـهـب, ـوالء, الـسـعدية, اخلــالص,  العـظـيم, بعقوـب املنصــورية, جـل
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 F١E.خانقني, الوجيهيه, هبرز
١.

ة ُبنـدر نيجـني, حيـث أكتشـفت البعثـ بإسـم نة يف خارطة الدولة البابليةّيرد ذكر املدي
 فيها أول قنطرة يف العامل تعود إىل سنة ألف ومخسامئة م١٩٦٦األثرية الربيطانية يف عام 

كانت منديل متميزة بأنواع من الفواكـه يسـموهنا . سنة كام ذكره الدكتور هبنام أبو الصوف
ر األزرق والقرنفيل ودقـل بـادمي واخلرضاوي, ورماهنـا لـيس  بثامر اجلنة مثل التمُكردال

ومنـديل مدينـة تارخييـة يرضب  يف كـرب حباهتـا ومـذاقها احللـو احلـامض ًهلا مثيل مطلقا
وفيها العديد من االثار ًتارخيها عمقا يف القدم وقد عدت مدينة جتارية ألهنا ملتقى الطرق 

ًي بابا طاهر اهلمداين فضال عن مـزارات ُكردالر التارخيية والدينية كام أن فيها مزار الشاع
 وتضم هذه املدينة بني طياهتا تقسـيم أثنـي مجيـل تعـايش عـىل ’أبناء األئمة األطهار 

مدى تارخيها بوئـام وانسـجام ومل يسـجل يف تارخيهـا أي نـوع مـن اخلصـومة العرقيـة أو 
ام اآلخـر كـان مـن أهـم االثنية أو املذهبية فالقاسـم املشـرتك القـائم عـىل املحبـة واحـرت

% ٨٠ الـذين يشـكلون ُكـردالًسامهتا االجتامعية وعالئقها املختلفة فهي تضم فضـال عـن 
م و ١٩٤٧م و ١٩٣٤مــن الســكان بموجــب اإلحصــاءات الرســمية الصــادرة يف اعــوام 

 .م, العرب والرتكامن١٩٥٧
ودها ُوتعرضت املدينة كباقي املدن املتامخة حلدود العراق العريب حيث متثل حد

سـتان العـراق إىل اقسـى اجـراءات التطهـري العرقـي ُكردإحدى حماور احلدود اجلنوبيـة ل
ُالعرقي والتي اختذت شكال منظام يف عهد النظـام البائـد حيـث جـرى وسياسات التطهري  ً ً

م ١٩٥٧توزيـع اسـتامرات تغـيـري القوميـة ـبـاالكراه حتـت تزييـف ـسـجالت النفـوس لـعـام 
 )كـربات(ات والقرى وجرى استبداهلا بأسامء عربية فقريـة وتغريت أسامء املدن والقصب

أدت احلـرب العراقيـة  أصـبحت العروبـة وغريهـا, وقـد )وبتكـوكر( ) متوز١٤(أصبحت 
                                                 

 .٣١٧ ص ٢العراق بني االحتاللني, ج : املحامي عباس العزاوي )١(
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ُاإليرانـيـة إىل ـتـدمري املديـنـة بالكاـمـل حـيـث انتـهـت إىل هـجـرة اآلالف ـمـن أبـنـاء املديـنـة 
ّوبعقوبة وبغداد كام سـبق أن تـم ًبنزوحهم مجاعيا إىل املناطق املتفرقة كبلد روز وكنعان 

بعد مصادرة امواهلم وأراضيهم الزراعيـة وال ) القره لويس(التهجري القرسي ألبناء عشرية 
ّبد من   والقاضية بتطبيع األوضاع يف املنـاطق التـي )١٤٠(املطالبة برضورة تطبيق املادة ُ

رضـت إىل املسـح تعرضت إىل التغـري الـديموغرايف يف النظـام املقبـور واملـدن التـي تع
 .واالبادة عرب التاريخ

٢.
غنيـة بحقوهلـا النفطيـة وعريقـة بتأرخيهـا وقـادرة المدينة خانقني اجلميلة ببسـاتينها و

 مدينـة التـآخي  وهـيبعطائها من أرضها وهنرها اخلالد وثرواهتا, وعامرة بحبهـا ووفائهـا,
 .والسالم

يـة احلدوديـة ُكردالاملنـاطق احلـدود مـع تقع مدينة خانقني ضمن دياىل بالقرب من 
 ثـاين أكـرب مدينـة نفطيـة يفهـي  د ألـف نسـمة, وتعـ١٧٥تقدر نفوسها بحـوايل . يرانامع 
عـىل مصـفى الونـد ذي طاقـة  ينـةاملدوي تـًستان العراق حاليا بعد مدينة كركوك, وحتُكرد

 .ً برميل يوميا١٢٠٠٠إنتاجية تقدر بـ 
كمنطقـة مـن املنـاطق املهمـة التابعـة  إيـران اريخًذكر اسم خانقني أيضـا يف كتـاب تـ

ـع اـسـرتاجتي وجتــاري  ـرين وكاـنـت ذات موـق ـي حكـمـت ـبـني النـه ـانية الـت ـة الساـس للدوـل
هـم سـكان )الغـوزيني(وإن)غـوزي( إيـران بإسـم وعسكري مهم, وذكر اسـمها يف تـاريخ

ًدورا  متثـلمدينتي خانقني ومنديل, وقد سميت مدينة خانقني يف عهـد الدولـة الصـفوية و
 ُكـردالواملدينة تضم جمموعات عرقية ودينية خمتلفـة و.ًكبريا يف تطور الزراعة والصناعة

 فيها بعض العوائل املسيحية املتكلمـة بالرسيانيـة ويـتكلم اكثريـة سـكان هم األغلبيةكام 
 من هلجات داناللورية والكلهرية والگورانية, واألخريتان تع ّالفيلية مدينة خانقني اللهجة

 .يةُكردالاللغة 
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א 

ْأردنا أن نرشح أي مدينة من هذه املـدن يف العـراق وعـدد سـكاهنا وأهـم مـدهنا إذا ف
 .البتتفوق يف مجاهلا وسحرها اخلسّالصناعية دون شك الزراعية و

يعـدو احلقيقـة حيـنام مل عبد الكريم قاسم أن الزعيم وذكر الكاتب عبد اجلليل فييل 
م ١٤/١٠/١٩٥٨ املصادف ربيع اآلخرمن األول يف ّأكد للوفد الفييل الذي زاره لتهنئته 

املنـاطق التـي تبـدأ مـن الضـفاف َّبقولـه أن  ّالفيليـة ُكـردالسـكان رشق هنـر دجلـة هـم بأن 
 .F١Eُ منذ القدمني الفيليُكردالالرشقية لنهر دجلة هي موطن 

ًمغطـاة باالعشـاب والـورود أمـا حاليـا فهـي يف السابق ية ُكردال املناطق ِوكانت هذه
صحراء مل تزرع لعدم وجود املاء فيهـا ويظهـر مـن القنـوات واثارهـا بأهنـا كانـت مأهولـة 

 F٢E.تالل عديدة وخرائب قرب صالح ابادبالسكان كام توجد 
ًستان عىل الدول األربعة قرسا يف اتفاقيـة لـوزان املربمـة يف احلـرب ُكرد وتم تقسيم
 .F٣Eالعاملية األوىل

                                                 
 .١٧ي ورشحيتنا الفيلية, ص ُالكردشعبنا : عبد اجلليل فييلاألستاذ  )١(
 وذكر رشـيد ياسـمي, أن منـاطق فـارس ٧٧ − ٧٦من زهاب إىل خوزستان, ص : هنري راولينسون )٢(

 ُالكردولرستان من 
 بتهجري قرسي أكثـر مـن ١٩٨٠ل احلرب العراقية اإليرانية قام النظام البعثي يف العراق سنة من خال )٣(

 ألـف شـاب وجـرب ٦٠٠ي فييل وصـادرة امـواهلم املنقولـة وحجـز شـباهبم أكثـر مـن ُ كردميليون
= 
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وذلـك .م يف اجلنوب١٦٣٩ية منذ عام ُكردال ّالفيلية وقد بدأت هذه التجزئة للمنطقة
 .F١Eلعثامنية واحلكومة الصفويةعند التوقيع عىل أول معاهدة حدودية بني احلكومة ا


אאאאאא


אאאאאא


אאאאאא

                                                                                                                              = 
 .عليهم املواد الكياموية وقتلوا ظلام وعدوانا

 ٩٥٣طبـع يف لنـدن ) KUR DS, TURKS AND ARABS: ( وتـرك وعـربُ كـردكتاب )١(
ـيم ـاب يف إقـل ـن ترمجــة الكـت ـة ـم ـة الثانـي ـل ُ كردراجــع الطبـع , يف املــتن ٧, ص ١٩٩٩ســتان, أربـي

 .واحلاشية



 ١٠٢ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

 
אאאא

:אאא
ْفأنه من الصعب والواقع أن نوجد إحصـائيات دقيقـة لتعـدادهم وال يمكننـا أن نـذكر 
ًرأيا قاطعا يف هذه املسألة نظرا لفقدان األسباب والوسائل الكافية ملعرفة العدد الصحيح  ً ًِ

ًيبـا للحقيقـة بالبحـث يف مجيـع ًسـتان أننـا نسـتطيع أن نـذكر شـيئا قرُكرد وّ لرستان لسكان
األحصاءات العديدة والتقديرات املختلفة التي صدرت إىل األن يف هذا الشأن وال تـنس 
ّأن احلوادث واهلجرة من املدن إىل القبائل كانت حتصل يف أعقاب كل وباء يعصف يف  َّ

ًدائام جتاهل , وأن احلكومات الظاملة املتعاقبة تتعمد واآلخرني احلية بني ُكردالاملناطق 
ّاألمم األخرى وشعوهبا وذكر الكاتب نجـم سـلامن فـييل تعـدادهم, إال أن كـل املصـادر  َّ

ًعام ويذكرون أرقام فعال أقـل ١٠٠التارخيية تذكر التعداد القديم الذي مىض عليه أكثر من 
من احلقيقة بكثري, وهذا حيتاج إىل دعم من مصادر موثوقة لعرضها أمام منظامت الـدفاع 

 F١E.القوميات واألقليات املتآخيةعن 
                                                 

 ).٣٥رحلة گروته ص : (هوگو گروته )١(
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 يف طهـران ُكـردالبثالثة ماليني نسمة ويتواجـد  إيران وقد يقدر تعداد نفوسهم داخل
 F١E. السكان القدمى يف االقسام اجلنوبيةُكردالويشكل , ومجيع مناطق مهاباد احلالية

 ومنطقة ويف مدينة كرمانشاه وعيالم وإسالم أباد وكرند غرب ومناطق مهاباد احلالية
ِكاروس وقسم من اذربيجان وبعـض األجـزاء القريبـة إىل هـذه املـدن ويف هـذه املنـاطق 

 .ً كيلو مرتا عىل احلدود اإليرانية العراقية٤٠ إىل ٢٠ًالطويلة نسبيا وبعرض 
ِ إن هذه املنطقة التي يتواجد فيها الوجود  ي السكاين وطن أجـدادهم القـدامى ُكردالَّ

 .يف بالد األعاجم
ُال خيتلفون عن اآلخرين ألهنم مـن جنسـهم وقـومهم مـن حيـث اللغـة والـدين وهم  ّ

وهـم ) َهيـةَالعيل الل(ية مجاعات ُكردالواملذهب لكوهنم شيعة وهناك يف بعض املناطق 
. ُمـن حيـث العقيـدة ولكـن ينتمـون للعـرق نفسـه فقـط ّالفيلية ال ينتمون إىل هذه الرشحية

ً ونـظـرا ـملـا ـجـرى عـلـيهم ـمـن F٢Eقـسـام اجلنوبـيـة, الـسـكان الـقـدامى يف األـُكـردالويـشـكل 
ُ يف العراق تعـدادهم مـن حيـث ُكردالَّاحلوادث واهلجرة القرسية من قبل األنظمة نجد أن 

 .الوجود السكاين يف أكثر من حمافظة يف العراق
ي يف الدولـة العثامنيـة ُكـرد وإذا ما أخذنا بنظر االعتبار وجود مليون وسبعامئة ألـف

ًوإذا فـأن نفـوس  , إيـرانالعاملية األوىل باإلضـافة إىل وجـود مليـون آخـر يفقبل احلرب 
. يُكـرد ي بصورة إمجالية بـني مليـونني ونصـف املليـون إىل ثالثـة ماليـنيُكردالالشعب 

 : كام ييلم١٩٣٠ويقدر كتاب حوايش رشفنامة, طبعة القاهرة 
 : يف هذه الدولُكردالنفوس عدد 
 ١, ٥٠٠, ٠٠٠ : إيرانيف
 ٢٥٠, ٠٠٠ :الحتاد السوفيايتيف ا

                                                 
 .٨اقوام لر, ص : إسكندر أمان اهلي )١(
 .٢٥ ومالحظات وانطباعات, ص ُالكرد:  ف مينورسكيڤ )٢(

 ٨٠كتابه ص يف جعفري عباس ذكر ورشح 
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 ٤, ٥٠٠, ٠٠٠ :يف تركيا
 ٥٠٠, ٠٠٠ :يف العراق
 ٢٥٠, ٠٠٠ :يف سوريا

 يف تركيا بأربعة ماليني ونصف فيه الكثري من املبالغـة وينبغـي ُكردالإن تقدير نفوس 
ي يف ُكرد  مخسة مالينيُكردالإنقاص هذا العدد إىل النصف وبذلك يصل جمموع نفوس 

ية وهـو ُكردالوهنا التقدير مماثل للتقدير الذي ذكرته بعض األوساط . ارمجيع هذه األقط
 يف العـــــــــراق و ٧٤٩٬٣٨٠ يف ســـــــــوريا و ٢٨٩٬٩٤٠ تركيـــــــــا و ٢٬٩٨٧٬٩٦٠
 يف ارمينيا, وهذه األرقام تعود إىل ما قبل احلرب ٦٠٠٬٠٠٠و  إيران  يف١٬٣٠٠٬٠٠٠
ي تعـرض هلـا هـذا الشـعب  ولكن الكوارث واخلسـائر يف األرواح التـF١E.العاملية األوىل

ْ ومـن املفيـد أن F٢E.ُمنذ تلك احلرب مل تعوض بالزيادة التي حصلت يف نفوسه فـيام بعـد
نشري إىل أدق إحصائيه نرشت عن التوزيع السكاين للعراق وهي مستمدة من االحصاءات 

 ونرشـهـا األـسـتاذ حـنـا بـطـاطو ـعـىل ١٩٤٧الرـسـمية الـتـي أجرـهتـا احلكوـمـة العراقـيـة ـعـام 
 F٣E: يت اآلالشكل

  %٥١٬٤ ٢٣٤٤ ٠٠٠الشيعة العرب 
  %١٩٬٧  ٩٠٠ ٠٠٠السنة العرب 

  %١٨٬٤   ٨٤٠ ٠٠٠ ُكردالالسنة 
                                                 

ًي قبـل احلـرب العامليـة األوىل ال يتناسـب مطلقـا ُالكردوإن هذا التقرير الذي يمثل نفوس الشعب  )١(
 َـمـع الـعـدد والنـفـوس اـحلـايل إذ تـقـدره األوـسـاط املطلـعـة الـيـوم بـحـوايل أربـعـني مليوـنـا يف أـجـزاء

 .ستانُكرد
نظرا للمجاعـة ولكثـرة الـدماء التـي اريقـت ّبلدان اخلالفة الرشقية, وتركيا يالحظ أنه : كي لسرتانج )٢(

خالل احلرب العاملية األوىل وبسبب السيطرة املركزية للحكومة العثامنيـة أصـبحت أجـزاء كبـرية 
ستان خالية من السكان ومع ذلك فإن املعلومات احلديثة عن هذه البالد تشري إىل مأل هـذه ُ كردمن

 .الفراغات وازدياد نفوس السكان فيها
 .٤٠كتاب الطبقات االجتامعية, ص : بطاطوحنا  )٣(
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  %١٬٢ ٥٢ ٠٠٠الشيعة اإليرانيون 
  %١٬١  ٥٠ ٠٠٠السنة الرتكامن 

  %٠٬٩ ٤٢ ٠٠٠الشيعة الرتكامن 
  %٦ ١  ٣٠ ٠٠٠) ّالفيلية (ُكردالالشيعة 

 %٣٬١  ١٤٩ ٠٠٠املسيحيون 
 %٢٬٦ ١١٧ ٠٠٠د اليهو

 %٠٬٨  ٣٣ ٠٠٠اليزيدية والشبك 
  %٠٬٢ ٧ ٠٠٠الصابئة 

 الـشـيعة يف الـعـراق ـمـع ـُكـردالد  لثبـيـت ـعـداتإنـنـا نـسـعى ـمـن ـخـالل ـهـذه االحـصـاء
احتامل وجود مثل هذه الرغبـة بقـدر مـا نسـعى لتكـريس هويـة العـراق التـي سـتبدو هشـة 

وهنـاك تيـار % ١٨ة ال تتجـاوز وضعيفة وسيصبح األخوة العرب بدون الشيعة أقلية صـغري
 الفيلـيـني الـشـيعة ـمـن أـصـوهلم ـُكـردال إىل ـسـلخ ـسـعونواـسـع ـمـن الـعـروبيني يف الـعـراق 

ّ حتـى يومنـا ١٩٢٠ُالعراقية ووضعهم يف صف العجم وذلك منذ قيام ثورة العرشيـن عـام 
 .F١Eهذا

. يوناأربعني مل) ٤٠٠٠٠٠٠٠( إىل ُكردالت عدد نفوس اثباوإذا أخذنا بنظر االعتبار 
                                                 

هـذا . ١٠ − ٩ − ٨ − ٧ − ٤ − ١ إىل ٤٥الشـيعية والدولـة القوميـة يف العـراق, ص : حسن العلوي )١(
ولدت مع والدة الدولة العراقية هو القانون العام الذي اسـتحدث ألول مـرة ) الشيعة عجم(املقولة 

وكيـل منـدوب السـامي ) ولسـن(دع فيه الكولونيل عىل لسان مزاحم الباجه جي, يف خطابه الذي و
ْالربيطاين بعد أن أجهز عسكريا عىل ثورة العرشين وبقيت سيفا مسلطا عىل رقاب األغلبيـة العربيـة 

ية الشيعية وانتهزت احلكومـات املتعاقبـة الظاملـة التـي نفـت مئـات األلـوف مـن العـرافيني ُالكردو
ان, وذات مرة وصف الرئيس العراقـي السـابق أهـل اجلنـوب  الفيليني إىل إيرُالكردالشيعة العرب و

ّبأهنم مستوردون من قبل حممد القاسم مع اجلواميس من اهلند ّ! 
ّإن كـل شـيعي هـو(وترمجـة جعفـر اخليـاط وذكـر ) ولسـن(راجع اخلطاب يف الثورة العراقية الكولنيل  َّ 

 .)إيران 
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يـة الفيليـني ُكردالْ أو ليس من املعقول واملنطق أن يقـارب عـدد ُكردالوهذا فخر لنا نحن 
 ُكـردالستان, وُكرد ية, وتتالف من قبائل وطوائف كبرية عىل أرضُكردالنصف عدد األمة 
 ويعيشون عـىل شـكل جمموعـات كبـرية يف ريافعيشون يف املدن واأليبشكل عام وهم 

 ون يف املناطق احلدودية بني البلدين العـراق وإيـران ومعهـم يقطـنالقسم اجلبيل ويسكن
 .ُمنذ زمن قديم ّالفيلييون

م فقـد ذكـر ١٩٢٠هنـاك إحصـائية كتبهـا سـاطع احلرصي يف العـام : توضيح النـارش
تفاصيل عن التعـداد السـكاين يف االلويـه العراقيـة مسـتمدة يف األصـل مـن اإلحصـائيات 

لف نسمة بادخال السليامنية للتعداد واحتساب نسـبة السـكان  أ١٠٠الربيطانية بعد إضافة 
ـذكرات ســاطع احلرصي ج  ـن ـم ـام, وـم ـدخل ١٠٠ ص ١خــالل ـع ـه أن ـي ـات علـي ـد ـف ْ, ـق
ًحمافظة الكوت يف هذه اإلحصائية سهوا أو عمدا ية ُكردالوإذا رايت أن مدينة السليامنية . ً

َة بعـد وفقـا ملعاهـدة سـيفر وكـان ّتعداد الهنا مل تدخل يف اخلارطة العراقيالمل تدخل يف 
 .االلف نسمة) ٧٢ (آنذاكنفوس ال

وتكشف هذه اإلحصائيات بعض التزوير الذي مارسته الدولة القومية والعاملون يف 
هذا املرشوع القومي العريب ومن ضـمنهم سـاطع احلرصي نفسـه الـذي أودع يف منـاهج 

 .١٩٦٧يف مذكراته الصادرة عام ِالدراسة معلومات منافيه هلذه اإلحصائيات التي نرشها 
مـن  % ٢٢ يف العـراق ُكردال والنزوح إىل املدن ويشكل ُكردالفقد ازداد عدد نفوس 

 ماليني نسمة يعيشون بصورة أساسية يف املنطقة الشاملية ٤نفوس العراق البالغة أكثر من 
أكثر من ربع واجلنوبية والوسط من البالد أي املحافظات التالية يعيشون يف بغداد حوايل 

ُمليون, أما يف أطرافها فهم منترشون بني سكان العرب وقضاء خانقني حيث تعداد نفـوس 
ـداد ســكان يف  نســمة و٣٠٠٠٠٠ حــوايل ُكــردال ـرُكــردالحمافظــة الكــوت تـع ـن, أكـث   ـم

 .ًياُكرد ٣٥٠٠٠٠٠
ويـنـترش يف حمافـظـة دـيـاىل وبعقوـبـة وـشـهربان ومـنـديل وزرباطـيـة أكـثـر ـمـن ملـيـون 

ية متفرقة, ُكرد هم منترشون يف األقضية يف آالف القرى, وتوجد جتمعاتي ُكردونصف 
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وذكـرت الكاتبـة لـيىل نـامق اجلـاف يف . ُكـردالوهناك يف بغداد أحيـاء خـاص هبـم عكـد 
عـدد نفـوس عشـرية اللـك وحسـب احصـاء العـام ) ايرج افشارسيستاين( واثبت F١Eكتاهبا 
 وذـكـر نـجـم ـسـلامن F٢E.رشة عـشـريةبيـتـا وـهـم ينتظـمـون يف اثنـتـي ع. م١٨٨٢ − ـهــ١٢٩٩

 ُكـردالالفصـل الثالـث عرش, يـذكر عشـرية اللـك وعـن العشـائر  ّالفيلييـون الفييل يف كتابه
 ُكـردال فـأن نفـوس م١٩٣٦دليل العراق لسنة ل وحسب النرشة الرسمية اF٣E.الفيليني الباقية
اليـني نسـمة  م٤من نفوس العراق البالغة أكثرمن % ١٦ نسمة أي ٦٤٠٠٠٠يف العراق هو 

 F٤E.يعيشون بصورة أساسية يف املنطقة الشاملية
 هـو مـا نرش يف موقـع ويكبيـديا املوسـوعة احلـرة ُكـردالبينام أخر ما ذكر عن تعـداد 

 :  يف آسياُكردالحيث يوضح تواجد 
 ٤٥٬٠٠٠: ارمينيا / ١٥٠٬٠٠٠: أذربيجان / ٢٠٠٬٠٠٠: أفغانستان
 ١٥٠٬٠٠٠ − ١٠٠٬٠٠٠: إرسائيل/ ٨٠٬٠٠٠: لبنان/ ٢٠٬٠٠٠: جورجيا
 ٤٠٬٠٠٠: تركمنستان/ ٤٦٬٥٠٠: كازاخستان/ ٦٠٬٠٠٠: اهلند
 ١٢٠٬٠٠٠: فرنسا/ ٥٠٠٬٠٠٠: أملانيا/ ١٩٬٦٠٧: روسيا
 ٦٠٬٠٠٠: سويرسا/ ٧٠٬٠٠٠: هولندا/ ٨٠٬٠٠٠: السويد

                                                 
 .٥٦كركوك ملحات تارخيية, ص : ليىل نامق اجلاف )١(
 .٢٧ومتدهنا املتاخر ص  إيالم :أيرج أفشارسيستاين )٢(
 .١٣١ إىل ١١٣الفيلييون, ص : نجم سلامن مهدي الفييل )٣(
يف سـنة ) رمحـه اهللا(جرت ندوة مفتوحة حـول العـراق اجلديـد يف مؤسسـة السـيد اإلمـام اخلـوئي  )٤(

لشهرسـتاين وكانـت م يف لندن بني رئيس اجلمعية الوطنيـة العراقيـة أنـذاك الـدكتور حسـني ا٢٠٠٥
 الفيليني الشيعة يف العراق وتعداد نفوسهم ُالكرداملداخلة يل وقلت له ما هواسباب هتميش والغاء 

 الفيليـني هـم مليـون ونصـف فقـط احلصـة التموينيـة يف ُالكـردَّأكثر من أربعة ماليـني, فأجـاب بـأن 
ّ الفيليـون العراقية, ألن أكثر? وهذا دليل رسمي من رئيس الربملان واحلكومة ...العراق تقول هكذا

ـون يعيشــون يف املخــيامت  ـة الرســمية وال يزاـل ـائق العراقـي ـة وال الوـث ـون احلصــة التموينـي ال يملـك
 .ُاإليرانية وهم ومهجرون بني دول اجلوار والبلدان الألوربية األخرى
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 ٣٠٬٠٠٠ − ٨٬٠٠٠: الدنامرك/ ٨٥٬٠٠٠ − ٢٥٬٠٠٠: بريطانيا
 ٢٬٠٨٨: اوكرانيا/ ٢٥٬٠٠٠ − ٢٠٬٠٠٠:اليونان

 أمريكا الشامليةيف .٤
 ٦٬٠٠٠:كندا/ ٤٠٬٠٠٠: الواليات املتحدة األمريكية

 .٦ ٥٠٬٠٠٠: أسرتاليايف .٥
 ٤٬٠٠٠:تشاد  : أفريقيايف 

 يعيشـون يف تركيـا و حـوايل دُكـرالمن جممـوع % ٥٥فنجد من هذه اإلحصاءات ان 
ً تقريبا يعيشون ُكردالمن جمموع % ٥و  إيران  يعيشون يف كل من العراق وُكردالمن % ٢٠

 انـحـاء الـعـامل  خمتـلـفيتوزـعـون يف% ٢٠يف ـسـوريا و اـمـا النـسـبة الباقـيـة و ـهـي ـحـوايل 
 .املختلفة


אאאאא
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 .م١٩٨٧ًوهناك أيضا تعداد عام للسكان أجري يف سنة 
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אאאאא

 



 

 
 الفصل الثالث

  بين الماضي والحاضر والمستقبلالفيلييون

:אא
ّ مـن اآلريـني وأهنـم مـن سـاللة واحـدة, تنحـدرانّية واألمـة الفارسـية ُكردالَإن األمة 

ًوبالرغم من أهنم كانوا أبناء دين واحد قبل اإلسالم هو ديـن زرادشـت وإخوانـا يف الـدين  ّ
ُبعد اإلسالم أيضا مل يؤد أي اختالف مذهبي بني هاتني األمتني املسلمتني املتحـ دتني يف ً

 مـذهبا ’ ية مذهب أهل البيتُكردال وواعتناق أكثرية األمة اإليرانية. لساللةاجلنس وا
 عـىل ُكردالعىل املذهب الشيعي وقسام من  ّالفيلية يةُكردال وبقاء أكثرية األمة مهلرسميا 

 صـادقون يف انـتامئهم إىل اإلسـالم, وهـم مـن اآلريـني القـدماء ُكـردالو. املذهب السـني
مـن الناحيـة ّ لرسـتان َإن أقاليمF١E. الصغريُّاللر اويطلق عليهم أحيانُّاللر ن إىل عشريةوينتمو

ومرفـأ ) كـازيرون(ّتد جنوبا عىل امتداد سالسل جبال زاكـروس حتـى مدينـة متاجلغرافية 
هبذا االمتداد األقـاليم املمتـدة حصار عند شواطى اخلليج العريب الشاملية الرشقية ليضم 

 بـني ًفلكيـاّ لرسـتان ويمتـد إقلـيم). آراس ولينينكـان(ّ كرمنشاه وحتى هنـر من شامل مدينة
 وهبـذه االمتـداد ً رشقا٥٢ و ٤٥ درجة شامال وبني خطي الطول ٣٤ و ٣٩دائريت العرض 

يشكل بيئة جبلية ذات مناخ معتـدل يتوسـط إقليميـني صـحراويني بـني حيطـان مـن جهتـي 
اجلزيـرة العربيـة وهبـذا حتتـل مسـاحة والغرب صـحاري العـراق و إيران الرشق صحاري

ُّاللر  ومعنـى كلمـةF٢E.سـتان إيـرانُكرد  أي ما يعادل نصف مسـاحةً مربعاً كيلومرتا٩٩٦٠٠
 ً هامـاًم, واللر يشـكلون فرعـا١٥٩٦ذكره الرشفنامة البدلبيس الذي يرجع تارخيه إىل عام 

 الرشحية هو ِعىل هذهُّاللر  سمإي األربعة وأن السبب يف إطالق ُكردالمن رشائح الشعب 
                                                 

 .٤١ ص ١ستان والتوابع, ج ُكرد وُ كرد:ّحممد مردوخ )١(
 .٤١تاريخ الشعب اإليراين, ص : عبد احلسني زرين كوب )٢(
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 تقع عىل مقربة مـن ختـوم مضـيق يـدعى بــ ُكرد وكانت هناك قرية تسمى). ما نرود(والية 
وملـا كـان أسـالف هـذا الفـرع ) لـر(ويف ذلك املضـيق كـان ثمـة موضـع يقـال لـه ) گولـ(
ّي قد نشا وترعرع وتناسل يف ذلك املوضع ثم نزحـت مجاعـات منـه إىل املنـاطق ُكردال

 فإذا كان سكان جنوب االصلُّاللر أحيانا بـُّاللر   فقد نسبوا مجيعا إليه فقيل هلماملحيطة به
سـتان ُكرد َلورستان فـأن سـكان شـامل بإسم ومنطقتهمُّاللر   بإسمستان يعرفونُكرد رشقي

 F١E.ية الكرمانجُكردمع ذلك فال أحد يتنكر ل) بالكرمانج(يعرفون اليوم 
. الـزازا أو السـوران أو البهـدينان وغـريه بإسـم ً مـن يعرفـون حمليـاُكـردالوهناك من 

 سـواها مـن التسـميات واالنـتامءات  مـاعـىل) حمليـة( يف الواقـع تسـميات إقليميـة هوهذ
ـسـتان أو بـسـبب ازدـيـاد نـفـوذ عـشـائري أو ُكرد ـيـة قوـيـة يف منطـقـةُكرد بـسـبب نـشـوء إـمـارة

قاب املحليـة, وتسـود وتبعا لذلك تربز التسميات واألل. ي واسع يف املنطقةُكرد إقطاعي
تلـك  بإسـم  أصـحاب العشـائر والقبائـل ومـن احلكـامُكـردال عنـد ةألوفـاملهذه املظـاهر 

 ليقال حكام حكاري, وسـوران, وبابـان, وأرديـالن, وأن يلقـب حكـام هلـم قـالع ةالعشري
تلك القالع والقصبات, وكان يقال حكام حصن كيف وبـدليس واجلزيـرة  بإسم وقصبات

ّدون أن يغري ه ّكل هؤالء احلكام وكل تلك اإلمارات ) جوهركون(ذا النوع من التسميات ْ ُّ
ضـمن هـذا ّ لرسـتان ومـوطنهمُّاللـر  ويصـبح أن. ًيـة تارخييـاُكرد والقبائل واحلصـون هـي

نتامئهـا إيـة يف ُكرداليني ضمن سلسلة من املصطلحات اإلقليميـة ُكردالسياق مصطلحني 
 صطلحاتالقومي واجلغرايف شأهتا يف ذلك شان م

لـقـد أـكـدت العدـيـد ـمـن الدراـسـات . وگرمـيـان وموكرـيـان وبوـتـان وغريـهـا) اردالن(
ي فقـد أشـار ُكردالًماهم إال جزءا من الشعب ُّاللر )كوت) أن) kot(واألبحاث املعارصة 

 ,CURZON − MAUNSEL.)ماونسل وكريزن(
, وذكر العـزاوي ني الفيليُكردالواللر من . يُكردالإىل الشعب ُّاللر بوضوح إىل انتامء

ــر  واحلمـــوي أن ــن ُّالـل ــوم ـم ــر رســـتان بالد ولُكـــردالـق ــن ُّالـل ــر ,ُكردالـم ــن أهـــم ُّالـل ـم
                                                 

 .يةُالكرداسم وكريت من أسامء  , وذكر٥٣منتخب التواريخ, ص : معني الدين نطنزي )١(



 ١١٣  الفيلييون بين الماضي والحاضر والمستقبل]:٣[الفصل 

 

ضـمن الطوائـف ُّاللـر  أن وقـال ملسعودي يف كتـاب التنبيـة واالرشفية, واُكردالالعنارص
 والبختياريـة طائفتـانُّاللـر   وأنُكـردالُشـعب مـن ُّاللر  ية وذكر كليم اهللا توحيدي, أنُكردال

ـال أنُكرد ـتوارت ـق ـل ـس ـان, والكولونـي ـر  يـت ـردالوُّالـل  ـمـن أصــل واـحـد, وكاصــطغري, ـُك
ّمـع كـل هـذا ). هنـري فيلـد(ّومالكومل, والبدليس, وحممد أمـني زكـي, وأمحـد باشـا, و 

 أنفسهم دونية وينكرون هلذه احلقيقة ويعُكردالال يقرون بقوميتهم ُّاللر  املصادر, نجد أن
 أو الفرس اوالـرتك أو العـرب ويـدعون أنفسـهم إيـرانيني ُكردالن  عً خيتلفون عنرصياًقوما

ّويرصون عىل أن لغتهم فارسـية تباهيـا مـنهم بوصـفهم مـن أقـدم السـكان يف الـبالد أن مل  َّ
ّيكونوا أقدمهم وأهنم يتقدمون عىل سائر الشعوب والعنارص القومية التي جيمعها الـوطن 

وال يسـعنا . ً أو انرتبولوجيـاً أو اثارياًند له تارخييااإليراين وهو ادعاء ال صحة له فارغ ال س
ْ أن هنمـل الكشـف عـن مـا ورد قـول الربوفسـور جـورج كـامرون بـأن مجيـع ِواحلالة هذه

 ّ هـم أول مـن جـاء إىلُكردالوذكر املسعودي, بأن F١E. ًقديام من قومية واحدة إيران سكان
 F٢E.وسكنوا مناطق زاكروسإيران 

 الفيليـني وال سـيام يف الدراسـات التـي ُكـردالواصـل تـاريخ ويف رحلة البحث عـن 
األستاذ أمحد نـارص وكتاب . للدكتور مهدي كاكائي وقراءت دارت حول هذا املوضوع,

َالـفـييل, وكـتـاب األـسـتاذ ـسـيد حـسـني احلـسـني الزرـبـاطي, ودراـسـة ـحـول مديـنـة منْــديل  َ ْ ِّ ّ
 لـبعض املـدن يف غـريبامء واسـالسكان األصـليني وعن هوية . ّلألستاذ حممد مندالوي

َوجنويب العراق منها صيمرة, ميسان, دشـت ميسـان, أسـد آبـاد, مهـذانإيران  َْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ْ مهـدان,  − َ
 الفيليـني قبـل عهـد ُكـردومن خالل تلك القراءات اتضحت يل أبعاد اجلغرافيا احلقيقية لل

غـريب إيـران, الفتح اإلسالمي وإىل العرص احلديث, وعلمت أهنا جغرافيا تقع يف جنوب 
ًوتصل إىل منطقة خوزستان األهواز وإقليم فارس ضمنا, وتقع يف جنوب ووسط العراق, 

وبعد مقارنة ما جـاء يف تلـك الدراسـات باملعلومـات اجلغرافيـة . ّوتصل إىل شط العرب
                                                 

 .١٥يف أوائل التاريخ, ص  إيران :جورج كامرون )١(
 .٧٢التنبيه واإلرشاف, ص : املسعودي )٢(



 ١١٤ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

والتارخيية الواردة يف كتب البلدان والفتوحـات يف الـرتاث العـريب اإلسـالمي, اتضـحت 
 األمهية منها عىل سبيل املثال أن حمافظة العامرة يف جنويب العراق هي يل أمور يف غاية

ْمنطقة ميسان موطن بعض قبائل  َوأن مدينـة منْـديل ) َاملـذار(ّ الفيليني, وأهنا سميت ُكردالَ َ
ِبنْدنيجني(ّكانت تسمى  َ أجـداد ) لوللـو(, وأن تارخيها عريق, وكانـت إحـدى مـدن دولـة )َ

ْجرمقان(ن الفييل, وأُّاللر ُكردال َاسم لناحية قريبة من مهذان ) َ ّ, كـام أنـه )آمـدان= مهذان(َ
 سـكنوا منطقـة ُكـردالاسم ملدينة كركوك وللمناطق احلارة املتامخة هلا, واسم لقـوم مـن 

واتضـح أن . ً مـن سـكان مدينـة احلـرية قـديامُكـردالقرب مدينة املوصل, واسم لقوم مـن 
َأرجان( َّ ات, تقع عىل حدود إقليمي فارس واألهواز خوزسـتان, مدينة كبرية كثرية اخلري) َ

َوكان أول من أنشأها هو امللك الساساين قباذ بن فريوز والد كرسى أنـورشوان, وسـامها  ُ
ُأبزقباذ( ْ َ ُ, وكان قباذ غزا بالد الروم, وافتتح من منطقة آمد ديار بكر بعـد الفـتح اإلسـالمي )َ

ّميافارقني (مدينتي َدي الروم, وأسكن سبي هاتني املـدينتني يف مدينـة وآمد, وكانتا يف أي) َ َ
ّأرـجـان معـجـم البـلـدان,  ً واتـضـح أيـضـا أن خوزـسـتان إقـلـيم واـسـع ـبـني اـلـبرصة ١٧٢ − ١َ

, ?ُّوفارس, ومن نواحيها بالد اللر, وهي بالد خصبة, وتغلب عليها اجلبال تقـويم البلـدان
ُّجبل اللور هـو بـني : قل أنونقل أبو الفداء من كتاب األطوال البن حو. ٣١٢ − ٣١١ص 

ّتسَرت وأصبهان, وامتـداد هـذا اجلبل طوال نحو ستة أيام, وفيه خلق عظيم من  ًُ , وبـه ُكـردالْ
: ناحية تضم جمموعة قرى القبائـل يف فـارس[ُ هي من رسـتاق )رلا (ُّملوك هلم من اللباب

ًوأما زمومـها فهي أيضا مخسة" َمنها زم شـهريار, ويعـرف بـز. ُ َُ َْ ّم املازنجــان, واملازنجـان َّ
يزيـدون .  فإهنـا تكـاثر عـن اإلحصـاءُكـردال يف حدود أصبهان, فأما أحيـاء ُكردالقبيل من 

 .٢٣٦َعىل مخس مئة ألف بيت شعر صورة األرض, ص 
ًفأما زمومها فإن لكـل زم منهـا قـرى ومـدنا جمتمعـة, قـد ": ًوأضاف ابن حوقل قائال ّ َ ُّ ُ

ّضمن خراج كل ناحيـة رئـيس  ُ ّ ُ, وألـزم صـالح أحـوال ناحيتـه وتنفيـذ القوافـل, ُكـردالمـن ُ
وحـفـظ الـطـرق, والقـيـام ـبـأحوال الـسـلطان إذا عرـضـت بناحيـتـه وـهـي كاملامـلـك ـصـورة 

ْوقال ابن البلخي فاريس تـويف سـنة . ٢٣٦األرض, ص  , )فـارس نامـه(يف كتابـه  هــ٥١٠َ
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عيشـون يف مخسـة  يف قـديم الزمــان يُكـردالكـان : وهو خاص باحلديث عن إقليم فـارس
ّزم جيلوـيـه, زم الدـيــوان, زم اللواـجلــان, زم الكارـيـان, زم : ـعـىل النـحـو اآليت... ُزـمــوم, ّ ّ ّ َّ َ َ َ َُ ِ

ً األشداء جدا يف صفوفه ُكردالوإنام قوة جيش فارس ناجـمة عن وجود هؤالء . البازنجان
 هــ٦٢٦وأكد ياقوت احلمـوي إىل . ١٥٣مع خيلهم وأسلحتهم ودواهبم فارس نامه, ص 
ّاملعلوـمـات الـتـي رواـهـا ـكـل ـمـن اإلـصـطخري  واـبـن حوـقـل ت بـعـد  هـجـري )٣٤٦ (إىلُ

ْوابن البلخي حول كثرة  هـ٣٦٧ ية اسـم ُكردال يف إقليم فارس, وأطلق عىل املناطق ُكردالَ
ّرم": , وقال)َزم(بدل ) َرم( ّبفتح أوله وتشديد ثانية ومجعه رموم, وتفسري الرمـوم حمـال : َ ُ
ّمنها رم احلسن بن جيلويـه, يسـمى رم . م بلغة فارس, وهي مواضع بفارس ومنازهلُكردال َُّ َ ِ

ُّ كـم, ورم أردام بـن ٥ًالبازنجان, وهو من شرياز عىل أربعة عرش فرسـخا الفرسـخ حـوايل 
ُّجوانابه من شرياز عىل ستة وعرشين فرسخا, ورم القاسم بن شهريار, ويسـمى الكوريـان  ً

ُّمن شريازعىل مخسني فرسخا, ورم َّ احلسن بـن صـالح, ويسـمى رم السـوران مـن شـرياز ً
 .٣/٨١ معجم البلدان, "عىل سبعة فراسخ

:)(
ّلغويـا لـه معـان خمتلفـة فـاالحرف الصـوتية فيهـا مـن ضـم وفـتح وكرس ) لـر(وكلمة  ِ

رس الـراء تح الالم وسكون الراء نحيف ولر بكف لر بيةُكرديف اللغة ال) كره( وتعني وسكون
 بضم الالم وسكون الراء هو اسم لقبيلـة كبـرية منـترشة) لر(تعني اجلبل الكبري األشجار و 

 وـهـم مـن أـقـدم السـكان يف ـبـالد الراـفـدين املعـراق وـخـارجهوا إـيـران ِ نـواح ـعـدة مـنيف
وذكـرهم والـرت هينـتس يعـود تـارخيهم إىل االلـف الثانيـة قبـل املـيالد, . وعراق االعاجم
دة لغتهم يومذاك بقوله كانت لغة مجيـع املنطقـة اإليرانيـة القديمـة واحـدة ويشري إىل وح

ية رائجة ُكردالوال خالف بينها إال يف بعض األلفاظ وكان حيكمهم ملك واحد وأن اللغة 
 F١E.ّيف مجيع املناطق اإليرانية حتى يف زمن إسكندر املقدوين

                                                 
 .٤١ ص ١ج : ستان والتوابعُكرد وُ كردّحممد مردوخ, )١(
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 ُكـردال وF١Eرخني,راء الكثري مـن املـؤ إىل آً استناداً أساساُكردالّأما اآلريون فأهنم من 
وكـان قيـام بـدء اإلمرباطوريـة اهلخامنشـية . هم من أقدم القبائل اآلرية التي سـكنت إيـران

يف  ً تارخييـاُّاللرّ, يف حني كان أول ظهور ٣٠م .  يف منتصف القرن السابع قF٢E.األمخينية
مـن ُّاللـر  ْأن يكـون أصـلالقرن اخلامس امليالدي فمن الطبيعي واملنطقـي واحلالـة هـذه 

 .قبل مجيع القوميات األخر إيران  سكنوا,ُكردال
:

ـور الـتـي كاـنـت تنـهـك أفـكـار )ـفـييل(البـحـث يف أصــل كلـمـة   ـهـو واـحـدة ـمـن األـم
ّاـملـؤرخني ـملـدة ـقـرون ـمـن اـلـزمن, وـقـدمت نظرـيـات وبـحـوث علمـيـة وحـجـج تارخيـيـة 

د, ومازال البحث معقدا وشاقا وتعددت الدراسات التي تبحث واالثار القديمة هبذا الصد
 ُكـرداليف كلمة فـييل وأصـل التسـمية ومعناهـا اللغـوي وحـول املنـاطق التـي عـاش فيهـا 

ُمنذ القدم ومازالوا ّالفيلييون  َ يعيشون عىل ارضهم ووطـنهم العـراق وهلـم اللغـة واللهجـةُ
ّ هبم, حتى نصل إىل حل هنائي حول اخللَاخلاصة  َ والقوميةَ والدينيةَ والثقافيةَ التارخييةَفيةّ

 .َوالسياسية
 ُالكـردصل كلمة فييل هلا جذورها التارخيية متتد عميقا إىل زمن امليديني أجـداد أو

عتبـارات سياسـية كانـت عـىل الـدوام تــثار قضـية الاو. F٣E الفيليـنيُالكردُحيث أطلق عىل 
 وإنـام نتـاج هجـني ُكـردًاع ظلـام أهنـم ليسـوا ب, كـام يشـّالفيليـة ُالكـردالتشكيك يف قومية 

ـران للمجتمـعـات املتـجـاورة ـبـني والـعـراق, وـهـذا اـلـزعم اليـعـوزه املنـطـق واألثـبـات  إـي
                                                 

 .٢٥٢ ص ١ج : فشارسيستاينأ, وذكر ٣٣٣تاريخ الشعب اإليراين, ص :  زرينعبد احلسني )١(
ّمؤسسها كورش األول يف القرن السـابع قبـل املـيالدمن أشـهر ملوكهـا ) ّفارسية(االمخينون ساللة  )٢(

امتدت إمرباطوريتهم وإىل بالد اليونـان وإىل البالداالسـيوية . ّداريوش األول وكمبويش والتحششتا
انقرضـت هبزيمـة داريـوش الثالـث إمـام . نوبية احلالية وسـاحل األبـيض املتوسـط ومرصتركيا اجل

 .أثارهم يف برسبوليس والشوش. ق م قرب أربيل احلالية٣٣٠اإلسكندراملقدوين يف 
 .٣٢٩ ص ٢وقضية إيران, ج  إيران :كرزن. ن. جورج )٣(
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ُالكرد  من االهتامات العديدة التي الصـقت بـًاوالخيالف احلقيقة فقط, وإنام يشكل واحد
األثر الكبري لبناء مؤسسـات  ُ يف الوقت الذي كان للكرد الفيلينيواملجتمع العراقيّالفيلية 

 .الدولة العراقية


אאאאא


אאאאאאאאא

 א 
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 :البحث ما هي كلمة فييل وما هي معانيها
 − ٧, املتمـرد – ٦, الثائر – ٥, الثورة – ٤, الفدائي – ٣, الشجاع – ٢, املقاتل – ١
 العايص

 الكثري من املحاسن وآصـل تسـمية فـييل اسـتخرجت مـن ِ الصفات اجليدة فيهِوهذه
بتقـادم الـزمن وباخلـت اللفظـي إىل حـرف ) الباء( وقد حتول حرف اسم امللك العيالمي

اء يف ـبـاريس إألى ـفـا ـكـام يف ـحتـول ـحـرف الـبـ) ـبـييل(حمــل ) ـفـييل(فأـصـبحت ) الـفـاء(
. ًمـن العيالمـني القـدماء أساسـا ّني الفيليـُكـردالصل أو) PELI( بييل )فاريس(فأصبحت 

F١Eالساللة أكثر مـن اثنـي عرش ملكـاِ هذهس ساللة باسمه يف عيالم وأنجبتوبييل هذا أس ً 
پــوزور ( قبــل املــيالد, انتهــاء بحكــم امللــك ٢٦٧٠بــدءا بحكــم بــييل حــوايل العــام 

 قبل امليالد, وأطلق هؤالء امللـوك عـىل سـاللتهم ورعيـتهم معـا ٢٢٢٠يف ) ناكانيشوشي
 السـاللة, ولكـن املـؤرخني أشـاروا إلـيهم يف كتـبهم حتـت عنـوان ِاسم بييل مؤسس هذه

. ق٢٦٧٠وقيام امللك بـييل العـام ). أوان(نسبة إىل اسم مدينتهم العيالمية ) أوان(ساللة 
ًم من مدينة الشوش ابتداء يف اللغـة السـومرية ) بـييل( أن لفظـة َاملفارقـات اجلميلـةومن . َ

 .يعتقد البعض بأن اسم فييل تعني نفس الصفات, املقاتل, الشجاع, املتمرد, الباسل
 الفيليني بتشطري رأس الثـور إىل نصـفني برضبـة ُكردالالثورة هي نتيجة قيام أحد  − ١

يـة, ُكرداللعشـائر العربيـة ووجهـاء ام أنظار مجع غفري من الشخصـيات وماأسيف واحدة 
 األمور دارجة يف ذلك الوقت فشبهوا قوته اجلسدية اخلارقة بقوة الفيـل فـييل ِوكانت هذه

 ـُكـردال الـصـفة تطـلـق بعدـئـذ ـعـىل اتباـعـه ـمـن ـسـكان املنطـقـة وـكـان ـهـؤالء ِوـصـارت ـهـذه
 .الفيليني يتمتعون ببنية قوية يف األبدان واإليامن الراسخ بعقوهلم وأجسادهم

أن ) هنـري فيلـد(أن أصل الكلمة بمعنى الثـائر, يف حـني يـرى ) جورج(ويقول  − ٢
 F٢E.أصل الكلمة بمعنى املتمرد أو العايص

                                                 
 .٥٥رحلة كروته, ص : هوكو كروته )١(
 .٣٢٩ ص ٢ج  إيران وقضية إيران هكرزن يف كتاب. ن. جورج )٢(

= 



 ١١٩  الفيلييون بين الماضي والحاضر والمستقبل]:٣[الفصل 

 

ـا كاملـصـارعة  − ٣ ـوان وـكـان ـمـن حمـبـي الرياـضـة بجمـيـع أنواعـه ويطـلـق اـسـم هبـل
ّوالزورخانة, وركوب اخليل وكانوا يعملون كل هـذا مـن أجـل مواكبـة مـع احليـاة اليوميـه  ُ

ّليلية يف داخل املدن وخارجها ألهنـم اقويـاء لبة واعامهلم شاقة ومنهكة كاحلراسة االصع
 .ُوأؤمناء وصادقون يف عملهم ال خيافون األعداء والظامليني واحلكومات اجلائرة

 يف جبـال زاكـروس عـن ُكـردال يفصـل منـاطق ّالفيليـةّوهناك هنر صغري يسـمى ب − ٤
 فالـذين سـكنوا شـامل النهـر الصـغري يطلـق علـيهم املناطق السهلية العربية يف خوزسـتان

وكان الشيخ خزعل الكعبي رئيس عشائراملحمرة يطلق عىل أبناء عشريته  ّالفيلييون ُكردال
ويطلق عىل األرض املثلثة الشـكل واملحصـورة بـني هنـر الكـارون  ّالفيلية العربية العرب

 كلهـا تطلـق عـىل رع وأراضن لديه قرص ودوائر ومـزاوكا ّالفيلية ّوشط العرب اسم أرض
وقد تزوج أخ الشيخ خزعل من بنت أخ الوايل رضا قيل خـان وكانـت العائلـة  ّالفيلية اسم
 .الفييل بإسم تلقب
أن وأسـمه فـييل, يف حـني  ّالفيليـة أن أصل التسمية جاء من اسم أحد أكرب ملوك − ٥

قدمه القائد اإلسالمي  وأن أحداها دهس بة كانوا يدربون الفيلمفاده أهنم آخر للبعض رأي
 وهـذا الـراي ًابا عبيده الثقفـي يف معركـة اجلرس وقتلـه واملـدرب كـان مـن قـبلهم معروفـا

ِخاطئ ال يؤخذ به كلمة الفييل وتاريخ معركة اجلرس  الفاصل الزمني البعيد بني أصل ّ حتىَ
 .احلديث كذلك

نـاطق الرشقيـة يف امل) كوركـوه(اسـمة  إيـالم هناك جبل يف املنطقة الغربية مـن − ٦
منه, فعند تعاقب األجيال تأثرت بتسمية فـييل بصـورة ملحوظـة وأسـباب حمليـة يف تلـك 

تارخيية عميقة إىل زمـن  ً هلا جذورا فكرتاملنطقة, وحول اخللفية التارخيية هلذه الكلمة
ِ ثم استمرت هذهُكردالجداد امليديني أ ّ ّ  شـكانينيَمتداولة متالقة بعـد زمـن األ الكلمة حية وُ

 F١E.والساسانيني ويف العصور اإلسالمية املختلفة
                                                                                                                              = 

 ٩٨يقول هنري فيلد يف كتابه معرفة األقوام اإليرانية ص 
 .١٩الفيلييون, ص : نجم سلامن مهدي الفييل )١(



 ١٢٠ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

ـا طرحــه − ٧ ـدالوي رأـي ـدحي املـن ـب ـم ُونرش الكاـت ـني إن  حــول أصــل التســميةً  فـب
الدكتور كامل البصري إىل ترجيح أصل كلمـة . وأشار) فئة عيل( نسبة إىل تسميتهم بالفييل

أي شـجاع أو ) بييل(ىل , عن بقية االفرتاضات التي نسبت كلمة فييل إ)فئـة عيل(فييل إىل 
, أو بسـبب تسـمية العـرب )فـييل(كون التسمية جاءت من اسم أحد أكرب ملـوكهم وأسـمه 

 ّالفيليـة ويعزي بعض هذه التسمية لنهرّالفيليةهلم عند مواجهتهم لقوات الفتح األسالمي ب
احلدودية وهي منطقة حماذية للجانب الـذي يسـكنه العـرب, ). هبلة(ّالذي يمر يف منطقة 

عـىل بقيـة االفرتاضـات يتوجـب العـودة إىل ) فئة عيل(ولغرض فهم أسباب ترجيح كلمة 
ُموضوع األمامة أو اخلالفة حسب املعتقد الشيعي حيث التزم الشيعة بام روي عـن النبـي 

يف ّ قوله األمامة يف قريش, وقد أخذت معظم املذاهب والنحـل اإلسـالمية بـذلك, ÷
 إىل الشـيعة ُكـردالكامتـداد للتشـيع ويعـود التـاريخ الوقت الذي جـاء املـذهب اجلعفـري 

 F١E.ستانُكرداملناطق اجلنوبية ل
ـم − ٩ ـون وحـك ـة ّالفيليـي ـام ُكرد منطـق ـن ـع م ١٩٢٩ إىل م١٥٩٨ســتان ولورســتان ـم

ربيـل وبـالد  املناطق وارتباطها الوثيق بوجودهم يف املوصل وأِوالتاريخ الشيعي يف هذه
هــ الكثـري مـن ١٧ُداريـا حلـارضة الكوفـة منـذ سـنة التـي خضـعت إاجلزيرة وما جياورهـا 

القبائل يف الكوفة قد هاجرت إىل تلك املناطق وما حوهلا يف فرتة حكومة أمري املـؤمنني 
بعـد الفـتح  إيـران  يفت وأسسً كبرياً فتوسعت تلك البالد توسعا“ عيل ابن أيب طالب

 F٢E.اإلسالمي
ـران بـعـد الـفـتح اإلـسـالمي أـسـس يف − ١٠ ـان إـي ـيالن ـشـاه(بإـسـم  كـي فـقـد رشح ) ـف

عنـد ) يزدكـر الساسـاين(املسعودي سـبب تسـميته أو مملكـة صـاحب الرسيـر بقولـه ألن 
ليسـري هبـا إىل ) ُكـرد هبـرام( مع رجل من ولد ِ وأموالهِ الذهبي وخزانتةِ ترك رسيرهِهزيمته

) بحمـرج(اململكة فيحرزها هناك إىل وقت موافاته فقطن ذلك الرجل يف مملكـة تعـرف 
                                                 

 .١٢كتاب مسئولية اجلميع ص : زهري كاظم عبود )١(
 .١٠١ − ١٠٠كتاب املسالك واملاملك, ص : ابن خرداذابه )٢(



 ١٢١  الفيلييون بين الماضي والحاضر والمستقبل]:٣[الفصل 

 

ّوله اثنتاعرشة ألف قرية كان يستعبد من يشاء وكانت الدولة قوية وشـديدة وسـد منيـع مـن 
 ّ عليهم ألهنمًاألعداء واملخالفيني له, وكان هياجم عشرية اخلزر باستمرار مسيطرا

سـم االعـم لسـائر ملـوك وهـو األ) فـيالن شـاه( أعىل جبـل و كانوا يف سهل وهو يف
 صـاحب الرسيـر يف كـيالن ِوجـوده فـذكره ملكة وموقعهـا املِالرسير أما عن تفاصيل هذه

 يف منطقة باب األبواب التابعة إىل القفقاز,) فيالن شاه(وكذلك باب ,غرب
F١E إيران م ظهرن يف غرب١١٨٤هـ٥٨٠يف العام ) فيالن شاه(فقداشاروا إىل امللك 

ّثم انقرضت يف العام  ّالفيلية تابكية اخلورشيديةالدولة األ ّم عىل يد الشـاه ١٥٩٨هـ١٠٠٦ُ
ـام  ـاس األول الصــفوي, وأـق ـردالعـب ـوام ـُك ـراق يف االـع ـة يف الـع ـون حكوـم  − ٩٣٠ الفليـي

 )افراســياب باشــا( نخــود وأقــام القائــد )ذوالفقــار(م برئاســة ١٥٣٣ − ١٥٢٤هـــ ٩٣٩
 .يف البرصة ّالفيلية احلكومة الديرية

نـات الشـعب أحـد مكو ّالفيلييـون ُكـرداليقول الـدكتور برهـان شـاوي يشـكل  − ١١
ّوحول حتديد هويتهم وحتديـد أصـل تسـميتهم بــ الفيليـني . ي اجلوهرية واألساسُكردال

قمنـدار, يعتقـد بـأن البـدايات  إسـامعيل يُكـردالجون مالكومل براون, والباحـث واشارة 
ـذا املصــطلح  ـام أن ـه ـرن الســادس عرش, عـل ـان يف الـق ـييل ـك ـور مصــطلح ـف األوىل لظـه

ّ مـن الناحيـة املذهبيـة مـن حيـث أهنـم مـن اتبـاع ُكـردالة مـن  الرشحيـِيستخدم لتمييز هذه ُ
 .املذهب اجلعفري

يف كتابه دنيا عيالم الضائعة اكتشاف كتبية أثرية ) والرت هينتس(ويؤكد الباحث  − ١٢
 قبل املـيالد منقـوش عليهـا اسـم امللـك ٢٥٥٠يف معبد كرييرشا يعود تأرخيها إىل العام 

حكـم امللـك  إيـالم  جميد زاده يف كتابه تأريخ ومتـدنوكذلك ذكر املحقق يوسف. بييل
 F٢E.بييل يف عيالم

                                                 
 ص ١ّ, وذكـر حممـد خـان مـرآة البلـدان ج ٤٩٣يف العهد القـديم, ص  إيران :ّحممد جواد مشكور )١(

١٦٠. 
 .٦٤٩٢ذكره ورشح الطربي يف تاريخ الرسل وامللوك ص 

 .٢٠٠١ الطبعة األوىل ١٩الفيلييون, ص : نجم سلامن الفييل )٢(



 ١٢٢ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

ألن لفظة الفهلـوي وحـورت لـدى اسـتعامهلا ) پهلوی أو فهلوي(وهنا تسمية  − ١٣
ية ونـدرة اسـتعامل ُكردالمن فهلوي إىل فهيل, استنادا إىل قاعدة التحرير اللفظي يف اللغة 

ومثـال ذلـك ) ي(ّحتـول إىل حـرف ) هــ(ف ْوعىل هذا األساس أن يكون حـر) هـ(حرف 
بــ  ّالفيليـة ًوكلمة, فهرست مـثال تلفـظ يف اللهجـة) مخيشان(تقابلها ) XEZAN(خيزان 

 F١E).فهيل فييل( الكلمة مشاهبة بني فهيل پهلوي أو فهلوي ِوهذه). FRASTفريست (
يعـود يف زريـن ابـاد و) پهلـه(ّذكر الدكتور حممـد معـني يف كتابـه, تقـع مدينـة  − ١٤

ّجذورها إىل حقبة اللغة البهلوية حيث تم العثور عىل وثيقة قديمـة مدونـة باللغـة آلپهلويـة ُ 
َّأن الـوعي الـذايت أليـة أمـة يتولـد  ّالفيليـة قباله اورمان ال ختتلف كثـريا عـن اللهجـةبإسم 
ـدرجي ـائع إىل زـمـن ًايـت ـاء ـهـذا الـشـعب إدراك الوـق ـا ـلـذلك يـسـتطيع أبـن  ـمـن عـمـق تارخيـه
) هبله, هبلـو, پهلـوي مـاه( الشعب امليدي كان يعرف تارخييا م. ق٨٨٤ − ٥٥٠ امليديني

وهـي مدينـة هناونـد يطلـق حرصا عـىل ) ما هـي هناونـد( F٢Eوهو سهل املادي أو امليدي,
 PE(م كانت لفظةپهلة ٢٢٦ − ٢٥٠ ويف العهد االشكاين F٣E.أرض املاديني أو امليديني

HLE (ـو ـل أو ـك ـاليم اجلـب ـق ـعـىل األـق ـرف جــزءاتطـل ـل, وـع ـاًرة اجلـب ـه الحـق   بإســمً مـن
الـتـي ) ـقـاوونپهلو(م ـكـام أرسة ٢٥٢ − ٢٢٤ًدوـلـة الساـسـانيني أيـضـا ـعـام ـسـتان, ويف ُكرد

رسهـم أ وF٤Eيف دهسـتان عـىل أرض ميـديا ) سـباهبند پهلـو(كانت تقيم يف هناونـد وأرسة 
 .كلقب له) پهلو(ّالنبيلة حتمل 

                                                 
 .حلضارة ميديا, يصدر باللغة الروسية: جملة العامل اإلسالمي )١(
 .٨٤٦اريس, ص املعجم الف: ّحممد معني )٢(
 . ش بالفارسية١٣٧٨يف زمن الساسانيني, وترمجه رشيد ياسمي طهران  إيران :أرثر. كريستن )٣(
ـاريخ ـفـارس طـهـران ـسـنة ٨٤٦املعـجـم الـفـاريس, ص : ّاـلـدكتور حمـمـد مـعـني )٤(  ١ ش ج ١٣٧١ ـت

 .ّبالفارسية
الرقعة التي كانت تضـم مـدن خمترص كتاب البلد, يقول تعريف أول إشارة أن پهله ب: فقية اهلمداينذكره 

كرمنشـاه, ويضـيف ) دينـور(مـاه الكوفـة ) هناونـد(ماه البرصة ) درمشهر(مهدان ما سنيعيالم سمره 
 .بأن مدن كالري وأصفهان وكومش كثريا ماحتسب عىل منطقة پهله وتقع خارجها



 ١٢٣  الفيلييون بين الماضي والحاضر والمستقبل]:٣[الفصل 

 

مقدمته يف تأريخ احلضـارات القديمـة ص  ويقول الباحث اآلثاري طه باقر يف −١٣
ـأتوا ـمـن جـهـات بعـيـدة, ولعـلـه يـشـري إىل منطـقـة١٩٧٤ بـغـداد ١٨٣  م أن الـسـومريني مل ـي
 يف الضـفاف الرشقيـة لنهـر أستان وأكدت االبحـاث واملصـادر إن املنـاطق التـي تبـدُكرد
 دجلة

ويف ) بـييل(ة َّوأن املفارقـات اجلميلـة إن لفظـ. ُمنـذ القـدم ّالفيليـة ُكردالهي موطن 
اللغة السومرية يعتقدون البعض بـأن اسـم فـييل تعنـي نفـس الصـفات املقاتـل, الشـجاع, 

 .املتمرد, الباسل
, ١٣٧ويقــول الــدكتور أمحــد سوســة يف فيضــانات بغــداد يف التــاريخ ص  − ١٤

قـد  إيـران املهاجرين القدامى الذين وفدوا إىل هذه املنطقة من جبال زاغـروس وأواسـط
 .ًادي موطنا هلم وأسسوا فيها أقدم حضارة لسكنى اإلنسان جنوب العراقاختذوا الو
أساطري من بالد ما بني النهرين, ستيفن دايل, ترمجـة نجـوى نرص, دار بيسـان  − ١٥
عليه فأن املوجة البرشية األوىل التي اسـتوطنت وسـط وجنـوب العـراق . ٧٨ ص ١٩٧١

ّلتي حتول بعضها إىل مدن فـيام بعـد قـد وعمرهتام وأنشأت فيهام القرى الزراعية األوىل ا
ستان إىل العراق جتارب مخسـة االف عـام يف فـن العـامرة والبنـاء أي ُكرد نقلت معها من

بناء الدور والقرى وكذلك جتارب حوايل الفي سنة يف ميدان الزراعة, ونقلت إىل العراق 
. سـتانُكرد ال, وأنشأت فيه احلضارة قدمت مـن جبـوسائل األنتاج وعنارص حضارية أخر

 ُكـردالوبعيدا عن الغور األكاديمي يف البحث عن أصل كلمة فييل, نستنتج مما تقـدم بـأن 
صارت ذات داللة مذهبية . ستان, وهذه التسميةُكرد الفيليني هم سكان أقىص اجلنوب من

وال يوجد رابط بني ما اورده الفريوز آبادي يف قاموسـه املحـيط . أكثر مما هي سمة قومية
 − فيلـه − فـال( عـن كلمـة ١٩٨٧ الطبعة الثانية مؤسسـة الرسـالة بـريوت ١٣٥٠فحة بالص
, كـام حيـاول بعـض االسـتنباط يف الداللـة بمفـردات املعـاجم ّالفيليـةوبني كلمـة ) فيوله

ـه ـعـىل األلـقـاب واألـسـامء  ـة وـهـو ممــا ال يصــح تطبيـق ـردالّالعربـي ـة ـُك ـق  ّالفيلـي ـي تتعـل الـت
ـة أ ـالنخوة والـشـجاعة والـشـهامة, وـكـوهنم باألـصـول, وـقـد ـعـرفهم املنطـق ـهـل الـعـراق ـب
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أشتهروا باألخالص ومتسكهم بثقة بالكلمة التي يعطوهنا ويتعاملون هبا دون احلاجة إىل 
ًسندات وتوثيق وشهادات يف تعاملهم ومعامالهتم التجارية, وينعكس ذلك أيضا عىل يف 

كانت عىل الدوام تــثار قضـية بناء العراق والعتبارات سياسية أديوهنم وثقتهم بغريهم من 
 . الفيلينيُكردالالتشكيك يف قومية 

א:אאא
ي ُكـردالوهذا الكتاب سجل حافل ببطوالت امللوك والعظامء األبطـال يف التـاريخ 

ة وهي ما تزال حتكي تلك احلوادث بشكل شعري وجمموعة األسـاطري ال تـزال حمفوظـ
أن يـة ُكردال وال ننكـر الشـاهنامة من األجداد واألباء واألمهـات, عند الكثريعن ظهر قلب 

تـأثريا كبـريا عـىل مجيـع األجيـال مـن املثقفـني والشـعراء عـىل امتـداد التـاريخ وهـذا هلا 
 مـن الشـعر ةالكتاب كان موجودا قبل الشـاعرالفردويس بعهـود طويلـة ولكـن رسد سلسـل

وقد قام بعض رجال الـدين الزردشـتيني . ِ وعبقريتهِملها برباعتهوالقصص واحلكايات ليك
يف اواخر العهد الساساين بجمع بطوالت ومآثر امللوك اإليرانيني والتي كانـت حمفوظـة 

 دالـذي يعـ) خوتـاى نامـه ك(عن ظهر قلب بكتابتها وتدوينها باللغـة البهلويـة حتـت اسـم 
ّيام الدولة اإلسالمية وتوسعها تم ترمجتهـا ّالسجل التارخيي األول ألولئك امللوك, بعد ق

إىل اللـغـة العربـيـة ـحتـت اـسـم ـسـري املـلـوك واـلـذي أـصـبح مـصـدرا مـهـام ـلـدى ـشـاهنامة 
ـرزاق برتمجــة قـسـم ـمـن م ـقـام  ٣٥٠ − ٣٤٦الـفـردويس ويف الـعـام  ـو املنـصـور عـبـد اـل أـب

ظم ـبـنم  ٣٤١ − ٣٧٠ّالقـصـائد إىل اللـغـة الفارـسـية ـحتـت اـسـم الـشـاهنامة وـقـام الـطـويس 
للشـاهنامة الطويس أسـد بتنظيمـه قام أكثرمن ألف بيت عن زرادشت وبعد وفاة الفردويس 

ليقوم بعده الفردويس الطـويس بـنظم ) كرشاسبنامه( هجري ألف الطويس ٤٦٥ويف العام 
 والكـتـاب ـسـجل ـتـارخيي لبـطـوالت )ـشـانامة(تـلـك اـحلـوادث يف قاـلـب ـشـعري وأـسـامه 

رك يف سبيل الدفاع عن أوطاهنم وأن الكثري من تلك امللوك والعظامء الذين خاضوا املعا
ُ حيـث قـام بعـض مـن املثقفـني ُكـردالاألبيات كانت موجودة قبل الفردويس ومنترشة بني 

هـا عـىل موإعـادة تنظي باختالف أماكنهم من مجـع تلـك األسـاطري ُكردالالشعراء واألدباء 
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يـة منـترشة حتـت ُكردالامة شكل قصائد ونصوص أدبية لدرجة أن قسام ال تتفق مع الشاهن
رـسـتم وـسـهراب, واـسـفنديار, رـسـتم زردهـنـك, ـحـه وت ـخـواتى, : مـسـميات كـثـرية منـهـا

ـروز وفالـمـرز,  ـانزه رزم, جـهـانكري, ورـسـتم, ـب ـورزم, ده رزم, ـي َرـسـتم, رـسـتم وهـفـت, ـن
كيخرسو وافراسياب, كيزك, بانزه رزم, هه فت لشكر, هه فت بيكر, بيزن ومتيجه, سـياوه 

) ل وروادابه, خرسوشريين, شريين وفرهاد, كاوه ى ئاسنكر, بارام وكولندامخش نامه, زا
  هـ قام بتـدوين قصـة١١٢١يل ديل ية وأن مريزا دُكردّ وحتى تلك الشاهنامة هي ُكردالأما 

ذكراملعـارك التـي وقعـت عـىل وهي حتتـوي ) اجليوش السبعة(أي ) َحوت لشكر(بإسم 
وقـد قـام .  غـري موجـودة قـي شـاهنامة الفـردويسوأن أكثـر احلـوادث) إيران وتوران(بني 

ية وقد استغرقت الرتمجة أكثـر مـن ُكردالَاألستاذ املاس خان كلهر برتمجة الشاهنامة إىل 
يف شاهنامة الفردويس وهذا دليل أخر عـىل  سنوات وأن أكثر حوادثها غري موجودة )١٠(

 .وجود شاهنامة خمتلفة وكثرية
ًومن تلك القصص أوال ّ: 

ـادان( قصــة  ـردال )اـغـش وه ـه ـه يـشـكهن (وقصــة) عرص ـكـيخرسو(ي ـُك ـن أخ) ـك  اـب
قصـص ذهـاب ّرستم من قبل ذي اليد الواحـدة, و) لباس) (رهخش (وخطف) كيكاوس(

إضافة إىل الكثري من احلكايات واألساطري التي ال توجد قي شاهنامة كيخرسو إىل الصيد 
ّكـل سـل حتـت أسـامء  أربـع سال)املـاس خـان(جاءت يف شاهنامة  لقد. الفردويس : ِمـنُ

 وهي عىل شكل حكايات وقصـص,. شكانيون والساسانيونالبيشداديون والكيانيون واأل
ـك  ـومرس(وتطــرق إىل املـل ـذي )كـي ـ)٣٠(حكــم حــوايل  اـل ـو يـع ـا وـه ـك د عاـم  أول مـل

وصـارع النمـور والوحـوش إىل اجلبـال عاش عمره يف اجلبال ولبس مالبس ) بيشدارى(
ّثم أن قتل   امللـك )االويسـتا(وقام باالنتقام ألبيه وذكر يف كتاب ) سيامه ك(بنه جاء بعده اُ

يعتـرب  الـذي )يزدجـرد(ّوحتدث عن امللك ) ئاهورمز(واعترب من املعجزات ) كيومرس(
 ٦٣٢(الذي استلم العرش يف العـام )خرسو برويز (آخر ملوك الساسانيني وهوأحد أحفاد

 قائد اجليش اإليراين متكن) فروخ زاد(ة وبمساعد) استخرد(ً وأصبح ملكا عىل مدينة )م
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ّعىل كل إيـران, إال أنـه وبعـد سـنوات عـدة قضـت اجليـوش اإلسـالمية عـىل   السيطرةمن ّ
َّإمرباطوريته مما اضطره إىل اهلروب وااللتجاء لدى ملك الصني لطلـب املسـاعدة إال أن 

تهـت اإلمرباطوريـة  انِم وبقتلـه٦٥٢عـام ) مـرو(قادة جيشه اختلفوا معه وقتلـوه يف مدينـة 
 .الساسانية

ت كـانوا مـن ّويف هناية الشاهنامة يؤكد املاس خان بـأن مجيـع امللـوك والشخصـيا
ّيات وطنهم عاليا ودافعوا عنها بكل رشف وعز وفخـرآ وكلهم رفعوا رُكردال ّ ُ ِ ً.F١Eلقـد جـاء  

 إىل يـة األصـيلة والتـي ترجـع أصـوهلاُكرداليف شاهنامة املاس خان الكثري من الكلـامت 
 . املعروفة)ااالويست(لغة البهلوية و
:אא)(

ـا أصــل  ـرن الـعـارش املــيالدي أيضــا يـبـني لـن ـن الـق ـو ـشـاعر ـم ـردالًوـه ـارخيهم ـُك  وـت
, وكتب الفردويس عن ملوك وعظـامء ُكرد هناك شاهنامة لل إنجمادهم وشعراءهم رغمأو

حبائهـا وقرائهـا كثـري مـن بطـوالهتم لتصـل النصـوص إىل اية واظهـر الُكردالالشخصيات 
 هـم مـن طائفـة ُكـردال الفواح ويغرتفوا من عـذب مائـه القـراح, وِرجيهليغرتفوا من شذى أ

القديمـة الفـاريس البلوشـى  إيـران  وغريها من الطوائف العرقية السـاكنة يف)پهيل − پهله(
 ,)سبارش(ّاوالقفىص يقول يف معرض جتمع جيش 

 ّرد أن نا وراران سوار دلريان جنگی ده ودوهزاركزين ك
 وبلوچ زكيالن جنگی وده شت رسوج − كوچ − فارس − هم از پهيل

ّوترمجة النص إىل اللغة العربية بالنص ّ: 
 اختار من بني هؤالء الفرسان املشهوريني ألفني وعرشة من املقاتلني البواسل

 ن كيالن ومن سهل الرسوجوالفرس والقفص والبلوش مقاتلني م) آلپهليني(من 
 معنـى اجلبـل أو األقلـيم اجلبليـة وهنـا ً تعطي تارخييـا)پهلو − پهله(كام كانت لفظة 

                                                 
 .٤٥ − ٤٤تصدر يف العراق اجلديد ص ) فه ييل(ية ُ كردصديق بوكري جملة )١(
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كـام قاهلـا الفـردويس ذاتـه إذ اسـتخدمها يف شـاهنامته . يمكننا االستدالل عىل هذا الـرأي
 :ًأكثر من مرة فيقول مثال) اجلبل(بمعنى 

ّيكی لشكر أمد ز پهلو بدشت كه از كرد   )٣٨٥(اتريه كشت َ
ـة ـة العربـي ـدام والـشـجاعة : ّوترمجــة اـلـنص إىل اللـغ ـال باالـق والـشـتهار ـسـكان اجلـب

 الباسلة
 اخليل) سنابك(ٌنحو السهل فآسود اجلو من غبار ) اجلبل(ّوحترك جيش من 

 سوی دشت وهامون شوندو) پهلو(بفرمود تا مجاه بريون شوندز : ًويقول أيضا
باجتـاه السـهل ) اجلبـل(من ...  هلم كي خيرجوا مجلةقل: ّترمجة النص إىل العربية

. ّية والفارسية واألرديةُكردالبني ) پهلوان(والظاهر أن اشرتاك كلمة ... وأطراف الصحراء
(  يعود لسبب بسيط هو افتقار اللغة العربية إىل حرف )فهلوي − فهلة(وكذلك معنى كلمة 

P.(F١E العارش امليالدي كتب بأن  فابن النديم املعروف الذي عاش يف القرن)هـي ) فهلـة
ـمهـدان ـمـاه هناوـنـد, أـصـفهان, اـلـري, وأذربيـجـان : منطـقـة كاـنـت تـضـم مخـسـة ـمـدن ـهـي

ـة منســوبة إليهــا ـا مهمــة F٣E. راجــع هــذه املصــادر الطــربيF٢Eوالفهلوـي ـاك أبحاـث ً وإن هـن
للمسترشقني يف هذا املجال وخاصة أبحاث الدكتور الفريج املطبوعة مـن قبـل املجمـع 

هم مـن أهـم أقسـام ) اللر (ُحيث ورد إن) يلرُكرد(سم ربية وبألعلمي الرشقي يف برلني الغا
َّاـلـبالد حـيـث إن   يف تـلـك اـلـبالد ينقـسـمون إىل قـسـمني عظيـمـني ـمـن جـهـة اللهـجـة ـُكـردالُ

َية والناطقني باللرية فضـال عـن إن هنـاك روابـط قويـةُكردالواللسان الناطقني ب  بـني هـاتني ً

                                                 
 .. م هـ١٩٨تونس : يذكر يف كتابه الفرست: ّن النديم حممد ابن إسحاقالب )١(
 وهـم أهـل اجلبـال وأرضـهم ُالكردالفهلو, : بقوله: تاريخ الطربي, وهومعارصالبن النديم: الطربي )٢(

 .وهم وأهلها الشجعان
 عـام طبعـة يف بغـداد. ٨٠ − ٣٧ − ٣٦ القـديم, ص ُالكـردتـاريخ : وذكره مجال رشيد أهو وفـوزي ريش

 .م١٩٩٠
 .١٢الفيلييون, ص : املرحوم نجم سلامن مهدي الفييل )٣(
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 .والتقاليدللهجة واألخالق والعادات الطائفتني يف ا
:אאא

ية يف العـراق بكثـرة اثارهـا وخملفاهتـا التارخييـة القديمـة التـي ُكردالتتمتع املناطق 
ف سـنة قبـل  أال)٨(والتي تعود يف أقـل تقـدير إىل . ّتدل عىل قدم االستيطان البرشي فيها

ّنه شهد حكاما اقوياء متمكنني يف مسـتوى الرقـي احلضـاري والسـيايس ّوتدل عىل أ. اآلن
ــرة اللوـحــات  ّال ـســيام يف ـفــن النـحــت والنـقــوش والتـصــوير, ويـشــهد ـعــىل ذـلــك كـث
ـة ـمـن  ـترشة يف أرـجـاء خمتلـف ـا واملـن ـة املنـقـوش عليـه ـات يف الصــخور اجلبلـي واملنحوـت

ران عـىل طريـق املوصـل عند ممـر اآلن املتـاخم إليـ) كيله شني(اللوحات الكتابية لوحة 
التـي هلـا ) اخللديـة(ُاإليرانية حيث فيهـا بـاللغتني االوراتيـة ) شنو(ومدينة ) راوندوز(بني 

) مينـوا(وابنه ) اشبوين(ختص امللكني ) واآلشورية(صلة قوية مع اللغة اخلورية القديمة 
واقـع يف وال) خلـدي(حتدثا فيها عن أعامهلام العظيمـة يف خدمـة معبـدمها الكبـري لاللـه 

 قبـل ٨١٠ كم من راونـدوز ويرجـع تـاريخ اللوحـة آل عـام ١٨احلايل عىل بعد ) جمسري(
 F١E. امليالد

الـيـوم  ّالفيليـيـون ْوهـنـاك اـشـياء ثانـيـة ال يمـكـن أن نلغيـهـا وـهـي األرض الـتـي يـسـكنها
ـلـك ـمـا حـيـث ـيـربهن ذُ مـنـذ زـمـن ـقـديم ًكاـنـت تقطنـهـا ـشـعوباّ لرـسـتان ـسـتانُكرد وتـسـمى

ُمنـذ أوائـل النصـف الثـاين مـن ّ لرسـتان منطقةفريات والتنقيب يف أرجاء استخرج من احل
م أثـنـاء احلـفـر يف أـحـد احلـقـول عـثـروا ـعـىل مـقـربة ١٩٢٩الـقـرن التاـسـع عرش ويف الـعـام 

مـا قبـل التـاريخ للرجـال والنسـاء  حجرية ووجدوا فيهـا هياكـل النسـان الـعرص احلجـري
,  السـنني آالفذ كانت آهلة بالسكان مناَّأهنوللخيول أحيانا وذلك ويف العراق, مما يثبت 

ـروا ـعـىل بـعـض الفخارـيـات واـلـذهب  ـاء وـقـد عـث ـا ـعـىل ـشـكل مومـي ـورا وجثـث ًوتـضـم قـب
ُواألسلحة األثرية القديمة, وأدوات منزلية هلا أثر يف النفس من حيث الزخارف والنقوش 

ناطقنـا املتامخـة, وتشكل اجلبال, الظاهرة الطبيعية الوحيـدة األكثـر أمهيـة يف م .اجلميلة
                                                 

 .للدراساتّ الفيلية يةُالكردموقع االنرتنت مركز كلكامش للدراسات والبحوث  )١(
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ٌكام إن البيوت الكثرية الشاسعة االمتداد قد جسدت وأعطت شكال وصورة ميزات تـاريخ  َّ
ُية فجاة حيـث تبـدأ السـهول, ُكردالي, إذا تنتهي من مناطق النفوذ ُكردالوحضارة للشعب 

 ومن خالل التنقيبات عثروا عىل الكثري من االشياء التي تركها السكان األوائل مثل بعـض
َّعظام احليوانات من قبيل األرانب والظباء, الغزالن واملاعز, واحلامم, والعامل يعـرف أن 
االركيولوجيني ال هيتمون إىل القضايا واألشياء الثمينة وآثارها التارخيية يف النفوس بقدر 

ّألبنية واملساكن والكتابات وقد تم هتريب الكثـري مـن اتركيزهم عىل االشياء الكبرية مثل 
ّحف الدوليـة أو تـم  اآلثار إىل خارج الـبالد مقابـل أثـامن باهضـة واسـتقرت يف املتـاِههذ

 .ن يرغب يف حفظ التحف واآلثار من أجل البيع والرشاء إىل من يدفع أكثرترسيبها إىل م
دوـلـة م للتنقـيـب يف بـعـض مـنـاطق وـتـالل ١٩٣٢وكاـنـت هـنـاك ـحمـاوالت يف الـعـام 

ري مـن األرايض الرتابيـة وعـن بعـض البيوتـات القديمـة لورستان األثرية وذلك بازالة الكثـ
الـتـي يـعـود تارخيـهـا إىل االـلـف األوىل قـبـل اـملـيالد كاـنـت هـنـاك جـهـود للحـصـول ـعـىل 
مكتشفات أثريـة يف منطقـة لورسـتان ولكـن احلكومـة آنـذاك اقـترصت فقـط عـىل منـاطق 

فريـا ( املستكشـفة ت الرحالةوقد ذكر. اآلثار اإليرانية وبالسالالت القديمة التي ختصهم
م دخلـت احلـدود العراقيـة ١٩٣١ّيف كتاهبا اهنـا يف سـنة ) FRAYA STARKستارك 

ّوأجرت دراسات وبحوثا رسيعة يف منطقة أنحاء لورستان حيث تم احلصـول عـىل قطعـة  ُ ً
) اندريـه كـوادر(وقد قامـت الرحالـة بمعيـة مـدير دار اآلثارالفرنسـية ) كومرس(برونزية يف 

اللرـيـة جـنـوب ) ّالكاـكـه وـنـد(وـهـو منتـجـع ـتـابع إىل عـشـائر ) رسدـسـري(ـقـة بزـيـارة إىل منط
مبارشة, ولكنهام لسوء احلظ توقفا عن التنقيب لنشوب احلرب العاملية الثانيـة ) هرسني(

تلـك املنطقـة ية فهربا فالباحثون يعلمون جيـدا ثـراء ُكردالوتاثريها السيايس عىل املنطقة 
الكاشـيني وهـم  بإسـم  يلقبوهنم آنـذاك عـرب التـاريخواوكانرستان, ويعرفون قدر وعظمة ل

ــام  ــة يف ـحــدود الـع ــة البابلـي ــذين قوضـــوا اإلمرباطورـي ــوا أول ١٦٠٠اـل ّق م, وـهــم كوـن
فهذه الوثـائق تسـتند إىل مـا كتـب ) بدو الشامل( بإسم احلضارات قبل التاريخ ويعرفوهنم
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ف األلـّصـف األول مـن الثـاين واوخـر النعند اآلشوريني واليونانيني ففي خـالل النصـف 
لسلسلة من غزوات وحروب شاملية وآخرها مـا عـرف  إيران األوىل قبل امليالد خضعت

ّ هناك أيضا الغزوة الفارسية األوكذلك) املادية(بالغزوة امليدية  ) احليثية الصقيلة(سكيثية ً
وقد عرف عن الفرسان الشجاعة, وكـانوا مـن عـاداهتم دفـن خيـوهلم ) الكيمرية(والغزوة 

رسـتانيني  القاعدة والنظريـة مـأخوذه مـن اللمع أسلحتهم عند رؤوس قادهتم املوتى, هذه
رستانية التي يعود تارخيها  الكثري من اآلثار الربونزية اللاألصليني القدماء, وقد عثروا عىل

 مـا قبـل املـيالد, وهنـا ٥٠٠ ما قبل امليالد, والبعض األخر يعـود إىل حـوايل ٢٠٠٠إىل 
 وقد جاءت فرقة االستكشـاف والتنقيـب F١E. هلم تاريخ خاص هبمُكردالالء ًيستدل أن هؤ

بقـرب ) شـانيدار( ومغـارة )باردا بالكا(م إىل مناطق ١٩٦١من جامعة شيكاغو خالل عام 
ُراوندور حيث اكتشف الكثري مـن اهلياكـل العظميـة إلنسـان الـعرص احلجـري يف العـراق 

وقـد عـرف بـأن . أقدم قرية يف الرشق األوسـطّوتقع املنطقة يف وادي مججامن التي تعد 
ي زرع فيها أنواع احلنطة والشـعري واحلمـص والعـدس والشـوفان وكانـت ُكرد ّأول رجل

نة قـبـل  ـسـ٣٥٠٠ُتنـمـو برسـعـة ألن األرض زراعـيـة وخـصـبة, وزرع الكـتـان وـقـد زرع مـنـذ 
يب  وكـذلك الزيتـون واللـوز والبنـدق وكـان يـر مجيـع أنـواع الفواكـه“سيدنا املسيح 

احليوانات مثل البقر واألغنام فكانـت تتكـاثر بشـكل رسيـع وكـانوا يسـتفيدون مـن حلـوم 
وقـد رأى اإلنسـان املبـدع يف تلـك . األغنام واألبقار من أصوافها ومن احلليب ومشتقاته

 سنة ٤٠٠٠ُاألرض أن حراسة األغنام رضورة إذ كانوا احليوانات هم حيرسوهنا منذ أكثر 
 .ى حيمي من بعض الفريسة مثل الذئاب, والثعالبّحينام ظهر الكلب حت

                                                 
) الرتكيـة − السـورية(قرية بوطان اليوم هي منطقة جزيرة ابن عمر هـي أقـرب نقطـة عـىل احلدوديـة  )١(

.  دجله يقابلها رشقا جبل اجلودي وجبال كابار ورشنـاخ احلدوديـةهنر. ضمن احلدود الرتكية عىل
 .رشناخ ارش/ بوطان / بوجلبال كابار / جلبال كابار 
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١(א(

 ملكـة الليـل, مصـنوع مـن الطـني والتـبن املفخـور, مصـبوغ بـاللون )١(رقـم متثال 
ّاألمحر, يمثل إمرأة عارية ترتدي القرون التي ترمز لالله يف بـالد الرافـدين, حتمـل عصـا 

طويلة امللونة تنسدل إىل األسـفل, يف داللـة َّإن اجنحتها ال. وخاتم العدالة, ومها شعارها
ّتشري إىل اهنا ملكة العامل السفيل, وتنتهي أرجلها بأصـابع طـائر جـارح, مشـاهبة ألصـابع 
الـبـومتني, وباإلمـكـان مقارـنـة ـخـاتم العداـلـة اـلـذي حتمـلـه باـخلـاتم اـلـذي حيمـلـه املـلـك 

مثال البـارز يف منحوتـات ّالزرادشتي, وهو اخلاتم الذي يظهر يف يد امللك فروهر, يف الت
سـتان وباإلمكـان ُكرد −  إيـالم, عاصمة الدولـة االيالميـة يف)بريس بولس (ومتاثيل مدينة

صـبغت خلفيـة متثـال ملكـة الليـل التـي املقارنة مع متاثيل ومنحوتات الديانة الزرادشتية 
يف إشارة باللون األسود, ربام يف إشارة إىل الليل, بينام تقف امللكة عىل ظهري أسدين, 

تضـع ملكـة الليـل عـىل رأسـها تاجـا مـن القـامش عـىل شـكل ُحيـث إىل قوهتا وسطوهتا 
ُيـالم, قـد يكـون إ, سـكان جبـال ُكردال سكان اجلبال حلقات متدرجة مشابه ألغطية رأس

عشتار, أو اختهـا  بإسم التمثال الهلة احلب واحلرب واجلنس املعروفة يف بالد الرافدين
لتي حكمت العامل السفيل, وقد يكـون للشـيطانة ليليـت التـي ورد ومنافستها ارشكيجال ا

, وربـام يكـون )Layliلــَييل (ي ُكـردالسـم ألسـم هـو األ التـوراة, وقـد يكـون اذكرها يف
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  .سم ليىل يف العربية أحد جتلياتهألا


٢(א( 

أصـغر  عثر عىل عدة متاثيل يف بابـل مشـاهبة هلـذا التمثـال ولكنهـا )٢(الصورة رقم 
 قبل املـيالد, وأكـدت ١٨٥٠ − ١٧٥٠للعام حجام, مصنوعة من طني غري مفخور, تعود 

 قبـل املـيالد, ولـربام ١٨٠٠ْالفحوصات األثرية أن متثال اآلهلة هذا مصنوع حوايل عـام 
كان التمثال مثبتا عىل جدران أحد املراقد أو األرضحة, وصـل التمثـال إىل بريطانيـا عـام 

 تحف الربيطاينم وحصل عليه امل١٩٢٤
ارتفـاع التمثـال . م٢٠٠٣م من أجل فحصه وأصـبح ملكـا للمتحـف عـام ١٩٣٣عام 
ّ سم٤٫٨ّ سم, سمك اللوح ٣٧ّ سم, بعرض ٤٩٫٥ ُ 

 
٣א
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 عربة ذهبية ميدية, تعـود للـعرص االمخينـي حـوايل مخسـامئة عـام )٣(الصورة رقم 
ف الربيطاين وتعد أهـم قطعـة ذهبيـة قبل امليالد وهي واحدة من التحف النادرة يف املتح

نموذج العربة ذات اجليـاد األربعـة, يركـب فيهـا رجـالن يرتـديان . جاءتنا من ذلك العرص
ي ومقدمة العربة مزينة بنقش إآلله املرصي ُكردالمالبس ميدية امليديون أسالف الشعب 

تـام وهـي تشـبه عربـة منقوشـة عـىل خـتم أسـطواين مـن اخ. بيس, رمـز احلاميـة واحلفـظ
ًاإلمرباطور دارا موجود يف املتحـف الربيطـاين أيضـا ونالحـظ يف اخلـتم وجـود أشـجار 

 ويف أعـىل اخلـتم ـشـعار الديانـة الزرادـشـتية. النخيـل املثمـرة, دالـلـة عـىل الـنامء واـخلـري
ـسـتان, بـصـناعة العرـبـات ُكردو إـيـالم حـضـارتاملـلـك الزرادـشـتي اـشـتهرت ) الفروـهـر(

َّويـذكر علـامء االثـار والتـاريخ أن . ربـة صـناعتها املحكمـةاملتينة, ويتضح من عجلـة الع
الدولة اآلشورية كانت تشرتي العربات املتينة من الدولة العيالمية بسبب تطـور صـناعتها 

 إيـالم حلديد والنحاس كـان معروفـا يفْوقوة حماورها وعجالهتا, واملعروف أن تعدين ا
 .احلديدية واآلالت األخرىُمنذ عصور مبكرة, مما سبب تطور صناعة األدوات 


א)٤(

 عثر عـىل هـذه العربـة يف طاجكسـتان, ولـدى املتحـف الربيطـاين )٤(الصورة رقم 
طـول . ّنموذج آخـر لعربـة مـن احلقبـة التارخييـة ذاهتـا, ويعتقـد اهنـا تعـود ملصـدر واحـد

 قبل املـيالد غنيـة ُمنذ أوائل االلف األوىلُّاللر كانت لورستان بالد. ّ سم١٩العربة حوايل 
ـام  ـاريخ صــناعة تـلـك األدوات إىل ـع ـود ـت ـا يـع ـا ـم يف صــناعة األدوات النحاســية, وغالـب
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ـد . ق١٠٠٠ّم حـتـى ـعـام . ق٧٠٠ ـاب املراـق ـاء قـب ـان النـحـاس مـسـتخدما يف بـن م, ـكـام ـك
ّواملعابد, وأغلب األدوات النحاسية التي تم العثور عليها يف املنطقـة كانـت مطمـورة يف 

 يف إنتاج اآلالت النحاسية ًكانوا مهرة جداّ لرستان َّإن صناع النحاس يف. رية احلجاملقابر
ومنها لوازم اخليل, واألدوات واآلالت التـي تسـاعد عـىل ركـوب اخليـل, ممـا سـهل يف 
االنتقال من ركـوب العربـات التـي جترهـا اخليـول إىل امتطـاء صـهوات اخليـول, أي إىل 

يف املنحوتـات والنقـوش التـي تبـني لنـا أن معظـم الفروسية والفرسان, وهـو مـا نشـاهده 
ْجيوش الرشق األوسط كانت تضم فرقا خيالة فرسان, ويذهب علامء اآلثار إىل أن أغلب 

 − انم كانـت جتلـب مـن هضـاب لورسـت. ق١٠٠٠اجلياد يف اجلـيش اآلشـوري حـوايل 
ونـز,من لـوازم الرب − َّإن هـذه القطعـة املصـنوعة مـن النحـاس.  الفيليـنيُكـردالبالد إيالم 

ّاخليل, تعد من القطع التـي متيـز منطقـة لورسـتان, عثـر عـىل العديـد منهـا حتـت رؤوس 
ّاملوتى يف القبور, عليها أثر االستخدام, أي اهنا مل تكن مصنوعة من أجل املوتى, وانـام  ّ

القطـعـة ـمـن حمفوـظـات املتـحـف . كاـنـت ـلـوازمهم الـتـي يـسـتخدموهنا يف رـكـوب اخلـيـل
ّ سـم وهنـاك متثـال صـغري طولـه ٢٣ّ سـم, قطرهـا ١٢ّ سـم, عرضـها ١٨ الربيطاين طوهلـا

ثامنية سنتمرتات من حجر الكلس, يعود ألكثـر مـن مخسـة آالف عـام مـن بـالد الرافـدين 
مـام صـدرها, أيمثل لبوءة أسد واقفة تدير رأسها من فوق كتفها االيرس, وتشـبك خمالبهـا 

 مليـون ٥٧ نيويورك مؤخرا فبيع بمبلغ هلا جسد إنسان عرض التمثال يف املزاد العلني يف
تعـود ملكيـة .  مليـون دوالر٢٩دوالر, فكرس األرقام القياسـية, إذ بيـع آخـر متثـال بمبلـغ 

ُوهو معـروض منـذ م ١٩٤٨ُالتحف الذي ملكه منذ عام جامع )براديل مارتن (التمثال إىل
  ـبـني أـسـدذـلـك الـتـاريخ يف متـحـف ـبـروكلني للفـنـون يف نيوـيـورك, وهـنـاك متـثـال جيـمـع

وإنسان منحوت بطريقة فنية رائعة ويعد أفضل متثال ملالك خـاص, ومـن أفضـل ) لبوءة(
التامثيل إىل تعود لفجر احلضارات, وصفة أحد خرباء العاديات قبـل عرضـه للبيـع بقولـه 

ألبـاب األكـاديميني خلـب التمثـال . أن هذا التمثال من أفضل النوادر الفنيـة للعـامل لقـديم
. ات القـرن املـايضيـ يف أربعين)بـروكلني( شاهدوه منـذ عرض يف متحـف الذينوالناس 
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ًويشري اخلرباء إىل أن التمثال يمثل رمزا ّ من رموز الطقوس الدينيـة وامليثولوجيـا يف بـالد َّ
تنـافس عـىل . ستان وسـوريا وتركيـاُكردًما بني النهرين والتي تشمل حاليا العراق وإيران و

دة واثـنـان اتصـال ـعـن طرـيـق  احلـضـور يف قاـعـة املزايـرشائـه مخـسـة أشـخاص ثالـثـة مـن
تربـعـت عائـلـة . ّومل يكـشـف ـعـن هوـيـة الـشـخص اـلـذي اـشـرتاه إال أـنـه إنجلـيـزياـهلـاتف,

 F١E. باملبلغ لصندوق خريي أنشأته األرسة)مارتن(
:אאאא

ّإن اإلمرباطورـيـة الفارـسـية ـكـان ـهلـا ـتـأثري  ُث بـعـض األـسـاطري ـمـن حـيــعـىل املنطـقـة َّ
وهنا إرثا هلـم وألجـدادهم الـواردة يف دوالبطوالت امللحمية التي كانوا يفتخرون هبا ويع

 :كتاب امللوك الذي يتضمن ذكر أبطاهلم أمثال
 وأثنـاء أخرين غريهم مـن الفـرس كمفخـرة هلـم,, وحاتم وأبطال )رستم وسهراب( 

ظهـرت بعـض ) MINORSKY. يمنوريسـك(ّتلك الفرته الفارسية الفاصلة كام يسميها 
انفصلت مـن سـلطان اخللفـاء املسـلمني خـالل التي ية الصغريه املستقلة ُكردالاملاملك 

ّسادت الثقافـة الفارسـية لـدى املحـاكم فيهـا, ويف تلـك الفـرته امليالدي, والقرن العارش 
م وقـد ١٠١٤ − هــ١٩٤٠ظهرت شخصـية معروفـة اسـمها احلسـن وحيـد يف هـذا العـام 

ند, سكان جبال خوزستان والعراق وامتد نفوذها إىل مهدان, وهناوا عىل سيطرهتبسطت 
 .ّالفيلية ُكردالوهذه املناطق يسكنها عاجم ألوكرمنشاه, وشاريزور وبالد ا

ّالفارسية ضـمت إىل جانـب  ة اإلمخينيَّكام أن املقاطعة الثالثة عرش من اإلمرباطورية
 املنطقـة بـالد ِ وتقـوم رشقـي هـذهF٢Eليـومالتـي حتـاكي بوطـان ا) بـاتيوكي(االرمن منطقـة 

 ق موهومؤرخ٤١ − ٤٠٠الكاردوكس أو الكاردوخوي التي يشري إليها زنوفون يف فرتة 
                                                 

 .للدراساتّ الفيلية يةُالكردموقع االنرتنت مركز كلكامش للدراسات والبحوث  )١(
) الرتكيـة − سـوريةال(قرية بوطان اليوم هي منطقة جزيرة ابن عمر هـي أقـرب نقطـة عـىل احلدوديـة  )٢(

. هنر دجله يقابلها رشقا جبل اجلودي وجبال كابار ورشنـاخ احلدوديـة. ضمن احلدود الرتكية عىل
 .رشناخ ارش/ بوطان / بوجلبال كابار / جلبال كابار 
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وأن ) ارخ شـولكي(قبـل احتالهلـا مـن قبـل ) أيـدي سـني(كانت حتت حكم امللك 
ف سـنة, وتوجـد أثـار وخملفـات قديمـة تقـع يف االجتـاه الغـريب الآعمرها حوايل أربعـة 

وللوـصـول إليـهـا ) زـيـوي(ي أرايض قرـيـة ) مريـقـويل(لـپـريه مـگـرون واملغرـفـة بأـثـار جلب(
الضيق وامللتوي وامليلء بالصخور ويستغرق الساعة وتشاهد بطريق ) كيله خوار(بطريق 

) روانگة قوچ(زوي أسفل اجلبل آثار قرية قديمة وتوجد آثار حليطان ولبيوت يطلق عليها 
) ره ـبـه ـنـه( وـيـرى الـسـيد ـكـامل ـنـوري مـعـروف اـنـأ آـثـار F١E.إذ ال يمـكـن للـعـدو اخرتاقـهـا

منحوتـه متثـل صـورة إنسـان, ) مريقـويل(تعودان إىل العهـد االشـكاين ويف ) ومريقويل(
ّإال أنه رفع إحدى يديه باجتـاه كهـف . ومتثل الشخص نفسه) ره به نه(تشبه متاما منحوته 

ـأن( ـرب) قزقـپ ـورك(وكـهـف ) زرزي( وكـهـف F٢E.أي باجتــاه الـغ ـوف ) جـك أن هلــذه الكـه
 حضاري تدل عىل عمق اآلثار وما وصل إليه إصحاهبا من رقيالتالتة من األمهية بمكان 
 قـدما مـن األرض ٢٥األرض وفتحة الكهـف عموديـا وبارتفـاع . وال سيام يف فن النحت

ثـري بأمهيـة ولكـن احلـس اآل. اجلبـال أو السـالملبحيث يتعذر الوصول إليه إال بواسطه 
ي القـديم وقـد ُكـردالحتكي عن عظمة اإلنسان ) زرزي(كان عند أهايل قرية هذا الكهف 

نحت واجهة اجلبل الصـخري الصـلد, وعمـل فتحـة للكهـف بشـكل واجهـة قرص ينتهـي 
ّوـعـىل جـانبي البـاب عـمـودان عـىل رأس كـل ـمـنهام تـاج بـالطراز االـيـواين . ببـاب واطـئ

أسـا, والكـاس األعـىل ملـون  ك١٢االغريقي ويف أعىل العمود األيرس نجمـة عـىل شـكل 
ً مستطيال يمثل شخصـني بيـنهام )ًافريزا(باللون األمحر, ونحت فوق الباب بني العمودين 

الـه اخلـري, ) اهـر مـوزدا(معبد للنار, ويف أعىل االفريز ثالثة رموز لالهلة منهـا رمـز لاللـه 
ْإن هذه املعلومات يمكن أن تقدم لك. وخلف الباب الكائن بني العمودين م فيام بعد أدلـة َّ

حديثة مزوده باالقتباسات التي استنبطها الغزاة من شعب متميز بمدينة راقية تفوقهم وعند 
                                                 

حلبجـه  − املرصـد إىل مـواطن االثـار واحلضـارة, الرحلـة السادسـة, بغـداد: طـه بـاقر وفـواد سـفر )١(
١٩٦٦. 

 .١٤/٩/٢٠٠١ الصادره يف ٤٣٨تصدريف لندن العدد : يةُالكردالحتاد جريدة ا )٢(
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زيارتك إىل تلك املنطقـة تـرى الكثـري مـن التامثيـل اهلائلـة يف مهـدان التـي تبـني مالمـح 
غـريب ) سـاري بـول(, وأن القبـور الصـخورية التـي يوجـد واحـد منهـا بـالقرب مـن ُكردال

 سلـسـلة زاـغـروس وغريـهـا يف دوـكـان داور, ومثلـهـا أـثـار فاهريـكـا جـنـويب بـحـرية رؤوس
ّزيـن أول واحـد منهـا بنقـوش . ُاورمية حيث تبـدو قبـور األمـراء قائمـة يف جوانـب اجلبـل ُ

حتكي عـن اخلـالص بمسـحة دينيـة, وتصـور شخصـا يقـبض عـىل حزمـة مـن االغصـان 
فرت لـدينا الـدالئل  ومـن هنـا قـد تـو.ّحتفـاالت الدينيـةتستعمل يف اال) الربسوم(وتدعى 

 أن امليـديني هـم أصـدق نسـبا زعـزت  التـيالتارخيية املهمة عن امليديني والشواهد الثابتـة
 وبني الصخور اجلبلية حجرة وسطية وكـذلك F١E الفيليني االصليني,ُكردال ًاليكونوا اجداد

ِحجرتان جانبيتان وحفرة يف أرضية كل من هذه رة للدفن مستطيلة حف.  احلجرات الثالثّ
ّالشكل وكل حجرة هلا باب حجري, وإذا اوصدها الشخص الـذي يف داخلهـا, ال يمكـن  ُ

 − ٥٠٠ْ إن زمن هذا القرب والكهف يرتاوح بـني F٢Eويرى طه باقر. ألحد خارجها من فتحها
ّ قبل امليالد أي أنه يرجع إىل أواخر العرص امليدي, وهذا دليل أن صنع هذا الكهف ٦٠٠
َّلشكل ونقره, عىل أن امللـك أو األمـري الـذي أمـر بصـنعه قـوي ومـتمكن إذ إن هـذا هبذا ا

 .احلفر والنقر حيتاج إىل جهد ووقت كبريين ليكون هبذا الشكل الذي نراه
 اجلسدي والشكيل نجد أنفسنا إمام صورة متكاملـه ِي يف تكوينهُكردالإذا نظرنا إىل 

 العيـون مججمـتهم شـقر الشـعر زرق األصل  يفَّ النواحي ويفرس البعض أن الكورّمن كل
مما ينبغي الوصـول إىل نتـائج إجيابيـة ومرضـية هـو ) doachycephales(من صنف 

 .ُكردالجتنب املناقشات والدراسات حول املختصني بشأن 
:אאאאא

طق ال تزال هلـا األثـر الطيـب يف ا املنِه يف هذَ كبريةَ دينيةَ تارخييةَهناك أبنية حضارية
 تراثهم الذي ينتسبون دُ العتبات واملراقد املقدسة حيث تعِية ومن هذهُكردالُنفوس األمة 

                                                 
 . وذكره الدكتور حسام الدين النقشبندي٢٥, ص ُالكردتاريخ : توماس بؤا )١(
 .٣٣٤ومتدهنا ص  إيالم ذكره ايرج افشار سيستاين )٢(



 ١٣٨ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

بيـت النبـوة وموضـع الرسـالة الرسـول األعظـم  السـاده اإلرشاف إذ اختـذوا أهـل  مـنِإليه
با يف عبـاداهتم  قدوة يف حياهتم ومنهاجـا يف أعامهلـم ومـذه’ قادهتم وائمتهم ÷

ْ العتـنـاق اإلـسـالم املحـمـدي يمـكـن الـقـول أن ـتـارخيهم ـُكـردالّوحـتـى ـحتـول . وـطـاعتهم
ًحافل يف االساطري امللحمية التي يفخرون هبـا ويعـدوهنا إرثـا هلـم وألجـدادهم ومل تـتم 
ّعملية التحول إىل اإلسالم من دون بعض املعارك والصدامات أثناء نرش الدين اإلسالمي 

ب وسلم وظهرت بعـض يّضارة اإلسالمية ودخلوها بكل ترح استوعبوا احلُكردلاعىل أن 
يـة الصـغرية املـسـتقلة, انفصـلت عـن ـسـلطان اخللفـاء املسـلمني اـحلـازم ُكردالاملاملـك 

 :يتوهي كاآل. خالل القرن العارش ميالدي
م عرب قوقازيـة يف دابيـل وجانجـا ١٠٨٨ − ١٩٥١ (chaddadidsالشدادية : ًأوال

ّكانتا عىل مستوى عال من الثقافة والبصرية حيث سادت الثقافة الفارسية فيهااللتني  ُ. 
م وقـد بسـطت ١٩٤١ − ١٠٤١ (hassan wayhids) دولة احلسن وحيـد: ًثانيا

 .سلطاهنا يف جبال خوزستان ومهدان وهناوند وكرمنشاه وشاريزور
الـيـة, ونرش م اـشـتهرت بإقاـمـة العداـلـة امل١٠١٤ − ٩٧٩ (badr) قبيـلـة ـبـدر: ًثالـثـا

 .الرتبية والتعليم, ومحاية الفالحني
 .(banou ayar or banouبنو عيار اوبنو عناز : ًرابعا

ـون : ًخامســا م وقــد بســطوا ســلطاهنم يف ١٠٩٦ − ٩٩٠ (merwanidsاملروانـي
 وديار بكر وحصن كيفا,) اردمشتوامد(

ardjish, amid, mayafarkin, hisn, keif)ة  وميافـارقني وكانـت اإلمـار
 .ّمتثل إىل حد كبري نظام اخلالفة يف بغداد

 ونرش ْم اشتهر بإقامة العدال١٠٦١ − ١٠١١ حكم أيب نرص أمحد يف الفرتة: ًسادسا
درجـة عاليـة مـن الفـن بد األبنيـة يوعمل عىل دعم وازدهـار التجـارة, وشـالرتبية والتعليم 

بـاء, وكـان لـه دورا كبـريا ّواجلامل والزخرفة اإلسالمية, وكان بالطه يزخر بالشعراء واألد
 .يف نرشها, ولكن هذه املاملك الصغرية ما لبثت أن قىض عليها السلجوقيون
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אאאא)א(א 


אאאא)(א

)seljuks (ق األدنـى واألوسـط أن الـدين اإلسـالمي انـترش بـني وهكذا نرى بالرش
ّالشعوب وأصبحت ممالكهم إسالمية اصيلة وبفضل أولئك الرجـال اخلالـدين والعظـامء 

 :ومن هؤالء ّالفيلية يةُكردالوقسم منهم دفنوا يف املناطق 
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١−א)אא(
مه من العراق مع السيدة معصـومة  فعند قدو“ينسب إىل اإلمام موسى بن جعفر 

 اإلمـام عـيل بـن موسـى الرضـا ةطريق إىل زيـارال وهم يف  مدينة قم املقدسة املدفونة يف
يـة عـىل نحـو ُكردال ويف هذه املنطقة اصابه املرض ومات ودفن يف منطقة دهلران “

وكـذلك يوجـد , ّالفيلية) بدانانآ(العراقية اإليرانية يف منطقة  احلدودية  من كيلو مرت)١٠(
 ä.F١E )زاده سيد أكرب(ّمقام السيد صالح الدين حممد هو أخ السيد 

٢−אא)אא(
 وـتـوىف ودـفـن يف منطـقـة زرـيـن آـبـاد “ّينـسـب إىل اإلـمـام حمـمـد ـبـن ـعـيل الـبـاقر 

اقـيـة املحاذـيـة ـعـىل احلــدود العر) هبـلـه(ً كيـلـو ـمـرتا ـشـامل رشـقـي ٨ـيـة ـعـىل بـعـد ُكردال
 .اإليرانية

٣−א)אא(
 وله مزار كبري ومن العتبات املقدسة ويؤمه “ينسب إىل اإلمام موسى ابن جعفر 

الناس للزيارة والتربك به وطلب احلاجة وهو مدفون عىل بعد مـرتين جنـوب رشق مدينـة 
 .د العراقية اإليرانيةمهران وعىل بعد كيلو مرت واحد من طريق مهران عىل احلدو

٤−אא)אא(
وهو من العتبـات املقدسـة وينسـب إىل الشـجرة العلويـة املباركـة وهـو مـن السـاده 

 الفيليني ينسبون ُكردال والكثري من “اإلمام موسى بن جعفر اإلرشاف يرجع بنسبه إىل 
 .يةُكردال يف دهلران )زرين آباد( قضاء له, وهو مدفون يف قرية عيل آباد من توابع

٥−א)אא(
 ه وله مـزار ومقـام مقـدس كبـري يأتيـ“ينسب إىل اإلمام عيل بن احلسني السجاد 

يف قريـة صـالح  ّالفيلية ُكردالالناس للزيارة والتربك وطلب احلاجة وهو مدفون يف منطقة 
                                                 

 .٦١صنايع ومتدن الناس يف إيران, ص : هبنام عيسى )١(



 ١٤١  الفيلييون بين الماضي والحاضر والمستقبل]:٣[الفصل 

 

 . احلدود العراقية اإليرانية عىلهلرانأباد من توابع مدينة م
 .ًوهناك بعض املزارت أيضا منها

 )رضوان اهللا عليه(إمام زاده با حممود  − ٦
 )رضوان اهللا عليه(إمام زاده عباس  − ٧
 )رضوان اهللا عليه(إمام عالم دار  − ٨
 )رضوان اهللا عليه(مزار خدرزنا  − ٩

 )اهللا عليهرضوان (الصحايب اجلليل جابر األنصاري  − ١٠
 وهـو مـن اوليـاء الصـاحلني عـاش مـع حيـاة “ وهو من أصحاب اإلمام احلسني

 مدفون يف مدينة خانقني العراقية وهو “اإلئمة املعصومني 


אא)(אאאא’


אäאא“.
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 :يةُكردال والتالل املناطق اجلبليهوهناك الكثري منهم مدفونيني يف 
ّتل موسيان, وتل حممد جعفر, وتل مراد اباد, تـل خزينـه, تـل عـيل ابـاد جبـل  − ١١

فيهـا الكثـري مـن بامو, جبل الؤان وجبل سريوان جبال قرص شريين وهذه الـتالل واجلبـال 
وهـي والتحـف األثريـة التارخييـة القديمـة اهلندسـية واالحجـار الكريمـة ألثار والنقـوش 

ّ حمافظة الكوت سميت الكوت بـ واسط الهنا تقع وسط F١E.مناطقة حدودية مليئة بالكنوز
ًلتكـون مقـرا جديـدا جلنـوده  هـ٨٦هـ يف ٧٨العراق, بناها احلجاج بن يوسف الثقفي سنة 

زيـرة حتـيط هبـا ّومن أهم السامت املميزة هلا هي اهنـا عـىل شـكل شـبه جمن أهل الشام 
وقـد سـكنها كـم عـن بغـداد  ١٧٢املياه من جهـات الرشق والغـرب واجلنـوب عـىل بعـد 

 .ّالفيلية ُكردال
 .ية العراقيةُكردال ويقع يف قضاء بدرة “إالمام زاده عيل الصالح مرقد  − ١٢
اإلمـام عـيل بـن احلســني  ويرجع نسبه إىل äّمرقد السيد حممد أبو احلسن  − ١٣

وتكـون زيارتـه طيلـة أيـام .  كـم جنـوب غـرب٣الكوت وبمسـافة افظة حم ويقع يف “
 .األسبوع
 كـم )١٠٠(يقع يف ناحية احلفرية عـىل بعـد : ّمرقد السيد تاج الدين أبو حممد − ١٤

ّ وتكـون زيارتـه كـل “بـن أيب طالـب اإلمام عيل من مركز املحافظة ويرجع نسبه إىل 
 .ةّالدينيواملناسبات أربعاء ويف االعياد يوم 

اإلمـام عـيل  يف مركز املحافظة ويرجـع نسـبه إىل ä مرقد السيد نور اهلالل − ١٥
 .“بن أيب طالب 

ّ يقع يف قضاء احلي وهو من الصحابة ä اجلليل سعيد بن اجلبريالثائر مرقد  − ١٦
 .“وهو أحد أصحاب اإلمام عيل ابن أيب طالب الذين ولدوا قبل اهلجرة, 

 .“ّمد ابن إالمام موسى الكاظم  زاده سيد حمالسيدمرقد  − ١٧
 معصـومة َ من العراق مع السيدةِ فعند قدومه“وسى بن جعفر ينسب إىل اإلمام م

                                                 
 .١٣٦٦ هبمن ٢٥منطقة أراك وهو من : كرم عيل رضايي )١(
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م عـيل بـن موسـى  وهـم يف طريـق إىل زيـارت اإلمـا“ مدينة قم املقدسة املدفونة يف
 .يف منطقة بدرة العراقية ُة اصابه املرض ومات ودفن املنطقِ ويف هذه“الرضا 

ـيـة وراـيـت الكـثـري ـمـن املـنـاطق ُكردال املـنـاطق ِوتفـقـدي ـهلـذه إـيـران وعـنـد زـيـاريت
 املعلومـات ِرية والعتبات املقدسة وقد بذلت مشقة يف احلصول عىل هذهثالسياحية واأل

 )املولف. ( وتارخيهم وأنساهبم وتراثهمُكردالالدقيقة والصعبة عن 


אאאאא’אא




אאאאאאא
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 الفصل الرابع

 ية والسالالت القديمةكُردالالحضارت 

אאאאאא
אאאאאא 

א:אאאאא


١−אא
كـان  يف ذلـك الـدور سـتاينُكردالشـعب ال نقصـد هبـا أن ةتوضـيحيال َهتسـميال ِوهذه
 جمموعـة اللغـات ولكـني من املجموعـات اللغويـة املعروفـة أتنتمي إىل ال  غةيتكلم بل

 وجمموعـة ...السامية التي تنتمي إليها اللغات العربيـة والعربيـة واألكديـة واألموريـة إلـخ
 اـحلـاليون والـفـرس واهلـنـود وأغـلـب ـُكـردال الـتـي ـيـتكلم ـهبـا )اوربـيـة − اهلـنـدو(اللـغـات 

التــي يــتكلم هبــا الــرتك واملنغوليــون ) وال تــاياال(شــعوب أوربــا وجمموعــة لغــات 
سـم اللغـات القوقازيـة إوقد اصطلح عىل تسمية تلـك املجموعـة املجهولـة . والصينيون

وتـعـود التـسـمية األوىل إىل أن بـعـض ـشـعوب القوـقـاز ـتـتكلم ). Asiaticاألـسـياتيك (أو
 بْـمـن املحتـمـل أن تـكـون هـجـرات ـشـعووبلـغـات تـعـود ـبـدورها إىل جمموـعـة جمهوـلـة 

 .ستان قد جاءت من القوقازُكرد ستان األوىل إىلُكرد
 .ُكردالستان القديمة قد تركت آثارها عىل لغة ُكرد ّ ومما ال شك فيه أن لغات

 هاثاأحـدو ,م. ق٢٥٠٠قوام يمتد من حوايل ألَّإن احليز التارخيي الذي شغلته تلك ا
 ٥٠٠رب مـن اد أو ما يقـمن ذلك بقرنني أو ثالث ولغاية منتصف االلف األول قبل امليال

ُ مع تفاوت بني شعب وآخر حيث اندثرت بعضها قبل األخرى وهذه األرقام ,م.ق٤٠٠أو 
اللوـلــو (وتنتـمــي إىل تـلــك املجموـعــة العرقـيــة ـشــعوب. املحتـمــلّـهــي اـحلــد األـقــل 
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Lullu(أو)اللولوبيني Lullubi( التي كانت تسكن املنطقة املحصورة بني هنـري الـزاب 
 .كبري حمافظة السليامنية احلاليةّأو ما يطابق إىل حد ) دياىل(األسفل وسريوان 

وأن أقدم إشارة تارخيية هلذا الشـعب تعـود إىل حـوايل منتصـف االلـف الثالثـة قبـل 
 .بل امليالد بثالث أو أربعة قرونّامليالد ويرجح أنه اندثر ق

الثاـلـث  ـهـم الكوتـيـون اـلـذين اـسـتطاعوا ـبـني الـقـرنني ًةوالـشـعب اآلـخـر األكـثـر ـشـهر
 مـن مـا يقـارب لنا فظوهاوالعرشين والثاين والعرشين قبل امليالد من احتالل العراق, وح

 جنـوب اللولـو أو تّ وموطنهم األصـيل غـري حمـدد بدقـة فقـد حيتمـل أنـه كانـً عاما)٩١(
ـو ـد يكوـن ـو األرـجـح ـق ـانوا نـشـامهلم وـه ـوا إىل الـشـامل أو ـك ـم انتقـل ـوب أوال ـث ّ يف اجلـن ً ّ

ّإن سـبب هـذا الشـك . مـن قبـل األقـوام املجـاورةُأبعـدوا ّمتعددة ثم موجودين يف أماكن  ْ
 ً عامـاًسمهم إضافة إىل الداللة املحددة عىل شعب معني كـان مصـطلحاإيعود إىل حقيقة 

يف و كام كان بلد الكوتيني وهي صيغة أكديـة  الكثري من الشعوب اجلبلية األخريوصف به
شـامل رشق وادي الرافـدين أو اجلـزء األعظـم  األحيان يطلق عىل املنطقة اجلبليـة بعض
 .ستان العراقُكرد من

ــ ــذا الـشــعب يـق ــر ـه ــارااوعـم ــر انتـش ــو والـشــعب األكـث ــر اللوـل ــن عـم ــم ًرب ـم  ـه
 .احلوريني بإسم  املعروفون يف املصادر العربية) Khurriاخلوريون(

ستان الشاملية وأقسـام كبـرية مـن ُكرد وهذا الشعب كان يسكن أرمينيا ومجيع أرجاء
 F١E.ستان الكربىُكرد ّستان أي أنه كان يسكن النصف الشاميل منُكرد باقي

مـن امتـزاج امليـديني بـدأ ييـة ُكردالويمكن القـول بـأن تـاريخ نشـوء الدولـة القوميـة 
ُبالسكان األصليني واملعروف أن امليديني كانوا يتكلمـون لغـة تنتمـي إىل األمـة الشـاملية  َّ

أمـا .  من نسل امليـدينيُكردالّية وهذا الرس يف اعتبار ُكرداللغة ٍالغربية اىل لغات إيرانيه وال
البهلويـة الساسـانية : ّالفارسية احلاليـة فأهنـا تنتمـي إىل املجموعـة اجلنوبيـة الغربيـة منهـا

 .القديمة األمخينية
                                                 

 .٢١ صستانُكرد وُالكردتاريخ : ّحممد أمني زكي )١(
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٢−−
ـ ـا وحــدودها اجلغرافـي ـدى نفوذـه ـات وـم ـذه احلكوـم ـاريخ ـه ـد  ةَّإن ـت يرجــع إىل عـه

) ارافـا(كـديني وأن حـدود هـذه احلكومـة كانـت متامخـة لـبالد ألا)ّنرام سن(و)رسجون(
كرـكـوك احلالـيـة وـبـالد الكاـسـيني وـعـىل ـهـذا األـسـاس تكوـنـت مـنـاطق زـهـاو, ـسـليامنية, 
شهرزور, ويرى بعض املؤرخني بأن موطن اللولوين أبعد من ذلـك ليضـيف إليهـا منطقـة 

 .وطن اللولووتعد ) لولويوم(سنندج وسميت مناطقهم 
ـدكتور  ـري اـل ـا الـعـامل األـث ـة الـتـي اجراـه ـات والتحقيـقـات األثرـي ـد دفـعـت التنقيـب وـق

ًإىل القول بأن من الثابت تارخييا بأن عددا من امللـوك واحلكـام اآلشـوريني يف ) سبايزر( ً
ًكام يعتقـد بـأن فروعـا  .القرنني الثامن عرش والتاسع عرش قبل امليالد, كانوا من اللولوبني

ـــن هــــ ـــل تقطــــن ـم ـــة ذه القباـئ ـــيف دوـل ـــن وســــكنت . ةســــوريا احلالـي جمموعــــة ـم
 .املنطقة املمتدة بني كرمانشاه وبغداد)الزاكروسية(القبائل

سـانيد التارخييـة القديمـة التـي ورد فيهـا ذكـر اللولـوبني أل بعـض املـؤرخني اويذكر
يف مضـيق ) مـونزامليجـر اد( قبل امليالد, وقد عثر عليها ً قرنا٢٨ع تارخيها إىل ُيرج ًوثيقة

سـانيد ألكـدي ومـن األامللك ا) نارام سني(ًوترتبط تارخييا بفرتة ) قره داغ(كاور يف جبل 
ة خمطوطـة وصـورة أً قرنـا قبـل املـيالد وهـي هبيـ)٣٧( يرجع تارخيهـا إىل ًاألخرى وثيقة

ٍرسبـل ( يف منطقـة ه عـىل صـخرهحمفـور) آنـو باخيـاين(للملك اللولـوي الـذائع الصـيت 
ر صورة امللك وهو يضع قدمه اليرسى عىل صدر أحد أعدائه كام يضع يده وتظه) ذهاب

 االحـرتام, تبـني امللـك يمسـك بيـده عـنًتعبـريا ) ين ين(مـام اإللـه أاليرسى عـىل صـدره 
 للداللة عىل السـلطة والقـوة ويمسـك بيـده األخـرى ُاملمتدة نحو امللك اللولوي لكالمه

ن مـنهم خلـف إآللـه ويقـف السـتة اآلخـرون يف ثناإ فيه ثامنية أرسى يقف ٌّطرف حبل شد
أسفل الصـورة األوىل وقـد كتبـت بجانـب الصـورة املنحوتـة العبـارة انوبـاين ملـك لولـو 

ّيف جبل بافري وكـل مـن يمحـو هـذه الصـورة ) اإلله ين ين(القدير قد حفر صورته وصورة  ُ
 ُم يصـورونهته جعلـًحـدااىل  وبلغ خوف البابليني من هذا امللـك )إآلله( لعنة ِستنزل عليه
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 صورة عمود النرص تاردوين الذي كام يظهـر هـو اآلخـر ِهبيئة حيوان ضخم خميف بجانبه
ًكان ملكا من ملوك اللولويني أيضا ً. 

 هـذا ُنتصـار الـذي حققـهإلفهـي متثـل ا) Naraam Seenنـارام سـني(أمـا لوحـة 
ُحـتالل بالدهـم ومنـذ  مـن اُنتصار الذي مكنهإلكدي عىل القبائل اللولوية ذلك األامللك ا

ِاحلدث األخري مل يرد ذكر هذه  القبائل إال كرشيك للكاشيني والكوتيني يف احلروب التي ّ
 .)هالكاردونياشي(هخاضوها الحتالل بابل وبقية املناطق التي خضعت لإلمرباطوري

 ومن ناحية لغتهم فأهنا توصف ضمن عائلة اللغات العيالمية,
فـيام )Haurnickهورنيـك(ّلتي يؤكدها املسترشقبحسب التنقيبات والتحقيقات ا

وقـد ) جـداد اللـررإلاللولـويني السـاللة األوىل . ( بـأن)Spizerسـبايزر( الربوفسور ديع
حـوايل ) آشور نـارص بـال الثـاين(ظهرت الكتابات التي ترجع إىل عهد امللك اآلشوري أ

ّتقدم يف النواحي الثقافية م أن مناطق اللولويني عامرة ومزدهرة وتتمتع بال. القرن التاسع ق
 األمر الذي دفع امللك اآلشـوري املـذكور إىل نقـل جمـاميع مـنهم إىل ة والفنيهوالصناعي
ـالده ـون ويؤكــد الربوفســور ا ليســِـب  ويشــاطره )ســبايزر(ّمهوا يف تطــوير الصــناعة والفـن

يش بأن اللولويني والكوتيني قد شاركوا بقيـادة امللـك الكـاالرأي جمموعة من املؤرخني 
F١E.م. ق١٧٤١ يف فتح بابل عام )kandishكانديش(

٣−א−א−א
 ُهق الذكرعنـُيسـتح ًا كافيـاً لـدينا شـيئت احلكومـة ليسـِ هـذهأنتـاريخ ال ُمما يؤسف له

) الـزاب الصـغري(منطقة ) زنى كويى(الظاهر أن هذا الشعب الذي سكن أطراف هنر وكام 
 نـرام(لـفٌخالذي )شاركا يل شارى(ةبعد وفا)اكد وسومر( غزو بالدُحيثهلم تاريخ كبري 

  مريـرٍ عنيـف ونضـالٍبعـد قتـال F٢E.يف أواسط القرن السادس والعرشين قبـل املـيالد)ّسن
 .معهم

                                                 
 .٢ ص٢املصدرالسابق ج )١(
 .م.ق٢٢٨٢والظاهر ان ساللة الوركاء اخلامسه ما يأيت اسسها اتوخيجال سنة  )٢(
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אאאאא  

٢٣٥٠−٢١٥٩.٢١٢٠٢١١١.
אאא 

א. 
 يكـشـف ـبـأن َالقديـمـه) نيـبـور(ًوأن الثاـبـت تارخيـيـا وـجـود ـجـدول ملـكـي يف مديـنـة 

انـري دا ( أن أحـدهمً سـنة وأربعـني يومـا يف بابـل و١٢٥ حكمـوا ً جوتيـاً ملكا٢١ عددهم
 َحكمهـم ضـعفاأليام لكـن  بمرور َوقد توسع نفوذهم يف املنطقهenridapirzi) بريي

ّحتى أدى إىل  اتوخيجـال (الوركـاء املعـروف ) ارك − ئـه ريـخ( ملـك َانتهـزُحيث هنايتهم ّ
utukhegal (خر ملوك جوتى يف بابـل وأخـرج اجلـوتيني مـن ذلك وقىض عىل آ)كـدأ( 

 F١E. قبل امليالد٢٢٨٢نقاض حكومة اجلوتيني عام إ عىل ةة جديدسس حكومة بابليأو
٤−א−−−

ّيقطن الكاشيون املنطقـة املمتـدة مـن كرمانشـاه وبشـتكوه احلاليـة وحتـى الضـفاف  ٍ
 كـييش − كـايش( متعددة فقد أطلق عليهم الساميون ٍوقد عرفوا بأسامء. الرشقية لنهر دجلة

                                                 
 .م.ق٢٣٨٢ − ٢٢٨٢ مايتي ساللة الكوتيني حوايل سنة ٤٨ص: ورد يف دليل املتحف العراقي )١(

م يظهر فيها األقوام وامللوك املعروفون انوبانى نـى وامللـك .ق٢٢للصورة مسلة تعود إىل عام : يفتعر
ديـاكونف تـاريخ مـاد ص . لولوبيان, ال تزال هذه الصخرة موجودة يف منطقة حمافظة رسبل ذهـاب

١٠١, 
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أطلق عليهم املؤرخـون وعلـامء اآلثـار فيام ) كوش(وسامهم الكتاب املقدس) شوكو −
ومتتاز هـذه القبائـل بالبسـالة والقـوة وروح القتـال العاليـة وقـد ) كايس, كاساي, كاسيت(

وهـو امللـك الرابـع بعـد محـورايب امللـك ) امـي زادوكـا(صفاهتم بامللك البابيل دفعت 
 ليـتمكن , قبل املـيالد١٩٥٦م .ق١٩٧٧ العيالمني عام الشهري إىل عقد اتفاقية دفاعية مع

ًمن صد هجامهتم واستنادا إىل بعض األدلة كاستعامل اخليـول التـي مل يكـن اسـتخدامها  ّ
قوام اآلرية وكذلك وجود أل باة خاصًةًمعروفا يف بابل قبل دخول الكاشيني إليها وهي عاد

هلـتهم آباإلضـافة إىل تسـمية ) تـهاركاتـه, شـوترنه, تورش(سامء ملوكهم مثلإلجذور آرية 
ًبأسامء آهلـة اآلريـني فـأن قسـام كبـريا مـن املـؤرخني واملسـترشقني يعتقـدون بـأهنم مـن  ً

فشـار سيسـتاين يف كتابـه أيـرج إّاملوجات األوىل لآلريني ويـورد عـنهم كـل مـن األسـتاذ 
 البـابليون, , العيالميـون,ًاالتارخيي الكاشيون كانوا من أكثر الشعوب املعارصة هلم متـدن

 .املرصيون, الساميون واآلشورين
ّ احليثيـني يف قتـال فـدحروهم رش وقد اختلط هذا الشعب مع البابليني واشتبكوا مـع

 .كان هؤالء قد هنبوها فيام مىضور واستعادوا منهم االصنام واآلهلة البابلية دح
 الضـفاف ويقطن الكاشيون املناطق املسـامة فـيام بعـد بأقـاليم اجلبـال املمتـدة إىل

رتـبط الكاشـيون بعالقـات سياسـية اْالرشقية لنهر دجلـة قبـل أن يسـتولوا عـىل بابـل, وقـد 
وجتارية مع فراعنـة مرص دلـت عليهـا األلـواح األثريـة التـي عثـر عليهـا واملكتوبـة باللغـة 

 ومنهـا )تل العامرنـة(خرائب ويف منطقة آثار ) البابلية واهلريوغليفية املرصية(املسامرية 
 إىل يومنا هـذا يف املتـاحف األثريـة املرصيـة, وتعـد سلسـلة حكومـات وجودهاّكد ما يؤ

الكاشيني السـاللة الثالثـة حلكومـات الـعرص القـديم بموجـب التصـنيف التـارخيي لتلـك 
 . قبل امليالد١٩٢٦ّم وحتى .ق٢٢٢٥احلكومات فالساللة األوىل حكمت للفرتة 

م, .ق١٩٢٧ُحكمت بابل منـذ عـام وتعد احلكومات املحلية املستقلة التي نشأت و
ّوحتى ما قبل بداية احلكم الكايش للساللة الثانية والساللة الثالثـة تبـدأ بسـيطرة الكاشـيني 

ســتناد إىل اجلــدول املوضــوع مــن قبــل إلمقاليــد احلكــم وباعــىل )كانــديش(بقيــادة 
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ـيد ـوك الكاـشـيني يصــل إىل ﴾sydney smithـسـدين ـسـميث(الـس ـدد مـل ـأن ـع  ٢٦ ـف
 .قبل امليالد ٤٠٠٠ًملكا,

متكنوا مـن اإلسـتيالء عـىل بابـل وأهنـوا حكـم ) شويزون ناخونبة(ويف زمن امللك 
ّالكاـشـيني ونـصـبوا ابـنـه ملـكـا ـعـىل باـبـل يف عـهـده ـثـم نقـلـت مـسـلة محــورايب إىل مديـنـة  ِ ً

ٍكام كان زعامؤهم يرتبطون بصلة باملتيانيني الذين تزوجوا بناهتم بالفراعنة نحو ) سوس(
 .“لسيد املسيح  سنة قبل ا٤٥٠

ْالثالثـي حيـث يفـرتض أن ّ لرسـتان وقد وجـدوا يف قبـورهم مـن الربونـز يف حـوض ُ
ـوك  ـل مـل ـاك, وهــؤالء أبعــدوا مــن قـب عــيالم (يكــون قــد نقلوهــا إىل القســطنطينيون هـن

ELAM.(F١E دورا يف تكوين مثلواْ ويف القرن الثاين عرش قبل امليالد جيب أن يكونوا قد ً
يعتقـد بـأهنم كـانوا ـمـن امليـديني يف الوقـت نفسـه الـذي بـرز فـيـه ُي حيـث ُكـردالالشـعب 

 .اآلشوريون عىل املرسح من خالل صدامهم مع امليديني
خلفـه ,م.ق٦١٢ّويف زمن هذه اململكة تم القضاء عىل اإلمرباطورية اآلشورية عـام 

ّوقـد نجـح يف ضـم املاملـك ,)PHERAORTES(ِيف احلكم من بعد إبنه فـراورتس 
جاورة ململكته أثناء تلك الفرتة نحو القبائـل اإليرانيـة املتـأخرة نحـو الغـرب الصغرية امل

 F٢E.يف القرن العارش امليالدي
ُم أهـم انتصـاراته احلربيـة . عاشت يف الفرتة من القرن التاسع إىل القـرن السـادس ق

ـول أن  ـديم ويـق ـى الـق ـاريخ يف الرشق األدـن ـارشة ـعـىل جمــرى الـت ـرت بصــورة مـب ـي أـث الـت
ًي حتولت يف بداية القـرن السـابع قبـل املـيالد إىل دولـة تإحدى دول غريب آسيا ال)ليديا(

ًمستقلة قويـة يف املنطقـة إنتهـت احلـرب الـذي وقعـت بـني دولتـي  بعقـد ) ميـديا وليـديا(ً
 كان  الذيم, اضطرت األخرية بموجبها لإلعرتاف بالنهر.ق٥٨٥معاهدة بني الطرفني عام 

ّميديا قديام كان يسـمى النهـر ًحدا غربيا لل) گأليس(ّيسمى  ّوأن والـد كـل ) گـأليس(ً بنـي (ُ
                                                 

)١(  
 .٢٠ − ٢١ − ٢٢ − ٣٢ولرستان ص ُّاللر رسالة إلي: السيد مينورسكي )٢(
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ُعيالم وآشور وأرفكشاد ولد وأرام) بنو سام. بنون(ًوولداه أيضا ) عابر انو يافث الكبري ْ َF١E .
هـو أبـو كنعـان ) سـام وحـام ويافـث( الذين خرجـوا مـن الفلـك “نوح النبي وكان بنو 

 .ّء تشعبت كل األرض ومن هؤال“هؤالء الثالثة أبناء سيدنا نوح 
ّوكاـنـت األرض كلـهـا لـسـانا واـحـدا ولـغـة واـحـدة وـحـدث يف ارـحتـاهلم رشـقـا أـهنـم  ً ً ً
وجدوا بقعة من أالرض وسكنوا هناك يف بالد ميديا حينئذ أمر داريوش امللك ففتشوا يف 
ُبيت األسفار حيث كانـت اخلـزائن موضـوعة يف بابـل فوجـدوا يف الـقرص الـذي يف بـالد 

ًمكتوبا هكذا تذكار يف السنة األوىل للكورش امللك أمر كورش امللك من وكان ) مادي(
 F٢E.جهة بيت اهللا يف اورشليم

ّثم كتب امللك داريوش إىل كل الشعوب واألمم ولداريوش . (الساكنني يف األرض ّ
                                                 

وذكـر الكتـب أدب القضـاء رشمشـاي أي . ١٦ وذكر ملك عيالم يف ص ١٠ص : ب املقدسالكتا )١(
وسائر رفقائهام الدينيني واآلخر ستكيني والطرفيني واالفرسيني واالركويني والبابليني والشوشـتيني 

العـظـيم الرشـيـف وأـسـكنهم ـمـدن ) ْأـسـنفر(وـسـائر األـمـم اـلـذين ـسـباهم . واـلـديمويني والعيالمـيـني
 وذكـر يف ص “َّكر ملوك الفرس وأن العيالميني ليسوا أوالد عيالم بن سام بـن نـوح السامرة وذ

 .ّ وانام من أوالد إرسائيل٦٧٤ − ٦٦٥
 .٢٨٠وذكر األحداث هنري ساغس يف كتابه القيم جربوت آشور ص 

ًية اهتامما كبريا ويقصد شعوب زاگـروس القديمـه لوُالكرداولوا القضية : مينورسكي.وذكر ف: ًأوال لـو, ً
 كويت, كاساي,

: يقصد مينورسكي الكتابني التاليني. ١٩٥٦باكو ) إقرار علييف(و١٩٥٦موسكو, : لـ ك م دياكنوف:ًثانيا
لنينغـراد  − ّدياكنوف, تاريخ ميديا من أقدم العصور حتى هناية القرن الرابع قبل املـيالد, موسـكو. م

 . راجع أحداث الدراسات عن تاريخ ميديا١٩٥٦
ّل العامل السكيف يـرد إسـم هـذا الشـعب يف املصـادر العربيـة سـكان وسـاحل البحراألسـود ويقو: ًثالثا

ـث ق) باالسكيـشـني(الـشـامليه  ـرن الثاـل ـابع إىل الـق ـرن الـس ـن الـق ـرته ـم ـتهم إىل . يف الـف م تنتـمـي لـغ
 .أوروبية ويقول أورارتو هي واحده من أقدم دول الرشق األدنى − جمموعة اللغات اهلندو

 .٦٧٢ص : قدسالكتاب امل )٢(
Lorestan,http://education.yahoo.com/reference/encyclopedia/entry/Lore

stan 
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من نسل املاديني هو امللك عىل مملكة الكلدانيني يف السنة األوىل من ) بن احشويروش
 ).املادي(داريوش بقب ملكه وكان يل

ُاـسـتولوا ـعـىل باـبـل حـيـث ـكـانوا ـمـن االـقـوام اآلرـيـة املتمتـعـة بمدنـيـة متقدـمـة ـهلـم 
مراـســالت سياـســية باللـغــة املـســامرية وـكــذلك مراـســالت ـمــع فراعـنــة مرص بالكتاـبــة 

ويـذكر آشـور . ِعـىل آثـار هلـم)عقرقـوف(وتم العثور يف العراق يف منطقة,)اهلريوغليفية(
الـالزم أكثـر املشـاريع الكبـريه يف جمـال البنـاء واألعـامر كـان ) القـري (ًبانيبال وخصوصا

ّجيلب من كل أصقاع بالده يف عربات عيالمية تم احلصول عليها كغنائم حرب ّ. 
 .َّوأن هذه العربات كانت قويه للقتال واملعارك وعالية وهي من التصنيع العسكري

: دوات احلربيـة احلديديـة مثـل يف عـيالم يتقنـون صـناعة العربـات واألُكـردالوكان 
 .F١Eالفأس والنبال والسكاكني والرمح والساطور

مـن جهـة اعتقاد سائد لدى بعض املؤرخني بوحـدة الكاشـيني مـع العيالميـني  هناك
ّ واملعتقدات الدينية, لكن الواقع اجلغرايف يبني بأن بالد العيالميني تشمل حمافظتي ةاللغ

وامتـدادهتا إىل داخـل األرايض العراقيـة أمـا بقيـة إيران  ستانُكرد خوزستان وبختياري يف
ن أـشـهر اـملـدن أ ونيقباـئـل الكاـشـيخـلـة ـضـمن اـحلـدود أـعـاله فـهـي ـمـوطن املـنـاطق الدا
 )الكارخـة(الواقعـة عـىل هنـر ) آوان(ُحيث كانت العاصمة ومدينـة ) سوسا(العيالمية هي 

ّدولـة عـيالم قويـة حتـى  ومل تكـن )سـجد سـليامنمل(اآلن  ةاملسام) بارسوماش(ومدينة 
إذ كانت تابعة لآلشوريني أو السـومرين أو الكاشـيني ويف ) شوتروك ناخونته(عهد امللك 

السـومري أو حتالل اآلشوري اإل ةستقالل ويف فرتاإلفرتات متباينة كانت تتمتع باحلرية و
ات ّللتدمري كل مرة كام يتعرض األهايل إىل القتـل باملئـ) سوسا(كانت تتعرض العاصمة 

 يف سـفره هبـذا الصـدد )حزقيـال(ُواالستيالء عىل اآلهلة حيث ينقلوهنا إىل بالدهم يقول 

                                                 
 .ُكلمة ساطور هي كردية األصل ومعناها ساتور لقطع اللحوم: تعريف )١(

Lorestan,http://educationyahoo.com/reference/encyclopedia/entry/Lore
stan 
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مجــيعهم قتـلـوا وـقـد قطـعـت و مـهـذه ـهـي ـعـيالم ومجـيـع أهاليـهـا يف القـبـور املحيـطـة ـهبـ
العيالميني إذ استطاع تغريت أوضاع ) شوتروك ناخوتنه(السيوف اعناقهم يف عهد امللك 

) كوشـري ناخوتـه(عىل بابل وإهناء احلكـم الكـايش ونصـب أبنـه هذا امللك من اإلستيالء 
وفرض رضائب ) سوسا(ًملكا عىل بابل كام نقل متثال اآلله مردوك ومسلة محورايب إىل 

األبـن الثـاين ) انيشوشـبناك − شـيلخاك(مالية باهضة عـىل سـكان بابـل ويف زمـن امللـك 
ُه الواـسـعة حـيـث اجـتـاز ـهنـر ّاألول ـشـهد اـجلـيش العيالـمـي فتوحاـتـ) لـشـوتروك ناخونـتـه(

 وإىل جانب فتوحاته الواسـعة فقـد عمـل هـذا امللـككركوك ) آراباخ(ووصل إىل  دياىل,
 اـلـتخلص ـمـن الثقاـفـات الـتـي كاـنـت مفروـضـة ـعـىل العيالمـيـني ـمـن قـبـل الـسـومرين ـعـىل

ونتيجة .واآلشوريني واستعامل اللغة واخلط العيالمي يف املراسالت الرسمية والدواوين
ـه ـه ـلـدى العيالمـيـني أعامـل ـرية عظـمـت منزلـت ـاـُكـردال الكـب ً حـيـث ـعـد إـهلـا قومـي ً ُّ   يفذـكـر. ُ

 .م٢٠٠١ّوترمجة حممد مجيل املال أمحد الروزبياين, الطبعة الثانية رشفنامه ال
كدولـة يف حـدود األربعـة آالف سـنة قبـل املـيالد مـن مجلـة الـدول  إيـالم  وعرفت

 :األربع التي دونت يف التاريخ
 نجنوب الرافدي.  السومريةالدولة − ١
 األناضول. الدولة األمورية − ٢
 شامل الرافد. الدولة األكدية − ٣
ـة − ٤ ـة إاليالمـي ـرانُكرد .الدوـل وتشــمل خوزســتان ولرســتان ومرتفعــات  ســتان إـي
 .بختيارية

ًعظـيام ) ًبايؤانـا(ًعاصمة إليالم القديمة كام هي إهرامات مرص وسور الصني, كانت 
وقـد عصـيت عـىل امليـديني ). تيسـفون(طـاق كرسى يف مـدائن بغـداد بنيت عـىل غـراره 

سـتان الشـاملية والعـراق األعجمـي وأذربيجـان ُكرد الذين استعاضـوا عنهـا بالتوجـه نحـو
هم ْومهدان وكرمنشـاه وقـزوين وإصـفهان وهناونـد وبـالد الـري إىل بحـر قـزوين, وقسـم

, يف )زانـت املـوغ ()آريبـارتكن  (و) اسـرتوخات يـودين ( إىل بـوز)هريدوتس(املؤرخ
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ـمـريف ماـسـيبان بانـتـايي, دروزي, :  يف الـفـرس أربـعـة أـقـوام وـهـم)ـهـريودتس(ـحـني ـيـرى 
يـوان كجـزء مـن عرشيـن إ ليحكمـوا ,م. ق٥٥٠ سـنة )كـورش(ًوأخريا جاء جيش . زرمن

منطقة شكلت االمرباطورية األمخينية, وملا متكن نبوخذ نرص من أرس اليهـود يف السـبي 
نسـبة إىل ) زرنـة( ال تـزال تسـمى همنطقـيف وأسـكنهم  إيـالم ةم إىل منطقـاألكرب جـيء هبـ

ّيـوان تـم اخـرتاع إكانوا يشتغلون يف صـياغة الـذهب واملعـادن النفيسـة,ويف الذي اليهود 
 .احلديدوقوالب صب الذهب والعجلة 

يف  )ريالقـ (بوضـع مـادة الزفـتوالتـي تشـتعل ) الكركـري(ّتم صنع سهام  إيالم ويف
 .ْمكان األعداء أن يقلدوه لعدم توفر مادة الزفتإهذا أمر مل يكن بواملعركة 


אאאא

ّ اـسـتفاد منـهـا ـصـالح اـلـدين األـيـويب يف معارـكـه ـضـد الـصـليبيني اـلـذين ـكـانوا وـقـد
 فكانت سهام يستعملون السالمل اخلشبية املدفوعة بالعربات للصعود إىل قالع فلسطني,

ً سببا يف إحراقها وكرس متيز الصليبني الذين سكنوا العراء وحتصن األيوبيون )الكركري(
 .يف القالع

ّويف العهود الالحقة سمح لليهود بالعودة إىل ديارهم, فعادوا من حيـث تـم سـبيهم,  ُ
 ىلجباريـة لليهـود إأليوان, هـذه اهلجـرة اإ يف )حلوج(وبقيت هلم أثار شاخصة يف مقربة 

 ).مردوخ(و) كاال (يوان وعشرية هيودية تدعىإووجود قبيلة كلهور يف  إيالم ستانُكرد
منهم مـن يربطهـا بقلعـة شـمريان, )أوهيوان(يوانإخيتلف الرواة حول أصل تسمية و
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مـاه () مادسـبدان(وكانـت مركـز واليـة ) أريوحـان(ومنهم من يرى أن الساسانيني سموها 
َساساين التصقت زعامة كي خرسو باملنطقـة, حتـى مـا زال ويف العهد ال إيالم  أي)سبدان ّ

ّبعض الناس يرون يف مدن قرص شريين إهنا من أعامل خرسو لزوجته املسـيحية, وإعـادة 
لوان  تقرأ حأجزاءًخانقني, وتارة ) وانأل(ًتعمري القالع التارخيية, ومنها حلوان, فتارة تقرأ 

ّأيضا, حتى إن لدى بعض القبائل أمثـاهلم  ) كـي خرسو(السياسـية فيقولـون عـن منقطـتهم ًّ
 ).بكي خرسو( يفتخرون ُكردالًسياسيا بالطبع ف

التـي تقـع عـىل )سـومار(ومن توابعها ناحيـة  إيالم يةال مركز و)ريوحانأ(وكانت مدينة 
ُ, حيث يعم فيها املياه واألشـجار )بكنجان جم (ٌضفاف هنر كنكري والذي بني عليه سد سمي

بال املحيطة هبا, وفيها مناجم للحديد واملعـادن األخـرى, إضـافة إىل تكاد تغطي معظم اجل
 زمـن العباسـيني,الذين ُذوالعـراق منـ إيـران ّامللح, وكان سوقها يف منديل حلد نشـوء دولتـي

جعلوا من خانقني ومنديل وبدرة وجصـان وعـيل الغـريب وزرباطيـة مراكـز لتجميـع اخلـراج 
ّوالزـكـاة, ـثـم ـجـاء فالعباـسـيون ـسـموها مرشق . يلخانـيـة الغربـيـةألموها ا لـغـزو املـغـويل وـسـاُ

الشمس, أما املغول فسموها مغرب الشمس, إىل أن جاء الغزو األورويب الذي كـان يبحـث 
 ., وحرصت دراساته التارخيية هبذه املنطقة ومشتقاتهعن النفط

٥−–−
أقاليم االمرباطورية الرومانيـة وكـان هـذا كانت إحدى  موقع إقليم كاردو أو كاردوخ

) Mesopotamiaميزوبوتامـيـا(ـشـامل ـبـني النـهـرين بلـغـة آرامـيـة أو ال يف ًاإلقـلـيم واقـعـا
راىض أ يف ضـمنها هاباليونانية التي كانت تشمل األرض الواقعة بني هنري دجلة والفرات 

 .تقع اآلن يف سوريا وتركيا والعراق
ق أرمينـيـا وجـنـوب ـغـرب مديـنـة دـيـار بـكـر الرتكـيـة رش)ـكـاردو( وكانـت موـقـع إقـلـيم

 F١E.وشامل رشق مدينة هكاري الرتكية

                                                 
)١( History of Iran, Iran before Iranians, iranologie. com 
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ّتم احتالل هذا اإلقلـيم عـىل يـد اإلمرباطـور الرومـاين  قبـل ٤٨ − ١٠٦) بومبيـاس (ّ
ا وال يقبـل اجلـدل إن هـذبل املؤرخني وبشكل واضح ورصيح ِامليالد هناك إمجاع من ق

ـ)ـكـاردو(ـسـم  بإِاألقـلـيم ـسـمي ـمـن قـبـل الروـمـان  ُكردال لـكـون املديـنـة كاـنـت مـسـكونة ـب
 .F١E)ُكرد(

تعـنـي يف اللـغـة  الـتـي) ـجـويت( بإـسـم  املنطـقـة تـعـرف عـنـد اآلـشـورينيِوكاـنـت ـهـذه
جـاردو أو " ولكنها عند اآلشـوريني كانـت هلـا مرادفـة أخـرى وهـي "املحارب"احلديثة 
 عن وقائع معركة بني  قديمة تتحدثٍسم إقليم كاردو يف خمطوطاتإذكر  وجاء F٢E.كاردو

م .ق٣٦٣ − ٣٣١ )كلوديـوس جوليـان(ملـك الفـرس و, م.ق٣٧٩ − ٣٠٩شهبور الثـاين 
اإلمرباطور الروماين وكانت نتائج هذه املعركة انتهاء فرتة نفوذ الرومان عىل إقليم كاردو 

ّوانقض عىل قبيلة كاردو واستخدمهم ومن ثم هتـاوى عـىل البـابليني ) كرسى (عندما جاء ُ
 هم وضمهم إىل دولة الفرس,واحتل

ي اـلـذي ـكـان ـُكـردالأوربـيـة إنظـمـوا إىل الـشـعب _ هـنـدوً الـكـاردوخيون ـشـعوباديـعـ
لوـلـو, ـكـويت, " حـسـب اـملـؤرخ ـشـعوب :موـجـودا قـبـل الـكـاردوخيني بـفـرتة طويـلـة وـهـم

 .كوريت, جويت, جودي, كاساي, سوباري, خالدي, ميتاين, هوري, نايري
 قبل امليالد قاموا بـاهلجوم عـىل البـابليني يف )١٨( يف القرن ,F٣Eحكومة الكاشينيو

الـذي كـان إبـن امللـك املشـهور  م.ق١٧١٢ − ١٧٤) سامسـويلوناز (عهد امللك البابيل
 إىل ١٥٩٥ً عاـمـا ـمـن )٤٤٠( تـقـاربحـكـم ـشـعب الكاـشـيني املنطـقـة لـفـرتة . محــورايب

 تقع عـىل  من بابل ومدينة عقرقوفً هلم بدالً مدينة عقرقوف عاصمةواإختذو م.ق١١٥٥
                                                 

)١( PROVINCIAL ADMINISTRATION AT KASSITE NIPPUR: 
)٢( PROVENANCE STUDY OF THE AMARNA TABLETS, //home. 

uchicago. edu / Excerpt on the 
 KassitesNear EastChiefdomsandEarlyStatesin theويـذكر ـهـذه املصـادر  )٣(

Selected  
Monographs in World Archaeology. 
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 . كم غرب بغداد)٣٠(بعد 
ـاتون َوتـشـري إىل أن  ـاموا بمراـسـلة الفرـعـون أخـن ,وبصــوره F١Eمـلـوك ـهـذا الـشـعب ـق

ٍتدرجيـيـة إـنـدمج ـهـذا الـشـعب ـمـع االـكـاديني واآلـشـويني ـمـن ناحـيـة اللـغـة وـصـلة اـلـرحم 
 .والقربى

:אאאא
ألن , أمـد بعيـد منذ, رخيية باهتامم عاملي واسع التاُلقد حظيت آثار العراق ومعامله

 ,بالد الرافدين كانت منبع حضارات عريقة أغنت تاريخ البرشية
من تراث ثقايف وقانوين ومعامري تـأثرت بـه احلضـارات والثقافـات يف   بام خلفته

 ن النامذج التي سنعرض هلا تظهر مكانة الرتاث الثقايف واحلضارياو, باقي مناطق العامل
 .ذي نام وازدهر عىل ضفاف هنري دجلة والفراتال

واآلثـاريني مـن خـالل دراسـاهتم والشـواهد  فلقد أثبت مجيع املؤرخني والباحثني
لـلـرتاث الثـقـايف اإلنـسـاين وللحـضـارة  ـبـني النـهـرين ـهـي أـقـدم مرـكـز األثرـيـة أن ـبـالد ـمـا

ا يف أنحـاء والفنـون وتأثرياهتـ  املعـارف واآلدابَة انبثقـت أسـس خمتلفـُومنـه, الناضجة
 والتـي تربـو اليـوم عـىل مخسـة,يتجىل ذلك يف غزارة املعـامل واملواقـع  ,العامل القديم

ومـا تشـتمل عليـه املتـاحف , وعرشين ألف موقـع أثـري مـن املـدن واحلـوارض الكـربى
 .كنوز احلضارات اإلنسانية األثرية من

حيث شهدت بالد  الدن تاريخ احلضارة يف العراق يعود إىل األلفية الرابعة قبل امليأ
حـضـارة  بينـهـا ـمـابني النـهـرين سلـسـلة متعاقـبـة ـمـن أرـقـى احلـضـارات اإلنـسـانية ـنـذكر ـمـن

ـديون  ـابليون واآلـشـوريون وـسـاللة حـضـارة محــورايب املـي ٌاألـكـديون والـسـومريون والـب
 .يةُكردالواحلضارات والسالالت 

١−אאא 
يعيش حيـاة مسـتقرة  أن العراق كان,لة األنثروبولوجية األثرية واألدتاري احلفتأثبت

                                                 
)١( EditedbyGilS teinandMitchellRothman. PrehistoryPress) ١٩٩٤( 
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ًونظرا, يف عصور ما قبل التاريخ من األلف الرابع قبل امليالد تتسـم بـه أرض العـراق   ملاً
, األوىل يف العـامل  من مميزات جغرافية فريدة فقد كانت مـن مـواطن االسـتقرار الـبرشي

زراعـيـة   معرفـيـه أرـقـى حـضـارةوعرـفـت احلـضـارة اإلنـسـانية ـبـدايات نـشـوئها متمثـلـة يف
الفخـار  وكـذلك صـناعة,وصناعية عرفها االنسان حينئذ حيث عرف النار وكيفية توليـدها

ًنموذجا للقرية الزراعية ية ُكردالمججامل منطقة قرب  )جرمو(ويعد موقع ًمبكرا,وأدواته 
 .العراقستان ُكرد يف

العليـا  ية تضم اخلمس سكنًحيث أظهرت التنقيبات يف هذا املوقع ست عرشة طبقة
ومل تلبـث مظـاهر التمـدن أن انتقلـت .منها أقدم اآلثار لصناعة الفخـار يف وادي الرافـدين

تـل (م متمثلـة يف آثـار . ق٤٠٠٠الـبالد حـوايل سـنة  بعـد ذلـك إىل القسـم اجلنـويب مـن
قدم  تل العبيد أدويع.إىل الشامل الغريب من مدينة أور الواقع عىل بعد أربعة أميال) العبيد

ولكن املقومات واملظاهر ,كشفت عنها التنقيبات يف اجلنوب املستوطنات البرشية التى
اـلـذي متيـز بظهـور األخـتـام )عرص الوركـاء(الـعرص الالحـق احلضـارية مل تنضـج إال يف

 .وظهور أقدم وسيلة للتدوين,النحت  وفن,األسطوانية واملصطبة 

 
 אאא

٢−אא 
احلضـارات اإلنسـانية  م يف العـراق مـن. ق٢٤٠٠ ـ٢٨٥٠ احلضـارة السـومرية دتع

ًاملبكرة التى خلفت تراثا عريقـا  الشـعوب التـي اسـتطاعت  ويعـد السـومريون مـن أقـدم, ً
الـذي عـرف بـبالد  وضع لبنات احلضارة األوىل يف القسـم اجلنـويب مـن العـراق القـديم
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 ,ب مـن منجـزات السـومريني احلضـاريةوتكشف النصوص السومرية عـن جوانـ,سومر 

  مـن املظـاهر,خرتاع الكتابة والنقش يف العـامرة واحلـذق يف صـناعة الفخـار وغريهـاأك

 كام متتاز هذه الفـرتة بظهـور أوىل السـالالت السـومرية التـي شـكلت أنظمـة, احلضارية

وقد وجدت معامل هـذه احلضـارة يف مـدن خمتلفـة ,دويالت املدن  بإسم سياسية عرفت
تـل (واشـبونا ) لكيش(وتلول اهلباء ,) كرسو(وتل ,) تل األحيمر(وهي كيش ,العراق  من

 .وغريها,) ابو شهرين  ()واريدو(,) نفر(وينبور ,) الوركاء () وأوروك)(أمحر
وقد نشأت عىل شواطئ النهرين دجلة والفـرات وروافـدمها وتطـورت أوىل املـدن 

والرتبيـة ,أوىل حمـاوالت اإلنسـان الكتابـة وفيهـا بـدأت ,احلضـارية يف العـامل  واملراكز
واالكتشـافات يف ميـادين الطـب والكيميـاء , وصياغة منظومات قانونية, املنظم  والتعليم

واآلداب وازدهار التجـارة والصـناعة ,والفلك واإلبداع يف جماالت الفنون  والرياضيات
راقيـة القديمـة تلك املحاوالت األساس الذي قامت عليـه احلضـارة الع  وغدت.وغريها

 .يف العصور التالية

  
אא

אא٢٨٥٠א ٢٤٠٠
.

אא
אא٢٨٥٠א 

٢٤٠٠
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٣−אא
وادي  توطنواواـســ,م ـمــن اجلزـيــرة العربـيــة . ق٢١٥٩ − ٢٣٥٠ ـنــزح األـكــديون

  واختـذها)رسجـون األكـدي(التـي أسسـها ) أكـد(سم مدينة أسمهم من أاشتق .الرافدين

 .ًاويرجح أن موقعها بالقرب من بغداد حالي,  ململكتهًعاصمة
باحلضارة السومرية إال أهنم أدخلوا عنـارص ومقومـات حضـارية  وقد تأثر األكديون

رسجـون (ومـن أشـهر ملـوكهم. ية والفنيـةواالجتامعية واحلرب جديدة يف النظم السياسية
ـى املـلـك , )sirjohn shrockinرشوـكـني ـم  )الصــادق(ويعـن ـن أعـظ ـد ـم ـذي يـع اـل

ولـداه ريمـوش   وحكم بعد وفاة رسجون.الشخصيات التارخيية يف الرشق األدنى القديم
وأكثـرهم   أعظمهـمد الـذى يعـ)نـرام سـني(وبعـدمها تسـلم احلكـم حفيـده ,ثم نشتوسـو 

 .ار حكمه فقد وصلتنا مدونة عىل وثائق مسامرية أما أخب.شهرة
ــث قىض  ــديون(ُ حـي  - alالســـومريون(عـــىل al - acadiyoon) األـك

(sumariyoon إذ أقــام ملــك .  ســنة١٢٥م وحكمــوا بــالد الرافــدين .ق٢٤٠٠ ســنة
ملـك )satonyساتوين(ِ سنة قبل امليالد لوحة تكرس إنتصاره عىل٢٠٠٠ُاألكديني منذ 

 أن هؤالء اللولو أو اللولويني سكان جبال زاغروس ,دربندي جيوريف ) LULLU(اللولو
ـال حـتـى ) GUTIالـكـوتيني ( وـكـذلك ـُكـردالـكـانوا اـجـداد  ـانوا ـمـن ـسـكان اجلـب ّأيـضـا ـك ً

) sarjonyسـارجون(بالقرب من هنر دياىل وكـان ملـك األكـديني) الزاب الصغري(رشق
ُكانت تشن من قبل النساء  يِحياول جهد اإلمكان احلفاظ عىل عرشه من تلك الغارات الت

ُوريب حكمـوا األ − وّنطينيون يقولـون أهنـم مـن ذوي األصـل اهلنـدطوالقسـ.للقضاء عليه
 .يقاتلوا أوالد محورايبلإهنم ذهبوا امليالد سنة قبل ١٨٠٠ − ١٢٠٠بابل 

 والسـيطرة عـىل املنطقـة التـي تـدعى اليـوم .نفذوا إىل بابلوجاؤوا بعناوين خمتلفة 
 .القرن السابع عرش قبل امليالديف وذلك  )LURISTANلرستان (

 وقـد ّسم مملكة بابل ملـدة سـتة قـرون,إوأن هؤالء الغزاة العتاة حكموا البالد حتت 
 .لرستان للقضاء عىل ُكردالالقوة لقتل أكرب عدد ممكن من أفرطوا باستعامل 
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 وـقــد أـصــبح احلـصــان اـلــذي أدخـلــوه إىل اـلــبالد الرـمــز املـقــدس ـهلــم, وـكــان 
ـصـلة باملتـيـانيني اـلـذين  همبطرـبـن آـهلـتهم وـكـان زعامؤـهـم ـتـإ) SURYASHـيـاشرس(

ًوقـد وجـدوا يف تلـك القبورأثـارا املـيالد  سنة قبل ٤٥٠الفراعنة نحو من تزوجت بناهتم 
ون قد نقلوها إىل هناك نييتنطْالثالثي, يفرتض أن يكون القسّ لرستان من الربونز يف حوض

 . يف أواخراأللف الثالث قبل امليالدELAM.(F١Eيالم ع(الذين ابعدوا من قبل ملوك من 
ــدي(حكـــم ــارام ســـني(م.ق٢٢٩٤ − ٢٣٥٠ّاألول )ســـارجون األـك  − ٢٢٧٠) وـن

م ولكن القرن الثاين والعرشين قبل امليالد قام القسـتنطينيون هبجـوم معـاكس, .ق٢٢٣٣
) لكـش(وحـاكم . ًحرروا بالدهم واستطاعوا احتالل سومر ملائة ومخسـة وعرشون عامـا

 F٢E. النصف الثاين من القرن الثاين والعرشين يفوهو من نسل الكوتيني) كودا(املشهور 
 .امتدت سكنى العيالميني بني شامل رشقي اخلليج العريب ودجلة األسفل

. وذكر املؤرخون أن عاصمتها شوش وهلا حضارة قديمه تعود إىل األلف الرابعة ق
ّعة للـسـومريني ـثـم لألـكـديني وبلـغـت أوج  خاـضـF٣Eم.م وكاـنـت يف الـقـرن الثاـلـث عرش ق

) آشـور بانيپـآل(احتـل . ًقوهتا يف القرنني الرابع عرش, وسيطرت عىل بابل حينا من الـزمن
 .ق م٦٤١عاصمتها يف 

 )أورنمـو(م باالزدهار والقوة وكان امللك . ق٢٢٢٣ − ٢٢٦٠امتاز حكم نرام سني 
ًمدنا )أور(إضافة إىل العاصمةعمرانية أعامله ال وقد شملت,من املهتمني بالبناء والعمران 

                                                 
 ِكتاـبـه يف اـلـن وودز,: تـقـديمم,  ٢٠٠٠كراتـشـكي, باكـسـتان, ـنـوفمرب : زـيـار. زـيـارد.  إىل دًاـسـتنادا )١(

 قـبـل اـملـيالد ـهـاجرت قبيلـتـان رئيـسـتان ـمـن ١٥٠٠ـسـنة  فأـنـه يف حـلـول "إـيـران ـثـورة يف انتـعـاش"
وكانت القبيلتان مها الفـرس وامليـديون  إيران آلريني من هنر الفولغا شامل بحر قزوين واستقر يفا

وعاشـت األخـرى يف اجلنـوب يف . أسس امليديون الذين استقروا يف الشامل الغريب مملكة ميـديا
َّـغـري أن املـيـديني . ـسـم ـفـارسإـسـم بارـسـيس ومنـهـا اـشـتق إمنطـقـة أطـلـق عليـهـا االغرـيـق ـفـيام بـعـد 

 ."أرض اآلريني"التي تعني  إيران سمأوالفرس أطلقها عىل بالدهم اجلديدة 
 .ix ص ٢مقدمة كتاب ج : ّحممد أمني زكي )٢(
 .ًخوزستان حالياموقع : عيالم )٣(
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ومـن أشـهر إنجازاتـه العمرانيـة بنـاؤه , ولكـش ونفـر وأريـدو سومرية عديدة مثل الوركـاء
,  مـن أقـدم املرشعـني يف التـاريخ )أورنمـو(ويعـد امللـك )رأو(يف معبـد مدينـة )زقورة(

كـام عثـر عـىل  , هو من أقدم ما وصلنا يف ميدان الترشيـع فقانونه املدون باللغة السومرية
وقـد عثـر .)تـل أسـمر(اليوم ضمن حمافظتى بغـداد وديـاىل الواقعة)اشنونة(قانون مملكة 

وعىل قـانون احتـوى عـىل مـواد تتعلـق بتحديـد ,املعرفة  عىل ألواح تتضمن شتى نواحي
كالشعري والزيـت وامللـح والنحـاس وتـأجري العربـات  أسعار الكثري من املواد الرضورية

خاصـة بالعبـيـد واـلـزواج والـطـالق واإلـقـراض  ًوأحكاـمـا,ل اـلـزراعني والقـوارب والـعـام
 .لدين والتبني والبيع والرشاء وغريهاأو


אאאאא 

٢٢٦٠٢٢٢٣ .אאאאא 


אאאא 

٢١٢٠ ٢١١١. א 
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א)אא(א

٤−אא 
 الثالثـة حـوايل صطلح املؤرخون عىل تسمية احلقبة الواقعة بني سقوط سـاللة أورإ
 و بدأ نجـم .القديم بالعهد البابيل,م . ق١٥٣٥م وهناية ساللة بابل األوىل عام . ق١٩٥٠

 .القديم العراق حتى صارت أعظم مدينة يف تاريخ, لة أموريةبابل يف التألق مع سال
وقد قـام )سوموابم(ومن أعظم ملوك العهد البابيل محورايب سادس ملك يف ساللة 

والعسـكرية  واهـتم بالقضـايا السياسـية,بعـد اعتالئـه عـرش بابـل بتوطيـد دعـائم مملكتـه 
القديمة ثـم اجتـه   األطراف هي االمرباطورية البابليةواستطاع تشكيل امرباطورية مرتامية,

االقتـصــادية  إىل الـشــؤون الداخلـيــة لـلــبالد إلرـســاء دـعــائم الدوـلــة وتنـظــيم ـشــؤوهنا
تطرـقـت  ووـضـع الـقـوانني وـسـنها يف رشيـعـة واـحـدة متكامـلـة,واالجتامعـيـة والقانونـيـة 

 عمـل عـىل محايـةوهـدفت إىل سـيادة القـانون وال,ملظـاهر احليـاة االجتامعيـة يف بابـل 

ًوهكذا سن محورايب قانونـا موحـدا للـبالد.الضعيف يف   القـوانني املطبقـةامجـع فيهـو, ً
 وانتقـى منهـا مـواد ترشيعيـة لكـل القضـايا, َ اجلديـدةُخمتلف املناطق التى ضمتها دولتـه

بلغـت حضـارة وادي الرافـدين أوج عظمتهـا  وسطرها عىل مسلته الشـهرية, واحتامالهتا 
 ,وانترش اخلط املسامري واللغة البابلية   هذا العرصوازدهارها يف

ـة الـسـائدة يف ذـلـك ـة اللـغ ـة البابلـي ـار  وأصــبحت اللـغ اـلـعرص للتواصــل ـبـني األقـط
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وأصبحت بابـل قبلـة األنظـار  وتقدمت العلوم واملعارف والفنون والصناعات. املجاورة
نيني الكثـري مـن العلـوم اليونـا  كـام انتقلـت إىل.وعاصمة االمرباطوريـة البابليـة املزدهـرة

فالنظريات .سوريا وبالد األناضول عرب.املزدهرة يف بابل مثل الرياضات والفلك وغريها
 مـن اآلثـار التـى  إهنـااليونانيني اتضـح  وغريمها من) واقليدسسفيثاغور(التى تعزى إىل

ألف العراقيني القدامى سبقوهم إليها بـ أن الرياضينيوعثر عليها يف تل حرمل والضباعى 
 .سنة


א אא١٧٩١١٧٥٠.א−

 
٥−אאא

الثالثة قبل املـيالد  استقر اآلشوريون يف القسم الشاميل من العراق يف مطلع األلف
ح أن  واملـرج.آشـور ومنذ ذلك التاريخ عرفت املنطقـة يف النصـوص املسـامرية بـبالد,

اآلشـورية أوج عظمتهـا  وقد بلغت الدولة,التسمية كانت نسبة إىل آشور أول عاصمة هلم 
ومحايـة حـدودها مـن كـل  كام امتاز هذا العهد بتوطيد كيـان اململكـة, ً وعمرانياًعسكريا

الـقـوة األوىل يف  وـقـد غـدت ـهـذه الدوـلـة.اهلجـامت الـتـي دامهتـهـا مـن الرشق والـغـرب
 .ل القرنني الثامن والسابع قبل امليالد القديم خالىالرشق األدن
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١١٤٣٨ ١٤١٢.)  

אא( 

 
٢٣

العاصـمة  مدينـة دور كوريكالزوقريبـة مـن  م. ق١٤١٢ـ ١٤٣٨زقورة عقرقوف − ١
 .م. ق٨٨٣ − ٨٥٩ـ  بال الثاينامللك آشور نارص  − ٢. بغداد ع
 .م. ق٨٥٩ـ  ٨٨٣ امللك آشور نارص بال الثاين منحوتات جدارية من قرص − ٣
 .م. ق٥٦٢ـ  ٦٠٤ جزء من بوابة عشتار الشهرية ـ عرص نبوخذ نرص الثاين − ٤

الثالـث قـام ) أداد حـرياين(ْ إن زوج سمرياميس األسطوريه إسـمه  تقولوهناك رواية
الرابـع ظهـرت يف ) ّجتـالت فـألرص( وكانـت هنـاك شخصـية ثانيـة بعدة محالت عليهم,

ّم حيث تقدم يف خضم املعارضة بـني كثـري مـن القبائـل وتغلـب .ق٧٤٤القرن الثامن عام  ُ
ً ألفا واسـتوىل عـىل غنـائم ضـخمة وعـىل قطعـان مـن املاشـية, )٦٠(عليهم واعتقل نحو 
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ـدأ بب ـان, وـب ـال والودـي ـايص اجلـب ـى أـق ـه حـت ـة ّواوغــل يف غزواـت ـاء مشــاريع إلقامــة دوـل ـن
ــد  ــا اســـتوىل )١٥(اآلشـــوريني وبـع ــاين(ً عاـم ــى) رسجـــون الـث ــذي بـن ) خورســـاباد(اـل

 .ّ حتى شواطيء اخلابور وبالد امليدينيوأرس شعبها) سامريا(عىل
ـــك ـــذين أقــــدموا إىلوقــــد أعقــــب ذـل ـــديني اـل ـــوى ( إخضــــاع ملــــوك املـي نيـن

NENEVEH.(F١E 
ًـسـتان أـثـارا تـبـني ـقـوهتم ُكرد أرضلـقـد ـتـرك اآلـشـوريون ـمـن ـخـالل الـغـزوات ـعـىل 

التـي ال تبعـد عـن )مالطـائي(وأمهيتهم واكتشـفت اآلثـار عـىل املنحوتـات والنقـوش يف 
عـىل هنـر الـزاب )رمكـا(دهوك وباتاس بني شقالوة وراوندوز ومـن دربنـدخيان األوىل و

 .الطريق الطبيعي بني نينوى وفارس ويوجد غريها الكثري
ًمشـغوال ) سـنحاريب(ري الفرس وبالوقت الذي كـان فيـه  كام استطاع امليديون نبذ ن

 F٢E.بتنظيم مناطق بابل
 من احلرس للحامية ةًاختار امليديون الدايوك ملكا هلم وقد جعلوا جمموعة خملص

ْثم قرر امللك أن يتخذ  ّ حيـث حكـم ملـدة F٣E.ُعاصمة له) HAMADANمهدان (ّ ُ)٥٣( 
كـن األخـري ونجـح يف أن يضـم املاملـك , وقـد مت)فـراورتس(بنـه إسنة خلفه يف احلكم 

ملـك أنشـان أو ) تايسبس(الصغرية املجاورة ململكته أثناء تلك الفرتة ومتكن من هزيمة 
إبـن ) آشـور بانيبـال(ّفارس, إال أنه وارغم عىل وقف زحفه أمـام اآلشـوريني حتـت قيـادة 

القرب مـن األسـطوري بـ) الفتـى والعـذراء(أرشحدون الذي يعتقد بأن قربه كان يف كهف 
ًواحدا من أبـرز الرجـال الـذين يـذكرهم التـاريخ ) سياكساروس(وكان ابنه ) كورناك(قرية 

                                                 
 . الرشقي لنهر دجلةىءلشاطاُقباله املوصل, عىل  )١(
 رشق كـربالء املقدسـة, شـامل ًموقع العاصمة بابل حاليا عند مدينـة احللـة,) ما بني النهرين(وسط  )٢(

وكـان امليـديون يعيشـون حيـاة البـداوة وقـد نجحـوا . الكوفة الكاتب حتت زعامـة مشـيخة مقتـدرة
 .بتنظيم أنفسهم, ونشأت لدهيم فكرة اختيار امللك حلكمهم

 .شامل هنر هناوند رشق كرمنشاه إيران ًمهدان حاليا يف غرب )٣(



 ١٦٨ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

ُ يعتمد علـيهنبني احلني واآلخر وكان من القادة الذي ًوقـرر أن يبنـي جيشـا .  أثنـاء السـلممَ ْ
ًنظاميا شبيها باجليش اآلشوري فزود جنوده باألقواس والنبال والسـيوف والرمـاح وفرقـة  ً

يف خراسان قبل عهد )البارثيني(رسان وكانوا مدربني بشكل جيد وفرسان اشبه بمقاتيلللف
ّالساـسـانيني ألـهنـم معروـفـون بدـقـة الرـمـي بالـسـهام وإدـخـال الرـعـب يف قـلـب الـعـدو ـعـرب 
اـســرتاتيجيات حربـيــة حمكـمــة منـهــا اـســتعامل الـنــار امليدـيــة الـتــي عرـفــت ـفــيام بـعــد 

ـة( ـول)بالناراالغريقـي ًســتنادا اىل الـق ـوس مارســلينوس (ً ـديون يلطخــون ) أميـن ـان املـي وـك
ُسهامهم بخليط من الزيت والنفط فينطلق السهم ليشعل كل يش يصيبه يف اهلدف ّ. 

ً دورا مهــام يف كيفيــة اخلــروج مــن العمليــات العســكرية بأقــل ُكــردال مثــلوقــد  ً
 :اخلسائراملمكنة, كام كان امليديون ينتظمون يف ثالث مقاطعات كبرية هي

 .يديون اجلبابرة, موقعهم اليوم العراق العجميامل − ١
 .ميديو آتروباتينوس أذربيجان احلديثة اليوم − ٢
 .ميديوراجس وهي املنطقة املحيطه بطهران اليوم − ٣

ت مسـتعمرات هيوديـة وحيـث امللـك رافائيـل الـذي كـان يقـود توبيـاس أُحيث أنش
) الهـوم(نـوى وقـرب النبـي سـتيالء عـىل نياإل) سرياكسـاروس(وحـاول . الصغري اليهودي

ُالذي جيلـه أهـل الكـوش ويبعـد  ّوقـد حـاول فـك . سـتانُكرد ً مـيال عـن سـفوح جبـال٣٢ٌ
ْاحلصار عن نينـوى مـن قبـل جمموعـة عسـكرية تـدافع فقـط عـن شـاميل بحـرية أوروميـة  ِ

 F١E.ُفاهنزم هبا
وقـواده إىل ) maddyes مـاديس( فقد عمد إىل مسار آخر, فدعا ملك احلشاشني 

طمأن إىل سكرهم أجهز عليهم وذبحهم عن إّة وجعلهم يرشبون حتى الثاملة وعندما وليم
فضـم سرياكسـاروس إليـه )آشـوربانبيال(آخرهم, ويف الوقت نفسه مات ملك اآلشـوريني

وكـان ذلـك . ْحاكم بابل وبالفرقـة اجلبليـة امليديـة اسـتطاع أن يـدمر نينـوى) نبوخذ نرص(
                                                 

 .بحرية وانبحرية أورمية غرب تربيز جنوب رشق  )١(



 ١٦٩  الحضارات الكُردية والسالالت القديمة]:٤[الفصل 

 

 F١E,هناية إمرباطورية اآلشوريني
ـل مهــدان و ـذي جـع ـو اـل ـرب ـه ـه األـك ـزم اســتياج وابـن ـت نفســه حــدث أن ـه يف الوـق

ْاملوحدة, وبانتصـار سـريوس يكـون قـدر لـه أن  إيران عاصمة)actdatana اكتباتانا(أو
م .ق٣٩٢ـبـدأ حـكـم اآلـشـوريني ـسـنة chirshman) غرـشـامن(يتـحـد ـمـع املـيـديني أو

ألن الثقافـة الفكريـة بيـنهم ) الغرشـامن(م وكان امليديون يعرفـون . ق٦١٢وانتهاءها سنة 
ُوـبـني اآلـشـوريني كاحلشاـشـني ال ختتـلـف ـمـن حـيـث ـبـروز ذوقـهـم وإـبـداعهم يف زخرـفـة 
األسلحة العسكرية وعدة اخليول بشكل مـزركش ومجيـل واألواين مـن املعـادن الثمينـة 
كالنقود والتحفيات األخـرى واملالبـس املطـرزة بألواهنـا اجلميلـة, والزينـة عنـد الرجـل 

ُ والشوارب حيـث يرتـدون مالبـس مـن اجللـود الفضفاضـة فـوق املالبـس الذقن بُمظهره
ّامللتصقة بأجسامهم وأمـا األحذيـه تكـون عـىل شـكل نعـال مقدمتـه طويلـه حتـى يـتمكن  َ ِ

ونبوخـذ (وكانوا يسمون ملـوك املوصـل اجلرامقـة . الرجل من قيادة اخليول يف حروهبم
هـو الـذي بنـى مدينـة )  بن آثور بن نينوىسنحاريب(البابيل املشهور) بخنترص(وهو)نرص

قـد ) سـنحاريب( وكـانF٢E.ية وغزا بني إرسائيل فصلبوه عـىل بيـت املقـدسُكردالسنجار 
خله العجـب بكثـرة ذفحارصها و) شمورون(زحف إىل بيت املقدس بعد اإلستيالء عىل 

واكـب, يعبـد الك) سـنحاريب(وكـان .ّعساكره يقال أنه أحىص قتالهم فكانوا مائة وثامنـني
فلسـطني وأخـذ ) نبوخـذ( ففـتح F٣E.ّثم إستوىل عليهم بعد ذلك بختنرص) ايرس(ووىل أبنه 

 .اليهود أرسى
                                                 

ّق م إذ يعـد تـاريخ هـذه الـذكرى أول سـنة مـن ٦١٢ق م وانتهى سـنة ٣٩٢بدأ حكم اآلشوريني سنة  )١( ّ
وبانتصـار سـريوس يكـون قـد انفـتح عهـد جديـد للشـعب . ً كام يعتربها القوميون حالياُالكردتاريخ 

 إـيـران اـصـمةع) اكباـتـان(وجـعـل ـمهـدان . الـفـاريس اـلـذي ـقـدر ـلـه يتـحـد ـمـع املـيـديني و الغرـشـامن
 .ّاملوحدة

 ٧٨ ص ٢تاريخ أبن خلدون, ج : ابن خلدون )٢(
  ١٦٩ ص ١ تفسري امليزان, ج :حممد عيل الطباطبائي )٣(
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م وـقـد وـصـف .ق٥٦١َوـكـان أعـظـم مـلـوك الكـلـدانيني يف الـعـراق ومـلـك باـبـل ـسـنة 
ُبالقوة والبأس وعرف منه أبطال التاريخ يف الرشق وجاء ذكره يف التوراة كثريا إلنه عاقـب  ُّ ً َ ٌ

 .م الغربية وهاجم اليهوداألم
اـسـتولوا ـعـىل فلـسـطني وفتـحـوا الـقـدس, وـجـاءوا )ـهيـوذا الـصـغري( وـسـكان مملـكـة 

ـاطق  ـانوا يف املـن ـنهم ـك ـاليهود أرسى إىل باـبـل وـم ـة يـسـكنون, ودـمـر عاصــمتهم ُكردالـب ُـي
 يف ين املنـترشائينيًاورشليم, وتغرية عبادة هؤالء فأصـبح أسـمهم الحقـا بالصـابئة املنـد

 F١E.ين ممتزج من اليهودية واملجوسيةالعراق بد
بـعـد اـحلـرب كاـنـت رسى إىل باـبـل اليـهـود ـبـل أـخـذهم أ) نبوـخـذ نرص(إذن مل يقـتـل 

 واحلقيقـة F٢E سنة,١٨٧)نبوخذ نرص(وقالوا, حكم . أعظم معركة عند اليهود يف تارخيهم
 وـقـد F٣E.ًحيـمـل أـسـمه أيـضـا فغـفـل املؤرـخـون) نبوـخـذ نرص(ّالتارخيـيـة تـقـول أن حفـيـد 

 F٤E.ّ ثم حرره“النبي دانيال) نبوخذ نرص(ُأرس
ّونبوخذ نرص قتل سبعني ألف هيودي انتقاما لدم النبي حييى بن زكريا ً.F٥E 

 وهو العثور عىل املسلة التي عرفت ًكتشاف اجلديد واملهم جداإلواألهم من ذلك ا
سـامري يـة وبـاخلط املُكردال أسطر باللغـة ١٠٥وحتوي عىل ) مسلة غريب هه له دنى(بـ 

وانتصاراته يتحدث فيها عن بطوالته ومعاركه ) سيعورم(ملك بالد ) أيدي سني(تعود إىل 
ْبل أن تاريخ املسلة تعود إىل حقبة مـن الـزمن عهـد . وتعود إىل بداية العهد البابيل القديم

                                                 
 .٧٩ ص ٢ج : تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون )١(
 .٧٩ ص ٢ج : تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون )٢(
 سـورة :القـرآن الكـريم ٤٠يل تفسري آية , انوار التنز٧٩ ص ٢تفسري كنز الدقائق, ج : ّاملريزا حممد )٣(

 .آل عمران
كامل الدين, , ٣١٨ − ٦ − ٢ − ٤ص ثار الباقية آلا وكتاب ٥ ص ٢امللل والنحل, ج : الشهرستاين )٤(

 ,١٥٧ص الصدوق 
 .٢٠ املجموعات ج: حمي الدين النوري )٥(



 ١٧١  الحضارات الكُردية والسالالت القديمة]:٤[الفصل 

 

 F١E. قبل امليالد٢٠٠٤, ٢١١٢ساللة أور الثالثة 
٦−א−א

ّيتوقـع املؤلـف وكانـت الدولـة املاديـة  القديمة السابقة قبـل املـيالد ماد من االقوام
 ١٧٥ وعاشت الدولـة امليديـة حـوايل م.ق٣٠٠٠ّدوموكان اهنا ظهرت ماد جاء يف العام 

 ً الذي كان واليـا)ديوسيس ابن دايوكو(ّ وأن أول ملك مجع شمل األمة امليدية هو F٢E,عام
واملنطـقـة ً عاـمـا يف آـسـيا الـشـاملية ٢٥٠ورين ْ بـعـد أن عـمـرت حكوـمـة اآلـشـ)ماـنـدا(ـعـىل 

ّالغربية ثار امليديون وكانوا خاضعني يف وجه حكومتهم فكـان هلـم السـبق عـىل كـل مـن 
 .داهم من الشعوب اخلاضعة األخرى يف االستقالل النهائياع

أثر معركة حاميـة الـوطيس دارت رحاهـا بيـنهم وبـني اآلشـورين, وقـد حفـزت هـذه 
بكـرة اجتثـاثهم عـن  ىليع الشعوب اخلاضـعة لآلشـوريني فقـاموا عـاملعركة الناجحة مج

ْت ومل يسـتطيعوا أن ارارآحـاول املـاد الـدخول إىل دولـة  إيـران وعند جميئهم إىل. ابيهم
مجع شـمل األمـة وقبـائلهم ُحيث ) داركور(ّوكان أول األمراء مليديا هو ينترصوا عليهم, 

ُحـطـوا رـحـاهلم حـيـث اـسـتقروا يف ّرـحـل ـثـم  ـمـن القباـئـل ال ـكـانواF٣E.م.ق٧٠٨يف الـعـام 
سـتان اجلنوبيـة وعـراق ُكرد الوديان واجلبال وإنشاء القرى واملدن, ومناطقهم اذربيجان,

ًملوكـا داركـور وكان أحفـاد . طويلةحاكمة لفرتة  وظلت هذه الدولة واألرسة F٤E.االعاجم
أقوى دول العامل يف للدولة امليدية التي اختذت مكاهنا عىل صفحات التاريخ كدولة من 

رومية الشـاملية الغربيـة اإليرانيـة إىل املجموعـة أكانوا يتكلمون لغة تنتمي إىل وعرصها, 
َن أـهـم نرص أـحـرزه املـيـديون ـكـان قـضـاؤهم ـعـىل الدوـلـة أـيـة ـمـن نـسـل املـيـديني وُكردال

 ,م.ق٦١٤  العـامُاآلشورية القديمة حيث استطاع امللك كياخسار بعـد احـتالل نينـوى يف
                                                 

 .١٤٨ – ٢٩٠ ص ٢سلسلة كتب ومناظرات ومكاتيب الرسول الشيخ عيل األمحدي امليانجي ج  )١(
 .١٤٩يف العهد القديم, ص  إيران :ّحممد جواد مشكور )٢(
 .٩تاريخ شاهنشاهي إيران, ص : بني أمحد راهننامي )٣(
 .٣١٧تاريخ ماد واالشكانيون ص : م ديكانوف. م )٤(
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ًحدود دولة ميديا غربـا إىل النهـر امتدت وسيع مملكته برسعه إىل اعامق آسيا الصغرى تو
ـذي حيـمـل يف الوـقـت احلــارض  ـزلإاـل ـاق(ـسـم ـق ـواحل )ايرـم ـن ـس ًإىل أن وصــل جــزا ـم

 إيـالم ّفامليديون هم بناة أول دولة إيرانية كبـرية ضـمت أقـاليم خمتلفـة وكانـت. مازندران
كياكسـاريا ( وكانت حكومة م.ق٥٥٠ − ٧٠٨ يف العام  من الدولة مادًخالل وجودها جزء

 .F١Eالتابعة إىل دولة مادالثامن ً جزءا من الدول م.ق٦٨٤ – ٦٣٣ )أو وخشرته
يعود اىل   األول: ذلك اىل سببنيدًلتعرف ملكا أو دولة ومر إيران وقبل ذلك مل تكن

 حكمـوا امللكيـة وواتبنـاألعداد الكبرية من قبل ماد وفارس كان الكوتيون والكاشيون قـد 
وكان هؤالء من شعوب هذه البالد اجلبلية ويف عهدهم كانت هناك شعوب  عام٨٠٠مدة 

 .ًموطنا هلا إيران كثرية تتخذ من
 اىلكمهـم ح كام كان احلوريون وامليتانيون من سكان تلك اجلبال الوعرة وقد امتد

 .حدود مرص
ـة ـة األمهـي ـا أن نشــري اىل يشء يف غاـي ـا يتوجــب عليـن ـني   أال وهــووهـن اخلــالف ـب

حتـى  املؤرخني الغربيني والرشقيني حول سري هذه األحـداث وصـحتها ويمتـد اخلـالف
 ًأوردنـاه آنفـا وهـممـا حول أسامء ملوك ميـديا والفـرس ويعتقـد مؤرخـو الغـرب بصـحة 

يتناقله هريودوت املؤرخ اليونـاين ويؤيـدون وجهـة نظـره  يستندون يف حساباهتم عىل ما
يات واملكتشفات األثرية صحة رأهيم وما يعتقدون به وترد عندهم أسامء تؤيد احلفر كام

 :امللوك كامييل هؤالء
 − ٤ )آخـسـار(خرسو  ـكـي − ٣ خوـشـرتين ـفـرا أورت − ٢ )ديوـسـيس(داـيـاكو  − ١
 استياغ

 :اآلتية  الرشق األسامءينيبينام يذكر مؤرخ
 − ٦ اسـبهلر − ٥ خرسو كـي − ٤ سـياه خـوش − ٣ كي كـاوس − ٢كي قوباد  − ١

 شهرزاد − ١٠دارا  − ٩مخاين  − ٨أزدشري هبمن  − ٧ كوشتاسب
                                                 

 .١تاريع شاهنشاهي إيران, ص : بني أمحد راهننامي )١(
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واألمخينـيـني يف دوـلـة واـحـدة  وـهـؤالء املؤرـخـون الرشقـيـون ـيـدجمون املـيـديني.
وأصـحاب دولـة مسـتقلة  يُكـردال امليديني أسـاس الشـعب دونولكن مؤرخو الغرب يع

دارا الثالـث وبعـد  ي بحكـموتنتهـ) قـورش(ويقولون أن الدولة األمخينية فارسية تبدأ مع 
يظهـر اخلـالف  وهنـا إيـران رسة فارسية جديدة حكمـتأدوين ظهر حكم قاالسكندر امل

أن قـورش  حيث يعتقد علامء الغرب.مرة أخرى بني الرشق والغرب حول هاتني الدولتني
والفريقان  )كي كاوس(بن إ بينام يدعي الرشقيون أن قورش هو  من حفيدتههو ملك ميديا

 .رد حول هذه احلادثة من قصصي اىل مايطمئنان
 وقـال لـه )استياغ(تنبأ أحد املنجمني للملك : ويقول قصة الغرب يروهيا هريودوت

ًالصـبي تاجـك عـىل رأسـه وخوفـا مـن أن تصـدق  ً ستلد صبيا وسيضع هـذاِبنتك هذهإأن 
ي فاريس وبعـد مـدة ولـد هلـا قـورش الـذ بنته من رجلإ )استياغ(نبوءة املنجم فقد زوج ب

 .لبس فيام بعد تاج جده وصدقت نبوءة املنجم
ـون ا ـران  الـتـي حكـمـتُرسألويقـسـم املؤرـخـون الرشقـي أربـعـة أرسات ـهـي  اىل إـي

اىل أصـل واحـد ويف  ًردوهنا مجيعـايالبشدادية والكيانية واإلشكانية والساسانية ولكنهم 
 دون ويـعــتـروى يتـصـورها اـملـرء إال كقـصـص احلقيـقـة ـفـإن األرسة األوىل البـشـدادية ال

 .الكيانية وامليدية دولة واحدة
والغـربيني حـول سـنوات وتـاريخ هـذه الشـعوب  كام أن هناك خالف بني الرشقيـني

حجريـة وخمطوطـات قديمـة وعـىل  وحكمهم وتعتمـد النظـرة الغربيـة أكثـر عـىل نقـوش
يف القرن العرشين احلـايل  ويمكن أن نلفت اإلنتباه اىل أنه) herodotهريودوت(أخبار 
بـذلك يف النـواحي واملفـاهيم  ر اىل كل مايتعلق بأوروبا نظرة احرتام وتقـدير ونقصـدينظ

 .العلمية والتارخيية
٧−א 

شـامل غـرب بـالد عـيالم  سم ملوقـع جغـرايف يمتـد مـنإفيام مىض ) سوباري(كان 
حلـب وقـد بمحاذاهتـا اىل  وحتى جبال األمانوس ومدينة أضنة ثم اخلط احلديدي املـار
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وهـو ) شورباري,سوباري,سـوبارتو(يـدعى سم فـيام بعـد عـىل شـعب كبـرياألأطلق هذا 
 اضالسـوباريني يمتـد عـىل أر واحد من شعوب زاغروس السحيقة يف القدم وكان حكـم

سـميث  سـيدين(ويقـول السـري  .وحتى بالد مابني النهـرين) وان(واسعة من شامل بحرية 
cydney cmith(كانـت   بـني بحـرية وان وكركـوك واخلـابور وبابـل إن البالد التي تقع

 .م استقرت عشائر آشورية جنويب هذه البالد.ق٢٥٠٠ًبالدا سوبارية ويف عام 
 بـل حيتمـل أن يكـون مـن سـاللة هأوربيـ − ًالسوباري ليس ساميا وال هندو والشعب

ظـهـر اىل ) ـسـوباري(ـسـم إوـكـام يظـهـر ـمـن لـغـتهم ـفـإن .يةـسـيواآل − القوقازـيـة الـشـعوب
اىل عهـد دولـة  نقـوش تعـودالكتابـات والآالف عـام قبـل املـيالد ويف  وجود منـذ ثالثـةال
نـارام (كـام كـان يطلـق علـيهم يف عهـد .)سوبري(سمإإليهم حتت  أشري)لوغال آين مندو(

عىل أهنم يشكلون دولـة مسـتقلة )محورايب(وقد ذكرهم )سوبارتيم) سمإ األكادي )سني
هيـاجم مدينـة ) تـيغالت باليـزر(لـك اآلشـوري كان امل م.ق١١٠٠ − ١١١٠وبني عامي 

السـوبارية وهنـا شـكل السـوباريون واملوشـكيون  التي كانت من كربيات املـدن)رشش(
 .ًحروبا ضارية ضد اآلشوريني ًحتالفا فيام بينهم وخاضوا,والكارتيون

وكام يقـول رشف خـان .وان جنويب بحرية) سو( تقع بالد ,)مينورسكي.ف(ويقول 
اـملـؤرخني  ـحـدى مقاطـعـات ـبـالد ـبـدليس ويـقـول كـثـري ـمـنإـنـت تـشـكل ن قلـعـة ـسـو كاأ

الشـعب   مـن هـذاًجزء همويعد) سو(والثقات أن احلوريني وامليتانيني تفرعوا عن شعب 
مـن  هو واحد) النايري(أن الشعب .)ثورودانجن( مينورسكي و. البعض أمثال فدكام يع

قـد حـل فـيام ) سـوباري − سـوبارتو(سـم إشعوب جبال زاغروس املوغلة يف القدم وأن 
 . توضيح ذلكًنحاول الحقاوس) سو(سم إحمل  بعد

٨−א−א 
 وكـان النـايريون )بونـات(  هـي جـوهرة بـالد)نـايري( أن بـالد )ثـورودانجن(يقـول 

ضـمن املجموعـة  يشكلون دولة مستقلة ويضع بعض املؤرخني الكبـار الشـعب النـايري
عرش والثـاين  إذا نظرنـا اىل الفـرتة مـابني القـرنني احلـادي: قـول ي)ألن ميجرسون(الثانية 
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ًـشـعبا  ـسـتان القديـمـة يـشـكلونُكرد عرش قـبـل اـملـيالد ـسـوف ـنـرى أن الـنـايريني ـكـانوا يف
أراضـيهم  ًمستقال قبل امليديني كام كانوا أقوى وأكرب من الشعوب املجاورة هلم وليست

 تـيغالت( بـل كـان ملـك اآلشـوريني فقط هي تلـك املنـاطق املحيطـة بمنـابع هنـر دجلـة

 سم نايري أوالنايريني عىل ذلك الشعب الذي كان حييط بمنابعإوأحفاده يطلقون ) باليزر

هـذا وقـد خـاض . بكر وخربوط وديرسم وبدليس وطوروس دجلة والفرات ومناطق ديار
ًباليزر األول حروبا دموية مع ثالثة وعرشين حـاكام نايريـا يف سـهل تيغالت ) ُكـرد مـالذ(ًً
 هذا يدفعنا اىل الظن بأن البعض من هؤالء احلكام كـانوا حلفـاء للنـايريني ووقفـوا ولكن

 .ًمجيعا يف وجه امللك اآلشوري عدوهم املشرتك
امللك عـىل منـابع هنـر دجلـة وهـي   هذه احلادثة مكتوبة عىل عمود بناه هذاُوجدت
وخـاض ) تومـوخكو(بـالد  م هـاجم اجلـيش اآلشـوري.ق٩١٠ويف سـنة .كتابات مطولـة

الواقعة بني هنـر دجلـة وجبـال  معارك دموية ضارية وطويلة األمد مع النايريني يف املنطقة
ِ ومتكن أخريا من إخضاع بالدهم حلكمه)جودي( ً. 

أولئـك مـن قليـل الم و.ق٩٩٠ يف سـنة)توكـولتي نينيـب الثـاين(كام حارهبم امللك
 .)النايريني(اآلشوريني الذين مل حياربوا 

قـد هزمـوا أعـدائهم اآلشـوريني يف معـارك متتابعـة ففـي سـنة   فـإن هـؤالءوكام يبدو
تـيغالت (آشـور مـن الشـامل الرشقـي ومل يـتمكن امللـك  م هاجم النايريون بالد.ق٧٢٣

بصعوبة بالغة ويدفع هبم نحو جبال جودي كـام خـاض  أن يصد قواهتم إال) باليزر الرابع
 − ٧٠٥ة ضـد النـايريني يف سـنوات ًروبـا قاسـيح)سـنحاريب(امللك اآلشوري املشهور 

وقد دون هذه احلروب وذكرهـا يف  م يف املنطقة املحيطة بجبال جودي.ق٦٩٩ − ٦٨٢
أن هذه السهول واجلبال التـي  :كتاباته ونقوشه التي درج عىل تسجيلها ويقول ميجرسون

 ًحدودا للجزيرة العليـا ومنـذ ترشف عىل املوصل وأورفا كانت منذ ظهور التاريخ تشكل
تشـكل احلـدود الشـاملية  م كانـت.ق١١٠٠أي يف حـوايل العـام ) تـيغالت باليـزر(عهد 

والتـي كـان هـذا امللـك )نـايري(لبالد آشور وخلف هذه السهول واجلبال كانت تقبع بالد
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وعـىل ) ينُكـرد(سـم إ سم نايري وحل حملـهإًيتطلع دوما اىل اخضاعها وفيام بعد اختفى 
وهـو ينتمـي اىل  سـتانُكرد بـدء التـاريخ قـد اسـتقر يفي ومنـذ ُكـردالمايبدو فـإن الشـعب 

واجلبـال املحاذيـة  عبـدالعزيز_أمـا السـهول املمتـدة بـني جبـال سـنجار. الساللة اآلريـة
 .ياعلالشاملية أو ال هذه املنطقة التي تدعى باجلزيرة.لنصيبني وماردين من الشامل

القـول بـأن اللغـة  رد هـذا ويمكـنوسـم جزيـرة الـإ ميجرسون أن نطلق عليهـا ويريد 
نايريي اليوم يتكلمـون  النايرية بشكلها احلقيقي والكامل مل يتم التعرف عليها بعد وبام أن

قريبة من اللغة احلوريـة  ية ويعدون من اآلريني فمن املفرتض أن تكون لغتهمُكردالاللغة 
تـى القديمـة باقيـة ح تـزال هـذه الشـعوب يـة قديمـة والُكرد والسوبارية ومجيعها هلجات

وال جتيـد الـتكلم  ية بنفس تسـمياهتا السـابقةُكرد اليوم يف هذه املناطق عىل شكل عشائر
ومـن بقايـا النـايريني  .األسـاس ية كانت لغتهـا القديمـةُكردالأن ية وُكردالبلغة أخرى غري 

ـاريون)ـشـمدينان(يف منطـقـة  الـقـدماء بقـيـت عـشـائر النـهـري   وـمـن الـسـوباريني بـقـي الزيـب
) اهلفريكـا(كـام بقـي مـن احلـوريني ) هيـزان(منطقـة  يف) نمران( النمريانوهناك )الزيبار(

اغ ُكـردالشاملية كام تنتصب قلعة حوريـة يف جبـال  واهلويري يف بوتان ومشارف نصيبني
احلورانيون الذين يسكنون جنوب دمشق هم بقايا  أو)اهلارانيون(ومن املحتمل أن يكون 
 .أولئك احلوريني القدماء

−אא 
أوربيـون قبـل الفـي سـنة مـن جنـويب روسـيا  − اهلندو فقد هاجرت قبائل من الرحل

 − ضـمن الشـعوب القديمـة مـن إيـرانيني وحيـث يفـرتض أهنـا ذابـت إيران وسكنت بالد
عـن طريـق البلقـان ومعهـم  م قدم رحل جدد وهذه املـرة.ق١٢٠٠وزاغروس ويف العام 

وأرسهـم وأطفـاهلم  لني معهـم ممتلكـاهتمأسلحة حربية متطورة كاحلصان والعربـة حـام
البدو أو املهاجرين  ودواهبم ويف بداية األلف األول قبل امليالد استقر البعض من هؤالء

ًفشيئا حتولـوا اىل  ًاجلدد قرب جبال زاغروس واختلطوا مع الشعوب القديمة هناك وشيئا
لـف األول قبـل األ فالحني وأصحاب أرايض ومزارع وخالل القرون األربعـة األوىل مـن
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ببعضـها وأصـبحت  امليالد كان الرشق القديم يشهد تغريات سـكانية واخـتالط الشـعوب
انتقلـت املدينـة و بـني النهـرين  مرص وبالد مـاها حضارية متقدمة ومناكزاملنطقة تعج بمر

روب احلـ  ذلـكسـتان صـاحبُكردوجبـال زاغـروس و إيـران ًيف سريها شامال نحـو بـالد
 , شعوب املنطقة كاحلرب التي اندلعت بـني اآلشـوريني وأورارتـوشديدة بنيالعارك املو

انترص فيها األورارتيون عىل أعدائهم يف كثري مـن املـرات ومتكنـوا مـن إنشـاء دولـة  وقد
) بارسـيوي(عـىل ذكـر ) شـاملنرص(م أتى امللـك اآلشـوري .ق٨٤٢هبم ويف عام  خاصة

يـة سـكنت ُكرد وعشـائر ائـل أن مـاد كانـت جمموعـة قب)ciaezسـايز(ويقول الربوفسور 
تنتمـي الغالبيـة مـن  رشق بالد آشور وامتد حكمها اىل بحـر قـزوين ومـن الناحيـة اللغويـة

والسـاللية هـم آريـون  أوربيـني وكـذلك مـن الناحيـة العرقيـة − هؤالء املاديني اىل اهلندو
اليـة يـة احلُكردالاللغـة  ويقول علامء لغات الرشق القديم الغربيون أن لغة ماد هـي أسـاس

القبائـل واألرس املاديـة قـد  ويذهب بعض الثقات اىل القول بأنه بعد تدمري دولـة مـاد فـإن
 الـذين ذابـوا )واملـانيني للسـيتني(ي والفـاريس مـثلام حـدث ُكـردالذابت ضمن الشعبني 

حيـث )األومريـان(  ضـمن عشـرية)السـيتيون(ني الشـعبني واليـوم يشـاهد اتًأيضا ضمن ه
عشـرية  ًومـن املحتمـل جـدا أن تكـون) سـيتول(و)سـيت( ومهـا بقيت قريتني من قـراهم

ملـك  أن أول.)هـريودوت(األومريان نفسها من بقايـا السـيتيني ويقـول املـؤرخ اليونـاين 
 أو ديوسيس ويسميه علامء تـاريخ الرشق القـديم الرشقيـون)ديامو(حكم امليديني يدعى 

 كي قوباد(ب
١−)(

زاغروس وإيران القديمـة حتـت  ووحد شعوب إيران  يفةدولال أول من أسس دويع
تـيغالت (املشـهور  م توجـه امللـك اآلشـوري.ق٧٢٧ − ٧٤٥ واحـدة وبـني عـامي ٍرايـة

لقـد (يف ذلـك   بجيوشه نحو بالد ميديا بمساعدة من أورارتـو واخلالـديني ويقـول)باليزر
دفـع  عـىلطاردهتم حتى جبال دياموند وتغلبت علـيهم وأخضـعتهم حلكمـي وأجـربهتم 

 وأطلـقــت رساح األرسى )بـلــدي(اجلزـيــة وأرـســلت مخـــس وـســتون ـمــنهم أرسى اىل 
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) دايوكـو (:ومرة أخرى حتالف بعض احلكـام وانتفضـوا ضـد اآلشـوريني مثـل.اآلراميني
 ٦٨١ملك آشـور بـني عـامي ) أرسحدون( ويف عهد )أورارتو(ملك ) روشا(و ملك ميديا

ـسـيتيني (ـعـائالت وأرس متبقـيـة ـمـن الـشـعوب مـثـل املـيـديني و م ـحـاول بـعـض.ق٦٦٩ −
وإزالة دولة آشـور مـن الوجـود واإلسـتالء عـىل بالدهـم   حاولوا تدمري)ومانيني وكاساي

يعقد صداقة مـع السـيتن ويصـد القـوات املعاديـة عـن  ولكن استطاع امللك اآلشوري أن
ًألفا مـن ًملكا داهم بجيشه بالد السامرة ونقل ثالثني  )رسكون الثاين(بالده وحاملا أصبح 

امليديني ومنذ ذلك اليـوم أصـبح امليـديون خمتلطـني مـع  سكاهنا اىل ميديا وخالطهم مع
ويـتـابع . اـجلـدد والـسـاميني اـجلـددـُكـردالالـقـدماء و ـُكـردالـكـل وجمموـعـة ـمـن الـشـعوب 

ًحلكمي أربـع وعرشيـن حـاكام وأربـع وعرشيـن آغـا  لقد أخضعت: رسكون كالمه ليقول
ويف تطور الحق حتالف دايوك ملـك ميـديا .)اجلزي(فع ورئيس عشرية وأرغمتهم عىل د

بالد آشور ولكن متكن رسكون يف سنة  ً ملك أورارتو وهامجا معا)روشا(مرة أخرى مع 
دايوك وسجنه يف قلعة محاه يف سوريا  م من إحلاق اهلزيمة بأعدائه وأرس امللك.ق٦١٥

إخضـاع مخـس ومتكـن مـن   أخـرىًم هـاجم رسكـون بـالد ميـديا مـرة.ق٦١٣ويف سـنة 
ُوأربعون حاكام من حكامها وامتدح نفسه الشـجاعة التـي أبـداها جتـاه  ً كثريا وافتخر هبذهً

سـنحاريب يف حـروب  استغل امليديون فرصة انشغال اجليش اآلشوري يف عهد. أعدائه
 .وحكمهم دموية يف سوريا وبابل وعيالم فأعلنوا الثورة عىل اآلشوريني

٢−א) ( 
احلكـم بعـد اعتقـال أبيـه واسـتطاع ) كي قوبـاد(توىل خوشرتين فرا أورت بن دايوك 

 وأعلـن قيـام ِواملانيني حتت قيادتـه توحيد الشعوب القديمة مثل الكمرييني واإلسكيزيني
ًالدولة امليدية ثم أسس جيشا كبريا مدربا وقويا ً ً  .يف مواجهة اآلشوريني وأورارتو ً

אא: 
العشريتان مع عشـائر أخـرى عديـدة مـن  يف القرن الثامن قبل امليالد هاجرت هاتان

وآسـيا  إيـران الشـاملية الغربيـة مـن جنوب روسيا وانترشت كـاجلراد يف جنـويب املنطقـة
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ن رتـكـويووحيرـقـون ـكـل يشء  الـصـغرى وـسـوريا وفلـسـطني وـكـانوا يف ـطـريقهم ينهـبـون
يذكر اآلشـوريون هـذه  :راب والنهب ويقول هريودوت الدمار واخلخلفواوراءهم حيثام 

وقـد ورد هـذين  )الكمرييـني واإلسـكيزيني(احلادثة يف خمطوطـاهتم القديمـة ويـذكرون 
قـدما مـن شـبه  ًاإلسمني يف التوراة أيضـا مقرتنـني بالسـلب والنهـب والتـدمري عـىل أهنـام

 ربـوا فـيام بعـد مـنبـأن الكمرييـني ه. القـول)هـريودوت(املـؤرخ  ويتابع )القرم(جزيرة 

أقربائهم اإلسكيزيني ولكن يصـعب عـىل الكثـري مـن املـؤرخني تصـديق هـذا القـول ألن 
بينهام صلة قربى ويتكلامن بنفس اللغة ولكن اليسـتبعد أن يكـون مصـريهم مثـل  الطرفني

ً الذين هربوا من السلجوقيني وكانوا مجيعا يشكلون باألصـل شـعبا اتزووالغ مصري الترت ً
 هامجـت هاتـان العشـريتان بـالد )ساركون الثاين(تكلمون لغة واحدة ويف عهد وي ًواحدا

تـضـع اـحلـرب أوزارـهـا إال بـعـد أن انتـحـر مـلـك أورارـتـو ومـنـذ تـلـك الـفـرتة  أورارـتـو ومل
خوشـرتين فـرا (نفسهام فتوجـه بعضـهم نحـو بـالد ميـديا وخضـعوا للملـك  انقسمتا عىل

 جهـوا نحـو شـامل بـالد آشـور أي جبـالًفرسـانا وراكبـوا خيـول تو وآخرون كانوا)أورت
 آـسـيا وأـهنـم اليـسـتطيعون اإلـسـتقرار هـنـاك توجـهـوا نـحـ ـسـتان ولـكـن بـعـدما وـجـدواُكرد

اسـتقروا يف جنـوب البحـر األسـود ومـن هنـاك  ًالصـغرى وانـترشوا نحـو الغـرب وأخـريا
) ميداس(ملكهم أي ملك الفريجني املدعو  وانترصوا عليهم فانتحر)الفريجيني(هامجوا 

ل من التغلب علـيهم وإبـادهتم ابانيب ولكن متكن امللك األشوري) كيغس( قتلوا ملك ثم
وسكنوا عنـد أوالد عمـومتهم اإلسـكيزيون  يف كيليكيا وعاد الناجون منهم اىل بالد ميديا

اىل )أخـادين(وجلأ امللك اآلشـوري . آخر بعد اىل مكان إال أن االسكيزيني هاجروا فيام
لآلشـوريني مـن شـامل مهـدان فـذهبوا اىل  الذين أعلنوا والءهمطرد الفرسان الكمربيني 

) مـاين(كانت هذه املنطقة تدعى بالد  جنوب بحرية أورمية واستقروا هناك وقبل جميئهم
وتـزوج .جزء كبـري مـن أذربيجـان أيام عزهم وجمدهم عىل)اإلسكيزيون(هذا وقد سيطر 

اآلشورية كانوا حلفاء امليديني  ةمن ابنة ملك آشور ويف احلروب امليدي) بارتانو(ملكهم 
) خوشرتين فـرا أورت(امللك امليدي  ولكنهم خانوا حلفائهم يف اللحظة األخرية وقتلوا
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ً معـا ويف )اإلسـكيزيني(امليـديني و ً بعد وفـاة أبيـه ملكـا عـىل)ماديس بن بارتانو(فأصبح 
 أمـا ًثـامن وعرشون عامـا م خضـعت ميـديا كلهـا لإلسـكيزيني ودام حكمهـم.ق٦٥٣سنة 

فقـد اسـتقروا عنـد  الفرسـان الكمرييـون الـذين فـروا أمـام اآلشـوريني مـن شـامل مهـدان
وفلسـطني  اإلسكيزيني وهـامجوا آسـيا الصـغرى شـامل سـوريا وأغرقـوا فينيقيـا ودمشـق

وصـل  حيـث يقـول.ورد ذكر هذه احلادثة املروعة يف إرميـا السـفر اخلـامس بالدماء وقد
  أغـراهم فرعـون مرص بـبعض األمـوال وردهـم عـنمرص وهنـاك اإلسكيزيون اىل حـدود

 بالده
٣−)(

 .)ديوسيس(ن وهو ابن خوشرتين فرا أور
 بـالد ميـديا )كـي خسـو(بعـد مقتـل أبيـه أخضـع)هـريودوت(املؤرخ اليونـاين يقول 

ًع هذا امللـك وقتـه عبثـا ِضُ ومل ي)لإلسكيزيني(يقدم الوالء  حلكمه ولكنه بقي مدة طويلة
 بعـض َتدريبه وجتهيزه وخاض بـه عـدة حـروب كـام طـور  اىل تنظيم جيشه وأحسنفلجأ

وجاء برماة السهام املهرة اىل ميـادين املعـارك  أساليب القتال ففصل الفرسان عن املشاة
يـدور  املـ ًفطنـا ويبدو أن هذا امللك كان )اإلسكيزيني( ًمقتبسا بعض اخلطط احلربية من

ًاملوقـف منتظـرا الفرصـة املناسـبة لإلنقضـاض عـىل يراقـب  حوله ويواكب عرصه وبقي
انـترص كـي خرسو عـىل أعدائـه اإلسـكيزيني الـذين .القـول )هـريودوت( ويستطر .أعدائه

كـي (أحد اىل أين ذهب هؤالء وهبذا الشكل أصـبح  يعرف لعدوهم وال) مانا(تركوا بالد 
 بنـى مدينـة كـام.وبـالد فـارس) بارسـوماش ومنطقة برسـوبوليس إيران ً ملكا عىل)خرسو

وقد اتبع خطى ) مركز التجمع(وتعني أكباتان مهدان احلالية وجعلها عاصمة له) أكباتان(
فاسـتوىل عـىل منـاطق جبـال زاغـروس   مـعآبائه وأجداده وبدأ باهلجوم عـىل بـالد آشـور

ًوعقد معه معاهدة وهامجا معا بالد  ابن امللك البابيل) بختنرص(من ) آميتيس(وزوج ابنته
اجلنـوب واجلـيش امليـدي بقيـادة امللـك  من) نيبو بوالرص(يش البابيل بقيادة اجل.آشور

م بتـدمري دولـة آشـور .ق٦١٢  مـن الشـامل وانتهـت احلـرب يف سـنة)كـي خرسوخسـار(
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ًتدمريا ساحقا وإزالتها من الوجود ووقعت مدينة نينوى بيد آشـور (امللك امليدي فهـرب  ً
آشـورية جديـدة ولكـن  يـث أنشـأ هنـاك دولـة ح)حـران والرهـا(اىل بالد )أوباليت الثالث
اآلن مل تقـم  م ومنـذ ذلـك اليـوم وحتـى.ق٦٠٩ً أيضا يف سـنة )كي خرسو(استوىل عليها 

وببـأس  اد ليخرج من معركة إال ليدخل أخـرىَك قائمة للشعب اآلشوري الشجاع الذي ما
 ً نحـو بـالد أورارتـو وأخضـعها حلكمـه وتـابع سـريه غربـا)كـي خرسو(ثـم توجـه .شديد

 بنتـه مـنأًصطدم بالليديني مدة أربع سنوات وأخريا تصالح الطرفـان فـزوج ملـك ليـديا اف

 ويـرد ذكـر هـذه احلادثـة لـدى. اىل بالده)كي خرسو(ابن امللك امليدي ثم عاد) استياغ(

ـهانكـسـفت الـشـمس فمل.  فيـقـول)ـهـريودوت( ـا ـثـم تـصـاحلا ـخـائفني ـمـن ـئ ً الطرـفـان رعـب
امللـك البـابيل هـذا )بختـنرص(صلح قد تم بتدخل من املحتمل أن يكون ال املوقف ومن

الـذي يصـب يف البحـر )قيزيـل يرمـان(ًميـديا غربـا حتـى هنـر اهلـاليس  وامتد حدود دولة
 .اتركي األسود يف

٤−א : 
ك األثنـاء م ويف تل.ق٥٨٤عام  بنة ملك ليديا يفأ من )استياغ(وكام تقدم فقد تزوج 

امليـديني وسـوريا   آسيا اىل قسـمني بـالد شـامل آسـيا وأصـبحت حتـت سـيطرتُقسمت
التـي دارت  وعيالم أصـبحتا حتـت حكـم الكلـدانيني أي البـابليون اجلـدد ويف احلـروب

) الكلـداين( البـابيل امللـك)نيبونيـد( امليدي وقورش الفاريس وقـف)استياغ(رحاها بني 
ًموقفا معاديا مـن اسـتياغ و حتطـيم واهنـاء دولـة   اىل قـورش الفـاريس حتـى اسـتطاعيـزحتً

حطـم الـدولتني  ستسلمت له دون قتال وبذلكإميديا بعد ذلك هاجم قورش بالد كلدان ف
 .الكبريتني ميديا وكلدان ومل يبق أمامه من منافس

 
ذربيجـان ًأحد الشعوب القديمة التي استوطنت األرايض التي تعـرف حاليـا بأمانيون 

اإليرانية يف الفرتة مابني القرن العارش قبل املـيالد والقـرن السـابع قبـل املـيالد وقـد ذكـر 
ودولـة  لآلشـورينيكان املانييون جماورين ,لكتاب املقدساإسمهم يف العهد القديم من 
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 ومل )أوربيـة_اهلنـدو( األقـوام إهنـم كـانوا مـن الشـعوب ِة من هـذهالنقطة الرئيس. أرارات
 النقطـة عـىل تركيـز ِوتأيت أمهية هـذه,يكونوا خاضعني لسيطرة اإلمرباطوريات املجاورة 

 ُكـردالخالصـة تـاريخ "يف كتابـه ) ١٩٤٨ − ١٨٨٠ (حممـد أمـني زكـيي ُكـردالاملؤرخ 
ي يتألف من طبقتني من الشـعوب, الطبقـة األوىل التـي ُكردال عىل إن الشعب "ستانُكردو

 وهذه "ال زاكروسشعوب جب, ويسميها املؤرخ"ستان منذ فجر التاريخ ُكرد كانت تقطن
 االخـرى مثـل )أوربيـة_اهلنـدو(أوروبية وامتزجت مـع الشـعوب  − الشعوب كانت هندو

سـتان ُكرد  يف القرن العارش قبل امليالد, واسـتوطنتستانُكرد التي هاجرت إىل امليديني
ُوكان هـذا الشـعب غـري متنقـل بـل ثابتـا يف بقعتـه اجلغرافيـة وكـانوا . مع شعوهبا األصلية َ ًِ

 .يعتمدون عىل الزراعة وتربية املوايش
ِ بإن هناك إحتامال كبريا بـأن هـذه١٩٤٨ − ١٨٨٠يرى املؤرخ  ً  املجموعـة تشـكلت ً
 خالـدي, سـوباري, كاسـاي, جـودي, جـويت,لولو, كـويت, كـوريت, "من عدة قبائل مثل 

إختـذوا مـن مدينـة زرتـا عاصـمة ويف القرن الثـامن قبـل املـيالد . " نايريهوري, ميتاين,
م ولـكـن الرصاع ـبـدأ ـبـالظهور .ق٧٢٠ و ٧٢٥ووـصـلوا إىل أوج ـقـوهتم ـبـني ـعـامي . ـهلـم

 بالقضـاء عـىل حكمهـم رسجون الثالث وإستطاع امللك اآلشوري اآلشورينيني بينهم وب
عـىل وجـه الدقـة ولكـن هنـاك أصول هذه األقـوام غـري معروفـة . قبل امليالد٧١٦يف عام 
 ُكردالاملؤرخيني  وهذه الصفة حدى بالكثري من )أوروبية_هندو(عىل أهنم أقوام ًإمجاعا 

ي ولكـن ُكردالإىل طرح فرضية أن هذه األقوام قد يكونون أحد األصول القديمة للشعب 
 . الفرضية إىل هذا اليومِال يتوفر أي إثبات أكاديمي عىل هذه

אאאא
 − ٠٠٠ − ٥٠٠ − ٠٠٠ الـعرص احلجـري القـديم واملتوسـط الفـرتة الزمنيـة لعرصا 
 ق م١٠

 ق م٥٥٠٠ − ١٠ − ٠٠٠  احلديثالعرص احلجري
 م. ق٢٧٠٠ـ  ٥٥٠٠ عرص ما قبل السالالت
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 م. ق٥٠٠٠ـ  ٥٥٠٠ حسونة − أ
 م. ق٤٢٥٠ـ  ٥٠٠٠ حلف − ب
 م. ق٣٥٠٠ـ  ٤٢٥٠ العبيد − ج
 م. ق٢٨٠٠ـ  ٣٥٠٠ لوركاءا − د
  ق م٢٧٠٠ − ٢٨٠٠ مجدة نرص − هـ

אאא 
 الفرتة الزمنية العرص

 م. ق٢٦٠٠ت  ٢٧٠٠ فجر السالالت األول
 م. ق٢٥٠٠ـ  ٢٦٠٠ )يزليماورامل(فجر السالالت الثاين
 ق م٠٢٣٥٠ − ٢٥٠٠ أور األوىل ساللةفجر السالالت الثالث

אאאא
 الفرتة الزمنية العرص

 م. ق٢١٧٠ـ  ٢٣٥٠ العصور اآلكدية
 م. ق٢١٠٠ـ  ٢١٧٠ العصوالكويت

 م. ق٢٠٥٠ـ  ٢١٠٠ العرص السومري احلديث
 ق م٢٠٥٠ − ٢١٠٠ يُكردالالعرص  − ١
 ق م٢٠٥٠ − ٢١٠٠ ساللة أور الثالثة − ٢
 ق م١٥٣٠ − ١٩٥٠ العرص البابيل القديم − ٣
 م. ق١٨٣٠ـ  ١٩٥٠ اـ الرسساللة ايسن  − ٤
 م.ق١١٠٠ـ  ١٥٠٠ العرص الكيش − ٥
 م. ق٧٠٠ـ ١١٠٠ العرص البابيل الوسيط − ٦
 م. ق٥٣٨ـ  ٧٧٠٠ لعرص البابيل املتأخرا − ٧
 م. ق١٦٠٠ـ  ٢٠٠٠ العرص اآلشوري القديم − ٨
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 م. ق٩١١ـ  ١٦٠٠ العرص اآلشوري الوسيط − ٩
 ق م٦١٢ − ٩١١ شورية احلديثالعرص اآلشوري ال − ١٠
 قم٧٤٠ − ٩١١ اإلمرباطورية اآلشورية األوىل − ١١
 ق م ٦١٢ − ٧٤٥ ثانيةاإلمرباطورية اآلشورية ال − ١٢
  م٦٣٧م ـ .ق ٥٣٨ العصور األجنبية يف العراق − ١٣

 م. ق٣٣٠ت  ٥٣٨ أ ـ الفرس األمخنيون
 م. ق١٢٩ـ  ٣٣١ ب ـ االسكندر والعهد السلوقي

  م٢٢٦م ـ .ق ٢٤٨ ج ـ الفرس الفرثيون
  م٦٣٧ـ  ٢٢٦ ند ـ الفرس الساسانيو

  م٢٠٠٩م ـ  ٦٣٧ العصور اإلسالمية يف العراق



 

 
 الفصل الخامس

الحكومات والشعوب التاريخية القديمة الوثيقة الصلة باألمة 

 يةكُردال

:
ًقوام األصـلية كـانوا فرعـا مـن اآلريـني وهـم مـن املهـاجرين الـذين ألبارس هم من ا ّ

ـ ـران اءوا وعاـشـوا يفـج ـاريخ دـخـوهلم إىل إـي ـران وـت ـل  إـي ـل ,م.ق١٠٠٠يف أواـئ  ـمـع قباـئ
مـن  الـيرسى الضـفة يف عشـائرهم و)ماد(يدية وكانوا مع القبائل املمن مجلة هي ريني آلا

 .م. ق٧٠٠ األرايض قبل ِهنر دجلة ويسكنون هذه
بختيارية القة نطامليف  إيران  املنطقة يعيشون يف اجلنوب وجنوبآهايلوالكثري من 

وقـد اسـتفادوا مـن فـرتة ضـعف )بـارس بارسـوماش(التـي سـميت )شوشرت(الواقعة رشق
تـشـكلت بقـيـادة   الـتـي.F١E وتأـسـيس دوـلـة هخامنـشـيان بقـيـادة هـخـامنش.الدوـلـة العيالمـيـة

مخينيـة ريـة جديـدة عرفـت باإلمرباطوريـة األهو إمرباطو و)كريوس الثاين الكبري(كورش
جدهم ) استياكس()أزى دهاك( كانم.ق٥٥٠ املنطقة منِهذه التي حكمت )هخامنشيان(

 ت ضـعفملـاداريـوش الثالـث وهـو سقوط آخر ملـوكهم و, )ماد(وملكهم الكبري حلكومة
 .دولة عيالم ومناطقهاأمور ترصف بجميع الّ أدت إىل )ماد(دولة وحكومةال

ّ وكل مقاطعـة هلـا حـاكم مـن F٢E, مقاطعة٢٠كان كورش قد قسم املنطقة إىل و  ُلـهبيقُ
ـة إـيـالم احلــال يف حمافـظـةـهـو ـكـام  ـة ـعـيالم, وكاـنـت املقاطـعـات كاـنـت  ,املعروـف دوـل

 عـام )بيسـتون( َ كبـريةَ عسـكريةَ كتيبـةِقـاد بنفسـه. ًالعرشون هلا تشكيالهتا العسكرية أيضـا
الواقـعـة يف منطـقـة ) بيـسـتون(أي يف أـحـد جـبـال ) ـصـخره(ًمتوجـهـا إىل منطـقـة  م.ق٥٣٠

                                                 
 .٣٨٠ ص ١تاريخ اجتامعي إيران, ج : راواندي مرتىض )١(
 .٧٧ − ٧١ملك هخامنشيان, ص : تاريخ حسينقيل )٢(
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ًرين وكـان يشـكل صـعوبة وبـني النهـ) جلكه(وحكم مهدان و)بةئيسا(ومرتفعات) جلكة(
 .عيالممنها ب قسمها إىل وآليات ومقاطعات واسب االعليهم وهلذه

:אא
يف الـعـام ) إـسـكندر املقـدوين(ّبعـد سـقوط آـخـر امللـوك دارـيـوش الثالـث ـعـىل يـد 

ًت البالد جزءا مـن اإلمرباطوريـة شامل غريب أربيل فأصبح) كه وكه(م يف معركة .ق٣١٣
) Seleucldsالسـلوكية(سـتان, ُكرد وُكـردالاليونانية, كام ذكـره حممـد زكـي يف كتـاب 

 إيـران التي كانت متتد من اليونـان إىل جنـوب رشقـي إيـران, وقىض عـىل مجيـع مماليـك
. احلاكمة السابقة وبدأت الدولة تعيش حاله من الفويض واالضـطرابات واهلـرج واملـرج

 .بعد حكم اإلسكندر املقدوين ونوابه
وبعـد ذلـك حكـم دولـة  إيـران دوائـر شـؤون الـبالد يف) سـلوكيات(وبعدها حكموا 

وـقـد قـسـمت ـمـرياث وـثـروات اإلـسـكندر , م.ق٣٢٣ـعـيالم وـتـوىف اإلـسـكندر يف الـعـام 
 .ةاملقدوين بني قادته وحكومته العادل

يل مسـؤوليات كبـرية يف إدارة نصـب لتـو) برديكا أو انتي باتر(وبعد مقتل أحد قادته 
ًـكـان مـسـؤوال ـعـىل منطـقـة آـسـيا, واملـنـاطق ) انتبيـكـون(اـلـبالد وإـعـادة النـظـر ـهبـا والقاـئـد 

 .F١E الكبرية)madماد(ًوجوارها وكانت جزءا من دولة  إيالم ومنها إيران ية يفُكردال
:אא

اإلسـكندر (ة يف إزالـة حكومـة  األمة بفضل قوهتم وشجاعتهم املتواصـلِقامت هذه
وتأسـيس أول حكومـة حمليـه أسـمها ) ّاشك األول(م بقيادة .ق٢٥٠يف العام ) املقدوين

ـمـن حترـيـر ) اردوالن(ـسـلوكيان ووـضـعها ـحتـت ـسـيطرهتم واـسـتطاع اإليرانـيـون بقـيـادة 
ة اإلمرباطورية البارتيـ بإسم  عرفتَبالدهم من سيطرة اليونانيني وإنشاء إمرباطورية جديدة

 .ي امليالد٢٢٦م إىل . ق٢٤٧خلمس قرون من عام  إيران التي حكمت
                                                 

 ج دّ, وذكره حممد زكـي, تـاريخ الكـر٣٣وممالك مهجوارآن ص  إيران فن كوتشميد, آلفرد,تاريخ )١(
٢. 
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عىل حكم البارتيني الـذين انفصـلوا عـن ) أردشري بابكان( قىض ٢٢٦يف حوايل عام 
ّالدولة األشكانية ووضـع الواليـات حتـت سـيطرة دولـة بـارس وهـي كـل مـن خوزسـتان 

ّإيالم, كركان, باخرتان, مرو, زرنكك, سيستان وكل املنا طق بني النهرين واملجاورة هلا, ُ
 .قيل ملك هخامنشيان وذكره تاريخ حسني

א:אא
الذي كان جـد أول ملـوك ) ساسان الزرادشتي(يرجع تسمية الساسانيني إىل الكاهن 

ِاإلمرباطورـيـة الساـسـانية إالـسـم اـسـتعمل للـسـاللة اإليرانـيـة ).أردـشـري األول(الساـسـانيني ِ َ ُ
ِالساللة الساسانيه أسست مـ).٦٥١ − ٢٢٦(ِالرابعة, واإلمرباطورية الفارسية الثانية ْ ّ ِن قبـل ُ

ِاملـلـك أردـشـري األول بـعـد هزيـمـة مـلـك ـارثيني (َ ـرثينياألـب ـاناألـخـري )لـف ـع,أرتـب  وس الراـب
 )٦٥١ − ٦٣٢()يزدـجـرد الثاـلـث(ْوإنتهـت عـنـدما ـحـاول مـلـك الدولـة الساـسـانية األـخـري 

أرض .  سـنة١٤ّ املبكرة أول اإلمرباطوريات اإلسـالمية ملـدة اخلالفة اإلسالميةمكافحة 
ْاإلمرباطورية الساسانية أحاطت   واألجـزاء وأفغانستان, أرمينيا وأجزاء من العراق, وإيرانَ

أي ) إيـران شـهر(سمى الساسانيون إمرباطوريتهم . باكستان وأجزاء من تركيا,الرشقية من 
هنـاك مبالغـة يف نصـوص  ٤٩ صطلس تاريخ اإلسالمأجاء يف . سيادة اإليرانيني اآلريون

تصوير إتساع دولـة فـارس يف الـعرص اإليـراين, ألن فـارس مل تكـن قـط يف أي عرص مـن 
ًإنـام كانـت حـدودها تتسـع أحيانـا يف . عصور تارخيهـا قبـل اإلسـالم دولـة ثابتـة احلـدود

رص الساسـاين الـع. "عصور امللوك األقوياء, وتنقبض يف عصور الضعفاء وهم األكثرون
ِحييط طول فرتة العرص القديم املتأخرة, ويع ّ  إيـران  أحد أهم العوامل املؤثرة يف تـاريخدِ

ْ وشكلت هذه الفـرتة للحضارة الفارسية,القديم, شهدت الفرتة الساسانية اإلنجاز األعىل  ّ
ِاإلمرباطورية اإليرانية العظيمة األخرية قبل الفتح اإلسالمي َ َ َ َ. 

ساـسـاين, ٍّ إىل ـحـد كـبـري أثـنـاء العـهـد الاحلـضـارة الرومانـيـة ـعـىل ـفـارسَأـثـرت ـبـالد 
ًوتأثريهم الثقايف يمتد اىل أبعد كثريا  ُ ُا وراء حدود اإلمرباطورية اإلقليميـة, يصـل بقـدر ممَ ِ َ َ َ ِ

ِ دورا بارزا يف تشكيل أنواع مـن مثلً وأيضا واهلند, الصني, أفريقيا, با الغربية,أوروما إىل  ً ً
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 . األوروبية واآلسيويةالقرون الوسطى يف الفنون
ـأثري إىل  ـدة ِالعــامل اإلســالميِ دخــل هــذا الـت ـت ثقافــة الســاللة الفرـي َ مبكــرا, حوـل َ ًْ ّ

كثـر الروايـات تقـول . َ الغزو اإلسالمي إليـران إىل عرص النهضـة الفارسـيةواألرستقراطية
ويتصـفون )بـارس(وهم من الشـعوب النجيبـة الكبـرية مـن  ,م.ق١٠٢ّبأهنم جاءوا أواخر 

ت النبيلة, وكانت لدهيم بلدة تقع رشقي كرمنشاه وتعرف من قبل اإليـرانيني بجميع الصفا
آهلـة امليـاه واخلصـب )وأناهبيتـا(, ومـن آهلـتهم الشـمس واخلـالص)بنقش رستم(اليوم 

. والنسل واسـتطاع داريـوش بحكمتـه مـن إخضـاع الكثـري مـن الشـعوب والسـيطرة عليهـا
ِ والتقرب للزهـد والعبـادة ومعهـا يصـلون ّوكانوا حيافظون عىل الشعائر والطقوس الدينية

ـه, وـقـد  ـة والكـثـري ـمـنهم صــار ـلـدهيم نـفـوذ وـشـهرة يف زماـن ـة الروحانـي ِـتـدرجييا إىل حاـل ً ً ً
م ٦٥٢ − م. ق٢٢٤أصبحت الزرادشتية الـدين الرسـمي أثنـاء حكـم الساسـانيني يف فـرتة 

) مـاه كومـة(ً جـزءا مـن د يشـكل القسـم الشـاميل وكـان يعـ الـذي)اليشرت ( فيهوالتي بنيت
ّاألول ) مهرجـا نقـدق(مركـز  سـيمرة القسم األوسط مـن ضـمن حكـم الساسـانيني كانـت

وكانت من ) هبله يا هبلو(ًجزءا من أرايض  إيالم والتي سميت يف زمان لساسانيني وكانت
ّاملحافظات الكبرية وحتى مناطق العرب املجاورة وما اجلبال معروفة هبذا إالسـم وهـي 

ّ وحتى يف زمن حكم اإلمرباطورية االشكانية وكانت حدود بالدهـم )هبله(جزء من أرض
ًري, كرمنشاه, كركـوك شـامال وهنـر دجلـه غربـا واخللـيج جنوبـا  أصفهان القديمة تشمل ً ً

ًوبختياري وأقساما من فارس رشقاّ لرستان ومناطق تزوج ) يايك(كان أحد أوالد امللوك . ً
بني مـن السـلطنة وبعـد فـرتة قصـرية أخـذ منـه القـري) بـازرنكي(من أحد العوائل املعروفة 

م ٢٠٨بايك وبعدها عرفه مؤسـس السلسـلة الساسـانية املعروفـة وحكـم الـبالد يف العـام 
عـىل حكـم البـارتيني )أردشـري بايكـان( قىض٢٢٦يف حـوايل  F١E.وسميت بالعامل اجلديد

أواسط القرن اإلمرباطورية الساسانية وأمتدت إىل  بإسم وإنشأء إمرباطورية جديدة عرفت
                                                 

 .٣٨٠ ص ١تاريخ اجتامعي إيران, ج : راواندي مرتىض )١(
 . هـ١٣٥٠وذكره تاريخ حسينقيل ملك هخامنشيان وصل يف السنة 



 ١٨٩  الحكومات والشعوب التاريخية القديمة الوثيقة الصلة باألمة الكُردية]:٥[الفصل 

 

ّحتى جميء الدين اإلسالمي احلنيف وإقامة الدولة اإلسالمية. السابع امليالدي ّ. 
َّوكان املسلمون خيافون الفرس والرومان خمافة كبريه قبل اإلسالم حتى أن الطربي  ًّ

ْأنه عندما أراد املسلمون فتح فارس خافوا من الفرس وعجبـوا كيـف يسـتطيعون أن : ذكر ّ
 وـجـه ـفـارس ـمـن أـكـرم الوـجـوه إـلـيهم وأثقلـهـا عـلـيهم لـشـدة ـسـلطاهنم ـحيـاربوهم وـكـان

ّوشوكتهم وعزهم وقهرهم لألمم لكنهم باإلسالم متكنوا من التقدم ومن ثم جعل الفرس 
 .ّمسلمني وفتح بالدهم فأصبحت الشوكه الفارسية الزرادشتية خريا

 F١E).١٩سبا )(ّفجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق(ومن قوله تعاىل 
ومركزهـا ) يمرهسـ(وحكـم يف منطقـة) هرمـزان(لساسـانني وكان آخر القادة مللوك ا

ّهو أول ملوك الساسانني تسلم ) يزدجرد شابوركان(وامللك الفاريس املعروف . دره شهر
 F٢E.هذا املنصب

ـدان  ـتح املـسـلمني للبـل ـر ـف ـزاع أـث ـتم دون ـن ـريات مل ـت ـذه األـحـداث والتغـي ولـكـن ـه
م دخـل ٦٣٧يف العـام ) حلـوان(ّثم ) تكريت(وعند دخوهلم منطقة وانتصاراهتم املتتالية 

ـادة  ,F٣Eـسـتان الـعـراق نـحـو املوـصـلُكرد الـفـاحتون املـسـلمون املـنـاطق األـخـرى يف بقـي
ّ اإلسـالم بكـل ترحـاب ُكردالودخل . ُّالصحايب عتبة بن مرقد السلمي سنة عرشين هجرية ُ ِ
ت حياهتم اإلسالمية أفضل هلـم وكان. شأهنم شأن الشعوب األخرى وختلوا عن ماضيهم

ُوتأثرت حياهتم كليا بمفاهيم جديدة فدين اهللا ربط عىل قلوهبم ألنه دين الرمحـة والعـدل  ً
 .واملساواة والتخلص من مجيع العبوديات الوثنية املتسلطة عىل رقاب الشعوب

ما تعارفـت عليـه األمـم يف إثبـات هويتهـا مـن الفخـر بتكـاثر العشـرية وقد قيد الدين 
 F٤E,﴾ّكم التكاثر حتى زرتم املقابراأهل﴿وأجماد األجداد فقال تعاىل عز وجل

                                                 
 .١٩قرآن الكريم سورة, اآلية سبأ ال )١(
 .٣٩تاريع شاهنشاهي إيران, ص : بني أمحد راهننامي )٢(
 .١٠٦الساسانني, ص تاريخ يف  إيران :ارتور. ّسن. كريستني )٣(
 .٢٩١از غارة إسالم, ص  إيران :كريشمن ماه )٤(
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وكذلك عبادة األرض وتقـديس اللغـة والنحلـة لعلمـه تعـاىل بـام يسـتلزمه التعصـب 
ِّوخريها بعد أن بني هلا مصـالح الـدين املوحـد ومفاسـد ,هلذه املعايري من التنافر والفرقة  ّ َّ

ال اكراه يف الدين ﴿ومل جيربهم عىل ذلك ) ديناه النجدينوه(القومية والعنرصيه البغيضه
 F١E,﴾قد تبني الرشد من ألغى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

:
 التـي كانـت ١٠١٥ − ٩٥٩مارة احلسنويه سنة  التي عرفت باإليةُكردالبدأت الدولة 

 و شـامل بـالد مـابني النهـرين وكانـت عاصـمتها مدينـة دينـوار الواقعـة إيـرانحتكم غرب 
 مؤسسها سميت اإلمارة باحلسنويه نسبة إىل. إيران احلالية يف كرمنشاهشامل رشق مدينة 

 متكن حسناوي من تشكيل .يةُكردالحسناوي بن حسني والذي كان رئيس قبيلة بارزكاين 
ـل مــع احلــاكم  ـه املســتقلة بعــد رصاع طوـي ـوهييإمارـت ـة الـب ـن مهــدان ملديـن  صــهالن ـب

بعـد وفـاة .  اإليرانيـة)بيسـتون( يف شامل مدينـة ٩٧٩تويف حسناوي بن حسن عام .مسافر
ناوي وأدى هذا اخلـالف إىل  حول من خيلف حسِنشب رصاع بني أبنائهومؤسس اإلمارة 

 وإـسـتطاعوا ان يلحـقـوا الـبـوهيينيإـضـعاف األـمـارة وـفـتح الـبـاب ـعـىل مرصاعـيـه لـتـدخل 
الدولـة وإضـطر اإلبـن اهلزيمة بالقوات املواليـة ألحـد أبنـاء حسـناوي وكـان إسـمه فخـر 

ان يتحالف مع البوهييني وإستفاد نصري الدولة من هـذا التحـالف يف , نصري الدولة, اآلخر
 و أهـوازو) أفغانسـتان(وأسـد آبـاد ) إيـران(توسيع حدود إمارتـه حتـى وصـل إىل هناونـد 

 ).العراق(كركوكو ) إيران(كرمنشاه 
, يف الدينور, وشهرزور, ّالفيليةّ لرستان ً الدولة رغم وجودها تارخييا يف شاملِذهوه

 − ونـداد(يف كتابه وقـال كـان لـدهيم أخـوان اثنـان ) استانيل لبن بول(كام ذكرها املؤرخ 
ـيـة وبـلـدان وأـقـاليم ُكردال, وكاـنـت مجـيـع املـنـاطق )العيـشـانيه(يـتـزعامن العـشـريه ) ـغـانم

موهتام انتقل حكـم الـبالد مجيعهـا وبعد . خلضوع والطاعة والوالء بااذربيجان تدين هلم
                                                 

 .٤ − ٣٩ ص ١ج ّ لرستان ايزدبيا, محيد, آثار باستاين, وتاريخ )١(
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ّ سنة من البناء وإالزدهار وظـل يتمتـع باالسـتقالل ٢٠ي بعد ُكردالاىل حسنويه إبن األمري 
وكانت هذه احلكومة يف قتال ورصاع مستمر تعـاين . الداخيل ومحاية مصاحله اخلارجية

ـدول املـجـاوره  ـة واـل ـات املتعاقـب ـام ـمـن احلكوـم ــ٣٥٦ّممــا أدى يف الـع إىل إنضــامم . ـه
ّية والشاذنجان إىل أيب الشوك ابـن أيب الفـتح حممـد بـن عنـاز كـام اسـتوىل ُكردالالعشائر 

وذكـر الصـديف حتـت إسـم . شمس الدولـة عـىل البقيـة الباقيـة مـن املمتلكـات الزركانيـة
بعث وزيره ابـا الفضـل ُوأدركته النعرة العصبية, ف. ّ احلسينية كتاب الدول اإلسالميةةالدول

ـهــ إىل ـمهـدان لالقتـصـاص ـمـن حـسـنويه, فـنـزل اـلـوزير ٣٥٩ـبـن العمـيـد يف عـسـاكر ـسـنة 
أبـو (ُمهدان وضـيق عـىل حسـنويه, لكـن الـوزير مـات قبـل إكـامل مهمتـه, فصـاحله إبنـه 

وخلـف , هـ٣٦٩ّواستمر حسنويه يف احلكم إىل أن مات سنة . عىل مال ورجع عنه)الفتح
ـمـنهم أـبـو الـعـالء وعـبـد اـلـرزاق وأـبـو اـلـنجم ـبـدر وعاـصـم وأـبـو ـعـدنان ًـعـددا ـمـن األوالد 

ومعه األموال والذخائر كام اختلف األخوة يف املواقف مما ) رسماج(وبختيار كان بقلعة 
سبب ضعف دولتهم وذلك لوقـوع الفتنـة والنـزاع بـني آل بويـه وتصـارعهم عـىل السـلطة 

سـار . م إىل فخر الدولة وإىل غريمها بعض أوالد حسنويه إىل عضد الدولة وبعضهتحيزف
ّعضد الدولة إىل قتل أخيه فخر الدولة فاستوىل عىل مهـدان والـري ثـم عـرج عـىل واليـة  ُ
حسنويه بسبب انحياز ابنائه عنه فافتتح هناوند والدينور ورسماج وأخذ ما فيهـا مـن ذخـائر 

 .وكانت جليلة املقدار وهكذا إنتهى ملك حسنويه ومتكن عضد الدولة
 الوقائع وارسل بعـض أوالد حسـنويه مـنهم عبـد الـرزاق وابـو العـالء وابـو ِبعد هذه 

ىل عضد الدولـة, فـألقى القـبض عـىل الثالثـة األول وأودعهـم يف إعدنان وابو النجم بدر 
ّالسجن ثم قتلهم بعد ذلك واستثنى مـنهم أبـا الـنجم بـدر فخلـع عليـه, وواله عـىل   ُكـردالُ

 الدولة تـوىل ابنـه  وعندما مات عضدF١E.نواحي واستقام أمرهبط تلك الوقواه بالرجال فض
زمام األمور يف بغداد, فامتعض من ذلـك أخـوه مرشف الدولـة بـن عضـد صمصام الدولة 

ّالدولة فتوجه بجيشه إىل بغداد وانتزعها من يد أخيه صمصام, ثم جهز مرشف الدولة سنة  ُ ّ
                                                 

 .٤٥٥ ص ٤ج : تاريخ ابن خلدون: لدونابن خ )١(
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قـراتكني, وتالقـى مـع بـدر عـىل وادي ًهـ جيشا لقتال بدر بن حسـنويه بقيـادة األمـري ٣٧٧
 F١E,قرميسني


אאאא

ف الدولة يف معسـكر بـدر اختفى عن األنظار فلم جيدوه ونزل جيش مرشوهزم بدر 
نجـا م وإستوىل عىل مـا عنـدهم وهبعليهم ومنعهم من اهلروب وفتك ) بدر(جم وفجأة ه
ُتركه وذهب اىل جيشه إو) قراتكني(األمري َ ّىل جرس النهروان ثم حلق به املُ هزمـون ودخـل ُ
استوىل بدر بن حسنويه عىل أعامل اجلبل وقويت شوكته واستفحل أمره ومل يـزل . بغداد

ّظاهرا عزيزا, وقلد من ديوان اخلالفة سنة  ً هـ وكنـاه القـادر بـأيب الـنجم ولقبـه بنـارص ٣٨٨ً
 .F٢Eًقد له لواء وأنفذه إليه كام ذكره ابن كثريالدولة وع

وقد وصفة املؤرخون بأحسن وصف وذكروا حمامد أخالقه, ويكفي ما ذكرنـاه مـن 
كـان لبـدر . وصف ابن كثري له بأنه كان من خيار امللوك وأن بالده يف غاية األمـن والطيبـة

ين الـذي كـان مـن بـن عبـاد الطالقـا إسـامعيل ويه عالقة محيمة بالوزير الصاحببن حسن
أكابر وزراء الدولـة البوهييـة وأول مـن لقـب بالصـاحب مـن الـوزراء, ألنـه صـحب مؤيـد 
ُالدولة بن بويه منذ الصبا فسامه الصـاحب النـه كثـري الثقـة ببـدر, انظـر مـا قالـه السـيد ابـن 

                                                 
 .٤٠٧ ص ١١ج : إبن كثري, البداية والنهاية )١(
 .١٧٧فرج املهموم, ص : السيد ابن طاووس )٢(
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 F١E.طاووس احلسني
:א

والتـي ١١١٧ − ٩٩٠ التـي عرفـت باإلمـارة العنازيـة يـةُكردالكانوا أصحاب اإلمارة 
ً هبـذا األسـم نسـبة إىل إشـتهارهم واُ سـم١٢٣٣ − ١١٦٠ ابـن األثـريإستنادا إىل املـؤرخ 

ألن مؤسس . ن ان تسمية العياريني اوالعنازيابن املستويف بينام يرى املؤرخ املاعزبرتبية 
 بمعـنـى الداهـيـة أو ـُكـردالاإلـمـارة ـكـان إـسـمه حمـمـد العـيـار وكلـمـة العـيـار تـسـتخدم ـبـني 

بنـو عنـزة ولكـن  بإسـم  قبيلة عربيـةوقد أحدث هذا اإلسم جدال لوجود. الشخص الذكي
 .ون العياريون املسمى األدقدً خطا ويع)العنازيون( تسمية عدون يُكردال

ـ ـن مديـن ـازيني ـم ـوذ العـن ـة نـف ـدت منطـق ـران(ة كرمنشــاه إمـت ـوق و) إـي ـديلإىل داـق  مـن
كان أبو الفضل , من املوسوعة اإليرانية٩٧حسب الصفحة ) العراق (واسط يف النعامنيةو

 ُكـردالمؤسس اإلمارة وكانت هناك رصاعـات بينـه وبـني ) ١٠١١ − ٩٩٠(حممد بن عناز
طغرل  متكن ١٠٤٥ويف عام . مارة بعده ابنه حسام الدولة أبو الشوك تسلم اإلاحلسنويون

 مشـهورة بـالقرب مـن هنـر سـريوان والـذي يسـمى ة من القضاء عىل اإلمارة يف معركـبك
 الشيعة, وحكم مدينة حلوان ُكردالوكان يلقب بأمري الشاذنجان وهو من . بنهر دياىلايضا 

, فقام مقامه ابنه أبـو F٢Eًوضواحيها إىل شهرزور, وأقام عليها أمريا وعىل قومه عرشين سنة 
ً فارس بن حممد, وكانت مدة حكومته ستة عرش عاما, بعثـت احلكومـة مـن بغـداد الشوك ّ

احلصـينة ولكـن أصـلح حالـه مـع الـوزير فخـر  F٣E.العساكر لقتاله فقاتلهم وامتنع بحلـوان
 − هـ زحف الغزو نحو بالد الري, وآخذوا مهدان وعاثوا يف البالد و٤٢٠يف سنة . امللك

ينور, فـخـرج إـلـيهم أـبـو الـفـتح اـبـن أيب الـشـوك وـقـاتلهم نواحيـهـا إىل اـسـرتاباد وـقـرى اـلـد
                                                 

 .٥١٦ ص ٤ج : تاريخ إبن خلدون: إبن خلدون )١(
 .٥١٦ ص ٤ج : نفس السابق )٢(
 .٥١٧ ص ٤ج : تاريخ ابن خلدون )٣(



 ١٩٤ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

ّفـهـزمهم وأرس ـمـنهم مجاـعـة ـثـم عـقـد الـصـلح معـهـم ـعـىل إـطـالق أرساـهـم ُّ.F١E  ويف ـسـنة
ًوبعث عسكرا إىل أرمينية, فقاتلوا مـن ظفـروا  F٢Eهـ استوىل أبو الشوك عىل قرميسني٤٣٠

السـلجوقي ) طغرل بيـك(هر وملا ظ. به وانتهوا إىل خولنجان فحارصوها وأستولوا عليها
َأرسل أخاه إبراهيم اينال من كرمان إىل مهـدان للسـيطرة عـىل هـذه الناحيـة اخـذ إبـراهيم 
ّاينال مهدان ثم سار إىل قرميسني, فرتاجع أبو الشوك إىل حلوان معقله القديم, واسـتوىل  ُ

وكـذلك . ااينال عىل قرمسني, ارسل أبو الشوك أهله وذخريته إىل قلعة سـريوان وأقـام هبـ
ًارسل أخوه املهلهل وهم عىل خصام, وكان أبـو الفـتح ابـن أيب الشـوك اسـريا عنـد عمـه  َ
ّمهلهل فامت يف سجنه فأرسل مهلهل جثته إىل أيب الشوك واقسم له أنه مل يقتله وقـال إن  َ
ثبت قتيل له فأقتل ابني ورفض الغنائم واألخـذ بثـأره, فقبـل أبـو الشـوك وريض, ولكـنهام 

 هـ فقام مقامه أخوه مهلهـل ٤٣٧ تويف أبو الشوك بقلعة سريوان سنة F٣E. الصلحوافقا عىل
هــ, فأحسـن إليـه طغـرل ٤٤٣سـنة )طغرلبيـك(لكن مهلهـل سـار إىل  ,ُكردالواجتمع إليه 

ـا وـشـهرزور والصــامغان ـره ـعـىل اقطاـعـه الـسـريوان وداقوـق وهـكـذا ـسـارت ـهـذه  F٤E.ّوأـق
ّت من القضاء عىل الوجود البوهيي يف كل احلكومة حتت سلطان السالجقة بعد أن متكن ُ

ّمكان ومن إحكام سيطرهتا عىل بغداد من كل ناحية ُ. 
:אא

هـ يف عهد امللـوك القاجاريـة )١٠٠٦ − ٥٧٠(حكمت هذه الطائفة خالل السنوات 
 .شيعيةوبيشكوه ولرستان وإيالم ال پشتكوه ًوردحا من احلكم الصفوي, يف منطقتي

 وفيام ييل خالصة عن أدوار حكومتهم وقادهتم ذكره أيرج أفشارسيستاين يف كتاب 

                                                 
 .ً حاليا"كرمانشاه" )١(
 .٥١٨ ص ٤ج : تاريخ ابن خلدون: نابن خلدو )٢(
 .١٤٤ − ١٣٣نظره عىل إيالم, ص : أيرج أفشارسيستاين )٣(
 .٥١٨ ص ٤ج : تاريخ إبن خلدون )٤(
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 أول من استلم زمام األمور منهم هو اتابـك شـجاع الـدين خورشـيد ابـن أيب بكـر F١E.إيالم
ّحممد, ثم ابن اخيه سيف الدين رستم ومن بعده  ّثـم ) ّرشف الدين بن أيب بكر بن حممـد(ُّ ُ

ّوـهـو اخ رشف اـلـدين ـثـم ) ـسـفّـعـز اـلـدين كرشا( ّـثـم ) حـسـام اـلـدين خلـيـل(ُ ـبـدر اـلـدين (ُ
ّثم ) مسعود ّثم حكـم األخـوان ) تاج الدين شاه(ُ ّوعـز الـدين حسـني ) فلـك الـدين حسـن(ُ

ومها ولدا بدر الدين مسعود ومن بعدمها جاء مجال الدين خرض فقتل وجاء بعده حسـام 
 إىل صمصام الدين حممود أول األمـر هـ٦٩٣الدين عمر بيك الذي تنازل عن احلكم سنة 
ّثم قام ضده فقتله ثم قتل بأمر من غازان خان ُّ ُ. 

ًومن بعد صمصـام عـني عـز الـدين حممـد حـاكام عـىل  ّ وتـويف سـنة ) اللـر الصـغري(ّّ
احلكـم بعـده, وعزهلـا السـلطان أبـو سـعيد آخـر )دولـت خـاتون(هـ فتولـت زوجتـه ٧٠٦

ومل تـدم حكومتـه فتـويف ) ّعز الـدين حسـني (وعني مكاهنا, هـ٧١٩سالطني املغول سنة 
ّملك عز الـدين (ومن بعده ابنه ) شجاع الدين حممود(هـ, وخلفه يف احلكم ابنه ٧٢٠سنة 

فـألقى ّ لرسـتان هــ عـىل٧٨٥, ويف أيامه هجم تيمـور لنـك سـنة )بن شجاع الدين حممود
ّالقبض عىل ملك عز الدين وابنه سيدي أمحد إال أنـه اطلـق رساحهـام حل راجـة األوضـاع ّ

 يف لرستان,
إىل اجلبـال وبـدأ ) سـيدي أمحـد(ّإال أن اتباع تيمور قتلوا ملك عز الدين وهرب إبنه 

) اللـر(ًبمقاومة جيش تيمور يف جبال املنطقة, مل يعني تيمور أحدا من هذه األرسة حلكم 
ًمدة معارضة سـيدي أمحـد, لكنـه وبعـد وفاتـه عـني أخـاه شـاه حسـني حـاكام عـىل  اللـر (ّ

 ).الصغري
) شـاه رسـتم(, وعـارص حكـم )شاه رسـتم(ُ ابنه بعده وتعني. ّإال أهنم قتلوه بعد ذلك

وكـان يـدفع ) طهامسـب األول(ّاحلكومة الصفوية إال أنه مل يظهـر مواالتـه هلـم إىل زمـن 
 .ب من قبل احلكومة العثامنية, قبل ذلك إىل وايل بغداد املنصخراجه

                                                 
 .٥٩ − ٥٢: تاريخ الفارقي )١(
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زمـام األمـور وقـد أظهـر وفائـه لطهامسـب ) غـورآ(وبعد موت شاه رستم استلم ابنه 
فاـسـتلم أـخـوه )آـغـور(ـهــ, قـتـل ٩٤٠ّوـكـان يـعـد نفـسـه ـمـن ـفـدائيي طهامـسـب, ويف ـسـنة 

للقـبض ) القزلبـاش(ًجهانكري زمام احلكم لكن طهامسب غضب عليه وأرسل جيشـا مـن 
ُخـوه ينازعـه يف حكمـه أ) شاه رستم الثـاين(وجاء من بعده ولده . عليه فقتل يف املواجهة

ـحـاكم )ـشـاه رـسـتم(حمـمـدي ويف معاـهـدة ـصـلح بـيـنهام تقاـسـام الـسـلطة ـعـىل أن يـكـون 
بيشكوه وأخوه حممدي حاكم بشتكوه, لكن ذلك مل يدم بعد أن عاد الرصاع بني االخوين 

بعد وفات حممدي . من جديد فهرب شاه رستم إىل قزوين وانفرد أخوة حممدي باحلكم
لكن هذا األخري وقع ضـحية موقفـه مـن الصـفوية ) نشاهوردي خا(انتقل احلكم إىل ابنه 

ّوألقى عليـه القـبض ثـم قتلـه سـنة ) عباس الصفوي(فأجهز عليه الشاه  هــ, وبموتـه ١٠٠٦ُ
 .انتهت حكومة األتابكية

:אאאאאא 
א:אא

أسـسـت بقـيـادة ـكـورش الـثـاين, وـسـيطرت ـعـىل مقالـيـد ّفارـسـية الالدوـلـة األمخينـيـة 
م وتظاهرت يف أول عهدها بأهنا أمينـة عـىل . ق٥٥٠األمور يف اإلمرباطورية امليدية سنة 

مصالح الشعبني امليدي والفاريس, واستغلت قدرات امليديني لرتسيخ سلطتها, وتوسـيع 
م اهتّ تطلعـ)ينامليـد(ض قـادة لكن أبـدى بعـونفوذها, وحتقيق االنتصارات يف حروهبا, 

قمبيـز بـن كـورش (ّ حتـى ثـارت ثـائرة امللـك األمخينـي هثانيـالإىل إحياء الدولـة امليديـة 
ً, فجمع كبار قادة الفرس قبيل وفاته, وأبلغهم وصيته الشهرية, طالبا منهم نقلها)الثاين إىل  ّ

ًالفرس مجيعا, وحمرضا إياهم عىل عدم السامح للميديني بالعودة إ ّىل السلطة مهام كلف ًّ
ّاألمر, ومهددا إياهم بأن لعنته ستحل هبم إذا تقاعسوا عن تنفيذ مضمون تلك الوصية ً ّ. 

 يف مقدمة من وضع وصية قمبيز موضع التطبيـق, )دارا األول( وكان القائد الفاريس 
 :هلا األمهية يف غاية  أساسنيوقام بذلك عىل حمورين
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١−אא:
, باعتبـار أن )األزدائيـة(دشتية حمل العقيدة امليثرائيـة اّثل يف إحالل العقيدة الزرومت

دشـتية, رغـم أن ا وقفـوا باملرصـاد للعقيـدة الزريـةامليد) الكهنـة(السلطة امليدية واملوغ 
ًدـشـت نفـسـه ـكـان مـيـديا, وـعـدوها هرطـقـة وـضـالال, وباعتـبـار أن الـفـرس وـجـدوا يف ازر ّ ً

 ختدم أهدافهم يف التحرر من القبضة امليدية, ويف تأسيس ًيولوجيادشتية أيداالعقيدة الزر
 .دولة فارسية إمرباطورية

٢−אא:
 ومتثل يف إخضـاع الـوطن امليـدي للحكـم الفـاريس املبـارش, وهتمـيش القيـادات 

ّسـية, ً جانبا, والقضاء عليها مـا مل تعلـن اخلضـوع التـام للسياسـات الفارتنحيتهاامليدية و
إضافة إىل البطش والتنكيل الفظيع بكل ميدي اعتز بأجماد ميديا, وقـاد امليـديني يف ثـورة 

ّضد السلطات الفارسية فقـد . ًوكانت النتيجة كارثية حقا عىل الصـعيد التـارخيي الشـامل. ّ
خرس امليديون تـألقهم بـني شـعوب العـامل القـديم, وبعـد أن كانـت شـعوب آسـيا وأوربـا 

امللـك ( بإسـم وة امليديني وحضـارهتم, وتسـمي امللـك الفـاريس نفسـهترضب املثل بق
ّ, صارت مهمة الشعب امليدي تزويد اخلزانة الفارسية باألموال, وتزويد اجليش )امليدي ّ َ

ـيم  ـامت التعـت ـدي ظـل ـوطن املـي ـول, ودخــل اـل ـاتلني واخلـي ـوري باملـق ـاريس اإلمرباـط الـف
ّاملتعمد, وحتـول امليـديون وصـار  ّ بعدئـذ ريفيـني ورعـاة رحـل يف بطـون ُكـردالسـمهم إَّ

األودية وسفوح اجلبال منقطعني عـن ركـب التطـور احلضـاري بشـكل شـبه كامـل, وغـري 
 .معروفني هبوية وطنية وثقافية وقومية مستقلة

:אא
, نـنيبـتالئهم بـالفرس األمخيإئة سـنة مـن  بعد حوايل ألف ومخسـامُكردال هبا ُإبتيل

ـد هنجــوا ـا, إذوـق ـوطنهم يف ً هنــج الـفـرس تقريـب ـد أن هجــروا ـم ـامانية بـع ـوا ـعـن الـش  ختـل
تركامنستان احلالية, واعتنقوا اإلسالم, واختذوها أيديولوجيا للتوسع والفـتح, وسـيطروا 
ًحتت راية اإلسالم عىل البالد مـن أفغانسـتان رشقـا إىل العـراق غربـا, وبـام أن طمـوحهم  ً
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ًصبا عىل الوصول إىل سوكان منّ ًاحل رشقي البحر األبيض املتوسط, كان هيمهم جدا أن ّ ّ
بـىل, إن السـالجقة قضـوا عـىل . سـتان, وهـذا مـا فعلـوهُكرد يسيطروا عىل الوطن امليدي

َّالدولة العنازيـة يف حلـوان جنـوب رشقـي العـراق والدولـة الرواديـة يف : يةُكرد أربع دول ُ َ
وكـان مـن املمكـن إلحـدى ) ّالدوسـتكية(َّأذربيجان, والدولة الشدادية والدولة املروانية 

ًية, متاما كام ُكردالوطنية الة وثقافالهذه الدول أو جلميعها أن تصبح مع األيام نواة لنهضة 
ًأـصـبحت الدوـلـة الـسـامانية إـطـارا سياـسـيا وإدارـيـا واقتـصـاديا, ـسـاعد ـعـىل إحـيـاء الثقاـفـة  ً ً ً

ّالفارسية ممثلة يف اللغة الفارسية ويف ملحمة الشاه ستكمل العثامنيون إو. نامه للفردويسَّّ
, ال بـل ُكـردالّالرتكامن, وقد خرجوا من عباءة السالجقة,ما بدأته الدولة السـلجوقية ضـد 

 وتغييبهم عن الساحة احلضـارية يف غـريب ُكردالًذهبوا أشواطا واسعة يف مرشوع هتميش 
ًآسيا, فتنكروا رويدا رويدا لبنـود االتفاقيـة التـي عقـدها السـلطان  سـليم األول مـع زعـامء ً

يـة التـي ُكردالم, وقضوا عـىل اإلمـارات ١٥١٥ بمساعي الشيخ إدريس بدلييس سنة ُكردال
ّكانت تنعم باحلكم الـذايت, وملـا حـل األتـراك االحتـاديون يف السـلطة, مـع بدايـة القـرن 

ّالعرشين, قضوا عىل كل ما يشري إىل اهلوية  س ُية, وما زالـت تلـك السياسـات متـارُكردالُ
 .بعناد غريب إىل يومنا هذا

 ع الـسـالجقة يفي اـلـذين ـعـارصوا توـســُكـردال ونتـنـاول اآلن ـسـرية واـحـد ـمـن مثقـفـي 
ًـسـتان, وـكـان ـلـه موـقـف متمـيـز ـضـد التـسـلط الـسـلجوقي, ـفـدفع حياـتـه ثمـنـا لوطنيـتـه ُكرد ّ ّ

وإخالصه, إنه الشاعر الوزير أبـو نرص احلسـن بـن أسـد الفـارقي, فـامذا عنـه? عـىل حافـة 
 فتـك املامليـك األتـراك باخلليفـة العبـايس املتوكـل عـىل اهللا, F١Eـ هـ٢٤٧وية يف سنة اهلا

َوولت عهود خلفاء بني العباس, السفاح, املنصور, املهـدي, اهلـادي, الرشـيد, األمـني,  ّ ّ
اـملـأمون, املعتـصـم, الواـثـق, وـسـيطر العـسـكريون اـلـرتك ـعـىل مقالـيـد األـمـور يف بـغـداد, 

قبضـة احلكومـة يف رهينة يف القرص, واحتكروا القرار السيايس, وأخذوا اخلليفة العبايس 
املركزية, ووجدت بعض الشعوب الفرصة متاحـة لنيـل قسـطها مـن اإلدارة الذاتيـة, وقـد 

                                                 
 .٣٥, ٢٧, ٢٤, ١٣, ١٢ − ٩: الكامل يف التاريخ )١(
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َـهـب الـعـنرص الـفـاريس ـمـن جدـيـد, ـممـثال يف األرسة البوهيـيـة الديلمـيـة, وـسـيطر ْ ّ َ ُ َّّ ْ ً  ـعـىل هتاَّ
مـدانيون دولـة هلـم يف شـاميل سـوريا, وأقـام األمور يف بغداد, يف حني أقـام العـرب احل

 F١E.العقيليون العرب إمارة هلم يف املوصل وأطرافها
َ إمـارة هلـم يف منـاطق بوتـان وهكـاري ُكـردال )الدوسـتكيون( ويف الوقت ذاته أقـام  ُ

ّباد حسني بن دوستك احلميدي أول مـن جتـرأ  ًجنوب رشقي تركيا حاليا, وكان األمري باز َ ْ ُ
ًي يف تلك املنطقة, وهو فيام أراه شبيه جدا بالزعيم امليـدي ُكردالذلك الكيان عىل إقامة 

ً ثمنا لنهجه االسـتقاليل وملرشوعـه نفسه الذي ثار يف وجه اآلشوريني, ودفع باز )دياكو(
ّالوطني, وقتل قرب املوصل, خـالل معركـة خاضـها ببسـالة ضـد هجـوم كبـري شـنّه عليـه  ُ

م ومل يمت املرشوع الـوطني بمقتـل ٩٩٠ هـ٣٨٠اين سنة احللف البوهيي العقييل احلمد
األمري باز, فقد استكمل أبناء األمري مروان احلميدي مرشوع خاهلم األمـري بـاز, وأفلحـوا 
ّيف توسيع رقعة اإلمارة رويدا رويـدا, وهنضـوا هبـا سياسـيا واقتصـاديا وثقافيـا, وحتولـت  ً ً ً ً ً

 حكـم  الـذي)أمحد بن مروان(رص الدولة اإلمارة إىل مملكة ذات شأن عىل يدي امللك ن
ًواعرتفت هبا سياسيا القوى الكـربى الـثالث يف  F٢E.م١٠٦١ − ١٠١١هـ ٤٥٣ − ٤٠١بني

ـة العباـسـية يف بـغـداد,  ـة يف القـسـطنطينية, واخلالـف ـة البيزنظـي ـة الرومـي ذـلـك اـلـعرص الدوـل
دخـل السـالجقة ّلكن األمور رسعان مـا تغـريت بعـد أن  F٣E واخلالفة الفاطمية يف القاهرة

ـشـيعي املـيـول, ـبـدعوة ـمـن الوقـضـوا ـعـىل النـفـوذ الـبـوهيي  ـهــ٤٤٧ـسـنة  اـلـرتكامن بـغـداد
ْاخلليفة العبايس السني طبعا, وأرص السلطان طغرلبك عىل اسـتكامل املرشوع التوسـعي  ُ ْ ُ ًّ
ًالسلجوقي, وهو الوصول إىل شواطئ البحـر األبـيض املتوسـط مـن خـالل التمـدد غربـا 

ًى, وجنوبا وغربا نحـو بـالد الشـام, ومـا كـان ذلـك املرشوع ليتحقـق إال نحو آسيا الصغر ً
ًستان أرضا وشعبا وثرواتُكرد باهليمنة عىل ً ي نرص الدولة أمحد بـن ُكردالوكان امللك . ً

                                                 
 ).١/٥٤الدولة الدوستكية, . ٩٠٢ − ٦: تاريخ ابن خلدون )١(
 .١٢١, ١١٠, ١٠٩, ١٠ص : لفارقيتاريخ ا )٢(
 .١٦١ − ١٥٦ − ١الدولة الدوستكية, . ٧٣ − ٩: الكامل يف التاريخ )٣(
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ـات السياســية  ـه يف التوازـن ـذخ, ووضــع ثقـت ـرتف والـب ـه ـعـىل اـل ـد صــب اهتامـم ـروان ـق ّـم
ّة قادرة عـىل مواجهـة اخلطـر اخلـارجي, ومل يعـد ّاإلقليمية, ومل يعمد إىل بناء قوة مسلح

ـدفاع  ـدادا متكــامال لـل ًشــعبه إـع ـن ً ـداري الســلطان ـع ـة, ورشع ـي ـوطن يف ســاعة املحـن اـل
ًالسلجوقي طغرلبك, ويقدم لـه األمـوال الكثـرية لـه, ووجـد نفسـه يف النهايـة مضـطرا إىل  ُّ

بعـد وفـاة امللـك نرص ً سـوءا )الدوسـتكية(وازداد وضع الدولـة . إعالن التبعية للسالجقة
, ونافسـه أخـوه األمـري )نظـام الـدين(هـ, وتاله يف امللك من بعـده ولـده ٤٥٣الدولة سنة 

ًمستعينا بالسالجقة, لكن نظام الدين استطاع أن يكسب عطف الـوزير السـلجوقي )سعيد(
ْنظام امللـك, وبتـدبري مـن هـذا الـوزير أبقـاه السـلطان السـلجوقي  ُ ْألـب أرسـالن(ِ َ , ً أمـريا)َْ

ّومنحه لقب سلطان األمراء, وهذا يعني أن الدولة تقلصت من مملكـة إىل إمـارة يف هنايـة 
خلفـه يف اإلمـارة ابنـه نـارص الدولـة هــ ٤٧٢ سـنة )نظام الـدين(وبعد وفاة امللك F١Eاألمر

منصور, وكان سيئ التدبري, فتعرضت الدولة يف عهـده لكثـري مـن القالقـل الداخليـة, ومل 
ِملكشاه بن ألب (مام التهديد السلجوقي املتواصل بقيادة السلطانأًويال يستطع الصمود ط َ

ّ,وبعد رصاع مرير سقطت آمد دياربكر يف أيدي السالجقة, ثم سقطت العاصـمة )أرسالن ُ
م عـىل ١٠٨٦ هــ٤٧٨ّميافارقني, وتبعتها جزيرة بوتان جزيرة ابـن عمـر حـدث ذلـك سـنة 

ْحربى(رية ُاألرجح, ونفي األمري نارص الدولة إىل ق  .يف العراق )َ

                                                 
 .٢١٤ – ٢٠٨ − ١٩٩ص : تاريخ الفارقي )١(

 املـاعزسميت هبذا األسـم نسـبة إىل إشـتهارهم برتبيـة ) ١٢٣٣ − ١١٦٠(إبن األثريًإستنادا إىل املؤرخ 
 − ٩٩٠( أن تسـمية العيـارييون هـي أضـبط مـن باإلمـارة العنازيـة ابـن املسـتويفبينام يرى املـؤرخ 

 بمعنى الداهيـة ُالكردألن مؤسس اإلمارة كان أسمه حممد العيار وكلمة العيار تستخدم بني ) ١١١٧
 . أو الشخص الذكي

) العـراق (واسط يف النعامنية ومنديلإىل داقوق و) إيران(إمتدد منطقة نفوذ العنازيني من مدينة كرمنشاه 
 مـن القضـاء عـىل طغـرل بـك متكـن ١٠٤٥ويف عـام . من املوسـوعة اإليرانيـة٩٧حسب الصفحة 

 . بنهر دياىلاإلمارة يف معركة مشهورة بالقرب من هنر سريوان والذي يسمى ايضا 



 

 
 الفصل السادس

وأهم اإلنجازات والفتوحات للدولة   في عصر صدر اإلسالمكُردال

 اإلسالمية

אא
ِال إكراه يف ﴿: قال تعاىل َ َ ْ َلدين قد تبني ٱِ َّ َ َّ َِّ َلرشد من اِ ِ ُ ْ ِلغي فمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن ٱُّ ِْ ْ ْ َ َ َِّ ُْ َّ ِ ُ ْ ََ ْ

ِ فقـد ِباهللاَِّ َ ِستمسـك بـالعروة اَ َ ُْ َ ْ ْْ ِ َ ٰلـوثقى ال ٱَ َ ْ ُ ٌنفصـام هلـا واهللاَُّ سـميع علـيم اْ َ َِ ِ َِ ٌ َ ُّهللاَُّ ويل اَََ ِ ُلـذين آمنـوا ٱَ َ َ ِ َّ
َخيرجهم من  ُِّ ْ ُ ِ ْ َلظلامت إىل اُ ِ ِ َ ُ ُلنور والذين كفرو أوليآؤهم اُّ َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ َ َ َّ ِ َلطـاغوت خيرجـوهنم مـن اُّ َ ُِّ ْ ُ ِ ْ ُ ُ ُ ِلنـور اَّ ُّ

َإىل ُلظلامت أولـئك أصحاب ا ِ َ ْ َْ َُ ِ َِ َُ َلنار هم فيها خالدونٱُّ ُ َ َِّ َِ ْ ُ ِ﴾F١E, من أساسيات املنهج اإلسالمي
االعتامد عىل األمة يف انجاح املسرية التكاملية حلركة اإلسالم امليدانية بـإقرار املفـاهيم 
ة, والـقـيم الـسـامية يف الواـقـع, وحتقيقـهـا يف ـصـوره عملـيـة ذات مـعـامل واـضـحه وملموـسـ

ترتجم فيها التصـورات والنصـوص إىل مشـاعر وأوضـاع وارتباطـات وحركـات وأعـامل 
 . يف مجيع جماالت احلياة االجتامعيةحسنةٍوأخالق 

يـعـالج بترشيعاـتـه احلكيـمـة مجـيـع ـشـؤون احلـيـاة , اإلـسـالم دـيـن اإلنـسـانية اخلاـلـدة
ـنظم بأحكاـمـه,ومـشـاكلها ـةِوـي ـة خمتـلـف احلـقـول الفردـي ـة واالَ العادـل  والسياـسـية َجتامعـي

                                                 
 .٢٥٧−٢٥٦اآلية: سورة البقرة )١(

 املـاعزسميت هبذا األسـم نسـبة إىل إشـتهارهم برتبيـة ) ١٢٣٣ − ١١٦٠(إبن األثريًإستنادا إىل املؤرخ 
 − ٩٩٠( أن تسـمية العيـارييون هـي أضـبط مـن باإلمـارة العنازيـة ابـن املسـتويفبينام يرى املـؤرخ 

 بمعنى الداهيـة ُالكردألن مؤسس اإلمارة كان أسمه حممد العيار وكلمة العيار تستخدم بني ) ١١١٧
 . أو الشخص الذكي

) العـراق (واسط يف النعامنية ومنديلإىل داقوق و) إيران(إمتدد منطقة نفوذ العنازيني من مدينة كرمنشاه 
 مـن القضـاء عـىل بـكطغـرل  متكـن ١٠٤٥ويف عـام . من املوسـوعة اإليرانيـة٩٧حسب الصفحة 

 . بنهر دياىلاإلمارة يف معركة مشهورة بالقرب من هنر سريوان والذي يسمى ايضا 
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وخيطط لذلك كله وظائف روحية وجسمية ويسري يف ذلـك مـع , َ وأالخالقيةَقتصاديةواأل
ُوال يعرتضـه الفتـور أو السـكون حيـث ,ٍال يتباطـأ يف مسـرية مـع الزمـان,األجيال الصاعدة

ُيؤسس رصحـه الشـامخ املجيـد عـىل أسـاس مـن الطبيعـة اإلنسـانية األصـيلة وسـجاياها  ّ
 .ير اإلنسانية ما كان يف الوجود إنسانفهو يسا. الفطرية

ـايع املـسـلمون   ـعـىل ÷رـسـول اهللا نـبـي الرمحــة ويف بداـيـة اـلـدعوة اإلـسـالمية ـب
ومـا أرسـلناك اإل (ًالرسالة كعقيدة ورشيعة وقد جعل اهللا الدين اإلسالمي رمحة للعـاملني 

بـن عبـد اهللا د ّحممـ د األمة ومنقذ البرشية الرسول االعظـموعند وفاة قائ) ًرمحة للعاملني
÷. 

داخـل سـقيفة ِ بدأت اخلالفات تظهر عىل الساحة اإلسالمية واالنشـقاقات مـن قبـل 
ـهــ وأـخـذ املـسـلمون يـسـتعدون ـلـنرش ١٣ − ١١ُـسـاعدة ونـصـب أـبـو بـكـر يف الـفـرتة بـنـي 

 يف عهـد ةيـة واسـتمرت الفتوحـات الكبـريُكردالّالفارسـية واملنـاطق  إيران اإلسالم وفتح
 ويف هذه الفـرته العصـيبة حتـررت مجيـع املنـاطق الوثنيـة, وعنـدها F١E.اخلليفة اخلطاب

ومتكـن مـن السـيطرة عـىل دفـة ,هــ١٤َانترص اجليش اإلسالمي يف معركـة القادسـية عـام 
  وطرحـتُكـردالاحلكم خارج اجلزيرة العربية ورفـع رايـة اإلسـالم بـدون أي تصـادم مـع 

ني والقوميـات املختلفـة وراح  صهرت مجيـع املسـلمةًالرسالة اإلسالمية خطوطا عريض
 يف ُكرداللفتح اجلزيرة, مع فرق ثالثة ً وبعث جيشا من ,ًالناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا

 اإلسـالمي هـ وبعد املعركة متكـن اجلـيش٢١ عام واألهواز, وهناوند يفمنطقة, حلوان,
 عـام م وعىل بـريود و باالسـجان يف٦٤٣ عىل منطقة شاهرزود يف عام ِمن فرض سيطرته

 F٢E.هـ١٦م ٤٢٨عام  نت هناية الدولة الساسانية يفوكا, م٦٤٥
ّويف عهد اخلليفة الثاين وحتت قيادة سـعد ابـن أيب وقـاص, ورضار بـن اخلطـاب,  

                                                 
 .١١٥ ص ١نظره عىل بوشهر, ج : أيرج أفشارسيستاين )١(
 .١١١آتور باتكان وهنضت اديب ص : ذكر الفقيه مجال الدين )٢(
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ـد الســلمي ـن مرـق ـة ـب ـل عتـب ـدم F١E.والصــحايب اجللـي ـع األســاليب اتـق ـة أل مجـي جتامعـي
ـة لت ـة واحلجــج العقلـي ـة والنصــوص القرآنـي ـية والدينـي ـار والسياـس ـدة الـن ـذاهب عـب ـري ـم غـي

 .وإقناعهم بأهنا ترض وال تنفع
وة لـصـد  ـقـةْكاـنـت احلكوـمـة الساـسـانية ـحتـاول أن تتـحـالف ـمـع الـشـياطني, وـمـع أـيـ

ًـبـن اخلـطـاب داـئـام يستـشـري اإلـمـام ـعـيل أـبـن أيب طاـلـب وـكـان عـمـر . جـيـوش املـسـلمني
“.F٢Eعمر مرارا وتكرارا  وخالل حكم اخلالفة الراشده قال ً ). هللـك عمـر لوال عـيل(ً

الشـجاع ) راحلـام(ً قسام منهم يساندون مـروان الثـاين ُكردالويف الوقت نفسه كان هؤالء 
 اخلوارج, وبعد معركة هناوند ّية وهي ضدُكرد كانت أم مروانو, م٧٥٠ − ٧٤٤يف الفرتة 

ي وكـذلك ُكـردالحتت ترصف القائد أبـو موسـى االشـعري وكان اجليش , هـ٢١عام يف 
ّية والدينور, وشهرزور, وسبس, وصيمره, وملدة مخسـة أيـام طلـب مـنهم دُكرالاملناطق 
ّ حتـى حقـق ُكـردالوالرضيبة, ولكـن أهـايل شـريوان وافقـوا عـىل املصـاحلة مـع . اجلزيه

 ُذكره أبن االثري يف الكامل ورشح أخبار.  دخلوا يف الدين اإلسالميُكردالَّالنرص وذكر أن 
ا كانت ضمن التقسيامت التي وضعت هلا كذلك اجلبال  الفيليني كلهُكردالومناطق إيران 

 .هامنوالكهوف مقسمه وصيمره, وشريوان, وخانقني, واملناطق القريبه 
ـة وكاـنـت  ـة احلكوـم ـام املركزـي ـبرصة يف الـع ـداد واـل ــ١٣٣يف بـغ وـخـالل حـكـم . ـه
  وكانتُكردالّ بحملة ضد F٣E,ًم أرسل جيشا بقيادة عمه سليامن األموي٧٠٨األمويني عام 

ُية حيث هنبواُكردالمحلة تأديبية شاملة للمناطق   الناس من منازهلم دُ ورشُ وأحرقواُ وقتلواَُ
 .F٤Eستانُكرديف مقاطعة فارس اجلنوبية, وشكل حكومه يف البرصة والبحرين وعامن و

                                                 
 .٢١٧ − ٢٤٥ ص ١٦أبن األثري يف الكامل يف رشح وقائع سنة  )١(
 .٤٣٣فتوح البلدان, ص : ذكر البالذرى أمحد بن حييى )٢(
ًهناك سفاحان األول السفاح العبـايس, والثـاين احلجـاج بـن يوسـف الثقفـي الـذي كـان واليـا عـىل  )٣( ّ

ًفة وقائدا عسكريا وقتل اآلالف من املؤمنني وكان أخريهم الصـحايب اجلليـل سـعيد بـن جبـري الكو ً
 ).رض(

ّهــ, وذكـر أباسـتانى بـاريزى, حممـد ٢٦٥ شـوال ١٤ذكر مؤلف احياء امللوك وفات يعقـوب ليـث  )٤(
= 
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ـل الســنة  ـدء اشــتعال احلــرب يف اواـئ ـد ـب ـني٧٠٠وعـن ـران م ـب ـة  إـي ـاطق العربـي واملـن
ّ أول الضحايا وهم اإلبرياء والضعفاء يف املنطقة, وقد ثاروا أكثـر دُكرالاملجاورة هلا كان 

جعفـر بـن (م هـزم ٨٣٩من مرة يف وجه جيوش خلفـاء بنـي أميـة وبنـي العبـاس ويف عـام 
ُوانسـحب إىل جبـل دازم حيـث راح يتحـدى )ياباغاس(ي ألول مرة يفُكردال) فاهارجس

وهـو مـن ) مـزاور(ملوصـل مـع  اُكـردالم احتد ٨٦٦العبايس ويف عام )املعتصم(جيوش 
ُالذي وضع يـده ) محدان بن محدون(م انضموا إىل جانب عرب ٨٩٤اخلوارج ويف عام 

 )هاضـباين(وهـو مـن قبيلـة ) ّحممـد بـن بـالب(م قـام ٩٠٦عىل املوصل ولكـن يف عـام 
ــه ـهــرب مـعــهـُكــردال ــوى إال أـن ــده ـعــىل مقاطـعــة نيـن ُي ببـســط ـي َ ــديون وـســكان ُّ  احلمـي

م, استنفر املغامر ديزام ابـن إبـراهيم ٩٤٠د اهللا بن محدان يف العام ّعىل يد عب)رازن(جبل
 .ذربيجان الرصف يف احلمالت داخل آُكردالن , وفرقا ميةُكردٍمن أم وهو 

َ الوقـائع أن ملـوك الدولـةِيتضح لنا من مجيـع هـذه  مل َ والعثامنيـةَ والعباسـيةَ األمويـةَّ
 .ُت من قبل اهللا سبحانه ٌ وتعاىلحيكموا بالقيم واملفاهيم اإلسالمية التي نزل

ق والطرق الروحانيـة  يف بداية إعتناقهم اإلسالم استحسنوا املذاهب والفرُكردالَّإن 
 الـدين اإلسـالمي ُكـردال واعتنـق ’, الكثري منهم إىل مـذهب أهـل البيـتنرصفإبينام 

 .بشكل كامل يف القرن العارش واحلادي عرشامليالدي وغالبيتهم من الشيعة
ر الزمن خرجت جمموعة من املدافعني عن الدين وعن أراضيهم مـن عشـرية وبمرو

, ويف خوزستان وأصفهان ومهدان, وبالد فـارس هاريان, وآل بويه, كاكوية, وحسنويصف
ـة ومتامســكهوعــراق األعــ ـات قوـي ـت حكوـم ّإمجــاال الشخصــية  F١E.اجم وكوـن ـة ُكردالً ـي

ّاملذهبي الديني رة, ومتسكهم بسبب سياسات الدول املجاوتعرضت إىل هتميش وإلغاء 
 .عداءالوينظرون إليهم بالنفور الدول العربية واألوربية األمر الذي جعل 

                                                                                                                              = 
 ,٢٧٤إبراهيم يعقوب ليث ص 

 .١٦٣ص . نيف طريق التجدبد جمد وعظمت إيرا إيران برويز, عباس, قيام )١(
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ُويذكر كتاب ميزان االعتـدال يف نقـد الرجـال للحـافظ الـذهبي تابعيـا أسـمه ميمـون  ً
وجاء يف أسد الغابة إلبن األثري ويف روح املعاين لأللويس أسم صحايب يـدعى . يُكردال

أبو ميمون, اتصف بشدة الورع والتحرج يف رواية األحاديث الرشيفة خمافة السهو جابان 
ُوينسبون له حديثا يتيام متنه  ً ّإن أخوف ما أخاف عىل هذه األمة كل منافق عديم اللسان(ً َ َ.( 

 يف ـُكـردأـمـا يف العـهـد األـمـوي اـلـذي ـقـام ـعـىل العـصـبية العربـيـة, ـفـال نـجـد ذـكـرا لل
 إىل عبد الـرمحن بـن االشـعث يف ُكردال ورد عن انضامم بعض املصادر العربية سوى ما

ويف العهـد العبـايس . ًثورته عىل اخلالفـة األمويـة, وإرسـال احلجـاج جيشـا إلخضـاعهم
 يف إيصال العباسيني إىل سدة اخلالفة, وشاركوا يف الثورات كثـورة ُكردالساهم الربامكة 

وثورة اخلرمية يف عهد املأمون ومـن ) هارون الرشيد(ّالفضل بن سعيد يف اجلزيرة, ضد 
) مـري حسـن(وثورة جعفر بن مهـر حسـن ) صاحب مرند(ي ُكردال عصم ُكردالأشهر قادة 

, )املعتمد عـىل اهللا(ي يف عهد ُكردال وثورة عيل بن داود يف املوصل يف عهد املعتصم,
 .ثورات اجتامعية الطابع وغري قوميةالوكانت 

ّسـالمية يف العهـد احلمـداين ضـد الـروم, وبـرزوا يف  عـن الـديار اإلُكـردالدافع لقد 
ّالعهد الزنكي, ثم سادوا يف العهد األيويب وأبرز فرساهنم وقادهتم األيوبيني صالح الدين 
األيويب وأخـوه نـور الـدين شاهنشـاه, وشـمس الدولـة تـوران شـاه, وتـاج امللـك بـوري, 

. ّل سيف الـدين بـن أيـوب وأسد الدين شريكوه, وامللك العاد)طغتكني(وسيف اإلسالم 
 انتهى احلكم األيويب يف مرص وبدأ حكم املامليك الـذين أكثـروا مـن )تورانشاه(وبمقتل 

 يف العهـد اململـوكي ُكـردالّرشائهم امللـك الصـالح نجـم الـدين فـأكلوا دولتـه, واسـتمر 
 السـاعد األيمـن )يُكـردالحسـني (ّجياهدون ضد الغـزاة الفرنجـة, وأشـهر قـادهتم األمـري

 .سلطان قانصوه الغوريلل
سـتان, وسـامهت ُكرد ويف العهد العثامين اكتفى العثامنيون بالسـيادة االسـمية عـىل

ّية يف اإلدارة العثامنية مثل إبـراهيم باشـا, وإسـامعيل حقـي باشـا, وحجـو ُكرد شخصيات
م  ١٥٣٨ـيـة يف العـهـد الـعـثامين والـصـفوي أمهـهـا ـثـورة اردالن ُكرد ـثـارت ـثـورات. باـشـا
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م ١٨٣٦وثـورة أمحـد باشـا راونـدوز م ١٨١٣ − ١٨٠٤د الرمحن باشا البابـاين وثورة عب
وثـورة عبـد م ١٨٧٨وثورة عثامن بك وحسـني بـك م ١٨٤٧ − ١٨٤٢وثورة بدرخان بك 

 − ٣٧٢أما أهم الدول اإلسالمية فهـي الدولـة الدوسـتكية أو املروانيـة .م١٨٨٠اهللا هنري 
 . هجرية٩٥٠ − ٥٦٧هـ والدولة األيوبية ٤٨٧

אאאאא
 .هـ٦١٨ − ٢٣٠الروادية احلكومة  ً:أوال
 .هـ٢٨٨ − أواسط سنة القرن الثالث اهلجري حكومة صفاريان من: ًثانيا
 .هـ٤٢٠ − ٣٠٠احلكومة الساالرية : ًثالثا

 .هـ١٠١٥ − ٩٥٩احلسنوية البزركانية احلكومة : ًالرابعا
 .هـ١١٩٩ − ٩٥١ية الشداد احلكومة:ًخامسا
 .هـ١٠٨٥ − ٩٩٠الدوستكية املروانية  :ًسادسا
 .هـ١١١٧ − ٩٩٠العنازية : ًسابعا
 يـة التـي سـيطرت عـىل اجـزاء كبـرية مـن ارايضُكردالمن الدول  الشوانكاره − :ًثامنا

و ) فـارس(يف منـاطق ) رهالشـوانكا(وقد حكمت ) الشوانكاره(دولة ,ستان التارخيية ُكرد
 .يرانيةإلا) انصفهأ) (كرمان(

 )ىاللريةالصغر(و) اللريةالكربى: (ًتاسعا ً
 .هـ١٨٦٧ − ١١٦٩إمارة اردالن : ًعارشا

ية األخرى منها إمارة بوتـان وإمـارة سـوران ُكردالعرشات اإلمارات كام كانت هناك 
ّ استمر حكمها حتى هوإمارة باهدينان وإمارة بابان, وهذه األخري ّ١٨٥١.F١E 

                                                 
ًيـة بزعامـة فضـلوي وصـلت أوال إىل ُالكردّيقـول إن هـذه العشـرية  ,٣دائرة املعـارف اإلسـالمية ج )١( ّ

ّميافارقني ثم غادرت إىل أذربيجان وكيالن واتفقت مع ديباجي حاكم كيالن واستقر هبـا املقـام إىل  ّ
 لرستان) شرتان كو(ُ للهجرة حيث عادت فغادرت تلك البالد إىل اهلضبة الشاملية ٥٠٠عام 
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א





 

 
 الفصل السابع

  أو الفضلوئية)ينالفيلي كُردال (الكبيراللُّر حكومة أتابكية

אא)אא(א
واسـتمرت ّ لرستان إيران الشيعية يف جنوب رشقي ّالفيلية يةُكردالتأسست احلكومة 

 .هـ٨٢٧ اىل عام هـ٥٥٠ً عاما من )٢٧٧( ـل
) اللـر الكبـري(ُتـألف منـذ اواخـر القـرن الثالـث اهلجـري مـن قسـمني ي ّ لرسـتانأقليم

اللـر (يف ) بـدر(وكان حيكمهـا أخـوان مهـا بـدر أبـو منصـور وقـد خلـف ) اللر الصغري(و
ـكـان ) الـشـوال (ـُكـردال, حفـيـده نرص اـلـدين, والنـصـف اآلـخـر خـضـع ألرسة ـمـن )الكـبـري

يـة مـن موطنهـا ُكرد  جـاءت مائـة أرسةويف أواخـر القـرن اخلـامس) سيف الدين(زعيمها 
ّلـدى حممـد ) أمعـاد( إىل لرسـتان, وأقامـت بجبـل ابشاميل سوري) السامق(ّاألول بجبل 

احلـسـن (ـيـة ـهـو أـبـو ُكردال العـشـرية ِخورـشـيد وزـيـر املـلـك نرص اـلـدين وـكـان زـعـيم ـهـذه
F١E). فضلوي

ًان هذه األمة فيها من رجاهلا العظامء الذين لعبوا دورا مهام يف  التاريخ اإلنسانية بـام ً
 :فيهم هؤالء

١−
ّيف تلك األثناء دخل أبـو طـاهر حممـد حفيـد ) للسلغريني(كانت بالد فارس ختضع 

ًأبو احلسن فضلوي كان فارسا قويا وكان يف خدمة حكـام فـارس الـذين كـان بيـنهم وبـني  ً
ًة وعاد منترصا فأعجب به حاكم عداء ونزاع شديد وقاد أبو طاهر احلمل) الشبانكارة(والة 

                                                 
ِيقـول إن هـذه العشـرية  ,٣دائرة املعـارف اإلسـالمية ج )١( ًيـة بزعامـة فضـلوي وصـلت أوال إىل ُالكردّ ّ

ّميافارقني ثم غادرت إىل أذربيجان وكيالن واتفقت مع ديباجي حاكم كيالن واستقر هبـا املقـام إىل  ّ
 .لرستان) شرتان كو(ة ُهـ حيث عادت فغادرت تلك البالد إىل اهلضبة الشاملي٥٠٠عام 
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كوه  − كوه كلويت(ُحيث أعطاه قطعة أرض مبنية عىل طلبه يف ناحية ) اتابك سنقر(فارس 
اسـتعمل وذهب يسيطر عـىل الـبالد وّ لرستان ً جيشا لغزوَّجهز,هـ٥٤٢ويف العام ) جيلويه

علـن أى ّمـرة بالقتـل واحلـرب وتـارة بالسـلم واملصـاحلة, حتـاملكر واحليلة يف سياسـته 
ّاستقالله وانفرد باحلكم واختذ القرارات بنفسـه حتـى أسـس احلكومـة الفضـلوئية حتـت  ِ

ًحيث وافـاه األجـل فـامت تاركـا مخسـة , هـ٥٥٥ّالذي عاش حتى عام ) أيب طاهر(سلطة  ُ
ّهـزار أسـب وهبمـن وعـامد الـدين هبلـوان ونرصة الـدين أيلواكـوش, وقـد تـم : أوالد هم
 F١E. ألخ األكرب احلكم بعد وفاة والدهمُعىل أنه يتوىل ا االتفاق

٢−א
ًكان رجال سياسيا حكيام  ً  الـبالد نحـو البنـاء والعمـران والرخـاء, ْتّ األمة, وتقدميفً

ًيف عهده قسام من العشائر ّ لرستان وقد وفدت إىل هـزار (ية والعربية وازداد موقـف ُكردالِ
ّ لرسـتان مـن) الشـولية( ومتكن مـن طـرد األرسةF٢E,ُذه القوة وأيدته هذه العشائرهب) اسب

َّهنائيا والقضاء عىل هذه العائلة, وإن جيوشه دخلت إىل ّبأربعة فراسـخ ممـا أدى  أصفهان ًِ
ِإىل جتريد احلمالت العسـكرية عليـه للحـد مـن نفـوذه والقضـاء ) باتابك تكله السلغري( ِ

ّيعلـو شـأنا وتقـد) هزار اسب(وبقى احلاكم . ِعىل قوته وقـد . ًما يف مجيـع ميـادين احليـاةً
فتكـرم ) اتابـك(ًبعث ابنه إىل بالط اخلليفة العبايس النـارص لـدين اهللا ملتمسـا منحـه لقـب 

ًاخلليفة منحه هذا اللقب, نجح سياسيا وعسكريا وكانت لـه عالقـة محيمـة مـع ً السـلطان (ُ
ارزمي, وفـاه ُحيث زوج ابنته لألمـري غيـاث الـدين ابـن السـطان اخلـو) ّحممد اخلوارزمي

بعد قرن من الزمان يف إعـامر الـبالد واصـالحها مـن , هـ٦٥٥يف عام ) هزارأسب(االجل 
 . هـ٦٥٥ اىل ٥٥٥الفساد االداري, ويبدأ القرن من هذا العام 

                                                 
هــ, وقـد ٥٤٢أحد القواد السلجوقيني وضع أساس حكومته عام ) سنقر(مؤسس هذه احلكومة هو  )١(

ًهـ حيث نالت أخريا لقب اتابك من السلطنه السلجوقية٦٨٦ّعمرت حتى عام  ُ 
 بختيـاري, خـاكي, هـاروين, اشـكي,: ومـن هـذه العشـائر. ٩ − ٩٧ لـر ص ُ كـرد:ّحممد أمني زكـي )٢(

 .كويي, حتسقوى, كامنكش, مماستي, أوملكي
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٣−א
حكـام فـارس وعنـدما ) السـلغريني(ُوكانت أمه من أرسة  بعد وفاة أبيه استلم احلكم

إىل بـالد فـارس جتهيـز محلـة ) سـعد السـلغري(وقـد سـارع ) هزارأسـب(سمع نبـأ وفـاة 
املسـلوبة, بقيـادة ابـن عـم ) الشـولية(ّالسرتداد حـق األرسة ) تيكلة(عسكرية عىل احلاكم

بدأت هذه املعركة العنيفة عىل شكل محالت متتاليـة ) مجال الدين عمر(و) هزار أسب(
ـبـدأ بتوـسـيع ـحـدود ـبـالده, ف) لألتاـبـك تيكـلـة(واـسـتقرت األـمـور . وـبـاءت كلـهـا بالفـشـل

ـيـة, وانـتـزع بـعـض املـنـاطق ـمـن أـيـدي حاكمـهـا ُكردال) الـلـر الـصـغري(ىل مقاطـعـةإوزـحـف 
ّ لرسـتان منـاطقمجيـع محلـة عسـكرية عـىل َثم أرسل خليفـة بغـداد ) ين خليلحسام الد(

, وقد أدت احلملـة العسـكرية الـدمار )عامد الدين يونس(و) هباء الدين كرشاسب(بقيادة 
َيعيد تنظـيم جيشـه ومل شـمله حتـى أنـترص ) تيكله(وهبذه الفرتة كان , يف البالدواخلراب  ّ ُ ُْ

يف العـام ) عـامد الـدين يـونس(َعىل اجليش املغريه عليه وقتـل عـامد الـدين وأرس القائـد 
 .هـ٦٥٥

َعندما زحف ملك املغول هوالكو بجيوشه املدمرة كسيول جارفه عىل العراق مقـر 
ِحفاظا عـىل كيانـه ) كيتو قابوس كيتموقا(قائد الفرقة ) تيكله(مع الدولة العباسية, حتالف  ًِ

ُوحيث حصلت اكرب فاجعة يف بغداد بعد قتل اخلليفة واإلرساف يف سـفك دمـاء . ِودولته
, فهـرب إىل )تيكلـة(ْاملسلمني قد وصـل اخلـرب إىل هوالكـو فغضـب وأراد أن ينـتقم مـن 

ُوهو يف طريقه عند العـودة إىل بغـداد حيـث ّلرستان, إىل أن قتل عىل يد اجليش املغويل  ِ
ْحتـى قتلـوا اخـاه وهنـاك قتـل بعـد أن ّ لرسـتان وعد باألمان فزحـف اجلـيش املغـويل اىل ّ

ُوعدوه باألمان حيث أخذ رجاله جثامنه إىل أرض األباء واألجداد يف  .يةُكردالّ لرستان ُ
٤−א

) تيكلـه( منطقة اتابك ولرستان, بعـد مرصع أخيـه ًنصب من قبل هوالكو حاكام عىل
ملا جاء ورأى الـبالد قـد حـدث فيهـا اخلـراب والـدمار ّ لرستان وأصدر بعودة اجليش من

ًألن املحتـلـني املـغـول ـقـد ـعـاثوا يف االرض فـسـادا وظـلـام ونرشوا الـبـؤس والـشـقاء ـبـني  ً
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ًاألهايل وهربوا الناس إىل اجلبال والكهـوف حفاظـا عـىل حيـاهتم  وبعـد فـرتة عـادوا إىل ِ
مساكنهم وموطنهم للبناء وزرع األرايض الغنية بتدفق املياه وغزارهتا يف الشتاء واملنطقـة 
ٌكأهنا جنة الفردوس, فانتعشت البالد اقتصاديا وسياسيا وعم السالم والنعيم واملحبة بـني  ً

 F١E. ً عاما)١٥(الذي استمر ) األتابك شمس الدين لب أرغون(الناس خالل حكم 
٥−א

) أبقاـخـان(مىض ـفـرته ـمـن األـيـام أـصـدر ) األتاـبـك ـشـمس اـلـدين(عـنـد وـفـاة واـلـده 
ًمرسوما بتعيينه خلفا ألبيه عىل حكومة ًاكنه مل يذهب إىل ملكـه بـل أرسـل وكـيال ّ لرستان ً

) بـراق خـان(ّضـد ) أبقاخـان(ُمن قبله إىل لرستان, وقد اشرتك بجيشه اللوري يف حروب 
يف حروـبـه يف ـكـيالن ) ابقاـخـان(ى فيـهـا ـشـجاعه فائـقـة وـقـدرة هائـلـة, وـقـد اـصـطحبهفأـبـد

) يوسـف شـاه(والديلم, ودارت معركة مع جمموعة من الفدائيني من الديلم, فام كان مـن 
ًإال والقضاء عليهم مما جعل له موقعا جيدا ونال إعجاب  ورسوره وجعله ينعم ) أبقاخان(ً

 كـوه كيلويـه ومدينـة فـريوزان وجرباذقـان, القريبـة مـن عليه بمقاطعـة خوزسـتان بأكملهـا
ًأصفهان, وحصل عىل مكافأة عالية عندما شن هجوما عىل  ) مامه سايل(بجبهة ) الشوبية(ّ

هـ وعـاد اجلـيش اللـري ٦٨٣يف العام  إيران ومتكن من قتل شقيق حاكمها وأخضع رشق
ومات الكثـري مـن رجالـه مـن الصحراوية ) تاباس ونوتانزا(عن طريق ّ لرستان ي إىلُكردال

ّليحـل حمـل ) أرغـون شـاه(بأمر مـن ّ لرستان ّشدة العطش والتعب ورجع يوسف شاه إىل
ّوظـل مقـيام حتـى . شمس الدين وهو من اخلوجه وهناك تزوج بكريمـة صـاحب اجلاللـه ً ّ

 .أنتقل إىل جوار ربه
٦−א

أخـاه أمحـد إىل ) أفرأسـياب(بعـث ًبعد وفاة والده يوسف شاه عني ابنه خلفا له وقد 
يدير البالد وكان يعرف بظلمه وجربوته وقتل الكثري ّ لرستان عاصمة املغول, وبقي هو يف

                                                 
 .١٤١ − ١٤٠ستان, ص ُكرد وُالكردتاريخ : ّحممد أمني زكي )١(
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َّوألقى القـبض عـىل مجيـع أعضـاء النظـام السـابق مـن اخلواجـه, وقـتلهم مجيعـا وهجـر  ً
ه ضـد أصـفهان فثـاروا أهـايل) ارغـون خـان(ويف هذه الفـرتة هلـك  أصفهان عوائلهم إىل

ـهـذه الفرـصـه فـعـني اـلـوالة وحـكـام املقاطـعـات ) أفرأـسـياب(اـلـوايل املـغـويل, واـسـتغل 
ًاملمتدة من مهدان وفارس حتى اخلليج العريب, راميا القضاء عىل املغول وهناك جـرت  ّ
ٍاشتباكات عسكرية مستمرة بني كر وفر أدت إىل قتال عنيف بني الطرفني وقتل الكثـري مـن  ّ ّ ٍ

َية خالل هذه املعارك الدامية وحـل القتـل والنهـب والسـلب, إىل أن ُكردالّ لرستان أهايل
اروك (ُعىل االستسالم حيث تدخل هنالك لصاحله ) أفرأسياب(أحاطوا بالقلعة وأرغموا 

ورجع إىل ّ لرستان فعفى عنه اإلمرباطور ورجع إىل مقر حكمه يف) بادشا خاتون(و) خان
 مجيع الشخصيات املعارضه له بدون ظلمه وجربوته ومصادرت احلريات والقضاء عىل

يف ) أفرأسـياب(حكـم اإلمرباطوريـة تعـاطف مـع ) غازان خـان(وملا توىل . أي ذنب هلم
أمـري ) هوركـوداك (دحـرهـ عىل أثـر ٦٩٦بادى األمر وأعطاه الثقة وبعد فرته قتله يف العام 

 .فارس
٧−א

ّوظل مرتبعـا عـىل اريكتـه حتـى عـام ) يابساأفر(هـ بعد اخيه ٦٩٦توىل احلكم سنة  ً ّ
ٌهـ ظل مـدة حياتـه يف بـالط االيلخـانيني, وازدهـرت يف عهـده الـبالد ودخـل األمـن ٧٣٠ ّّ

ُواالستقرار وعني ابنه عامد الدين هبلوان نائبا عنه يف حكم ) نصـب خرسو شـاه(وّ لرستان ً
ـدا للـجـيش, وـكـان ) حـسـام اـلـدين(أـبـن املـلـك  العـلـم والعـلـامء ّحيــب ) نرص اـلـدين(ًقاـئ

 بأسـمه واهدائـه F١Eويقرهبم إليه ويشـجعهم لكتابـة تـاريخ املعجـم يف آثـار ملـوك العجـم 
 منها يف ٤٤ مدرسة ١٦٠ويقول الرحاله أبن بطوطه أن أتابك نرص الدين أنشأ ) ِبري(ولقب 

 F٢E. ستان الشاخمهُكرد مدينة ايزاج والبعض اآلخر بني العشائر يف أماكن خمتلفة يف جبال

                                                 
 .هـ١٢٨٠سنة  إيران ّطبع الكتاب يف دار الكتب املرصية وموجود باللغة الفارسية )١(
 ).خمطوط(ّحممد بن عيل شبانكاره  )٢(
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٨−אא
ً وكـان حـاكام عـادال بـني ٧٤٠ اىل سـنة ٧٣٣دام حكم األتابك ركن الدين مـن سـنة  ً

ًالناس وسياسيا حازما وكان له دورا كبريا يف البالد, يقول صاحب كتاب جممع األنسـاب  ً ً ً
ّأن الـسـلطان األتاـبـك رـكـن اـلـدين ـكـان حكـمـه يمـتـد حـتـى اـلـبرصة وخوزـسـتا ن ولرـسـتان َّ

 F١E. وفريوزان
٩−אאא

كان أسمه أمحد وهو ابـن يوسـف شـاه الثـاين هـو أخـوه حسـب روايـة الرحالـة ابـن 
أن حكمـه ) ّحممـد اخلرضي(بطوطة الذي زار هذه البالد يف عهد احلاكم, ويـرى الشـيخ 

 F٢E.هـ٧٥٦ّدام حتى عام 
ـيس ـاول  ـل ـات كأي حــاكميف متـن ـة معلوـم ـه عــن حكــام هــذه األرسة  أـي ـة ودقيـق افـي

ًمعتمـدا عـىل روايـات املـؤرخني املعـارصين لـذلك ) مريزا اسـكندر(املتأخرين ذكرهم 
 :العهد كام ييل

١٠−א
سـياب الثـاين يف احلكـم, وكانـت فـرتة حكمـه نـوع مـن اَّلقد خلف هـذا العاهـل أفر

ّيسـتحق ذكرهـا حتـى قىض عـىل الرتف واإلرساف ورصف أموال الدولة يف أمور تافهة ال 
َخزينة الدولة األتابكية يف فرتة وجيزه ويؤخذ عن رواية  ) ّحممد مظفر(اختذ ) جهان آرار(ً

 .هـ٧٦٠ − ٧١٣ًحاكم فارس ولدا له 
١١−א

ّاملعروف أنه ابن يوسف شاه الثاين وخلف نـور الـودود وقـد اسـتمر حكمـه يف عـام  َّ ّ
ُيف شـرياز حيـث اختـذ ) آل املظفر(د بأرضار جسيمة عىل أيدي هـ وقد أصيبت البال٧٨٠

ّقاعدة ألعامله احلربية ضد) شسرت(الشاه منصور املظفري  ّيـة ممـا أدى إىل ُكردالّ لرستان ِ
                                                 

 .١٤٥ص : ّوذكر حممد أمني زكي). لرُكرد(دائرة املعارف اإلسالمية ترمجة : فريج )١(
ًفريج يقول أن هذا األتابك كان معارصا لتيمورلنك وكان قائد أمن لقواده فرتة أربعني عاما )٢( ًُ. 
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) الشـاه منصـور(قيام الشاه شجاع بنجدة األتابك بشنك وساعده ونارصه ألنة كان ينـافس 
الـشـاه ـشـجاع يرـجـع  بإـسـم لقـطـع النقدـيـةـعـىل بـعـض ا) اـيـزاج(يف احلـكـم, وـقـد عـثـر يف 

 F١E.هـ٧٦٤ − ٧٦٣تارخيها إىل سنة 
١٢−

وقد حدث قتال بينه وبني أحد أفراد أرسته ) بشنك(بعد وفاة ّ لرستان توىل احلكم يف
وـقـد أـخـرج الـشـاه منـصـور ) هوـشـنك( وقـتـل, ـنـور اـلـدين وـكـان أـخـوه) مـلـك هوـشـنك(
ًحـاكام بـدال عنـه ويف عـام  ّالفيليـةُّاللـر امءمن لرستان, وعني أحـد زع) بريأمحد( هــ ٧٩٥ً

ُويف شـرياز حيـث ) رام هرمـز(يف مدينة ) بري أمحد(ّحني مر تيمورلنك بلرستان أتصل به 
ُقدم له الطاعة والوالء, حيث أعاده إىل عرش آبائـه وأجـداده, وأعـاد بعـض األرسة اللريـة 

شقيق بري أمحد والشـاه ) أفرأسياب(ن ّوأخذ تيمورلنك معه إىل سمرقند كل مّ لرستان إىل
بـني االخـوه وبعـد وفـاة ) لرسـتان الكبـري(وبعد فرتة من الـزمن قسـم . منصور كرهينة لديه

هـ وبعد فرته ٨١١, وأخذ احلكم منه يف العام )بري أمحد)(ّاملريزا بري حممد(َّأرس) تيمور(
ِقتل يف ثورة مجاهريية داخلية عارمة يف البالد ُ. 

١٣−
ّهو أبن بري أمحد وقد بقى يف شرياز عامني كرهينه, ثم استلم احلكم بعد وفاة والده,  َ

 . للهجره٨٣٠وقىض نحبه يف العام 
١٤−א

ية وقد دارت معارك عنيفه بينه ُكردالّ لرستان وتوىل احلكم بعد أبيه أيب سعيد وحكم
 .هـ٨٢٧ء املعركة يف العام وبني غياث الدين كاوس أحد أفراد أرسته وقد قتل أثنا

١٥−א
الذي انتزع احلكـم لنفسـه مـن شـاه حسـني ومل ) هوشنك(غياث الدين هو ابن ملك 

                                                 
 .١٤١ − ١٤٠ ص ٢ستان, ج ُكرد وُالكردتاريخ :ّحممد أمني زكي )١(
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) إبراهيم أبن الشـاه رخ أبـن تيمورلنـك(ّمتض فرتة طويلة عىل حكمه حتى غزاه السلطان 
ّوهبذه أنتهت احلكومة الفضلوية إىل األبد ومن ثـم انتقـل احلكـم إىل  العشـرية البختياريـة ُ

 ُكـردالية األصل احلكومة والقادة والوالة كـانوا مـن ُكردالْإن هذه األرسة . ّالفيليةية ُكردال
ًيف خمتلف العصور حلام ودما وأهنا عاشت مستقل ُ أكثر من مائة عام منذ ظهور ابن طاهر ةً

نظـمـة ّوبـعـدها خـضـعت للمـغـول ـثـم للتيـمـوريني ـشـأهنا يف ذـلـك ـسـائر احلكوـمـات واأل
َّإن ـمـن مـسـتلزمات ـضـامن نـجـاح ـهـذه اـلـدول وتارخيـهـا الطوـيـل ـهـو الـسـعي . احلاكـمـة

ـرق  ـاب ســلوك الـط ـع باجتـن ـة املجتـم ـودة يف عاـم ـة املفـق ـادة الثـق ـن أجــل إـع ـدؤوب ـم اـل
ي إليقاظـه مـن ُكـردالّاالنفرادية أو القبلية الضيقة وشن محلة توعية يف صفوف املجتمـع 

ِسباته واقناعه برضورة العمل  من أجل إثبات الوجود وأخذ احلقوق وأمهية وحدة الكلمة ِ
والسعي اجلـاد يف كسـب ثقـة النـاس, وذلـك ممـا يتطلـب اإليثـار مـن القيـادات املتفرقـة 
الفعلية باالنفتاح عىل الواقع وحتمل مسؤولية املوقف وقبـول اآلخـر واأللتقـاء يف نقـاط 

ه بتحـالف يسـنده اجلميـع ّمشرتكة تلبي مطالـب كـل رشائحهـم وتكـوين مـا يمكـن تسـميت
ـة ـل هــذه . للمصــلحة العاـم ـوب يف مـث ـق الصــوت املســموع واملطـل ـذلك يمكــن خـل فـب

 .املواقف
هــ يف عهـد امللـوك ١٠٠٦ − ٥٧٠وحكمـت خـالل هـذه السـنوات مـن من قامت? 

وبيشـكوه ولرسـتان وإيـالم  پشـتكوه ًالقاجارية وردحـا مـن احلكـم الصـفوي, يف منطقتـي
أول مـن اسـتلم زمـام األمـور مـنهم هـو F١E, رج أفشارسيسـتاينيـأّالشيعية,وذكره املؤلـف 

ّاتابك شجاع الدين خورشيد ابن أيب بكر حممـد, ثـم ابـن اخيـه سـيف الـدين رسـتم ومـن  ُّ
ّبعده رشف الدين بن أيب بكر بن حممد ثم  ) رشف الـدين(وهـو اخ ) ّعز الدين كرشاسف(ُّ

ّثم  ّثم ) حسام الدين خليل(ُ ّثـم) بدر الدين مسعود(ُ ّثـم حكـم األخـوان ) تـاج الـدين شـاه( ُ ُ
ومـن بعـدمها جـاء ) بدر الدين مسـعود(ومها ولدا ) ّفلك الدين حسن وعز الدين حسني(
الـذي تنـازل عـن احلكـم ) حسام الدين عمـر بيـك(فقتل وجاء بعده ) مجال الدين خرض(

                                                 
 .١٤٤ − ١٣٣ص:ومتدهنا املتأخر إيالم :أيرج أفشارسيستاين )١(
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ّأول األمر ثـم قـام ضـده فقتلـه وبعـد ذلـك ق) صمصام الدين حممود(هـ إىل ٦٩٣سنة  تـل ُ
ّعـز الـدين حممـد(ّومن بعـد صمصـام عـني ). غازان خان(وبأمر من  اللـر (ًحـاكام عـىل ) ّ
 هـ فتولت زوجته دولت خاتون احلكم بعده, وعزهلـا السـلطان ٧٠٦وتويف سنة ) الصغري

 ْمُدَومل تـ) ّعـز الـدين حسـني( مكاهنـا هــ وعـني٧١٩أبو سعيد آخر سالطني املغـول سـنة 
ومن بعده أبنـه ) شجاع الدين حممود(ُخلفه يف احلكم أبنه و, هـ٧٢٠حكومته وتويف سنة 

  عـىل٧٨٥, ويف أيامـه هجـم تيمورلنـك سـنة )ّعز الدين بـن شـجاع الـدين حممـود(ملك 
ّفألقى القـبض عـىل ملـك عـز الـدين وأبنـه سـيدي أمحـد إال أنـه اطلـق رساحهـام ّلرستان  ّ

سـيدي (ّوفـر أبنـه )ّعـز الـدين(حلراجة األوضاع يف لرستان, إال أن اتباع تيمور قتلوا ملك
إىل اجلبال وبدأ بمقاومة جيش تيمور يف جبال املنطقة, مل يعني تيمـور أحـدا مـن ) أمحد

ّمدة معارضة سيدي أمحد, لكنه وبعد وفاته عني أخاه شـاه حسـني ُّاللر  هذه األرسة حلكم
رسـتم, وعـارص  ابنـه شـاه بعـده اوعينو. ّإال أهنم قتلوه بعد ذلك) اللر الصغري(ًحاكام عىل 

طهامـسـب (ّحـكـم ـشـاه رـسـتم احلكوـمـة الـصـفوية إال أـنـه مل يظـهـر مواالـتـه ـهلـم إىل زـمـن 
ب من قبل احلكومة العثامنيـة, جه قبل ذلك إىل وايل بغداد املنصوكان يدفع خرا) األول

ُوأرسه وأودـعـه الـسـجن ـفـالتمس العـفـو فعـفـى عـنـه ّ لرـسـتان إال أن طهامـسـب هـجـم ـعـىل ُ ُ
وبعد موت شاه رستم اسـتلم ابنـه آغـور زمـام األمـور . فتغري والؤه إليهوأعاده إىل احلكم 

هــ قتـل ٩٤٠ّوقد أظهر وفاءه لطهامسب وكان يعد نفسه مـن فـدائيي طهامسـب ويف سـنة 
ًزمام احلكم لكن طهامسب حنـق عليـه وأرسـل جيشـا مـن ) جهانكري(آغور فاستلم أخوه 

) رـسـتم الـثـاين(بـعـده وـلـده ـشـاه القزلـبـاش للـقـبض علـيـه فقـتـل يف املواجـهـة, وـجـاء ـمـن 
ِفزامحه يف حكمـه أخـوه  ويف معاهـدة صـلح بيـنهام تقاسـام السـلطة عـىل أن ) حممـدي(ُ

حاكم بيشكوه وأخوه حممدي حاكم بشتكوه, ولكنه ذلك مل يـدم بعـد ) شاه رستم(يكون 
إىل ـقـزوين وانـفـرد أـخـوة ) ـشـاه رـسـتم(أن ـعـاد الرصاع ـبـني األـخـوين ـمـن جدـيـد فـهـرب 

لكـن هـذا ) شـاهوردي خـان(بعد وفاة حممدي انتقـل احلكـم إىل ابنـه . كمحممدي باحل
َاألخري وقع ضحية موقفه من الدولة الصفوية فأجهز عليه الشاه  وألقـى ) عبـاس الصـفوي(ِ
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ّعليه القبض ثم قتله سنة   .هـ وبموته انتهت حكومة األتابكية١٠٠٦ُ
אאא

א:אאאאאא


عـام ُوما جاورها منـذ ّ لرستان  مناطق الساللة اللرية األتابكية اخلورشيديةِحكمت هذه
ِم كام جاء أسم هذه الساللة يف عنـاوين خمتلفـة وكانـت هـذه العشـائر ١٥٩٨م لغاية ١١٨٤ َِ

ّ تعيش حتى أوساط القرن السـادس وشامله الغريبّ لرستان َاللرية وغريها من العشائر بشامل
يف زمان املغـول وعرفـت يف الدولـة ) لرالصغري(و) لرالكبري(اهلجري حياة قبلية, وعرفت 

, )ـلـرالكبري(ـمـع بـعـض أرايض بختـيـاري وكهكيلوـيـه, ومنطـقـة) ـلـرالكبري(الـصـفوية بمنطـقـة 
ة إىل قسـمت هـذه املنطقـقاجار ) ّحممد خان(ان سلطنة آقايعرفت بلرستان فييل, ويف زم

هــ واملعـروف ١٠٠٦هــ إىل ٥٧٠من ) لر الصغري(وبني أتابك F١E,ٍأن صارت تعرف بشتكوه
واإلمـارة األتابكيـة اخلورشـيدية بدولـة آل ) اللـر الصـغري(اآلن بلرستان اجلنوبية واألتابكية 

 اإلمـارة بإسـم , كـام ذكـره املـؤرخ عبـاس العـزاوي العراقـي,ُكـردالخورشيد والديامله من 
ّ وكانت هناك العشائر اللرية تعـيش حيـاة قبليـة تسـتقل كـل عشـرية F٢E).اللر الصغري(و ّالفيلية ُ

ُوكل أرسة ّ أسامء عشائر ذلك العهـد وعـىل روايـة تـاريخ : هتتم بشؤوهنا اخلاصة, وفيام ييل ُ
ّداوودى, عباس, حممد كومارى, كروهى, جنكروبى, وهذه العشائر هي من أصل ) كزيده(
: عـشـائراخرى مـثـل)الـسـلغريني(ـنـت االـمـارة ـفـيهم وـهـي ـمـن ـفـرعُحـيـث كا) اللرالـصـغري(

ى, فضـيل سـوندي, االين, كاهكـاهي, رجـواركي, درى, براونـد مـابكى, ُكـردكارندى, جن
دارى, ابادكى, اباالعباس, علوممائى, كجائى, سلسـكي, خـودكى, بنـدوئى, إىل غـري ذلـك 

 ّة اللرية إال أهنـا مل تكـن مـنساهى, ارسان, اركى, بيهى, فهي كانت تتكلم اللهج(اما عشائر
 .د اللورامل يكونوا يدخلون يف عدَّكام أن بعض القرى ُّاللر 

                                                 
 .٣٤٧ ص ١قبائل وعشائر سكان اخليام يف إيران, ج : ستاينأيرج أفشارسي )١(
 .٣١٧ ص ٢تاريخ العراق بني احتاللني, ج : عباس العزاوي )٢(
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ذكر يف كتب التاريخ العديد منها عرفـت كلمـة أتابـك وهوامللـك واالمـري واحلـاكم 
هــ ومل يكـن هلـذه العشـائر إداره خاصـة ٥٥٠ ففـي عـام F١E.والسلطان أو احلاكم بـأمر اهللا
ـة ـت خاضــعة للحكوـم ـارشةكاـن ـداد مـب ـة يف بـغ ـي عــام .  املركزـي ـي ٥٥٠فـف ــ عــني ترـك ـه

وخوزـســتان ـمــن قـبــل ) للرالـصــغري(ًـيــدعى حـســام اـلــدين ـســوهيل ـحــاكام) افـشــاري(
 . أجداد األرسة اخلورشيدية من وكانالسلجوقيني

١−א
هـ توىل احلكم شـجاع الـدين خورشـيد ٥٧٠بعد وفاة حسام الدين سوهيل يف العام 

م ١١٨٤هــ ٥٧٠ُ وبـدأ حكمـه بالرئاسـة يف العـام F٢E,ّ بكر بـن حممـد بـن خورشـيدبن أيب
ِالطوائف اللرية األصلية واإلمارات بأكملـه عـىل سـبيل األسـتقالل,  بإسم وحكموا البالد ّ

َوكانت حكومة قوية ومستحكمة وقد تعرضـت عـدة مـرات لقتـل شـجاع الـدين وهـو مـن  َ
ًـمـن طائـفـة اجلنـكـوري الـتـي متـثـل ـشـعبا ـمـن ) اللرالـصـغري(عـشـرية جنـكـروي, وأن أـمـراء 

بلطـاق (ً وهـم يعيشـون حاليـا يف قريتـي F٣E,, وقد عـرف حكـام هـذه السـاللة)سليورزي(
ضمن قضاء فريدون, وقد هاجروا إىل هاتني القريتني يف عهـد الدولـة الصـفوية ) وكندميه

رعـب يف قلـوب فشـاع الّ لرستان احلصينه يف) مانكره(وأقدم شجاع الدين عىل فتح قلعة 
ِروؤساء الطوائف يف املنطقة وصاروا يتقربون إليه وحيالفونه, ثـم عرضـوا عليـه الرئاسـة  ّ

َفقبلها وترأس وفدا منهم وقصد حاكم ً ّوفـارس ومحـل اهلـدايا املناسـبة هلـم ثـم ّ لرسـتان َ
ّرشح أسباب ترشيحه رئيسا عىل طوائف لرستان, ومل متـر فـرتة عـىل حكمـه حتـى متـرد  ّ ً

ِيف حماولة لالنقضاض عليه واخلـروج مـن طاعتـه فسـارو إىل ) دزسياه(ن قلعة عليه سكا
ُالقلعة جيشا بقيادة أبنه ح َيـدر ولكنـه قتـل خـالل املعركـة وً َ جيشـه وغضـب رسُكُ شـجاع (ُ

                                                 
ّلقب التعظيم أطلق عىل هذه األرسة األتابكية التي حكمت شامل اجلزيرة العربية حتى مرص )١( ِ. 
الكبـري وهـذه الـبالد هلـا حـاكم ووزيـر ر ُّاللتقول كانت هناك دولة أتابكية: دائرة املعارف اإلسالمية )٢(

 .ويظهر أن هذه هي األرسة اخلورشيدية, يدعى خورشيد
 .٣٥٣إىل خوزستان, ص ّ لرستان رحلة من: دوبد )٣(
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ْملرصع ولده وقاد اتباعه نحو القلعـة واقتحمهـا وقتـل الكثـري مـن سـكاهنا دون أن ) الدين ََ َ ُ َ
ُرـعـب أـعـداءه اآلـخـرين, وـشـكوه عـنـد اخلليـفـة العـبـايس يف ّختاـجلـه ـفـيهم رمحــه حـتـى أ

ّ فأصدر أمرا بخلع شجاع الدين مـن منصـبه, وبعـث اخـاه نـور الـدين حممـد إىل F١E,بغداد ً
ًبغداد متقربا وشارحا له أسباب عمله ّلكن احلكم مل يقتنـع بمربراتـه وزج نـور الـدين يف . ً

ـل إـطـالق رساح  ـدين مقاـب ـلمه الـسـجن واـشـرتط ـعـىل ـشـجاع اـل ـه ـمـن ـسـجنه أن يـس اخـي
ِمقر حكمه فاستكثر طلب اخلليفة هذا ورفضه, فتحصـن داخـل القلعـة واسـتعد ) مانكره(

ً فساق اخلليفة جيشا لقتاله وحارص قلعته من مجيـع اجلهـات وملـا شـاهد F٢Eللدفاع عنها,
َاألتابك كثرهتم وسالحهم تيقن بأنه مغلوب ال حماله, فكتب رسالة إىل القائد العسـكري ٌ 
ِالعبايس مرفقة هبدايا كثرية وعرض عليه الندم والرجاء التوسـط بينـه وبـني اخلليفـة للعفـو  َ ً

ِواشرتط عليه تسليم مدينة طرازك ومعها قلعة .ُعنه اللتان استحوذ عليهام بـالقوة ) دزسياه(َ
شـجاع (ّفامتثل األتابك وأنسحب اجليش العبايس وأطلق رساح نور الدين حممد وواصل

واتفقـت اذا شـنت قبيلـة بيـات الرتكامنيـة املقيمـة غـرب . سـنة أخـرى٣٠م احلكـ) الدين
ًمنطقة حكمه محلة وراحت تعبث فسادا يف األرض من القتل والسلب والنهـب وحرقـت  ِ

وكان معـه يف ) بدر الدين(الكثري من املزارع, فأرسل األتابك إليهم قوة ضاربه بقيادة أبنه 
, وبـالقرب مـن بروجـرد اشـتبك الطرفـان يف )سـيف الـدين رسـتم(هذه املهمه أبـن عمـه 

وـقـد توـسـم . معرـكـة أنتـهـت هبزيـمـة البـيـات وـهـالك الكـثـري ـمـنهم وأرس بـعـض رؤـسـائهم
 F٣E,ًعلنه وليا لعهدهأواما ابنه بدر الدين .قة الكافيةبالليا) شجاع الدين خورشيد(

 الطـامع يف السـلطة, فأخـذ حيـاول الوقيعـة بـني) لسيف الدين رستم(ولكن مل يرق 
ُفأبلغ عمه أن ولده . ْاألب واألبن عسى أن ينال احلكم قد استكثر عليـه طـول ) بدر الدين(َ
                                                 

ّهو املستنرص باهللا املنصور أبن الظاهر اخلليفة العبايس الذي فشل يف صد الزحف املغويل بقيـادة  )١(
 .ادهوالكو الذي قتل بعد احتالل بغد

 .٢٤٦جغرافية وتاريخ لرستان, ص : ّساكي عيل حممد )٢(
 .٦٠ − ٥٩ستان, ص ُ كردرشفنامه تاريخ مفصل: بدليس, أمري رشف خان )٣(
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ِعمره وأنه ينوي الغدر به ليحل حمله برسعة وجلب له الشهود من خواصه وهـؤالء أيـدوا  ّ ّ ّ
يف ) بـدر الـدين(بقتـل أبنـه ) سـيف الـدين رسـتم(ِمقولته وعندما صدق األتابك كالمه أمر

ٌنتظر هذه الفرصة بفارغ الصرب فعجـل بـاألمر مـع اتباعـه وقتـل احلال وكان ي ) بـدر الـدين(ً
ْبسيفه, ومل يلبث األتابك أن ندم عىل فعلته ومل حياول أن ينتقم من قاتلـه لكنـه قىض بقيـة 

ّحياته مهموما حتى تويف يف عام  َ وخلف أبن F١E,عن عمر يناهز املائة عام,م١٢٢٤هـ٦٢١ً ّ
 .اخيه سيف الدين رستم

٢−א
َخلف سيف الـدين رسـتم يف العـام  هــ عمـه األتابـك شـجاع الـدين خورشـيد, ٦٢١ّ

لكنه تعرض لنقمة اجلامهـري الغاضـبة الـذين وصـفوه بالقاتـل املـاكر ) أتابك(وأخذ لقب 
ًوالغاصب للعرش والسلطة وأنه غري جدير بالرئاسة, وحـاول جاهـدا اقنـاعهم وارضـائهم 

ّ وقد أصـدر بعـض القـوانني الصـارمة بمنـع أي معارضـة ضـد ,ًدا ضدهَوكانوا يزدادون حق
 .ِاحلكومة والدولة, وصار يفتك بمناوئيه دون رمحة

م إىل ـصـفوف ـضـنإتـفـاف الـنـاس ـحـول أخـيـه رشف اـلـدين فّوـقـد أدى ـهـذا األـمـر ال
وتربصوا لـه )سيف الدين(م خلعوا١٢٣١ّاملعارضة حتى يعيد اهليبه إىل احلكم ويف عام 

ًي القبض عليه وسلموه حيا إىل األمري عيل بن بدر الدين وهذا بدوره قتلـه انتقامـا ّحتى ألق ً ّ
 F٢E. ألبيه

٣−א
ّبعد أن قتل سيف الدين رستم, ثم انتخب األعيـان والرؤسـاء رشف  الـدين ابـن أيب (ْ

ـك ـه قصــرية. ِلـكـرب ســنه) بكرأتاـب ـرتة حكـم ـات  ِكاـنـت ـف ـة بالدســائس والنزاـع ًوإهنــا مليـئ ّ
ُدعتـه , م١٢٣٥ملنافسه والعداء املستحكم بني أعضاء وأفراد األرسة املالكة ويف عـام وا

ًإىل بيتها بحجة املصاحلة وهناك دست السم يف طعامه وقتلتـه انتقامـا ) بدر الدين(زوجة  ّ
                                                 

 .١٣٣معرفة األقوام اإليرانية, ص : هنري فيلد )١(
 .٣٤ ص ١طوائف وعشائر إيران, ج : أيرج أفشارسيستاين )٢(
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 F١E. إلبنها
٤−א

ِعز الدين هو شقيق رشف الدين ابن أبو بكر وقد تزوج أمرأة أخيه مل كة خاتون اخت ّ
حسـام (سـتان وبعـد فـرته ثـار عليـه ُكردًسليامن شاه قائد اخلليفة املعتصـم, كـان حـاكام ل

ً مقـيام حينام كـانًمطالبا باحلكم لنفسه, واضطر األتابك إىل اخلروج حلربه ) الدين خليل
ًوذهـب مرسعـا إىل خوزسـتان ّ لرسـتان ًحاكام عىل) ّعز الدين كرشاسب(وكان. يف بغداد

ّحشد جيشا تقدم به نحووهناك  عىل يقني بأن له القـدرة بمقاومـة )ّعز الدين(وكانّ لرستان ً
املنيعـة وتعقبـه ) كريـت(رس وانسحب إىل داخـل قلعـة ُ وكٌدحرهذا اجليش اجلرار, لكنه 

اللري (ّحسام الدين خليل وحارصها من كل جانب وضيق عليه اخلناق وملا رأى اجليش 
 .ِه وأخته إىل طلب السالماضطر حتت تأثري زوجت) الكبري

ِأن يقبلـه وليـا لعهـده مـن بعـده  ًوذهبت زوجته بنفسها وحرصا عىل األرواح والدماء ِ ً ُ
 F٢E.َام الدين وتربع عىل كريس احلكموالتخيل عن احلكم فدانت أمور البالد حلس

٥−א
. ُعـد مقتـل والـدههو أبن بدر الدين بن شجاع الدين خورشيد كان قد جلأ إىل بغداد ب

ُوملا دانت له األمور واستوىل عىل حكومة  ّكـام بينـاه عـز الـدين كرشاسـب ) اللر الصغري(ُ
َعىل أن يكون وليا لعهده لكنه عاد فدعاه إليه وقتله ألسباب ومعـاذير انتحلهـا مـا نـزل هبـا  ُ ً ْ

َالثـة ًعمـدت رسا إىل إرسـال ث) ّعز الدين ملكة خاتون(من سلطان, وعندما سمعت أمرأة 
شـب اظفـاره بـني نومن هنـا بـدأ العـداء ي) شهاب الدين( أخيه أوالدكانوا ) لعزالدين(أبناء 

ّوسليامن شاه لدرجة أنه حدث يف خالل شهر واحد ان يشـب بيـنهام قتـال ) حسام الدين(
لعدة مرات هلذا السبب ويف النهاية احلقت اهلزيمـة وأدى إىل اخلـذالن إىل دخـول قلعـة 

 .ستانُكردق املجاورة لواملناط) هبار(
                                                 

 .٤٦٩ ص ١اي عباس, ج تاريخ عامل أر: تركامن, إسكندر بيك )١(
 ٢٤٦ّساكي عيل حممد, جغرافية وتاريخ لرستان, ص  )٢(
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ًتعضده دارا خلالفة , وقام حسام الدين وسليامن شاه عىل رأس محلة عسكرية كبريه ُ
ودارت بينهام رحى معركة ) شابور خواست(مهامجة حسام الدين فالتقى اجلمعان بسهل 

ِوأن هذه احلملة مل تكن أنجح من سابقاهتا وكان . هـ٦٤٠ِطاحنة وانتصار خصمه يف عام  َّ
 هبذه احلمالت اليائسـة تأكـد حـاكم نتائجها مقتل عمر بيك أثناء املعركة واإلنسحابمن 
ِستان أنه ال يقوى عليـه بمفـرده لـذا طلـب املسـاعدة العسـكرية مـن اخلليفـة العبـايس ُكرد ّ

َ يف بـغـداد, وـهـذا ـبـدوره ـقـدم بـسـتني أـلـف خـيـال وتـسـعة آالف ـمـن F١E,)املستعـصـم ـبـاهللا( َِ
ْ, ومل يتخوف حسام الدين خليل من كثـرهتم وأقسـم عـىل أن ال دُكرالاملشاة من العرب و

َيدخل هذا اجليش قلعته األ عىل جثته واشتبك معهم يف معارك عدة كانت خامتتها هالك  َ ِ ِ
ِاألتاـبـك وعـنـدما رأى رجاـلـه مرصـعـه إـهنـارت معنوـيـاهتم والذوا ـبـالفرار ـصـوب اجلـبـال  ُ

 إىل اأرسـلوهوْ بعـد أن احرقـوا جثتـه )نحسـام الـدي(حينئـذ قطـع الفـاحتون رأس. القريبة
ًحيـا لعفـوت ) حسـام الـدين خليـل(ستان الذي أظهـر أسـفه وقـال لـو بعثـوا يل ُكرد حاكم
 .F٢Eعنه

٦−א
 مقتـل أخيـه ورفـع بعـد) منكوخان(ًكان أخا حلسام الدين خليل وقد ذهب إىل بالط 

حني زحفـه الحـتالل بغـداد ) هوالكو(مع  إيران ّته وعرض عليه أمره ثم جاء إىلوإليه شك
يف ) سـليامن شـاه(وقتل ) املستعصم باهللا( وبعد القضاء عىل اخلليفة F٣E,م١٢٥٨يف عام 

إىل نقـل أرسة سـليامن شـاه ) بـدر الـدين مسـعود(حادث استيالء املغول عىل بغداد عمد 
يف ) ه اهللارمحـ(ْوذوى قرباه معه إىل لرستان, وبعد أن حكم الـبالد سـتة عرش وبعـد وفاتـه 

 .هـ٦٥٨عام 
                                                 

سليامن بن برجم اإليـوائي مقـدم الطائفـة اإليوائيـة الرتكامنيـة كـام يف ملحـق كتـاب تـاريخ العـراق  )١(
 للعزاوي,

 .٥٥٦ − ٥٥٥مستويف, محد اهللا, تاريخ كزيده, ص  )٢(
 .٥٥٦ − ٥٥٩ مستويف, محد اهللا, , وذكره١٨٣, ص ُالكرد: باسيل نيكتني )٣(
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ًوكان امريا عادال عاقأل عاملا تقيا رحـيام بـارا بالرعيـة وأصـبح حـاكام وأخـذ حيكـم  ًً ً ً ًً ً
ِرعيـتـه ـبـاملوازين الرشعـيـة لتـضـلعه بالفـقـه الـشـافعي وـكـان يـعـرف ـمـا يـقـارب أربـعـة آالف  ّ ُ

تـاج ( نشـب القتـال بـني إثنـني مـن أبنائـه وبـني, م١٢٦٠ِومات بعد مرضه يف عـام . َمسأله
ًوظل القتال حمتدما إىل أن جاء ) الدين الشاه وتدخل بـني الفـريقني وأمـر بقتـل ) أبقاخان(ّ

 F١E, وبإسناد حكم البالد إىل تاج الدين )بدر الدين مسعود(إبني 
٧−א

بعد مقتل بدر الدين مسعود استلم تاج الدين شاه احلكم بعـد رصاعـات مريـرة عـىل 
ً عامـا وكـان حازمـا وعـادال وهـذه األرسة ١٧ّغـول واسـتمر يف احلكـم السلطة وجـود امل ً ً

ـ ـاء ًاخلورـشـيديه كاـنـت تلـقـب بالعباـسـية أيـضـا وكاـنـت ـهـذه اـل بالد ـمـن مقاطـعـات اخللـف
 F٢E.ًأيضا)أبقاخان(هـ قتل األمري٦٧٧ًواخريا يف عام . اخلاصةنيالعباسي

٨−אא
ّفلـك الـدين وعـز (صـيب َاألمـري تـاج الـدين شـاه عمـد إىل تن) أبقاخـان(ْبعد أن قتل 

يـة املغول)األيلخانية(ً بدرالدين مسعود حاكمني عىل البالد وتنفيذا لإلدارة  يفولد) الدين
ّيف حـني أخـوة عـز الـدين بـإدارة الـبالد ) فلك الـدين( إىلةندكانت إدارة البالد املالية مس

ان األعظـم وقـد قـام هـذان األخـوان بترصيـف شؤون األمـالك اخلاصـة باخلاقـان السـلط
ّمخسة عرش عاما بكل حكمه وجدارة, حتى أصبح يف البالد قـوة عسـكرية ّ لرستان شؤون ّ ُ ِ ً
وعمل عىل ّ لرستان َقوامها سبعة عرش ألف مقاتل, كام انترص يف طرد البياتيني من, ضاربة

ّفهان وـمـن ـثـم إىل وـمهـدان وأـصـ) شـسـرت(ّتوـسـيع ـحـدود اـلـبالد حـتـى بـلـغ امـتـدادها إىل 
 .العراق

د حكام الـبالد بالعـدل واملسـاواة وكانـت رايـة قّفكان فلك الدين وعز الدين حسني 
وكانت العالقات اخلارجيـة مـع الـدول املجـاورة .السالم ترفرف عىل اجلميع بال استثناء

                                                 
 .١٣٦ص  إيران طوائف وعشائر: ايرج افشارسيستاين )١(
 .٦٢ستان, ص ُ كردبدليس, أمري رشف خان, رشفنامة, تاريخ مفصل )٢(
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ومن املصادفات العجيبة أن موت هذين االخوين قـد . تسودها املودة واملحبة والصداقة
فـكـان األـمـري فـلـك .  وذـكـره كـتـاب رشفناـمـهF١E.ـهــ٦٩٣ًتقال ـسـويا ـكـان يف ـعـام واـحـد اـنـ

 F٢E.الدين
٩−א

ًمرسوما بتعيينـه حـاكام عـىل ) كيخاتوخان(ًكان ابنا لألمري تاج الدين شاه وقد أصدر  ً
ين بـدر أبـن شـجاع الـد(ولكن ظهر له منافسان قويان مها حسام الدين عمر حفيـد . البالد

ُوـشـمس اـلـدين الـيـاس فأـخـذا يـعـرقالن جـهـوده وينازعاـنـه ـبـاحلكم والـسـلطان ) خورـشـيد
 .وبالتعاون مع املغول املحتلني للبالد

وخرج احلاكم ذات يوم للصيد والقنص فاغتالوه فقتلوه ومن معه من خدامه بالقرب 
د يف عام ية, وهكذا انقرضت ذرية حسام الدين خليل من البالُكردال) خرم اباد(من منطقة 

 F٣E.  للهجرة٦٩٣
١٠−א

ّبعد مقتل مجال الدين خرض توىل األمري حسام الدين عمر بيك مقاليد احلكـم بكـل  ُ ِ
ّويف عهـده بـدأ رصاع وعـداء ونازعـه احلكـم كـل مـن ّ لرسـتان ًقوة وكـان مغتصـبا حلكـم ُ ِ

اسـب وسـائر أقاربـه ّونور الـدين حممـود نجـيل عـز الـدين كرش) صمصام الدين حممود(
يعضـدون ) آل خورشـيد(وكان حسـام الـدين يعتـز بـاملغول ويعتمـد علـيهم بيـنام األمـراء

ًويـشـدون ازره, ألـنـه ـكـان اـمـريا ـشـجاعا وـعـاقال ومـصـدر ـقـوة ) صمـصـام اـلـدين حمـمـود( ً ً
ّوبعـد فـرتة اسـتطاع أن حيشـد جيشـا وزحـف بقيادتـه نحـو . ومورد ثقة إىل أهايل لرستان ْ

م حسـا(ّممـا أدى إىل تنـازل , هــ٦٩٣ىل ناحية خرم آباد وذلك يف عـام حدود خوزستان إ
                                                 

 .٦٨املصدر السابق, ص : بدليس أمري رشف خان )١(
 .٦٩ − ٢٦٢ص ّ لرستان جغرافية وتاريخ: ّساكي عيل حممد )٢(
 .٦٩املصدر السابق, ص : ف خانبدليس أمري رش )٣(
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 F١E.عن احلكم لصمصام الدين) الدين
١١−א

بعد رصاعات مـن ) صمصام الدين حممود(بعد عزل حسام الدين عمر, حكم األمري
ان, وقد الفتن واملنازعات الطاحنة بني األقارب وذوى الرحم حول تويل احلكم يف لرست

 F٢E.ّوقتلوا حتى الطفل الصغري, هـ٦٩٥يف عام ) غازان خان(ٌقتل بأمر من
١٢−א 

ًكان أبنا لألمري حممد بن عز الدين حسني بدر الـدين مسـعود وقـد عـني حـاكام عـىل  ّ ّ ً
ًوهو مايزال طفـال وهلـذا أبـى أبـن عمـه ) صمصام الدين(بعد,هـ٦٩٥يف عام ّ لرستان بالد

وطلـب ) ّحممـد خدابنـده( الدين مسعود بن فلك الدين حسن بحضور سـلطان رفض بدر
ًأن يتنازل له أو خيضع بحجة أنه أكرب منه سنا وأكثر رشدا مما محل  ً عـىل ) اوجلايتوخـان(ّْ

ًوـتـرك قـسـام نـجـو ـمـن اـلـبالد حتــت ) دالر(ًوـحـاكام ـعـىل )أتاـبـك(تعـيـني أـبـن عـمـه ـهـذا َ
) اللـر الصـغري(وحكم كافـة بـالد . هـ٧٠٦ عام الذي انفرد بالسلطة وذلك)ّعزالدين(حكم

 F٣E. بعد وفاة ابن عمه بدر الدينُكردلل
١٣−

ّعز الدين حممد(تولت احلكم يف البالد بعد وفاة زوجها األمري  ولكنهـا مل تـتمكن ) ّ
ـمـن مـبـارشة إدارة ـشـؤون الدوـلـة ـكـام ـجيـب بـسـبب ـتـدخل املـغـول وـيـذكر كـتـاب ـتـاريخ 

اإلدارة  حـيـث كاـنـت مـسـؤولية  ـخـاتونْتّـهـذه الدوـلـة حـتـى عـهـد دوـلــحـوادث ) كزـيـده(
, والعالقات العامة للمرأة صعبة ألهنا حمجبة ومتدينة ممـا جعلهـا تـرتك السـطنة وامللكـة

ويـروي ) ّلعـز الـدين حسـني(ّلكة ختلت عن احلكم بعد فـرتة وتقول الروايات أن هذه امل
, وكان هو آخر ملوك املغول )اللرالكبري(, بسبب زواجها من يوسف شاه أتابك ةالرشفنام

                                                 
 .٦٩ − ٧٠املصدر السابق, ص : بدليس أمري رشف خان )١(
 .٢٦٤ − ٧٠ − ٦٩جغرافية وتاريخ لرستان, ص : ّساكي عيل حممد )٢(
 .٢٦٠املصدر السابق, ص : ّساكي عيل حممد )٣(
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 F١E.هـ٧٠٦السلطان أبو سعيد يف أواخرعام 
١٤−א

 عـىل ًامـريأًعرتف بالسلطان أبو سعيد حاكام وإ خاتون احلكم ت دولْعتزلتإْبعد أن 
 النــاس ينتظــرون منــه الكثــري مــن حتقيــق األمــاين وكــان) ّالفيليــة)(اللرالصــغري(د بــال

 .هـ٧٢٠ًستمرت حكومته أربعة عرش عاما, وتويف يف عام إ ووالطموحات
١٥−א

أن , ّوبعد وفاة عز الدين حسني جاء دور األمـري شـجاع الـدين, ذكـره الـدكتور فـريج
عـرتاف بسـلطة املغـول لكـي يبنـي الـبالد ستقالل يف الـبالد وعـدم اإلاألمري قد حاول اإل

ي ومل يقبلـوا بـالظلم ومل يسـكتوا عليـه فهـم ُكـردال وحيقق األسـتقالل واحلريـة للشـعب
َـتـه ـعـن الـسـلطة الز ـفـذهبوا يـقـاومون إلةيرـيـدون حتقـيـق األـمـاين والطموـحـات املـسـتقبلي ِ

بالبالد إىل الفوىض واخلراب, وذكر كتـاب رشفنامـه  ّأدى وذلك باالعتقاالت والظلم مما
 F٢E,ة وبـني اجلامهـري الغاضـبُبأن مقتل األمري السابق يرجع إىل خـالف مـن نـوع آخـر بينـه

 F٣E. هـ٧٥٠ّومهام تعددت األسباب فالثابت أنه قيض عليه يف عام 
١٦−אא

ًكان الوايل ما يزال طفال مل ُ من عمره حني وفاة والده, وكان مصـدر  يتعد الثانية عرشُ
ِثقه من قبل الناس حمبوبا وخملصا يف عمله, ويف سنة  ً مـن )  شجاعشاه(هـ, وصول ٧٥٠ً

وقد تزوج من ) ّعز الدين(آل مظفر بجيشه إىل خرم آباد تزوج فيها من إحدى بنات امللك 
                                                 

 ٢٦٥بدليس أمري رشف خان رشفنامه ص  )١(
ّحتى عهد دولـة خـاتون هـذه أمـا البـاقي فمـأخوذه مـن دائـرة يذكر تاريخ كزيده حوادث هذه الدولة  )٢(

 املعارف
 ُالكـردّذكر حممـد زكـي تـاريخ )  لرُكرد( بإسم اإلسالمية ومن مؤلف الدكتور فريج, أى الرتمجه الرتكية

 .١٥٧ ص ٢ستان ج ُكردو
 .٧٢بدليس أمري رشف خان, رشفنامه ص  )٣(
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 للهجـرة وحيـنام وصـل ٧٨٨ويف عام . حاكم بغداد) أمحد اجلاليري(األخرى السلطان 
ضـطرابات سياسـية إسـوده مشـاكل وتالصـغري ّ لرسـتان كـان إقلـيم إيـران إىل) تيمورلنك(
وحارص خرم آباد, ّ لرستان إىل) فريوز كوه(إىل الزحف من ) يمورلنكت(جتامعية فبادر إو

ّكان وزيره حممود بن حممد جـاغري وسـاعده النـاس والشـباب وأصـلح وبنـى مـا خربـه 
ُأنه بقى فـرتة قصـريه . ّشجاع الدين حممود, وذكر مؤلف كتاب تاريخ وجغرافية خوزستان ّ

 واللـر الفيليـني ُكـردالالشخصيات ورؤساء ّهبا واستوىل عليها ثم بدأ بعملية تصفية مجيع 
والقـضـاء ـعـىل رـجـاهلم الـبـارزين, فـعـم اـخلـراب واـلـدمار مجـيـع اـلـبالد ـمـن ـشـامهلا إىل 

ّكام تم أرس امللك عز الـدين وولـده سـيد أمحـد يف قلعـة . جنوهبا الواقعـة عـىل ) رميـان(ّ
ّمقربة من بروجرد ثم سجن   من مهدان ة مقربعىل) اندكان(بنه يف سمرقند وابنه يف قلعة إُ

ّثم أرسل إىل ًبدى امللك عـز الـدين هـذا نشـاطا حمسوسـا أسنوات, وقد )٣(بعد ّ لرستان ُ ً ّ
 F١E.هـ٧٩٥يف أيام زين العابدين من آل املظفر يف عام 

وجعل البالد يف هذه املرة خرابـا بشـكل مل يسـبق لـه مثيـل  إيران عاد تيمورلنك إىل
يف بـحـار ـمـن اـلـدماء الزاكـيـات,  نيّ الفيلـيــُكـردالـهـا وأهلّ لرـسـتان يف الـتـاريخ, ـكـام أـغـرق

ًودمرها تدمريا كامال من قبل ومل تكـن األمـة اإلسـالمية تسـرتيح مـن احلمـالت الصـليبية  ً
القادمة من الغرب فقـد حتـالف الصـليبيون مـع املغـول وشـجعوهم عـىل غـزو وحماربـة 

ّ القـبض عـىل امللـك عـز  ومل يتمكن مـنF٢E,العامل اإلسالمي وتدمري احلضارة اإلسالمية
ـا ـمـن اـلـبالد وـقـد اـسـتغل  ًاـلـدين وال أبـنـه اـلـذي ـفـر هارـب ـحـاكم ـفـارس ) ّحمـمـد ـسـلطان(ّ

ً جيشـا عـىل خوزسـتان ولرسـتان يف عـام هـزاضطراب الوضع يف الـبالد وتلـك األثنـاء ج
ّهـ واستوىل عليهام وتقول الرواية أن تيمورلنك قد قبض عىل امللـك عـز الـدين بـن ٧٩٨ ْ

 .هـ٨٠٤ّمدة وقتله يف عام شجاع بعد 

                                                 
 .١٣٩فية خوزستان ص ّإمام شوشرتي, سعيد حممد عيل, تاريخ جغرا )١(
 .١٤٨معامل املنهج احلضاري احلركة اإلسالمية, ص : زكي أمحد )٢(
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١٧−א
ّكان متخفيا حني مقتل والده, بني اجلبال والكهوف حفاظا عىل حياته, ثم خـرج مـن  ً ً

نتهاء الدور العسـكري ووجـوده وقـد إْخمبأه وظهر للناس بعد أن انقىض زمن تيمورلنك و
ًمستقال بدون أي نفوذ ّهـ وظل حيكم البالد ٨١٠من جديد عام ّ لرستان ِأسس حكومته يف
 F١E. للهجره٨١٥ّخارجي حتى عام 

١٨−
وعند وفاة أخيه سيد أمحـد تـوىل زمـام احلكـم واسـتغل فرصـة النـزاع الناشـب بـني 
ـان  ـدت إىل مهــدان وجرباذـق ـى امـت ـه حـت ـدأ بتوســيع حــدود مملكـت ـك وـب ـاد تيمورلـن ّأحـف ِ

ًليه فأوقعه أسريا يف أيـدي عشـرية َّوأن القدر قد قسى ع, صفهان وقد غزا إقليم شهرزورأو ُ ِ
ضـعاف دولـة أتابـك اللريـة يف هـذا الوقـت, فكانـت هـذه إالذين كانوا يريـدون ب) هبارلو(

ُهناية حكمه حيث قىض عليه يف عام   F٢E.هـ٨٧١ِ
:אאאאאא

א
شاه رستم,اغوز خان, جهانكري, شاه رستم  ل من الدولة كِتواىل عىل احلكم يف هذه

ًالشخصيات أدت دورا ملموسا يف صنع تـّالثاين, حممدي و شاهوردي خان, وهذه  ريخ اً
 الفيليني إىل سلسلة ُكردالهلم وإىل أجياهلم وحيتاج سجلها التاريخ  ّالفيلية هذه الواليات

 .تارخيهم املجيديف العميقة العلمية من الدراسات والبحوث 
ًيؤلفون واحدا من أعرق مكونات الشعب  ّالفيليني ُكردالْأود أن أؤكد هنا أن   يُكردالّ

 وهم يكونون السكان,
 .ستان العراق ولرستان اجلنوبية والرشقيةُكرد االصليني ألجزاء واسعة من

                                                 
 .٢٧٣ − ٢٧١ص ّ لرستان ّساكي عيل حممد جغرافية وتاريخ )١(
 .٢٧٢ص ّ لرستان ّساكي عيل حممد, جغرافية وتاريخ )٢(
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١−
ِكان أبنا للشاه حسني وقد تـوىل احلكـم بعـد والـده يف عـام  ّ لرسـتان هــ وحكـم٨٧٣ً

ًكانـت سـببا يف سـقوط وكانت قـد بـرزت إىل وجـود السـاللة والدولـة الصـفوية ,ية ُكردال
مـن احـتالل ) سـامعيل الصـفويإ(حكومة الشاه حسني والقضاء عليها وملـا رجـع الشـاه 

ّمن ثم احلويزبغداد  ً حشد جيشا مؤلفا من عرشة آالف رجل بقيادة ةُ بـريام (و) حسن بيـك(ًّ
 اضطر إىل األعتصام باجلبال مل يستطع الصمود أمـام هـذا الذي) شاه رستم(وجرد ) بيك

َ وجاء للقاء F١E, يف قلعة املوت ِسليم نفسهاجليش الكبري, وملا ضاقت به السبل بادر إىل ت
ًالذي منحه عفوه وأظهر تقديره له واعاده حاكام عىل لرستان إسامعيل الشاه ُ ُ ُ ُ,F٢E ويف عـام 
 .صفويم التحق بوالئه للحكم ال١٥٣٤هـ ٩٤٠

٢−א
ِكان أبنا للشاه رسـتم, أسـند إليـه  ًوكـان قائـدا  إيـران قيـادة جـيش) الشـاه طهامسـب(ً

ًعسكريا مغوارا صنديدا وقد زحف يف عام  ً هـ بجيش كبري إىل مـا وراء النهـر ملنازلـة ٩٤٠ً
كلهـا بـاخلطر الـداهم  إيـران ًالذي وصل وقتذاك إىل خراسان مهـددا) عبد اهللا خان ازبك(
ُنائبا عنه يف) جهانكري(ُقد ترك اخاه ) اوغوزخان(ّالرش املستطري وكانو طيلة أيـام ّ لرستان ً

َاستغل فام كـان مـن األخ إال أن انتهـز ) جهانكري(ِحروبه يف خراسان وما وراء النهر, لكن 
 يف احلـروب, وسـارع بـإعالن اسـتقالل ِصة تغيـب أخيـه عـن الـبالد وانشـغالهواستغل فر

ـه, وـملـا بمـسـا) لرـسـتان( ـده بجمـيـع ـقـواه اـلـذي وـقـف بجانـب ُعدة الـشـعب اـلـذي آزره وأـي ُ
ِمن ميـدان احلـرب اشـتبك مـع شـقيقه يف حـروب داميـة أدت إىل مقتلـه )اوغوزخان(عاد ِّ َ ٍ

ُخالل املعارك وأرس ابنه الشاه رستم الثاين وسجن يف قلعة   F٣E.بأمرمن الشاه)َاملوت(ّ

                                                 
 .٤٩٩ − ٤٩٨ ص ٤تاريخ حبيب, ج : خواند, أمري غياث الدين )١(
 .٥٥١ − ٥٥٢ ص ٢عش العقاب ج : ماخالكيالربوفيسور  )٢(
 .٧٣رشفنامه ص : أمري رشف خان البدليس )٣(
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٣−
ًمري جهانكري شؤون احلكـم مسـتقال دون منـافس, ومل بعد مقتل اغوزخان, عالج األ

ّحيدث خالل حكمه أي تـوتر بينـه وبـني الدولـة الصـفوية, والرس يف ذلـك أنـه ملـا وصـل  ّ َ ُ ِ
وايل ) عـالء الدولـة رعنـاش(هــ لتأديـب٩٤٨إىل تلـك البقـاع يف عـام ) الشاه طهامسب(

. الطاعـة واإلخـالصَدزفول, فقد سـارع جهـانكري إىل بالطـه, وقـدم لـه فـروض الـوالء و
ًانقلـب أخـريا ) جهـانكري(يف املجلد الثاين من كتابـه أن ) إسكندر منشى(ويقول املؤرخ 

عبـد اهللا (ًجيشـا بقيـادة ) ّطهامسب األول(َوشق عصا الطاعه عىل إيران, فجرد عليه الشاه 
ر دحـو)جهـانكري(َودارت معركـة طاحنـة بـني الطـرفني أسـفرت عـن قتـل ) خان آسـتاجلو

َانطلـق اجلـيش اإليـراين يف رشايـني الـبالد يعبـث فيهـا فسـادا, وقتـل الكثـري مـن و. جيشه ً
ّاالبرياء حتى جعلوا البالد يف دمار وخراب, وقد جلأ كل من  ُ ّمدي وأخيه حم) رستم شاه(ّ

 . بغدادإىل بالط) جهانكري(َولدى 
لحه ولكن رغبته امل) شاه رستم(والشاه عفى عن ) سيد أمري( وبعد فرته توسط هلام 

ويف النهايـه أدى بـه إىل إلقـاء القـبض  ُيف األستقالل وسـعيه احلثيـث املتواصـل لتحقيقـه
 F١E.هـ٩٤٩واختفى يف عام ) القلعة(ُعليه ورماه يف سجن 

٤−א
َبحكومتـه دون رغبـه أو ارتيـاح ) الشاه طهامسـب(عرتف إواألمري هو أبن جهانكري و ِ

ينقطعون أو يكفون عن أحداث واشعال نار الفتن والقالقل يف ما كانوا ّ لرستان ألن حكام
ِللقضـاء عـىل هـذه األرسة ) طهامسـب(سبيل نزعتهم األستقاللية, األمر الذي دفـع الشـاه 

ّالقديمة وال سيام  الذي مل يكن له سوى أخ صغري وحيد, ألقـي القـبض عليـه ) شاه رستم(َ
 الغرض واألسباب التي أرادها الشاه ي اللريُكردال السجن, وملا عرف الشعب يفَوزجه 

                                                 
 .٧٤ص  إيالم نظره عىل: أيرج أفشارسيستاين )١(

الصغري ّ لرستان َّيقول أن الشاه طهامسب بعد أن عفا عنهام, قسم بالد: يذكر املؤرخ اسكندربك تركامن
 .ّملعارف اإلسالمية تقول غري هذا القولبني شاه رستم وأخيه حممدي يف حني أن دائرة ا
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ّمن وراء األمر ثم نقل  , ّالفيليـة) جنكولـه(شـقيق شـاه رسـتم إىل قلعـة ) ّحممدي الصـغري(ُ
ُوأخفائه فيها وتولت محايته قوه عسكرية يف . وهكذا لبثت البالد بغري حاكم بضـع سـنني. ِ

 متكن من الفرار من السجن ّوأنه) شاه رستم(ًهذه األثناء وإذا برجل يظهر فجاة مدعيا بأنه 
ّفخدع به الناس كافه ومنهم زوجة الشاه رستم وصار يتجول بـني الطوائـف وحيـثهم عـىل 

ِنرصته ومؤازرته وعنـدما علـم طهامسـب بـأمره بـادر بـإطالق رساح الشـاه رسـتم الثـاين . ِ
ُاحلقيقي من السجن وأعاده إىل منصبه األول وسلمه اإلمارة فأرس ّّ  إىل ّع املدعي الكـذابِ

َمل يمهلوه وتعقبـوه وقتلـوه قتلـه شـنيعةّ لرستان َ باجلبال القريبة ولكن سكاناهلرب والذ ُ ُ ُ ُ .
) أتابـك(ّوثبتـه ) برسـتم خـان(ونال الشاه رستم الثاين تقدير الشاه وتزوج مـن ابنتـه ولقبـه 

ّسه عىل السلطة ألنـه كـرب ونشـأيناف) ّحممدي (هَوكان أخو َ ُ والتـف حولـه أنصـار ُ , كثـريونً
َ بعض الوجهاء والزعامء بينهام اتفق  فيه بني االخوين قتال, تدخلُيطالبونه باإلمارة فنشب

ّ لرسـتان وتبقـى) ّحممـدي(يـة تابعـه حلكـم ُكردال پشـتكوه ْاألخوان عىل أن تكـون منطقـة
ُ, وبقيـت العالقـات متـوترة بـني الشـقيقني, وكـل واحـد )رسـتم الثـاين(حتت حكم الشاه 
مكيـدة للـتخلص مـن أخيـه ) شـاه رسـتم(ّيوقع باآلخر حتى عمل لئمة ينتظر الفرصة املال

ّفدعاه ورجاله ذات يـوم إىل وليمـة كـربى ومـا أن حرضوهـا واكتمـل شـملهم حتـى ألقـي  ُ ُ
ثالثـة أبنـاء أمـر أبـيهم عـدم ) ّحممـدي(ّالقبض عليهم وزج هبم اىل السجن وكـان لألمـري 
َالطاعة ألخيه وشقوا عصا الطاعة وقضوا مضاجع ُ  شاه رستم, والشاه طهامسـب فأصـيبت ُ

) اللـر(البالد بالنكبـات والـويالت وحلقـتهم األرضار مـن جـراء ذلـك ومل يقـف الـزعامء 
ـريان  ـاجتمعوا يف إجيــاد طريقــة لوقــف ـن ـرية ـف ـه املـث ـدي أمــام هــذه احلاـل ـويف األـي مكـت

 F١E.ضطرابات وقطع دابر الفساد من البالداإل
 احلكـم وبمـحرض اجـتامعهم بعـث إىل بـالط ّوانتهى األمـر إىل إعـادة حممـدي إىل

ّالشاه رسالة وافق فيها عىل رشط إرسال أبناء حممدي إىل طهـران كرهـائن لديـه, وهكـذا 
ّأطلق رساح حممدي ولكن مل يمض عـىل إطـالق رساحـه أم ُد طويـل, حتـى  ٌ ُّ ُنتهـز أبنـاؤه إِ َ

                                                 
 .٧٦رشفنامه, ص : أمري رشف خان بدليس )١(
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 مضايقة الشـاه ّ حممدي يفّ طهران ورجعوا إىل أبيهم ثم أخذًفرصة سنحت هلم ففروا من
ّرستم فضاق صدره من جديـد ونازعـه احلكـم حتـى متكـن حممـدي مـن إنتـزاع ُ ّ لرسـتان َ

 F١E.َواألنفراد باحلكم وهرب رستم شاه إىل قزوين وبقى هبا
٥−

يـة, ُكردالالصـغري ّ لرسـتان ْبعد أن هرب الشاه رستم إىل قـزوين, بقـي حيكـم منطقـة
ِله قـوة ابنـه وضـعف أخيـه أمامـه, مل يمهـل بعـد إخـالء سـبي) ّحممدي(َوأدرك  ) األتابـك(ُ

ّطويال فهاجم بكل قواه العسكرية ُ ِ وأجربه يف عام )الشاه رستم(َ, ودحر أخيهّالفيليةّ لرستان ً
مع ) ّحممدي(بدأت عالقة .  عىل الفرار إىل قزوين ليقيض فيها بقية سنوات عمرهم١٥٧٩

ًالبالط وديه للغاية حيث بعث وفدا من أعيا َنه ومعهم اهلدايا إىل الشاه ورشح له األوضـاع ُ ُ
ُالسياسية الراهنة وعاهـده عـىل أطاعتـه والـوالء إىل األرسة الصـفوية احلاكمـة ولكـن مـن  ُ

ُ حيـث F٢E,ٍجانب آخر كانت له عالقة حسن اجلوار للسلطة العثامنيـه يف عهـد مـراد الرابـع
وضم نـواحي منـديل, وبـدره ,هـ٩٩٣محاية الدولة العثامنية سنة )للرستان الصغري(ضمن

 .وجصان, وتورساق إىل بالده
رهينتـني عنـد ) جهانكري(و) شاهوردي خان(لكي يربهن عىل حسن نيته وضع ولديه

َّوايل بـغـداد الـعـثامين وـصـار ـيـدفع ـلـه األـتـاوات والرضيـبـة الـسـنوية, إال أن األتاـبـك أدرك 
ِأخريا أن العثامنيني ينوون بسط نفوذهم عـىل منطقتـه وزا َّ ِده تأكيـدا فـرار ولديـه مـن بغـداد ً ً َ

 والتحاقهام به, فاستعد للحرب والدفاع عن االعتداءت املتكررة عىل املناطق الغربية من
ُومحد له موقفه وشـجاعته) ّحممد خدابنده(بعزم وتصميم لفت أنظار الشاه إيران  ُوقربـه . ُ

 بـه مسـؤولية محايـة كـام أنـاط) ّحممـدي(َعـىل أبنـة ) محزه مريزا(إليه وتزوج ويل عهده 
ّحمافظا عىل هذه املناطق حتـى وافـاه األجـل )ّحممدي(ّواستمر إيران احلدود الغربية من ً

                                                 
 .٢٧٩نظرة عىل إيالم, ص : أيرج أفشارسيستاين )١(
م, قـاد ١٦٤٠م, وتـوىف عـام ١٦٢٣م وتوىل احلكـم عـام ١٦٠٩يف عام : والد السلطان مراد الرابع )٢(

 .ّاحلملة عىل العراق وانتزع بغداد من يد الفرس
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ُوخلفه يف احلكم ولده  ُ  F١E. بصورة رسمية) شاهوردي خان(ّ
٦−

ُبعد انتهاء دور حممدي خلفه ولده شاهوردي وكان رهينة يف بغداد بعـد وفـاة والـده  ً ُ َّ ّ
َحتى أخذ  . يفكر يف وسيلة للتخلص والفرار, ومتكن من ذلكّ

َيف الوقت املناسب واعتىل عرش أبيه, واعرتف الشـاه ّ لرستان  ووصل إىل ّحممـد (ِ
َالصفوي باحلكومة واإلمارة ذهب شاهوردي إىل حني هـاجم اجلـيش العـثامين )خدابنده

) سنان باشـا(عثامين واستوىل عليها وملا وصلت األخبار بأن القائد العسكري ال) هناوند(
َمتوجها إىل مهدان كشف حاكمها بـأن اجلـيش اإليـراين قليـل العـدد وال يمكـن الصـمود  ً

م, ١٥٨٥وـخـاض املعرـكـة يف ـعـام َأـمـام ـهـذا الزـحـف الكـبـري ومل يـسـمع ـهبـذه النـصـيحة 
, يف منـاطق كلهـر وكرمنشـاه) عمـر بيـك(محلـة عـىل) تيمورخان(ستان ُكرد  حاكموجهز

ويف هـذه األثنـاء بـدأت ّ لرسـتان ًا يف قبضة العدو وعاد شـاهوردي إىلية فوقع اسريُكردال
الضاربة يف جهات هناوند إىل بـالد لرسـتان, ) قره اولوس(هجرة مجاعية من قبل عشرية 

 ةفأحـسـن أهلـهـا ـضـيافتهم وتعاـمـل ـشـاهوردي ـمـع العثامنـيـني بطريـقـة املـصـالح املـشـرتك
 .F٢Eاحلفاظ عىل استقالهلا لرعاية مصالح بالده وةومارس معهم سياسة مرن

ُالعثامنية, حيث مل جيـد مـن  − ويف العام األلف للهجرة حتسنت العالقات اإليرانية
) محـزه مـريزا(وبعـد مقتـل األمـري ,ي كان ينتظرهـا مـنهمتجانب الرتك املعونه واهلدايا ال

وجلـس عـىل العـرش وأرسـل ) ّعبـاس األول(وحكم أبـن الشـاه ) ّحممد خدابنده(وخلع 
رأس ) اغورلـو سـلطان(لعقد صلح مع العثامنيني, أخذ شـقيق ) ةستاناإل(ا حيدر إىل مريز

ِاخيه إىل خراسان ووضعه أمام الشاه واعلمه بأسباب مرصعه وكيـف فتـك بـه وبحاشـيتة ُ ُ ُ َُ .
ونصـت املعاهـدة املعقـودة , م١٥٩٠يـة يف عـام ُكردالوتم ذلك يف مناسبة عيد النـوروز 

 :ييل فيام
                                                 

َأعقب حممدي أربعة أوالد بأسامء شاهوردي خان وجهانكري وعيل خان ومحزه مريزا )١( ّ. 
 .٦٧١ − ٤٧٠ُفلسفي, نرص اهللا زندكاين شاه عباس اول, ص  )٢(
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ًأوال  تـكــون والـيــات أذربيـجــان, وـشــهرزور, وـشــريوان, وكرجـســتان, َّـجيــب أن: ّ
 .ولرستان من حصة العثامنيني وتقديم طاعتها وتعلن الطاعة والوالء لوايل بغداد

ِإلغاء املذهب الشيعي اجلعفري وعدم األعـرتاف بـه والقضـاء عليـه يف مجيـع : ًثانيا
 َ مل يعملوا هبا وقبل شاه’ل البيتَّ إال أن اإليرانيني الشيعة املوالني ألهF١E.أنحاء إيران

َاعتذاره وابدى رضاه عنه وزوجه بأخته مـن إحـدى إيران  ُ َمـريات العائلـة املالكـة لتكـون أُِ َ
لكـن هـذا التفـاهم مل . ِحلامية حكمه واحلفـاظ عـىل اسـتقالله) لشاهوردي خان(حميطة 

 أصـفهان حـاكم) يتآغوريل سلطان البيا(ًم طويال إذ نشب القتال بينه وبني ينسجم ومل يد
شـاه (حينام قدم إىل بروجرد لتحصيل األموال فقتـل يف إحـدى املعـارك اخلاطفـه وكـان 

ًوقتـذاك يقـود جيشـا يف خراسـان ملحاربـة الـروس ووضـعه أمـام الشـاه وقـال لـه ) عباس
ـرتك الشــاه اجلبهــة الروســية وحتــول بجيشــه إىل لرســتان, فــأرسع  أســباب مرصعــه, ـف

ُحيث جلأ إىل العراق عند الوايل العـثامين يف بغـداد يف عـام ومل يصرب ) شاهوردي خان(
إىل قسمني أحدمها يشمل ) لرستان الكربى(م فقسم الشاه عباس بالد ١٥٩٤ − ١٠٠٢هـ

وإىل سـلطان حسـني بـن شـاه رسـتم ) مهدي قيل خان(وقد أعطاها إىل ) خرم آباد(منطقة 
ُوا عشـرية البيـات هـ فتعرض١٠٠٢ويف عام ) عليشكر(إىل منطقة )لوسه قر(ونقل عشرية 

ّمن ثم عطفوا علـيهمإىل املضايقات  فرهـاد (ّوبعـد عـام توسـط كـل مـن اعـتامد الدولـة و.ُ
َلصاحله فرجع إىل) خان هــ عـاد الشـاه ١٠٠٦إليـه ويف عـام )خـرم آبـاد( وأعادF٢Eّ لرستان ِ

َفعـمـد ـشـاهوردي إىل اـهلـرب واعتـصـم بقلـعـة ) ـخـرم آـبـاد(فـبـدأ بحمـلـة ـمـن أـجـل إـعـادة 
َ يف مهـران داخـل احلـدود العثامنيـة, ولكـن قـوة محلـة الشـاه العسـكرية ّالفيلية)نكولهج(

ْقد تعقبته القلعة وبعـد صـدام عنيـف وقتـال حتـى نفـذت ذخـرية ) اهللا ويردي خان(يقودها ّ ِ
ِشاهوردي واضطر إىل تسليم نفسه حفاظا عىل دماء اآلخـرين وألقـي القـبض عليـه وجـاء  ًِ ُ

ِوبمقتلـه . يـة فـأمر بقتلـه مـع أحـد أوالدهُكردال) صـيمره(منطقـة يف )الشـاه عبـاس(به إىل 
                                                 

 .١٨٤ ص ١ستان, ج ُكرد وُالكردتاريخ : ّحممد أمني زكي )١(
 .٥٦١ − ٥٦٠ص ٢تاريخ عامل آراي عبايس,ج : تركامن إسكندر بك )٢(
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ًانقرضت السالله اخلورشيدية بعد أن حكمت حوايل أربعة مائه وسته وعرشين عاما َ َْ كـان .َ
أعلن أن )طهامسب قيل(َّإال أن ّ لرستان ًحاكام عىل قسم من) حسني خان بن منصور بك(

وهكـذا أسـدل السـتار ) اينـانلو(تكوه لعشـرية ٍوبش) صيمره وهيزمان(نادر شاه قطع بلدان 
م ومتـكـن أحـفـاد ـشـاهوردي ـمـن ١٥٨٥ـهــ ٩٩٣ـعـام ) لرـسـتان الـصـغريه(ـعـىل حكوـمـة 

ًظلت يف أيدهيم وتعاقب الوالة عليها ابتـداءا مـن  پشتكوه املحافظة عىل إمارة صغريه يف
 F١E. الوالة بإسم عرفوا) حسني خان(عهد 

:אאא.F٢E
خـان, عبـاس خـان, حسـن خـان, حيـدرقيل خـان, عـيل  إسـامعيل :ُوهؤالء كل من

املتـويف سـنة ) حسـن خـان(خان, حيـدر عـيل خـان هـاذان الولـدان األخـريان كانـا أبنـي 
ويف عهـد هـذا الـوايل األخـري ) غالم رضا خـان(و )حسني قيل خان(م و١٨٤٠هـ ١٢٥٦

فـألغى امارهتـا ّ لرسـتان رضا شـاه هبلـوي إىل واليـةعمد . وهو آخر وايل مستقل للرستان
 F٣E.املستقلة وربطها مع سائر الواليات اإليرانية باحلكومة اإليرانية

ّية والعربيـة كـل مـنُكردال حكم يف املناطق ,ُكردالوالوالة  ّعـيل قـيل خـان, يـد اهللا : ُ
 .منصور خان, خان

א:אא)(אא
אא

بـعـد إنـقـراض ـسـلطة ـشـاهوردي ـخـان يف زـمـن الـشـاه عـبـاس الـصـفوي وبـعـد إنتـهـاء 
حسـني خـان, شـاهوردي خـان, عـيل قـيل خـان, : حكـم الـوالة التاليـه أسـامئهم) أتابك(

                                                 
 .١٦٥ − ١٦٤ ص ٢ستان,ج ُكرد وُالكردتاريخ : د أمني زكيّحمم )١(
 .٦٧نظره عىل إيران, ص : أيرج أفشارسيستاين )٢(
يعـرفهم النـاس بسـيادهتم ورشافـتهم ويعتقـدون أن هـؤالء ّ لرسـتان الصـغري والـوالة يفُّاللر حكامـ )٣(

الئـل مـن وكانت د“ بن عيل ابن أيب طالب“ينتسبون إىل حرضة سيدنا أيب الفضل العباس
 .قبل احلاكم إسكندر بيك ألهنم كانوا ينتسبون بوثائق جمازين هبا من قبل احلكومات املتعاقبة
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 F١E. حسني خان الثاين, شاهوردي خان, عيل مردان خان, واسامعيل خان
١−אא

السيد حسني خان ابن منصور خان بيك وهو من أمراء ربيعـة, وهـم مـن قبيلـة ربيعـة 
ًواخـذ مرسـوما سـلطانيا مـن ,هـ١٠٠٦يف السنة ) شاهوردي خان(العراقية, وكان أبن عم  ً َ

ـل الشــاه  ـاس الصــفوي(قـب ـث أعطــى ُكردالّ لرســتان ّأن يكــون أول وايل يف) عـب ـة, حـي ُـي
 F٢E.ّالفيليةية ُكردالئفة إىل الطاّ لرستان الصفويون حكم

ًولقب الشاه حسني بيك بلقب اخلان ونصب واليا عىل وإيالم رغم أعرتاض ّ لرستان َ
 ّالفيلييـونُّاللر ِ وكان الوايل حسني قيل خان الفييل بام إنه رئيسـF٣E.زعامء القبائل والعشائر

ِكان معروفا بشجاعته وشخصيته القوية ِ ً. 
 بوـجـود اـلـوايل حـسـني ـقـيل ـخـان ـعـىل اـحلـدود ًوـكـان الـشـاه عـبـاس الـصـفوي قوـيـا

) أوزون أمحـد آغـا(اإليرانية العراقية, ويف إحدى املعارك زحف اجليش العثامين بقيادة 
عىل رأس إثني عرش ألف مقاتل تركي عىل املنطقـة الغربيـة إليـران, فقـام الـوايل بتجهيـز 

 بثالثـة آالف ِمخسة آالف رجل مقاتل فييل لطـردهم ويف الطريـق التحـق بصـفوف جيشـه
َحمارب من املوالني السابقني واشتبك الطرفان يف معركة ضاريه أسفرت عـن أرس القائـد 

ًمـكـبال باحلدـيـد وأرـسـل إىل الـشـاه وكاـنـت اخلـسـائر  َوأـخـذ) أوزون أـمحـد آـغـا(الـعـثامين
 . قتيل والكثري من اجلرحى)١٠٠(البرشية اكثر من 

ـردالوكاـنـت خـسـائر  ـذه احلــوداث)٤٠( ـُك ـد الـعـثامين يف  قتـيـل, وـه  يف زـمـن القاـئ
 ).اوزون أمحد(بغداد

) ـشـاه ـقـيل ـسـلطان(و) هرـسـني(ًـحـاكام ـعـىل ) قاـسـم ـسـلطان أفـشـار(وـكـان َالقاـئـد 
َّاملطلـق, وعنـد انتصـار حسـني خـان يف املعركـة أرس ّ لرستان والوايل حسني خان حاكم

                                                 
 .٧٠نظره عىل إيالم, ص : أيرج أفشارسيستاين )١(
 .٢٥١ − ٢٤٠ − ٢٠٠ ص ١تاريخ العراق بني احتاللني, ج : عباس العزاوي )٢(
 .١٢خمطوط قديم للامليامن ص  )٣(
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أنتصـاراته أكرمـه عندما سمع الشاه عباس عـن . ّالكثري منهم وفر الباقون إىل داخل العراق
 .F١Eم١٦٠٣ُباهلدايا التقديرية ولقبه بوايل الرب والبحر يف عام 

ـاس األول قائمــة عــىل رضب  ـت سياســة الشــاه عـب ـ=ُكــردالّيف الواقــع كاـن  ُكردالـب
ّإلضعافهم وتشتيت شملهم واحليلوله دون وحدهتم والتاريخ يقـول ذلـك, وظـل الـوايل 

ُحسـني خـان سـندا ـلـه ووفيـا إىل آخـر عـمـره ً ّ لرـسـتان  وكانـت هنـاك مـشـاريع داخليـة لبنـاءً
وقـد شـارك  أصـفهان إىل) كوهرنـك(ِية من قبل الشاه مثل إيصـال املـاء مـن منطقـة ُكردال

حسني قيل خان يف هذا املرشوع الكبري مع حاكم مهدان صفي قيل خـان وحـاكم فـارس 
 إيـالم منطقتـي ّالفيليـة وحكـم الـوالة).جهانكريخان البختياري( إىل إضافةأمام قيل خان 

م بعد انقراض األرسة األتابكية اخلورشيدية زمـن الشـاه ١٥٩٨هـ ١٠٠٦ولرستان يف عام 
لغايـة حكـم ) بشـتكو(ّثم انحرص حكمهم يف العهـد القاجـاري يف منطقـة ) ّعباس األول(

 F٢E.م١٩٢٩هـ١٣٤٨رضا خان هبلوي حوايل
ـام ـهـم ـمـن الـعـرب ـوالة احلـك ـة ان أصــل اـل ـذين عاF٣Eويف احلقيـق ـة اـل ـشـوا ـبـني قبيـل

, وأن الوايل حسني خان فييل من عائلة ربيعة العربية التي كانت تقيم يف غـرب )ديركولد(
َوتـزوج بنتـا فيليـة وهنـاك إدعـى ّ لرسـتان ِهنر دجله وبسبب اخلالف مع أقربائـه هـاجر إىل ً َ
 ُكـردالمـن ) سـليورزي(فهم مـن طائفـة . ّبأهنم من نسل عريب وهو مغاير للحقيقة والواقع

ـبـل ـمـن العـشـائر القديـمـة الـتـي كاـنـت تـسـكن ّ لرـسـتان وـلـيس ـمـن الـعـرب املـهـاجرين إىل
 ّلرستان, ولكن هناك وثائق ومستندات تشري إىل أهنم من قبيلة ربيعة العربية العراقيـة, كـام

ْ لدهيم شـجرة تنسـبهم إىل حرضت العبـاس بـن عـيل بـن أيب طالـبإن  وقـد وثقـت “ِ
 .م١٨٢٩هـ ١٢٤٥َّعفر النسابة يف عام ّكاتبها حممد ج بإسم شجرة النسب
م ـتـويف حـسـني ـخـان الـفـييل ودـفـن يف مـقـربة شاهنـشـاهي ١٠٤٣ـهــ ١٦٣٣ويف ـعـام

                                                 
 .٢٨٩ − ٢٨٨جغرافية وتاريخ لرستان, ص : دّساكي عيل حمم )١(
 .٩٥٩ ص ٢تاريخ آراي الصفوي, ج : إسكندر بيك تركامن )٢(
 .٥١رحلة من ذهاب إىل خوزستان, ص : راولينسون )٣(
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 .يةُكردالالواقعة يف خرم آباد 
٢−

ـه ـشـاهوردي ـخـان  ُبـعـد أنتـهـاء دور حـسـني ـقـيل ـخـان الـفـييل, خلـفـه يف احلـكـم أبـن َّ
ّفوي األول, وكـان الـوايل عـىل هنـج بمرسوم شاهنشاهي صدر من قبل الشاه عبـاس الصـ

 .ِأبيه يف وفائه للدولة الصفوية
ـني وأخــذ شــاهوردي خــان  ـبالد عرضــة هلجــامت العثامنـي ـده أصــبحت اـل ًويف عـه ِ

َهـ هجم العثامنيون فـالتحق ١٠٦٦الغربية ويف عام  إيران  يدافع عن حدودُكردالبمساعدة  َ
ـ ـز, ولـكـن الـشـاه أـم ـه يف تربـي ـد حمارصـت َر بالتوـجـه إىل بـغـداد ملـسـاعدة ِبرـكـب الـشـاه عـن

ــة  ًاملـحــارصين فيـهــا, وقـبــل رشوع اـلــوايل باحلرـكــة ـشــن هجوـمــا كاـســحا ـعــىل قبيـل ً ّ
َّية املؤيدة للعثامنني وقتل منهم مجعا غفـريا وأرس أغلـب رؤسـائهمُكردال)باجالن( ً ويف . ً

ُويـقيض لياليـه معـه وذا أصـفهان يف) ّعبـاس األول(ُأواخر أيامه كان جيالس الشاه  َت مـره ِ
ًخرج من قرص الشاه وأحب أن جيرب قوته حماوال قطع خروف إىل نصفني برضبة سـيف  ُ َ َْ

ُلكنه أخطا برضب اخلروف وجاءت يف ساقه فجرح نفسـه عميقـا نـزف الـدم منـه . واحدة ُ َ ُ ُّ َ َ ً َ
ِبـغـزارة وـظـل يـعـالج ـمـن اـجلـرح لـفـرتة طويـلـة لكـنـه ـتـوىف مـتـاثرا بجراـحـه وذـلـك يف ـعـام  ًٍ ُ ّ

 F١E.َودفن الشاه يف مدينة أصفهانم ١٦٤هـ ١٠٥١
٣−

ُبناءا عىل وصية شاهوردي خان تم تنصيب ولـده الصـغري  ّ يف عـام ) عـيل قـيل خـان(ً
ُهـ ولعدم قدرته عىل احلكم والسلطة وإدارة أمور البالد, سخط أقربائه منـه وذلـك ١٠٥١ ُ ِ

 .للحفاظ عىل مقدرات البالد وإعطاء الشعب الفرصة
ُشاه إىل عزله وعـني مكانـه عمـه َّوأرص ال ُ َ وكـان ) حسـني خـان(أبـن ) منـوجهر خـان(ِ

َ بني الناس ويملك الصفات واألخالق احلميدة العاليةةاواًمعروفا بالعدل واملس َ.F٢E 
                                                 

 .١٤٦جمموعة آراء ص : جعفر خيتال )١(
خر وـمتـدهنا املـتـأ إـيـالم وذـكـره أـيـرج أفـشـار سيـسـتاين. ٣١الفيليـيـون, ص : نـجـم مـهـدي الـفـييل )٢(

= 
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٤−
ّيـة ألنـه كـان ُكردالّ لرسـتان ّالوايل منوجهرخان أبن حسني خان كـان أول وايل عـىل

ِية يف زمن أخيه, وثار السيد حسـني عـىل أبيـه السـيد عـيل ُكردال  سيمرةًحاكام عىل منطقة
 ةبالتوـجـه إىل املـنـاطق املـضـطرب)منوجهرـخـان(ـحـاكم منطـقـة اـحلـويزة وأوـعـز الـشـاه اىل

َالساخنة وإمخاد القالقل قد أبدى اخلوزستانيون ومتكنوا من السيطره عىل الثـوار وبعـث 
ّواألستقرار ألهـايل املنطقـة وظـل يـامرس لتوفري األمن  أصفهان ِالسيد عيل ومؤيديه إىل

ّحكمه زهاء السنتني حتى  ُسـتاء النـاس مـن ترصفاتـه وأعاملـه القرسيـة بسـبب هوايتـه يف إُ ِ ِ
ّمجع األموال واخليول العربية األصيلة بأرغـام أصـحاهبا عـىل التنـازل مـا يملكـون حتـى 

) ّعبـاس األول(شـاه بام يدبر له فكتب رسـالة إىل ال) منوجهر خان(ضج الناس منه وشعر 
ًمقرتحا عليه أن يعني سيدا مشعشعيا بدال منه إرضاءا ألهـايل املنطقـة وحتقيقـا لرغبـاهتم  ً ً ً ْ ًُ ً ِ

ِفأجابه الشاه رغبته ورجع اىل موطنه ّوظل مقيام فيها ال يفارقها حتى ماتّ لرستان ُ ً ّ.F١E 
٥−א

ُبعد وفاة منوجهر خان خلفه أبنه  ُ َوكان هاديء الطبـع الـذي حـاز ) الثاينحسني خان(َّ
َبسياـسـته العادـلـه املتزـنـه ريض ـهبـا مجـيـع اـفـراد الـشـعب العاـمـة واخلاـصـة, وـعـارص ـشـاه  َ َ
ـة  ـسـليامن, وـشـاه ـسـلطان حـسـني الصــفوي وحـسـني ـخـان وـكـان ـمـن املـنـارصين للدوـل

 F٢E.الصفوية
٦−

ِة عـىل السـلطة بـني ولديـه َوبعد أنتهاء دور حسني خان الثاين حصلت منافسة شـديد َ
ومـؤازرة )حسـني الصـفوي(وبمسـاعدة السـلطان)شـاهوردي خـان(و)عيل مـردان خـان(
ُفـاز األخـري بالواليـة وألقـى القـبض عـىل أخيـه وزجـه يف سـجن )القزلباش لشـاهوردي(

                                                                                                                              = 
 .١٤٨ص

 .٧٣ − ٧١ سنة خوزستان, ص ٥٠٠تاريخ : كرسوي أمحد )١(
 .١٤٩ومتدهنا املتأخر, ص  إيالم :أيرج أفشارسيستاين )٢(
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ِبعسـاكره عـىل إيـران, وانشـغل مـع ) حممود خـان األفغـاين(ّكرمان, حتى فوجىء بحملة 
ٍحروبه, حينئذ يف )السلطان حسني( ُالفرصة وهروبـه مـن سـجنه ) عيل مردان خان(ستغلإِ

ِووجد الوقت كافيا لتسليح نفسه ومجـع مقـاتلني حتـى تكونـت لديـه ّ لرستان وقدومه إىل ّ ً
ِخائبا منكرسا قـبض عليـه ّ لرستان قوة كافية, وملا عاد شاهوردي إىل ً ) عـيل مـردان خـان(ً

ُفقلع عينيه وأزاحه عن السلطة َِ.F١E 
٧−א

وألجـل الـدفاع عـن لورسـتان ) حممـود األفغـاين(خرج عيل مـردان خـان ملقارعـة 
ـجـيش ـعـىل رأس  أـصـفهان وإـيـران ويثـبـت إخالـصـه ووالءه للحـكـم الـصـفوي ذـهـب إىل

بخسـائر جسـيمه, ويف املـرة الثانيـة مجـع ّ لرستان  وعاد إىلَِرسُكّملقارعة األفغاين إال أنه 
َارية وجعلهم قـوة عسـكرية كبـرية خرس املعركـة ثانيـة  واللر والبختيُكردال َ ًمـا, وهزعـاد موَ

ُوعـنـد رجوـعـه ـعـرف نقـمـة اجلامهريعلـيـه, توـجـه أـخـوه البـصـري ـعـىل رأس مؤيدـيـه نـحـو َ ِ َِ 
. رس ورجـع إىل لرسـتانُكومـع ذلـك . ِرات أخيـه عـىل احلـروبليربهن عدم قـدأصفهان 

تهمة اخليانـة وحماولـة األنقـالب بـني له باملرصاد وأعدمه ب) عيل مردان خان(ُحيث كان 
) خـرم آبـاد(م زحـف اجلـيش العـثامين نحـو ١١٣٧ − هـ١٧٢٥صفوف اجليش ويف عام 

ًأمر السكان عىل ترك البالد حفاظا عىل حياهتم ِ. 
٨−

خـان أبـن  إسـامعيل ًبعد أنتهاء دور عيل مردان خان أصدر الشاه أمـرا بتعيـني الـوايل
ً خلفا لـه, ويف عهـده حصـلت بعـض احلـوادث منهـا أن شخصـا كـان )شاهوردي الثاين( ًِ ّ

ّقـد اسـتحوذ عليـه حـب العظمـة وأصـابه الغـرور فسـيطر عـىل أغلـب ) شفي بريي(أسمه  ِ
ًوجعـل نفسـه حـاكام عـىل أهلهـا فطلـب  پشـتكوه ية ومنهاُكردالاملناطق   مـن) نـادر شـاه(ُ

ُخان بالقضاء عليه وعند قدومه له قتله, وملإسامعيل  ِ َ تنتـه املشـكلة بمقتـل ِ ) شـفي بـريي(ِ
                                                 

 − ٧١ذكـره كرسوي املصـدر السـابق ص ,,٢٤١جغرافيـة تـاريخ لرسـتان,ص : ّساكي عيل حممـد )١(
٧٣. 
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ِالعصيان مطالبا بدم عمـه وبـاحلكم لنفسـه, ) خوركك بن شاهنشاهي(ِفقد أعلن أبن أخيه  ِ ً
, لكنـه مل يسـتطيع )حسـن خـان بـن أسـد خـان(ُخان بقيادة حفيده  إسامعيل َفبعث بجيش

ًالقضاء عليه فعرض عليه صلحا مرشوطـا بحيـث تكـون منـاطق  ً ِ  پشـتكوه يـونّالفيلي ُكـردالَ
 .خان إسامعيل ًاملسؤول عن قالعها وأن يكون تابعا إىل) خوركة(َحتت سلطة 

يف لرسـتان, آراد كـريم ) بري(وعودة األرسة الزندية اىل قلعة ) نادر شاه(وبعد مقتل 
ّخـان ولكـن الـوايل رفـض ألنـه كـان يـرى الزنـد مـن رعايـاه  إسـامعيل خان التحالف مـع

ِومنافسـه يف احلكـم ) كريم خـان زنـد(شتد اخلالف بني وحيسب هلم ألف حساب وملا أ
ُ لوجود معاهـدة بينـه وبـني F١E,جانب الثاين) اسامعيل خان(التزم) مردان البختياري(عيل 

ًالبختياريه وأخذ الرجال والسالح واملال حتى قاد شخصيا اتباعه يف معركـة هناونـد التـي  ّ َ
عـيل (ب مدينـة كرمنشـاه, وقـد أسـتدعى قـر) آزاد خـان أفغـان(انتهت بانكسار الزند أمام 

وعند حضورهم اىل F٢E, الفارين إىل منطقة مججامل) كريم خان(أحد أقرباء ) مردان خان
َمعسكره ِ جمربين أستضاف البختياري والوايل خان لغرض التفاهم معهم حـول  إسامعيل ِ

يد من رجال َإقناع زعيمهم باملجيء إىل املعسكر, وبعد شهرين من هذا التفاهم قتل العد
َالزند أثناء املطاردة وبعد هذه احلادثة انحاز  ِ إىل جانـب آزاد خـان أفغـان ) اسامعيل خان(َ

ِضد كريم خان وشاركه يف طلعاته احلربية وبعد هزيمة  ِ ُ يف وديـان خشـت يف ) آزاد خـان(ّ
ِخـان برجالـه إىل لرسـتان, وأعلـن والءه وتابعيـه  إسـامعيل م عـاد١٧٥١ − هــ١١٦٤عام  ُِ

ِ, لكنه ظل يف قرارة نفسه ينتظر الفرصة للقضاء عىل حكومة الزند)يم خان زندلكر( وأنه , ّ
 ١١٧٨ودخلهـا يف عـام) خـرم آبـاد(ُمل خياف من كريم خان, قاد كـريم خـان جيشـه نحـو 

ُخان خوفـا عـىل حياتـه وجلوئـه إىل قبيلـة  إسامعيل م دون مقاومة هلروب١٧٦٥هـ ُ بنـي (ً
 وصادر آالف املـوايش واألغنـام وهـي F٣E,َاحلدودية العراقية ةّالفيلي يف منطقة منديل) الم

                                                 
 .١٠بري يف املقدمة, ص ّمرتجم كتاب كريم خان زند, ملؤلفه جان أر : ّساكي حممد عيل )١(
 .٣٠٥جغرافية تاريخ لرستان, ص : ّساكي حممد عيل )٢(
 .٣٣٦ − ٣٠٣املصدر السابق, ص : ّحممد عيل ساكي )٣(
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ًحاكام  إسامعيل شقيق) عيل خان(ُمن أموال الوايل وتعامله مع السكان باحلسنى ونصب 
 .عليها

 َخـان إىل مقـر حكمـه, وأراد إسـامعيل ِ مرضه رجععىل إثروعندما تويف كريم خان 
ًحممد خان قاجار معلنـا (ً فأرسل وفدا إىل ُ يقرتب من السلطة لكي يقوي مركزه ونفوذهْنَأ ّ

 .طاعته ووالئه
ّخان باألنقالب وحكم بالظلم واألستبداد بحق هؤالء النـاس وهـرب  إسامعيل وقام

 .F١Eالتابعه للرستان) دلفان( إىل منطقة ٣٠٠٠منهم 
:אאאאא
 التـارخيي وجـود وقـد اثبتنـا مـن خـالل الصلالعراق بالدهم األ ّلفيلييونا ُكردال ُدعَي

ًكـان موطنـا ) عبـادان(ًرشق دجلة من املوصل شامال إىل  الواقعللملل وباألخص القسم 
ُ عموما منذ نشوئهم وأن ُكردلل ُ  يف القسـم الرشقـي مـن وجودينالشيعة امل ّالفيلييون ُكردالً

ـاط ـوان إىل أقىص جـنـوب الـعـراق ـهـم أصــحاب األرض يف مـن ق ـسـكناهم ـمـن أـعـىل حـل
ُالعراق, الجيارهيم أحد يف أصالة املواطنة وال يصدر نفي عـراقيتهم إال مـن جتـاهلهم أو 
ُمهشهم يف التاريخ, وذكرهم اليعقويب يف تارخيه وتاريخ ابـن خلـدون, وهـؤالء الرجـال  َّ

 منـاطق بـالد مـا بـني ومن والهتم الذين حكموا واىل وقت متـأخر. حكموا العراق وإيران
حسن خان, عبـاس قـيل خـان, حيـدرخان, عـيل خـان, حيـدرخان, حسـني قـيل  :النهرين

كانوا يدينون بـوالئهم للسـلطان من حكموا منطقة بيشتكوه, خان, وغالم رضا خان, بينام 
عيل رضا خان, عيل قيل خان, يداهللا خان,  :ستانة وتربطهم عالقة وثيقة بوالة بغدادااليف 

 .خانومنصور 
١−אא

حسـن (خان جاء بعده إىل السـلطة وبشـكل طبيعـي الـوايل  إسامعيل بعد أنتهاء عهد
 يف الـسـلطة ًاـلـه دور) ـفـتح ـعـيل ـشـاه (الوـقـت نفـسـهوـكـان يف ) أـسـد ـخـان(ووـلـده ) ـخـان

                                                 
 .١٠٦ص : جريكوف, ترمجة ابكار مسيحي, رحلة مسيو جريكوف )١(



 ٢٤٤ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

وإيالم واملنـاطق املجـاورة للعـراق وكـان مـن األشـخاص ) خرم آباد(والدولة يف منطقة 
) فـتح عـيل الشـاه(ً أراضيهم يف العراق وإيران وكان واليا يف عهـد وصـول املدافعني عن

ُ وكـان واليـا هـو وأخـوه حسـني قـيل خـان معـروفني بـني F١E.هــ١٢١٢يف الرابع من صفر  ً
ِالناس بقوهتم وشجاعتهم املفرطة, وكان أخوه يدافع عنه لكي جيعل منه واليا لعهده وقد  ً ُ ُ ُ

هــ وكـان ينـوي إعـادة بعـض ١٢١٦ًليـا ويف سـنة نصب مـن قبـل حكومـة قـم املقدسـة وا
وبـعـد  األرايض العثامنـيـة وحيررـهـا ويـضـمها إىل كرمنـشـاه ولرـسـتان وـقـد نـجـح يف ذـلـك

 وكانت F٢E.حاول أعادة األرض إىل أصحاهبا احلقيقني) حسن خان(املشاورة بني الشاه و
قات قويـة مـع للوايل حسن خان معه عالقات طيبة, وكان يستشري يف أمور الدولة وله عال

حـاكم بروجـرد ) ّحممـد عـيل خـان(ستان اجلنوبية وكانُكرد ية يفُكردالالقبائل والعشائر 
وسـيطروا عـىل ّ لرسـتان دخلوا إىل هذه املناطق مـن) سيالخو(حاكم ) آغا جان قاجار(و

كانـت لـه ) شاه حسـن خـان(َّ ومن السخرية أن الوايل F٣E,املنطقة كلها بعد حرب رضوس
ع هؤالء وعىل عالقة طيبة معهم ويساعدهم ويقدم هلم مجيع املساعدات مواقف جيدة م

ُهـ حيث كانـت تسـاعده ١٢١٦اإلنسانية والعسكرية, وانتهى دور حسني قيل خان يف عام  ُ
ية حذروا وكانواعىل حذر ُكردالبشكل كبري ولكن العشائر والشخصيات ) بريانوند(طائفة 

 .من هؤالء األنتهازيني
٢− 

بعد أنتهاء الوايل حسن خـان جـاء إىل الوسـط السـيايس دور ولـده عبـاس قـيل خـان 
ية الشيعية, ُكردال پشتكوه ية احلدودية وبالد ما بني النهرين من جبلُكردالوحكم املناطق 

ًوله دورا كبريا يف مجـع العشـائر وتوحـدهم, والـبعض مـن  ً  يتعـاونون مـع حكومـة ُكـردالُ
                                                 

 .٧٦تاريخ قاجار, ص : واتسن كرانت )١(
 .٣٥يف سلطنة قاجار, ص  إيران :شميم عيل أصغر )٢(
 .١١٤ − ١١٣ ص ١سالطني قاجارية, ج : ناسخ التواريخ: ّسبهر, حممد تقي )٣(



 ٢٤٥ و الفضلوئيةأ) الكُرد الفيليين( حكومة أتابكية اللُر الكبير ]:٧[الفصل 

 

 F١E.ب سقوط وأنتهاء دور الوايل عباس قيل خاندولت القاجار, وأحد أسبا
٣−

لم أخـوه حيـدر خـان وبشـكل طبيعـي سـت) عبـاس قـيل خـان(بعد أنتهـاء دورالـوايل 
َ مـع دولـة القاجـار وروابـط مشـرتكة ومواقـف حاسـمة ةالسلطة وكانـت لـه عالقـات جيـد

ِورافضه يف نفس الوقت وهذه املواقف الثوريـة التحرريـة هلـذه  ّاألرايض أدت إىل أنتهـاء َ
 .دورهم يف السلطة واحلكم

٤−
وبعد أنتهاء دور الوايل حيدر قـيل خـان جـاء دور الـوايل عـيل خـان وهـو مـن أوالد 

ًحـسـن ـخـان حـيـث أـصـبح والـيـا وـحـاكام ـعـىل منطـقـة ً ّـسـتان اجلنوبـيـة وـهـو ال ـحيـب ُكرد ُ
) روضة الصـفا(نفسه ذكره كتاب استمرار العالقة مع القاجار وييسء الظن هبم يف الوقت 

 ًاأدوار) خانلر مـريزا(وكان لبعض الوالة الذين حيكمون بروجرد وعربستان ولرستان مثل
 پشـتكوه  يفاملوجـودين) سكوند(ية ومنهم طائفة ُكردالمعادية لبعض الوالة يف املناطق 
نـاطق العراقيـة, وكـانوا حتـت محايـة وأمـن امل)بني الم(وقد يكون هؤالء من العرب من 

عبـد اهللا خـان وجـواد ( وصـل موكـب الـوايل ةية يف حكم دولة عيل خان وقبـل فـرتُكردال
ّ من القالع املنيعة ودارت بينهم حرب أدت إىل حتطيم قوات مريزا عبد ةقلعة سوك) خان

 F٢E.وأدت إىل أنتهاء دور عيل خان من بني الم العربية) بريانوند(الغني وفوج 
٥−

َهو شقيق عيل خان, وكـان واليـا معروفـا بكـل الصـفات احلسـنةحيدر خان و ً ًُ ُعينـه . ِ
ًالشاه القاجاري عند جلوء عيل خان وهربه وكان عادال وحمبوبا بني فئات الشـعب وواليـا  ً

 F٣E.ستان اجلنوبية ولرستانُكرد ًمشهورا يف العراق ومناطق
                                                 

 .٥١٤ ص ١تاريخ روضة الصفاء نارصي, ج : هدايت رضا قيل )١(
 .٥١٧نظره عىل إيالم, ص : أيرج أفشارسيستاين )٢(
ر يف حيدر خـان كـان لـه أدوار خمتلفـة يف مجيـع احليـاة االجتامعيـة والسياسـية يف املنطقـة, وذكـ )٣(

= 
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٦−
, هــ١٢٧٣ − م١٨٥٧ِه عن الـدنيا يف عـام ورحيل) حيدر خان(بعد انتهاء دور الوايل 

ُخلفه ولده يف احلكم ًوأصبح أكثرهم وفـاءا وأخالصـا حلكـم القاجـار ) حسني قيل خان(َّ ً
يـة ُكردالوحـاكم املنطقـة  پشـتكوه َونصب من قبل الشاه نارص الدين قاجار وعرف بـوايل

يـع املنـاطق وكانت له رؤية مسـتقبلية يف حتريـر هـذه األرايض ويطالـب باألسـتقالل جلم
  مجيـع املسـتويات داخـليفًكـان معروفـا وستان ُكرد ّوبسط األمن والنظام يف كل أرجاء

ُوالعراق وخارجهام, ورغم قساوته مما محل بعضا من أتباعه عىل اهلرب منه ومـن إيران  ِ ًِ
 F١E.ِخدمته وجلوئهم إىل الدولة العثامنية

َـكـان ال ـجيـالس الـشـاه إال قـلـيال عـنـد الرضورة خـشـيةو  الغـضـب والـشـدة والعـصـبية ً
ُاملفاجئة له وال يظهر أمام النـاس إال يف املناسـبات الدينيـة أو والوطنيـة لتـزداد رهبتـه يف  ّ
ـة  ـور املهـم ـات واالســتامع إىل بـعـض األـم ـر األوـق ـه أكـث ـر عمـل ـزم مـق ـان يـل ـوهبم, وـك ُقـل

احلـذر واألساسية يف ما خيص البالد ومشاكلها ويتظاهر أمامهم يف اجللسات باملرونـه و
ـا إذا شــك يف وجــود تقصــريا او تالعبــا يف  ًواللــني املصــطنع وال يــرحم غريبــا أو قريـب ً ً ًّ
ًالواجبات وكان شديدا عىل األعداء وصـديقا مـع الصـادقني, أمـا املنـارصون لـه كـانوا ال  ً

ًيتحملون شدته خوفـا منـه, ألنـه صـاحب هيبـه ونظـره ثاقبـ ٍ وكـان ذو ذقـن طويـل وكثافـة ةُ
 .ِحليته

ًهذه الساللة بطول أجسام رجاهلا وضخامتهم حتـى ان قسـام مـن تلـك القبيلـة تتميز  ُ ّ ِ
 ة وحكيمـةوكـان أحـد أسـباب قـوة الدولـة هـو وجـود قيـادة قويـ) طويل القامـة(يسمون بـ

ًوقفت سدا منيعا أمام الدولة العثامنيـة واخلـارجني عـىل القـانون ٍولقـب وايل بيشـتكوه, . ً
َاملـعـارك فلـقـب رسدار أرشف لقدرـتـه القيادـيـه يف  خلـشـونته وأـمـري التوـمـان ) اـبـو ـغـداره(ٌ

                                                                                                                              = 
 .٣١٠ّلعيل حممد ساكي ص ّ لرستان كتاب اجلغرافية والتاريخ

 .٣٣٥ ص ٢وقضية إيران, ج  إيران :كرزن. ن. جورج )١(



 ٢٤٧ و الفضلوئيةأ) الكُرد الفيليين( حكومة أتابكية اللُر الكبير ]:٧[الفصل 

 

 من اإلقطاعيني وإرساهلا إىل خزينة الدولـة وقـد قـدرت امليزانيـة ةجلمعه الرضائب العالي
ــالوايل الـعــريب(بُولـقــ F١E. أـلــف توـمــان)١٨٠٠٠( نـحــو الـســنوية أـمــري احلـــرب (و)ـب
 ويقـطــع أذن  الـقــانون والـســلطةىلجني ـعــ,وـكــان ـيــدفن املتـمــردين واـخلــار)والـســالم

ستقرار الـبالد وإًية مع العثامنني حفاظا عىل أمن  الغربية احلدودةاملتجاوزين عىل املنطق
وسـامها حسـني ) ده بـاال(م عمد الوايل إىل تغيريأسم مدينـة ١٨٧٧ويف عام  .ومصاحلها

ِآباد نسبة إليه, وبنى فيها قلعة متين ً ومستحكمة كـام شـيد فيهـا قرصا فخـام ومحامـا كبـريةً ًا ًً
ويف عـام  F٢E)اللـر(يـة مـنُكردالوزينها بالبساتني العامرة, وأسكن فيها الكثري مـن العوائـل 

وجتديـد أسـوار املـدن م قام بتشييد املدارس واملساجد والقناطر واملستشـفيات ١٨٨٠
وزرع حوـهلـا مجـيـع اـنـواع ) ّاحلـسـينية( أـسـمها ةوبـنـى قلـعـة كـبـريوبـنـاء الـقـالع وترميمـهـا 

أمري (وبنى قناة  م١٨٩٠ويف عام , نه للناس حثهم عىل العمل والزراعةًالنخيل وتشجيعا م
يـامرس دوره يف املجتمـع ويعـيش ) حسني قـيل خـان(ّوأقام عليها الطواحني وظل ) آباد

إىل منطقـة ) غالم رضا خان (بنهإًم أرسل جيشا بقيادة ١٨٦٥يف عام هتم, واحياهتم ومعان
 قلـق لقطعهـا ُالتي أصبحت مصدر) ديركوند, اللكية(لتأديب قبيلة ّ لرستان يف) باالكريوه(

ْ وبعد أن قتل الكثـري F٣E,الطرق والقيام بالسلب واهلجوم املتكرر عىل جرياهنا من العشائر
ُمنهم وبقيادة ولده حيث أعـاد األمـن والنظـام إىل ربـوع  إيـران ولقبـه شـاه ّالفيليـةّ لرسـتان ُ

اجار مع اتفاق شـاهزاد حشـمت الدولـة مـن ّثم طلب الشاه نارص الدين ق) فتح السلطان(بـ
لدفع جتاوز العثامنني عىل خوزستان ) محزه مريزا( مع باإللتحاقالوايل حسني قيل خان 

ِوـقـد اـنـترصوا يف ـهـذه املعرـكـة وـكـان دور اـلـوايل حـسـني ـقـيل ـخـان وـشـجاعته ومهارـتـه  ِ
ِاملعروفــة حمــل أعجــاب الشــاه وراح يمدحــه ويتبــاهى بــه يف املجــالس أمــام ال قــادة ُ

                                                 
 .٢٣٦ص  إيران تذكرة جغرافية تاريخ: بارتولد )١(
ّالسيد يـد اهللا خـان علـوي فـييل ملقـب بـأرشف امللـك . هـ١٣٦٩ مرداد ٢٧إظهاراملؤرخ يف شهر  )٢(

 .انوكان يسكن آبادن
 .٣٥ص ّ الفيليون :نجم سلامن مهدي الفييل )٣(



 ٢٤٨ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

 القـانون يتجـاوزون ىلّالعسكريني, ثم صادف هناك بعض العشـائر العراقيـة اخلـارجني عـ
ًعىل األرايض املحرمة دوليا ويأتون يف موسـم احلصـاد يقتلـون ويرسقـون أمـوال النـاس  ّ
ّوحماصيلهم الزراعية وقد تعقبهم الوايل برجاله معا حتى أسرتد منهم األمـوال املرسوقـة  ً ِ

ُ داـخـل الـعـراق حـيـث كاـنـت ةّهبا حـتـى أوـصـلهم إىل أـطـراف ـهنـر دجـلـّوردـهـا إىل أـصـحا
ّ وظـل الـوايل حسـني قـيل خـان الفـييل يـامرس F١E. ضـمن منطقـة إيـالمةضفاف هنر دجلـ

حكمه بحزم وقوة بدون أي خوف أو تردد وعمل الكثري من أجل شعبه ووطنه وعـاش يف 
ُقلوب الناس حتى وافـاه األجـل يف عـام  والـوايل  .ً عامـا٦٨و م عـىل نحـ١٩٠١هــ١٣١٨ّ

 “, ودفن بجوار اإلمام عـيل ابـن أيب طالـبة املباركةينتمي إىل الشجرة النبوية العلوي
ُ حيـث كـان الـوايل يـويص قبـل ان F٢Eيف وادي السالم بـالنجف األرشف يف مقـربة الـوالة 

 وتشـيعهم ووالئهـم نيّ الفيليـُكـردالوهذا دليل عىل عراقية , يف وادي السالم هدفنبيموت 
 .والوطن األم الدولة العراقية’إىل اهل البيت

٧−
َّ خلفه يف احلكم أبنـه غـالم رضـا F٣Eهـ١٣١٨بعد أنتهاء دور حسني قيل خان يف عام 

ًخان وأصـبح واليـا بـأمر مـن الشـاه مظفـر الـدين وكـان رجـل وسياسـة وصـاحب صـفات 
والعثامنيـني وكـان  إيران ة بنيية احلدوديُكردالمحيدة وكريمة حافظ عىل مجيع األرايض 

ِضابطا يف اجليش اإليراين يف زمن أبيه, نال الكثري مـن الرتـب العسـكرية الرفيعـة وعـرف  ً
ْبصربه وسعة صدره مل يكن قاسيا أو ظاملا وكان قادرا عـىل أن جيمـع أكثـرمن  ً ً ً٣٠٠٠٠٠ 

ـع  ـه جتــارب ـم ـية وـل ـه السياـس ـاقال يف ترصفاـت ـان ـع ـة وـك ـد احلاـج ـل عـن ِأـلـف مقاـت ـادة ً الـق
صـارم : هــ نـال العديـد مـن األلقـاب منهـا١٣١٨ًالعسكريني, وماهرا يف الصيد, ويف عام 

السلطنة الثاين, رسدار أرشف, وأمـري احلـرب, وأمـري التومـان, وفـتح السـلطان, والـوايل 
                                                 

 .٧كتاب جمموعة آراء, ص : جعفر خيتال )١(
 .٣٣٧ ص ٢وقضية إيران, ج  إيران كرزن,. ن. جورج )٢(
 .١٧٠ − ١٦٩ ص ٥رشح حال رجال إيران, ج : بامداد مهدي )٣(
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ُالفييل حيث كان خيتم كتبه وثائق الدولة الرسمية بختم الوايل الفييل ِومنـذ بدايـة حكمـه . ُ ُ
صالحيات كاملة وأحرض حاكم طهران وعينه وقرر تعني حكام جدد يف لرستان, كانت له 

َوبروجرد وبختياري عزل السابقني من مناصبهم وثبت  ِ وهو االبن ) أبا الفتح مريزا (بدهلمَ
ِالثالث ملظفر الدين شاه لتقوية مركزه يف املنطقة وتزوج من أبنة الوايل غـالم رضـا خـان 

 بالغـة أمخـد ةوبصـعوب) أمـان اهللا خـان( من أجل السـلطة أبنـه ُ نازعهF١E,م١٩٠٣ويف عام 
ُاألـضـطرابات وقىض ـعـىل ـثـورة أبـنـه ـثـم عـفـى عـنـه وـعـن مؤيدـيـه ويف ـعـام  م ـعـني ١٩٠٧ُّ

 ةلكنه تطاول عىل الدولـّ لرستان يف) ترهان(عىل مسؤولية إدارة منطقة ) ّحممد عيل شاه(
ِومطالبا بأستقالل وحكم منطقته بنفسه, ولكنه دح ِ َر يف هـذه املعركـة وهـرب إىل اجلبـال ً َ ِ َ

ّ لرسـتان لتسهيل التنقـل يف منطقـة) كاويشان(ومن املشاريع فتح الوايل جرس . املجاوره
عنـد لقائهـا بـه ) فريـا سـتارك( وقد ذكرته الرحاله اإلنكليزيـة F٢E).الرساية(املشهورة وقناة 

م ١٩٢١هـ١٣٤٦رهان عام والتحدث إليه وموافقتها عىل التنقيب اجليولوجي يف منطقة ت
ّكان شابا طويال أنيقا بسيطا له عينان خرضوان وحاجبان سودوان يدل : بقوهلا ً ً  ِ مظهـرهمـنًً

 .ِومن مواقفه التارخييه. F٣Eّعىل أنه رجل قوي وشجاع
ُم بدأ اجليش العثامين وتسانده املدفعيـة الثقيلـة محلـة عـىل منطقـة ١٩٠٨ويف عام 

صـاد بقصـد األسـتيالء عـىل املحاصـيل الزراعيـة فأرسـل مهران احلدودية يف موسـم احل
ّالكرد الفيليّالوايل قوة ضاربة مؤلفة من أبناء العشائر املحليني املزودين بالبنادق بقيادة  نيُ

ابن عمه سيد جواد والتحم مع العثامنيني يف معركة ضاريه انتهت هبـزيمتهم واألنسـحاب 
 بـني ةرز والسيطرات عىل هذه املنـاطق السـاخنقام الوايل بتوزيع املفا. إىل داخل العراق

 F٤Eية,ُالكردمهران ودهلران جنكوله 
                                                 

 .١٧٠املصدر السابق, ص : بامداد مهدي )١(
 .١٩١ − ١٩٠وإيالم, ص ّ لرستان تُفريا ستارك سفرنامه املو )٢(
 .١٠وجملس شورى ميل إيران, ص : مرشوطية )٣(
 .١٩٠ − ١٩١خمرب السلطنة خاطرات وخطرات ص . هدايت, مهدي قيل )٤(
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אאאא)א(پشتكوه١٢٧٣−١٣١٨

 
אאאאא)א(١٢٧٣−١٣١٨

عثامين تسانده املدفعية الثقيلـة إىل منطقـة مهـران يف ويف املرة الثانية جاء اجليش ال
موسم احلصاد يف أواخر حكم القاجار وقـد حـافظ الـوايل غـالم رضـا خـان عـىل مجيـع 

ًية وكان حذرا ويقظا عىل حكمه مـن الضـياع واألنتهـاء جـاء وحتـالف مـع ُكردالاألرايض  ً
 .ُوقوى عالقته مع حكام العراق) خزعل الكعبي(الشيخ 
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ّ ثـم F١E).للمرشوطـة(الدولـه املعاديـة ) سـاالر(لداخل فقد انحاز إىل جانـب أما يف ا
ولتمـزيقهم وهتميشـهم وهـو تثبيـت احلـدود بـني  نيّالفيليـ ُكـردالّ ضـد ةبرزت أكرب مؤامر

وممثـل ) عزت بيك( من ممثل تركياة املسؤولة املتكونةأالعراق وإيران ورافق الوايل اهلي
ـا) ويلـسـون(ا وممـثـل روـسـي) برفـسـكي(و إـيـران ـشـاه بتعـيـني احلــدود يف . ممـثـل بريطانـي

ـيـة اعرتـضـه اـلـوايل ألن بـعـض األرايض كاـنـت ـضـمن ُكردالاملنطـقـة القريـبـة ـمـن الـكـوت 
َأمالكه اخلاصه واقرتح عـىل اهليـ ْ أن يكـون آخـر مـوطىء قـدم لـه هـو املكـان الصـحيح أةِ

 ممثل اململكـة ُاقرتاحه بغضب وقال بأسمي وبأعتباري) يلسون(لتثبيت احلدود فرفض و
) غـالم رضـا خـان(ّاملتحدة لربيطانيا أرفض ذلك وال أوقع عىل هذا القرار مل يرد الـوايل 

ُن حيفـرو لـه وملـا أ ُكردالوأمر من بعض   احلـارضون عـن سـبب احلفـر أجـاهبم سـتفرسإَّ
ِالوايل بكل جدية أريد أن ادفن ممثل بريطانيا حيا لكي ال يتطاول بلسانه مرة أخرى ويض ً ُ ّ ُ م ِ

ـذه األرايض  ـا ُكردالـه ـة برمتـه ـدولتني وال يتجــاوز بفضــوله ـعـىل املنطـق ـاتني اـل ـة إىل ـه ِـي
ُوسيكون قربه عالمة مميـزة وواضـحة يف تثبيـت احلـدود بـني الـدولتني اجلـارتني فصـفق 

ينظـر ) غالم رضا(ُاملمثالن اإليراين والرتكي وقد محل هتديده حممل اجلد وكان الوايل 
ُعاه الشاه رضا خان هبلوي فامتنع عن ذلك خشية أن يعدمه كـام هلم بغضب, وحينها استد ْ ً

ّكـان مـن الشخصـيات العربيـة يف منطقـة املحمـرة و) الشيخ خزعل الكعبـي(حليفه ب فعل
ـام يف , ـده آألم وأـق ـراق بـل ـه إىل داخــل الـع ـه وأمواـل ـو وعائلـت ـزوح ـه ُوفضــل اللجــوء والـن ُ ّ َّ

                                                 
ـران, ص : هبـمـن كريـمـي )١( ـديمى ـغـرب إـي ـتانى وبايتختـهـاى ـق ـه راهـهـاى باـس ـر ١٣٢يف كتاـب , وذـك

  آغـا خـان خزايـي برؤسـاء القبائـل والعشـائر يفاألحداث وقتل الشاه وما فعل بقائد الـوايل حسـني
 .واعدمهم بعد اعطائهم العفو واالمانّلرستان 

الـذي كـان يعـيش فيهـا الـوايل ّ لرسـتان ّعند زياريت إىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ومنـاطق: معلومة
لشخصـيات ِحسني قيل خان وال تزال آثارها عىل أرض الواقـع موجـودة رغـم عـدم األعتنـاء هبـذه ا

يـة ُالكردوتراثهم وتضحياهتم وتارخيهم الطويل والدفاع عنها بكل الغايل والنفيس مـن اجـل االمـة 
 .واالريض املقدسة
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َّ يقول أن الـوايل غـالم رضـا F١E.يف كتابه, وذكر الدكتور هبمن كريمي )عيل الغريب(منطقة
ًوكان لـه دورا كبـريا يف بنـاء حضـارة العـراق وإيـران . خان ذهب إىل العراق وسكن بغداد ً

ّستان اجلنوبية بكل اقتدارُكرد ًوكان واليا عىل ُ ِ. 
 :وكان احد املرشحني حلكم العراق بعد األستقالل إذ تم ترشيح مخسة وجهاء هم

 نقيبن العبد الرمح − ١
 جعفر ابو التمن − ٢
 الشيخ خزعل − ٣
 األمري غالم رضا الفييل − ٤
 امللك فيصل االول − ٥

ِمتزوجـا ولديـه  وكان الوايل ُ معـه مجيـع أفـراد َهـبَ وذ١٢ والبنـات ١٤مـن األوالد ً
ِ, واشرتى هلم من األمالك واملوايش واألرايض الزراعية وبعد عـام مـن وجـوده يف ةالعائل ٍ

ًاب رسمي لعفوه من احلكومة اإليرانية محله السيد حسني الكليلـدار طالبـا العراق جاء كت ٌ ِ
 وهناك رواية أخـرى F٢E.ّنه كان ال يصدق كتاب أمان من احلكومة اإليرانيةإمنه العودة, أال 

يـة وبقـي هنـاك يـرتدد بـني حـدود البلـدين ُكردال) عـيل الغـريب(ّترى أنه ذهـب إىل منطقـة 
يـة ُكردالمهـران  إيـالم  كيلـو مـرت يف طريـق٣٦) ختت خـاتون(  بإسم كبريةًاشرتى أرضإو

م, أدركته املنيه وتوىف ودفن بجوار أمري املؤمنني عـيل ابـن أيب ١٩٢٣هـ١٣١٨ويف عام 
 . يف النجف األرشف يف الصحن الرشيف يف مقربة الوالة“طالب 

א
ِإذا نظرـنـا إىل ـكـل ـهـذه اـحلـوادث وأـحـوال ـهـذه احلكوـمـات  ة العريـقـة الـتـي ـيـُالكردِ

ًعامـا )٤٢٦(الساللة اخلورشيدية القديمـة التـي دامـت أكثـر مـن بإسم حكمت فرته طويلة
ًلوجدنا أن فرتة األستقالل واحلرية الكاملة هلذه احلكومة مل تعمـر طـويال وكانـت أفضـل 

                                                 
 .٤١ − ٤٠ص ّ الفيليون :نجم سلامن مهدي الفييل )١(
 .١٦١ − ١٧٢نظرة عىل أيالم, ص : ايرج أفشارسيستاين )٢(
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ّوملـدة ثالثـني ) شجاع الـدين اخلورشـيدي الثـاين(فرتة متتعت باألستقالل التام يف عهد 
 حـول السـلطة واحلكـم عـىل ة املالكـة إذ قىض عىل النزاع الداخيل بني أفـراد األرسًعاما,

وهـذا داء امللـوك واملـرض . ّقوة العائلة احلاكمـة ممـا أدى إىل ضـعف الـبالد وانحالهلـا
ًاألجتامعي الفتاك الذي ال يزال موجودا يف املجتمعات عـىل امتـداد التـاريخ ويف أغلـب 

ّثـم توالـت . الديكتاتوريـة املتسـلطة عـىل رقـاب الشـعوباألحيان يف سلطة احلكومات 
غارات املغول والتيموريني عىل البالد تلك الغارات التي أكرهـت احلكومـة اللريـة عـىل 
ِالتبعية واخلضوع والتنازل للمغول تارة والتيموريني أحفـادهم تـارة أخـرى, وهـذه مسـألة  ً ً

ًتوسـعت كثـريا يف الـداخل ويف ّ ومـع ذلـك فأهنـا طبيعية حاهلم حـال احلكومـات األخـر
َاخلارج وأصبحت دولة معروفة هلا تاريخ حافل بإنجازات كبرية وال تقل عن احلكومـات 

ومـاردين إذ امتـدت ,املناذرة, والغساسنة, واحلمدانيني, وأتابكية, وديار بكر: الباقية مثل
أصـفهان, ّمن منطقة قارون إىل شهرزور ومن حدود العراق وبالد األعاجم حتى مهدان و

ّوال شك اهنا كانت قوة ووحدة سياسية يف تلك املنطقة الغنية بثرواهتا الطبيعيـة والتـاريخ  ّ
ِيشهد هلم والعامل يعرف بوجودهم عـىل تلـك البقعـة وهـذه الشـعوب العظيمـة ينبغـي أن 

ّالكرد الفيلييـون تظل متفائله برجاهلا ومتآلفة متفاعلة ومتكاملة وتلك هي مسؤوليتنا نحن  ُ
ّكـبـرية وخـطـرية, وـمـن النـبـل أن نتحـمـل ّثقـفـون, ـهلـذه األـمـة احلـيـة ـبـىل إن مـسـؤوليتنا امل

دها عـىل األجيـال ة التاريخ بعمق ونعيد رساءوعلينا أن نعيد قرمسؤولياتنا بوعي وبحكمة 
 F١E.صدق ونرسم هلم وجودهم التارخيي ونضاهلم السيايس الطويلالواعية بوضوح و

ّالكرد الفيليلذهن هو أن اول ما قد يتبادر إىل أفإن ومن كل ما تطرقنا إليه  جديرون  نيُ
 هذه الدولـة, وثان ما قد يثار من تساؤالت هو يف حال تأسيسلتكوين دولة خاصة هبم, و

ُالكرديـة الوطنيـة  ألن تاريخ احلركة ? وهل الدولة عامل سالم وأمان?هل يمكنها أن تدوم
عـامر سيشـمل هـذا الشـعب  التطـور واإل بالتجارب, وإذا مـا نجحـت فـأناإلسالمية مليئ

 .العريق
                                                 

 .ة املتحدةية يف اململكُالكردموقع كلكامش للدراسات  )١(
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אאאאאא

 ي يف مراحل صعبة وعصيبة مـن التمـردات واالنقالبـاتُكردالوقد مر عىل الشعب 
 ـيـة يف مجـيـع املراـحـل, وـقـد تكوـنـت يف خمتـلـف أـجـزاءُكردالوالـثـورات واالنتفاـضـات 

ي ُكـردالرستان تنظـيامت سياسـية كبـرية متثـل قطاعـات واسـعة مـن الشـعب ستان ولُكرد
وـقـد نرشت جرـيـدة الـشـاهد . م٩/٤/٢٠٠٣وحـتـى ـفـرتة ـسـقوط نـظـام ـصـدام حـسـني يف 

 ـمـع اـملـدير الـعـام للمحكـمـة اجلنائـيـة ملحاكـمـة ـقـادة النـظـام ًا لـقـاء)٨٨(الـغـراء يف الـعـدد 
ي يف مديـنـة كرـكـوك وقـتـل عائـلـة حلبـجـة واألنـفـال والتطـهـري العرـقـ(الـسـابق مـثـل ـجمـزرة 

م والقتل اجلامعي للشيعة يف جنوب العراق أثناء األنتفاضة الشعبانية ١٩٨٣الربزاين عام 
وهذه الرشحية قدمت الكثري مـن الشـهداء عـىل مـذبح احلريـة يف وثبـة عـام .م١٩٩١عام 

ً الفيليـني دورا رياديـا يف كـل العهـود واالزمنـةُكردم وكان لل١٩٤٨  ًااهلـا دوروكـان لرج, ً
 يف قيادة األمة ويتطلعون اىل هذا اليـوم كـي يسـرتدوا حقـوقهم وحـريتهم املغتصـبة ًفعاال

يـة ُكردالحزاب والقيـادات ولقاء فلذات اكبادهم الذين جتاهلتهم مجيع الشخصيات واأل
 الفيليني توحيد كلمتهم وتنظيم صـفوفهم واألرساع ُكردالوعىل مجيع  ,والعراقية الوطنية

ي فييل قوي وهذه مسؤولية مجيـع املتصـدين يف األحـزاب ُكرد ل كيان وحزبيف تشكي
واملنظامت واجلمعيات والرموز الوطنية هلا تاريخ مرشف ونضايل طويل من أجل عراق 

 .فدرايل وديمقراطي موحد



 

 
 ثامنالفصل ال

وإقامة  الفيلييون كُردالالمرحلة التاريخية لنضال وكفاح 

 دولتهم

الذين حيملـون أسـامء السـادة  السيد غالم رضا خان الفييل العلويومن ذرية الوايل 
 :العلويني
ًأوال يد اهللا غالم رضا, أمان اهللا, مرتىض رضا خان, ملـك منصـور,عيل قـيل, رضـا  :ّ

 F١E.قيل, غالم شاه, خليل رضا خان, أسفنديار رضا خان
 .يف بالدهم ّالفيلييون ُكردالأبناء الوالة  :ًثانيا

١−
ًالوايل عيل رضا خان شهاب الدولة هو أبن حسني قيل خان وكان واليا واشرتى اىل 

 يف َ إىل العراق والوايل مل يبـقُية وعند ذهابهُكردال) هليالن(منطقة )عيل رضا خان(ِولده ِ 
ِوعند سـفره تـرك الكثـري . عبد احلسني خان وتيمور خان, ِ ومن أوالدهF٢E).هليالن(منطقة 

 واألثـاث ةمنهـا الكتـب النفيسـممتلكات وأشـياء ثمينـه ) أبو قدارة(سني خان اىل عبد احل
 .واحلاجيات األثرية القديمة الباقية

٢−
 الـوايل غـالم رضـا ُالوايل عيل قيل خان من الشخصيات السياسية املعروفه هو أبـن

ُبـأن جيعلـه ) ادمريزا فرهـ(وكان عىل اتفاق مع وزير الوايل ) برسدار أرشف(خان ويلقب 
ِواليا يعمل معه ضمن إدارته وعمل ُ من أجل الـبالد  َاملشاريع اخلريية االنسانية والعمرانية ً
                                                 

خمرب السلطنه الذي خيص الوايل غـالم رضـا قـيل خـان, كتـاب خـاطرات,ص :هدايت مهدي قيل )١(
٣٨٧ − ٣٨٦. 

 .١٣٢ص . الوصول إىل السلطة القديمة غرب إيران: كريمي, هبمن )٢(
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وكان الوايل عيل قيل خان يقلص نفسه مـن أدارة السـلطة وصـار يف مركـز القـوة , والعباد
 F١E.هـ١٣٠٨والنفوذ وثبت نفسه يف الدولة يف عام 

٣−א
هو أحد أبناء الوايل رضـا ) أرشف امللك( خان فييل العلوي امللقب بـ ّالوايل يد اهللا
وعنـد غيـاب وهـو يسـكن هبـا, ) آبدانان(ِومسقط رأسه منطقة , هـ١٢٨٠خان ولد يف عام 

ِ ـمـن منـصـبه وذهاـبـههواـلـد ًإىل الـعـراق أـخـذ ابـنـه ِ ولية ؤموـقـع أبـيـه يف املـسـ)ّـيـد اهللا ـخـان(َ
يـة املؤيـدة لـه لكـي ُكردالَة ضـاربة مـن الطوائـف واالدارة, ذهب جيمع ويعد قوة عسكري

لرســتان (يف منطقــة ) كوبــال(حيــارص مقــر القائــد واملســؤول العســكري اإلنكليــزي 
ً, وقبل أن يقتحم مقره سمع بتحرك قـوة عسـكرية كبـرية بريطانيـة متوجهـا نحـو )وبشتكوه ّْ

ِكرمنشـاه فغـادر بـالده حفاظـا عـىل دمـاء النـاس والتحـق بأبيـه غـ مدينة ً الم رضـا خـان يف ُ
ِوبعد فرتة اعلن عفوا رسميا من قبل احلكومة اإليرانية ,هـ١٣٢٧عام ً ً وعـاد ,)ّليد اهللا خـان(َ
ـقـرب ) ورآمـني(وسـكن يف منطقـة ) آبـادان(ًيـة مفضـال احليـاة يف منطـقـة ُكردال إيـالم إىل

 .هتران
٤−

ًويـة كـان واليـا عـىل الوايل منصور خان هو أبن غالم رضا خان, هو من السـاللة العل
ِوهذه ِ العائلة العلويـة ذهبـت إىل  ,هـ١٣٠٧الشيعية يف عام ) بشتكوه(ية يف ُكردالاملناطق 

يف  إشـتهار الـبالد, وكـان سـبب وجـودهم,وطنها األم العراق وسكنت يف حمافظة بغـداد
 لـلـوزارة ةوـكـان ـمـن املرـشـحني الثالـثـ. البـنـاء واالـعـامر واالزدـهـار والتـجـارة يف الـعـراق

 .العراقية أيام احلكم امللكي

                                                 
 .٣١٦جغرافية وتاريخ لرستان, ص : ّساكي عيل حممد )١(

 .الشيعية پشتكوه الة ما وراء اجلبل ومنطقةراجع صفحة االنساب هناك خارطة شجرة األنساب و
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אאאא

אאאא
:א

ـوايل ـبعيل ـخـان ـهـو أـبـن اـل ـوايل كـل ـا وـكـذلك اـل  إـسـامعيل ًوـكـان حـسـن ـخـان والـي
ُومدة حكمهم قصريه جدا وحكموا املناطق ,خان  .َية ولرستان وبشتكوه الشيعيةردُكالً

َ ويف إحدى املعارك مع العثامنني وضعوا خطـة عسـكرية حمكمـة يف تـدمري العـدو 
 الباقون من بوهر  العدو أراضيهم وقتلوا الكثري منهمخلرجعوا اجليش إىل اخللف ودو

 .قلب املعركة
) بـشـتكوه(حيـكـم منطـقـة )ايـلـدرم ـمـريزا(ـكـان) كـلـبعيل ـخـان(وعـنـد ـسـقوط حـكـم

ِوكـان ولـده مـن القـادة )عزيـز خـان(ومـن اوالده ) حيـدر خـان(َزوجت إحدى بناته منوت
ـوايل  ـارزيني واـل ) زادكــانش(وأخــوه ) خوزســتان(حكــم يف )شــاه زاده(العســكريني الـب

ًرجـال صـعبا يف ) كلـبعيل خـان(ولكـن . صاحب نفوذ وقوة ويملك مـن الثـروات الطائلـة ً
يف املنطـقــة بقـيــادة  لعـســكري اإلنكلـيــزيويف تـلــك الـفــرته النـفــوذ والوـجــود ا, اـلــبالد
وحـدثت أكـرب كارثـة سياسـية  هــ١٢٢٥يف عام ) فورش بنكهام(و)رسوان كرانت(اجلنرال

 . الفيليني وهتجريهم القرسي من أراضيهمُكرداللتقسيم مناطق  كبرية يف املنطقة
كنونى, دزفول, شوش, وجون, املهندس حبيب فييل, فـريض , ُكردالوتوىل مناطق 
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هـو أبـن ) عـيل مـردان خـان( كـان F١E).كلبعيل خان(وشكري فييل وهؤالء من عائلة فييل 
ُوـهـو رـئـيس طائـفـة وعـشـريه منطـقـة ـشـوش, حـيـث وـصـل إىل رئاـسـة ) ـكـريم ـخـان ـفـييل(

يف منطقـة شـوش ) آل كثـري(العشرية وبمرور الزمن جـرى أخـتالف عشـائري بـني ميـان و
ن أعـامم شـيخ حيـدر ورئـيس عشـائر ولك) زادايش غالم رضا خان(ِوأنتهت بسيطرة أخيه 

) شيخ حيدر(ِويطالبون ببعض احلقوق التابعة ألبيه من عيل مردان و  يف شوش) آل كثري(
ً بينهم ثارات ورصاعات ومعارك داميـه وبقـي التـأزم قـائام إىل ألن كان حيميه ويدافع عنه

 F٢E.هـ١٣٣٣وقد انتهت يف عام ) عيل مردان خان(ّأن أدى إىل قتل 
א:א

١−אאא١١٦٧−١٢٠٢
ومنهـا منطقـة خراسـان ومدينـة الـبرصة  إيـران حكمت الساللة الزندية مجيع منـاطق

 F٣E.العراقية
م احلكومة الزندية بقيـادة كـريم خـان وهـو مـن سـكنت قلعـة ١٧٠٥أسست يف عام 

يـة ُكردالمن قبيلـة الـك ) أيناق خان(ُاإليرانية والده ) آبادأراك سلطان (قرب منطقة ) بري(
 :ِ ولديه مخسة أوالدF٤E.ًمن قبيلة زنكنه وهو فييل األبوين أصال) ماه منظور(ُوأمه 

وزاري )(ٍبري جهـان(أيب الفتح ورحيم وابراهيم وحممد عيل وصالح وثالث بنات 
ِوأن جـده ُ ) أسـكندر وزكـيصـادق و: (,ولديه ثالثة أخوة كل مـن)ويب يب خانم)(كوجك

ومهـري ,اينـاق وحممـد رفيـع وبـداق وحممـد : ِولديه مخسـة أوالد)بكله(ِالبيه زندي من
أصـبح ) زنـد بكلـه(وبعـد مـوت ) بكله(زند  بإسم ومن كثرة ذريتهم تشكلت عشرية, عيل

ِزعيام هلذه العشري) أيناق خان(ُأبنه األكرب  .نديةوعرفت بدولة الز ّالفيلية  ويتكلمون اللغةةً
                                                 

 .٣٠٩جغرافية تاريخ لرستان, ص: ّساكي عيل حممد )١(
 .٣٦اهليئة العلمية الفرنسية يف إيران, ص: دوموركان )٢(
 .٥٠إىل خوزستان, ص ّ لرستان رحلة من: البارون دوبد )٣(
 .٨٦٧متدهنا املتاخر, ص إيالم :أيرج أفشارسيستاين )٤(
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م وبني تأسيس الدولـة القاجاريـه كانـت ١٧٤٧وعند مقتل نادر شاه الصفوي يف عام 
 .ًية مرسحا للفوىض واألضطرابات تعم البالدُكردالاملناطق 

ًوالقائد كريم خـان كـان حـاكام قويـا وكـريام وخملصـا للرعيـة, وهـو وزيـرا بجانـب  ً ًً ً
ِ خلفا له بعـد وفاتـه ولكـن القائـد ويكون األمري الصفوي ويفكر كيف يتوىل نفوذ السلطان ً

ُكان طاعنا يف السن وليست له ذرية البختياري ً. 
 يف املعـارك واحلـروب والسـلم وسـكن رفيعـةوعرف كريم خان بجميع الصفات ال

وقتل , التي احتلها واكتسب قلوب الناس من مجيع الطوائف والديانات) جلفا(يف منطقة 
 .ام الدولة القانون ونظىلالكثري من اخلارجني ع

 وأعطت القبائل العربية والرتكية والءهـا للقائـد كـريم خـان ُكردالووقف إىل جانب 
ِزند وقدموا له فروض الطاعة وينظرون إليـه بكـل فخـر واعتـزاز وقىض حياتـه وانتصـاراته  ِ ِ

 F١E.كلها من أجل البناء واألعامر ووحدة مجيع إيران العسكرية
אאאא

قسـمة عـىل نآنـذاك م إيـران عقد السادس من القرن الثامن عرش امليالدي كانـتيف ال
ِنفسها, وكان كريم خان يفكر كيف يتخلص من هؤإلء ليتمكن مـن السـيطرة عـىل الوضـع 

ًعـد أن بنـى جيشـا ب أصـفهان  زحف نحـوF٢E,م١٧٥٦حتت حكمه, ويف عام  إيران ويوحد ْ
ًقويا ومنظام  ّمـن قبـل الشـعب واألمـة بكـل  ً وكـان حمبوبـاُمركزه يف بالد فـارس والعـراقً ُ ِ

ِحفاوة وبقى حيرز االنتصارات الساحقة وكان يريد حتقيق حلمه وغايته النبيلة وهي إقامة  ِ َ
 .ية شيعيةُكرد حكومة أممية

َلقد شملت هذه النهضة املباركة مجيع مـدن َ ونالـت مـن , وبنـاء مدينـة شـرياز إيـران ِ
ّهذه النهضة نصيب األسد ألنه ا ّختذها عاصمة للحكم والهنا كانت عىل مقربه من موطن َ

ِعشريته وأهله ِ. 
                                                 

 .يةُ كرد, يقول ان عائلة الزند أرسة٧, ص ُالكرد: نيكتنيباسيل  )١(
 .٦٨٣تاريخ كرمان ص : أمحد عيل خان وزيري )٢(
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م ١٧٧٩يف الثالـث عرش مـن صـفر مـن عـام ) رمحة اهللا تعـاىل(أنتقل كريم خان إىل 
ّثامنية وعرشين عاما دون منازع وال سيام يف  إيران ًعن عمر يناهز الثامنني عاما, فقد حكم ً َ

 . يف إيرانًمنفردا باحلكم والسلطان بأكمله ِ من حكمهةالسنوات العرشين األخري


ُليس من السهل تعريف هذه الشخصية القيادية بام له مـن اخلصـال احلميـدة الكثـرية  ّ
ّوكان صائب الرأي ال حيب , الذي يؤمن بالشورى) امللك العادل(فهو املتسامح الكريم 

ًفرض آرائه عىل اآلخرين, بـل يـؤمن بـاحلوار وحكـيام ً وصـارما مـع مـن يسـتحقها وينفـذ ِ
 .ِالعقوبات بحقهم ويوقع الرعب واهللع يف قلوب خصومه واملتآمرين عليه

ًوتاريخ حياته ميل باحلوادث والقصص العجيبة منها كان كريم خان أميا ال يقـرأ وال  ٌ
 ُ وكـان جملسـها وتعاليمهـةوكان يف غاية التمسك بقواعـد الـدين والفقـه والرشيعـ, يكتب
 للعـلـامء والفـضـالء والـشـعراء وـقـام بتجدـيـد رضـيـح الـشـاعرين الـشـهريين الـشـيخ ًجممـعـا

 .سعدي وحافظ الشريازي املدفونني يف ضواحي مدينة شرياز
ُوكتب املؤرخون عنه بأنه مل يكن من امللوك املرتفني واملرسفني من حيـث البـذخ 

رؤسـاء العـامل املادي وليس لديه قصور فخمة وهو متواضع وليس له مثيل بـني امللـوك و
 F١E.اإلسالمي

אא
ًكريم خان كانت بداية لظهور املشاكل والفتن وزعزعـة أركـان دولـة الزنـد  وأما وفاة

ولـدى كـريم خـان مـن األوالد مخسـة ذكـور , وأضطراب األحوال يف مجيع بـالد فـارس
.  اخليانه والغـدرِمات أحدهم قبل وفاته وعاش األربعة اآلخرون الذين حالفهم القدر إىل

وجـاء . ٌباحلكم وهدد بالقتل من قبل الناس زمام احلكم واستبد) زكي خان(ّأستلم األول 
ُوهـو آخـر حكـام الزنـد, حيـث ) جعفـر خـان(ُبعده الكثري من الوالة إىل أن وصل امللـك 

ّقامت إمرأة بقتله ووضعت له خمدرا أو سـام يف الطعـام فـام كـاد أن يتـذوق الطعـام حتـ َْ ًً ٌ  ىِ
                                                 

 .٥٠إىل خوزستان, ص ّ لرستان رحلة من: بارون دوبد )١(
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ِأغمي عليه فأنقضوا عليه فقطع ِ رأسه وألقي به من أعىل سطح القلعة إىل األرض ونادوا واُِ ُ
 F١E. م١٧٨٩ُقد أنتهى عهده وذلك يف عام ) جعفر خان(يف املدينة بني الناس بأن 

٢−אאא
يف الفـرتة  ةّالفيليـ ُحكم ذو الفقار أكثر مناطق العراق حتت أسـم احلكومـة النخوديـة

ًنسـبة إىل طائفـة ) نخـود( بإسـم ية نموذجية, أشتهرتُكرد م وأسس دولة١٥٣٠ − ١٥٢٤
 .ستان اجلنوبيةُكردوّ لرستان َاملقيمة يف ّالفيلية يةُكردالنخود اللكية 

تعنـي أصـحاب العامئـم احلمـر التـي ) قزلبـاش(ذكر الدكتور عيل الـوردي أن كلمـة 
ِيف سـبيل املـذهب والـدين ثـم وصـف الـدكتور ان هلـذه ترمز إىل اجلهـاد والفـداء بالـدم  ّ ُ

 وهم معروفـون F٢E.’ املعصومني ةالعامئم أثنتي عرش لفة ترمز إىل األئمة األثنى عرش
ًتارخييا وأمريهم ذو الفقار نخود وكان حاكام بأمر من الشاه ُ  .ّاألول الصفوي إسامعيل ً
ًكان ذو الفقار حاكام قويـا وشـجاعا وخملصـا جلميـ ً ً ع افـراد الشـعب وحكـم مجيـع ًُ

 وطلـب,  سـنوات)٦(ي دامـت أكثـر مـن تال ُمناطق العراق وأعلن استقالله عن دولة الشاه
 إعـادة احلكـم الصـفوي إىل بعض الناس من السيد كمونه املعروف يف النجـف االرشف

 .العراق
ًهبـذا اخلـرب جهـز جيشـا قويـا للزحـف نحـو بغـد) ّطهامسـب األول(وعندما علـم  اد ً

وفكر ) سليامن القانوين(ِو الفقار سفريه إىل السلطان م فأرسل ذ١٥٣٠ها يف عام وحارص
 .يف محاية العثامنني يف العراق

والبيعـة لـه , يف بغـداد نيّ الفيليـُكـردال وبدأت املقاومة العسكرية والشعبية مـن قبـل 
ص منـه فلجأ إىل أسلوب احليلة واملكر واخلداع لقتله واخلال وكانت خسائر الشاه كثرية

ِواتصل بأخويه لقتله وبعث برأسه إىل الشاه ِ َِ.F٣E 
                                                 

 .٥٨٨م ص ١٩٦٥طبعة بريوت : املنجد يف اإلعالم )١(
 .٣٩٩ص  إيران وقضية إيران :كرزن. ن. جورج )٢(
م ومكـة املكرمـة ١٨٧١ دينيـة سياسـية وصـلت إىل خوزسـتان وأقامـت يف الكوفـة القرامطة حركة )٣(

= 
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٣−אא
ومن الذين حكموا مدينة  نيّ الفيليُكردالأسست احلكومة الديرية يف العراق وهم من 

ًوكان حاكام قويا ) أفرآسياب باشا(لسنوات طويلة ومؤسسها , البرصة اجلنوبية يف العراق ً
 .بالد الرافدين دجله والفرات  يسكنونُكردالعىل البرصة وكان 

 .F١Eوذكرهم املؤرخ الطربي وقال أن هؤالء دحروا جيوش القرامطة
ـانوا ـني, وـك ـة للعثامـن ـبرصة حامـي ـت اـل ـني نيمشــغول وكاـن ـع األوربـي  يف احلــروب ـم

واإليرانيني والبلقان وأمهلوا شؤون العراق الداخلية وفوضوا األمر للوايل العثامين عـىل 
وحكم . الذي كان يتحاشى مجيع األضطرابات مع إاليرانني والعراقيني) عيل باشا(د بغدا

 .م١٥٩٦هـ١٠٠٥الوايل يف عام 
 حلكم السلطان العثامين ًاُوانه قائد حاميتها وتسلم ادارة األمور يف البرصة وكان تابع

 َبصورة شكلية وبدأ خيفض الرضائب عن كاهـل النـاس وحيكـم بيـنهم بالعـدل ويعـاملهم
ّباحلسنى حتى دخل قلوب الناس وملا اشـتدت احلـروب بـني العثامنـني والصـفويني مـن  ّ
ًجانب الدولتني باالنقضاض عىل احلكم العثامين وأعلن نفسه ملكا مستقال عىل الـبرصة  ً

 ).ّدير أو در (ًنسبة إىل املدينة األصل) رانيةالدي( ّالفيلية ِوأطلق عىل حكومته الديرية
) الكعبيـني(ُمر قاده جيشه بالتعاون مع العشائر العربيـة وبمـؤازرة وبعد أن أستتب األ

 واخـذ لـه البيعـة F٢Eمنهـا,) مبارك املشعشعي(نحو منطقة اجلزيرة وأحتلها بعد فرار السيد 
َمن خوزستان ثم توجه برجاله نحو جنوب خوزستان وحارص مدينة قبان  ُ ّ التي كان ) كبان(ُ

الصـفوي ) ّعبـاس األول( يف أوائـل حكـم الشـاهالـذي أظهـر)بكتاش آغـا أفشـار(حيكمها
 سنوات وقـد أوعـز إىل )٧(ُوانفصل عن احلكومة املركزية حيث دامت حكومته أكثر من 

                                                                                                                              = 
 .ّم وسيطرت عىل البالد اإلسالمية٩٣٠

 .م١٧٢٢أنقرضت الساللة الصفوية يف العام  )١(
 .٨٦٧خوزستان ومتدهنا املتأخر, ص : أيرج أفشارسيستاين )٢(
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الـذي كـان حيكـم بـالد فـارس ولرسـتان بـالزحف عـىل الـبرصة ) قيل خان الفـييل(القائد 
ربيـة, الع) بنـي كعـب(م وحارصها, وحتـالف مـع العشـائر مـن ١٦٢٧واستعادهتا يف عام 

الــذي كــان يــرفض أي )الشــيخ الكعبــي( القــبض عــىلاوبعــد أن دخلــوا الــبرصة أرادو
الـذي تـوىل احلكـم بعـد مـوت الشـاه )مـريزا الشـاه صـفي(واحلاكم هـو مفاوضات معهم

األنسـحاب مـن الـبرصة والعـودة إىل ) قيل خان الفييل(, وأوعز إىل القائد )ّعباس األول(
ٍبالده, ولكن الشاه قتله ألسباب  َسياسية بحيث كـان يطالـب بحكـم الـبالد وقـد أنقرضـت ُ

 F١E. سنة يف العراق٧٣التي حكمت حوايل  ّالفيلية الساللة الديرية
مـا يفصـح بجـالء عـن , هــ٤٢٢ذكر كتاب املنتظم ألبن اجلوزي عـن حـوادث سـنة 

ِخرجـت يف هـذه : ُي يف أنحاء العراق ومقاطعة حمافظة واسط حيث يقـولُكردالالتمركز 
لـيس لـه مـن ذلـك إال ) البطيحـة(و) واسط(و) احلرضة(َ مملكة جالل الدولة ما بني َالسنة

,  وبـني األطـراف االخـرىُكـردالاخلطبة فأما األموال واألعامل فهي مقسمة بني العـرب و
 .منها يف أيدي األتراك والوزارة اخلالية من الناظرين فيها

 كـانوا منخـرطني ُكردالأن , هـ٥١٣ − ٥١٢ذكر أبن خلدون بعض احلوادث يف عام 
ِيف كتابـه ) ّأيب البقـاء احلـيل(يف صفوف جند احلكام والوالة آنذاك كام يظهـر مـن روايـة 

ُاملناقب املزيدية أن الرتكامن أيضا كانوا من مجلة القاطنني يف هذه املنـاطق بعـد حديثـه  ِ ً
يقـول ) درايـابا(عن جبل ) بإزائه(ويقول أحد أمراء الرتكامن ) واسط(عن الرتك يف منطقة 

ـه يعـنـي ـغـري  إلـشـارته إىل اجلـبـل) أيب البـقـاء(  ّالفيليـيـون ـُكـردالمرـكـز ) بـشـتكوه(ُوال نظنـَّ
ًية حاليا هذه بعض ُكردالمدينة بدرة )بادرايا(الشيعية وباخلصوص الذين هم ضمن حدود 

ز ً يف منطقة واسـط بـدءا مـن مركـُكردد الكبري للوجًة التي ال تدع جماال للشك يف الواألدل
 F٢E.ًاملدينة وانتهاءا بحدود مجيع مناطقها الرشقية

                                                 
 .٦٠ص ّ الفيليون :نجم سلامن الفييل )١(
 .٢٨ − ٢٧ون, ص يالفيلي: نجم سلامن فييل )٢(



 ٢٦٤ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

:אאאא
١−

 يف العراق عـىل أرض نيّ الفيليُكردقعية لقيام كيان سيايس وإداري للاهناك إمكانية و
بعـد التغـري السـيايس اجلديـد يف املنطقـة راق وأن األحداث والوضع العام يف العّلرستان 

ة السائدة من موازين القوى بني خمتلف األطراف املشاركة يوالطبيععىل الساحة العراقية 
يف العملية السياسية تساعد عىل االنطالق بالعمل لتحقيق هذا املرشوع عىل نحو يضمن 

آليـة وفـق عـىل املرشوعة, ن حتقيق أهدافهم وطموحاهتم عني ي الفيلُكردال إنصاف ًعمليا
ــًبعـيــدا ـعــن العملـيــة السياـســية   ة والعرقـيــةأحـكــام ورشوط نـظــام املحاصـصــة الطائفـي

 ومجيـع مـن ُكـردالجيري إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يف العـراق يكفـل إنصـاف  بحيث
عـىل ّكانوا يف موقع الضحية يف ظل احلكومـات اهلمجيـة ويضـمن لسـائر أهـل العـراق و

ـات والخمتـلـف  ـان األخــرقومـي ـراق واألدـي ـن ُاألـع ـد ـم ـيش الرغـي ـات الـع ّ يف ظــل همتطلـب
 مـن ًاسـتنادا من سـبل ووسـائل العمـل الـديمقراطي وًاملساواة والعدالة وفق املتاح عمليا

ـوارد يف  ـات اـل ـانون جمــالس املحافـظ ـث األســاس, ـعـىل ـنـص ـق ّحـي ـالُ ـود الدائـم  يف هبـن
 .الدستور

الراهن من الظروف السياسـية, الوضع   وضمنً وعملياًاذا حيول دستوريا مل:السؤال
الـسـائد ـمـن ـمـوازين الـقـوى ـبـني خمتـلـف األـطـراف املـشـاركة يف العملـيـة النـظـام ّيف ـظـل 

ضـمن نصـوص مـا جـرى ّ لرسـتان السياسية دون املبـارشة بالعمـل مـن أجـل إقامـة إقلـيم
يس مـا  ال يوجد هناك دسـتور سـياً الذي بات بحكم القانون رسمياًتفاق برملانياألبصدده ا

 سـتان واملتوقـعُكرد وعـىل النحـو القـائم بالفعـل يف إقلـيمّ لرسـتان حيول دون قيام إقليم
 عند قيام إقليم الوسط واجلنوب يف القادم والقريب من منظور الزمن ً عملياُجيري إنجازه

ويكـون  القـوى نحـو لمتيـالتـي وازين املـ وعىل أرض الواقع ال يوجد هناك من ال يعرف
 ُكردالبني , حلساب أهل األكثرية راق يف العًحاسام

سـتاين, يمكـن اعـتامدهم موقـف ُكردال قوى التحالف أيوالشيعة وقواهم السياسية 
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ـيم ـام إقـل ـرافض, لقـي ـارض واـل ـذّ لرســتان املـع ـااًخصوصــا وأن ـه ـيم ســيكون برشـي  ً اإلقـل
 , بني أهلً ومستقبالًا خري واصل من اجلرس, حارضًوجغرافيا

, ًوإقليميـا وابناء إقليم الوسط واجلنوب من العـراق ستانُكرد ماألكثرية من أبناء إقلي
دورهم املعروف يف التأثري عىل جمريات الوضع العام يف العـراق يمكـن يأيت وبكل ثقل 

 .اعتامدهم كل ما يملكون من الوسائل وسبل التأثري ملنع قيام إقليم لرستان
 ل نظـام البعثـي املقبـورجرى تعمد اختيار وحتويـل هـذه البقعـة اجلغرافيـة مـن قبـو
 مـوطن ًبالذات وهي تارخيياّ لرستان  منطقة يفًاملنيع من قالعهم عسكريا احلصن لتكون

 .نو الفيلييُكردال
هـذا  ليس فقـط بحكـمّ لرستان الدويل واألمريكي من مرشوع قيام إقليماملوقف أن 

 ّالفيليـة يـةردُكالالسياسـية املرشوع املطروح للتداول من قبل مجيـع املـنظامت والقـوى 
قضـايا الالن صناع القرار األمريكي يتعمدون عدم الكشف عن مـواقفهم جتـاه الكثـري مـن 

 .ةعراقيال الرصاعات بني املختلف من القوى السياسية يفاملحتدم 
 ههي مواقف سوف تظل يف موضع املجهول ويضمن لألمريكان حتقيـق مـا يريدونـ

ّ لرسـتان  وطرح فكرة إقامـة إقلـيمق األوسط, يف العراق والرشةسرتاتيجيألف ااهدألمن ا
املقيمـني يف الواليـات والتحرك املوجـود يف الوسـط الفـييل  ضمن إطار الوضع الراهن

 .واململكة املتحدة وبريطانيةاملتحدة األمريكية 
ًـمـنظامت املجتـمـع اـملـدين ويعـمـل إعالمـيـا ـعـىل توـضـيح اـلـذي يـسـتهدف تـشـكيل 

ليني يف العراق ومن خـالل السـعي يف ذات الوقـت, إلقامـة  الفيُكردال ةإبعاد حمنّحقيقة و
 ـمــع مراـكــز ـصــنع الـقــرار يف الـكــونغرس واـحلــزبني اجلمـهــوري هالعالـقــات املـبــارش

 الرشحيـة ِأبنـاء هـذهاىل ّ لرسـتان من أجل أن تكون هذه الدعوة لقيـام إقلـيم والديمقراطي
ًوواقعيـا  ً عمليـاًهبدف إنجازهاية وهذه الدعوة حتتاج إىل العمل ُكردالُاملظلومة من األمة 

 .ستانُكرد إقليميف قائم كام هو ال
باعتبـارهم يفتقـرون  ُكـردالالذي يتعـاملون مـع مرشوع إقليم الوسط واجلنوب عىل 
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ًملا يؤكد عراقيتهم أساسا انتـزاع و اليـأس واإلحبـاط بـني صـفوفهمب  يشعرونُكردالوبدأء  ّ
وفـق الرشوط العمليـة   عـىلالفعـال هـمورد نتقـال ملامرسـةاإلو احلقوق املسلوبةمجيع 

 .ًالسياسية وبشكل ينسجم ويتناسب عمليا
  الرشـحيـة يف ـخمـتلف ِِمكانـيـات الكـثـريه ـمـن أبـنـاء ـهـذهالـقـدرات وإالاملتمـيـز ـمـن و

 F١E. يف املجتمع العراقيه والثقافية واالقتصاديهالسياسي جاالتامل
٢−אאא

ّ هو نوع من احلكم, تكون فيه السلطة موزعـة, بنسـب حمـددة, يـنص ةراليالفيدنظام 
ًعليها الدستور بني احلكومة اإلحتادية واألقاليم املتحدة معها والفيدرالية هي أيضا اتفاق 

ّعقد سيايس واداري لتنظيم احلياة العامة يف كل جوانبها يف شعوب البني  لـيس كـام  وهـيُ
ّجيـايب يعطـي احلـق أّلتقسـيم وإنـام حـل معقـول واوع  مـن مرشنيخـوفاملتبعض  ُيرسمه

نفـسـهم ـضـمن ذـلـك التـكـوين دون املـسـاس بالكـيـان أـمـورهم الذاتـيـة بأدارة أحلاـصـليه ـبـ
الواحد, وظروف حتققها هي توصل مجيع املعنيني إىل التسليم بكثرة املنـافع املشـرتكة 

 ثقافاهتـا ومصـاحلها درالية عىل هذا األساس,هي خطوة متقدمة بـني دول متباينـة يفيوالف
 االجتامعي وانتامءاهتا القوميـة والدينيـة والسياسـية, تفـرض عليهـا ظـروف ملحـة ئهاوبنا

ً  ما من احلكـم هبـدف التنسـيق والتكامـل وصـوالٍحالة من التعاضد والتعاون واختيار نوع
 .إىل حتقيق نوع من الوحدة

حقيقـة واضـحة كوضـوح  ِإن العراق بلد متعدد القوميات واألديان واملذاهب وهـذه
ــه ردي ولـكــالـشــعب االـشــمس يف رابـعــة النـهــار و ـســتقالل ـمــن ألمجـيــع مقوـمــات اـل

 .اخلصوصيات السياسية والتارخيية واألسس التي تقوم عليها الدولة املستقلة
سـتقالل يـؤثر ضـمن ألصري بالبقاء مع احلكومة العراقية وأن ااملّ احلق يف تقرير وله

 نالـذي ّالفيلييـون ُكـردللّ والفيدراليـة حـق مرشوع ةيـُكرداليـة املناطق التـي تسـكنها األكثر
                                                 

 .١٤٦جمموعة آراء, ص : جعفر خيتال )١(



 ٢٦٧  المرحلة التاريخية لنضال وكفاح الكُرد الفيليون وإقامة دولتهم]:٨[الفصل 

 

َ منـذ مئـات السـنني حتـتون يعيشـهـمُ منذ فجر التاريخ فهم عىل أرضونيعيش  نـري الظلـم ُ
ّواالضطهاد وأبسط حق يناله بعد كل هذه املظامل واملآيس الذي تعرض ُ  .له الفيلييون واّ

إىل حتقيق قدر مقبول من اللحمة والتمزق والفيدرالية تعني انتقال من حالة الترشذم 
 ِ من أبسط حقوقهًصدام املقبور حمروماّوالشعب العراقي كان يف ظل بني أطياف خمتلفة 

ِّهجـر وقتـل الكثـريمن الشـباب واألطفـال ورمـل النسـاء,  ُهوخاصة السياسية منهـا, فنظامـ ُ
يـة أخـری وهـدمت ُوانتهكوا بدورهم أعـراض النسـاء والفتيـات يف بغـداد ويف مـدن عراق

يف جنـوب الـبالد الشـيعية ردسـتان ومنـاطق األهـوار وواملسـاجد يف كالقری واملدارس 
مـدن وقصـبات أبيـدت عـن بكـرة ابيهـا نتيجـة القصـف املـدفعي والكيميـاوي تدمري وتم 

 .ًاملحرمه دوليا
رد واألقلـيـات األـخـری املتآخـيـة اـلـدفاع ـعـن فـكـرة ووعـلـی املثقـفـني الـعـرب والـكـ

 الطريق األمثل إلهناء الرصاعـات الداخليـة بـني املقومـات املختلفـة يف وأهنا الفيدرالية,
بـه تقـوم  مـا العراق مـن أجـل حتقيـق التقـدم واحـتالل موقـع يف ركـب العـامل احلضـاري

 .الشعوب من فرص تقدم وانجازات
حلــوار والبـحـث والعـمـل املـشـرتك للوصــول إىل حـلـول للمـسـتجدات و االـشـياء ا

نفع يرص فنحن ال نحصل علی السالم باحلرب, بل بالتفاهم, لذلك الالغامضة هي لغة الع
الترصف ككائنات أيديولوجيـة ورؤيـة األعـامل ألفكريـة بعـني أيديولوجيـة نضـالية, علـی 

آلی بنا  ؤديسبيل املدافعة والتبجيل, أو بالعكس علی سبيل اهلجوم والتبخيس التنفع وت
 .حصد اإلخفاق واإلحباط

 حجـر الزاويـة إلنقـاذ مـا دراليـة تعـديوالف.  منهـا١٤٠ة املادة ومواد الدستور وخاص
 .يمكن إنقاذه والتوجه نحو بناء عراق جديد

ّ فهل ترتقي القوى العراقية احلاكمة إىل مستوى مسـؤولياهتا يف اإلقـرار هبـذا احلـق 
ّاجلوهري وتسعی آلی عالج كل مـآيس األمـس التـي سـببتها أشـكال التعامـل مـع القضـية  ُ

 .وقضايا األقليات الطائفية والقومية األخری ّالفيلية ةيُكردال
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אא

:אאאא
يـا أهيـا النـاس اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا ﴿قال تعاىل

ًزوجها وبث منهام رجاال كثريا ونساءا ً ُ ًً﴾F١E).١اآلية: ساءسورة الن.( 
 .حديث رشيف) إعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم(

إن علم األنساب من أهم العلوم والفضائل عند األرسة البرشية, واألقوام من السلف 
الصالح والسيام علامء اإلسالم, وجادت أقالم علامء الشيعة اإلمامية بـأالف مـن الكتـب 

 .رضّيف علم األنساب من القرن األول إىل العرص احلا
                                                 

 .١اآلية: سورة النساء )١(
 املـاعزاألسـم نسـبة إىل إشـتهارهم برتبيـة سميت هبذا ) ١٢٣٣ − ١١٦٠(إبن األثريًإستنادا إىل املؤرخ 

 − ٩٩٠( أن تسـمية العيـارييون هـي أضـبط مـن باإلمـارة العنازيـة ابـن املسـتويفبينام يرى املـؤرخ 
 بمعنى الداهيـة ُالكردألن مؤسس اإلمارة كان أسمه حممد العيار وكلمة العيار تستخدم بني ) ١١١٧

 . أو الشخص الذكي
) العـراق (واسط يف النعامنية ومنديلإىل داقوق و) إيران(إمتدد منطقة نفوذ العنازيني من مدينة كرمنشاه 

 مـن القضـاء عـىل طغـرل بـك متكـن ١٠٤٥ويف عـام . من املوسـوعة اإليرانيـة٩٧حسب الصفحة 
 . بنهر دياىلاإلمارة يف معركة مشهورة بالقرب من هنر سريوان والذي يسمى ايضا 



 ٢٦٩  المرحلة التاريخية لنضال وكفاح الكُرد الفيليون وإقامة دولتهم]:٨[الفصل 

 

َّوذكرنا هناك أن من أجلة علامء هذا العلم وأسـتندوا اليـة كتـبهم املخطوطـة التـي مل 
 اضيةِيزرها القليل, وقد وفقني اهللا تعاىل يف مجع هذه املعلومات الدقيقة من العصور امل

ففـي .  يف صدراإلسالم يتعلمون األنساب كام يتعلمـون الفقـهواوكان. إىل العرص احلارض
ًومنتصف من القرن الثاين, كان االهتامم كبريا عـىل تعلـم األنسـاب املنتسـبه ّالقرن األول 

 .إىل العربية وألفت فيها مئات الكتب
ّثم يف املنتصـف الثـاين مـن القـرن الثـاين ظهـر حتـول فـيعلم األنسـاب, فقـد كـانوا  ّ

ـة, فأـصـبحوا ينتـسـبون إىل الرـسـول األعـظـم ـه ÷ينتـسـبون إىل القباـئـل العربـي ِوأـهـل بيـت
ُ النسب والقبيلة فأصـبح لونـه الـدين والقـرب أو البعـد  الفرد وكان لون’صومني املع

 فأضـيف إىل اللـون ةّوكان اللون األول يشـوبه الفخـر واحلميـ. ÷من الرسول األعظم 
الثاين عىل توايل األيام نوع من التقديس والربكة, وكان الرشف هو صفاء النسب العـريب, 

ّفصار رشيفا كل من كان من أهل ًكـان حسـنيا أم حسـينيا أم علويـا مـن أ سـواء ’ البيت ً ً ً
 أصبح لذوي األنسـاب  إذ“ّذرية حممد بن احلنفية, والعباس بن عيل, وعمر االطرف

يف العرص العبايس نقابة خاصـة هبـم وأصـبح هلـم نقيـب مـن وجـوه اإلرشاف ورؤسـائهم 
ً وحرصا منـا F١E.شمّحيفظ أنساهبم ويميز بطوهنم يسمى بنقيب اإلرشاف, أو نقيب بني ها

ْوللـتـاريخ واألجـيـال املرشـقـة أن حيفـظـوا أنـسـاهبم وأـصـلها وفروعـهـا, وزـعـم أن ـضـياع 
علمهـا وضـبطها عنـدهم وإمهـاهلم ملـا  هو ألجل  والفرس وبعض العرب,ُكردالأنساب 

َّتراعيه اجلله الكثريه من مآثرها ومفاخرها ولكن اعرتاضهم حدوث حروب وفتن وهتجري  ِ
ستقرار فأجهلـت وقطعـت اتصـاهلم وشـغلتهم مـن مراعـاة أنسـاهبم  إدم وعمجاعي وقتل

ّوحدوث احلوادث العظام ورشدهم كل مرشد ومزقهم كل ممزق. فضاعفت ّ.F٢E 
من تلـك الشـجرة املباركـة مـن سـاللة العبـاس ابـن عـيل ابـن أيب   الفيلييونُكردال و
ان يف ـحـوزهتم أـمـا اـلـوالة اـلـذين ـكـانوا حيكـمـون اـلـبالد يف الـعـراق فـقـد ـكـ.“طاـلـب 

                                                 
 .٥ة من زهاب إىل خوزستان, ص رحل: هنري راولبنسون )١(
 .٢٢١مناهل الرضب يف انساب العرب, ص : العالمة ألنسابة السيد جعفر االعرجي احلسيني )٢(
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ّمستندات ووثائق تثبت أهنم مـن العلـويني وينتهـي بنسـبهم إىل العبـاس بـن عـيل ابـن أيب 
 .“طالب
ّذكر أحد النسابة العراقيني حممد جعفـر يف عـام  − ١ هــ وقـد ذيلـت ١٢٤٥م ١٨٢٩ّ

كاتبها وذكر أسامء الوايل السيد حسني قيل خان الفييل العلوي وينتهي  بإسم ِهذه الشجرة
إىل عيل بن عبد اهللا بن حسني بن محزه األكرب بن عبد اهللا احلميد بن العباس بن عيل نسبه 

 .“ابن أيب طالب 
ذكر أحد النسابة وكتبه الشيخ شباب الكرمنشاهي العلـوي وهـو أحـد املقـربيني  − ٢

 F١E.ًجدا من العائلة احلاكمة الوالة
من نسل عريب وهـم ستان ّ لروالةالصفوي بأن ) ّعباس األول (هَارخ وكتب الشا − ٣
ِعراب املهاجرة وكان لديـه شـجرة وينسـبهم إىل السـادة اإلرشاف مـن العبـاس بـن من األ

الوايل غالم رضـا قـيل  بإسم ًوكتب النسب املذكور بدءا. ً أصال“عيل ابن أيب طالب 
 .خان بن حسني قيل خان الفييل العلوي

 السـيد حسـني قـيل خـان إىل ِذكر أحد النسابة جعفر خيتال لديه شـجرة وينسـب − ٤
الفييل العلوي منصوربن أبو احلسن الديباق بن أمحد العجان بن حسني بن عـيل بـن عبـد 

 F٢E. “اهللا بن حسني بن محزه األكرب بن عبد اهللا احلميد بن العباس بن عيل
وقد تضاربت آراء الباحثيني واملسترشقني حـول حقيقـة أصـل احلكـام والـوالة  − ٥

ّـبـأهنم ـمـن ) ـكـرزن. ن. ـجـورج(وـجـاء راي ) هـنـري راولينـسـون(ؤـلـف فـمـثال ذـكـرهم امل
العربية العراقية األصـيلة التـي كانـت ) روبية(رجع أصوهلم إىل عائلة تاالعراب املهاجرة 

 F٣E.تسكن وتقيم يف مناطق غرب هنر دجلة
                                                 

َّلقـد ذكرتـه يف صـفحة املـزارات أن السـيد بـن احلسـن بـن عبـد اهللا األعرجـي املـدفون يف منطقـة  )١(
 ٤٤٨االعرجـي ص ). رض(ألعرجـي ية مقام عيل الصالح ابن احلسن بن عبد اهللا اُالكرد) بشتكوه(
− ٤٤٩. 

 .٢٩٩ ص ١قال عنه ألنسابة واملؤرخ املحقق الطهراين يف نقباء البرش, ج  )٢(
 .١٥٤ ص ٤اعيان الشيعة ج: حمسن األمني )٣(



 ٢٧١  المرحلة التاريخية لنضال وكفاح الكُرد الفيليون وإقامة دولتهم]:٨[الفصل 

 

وهناك رأي آخر ينسبهم إىل العوائل العربية األصيلة التي كانت تسكن وتقيم يف  − ٦
ّق بالد األعاجم العراقية األصيلة وغرب هنر دجلة والفرات والوسط وثبت أهنـم مـن مناط

 .قبيلة ربيعة العراقية
ّذكرالنسابة املؤرخ الكبري صفي الدين حممد بن تاج الدين عيل املعروف بـأبن  − ٧

قبل امليالد يف كتابه املعروف األصيل يف أنساب ) ٧٠٩(الطقطقي احلسني املتويف سنة 
ُيني الذي مجعه وحققه السيد مهدي الرجائيالطالب   ماذا ذكر صفي الدين?.ُ
ذكرألنسابة املؤرخ العالمة السيد جعفر االعرجي احلسيني النجفـي البغـدادي,  − ٨

 إىل عيل الصالح بن عبيد اهللا بن احلسني األصغر بن اإلمام عيل زيـن هباختصار يرجع نسب
) نقـبــاء اـلــبرش(حـقــق الطـهــراين يف  ذـكــر العالـمــة النـســابة اـملــؤرخ امل“العاـبــدين

ّأـنـه ـعـامل خـبـري ونـسـابة مـعـروف ومؤـلـف ـكـذلك حـسـن الـسـليقة وقـيـل عـنـه .٢٩٩ص١ج ّ
ّ أنه عامل خبري ونسابة فاضـل ١٥٤ص ٤ج )اعيان الشيعة(العالمة السيد حمسن األمني يف

) كشـف االرتيـاب(ّومؤلف, وقيل عنه العالمة النسابة السيد املـرعيش النجفـي يف كتـاب 
والنـسـابة املـعـروف واـملـؤرخ الـسـيد ,١٣٨ ص ١طـبـوع يف مقدـمـة لـبـاب االنـسـاب ج امل

يف ) نفحـة بغـداد(ُجعفر االعرجي احلسيني البغدادي وهي سنة وفاة والده وذكر يف كتابه 
 ّالفيليـة الشـيعية پشـتكوه نسب االعرجية االجماد الذي ترجم فيه نفسه, وتـويف يف منطقـة

 .١٢٩٤يف عام  إيران وسكن)نفحة سافر(به هـ ذكراملؤلف يف كتا١٣٣٢سنة 
ية وقرأ فيها أصـول الفقـه عـىل يـد الكثـري مـن العلـامء ُكردال منطقة كرمانشاه َوسكنه

, وألف الكثـري مـن الكتـب العلميـة واتصـل بجميـع االعيـان والـوزراء واألمـراء والعلـامء
ولرسـتان  پشتكوه ةوتزوج هناك بابنة الوايل السيد غالم رضا خان الفييل العلوي يف منطق

 .ُوكان له ذرية مباركة أكثرهم من بنات الوايل) امريجنك(ولقب
يف اجلـزء الثـاين مـن كتـاب  ذكر العالمـة ألنسـابة السـيد جعفـر االعرجـي احلسـيني

الـدر املنـتظم يف انسـاب العـرب (وكتـاب ) املرسوم بمناهل الرضب يف أنساب العرب(
رسـتم, , ّكأن لديه رجلـني, د موسى بن احلسنيكان يعمل عند الوايل أحد السي). والعجم
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ًوعـبـاس, ـكـان عـنـد اـلـوايل يعـمـل الـسـيد احلـسـن غـيـورا ـجـوادا حريـصـا ويكـتـب العربـيـة  ً ً
 ).حسني قيل خان الفييل(والرتكية ويعمل عند الوايل السابق 

ًوبعد فرتة وفاته صار يعمل كاتبا عند ولده السيد  , ثـم تـوىل نقابـة )غالم رضـا خـان(ِ
ُ فاسـتمر هبـا سـنتني ثـم عزلـه F١E.قام عيل الصالح ابن احلسن بن عبد اهللا االعرجمشهد وم ّ

عن النقابة واستبدله بالسيد فتح اهللا بن بياض القمي, وطلب منـه ألجـل الكتابـة والتـأليف 
وكـان يسـكنها  .هـ١٣٣٠ية يف سنة ُكردالفامتنع من ذلك وارحتل إىل قرية منطقة زرباطية 

ُوامـا موضـع قـربه بـني اجلبـل . بـدرة وجصـان احلدوديـة العراقيـةوهي مـن توابـع منطقـة 
ُ فجدده الـوايل السـيد غـالم F٢Eوالريف ومقام عيل الصالح ابن احلسن بن عبد اهللا االعرج 

وي وحسني قيل خان بن وحيدر خان بـن حسـن خـان الفـييل العلـّ لرستان رضا خان وإيل
 .ةًفرصف يف تعمريه أمواال كثري

يـة ومـنهم بيـت آل ُكردالوأغلـب نسـلهام يف منـاطق خـانقني . افومن السادة اإلرش
 F٣E. نعيم, والسادة الرفاعيني

:אאאאא÷
אאشتكوهپא،: 
 .بري حسن مدفون يف منطقة زنجرة − ١
 . يف منطقة رودبار غربّسيد حممد مدفون − ٢
 .سيد عيل وسيد عباس مدفون يف منطقة رود بار غرب − ٣
 .شاه قنرب مدفون يف منطقة زنكوان شريوان − ٤

                                                 
كتاب كشف االرتياب املطبوع يف مقدمـة لبـاب األنسـاب : العالمة النسابة السيد املرعيش النجفي )١(

 .يل آية من آيات اهللا الباري يف هذا العلم الرشيفنسابه معروف جل١٣٨ص ١ج
هــ منطقـة الكاظميـة وهـي سـنة ١٢٧٤السيد جعفراألعرجي احلسيني البغدادي ولد يف بغـداد عـام  )٢(

 .وفاة والده
 .٤٤٩ − ٤٤٨مناهل الرضب يف انساب العرب, ص : السيد جعفر األعرجي )٣(
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 .سيد عباس مدفون يف منطقة شريوان − ٥
 .سيد حسن مدفون يف منطقة شريوان − ٦

 )كتاب مناهل الرضب يف أنساب العرب(ويف نفس املصدر يف 
 : ووجودهم كام ييلُكرداليذكر الساده 

 ).بندنجني(ية ُكردال السادة يف منطقة منديل ٢٥٣ − ١٠راجع صفحة  − ١
 .وجستان) با درايا(ية ُكردال السادة يف منطقة بدرة ٢٦٠ − ٣٤٣راجع صفحة  − ٢
 ).قرمسني(ية ُكردال السادة يف منطقة كرمانشاه ٢٨٠راجع صفحة  − ٣
 .يةُكردالنشاه  السادة يف منطقة كرما٣٠٥راجع صفحة  − ٤
 .ية يف لرستانُكردال السادة يف منطقة بروجرد ٣٥٣ − ٣٤٩راجع صفحة  − ٥
 .يةُكردال السادة الرفاعيني يف منطقة خانقني ومنديل ٤٤٨ − ٤٤٩راجع صفحة  − ٦
 . السيد الذي هاجر من كرمانشاه إىل النجف٤٥٨راجع صفحة  − ٧
سـيد حسـني قـيل خـان الفـييل الّ لرسـتان  ذكـر وايل٤٧٨ − ٤٧٩راجع صـفحة  − ٨
 .العلوي
  أـسـم الـسـيد ـكـان كاـتـب العربـيـة والرتكـيـة يعـمـل عـنـد وايل٤٩٥راـجـع ـصـفحة  − ٩

وكتـب املؤلـف وتشـجري األسـتاذ كامـل سـلامن اجلبـوري يف . عاش يف زرباطيةّلرستان 
 F١E).الروض املعطر يف تشجري حتفة االزهار(الكتاب 

وكتـب  F٢Eالعلويـة ّالفيليـة ُكـردالرون شـجرة بإرشاف مركـز نرش الـرتاث املخطـوط, يـذك
ـدان واملـحـال( ـذكرون F٣E.٢٣١املجـلـد الـثـاين ص) األـمـاكن والبـل ـردال ـي ـة ـُك ولرـسـتان  ّالفيلـي

يف كرمانشـاه  ّالفيلييـون ُكردوبشتكوه الشيعية ووجودهم يف عراق األعاجم ومزرعة وأرايض لل
 .٢٣١ ص٣منها البختيارية جو) يةُكردالالشعوب والقبائل والطوائف (وكتب.يةُكردال

                                                 
 .يف تشجري حتفة االزهارالروض املعطر : األستاذ كامل سلامن اجلبوري )١(
ّالكرد الفيليون يذكرون شجرة : مركز نرش الرتاث املخطوط )٢(  .٢٤٣ − ١٣٨ − ٢٣١راجع صُ
 .٢٢٨ − ٥٥ − ٢٣١جملد الثاين, ص : األماكن والبلدان )٣(
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 F١Eالعلوية املباركة  ّالفيلييون ُكردالشجرة ونسب الذين حكموا خوزستان والوالة  


١(א(

                                                 
 .١٧٣نظره عىل إيالم, ص ) ١(الوثيقة رقم : أيرج أفشارسيستاين )١(
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
العلوـيـة  ّالفيليـيـون ـُكـردالشـجرة ونـسـب العواـئـل الـذين حكـمـوا خوزـسـتان والـوالة 

 F١Eاملباركة

 
٢(א(

                                                 
 .١٧٤نظره عىل إيالم, ص ) ٢(الوثيقة رقم : أيرج أفشارسيستاين )١(
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  الفيليني العلوينيُكردالعشرية عيل شريوان  شجرة ونسب
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 شجرنامه عيل رشوان


٣(א(
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 وثيقة أخرى يف نسب عشرية عيل شريوان العلوي


٤(א(
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אא:
والـعـرب الباقـيـة, والـعـرب اعـتـاد املؤرـخـون أن يقـسـموا الـعـرب إىل الـعـرب الباـئـدة 

ّ, أما العرب العاربة فـإن نسـبهم )املستعربة(والعرب ) العاربة(الباقية يقسمون إىل العرب  ّ
ومـوطنهم, كـام يقـال ) قحطان بن عامر بن سالخ بن ار فخشذ بن سام بن نـوح(يرجع إىل 

 .اليمن
 بـن ادد مـن عدنان( فهم يعرفون بعرب الشامل وينسبون إىل F١Eّأما العرب املستعربة

ولد نابت بن اهلميسع بن تيمن بن قيدر بـن إسـامعيل بـن إبـراهيم, أو املعـديون مـن ولـد 
ّ, وقد سموا بالعرب املستعربة ألن إسامعيل عنـدما نـزل مكـة كـان يـتكلم )معد بن عدنان ّ ّ ّ

ّعلام أن لغة أباه إبراهيم عـىل مـا أعتقـد مل تكـن العربانيـة(ّالعربانية   ّ, فلـام صـاهر جـرهم)ً
ّاليمنية تعلم اللغة العربية منهم, وأهم القبائل التي تنسب إىل إسامعيل بن إبراهيم  قـريش (ّ

ّ, كام أن النزاريـة ال خـالف بيـنهم أن إبـراهيم مل يكـن )وهوزان املتفرعة من ربيعة ومرض ّ
ّعربيا وال إسحاق ابنه, وكذلك احلال مع ابنه اآلخـر إسـامعيل الـذي يعتـرب أول مـن نطـق  ً

ة من أبنائه, والنزارية هم ربيعة ومرض, وهم من ولد إسامعيل بن إبراهيم وال خالف العربي
 .يف ذلك بينهم

ّوهنا البد من ذكر مالحظة مهمة وهي أن النبي إبراهيم  ّ مل يكن عربانيا ألنه من “ّ ً
ّأهل العراق, وأن زوجته كانت قبطية علام أن اسمها  , F٢Eي رصيـحُكـردوهو اسـم ) هاجر(ًّ

 ًل هنا هو كيف يكون إسامعيل عربانيا?والسؤا
ًنجده اسام معربا من كلمة ) نزار(وعند العودة إىل االسم   والتي تعني يةُكردال) نسار(ً

ال معنـى ّية ألن الكلمة ُكردفهي احتامل ) معد(ًحتديدا, وكذلك احلال كلمة ) ّظل اجلبل(
                                                 

ـداد, )١( ـي, بـغ ـة ســلامن األعظـم ـاريخ اإلســالمي, مطبـع ـييل, حمــارضات يف الـت , ١٩٦٩ رشــيد اجلـم
 .٣١ص

, رشكـة التجـارة والطباعـة ٢طه باقر, مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة, حضـارة وادي النيـل, ج )٢(
 .٢٤٤, ص١٩٥٦املحدودة بغداد, 
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ّدنا امليـديون, ألن التواجـد وهـذا اسـم أجـدا) مـاد(ّ فإن االسـم يكـون هلا يف اللغة العربية
) الفاريس(ي يقع بني خليج اإلسكندرونة عىل بحر املتوسطة وإىل اخلليج الباريس ُكردال

ّحيث بندر حصار وبندر ديلم, علام أن الوجود ال ي القديم كان أوسع من ذلك بكثـري, ُكردً
ّوملا كان النبي الكريم حممد  ّي أنـه يعـود ّ فإن ذلك يعن“ يرقى بنسبه إىل إبراهيم ÷ّ

ّ, ألن النبـي إبـراهيم ّالفيليـةً وحتديـدا الرشحيـة يـةُكردالّبأصله إىل األمـة   هـو مـنهم “ّ
 .“وكذلك احلال مع السادة العلوية الذين هم من نسل اإلمام عيل بن أيب طالب 

 واملعروفـة ُكـرد تزوج من بنت كرسى يـزد “ّولكن الفرق هنا أن اإلمام احلسني 
 ُكـردي فـييل مـن األرسة الساسـانية, وقـد رأى الُكـردو آخر شاهنشـاه  وهF١Eباسم شهربانو

 وارثني للعرش الساساين, وهذا الشـعور “يف أوالد اإلمام احلسني ) البارسية (ّالفيلية
ّالوطني يفرس لنا تعلق   وأبنائه من بعده, وظهـور مـذهب التشـييع “ باإلمام عيل ّالفيليةّ

 : بالشكل التايل’ّئمة االثنى عرش ي األُكردّبينهم وقد رتب الشاعر ال
ـعـه ىل ـهـه م ـحـه ـسـه ن حوـسـينيش ـيـاور باـبـــــــه ئيامـمـــــــان بـيـــــــوت ـبـــــــاور
ـــه خــــاترگجــــه عفــــه ر وموســــى  زه يـنـــو لعاـبـــدين موـحـــد ـمـــه د ـبـــاقر ريـن

ـــو لر ـــىـچـــعلـي ـــه ـق ـــه د ـت ــى ا موـحـــه ـم ــى ـشــه ـق ــه ـي ــه تاـن ـخــاس ـشــان بزاـن
ــه ـســكرى ــى ـحــه ـســه ن ـع ــو لنـق  ـبـــاور ـكـــرىّـمـــه ـهـــدى والـســـالم ـبـــا علـي

אאُكردא:
, وهنا سـنبحث عـن أصـل األسـم يف الغـة ’ّهو اسم النبي الذي يعد أيب األنبياء 

الكردية وليس يف اللغات األخرى , إن اإلسم يف اللغة الكردية يتكـون مـن مقطعـني مهـا 
ملقطـع الثـاين يقصـد وا)  املتقـدم–األخ (فاملقطع االول يراد منـه ) هيم−هام( وF٢E)ابرا(

                                                 
, الدولـة العربيـة, ١اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعـي, جحسن إبراهيم حسن, تاريخ  )١(

 .٣٢٢, مكتبة النهضة املرصية, القاهرة, ص١٩٦٤, ٧ط
 .٧٤, ص١٩٨٧, مطبعة جامعة صالح الدين, ١ طه باقر وآخرون, تاريخ العراق القديم, ج)٢(
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أخ اجلمهـور أو مقـدم اجلمهـور أو أخ الكـل أو (, وهبذا يصـبح معنـى االسـم )الكل(منه 
, وقد تطـور االسـم )براييم(ويف اللغة الكردية املعارصة فإن االسم يلفظ بصيغة ) اجلميع

 ).بله(, كام وخيترص إىل صيغة ) هبرام(إىل صيغة 
شـتان القديمـة يف اإلقلـيم ُكردإىل سـكنة ) اهيمبراييم, هبـرام, بلـه, إبـر(أرسل النبي 

ّالذي يتشكل من السهل الرسويب يف وسط ) ستان, إيراقستان عراقگايرا(املعروف باسم 
وجنوب ايراقستان وسكان تلك الفرتة كانوا من الشعب السومري وهم جـزء مـن الشـعب 

رش للسـومرين, يف تلـك ّ التي تعد النسـل املبـاّالفيليةّي املعارص والسيام الرشحية ُكردال
ّالفرتة مل يكن هناك وجود للسـاميني أو العـرب عـدا مـدة حكـم اآلكـدييني كأقليـة حاكمـة 

ّسـنة, أمـا الفـرتة التـي ظهـر فيهـا النبـي ) ١٤٠(ّملـدة تصـل إىل ) ايراقستان(سيطرت عىل  ّ
ملرص ـمـع ) اهلكـسـوس(وـهـي ـفـرتة حـكـم ) م.ق١٩٠٠(ّفإـهنـا تـقـع ـضـمن ـعـام ) ـبـراييم(
ّ متثل عمر النبي سنة) ١٠٠( ّقبل انتقاله إىل مرص, ويف تلـك الفـرتة ظهـرت عـدة ) براييم(ّ

م, . ق١٩٤٥ ـ ٢٫٥١سـاللة اور الثالثـة بـني (كيانـات حكمـت يف السـهل الرسـويب منهـا 
م, ساللة . ق١٨١٠ـ ١٨٦٥م, ساللة أوروك السادسة بني .ق١٦٩٩ـ ١٩٦١ساللة الرسا 

ّ هناك احتامل كبري أن والدة النبـي ,)م.ق١٥٩٤ـ ١٨٩٤بابل األوىل حكمت بني  ) بـراييم(ّ
ّكانت يف إحدى هذه اإلمارات احلاكمة علام أن هناك احتامل حـول مكـان مولـده هـو يف  ً

سوسـيانا ـ السـوس ـ كـوثى القريبـة مـن مدينـة بابـل, (إحـدى مـدن تلـك الـدويالت وهـي 
لكـن هـذا ) وفگـرگوت, عگرگوفت, ئـاگر گّهناك احتامل أنه ولد يف مدينة رئا) الوركاء

ّالرأي بحاجة إىل أدلة مقنعة علام أن احلاكم الـذي أمـر بحـرق النبـي  ّ ً كـان اسـمه ) بـراييم(ّ
حيـث قـام اسـمه ) دييهاك, الضـحاكژيدهاك, اژا(ّويقال إنه عامل للحاكم ) نمرود, نه مر(
ّ وتم وضع النبي F١E )منجه نيك, منجنيق(بعمل آلة ) هيزن( ّلنّار أمـا فيها لرميه يف ا) براييم(ّ

                                                 
/ أنـا(ية يكون معنى االسـم وبالعرب/) نيك/جنك/من(ية معربة وأصلها ُكردمنجنيق كلمة : تعريف )١(

 “ي لرمي النبي إبراهيم ُكردال) هيزن(, وهي األداة التي صنعها )اجلديد/ املقاتل أو املحارب
, اليهـود ٧ب, مفـرج, موسـوعة عـامل األديـان ج.معناه القوي أو العزيز, ط)هيزن(يف النّار واالسم 

= 
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ّي الشك فيه وهو اليوم اسـم ُكردكام ورد يف القرآن الكريم, واالسم ) ازر(اسم أباه فكان 
, وقد )أي الرمحن) ارس(وأصل التسمية سومري ) أزربيجان(ية تعرف باسم ُكردملقاطعة 

فيـصـبح االـسـم ) ـمـزدا(الـتـي ـتـأيت ـمـع كلـمـة ) ي املـيـدي اـهـورـُكـرداـصـبح االـسـم يف ال
ّملوىل احلكيم, كام أن أسامء زوجات النبي ا) اهورامزدا( سارة, هاجر أو (ية ُكرد) براييم(ّ

 . وأبنائه وأحفاده“ّية النبي إبراهيم ُكردّونكتفي هبذه األدلة عىل ) اجر
אא“:

ّ, اـضـطر إـبـراهيم إىل )ـشـيكيم ـ ـنـابلس(بـسـبب اـجلـدب والقـحـط اـلـذي حـصـل يف 
ّ, هنا البـد مـن حتديـد هـذه الفـرتة ملعرفـة الـدول F١Eهلكسوساهلجرة إىل مرص يف عهد ا

ـة تشــري إىل أن  ـذاك, إن املصــادر التارخيـي ـت موجــودة آـن ـي كاـن ـل والشــعوب الـت ّوالقباـئ ّ
 يف ســوريا, ومنهــا تغلغلــوا إىل مرص F٢E)م.ق١٨/١٧(اهلكســوس ظهــروا يف القــرنني 

ّوقد اسـتمروا يف حكـم مرص مـد) م.ق١٧٣٠(واستوطنوها يف حدود  ة قـرنني مـن الـزمن ّ
ـراهيم F٣E)م.ق١٥٨٨ـــ ١٧٨٨( ـي إـب ـال النـب ّ, إن انتـق ـؤالء “ّ ـد ـه ـان يف عـه  إىل مرص ـك

اهلكـسـوس وعلـيـه ـسـتتم مقايـسـة ـفـرتة حـكـم ـهـؤالء ـمـع ـفـرتة احلـكـم يف وـسـط وجـنـوب 
ّوهـي فـرتة والدة ونمـو النبـي إبـراهيم ) سـنة١٠٠(العراق, مع العودة بحـدود  ّ ألنـه “ّ

 .كان عمره قد قارب املئة سنة حسب املصادر التارخييةعندما انتقل إىل مرص 
ً, وكـان نمـرود عـامال للزدهـاق والـذي كـان )نمرود بن كـوش(وكان مولده يف عهد 
ّ, أن “ّ, واـلـذي يؤـكـد تـلـك الـفـرتة الـتـي وـلـد فيـهـا إـبـراهيم F٤Eمرـكـز حكـمـه مديـنـة باـبـل

                                                                                                                              = 
 .٣١ص

 .وادي النيلطه باقر, مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة حضارة  )١(
 .٧٢ّابن األثري, الكامل يف التاريخ, املجلد األول, دار الكتب العلمية, بريوت, ص )٢(
 .٣١, اليهود, ص٧ب مفرج, موسوعة عامل األديان, ج. ص )٣(
فرج به صمه جى, كنوز املتحف العراقي, املؤسسة العامة لآلثار والرتاث, وزارة الثقافة واإلعالم,  )٤(

 .١٨, ص١٩٨٧بغداد, 
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 وعنـد F١E)م.تاسـع عرش قال(ّالتحقيقات التارخيية تدل بشكل عام أن مولده كان يف القرن 
ّمراجعة تاريخ وسط وجنوب العراق نجد أن الدويالت التي كانت حاكمة يف تلـك الفـرتة 

 :هي
ـــ ٣٫٥١(ـسـنوات ـبـني ) ١٫٨(ـــ ـسـاللة اور الثالـثـة, ـعـدد ملوكـهـا مخـسـة حكـمـوا ١
ّ, حيث هناك احتامل حول والدة النبي يف تلك )م.ق٣٠٠٣ـ ٣١١١(, أو بني )م.ق١٩٤٥

 . هناية حكم هذه الساللةالفرتة أو يف
ـــ ١٩٥٧(ـسـنة, ـبـني ـسـنة ) ٢٦(ًملـكـا حكـمـوا ) ١٥(ـــ ـسـاللة ايـسـن, ـعـدد ملوكـهـا ٢
 ).م.ق١٧٩٤ـ ٢٫١٧(أو ) م.ق١٧٣٢
أو ) ١٦٩٩ــ ١٩٦١(سنة, ) ٢٦٤(ًملكا حكموا ) ١٤(ـ ساللة الرسا, عدد ملوكها ٣

 ).م.ق١٧٦٣ـ ٢٫٢٥(
 ).م.ق١٨١٠ـ ١٨٦٥( حكموا بني) ٥(ـ ساللة اوروك السادسة, عدد ملوكها ٤
ــ ١٨٩٤(سـنة, بـني ) ٣٠٠(ًملكا حكمـوا نحـو ) ١١(ـ ساللة بابل األوىل, ملوكها ٥
 ).م.ق١٥٩٤
) ١١(ًتسمى أيضا ساللة بابل الثانية وعـدد ملوكهـا (ـ ساللة القطر البحري األوىل ٦

 ).م.ق١٧٤٢(سنة وبداية حكمها سنة ) ٣٦٨(ًملكا, حكموا 

                                                 
 .٩٤املسعودي, التنبيه واإلرشاف, دار ومكتبة اهلالل, بريوت, لبنان, ص )١(



 

 
 تاسعالفصل ال

ية القديمة وشكل حياة ونمط العادات كُردالعشائرالقبائل وال 

 والتقاليد القديمة

:אאא
 َمناضـلةَأمـة عريقـة ي وهـم ُكـردالإحدى املكونات األصيلة لشعبنا  ّالفيلييون ُكردال

 .يُكردالوهلم دورهم املشهود يف حركة تاريخ النضال 
ـسـتان ُكرد نقـطـاعهم اجلـغـرايف ـعـنوـيـل ـهـو أطـعـرب زـمـن اـشـكال نـضـاهلم  وـسـبب

كثـري ال بعـديـة عنـدهم وُكردال روح األخوة ِن هذا البعد مل يلغمغم بالرالعزيزة وولرستان 
 .تارخيهم وكينونتهم جرت من أجل جرهم إىلالتي من املحاوالت 

ِإذا أردنا أن نتحدث عن هذه يـة فنحتـاج إىل طاقـات وكشـف ُكردال القبائل والعشائر ْ
 العشـائر يف هـذا ِ نعلـم قيمـة هـذهُالكثري من الوثاثق لـتقيص احلقـائق والبحـث ونحـنعن 

ُالوطن الكبري ونقر بأن كل ما كتبته  العـراق وإيـران  يسـري يفٌجزء  يف هذا الكتاب ما هو االّ
 .ْرَُخوبعض الدول األ

لعصـور  يف اَ مـن التقلبـات العديـدةَ األمة إال القليل ألسباب كثريةِوما ندرك من هذه
بعـض األخـوة مـع تعـاون بالمـن بطـون الكتـب التـي وقفنـا عليهـا  ُوقد مجعـت. َاملختلفة

 .ملراجعة املصادرواألخوات 
:אא

ّنـطـالق األول ـمـن البـحـث يقودـنـا إىل ـجتـاوز أخـطـاء اـملـايض الـتـي أدت إىل قـهـر اإل ّ
ِلنتـائج املرتتبـة عـىل هـذه األخطـاء, ًجمموعة من أمتنا بناءا عىل تقديرات سياسية وتغري ا

يـة التـي تتكـون مـن ُكردالفوحدة حياة األمة . ٍواألمة يف واقعها وحدة متامسكة صلبة قوية
ًوحدة املصلحة واإلرادة جتمع جممل العنارص البرشية املتفاعلـة لتشـكل مزجيـا سـالليا  ً َ َ ّ
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 .ًمتجانسا
َ املوجـودة يف البيئـة الطبيعيـة  ضمن الواقع التارخيي دخلوا يف وحدة احلياةُكردالو

ّحتى أهنـم يف الـزمن . َلألمة وشاركوا بانتامئهم للبيئة يف رسم اخلطوط احلضارية األوىل ّ
ِاإلسالمي املتأخر كانوا حاكمني للمنطقة وال هيمنا يف هذه العجالـة بحـث التفاصـيل بـل 

ًنرجح أن يكون ذلك بيان جمزي ويؤدي بنا حتام إىل معرفة احلقيقة ْ. 
 :ية الكربى فهيُكردالأما فروع وعشائر 

 كرمانج − ١
 )اللر (ّالفيلية − ٢
 گلهر − ٣
 گوران − ٤

ِ تدخل ضمن هذه الفروع وال تزال هـذه األقسـام القديمـة معروفـةوهناك فروع أخر ِ .
الـذي كـان يـدعى حيازهتـا بحـذافريها وال تـزال ِلعراق من هذه األقسام الكبريه, ونصيب ا

 ال ً العـراق وتركيا,وسـورية حتـوي جـزءاإلسـالمية قـد تفـوق إيـران يفهناك أقسام كربى 
 F١E.يستهان به
 :شهرزور الطوائف  وذكر

 .هي الكاللية املعروفة. اجلاللية − ١
 .يريد ما نسميه بازيانا. الباسيان − ٢
 .ال تعرف وتنسب إىل مروان بن احلكم األموي. احلكمية − ٣
 .ًفاال يزال املوطن معرو. السولية − ٤

ًأيضـا واللفـظ العـريب صـحيح ) سـيول(وكان من أقضية لواء السـليامنية وينطـق هبـا 
 قرية, وجـاء ذكـر ٢٦حدود ) سياحتنامه(واآلن حيتوي عىل قرى كثرية عدد منها صاحب 

 َاملعروفة بمكاهنا يف كتاب مسالكِهذه القبيلة 
                                                 

 .٢٥١ دراسة سوسيولوجية, ص ُالكرد: باسييل نيكيتني )١(
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ا األـسـتاذ أـمـني  وذكرـهـF١E).الـسـياحتنامة(ـكـام يف كـتـاب ) الـسـيولية(األبـصـار بلـفـظ 
 :َ وعده صاحب مسالك األبصار من قبائلهمF٢E,زكي

 الكورانية − ٥
 الكاللية − ٦
 ّالفيليةاللرية يعني  − ٧
 بابريية − ٨
 اخلونسة − ٩

 السورانية − ١٠ 
 السيولة − ١١ 

 )الفرناوية(الفرياوية أو  − ١٢
ـن مســالك اإلبصــار أ − ١٣ ـب أخــرى ـم ـذلك جــاءت يف نســخ كـت و احلســنانية وـك

 )خستانية(
 )غري منقوطه(اليافية  − ١٤
 املازنجانية − ١٥
 احلميدية − ١٦
 الزرارية − ١٧
 اجلوملركية − ١٨
 اهلكاري − ١٩
 بختية − ٢٠
 الداسنية − ٢١
 الدنبلية − ٢٢

                                                 
 .٢٥٤الشاهنامة حدود ص :الفردويس )١(
 .٣٨٢ستان, ص ُكرد وُالكردخالصة تاريخ : ّحممد أمني زكي )٢(



 ٢٨٦ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

:אאא
 .وقبائلهم احلارضه بصورة مفصلة نيّ الفيليُكردالوأما بحثنا يدور حول 

, يف ةي الشيعي الذي جيمعهم األرض والوطن والدين واللغة الواحدُكردالن والكيا
ِاملدينة او اجلبل والقرية بعينها, وتراعى فيه مجيع املصالح املشرتكة واملنـافع املتبادلـة 

 . بالشتاء والصيف يفيف رحلتهم
لة طة عقد تكون بني القرية ووسيلة تشكيلها من قبل القبياسويصح القول بأن هناك و

َـعـىل ـسـبيل املـثـال إذا ـحتـدثنا ـعـن القبيـلـة وعالقتـهـا بالقرـيـة وعالـقـة الـنـاس . أو العـشـرية
واألشخاص هبا, وإدارة شؤوهنا أو التعرف عىل أوضاعها وحاالهتا املعيشية واألستقرار 

ً حيثام حلت هلم احلياة كونت هلـا أسـام ُكردالوأما . يف تلك القرية من قبل القبيلة املعنية
ّيـة األخـرى حتـى ُكردالالـبعض مـن القبائـل  م إليهـاظع وتتكاثر بشكل رسيـع وتـنوتتوس, 

 :َتتكو ِن إمارة أو حمافظة كام هو احلال يف العراق عىل سبيل املثال
والـكـوت وهـنـاك يف بـغـداد مـنـاطق ,حمافـظـة دـيـاىل, وـخـانقني, وـشـهربان, ومـهـران 

 .بأسمهم
حالـة بـني احلـني واالخـر والقبائـل ِوال ختتلف هذه احلالة بني القبائـل والعشـائر الر

املتوطنة ومنهم الرحالة هم أقرب إىل العشائر العربية التي تكون يف ضمن جمموعهـا اىل 
 .القربى بني أفرادها

 منـذ ظهـورهم وحتـى ُكـردالكانت القبيلة وتفرعاهتا املختلفة هي النمط السائد عند 
. يـة إىل أيامنـا هـذهُكردالقـة العبايس, وظلت مستمرة يف بعض اجلهات مـن املنط العرص
ي يف مسـريته التارخييـة ُكـردالالتنظيامت اإلدارية التي قـادت ورافقـت املجتمـع  وكانت

) وحـدة اللغـة(تنظـيامت قبليـة واحتـادات عشـائرية تسـتند عـىل أسـس ثقافيـة  عبارة عـن
ىل , أي بعبارة أخرى هلا وحدة سياسية وليست نسـبية, قلـام تعتمـد عـ)جغرافية (وإقليمية
 .واألصل املشرتك الذي يالحظ يف القبيلة العربية النسب

يـة هـي قبيلـة أرض وليسـت قبيلـة ُكردالالقول بان القبيلـة  وعىل هذا األساس يمكن
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تتجول يف مواطن صيفية وأخرى شتوية, ويتجىل ) قرية(نسب, وهي أقرب يف أصلها إىل
ينتجعـون يف الشـتاء : ( بقولـهيـةُكردالحركـة القبيلـة  ًهذا واضحا يف إشارة ابن حوقل إىل

إال القليل فهـم عـىل حـدود الرصود, فأمـا أهـل  والصيف املراعي واملصائف واملشايت
 .فيام هلم من النواحي اجلروم فال يزلون وال يتنقلون بل يرتددون

ويعتقد الباحث أن سبب زيـادة رم البازنجـان واحـدة يف مصـنف االصـطخري ربـام 
طويلة ما بني تصنيف ابن خرداذبـة ملصـنفه املسـالك واملاملـك الزمنية ال يعود إىل الفرتة

, وبـــني كتابـــة االصـــطخري ملؤلفـــه مســـالك املاملـــك يف )م٨٦٤/هــــ٢٥٠) يف
املدة الطويلة أحدثت دون شك تغريات اجتامعية واقتصادية بـل  َ, وهذه)م٩٥١/هـ٣٤٠

ادة عـدد أفـراد , من حيـث زيـستانُكرد ي يفُكردالاملجتمع القبيل  وحتى سياسية يف بنية
 القبائل بـني املنـاطق ِإىل حدوث تغريات جغرافية يف مناطق نقل هذه ً القبائل, إضافةِهذه

يف فـصـيل ) اـجلـروم(فـصـيل الربـيـع والـصـيف, واملـنـاطق اـحلـارة  يف) الرصود(الـبـاردة 
 .للمستجدات السياسية والعسكرية يف هذا اإلقليم املضطرب ًاخلريف والشتاء, تبعا

ـالاملجتـمـع  ـل ردـُك ـن القباـئ ـري ـم ـدد كـب ـن ـع ـان يتـكـون ـم ي يف اـلـعرص األـسـالمي ـك
 ف قبيلة وعشريةآالهناك ستة :  سياحتنامه, يقوله يف كتاب) جلبيفأوليا(ويقول والطوائف 

 واملاء كلألًحياة التنقل والرتحال بحثا عن اشك ان معظم تلك القبائل تزاول   وال"يةُكرد
عتزاز بالشجاعة والنخوة وأكرام اإلها اخلاصة هبا كديكام كانت لدهيا قيمها وعادهتا وتقال

 .من يلجأ اليها
ّـيـة, فتحيطـهـا اجلـبـال الـشـاخمة ـمـن ـكـل ُكردالوأـمـا مـنـاطق ـتـاريخ وـعـادات العـشـائر 

اجلهات, سوى القسم احلنويب الغريب وهـذا القسـم ال يشـتمل إال عـىل هضـبات جتـري 
 .فيها العيون الدافقة

يـة ُكردالال يعـرف عـن القبائـل : ق يف مقدمـة الكتـابيقول الكاتب زرار صديق توفي
خالل العصور الوسطى اإل القليل فتكوين أنطباع عام وتصور شامل عن تارخيها ومراحل 
تطورـهـا واوـضـاعها الداخلـيـة اـمـر ـصـعب املـنـال, فاملعلوـمـات واألخـبـار الـتـي ختـصـها 
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ملصادر التارخييـة ًشحيحة ومبعثرة نظرا لعدم وجود مصدر تارخيي أصيل عنها وجتاهل ا
ية عديدة جائتنـا اسـامؤها فقـط, وهنـاك قبائـل ُكرد العامة لتارخييها, فهناك قبائل وطوائف

اخرى مل ترد اسامءها والدليل الوحيد عىل وجودها هو اعالمها املنتسبون اليهـا ونجهـل 
 ستثاء بعض املصادر فـان اكثريـة املعلومـاتإ اصوهلا وتارخيها ومناطق سكناها وبًمتاما

يـة جـاءت يف هـوامش االخبـار العامـة او يف سـياق حـديث املـؤرخني ُكردالعن القبائـل 
 والرحالة,

وذكر صاحب كتـاب مسـالك األبصـار وباألسـناد إىل علـامء عـراقيني مثـل احلكـيم 
 فقد وضح تاريخ العـراق F١Eّالفاضل شمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن ساعد األنصاري,

.  اجلليل السيد املربز, والسيد نظام الـدين احلكـم واألخـرينالعامل يف تلك احلقبة بمثل
 .والقلقشندي والنويري اعتمدو عليه وأخذوا منه الكثري من الروايات

ّمن ثم نرى صاحب كتاب الرشفنامه ومتأخر من رجال القرن العارش وأوائل احلادي 
ه التـي هـي أكثـر عرش اهلجري, وفيها توسع أكثر فكانت هي احلقبة األخرية بعد الرشفنامـ

ّغموضا لقلة املؤلفات اخلاصه هبا التي نستفيد منها يف التطور والتحول واالنتقال ً. 
ّوالعشائر احلارضة التي كانت هلا املكانه أالكيده يف تاريخ العراق ال يصح التهـاون 

 .هبا عىل اكمل وجه
َوهذه املسألة حتتـاج إىل الكثـري مـن الدقـة والكتابـة عـن القبائـل والع  يـةُكردالشـائر ِ

ُجديدة هلذه املسـألة والبحـث عـن القبائـل احلـارضه ومـا  حتتاج إىل إعادة صياغة ّالفيلية ِ
 F٢E.القديمة هي الصلة بني القبائل املوجودة

א:אאא:
البيـئـة واإلنـسـان وـمـا يـقـدمون ـمـن دالـئـل تارخيـيـة ـعـىل ارتـبـاط املجتـمـع ـبـاألرض 

                                                 
ّإيـران االزل حتـى العهـد :, ذكـره كريشـمن٣٣جتامعـي ص هبرام ولد بيكـي التـاريخ السـيايس واال )١(

 .٩٦ − ٩٧ّاإلسالمي ص 
 .٢٥ − ٢٤عشائر العراق, ص : عباس العزاوي العراقي )٢(
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التـي أوجـدت تقسـيامت متعـددة, فـاألرض كافـة والوطن, وبالرغم من الصيغ التارخييـة 
واإلنسان مها املقدمة الطبيعية التي نريد األنطالق منها لصياغة منهج عام لرؤيـة املسـألة 

 F١E.ًية عموما وباقي مسائلنا املصرييةُكردال
:אאאאאא

ًي لـه عـادات ومميـزات يتمتـع هبـا, وكـام ذكرناهـا سـابقا ُكردالَّاحلقيقية إن الشعب 
ً من حيث التنوع عىل امتالك األرض واملسكن والزرع وهم دائام يفتشون عن ُكرداليتميز 

 .ِي يوجد فيها املاء والزرع ألن هذه هي حياهتم وأصلهم وتارخيهمتالرض الا
 ألن القسـم F٢E.لوجيةواالعـتامد عـىل الصـفات السـايكمن الواضح انه يصعب علينا 

ـن الرحــل  ـردالّاألول ـم ـم يعيـشـون كاجلســد ـُك ـة احلرض وـه ـل الرحاـل  ينقـسـمون إىل قباـئ
فالقبائل الرحالة تعيش عىل األكثر يف الشامل ما بـني . ّالواحد, بعضهم يشد من أزر اآلخر

ّ وبصـورة عامـة أن الشخصـية F٣E.النهرين  فهـم يتحولـون مـن احلرض إىل يـة خمتلفـةُكردالَّ
ّألهنم يقضون الشتاء يف السهول يف بيـوهتم املبنيـة مـن الطـني, ويزرعـون األرض . رحل

 .ّيف موسم الربيع من ثم يرتكوهنا إىل البعض اآلخر اىل عشريهتم حيرسوها من العابثني
ًوهم يقطعون مسافات طويلة مشيا عىل األقدام, إذ ليس لدهيم من وسائط النقـل إ ال ٍ

ومنهم يذهب إىل اجلبـال مـع . الدواب أي احلمري والبغال, يذهبون هبا إىل مناطق أخرى
قطعاهنم ويشدون الرحال يف رحلتهم الشتاء والصـيف عـىل شـكل قافلـة صـوب اجلبـال 

) زاغـروس(يـة وعـىل سـفوح ُكردالاإليرانيـة للرسـتان سـتان ُكرد باجتاه احلـدود وأرايض
                                                 

 .١٤٤ ص ٤ملحات اجتامعية من تاريخ العراق, ج : الدكتور عيل الوردي )١(
صـل نالق. م. ة سـايكس وتأنظر إىل مقال.  وعشائرهم توجد معلومات قيمةُالكردوما يتعلق بتعداد  )٢(

 يف ـهـذا )ـجـور ـتـروترينيامل(وهـنـاك ). عرشة آالف مـيـل يف ـفـارس(ّالـعـام يف مـشـهد مؤـلـف كـتـاب 
 وكذلك العمل الكبـري الرائـع ١٤ − ١ ص ١٨٨٢سنة ٧ج   آسيا الصغرىُ كرد:الصدد أنظر الرتمجة

بطرسـبورغ,   الشـامليني اإليرانيني وعالقـتهم باخلالـدينيُالكردبحوثه عن )lerajلريج (الذي قام به
 .١٣ − ١ّ ج األول ص ١٨٥٠

 .٢٤٨,٢١٥,٢١٤ ٢١٣٬٣٩٥ ص٢ج  إيران وقضية إيران :كرزن .ن.جورج )٣(
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بني حياة التنقل وحياة اإلقامـة الثابتـة لـدهيم بشـكل عـام وأمـا ّالغربية, وهذا الفارق األول 
 .ًواما الرحل يفضلون القرى عموما احلرض هم سكان املدن

ي, ان حياهتم ومعاشـهم فهـم يتجمعـون يف جمموعـات ُكردالويظهر كتاب الراعي 
من أربعني إىل ثامنـني عائلـة ويعملـون عـىل نحـو تعـاوين يف الرعـي واإلدارة واحلراسـة 

ّالرتحال فيمضون الشتاء يف القرى الواقعة يف األودية املنخفضة فإذا حل الربيع ينتقلون و
ّاىل اجلبال املرتفعة ويقيمون يف اخليام ويتحركون عىل خط رحالت منتظمه يف الذهاب 

 .واألياب عىل مدى األجيال
عدون  يف موسم الربيع باحتفاالت واالستعداد للرحيل إىل اجلبال ويُكردالوحيتفي 

فر احلليـب ومعـه الطعـام ديد فـاملوايش تبـدأ بالتكـاثر ويتـوالوالئم ألستقبال املوسم اجل
االنتظار الشبيه باحلبس والـربد وشـح الطعـام ع واملبادلة, وينتهي الشتاء ومعه وفرص البي

ُيتبعه أكرب وأمجـل كـبش يف ) األوبايش(ة قافلة يقودها كبري القوم أويكون الرحيل عىل هي
ِويف رقبته جرس وكـراكيش, ويعـزف كبـري الرعـاة عـىل مزمـاره فتتحـرك ) نريي (القطعان

 بشكل منسـق وشـاعري, ويف أواخـر اخلريـف نَالقافلة عىل إيقاع العزف, ومتيش القطعا
 وتشكل تربية املوايش أسـاس احليـاة االقتصـادية, فهـي تـوفر. تعود املجموعة إىل القرية

 .الطعام واللباس والنقل والدفاع
 ُكـردالًملون أيضا بالزراعة احلقليـة لتـوفري الطعـام والعلـف, ويف بعـض منـاطق ويع

توجد زراعة متقدمة ولدهيم خربة متقدمة يف الري والزراعة وصناعة األثاث ومجع أنواع 
احلطب والتداوي والصباغة, ويبيعون ما يصنعون يف الصيف ألهـل املدينـة مـن دهلـران 

وطـنهم األم العـراق يف خـانقني والكـوت واملوصـل وإيالم والقسم اآلخر مـن بالدهـم و
ٌ قديام يعيشون يف حالة مزرية يرثـى هلـاُكردالوالعامدية و ٍوخيـيم علـيهم اخلـوف بصـورة  ً

وأمـا وسـائل احليـاة . خاصة يف األماكن التـي كانـت قريبـة مـن مضـارب القبائـل الرحالـة
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ّاليومية صعبة وشبه معدومـة مـن كـل النـواحي الطبيـة والصـحية  ووسـائل احليـاة مفقـودة ّ
 .كالتعليم واملدارس والكهرباء واملاء والنفط والغاز

ورزقـهـم املـعـييش مـعـروف ـهـو تربـيـة اـملـوايش الـتـي تـقـترص ـعـىل اـملـاعز واألغـنـام 
 .واألبقار والدجاج

 هلم عالقة طيبة مـع اهـايل املنطقـة وال يوجـد أي اخـتالف مـع البـاقيني الن ُكردالو
سـتان العـراق وهـم أبنـاء هـذا ُكردوّ لرسـتان ُكـرد والتقاليـد بـني هلم نفـس العـادات ُكردال

 .الوطن الواحد
َ تكاد تكون معدومة تقريبا يف هذه األيام ألسباب كثرية منهـا ُكردالوحياة الرحل عند  ِ ً

َاحلروب والتقلبات السياسية يف املنطقة, وقد أصبح يف الواقـع نصـف الرحـل ال ضـامن 
ً يومـيـة وـبـالرغم ان ـلـدهيم كالـبـا حتـمـيهم ـمـن اـلـذئاب ـهلـم وهـنـاك وـجـود آـفـات طبيعـيـة

 .ُترى الرجل حيمي حياته وحيمل السالح ويتوىل رحاله .والوحوش
َّثياهبن ومالبسهن اجلميلة املزركشـه بـألوان جليـة وزاهيـة وهـن  ين يرتدوأما النساء َ َ

َّحيمـلـن أطـفـاهلن بـشـكل ـمـدهش وحيمـلـن األواين املنزلـيـة وحاـجـات الطـفـل واحللـيـ َ ب ُ
 .والشاي واملغازل
ّوالشامل الغـريب حتـى أواسـط ّ لرستان سائده يف شامل ّالفيلييون ُكردالوكانت حياة 

ِالقرن السادس اهلجري حيث حتافظ القبائل الكبريه يف هذه املناطق عىل التقاليد العامـة  ُ
كة و حر إيران ِيف شهرزور وأصل هذه العشريه من) اجلاف( القبائل البعيدة كعشرية ذاتل

 .هذه القبائل هلا ظواهرعجيبة
 وحتـط رحاهلـا يف تقـفوهي ترحل يف النهار وتنام يف الليل وعند حمطات معينة و

 .أعايل اجلبال
ويف العــراق ال يــزال وجــود رحــل مــن خمتلــف القبائــل احلدوديــة يف الكــوت, 
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 .واملوصل وخانقني ومنديل ودياىل


אאאאאאא

:א
 :فالعشرية تتكون من طبقتني, األوىل

 .للدفاع عن أرضهم وعرضهم وماهلماملتصدون 
َ وكانت هذه الطبقة أيام الظلم الشاهنشاهي F١E,املزارعون الكادحون الرعية: والثانية ِ

ِوالعثامين وكانوا عرضة لالعتداء والرسقة ويسوقوهم كالعبيد َ. 
م صدام البائد حيرق األرض واحلرث والنسل ويعتدي عىل مجيع طبقات وكان نظا

 . والعرب والرتكامنُكردال: الشعب العراقي منهم
 الذين يعيشـون يف األقسـام الغربيـة يف اجلهـة الثانيـة مـن العـراق ُكردالوالبعض من 

ل الرحالـة ُوإيران واللر اليزالون يتمسكون بعاداهتم القبلية القديمة من حيث هجرة القبائـ

                                                 
سـم أوالثـاين .)الفالح أو املـزارع(ّ األول نيأن للكلمة معنيو) گوران(ـّ ما يسمى بًسم غالباوهذا اال )١(

 أن أصـل عشـرية )rwlenswnرولينسون(يعتقد و. العشرية التي تعيش يف القسم الرشقي من زهاد
جالنيـني مـن ديـار بكـر د وقد أتى السلطان مراد الرابع بالبال. الفيليةيهكلهورالعشرية ال من )گوران(

 بني اللهجـة داالختالف املوجوثأن م من غريب زهاو ١٦٣٩عام حوايل )الكلهوريني(ُحيث طردوا 
 .آلگورانية
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 F١E.وبساطة املسكن وامللبس والطعام
ً جـدا املتواضـعةُملست حياهتم ّ لرستان االسالمية يف منطقة إيران وعند زياريت إىل

 وبعـض الفـرش تواضـعُيف أروع ما يتصوره املرء, فحياة القروي تقترص عـىل األثـاث امل
م صـندوق خشـبي كبـري ًوغالبا ما يكون عنـده. والوسائد, واللباد الذي يغطي هبا األرض

ْدعون فيه جهـاز العـروس وأحتياجاهتـا, َوبألوان زاهية ومجيلة بنقوش تارخيية, ي) يزدان(
َّالسـجاد واألثـاث املنزليـة, كـاألرسة  لكثري مـن أنـواعاوهناك بعض العوائل الغنية متتلك 

ًا  جـدحمدودةوالكرايس وخزائن املالبس ذات املرايا, وتقترص أدوات الطبخ عىل اشياء 
ّمـثـل الـصـحون والطنـجـرة والكفـكـري والـسـكاكني, وـكـل بـيـت لدـيـه  ألن أكـثـر ) الـسـامور(ُ

 . الضيف يقدمون له الشايوالعراق عند جميئ إيران ية يفُكردالالعوائل 
) إالنـاره(أو)الفـانوس(والكثري من العوائل ليس لدهيا الكهربـاء فتسـتنري عـن طريـق 

ويف أكثـر األوقـات يسـتخدمون موقـد ) انزينالب(التي تكون بواسطة مصباح مملوء بزيت 
 ).اللوكس ملبة(زيتي غازي 

ًوكذلك جيلبون املاء من البئـر يعـود إىل حقبـة قديمـة جـدا كـام الحظـت ذلـك مـن 
 .وسائل الري والفالحة والزراعة, املستعملة ويستخدمونه لرشب املاء ولطهي الطعام

ساس عىل تربيـة املـوايش ألادرجة  بال فيها يعتمدونُكردالي يعيشها تونمط احلياة ال
 .والفالحة والزراعة يف القرى

ت آٍ بـأعامل هاـمـة وشـاقة كالعمـل يف املنـشـُكـردال يـقـوم  يف العـراقوأمـا يف املـدن
                                                 

يـة وهنـاك املئـات مـن ُالكردلباقون بقدر مـا يتعلـق األمـر باللغـة  واُالكردّشك يف العراق وإيران  ال )١(
ـراء واحلـكـام كاـنـت حتـكـم  ـذ عـهـد اـسـتقالل األـم ـة مـن ُالعـشـائر واالفـخـاذ والبـطـون, ـهبـذه املنطـق

ُاللر الكردمناطق ج ثاريـة,آلالقسم الرشقي للجمعية اومدونات ويف مقالة األكاديمي الدكتور مار . يةُّ
ي, ُالكـردُ بأنه هناك عنارص غريبة مـن حيـث الـدم يف الشـعب ًسلمنا جدال يتعلق لوم ١٩١٠سنة  ٢

َ ال تؤثر يف وجوده كأمة, ألن النظريات االجتامعية ترفض عالقة الـدم كعـنرص مـن َ الظاهرةِفأن هذه
 .العنارص التي تكون األمة
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مـن خـالل .  والطابوق واخلشـب واحلديـداألسمنتالنفطية يف حقول كركوك ورشكات 
قـد أصـبحوا مـن وم اس هلنواستقامتهم وتدينهم وكسبهم الثقة وحب ال جتارهبم احلياتية

 .أكرب التجار يف العراق
تزيـد عـن  نسبة كبـريةهناك الكثري من األطباء واملحامني واملهندسني وهم يشكلون 

حرموا من سلك اجليش العراقي مـن قبـل األنظمـة السـابقة وبعـد سـقوط صـدام . احلاجة
ـمتقدـمـةمراـكـز  ـُكـردال ـشـغلاملقـبـور يف الـعـراق اجلدـيـد  ي والرشـطـة  يف اجلــيش العراـق

 F١Eتهم ورشفهم وأستقامتهم,يًواملناصب الوزارية وكانوا دائام يتميزون بذكائهم وكفا

                                                 
 سهيلة عبد جعفر وزارة اهلجرة واملهجرين ّ الفيلية هالوزير )١(

اجلزء )مذكرايت يف العراق(ًوأيضا ساطع احلرصي.  عن مدن العراقِ احلسني يف كتابهعبد الرزاقوذكر 
, وذكره وليـد محـدي ٥٥٠ ص ١٩٦٨, دار الطليعة, بريوت, الطبعة األوىل ١٩٤١ − ١٩٢٧الثاين
عزيـز احلـاج .  وذكر د٢٣٤ ص١٩٩٢ستان يف الوثائق الربيطانية, مطابع سجل العرب ُكرد وُالكرد

 ٢٠٨ص١٩٨٤ة يف العرشينات املؤسسة العربية للدراسات والـنرش, الطبعـة األوىل يُالكردالقضية 
 ص ١٩٩٤وعوين فرسخ األقليات يف التاريخ العريب رياض الريس للكتب والنرش, الطبعـة األوىل 

٣٩٧. 



 

 
 شراعالالفصل 

ستان كُرد في الفيلية يةكُردالأصول وتاريخ القبائل والعشائر  

 الجنوبية

א:אא
َإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلن﴿ َ َْ ََ َ َ ََ ُْ ٍ َ َُ ِّ َّ َاكم شعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد اهللاَِّ ِ َْ َ َ َ ُْ ْ َُ َّ ِ ُ َُ َ َ ُِ َِ َ ً

ِأتقاكم إن اهللا عليم خبري َ ٌْ ِْ َ َّ ِ ُ َ َ﴾.F١E 
 واألنسـاب واأللقـاب يف ّالفيليـة يـةُكردالَإن دراسة أصـول تـاريخ القبائـل والعشـائر 

ـُكرد ـية ولـق ـات األساـس ـن األهتامـم ـد ـم ـراق تـع ـا الـع ـتان وبالدـن ـتان ولرـس ـذا ّـس د حـظـي ـه
ُاملوضوع باهتامم كبريعىل مدار التاريخ, فقد مجعت  الكثري مـن الكتـب واملصـادر منهـا ٍ

ً فـجـاء ـكـامال ,املـلـل والنـحـل واالنـسـاب وكـتـب اـلـرتاجم وأـسـتخلص منـهـا ـمـادة الكـتـاب
ُوشامال مجع بني دفتيه كل ما حيتاجه يف هذا املجال ّ ِ ً. 
ِلمـيـة ووـجـودهم يف ـهـذه املـنـاطق واحلـصـول ـعـىل الكـثـري ـمـن الوـثـائق واآلـثـار الع

 .اجلغرافية يف زمن الدولة اآلشورية والبابلية والعيالمية واخلالدية
 .هم من األقوام القديمة املعروفة يف احلضارات والدولة العيالمية ّالفيلييون ُكردالو

ًستان اكثر جماال للدراسات والبحوث والتنقيبات أجراها الكثري مـن ُكرد وكانت آثار ُ
 :ونذكر منها, ء اآلثارعلام

) ديكسـون(و ) ديـاكونوف(و ) بيلربيـك(و ) سـرتيك(و ) بيلك(و ) ليهامن هويت (
ِالذين جاءوا اىل تلك املنطقـة وكتبـوا عنهـا, وال تـزال هـذه اآلثـار موجـودة عـىل األرض 
واجلبال والقالع وقممها العالية وتعود ملختلف احلقب, والكثـري منهـا يعـود إىل مـا قبـل 

 .ريخالتا
                                                 

 .١٣سورة احلجرات اآلية  )١(
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ثبـت تارخيهـا وأجمادهـا, ويف القـرن توالبعض من دول العامل ليس لدهيا أي وثيقـة 
الثامن والقرن السابع قبل امليالد تؤكـد مجيـع الكتابـات السـاموية اخلالديـة عـىل وجـود 
ًمجاعات يف تلك املنطقة يعيشون بصـورة مسـتقلة ومنظمـة سياسـيا واجتامعيـا, وكانـت  ً َ َ

رتة بدائية أي جمتمع قديم وهـي يف مرحلـة التطـور ويـذكر امللـك  يف تلك الفُكردالحياة 
م وسـاق . ق ٧٢٢م . ق ٧٠٥الثاين الذي حكـم يف فـرتة ) رسجون ساركوزي(اآلشوري 

 F١E. ِبجيشه الحتالل مرص وأرمينيا وكلده
واألفخـاذ التابعـة هلـا املتواجـده يف  ّالفيليـة ونذكر أسامء بعض الطوائـف والعشـائر

 :العراق
١−א)(

ولـدهيم صـفات . من العيالميني القدامىوية فيلية وهم من األقوام القديمة ُكرد قبيلة
ومن القبائل التي .  كثرية وقصص بطولية شجاعة, وهم صادقون يف القول والعملةمحيد

وكانـت تابعـة ِنترشت يف العراق وتغلغلت بني القبائـل وهـذه ممـا جيـاور منـاطق كلهـور إ
) خـرم آبـاد(بـني ّ لرسـتان , ويف)زركـوش(يف أنحاء منديل وفروعها ) ره أولوسق(لقبيلة 

ّوورـكـوه أو بيـشـكوه حـتـى ـصـيمرة, وـهلـم تواـجـد ـقـديم يف الـعـراق ومنـهـا بـغـداد ودـيـاىل : ٍ
 F٢E.والكوت وميسان والديوانية والبرصة ومدينة السليامنية وأربيل وكركوك

ّوأماعـشـائرهم وـهـم ـكـل ) بجلوـنـد( ـمـري قالوـنـد, قالوـنـد ديركوـنـد, هباروـنـد,:  ـمـنُ
َركـرك ,زيتونـد,  مهاونـد ,حجتـى , رسـتمى,كاكاونـد ,كوشـكى ,تـيخن ,بريونـد ,َرورك ,َ

م ١٨٨٢ويف إحصائيات عام  إيران و يتواجدون يف العراق و. زنكنه, رماوند, قياس وند,
 F٤E.٤٠٠ بيـت, بـارجيلونلو ٥٠٠كوسـه للـر F٣E.  بيت١٠٠ بيت ستلو, وقتلو ٢٠٥٠يناهز 

                                                 
 .٢٤٥, ص ُالكرد: باسييل نيكيتني )١(
 .١٧٤ − ١٧٣ ص ٢عشائر العراق, ج : عباس العزاوي )٢(
 .١٨٢قبائل وعشائر خراسان, ص : السيد مرينيا )٣(
 .٨٨٩ − ٢٠٥معرفة اآلقوام اإليرانية, ص : هنري فيلد )٤(
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َواحلقيقة أن هذه القبائل كانت منترشة يف موطنهـا العـراق األم و وجودهـا إىل عمـق  متـدإِ
ِ عىل أساس أن بعض أفـراد هـذه ُكردالوال يوجب سلب عراقية هؤالء , ُكردالأرايض بالد 

 .احلدود واملناطق بأرسها كانت هلم يتنقلون فيها كيف ما شاؤوا القبيلة املوجودة خارج
وهي مدينة يف العمق العراقـي ) للدسكرة(رخ األصطخري عند ذكره كام أشاره املؤ

 F١E.قرب مدينة شهربان احلدودية
٢−א

ـدُكــردالأصــلهم مــن  ـواح عدـي ـترشون يف ـن ـني وهــم مـن ـران  يفة الفيلـي والعــراق  إـي
واألرض التـي يف . وأصـلهم خلـيط مـن بقايـا العيالميـني واللولـو يف لرسـتان. وخارجها

) اللـر( وتسـرت ورشقهـا كانـت تعـرف يف أوائـل القـرون الوسـطى بصـحراء شامل دزفـول
اللـر (و) اللـر الصـغري(عهـد الكـورتيني اجلبليتـني وقـد هـاجروا بعـد ُّللر وأهلها من قبائال

 وذلـك بالكشـف ٢٦٬٢٧يف كتابه دنيا عيالم الضائعة ص )والرت هينتس( وذكرF٢E).الكبري
 واللر مـن . تارخيها إىل االلف الثانية قبل امليالديعود) لور(عن آثار للعيالمني يف موضع 

ْ مـن أصـل ُكـردالوُّاللر ِيف رأيـه أنـ) stuartسـتوارت ( القـدامى ويقـول الكولونيـل ُكردال
ولـدهيم مـن العـادات . ّكان أول ظهور تارخيي للور يف القـرن اخلـامس املـيالدي. واحد

ًوفضـال مـن مـواقفهم الوطنيـة ضـد والتقاليد القيمة والقصص والروايات الشعبية القديمة 
 :يوأما قبائلهم وعشائرهم وه ,الغزاة يف خمتلف العهود

رسخـي, كـومهره نـودان, كـومهره جـروق,  َبايب, هادي منارص, جنكـي, كـومهره,
شول, لـري, لشـني, مجشـيدي, لشـني, مـراد شـفيع, خلجـي, وهـم مـن الفـروع العريقـة 

ربية يف العامرة وغريها من منـاطق الوسـط ي وهم يتعايشون مع بني الم العُكردالللشعب 
 .واجلنوب
كانـت لغـة مجيـع املنطقـة القديمـة (كد املسعودي وحـدة لغـتهم يومـذاك بقولـه أ و

                                                 
 .٣٣كتاب مسالك املاملك, ص : االصطخري )١(
 .٢٧٥ − ٢٧٤بلدان اخلالفه الرشقية, ص : كي لسرتانج )٢(
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يـة كانـت ُكردال واللغـة. حيكمهم ملك واحد واحدة وال خالف بينها اال يف األلفاظ وكان
ـكندر  ـن األـس ـة يف زـم ـة وااليرانـي ـاطق العراقـي ـع املـن ـة يف مجـي ـدوينمتعارـف ـاك .املـق وهـن

سـتان ُكرد ُكـرد وذكره الشـيخ حممـد مـردوخ يف كتابـه.متفرقات أخرى نحاول االختصار
 .٤١ ص١والتوابع ج

لقد اكد الكثري مـن املـؤرخيني واملسـترشقني بكـل االسـانيد التـي اوردناهـا جـاءت 
 :ية ونخص بالذكر منهمُكردالبصورة قاطعة ان اصوهلم وتسمتيهم 

 ُكردالمن ُّاللر  ولرستان بالدُكردال من اللر: حممد امني زكي−
 ني الفيليُكردالمن ُّاللر :العراق:  عباس العزاوي−
 ُكردالمن ُّاللر  ولرستان بالدُكردالاللر قوم من : ياقوت احلموي−
 يةُكردالضمن الطوائف ُّاللر :املسعودي −
 ُكردالر قوم من َّائرة املعارف االسالمية الل د−
 ُكردالوالبختيارية من أقرباء ُّاللر :ني الفرنسيني جمموعة من الباحث−
 ُكردالعبد احلسني زرين كوب اللك واللر من  −
 يةُكردال حممد عيل عوين اللور والشبانكاره والشول أقسام أصلية لألمة −

: ًية وحرصا منـا عـىل االختصـار ونـذكرُكردالوأصوهلم ُّاللر  ًنظرا لكثرة القائلني عن
وهاسل والبدلييس وجوانني وامحد ,ومالكومل , نري فيلد وروسوه, وريج كاألصطخري

. وقاـئـد زندـكـه وهوـتـوم باـشـا وـصـديق زاده ودـيـاكيف وحمـمـد مرتـضـايي وامحــد نـفـييس
اما ارقامهم احلسابية فهي مطابقة بالصـوت واملعنـى  ّالفيلية ومجيع الكلامت واملفردات

ًمتاما من الصفر فصاعدا سوى بعض اخلالف البسيط يف ا وذكـره نجـم , يـة ُكردالصـوهلا ً
 .١٣٥ − ١٣٦ − ١٣٨ص  ّالفيلييون سلامن يف كتابه

٣−)א(
وهـم مـن األقـوام القديمـة وهـم مـن . مـن سـاللة واحـده ّالفيليـة ِتنحدر هـذه القبيلـة

ّالعيالميني والساسانيني واخلورشيديني والسومريني, وكل جمموعة هلـا أمريهـا املسـتق ل ُ
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 ولدهيم صفات محيده وكثرية وقصـص بطوليـة شـجاعة, وهـم صـادقون يف .يف املنطقة
و متدينون وهـم سـادة أرشاف, وأقويـاء, وكرمـاء حيبـون الضـيف حسـب . القول والعمل

 األعراف والعادات املتوارثة من السـلف الصـالح وتعـود إىل العهـد السـلجوقي يف زمـن
هــ ٤٨٥ − ٤٦٥ الـذي حكـم يف الفـرتة F١E).ّولَملكشـاه األ) (َملك شاه بن الب أرسـالن(

له معاين كثرية وهم ينسبون إىل اإلمام موسى ابن ) امللكشاه(م وأن أسم ١٠٩٢ − ١٠٧٢
ً امللكشـاهيون حاليـا يف يوجـد وهم مـن الشـيعة F٢E“جعفر   قريـة ضـمن قصـبة )٣٩(َ

َملكشاه أو اركواز ملكشاه التابعه إىل قضـاء مهـران وتعـدادهم فيهـا حسـب  إحصـاء العـام َ
ه تنترش القبيلة يف رقعتـني  وبصورة عاممة نس٣٥٠٠ بيت يناهز بمجموعة ٦٠٠٠م ١٩٥٠
 ـمـن األرايض فقـسـم يعيـشـون يف بـلـدهم الـعـراق ـبـني ـحمـافظتي دـيـاىل و واـسـط نيرئيـسـت

 ُكـردالوكذلك يف البرصة وبغداد, وانترشوا يف أكثر مناطق الوسـط واجلنـوب وهـم أكثـر 
ِ وقسم يف إيران, وقد أرشنا فيام مىض إىل قدم توطنهم يف العراق وعلة ًانتشارا يف املنطقة

ًوينقسم امللكشاه قبائليا وانتامءا إىل مخسة أقسام منها. تسميتهم ً َ: 
 .َملكشاه من األصل العيالمي القديم − ١
 .َملكشاه من القيتول − ٢
 .َملكشاه من أصل ساساين − ٣
ن الطوائف املحلية وهؤالء خليط من اللك َمن أصل تركي, ملكشاه م: َملكشاه − ٤

 .واللر والباوه
 .ّواخلزل وهؤالء كلهم من األصول العراقية األصيلة: واالركواز − ٥

, جناـنـه حـسـيمك, قيـتـول, كـجـي,ياوـلـك,منـهـا مخــيس: وعـشـرية ملكـشـاهي كـبـرية
, بـاوه صـحه تـك, باريـاب, كارونـد, خليـل ونـد,رسـيله ونـد,كله ونـد, كريمك, كاظمك
 .دو قورسه ,ندخزرى و

                                                 
 .م وترك اإلدارة لوزيره نظام امللك١٠٧٢كان ثالث سالطني السالجقه الكبار وتوىل احلكم  )١(
 .٢٦٦جمموعة آراء, ص : جعفر خيتال )٢(
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٤−א
ية من ساللة واحـدة وعشـائرهم وفـروعهم كبـرية ويتحلـون ُكردالِتنحدر هذه القبيلة 

وهـم ,بصفات وأخالق عالية منها الوقار, والطاعة, واحليـاء, واإلخـالص وهـم صـادقون
ة, اقوياء ال خيافون وكرماء حيبون الضيف ويكرمونه حسب األعراف والعادات االسالمي

ـدر ـكـورا(وـجـدهم األـعـىل ـه وـكـان أـمـريهم ) حـي ـاد أرض البختيارـي اـلـذي ـسـكن ـخـرم آـب
ّوحاكمهم حممد تقي خـان وخلفـاؤه, فتـارخيهم مرشق ونـور سـاطع وهـم منـترشون يف 

 ومعنـى F٢E,إىل اجلبـال)ظلـم الضـحاك( وقد هربوا من F١E.نواح عدة يف العراق وخارجها
 بامئـة ألـف ْرَقـدُوي م,١٨٠٩ − ١٢٢٤هــ  عـاموتعـدادهم يف F٣E.البختيارية احلـظ السـعيد
 F٤E. من وزارة اإلعامر اإليرانية الصادرةالوثيقةحسب نسمة وثامنية آالف بيت 

هبدارونـد وعشـرية حممـود صـالح ,بختياروند  دوركي,, هفت لنك: ومن عشائرهم
 إيـران وهـم منـترشون يف نـواحي. عشرية مميونـد, عشـرية كنـورس) زلفي(عشرية زلكي 

 F٥E. عراق عرفت بعض مناطق اجلبل بأسمها ويتنقلون يف الشتاء والصيفوال
٥−)(

وهم من األقوام القديمة مـن العيالميـني . من ساللة واحدة ّالفيلية ِتنحدر هذه القبيلة
وفروعهم يف دهلران, وزريـن آبـاد, موسـيان, وآبـدنان, وتعـيش هـذه العشـائر يف منـاطق 

واكتشفت يف مناطق سكناهم وهلم آثار قديمة . و منترشون يف العراقستان ّ لرخمتلفة من
ـل املــيالد ـا إىل قـب ـود تارخيـه ـدادهF٦E. يـع ـعرشة آال١٣١٥م يف ســنة وتـع ــ حــدود اـل ف ـه

                                                 
 .١٥٢ص ّ الفيليون الفييل,املرحوم نجم سلامن  )١(
 − ٨٣ تـاريخ االجتامعـي والسـيايس للبختياريـة ص John, Karthwit)كارثويـت (جـن, راف,  )٢(

٨٢. 
 .٢٢ البختياريه ص D. Man) (ديرت مان  )٣(
 .م١٨٣٦تعدادهم يف العام : نراولينسو )٤(
 .١٨٧ − ٢٠٢ اقوام لر, ص :أسكندر أمان اهلي )٥(
 .١٧١, ص ُالكرد: باسيل نيكتيني )٦(
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إىل الوايل عيل خان بن أسد خان, وهم من السادة األرشاف  ِ وتنسب هذه القبيلةF١E,نسمة
: ِم القتال وتنقسم هذه العشائر إىل جمموعـات مـنفخر الدين ونارص الدين والسيد إبراهي

ـكـاير , ـشـكر بيـكـي, ديـنـار وـنـد, ـسـليامن ـخـاين, ّميموـنـد وـجـايرون ـكـل ـكـوه, ـمـراد ـخـان
ُوقد تعرفت عليهم, فوجدت فيهم الصفات واألخالق احلميدة كالوقـار والطاعـة .خورده ُ

 .واحلياء واألخالص واملحافظة عىل الصداقة وأوارص القربة
٦−

نواح عـدة وهم منترشون يف املعروفة قوام القديمة آلمن ا ّالفيلية يةُكردال القبيلة ِهذه
 يف منـاطقهمبدره وشريوان وضفاف هنر صيمره, واكتشـفت مناطق والعراق يف  إيران يف

 ,محيدة مجةآثار قديمة يعود تارخيها إىل ألف ومائة عام, وهم يتحلون بصفات وأخالق 
 ىلايف عـهـد ـنـادر ـشـاه واـلـو ـهـذه القبيـلـةمـنـاطقهم كـبـرية واـشـتهرت ـجـدهم ووأـمـاكن توا
 .ومؤسـسـها ـهـو ـشـفي ـبـن قـمـر ـبـن ـسـالنوس ـبـن عالوـيـن ـبـن هوـمـان. ـخـانإـسـامعيل 

 ,كؤمل, كنجه:وعشائرهم وفروعهم
٧−אא

العيالميـة ّية فيلية كبرية من األقوام القديمة وعرفـوا يف زمـن الدولـة ُكرد وهي عشرية
خان الفييل  إسامعيل يف زمن الوايل ١٧٩٤ـ م ١٧٥١ويف عهد حكم السالله الزنديه بني 

العبـاس ابـن اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب  وهم مـن السـادة األرشاف وترجـع سـاللتهم إىل
ْ ومنهم الكثري من العلامء واملثقفني, ويتحلـون بصـفات وأخـالق محيـدة كالوقـار, ’

إلخــالص, واملحافظــة عــىل أوارص القربــى والــتالحم األرسي والطاعــة, واحليــاء, وا
وأشتهرت بينهم قصـص البطولـة والشـجاعة وهـم صـادقون واقويـاء شـجعان ال خيـافون 
ِوكرماء حيبون الضـيف وإكرامـه حسـب األعـراف والعـادات املتوارثـة مـن جـدهم بـاب 

م قـدرت مسـاحة منطقـتهم عـيل شـريوان ١٩٣٧ وحسب إحصـاءات عـام “احلوائج 
                                                 

 .٢٢االشكانيون, ص : م دياكوف. م )١(
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ِ وتعـيش هـذه F١E.ً نسـمة تقريبـا٩٨٧٩٥ كيلو مرتات مربعة, وتعداد نفوسهم ٣٠٦حوايل ب
ومناطق عيل شريوان, بدره, دره  ستان العراقُكردوّ لرستان العشائر يف مناطق خمتلفة من

شهر, قشالق طريق جابر, آبدنان, دهلران ومهران وزرين آباد, وهلـم أدوار كبـرية يف بنـاء 
 قوامونـد − قيزواوند(صفر وندي)كجل وندي(دارا وندي : بريه منهاوعشائرهم ك. العراق

 ).خري سيني(هيد وندي, جراخ وندي) سيد رضا −
٨−

من اآلقوام القديمة وهم منترشون يف نواح عديـدة  ّالفيلية يةُكردالِتنحدر هذه ِ القبيلة 
ِحـرف االسـم بمـرور ) انشوآن بن االيناين بن بـري(وشوهان نسبة إىل جدهم . يف العراق ْ

الزمن إىل شوهان, ويكثر تواجد الشيعة منهم يف منـاطق الوسـط واجلنـوب, وهلـم فـروع 
 العـراق اجلنوبية والوسـط وبالدهـم األصـل وهم موزعون يف املناطق. يف شامل العراق

ـصـــــفر ,الزرـكـــــوش ـعـــــيل بـكـــــي, زـهـــــاوي: وعـشـــــائرهم وـفـــــروعهم الكـبـــــرية
 ويعملـون يف الريـف بالزراعـة وغـزل F٢E.ورىجـا,مـري خطـاوي, قيتـول,رشف,بلوج,كل

 .الصوف ونسج السجاد اليدوي
 F٣E.  بيت وهم يعيشون يف املرتفعات اجلبلية٢٠٠٠وتعدادهم أكثر من 

٩−א
ية تعيش يف العراق يف منطقة الكوت وحصـلت بعـض النزاعـات ُكردالِهذه العشريه 

ِأماكن بعيدة والتفـرق, وهـذه القبيلـة نشـأت العائلية واحلروب, محلتهم عىل اهلجرة إىل 
ًوحتالفت مع العشائر بني فروع تزيد عن سـتة واربعـني فرعـا تنتمـي لقبائـل خمتلفـة ومـن 

طائفة ينتسب إليهم املجاهد الثائر ابراهيم ابن عبدكه أحد القـادة الثـوار ) الكوسة(ضمنها 
                                                 

 بخشـبه ١٦ ص ٣كرمانشـاه ج  إيران سازمان برنامه وبودجه سمينار بررسى مسايل جامعة عشايرى )١(
 .إيالم

 .١٠١ ص ٢ وإالرشاف, ج التنبيه: املسعودي )٢(
 . ص١ستان, ج ُكرد وُالكردتاريخ : ّحممد أمني زكي )٣(
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 .يف ثورة العرشين
م ومـن عشـائرهم ١٩٨٠يف عـام  إيـران وقد شـملهم االبعـاد والتهجـري الـقرسي إىل

ـة ـا: املعروـف ـوراب علـي ـار, ـك ـه,لوـم ـور,نصــار , باخـل ـى, ورـكـج, بورـي ـار .زاوـن ـيهم كـب وـف
 F١E.الشخصيات السياسية ورجال االعامل

١٠−א
ية املعروفة وتعني كلمة قيتـول القيطـول العشـرية أو القبيلـة, ُكردالوهي من العشائر 

ّ وتـقـيم جمموـعـات ـمـن ـهـذه القبيـلـة ـكـل منـهـا,ـيـدة كـثـريةوـهـم ـعـىل خـلـق وـصـفات مح ِ :
بريانوند هي نسل بريان العريقه ذات فروع, وتعايشت بعض فروعها وأماكن تواجدهم مع 
امللكـشـاهية وبعـضـها ـمـع الـشـوهان وبعـضـها ـمـع القراوـلـوس, يـسـكن الكـثـري ـمـنهم ـعـىل 

وار كبـرية يف بنـاء الرشيط احلـدودي ومـنهم يف بغـداد وجنـوب وشـامل العـراق وهلـم أد
 .العراق االقتصادية والسياسية

١١−
عـن بـاقي العشـائر ) مسـني(املعروفـة  ّالفيليـة يةُكردالِال خيتلف تاريخ هذه العشرية 

ِ وتشكلت جمموعات من هذه القبيلـة  نفسهاية ولدهيم الصفات واألخالق احلميدةُكردال
س رسـتم, دشـمن زيـاري ويـذكر ) ويجـا(وعشائرهم حتت أسامء بكـش, وهـم جاويـد 

 تـعــداد نفوـســهم حـســب إحـصــاءات ـعــام ٢٢٥ص  ّالفيليـيــون نـجــم ـســلامن يف كـتــاب
 . نسمة١٧٢١٢٩م, ١٩٤٨هـ١٣٦٧

١٢−)(
ـيـة القديـمـة املعروـفـة تـعـيش يف الـعـراق وإـيـران, ويـقـول ُكردالِال ـتـزال ـهـذه القباـئـل 

ولدهيم صفات وأخـالق محيـدة كثـرية ويعـيش األصيلة ) كوران(رشفنامه أن قبائلهم من 
ـنهم يف  ـراد ـجـيش اإلـسـكندر . والقـسـم األـخـر يف كرمانـشـاه) ـسـقز(قـسـم ـم ـا أـف ـمـن بقاـي

                                                 
 .٢٢٩ − ٢٣٠نظره عىل إيالم, ص : أيرج أفشارسيستاين )١(
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 : وأما عشائرهم وفروعهم فهي كبرية ومنهمF١Eاملقدوين 
عـشـرية (ـمـي ـخـاص, ـمـيش ـكـش, قيامـسـى, زه نـكـه, ـبـاكول,ـسـيه ـسـيه,ـسـوره ـمـريي

الكوران يف قلعه زنجـريي, ,فجر, كركاب, ونىتيال, بنجستونى زردوش, دسايل) دوسان
يف الـعـراق ويف دهـلـران  ـكـوران كرـنـدي, طايـشـه أي, ـقـادر ـمـري وـيـس, بـيـوين, ويعيـشـون

ـدوي  ـة وصــناعة الســجاد الـي ـون يف الزراـع ـم يعمـل ـة, وـه ـاد احلدودـي ـن آـب ـران وزرـي ومـه
 ٦٨٠٢٤ً بيتا يبلغ نفوسـهم )١٤٤٧٥(م أكثر من ١٩٣٦وتعدادهم حسب أحصائيات عام 

قبيلة عريقة تشعبت إىل طوائف متعددة موزعة انـترشت فروعهـا يف العـراق بـني F٢E. نسمة
 .الشامل والوسط واجلنوب والشيعة منهم يتمركزون يف الوسط واجلنوب

١٣−א
 ولـدهيم مـن الصـفات واألخـالق احلميـدة F٣Eاألصـيلة  ّالفيليـة يةُكردالِهذه العشريه 

ء وأكثرهم من رجـال االقتصـاد والسياسـة ويشـهد هلـم التـاريخ, وال منها الشجاعة والذكا
ِ, وـمـن ـفـروع ـهـذه القبيـلـة ألـخـراـسـالمية إلاق وإـيـران واـلـدول يزاـلـون يعيـشـون يف الـعـرا

كليـايي, نـانكيل, ناميوتـد, جاللونـد, شـيخون تركاشـوند, بختيارونـد,  :والعشرية الكبرية
 F٤E., باجالن, كاوشوند, امحدوند هبتوائيباآلين, عثامنوند, جليلوند, باالوند, سنجايب

١٤−א
ية مستقلة بـذاهتا وتقـيم يف كهكيلويـة, وبـوير أمحـد, وتعـدادهم ُكردالِهذه العشريه 

 ١٥٤٤٤ قدر نسـمة ومسـاحة أراضـيهم ٦٥٨١٥م أكثر من ١٩٨١حسب إحصائيات عام 
ّوالعراق, وعشائرهم كليران  إ وهم منترشون يف نواح عديدة يفF٥E.ًكيلو مرت مربعا ُ: 

                                                 
 .١٧١, ص ُالكرد: باسيل نيكتيني )١(
 .٢٢االشكانيون, ص : م دياكوف. م )٢(
 .١٠٩ ص ٢ ج ٩٤ ص ١ستان والتوابع, جملد ُكرد وُ كرد:ّحممد مردوخ )٣(
 .١٠٩ ص ٢ ج ٩٤ ص ١ستان والتوابع, جملد ُكرد وُ كرد:ّحممد مردوخ )٤(
 .١٧٥ ص ٢عشائر العراق, ج : عباس العزاوي )٥(
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وهم مـن ) باوي بابوئي(با بويي )نويي(جرم, طيبي طيوي, هبمئي, بوير أمحد, نوئي
 وذـكـره ـجـواد ـصـفي ـنـزاد, مرـكـز F١Eرـجـع ـسـاللتهم إىل ـشـاكر عـسـكرتالـسـادة األرشاف و

 .١٣٤ص  إيران العشائر يف
١٥−א

َّإن ) روالينسون(القديمة املعروفة ويقول ية املستقلة بذاهتا وُكردالوهي من العشائر 
ُقبائلهم أصيلة ولدهيم أخالق محيدة كثرية وخصال طيبة ويعيش قسم منهم يف نـواح مـن 
ـشـريوان وـجـرداول وإـيـالم وـكـيالن ـغـرب, والقـسـم األـخـر يف كرمانـشـاه واملحافـظـات 

 )روالينـسـون(ـهــ ويـقـول ١٢١٥العراقـيـة وـكـان رـئـيس عـشـريهتم مجـشـيد بـيـك ويف ـعـام 
 ومـنهم مـن F٢E.عشـرية اخلـزلرائهم فسأله شيخ  پشتكوه ِاإلنكليزي عند زيارته إىل منطقة

ّينـسـبهم إىل رـجـل ـعـريب أـسـمه الـشـيخ خزـعـل اـلـذي ـلـزم جاـنـب حمـمـد اـبـن احلنفـيـه يف 
.  سنة وهو من بالد الرافـدين٧٠٠يف القرن األول اهلجري أي قبل  إيران ِحروبه وقدم إىل

 .خري وند, خرض وند, قيل وند, مرشد وند, زلمرشد خ: ُومن عشائرهم كل
١٦−

 ومـن اقربـاء حسـني ُكـردالي فرع من اخلزاعل أصـلهم مـن ُكردومؤسس عشرية البو
 بيـت ويف ٣٠٠م ١٨٩٨وتعداد بيوهتم حسـب إحصـائيات عـام . قيل خان الفييل العلوي

إـيـران وأـمـا عـشـائرهم م ـكـانوا أـلـف وـمـائتي بـيـت وـهـم مـنـترشون يف الـعـراق و٩٥٠ـعـام 
 F٣Eقليوند, جبار قيل, فرهاد, شمس شمل, : وفروعهم وهي

١٧−،،
وهـم عـىل خلـق كبـري , مستقلة بذاهتا وقديمـة ومعروفـة ّالفيلية يةُكردالالعشائر  ِهذه

ومحيد وهلم خصال طيبة ومنهم يعيشون يف نواح من منطقة شريوان, وجرداول, وقايض 
                                                 

 .٥٢البنية االجتامعية لعشائر, بوير أمحد ص : هيبت اهللا غفاري )١(
 .٢٢٦٦ − ٢٤٩ ٢ − ٢٢٤٧ − ٢٢٢٢ ص ٤اعتامد السلطنة, ج : ّحممد خان )٢(
 .١٢١ئر والسياسة يف العراق, ص العشا: مس بيل )٣(
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 وإيالم وكيالن غرب, والقسـم األخـر يعـيش يف كرمانشـاه ومنـترشون بـني. خان, وردبار
تطلق ) باوة(ومعنى . باوة, كاكا, غالم نوين, غالم كهنه: والعراق وفروعهم كام ييلإيران 

وينسبون أنفسهم إىل ذرية الصحايب جابر  F١E,عىل خدام األماكن املقدسة يف غرب إيران
 ًا وـهلـم أدوارF٢Eـيـة ُكردالاألن يف منطـقـة ـبـدرة العراقـيـة ُ وـقـربه äـبـن عـبـد اهللا األنـصـاري 

 . يف بناء العراقًكبرية
١٨−،،،

ستان ُكردوّ لرستان متحالفة مع بعضها وهم منترشون يف ّالفيلية يةُكردالِهذه العشائر 
رشة يف أمـاكن وهم يتصفون بسجايا محيدة وأخالق عالية وفـروعهم كثـرية ومنـت. العراق
 F٣E.والعراق إيران عدة من

١٩−
يـة احلدوديـة املعروفـة يقـيم بعضـهم يف جبـال احلـدود وأسـتقر ُكردالِهذه العشائر 

البعض اآلخر يف املناطق العراقيـة, والـبعض مـن افخـاذهم يف ناحيـة زرباطيـة واطرافهـا 
 .ومنهم ضمن منطقة ورمزيار

٢٠−
ـيـة والثانـيـة ـفـرع ـمـن كلـهـر تقـطـن يف القرـيـة ُكرد ك طائفـتـان ـهبـذا األـسـم األوىلهـنـا

 املسامة بإسمهم جنوب رشق ناحية زرباطية وهم تكتل من طوائف متعـددة, هلـم تواجـد
ًوبناءا عىل التأويـل اعتمـدوا عـىل ظـاهر . حمافظات العراق الوسطى واجلنوبيةيف مجيع 

 .ُأسمهم أنسبوه اىل الرتك
٢١−א

ّـتـاريخ ملخـطـاوي مـلـك خـطـائي تـقـيم يف اـخلـط اـحلـدودي ـغـرب مـهـران يتكلـمـون 
                                                 

 .٢٠عامل اراي صفوي, ص : الدكتور إسكندر أمان اهلي )١(
 .٤٦ ص ٤أعيان الشيعة, ج : حمسن العاميل )٢(
 .٥١ − ٥٠ − ٤٩ − ٤٨ص : خمطوط قديم للامليامن )٣(
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 ويقال أن أصوهلم من العشائر العربية ّالفيلية اللهجة
٢٢−א:

אא.
 .عشرية زهاوي. عشرية عيل بكي, عشرية هني مني. 
 .العشرية ديؤا,عشرية هبنى مينى.
 .سيه سيه, باخله, عشرية زؤرى.
 .نوشاونى, كيخاونى, عشرية مويس.

٢٣−.
وهـم عـىل خـلـق  ,األصـيلة القديـمـة ّالفيليـة يـةُكردالِال خيتلـف تـاريخ هـذه العـشـائر 

ـرية األنتـشـار فـمـنهم يف ـخـانقني ودـيـاىل وبـغـداد  ـدة, وـمـن الطواـئـف الكـث وـصـفات محـي
ومـن أبـرز شخصـياهتم الـدكتور مصـطفى . امرة والبرصةوالكوت والصويرة واحلي والع

 وال يزالـون يعيشـون يف العـراق F١E.ّجواد الذي أكد انتامءه هلذه القبيلة يف لقـاء تلفزيـوين
 وهـم يشـتغلون بالزراعـه واملـوايش وهـم مسـتقرون, ٢٠٢٥وتعداد ارسهم أكثر . وإيران

ّوتقيم هلم جمموعات من هذه العشائر كل ِ: 
قيـتـول, ـكـأرى, ـشـوندي, ملكـشـوند, ـقـرة, ـشـوندي, ـمـوريت, يب, . إرـكـوازي, ـمـري

ّريزهوند, سورمهري حمسن, مومي, بك بك, حداد, ميثم, الدوسـان, بـويل, مظفرونـد, 
 .كركلوند, هني مني

٢٤−
وهـم خلـيط  إيـران ية األصيلة وهم منـترشون يف العـراق وُكردالِتاريخ هذه العشرية 

ـوطنهم األصــيل يف  ـراق ًأيضــا, ـم ـم يعيشــون داخــل الـع ـة وـه ـال املتامخــة لزرباطـي اجلـب
 .وخارجها وبعضهم ضمن طائفة ورمزيار

                                                 
 .٣١٦الفيلييون, ص : نجم سلامن مهدي الفييل )١(
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٢٥−
ّكل منهام ومنهم الكركلوند ومظفروند وتفرع  يف مدينـة منـديل وجودالعشائر وهلم  ُ
 .وقزانية وبغداد ومناطق أخرى من العراق

٢٦−
, تضم عشائر كثـرية توزعـت )ه عيلردُك(جمموعة قبلية ضمن التحالف املعروف بـ 

 . العراقي اإليراينيف مناطق واسعة من الرشيط احلدودي
٢٧−א

سب عىل قبيلة األركواز تضم أكثر مـن مخسـة عرش فرعـا مـنهم حيحتالف عشائري 
يسكن الصيمرة وتوابعها وبعض فروعهم داخـل الرشيـط احلـدودي العراقـي تفرقـوا بعـد 

 .روع يف قضاء بدرةذلك يف املدن وهلم ف
٢٨–אא

وهي جمموعات من قبائل متآلفة توزعت يف احلدود الرشقية من العـراق مـن جبـال 
, وهي اآلن )اركواز(ًجنوبا, سميت مركز حلفهم بمنطقة  پشتكوه ًحلوان شامال إىل منتهى

راقيـة, حتت النفوذ اإليراين, كام أن بعـض طوائفهـا كانـت مسـتقرة يف عمـق األرايض الع
متوزعة يف الرشيط احلدودي بني مناطق دياىل وقضـاء منـديل وتـوطن بعضـهم يف بغـداد 

 .ومناطق أخرى من الوسط واجلنوب
ّومن عشائرهم كل , قـرش ونـدي, مؤمـه, ميمه, قيتول, ميسم, لُكرد, مورته, جوار: ُ

 .كارشوندى, بتى, ملك شوندى
٢٩−

ًكـان اسـتقرارهم أساسـا يف الرشيـط احلـدودي القديمة اجلذور, ُّاللر  قبيلةوهي من 
ملحافظتي العـامرة وواسـط وبعـض منـاطق اجلنـوب حتـالف بعضـهم مـع قبيلـة بنـي الم 

 .املعروفة
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٣٠−א
ـوام  ـن األـق ـم ـم ـنيُكردالـه ـترشون ـب ـم مـن ـة األصــيلة وـه ـة العراقـي ـران ـي ـراق إـي , والـع

ّويسكنون يف منطقة بنجوين شامال حتى قزلرباط, ويف  وقره (غرب هنر سريوان وخانقني ً
كام يعيشون يف شمريان ويف سهل شهرزور, وهـم ) قره داغ(ّ, حتى جبالًحاليا كفري) تبه

هـو أسـم جبـل يف )بـري خرض شـاه(أصحاب خصال محيدة عاليـة, ويرجعـون إىل جـدهم
, وينسبون أنفسهم إىل السادة, وقد تعرضوا إىل مجيع أنواع االضـطهاد )جوانرود(منطقة 

 .والدول العربية منها الكويت وأروبا إيران إىل ظلم وقد شملتهم اهلجرةوال
م ١٦٣٨ّ عام ثم تبعه آخرون حـوايل عـام ٣٠٠ظاهر بيك قبل , ّوأول من هاجر منهم

ّوانضم اجلاف إىل السلطان مراد الرابـع عنـد احـتالل مدينـة بغـداد وحصـلوا مقابـل ذلـك 
 كتابه باللغة الفرنسية رحـالت ومغـامرات يف) فريية(لقب مرادي, وقد استعرض الرحالة 

ُ روايته هذه الواقعة بعينـه حيـث وجـد ١٣ُم حيث ذكر يف ص ١٩٤٥نرش يف عام  إيران يف ِ
ُقسام من القوافل يف مدينة خانقني وفيها اجلاف حيث حيتشد مجع من الناس الغـزاة مـن  ً

 اري والـلـرياملـنـاطق املـجـاورة ـفـيجلس اـجلـايف بجاـنـب الـسـنجاوي والبـلـربي والبختـيـ
 F١E.َّويقول أن اجلاف أصوهلم عربية) الفييل(واملقصود 

٣١−אאאא
يـة تعـيش يف العـراق يف املنـاطق العربيـة ويتحـدثون اللغـة العربيـة ُكرد هناك عوائل

وغريها من املـدن واملنـاطق وأظـنهم ذابـوا يف   وهناك عوائل يف الديوانيةُكردالوهم من 
بشـدر, بـازان, ) هاوامـان(ورمـان,  :وأهـم فروعهـايتهم إال األسم ُكرد م يبق منالعرب فل

 :يـة ولكـن يتكلمـون العربيـة وأهـم فروعهـاُكرد اجلالليون, البلباس, قراجورلو, أصوهلم
 واملسـطخ, والبوتـالو لعمران, والعرجـان, والبـودحيي, والبومونسـىا األربعة البوشهيب

والبوهـنــدو والبـشــري, والبوهـجــول, والبوـمــوس , روالبوعنـكــورا, والبوـصــف) اجلريـبــه(

                                                 
 ١٫٣٤ص ٢شاه, ج وآليات وطوائف كرمن: ّحممد عيل سلطاين )١(
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البوعيـد والبوحـاجي, هـادي, :  البوشاوي والبوخيتـال البـوخريي ومـنهمF١Eوالبوجتياب,
 أصـوهلاأن  القبائـل تنكـر ِوالبوهادي, والبوعباده, والبومهيدي, والبو حاج حسني, وهـذه

 يتكلـمـون العربـيـة وال فـهـمـيـة ُكرد  هلـجـتهمإنـمـع  ًون أنفـسـهم عرـبـادـيـة وأفرادـهـا يـعـُكرد
 F٢E.يتهمُكرد ّتؤكد تثبيتهناك شواهد كثرية وية ُكرداليعرفون اللغة 

٣٢−אאאא
ـل  ـة ُكردالالقباـئ ـة املعروـف ـرهم ـي ـن املــؤرخني كاذـك ـعودي يف ـم ـاب ملـس ـه كـت التنبـي

 F٣Eّوالدكتور حممد أمني زكيواإلرشاف 
الشاذنجان والنشاورة والبوذيكان والرية واجلورقـان  البازنجان والشوهجان و:وهم

ــة واجلروغـــان والكيكـــان  ــة واملســـتكان واجلابارـق ــة والبارســـيان واجلاللـي واجلاوانـي
 .واملاجردان واهلذبانية

ويف العـراق صـفهان أوغريهم ممن يف بالد فارس وكرمـان وسجسـتان وخراسـان و
 دان وشـهرزور ودرابـادبى دلف ومهـسبذان وااليغارين, والربج وكرج أ البرصة, الكوفة,

 والصامغان وآذربيجان وأرمينيـة وأران والبلقـان ومـن اجلزيـرة والشـأم والثغـور وأضـاف
الزبـيـدي الـسـورانية والكورانـيـة والعامدـيـة واحلكارـيـة واملحمودـيـة والبختـيـة والبـشـنوية 

ن القباـئـل ـمـ ـهـاغريو واجلوبـيـة والزرزائـيـة واملهرانـيـة والرـضـائية والرسوجـيـة واهلارونـيـة
 F٤E.ية الكثريةُكردال

                                                 
 .١٨٨ − ١٨٧ ص ٢عشائر العراق ج : عباس العزاوي )١(
 .٣٣التاريخ السيايس واالجتامعي, ص : هبرم ولد بيكي )٢(
 .١٧٥جمموعة آراء ص : جعفر خيتال )٣(
 ٩٩ص,التنبيه واألرشاف: املسعودي )٤(

: صـيل عـنهم كـلي وعشـائرهم وقبـائلهم والتفاُالكـردالء الكتاب والباحثني يذكرون الوجـود ؤوه
واملولـف شـهاب . ٣٢٨الفـتح الـقيس يف الفـتح القـديس, ص : األستاذ عـامد الكاتـب االصـفهاين

بن ابراهيم املقديس الدمشقي املعروف بــ بـابن شـامة, الروضـتني  إسامعيل الدين عبد الرمحن بن
= 



 ٣١١ قبائل والعشائر الكُردية الفيلية في كُردستان الجنوبية أصول وتاريخ ال]:١٠[الفصل 

 

ّية بانقطاع اخلالفـة العباسـية ويظهـر أهنـم ُكردالوقد انقطعت أخبار إمارة بني جاوان 
ًاستعربوا استعرابا تاما واندجموا يف غرب الفرات األوسط ولكـن حملـتهم بقيـت باحللـة  ً

ًريا يف التاريخ كقبيلة ً دورا كبمثلتية شيعية ُكرد وهناك قبائل,ّ حتى اليومُكردالمنسوبة إىل 
 ظهروا يف املوصل وأربيل وكركوك وامتد تـاثريهم السـيايس إىل نية الذيُكردال) الدنابلة(

جبال كوهستان وآذربيجان والشام, وقام أحدهم وهو األمري حييى ببناء ألف ومائتني تكية 
ـا ونارصوـهـا ـة الصــفوية فـقـد حالفوـه ـنهم الدوـل ـة البكتاـشـية وممــن ـعـارص ـم  ـعـىل طريـق

هتم يف اـملـذهب ووردت أـسـامء ـمـن حمــدثني ـعـن رواة احتــادهم يف الطريـقـة ومـسـاوإل
 .’ثنى عرشاألئمة اإل

وهناك شـواهد كثـرية عـن . ذكر الطربي وترمجه أبو القاسم باينده أساطري يف طهران
 F١E.يةُكردالمناطقهم وهلجتهم 

                                                                                                                              = 
 ٧٢ول ص , االعالق اخلطـرية, اجلـزء األول, القسـم األ٦١يف أخبار الدولتني, اجلزء األول, ص 

: ّأيب الفضـل حممـد بـن الشـحنة.م١٩٥٣. دمشـق. دومينيـك سـورديل: عني بنرشه وحتقيقه.٨١ −
ّ, تقديم عبد اهللا حممد الدرويش, دار الكتاب العـريب, ٢٤٢الدر املنتخب تاريخ مملكة حلب, ص 

ّالنظاميات ومـدارس املرشق اإلسـالمي, مطبعـة االرشـاد, بغـداد, : ناجي معروف. م١٩٨٤سورية 
, حتقـيـق احـسـان عـبـاس ١٨٣ − ١٨٢وفـيـات االعـيـان, اجلــزء األول, ص : م, اـبـن خلـكـان١٩٧٣

ـان ـريوت لبـن ـري. منشــورات دار صــادر, ـب ـة الروســية شــريين إيكـن ـاب : لباحـث ـة كـت ـة اإلنكليزـي باللـغ
 .يف لندن ١٩٨٦ يف العام م )يتيفاملسلمون يف االحتاد السو (

 .١٨٨ − ١٨٩جمموعه آراء, ص : جعفر خيتال )١(
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  عشرحاديالفصل ال

 الفيليةية كُردالالحياة األجتماعية واألخالقية للعائلة 

:א
ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أوأنثى وهو مـؤمن فأولئـك يـدخلون اجلنـة وال  ﴿
 .)١٢٤اآلية :سورة النساء.(﴾ نقريايظلمون

 ـبـأخالق وـعـادات وـصـفات ـسـامية, وـهـم ـمـن حمـبـي اـخلـري والعـمـل ـُكـرداليتـصـف 
ًدائـام تـراهم يف مجيـع والصالح ونفوسهم طيبة وبيوهتم مفتوحه للناس للكرم والضـيافة 

املحن والشدائد شجعان الخيافون وهم وطنيني حيملون السالح معهم للدفاع عن الدين 
 .س والوطنوالنف

  بطبيـعـتهم أذكـيـاء وعـقـالء وبـسـطاء وـلـدهيم حـسـابات مـسـتقبلية حلـيـاهتم,ـُكـردال و
خـالص الـذي ال  الرجال باالستقامة والروح القتالية واإلزويمتا) أبو فيان(ويقول املؤرخ

كون يو .الوعد وحسن الضيافة والعادت الكريمة بني العشائربحدود له ألمرائهم بالوفاء و
 .ّالحرتام املتبادل الذي ال حد لهبني األقارب ا
ًي الشـجاع صـياد حـاذق جـدا بفطرتـه ألن اجلبـال مـألى بـالوحوش ُكـردالوالرجل 

ًي دائام شاخما بالقامـة الطويلـة ورشـاقة القـوام ُكردالوالدببة والذئاب واخلنازير الربية, و ً
شـعر أسـود ُوله بنية جسدية قوية رأسه بيضوي يستند إىل عنق قصـري واجلبهـة عريضـة وال

وتتـصـف نـسـاءهم . واألـنـف طوـيـل والعـيـون ـسـوداء واـلـبرشة ـسـمراء فـهـم أقوـيـاء البنـيـان
ًيات باجلامل فإن املرأة تنقصها النعومة يف مالمح الوجـه, وأحيانـا تقـوم النسـاء يف ُكردال

. األوساط الشعبية بتشويه وجوههن بوضع حلق ذهب يف أنفهن بل ومن خـالل شـفاههن
 , ودابة رسيعة, مطيعةزوجة) ّإذا أحب اهللا اإلنسان أعطاه ثالثه(ياة, ولدهيم حكمة يف احل

 .املال ,ٍودار وسيعة
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١−א)Aid e Kurd(
ٍلـكـل أـمـة أعـيـاد ومناـسـبات دينـيـة أو قومـيـة ـكـام ـكـان لل ّ  والـعـرب والـفـرس قـبـل ـُكـردُ

 دهف السـنني ويعـُمنـذ آاللـ) نـوروز(ي بعيـد ُكـردالاإلسالم وأفراح عدة وحيتفل الشعب 
ًعيدا قوميا ودينيا ً أي اليوم اجلديـد, وتـربز املناسـبة ) نوروز(ه بـوسم ويف أمتداد التاريخ, ً

نتصـار النـور عـىل إبعض األساطري واألقاويـل وتعطـي بعـض التفسـريات مفادهـا حتميـة 
نتصار العدالة واحلق عىل الظلـم واألسـتبداد رغـم عـذابات إّالظالم, واخلري عىل الرش, و

 .نتشار الطمأنينةإنتزاع احلرية وإوبرد الشتاء القارص, و
ًي تقليدا خالدا حيتفل بهُكردالوأصبح هذا اليوم للشعب   آالف السنني, وحلـول  منذً

 .فصل الربيع اجلميل وأنه يف هذا اليوم اجلميل تتفتح الزهور ويعم اخلري عىل البالد
ًوقد جاء اإلسالم وسـن للمسـلمني أعيـادا جديـدة كـا ن هلـا األثـر الطيـب يف قلـوب ً

 ., وجعل العيد هو يوم جديد وفرح دائم ال ينقطعوالقوميات األخرمجيع األمم 
 ÷ وكـانF١E)زينـوا اعيـادكم بـالتكبري(÷ّوقال نبي الرمحه حممـد ابـن عبـد اهللا 

ُبنفسه يفعل ذلك وكـان خيـرج يف العيـدين رافعـا صـوته بالتهليـل والتكبـري, وهكـذا كـان  ً
ُ حيققـه  يف اإلسالم وهو التزود من التقوى واألهتامم بالعبادات واألدعية بـاممفهوم العيد

 .دينية وأخالقية ودنيوية ةاملسلم من مكاسب عظيم
 : يف عيد الفطر“ وقال اإلمام عيل ابن ايب طالب

ِ, وكـل يـوم ال يعـص اهللا فيـه فهـو يـوم ةُإنام هو عيد ملن قبل اهللا صيامه, وشـكر قيامـ ّ ُ
F٢E.عيد

ّفل الشعب الكوري هبذا اليوم العظيم ويقـيم مراسـيمه يف كـل زوايـاوحيت ُ  سـتانُ كردُ
ـــي  ـــار الـت ـــرد الـن ـــد الـك ـــنام يوـق ـــُفحـي ـــي هشــــمت جســــد احلــــاكم ـُت ـــار الـت ذكر بالـن

ويـسـامهون يف إقاـمـة ـكـل ـعـام )ـكـاوه اـحلـداد(ـعـىل ـيـد الـثـائر)ـضـحاك(اجلائراالـسـطوري
                                                 

 .٢٤ − ٩٤ص ّ كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال, :عالء الدين عيل )١(
 .٤٣٨, هنج البالغة حتقيق صبحي صالح ص “اإلمام عيل  )٢(



 ٣١٥  الحياة اإلجتماعية واألخالقية للعائلة الكُردية الفيلية]:١١[الفصل 

 

ًاملستبدين بأهنم سيالقون مصـريا  واملنيّبإحتفال ومهرجان كبري ويتذكرون بذلك كل الظ ّ
 .ّأو أشد) ضحاك(ًمشاهبا ملصرياحلاكم الظامل


אאא

ّوأن من دواعي الفرح والرسور هو رفع كلمة احلق يف ظل األنتصـارات املتالحقـة,  ّ
عتـزاز لعرب وتـدعوهم لإل واُكردالواملكاسب املتتالية التي ترفع معنويات املؤمنني من 

هيبـتهم بـني  ُبأمتهم املنترصة فرحني بام حققه إخواهنم من أنتصارات أورثـت للمسـلمني
 .األمم

ًولو نظرنا حاليا إىل اإلنتكاسات املتالحقة وإراقة دمـاء األبريـاء مـن املسـلمني هنـا 
لمـة وما أصاب امتنا مـن ضـعف ومتـزق وتفـرق الك,ّوهناك وتكالب قوى الرش واألعداء 

ّ وأما اجلانـب الـديني العبـادي .واإلستبداد من الظاملني وكلها من دواعي احلزن واألسى
ِفكم يعود من عيد, ونحن يف حال من الفرقة والتناحر فيام بيننا وكام قال الشاعر ٍٍ: 

 ).بام مىض أم بأمر فيه جتديد... ُعيد بأية حال عدت يا عيد(
ًإن قلوب املسلمني اليوم لتنزف دما مل ا يالقـي إخـواهنم يف شـتى بقـاع األرض مـن ُ

قتل وإبادة مجاعية وهتك للحرمات واعتداء عـىل االعـراض وهنـاك مصـائب يشـيب هلـا 
 .الولدان

٢−אא
 :ية فيها مناسبات كثريةوعيد نوروز من الناحية الفلك
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وهي آخر أربعاء سية? كلمة فار) هار شنبهچ( النار ويسموهناُكرداليف هذا اليوم يوقد 
ُمن السنة اجلديدة ومجيع أفراد الشعب حيتفلون هبذا اليوم القومي والديني وله مراسـيمه  ُ

ّاخلاصه يف كل بيت وبقدوم عيد نوروز اخلالد يلبسون أفضـل املالبـس  الرجال والنساء, َ
ى ّويقدمون التهاين والتربيكـات إىل مجيـع األهـل واألقربـاء ويـذهبون خـارج البيـت حتـ

ُمـع عـدوه ويتـدخل  ّ حتـىأم بعضـهم الـبعضُحيتفلون هبذا اليوم وبالذات الكل يعـانقون 
ّويبقى األحتفال مستمر وخيرجون كل يوم إىل املـزارع واجلبـال . رجل كبري ملصاحلتهم ُ

 .ًوالسعادة ال توصف ابدا, والوديان واألهنار ويقضون أفضل األيام
, واليـوم التاسـع لشـهر آذار حسـب التقـويم ّ هو اليوم األول للعام الشـميس اجلديـد.
 .اليوناين
 ويف هذا اليوم املبارك الذي يتساوى فيه الليل مع النهار,. 
 ّ ـهـو اـلـذي ـقـرر ـهـذا العـيـد, وأـنـه التعـبـري“َّويـقـال أن النـبـي ـسـليامن ـبـن داوود . 

 .بالفرحة واالحساس بالعبودية املطلقة للموىل اجلليل عال شأنه
ّحلق عىل الباطل ويروى أنه يوم إشاعة النور والسالم والوئـام يف وهو يوم انتصار ا.  ّ

املجتمع مقابل الظالم واحلروب والقتال بني احلاكم الظامل وبـني الشـعوب املستضـعفة 
 .وانتزاع مجيع احلقوق املرشوعة هلم)كاوه(ي عىل يد الثائرُكردالوحترير الشعب 

تفـتح فيـه الزهـور والـورود هـو يـوم ي تذّويف هذا اليوم حيل موسم فصل الربيع الـ. 
 .فرح ورسور بني مجيع الديانات الساموية والقوميات املتآخية

ً سنه يوم عيد وفرح, واملعتقد بأنه كان نبيا, وأنه من أحفاد نبينا )مجشيد(ّويقال إن .  ُ
ً سنه أيضا“أدم  َ. 

 ,’يوم النوروز هو الذي احيى اهللا فيه القلوب بدعاء نبي من األنبياء . 
ـأن اإلـمـام ـعـيل اـبـن أيب طاـلـب .  ـوم خليـفـة ـعـىل “ويـقـال ـب ً نـصـب يف ـهـذا الـي

 F١E.املسلمني
                                                 

 .٥٨٣ ص ٢سفينة البحار, ج : عباس القمي )١(



 ٣١٧  الحياة اإلجتماعية واألخالقية للعائلة الكُردية الفيلية]:١١[الفصل 

 

ّ عـىل منكبـه الرشيـف حتـى “ عليـا ً÷ويف هذا اليوم الذي وضع رسول اهللا .  ِ
 .رمى أصنام قريش من فوق البيت احلرام فهشمها

٣−א’
إذا جـاء النـريوز فأغتسـل والـبس : ( قـال“د ّوعن اإلمام الصادق جعفر بن حممـ

ًانظف ثيابك, وتطيب بأفضل طيبك وتكون يف ذلك اليوم صائام فمصـدر الـدين والكـون 
ّواحد هو اهللا تعاىل هو الذي سخر الكون كله بنظام متجاوب, ألن الدين منسجم مع واقع  ُ

 .اإلنسان والكون
 فنريوزا لنا أذن "ّوروزنا كل يومون. النريوز واقع كوين وهو ثابت“وقال اإلمام . 
 .ّكل يوم
ـر .  ـن جعـف ـام موســى ـب ـام هــارون “وعــن اإلـم ـريوز يف أـي ـة يف ـن ـس للتنهـئ  جـل
 F١E.الرشيد
 وكـان اليـوم نـريوز “دخلـت عـىل اإلمـام الصـادق : وعن معىل بن خنيس قال. 

ْقلت جعلت فداك وهذا يوم تعظمة العجم وهنني فيها  اتعرف هذا اليوم?“فقال  ُ ُ. 
 والبيت العتيق الذي بمكـة مـا هـذا إال ألمـر قـديم إفرس يف وادي “ فقال اإلمام .

 فيـه البيعـة “ًاجلن يأخذ عليهم البيعة لـه وهـو اليـوم الـذي بويـع ألمـري املـؤمنني عليـا
 .ُ فيه بأهل النهروان, وقتل ذو الثدية“الثانية, وهو اليوم الذي ظفر أمري املؤمنني

ىل خرب احببت إيراده, قال أبو رحيان البريوين قـال عثرت ع: يقول صاحب الكتاب.
ّ ملا افتقد خامته وذهب عنه ملكه ثم رد إليه “امن بن داود ي سل نبيبعض احلشوية, أن ّ

ُبعد أربعني يوما عاد إليه هباؤه وأتته امللوك وعكفت عليه الطيور, فقالـت افـرس  نـوروز (ً
 ).أمد

ُوأـمـر سـليامن اـلـريح فحملـتـه ) النوروزبـ (يً عربـيـا جـاء الـيـوم اجلديـد, فـسـماهومعنـ
َواستقبله اخلطاف فقال أهيا امللك إن يل عشا فيه بيضات فأعدل فعدل ً وملا نـزل محـل . ُ

                                                 
 .٥٨٣ ص ٢سفينة البحار,ج مستدرك : الشيخ عيل نامزي )١(
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ُاخلطاف يف منقاره ماء فرشـه بـني يديـه وأهـدى لـه رجـل جـرادة فـذلك سـبب رش املـاء  ُِ ِ
 .واهلدايا يف يوم النريوز

 ووالة األمر وهـو f) ظهر فيه قائمناوهو اليوم الذي ي (“وقال اإلمام الصادق . 
اليوم الذي يظفر فيه قائمنـا بالـدجال فيصـلبه عـىل كناسـة الكوفـة ومـا مـن يـوم نـوروز إال 

 ).ّونحن نتوقع فيه الفرج ألنه من أيامنا وأيام شيعتنا حفظته الشيعة وضيعتموه أنتم
الباطـل ّ نتوقع الفرج يعني ظهور دولة احلق واضمحالل “وقول اإلمام الصادق.

ْيا سيدي أن أعلم هنـا مـن عنـدك أحـب إىل مـن أن : ّوال يكون ذلك لك حتى تفهمه, قلت ْ
ِن يوم النريوز هـو اليـوم الـذي أخـذ اهللا فيـه إيا معىل : يعيش أموايت ومتوت أعدائي, فقال

ِمواثـيـق العـبـاد أن يعـبـدوه, وال يرشـكـوا ـبـه ـشـيئا, وأن يؤمـنـوا برـسـله وحجـجـه وأن يؤمـنـوا  ِ ْ
 .’باألئمة

ِأول يوم طلعت فيه وهو  .وهبت الرياح فيه وخلقت فيه زهرة األرض . الشمسّ
 .اجلوديجبل  عىل “ سفينة نوح ِوهو الذي استوت فيه

وهو اليوم الذي أوحى اهللا فيه الذين خرجـوا مـن ديـارهم وهـم ألـوف حـذر املـوت 
 ,)ّموتوا ثم احياهم: (فقال هلم اهللا عز وجل

ًأن نبيا من األنبياء سأل ربه كيف حييي هؤالء القوم الذين خرجـوا فـأوحى اهللا : وقال ْ
إليه أن يصب املاء عليهم يف مضاجعهم يف هذا اليوم فصب عليهم فاحياهم وهم ثالثـون 

ُب املاء يف النريوز سنْه وهو اليوم الذي نـزل فيـه جربئيـلَأو سبعون الفا, فصار حس َ“ 
 F١Eث بالرسالة, يعني بع÷عىل النبي 

٤−א)אא(
اىل مجيـع العـامل يف  حيمل رسالة احلب واخلري واحلريـة )كاوه احلداد(كان الثائر 

, وإعـادة العـدل واملسـاواة )ضحاكال(إرجاع مجيع حقوق الناس بعد ما سلبت منهم من 
 وحكـم الـبالد, ل واحلريـةحكم البالد بالعدوعنرصي عرقي اوز يبني الناس بدون أي متي

                                                 
 .كتاب ضياء الصاحلني الشيخ اجلواهري )١(



 ٣١٩  الحياة اإلجتماعية واألخالقية للعائلة الكُردية الفيلية]:١١[الفصل 

 

ّ قدم يد العـون واخلـري للنـاس وقـد ُ من نسل شريين والتاريخ يشهد له بأنه)فريدون(بإسم 
 والوفاء لـه ي يستثمر العيد لتجديد العهدُكردالًجعلوا من هذا اليوم اجلديد عيدا والشعب 

إن كلمـة نـريو , والـرتك, ويقـال إليرانني, والعرب, واُكردالوقد بقي االحتفال يف قلوب ,
 .ية األصلُكرد  ألهنا كلمةفارسية األصل ال يستدل أهنا فارسيةأهنا 

ُادشـت مـع عيـد نـوروز حيـث ر املجال عن عالقـة الزَ هبذاُوهناك سؤال يطرح نفسه
 مل تكن من ِ يف عرصهِ? أم ال وأن ديانتهًأهنم حيتفلون هبذا اليوم فهل أن زرادشت كان نبيا

ًنبـوة زرادشـت أو نفيهـا, فلـربام كـان نبيـا, ولكـن بسطيع أن نثبت ن  ال?)عزوجل (عند اهللا
 .ًالثابت أن نوروز كان قائام لدى األديان األخرى

ّ فهناك أعراف وتقاليد ترتسب يف بقاع األرض واملجتمعـات الدينيـة دون أن نتـذكر 
 .ّ أو الشك بأن النريوز مل يكن له أصل دينيمتوارخيها ومصادرها فال يمكننا اجلز

٥−אא
 بأخالق وعادات وحب اخلري للناس وروح التعاون واملساعدة بيـنهم ُكرداليتصف 

ًوـبـني اآلـخـرين, وإذا اـبـتىل أـحـدا ـمـن أـفـراد العـشـرية يف أي مـشـكلة اجتامعـيـة واقتـصـادية 
ِ جيتمعـون ـحلـل ـهـذه ـُكـردالواإلعـالن ـعـن اخلسـاره يف التـجـارة أو الزراـعـة تـرى مجـيـع 

: ّة األخوية ويقدمون لـه يـد العـون واملسـاعدة لقضـاء حـوائج النـاس ولـدهيم مثـلالقضي
ْذلـتّالقوم إيل تعاونت ما ( تعـاونوا عـىل الـرب والتقـوى وال ) (عزوجـل(ويقـول البـاري ) َ

 ).تعاونو عىل اإلثم والعدوان
٦−אא

ي ُكـردال الشـعب ومعتقدات متأثرة بـني هناك يف احلياة األجتامعية طقوس وعادات
ِهو األعتقاد والتصور ماذا سيحدث يف املسـتقبل ولـدهيم توقعـات قبـل احلـدث, وهـذه 

 .يةُكردالالظاهرة موجودة بشكل عام يف مجيع األوساط 
٧−אאאא

َّ بعض املعتقـدات املحببـة لـدهيم واملتـأثرة يف الـنفس وكـلُكردالهناك عند   مـنهم ُ
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َيفرسها بطريقته اخلاصة ِ. 
والكثري مـن النسـاء عنـد احلاجـة واملصـائب يتوجهـون إىل بعـض العرافـات الـذين 

بثقة كاملـة وعميـاء يقرأون احلظ والبخت ويقولون بعض الكلامت املستقبلية ويثقن هبم 
 ويدفعن املال هلن, ويستعملون الفنجان, والرمـل, واحلىص, وعظـام نويصدقن بكالمه

ّخلروف أو يقرأون الكفكتف ا أنتي عليكي عني ( يتأثرن هبا, ُكردالواملصيبة فأن النساء . َ
َّ والعني الصفراء هي العني الرشيرة ومن البـدهيي أن األوالد والنسـاء مـن دون "وحمسودة

 ).ّشك عرضة لتأثري تلك العيون الرشيرة اخلارقة
وها بشـكل أربعـني حبـة ومـن  يف أخذ التسبيحة ويقرأةوالكثري من النساء منهم متأثر

ّثم  ّ ومن ثم يقرأون أبيـات ومـدح بحـق “ ياعيل ÷ّيا اهللا, ويا حممد  بإسم  حبات٣ُ ّ ُ
 . لقضاء حوائجهم’أهل البيت 

اهللا ( مـرة ٣٤ وهـي ”والكثري من النساء يقومون بتسبيحة السيدة فاطمـة الزهـراء 
 وقىض اهللا حاجتـه ألنـه  إالة حاجـ صـاحبومـا مـن) سبحان اهللا(٣٣) احلمد هللا(٣٣)أكرب

 . يف قضاء حوائجها÷َّعلمها أبيها رسول هللا 
٨−אאאא

ّهناك ظواهر طبيعية يف األرض واعتقادات غربية كل   .ِ يفرسها بطريقته اخلاصةمنهمُ
ـردالو ـدهم بـعـض ـُك ـادات وترتســخ عـن ـذه االعتـق ـا يف ـه ـني متاـم ـالعرب والرشقـي ِ ـك ً

 .ات الدخيلةاملعتقدات واخلراف
وعندما يصاب اإلنسان بـالعني واألرواح الرشيـرة يـذهبون إىل الـبعض مـن الشـيوخ 

ـات واحلــروف ) املــاليل(و ـامت واآلـي ـون بعــض الكـل ويرشحــون هلــم حــالتهم ويكتـب
األبجدية عىل شكل طالسم ومتائم عليها مربعـات صـغرية بـاحلرب األمحـر يـنقش عليهـا 

 شكل األسد أو حية أو رسـوم خمتلفـة وهنـاك مـن الكلامت ويف اجلانب اآلخر يرسم أما
لكسـب الـرزق ويضـع يف ) حلقة أو خاتم(ة كالقالدة أو حمبس ياألحجار الكريمة احلقيق

ّواألحجار كالعقيق اليامين أو الفريوز أو در النجـف. األصبع األيمن كام يف الروايات ّ.F١E 
                                                 

 .٤١٤ّحممد مهدي احلائري املازندراين,شجرة طوبى ص  )١(
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 الورقـة بشـكل يّارة ثـم تطـووحتملها معهاعنـد الطهـ) ملوانكا (ةوتضع يف العنق كالقالد
مثلث ويكتب بـامء الزعفـران عـىل خرقـة ويوضـع احلجـاب داخـل هـذا الكـيس الصـغري 

ـجـاب واـحلـرز والتعوـيـذات ويكـتـب أـسـم ـصـاحب العـمـل أي املـصـاب, وتـسـتخدم احل
ّ ـضـد الـعـني والرش والـسـحر واملرـبـوط بـشـكل ـعـام, وـكـذلك جلـلـب اـحلـظ F١Eوالطالـسـم ّ

 األجواء يلجأ البعض إىل قوة أكرب من هؤالء األرواح التي ِوكشف املستقبل, يف مثل هذه
والتي يعتقد بقوة فعاليتها وقدرهتا لتبطيل األعامل العدوانيـة . متثل القوى اخلفية اخلارقة

وهنا دخيلة دالرشيرة, وهناك الكثري من املثقفني ال يؤمنون بتلك اخلرافات وعاداهتا, ويع
 .عىل املجتمع املسلم
ّادات والطقوس الدينية اليومية ولكن اخترصنا منها القليل وهلـا أمهيـة وهناك من الع

ـثـة, ـمـع الثعـبـان واحليواـنـات ـيـة, واملعتـقـدات القديـمـة املوروُكردالكاألـسـاطري الـشـعبية 
 .ية وبعض اخلرافات اليوميةُكردال ضمن احلياة األخر

٩−אאא
ّا واملنـام ويصـدقون كـل مـ معتقـدات خاصـة يف الرؤيـُكرداللدى   يف الرؤيـا  يرونـهاُ

ًويكون أفضل يوم عندهم إذا رآها أحد أفراد العائلة من الصغار يقولون له أنت آكلت كثريا 
وبطنك ممتلئه وترى أوهام وإذا كانت الرؤيا غـري جيـده يف ذلـك اليـوم يـذبحون خـروف 

 . بني االقرباء والناسّلدفع البالء والرش عنه ويوزعونه
ًبمعـنـى الكلـمـة فإـنـه مل يـبـدي جانـبـا ـمـن  دهيم ـمـن املعتـقـدات والطـقـوس الغنـيـهوـلـ

ًجوانب احلياة االجتامعيـة إال وجعـل لـه فيـه أساسـا وقاعـدة ومظهـرا تـتجىل منـه رشيعـة  ً
 . عليه مسحة إيامنيةإضفاءالسامء وطعمه بروح الدين و

ّهو عامل يميض كـل لرغم من تقادم األزمنة والعصور ومن باب املنامات العزيزه فاوب
 ـسـويعات ـمـن يوـمـه يف األـسـتغراب يف غراـئـب إـشـاراته وـبـدائع نظاـمـه ودقـيـق  فـيـهإنـسـان

                                                 
واملـال واذا كـان جيلـب الـرزق و حوائج الـدنيا قيضمنها يحجارالكريمة أل اِهذههناك احاديث عن  )١(

ُيفرج اهللا عنه كربتهن وسجلديه مضيق أو يف  ُ. 
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ِفنراه ما أن يفيق من سبات نومه إال ومالمـح القلـق مرسـومه عليـه تـارة أو . حكمه ِ رتسـام إْ
ًعالمات البهجة والرسور بادية يف قسامت وجهه تارة أخرى أو تباشري إنفراج الكرب بـني  ِ ً
ِاإلنسان يف منظره اخلـارجي املحـدود ووضـعه يف تعايشـه البـاطني للعـامل املثـايل الـال  ِ ِ

 .ًحمدود وتفاعل النفس فهي تفاعال يف قوة التفاعل اخلارج
١٠−אאא

ّإذا وقعــت أي جريمــة او جنايــة وارتكبــت بحــق اآلخــرين نــراهم ال يــذهبون اىل 
ـدون ان اذا كاـنـت ـلـدهيم قضــية , الرشـطـة ـنهم واـصـحاب القضــية يرـي معـقـدة حيلوـهنـا بـي

 عليه أمام النـاس اّ ومعهم القرآن الكريم حتى يقسمووتأيت جمموعة, َّيكفرون عن ذنوهبم
عتـذار باإل ايـةومعهم رجل الـدين, ويرشحـون القضـية بتفاصـيلها وتـؤدي النتيجـة يف النه

 .املتبادل واحلب
١١−אאא

املـسـكن, املديـنـة, ,ـجمـاالت احلـيـاة ـيـة يف خمتـلـف مجـيـع ُكردالدور اـملـرأة : وألأ
 .القرية, اخليمة

ية ختتلف من مكان إىل آخر وهي تعمـل يف املدينـة والقريـة أكثـر ُكردال املرأة حياة
ً ساعة يوميا وتقف عىل قدميها وتعمل بشكل مرهق ومتعـب وخاصـة يف القريـة )١٢(من  ً

ّ صباحا ًوتعمل عىل إدارة البيت حتى جتلـب السـعادة للعائلـة, ٥لساعة ّالهنا تستيقظ يف ا
تقوم عىل حتضري عجني اخلبز املصنوع من الطحني بأضـافه املـاء وامللـح ولكـن بـدون 

منـهـا الزـبـدة واجلبـنـة وبـعـدها حتـلـب األغـنـام وتـصـنع , ـمخـرية وترتكـهـا لـفـرتة ـمـن اـلـزمن
مـن احلديـد او ) الصـاج(ل ستعامإ اخلبز بمن ثم ترجع إىل العجينة لكي ختبزومشتقاهتا, 

 .التنور
عليها العجينة لكي يسهل عليهـا خبزهـا عنـد وضـعها عـىل  تضع وعند املرأة وساده

 .جدران الفرن
ّمن ثم تذهب جللب املاء من بئر القرية الذي يبعد مسافة طويلة متيش عىل قـدميها,  ُ
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وبعـد  .سة بتـامني املحروقـاتومن البدهيي أن تقوم عىل مجع االغصان واألعشاب الياب
املتكون عـىل شـكل اقـراص يوضـع عـىل أسـقف ) املطال(روث البقر  ذلك تقوم بجمع

ّفهن حيملن عـىل الـدواب ويصـعدن إىل مواقـع رعـي القطعـان .املنازل لتجففها الشمس
ـة وـهبـذه األـعـامل يكـسـبن ـة طويـل َويعلـقـن أطـفـاهلن ـعـىل ظـهـورهن بواـسـطة أحزـم ـوة ِ  ـق

يـة جتيـد الفروسـية بـل ُكردالن أنوثتهن ويذبلن برسعة واملـرأة هنن يفقدَجسامنية كبرية فإ
متطاء اخليل وال خيشني تسلق اجلبال الـوعرة ويبـدين مهـارة فائقـة إويتحدين الرجال يف 

ية يف احلقل وتقوم برتبية األطفـال وحياكـة الثيـاب وصـناعة السـجاد ُكردالوتعمل املرأة 
 الـزواج عنـد دًعـادة ال يتزوجـون أكثـر مـن واحـدة ويعـوالرجال  .ًواهنا حتب العمل كثريا

ً احتادا ووئاماُكردال  .والرجل يثق بزوجته ثقة تامة, النه جيد فيها االخالص, ً
يات عند عقد األجتامعات هلن الكلمـة التـي يسـتمع إليهـا ُكردالوالبعض من النساء 
رز واملرق, وتكون مادة ة هي النزلية تعد الطبخ والوجبة الرئيسرجاهلن ومن وأجباهتا امل

ُاخلضـار والباذنجـان والطامطـم وغريهـا كـل حسـب : الطبخ هي من إنتاج مزارعهم مثـل
ُاملعروفة حيث تصنع بطريقـة بدائيـة ) الشنينة(وهم يستخرجون من اللبن الزبدة  .املوسم

ًكبري ويضيفون إليه قـدرا قلـيال مـن اللـبن الرائـب ويرتكونـ) قدر(فهم يغلون احلليب يف  ً ه ِ
ّليتخثر اىل اليوم الثاين, ومن ثم يصب اللبن الرائـب مـرة ثانيـة بقربـة مـن جلـد املـاعز ثـم  ًّ

 ةّومن ثم تقوم امرأتان بخض اللبن وذلك هبز القربـة لفـرت .تعلق عىل مرتفع بدعامة ثالثية
من ثم تستخرج الزبدة ومتلح وحتفظ, وبعدها يستعمل القسم الباقي لصـنع اجلبنـة  ةمعين

ًوعندما جتمـد متامـا توضـع يف أكيـاس مـن القـامش وتكـبس بـبعض ,التي متلحالبيضاء 
ّ وهذه وظيفة يومية تقوم هبـا كـل إمـرأةاجلبنة البيضاء هي الغذاء الرئيسف. األوزان الثقيلة ُ ِ 

 .ية ريفيةُكرد
وعند زياريت هلم مل يقرصوا عىل خدمة الضيف من تقديم اللحوم املشوية وبعـدها 

ه وعـنــد الـصــباح يـقــدمون العـســل والقيـمــر والـشــاي ومكعـبــات تـقــديم أـنــواع الفواـكــ
ّوـمـن ـثـم) القـنـد(الـسـكر  ِوـهـذه .يـضـعون بـعـض األعـشـاب واألوراق العطرـيـة املختلـفـة ُ
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ِي الريفي حرا من مجيع القيود ويشعر أنه سيد هذه الطبيعـة اجلميلـة ُكردالاألعامل جتعل  ّ
 F١E.ِوسيد أرضه

ّإن سعادة كل جمتمع ورقي كل أمة مصد ُره املرأة ألن الرجل يستمد ثقافته وسـلوكه ّ
ُمنذ صغره منها كـام اهنـا مبعـث اهلامـه ّ ُ ونقطـة انطالقـه إىل احليـاة السـعيدة, وقـد عاشـت ُ

يف املناطق الوسطى واجلنوبية من العراق وبغداد وكرسـت حياهتـا  ّالفيلية يةُكردالاملرأة 
ة متحابـة مهيـأة بـذلك عنـارص وجهودها متفانية يف نشأة جيل سليم, وتكوين أرسة صاحل

 .مهمة منها الرتبية والتعليم واالخالص يف العمل
ً دورا مهام ومتثلواملرأة  ًجيابيا يف املجتمع, وكان هلا األثر الواضح يف املسامهة إً

ّمع بقية القوميات املتآلفة يف تشكيل املجتمع ورس نجاح الرجل هـي املـرأة وكـام قـالوا 
 .وكان منهم نواة تأسيس الدولة العراقية) ةل عظيم امراة عظيمّوراء كل رج(يف األمثال 

 َ كبـريةَه املرأة ويعطوهنا مكانةاجتإ ًهم أكثر شعوب املنطقة تساحما ّالفيلييون ُكردال
ويقبلون بزعامتها تشكل العائلة واحدة مـن بـني أهـم مصـادر القـيم السـائدة يف املجتمـع 

قتيض التشديد عىل العضوية والعصبية والتعاون ي خاصة أهنا تشكل وحدة إنتاجية تُكردال
ً التـي تتصـل اتصـاال مبـارشا َهجتاهـات القيمـإلومـن بـني ا. وااللتزام الشامل بني أعضائها ً

 .يُكردالما يتعلق بدور املرأة يف املجتمع  وباحلياة العائلية
 : االوىلناحيةالحظ ظاهرتني متالزمتني, من وهنا يمكن أن نال
 مـن مجيـع الشـعوب اإلسـالمية األخـرى املجـاورة جتـاه املـرأة, ًهم أكثـر تسـاحما

ويعـزى . ويعني بالتسامح هنا حرية التعبري والرأي وإعطـاء املـرأة مكانتهـا التـي تسـتحقها
ي وثقته العالية هبا, إىل أسـباب ُكردالية من قبل الرجل ُكردالهذا االهتامم النسبي باملرأة 

ويف . وجية ممتدة إىل عمق التاريخ ال جمـال لتحليلهـاأو عوامل تارخيية ودينية وأنثروبول
 مـع َ الظاهرةِية عىل رأس القرية والقبيلة, تؤكد هذهُكردالملرأة ازعامة و ,امليدان السيايس

                                                 
األعـداء وجيلـب لـه من مجيع درع الواقي للحفظ لكحامل لاالنسان عتربالتعويذات الذي حيملها ت )١(

 .الرزق
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ي يتقبل زعامة املرأة وال عقد له إزاء ذلك عندما تفـرض ُكردالقلة انتشارها, أن املجتمع 
ـا  ـادةاـملـرأة وجودـه ـا  اـملـرأة إىل احلــرووقـي ـا ـعـن وجودـه ـزاة, دفاـع ـرية ضــد الـغ ًب الكـث
 .وخريات مواطنها

ً موقـعـا ـشـكلتإن موـضـوع االنفـتـاح واحلرـيـة والتـسـامح والتعددـيـة والديمقراطـيـة, 
ي الذي شكل منذ بداية عقد التسعينيات من القرن ُكردالًا ضمن املرشوع النهضوي أساس

, م١٩٩٢يـة عـام ُكردالحلكومـة سـتاين واُكردالالعرشين, وبالتحديد منذ انبثـاق الربملـان 
واختذت قضية املرأة أمهيتهـا يف صـلب هـذا املرشوع, يف ضـوء العالقـة العضـوية بـني 
التحول الديمقراطي وحترير املرأة من ناحية, وبالنظر إىل الدور املؤكد للمرأة يف الشأن 

يف انتفاضة ية جزء حيوي يف املجتمع, وكان هلا دور فعال ُكردالوبام أن املرأة  .يُكردال
, إذ ـحـررت اـملـرأة ـمـن الظـلـم واألـشـكال املختلـفـة ـمـن العـنـف ١٩٩١آذار ـعـام /ـمـارس

باملقابل تولد مناخ من احلريـة والتعبـري و, رهاب واإلهانات املامرسة ضدهاألوالقمع وا
حيـث . واملطالبة بحقوقها ومشاركتها الفعالة يف احليـاة السياسـية واالجتامعيـة والثقافيـة

, وارتفعت م١٩٩٢ستان عام ُكرد يف الدورة األوىل لربملان%) ٥٫٧(نساء شكلت نسبة ال
 النسـبة تشـكل أعـىل نسـبة ِوأعتقـد أن هـذه. ٢٠٠٥للدورة الثانيـة عـام %) ٢٧(النسبة إىل 

ـدة جلــان يف الربملــان  ـة الرشق األوســط, واملــرأة رئيســة لـع ي, ُكــردالللنســاء يف منطـق
 .م١٩٩٧وأصبحت قاضية ألول مرة عام 

ي الذي ال يزال يناضل مـن أجـل ُكردالهي مشكلة املجتمع  ّالفيلية شكلة املرأةإن م
وهذا هو الرأي السائد للرجال ). يةُكردالأي الدولة  (ُتقرير املصري وتثبيت كيان سيايس له

 احلقائق فإن بعض ِهذهمن رغم الغري أنه وب. أجزائه كافةي يف ُكردالوالنساء يف املجتمع 
ة أمـام حتسـني لـت سـائدة ومتثـل عقبـة رئيسـاز ملتعلقة بـدور املـرأة مـاالقيم والعادات ا

 .السياسية ومسامهتها خارج املنزلمركزها ومشاركتها 
١٢−)אא(

, بالشـئ أي عادلـه وسـاوى بيـنهام أي ءيقال ساوى اليش) ساوى(هي مصدر للفعل 
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 .يمةعدل وساوى الرجل قرنه أي ماثله أوعادله قدرا وق
هل من املمكن فعال حتقيـق املسـاوات? وكيـف يمكـن ترمجـة املـادة األوىل مـن 

 ).الناس يولدون متساوين يف احلقوق(م, ١٧٨٩إعالن حلقوق اإلنسان عام 
ضطهاد املرأة من قبل الكثري من املفكرين ورجال السياسـة وال إأثريت مسألة : اوأل

ألن الدين اإلسالمي عـالج مسـامهة نرى حاجة إىل اخلوض يف تفاصيل تلك املناقشات 
اـملـرأة يف املجتـمـع ودورـهـا الرـيـادي يف كـثـري ـمـن املـجـاالت واألـعـامل املختلـفـة مـثـل 

 .الرتبية والتعليم يف إعداد األجيال الناشئة
اإلنتظام يف املنظامت النسائية والعمل واملسـامهة يف إصـدار الـنرشات التـي : ًثانيا

 F١E. واملسامهة يف الندوات واحللقات الدراسيةتوضح مشاكل املرأة واملجتمع ككل
 . املرأة من الدرجة الثانيةدحماربة العادت والتقاليد لدى البعض التي تع: ًثالثا
حماربة األمية املتفشية بني النساء ورفع مستواهن العلمي وأشار الدكتور عيل : ًرابعا

 إىل األزدواجيـة بـني )قملحـات اجتامعيـة مـن تـاريخ العـرا(ِالوردي يف كتابه املعـروف 
َّأقوال وأفعال الرجال بالنسبة ملوضوع املساواة, ويعود ذلك أن الرجل جزء من املجتمع 

 . فأنه متأثر بام عاشه طيلة حياته وبالعادات والتقاليد السائدة يف املجتمعثمو
إسهامات وتضـحيات مشـهودة يف الكفـاح والنضـال السـيايس  ّالفيلية وكانت للمرأة

 ـُكـردالداد الـتـاريخ, ويف الـسـنني األـخـرية يف اخلمـسـينيات والـسـتينيات, ـشـكل ـعـىل امـتـ
 وعـىل العـراق,ية ولبلـدهم ُكردالواألصيلة املخلصة لقوميتهم الرشائح العريقة  ّالفيلييون

 .ضطهاد والظلم الذي حلق هبم من قبل احلكومات العراقيةاإلالرغم من 
دها وقضـت سـنوات حياهتـا يف الغربـة ية زوجها وأخواهنا وأوالُكردالفقدت املراة 

 F٢E.ُجردت هي وعائلتها من وطنها وعراقيتها. م٢٠٠٣إىل١٩٧٠من عام 
                                                 

ُالشـيخ احلـر العـاميل )١( ّحـب :  مـن أخـالق األنبيـاء÷ هل رسـولاقـ,١٠ ص ٧سـائل الشـيعة,ج و: ُ
 .النساء

 .ية اململكة املتحدةُالكردموقع ومركز كلكامش للدراسات والبحوث  )٢(
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١٣−אאא
ـكـام ـحتـب أن تتهـيـأ ) َّأن التهيـئـه ـممـا يزـيـد يف عـفـة النـسـاء (“يـقـول اإلـمـام ـعـيل 

ْزوجتك للقيائك, فإن عليك أن تتهيأ هلا وتتـزيني, فالزوجـة رشيكـ َ ة حياتـك وأن حقوقهـا َ
َفـأن إحـرتام الزوجـة سـمة احليـاة  ًضـافة إىل املسـكن والكسـوة, والطعـام,إعليك كثرية ف

 تأثري طبيعـي يف املنـاطق اية هلُكردالَالزوجية فحاول أن تؤدي ما عليك, الزي واملالبس 
ة  وراقيـة بسيطة ولكنهـا جذابـُكردالاملختلفة, حسب املكان واملناسبة اجلميلة ومالبس 

هي واسعة تتناسب مـع متطلبـات الفلكلـور التـارخيي واهنـا ف مواصفاهتا  أماوغالية السعر
غزيرة التعبـري ويتظـاهرون باخلنـاجر واملسدسـات ويضـعون البنـادق عـىل أكتـافهم ويف 

 .يُكردالأحزمتهم الرصاص واخلراطيش, وهذا من الرتاث والفلكلور
ي ذات ذوق يـعـرب ـعـن مجـيـع وـمـن الثاـبـت أن زي الرـجـال خيتـلـف ـعـن النـسـاء وـهـ

األزياء واملوديالت ويتألف مـن األلـوان املختلفـة وعـىل الكتـف قطعـة وشـاح مزركشـة 
وسرتة مطرزة بألوان زاهية ويغطون رؤوسهم بشال من احلريـر األصـيل املخطـط بـألوان 

 .وعندما تراهن جتد فيهن مالمح الفرسان الشجعان. األمحر واألبيض واألزرق
ختالف اللباس والزي حسب إًرتاث موجودا كام يف القرون السابقة ووال يزال هذا ال

ٌ خيفـني وجـوهن عـن تفقسـم مـن النسـاء حمتشـام .القبائل واملنـاطق والقـدرة الرشائيـة َ
 .ًالرجال, والزي النسائي مل يتأثر كثريا باألزياء األجنبية

 قميص ملـون ستان اجلنوبية يشتمل الزي عىلُكرد ًية بسيطة جدا, ففيُكردالواملرأة 
ويف بعـض ) عاممـة(واسعه وتضع النساء عىل رؤوسهن ) تنورة(طويل ورسوال واسع أو 

ُ حـيـث األـفـراط يف اـسـتعامل اـلـذهب واألـقـراط املعلـقـة يف ًااملـنـاطق يـكـون اـلـزي معـقـد
 .األذنيني واألساور وصفوف القطع الذهبية عىل اجلنبني والرأس

َي كسوة ثقيلة توضع عـىل الكتـفوه) جاروكه(أو ) رسداري(ّوهناك ما يسمى  أمـا . َ
 ـُكـردالفاألحذـيـة اجللدـيـة ـغـري مقبوـلـة عـنـد مجـيـع ) َالكـيـوة) (النـعـال(بـشـان اـحلـذاء أي 

 ةواحلذاء املعتاد ما يصنع وحياك من الصوف ملالئمته مع تسلق اجلبال واألرايض الوعر
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 .وطبيعة املنطقة

 
אאא

١٤−אאא
ّاعامـهلــم اليدوـيــة النـســيج وـصــناعة الـســجاد وـصــناعة اجلـلــود واخلـنــاجر وـمــن 

 وـبـالرغم ـمـن ـحـاجتهم لبـيـع منتوـجـاهتم وـتـأمني ـبـريةواألخـشـاب, وـخـربهتم بالتـجـارة ك
 .الطعامو من السالح والقامش األساساحتياجاهتم 

والتجـاري قتصادي إلهار ادزإل فرتة من ا.ستان اجلنوبيةردُك ٌيف القرن التاسع مرتو
 َهاملستخرجاملواد كانت تصدر إىل املناطق املجاورة مجيع أنواع املوايش واألغنام, وو

 للعـالج ولـوازم صـناعة الصـابون, والصـوف واحلريـر السوداءمن الغابات الغنية كاحلبة 
 يف ً مركزيـاًجناحـاّامل اليدويـة حتتـل ًومثاال عىل ذلك هنـاك مـن األعـ . بأنواعهاواجللود
ّيعتقـد اهنـا وم, ٥ و ٣ ٤× م ١٠ و ٥١, سـجادة مسـاحتها )فكتوريا والربت بلندن (متحف ُ

 حيكـت عـام ,م١٥٣٩ هــ٩٤٦ّأكرب سـجادة يف العـامل حتمـل رقعـة تـؤرخ حياكتهـا بعـام 
 .م١٥٣٩

 الـوزراء شبيهة لتصميم سجاد أردبيل, يف منزل رئـيسآخرى توجد سجادة وال تزال 
 .)داوننغ سرتيت ١٠(الربيطاين يف 

 F١E. بربلنيِهسجادة تصميم أردبيل, يف مكتب) هتلر(ال تزال هناك يف املانيا للقائدو
                                                 

 .املصدر السابق:موقع ومركز كلكامش )١(
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ـاك  ـةوهـن ـوميف  ّاـعـامل يدوـي ـريا يف عـم ـرى األخــرى كـث ـرى ال ختتـلـف ـعـن الـق ًالـق ُ 
ّسـتان ـمـن حيـث انتـشـار الـصـناعات اليدويـةُكرد طـفـال ـمـن ًوخاـصـة مـشـاركة النسـاء واأل, ُ

ُحيـث تتفـنن يف صـناعة السـجاد والكلـيم , اجلنسني يف إنتاج الكثري من األعـامل اليوميـة
ُحيث متتزج فيها األلوان اجلميلة . ومن أشهر أنواع الكليم هي الربجسته والكول برجسته

الـصـعاب ت ووالنقـوش التـي تعـكـس سـايكلوجية ـهـذا الشـعب اـلـذي ينـتج رـغـم املـرارا
ًة اهتاممـا أوالسالم دين احلياة أوىل املـر .تعيش عل ظهر هذا الكوكبها كإنسانة واحرتام

ـــوان  ـــك األـل ـــنعكس يف تـل ـــاة, ـت ـــة وحــــبهم للحـي إال أن نفســــيتهم وعشــــقهم للحرـي
 .الرائعة ّأعامهلم اليدوية والنقوش التي تتصف هبا املرشقة

١٥−אאאא
ُية ومل نعط حق دور الرجل حيـث يملـك الرجـال ُكردالوقد ذكرنا سابقا حياة املرأة  ّ

ات العالية والرجل هو العامـل األسـاس يف املنـزل, يبطبيعتهم القوية من اخلربات والكفا
ّوال شك أن سعادة كـل جمتمـع ورقـي كـل أمـة مصـدره املـرأة ألن الرجـل يسـتمد ثقافتـه  ّ ّ

ِوسلوكة منذ صغره منها كأم كـام اهنـا مبعـث إهلامـه ونقطـة ّ  النطالقـه إىل احليـاة السـعيدة ُ
َّحيث كر  األم حياهتا وجهودها متفانية يف تكـوين أرسة صـاحلة متحابـه مهيـأة بـذلك ْتَسُ

 .عنارص الرتبية السليمة
ـة  ـدرك األرسة القروـي ـب ُكردالوـت ـة أن الراعــي يصــنع الرجــال الشــجعان إىل جاـن ـي

ُ وهذا ماملسـته لـدى األرس ال زالت األرسه منشغلة يف صناعة السجاد والنقوش,, التعليم
 .يةُكردال

ـة ـتـزيني مـسـاكنهن  والكـثـري ـمـنهن ـلـدهين اـلـذوق اجلمـيـل يف انتـخـاب اـلـزي وكيفـي
يف إدارة احلياة وتضـحياهتا مشـهودة يف الكفـاح ًا  كبريًافاملرأة هلا دور. ّبأعامهلن اليدوية

 .والنضال االجتامعي والسيايس عىل امتداد التاريخ
ية يف العـراق الكثـري مـن الـويالت واآلهـات معظمهـا كانـت ردُكالٌومر عىل األرسة 

ّم وعاـنـت أـشـد املعاـنـات وأقـسـاها ٢٠٠٣ − ١٩٦٨ّـعـىل ـيـد نـظـام ـصـدام حـسـني الباـئـد 
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 .م١٩٧٠وبالذات يف عام 
َّم حيث جر١٩٨٠ويف عام  دها النظام البائد من الرجال وزجهم يف غياهب السجون ُ
ٌم مدرسـة أذا أعـددهتا األ (: الشعراء أمحـد شـوقيأمريفاألم كام وصفها . بال ذنب اقرتفوه

 ).ِ األعراق َِ طيبًشعبات دأعد
 ولـذلك فهـي ,يـةُكردالًوكان اعتقال الرجال واحدا من أسباب تـدهور وضـع املـرأة 

 .بحاجة إىل رعاية خاصة واستثنائية

 
אאאאא


אאאא


אאא
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١٦−אאאאאא
ًأكثر الشعوب اإلسالمية تفتحا يف موقفهم مـن املـرأة وتسـاعد املـرأة يف  ُكرد الديع

 رقصـة ُكـرداألعامل املكملة وتشارك النساء يف جمالس الرجـال ويسـتمع إىل رأهيـن ولل
يشـتبك فيهـا الرجـال بـاألذرع ويقفـزون يف اهلـواء ويقـود أحـدهم ) جويب(ه تدعى خاص

ّوبيده منديل وبني كل رجلني إمـرأة, ويرقصـون عـىل إيقـاع الكلـامت اللطيفـة واجلميلـة ُ. 
املصـارعة والرمـي والفروسـية وتنظـيم حلقـة مصـارعة ومن وسائل اللهو وقضاء الوقـت 

ـذه املامرـسـات ا ـاش, وـه ـريان والكـب ـق ـمـن ِالـث ـرداللرياضــية ختـل ـا ـُك ـا قتالـي ًي رـجـال قوـي ً ً
 .ًوحماربا ألن طبيعة احلياة عندهم عىل اساس القوة والشجاعة

 بالتجـارة والزراعـة وصـناعة مالبـس األطفـال وتزيينهـا ُكردالوأما يف العراق يشتهر 
فيـهـا الكـثـريمن ـكـذلك يـشـتهرون بـصـناعة ـسـجادة ـصـالة و. ـبـألوان زاهـيـة وأذواق مجيـلـة

 . وصورة الكعبة الرشيفة وتزيينها بألوانالنقوش
يـة ُكردالوعند زيارتك إىل سوق الشورجة الكبري يف بغداد تـرى مجيـع املنتوجـات 

ّحيتاجها كل فرد يف املجتمع ليف احلامم الذي: يف املحالت مثل ُ. 
ًوكذلك يف سوق الصفافري يشـتهرون بضـاعة األواين والقطـع الثمينـة وخاصـة ملـن 

 .ّ الثمينة وتذوق فن الصناعات اليدويةهيوى مجع التحف
ـاطق  ـة يفُكردالوـكـذلك املـن ـران ـي ـاع ـسـنويا عرشات  إـي ًحـيـث تـب ـروة ُ اآلالف ـمـن ـف

ّ فيها فن الصناعات اليدوية بجميع أشكاهلا كصناعة اجللود واملعـادن وتطور, احليوانات
 .واألخشاب

إىل درجـة  من الفضة واخلـزف وصـلت )ةيلگالنر(وقد اشتهروا يف صنع الكؤوس و
 .عالية من االتقان والدقة

 فيـهـا ’وأن أكـثـر املقاـمـات وأالرضـحـة والعتـبـات املقدـسـة الئـمـة اـهـل البـيـت 
 .ية األصلُكرد ف وهيورعات خزفية والكايش اإليراين املعصنا

ًأن ـيـؤمن ـلـه اقتـصـادا قوـيـا الن  وـبـالرغم ـمـن ـسـريه وراء الـعـيش البـسـيط فـقـد اـضـطر ً ْ
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 . يتطور إال يف حدوده الضيقهملّ لرستان ستانُكرد اقتصاد
) تويلـه(وكان املواطن يف أمس احلاجة لرشاء اخليزران املوجـود يف منطقـة قصـبة 

 هـم صـناع مـاهرون يتفنـون يف صـنع خمتلـف الرمـاح ُكردالو.احلدودية اإليرانية العراقية
واألـسـلحة البيـضـاء الـتـي يـسـتعملها ويـصـنعون خمتـلـف الـسـكاكني واخلـنـاجر والـسـاطور 

 .٢٤٩ ص ُكردالأنظر إىل كتاب ميلينكينني حياة بدائية بني . وات الربونزية وغريهاواألد
ّي ترى فيها الشموخ والعز والفخر وحتى مالبسه وثيابه ُكردالوعنام تنظر إىل صورة  ّ

ً وصـفا شـعريا وحتـى عنـدما يلـبس عاممتـه يبحـث دائـام عـن أفضـل القطـع انفأنه يوصـف ِ ّ ً ً
ـيـة وـهـي الغنـيـة ـبـالثروات املعدنـيـة ُكردالر ـهبـا, واملـنـاطق ّاحلريرـيـة الـفـاخره حـتـى يظـهـ

ِكاحلديد والغاز والنحاس والنفط والفوسفات والرصـاص, فيصـنعون مـن هـذه املعـادن 
 .األدوات التي حيتاجوهنا

ّمـنجم تسـتخرج منـه مـادة تسـتخدم لتحويـل لـون ) زرنيـغ ميـدان(ويوجد يف منطقة 
ًويـصـدر ـسـنويا أطـنـان إىل , ادة إلزاـلـة الـشـعراـلـرتاب األـمحـر إىل األـصـفر ويـسـتخدم اـملـ

ِوتقـع هـذه املنـاجم يف املنـاطق اجلبليـة وتعـود , سـتان وبغـداد ودول اجلـوارُكرد خارج
 .ِملكيتها هذه إىل الدولة املركزية

١٧−א
 يعيشـون يف املـدن ُكـردال يف بنـاء الـدار مـن بيئـة إىل أخـرى, وُكـردالختتلف حيـاة 

 عـىل نمـط ًا كبـريًاِاألرياف, ويعيشون كمقيمني ورحل, وهذه النمطيـة هلـا تـأثريوالقرى و
ـة  ـاثر بطبيـع ـزل ويـت ـاء املـن ـزواج ُكــردالوبـن ـردا ويســارع إىل اـل ـيش منـف ـو ال حيــب الـع ً فـه ّ

 .واالنجاب, وحيب األرسة والعائلة مما أوجد هذا احلب والوئام حتت سقف واحد
 ً:قسم املنازل إىل أصناف أوالوت

خيـة يسـهل محايتهـا مـن األعـداء ااك سكن حتت األرض يكون ألسباب منهن: ًأوال
وأكثـر بيـوت القـرى تكـون مبنيـه مـن الطـني ألسـباب كثـرية ويصـعب , والوحوش الربيـة

التمييز بني البناء القائم عىل سطح األرض والبناء املوجود حتـت األرض, ويكـون البنـاء 
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ًمسطحا طينيا بسقف واحد وطوله من أربعني  . أىل مخسني مرتً
مبنية بـاللبن أو احلجـارة والطـني, وأكثـر البيـوت واملنـازل  البعض من البيوت: ًثانيا

 .شديدة التالحم ملتصقة ببعضها يف املناطق املعرضة للخطر
ـاك مســاحة واســعة مــن املمــرات والغــرف  ـت فهـن ـدخول إىل داخــل البـي ـد اـل وعـن

 . ملواشيهمةً هناك غرفا خاصاملتشابكة وفيها يعيش مجيع أفراد العائلة وتكون
ية الريفية وبني العائلة يف املدينة اي الفـرق ُكردالوالسؤال هل هناك فرق بني العائلة 

 .بني الفالح وابن املدينة
.  يف القرية أو املدينة تأخذك الدهشة واألستحسانُكردال يف الواقع تدخل بيت أحد 

ُخلـلـق يف احلـيـاة اليومـيـة حـيـث الـسـمو ّـيـة تـسـلك اـملـنهج اـلـديني واُكردالوأكـثـر العواـئـل  ُُ
ّوالرفعة وااللتزام الديني َ. 

١٨−אא
 ككـل نسـيج واحـد مـرتبط الواحـد بـاآلخر ال خيتلـف الـبعض عـن ُكـردالَالواقع أن ُ 

اآلخر أكثرهم يعيشون مع املجتمـع بصـوره طبيعيـة يتـأقلمون بشـكل رسيـع مـع العوائـل 
يـة يف املدينـة تغطـي أرضـيتها بالبسـط ُكرداللطوائف وأكثر املنـازل  مجيع اعالعراقية وم

, وأنواع السجاد ويبلغ أثاث بعض العوائل الغنية اىل درجة من الرتف بحيث تدهش الزائر
 بالسـجاد والبسـط واألدوات املنزليـة واملـواد ةويوجد قسـم مـن الغـرف اخلاصـة املليئـ

 مثـل خـيم البـدو العـرب يف شـامل ُكـردم للوهناك خي, الغذائية األخرى الرضورية للبيت
 .املنطقة العربية

بعـض مـن الوسـائد احلريريـة وأنـواع مـن السـجاد الفـاخر   ويوجد يف داخل اخليمة
 .ويقدمون للضيوف أفخر الطعام والرشاب

وـحـواجز اخليـمـة املـصـنوعة ـعـادة ـمـن قـصـبات اخلـيـزران املتـشـابكة ـمـع اخلـيـوط 
ّرتب هذه اخليوط بشكل منسـق يشـبه إىل حـد كبـري رسـوم َامللونة الصوفية أواحلريرية وت ِ

ِالسجاد ويمكن رفع هذه احلواجز بسهولة, وهي ال حتد من جريان حركـة اهلـواء ولكنهـا 
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 .ّختفف من شدة الريح واملطر من الترسب إىل اخليمة
ـيـة أـسـم ُكردالِوتـلـف ـهـذه اـخلـيم ـمـن لـفـائف طويـلـة ـسـوداء وـلـذلك يطـلـق عليـهـا ب

 مصـفوفة فـيام بينهـايـت األسـود وهـي مصـنوعة مـن نسـيج شـعر املـاعز أي الب) رشامل(
ًوتثبت اخليمة بواسطة تسعة إىل مخسة عرش عمودا ذات أطوال خمتلفة مثبتـة يف األرض 
ًومربوطة باحلبال بأوتاد مغروزة وأن هـذا النسـيج متـني ومتامسـك جـدا بحيـث ال يمكـن 

ِرض, وتسـد هـذه الفتحـة املرتوكـة وال تتصـل اخليمـة بـاأل. ْللمطر أن يترسب من خاللـه ّ
 .بواسطة حواجز خاصة حلامية اخليم من الرياح واالمطار

١٩−אא
ّية تزوج شباهبا يف سن مبكر وكذلك البنات, مـن ُكردالوقد ذكرنا بأن معظم العوائل 

 . رغم ظروفهم األقتصادية الصعبةُكردالًالصعب أن نرى شابا أعزب عند 
 . الزواج نصف الدين, فليتقي اهللا يف النصف اآلخر÷هللا وقال رسول 

 ركعـتـان يـصـليها املـتـزوج أفـضـل ـمـن ـسـبعني ركـعـة يـصـليهم ÷وـقـال رـسـول هللا 
 .االعزب

ّي مـكـان للـعـانس, يزوـجـون أوالدـهـم وـهـم يف ـسـن ـُكـردالوال يوـجـد يف املجتـمـع 
د بعض األمم ً سنة وهو ليس متعارفا عليه عن١٥وكذلك البنات يزوجوهم بعمر. العرشين
 .األخرى

ّ أما يف وقتنا احلـارض فـأن أمـور احليـاة تغـريت مـن كـل النـواحي ونشـأ امليـل نحـو  َّ
ـراط يف  ـل االـف ـدنيا ـمـن قبـي ـود إىل مطاـلـب اـل ـأخر والكـثـري ـمـن األـسـباب تـع ـزواج املـت اـل

ال سـيام يف املـدن, وكـذلك توجـه البنـات ) املتأخر واملتقدمـة(أي ) احلارض والغايب(
 حيبون تعدد الزوجات ألسباب ُكردالرتباط يف عامل العوملة و الدراسة واإلوالشباب إىل

 بطبيعـتهم حيبـون ُكردالواعتبارات اجتامعية لكي يصبح لدهيم عـدد كبـري مـن األوالد, فـ
 بتأثريها عـىل ًمهامً دورا مثلتكثرة األطفال, ولكن احلضارة الغربية وأفكارها املستوردة 

 .باتالقاعدة بني الشباب والشا
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ية وحتى لو كانت األسباب موجبة وكثـرية وإذا ُكردالوالطالق حالة نادرة يف األرسة 
ْأراد الرجل أن يطلق الزوجة يتوجب عليه أن يدفع املتأخر أي  املثبـت يف العقـد ) املهـر(ْ

ِي معـروف بحبـه إىل بيتـه ُكردالأما األوالد فيبقون حتت رعاية األب يف مجيع األحوال و
 .ع بسلطة كبرية يف احلياة األرسيةوالزوجة تتمت

ويف غـيـاب زوجـهـا تـسـتقبل , فـهـي الـتـي ـتـدير املـنـزل وحتـظـر الطـعـام ـعـىل الطاوـلـة
الزائرين وتضيفهم وتتحدث معهم ولكـن ال ختـرج عـن الكـالم املتعـارف عليـه واملـرأة 

 .ية بطبيعتها متحجبة كسائر املسلامتُكردال
٢٠−אאאאא

ً اليومية ويدهش املرء وهو يطوف بعيدا عن ِ ونشاط يف حياتهَي صاحب مهةُكردالو
ِموطنه من أجل لقمة العيش ويف هذا الطريق يصرب ويبذل اجلهد الكبـري يف سـبيل حياتـه,  ِ

ًي عادة يكون زوجا أو أبا مثالياُكردالو ً ً. 
صـابرون  بطبيعتهم طيبون وهم شجعان أقويـاء ورجـال ُكردالَّخالصة األرسه أن  إوأ

 .أذكياء, رجاهلم ونساؤهم عىل قدر كبري من اجلامل وهم أصحاب حضارة
 ويسـبق الـزواج "سـتانُكرد عامـان يف"يف كتابه ) سون. ب.املسيوأ(ّوذكر املؤلف 

 املشـاعر الرومانسـية يهمالفتاة, أثناء اخلطوبة وهتيمن علّعادة احلب املتبادل بني الفتى و
 .احلب واملودة والرمحة

 ).ُما بني يف اإلسالم احب إىل اهللا من الزواج(÷سول اهللا  وقال ر
 وفـق الظـروف االجتامعيـة  عـىل ومن الطبيعي أن عملية اختبار رشيكة احليـاة, تـتم

ُوالتقاليد السائدة, وهي األساس يف إمتام الزواج, وهنـاك اعتبـارات وقـيم حيـث ال ينظـر  ُ
 إىل شكل الفتاة ومجاهلا, وإنام ينظر إىل أهلها,

ًوغالبـا مـا يالحـظ ) فأختـاروا لـنطفكم فـإن العـرق لدسـاس(÷يقول رسـول اهللا  
 عـنـدما ـتـذهب جلـلـب اـملـاء ـمـن البـئـر يف القرـيـة أو يف طريقـهـا إىل احلـقـول ةالفـتـى الفـتـا

 .حلصد الزرع فالرؤية تتم بحكم عملها
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ويف املدينة خيتلف األمـر فـالزواج عـن طريـق بنـاء العالقـات الطيبـة بـني األمهـات 
ً بفتاة تراها مناسبة هلا, حيث يتم التعارف غالبا يف املناسبات لإلقرتان ولدهاجع األم فتش ُ
ُحتفاالت والطقوس الدينية األخرى,وينتهي بالزواج حيث تشـتهر حفلـة عقـد القـران واإل ّ

ِهبذه الطريقة يتم التعرف عىل فتاة املستقبل السائدة يف الوسـط ) الدبكة(والزواج برقصة 
 .يُكردال

ُ إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينـه فزوجـوه إن ال تفعلـو تكـن ÷ال رسول اهللا وق ُ ُ
 F١E.فتنة يف األرض وفساد كبري

وال ,  يف بداية األمر يتم إرسال وفد مـن الرجـال والوجهـاء إىل أهـل الفتـاة خلطبتهـا
ّتتم املوافقة إال بعد التأكد مـن حسـن سـرية الفتـى وقدرتـه عـىل حتمـل أعبـاء املسـؤولية ُ 
الزوجية, وإذا اقتنع أهل الفتاة تتم املوافقـة ومـن أجـل أختيـار الفتـاة والتعـرف عليهـا مـن 
قرب تذهب أم اخلاطب أو أخته أوعمته إىل منزل الفتاة ورؤيتها وأجـراء أختبـارات أوليـة 
ُواسـتنطاقها ملعرـفـة حـسـن لـسـاهنا ومنطقـهـا ويـقـدمون ـهلـا اـجلـوز أو الـلـوز ملعرـفـة متاـنـة 

ُا ثم تقدم أوصاف الفتاة إىل الفتى حتـى يعطـي رايـه يف فتـاة مسـتقبله, وإذا أسناهنا ومتامه ّ ّ ُ
ّاقتنعت عائلة الفتى ثم رفضت الفتاة, فيعـ  ذلـك إهانـة كبـرية للطـرف األخـر, وهنـا يـأيت دُ

ملعرفة أسباب رفضها فهو ال يضغط عليها أو جيربهـا عـىل الـزواج وإنـام يريـد أن يعـرف 
 .ِعرف أسباب رفضهاألسباب كذلك الشاب يريد ي

وعند املوافقة عىل .  عند مجيع املسلمنيةِواعتقد ان هذه العادات والتقاليد موجود
ّالزواج يقوم األب واألقربون إىل الولد ببعض الشكليات التقلدية من أجل طلب يد الفتـاة 
املخطوـبـة وـيـتم ـهـذا األـجـراء يف ـيـوم مناـسـب ومجـيـل ويف ـهـذه املناـسـبة ـحتـدد أثـنـاء 

 .ل قيمة املهر ويكون قد بحث مسبقا عن طريق الوسطاءاألحتفا
تيسرياألمور وجتنب املشاحنات العائلية وأن أسباب تأخري الزواج هـو كثـرة وذلك ل

 .ّالطلب من أهل البنت وهم يغالون يف املهر ويتعبون الشاب بام يفوق طاقته
                                                 

 .٣٤٧ ص ٥الكايف ج : يخ الكلينيشال )١(
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ِه لديـنـه وخلـقـهو إذا ـجـاءكم ـمـؤمن فزوـجـ÷ويـقـول  خالقـيـة أنـظـر هـنـا للـقـيم األ. ُ
ِعندما يتقدم لك أحد للزواج منك ال ترفيض) الدين واألخالق(والدينية اإلسالم يقدم  ٍ ِ. 

فأن كان فيه فال ترتدي يف املوافقة . الدين واألخالق: فابحثي فيه عن أمرين أساسني
فـإن التـأخر يف الـزواج خطـأ . عىل الزواج منـه ألن الـدين واألخـالق مهـا مفتـاح حياتـك

ًبوسـعك أن تعـيش سـعيدا يف جـوار زوجـة صـاحله ! أختيار الزوجة. نهوخطر فاحذري م ْ
ْختتارـهـا بدـقـة, وحـسـب رشوط ومواـصـفات واـنـام ـجيـب أن تـكـون مقبوـلـه يالـحـظ منـهـا  ّ

ّويبقـى كالمهـا خمطـوبني لبعضـهام عرفـا وتقليـدا, حتـى يتعـرف . مجال اجلسد والروح ً ً
ّ يش ويف الدرجة األوىل حتـى ّالطرفني أكثر وأصحاب العالقة أي الشاب يبقى يشرتي كل

ّيكسب حب البنت وأهلها كلام يأيت جيلب معه ورود أو حلويـات وكـل فـرته يـدعو أهـل  ُّ ّ
ويتوجب دفـع تكـاليف . ّ كل هذا سيكون ولدهمةالبنت إلقامة وليمة عائلية فخمة ومفصل

 .ثياب العرس وتقديم هدايا أخرى
هو يشـرتي هلـا املجـوهرات, و.  وليس ذهبةودور أهل البنت فقط رشاء خاتم فض

ْوعندما يكونون خمطوبني رسـميا, وفقـا للعـرف ولـيس لـلرشع يف هـذه الفـرته علـيهم أن  ً ًِ
ّومن هذا يسـتطيع الطـرفني التحـدث والطـرف . يتموا العقد ألن الرشع يطغي عىل العرف

ني طـرفني زوجـوعندما يتم العقد ويدفع املهـر يصـبح ال.ّاألول جيوز زيارة بيتها متى يشاء
ًرشعا وعرفا, فكان  رشيكـة يتناصحون فيام بينهم حـول كيفيـة معاملـة الشباب ينصحون وً

ُ ويعلمونه كيف يصيل يف تلك الساعة ويقرأ الدعاء وطلـب احلاجـة, قبـل أن  بلطفِحياته
ِتم عملية النكاح أي الزواج حتى ال يصدم أو خياف ألن الكثري ليس لدهيم خربه يف هـذه ي ّ ّ

َّمما ال شك فيه أن الرجل  ةالعملية الصعب  .ي شخصية قوية ومتميزهُكردالّ
٢١−א

ً يش إال القليل حتى يتم الزواج واصبح كل يش جاهزاَند يوم الزفاف مل يبقوع ً ٌّ وهو . ّ
 للرشيعـة اإلسـالمية والغايـة ًيف دوائر البلد أي وفقـا.  القرانّيف هلفة وشوق حتى يتم عقد
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ًوالعقد الثـاين هـو عقـد اإلمـام وهـو يكفـي رشعـا وعرفـا, . ًج رسميامنها تثبيت عقد الزوا ً
ّوتتم صيغة العقـد أمـام اإلمـام الرشعـي عنـد األتفـاق عـىل كـل يش وبحضـور شـهود مـن 
ّالطرفني بمن فيهم ويل أمرمها, تبدأ مرحلـة قـراءة صـيغة العقـد وباتفـاق مسـبق عـىل كـل  ُ

ّضـور ويأخـذ أسـامءهم حتـى يأخـذ مـن مبلغ معني ومن هنا يطلب اإلمام من الطرفني احل
 هـل تقبلـني الـزواج ة بنـت فالنـةيا فالن: (ّالفتاة الوكالة الرشعية ويردد عليها صيغة الوكالة

ِواإلمـام يـردد هـذه ) من هذا الشاب املـؤمن فـإذا قبلـت الـزواج فقـويل نعـم أنـت وكـييل
ي عرشة مـرة سـامع ّاجلملة حتى حيصل منها املوافقة ولدى بعـض األرس تنظـر الفتـاة اثنـ

ً ثم تعطي إذنا باملوافقة فتقول نعم “صيغة الوكالة عىل تعدد أسامء األئمة االثني عرش ُّ
يصـلون عـىل , واإلمام يردد لكي حيصل عىل املوافقة وعندما توافـق البنـت) َأنت وكييل

 ًاام بتقيـد العقـد عـىل الورقـة, رسـمي ويبـدأ اإلمـ’,النبي وآهل بيته الطيبـني الطـاهرين
يكتب الغايب واحلارض بحذافريمها, ويكتب أسامء الشهود ويوقعهم عىل وثيقة الزواج و

ويعطيهم وثيقة هلم, واإلمام حيتفظ بنسخة له كوثيقـة لـتاليف مـا قـد حيصـل أثنـاء احليـاة 
 .الزوجية او ربام الطالق

ًحلظة صيغة العقد عند اإلمام يعد الطرفان متزوجني رسميا, وعند إجراء العقـد تقـا م ُ
ِبعض املراسيم مـن قبـل األهـل داللـة عـرب الفرحـة وخـالل هـذا األحتفـال جتـري بعـض 
ُالطقوس الشعبية حيث يزف العروسان يف املدينة من خالل جولة يف شوارع املدينة يعرب  ُ

ويف بغـداد , سـني يف املقدمـةواملحتفلون عن فرحتهم ورسوروهم ويزينـون سـيارة العر
ِ حتى يبارك هلم اهللا يف هذه الليلـة ‘د اإلمامني الكاظمني ًمثال يقومون أوال بزيارة مرق ّ

ّالسعيدة وحيفظهام مـن كـل مكـروه بربكـة اإلمـامني اهلاممـني, وعنـد وصـوهلم إىل بيـت 
ِوهبجـتـه وـعـىل جانبـيـه األـصـدقاء ) باهلالـهـل(الـعـريس أو الفـنـدق ترتـفـع زغارـيـد النـسـاء 

ًودعهم واحـدا واحـدا والعـروس مـن وبعد قليل يـ. األوفياء له يوصلونه إىل عش الزوجية ً
ّجانبهم تقبل يد والـدها وأمهـا عرفانـا باجلميـل الهنـا مـن األصـول الواجـب اتباعهـا عنـد  ً ّ
ًاجلميع, وذلـك حلظـة مغـادرة بيـت أهلهـا, ومـن الطبيعـي أن يأخـذ البنـت هاجسـا غريبـا  ً
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 .بالفرقة فتأخذ بالبكاء وذرف الدموع ويظهرعليها دموع الفرح
 والتغني ’ّالصديقات هلا بانشاد القصائد واملدائح بحق أهل البيت  وتبدأ بعض 

ببعض الرتنيامت ويشارك مجيع النسوة باألنشاد والتغنـي, متامـا كـام يفعلـن أثنـاء زينتهـا 
وتلبيسها فينطلقن بالغناء واألهازيج ودق الطبول والـرقص طيلـة الطريـق ويطلـق الرجـال 

ِ لبيت املستقبل يرافقه أشعار تقليدية يف مثـل هـذه النار يف اهلواء, كام أن دخول العروس ُ
 .ية ألخرىُكرد املناسبات ختتلف من منطقة

ـقـائم ـبـأن اـلـذهب للـجـامل لفـضـة وـتـزين باـلـذهب هـنـا, العتـقـاد وتقـلـد الـعـروس با
والعرس يف القريه خيلو من زفـة السـيارات والفـرس . والفضة لدفع أذى الشيطان والبالء

ُواحد جواده بحيـث يكـون جهـاز العـروس يف املقدمـة ومجيـع ُهو البديل, حيث يمتطي 
ُاحلاجيات املنزلية موجودة حتى يظهر هلا صدقه وحبه هلـا, ويشـرتي أهـل العروسـة هلـا  ُ ّ

كـام يقـال هلـا العامـة ) بقجـة(الكثري من املالبس والذهب حسب القدرة توضع يف لفافـة 
ْ اجتيـاز عتبـة الـدار جيـب أن وقبـل) بحقيبـة(وهي فارسية ويف الوقت احلارض أسـتبدلت 

كانـت قـد ) السـكاكر(ختطو العروس فوق أجزاء جرة فخاريـة مليئـة بـالنقود واحللويـات 
 .كرست أمام قدميها

ْوالبعض يكرس ملعقة خشبية كبرية بني قدمي العروس قبل أن تـدخل بيـت الزوجيـة, 
ام يقوم العريس بلمس ًوهناك من يطلق طريا يف اجلو أثناء أجتياز العروس عتبة الدار, وبين

ِرأس عروسه بلطف من عـىل السـطح بسـارية خفيفـة يمسـكها بكلتـا يديـه وهـذه االيـامءة 
 .يةُكردالشائعة بجميع املناطق 

٢٢−אאא
ُومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يـدخل﴿ :قال تعاىل ُْ ْ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ٌ َ ُ َ ْ ْ َّ َ ْ ْ َْ ْ ُ َ ٍ َ َون َ

ًاجلنة وال يظلمون نقريا َِ َ َ ُ َُ ْ َ َّ َْ﴾F١E. 

                                                 
 .١٢٤اآلية: سورة النساء )١(
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ًمن املتعارف عليه أن يعيش الولد مع أهله أي يأخذ من داخل املنـزل غرفـة ويكـون  ْ
ُمستقال ويعيش مع أهله بأمان, وتساعده زوجته عىل ذلك ألن دور املرأة ُ ُله أثر يف سعادة  ً

 وكبـري واملـرأة ة واملجتمـع عظـيمها يف بناء األرسالزوج واملرأة هي دعامة املنزل ودور
 ً دورا مهام يف بناء األرسةثلالعفيفة مت

 وهي نصـف املجتمـع, وهلـا كرامتهـا F١E).العفاف زينة املرأة (÷ قال رسول اهللا 
واحرتامـهـا كإنـسـانة تـعـيش ـعـىل ظـهـر ـهـذا الكوـكـب, واإلـسـالم دـيـن احلـيـاة أوىل اـملـرأة 

ِاهتامما كبريا, وشملها برعايته وعطفه ِ ً رآن الكـريم سـورة كاملـة وهلذا نجد يف الق. ِ وحنانهً
ًعلام أن طبيعة املرأة ختتلف عن طبيعـة الرجـل مـن الناحيـة النفسـية ) النساء(سم إل َحتم

ْوهـذا طبيعـي واحلكمـة أن ,جتامعية ومن جوانب أخـرىوالسيكيولوجية ومن الناحية اإل
نني ومل يـأيت هـذا الفـرق إال يكون هناك فرق بينها وبني الرجل يف بعض األحكـام والقـوا

ًإنسجاما مع طبيعة املرأة واتفاقا مع نفسيتها ومركزيتها, وليس نقصا هلا, كام أهتـم أعـداء  ً ً
ـسـتقرار يف بيتـهـا, لـتـدير وأراد اهللا تـعـاىل للـمـرأة اإل. ًاإلـسـالم, كاحلـمـل واإلنـجـاب ـمـثال

تنـشـأهم ـعـىل اـلـدين ولتتـفـرغ لرتبـيـة أوالدـهـا تربـيـة ـصـاحلة نزـهيـة, و. ـشـؤوهنا الداخلـيـة
وينبغـي للنسـاء واألمهـات أن .  والعمل يف مجيـع امليـادينواألخالق واحلب واالحرتام
 القدوة الصاحلة باعتبارها املرأة املثاليـة يف اإلسـالم ”َجيعلن السيدة فاطمة الزهراء 

ّولكل إمرأة تبحث عن السعادة يف احلياة الدنيا واآلخرة ُ بيبة  وهي سيدة نساء العاملني ور,ِ
الـوحي والتنزـيـل وخرجيـة مدرـسـة النبـوة والرـسـالة وهـي الـتـي بلغـت القـمـة الـشـاهقة يف 

 :÷ّالعظمة املنزلة حتى قال عنها أبوها رسول اهللا 
ّ مـن هنـا فـأن عـىل كـل إمـرأة يف F٢E).إن اهللا يرىض لرىض فاطمـة ويغضـب لغضـبها(

ٍالعامل أن تتخذ هذه السيدة العظيمة قدوة هلا يف احلياة, و تستنري بنورها الزاهر وتسري عىل ْ
 .هدهيا يف طريق السعادة

                                                 
 .ية اململكة املتحدةُالكردموقع ومركز كلكامش للدراسات والبحوث  )١(
ّقدس رسه(السيد حسن الشريازي )٢( ُ  .١١٠,ص ÷كلمة الرسول األعظم ) ُ
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٢٣−אא)אא(
ية ُكردالّرس نجاح احلياة الزوجية هو وجود الرغبة الصادقة يف التفاهم داخل العائلة 

ِـفـإن ـهـذه كلـهـا رضورـيـة لـتـذليل عقـبـات احلـيـاة اليومـيـة وخـلـق اـجلـو املالـئـم لنـمـو روح 
َالتعاون وتسعى املرأة دائام أن تكيف سلوكها بام يتالئم مع رشيك التعاطف واملشاركة و ْ ً

ًعندما تطبخ الطعام تتفنن به لكي جتعل األكل لذيذا وشهيا, باعتبـار أن : حياهتا مثال ذلك ً
ًاملـعـدة أـقـرب الـطـرق إىل قـلـب الرـجـل فيـكـون اـجلـو ـشـاعريا يتواـجـد فـيـه اـملـاء واـهلـواء 

سعيدة, ويستمد أغلب الطعـام مـن احلليـب وة مثالية واخلرضاء والوجة احلسن أي العائل
كاجلبن والزبدة واللبن والروبـه وعنـد الصـباح يـأكلون العسـل والقيمـر والشـاي األسـود 

ويستهلكون اللحم من مواشـيهم ويعـدون طعـامهم مـن خبـز الـدقيق مـع الـذرة ). والقند(
ة بدائـيـة ـهـي قرـبـه وخيزـنـون اللـحـم وـحيـتفظ ـبـه بطريـقـ. واـلـرز والتواـبـل واـجلـوز والـلـوز

ّويغمس بالدهن احلر أو الستهالكه يف موسم الشـتاء ) القاورما(ويضعون األكل ) تعلكه(
 .عند احلاجة

אאא:
)א(

 وفيهـا مـن )ترخينـة (يـةُكردالعنـد العائلـة  الرتخينة أفضل الوجبـات يف الشـتاء دوتع
الـصـيف ْوـهيـي يف اإلنـسـان  جلـسـم ثرؤـعـي وـجمـرب وـمــعـالج طبيالفواـئـد الكـثـريه وـهـو 

األلبان املجففة وتتألف من خرضوات مع ثوم وهي تتكون من مشتقات ويؤكل يف الشتاء 
 .كروي, ويضاف إليه عند الطبخ اللوبيا احلمراء واحلمصتطحن عىل شكل قطع 

)א(
حي وهـي ُوتؤكل وجبة الربشكة يف الشتاء وهي مفيدة ملن يصـاب بـأي عـارض صـ

 .ًأكلة طبيعية ومؤثره جلسم اإلنسان وهي أكلة سهلة وبسيطة جدا
)א(

 سكر نبات وخيلط مـع التمـر والشـك قدم يف الشتاء والصيف, هووهي طعام حلو ي
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ّ الدهن احليواين وترتك لفرتة ثم تؤكل ويصنعونويضاف إليه  . يف املنزلهُ
)א(

د احلـلـوى موـجـودة باـسـتمرار وباـلـذات حـلـوى ـيـة جتــُكردالعـنـدما ـتـدخل العائـلـة 
وهي من صنع  وتتكون من سكر نبات والبهارات واحلمص والزعفران, الكنجي األبيض 

 .يُكردالاملنزل 
)(

 األكـالتيتكون من دبس مع الطحني والسكر واهليـل والزعفـران وهـي مـن أفضـل 
 . الوالدة يف اليوم السابع منُعند الكرد, وتأكلها املرأة النفساء

)لوچ(
 .ويتكون من الرز األمحر مع الفستق والبصل ومعجون البندورة والبهارات اخلاصة

)אאאאא(
 ـمـع التـمـر يف الـشـتاء  اخلـلـيط طريـقـة االـسـتعامل خيـلـط اـلـدبس ـمـع اـلـرايش ويأـكـل

 .فراد العائلةأ  من قبل مجيعالقارص
)א(אא

 حلـم غـنم مـع طامطـا عمـلاملشـهور وطريقـة ال  والتكة واملعالك املشوياالكباب
 .وامللح والفلفل االسود

)אאא(
 ة بطريقـة خاصـُكـردالالباجة هو رأس اخلـروف مـع الكـراعني والكرشـة يطبخوهنـا 

ّمـن ثـم يضـعون البهـارات ويضعون الباجـة يف القـدر ويفـور مـرتني  الثـوم, والدارسـني, ,ُ
 .ّ حتى تنضجةامللح, ويرتك يف الليل عىل نار هادئو

אא)א(
 ةية يف أي وقت ومـن الوجبـات الشـهية وفيهـا مـن الفوائـد الكثـريُكردالعند العوائل 
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 يطبخوهنا مع اللحم أو الـدجاج واحلمـص, ويطـبخ مـع الباميـة, أو ةولدهيم طريقة خاص
البـصـل, :  وطريـقـة الـطـبخ,باح ويف أوـقـات النـهـاركلوـهنـا يف الـصـأالفاـصـولية اليابـسـة وي

 .والثوم, امللح, والبهارات السبعة
٢٤−א 

 إىل جانـب ةّ حتدثنا عن دور املرأة يف املجتمع إال اهنا متلـك إجيابيـات كثـريمهام
مـل إال السلبيات باعتبارها انسانة ختطأ كام خيطأ الرجال فسعادة املرأة مـع الـزوج ال تكت

ّعندما تنجب أو ترزق طفال, وعندما تكمل عملية احلمل ينتظر الرجل بكل شوق وحنـني  ُ ِ ً
 بأن هذا الطفل جيلب الرزق هلـذه العائلـة ممـا جيعـل ةإىل هناية تسعة أشهر, ولدينا عقيد

ًقلب األبوين حمبورا بالفرح والبسمة, وعند الوالدة يطلب الزوج من اهللا سـالمتها, وعنـد 
 ’ّطفل, تنادي املرأة بأعىل صوهتا, يا اهللا يـا اهللا يـا حممـد يـا عـيل يـا فاطمـة خروج ال

ّوخيرج الولد ساملا رقيقا عطوفا ويبقى الـزوج بجـوار زوجتـه حتـى يسـأل عـىل سـالمتها  ِ ً ً ً
ّوسالمة الطفل ثم يصغون إليه حتى يقولون رأهيم فـيمن يشـبه مـن العائلـة وإذا كـان صـبيا  ّ

ٌت بنتـا قلـت عنـدهم الفرحـة وخيتـارون األسـم املناسـب للوليـديفرحون كثريا وإذا كانـ ً .
ّذنـه اليمنـى ثـم أيف األذان ّويبدأ األب يستعمل بعض الشعائر الدينيـة املسـتحبة مـن قبيـل  ُ

ًويتصدقون بوزن شعره ذهبا خالصا ويذبحون لـه خروفـا .  يف أذنه اليرسةاإلقامة ً ) عقيقـة(ً
 .÷لرسولًعىل سالمته وسالمة أمه عمال بسنة ا

ْوالطفل عندما يريد أن ينام هناك بعض الرتانيم  ألي (ية املعروفة فريدد األبوين ُكردالٌ
ـتــزال األمـهــات ِـهــذه الكـلــامت ـهــي ـتــرانيم موـســيقية كاـنــت وال ) الوه الوه(أو ) ألي
طفال عند النوم, مصحوبة مع حركة مهد الطفـل بشـكل هـادئ وملـئ ألليات تغنيها ُكردال

ومة ان األشعار واألبيـات التـي جتـري عـىل لسـان األمهـات لـيس هلـا ٌباحلب ودفء األم
ِ مـع قـدم تلـك العواطـف اإلنسـانية اخلالـدة, وهـذه االحلـان ةوهـي قديمـ. مصدر خـاص

سـرتخاء اجلميلة كانت تتصاعد مـع نـربات حنجـرة اآلم الدافئـة فتبعـث عـىل اهلـدوء واإل



 ٣٤٤ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

 .الورديةٍلدى الطفل فيغرق يف نوم عميق هادئ وميلء باألحالم 
 مـن ةكانت وال تزال هـذه الرتانـيم تبعـث إىل أذان األطفـال تلـك املوسـيقى املنبعثـ

ِهذه الكلامت تـرن . خرير املاء وصوت النسيم ونعومة شعر الذرة وسالسة انسياب املياه
 ومبلـغ أمـل األم أن تـرى طفلهـا ان .ُيف أذن وروح الطفل وكأهنا قد امتزجت به منذ األزل

َحيـث ّأنـا أسـمع صـوتك ولـدي أنـت يف (فتنشد يف هـذا املجـال ,  والكتابةيتعلم القراءة ُ
قد علق (و)  تسعة قروناتقام ولدي بصيد بقرة وحشية ذ: (ومن هذه العبارات) املدرسة

ـاب ـال ) (جســدها عــىل شــجرة الـب ـي هبجمــة رشســة ضــد األســد غــري مـب ّلقــد قــام أبـن
توـضـأ بـنـي ـعـىل رشع . وءكُبـنـي ـنـفيس ـفـداك ومناجاـتـك لقـطـرات دـمـاء وـضـ)(باملخـاطر

 F١E. ÷الرسول 
ٍوعند الوالدة يضعون عىل كتفه حرزا ويكتب عليه آيات مـن القـرآن الكـريم للحفـظ  ِ ًِ

 .من العني واحلسد
نتيـجـة للتـجـارب . وقـبـل اـلـوالدة تـعـرف األمـهـات ـمـا يف بـطـن األم ـمـن ذـكـر أو انـثـى

 ما يف بطنها هو ولـد, وإذا واخلربات الكثرية مثل إذا كانت احلامل تتحرك بشكل كثري فأن
ال تتحرك فيعرفون أن الوليد أنثـى, ومـن أجـل التحضـري للـوالدة فـأن القاعـدة املتعـارف 
ًعليها هو أن هييئون هلا مكانا خاصا واألمر خيتلف عن املدينة منه عن القرية, فـإذا كانـت  ً

ة فـأن القابلـة أو مستشفى املدينـة, ويف القريـ ألول مرة فيفضلون ذهاهبا إىل ًاملرأة حامال
وعندما تضع املرأة مولودها يوضع فـوق فراشـها النظيـف نسـخة مـن .ّالوالدة تقوم باألمر

القرآن الكريم مع سيف وقطعة حديد وهناك عادات عند الوالدة, فتمتنـع املـرأة احلـائض 
أي تصـاب بيشء سـييء احلـظ, ) باجلبسـة(عن الزيارة خشية أن تصاب الواضـعة محلهـا 

ّ وبعدئـذ يلـف املولـود بقطعـة ةغسلون الطفـل باملـاء والصـابون عـديم الرائحـوبعد أيام ي
                                                 

 ٤ واإلصـابة البـن حجـر العسـقالين ج ,١٥٤ ص٣ مسـتدرك الصـحيحني,ج :النيسابوريللحاكم  )١(
 .٣٧٨ص 

 .١٧٥ تذكرة اخلواص ص :لسبط ابن اجلوزي



 ٣٤٥  الحياة اإلجتماعية واألخالقية للعائلة الكُردية الفيلية]:١١[الفصل 

 

ّقامش أبيض, ويبقى والد الطفل يراقبه ملدة معينة حتى ال حيدث له أي مكروه ّ ُ. 
بة لـتاليف تسـطح ْصـِيسـمونه ع) عقـال(وعند النوم يشدون رأس الطفل عـىل شـكل 

) رجوحـةأ(ر املنازل يضعون الطفل يف ويف أكث. الطفل من األمام كام هو االعتقاد السائد
 .ّحتى ينام هبا كرسير ثابت له

ُ وهناك فـرق بـني الـذكر واالنثـى يف تقـديم اهلـدايا لـدى عنـد الـبعض النـاس حيـث 
ًجيلبون للولـد مـا حيبـه مـثال مسدسـا أو خنجـرا أو احلصـان الصـغري والبنـت حظهـا أقـل  ً ً

ـبـذكرى ـمـيالدهم  وحيتفـلـون. ويـشـرتون ـهلـا ـمـن اـلـذهب والفـضـة ويـضـحون ـهلـا بـكـبش
 .ًسنويا

١−אא
ِ وـعـىل حامـلـه يف الوـقـت اـحلـارض واملـسـتقبل ةاألـسـم ـلـه األـثـر الكـبـري ـعـىل األرس

ُواألب يرـيـد أن حيـمـل ولـيـده أـسـم ـجـده اـملـؤمن الطـيـب وعـنـد الـشـعب  ي أـسـامء ـُكـردالْ
ًعـزا هلـم ووهنا مفخـرة دعـًيعتزون هبا ويطلقون أسامءا إسالمية ووطنية عـىل أطفـاهلم وي

ّشـيوعا هلـم وهـي حممـد, عـيل وهي األكثـر احلسـن, احلسـني صـادق, مهـدي, .حيـدر,ً
ـاء  ـدار وأـسـامء األنبـي ـورعيل, درويش,كيـخـو, قمـن ـوراهللا, ـن ـراهيم, ويل, حمـمـدعيل, ـن إـب

 ويف بـعـض األحـيـان تفـضـل األـسـامء الـتـي ترـمـز اىل الفـضـيلة ’واألئـمـة املعـصـومني
فاطمـة, خدجيـة, رقيـة, :  األسامء للرجل أما للنساء فهي كثرية مثلِللمولود اجلديد وهذه

ّبرشى, كل مرجان, كل تومه, نورخاس, فـانوس, زبيـدة , رباب,سكينة ُّ فخريـة, , سـعدية,ُ
ــرة  ــاك زـه ــار فهـن ــا أـســامء األزـه ــاوس,ايش, نـشــمية, أـم ــرجس (cule)ـت  cnerzic ـن

ــنفش ــه benfsـب ــن أـســامء  وyasmine ياـســمني sosinسوـســن ) rihan( رحياـن ـم
فهنـاك شـري يعنـي االسـد بلـيخ نمـر  أما االوالدqumriقمري  (xezal)غزال  احليوانات

 .شاهني صقر إلخ
٢−א)א(

ً يقعون حتت موس اخلتان الطهور والبـد ان يكونـوا مجيعـا  الذكورُكردواألطفال ال
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وهناك أشخاص لدهيم خمتونني بدون استثناء, وتتم هذه العملية من اليوم السابع للوالدة 
 : من املضمدين واجلراحني يف بغدادةخربة كبري

ِمثل الدكتور مجيل وجميد وجعفر حممد كـريم, ويف هـذه املناسـبة حيتفـل األهـل  ّ
ً هلـم عمليـة اخلتـان جمانـا, ىواألقرباء واألصدقاء ويدعون مجيع األطفال الذين مل جتر

ًحـيـث يـلـبس املحتفـلـون زـيـا خاـصـا وـمجـيال مرتبـطـا ً ً ِ ـهبـذه املناـسـبة إذ يرـتـدي املحتـفـل ًُ
ِنطقا بحزام ملفـوف يف وسـطه مـع حـذاء قطنـي, وعمليـة اخلتـان ال اممة والرشوال, متالع ً

تـسـتغرق اـخلـاتن إال حلـظـات مـعـدودة ويرـفـع الطـفـل ـمـن أماـمـه وـسـط أـجـواء املوـسـيقى 
 تسـتغل النسـوة, وأكثـر العوائـل) بزغاريـد(ِالشعبية التي تعزف يف هذه املناسبة ممزوجـة 

 .لتقطون الصور التذكاريةّتى تبقى ذكرى مجيلة ال تنس ويِهذه الفرصة يف ختان أبنائها ح
ـدة الطـعـام ـمـع األـهـل  ـان مجـيـع األوالد جيلـسـون ـعـىل ماـئ عـنـد االنتـهـاء ـمـن اخلـت

َومن املتعـارف أن توضـع قطعـة مـن اخلبـز حتـت رسيـر . واألقرباء واألصدقاء واجلريان
ًفله ليال إىل خـارج املنـزل فأنـه يضـع يف يـده أو عـىل صـدره الطفل وإذا أخرج أحدهم ط ُ

َقطعة اخلبز, وذلك حتى يبعد عنه مجيع األرواح الرشيره ّ. 
 وال أعتقـد إذا كـان ُكـرداللقد حاوت أن أتذكر بعض الطقوس اجلارية واملتبعة عند 

ال يزالـون  نيّ الفيليُكردالمناطق ستان ألن ُكردوّ لرستان هذه األمر خيتلف عن باقي مناطق
 .يعتقدون هبذه األشياء

٣−אאאא
ي بحب العائلـة واألوالد ويعشـق الذريـة مثـل املـاء واهلـواء ُكردالويمتاز املجتمع 

ْواجلبل, وإذا فقد طفال جيزع من احلياة كثريا, وهلـذا حيـاول األهـل أن يأخـذ  م أطفـاهلواً
رواح التـي  عـنهم العيـون الرشيـرة واألواء الصـاحلني ليبعـدوباستمرار إىل زيارت األوليـا

واألوالد عـنـد بـلـوغهم الـسـابعة ـمـن العـمـر ـيـتم تـسـجيلهم يف املدرـسـة . ترضب األطـفـال
 .احلكومية أو األهلية أو مدرسة اجلعفرية يف بغداد

أما الصغار دون السابعة من العمـر فكـان يـتم تعلـيمهم مبـادئ القـراءة والكتابـة عنـد 



 ٣٤٧  الحياة اإلجتماعية واألخالقية للعائلة الكُردية الفيلية]:١١[الفصل 

 

ًنموذجـا ) مـاپی(واملـال, ) بـابپر(ورد كان املـال ّ ويف حملتنا يف بغداد حي عكد ال)املال(
ًيف األخالق والتسامح يف مجيع الصفات اخلرية وكان هادئا ورقيقا مع صغار األوالد يف  ً

 .تعليم القراءة واللغة العربية والقرآن الكريم
يخ والعلـامء ألن العلـم نـور ية تعليم أبنائهم الصغار عند املشاُكردالوتفضل األرسه 

 .وهدى
ًومن أجل أن تكون معاملتك مع العلامء بشكل الئق ومقبول ال بـد أوال تعـرف قيمـة  ّ ُ

 .العلامء ومنزلتهم العلمية
:  وهـي لعبـة,ًمن ذاكرتنـا أبـدا ويمتاز عهد الطفولة باللعب يف ازقة بغداد وال تنمحي

ويف أيام الصيف فأن اهلواية ) طره بلبلالشن(و) اجلعاب(الدعبل واملرصاع, ولعبة العظم 
 F١E.املفضلة هي الطيارات الورقية املعلقة يف الفضاء وغريها

٤−א
ّوهذه األيام اجلميلة املليئة باحلب والدفء واحلنان يف حي شعبي وبسيط يف عامل  ِ

وة لدرجة أهنـا أكتسـبتهم ُستان سكانه الصحة والقُكرد يسوده األمان واالطمئنان, لقد منح
ذكـي وكيـاس , مـرح يف سـلوكه, ي مرح يف مزاجـهُكردالمع ان . مظهر اخلشونة والقسوة
الن معظم القرى الصغرية خالية من , ومرهف احلس لدرجة فائقة. ِفطن يف رسعة أجوبته

يس ًأو الشيخ اكثرعلام ومعرفة يف املنطقة يف تدر) املال(ًسة سوى أنه غالبا ما يقوم املدر
ًاألطفال وتعليمهم قراءة القرآن الكريم ترى نمط احليـاة يف املنـزل ال يسـاعد كثـريا عـىل 

لتلميـذ لكتاب والدفرت حتى وال مكان يمكـن الدراسة إذ ال يتوفر مكان خمصص لوضع ال
الذهاب من البيت ليسهر عىل صوت قطيع من املاعز أو الغنم او البقر داخل املنزل أكثـر 

ُته بني الكبار ينصت إىل أحاديثهم ويستفيد مما يسمع عىل الرغم من أنه االطفال يقيض وق
ً ال جيهلــون أبــدا أرسار احليــاة ُكــردالهلــذا تــرى أن صــغار , ال يــزال يف ســن احلداثــة

                                                 
 .٢٠٥رحلة إىل األموت, ص : فرياستارك )١(
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ًومصاعبها فيطلعون عليهـا يف سـن مبكـرة وهـذا مـا جيعلـه دائـام حيمـل السـالح والقلـم  ُ َ
واجه يف املستقبل والتي يعيشها وعـانى قسـاوهتا ُوالفكر ليدافع عن نفسه ضد اي معركة ي
وحينام تـدور رحـى األيـام وعجلـة السـنني, ويبلـغ , ِوهذه الظواهر تؤكد لك يف شخصيته

ُهتامم األبناء إىل مزاولة الرياضة ويقيض معضم وقته إنرصف إالطفل مبلغ الصبا والشباب 
هقة والقسم اآلخر يذهب إىل ُبالعب مع اصدقائه ويقيض سنواته األوىل وهو يف دور املرا

 والـبعض األخـر يتجـه إىل يـة والعلميـة بفروعهـا األدبي والعلـوم األخـرجماالت الدراسـة
التجارة احلرة والـدخول يف سـلك األعـامل وبعضـهم يتوجـه إىل الدراسـة يف احلـوزات 

 .الدينية يف النجف األرشف وكربالء املقدسة
٥−אא

تـرى األنسـان  وع مـن التسـلية والبحـث عـن اللهـو واللعـب لـذى نـُكـردالهناك عند 
ي لديـه مواهـب ومحـاس جلميـع انـواع الرياضـة املختلفـة منهـا الصـيد يف خـارج ُكردال

ُالبيت مع جمموعة من األصدقاء يف قضاء الوقت للصيد بـالرغم مـا يواجـه مـن مصـاعب 
ري هنـاك الكثـري مـن حيـث جيـ للصيد وأخطار الصعود عىل قمم وأعايل اجلبال الشاهقة

واالرـنـب اـلـربي , الثعـلـب, الـضـبع,واـلـدب , والنـمـر, احليواـنـات املفرتـسـة مـثـل االـسـد
ويف أيـام نـزول الـثلج ,  امـا عـن طريـق الشـبكة اوالرشكُكـردالواخلنازير وال يؤكل لـدى 

سـتان ُكرد يمكن إمساكه باليـد املجـردة والصـيادون املـاهرون يسـتخدمون البندقيـة ويف
أنواع الطيور النرس وبعض الصقور والباز واحلجل والشاهني الـذي لـه قيمـة يوجد مجيع 

 الـف دوالر أو أكثـر ويسـتعمل ملطـاردة طيـور ٢٠خاصة يف البيع ألهنا تساوي اكثـر مـن 
اللقلق والسيبري والدوكسان ويسـتعمل ملطـاردة احلجـل واحلـامم الـربي ويسـتعمل هـذا 

 .الطري يف مجيع دول اخلليج العريب
ادون النـمـور ط الـغـزالن واـجلـاموس اـلـربي ـكـام يف اهلـنـد يـصـ ـمـن ـصـيادوواـلـبعض

والغالب من الصيادون يتمتعون بروح احلامس والفخر والقوة والبطويل وحتى . واألفيال
 مهنة ورياضة ممتعة هلم وهناك طرق صـيد األسـامك أمـا عـن ديف صيد األسامك الذي يع
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ـنـاك رـمـح لـصـيد الـسـمك الـصـغري وه)ـشـنكل(الـسـنارة واـخلـيط  او)ـتـور(طرـيـق الـشـبكة
ُوتواجد هذه األسامك يف هنر دجلة والفرات وروافده واخلابور األصغر والـزاب , والكبري ِ

 .الكبري والصغري
٦−אאא

ـن  ـلـم ـباب وعواـم ـداء للأـس ـرد الـع ــُك ـة وال, نيّ الفيلـي ـة املقومـي ـة الذهبـي ـرية دينـي الكـث
 .واملتنوعة
والـديني األسـباب هـو دورهـم الـوطني هـذه قف يف مقدمـة السبب الرئيس الذي يو

ّـيـة الدينـيـة ُكردالنتفاـضـات واحلرـكـات السياـسـية إل ـبـه ـمـن اـجـاءوااملـثـري والـبـارز اـلـذي 
. ِوالوطنية عىل مرسح النضال بوجه القوى الظالميـة املعاديـة للشـعب العراقـي وتطلعاتـه

وإقامـة النظـام . سـتقاللأليـة واًويشكل نضاهلم جزءا من نضال القوى الوطنيـة لنيـل احلر
 .ديمقراطي التعددي للمجتمع العراقيإلسالمي الا

ًدورا وهلـم ي يف العـراق ُكـردالمـن الشـعب ال يتجـزء ًبوصفهم جزءا  ّالفيلييون ّأدى
 نييُكردالُ حيث شاركوا يف تأسيس احلزبني ًمهام يف نيل احلقوق املرشوعة,

 ستاينُكردالاحلزب الديمقراطي ً:اوأل
 ستاينُكردالحتاد الوطني اإل:ًنياثا

حكـيم خـانقيني ّومن الشخصيات املعروفة الدكتور جعفر حممد كريم والسـيد مـال 
 يف املؤمتر التأسييس الذي أنعقد يف بغـداد يف ُ الذين أنتخباعضوين يف اللجنة املركزيةال

 .م١٩٤٦آب ١٦
ًوالسيد حبيب حممد كريم الذي أصبح فيام بعد سكرتريا عاما ل ً الـديمقراطي لحزب ّ

ًم وإىل جانـب نضـاهلم املمـيـز سـامهوا أيضـا مسـامهة فعاـلـة ١٩٥٧سـتاين يف آذار ُكردال
 مكاـنـة خاـصـة يف قـلـب القاـئـد ـشـغلهم وـقـد دفـعـت تـلـك التـضـحيات إىل ة ومعنوـيـةمادـيـ

ِمصطفى الربزاين, وكتب األستاذ مسعود الربزاين يف كتابـه البـارزاين واحلركـة التحرريـة  ُ



 ٣٥٠ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

ً الفيليني شديدا مع األنضواء يف عضوية الباريت ُكرداللقد كان إقبال : ( دورهمية عنُكردال
 ). ارتقى مناصب قيادية يف احلزب منبدوافع وطنية خالصة وكان بينهم

خان, محيد شفي, واملناضلني األستاذ جليل الفييل, وعبد احلسني الفييل, عيل بابا 
 .د وأمحد عيل أكرب وغريهم وعادل مراّويد اهللا فييل, سامي باقر الفييل

ًدورا وطنيا عىل ساحة النضال السيايس املتطلـع لفجـر احلريـة الفلييون  ُكردال مثلو ً
ّيف العــراق ضــد كــل أشــكال احلكــم ا ـدكتاتوري يف العهــدين امللكــي ألّ ســتبدادي واـل

أبرز قوة سياسية وتنظيمية يف بغداد واملدن العراقية األخـرى ال شكلوا واجلمهوري, فقد 
ــــــوب ســـــــ  دةّضـــــــد معاهـــــــ إنتفضـــــــوام ١٩٤٨ عـــــــاميف ويام الوســـــــط واجلـن

 .م١٩٥٤ عام  ويفم١٩٥٢ وانتفاضتي ترشين الثاين عام )portsmouthبورتسموث(
 .ّضد العدوان الثالثي عىل مرصم ١٩٥٦عام كانت يف وانتفاضة خريف 

ّوقدم فيها العديد من الشهداء فضال عن مشاركتهم الفاعلة يف انتفاضـة مدينـة احلـي ً 
ونتج عنها شهداء وجرحى ولوحت احلكومة هلـم باألسـلوب القـذر املتعـارف  املعروفة

ً عائـلـة انتقاـمـا ـملـواقفهم ٢٥٠علـيـه وـهـو التهـجـري واإلبـعـاد وبالفـعـل فـقـد ـجـرى هتـجـري 
ّاإلســالمية والوطنيــة ّوانضــم قســم آخــر مــن الشــباب الفــييل إىل األحــزاب . الوطنيــة

أمثـال تاريخ العـراق السـيايس يف رت بينهم أسامء ُواحلركات السياسية األخرى حيث ظه
عزيزاحلـاج, عـيل .د ,والشيخ يوسف النارصي,والشيخ مقداد البغدادي,الشيخ النعامين 

حيدر, وعيل شكر رئيس احتاد نقابات العامل وكامل كرم, وصباح منيجة, وصادق جعفر 
 F١E.أبو هوشيار والكثري منهم

                                                 
 .م٢٠٠٥ شباط ٣٧ صفحة ٣ الفيليني تصدر يف العراق العدد ُكردجملة شهرية لل)فه ييل(جملة  )١(

ويف العطلة الصيفيه نأخـذ قـدر , وكانت التجارب يف العراق أيام الطفولة ال تنمحي عن ذاكرتنا: معلومة
 واللعب بالطيارات الورقيه وهي مصنوعة بواسـطة خيـوط مطليـة بنعومـة الزجـاج من الوقت للمرح

= 
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ومكاسـبها الوطنيـة م ١٩٥٨عـام  متوز ١٤ة ثورة كام كان هلم الدور الكبري يف صيان
ّاألسود حيث تعد مقاومتهم األسـطورية م ١٩٦٣ شباط ٨ بوجه انقالبييَوالوقوف بصالبة ُ

 والتي عدت آخر جيوب املقاومة التي دامت ألربعـة أيـام بلياليهـا )ُكردالعكد (يف منطقة 
ّا أدى إىل مقتل أكثر مـن ومل تستكن إال بعد استخدام السلطات املدفعية والرامجات, مم

ستامئة منهم يف نفس املنطقة وبسبب تلـك املقاومـة أصـدر نظـام البعـث احلـاكم قـانون 
م ١٩٦٨نقـالب أومع العـودة الثانيـة للبعـث يف . همم والذي أستهدف١٩٦٣اجلنسية لعام 

ولتـشـابك الوـضـع . ي ـعـرب مراـحـل متـعـددةـُكـردالـسـرتاتيجيته تـصـفية الوـجـود إأـصـبحت 
يـة, وقـد خرقهـا ُكردالمع احلركة م ١٩٧٠ّإىل اتفاقية آذار  العراق, جلأ النظام السيايس يف

 ٢٩يف القائد مصـطفى البـارزاين بعد عام من قيامها من خالل قيام النظام بمحاولة اغتيال 
 .م١٩٧١أيلول عام 
 مسامهة فعالة متفاعلة ونشيطة يف احلياة السياسية واالقتصـادية ّالفيلييون أسهموقد 

شـاركوا يف و ه ال يمكـن نكرانـه أو جتـاوزبشكلجتامعية والثقافية والعلمية العراقية, واال
 .بناء العراق احلديث

                                                                                                                              = 
ًلكـي يكـون اخلـيط قـادرا عـىل قطـع خيـوط الطـائرات ) خـيط كزيـز(املطحون مع الصمغ ويسـمى
 .األخرى املعلقة يف الفضاء





 

 
  عشرنيثاالفصل ال

 يةكُردالالحوادث الطبيعية في المناطق 

:אאא
رك واحلـوادث الطبيعيـة  يف العـامل كـاحلرب والغـزوات واملعـاةهناك حوادث كثري

 .ستان ولرستان الشيعية يف املناطق احلدودية بني العراق وإيرانُكرد هاليتعرضت إ
كغريها مـن الـبالد الناميـة , ِبني فرتة وأخرى تتعرض هذه املناطق للكوارث الطبيعية

ـوم انوتنقصــها الوســائل الصــحية  ـو معـل ـاه  ـكـام ـه ـة للمـي ـة التحتـي ـر اىل البنـي ـرى تفتـق الـق
  لـلرشب والطـبخالبئر لقضاء حاجتهم املنزلية منهياه والكهرباء والكثري منهم يستعملون م

 .والوضوء
 فـان اولـذ  بنايـات صـغرية للمرافـق الصـحيه العامـةتوجـدويف داخل القرى الكبرية 

 قـدم وتنـترش ٦٠٠٠األماكن ويصـل ارتفاعهـا  بعوضة املالريا يمكنها ان تعيش عىل تلك
 .احلرشة عىل مجيع حقول األرز

رشات واـلـذباب بـشـكل يـضـيق اـملـارة واملـسـافرين يف وـكـذلك تتـكـاثر وتـنـترش احل
تص متـي تهناك نوع من حرشة اجلراد الّ لرستان موسم الربيع وكذلك تتكاثر الرباغيث يف

 . اإلنسانُمَد
ُوليس هناك مستشفيات صـحية وال أطبـاء وبشـكل معـدوم يف القـرى حيـث تقـترص 

توزيـع األدويـة وزرق ُاحلكومة عىل مستوصف يديره ممرض صحي ال يتعدى عمله عـن 
 paracetamol) بارسيتمول(و asperin)األسربين(مثل الكبسول و, االبره واألدوية

 .أي عالج مؤقت إلخ
ـل ـوفر يف املــدن الـكـربى مـث ـليامنية :  وتـت ـاىل والـس ـديل والـكـوت ودـي ـانقني ومـن ـخ

 .وحلبجة
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 .ية واجلنوبية يف العراق مهملة من قبل النظام السابقُكردالوكانت املناطق 
−אאאא) Engeries( 

ليست احلياة كام يتصورها البعض سهلة ولكن تكثر هبا خمتلف أألمراض واألوبئـة 
ـاة  ـة حـي ـة ألن طبيـع ـراء, ُكــردالبصــورة دائـم ـة والرحــل يف الـع ـل املديـن ـن أـه ـف ـع  ختتـل

ُوـخــروجهم للـصــيد وأخـطــاره والـشــجار ـبــني الفالـحــني أـصــحاب األرايض والرـعــاة, 
أصحاب املحالت واملتجولني وغريهم يسبب الكثري من حاالت اجلروح واإلصـابات و

ـام حــاد املــزاج باســتعامله اخلنجــر يُكــردم خطــرية ونحــن نعلــم أن طبيعــة الوآال ً داـئ
ُواألسلحة النارية دائام حيمله معه للدفاع عن النفس ً. 

أولـدغات وكام يصيب البعض منهم اخلطر من احليوانات كعضة الكلـب أو الـذئب 
األـفــاعي والعـقــارب واحليواـنــات الزاحـفــة, وأكـثــر املـصــابني ـبــاجلروح العميـقــة ـمــن 

خـرس (كاألنعام والثـريان وقـرون األكبـاش والـدب اجلـوزي  احليوانات الربية املختلفة
 كيلـوغرام ٤٨٠ُوهو يتواجد يف أكثر الغابات يرتاوح طوله أكثر من مـرتين ووزنـه )قهوأي
 F١E.ًتقريبا

١−אאא) Ilness and desease (
ستان اجلنوبية بأكملهـا لقسـاوة املنـاخ وظـروف احليـاة البدائيـة جتعـل ُكرد تتعرض

ً عرضة جلميع أنواع العللُكردال ِوتنمو وتكثر هذه األمـراض ألسـباب كثـريه منهـا الفقـر , ُ
ىل املـوت سبب هلم سـوء التغذيـة ويـؤدي بالنتيجـه اواجلهل وفقدان الوسائل الصحية فت

 .من األطفال./.٥٠
من جمموع الوفيـات فمعـدل احليـاة بـني الكبـار ال ./. ٤٠ − ٢٠وتصل نسبتهم إىل 

ّيتجاوز سن الـ  ً وهي درجة خميفة جدا, ومن أمـراض آالمل العـني كألتهـاب امللتحمـة ٣٠ِ
, ومـرض  بشـكل متزايـد إىل العمـى ذلـك املـرضاملتفشيه بينهم, ويسـبب) الرتاخوما(و

                                                 
 .٦٣ − ٥٩ ص ٢ج  إيران ذكره اعتامد اسامعيل, بستانداران − )١(
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الـذي ) السـفلس( وشـائع بيـنهم عكـس مـرض ُكردالا الوباء الفتاك معروف عند السل هذ
ماعـدا ) mark sykesمـارك سـايكس(ّيكن معروفا حتى بداية هـذا القـرن حسـب رأي 

ّلعــرب ألهنــم يعيشــون ا يصــيبالــذي ) bejelالبجــل (نــوع مــن الســفلس الصــبياين 
 .الفراتدجلة وء أهنر الزابني الكبري والصغري كعىل شواطىُكردالك
٢−א) malaria(

 األهـايل هـم املترضريـني يـة وكـانُكردالًجـودا يف املنـاطق هذا املرض ال يزال مو
هبذا املرض واملنترش بينهم بحيـث دمـر حيـاة الكثـري مـنهم وتبلـغ نسـبتهم ربـع الوفيـات 

لكنها أبعدت  وترشيد الناس وةًتقريبا وقسم منهم قد تسبب هلم الكثري من اخلسائر البرشي
 .ستان ولرستان العراقيةُكرد عن بعض املناطق

وبالتعـاون مـع  )luici maraلـوجيي مـار(م قام الدكتور اإليطـايل ١٩٥٣ويف عام 
ُ يلقبونـه ُكـردالاملالريـا الفتـاك حتـى اصـبح  ّ ضد مرضةمنظمة الصحة العامة بحملة كبري

 .مالريا) الدكتور(بـ
٣−א) Menigites( 

ْيــة ينــترش مــرض اجلــدري بشــكل رسيــع ويف أمــاكن خمتلفــة ُكردال املنــاطق يف ُ
ـرهم ـمـن الـضـحايا  ـة ـُكـردالواملترضرـيـني أكـث ـاره يف وـجـوههم  ّالفيلـي ـراهم حيمـلـون آـث ـت

ًوتسبب هلم التشـوه يف الوجـه وكـان قسـام مـنهم قـد تسـبب لـه أمـراض نفسـية وكـوارث 
 .اجتامعية يف املجتمع

٤−א) Al ta’oon( 
 ةية, مما يسـبب خسـائر برشيـة كبـريُكردالًوهذا املرض ال يزال موجودا يف املناطق 

ـد ـلـألرس, وـقـد ظـهـر ـهـذا اـملـرض يف أواـخـر الـقـرن التاـسـع عرش اـملـيالدي يف  أو ترشـي
ديدان (وهو مرض منترش بشكل  F١E.ية املتآمخة احلدودية العراقية اإليرانيةُكردالاملناطق 

                                                 
 .٦٦٣ ص كهوف يف إيران,اجلبال وال: هدين, سون )١(
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 اإلسـهال وهـو خميـف ك ينترش مـرض الزحـار, ومـن اسـبابهلوكذ. وخطري) خميفهو و
 وبرسعة فائقه ويصيبهم أما عىل شـكل ة بهإلصابليتعرضون  للغاية والكثري من املسافرين

 .املسبب للمرض بصورة جمهرية للبكتريية املسببة للطاعون) عضوي امليكروب(
ب بعـــض الصـــحفيني األمريكـــان يم قـــد أصـــ١٩٦٤و١٩٦٣ويف أحـــداث عـــام 

 .ستان العراقُكرد وربيني هبذا املرض الذين جاءوا وغامروا اىلواأل
 ينقسـم مـرض الطـاعون إىل ثالثـة أقسـام أو ثالثـة ,نتقاهلـاإومصدر العدوى وطـرق 

 :خرآل أنواع ختتلف طرق إنتقاهلا وانتشارها من نوع
.אא

 ينتقل فـيام بينهـا ُينتقل املرض بني القوارض كالفئران, حيث ًهو أكثر األنواع حدوثا
ِبواسطة الرباغيث التي تسبب هلا الوفاة, وعند حـدوث األوبئـة تنتقـل هـذه الرباغيـث مـن 

ُأجسام القوارض امليتة وهتاجم جسـم اإلنسـان لتتغـذى عـىل دمـه, وتصـبح  لعـدة معديـة َّ
 . الحقةأشهر

.אא
 بني املخالطني للمريض خاصـة ِأكثر أنواع الطاعون خطورة لسهولة انتقاله وانتشاره

الصحية ينتقل عن طريق فضالت الشخص املـريض إىل غري يف الظروف املناخية والبيئة 
 .الشخص السليم

.אא
نتقـل املـرض بواسـطة الرباغيـث نتقاله, يإ يشبه هذا النوع الطاعون الدميل يف طرق 

 .من القوارض إىل اإلنسان
٥−א( Al kabad )

ومل تكن جمهولة وينترش بشـكل رسيـع يف  ية يوجد مرض الكبدُكردالويف املناطق 
 منها عدم الشـهية ةعوارض كثري  ويسبب هلم فيهاي ينعدم وجود املاء الصحيتماكن الألا
 .مل واألوجاع يف اجلسمألاو
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٦−א) romatizim( 
ًي ويف مجيع املناطق انتشـارا ُكردالمرض الروماتزم موجود عند أكثر أفراد الشعب 

ومل تـكـن جمهوـلـة ويـسـبب ـهلـم الكـثـري ـمـن املتاـعـب اليومـيـة ألن حـيـاهتم تتطـلـب ـمـنهم 
ِن هذه األعراض التي أدت إىل نسبة كبرية من الوفيات حسب التقـارير إو. األعامل الشاقة

 :م وكانت كام ييل١٩٥٢ية الرسمية يف حمافظة السليامنية يف عام الطب
ّ, فـقـر اـلـدم ٦٦,ـمـرض املالرـيـا ٦٩ذات الرـئـة  − ١  التـهـاب ٣٤أـمـراض القـلـب ,٥٧َ
 ٢٦٤ وأمـراض أخـرى مل تشـخص ١٧ الزحـار ٢٣ السـل ٢٣ احلمى الراجعـة ٣٠ٌالكىل 

ـد ـذه أالـع ـن ـه ـا, وال تتعجــب ـم ـة متاـم ـذه اإلحصــاءات ليـسـت دقيـق ًوـه ـن ِ اد والنـسـب ـم
 F١E.األمراض وال يمكن جتاهلها مهام تكون األسباب

٧−א
ِرـغـم ـكـل ـهـذه ـد الـنـاس ّ ـة وترشـي ـة واملادـي ـرية ـمـن اخلـسـائر البرشـي  املصــائب الكـث

الـربد القـارص, : يوميـة مسـتمرة مثـلهناك مشـاكل ,الزرعودمار والضحايا وهدم البيوت 
ـي ـراض األخــرى ـه ـوج, واألـم ـرات :والثـل ـام والفـق ـد, والنـكـاف, وأوجــاع العـظ  التيفوئـي

 . الفيلييونُكردالية ومنها مناطق ُكردالِالروماتيزم, وهذه األمراض موجوده يف املناطق 
٨−אאא 

ٍية اجلبليـة إىل الـزالزل واهلـزات األرضـية الكثيفـة بـني فـرتة ُكردالتتعرض املناطق 
ري من املتاعب وبالرغم مـن حيـاهتم البسـيطة, وأكثـر بيـوهتم وأخرى مما تسبب هلم الكث

 حـدث زلـزال م١٢٥ويف عـام ,وهـم فالحـون بسـطاء) الكـوخ أو خيمـة(مبنية من الطـني 
ىل جانـب إوكانـت اخلسـائر النامجـة كثـرية فـ ّالفيليـة شديد القوة يف منطقة عـيل شـريوان

 . شخص٢٠٬٠٠٠ ُالدمار الشامل واهلجرة اجلامعية يف العراء قتل أكثر من
 حدث زلـزال شـديد القـوة يف منـاطق درة شـهر, وصـيمره, وبـدرة م١٣٣٤ويف عام 

ْ النـاس اىل العـراق بعـد أن  وراءه خسائر وقتىل وجرحى, وهربَّية احلدودية خلفُكردال
                                                 

 .١٠٦ − ١٠٥ ص ُالكردتاريخ : توماس بوا )١(
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 F١E.هتدمت منازهلم فوق رؤوسهم
٩−אא

ن اخلسـائر البرشيـة واملاديـة عندما متطر بشكل كثيف تسبب هلم السيول الغزيرة مـ
وترشـيـد الـنـاس وـسـقوط الـضـحايا وـهـدم البـيـوت واـلـزرع وتـلـف املحاـصـيل واـملـوايش 

هــ تعرضـت منـاطق درة شـهر, وصـيمره, ١٣٦٦ّأنه يف شـهر شـوال عـام  ويسجل التاريخ
يـة بـني ُكردالآبدانان, شريوان, جـرداول, وبـدره جصـان, ودهلـران, ومهـران, احلدوديـة 

 إىل أمطار شديدة وسيول كثرية وبعد أيام أنتقل اخلراب مـن جـراء األمطـار العراق وإيران
َّوالسيول إىل مدن إيالم, جوار, وأيوان, وخلفت خسائر كبـرية يف األمـالك واملمتلكـات 

عـت الطرقـات قطوتعطلـت شـبكات امليـاه واملجـاري ووالبنايات التجاريـة واحلكوميـة 
مما يؤسف له شـدة أنعـدام و ,طع ماء الرشبُقو لفت أسالك اهلواتفتوالتيار الكهربائي و

ِ ولتاليف تكرار هذه الكوارث النامجـة عـن السـيول F٢E.ِاخلدمات الكاملة يف هذه املناطق
 :والفيضانات ينبغي العمل عىل

ًأوال  .بناء السدود والقنوات املائية: ّ
 الرصف الصـحي ّبناء البنية التحتية يف مد الكهرباء والتليفون واملـاء وشـبكات: ًثانيا

 .كمياه املجاري يف مجيع املناطق وتبليط الشوارع والطرقات واجلسور
ـا ـاء املؤسـسـات احلكومـيـة كاـملـدارس واملستـشـفيات ودور الرعاـيـة : ًثالـث إـعـادة بـن
 .االجتامعية

١٠−אאאא
رة د: يـة احلدوديـة مثـلُكردالّذكر املؤلف دوموركان أسباب وعلة تعرض املنـاطق 
 وأسباب تعرضها إىل النـريان ,شهر, وصيمره, آبدانان, شريوان وهي مناطق ممر حدودي

ِواحلرائق يف هذه املناطق الذي تتكاثر فيها الغابات واألشجار الكثيفة والنخيل وتتعرض 
                                                 

 .١٧٨ٍوبيشكوه وآثارها التارخيية, ص ّ لرستان پشتكوه :كريمي هبمن )١(
 .٤١ ص ٣ج  إيران يف حمافظات: كامبخش فرد, سيف اهللا )٢(



 ٣٥٩  الحوادث الطبيعية في المناطق الكُردية]:١٢[الفصل 

 

ًهذه الصورة اجلميلة إىل تل من اخلراب والدمار نتيجة للنريان التي تلتهم الغابات ِ. 
َّاملصائب التي حلت عـىل املنطقـة منهـا احلـرب العراقيـة اإليرانيـة وهناك أنواع من 

 الفيلييون, وقـدموا الكثـري مـن اخلسـائر ُكردال سنوات وأكثر املترضرين هم ٨التي دامت 
البرشية واملاديـة وترشيـدهم وهـدم البيـوت وحـرق املـزارع مـن جـراء القصـف اجلـوي 

ًلحة الفتاكة املحرمة دوليا يف مجيع وسقوط الصواريخ والقذائف اهلاون واستعامل األس ّ
 F١E.مناطق لرستان

١١−אאאא
ّهذه احلرشات الضارة تأيت كل فرته من السنني وتسبب هلم كـوارث يف املحاصـيل  ِ

ِيف كتابـه أن ) دوموركـان(ّالزراعية وتقطع عنهم خطوط اهلواتف والكهرباء ذكر املؤلـف 
ّىل ـهـذا الوـبـاء وفـقـدت الـسـيطرة عليـهـا الـهنـا تأـكـل مجـيـع ِـهـذه املـنـاطق الـتـي تعرـضـت إ

املحاصيل الزراعية وهي من النوع الغليظ والكبري وقد يصيب اإلنسان واحليـوان بـبعض 
 F٢E.األمراض اجللدية الفتاكه

١٢−אאא
ًمن أكرم فقريا مسلام لقى اهللا يوم القيامة وهو رايض عنه (÷قال رسول   وهنـاك). ً

 وكيـف أهنـم كـانوا يتعـاملون ’الكثري من الصور والشواهد الواضحة عن أهل البيـت 
 .مع الناس من الفقراء واملرىض واملحتاجني

 أسوة حسـنة, وكـذلك ينبغـي التعامـل عنـد حصـول القحـط ÷ولنا يف رسول هللا  
                                                 

يـضـانات يف قاـمـت املـسـاعدات لـضـحايا الف٢٠٠٦ − ١١ − ٢٠يف ـهـذا الـعـام األخـبـار اإلقليمـيـة  )١(
غمرت الفيضانات مناطق شاسـعة مناطق كورستان العراق وبغداد واللجنة الدولية للصليب األمحر 

 . العراقستانُ كرد أربيل ودهوك والسليامنية يفات حمافظمن
ّوـقـد ـشـهدت املنطـقـة ـعـىل مدارأـسـبوع كاـمـل ـبـدءا ـمـن اـخلـامس والعرشـيـن ـمـن أكـتـوبر ترشـيـن األول  ً

 .نزالقات ترابية هائلهأرة وغزي عواصف رعدية وامطار
 .٢٥٢ ص ٢ج  إيران يف الفرنسية ةزهاك, اهليئة العلمي: دوموركان )٢(
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ُيـة عرضـة ملثـل هـذه األمـورُكردالوأنتشار الفقر واملرض, بـالتي هـي أحسـن واملنـاطق  ِ 
ّالفتاكة, ولـذلك ال بـد أن هيـب اجلميـع لـنرصة اإلنسـان عنـد القحـط والفقـر واملـرىض,  ُ

حال املناطق األخرى تصاب باألوبئة والكوارث والسـيول واألمـراض  يةُكردالفاملناطق 
وهجوم اجلراد وتدمري املحاصيل الزراعية مما يسبب القحط والفقر واملـرض واهلجـرة 

 F١E.إىل املدن أو العراء


אאאאאאאאאאא

                                                 
سـتان ُ كرديـة يفُالكردغمرت الفيضانات مناطق شاسعة يف حمافظـات أربيـل ودهـوك والسـليامنية  )١(

 − ن الثـاين ترشيـ٥أكتوبرإىل − ّ ترشين األول٢٥ّستمرت من أًالعراق, بعد أن شهدت أمطارا غزيره 
 .نزالقات ترابية هائلةأنوفمرب, وتسببت يف 



 

 
 الفصل الثالث عشر

 كُردالاإلسالم و

:א
ُإن الدين عند اهللاِّ اإلسالم﴿  ْ ِ َ ِِّ َ  )١٩آل عمران .(﴾ َّ

هناك حقائق ال سبيل إىل نكراهنا أو جتاهلها أو التهـرب منهـا, أن األكثريـة السـاحقة 
ية مسلمون ومقسـمون إىل مدرسـتني شـيعية إماميـة وسـنية عـىل املـذهب ُكردالاألمة من 

 .الشافعي واحلنفي
, وقـد )ْينبغي للعاقـل أن يكثـرمن صـحبة العلـامء واألبـرار(, “يقول اإلمام عيل 

ـــة ملـصـــاحلها  ـــة والطائفـي ـــة سياـســـة النـعـــرات الدينـي ّاـســـتغلت احلكوـمـــات املتعاقـب
 :عىل سبيل املثال,ّالشخصية

ّلوـجـود الـعـثامين يف املنطـقـة ـضـد منافـسـه الـفـاريس وـهـذا الرصاع أدى اىل مـعـارك ا ّ
ـــتهم ـعـــىل ـــام محـل ـــة يف أـي ـــراك ـهـــذه الناحـي ـــد أـســـتغل األـت ـــة, وـق ـــران ِطويـل يف  إـي

عىل رؤوس األشهاد قـال بـأن )طاهر باشا(ُم, حيث زعم القائد الرتكي١٩١٢هـ١٩٠٥عام
يسـت احلقيقـة والظـاهر التـي يمكنهـا أن  مجيعهم ينتمـون للدولـة العثامنيـة وهـذه لُكردال

ً دورا مهـام متثـلْزق األمة, يف حني أن هناك ظواهر إجيابية تسـتطيع أن ُتشتت وتفرق ومت ً
ِ موقـف املتفـرج إزاء هـذه ُكردالعىل مجيع املسلمني وهي الوحدة اإلسالمية, ومل يقف 

َـسـية للـطـرفني, ألن َلتزـمـوا جاـنـب املـصـاحلة والدبلوماإالـشـيعية ـبـل  − اخلالـفـات الـسـنية
العالـقـة والتفاـعـل ـبـني األـيـدلوجيات اإلـسـالمية والقومـيـات واحلـضـارات املختلـفـة ـمـن 

َالقة إجيابة ذات معطيات بناءةُحيث كوهنا ع َ. 
الشـيعية والعـراق الغالبيـة  إيـران ي يف املنطقـة مـوزع بـنيُكـردالفأن أكثرية الوجـود 

 أقليـة شـيعية والبـاقون هـم مـن السـنة ومـن  ولبنـانا وسـورياالشيعية وهناك أقلية يف تركيـ
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 .ً وقسام منهم آشوريوننياملسيحي
 يـةُكرداليتكلمون هلجـتهم  ُكردالوبرصف النظر عن لغتهم اخلاصة يف بلداهنم, فأن 

 الذي هو أمتداد طبيعي ’ّبشكل مطلق وكلهم مسلمون عىل مذهب أهل البيت  ّالفيلية
أهـل )(ٌالعـيل اللهيـة( مجاعـة تسـمى نفسـها وهنـاك÷ّلنبي الرمحة حممد بـن عبـد اهللا 

  اخلليفـة الرابـع الـذي كـان حيكـم“ّيغالون يف حق اإلمام عيل ابـن ايب طالـب) ّاحلق
 بشكل عام هناك أقليات يزيدية وعلوية ومسـيحية وقسـم ُكردال وبني F١E. أرباع العاملثالثة

 يف القـرن ُكـردالونشـأت اليزيديـة بـني , من اليهود يشـتغلون بالتجـارة واحلـرف االخـرى
 .ّاحلادي عرش امليالدي وهؤالء كلهم ينتمون إىل بلدهم العراق

) سـيواس(عن تارخيهم وحضارتم وذكـر وآليـة )ليفسكيُكرد( وذكر العامل الرويس 
 .٢٢٧القديمة القسم الثالث ص  إيران دراسة,م يف كتاب١٩١٣يف عام 

:אא
 يف مجيع املراحل التارخيية القديمة, ولكـن ُكردال سادت بني مل تعرف الديانة التي

 الذين قدموا إىل األرايض التـي ُكردالَّبعد العثور عىل بعض اآلثار التارخيية,عرف منها أن 
سـتان وكانـت يف املـايض ُكرد م والتي نسميها اليوم.ق٤٠٠٠ًيسكنوهنا حاليا قبل حوايل 

 F٢E).امليديني(بالد
ويعبـدون النـار والشـمس )آهـورا( بـدين املجوسـية ويؤمنـون بــ ونيدين ُكردال وكان

إىل ) آهـورا(واهنم كانوا يمقتون الظالم وخيشون منـه, وبعـد ذلـك حتولـوا مـن مصـطلح 
 F٣E,)آهورا مزدا(

                                                 
 ٢٣ّليفسـكي املجلـد األول الروسـية, ُ كردذكـر. ١٣٦ − ١٣٥ − ١٣٤ صُالكردتاريخ : توماس بوا )١(

 .م١٩١٤ّترشين األول 
ّلعبت الديانة الزرداشتية دورا هاما يف التاريخ حتى أصبحت الديانة الرسـمية لـثالث إمرباطوريـات  )٢( ً ً

 .الربثية, والساسانية باإلضافة إىل الدولة امليدية)األمخينية(يه
كان النقش املنحوت عىل قرب داريوش يف بيستون وهي بلدة تقع رشقي كرمانشاه, يعـرف مـن قبـل  )٣(

= 



 ٣٦٣ د اإلسالم والكُر]:١٣[الفصل 

 

ِتعني القوي اجلبار ومع مرور الزمن والوقـت حتولـت هـذه التسـمية ) مزد(وعندهم 
 . الشمس واخلريوهو اله) هورمزد(إىل ) آهورا مزدا(من 

 ُكـردالدس قـدماء َلـذلك قـ,  يرجع إىل النار والشعاعً فعال بأن أصلهمُكردالوقد آمن 
وأطلقـوا .وقدسوا الشمس والقمر والنجوم التي تبعث هلم الشـعاع والنـور.النار وعبدوها

ّواعتقـدوا بـأن كـل ) آهـرمن(وقد ختوفوا مـن) آهرمن(عىل إله احلاالت املتشاهبة ألسم 
 : إهلانُكردالوهكذا فقد كان لدى ) آهرمن(ّرض انام حتدث بمشيئة سيئات األ

 ).هرمز(إله اخلري والشمس
 ).آهرمن(ّإله الرش والظالم 

ـزعامء  ـة املختلفــة عــىل اـل ـات أداء الصــالة والطقــوس الدينـي ّلقــد اقــترصت واجـب
) رمـزه(وهـؤالء ابتعـدوا شـيئا فشـيئا عـن تعـاليم )پري( بإسم الروحانيني فقط الذين عرفوا
 .ؤها باحليل واألفرتاءاتومل. ةعوذوأدخلوا عليها السحر والش

 :شتزراد بإسم وبعدها خرجت ثالثة رسل
 املؤرخون فرتة ظهـوره تعـود لسـنة دويع) بلخ(ظهر يف مدينة : ّزرداشت األول − ١
 ,م.ق٣٠٠٠
 م.ق٢٠٤٠فهو فريدون الذي ظهر سنة : زرداشت الثاين − ٢
مـن التعـاليم الدخيلـة ) هرمـز(ٌ هدفـه تنقيـة وتعـاليم فقـد كـان: زرداشت الثالـث − ٣

ُقـرب بحـرية أروميـة ونرش تعاليمـه وإرشـاداته ,م.ق١٠٦٠والغريبة التـي ظهـرت يف سـنة  ُ
 .ّالدينية

ّالذي كتبه زرداشت األول, ومل يبق منه سوى عـدة صـفحات ) زند(وقد ضاع كتاب 
ويف ـسـرية النـبـي ) مـكـري (حيـتفظ ـهبـا يف الوـقـت اـلـراهن إتـبـاع زرداشـت اهلـنـد يف بـلـدة

                                                                                                                              = 
ِإذ أستطاع داريوش بحكمته من إخضاع كثـري مـن الشـعوب املبينـة يف )ستم(اإليرانيني اليوم بنقش 
 .َالنقش والسيطره عليها
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سـتان وعـاش بـني ُكرد ّزرداشت الذي ولد يف جنوب غريب بحرية أورميه الواقعة يف قلب
ُ واملــــذهب الزرداشــــتي وتعاليمــــه حمفوظــــة يف F١Eم.ق٥٨٣ إىل عــــام ٦٦٠اعــــوام 

 وكـان املصـدر الـرئيس. اشـتي املقـدسالكتـاب الزرد)األفسـتا(وهـي ضـمن )الغاتاس(
ضمن األناشيد واألحاديـث وتعـاليم زرداشـت التـي دونـت يف عهـد للديانة الزرداشتية وت

يـة ُكردالعىل جلود إثنتي عرشة ألف بقرة باللغة امليديـة  kashtasib)كشتاسب(امللك 
 − ق٢٢٤وقد أصبحت الزرادشتية الـدين اإليـراين أثنـاء حكـم الساسـانيني فـرتة . القديمة
ّم وحل حملها الدين اإلسالمي٦٥٢ ّ.F٢E 

ّ عرشة قـرون قبـل املـيالد كانـت هـذه الديانـة الرسـمية األساسـية لكـلوقبل حوايل ُ ِ ِ 
ّستان والبالد الفارسية وأنترشت من شواطئ البحر األسود حتى اهلندُكرد ّ. 

م واألمـر الـذي .ق٣٠٠٠وأسس الكوتيـون دولـة مـع اخلالـدين الـذي حكمـوا سـنة 
ًيؤكد بأن امليديني أيضا ينحدرون بأصلهم اىل  ِكن هذه األحداث والتغـري ولkot) كويت(ّ

ُمل يتم دون نـزاع أثـر فـتح املسـلمون هلـذه املنـاطق وانتصـاراهتم املتتاليـة حيـث وصـل  ِ
ستان العراق نحو املوصـل,وفتح املنـاطق ُكرد الفاحتون املسلمون املناطق األخرى يف

 :ية وكل منُكردال
ازان د)(,hibtaunهيبـتن )(,ba - nuhadaraبانوهادرا )(al - mar jاملرج(

dazan(و) منديلmendale ( ُّبقيـادة الصـحايب اجلليـل عتبـة بـن فرقـد السـلمي سـنة
                                                 

 مـن ُ حوايل منتصف القرن السابع قبل امليالد, أصلهَظهر إيران زرداشت ولد يف مدينة شامل غريب )١(
ً أوال يفِم نرش دعوتـه.ق٥٨٣آذربيجان تويف حـوايل  فـارس وأصـبحت يف بـالد نترشت أفـ. )بلـخ(ّ

. م.ق ٣٣١ املقدوين ـســـــنة الـتـــــي قىض عليـهـــــا اإلـســـــكندر)مخينـيـــــةألا(دياـنـــــة الـســـــاللة 
 .ّمذهب الدولة الساسانيه حتى الفتح اإلسالمي) ّشرياألولارد(جعلها

للدياـنـة الزرادـشـتيه ـثـالث أرـكـان . ٢٨٩ـسـتان ـمـذكرات, ص ُ كرد يف ـسـبيل:الكاـتـب زـنـا ـسـلويب )٢(
 .أساسية يف ديانتهم

ًأوال  والتقيـد ئحرتام املبادإمن الزرادشتيني ؤويفرض عىل امل.العمل ةهونزا عفة التفكري,وعفة النطق,:ّ
 .هبا
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ّ دخلـوا اإلسـالم بكـل ترحـاب ُكـردال ,عمر بن اخلطاب عرشين هجرية, وأثناء فرتة حكم ُ ِ
وختلوا عن ماضيهم, وبدخوهلم اإلسالم صارت حيـاهتم ,شأهنم شأن الشعوب األخرى 

ىل الرمحـة والعدالـة واملسـاواة والـتخلص مـن مجيـع نحو األفضل, ألن اإلسالم قائم ع
العبودـيـات الوثنـيـة املتـسـلطة ـعـىل رـقـاب الـشـعوب, بفـعـل اإلـيـامن اـسـتطاع املـسـلمون 

ّالـذي صـنع الشخصـية العظيمـة القـادرة , إستاملة قلوب الشعوب واألمم األخـرى إلـيهم
لفـاحتني هلـم, عىل تطبيق العدل واحلق واحلرية وال نرى أي شعب يف التاريخ يرحـب با

 .ستان ولرستان بالفتح اإلسالميُكرد  وأهلُكردالمثلام رحب 
:אאא

ّن إنـكـار ـهـذه الشخـصـية  أروع األمثـلـة يف التـضـحية والـفـداء وال يمـكــُكـردالرضب  ِ
 عـىل امتـداد  هبـاواّرغم الكثري من الويالت واملحن والتقلبات السياسـية التـي مـرالقوية ب
 .التاريخ

لقد كانت يف البداية األنطالقة املباركة من شبه اجلزيرة العربية وتفاعالهتا مع األمم 
َاألخرى وأمتدت إىل اآلفاق لتجد استقباال وترحابا هبذه الدعوة وأخذ الناس يدخلون يف  ِ ً ً

 ٍ وصـهرت اجلميـع يف بوتقـةةالدين اإلسـالمي اجلديـد, وقـد وضـعت اخلطـوط العريضـ
ّواحدة فكانت الدعوة والعمل من نبي الرمحة حممد بن عبد اهللا  َ÷. 

ِ يف كتابـه, بـأن مائـة ≠يت يف الئحة عرضـها الـدكتور الشـيخ أمحـد الـوائيل أوقد ر
ًوثالثني صحابيا من رواد التشيع األوائـل مل يكـن بيـنهم سـوى فـاريس واحـد هـو سـلامن 

رافع القبطي فكـان الصـحايب ومستشاره, وقبطي واحد الصحايب ÷صاحب رسول هللا 
, وأبـا ذر الغفـاري العـريب, ومقـداد )بالل احلبيش (÷صهيب الرومي ومؤذن الرسول 

 .األسود الكندي
َيأـهيـا الـنـاس إـنـا خلقـنـاكم ـمـن ذـكـر وأنـثـى وجعلـنـاكم ـشـعوبا وقباـئـل ﴿ :ـقـال تـعـاىل ْ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ً َ ُْ ْ ُِّ َ َُ َ َ َُّ ٍ َ َّ ِ ُ

َلتعارفوا إن أكرمكم عند َِ ِْ َ َ َُ ْ َ َّ ِ ُ ْ اهللاَِّ أتقاكم َ إن َ ُ َ ْ ٌاهللاََّ عليم خبريَ ِ َ ٌ ِ َ﴾F١E. 
                                                 

 .١٣اآلية: سورة احلجرات )١(
= 
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ًوكانت األمم تترشف باعتناق هذا الدين اإلسالمي, ألنه رمحة للعاملني ُ وهو خاتم . ّ
ُحـيـث أزال مجـيـع الـفـوارق الومهـيـة والتعـصـبات ,F١E÷ُاـلـديانات ونبـيـه ـخـاتم األنبـيـاء

ًالق معيـارا لرتجـيح األفـراد وجعـل الوثنية الزائفة ووضع القـيم والفضـائل ومكـارم األخـ
ًاألمة تشعر براحة وطمأنينة, وأولئك الناس أكثر متاشيا وأنسجاما مع تعاليم اإلسالم ومع  ً

ـة ـاء آِوـهـذه العقاـئـد والنـصـوص القر. ّالقواـعـد واألـسـس الدينـيـة الثابـت نـيـة وقـصـص األنبـي
ّوهذه األفكار الدينية والدروس والعـربال)عليهم السالم (واألئمة  تـزال تعـيش يف أعـامق ِ
ِ ونفوسهم الطيبة, وهذه األمة تعيش حالـة مـن الواقـع ويف داخلهـا جمموعـة ُكردالقلوب 

من التقاليد واملعتقدات التي انتقلت إليها من جيل إىل آخر, وعندما تسمع وتعيش معهـم 
ـاة الدينـيـة يف حـيـاهتم اليومـيـة وـطـابعهم اـلـديني  ّتكـشـف ـلـك ـمـن األرسار الروحـيـة للحـي ّ

 .شأهنم شان الشعوب اإلسالميةو
א:אאא

ٍيرفع اهللاُ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴿:قال تعاىل ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ََ َ َ َْ ْ َّ َُّ ْ ُُ ُ ِ َ﴾F٢E. 
ّان دور اإلسالم يف بناء الشخصية  يـة واضـح وجـيل, فقـد أعطـاهم الكثـري مـن ُكردالَّ

ُعالية وهذه حقيقة ويف صفوفهم إعـداد كبـرية مـن املـؤمنني يـدافعون عـن املسؤوليات ال ِ
أرضهم ودينهم ومعتقداهتم, ألن آبائهم أنجبوا الكثري مـن األتقيـاء واملـؤمنيني الرسـاليني 
                                                                                                                              = 

 املـاعزسميت هبذا األسـم نسـبة إىل إشـتهارهم برتبيـة ) ١٢٣٣ − ١١٦٠(إبن األثريًإستنادا إىل املؤرخ 
 − ٩٩٠( أن تسـمية العيـارييون هـي أضـبط مـن باإلمـارة العنازيـة ابـن املسـتويفبينام يرى املـؤرخ 

عنى الداهيـة  بمُالكردألن مؤسس اإلمارة كان أسمه حممد العيار وكلمة العيار تستخدم بني ) ١١١٧
 . أو الشخص الذكي

) العـراق (واسط يف النعامنية ومنديلإىل داقوق و) إيران(إمتدد منطقة نفوذ العنازيني من مدينة كرمنشاه 
 مـن القضـاء عـىل طغـرل بـك متكـن ١٠٤٥ويف عـام . من املوسـوعة اإليرانيـة٩٧حسب الصفحة 

 . بنهر دياىل يف معركة مشهورة بالقرب من هنر سريوان والذي يسمى ايضا اإلمارة
 .٣٣ِاخلطيب الشيخ أمحد الوائيل يف كتابه هوية التشيع ص  )١(
 .١١يةاآل: سورة املجادلة )٢(
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ـذين  ـوااـل ـة والنفيســة مثـل ـب الغالـي ـن الكـت ـري ـم ـم وصــنفوا الكـث ـاء بالدـه ـريا يف بـن ٌ دورا كـب ً ً
ّـيـة وغريـهـا, وتأكـيـدا لتـشـيع طواـئـف كـثـرية ـمـنهم اإلـسـالمية واألدبـيـة والتارخي ُ مـنـذ ـُكـردالً
 .العصور اإلسالمية األوىل

ية الشيعية الذين ملعت اسامئهم يف ُكردالونذكر باختصار أسامء بعض الشخصيات 
ِتاريخ أمتهم وكانت ظاهرة التشيع جماهرة به ومفتخـرة بمواالهتـا ألهـل بيـت النبـي ّ÷ 

 دة, وـقـد تـعـرض وـتـرجموال ـيـنحرصون يف طائـفـة واـحـوينتـمـون إىل خمتـلـف الطواـئـف 
 .الكثري منهم كالسيد حمسن األمني العاميل يف كتابه الكبريأعيان الشيعة فمنهم

ي, أمـري اجلبـل تـويف ُكـردالعضد الدولة أبو نرص سهالن بن مسافر بن سـهالن  − ١
 .هـ٢٦٧يف ربيع األول سنة 

, F٢E, ذكـره ابـن خلـدونF١E ُكـردالدة ّأبو دلف القاسم بن حممد اجلـاواين مـن قـا − ٢
 هبـم وافهـزمهم وظفـر) البنـدنيجني(هامجهم الغزات الذين كانوا قد أستولوا عـىل : وقال
 . ما معهمواوغنم

مـن نـواحي دجيـل بينـه ) عكـربا(ِي وهو الذي ينسب إليـه تـل ُكردالاالمريعكرب  − ٣
ُوقـد ترمجـه السـيد , أوالدهوبني بغداد عرشة فراسخ وكان من أمراء الشيعة بـالعراق هـو و

 .األمني العاميل يف األعيان
وكـان  F١Eهـ, برسمـاج٣٦٩ي الربزيكاين تويف سنة ُكردال بن احلسني F٣Eحسنويه − ٤

                                                 
 .ًكان مقيام يف منطقة هنر سلييل قريبا من البندنيجني )١(
 .٥٢٠ ص ٤كتاب تاريخ ابن خلدون, ج : ابن خلدون )٢(
ِـقـال اـبـن األـثـري ـكـان حـسـنويه ـجمـدودا حـسـن السياـسـة والـسـرية ـضـابط األـمـور مـنـع أـصـحابه ـمـن  )٣( ً

عـىل هـذا البنـاء وكـان كثـري ًالتلصص وبنى قلعة رسماج بالصخور املهندمـة وبنـى بالـدينور جامعـا 
ًوقال ابن األثري كان حسنويه أمريا عىل جيش من الربزيكان يسـمون . الصدقة باحلرمني إىل أن مات

عىل صنف آخر منهم يسـمون بالعيثانيـة, ) أمحد له أمريين(أبناء ) وندان وغانم(الربزينية وكان خاله
إىل أن ) أبـو الغنـائم عبـد الوهـاب(ُه أبنه , فقام مقام٣٤٩سنة ) وندان( وتويف ٣٥٠فتويف غانم سنة 

 .ُأرسه الشاذنجان وسلموه إىل حسنويه فأخذ قالعه وأمالكه
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ُ أصحاب احلول والطول والعزم والشجاعة والسياسة والتدبري,وكان ملكه ُكردالمن أمراء 
وسنأيت عىل املزيـد . عبد امللكنواحي الدينور ومهدان وكان من أمراء عدنان وبختيار و

 .من أخباره عند ذكر دولتهم
ي البزريكـاين أمـري اجلبـل ُكردالبن حسنويه بن احلسني  F٢Eاألمري أبو النجم بدر − ٥

 F٣E. ودفن فيه“ ومحل إىل مشهد عيل بن ايب طالب ٤٠٥قتل سنة 
 بـبالد دُكـرالي البزريكـاين مـن أمـراء ُكـردالابوعدنان بن حسـنويه بـن احلسـني  − ٦

ًاجلبل, وهو من قبيلة شيعية تزامنت حكومتهم مع عرص بني بويه وكان أبو عدنان معارصا 
وقد قتلـه عضـد الدولـة مـع بـاقي إخوتـه بعـد أن وفـدوا عليـه فـألقى علـيهم ,لعضد الدولة

ّالقبض وأودعهم يف السجن ثم قتلهم بعد ذلك  .حسنويه بدر باستثناء ُ
. ٣٨٠ عـام يف تـويف F٤E.ي البشـنويُكـردال بن داود الشاعر أبو عبد اهللا احلسني − ٧
بن شـهر آشـوب مـن أ كام عده ’الشعراء املجاهرين يف مدايح العرتة الطاهرة هو من 

 ويـشـهد ـلـذلك ـشـعره الكـثـري ـفـيهم " مـعـامل العـلـامء"كتاـبـهيف  ’ـشـعراء أـهـل البـيـت 
 هـوو الغـة,البوكتـب يف الرعيـل األول  مـن , فهـو)لـلرسوي املناقب(املبثوث يف كتاب

                                                                                                                              = 
 .وهي كام يف معجم البلدان قلعة حصينة بني مهدان وخوزستان يف اجلبال )١(
ّي مـن أمـراء اجلبـل لقبـه القـادر ُالكردكتاب شذرات الذهب, قال أن بدر بن حسنويه : ابن اجلوزي )٢(

ّرص الدولة وعقد له لواء وكان يرب العلامء والزهاد واأليتام وكان يتصـدق كـل مجعـة بـعرشة آالف نا ُ ً
 .ّدرهم ويرصف إىل اإلسكافة واحلذائني بني مهدان وبغداد

ًكـان عـادال كثـري الصـدقة (قـال : , وذكر ابن األثري٣٨ − ٣٤ ص ٤كتاب الغدير, ج : الشيخ األميني )٣(
 هـ,٤١٢وذكر يف حوادث سنة ) ّظيم اهلمةواملعروف كبري النفس ع

ًمـا زال ممـدحا يف كـل زمـان مـذكورا بالفضـل واألحسـان) دبيس املزيدي(ذكره ابن األثري عن  − )٤( ًّ ُ .
ًويف جمالس املؤمنني عن تاريخ مرص أنه كان جوادا ممدحا, وذكر حـوادث سـنة  ً كـان لـه : هــ٥٠٠ّ

 ١٣٠ِوبقيـت اإلمـارة يف بيتـه ) منصور بن بدر(ده أبو ًأموال كثرية وخيول ال حتىص وويل اإلمارة بع
حـني توجـه إىل العـراق سـنة ) طغـرل بيـك(سنة, وكان من مجلـة األمـراء الـذين صـحبوا السـلطان 

 .هـ٤٥٥
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 F١E.شعراء اإلمامية الناهضني بنرش األدبمن الحد وا
) عيـار(أو) عنـاز(ّ بـن حممـد بـن عنـان F٢Eاألمري حسام الدولة أبو الشـوك فـارس _٨

ً, كان أمريا فارسا أديبـا شـاعرا)بقلعة السريوان (٤٣٧تويف يف شهر رمضان سنة  ً ًF٣E ًمادحـا
ًهـ, أرسـل اخلليفـة املطيـع رسـال ٣٤٢ة  ويف تاريخ ابن األثرييف حوادث سن’لألئمة 

إىل خراسان لإلصالح بني نوح بـن أمحـد السـاماين صـاحب خراسـان وركـن الدولـة بـن 
ي وقومـه فنهبـوا قـافلتهم ُكـردالبويه, فلـام وصـلوا حلـوان خـرج علـيهم ابـن أيب الشـوك 

ًوأرسوهم ثم أطلقوهم, فأرسل معز الدولة عسكرا إىل حلـوان فـأوقع بـ ُّ كـر ابـن وذ. ُكردالّ
بن عيل بن مزيد بأخـت أيب F٤E) األعز دبيس(هـ فيها تزوج أبو ٤٠٤األثري يف حوادث سنة 

 .ُكردالالشوك فار بن عناز أمري 
 ’ أهل البيت حمبيهو من: يُكردالّاألمري بدر بن مهلهل بن حممد بن عناز  − ٩

ّاي من الشيعة, وكان األمري أبو الشوك فارس بن حممد بن عنـاز عـم بـدر  ًمالكـا قرميسـني ّ
هـ ملك أخوه مهلهل ما كان بيـده, ٤٣٨ًوالدينور وغريمها معروفا بالتشيع, وملا مات سنة 

ِففارقه ابن أخيه سعدي ابن أيب الشوك فـارس, وجـرت بيـنهام خطـوب, ويف هـذه السـنة  ُ
 .ًأرسل مهلهل ولده بدرا إىل حلوان فملكها

ي املعـروف بـابن أيب ُكـردال األمري أبو الفوارس رسخاب بن بـدر بـن مهلهـل − ١٠
                                                 

ّهـ, فيها يف شعبان سار رسخاب بن حممـد بـن عنـاز أخـو أيب ٤٣٨يف حوادث سنة : ذكر ابن األثري )١(
ِ ابـن أيب الشـوك ففارقهـا سـعدي وحلـق بأبيـه وهنـب رسخـاب الشوك إىل البندنيجني وهبا سـعدي

 ومها متباينان لذلك,) دزديلويه(ما عدى ) رسخاب(بعضها, وكان ابن أيب الشوك قد أخذ بلد 
ذكره ابن شهر آشوب يف معامل العلامء يف شعراء أهل البيت املجاهدين ويف الطليعة مالك اجلبـل  )٢(

 . يف الكامل ويف تاريخ آل سلجوقمن الدينور وقرميسني وغريها ذكره
يـا آل (ّ علقت رسـائل فـارس بـن حممـد ÷ّومن شعر أيب الشوك قوله بمحمد وبحب آل حممد  )٣(

 ).أمحد يا مصابيح الدجى ومنار منهاج السبيل األقصد
ًمـا زال ممـدحا يف كـل زمـان مـذكورا بالفضـل واألحسـان: قال ابن االثري عن دبيس املزيدي هذا )٤( ًّ ُ .

 . جمالس املؤمنني عن تاريخ مرصويف
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 .هـ٥٠٠ تويف سنة F١Eالشوك 
 ـُكـردال أـخـو أـبـو الـشـوك ـمـن أـمـراء F٢Eي ـُكـردالّرسـخـاب ـبـن حمـمـد ـبـن عـنـاز  − ١١

 ).قرميسني(احلاكمني بناحية 
ّكان من أمراء بني عيار أو , يُكردالّأبو العسكر بن رسخاب بن حممد بن عناز  − ١٢

ًارس بن حممد وكان ابوه رسخاب من أمرائهم أيضاوهو ابن اخي أيب الشوك ف) عناز( ّF٣E. 
ّابن محدان حممد بـن عـيل بـن عبـد اهللا أبـو سـعيد العراقـي احلـيل اجلـاواين  − ١٣

 F٥E.بهـ, العامل األدي٥٦١ واملتويف سنة ٤٦٨املتولد سنة F٤Eيُكردال
ن ابن أيب فراس عيسـى ابـن أيب الـنجم محـدان بـن خـوال F٦Eّأبو احلسني ورام − ١٤
ّ اجلاوانيني احلليني املسـتعربني, واجلـد األعـىل ُكردالرفيع من  F٨E وهو من بيتF٧Eّاحليل

                                                 
 هـ,٥٠٠الكامل يف التاريخ, رشح تفاصيل حوادث سنة : ابن األثري )١(
 هـ٤٣٧الكامل يف التاريخ, قال يف حوادث سنة : ابن األثري )٢(
 .هـ٤٣٩قال ابن األثري يف تارخيه حوادث سنة  )٣(
 ٢٣ ص ١١يف معجم املـؤلفني ج , وذكر له عمر كحالة ٢٧٨ ص ٦اإلعالم, ج : ّاملؤلف الزركيل )٤(

 ., كتاب الفرق بني الراء والغني١٢٥٥ ص ٢ج : وحاجي خليفة يف كشف الظنون
َقدم اىل بغداد صبيا وتفقه عىل يد الشيخ الغزايل واحلريري وأقام  )٥( ورحل إىل فارس ومـات ) بإربل(ً

ح مقاـمــات رش(و)اـلــذخرية ألـهــل البـصــرية(, و)عـيــون الـشــعر(ِوـمــن كتـبــه ) خفتـيــان(يف قرـيــة 
 .وكان قد قرأها عىل مؤلفها احلريري)احلريري

ًأبـو احلسـن ورام ابـن أيب فـراس احلـيل هـو عاملـا زاهـدا ومتعبـدا : قال ابن السـاعي يف املخـترص )٦( ً ً ّ ّ
 .وانعكف عىل اخلري والعبادة وقراءة القرآن الكريم

 .٢٤٩ ص ١ج : جتد ترمجته يف مستدرك األعيان )٧(
ً رجاال تولوا أعامال عسكرية وإدارية مثلأنجب هذا البيت )٨( األمري أيب اهليج عبد اهللا بن احلارث بن : ًّ

ّورام ممدوح ابن جيا الشاعر احليل, واألمري ابن جمري الـدين جعفـر أخـي ورام, وابـن أخيـه حسـام  ّ
 ّالدين جعفر, وللوراميني مصاهرة مـع األمـراء املزيـديني ومـع بعـض األرس العلميـة, فقـد كـان أبـو

ًالنجم جد ورام ابن خال األمري سيف الدولة املزيدي, وكان الشيخ أبو جعفر الطويس متزوجا بنـت  ّ ّ
ّمسعود بن ورام, وكانت أم السيد ريض الدين بن طاووس بنـت ورام وهـي تنتهـي بالنسـبة مـن جهـة  ّ
= 
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ِنشـأ ورام أول األمـر عـىل طريقـة أهـل بيتـه ,ي اجلاواين ُكردالّهلذا البيت هو األمري ورام  ّ
ّفرتبى تربية عسكرية وصار أمريا من األمراء العسكريني, ثم ترك سلك اجلنديـة وزهـد يف  ُ ً

تـويف يـوم اجلمعـة ودفـن يف مشـهد عـيل ابـن ايب .F١Eنيا وانرصف إىل الدراسة والعلـمالد
 .“طالب

 بـبالد اجلبـل وهـي ـنـواحي ُكـردال مـن أمـراء F٢Eي ُكـردالاحلسـني بـن مسـعود  − ١٥
 .مهدان

-ّاحلسني بن أيب طاهر أمحد بن حممد بن احلسني اجلاواين من علامء القرن  − ١٦

 . احللةُكردال  من اجلاوانينيF٣E,السادس
 .F٤Eي الوراميُكردالحسام الدين أبو فراس احليل  − ١٧
ّالشيخ حممد بن احلسن بن حممد بـن كحيـل بـن سـلطان العـارفني األدرازي  − ١٨ ّ

 .هـ٦٩٥ً كان حيا سنة F٥Eاحليل املعروف بابن نعيم من علامء القرن السابع 

                                                                                                                              = 
ّاألم إىل الشيخ أيب جعفر الطويس من زوجته بنت مسـعود بـن ورام, وأم ابـن إدريـس احلـيل  ينتهـي ّ

 .ِنسبها من قبل األم إىل الشيخ الطويس من زوجته بنت مسعود
 ).املجموعة(, وكتاب )تنبيه اخلواطر ونزهة الناظر(ومن املؤلفات  )١(
ّأنـه يف هـذه السـنة سـار بـدر بـن حسـنويه أمـري اجلبـل إىل : هــ٤٠٥ذكر ابن األثري يف حوادث سـنة  )٢(

ُده فـحرصه بحصـن, فضـجر منـه أصـحاب بـدر هلجـوم ِي ليملك عليه بالُالكرداحلسني بن مسعود 
ِطائفة منهم فقتله وتركوه وساروا, فنزل احلسني بن مسعود فـرآه ملقـى عـىل األرض فـأمر بتجهيـزه  ُ

 . ليدفن فيه ففعل ذلك“ُومحله إىل مشهد اإلمام عيل 
السـيد ,و)الذريعة( ذكره صاحب“يف فضائل عيل) املنجي من الردى(و) نور اهلدى(له كتاب  )٣(

 .ًابن طاووس نقل عنه كثريا يف كتابه التحصني
 . فقال وفيها هرب األمري اىل العراق٦٢٢ترمجة يف األعيان وذكره ابن األثري يف حوادث سنة  )٤(
يف مـدح بعـض ) فرصـة األنـيس(و) أنـيس اجللـيس(يف املدائح العزية أو ) رشف املزية(له كتاب  )٥(

 .أمراء احللة
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ّحممد بن أيب اهليجا بن حممد, وايل دمشق − ١٩ ّF١E. 
ّالشيخ حممد تقي بن حممد امللقب بمـال كتـاب  − ٢٠ ي النجفـي االمحـدي ُكـردالّ
 .F٢Eالبيايت

ٌابن الشـيخ حممـد تقـي ابـن ملـة F٣Eالشيخ جواد − ٢١  F٤Eي األمحـدي البيـايتُكـردالّ
 هـ,وكانت وفاتـه يف النجـف األرشف ودفـن يف ١٢٦٧ًالنجفي, كان حيا سنة F٥Eاحللواين

 .داره بمحلة العامرة
ُاـبـن الـشـيخ ـجـواد اـبـن الشـيخ حمـمـد تـقـي اـبـن مـلـة  F٦Eالشـيخ مـهـدي − ٢٢ ي ـُكـردالّ

                                                 
 قال ترجم لـه الصـفدي يف الـوايف بالوفيـات ٢٥٢ ص ٣ج : رك أعيان الشيعةترمجة صاحب مستد )١(

َوقدم ) بإربل(ّوقال األمري الفاضل عز الدين اهلذباين اإلربيل وايل دمشق ولد سنة عرشين وستامئة  ِ َ
َبالد الشام شابا يافعـا واسـتغل جمـالس العلـامء ومشـاركتهم وكتـب يف التـاريخ واألدب والسياسـة  ً ً

ًيا مهيبا ومات يف أرض الكنانـة يف ُ كردًلكالم وهو معروف بالتشيع والرفض, وكان شيخاوالنحو وا ً
 .هـ٧٠٠مرص سنة 

بالشيخ العامل العامل الكامل عمـدة الفقهـاء األطيـاب, : ِوصفه الفاضل النوري يف كتابه دار السالم )٢(
 .ء األفاضلي النجفي من العلامُالكردالشيخ تقي بن مال كتاب : ويف اليتيمه الصغرى

ُكان عاملا وفقيها يف األصول وحمققا ومدققا متبحرا يف الفقه مصنفا حمررا ورعا زاهـدا أخـذ عنـه  )٣( ً ً ً ً ً ً ً ً ً
مفتـاح (الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء وابنه الشيخ موسى وعن السيد جـواد العـاميل صـاحب 

 يف فضـله وتقـواه, ووصـفه وأخذ عنه الكثريون وكـان جيـد البيـان حسـن العبـارة ال ينـازع) الكرامة
بالشـيخ اجلليـل والعـامل النبيـل, وأبـوه وجـده مـن العلـامء ) دار السـالم(الفاضل النـوري يف كتابـه 

ـات ـن املؤلـف ـاب : األفاضــل,له ـم ـة(و)الشــايف(كـت ـوار الغروـي ـة الدمشــقية(يف ) األـن , )رشح اللمـع
 ).رشح الدروس(يف ) تتميم مشارق الشموس(و

 .ية حسب القاموس بلدة تقع قرب حمافظة واسطاألبيات عشرية تركامن )٤(
 جبـال حلـوان ولـد يف النجـف األرشف ُالكـردِاحللواين نسبة إىل جبال حلوان, أصل عشـريته مـن  )٥(

ًونشأ هبا وسكنها حيا وميتا ً. 
يف كتابه دار السالم, هذا الشيخ جليل القدر عظيم الشـأن كـان مـن وجـوه الطائفـة : الفاضل النوري )٦(

الذي ينبغي أن تفتخر هبم وله يف الزهد والتوكل مقام ال يصل إليه إال األوحـدي مـن العلـامء ّاحلقة 
ٍوقد كان أسوة للسالكني بفعله وحجة عىل من ال يشتغل بإصالح حاله ِ. 
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ًتوىف بنجد يف طريقه اىل العراق آتيا من احلج ودفن حيث مات ومل ينقـل خوفـا . النجفي ُ ً
من احلجازيني, وكان يرضب بتقواه املثل االعىل أخذ عن السيد جـواد العـاميل والشـيخ 

 ٌلة له كتاب من جبال حلوان التي تسمى اليوم جبالّحممد رضا نجف, وكان والد الشيخ م
اىل النجـف االرشف وتوطنهـا ) ٌامللـة(ُ وانتقـل ولـده ُكـردالوهي بـالد )بشت كوه( ّالفيلية

 .ّفولد له الشيخ مهدي والشيخ حممد تقي
سـتان املعـروف, وقـد ألـف املـريزا عبـد اهللا املشـتهر ُكرد أمان اهللا خان وايل − ٢٣

 .باسم أمان اهللا خان الوايل)حديقه أمان اللهي"(ستان وسامه ُكرد راءبرونق تذكرته لشع
ستان املتويف يف ريعان شبابه سنة ُكرد حسني قيل خان ابن أمان اهللا خان وايل − ٢٤
 ).حاوي السندج(ديوان" بإسم هـ له ديوان شعر١٢٦٣

لغربيـة  آذربيجـان ا يفُكـردالمن رؤساء  F١Eحممود خان بن شهباز خان الدنبيل − ٢٥
ًالذين نزحوا إليها قديام من شامل العراق وكان آباؤه حكام آذربيجـان يف العهدالصـفوي, 

ًسكن طهـران ثـم نصـب حـاكام للرسـتان وأصـفهان مـات سـنة  ّ خـاور (, لـه ديـوان١٢٦٠ُ
 ).دنبيل

ولـد ) جهـار حمـال(قيل خان من رؤساء البختيارية يف  أمري جماهد بن حسني − ٢٦
 ).يوسف بختياري(هـ, له ديوان ١٣٥٦ن هبلوي سنة  ومات يف سج١٢٨٣سنة 

حـسـني ـقـيل ـخـان ـبـن مـصـطفى ـقـيل ـخـان ـبـن اـحلـاج ـشـهباز ـخـان الكلـهـري  − ٢٧
هـ هو شاعر وأديـب ١٣٠٣ وتويف سنة ١٢٤٧ولد سنة . الكرمنشاهي املتخلص بسلطاين

لـه عـدة ) ببيـدل الكرمنشـاهي(ّوكان تلميذ األديب والشاعر احلاج مريزا حممـد امللقـب 
ًوهو ديوان شعر بالفارسية, ومطلـع الشـعراء أيضـا فـاريس يف تـذكرة )باغستان(كتب منها 

ـديع(ـشـعراء عرصه,و ـال الـب ـة)(متـث ـوان )خمــزن األرسار للنـظـامي)(مثـنـوي ـعـىل زـن ,ودـي
 “يف مقتـل االمـام احلسـني) نجـاة الثقلـني(وديوان سـلطاين بختيـاري و) شكرستان(
 .وغريها من الكتب) نور اليقني(و

                                                 
 ).روضة الصفا(وقد ترمجة صاحب كتاب .٢٨٧ ص ٩ج١ق :كتاب الذريعة: السيد الطهراين )١(
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) رشح ترشـيـح األـفـالك(اس ـقـيل ـخـان كلـهـر, أـخـو ـشـهباز ـخـان, ـلـه كـتـابعـبـ–٢٨
 .هـ١٢٧٣للبهائي تويف سنة 

ًطهامسب قيل خان بن رستم خان من رؤساء إيل كلهر, وكـان عارفـا متصـوفا  − ٢٩ ً
 ).حدت كلهر(هـ وله ديوان و١٣١٠تويف سنة 
هــ ١٢٤٠ سـنة ولـد,املريزا إبراهيم بن احلسن بن عيل بن عبد الغفار الـدنبيل − ٣٠
ً, كان من أكابر العلامء عاش سعيدا ولقي ربـه شـهيدا ١٣٢٥ سنة F١Eوقتل) خوي(يف بلدة  ً

ـم و ـدين والعـل ـذل نفســه يف ســبيل اـل ـد األئمــة الطــاهرين إـب ـار مراـق ـاء آـث ـن ’حـي  وـم
ملخـص املقـال (و) ًرشح األربعني حـديثا(و)رشح هنج البالغة(و)ّالدرة النجفية(مؤلفاته

 ).رسالة يف األصول(و)رجاليف حتقيق أوال ال
 ابـن حسـني قـيل خـان وايل) برسدار أرشف(املريزا رضـا قـيل خـان امللقـب − ٣١
مـن قبـل الدولـة ّ لرسـتان واليـةلً وكان وليا بعد أبيه حسني قـيل خـان ُكردالمنطقة پشتكوه 

اإليرانـيـة إىل أن تغـلـب ـعـىل تـلـك الوالـيـة الـشـاه املقـبـور رـضـا هبـلـوي فجعلـهـا خاـضـعة 
ّ لرسـتان إليراين وخرج من البالد فسكن بغداد,القول يف تـاريخ والة فـييل وفـتحللحكم ا

 .وذكره كتاب أنيس املسافر يف الفاريس يف الرتبية.١٣٣٩مطبوع يف عام 
آخـرت ( بإسـم وله ديـوان ّالفيلية ُكردالّحممد عيل بيك, كان يف شرياز وهو من  − ٣٢
 .F٢Eهـ١٣٠٢مات سنة )شريازي
بريشان "(له ديوان بأسم")ٌملة بريشان"(املعروف بـ,اهللا سعدوندالشاعر نرص  − ٣٣

 .ّية وفيها املواعظ ومكارم االخالق واألمور األعتقادية الدينيةُكردال وطبع باللغة F٣E)نامه
املعارص لفتح عيل شاه قاجار مـن  F٤Eغالم رضا خان أركوازي ابن حسن بيك − ٣٤ 

                                                 
 . حوادث املرشوطة, ومحلت جنازته ودفن إىل النجف األرشف يفُالكردقتله بعض أرشار  )١(
 .٦١ ص ٩ج : السيد الطهراين الذريعة )٢(
 .’ مؤسسة أهل البيت٦١ذكر يف جملة تراثنا ج  )٣(
 .٤٥٦ومتدهنا املتأخر, ص  إيالم :أيرج أفشارسيستاين )٤(
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 الشـيعة ولـه أشـعار يف ُكـردالكـابر شـعراء مشاوري حسن خان وايل بشتكوه, وكـان مـن أ
ـدائح أـهـل البـيـت  ـي وـم ـة ’مراـث ـدعاء باللـغ ـاة واـل ـرية يف املناـج ـه أيضــا أـشـعار كـث ًوـل

 .F١Eيةُكردال
آية اهللا الشيخ عبد الرمحن احليدري اإليالمي, الفقيه الزاهد العابـد, وهـو مـن  − ٣٥

ًعـالم متجنبـا ًعيـدا عـن اإليف النجف األرشف,وعاش حياة الزهد والتقشف ب كبار العلامء
ّدس اهللا نفسـه مـن حقـد حـزب البعـث احلـاكم ومضـايقاته إىل أن تـم َالشهرة, مل يسـلم قـ

ّيبـلـغ وـيـنرش تـعـاليم اـلـدين احلنـيـف ولـقـي  إـيـالم ّفاـسـتقر يف بـلـدة,ًقرسا إـيـران ترحيـلـه إىل
َة وقـد بـذل واملحافظـات املجـاور إيـالم يف نيّ الفيليـُكردالًترحيبا منقطع النظري من أهله 

ًجهدا كبريا يف مقارعة النظام البهلـوي يف ّإىل أن قامـت الثـورة اإلسـالمية فانتخـب  إيـران ً
 للجمهوريـة اإلسـالمية وكـان سّاء وشارك يف سن القانون األسـاًعضوا يف جملس اخلرب

ِ خيرج بنفسه رغم كرب سنه ومرضه يتفقد جبهات القتال يف احلرب العراقية االيرانية≠ ِ. 
وكتاب )حديقة اجلنة(السيد الفاضل عبد الرزاق بن نجف عيل الدنبيل وكتابه  − ٣٦

إلبن أمحد الـرازي ومـنهم السـيد األمـري سـليامن بـن أمحـد املتـويف )تذكره هفت إقليم(
 .هـ واملدفون يف منطقة رسخ أباد٤١٠

ولديه الكثري من املؤلفات النفيسة وصـاحب ≠الشيخ الفاضل رجب الربيس − ٣٧ 
وال يزال هـذا الكتـاب يتـداول  ).“رق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمننيمشا(كتاب

 ابـن أمـري ُكرد ِ ومن طالبه األمري عيسى صالح الدينُكردالوهو من ,ّبيد العلامء واملثقفني
سـتان إىل أذربيجـان وخوزسـتان وقـاموا ُكرد حميي الذي نقل مائـة ألـف بيـت مـن يزيديـة

إلنسـانية مـن طبـع القـرآن الكـريم والكتـب اإلسـالمية وبنـاء ّبمختلف املشاريع الدينية وا
 .احلسينيات واملساجد واملستشفيات اخلريية

ّاألمري فخر الدين أيب حممد عنرت بـن أيب العسـكر اجلـاواين, صـاحب كتـاب  − ٣٨
 ْفـال عجـب أن) املناقب الزيدية يف أخبـار امللـوك األسـدية(و) تلخيص معجم األلقاب(

                                                 
 .٤٦٦املصدر السابق ص  )١(
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هموا يف ختـريج العلـامء واألدبـاء الشـيعة وملـا أصـبحت احللـة بيـد سأقد  نيّ الفيليُكردال
األمري مهلهل بن أيب العسكر اجلاواين رأس الدولة اجلـاوانيون يف احللـة عـىل بنـي أسـد 

َّوحـتـى أن األـمـري هـنـدي اجلــاواين وـهـذا األـمـري ـهـو اـلـذي مدـحـه اـبـن املعـلـم اـهلـريت , ّ
 .املعروف

ني بن أيب فقراس عيسى بن أيب النجم صاحب كتاب السيد الفاضل أبو احلس − ٣٩ 
ًطبع مرارا يف العراق وإيران, وتعرف كتبه أيضا بمجموعـة ) تنبية اخلواطر ونزهة النواظر( ً
 وقـد تـويف“يف فضـائل االمـام عـيل)املنجي من الردى(و)نور اهلدى(وكتاب)ورام(

 F١E.“ام عيل هـ ودفن بمشهد اإلم٦٠٥ّيوم اجلمعة الثاين من حمرم احلرام سنة 
السيد الفاضل منتخب الدين عىل ابن عبيـد اهللا بـن بابويـه, ولديـه مـن الكتـب  − ٤٠

باشـا البابـاين, وكتـاب  إسـامعيل وذكـر) الفهرسـت(واملصادرالشيعة املعتـربة يف كتابـه 
ّذكر أنه من نسل ) روضة اجلنان(ويف")ّاألشرتي احليل الشيعي(ِ نسبه إىلوإضافة ) تنبيه(

 .äسكري مالك األشرت القائد الع
عـوا  قـد ارتفُكـردالوقد صوب الدكتور مصطفى جواد هذا الرأي وقال أن الكثري مـن 

 بأنساهبم إىل من يودون
اإلتصال به مـن أرشاف العـرب وأعيـاهنم ومـنهم مـن أنتسـب إىل العبـاس ابـن عـيل 

م ان الصـحايب اجلليـل ميـث, ُوذكره يف كتب التاريخ واملؤرخيني منهم املسعودي. “
ًأنه ليس عربيا وال فارسيا, النه من بالد األعاجم وال يقولون عنه.äالتامر ً  .ًيا?ُكرد ّ

ي داود ـبـن ـُكـردالاـلـذي أنـشـأ األـمـري ) خـيـزان(وذـكـر كـتـاب رشفناـمـه أـسـامءهم ويف
 ُكـردالالتـي أنشـأها ) خـالط(يف مدينـة ) الداوديـة(األمري مالك مدرسة أطلق عليهـا أسـم 

ًعاملا كبريا هو موالنا حمي الدين اخلالطيًألنفسهم أنجبت فقيها و ً.F٢E الذي دعاه العـامل 
يف القـرن الثالـث ) مراغـة(الكبري الشيخ نصري الـدين الطـويس ملسـاعدته يف بنـاء مرصـد 

                                                 
 .٩/١/٢٧١: اجلامع املخترص )١(
 .٤٦٠رشفنامة, ص : البدلييس )٢(
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 F١E.عرش
ّالسيد الفاضل حممد بن غيب اهللا بيـك املتـزوج مـن ابنـة الشـاه طهـامس ابـن  − ٤١

ــ ٦٤٣صــالح الـشـهرازوري  ـه كـتـاب ١٢٤٥ـه ـه(م ـل ـذائع ) موـسـوعة الفـق  ـعـن الـسـمعةاـل
ُوال يزال الكتاب يتداولـه ) األحاديث الرشيفة(ومدرسة ) األرشفية(احلديث وبناء مدرسة 

 .بيد علامء دمشق والعراق ومرص
م وذكـر أن ١٦٥٨السيد والعالمة املوسوعي حـاجي خليفـة الـذي اثبـت عـام  − ٤٢

ّالعثامنـيـون األـتـراك حـتـى يف عرص مجـيـع الكـتـب الدينـيـة والعلمـيـة الـتـي أـسـتحوذ عليـهـا 
ـيــة وأـخــذها ُكردالكاـنــت نابـعــة ـمــن األرايض ,م١٥٦٦ − ١٥٠٠ـســنة )ـســلامن الكـبــري(
 فأكثر علامء اسطنبول هـم مـن بـالد الشـام ومرص F٢E.م١٥١٧سنة ) ّالسلطان سليم األول(

 .والعراق
لـه آثـار ) لنادر شـاه(ي املعارص ُكردالّالسيد الفاضل حممد بن وهبان الدنبيل  − ٤٣

.  يف سامراء, وهلم مقـربة معروفـة هنـاك’باقية يف تعمريه مشهد اإلمامني العسكريني 
 يف آذربيجان عدة مرات وكانت سلطنتهم يف بالد) خوي(والدنابلة هم الذين عمروا بلدة 

ُالـصـويف حـيـث ) الـسـلطان حـيـدر(ـسـتان وـضـواحي تربـيـز املـسـتقلة إىل ـحـني ظـهـور ُكرد
 .بلة بشخص عميدهم األمري هبلول الدنبيلانضوى حتت لوائه الدنا

ّواـملـروي يف كـتـاب أـحـد مـلـوكهم املـسـمى املـلـك ـطـاهر ـبـن األـمـري عيـسـى  − ٤٤
 سـيكون مـن مجلـة fّهـ أنه عند ظهور اإلمام املهدي٣٨٧ي املتوىف سنة ُكردالالدنبيل 

 F٣E. الدنابلةُكردالِأنصاره وأفراد من 
امللـك ) شـمي(أوالد ) شمسكي(بيل حييى ودن,ومن األفخاذ العشائرية التابعة هلم 

وقـد )ّأيـوب خـاين(وقبيلـة ) فريـدون(وقبيلة بكزاد كانـت مـن نسـل أمـري ) عيسى بكلو(و
                                                 

 .جنوب تربيز رشق بحرية أورمية: مدينة مراغة )١(
 .٣٢١ ص ٥٧وذكر تاريخ دمشق ج .  يف تاريخ الدنابلة"رياض اجلنة )٢(
 .م٢٠٠١ الصادر يف لندن العدد الرابع سنة ُالكردجريدة نداء : ّحممد سعيد الطرحيي )٣(
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ِتفرقت هذه االفخاذ يف مناطق كاشـان وخراسـان وجنوشـان وشـريوان وكنجـة وقـوة بـاغ 
ّضـد هـ الذي مترد يف جبل هكـاري ٧٢٥وقراجة داغ, ومنهم األمري مجشيد املقتول سنة 

جنكيزخان ومن قبائل الزند والدنبل أو الدنابلة, كانوا بنواحي موصل منهم اإلمام شـمس 
الدين أبو العباس أمحد بن نرص بن احلسني نـاب يف قضـاء قريـب مـن بغـداد ومـات بعـد 

وـمـنهم الـعـامل اـملـريزا عـبـد اـلـرزاق بـيـك اـبـن نـجـف ـعـيل اـلـدنبيل األدـيـب . الـسـت ماـئـة
 وذكره العالمة الطهراين وقـال توجـد نسـخة خمطوطـة يف هـ١٢٤٣واملؤرخ وتوىف سنة 

 .F١Eطهران يف خزانة ملك الشعراء ومنهم الشاعرة حريان الدنبيل كام يف كتاب الذريعة
العالمة الكبري الشيخ هباء الدين أبو احلسن بـن عيسـى فخـر الـدين أبـو الفـتح  − ٤٥
ّقدس اهللا رسه(االربييل  ُ هــ ولـه ٦٩٣غـداد وتـويف سـنة الذي كان رئـيس هوالكـو عـىل ب) ُ

 )كـشـف الغـمـة يف معرـفـة األئـمـة﴾عـظـيم الـشـأن(ِكـتـب كـثـرية ومتداوـلـة وـمـن أـشـهر كتـبـه
ـ ـدات ويـع ـة جمـل ـوع بثالـث ـاين داملطـب ـه الـث ـار كتاـب ـن آـث ـن الصــادر الشــيعية وـم ـف (ِ ـم طـي

 .م١٩٨٥طبع طبعة حديثة يف بريوت عام )اإلنشاء
ويف مجيـع الـدول ,الدينية يف احلـوزاتّوال يزال كتبه يتداول بيد العلامء واملراجع 

ّال بد من اإلشارة إىل لقب األربييل منطقة يف. اإلسالمية يـة ُكردالستان ومدينة أربيـل ُكرد ُ
 F٢E.احلالية

). اربـل(أبو عبد الرمحن مبارك بن احلسن بن مبارك بن ورود وهو من أهايل  − ٤٦
ًكان عاملا وشاعرا وعمـل يف التجـارة ودرس احلـديث ببغـ , داد ومرص ودمشـق والـبرصةً

وقال رشف الدين أبـو الربكـات املبـارك بـن أمحـد األربـيل يف ,هـ ٦٢٤هبا يف عام  وبقى
اغا (ّية ثم أعلنت علويتها ذكرهُكرد ًويقول بأنه من إالرسة الصفوية ومجيعا كانت F٣E.كتابه

                                                 
 .٣٦ ص ٤الذريعة ج : السيد الطهراين )١(
 بيـت, فيـه قصـائد الغـزل ٤٥٠٠ بنات اخلوانني الدنابلة, هلا ديوان حريان دنبيل يقرب من وهي من )٢(

 .ّباللغتني الفارسية والرتكية
 .٢٧٢ ص ٩ ج ١الذريعة ق : السيد الطهراين )٣(
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 .ية اعتنقت املذهب الشيعي اإلسامعييلُكردالوبعض العشائر  F١E)بزرك
:אאאא

 خالـد بـن برمـك وحييـى : يف التاريخ اإلسالمي وكام يـيلُكردالهناك أشهر األعالم 
بسـبب ويف أكثـر املصـادر العربيـة و, إىل الفـرسنوهم ينسـبو.الربمكي وجعفر بن حييى

يف النحـوي واملـؤرخ أبـو حنيفـة الدينوري,والصـوكذلك سيادة الفرس وقوة شوكتهم, و
ًواحلسن بن برشاآلمدي الذي بلغت مؤلفاته أربعـة وعرشيـن كتابا,أبو القاسم اجلنيد ,ولـه ّ

والعـامل ابـن . , واإلمام احلافظ املفتي الفقيه ابن الصالح الشهروزيًتسعة وأربعون مؤلفا
إنبـاء أبنـاء ( و)فيـات األعيـانو( كتـاباحلاجب النحوي, واملؤرخ ابـن خلكـان صـاحب

عـالم ألهؤالء ا.واحلافظ العراقي)مدينة محاة(اء األيويب الذي تنسب له وأبو الفد)الزمان
يتهم والفئـة الثانيـة هـم الـذين ُكـرد يقعون يف فئتني الفئة األوىل هم الـذين تثبـت املصـادر

 .نتامء العرقيألتأكيد عىل اال دون ًستان جغرافياُكرد ينتمون إىل
 مـن كيـان سـيايس جـامع ُرمتـهي يتصف بصفات إجيابية وسـلبية التـي حُكردالبأن و 

ـة  ـة, ورسـع ـة اآلخــرين, وشــدة العصــبية القبيـل ـاين يف خدـم ـذات, والتـف ـران اـل ـا نـك أمهـه
كره املناورة السياسية والرصاحة الفائقة التي يالغضب, واإلخالص إىل درجة السذاجة,و

 .تارخيهم الطويلو منضاهلمن رغم وبال حتفه السيايس املجهول لقيه يفال تزال ت
م وكـان يتمتـع بنفـوذ ١٨٨٠يـة سـنة ُكرد ّشيخ عبيد اهللا النهـري قائـد أول ثـورةال − ١

 .م١٨٨٣ُديني ودنيوي ونفي إىل مكة املكرمة مع أرسته حيث وافاه األجل يف أكتوبر 
الشيخ سليم والشيخ شهاب الـدين النقشـبندي قـادو ثـورة وحركـة بـدليس سـنة  − ٢
 .ُكردالالم الربزاين وعدد من إعدام الثائرالشيخ عبد الستم م,١٨٥٣ − ١٨٧٨
الشيخ حممود احلفيـد الربزنجـي قائـد ثـورة العرشيـن يف السـليامنية قـام بثـورة  − ٣

م ونفـي إىل اهلنـد وعنـد رجوعـه مـن منفـاه قـاد ١٩١٩ − ١٩١٨مجاهريية عارمة يف سنة 

                                                 
 .الشيخ هباء الدين أبو احلسن بن عيسى فخر الدين أيب الفتح األربيل كتاب طيف اإلنشاء )١(
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ــدة يف ــورة جدـي ــوم ُكرد ـث ــة يف ـي ــن الشـــيخ عـــن تشـــكيل حكوـم ســـتان العـــراق وأعـل
ية عىل القوات الربيطانيـة يف املعركـة ُكردالعالن بعد األنتصارات وجاء اإل١/١/١٩٢٢

 القـوات الربيطانيـة محلـة واسـعة تّومل متض فرتة حتـى شـن٩/٥/١٩٢٢وم املعروفة ي
 أيام فتم إمخـاد الثـورة وإعـدام وإبعـاد وسـجن املئـات مـن ٣ّستان ملدة ُكرد النطاق عىل

 .ُكردالالقادة 
م وكـان زعـيم ١٩٢٤ − ١٩٢٠ن الـذي قـاد يف سـنة املجاهد الشيخ سـعيد بـريا − ٤

 .ستانُكرد مجعية أستقالل
ّم ضد ١٩٣٢الشيخ املجاهد أمحد البارزاين الذي قاده انتفاضة البارزانيني عام  − ٥

م وقمعت تلك الثورة ١٩٣٧االنكليز يف العراق, والسيد رضا الكبري قائد انتفاضة درسيم 
 .كمثيلتها
ـراه − ٦ ـه شخصــيةاملجاـهـد الكـبـري إـب ـة يف املجتـمـع ُكرد يم عبدـك ـة معروـف ـة فيلـي ـي

 أيلـول ٢٥ والعثامنيـني واإلنكليـز ويف يـوم ُكـردالالعراقي بجميـع رشائحـه مـن العـرب و
ًمقـرا ) خرنابـاد(ً وكان يف أحدى املعارك متخذا من مدينة F١E.هـ١٣٣٩ّحمرم ١٢م ١٩٢٠

ِحكـم عليـه  الربيطاين للعـراق أيام األحتاللَله مع قادة ثورة العرشين وتصدى هلم ببساله 
باإلعدام وخرج بجهود املخلصني للعراق ومواقفهم الشـجاعة كاملجاهـد الكبـري السـيد 

ّحممد الصدر والشيخ حممد اخلاليص, وخفض ملك العراق احلكم عليه إىل  ّ عام ثـم ١٥ّ
ًم وقـتـل برـصـاص الـغـدر واردى قـتـيال ودـفـن يف النـجـف ١٩٥٤أطـلـق رساـحـه, ويف ـعـام 

 F٢E.األرشف
אאאאא

 تـم اليتعىل مـذبح احلريـة الكثـري مـن الشـهيدات الثـائرات الـ ّالفيلييون ُكردال  قدم
 ةيـأ عىل يـد احلكومـات الظاملـة وطاغيـة العـراق صـدام حسـني املقبـور بـدون ناعدامه

                                                 
 . اهلامش٤/٢٥٥: أحياء الدائر)  اهللارمحه(أغا بزرك  )١(
 .٣١٦كتابه نباهة البلد اخلامل بمن ورده من األمائل ص  )٢(
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 :ويذكر منهن مثل) الرحلة اىل األموات( ِيف كتابه) فريا ستارك(فقد ذكر, رمحة
ًاصـبحت جـزءا ) القالونديـة(بنت األمري قندي ) قدم خري(ّالفيليةية ُكردالالثائرة  − ١

يـة ولكـن ُكردالوكانت تقود ثورة يف املناطق  ّالفيلييون ُكردالمن الرتاث الفلكلوري لدى 
فقد ذكر ,  بحقها مجيع انواع التعذيبًجنوده فتكوا هبم مجيعا وقد مورسالشاه املقبور و
 كيف تقتل هبذا الشكل مربوطة الشـعر بـذيل بغـل هـائج وهـو يسـحلها عـىل ان أباها رآها

َاألرض حتى تقطعت أوصاهلا أمام عينيه وتقتل هبذه الصورة البشعة وقد نالت الشهادة ِ. 
غـزي (ولقبـت , احلسـنوندية) غـزي بنـت صـيد مهـدي( ّالفيليـة يـةُكردالَالثائرة  − ٢
. فـاة زوجهـا األول قاسـم خـان أمرائـيلقد تزوجت من فاضل رحيم خاين بعد و)الشرتي

 .َوكانت فارسه شجاعة ثارت عىل النظام القائم وقتلت يف إحدى املعارك
كانـت زوجـة عـيل , نازي خانم بنت عيل خان السكوندي ّالفيلية يةُكردالالثائرة  − ٣

ثارت عىل السلطة مع اوالدها الفرسان وبالرغم من كرب سنها واصـلت ثورهتـا , مراد فييل
 . نالت الشهادةحتى

وهي والدة فاضل أسد عاشـت يف , نازي خانم الربانوندية ّالفيلية يةُكردالالثائرة  − ٤
وقاومت السلطة احلاكمة عدة سنوات وبقيت تناضل حتـى ,قلعة بالقرب من قرية هرسني 

 .أواخر عمرها
اق تـاريخ العـر ية الشهيدة ليىل قاسم حسن أول أمرأة أعـدمت يفُكردالالثائرة  − ١١
وقدمت الكثري من التضـحيات , م مع رفاقها والشهيد سامل مال نزر١٢/٥/١٩٧٤ بتاريخ
صـدام حسـني   العراق وقتلت عىل يـد اجلـالداة والفداء من اجل الدفاع عن وطنهوالبطول
 .املقبور
م وتـعـذبت ١٩٨٠ـيـة الـشـهيدة فليـحـة ـهـادي موـسـى أـعـدمت ـعـام ُكردالالـثـائرة  − ٥

 .صدام املقبور  عىل يد جالوزةمحيع انواع التعذيب وقتلت
م وتـعـذبت ١٩٨٣ـيـة الـشـهيدة زـهـور ـمحـود الالـمـي أـعـدمت ـعـام ُكردالالـثـائرة  − ٦

 .صدام املقبور وقتلت عىل يد جالوزة
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بـتـــاريخ ناـهـــدة اـمحـــد ـهـــواز ـكـــاظم أختـفـــت  ّالفيلـيـــة الـثـــائرة الكووردـيـــة − ٧
 .م يف السجون العراقية الرهيبة١٥/١١/١٩٨١

ـــائرة  − ٨ ـــُكردالالـث ـــة ةـي َّـســـلمى حمـمـــود ـكـــل حمـمـــد أختـفـــت  ّالفيلـي ـــاريخَ  بـت
 .م يف السجون العراقية الرهيبة١٥/١١/١٩٨١

 ِب العراقي من دون متييز ومل يكتـفنظام صدام املقبور عىل أنفاس الشعلقد أطبق 
 اىل املقـابر تدأي تـِبالديكتاتورية ونظام احلزب الواحد من جرائمـه البشـعة واملروعـة ال

 .مجاعية
אאאאאא،

:אאאאאאא
ّولية كل فـرد يف املجتمـع ولـه احلـق ؤوالثقايف واألجتامعي, مسالعمل السيايس ان 

ؤسسـة أو ْسـتطع أن يشـكل مجعيـة أو ميمن يف اختيار طريقة انتسابه حسب اجتهاده وكل 
ًاوتنظيام وأن تكون له مقومات معينة ودعـام مجاهرييـا قـدر اإلمكـان وأن حركة حزب أو  ً ً

ِيكون هذا التنظيم مسـتقال يف براجمـه وخطـوات طريـق عملـه السـيايس وال يكـون حتـت  ِ ً
 الفيليـني ُكردالُإرشاف وتوجيه أو وصاية جهة أخرى واحلقيقة ال متت باي صله ملصالح 

ـا مــن رشح الوضــع وطموحــاهتم العا ـد لـن ـة, وأســتدراكا للوضــع الفــييل الســائد الـب ّدـل ُ ً
 .ًاألجتامعي والسيايس للحركات والتنظيامت العاملة حاليا داخل وخارج العراق

منظـمـة  بإـسـم م أول كـيـان إـسـالمي ـعـىل أرض الـعـراق١٩٧٥أسـسـت يف ـعـام  − ١
لعـمـل الـسـيايس والثـقـايف واـلـذي ـكـان بمثاـبـة الـنـواة يف ا ّالفيلـيـة ـُكـردّالعـمـل اإلـسـالمي لل

 .والكفاح املسلح يف العراق
 الفيلـيـني األـسـالمي وتـصـدر ـهلـم نرشة ـُكـردالم حرـكـة ١٩٨٠أسـسـت يف ـعـام  − ٢
وكان يرأسها حجة االسـالم الشـيخ زكـي الفـييل وحسـني ) ّالفتح اإلسالمي( بإسم شهرية

 ).قحركة علامء الدين املجاهدين يف العرا(فييل وجميد زركوش وكان يدعمها 
اإلسالمي والناطق الرسمي عضو الفييل م حركة التجمع ٢٠٠٢أسست يف عام  − ٣
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ًالربملان السابق الشيخ مقداد البغدادي وكـان لـه دورا كبـريا يف القضـية يف مجيـع  ّالفيليـة ً
 .املجاالت
ها األخ ؤعضاأيف لندن و الفيليني األحرار ُكردالمنظمة م ٢٠٠٥أسست يف عام  − ٤

يل واألخ ميـثم شـمه واألخ صـباح يوسـف ولـدهيم الكثـري مـن النشـاطات عبد الرزاق الع
ـة واخلــدم ـة وتـصـدر ـصـحيفة ـهلـم السياـسـية والثقافـي  ـُكـردالبأـسـم (ناطـقـة ات األجتامعـي

 .,داخل وخارج العراق)ّالفيلية
والناطقـة الرسـمية  نيّ الفيليـُكـرد للاملجلس العام ٢٠٠٢/ ١٣/٩بتاريخ أسس − ٥

ونقلوا مجيع نشاطهم اىل داخل العراق ولـدهيم فـروع , د خرسوالسيدة سامية عزيز حمم
ولـدهيا الكثـري مـن النشـاطات والفعاليـات منظمـة مسـتقله وهي ,يف اكثر من املحافظات

 ).موقع الكرتوينو ّالفيلية ُكردالسم أب( ناطقة ةصحيفاإلعالمية واخلريية ولدهيم 
يف السـويد ومـن ) الفـييلي ُكـردالاالحتاد الـديمقراطي (م ٢٠٠٢  بتاريخأسس − ٦
 .ية وظهور قضيتهم العادلةُكردالاهدافهم توحيد اجلهود ,ه الدكتور كامل قيتويلؤاعضا
 ) الفيلينيُكردالمجعية (سمها إىل إغريت و ستانُكرد يف الفيليني ُكردلة لسسؤم − ٧

 .نتقلت إىل بغدادوا
 . انتقلت إىل بغدادًربيل سابقاأالفييل  الثقايفركز امل − ٨
 الفيليـني يف ُكـردلل) مؤسسة الشفق للثقافـة واإلعـالم(م ٢٠٠٣أسست يف عام  − ٩

ـع ـوعي الفـكـري والثـقـايف ـلـدى مجـي ـاف  الـعـراق وـهلـم دور مرشق وكـبـري يف نرش اـل أطـي
 .ومكونات املجتمع العراقي

ـام أســس − ١٠ ـني ـع ـراد الفيلـي ـة املســلمني األـك م يف املهجــر أواخــر ١٩٨٣ حرـك
 م ثم حتويل احلركة إىل حزب٢٠٠٥ املركزية للحركة يف م انتخب مسؤول للجنة١٩٩٢

 عبـد الواحـد األمـني العـام) ي الفـييلُكـردالحزب الوحدة الـديمقراطي (م ٢٠٠٥يف عام 
 .الفييل

م احلزب الشيوعي العراقي السكرتري العام عزيز احلـاج, ١٩٦٠ يف عام أسس − ١١
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 .وكامل كرم
 . الفيلينيُكردمنظمة السالم لل − ١٢
 منظمة املحبة والسالم − ١٣
  الفيلينيُكردمنظمة العراق لل − ١٤
 .ّالفيليةنوروز  − ١٥
 .ستان العراقُكرد السجناء السياسيني يف − ١٦
 . الفيلينيُكردسازان األنسانية لرعاية املرأة والطفل لل − ١٧
 . الفيلينيُكرداجلمعية األجتامعية والثقافية لل − ١٨
 .لفيليني اُكردمجعية أكاديمي لل − ١٩
 . الفيلينيُكردالشبيبة الديمقراطية لل − ٢٠
 ).منظمة األحرار( الفيليني ُكرداجلمعية اخلريية لل − ٢١
  الفيلينيُكردالتجار لل − ٢٢
 ي الفييلُكردالمنظمة سو للشباب  − ٢٣
  الفيليني يف العراقُكردمجعية العشائر لل − ٢٤
 . الفيلينيُكردجملس أعيان لل − ٢٥
 .ي الفييلُكردالة حقوق االنسان منظم − ٢٦
 .يف لندن ّالفيلييون بإسم ولدهيم نرشة, ّالفيلية ُكردالهيئة  − ٢٧
 ).مانشسرت(شامل بريطانيا  ّالفيلية ُكردالمجعية  − ٢٨
 .ي الفييل العراقي يف كنداُكردالالربملان  − ٢٩
 .ّالفيليةية ُكردالمجعية الصداقة الكندية  − ٣٠
 . الفيليني يف كوبنهاغنُكردالمجعية  − ٣١
 .ً ويف بغداد أيضاي يف السويدُكردالالبيت  − ٣٢
 .ي الفييل يف هولنداُكردالالربملان  − ٣٣
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ـة م املدرســة١٩٤٦أسســت يف عــام  − ٣٤ ـة ّالفيلـي ـت البناـي ـة وكاـن ـداألبتدائـي   أعتـق
نظـام  الفيليـني واملدرسـة أغلقهـا الُكردالُللمرحوم ناوخاس مراد وقدمه هدية اىل مجعية 

 .م١٩٧٣املقبور يف عام 
 .الريايض ّالفيلية نادي م١٩٥٧ يف عام أسس − ٣٥
 . أمينها العام عامر تامرموسسة اوميد للثقافة األجتامعية − ٣٦

 وهنـاك الكثـري مل ٤٠الفاعلـة اىل مايقـارب  ّالفيليـة يـةُكردالجتاوزعدد هـذه القـوى 
ية منها حتت غطـاء القوميـة أو الـدين ٍتذكر أسامئهم إلسباب كثرية أما النسيان أو هي ومه

 .ني يف الدولة العراقية احلديثةولؤأو يعملون مع شخصيات ومس
 . الفيلينيُكردحزب املستقبل لل − ٣٧
 .سيايس مستقل/ ثائر فييل − ٣٨
 . الفيلينيُكردجتمع عشائر ال − ٣٩
 . العراقُكردرابطة عشائر ال − ٤٠
 .حركة العهد الفيليني − ٤١
 . الوسط واجلنوبُكردحركة  − ٤٢
 . الفيلينيُكرداحلركة الوطنية لل − ٤٣
:אא

ِان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴿ :قال تعاىل ُ َ ُُ ْ ُّ َ َ ََ ْ َ َّ ْ َُّ َ َُ ُ ًُ ِ ِ ًِ﴾F١E. 
ي التضـحيات الكبـرية يف سـبيل الـدفاع عـن اإلسـالم واحلضـارة ُكردالقدم الشعب 
ُ ـكـل األدوار املختلـفـة الدينـيـة والسياـسـية واألدبـيـة والعلمـيـة وكأـنـه معـنـي اإلـسـالمية, يف ّ ُ

َبحمل هذه الدعوة والرتويج هلا ُوما شاهده املسلمون يف القرون األخـرى مـن املظـامل . ِ
وبني العبـاس فقـد ,  من دولة بني أميةً من احلكومات اإلسالمية, ابتداءالتي اقرتفتها مجلة
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ومـن الواضـح أن ذلـك مل يكـن , امل أنطباعات سيئة عن االسـالممحل أكثر الناس يف الع
 .ذنب اإلسالم

ِوهناك أمم تأكدت أن هذه الرسالة أممية وليست لقوميـة معينـة, وال هتـدف إىل بنـاء 
إمرباطورية متثل مصلحة قومية بـذاهتا دون أخـرى وعـىل حسـاب بـاقي القوميـات وهـي 

 .إىل مجيع بني البرش بدون استثناء) ّعز وجل(جاءت بالرسالة ونزلت من قبل اهللا 
 فأن اإلسالم ال يعرتف باحلدود اجلغرافية املصطنعة, واحلواجز النفسـية, والتفرقـة 

ٌإنام املؤمنُون إخـوة(ّالعنرصية وانام املسلمون أمة واحدة وكلهم اخوة,  ََّ ْ ِ َِ ِ ْ ُْ ) ٩احلجـرات )(َ
ِهـذه الدولـة العظيمـة وهـي أسسـت سليم تشكل اجلميع يف كيان واحـد ووهبذا املنطق ال

 كانـت رسـالته ذات مفهـوم عـاملي أسـمى ÷ّأفضل األمم ونبيها أفضل األنبيـاء حممـد
وأرـقـى وأـعـىل ـمـن املفـهـوم الـقـومي, والـتـي اـشـرتكت يف ـصـنع تـلـك احلـضـارة وهـكـذا 
ّسامهت كل قومية يف صنع ذلك النسيج الرائع وبمقدارها أخذت من اإلسالم واستفادت 

للتاريخ يتحرى ذلك فيجد أفضل املراحل التي مرت هبـا األمـة اإلسـالمية منها, واملتابع 
ًهي تلك التي كانت النعرة القومية فيها خافته والتاميز الطبقي يكاد يكون منعدما َ.F١E 

ـ ـاإلّـنـرى أن كـل ـة دون ام تضــخم اإلحـسـاس ـب نتامء الـقـومي وتقرـيـب احلـكـام لقومـي
ي وأمراؤه وعلامؤه, يف ُكردالُه هذا الشعب وال يعرف إال القليل من الناس ما قدم. أخرى

سـتان, احلصـن املنيـع للخالفـة يف ُكرد خمتلف أدوار العصور اإلسالمية وكانت بالدهم
وقوفها أمام تيار الروم املتامخني للبالد اإلسالمية عىل طول هنر الفرات مـن الشـامل إىل 

ّ احلـايل يسـمى ُكـردالد ُحيث كان القسـم الغـريب مـن بـال) البريه(أقىص الغرب يف منطقة 
حينئذ بالد الثغور, يرابط هبا املجاهدون من أهـايل تلـك الـبالد وغريهـا مـن املسـلمني, 

ْ مالذا حتى اآلن بالقالع واحلصون من أدناها إىل أقصاها ويصح أن ُكردالوهلذا نرى بالد  ًّ
َّ مما يعطي انطباعا بأن"لإلسالم) القالع اإلمامية(نسميها بالعرف احلديث  كانوا يف ُكردال ً
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َمجيع العهود ركنا متينا يف بناء الدولة اإلسالمية وإنشاء حضارهتا واتساع معارفها ّ ً ًF١E. 
:אאא

ْوما يبدو من احلوادث العظيمة ظواهر ال يصح أن هتمل أو تبقى بال تفسري والعراق . ّ
, وهلذا ال يرضـخ لسياسـة األمـر الواقـع بفـرض ًها مشاكال وأكثرًا حوادثبلدانمن أعظم ال

َثقايف مغاير ومع نشـوء الدولـة األمويـة بـرزت ظـاهرة جديـدة مل تكـن يف صـدر اإلسـالم  َ
َاألول حيث دلت الوقائع التارخيية عىل امليزة األساسية يف هـذه الدولـة اهنـا دولـة قوميـة  َ ُّ ّ

 القوميات عدتي يف األغراض السياسية وَوعربية, واعتمدت عىل استخدام العامل القوم
األخرى, عبارة عن رعايا وموايل ومواطنني من الدرجـة الثانيـة يف إمرباطوريتهـا وأصـبح 
ًالغرض من هذه الفتوحات اإلسالمية هو تقوية السـلطة والنفـوذ واإلمرباطوريـة اقتصـاديا 

ًوسياسيا وعسكريا, وكان ذلك األمر له أنعكاسات خطرية عىل   واملسـلمني وعـىل دُكـرالً
ًووراثية أودت بحياة الدولة األمويـة داخليـا ) ملكية(ّالوضع العام مما أدى إىل نشوء دولة 

 .وأسباب سقوطها الدولة األموية. وسقوطها
 نذكر مجلة مـن األعـامل التـي ارتكبهـا احلكـام األمويـون ويقـاس عـىل  أنوال بأس

ّمن املعايص واملوبقات حتى يعرف مـدى  العباسيون والعثامنيون هتلك األعامل ما ارتكب
َثقل الرتكة التي ورثها املسلمون من هؤالء مما سبب تنفري العامل من حكم اإلسالم لكثرة 
ٌما قتلوا وذبحوا وصلبوا وهنبوا وطردوا وتلك املجازر العظيمة واملظامل اهلائلـة, لوثـت  َ ُ ُ ُ ُ ُ

واألستهتار, واخلليفة املستبد سمعة احلكومة اإلسالمية فأصبحت دولة الظلم والعدوان 
ُيصادر أموال الناس ويقتلهم بغري ذنب وبدون حماكمـة, وينتهـك األعـراض ويمـأل بيوتـه 
ّـبـاجلواري والغـلـامن, ويرشب اخلـمـر ويعرـبـد ويلـعـب الـقـامر وـخيـاف مـنـه حـتـى أـقـرب  ُ

 ويقتل الصاحلني ويقرب الفاسقني ويعمـل عـىل, املقربني إليه, وال يستشري من أحد شيئا
ّتأخر البالد والعباد, ومن الواضح أن مثل هذا احلكم ال يرغب إليـه أحـد ومـن ذلـك قـول 
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مر عـىل املسـلمني, وملـا آُمعاوية بن أيب سفيان وهو عىل منرب مسجد الكوفة بأنه جاء ليتـ
 ÷وصل األمر إىل يزيد أكثر من ارتكاب اآلثام واملوبقـات بقتـل ابـن بنـت رسـول اهللا 

ٌعطشانا وقتل أصحابه ونكل بجثثهم وحـرق خيـامهم وذبـح “يلاإلمام احلسني ابن ع ُ ً
َّأطفاهلم وسبي نسـاءهم مـن بلـد إىل بلـد وقطـع الـرأس الرشيـف لإلمـام احلسـني وأخيـه 

ِ وأصحابه وأوالده وأنصـاره وجعلهـا عـىل رؤوس الرمـاح وسـاروا ’العباس ابن عيل ِ ِ
ُرأس الرشيـف يف جملسـه, ّهبم من كـربالء إىل الكوفـة ومـن ثـم اىل الشـام ثـم احضـار الـ

ليـت :(يرتنم بأبيات مـن الشـعر,ُ بألقضيب ومن جرائمه وهو “ يب عبد اهللاأونكثه ثنايا 
ّ ببدر شهدوا وقع اخلزرج من وقع األسل الأهلوا واستهلوا فرحا ثـم قـالوا يايزيـد ياشياخ ُ ً

 ,)ال تشل لعبت هاشم بامللك فال خرب جاء وال وحي نزل
 باملنجنيق يف القصة املشهورة وأباح املدينـة املنـورة بلـد ِومن جرائمه هدم الكعبة
 .ِ واخلرية من املسلمني وأصحابه األطهار÷ّنبي الرمحة حممد رسول اهللا 

ـوا الفاحـشـة يف نـسـاء املـسـلمني يف مـسـجد رـسـول  ـدماء ÷ وارتكـب  وـسـفكوا اـل
 وهنـبــوا األـمــوال وقتـلــوا األطـفــال يف قـصــة اـحلــرة, ّالغزـيــرة حـتــى يف نـفــس املـســجد

 F١E.املشهورة
ونتيجة جرائهم جاء دور احلجاج بن يوسف الثقفي وسار عىل خطى معاويـة ويزيـد 
ُعندما دخل احلجاج الكوفة واليا من قبل اخلليفة األمـوي حيـث كـان بيـده نصـف العـامل  ً

 .اإلسالمي الرشقي إىل باكستان
سـالمية ًسـتان, ومنـاطق الرشق أصـبحتا جـزءا مـن اخلالفـة اإلُكرد واملفيد ذكـره أن
ًالراـشـدة أوال يف ـعـام  م, فالعباـسـيون إىل ـعـام ٧٤٩ّم,ـثـم حكمـهـا األموـيـون يف ـعـام ٦٦١ّ

م ويف الـقـرون الثالـثـة األـخـرية للحـكـم العـبـايس تـشـكلت يف املـنـاطق النائـيـة ـمـن ١٢٥٨
ِوكان احلجاج معروفا بسفكه للدماء فقـد كانـت لـه سـوابق خطـرية يف . اخلالفة دول عدة ً
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ً قال احلجاج أهيا الناس إسمعوا أن عليكم أن جتهزوا جيشـا ةات مرنفوس املسلمني, وذ ْ
لألهواز, وسكتوا فاعتـذرت مجاعـة مـن الشـباب فقـال احلجـاج للجالديـن الـذين كـانوا 
ُينتظرون أوامره أرضبوا أعناقهم وبعد حلظات كانـت الـرؤوس تتطـاير يف اهلـواء وكانـت 

 .اجلثث والدماء متأل املسجد
ّجرائمه أنه ومن  يـة وقتـل وسـجن ُكردالَيبيه كبرية يف املناطق دأقام بحملة عسكرية تِ

ِوكانت سـجونه الرهيبـة وطرقـه املبتكـرة يف . الكثري منهم وسلب أمواهلم وأحرق بيوهتم ِ
 F١E.ّالتعذيب ضد املسلمني وصار حديث الشارع

ي ًوأما اجلريمة األخرى إنه نبش أثنني وعرشين الفا من القبور املوجـوده يف ضـواح
ًواهللا إين ألرى رؤوسـا قـد أينعـت : واشـتهرت عنـه مقولتـه. حراق بعض اجلثثإالكوفة و
ِ قطافـهـا وإين لـصـاحبها وـكـأنني أرى ـبـني العامـئـم واللـحـى وـهبـذا األـسـلوب ُ أوانوـحـان

ًخضع الناس للحجاج وأصبح إهلا جديدا حيكم ويقتل وينهـب ويرشب اخلمـر ومعـه يف  ً
ّكل ذلك جالوزته وقبله  ّحيـث أنـه أرسف يف القتـل والتعـذيب ) ِاهللا بن زياد بن أبيـهعبيد (ُ ُ

 .ورشب اخلمر وانتهاك األعراض
 وأصـحابه األبـرار “وقتل أفضل خلق اهللا عىل األرض اإلمام احلسـني ابـن عـيل

 .’وأهل بيته 
:אאאא

 العباسني الذين مل ينقصـوهم وملا انتهى دور األمويون وجرائمهم املخزية جاء دور
ًومع جميئهم أخذ العامل القومي دورا جديدا خيتلـف متامـا . يف جرائمهم بل زادوا عليها ً

ستفادة عن دور بني أمية, فقد اعتمد بعض اخللفاء العباسيني عىل تقريب قومية معينة واإل
ُيف إنشاء دولة منها يف بسط النفوذ عىل القوميات األخرى, فاعتمدوا عىل الفرس والرتك 

ـوالة كأـسـيادهم  ـة أـخـرى حـتـى انتـهـئ األـمـر ـهبـم بـسـقوط بـغـداد, وأصــبح اـل ّداـخـل دوـل ٍ
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العباسيني يعبثون بأرواح الناس وبأمواهلم ويترصفون بامل املسلمني كيف شاؤوا ويبنون 
القصور الشاهقة والواسعة بأموال الكادحيني والفقراء يف الوقت الذي ال جتد عند النـاس 

ٍة خـبـز ـيـابس,وّحـتـى كرس  يف قـصـورهم املـجـون واللـهـو والـطـرب ومواـئـد اخلـمـر, رشنتإَ
أمـا سـائر النـاس .وغصت بأدوات اللهـو واملغنـني واملطـربني والشـعراء املتملقـني هلـم

 .فكانوا يرجتفون وخيافون كالسعفة من هؤالء احلكام الظلمة
صـفحات ) باخللفـاء الراشـدين(َّوهكذا سـطر هـؤالء الـذين كـانوا يسـمون أنفسـهم 

سوداء يف تاريخ اإلسالم, فظن الكثري من الناس أن هذا هو اإلسالم, بينام عرف أصحاب 
 .ة إال ان الدين هو العدل واملساواالبصائر أن هؤالء منحرفون عن اإلسالم

ً أليس اإلسالم براء من هؤالء بعد هذا التسيب الذي جرى يف العهد العبـايس داخـال  ّ
ّ, للتقـوي بشـوكتهم ضـد بعضـهم, ُكـردال والقحطـانيني عـىل يف رصاع العرب العـدنانيني

جتـاه ثـان ينسـبهم إىل ثمـة أ. ستقواء عىل الفرس وحتقيق التـوازن يف الدولـة العربيـةولإل
 .يةُكردالّالعرق الفاريس, للقرابة اللغوية بني الفارسية و

م مـن قـويعيـدهم إىل ُحيـث أسـطوري فهـو جتـاه الثالـث إلاأما أو إىل العرق الرتكي 
هتاـمـات إـشـتهارهم بالـشـجاعة, والنظرـيـة الرابـعـة تتـضـمن ااـجلـن, بـسـبب ـشـقرة الـلـون, و

ي بعـد ُكـردالويعـد الفـرس أكثـر املسـتفيدين مـن التعتـيم عـىل التـاريخ . شيطانية تغريبية
 .)مخينيألا كورش(ّعىل يد  م.ق٥٥٠ية حوايل ُكردال )امليدية(قضائهم عىل الدولة 

ي لـصـالبتهم ـعـىل معتـقـداهتم ـُكـردالبتـشـويه الـتـاريخ قاـمـت واملـصـادر املـسـيحية 
ّالتوحيدية من جهة, وبسبب حتالف الكهانة النسـطورية مـع الفارسـية الساسـانية مل تعمـر 

ـة  ـة(الدوـل ـاُكردال) امليدـي ـة,وأحلقت ـب ـا ألـي ـة وحروفـه ـا اآلرـي مخينيني اـلـذين أـخـذوا لغتـه
يف حـروهبم مثـل معركـة نيني  اإلمخي, كام شاركوا مع)ويل ديورانت(اهلجائية كام يروي 

 .م.ق٤٨٠م ومعركة سالميس .ق٤٩٠مارثوان 
:א

ـاطق  ـبالد واملـن ـالوحوش الـكـارسة اـل ـول ـك ـاح املـغ ـو إجـت ـد هوالـك َـعـىل ـي ـة ُكردالّ ـي
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م ١٢٥٨هــ ٦٥٦ًودمروها مجيعا, بدون أي رمحة ودخلوا بغداد بقيـادة هوالكـو, يف عـام
F١Eغلب عليها سنني كثرية, وهامجوها بكتائب قوية عدة مـرات فعـادوا , بعد أن حاولوا الت

ِباخليـبـة ولـكـن اخللـفـاء مل يطيـقـوا اـلـدوام ـعـىل اـلـدفاع وـكـبح مجــاح الـعـدو يف هجوـمـه 
ّ تـم اإلسـتيالء عليهـا ومارسـوا القتـل والنهـب وتعـذيب النـاس  أنَاألخري, وكانت النتيجة

ّال منهم بالضغط ومعـاقبتهم مـدة قـدرت ُبأنواع العذاب بمختلف الطرق واستخراج األمو
ً فقتلوا من الرجال والنساء والصبيان واألطفال خلقا كثريا من أهـل الـبالد, F٢E.أربعني يومأ ً

 يف الشـوارع واألسـواق كـالتلول ين القـتىل منـترشواستوىل اخلـراب عـىل املدينـة وكـان
ـلـة بتـشـوه وهطـلـت األمـطـار عـلـيهم ووـطـأهتم اخلـيـول فاـسـتحالت ـصـورهم وـصـاروا مث

 ـمـن ألـقـي ـمـن اـغـداد زاد ـعـن ثامنامـئـة أـلـف ـشـخص ـعـدوقـيـل أن ـعـدد الـقـتىل بب. اخللـقـة
ِاألطفال ومن هلك يف اآلبار والرساديب فامت جوعا وخوفـا وهـذه الروايـة يـذكرها أبـن  ً ً

وقد أصاهبم الوباء بعد القتـل مـن شـم روائـح القـتىل ورشب , ٢٦٤ِالفوطي يف كتابه ص 
َوكـان النـاس يكثـرون يف شـم البصـل لقـوة ,ف والعفونـات األخـرىاملاء املمتزج باجلي

ـروائح يف الفضــاء وكانــت تنــترشعىل املــاكوالت  َاجليفــة وكثــرة الــذباب وإلنتشــار اـل
 F٣E.فتفسدها

وأحرقوا مجيع املكاتب العلمية والكتب املخطوطة النفيسة, ويف آخر يوم األربعاء 
ِوعىل أوالده وخدمـه ومالزميـه يف قريـة م قضوا عىل اخلليفة العبايس ٦٥٦ صفر سنة ١٤ ِ ِ

 وهبـذا ,وانتهى آخر اخللفـاء العباسـيني املستعصـم بـاهللا وأنقرضـت حكـومتهم) الوقف(
 ١٠بـن جعفـر, وتـوىف والـده يـوم اجلمعـة إخلصت بغداد من ابن اخلليفة املستنرص باهللا 

 F٤E. م١٢٤٢هـ ٦٤٠مجادي الثانية لسنة 
                                                 

 .٢٦٢ص : تاريخ الفوطي )١(
 ٤٧٥ص : ابن العربي )٢(
 ٤٠ تاريخ العراق بني االحتاللني,ص:عباس العزاوي )٣(
 ١٨١  صاملصدر السابق )٤(





 

 
  عشرالفصل الرابع

 والحياة الدينية والمذهبية والعقائدية لييونالفي كُردال

:א
ْإن الدين عند اهللاِّ اإلسالم﴿ َ ِِّ َ َّ  )١٩آل عمران  (﴾ِ

 اإلسالم يف حياهتم, مثلهسالمية, وتبني لنا الدور الذي إ يف مجيع مظاهرها ُكردالحياة 
ـوا ـف دخـل ـا كـي ـد أن رشحـن ُبـع ـأثرْ ـدين اإلســالمي وكـيـف ـت ـا اـل ـروا كلـي  ُكــردال هبــم, وًوا وأـث

كاملسلمني بعقيدهتم اإلسالمية وهم يعتقدون أن الـدين عنـد اهللا هـو اإلسـالم, وهوالترشيـع 
كلهـم  ّالفيلييون ُكردالكثريتهم من املسلمني, وأو. هلي, وخاتم الرشائع الساموية األخرىألا

 .عة أي هم مسلمون شي’ وهم ينتمون إىل مدرسة أهل البيت F١E,مسلمون
١−א

 وآخـر ِ عىل لسان آخر رسـول مـن رسـلهِ لعباده وتعاىلّ أنه ما رشعه اهللا سبحانهُنعتقد
 .ديان اإلهلية وأكملها هو اإلسالمألا

                                                 
 .٢٢٠ستان, ص ُ كردرحلة إىل رجال شجعان يف: دانا ادمز شمدت )١(

عبد القادر الكيالين الذي عـاش مـن  للشيخ رية والصوفيةالقادّتسمى طرق الروحانية الهناك بعض ً:أوال
 .يف منطقة باب الشيخم, ودفن يف بغداد ١١٦٦ اىل١٠٧٨

موالنـا خالـد مـن . ُالكـردالطريقة النقشبندية التي انشأها هباء الدين البخاري وقـد نرشهـا بـني وأما : ًثانيا
ومل يكـن بعجـب . ١٨٠٨دود عـام مستان العراق يف احلُ كردتنترش الطريقة يفقبيلة اجلاف وبدأت 

ً كثريا من الطوائف املذهبية التي حادت عن الرصاط املستقيم, ُالكردِإزاء هذه امليزات أن جتد بني 
معظمهـم يف العـراق . ًعبدة إبليس يعـدون حـوايل مخسـني الفـا بإسم وأمهها اليزيدية الذين عرفت

 شامل املوصل وهؤالء مـن أصـول بابليـة ويسكنون الوديان حول الشيخ عدي واجلبال الواقعة إىل
وزرادشـتية وهـم اتبـاع الشـيخ عـدي املسـلم, وكـانوا مـن أنصـار يزيـد األول ابـن معاويـة فانكفـأوا 

 .بالتدريج
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َومـن يبتـغ غـري اإلسـالم دينـا فـلـن يقبـل منـه وهـو يف اآلخـرة مـن اـخلـارسين﴿ َ َ ُ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ ْ ْ َ َِ ْ ََ َْ ًَ ِ ِ َ َ آل (﴾ِ
 )٨٥عمران

 اإلقرار بالشهادتنياإلسالم هو 
ًأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا  لتزام بـام جـاء بـه النبـيإل وا÷  رسول اهللاّْ

 . من عند اهللا÷
 ِ وكتبـهُ وتعـاىل ومالئكتـهُهو االعتقاد الصادق واملطلق بوجود اهللا سـبحانه :اإليامن

 . مع اإلقرار بالشهادتنيِورسله
:א:א

 واملعاد وجتب معرفتها بالربهان والدليل املوجب َ واإلمامةَالتوحيد والعدل والنبوة
 .للعلم ال بالظن أو التقليد

١−א
 خـالق ئ شـيُ وال يشـبههً ال يشـبه شـيئاُ لـهَ بوجـوب وجـود إلـه واحـد ال رشيـكُنعتقد

 للكائنات كليها وجزئيها,
ٌليس كمثله يشء ﴿ ْ َ ِْ ِ ِ َ َ ْ ُوهو السـميع البصـريَ ِ َِ ُ َ ُ وهـو مـا أخـرب عـن نفسـه . )١١الشـورى (﴾ََّ

ٌقل هو اهللاَُّ أحد اهللاَُّ الصـمد مل يلـد ومل يولـد ومل يكـن لـه كفـوا أحـد(:بقوله تعاىل ْ ْ ُ ٌَ ُ َ َ َّ َ َ َُ ًَ ُُ ُ َّ َ ُْ َ ُ َ َْ ْ َْ َ سـورة ) َِ
 .٤ − ١اإلخالص 

٢−א
ًيظلم ربك أحداَوال ﴿: نعتقد بأن اهللا تعاىل عادل منزه عن الظلم َ َُّ َ َ ُ َِ  ).٤٩الكهف  (﴾ْ

ًوال حيب الظاملني, وأنه تعاىل إثباتا ُال يكلف اهللاُ﴿: ِ لعدلهّ َِّ َ نفسا إال وسعهاُ َ ُْ ِ ً ْ البقرة  (﴾َ
٢٨٦.( 

َمـن عمـل ﴿:وال يأمر الناس إال بـام فيـه صـالحهم وال ينهـاهم إال عـام فيـه فسـادهم ِ َ ْ َ
َصاحلا فلنفسه ومن أساء ف ََ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َعليها وما ربك بظالم للعبيدً ُّ َ ََ َ َْ  ).٤٦فصلت (﴾َ
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٣−א
هم باملعاجز اخلارقـة د وأمً اصطفى منهم رسالِبعبادهيف لط وتعاىل  بأن اهللا سبحانه

َرسـال مـبرشين ومنـذرين لـئال يكـون ﴿: وميزهم بـاألخالق العاليـة, وأرسـلهم إىل النـاس ُ َ َ ِ َ ُ َ ً
ْللناس عىل اهللاِّ حجة بع َ َّ ُ ٌَ َ ِ َّ ًد الرسـل وكـان اهللا عزيـزا حكـيامِ ِ َ َ ًَ ِ َ َ ِ ُ ُّ  لتبليـغ رسـاالته )١٦٥النسـاء(﴾َ

فســادهم يف الــدنيا مــن ّحتــى يرشــدوهم إىل مــا فيــه صــالحهم وحيــذروهم عــام فيــه 
َوما نرسل املرسلني إال مبرشين ومنذرين﴿:واآلخرة َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ْ َِ ِّ ِ َ ُْ ُ  ).٤٨األنعام (﴾ُ

 ً, ورسـوالً القـرآن الكـريم مخسـة وعرشون نبيـاواألنبياء كثريون وقـد ذكـر مـنهم يف
 اهللا ُ وهـو نبـي ورسـول أرسـله÷ ّأوهلم أبونـا آدم وخـامتهم سـيدنا حممـد بـن عبـد اهللا

 السمحة آخر الرشائع اإلهليـة وأكملهـا وهـي صـاحلة ً ورشيعتهً ونذيراً بشرياًللعاملني كافة
ّلكل زمان ومكان ُ هو والنسـيان وارتكـاب الـذنوب َونعتقـد أن اهللا عصـم األنبيـاء مـن السـ. ِ

, قـبـل النـبـوة وبـعـدها وجعلـهـم أفـضـل أـهـل عـصـورهم وأمجعـهـم للـصـفات ًأ وخـطـًعـمـدا
 .÷  عبد اهللا بنّ وآخرهم النبي حممدً ألف نبيا)١٢٤(وأن اهللا تعاىل أرسل . احلميدة

 :ية كام ييلُكردال جاؤوا إىل املناطق ناملبرشون واألنبياء الذي
 ولـد يف العـراق وهـاجر إىل مرص وفلسـطني “اهيم اخلليـلسيدنا ونبينا إبـر − ١

 .واحلجاز
 . يف املوصلِ إىل قومهَ بعث“سيدنا ونبينا يونس بن متى  − ٢
ّإسكندراملقدوين والظاهر أنه نبي وليس برسول وهو إمرباطور عاملي من أهـل  − ٣

 ًـبـامـكـدونيا وـقـد ـسـافر ـمـن ـغـرب األرض ـشـامل أفريقـيـا إىل رشقـهـا الـصـيني ورـجـع جنو
 F١E.ستان العراقُكرد ّوغرب افريقا وهي السوداء والظاهر أنه تويف يف أربيل

٤−א
ُوربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلـرية﴿قال تعاىل َ ََ َ ُ َ ُ َ َ َِ ْ َُ َ َ َ ْ َْ ُّ ََ ُ ُ َ﴾F٢E . وأن يكـون اآلمـام

                                                 
  .١٢ّقبسات من القوانني الرشعية, ص ): دام ظله(ّحممد عىل احلسيني )١(
 .٦٨اآلية: سورة القصص )٢(

= 
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قتـداء إلن إىل الكي يطمئن املؤمنون بالدي.  مثل النبي عن السهو والذنب واخلطأًمعصوما
ـغـون َّلَّواإلماـمـة إذ إن اهللا جـعـل لالنبـيـاء أوـصـياء يب.  وتقرـيـرهِ وأفعاـلـهِ يف مجـيـع أقواـلـهِـبـه

علـيهم وأكـد السـابق ÷ّونـص النبـي. ً إثني عرش إمامـا÷ ّرسالته وجعل لنبينا حممد
 َ ـمـات ميـتـةِ ـمـن ـمـات ومل يـعـرف إـمـام زماـنـه÷ الالـحـق وـقـالةّـمـنهم اـلـنص ـعـىل إماـمـ

 ."ةاجلاهلي
يقــرب املســلم إىل اهللا ســبحانه  ’عتقــاد باألئمــة املعصــومني البــاقنيألا وأن

 .مامةإلكتاب عقائد ا. وتعاىل, وهم حجج اهللا عىل اخللق أمجعني
٥−א

ِوأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعـث مـن يف القبـور﴿قال تعاىل  ُ َ ْ َ َ َ َُ ُ ٌ َْ ِ َ َ ْ َ َ ََّّ ََّ ََ ِ َِّ﴾F١E َيـث أن ح ُ
ِاهللا سبحانه وتعاىل حييي اإلنسان بعد املامت حتى جيازي املحسن إىل جنانـه  واملسـيئ ّ

ُفمن يعمل مثقال ذرة خريا يـره﴿ ِ وعقابهِإىل حسابه َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ َْ ٍ َِ َ ْ ُومـن يعمـل مثقـال ذرة رشا يـره. َ ْ ََ َ َّ َ َ ًَ َ َ ّْ ٍ َِ َ ْ﴾F٢E. 
 . اهللا سبحانه وتعاىليرىض بهلصالة والصوم والصدق بام ا:ولآلخرة يشء من العمل

. وهناك حيصل من احلسنات وجيزيه بجنات جتري من حتتها األهنار خالـدين فيهـا
والرمحة الواسعة وكام نؤمن باملعاد فإننا نؤمن بجميع أخبار البعث, والنشـور, واحلرش, 

 .واجلنة, والنار, والعذاب والنعيم والرصاط وامليزان
                                                                                                                              = 

 املـاعزسميت هبذا األسـم نسـبة إىل إشـتهارهم برتبيـة ) ١٢٣٣ − ١١٦٠(إبن األثريًإستنادا إىل املؤرخ 
 − ٩٩٠(لعنازيـة  أن تسـمية العيـارييون هـي أضـبط مـن باإلمـارة اابـن املسـتويفينام يرى املـؤرخ ب

 بمعنى الداهيـة ُالكردألن مؤسس اإلمارة كان أسمه حممد العيار وكلمة العيار تستخدم بني ) ١١١٧
 . أو الشخص الذكي

) العـراق (واسط يف النعامنية ومنديلإىل داقوق و) إيران(ة كرمنشاه إمتدد منطقة نفوذ العنازيني من مدين
 مـن القضـاء عـىل طغـرل بـك متكـن ١٠٤٥ويف عـام . من املوسـوعة اإليرانيـة٩٧حسب الصفحة 

 . بنهر دياىلاإلمارة يف معركة مشهورة بالقرب من هنر سريوان والذي يسمى ايضا 
 .٧اآلية: سورة احلج )١(
 .٨−٧اآلية: سورة الزلزلة )٢(
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٦−אאאf
 َ ويرتقبونf باإلمام املهدي املنتظر خرّيعتقد املسلمون مجيعا وحتى الديانات األ

 ً كـام ملئـت ظلـامً وعـدالً قسـطاألرضذلك اليوم الذي سيظهره اهللا يف آخر الزمان فيمأل ا
 .ِ واملستشهدين بني يديهِ واعوانهِنا من أنصارهَّ وجعله خمرجَ وسهلfًوجورا

هــ, قـد اطـال اهللا تعـاىل بمشـيئته عمـره ٢٥٦ شعبان املعظـم سـنة ١٥ولد اإلمام يف 
ليضـهره عـىل  مام هو آخـر حجـج اهللا عـىل األرضاإل و,الرشيف وهو غائب عن األبصار
ّالدين كله ولو كره املرشكون أما احلوادث الواقعة فـارجعوا هبـا إىل رواة ( اإلمام حديث)ُ

 .)أحاديثنا فأهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهللا
٧−אאאאאאא

مام عيل ابن أيب إل وزيارة البقيع وا÷ّبأن زيارة املسجد النبوي وقرب النبي حممد 
 .“ يف النجف األرشف وولده اإلمام سيد الشهداء اإلمام احلسني “طالب 

٨−אא
: َّام أن املـوت العـام عـىل مراحـلَّونعتقد أن القـرب يف النفخـة الثانيـة قبـل الـربزخ كـ

ِونـفــخ يف الـصــور فـصــعق ـمــن يف ﴿: النفـخــة األوىل يـمــوت فيـهــا مجـيــع املخلوـقــات َِ َ ِ َِ ُّ ََ ِ َ ُ
ِالساموات ومن يف األرض ْ َ َِّ َ َِ  مـن حفـر َهأمـا حفـر(, حيـاة القـربووالربزخ وهـ.)٦٨الزمر (﴾َ

نسـان مثـل النـائم ال وسـيكون حـال اإل.  كام يف اخلـرب)َة من رياض اجلنَهالنريان أو روض
ّنعلم عنه أي يش هل هو يف راحة, أم هو يف عذاب فكل واحـد يسـئل مـاذا عمـل يف دنيـاه  ُ َ

 .آلخرته
ّما نشاهده منها املرور عىل الرصاط وتكلم األعضاء واجلوارح دون اللسان وتكلـم  ّ ً
اللسان دون اجلوارح وشـكوى القـرآن واملسـجد والعـامل الـذي يعـيش بـني اجلهـال وال 

 ’سأله أحد وشكوى األنبياء واألوصياء ي
ُودور الشفاعة ورشوطها حيث نعتقد . من أعدائهم وقاتليهم وغري ذلك من املشاهد

 يف ’ِبنتـه الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء وأهـل البيـتإ و÷ّبدور النبـي حممـد 
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ّالشفاعة رشوطا ال بد ُ اسـتثناء ًوهي األعرتاف بالدين اإلسـالمي مجيعهـا بـدون .  تتوفر أنً
 .’والعمل بتعاليم الدين اإلسالمي بطاعة اهللا والرسول األعظم وأهل بيته الكرام


אא

١−אא
ِنعتقد أن املصحف املتداول بني أيدي املسلمني هو كالم اهللا تعاىل ال حتريف فيه   َ َّ

ٌوإنه لكتاب عزيز﴿: وال تبديل َِ َ ٌ ُ َِ َ َّ ِال يأتيه . ِ ِ ْ ٍالباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل مـن حكـيم َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ٌَ ْ ُ ِْ َ َ َْ َ ِْ
ِمحيد َ﴾F١E. 

٢−אא
ّنعتقد أهنا من قول وفعل وتقرير وهو املصدر الثاين للترشيع وهو الثابت عنـدنا عـن  ُ

ن ًمثل من أنكـر حكـام مـ.  فهو كافرةًن أنكر حكام من أحكامها الثابتوم÷ّالنبي حممد 
 ًأحكام القرآن الكريم وألن السنة النبوية ال تتعارض مع القرآن الكريم إطالقـا ويلحـق بـام

ًواألئمـة الطـاهرين قـوال وفعـال ” والسيدة فاطمـة الزهـراء ’ثبت عن املعصومني ً
نعتقد أن مـا أمجـع عليـه املسـلمون مـن أحكـام الـدين وفـيهم اإلمـام املعصـوم . ًوتقريرا
َـفـي عليـنـا مـسـتنده ـمـن الكـتـاب والـسـنة واإلمجــاع ـهبـذا , فـهـو دلـيـل قطـعـي وـلـو خ’ ُ

 .التعريف ال يتعارض مع نصوصهام

                                                 
 .٤٢−٤١اآلية: سورة فصلت )١(
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٣−א
ويقترص .الدليل العقيل حجة إذا وقع يف سلسلة العلل أو كان من املستقالت العقلية

وـهـو ـمـن حـصـلت عـنـده ملـكـة . اـسـتعامل اـلـدليل العـقـيل يف الفـقـه عـنـدنا ـعـىل املجتـهـد
َاألحـكـام الفرعـيـة ـمـن أدلتـهـا التفـصـيلية واملرـجـع املقـلـد عـنـدنا تـسـاعده ـعـىل اـسـتنباط 

ًمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظـا لدينـه خمالفـا عـىل هـواه مطيعـا ألمـر مـواله :(هو ً ً ًِ ِ
ُفللعوام أن يقلدوه  f.F١Eكام ورد عن االمام صاحب الزمان ).ْ

−א
ـا ورُكــردال ـدين مجيعـه ـروع اـل ـدون بـف ـا  يعتـق ـن الرضوري أن نســتعرض منـه ـا ـم ْأيـن

 .العبادات خاصة
١−אnamaz) (

هي عمود الدين يف اإلسالم, ورشوطها الوضوء والصـالة وجيـب ان تـؤدي مخـس 
ًي يـؤمن كليـا هبـذا الفـرض الـديني عـىل ُكـردالًمرات يوميـا وأيـنام كـان اإلنسـان والفـرد 

َان الصالة كانت عىل ﴿الرجال والنساء  َ َّْ َ َ َ ًاملؤمنني كتابا موقوتاَّ ُ ًْ َّ َ ِ ِ َِ ْ  ).١٠٣النساء( ﴾ُْ
والصالة هي من العبادات الواجبة املفروضة عـىل األنسـان وعطلـتهم يـوم اجلمعـة 

) mosque.(لتسهيل أمورهم الدينية واألجتامعية ويذهبون إىل املسـاجد واحلسـينيات
ـ ـة ونعتـق ـال كـبـري وـشـعائر دينـي ـدين باحتـف د بالصــلوات حلضــور صــالة اجلمـعـة ويف العـي

 .F٢Eاملستحبة
٢−אאא

ًنعتقد أستحبابا رفع األذان واإلقامة قبـل الـدخول يف الصـالة وفصـول األذان عنـدنا 
ـة ســبعة عرش ـة عرش فصــال وفصــول اإلقاـم ـد الشــهادة ملحمــد . ًثامنـي  بالرســالة ÷ّبـع

مـة عـىل رأي كتـاب بالواليـة جـزء مـن االذان واالقا) ًاشـهد أن عليـا ويل اهللا(والظاهر ان 
                                                 

 .٢٠ ح ١٠ب ٩٤ ص ١٨ج : وسائل الشيعة: ّاحلر العاميل )١(
 .٢٤ − ٢٢ص ,’املسلمون العلويون شيعة أهل البيت : الشريازيسيني احلحسن  )٢(
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 .٢٧٥املسائل االسالمية للسيد حممد احلسيني الشريازي ص

٣−א) roojig (
ْيا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين مـن قـبلكم ﴿: قال تعاىل ُ َ ُ ْ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ِّ َ َ ََ َّ َ ََّ ُ َ َُ َ ُُّ َ
َلعلكم تتقون ُ َّ َ ْ ُ َّ ََ﴾F١E. 

ُمي واجب رشعي عـىل كـل مسـلم ولعـدم صـيامه إال بعـذر ِلصوم هو الركن اإلسالا ّ
ْ والصيام رشعا أن يمسك عن املفطـرات مـن أذان الفجـر الصـادق إىل املغـرب F٢Eرشعي ً

 .ًالرشعي مع نية القربة أمتثاال ألمر اهللا تعاىل
٤−א)zakkat( 

اجـب ّجتب الزكاة عـىل كـل مسـلم وأهنـا مـن األركـان التـي بنـي عليهـا اإلسـالم وو
ّإعطاؤها حتى ال يبقى من املسلمني يف بقاع العامل يف العوز واالحتياج, ومن املتسـولني 
ّواملحتاجني, ورصفها يف األعامل اخلريية كبناء املساجد واملدارس العلمية وهي منفعة  ِ

واألنـعـام . اـلـذهب والفـضـة: دنيوـيـة للمـسـلمني كاـفـة ـبـدون اـسـتثناء, وـجتـب يف النـقـدين
ـة ـل: الثالـث ـر والغــنماألـب ـع.  والبـق ـب, : والغــالت األرـب احلنطــة والشــعري والتمــر والزبـي

 F٣E.وتستحب يف موارد أخرى
                                                 

 .١٨٣اآلية: سورة البقرة )١(
 املـاعزذا األسـم نسـبة إىل إشـتهارهم برتبيـة سميت هب) ١٢٣٣ − ١١٦٠(إبن األثريًإستنادا إىل املؤرخ 

 − ٩٩٠( أن تسـمية العيـارييون هـي أضـبط مـن باإلمـارة العنازيـة ابـن املسـتويفبينام يرى املـؤرخ 
 بمعنى الداهيـة ُالكردألن مؤسس اإلمارة كان أسمه حممد العيار وكلمة العيار تستخدم بني ) ١١١٧

 . أو الشخص الذكي
) العـراق (واسط يف النعامنية ومنديلإىل داقوق و) إيران(إمتدد منطقة نفوذ العنازيني من مدينة كرمنشاه 

 مـن القضـاء عـىل طغـرل بـك متكـن ١٠٤٥ويف عـام . من املوسـوعة اإليرانيـة٩٧حسب الصفحة 
 . بنهر دياىلاإلمارة يف معركة مشهورة بالقرب من هنر سريوان والذي يسمى ايضا 

 .٣٧٨املسائل اإلسالمية, ص: شريازيّحممد احلسيني ال )٢(
 .٤٢٦ صاملصدر السابق )٣(
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٥−א)khomos(
ّجتب اخلمس عىل كل مسلم وأهنا مـن األركـان التـي بنـي عليهـا اإلسـالم وواجـب 
ّإعطاؤها حتى ال يبقى مـن املسـلمني يف بقـاع العـامل يف العـوز واالحتيـاج جيـب إعطـاء 

ِمس ما يزيد عن نفقات الشخص ونفقات عياله السنوية من األموال التي حيصل عليها اخل
ُبواسطة التجارة أو الصناعة أو املكاسب األخرى, كذلك بأنه حق واجـب رشعـي فرضـه  ّ ُ َ

َواعلموا أنـام غنمـتم مـن يشء فـأن هللاِِّ مخسـه﴿: ّاهللا عز وجل بقوله تعاىل ِّ ْ ُُ ُ َّ َ َ ٍ ِْ ََ ُ َ َّ َ َ ْ  )٤١األنفـال.(﴾ َُ
ّالسيد حممد الشريازي املسائل اإلسالمية ص  ّ٤١٠. 

٦−אאאאא ( haqe)
ِوهللاِِّ عىل الناس ﴿: أن احلج إىل بيت اهللا احلرام يف مكة املكرمة واجب لقوله تعاىل َّ َ َ َ

ًحج البيت من استطاع إليه سبيال ِ َ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ِْ َ َ َُّ َ ّ عىل كل مسلم بالغ وهو ركن وجيب). ٩٧آل عمران( ﴾ِ
 .ًعاقل ذكرا أم أنثى, مرة واحد يف العمر

 الذين يذهبون ألداء فريضة احلـج يكثـرون ُكردالبرشط األستطاعة ويالحظ أن نسبة 
فيسـبق أسـمه كلمـة حـاج أو حجـي ) ًحاجـا(وعند العودة من احلج يصـبح . بشكل واسع

رض املقدسـة ألداء فريضـة يات اللوايت يـذهبن إىل األُكردالّاحلاج يقال حجي حممد, و
 .احلج ال يرفعن احلجاب أو الغطاء من عىل رؤوسهن

٧–א jehad
 : ونعتقد بأنه ينقسم إىل اثنني

ُجـهـاد اـلـنفس بمعـنـى أـنـه حيـمـل األنـسـان نفـسـه ـعـىل أداء الواجـبـات واإلتـيـان  − ١ ْ
 .ّباخلريات وترك املحرمات

َوإنه مـن أركـان ديننـا مـن أجـل الـدعوة إ − ٢ ىل اإلسـالم وجـوب كفـائي هـو جهـاد ُ
ًالكفار, أما اجليوش ملحاربة الكفار أو دفاعي, بأن حياربوا املعتدين دفاعا عـن أوطـاهنم 

ّوكـلـه مرشوط بوـجـود إـمـام ـعـادل ومـكـروه يف اـحلـرب تقـطـع األـشـجار وتـسـليط اـملـاء . ُ
ًىل العدو ليال واالحراق وتسمم املاء واهلواء وإلقاء القنابل املكروبيه وغريها واإلغارة ع
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ًوأيـضـا ـمـن أـجـل اـلـدفاع ـعـن اإلـسـالم وـبـالد . F١Eوـقـد ـحيـرم بـعـض ذـلـك لعـنـوان ـثـانوي
ًاملسلمني عن النفس واملال هو وجوب عيني عىل كل من يستطيع أن يقدم نفعا ّ. 

٣−אאא
ِولتكن منكم أمـة يـدعون إىل اخلـري﴿ :قال تعاىل ْ َ َّ َْْ َ ِ َ ُ َْ ٌَ ُ ُ ُ ِ ويـأمرون بـاملعروف وينهـون عـن ْ َ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ ُ ُ ُ َِ َْ ِ ْ

َاملنكر وأولئك هم املفلحون ُ ُ ْ َِ ِْ ُْ ُُْ َ َ ُ ِ َ(F٢E. 
ـه كالصــدقة  ـدب إلـي ـه اإلســالم كالصــالة والصــيام أو ـن ـا أوجـب ـروف هــو ـم َّأن املـع

هـو مـا حرمـه اإلسـالم كـاخلمر والزنـا والربـا, أو كراهـة : والنهـي عـن املنكـر. واألطعام
 . جمالس البطالنيكالذهاب إىل

٤−אא
 . وأولياء اهللا’جتب مواالة اهللا واألنبياء واألئمة  − ١
عـىل .  واألولياء والصاحلني’جتب معاداة أعداء اهللا األنبياء األئمة االطهار − ٢

أما بقيـة مسـائل الـدين ).رمحاء بينهم أشداء عىل الكفار(ْاملؤمنون أن يكونوا وقال تعاىل 
منها الـزواج والطـالق, واخللـع والقهـار وااليـالء, ومنهـا أحكـام كالـديات والقصـاص و

ومنها معامالت كالبيع والرشاء, والضامن واملزارعـة واملسـاقات وسـواها, . والكفارات
ـاء  ـة الفقـه ـري مســتندين إىل مراجـع ـذهبنا اجلعـف ـه ـم ـق نصــوص وفـق ـل هبــا وـف ـا نعـم فأنـن

                                                 
 .٤٧٥ص : املصدر السابق )١(
 .١٠٤اآلية: سورة آل عمران )٢(

 املـاعزسميت هبذا األسـم نسـبة إىل إشـتهارهم برتبيـة ) ١٢٣٣ − ١١٦٠(ريإبن األثًإستنادا إىل املؤرخ 
 − ٩٩٠( أن تسـمية العيـارييون هـي أضـبط مـن باإلمـارة العنازيـة ابـن املسـتويفبينام يرى املـؤرخ 

 بمعنى الداهيـة ُالكردألن مؤسس اإلمارة كان أسمه حممد العيار وكلمة العيار تستخدم بني ) ١١١٧
 . أو الشخص الذكي

) العـراق (واسط يف النعامنية ومنديلاقوق وإىل د) إيران(إمتدد منطقة نفوذ العنازيني من مدينة كرمنشاه 
 مـن القضـاء عـىل طغـرل بـك متكـن ١٠٤٥ويف عـام . من املوسـوعة اإليرانيـة٩٧حسب الصفحة 

 . بنهر دياىلاإلمارة يف معركة مشهورة بالقرب من هنر سريوان والذي يسمى ايضا 
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لكليني, والتهـذيب واالستبصـار للشـيخ الطـويس, الكايف ل: واملجتهدين,الكتب األربعة
ـاء  ـاوى الفقـه ـة وـهـي فـت ـا الرـسـائل العملـي ـه للـشـيخ الصــدوق ومنـه وـمـن ال حيرضه الفقـي

 .واملراجع
٥−אאאא’

 مثل سائر مجيع املسـلمني يف العـامل, وهـم ÷ بعيد املولد النبوي ُكردالحيتفل 
ّالدينيـة وليسـت هـذه املناسـبة شـكلية وانـام هـي جتديـد البيعـة متمسكون بتلك الشـعائر  ِ ّ

) يفرحون لفرحنا وحيزنـون حلزننـا:(ونوليها غاية االهتامم,للمحتفى به والتمسك بدينهم
ّ هو منقذ البرشية واخرجهم من الظلامت إىل النور, وبـني احلـق مـن ÷والنبي املرسل

َق وزهق الباطل أن الباطله كان زهوقاقل جاء احل( :الباطل كام جاء يف القرآن الكريم َ.( 
ـا ذـكـر ـمـن احلـقـائق رـبـام ال يكـفـي إلزاـحـة الـضـباب ـعـن عـيـون اجلــاهلني  وـكـل ـم

 بأهنم خـارجني عـن اإلسـالم, ُكردالُواملغرضني ألين قرأت البعض من الكتب يصورون 
مـا ّوإننـا لنعتـرب كـل ) يُكـردالًقوما من اجلن والعفريـت ويكرهـون الـزواج مـن (وجيعلنا 

ٌمفرتيا مدفوعا بقوى غري منظور هيمها . َّينسب إلينا أو يتقول علينا بام يغاير ما ورد عقائدنا ً ً
ِأن تتفرق كلمة املسلمني فتضعف شـوكتهم, ويكـون جـاهال ظاملـا لنفسـه وللحقيقـة وال  ً ًْ

 .َقيمة لقول أحدمها عند العقالء واملتقني


א“אא
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٦−אאאאא
ّي والدالالت التارخيية يرجع إىل بدايات الـعرص اإلسـالمي, ُكردالَّإن ظهور التشيع 

مـم التـي أسـلمت وعاشـت تطـورات األحـداث يف بينهم وبني غـريهم مـن الشـعوب واأل
ّالعقود األوىل للقرن اإلسالمي األول وانقسمت بسـببها إىل املدرسـتني السـنية والشـيعية 

 و ٣٦ّبشكل رسمي, وجذورها الرئيسية ترجع إىل أواخر اخلالفة الراشـدة بـني السـنوات 
 . للهجرة٤٠

ّحيث تفاقم الوضع يف الدولة اإلسالمية, والسنوات  األربعة خلالفة اإلمـام عـيل بـن ُ
ّ تلك اخلالفـة التـي شـهدت عـىل صـحتها وسـالمتها أهـل احلـل والعقـد “أيب طالب

وعىل أساسها متت البيعة للخليفة وكانت كافية خللق وجهات نظر خمتلفة بني املسلمني 
يف املوقف األموي من خليفـة املسـلمني املجمـع عـىل خالفتـه لينقسـم املسـلمون إىل 

ومؤيدين, وهذا اخلالف بعد حروب اجلمل والنهروان وصفني التي وقعت بـني خمالفني 
خليفة املسلمني وبني املنشـقني عليـه, ولـو علمنـا أن احلـروب الثالثـة الـذي وقعـت يف 

 ال ينبغـي ُكردالي أدركنا أن موقف املسلمني ُكردالمرمى البرص ويف قلب موطن الشعب 
 .ّالمية كالعرب والفرس والرتكأن خيتلف عن موقف غريهم من امللل اإلس

ـقـد يتـصـور , ـُكـردالً وأـثـار ـهـذا االنقـسـام ومل يـكـن مـقـترصا ـعـىل طائـفـة واـحـدة ـمـن 
 .ّالفيلية ُكردالًالبعض من الطوائف ان التشيع حمصورا يف 

كام شاع بني عوام النـاس تعمـد اظهارهـا يف وسـائل اإلعـالم املـذهبي للتقليـل مـن 
ّان عن أصل املـرض املتـوارث فـالواقع أنـه مـا مـن شأن اخلصم وحتجيمه وحرف األذه

 .ية إال وفيها شيعي وسنيُكرد طائفة
ُإعالمـي آخـر مارسـته بعـض الفئـات منـذ زمـن لـيس كام ينبغي اإلشارة إىل تضـليل  ُ

بقرـيـب لـغـرض هتـمـيش الـشـيعة والتقلـيـل ـمـن ـشـأهنا ـيـتلخص يف إـشـاعة ـكـون اـملـذهب 
يف القرن السابع وما بعده, وربـام  إيران واالشيعي من صنع احلكام الصفويني الذين حكم

 بتهمة عدم كوهنم عراقيني سيام بعـد ُكردالمن بني  ّالفيلية كان هذا هو سبب ابتالء الطائفة
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أن تنازل احلكام املسلمني عن جزء كبري من أرض العراق إما لعجزهم عن الدفاع عنـه أو 
ـدار أن  ـه إزاء موـقـف ـسـيايس وـقـد ـشـاءت األـق ـكـون معـظـم تـلـك األرض تملقايـضـتهم ـب

والكلهـر واللـك وغريهـا مـن الطوائـف مـن  نيّ الفيليـ الشـيعة مـنُكردالالسليبة هي أرض 
 .حلوان إىل عبادان
شاعة املغرضة ال تصادم العقل فحسب بل تتعـارض مـع حقـائق التـاريخ ِ أن هذه اإل

ِّأيضا, تلك احلقائق التي حاولت الفئات املضللة غـض الطـرف عنهـا وحتـايش اخلـ وض ً
فيها بل وانكارها عند الرضورة وهي كالشـمس يف رابعـة النهـار, وسـنقدم أمثلـة تثبـت أن 
ًهذه املسألة أقدم بكثري من زمن ظهور الصفوية وأن هذا الرصاع املر كان مالزما للتـاريخ  ّ ِ

ُاإلسالمي منذ صدر اإلسالم ليسـت مـن اخرتاعـات  الـومهي وال مـن ) عبـد اهللا ابـن سـبأ(ّ
َّن التشيع عـرف يـوم الـبرصة ويـوم النهـروان ويـوم صـفني وترعـرع يـوم إ, صنع الصفويني

 .ع(كربالء واهلاشمية وتفرع عندما تفرق أوالد عيل 
ّ يف تلبية داعي احلق بعد األحداث املشبوهة التي ُكرداللقد توفرت الدواعي لبعض 

ن اسـرتجعوا ُوقعت حتت راية اإلسالم وشعاره منذ االنشقاق األول بني املسلمني وبعد أ
 “ّذاـكـرهتم بفـعـل اـملـد الـثـوري اجلدـيـد اـلـذي افرزـتـه ـثـورة اإلـمـام احلـسـني ـبـن ـعـيل 

 فيها ")شهرزور(هـ, وهو يتحدث عن مدن ٦٢٦ املتويف سنة F١E,ُبكربالء ما قاله احلموي
 وأهلهـا عصـاة عـىل السـلطان )نيم أزراي(مدينة كبرية وهي قصبتها يف وقتنا هذا يقال هلا 

اخلالف واستعذبوا العصيان, واملدينة يف صـحراء, وألهلهـا بطـش وشـدة قد استطعموا 
يمنعون أنفسـهم وحيمـون حـوزهتم, وسـمك سـور املدينـة ثامنيـة أذرع, وأكثـر أمـرائهم 
منهم, وهبـا عقـارب قتالـة أرض مـن عقـارب نصـيبني, وهـم مـوايل عمـر بـن عبـد العزيـز, 

 مدينة أخرى دوهنا يف )بشهرزور(اء, و بالغلبة عىل االمراء وخمالفة اخللفُكردالّوجرأهم 
ّ أسـلموا عـىل يـد زيـد بـن )زيديـة( ة, وأهلها شيعة صـاحل)بشيز(العصيان والنجدة تعرف 

ّ املدينة مأوى كل ذاعر ومسكن كل صاحب غـارة, وقـد كـان أهـل ِ وهذه“ عيل ُّ نـيم (ُ
                                                 

 .٣٧٥ ص ٣ج : ياقوت احلموي معجم البلدان )١(
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 يف الـدين  أوقعوا بأهل هذه املدينة وقتلوهم وسلبوهم وأحرقوهم بالنار للعصـبية)ازراي
العـراق يف كورسـتان  شـيعة يف ُكـرد نعم, كان هناك. ٣٤١بظاهر الرشيعة, وذلك يف سنة 

كـام روج لـه ) عبد اهللا بن سـبأ(ال بوحي من  “ّ اسلموا عىل يد زيد بن عيل )شهرزور(
املزيـفـون, وال يف عـهـد الـصـفوية ـكـام ـحـال ملـتـأخري ساـسـة املـسـلمني قوـلـه, ـبـل ـكـان 

وإىل جـانبهم بعـض مـوايل . ًبثامنيـة قـرون تقريبـا إيـران صفوي يفتشيعهم قبل الظهور ال
كانوا مـن األمـويني الالجئـني ) نيم ازاري(عمر بن عبد العزيز ويبدو أن هذه الفئة من أهل 

 " بالغلبـة عـىل األمـراء وخمالفـة اخللفـاءُكـردالّجـرأهم "بعد سقوط دولتهم بـدليل قولـه 
م قتـل الشـيعة وسـلبهم وحـرقهم بالنـار للعصـبية فهؤالء السلف الطالح قد أباحوا ألنفسه

الطائفية والتي تعني احلكم بتكفري من ال يكون عىل معتقدهم ووجـوب قتلـه والـذي بقـي 
علام أن احلموي الذي ذكر هذا اخلرب ليس من الشيعة كي . ًإرثا يف أعقاهبم إىل يومنا هذا

 .يتهم بالكذب
ًوداع آـخـر أيـضـا لتـشـيع  ًـنـذكرها تـنـويرا لألذـهـان ) بـشـتكوه(ـبـل  يف منطـقـة اجلـُكـردالَ

ًوتأييدا ملا قلناه, هو ما ذكـره املؤرخـون مـن خـروج عبـد اهللا بـن معاويـة بـن عبـد اهللا بـن 
ُجعفر الطيار عىل األمويني يف عهد مروان آخر خلفائهم فبويع له يف الكوفـة وغلبـه عليهـا  ُ

ُعبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز وحلق باملدائن وجاءه ناس  من أهل الكوفـة وغريهـا فسـار َ
وهـذا مـا  أصـفهان إىل اجلبال وغلب عليها وعىل حلوان وقم املقدسـة والـري وأقـام يف

ُقد عـني أخـاه احلسـن بـن معاويـة حـاكام مـن قبلـه عـىل منطقـة  وكان F١Eذكره ابن خلدون ً ّ
وباتـت املنطقـة يف تلـك األيـام مـأوى ملعـاريض , F٢E)نـارص راد(كام ذكر ذلـك ) اجلبل(
حلكومة األموية مـن الطـالبيني والعلـويني والعباسـيني وكلهـم يـدعون إىل الرضـا مـن آل ا

ً,ان دعاة العباسيني كانوا يأتون افواجـا فيـدعون النـاس رسا F٣Eفعن الدينوري.÷ّحممد  ً َّ
                                                 

 .١٢١ ص ٣ج : تاريخ ابن خلدون )١(
 .١٤٨ص : تاريخ أرايض إيالم )٢(
 .٣٣٥ص : األخبار الطوال )٣(
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َإىل أهل بيت نبيهم ويبغضون إليهم بني أمية ملا يظهـر مـن جـورهم واعتـدائهم وركـوهبم 
وكان يقال أليب مسلم أمني . " هلم برش كثري يف مجيع كور خراسانّالقبائح حتى استجاب

أن . F٢Eّوذكـر اليعقـويب F١E,ّوزير آل حممد كام عن القمي) سلمة اخلالل(ّآل حممد وأليب 
ّأخفى ابا العباس واهل بيته ودبر أن يصـري األمـر إىل بنـي عـيل بـن أيب ) سلمة اخلالل(أبا  ِ

ـه“ّ وكـتـب إىل جعـفـر ـبـن حمـمـد “طاـلـب  ـا ـمـع رـسـول ـل ُ كتاـب ٍ ِـكـان ملـثـل ـهـذه . ً
 األثر البالغ يف سكان تلك املناطق ÷أهل بيت النبي  بإسم الدعوات التي كانت تنطلق

وكـان . ًالتي آوهتم وبايعتهم, وان استغلت تلك الشعارات أخريا لصـالح غـري أهـل البيـت
يـة التـي قادهـا ردُكالمن األنصاف أن يعزو اخلصوم أنتشار التشيع إىل مثل تلك احلركات 

ِأو قراباهتم بدل انكارها واختالق فكرة التشيع الصفوي, فهـذه ’رجال من أهل البيت 
هــ ١٣٢ − ١٢٧الثورات كانت وبشهادة التاريخ يف عرص احلكومة األموية بـني السـنوات 

أين كانت الصفوية آنذاك? ولو صححنا الرواية التي ذكرهـا اخلطيـب وابـن خلكـان وابـن 
 .قتيبة, وكذا يف كتاب أخبار الدولة العباسيةعساكروابن 

 فقـد كـان أبـو مسـلم ’وأن العباسيني استغلوا شـعار إرجـاع األمـر إىل آل البيـت 
ِ ومل يكـن تصـديه هلـذا ’من املستجيبني لدعوة نرصة أهل البيت  يُكردالاخلراساين 

ط املعـروف  هي دعوة للخـ’ِاألمر إال العتقاده بأن دعوة العباسيني لنرصة أهل البيت
َّعند العلويني القائم عىل أساس الوصية وقد غاب عنه آل العبـاس إنـام أرادوهـا ألنفسـهم 
ّبعد تالعبهم بأحاديث الوصية ال خلط أهل البيت, ويمكن مالحظة تلك املكاتبـات التـي 
جرت بني املنصور وبني أيب مسلم, فقد كتب أبـو مسـلم يف رسـالة إىل املنصـور ذكرهـا 

ًخـاك إمامـا ودلـيال عـىل مـا افـرتض اهللا أ ُفأمـا بعـد فـإين اختـذت":ال فيهـاابن عسـاكر, قـ ً
 ً طمعـاِ عـن مواضـعهُ فنبغ يف الفتنـة وجهلنـي بـالقرآن حيرفـهِعىل خلقه) تعاىلو ُسبحانه(

 ومثل يل الضاللة يف صورة اهلدى وأمرين أن أجـرد السـيف وأقتـل هزائلال من الدنيا ًقليال
                                                 

 .٩٣ ص ١ج : الكنى واأللقاب )١(
 ٣٥١ ص ٢ج : ّتاريخ اليعقويب )٢(
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رفع الرمحة وال أقبل العـذر فينـتقم الـربئ والسـقيم ووتـرت أهـل  وأِ وأقدم بالشبهةِبالظنة
ّالدنيا يف طاعتكم وتوطئـة سـلطانكم حتـى عـرفكم مـن كـان جيهلكـم وأطـار غـريكم مـن 

ّـفـوقكم اـلـذل وركـبـتم ـبـالظلم والـعـدوان ـثـم أن اهللا   ـتـداركني مـنـه بالـنـدم ) تـعـاىلـسـبحانه(ُ
ًوذكر أيضا رسـالة أخـرى . "ًبني غفوراواستنقذين بالتوبة فإن يعف ويصفح فإنه كان لألوا

 رواية الطربي حتم اهللا صوهنا وسفكت دماء فرض اهللا حقنها وزويت األمر F١Eله يقول فيها
ّعىل أهله ووضعته منه يف غري حمله فأن يعف اهللا عني فبفضل منه وإن يعاقب فبام كسبت 

سـيني الـذين روجـوا لفكـرة  مـع دعـاة العباُكـردالولقد تعاون ,"يداي وما اهللا بظالم للعبيد
 وفيام ييل الشاهد عىل ذلك ÷ّاألطاحة باحلكومة األموية لصالح الرضا من آل حممد 
ُ, حيث ذكر قصـة قحطبـة F٢Eهـ١٣١انقله من كتاب أخبار الدولة العباسية, يف أحداث سنة 

 .F٣Eبن شبيب
قبـل , فأُكـردالمـع رجـل مـن ) إسـحاق بـن مسـلم(ِبعث قحطبة بن شبيب بكتابه إىل 

ّوظفرت به رجال مروان, ففتشوه فأصابوا الكتاب يف طي عاممتـه فبعـث ) هيت(ي ُكردال ِ
أصـاب ) هيـت(أن صـاحب : به صاحبهم إىل مروان, فكتب مروان إىل إسحاق بن مسـلم

ً كتابا من رأس اخلطيئة وعمود الضاللة يدعوك إىل دعوتـه ويـزين لـك ُكردالمع رجل من 
َالنعمة عندك مل تستدرجه خـدع السـفهاء فـانظر لنفسـك ضاللته, ومثلك يف خطرك وقدر  ُ

َومنصبك وعشريتك فأن األمر الذي يريـده القـوم قتلـك وقتـل نظرائـك, وقـد أمـرت لـك  َ َُ
بامئة ألف درهم فاقبضها من العامل قبلك وأقدم لتؤازر خليفتك عىل ما نابـه وترشكـه يف 

 ."جهاد عدوه والسالم
َّستجابة هلذا التغيـري, وذكـر إن موسـى بـن الرسي  حلوان وغريهم يف االُكرد  وبايعة ُ

ّخرج بحلـوان, أخـذها ونفـى عاملهـا, وسـود, ودعـا إىل آل الرسـول ) األحول اهلمداين(
                                                 

 .٤١٧ ص ٣٥ج : تاريخ مدينة دمشق )١(
 .٣٥٥ ص :أخبار الدولة العباسية )٢(
 .٣٥٥ص :  أخبار الدولة العباسية.كان من الدعاة إلسقاط احلكومة األموية )٣(



 ٤٠٩  الكُرد الفيليون والحياة الدينية والمذهبية والعقائدية]:١٤[الفصل 

 

ًفرفـع السـواد إشـعارا بـاحلزن . " وضع مساحله بخانقني وكتـب إىل قحطبـة بطاعتـه÷
مـة أهـل  وقبـول دعـوة الـداعي إىل حكو÷ّعىل ما جرى عىل أهـل بيـت النبـي حممـد 

 .هـ١٣١ بدأت من حلوان حدود سنة ’البيت 
ي وأيب ـسـلمة اـخلـالل وغريـمهـا ـمـن إـسـقاط ـُكـردالّوال ـشـك أن ـلـدعوة أيب مـسـلم 

 األثر البالغ يف ÷احلكومة األموية وإرجاع اخلالفة إىل أهلها املتمثل بأهل بيت النبي 
كنني بني منطقـة اجلبـل  الساُكردالاستجابة شعوب املنطقة بأرسها ومنها العدد الكبري من 

ِ هبـذه احلقيقـة بعـد نجـاح الثـورة ُكـردالفقد أكدت الوقائع متسك الكثـري مـن . وخراسان
العباسية واستفرادهم بـاحلكم دون أهـل البيـت, وعـدم اغـرتارهم بمحـاوالت العباسـيني 

 وأن الوصـية أنتقلـت ’الرامية إىل إقناع الناس بأهنم املمثلون احلقيقيون ألهل البيـت
ُ حيـث اختـذوا موقـف املعارضـة مـن اخللفـاء ,هم كام قرأنا ذلك يف رسالة أيب مسـلمإلي

العباسيني طيلة احلكـم العبـايس ويؤيـد ذلـك قمـع العباسـيني هلـم وذكـرهم يف حمـافلهم 
 .ّوعىل ألسنة كتاهبم عىل أهنم لصوص وقطاع طرق

وىل من العهد ي يف القرون األُكردالاملوارد التارخيية التي تثبت وجود التشيع ومن 
 ٢٠١ـبـني الـسـنوات ’هل البـيـت أ ـشـاعر, قـصـة دعـبـل ـبـن ـعـيل اخلزاـعـيّاإلـسـالمي,

 للخليفـة املـأمون العبـايس, وقـد ذكرهـا ابـن “أيام والية عهد اإلمام الرضا ,هـ٢٠٣و
 :وكثريهم  والقايض التنوخيF١Eأيب الفتح اإلربيل

 ِرفات ذكرت حمل الربع من ع:قصيديت التائية قال دعبل ملا قلت 
بتياوقــل عــرى صــربي وهاجــت صــب ـســــبلت دمـــــــع الـعــــني بالعـــــــــرباتأف

ــــدارس ــــاتُـم ــــتٍ آـي ـــالوْ خـل ــــن ـت ـــزل ٍة ـم ــــــي مُومـن ــــــُُ وح ِر العرصــــاتقف
ــــى ــــن مـن ــــاخليف ـم ــــول اهللا ـب ـــــف واجلـمـــــرات ِآلل رـس ـــــت والتعرـي ِوبالبـي ِ
ــــــار ـعــــــيل واحلـســــــني وجعـفــــــر ٍدـي ِوـمحــــــزة والـســــــجاد ذي الثفـنــــــات ٌ

ُ كاـنــــــت للرـشــــــاد وللتـقــــــىُمـنــــــازل ِوللصــــــوم والتطهــــــري والصــــــلوات َ
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 عهد املأمون  وهو بخراسان ويل“ قصدت هبا ابا احلسن عىل بن موسى الرضا
ـة وحرضت ـة فوصــلت املديـن ـدهُيف اخلالـف ـا فاستحـسـنها ُنـشـدتها وُ عـن ـو  اياـه ـأمر يل أـب ـف

يـا : لـه  وأعطاين قريب من مخسني ألف درهم, فقلـت“احلسن عيل بن موسى الرضا
ِأريد أن هتب يل ثوبا يىل بدنك أتربك بهسيدي  ً كفنا, فوهب يل قميصاُ وأجعلهً  ُ قد ابتدلتـهً
 عـىل بـرذون أصـفر يُقـال ووصـلني ذو الرياسـتني, ومحلنـ. وأظنه قال ورساويل َومنشفة

ً جديـدا ِ ودعا بغـريهِخرساين فكنت أسايره يف يوم مطري وعليه مطر خز وبرنس فأمر يل به
ًفأعطيـت بـه ثامنـني دينـارا فلـم : قـال. إنام آثرتك باللبس ألنه خز املمطرين: وقال,فلبسه

ًجعا إىل العـراق, فلـام رصت بعـض الطريـق ا وقضيت حاجتى وكررت رِتطب نفيس ببيعه
 فسلبوين وسلبوا القافلة, وكان ذلك يف يوم مطـري )بالرسنجان( يعرفون ُكردالخرج علينا 

 وأنا متأسـف مـن دون مـا كـان معـى عـىل القمـيص َى عىلفاعتزلت يف قميص خلق قد بق
 ُكـردالّ إذ مر بى واحـد مـن “عىل بن موسى الرضااألمام واملنشفة اللذين وهبهام يل 

ِ ذو الرياستني وعليهِ االصفر الذي محلني عليهُحتته ّ املمطر اخلز ثـم وقـف بـالقرب منـُ  يُ
ّ من لص يتشيع, ثم طمعت يف  فلام رأيت ذلك عجبتيويبك) مدارس آيات (وابتدأ ينشد ُ

.  وذلـك ويلـكَومـا أنـت:  فقـال? القصـيدة ِِفقلت يا سيدى ملـن هـذه. القميص واملنشفة
ومـن هـو? : فقلـت. هي أشهر بصاحبها من أن جيهل: فقال. ِ بهَ سبب أخربكِفيه: فقلت له

فقلـت يـا سـيدي أنـا واهللا دعبـل . ÷قال دعبل ابن عىل اخلزاعـى شـاعر آل رسـول اهللا 
األمـر أشـهر مـن ذلـك فاسـأل أهـل القافلـة : فقال ويلـك مـا تقـول? قلـت.  قصيديتِذهوه

ّ فـام فوقهـا ثـم نـادى هفقال ال جرم واهللا وال يذهب من القافلة خاللـ. بصحة ما أخربتك به ُ
 ي مجيع ما كان معـاىل الناس أمتعتهم واىل فردوا ِ صاحبهاىل ُ يردهًيف الناس من أخذ شيئا

ُ أحد عقاال ثَفقد  F١E.ّم انرصفنا إىل شأنناً
ـفـقـال  ـلاـل ـعـيل ـبـن ( ـهبـذا احلــديث ُ فـحـدثت اخلزاـعـيراوي ـهـذا اخلــرب ـعـن دعـب

ِوهذه القصـة التـي جـرت أحـداثها يف ي فقال يل ذلك واهللا أبى الذي فعل هذا ُكردال)هبزا
                                                 

 ٤٦٧ ص٣وذكره تاريخ ابن خلدون ج .٣٢٩ص  ٢ج : الفرج بعد الشدة )١(
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بدايـة الـقـرن الثالـث ـمـن الـشـهرة والثبـوت ال ـجمـال للطعـن فيـهـا وـهـي تـدل ـعـىل التـشـيع 
كل جيل يف تلك احلقبة وفيه اجلواب الشايف ألولئك الـذين حرفـوا كـالم اهللا ي بشُكردال

 ُكردالًقبل أن حيرفوا ويزيفوا التاريخ وصوال إىل باطلهم املزهوق,وسنناقش مسألة هتمة 
ًبالرسقة واللصوصية ومن هذا الكتاب حتت عنـوان الـرد عـىل التـاريخ أيضـا فـيام خيـص  ّ

 . الشيعةُكردال
 الشيعة باحلب املطلق والـوالء ألهـل ُكردالثابتة الدالة عىل متسك ومن املواقف ال

ولـوال ذلـك احلـب الصـادق , ّ حتـى يف الظـروف املعاكسـة لظـاهر أحـواهلم’البيت 
الذي يتجاوز مداه املواقف السلبية ملا كان هذا املوقف الشجاع من هؤالء فقد تناسوا ما 

 وذكـره ÷ًلصعب إكراما لرسول اهللا صدر منه بحقهم من ظلم عندما رأوه يف املوقف ا
 القـاطنني أطـراف احلـويزة واجلبـال املحيطـة مـن البختياريـة ُكـردالاملؤرخون مـن والء 

 الـذين “ للسادة املشعشعيني لكـوهنم شـيعة ومـن ذريـة أهـل البيـتّالفيليةولرستان و
ّشكلوا دولـتهم يف احلـويزة ثـم توسـعت لتشـمل رقعـة شاسـعة مـن العـراق فقـد ذكـرهم . ُ

ّ, يف ترمجة حمسن بن حممد بن فالح املشعشعي أنه F١Eالزركيل ويل بعد مـوت أبيـه سـنة ّ
 ـُكـردال البختيارـيـة وـُكـردال ِواـسـتوىل ـعـىل أكـثـر أنـحـاء بـغـداد, ودـخـل يف طاعـتـهـهــ ٨٦٦
ّواستمر إىل أن مات .  يف أيامهِسمهأ للفضيلة ورضبت النقود بً حمباً, وكان كرياميونالفيلي

 مع األيام دون أن حييدهم عن ذلك يشء أو ÷ي ألهل بيت النبي ُكردلاواستمر الوالء 
ّيضعف والءهم ما القوه جراء هذا األختيـار مـن ويـالت فـرغم قسـاوة مـبغيض آل حممـد 

 أمـواهلم نـراهم جيـددون هـذا م وفداحة اخلسائر التي تكبـدوها سـواء يف أنفسـهم أ÷
ًالوالء عاما بعد عام وقرنا بعد قرن وها هم يف أ حلك أيامهم ال ينقطعون عـن زيـارة مراقـد ً

 وتلـك مـواكبهم ’ويقيمون شعائرهم أيام عاشوراء ومناسبات ووفيات األئمة  أئمتهم
وحسينياهتم املنترشة يف أغلب املدن يف أنحاء كثرية مـن العـامل تشـهد عـىل صـدق هـذا 

ُيل منـذ القـرن ي الفـيُكردالوتثبت وجود التشيع . ّالوالء وقوة التمسك هبذا اخلط املبارك
                                                 

 .٢٩٠ ص ٥ج :وذكره األعالم.١٤٦ص : عمدة الطالب )١(
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 .ستان العراقُكرد ّ لرستانًاألول, واستمرار تواجدهم قرنا بعد قرن يف مناطق خمتلفة من
١٢−אאאאא

ً الطرق النقشبندية والطريقة القادرية وقـد وجـدت الصـوفية تشـجيعا ُكردالهناك عند 
 فـهـم مبجـلـون ـُكـرداللـطـرق منزـلـة كـبـرية ـبـني ـمـن جاـنـب الـسـلطات العثامنـيـة وملـشـايخ ا

 بصورة عامـة ومـن أتبـاعهم بصـورة خاصـة, وقـد سـاعد ذلـك ُكردالومطاعون من جانب 
ـيـة املختلـفـة وـمـن أـكـرب القباـئـل الـتـي انتـسـبت إىل الطريـقـة ُكردالـعـىل انتـشـار يف القباـئـل 

ُ حيث كـان لـه أثـره النقشبندية القبيلة الربزانية وقد حدث ذلك يف هناية القرن التاسع عرش
عىل الطريقة النقشبندية والربزانية إذ توجه الشيخ عمر سـيد طـه شـيخ الطريقـة النقشـبندية 

ومـن هـذا الوقـت , يبحث عن خليفة لقيادة الطريقة من بعده فلم جيد إال الشيخ تاج الدين
ّارتبطت الرئاسة الدينية يف الطريقة النقشبندية بزعامء الربزانية ومـن ثـم صـار ُ  تـأثريهم يف ّ

َإتباعهم له بعد ديني بجانب البعـد املـوروث مـن الزعامـة القبليـة املطاعـة, كـام أضـافت  َ ُ ُ
ًموردا اقتصاديا هاما لثروهتم من خالل اهلبات واهلدايا التي يستقبلها مشايخ الطرق عـادة  ً ً
من املريدين واملحبني ونفوذ فوق نفوذ رؤساء العشائر التقليديني وهكـذا ظهـرت بعـض 

 .يةُكردالالزعامات عىل الساحة 



 

 
  عشرالفصل الخامس

 يةكُردال خرافات وقصص دخيلة بحق األمة 

 ) قوم من الجنكُردال (

:א
َيا أهيـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل ﴿: قال تعاىل ْ َِ َِ ً َْ ُ َ َ َ َ ْ ُُ ْ ُْ َ ُْ َُّ ٍَ َ َ َِّ َ ُّ

ٌتعارفوا إن أكرمكم عند اهللاِ أتقاكم إن اهللاَ عليم خبريِل ِ َ ْ َ ْ ٌَ ْ ْ َ َ َِ َِ َّ َِّ ُِ َْ َُ ُ﴾F١E. 
هـي بمقـدار التـزامهم  ّقيمة الرجال إنام هي بمقدار إنتامئهم اىل األمـم وقيمـة األمـم

ـا وجـسـديا ًـبـالقيم أعتـقـد أن وـجـود األنـسـان نـتـاج وموـقـف, قـبـل أن يـكـون وـجـودا مادـي ً ً ْ .
ِن يصب يف تقويم أي شخص عىل ما أنتج وما قدم إىل دينـه وبـالده مـن فاحلديث جيب أ ِ

ْقبل الدخول يف هذا البحث نريد أن نعرض النقـاط الغامضـة حـول . ّالبناء والتقدم والرقي
وحماولـة تصـنيف ) األنثروبولوجيـا(ي, فإن علم السـالالت البرشيـة ُكردالأصل الشعب 

 الـذين ُكـردال وجيري بعض البـاحثني متييـزا بـني F٢Eً مل تبارش إال حديثاُكردالبرشي بشأن 
 الرشقيني الذين صوروا من قبل ُكردالَّإن . ستان والذين يقطنون غرهباُكرد يسكنون رشقي

ــــوع ) stolizســـــتولز( ــــن ـن ــــزون بســـــمرة برشهتـــــم وشـــــكل مججمـــــتهم ـم يتمـي
)prachycephale (ـذين جيــاوروهنم وـهـذا بـخـالف . ويـشـبهون يف ذـلـك الـفـرس اـل
مـن وجهـة النظـر ) fout.loschltفـوت لوسشـات(لغربيني الـذين درسـوا بعنايـة  اُكردال

,وبـني )زجتـرييل(ّيف نمـر وداغ ويف ) قرب قره قوج(األنثروبولوجية يف مناطق كومازين 
ــوع  ــون والـشــعر وـشــكل مججـمــتهم ـمــن ـن ــرية ـمــن ـهــم ـشــقر الـل ــنهم نـســبة كـب أن بـي

                                                 
 .١٣اآلية: سورة احلجرات )١(
َّقول أن الشعوب القاطنة حول البحر األسود يف وضـعهم الـراهن يف وثـائق اجلمعيـة باسشاكوف, ي )٢(

 .١٩٣٠األنرتغرافية باريس 
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)DOLICHOCEPHALES (يف ـُكــردالـكــان : ـثــم يتوـصــل إىل األـســتنتاج الـتــايل 
األصل شعبا أشقر اللون أزرق العيون ونوع مججمتهم من نفـس الصـنف الثـاين, ويـفرس 
ّكون بعضهم يف بعض املناطق سمر البرشة ونوع مججمتهم من صـنف األول بتـزاوجهم 

) األشـقر(ّ األولـني ُكـردالَّأن ) فـوت لوسشـان( ويفـرتض F١Eمع الـرتك واألرمـن والفـرس
ـا دون أن ـيـدعي ـبـالرضورة ـكـوهنم ـمـن العـنـارص نزـحـوا ـمـن ـشـاميل أورو ) اجلرامانـيـة(ـب

 اجلبليـة عـىل امتـداد التـاريخ وهنـاك F٢E,يـةُكردال املوجـودين يف املنـاطق ُكـردالوهؤالء 
ولون أبنائها شقر وعيـوهنم ) ّاألول( من الساللة التي هي من النوع ُكردالاحتامل أن بعض 

تتحدد عندما تتوضـح املسـائل األساسـية ّاهنا ) basschikofباسشاكوف(أزرق ويعتقد
الحـتالل كـوهنم الصـورة األوليـة ) واحـد(التي ختص السومريني وهل هم من نـوع رقـم 

رحلة يف بـالد ) سون(ّ ويقول العامل األنثروبولوجي بعض أسطر من كتاب املؤلف ُكردلل
ِـسـتان باللـغـة اإلنجليزـيـة لتعرـفـه ـخـالل رحلـتـه ـعـىل بـعـضُكردـمـا ـبـني النـهـرين و  العـشـائر ِ

ـة ومعايشــته إياهــاُكردال ـف . ـي ـات املؤـل ـة ونظرـي ـة واجلغرافـي ـائع التارخيـي ّوحســب الوـق
ــة ) مـــار(والعالمـــة ) مينورســـكي( ــك(ومدرســـته املعروـف ــة ) باجلافيـت ــوك(ونظرـي ) ـل

َّوفكرهتم األصلية أن , واملسعودي ّ كانت لدهيم لغـة قريبـة إىل الفارسـية أو العربيـة ُكردالّ
 .يف السابق
ّ غريو لغتهم واملسألة يف حد ذاهتا ممكنـة التصـور وقـد ُكردالَّالفكرة القائلة أن ً إذا ف

                                                 
)١( MILLINGEN : ١٨٧٠ باللغة اإلنكليزية ُالكردكتاب يف حياة بدائية بني. 
ك , لـذلُالكـردً كـان يـرى أيضـا إمكانيـة وجـود قـرب بـني السـومريني و"مار "سبق أن أرشنا إىل أن )٢(

ْويمكـن أن تكـون هـذه العنـارص نزحـت يف ). DOLICHO( مـن نـوع ُالكـردَّيمكننا افـرتاض أن 
ونعـرف بوجـه . اجلانـب اآلخـر مـن البحـر األسـود خر وقد أتـت مـن أواسـط القفقـاس أوأوقت مت

ّ حتركـوا يف هـذه ُالكـردَّونعلـم أن . ّخاص أن بقايا الكوتيني يف القرم بقوا حتى القرن السادس عرش
بحوث عن أصـل : يف بحثه بللغة البولونية) موسزينيسكي. ( إىل الغربقبة التارخيية من الرشاحلق

هنـري  (يف كتبـه والسـيد) نورسـكييم (كـام يشـري السـيد. ١٩٥٢الثقافة األولية للشعوب السـالفية 
 ,م يف علم أصل اإلنسان١٩٥٢ حول دور دراساته عام )فيلد
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ّحدث أمثاهلا فعال لـدى شـعوب املنطقـة التـي حتولـت إىل التحـدث بالعربيـة يف الرشق  ً
حماولـة )koneekكونيك(ّاألدنى وشاميل أفريقيا بعد الفتح اإلسالمي, ونظرية املؤلف

ــان( والربفيـســور)كونـيــك(أن أفـكــار  و,لتوـضــيح املجموـعــة اآلـشــورية ) renianريـن
 اـلـــواردة يف largk)ـلـــريخ( كاـنـــت األـســـاس ألفـكـــارdarwan)درون(والربفيـســـور

ـة  ـة اللـغـات الـسـامية, باللـغ ـارن ملجموـع ـام املـق ـام والنـظ ـاريخ الـع ـاب الـت ـه, كـت ِخمطوطـت
 F١E.الفرنسية

:אאא
ّجلسـدي والعقـيل يف كـل قوانـا الكاملـة وأننـا نجـد نحن ننظر ألنفسنا يف التكـوين ا

 يف اجلبل ويف املدينة ال فرق بيننا يف الطول واليديني ُكردالو. أنفسنا أمام نموذج متكامل
 هم من اللون األشـقر ُكردالبيضوية الشكل واألغلبية الساحقة من  ووجوههم. والرجليني

ال يمكننـا التمييـز , أألوروبني واإلنجليزًيا يف جمموعة من األطفال ُكرد ًوإذا وضعنا طفال
 .بينهم ألن له نفس البرشة بيضاء اللون الشكل والبرشة

ّ أهنم قوم يعتزون بأنفسهم ودينهم, ويبدو من أشـكاهلم اهليبـة الباديـة علـيهم ُكردالو
 يرجعـون إىل أصـل ُكـردالأن ,)سكسـون_األنكلـو(ويقـول.ّأهنم رجال أقوياء ال خيـافون

َّواحد حتى إن ْ مل يكن هناك دليل آخر مستنبط مـن لغـتهم وهـذا التحقيـق الـذي حـاول أن ّ
 F٢E. أقرب إىل السامينيُكردالَّيفهمنا أن 

                                                 
والربفيسـور درون ) رينـان(كونيك والربفيسـور . ٢٢٧ ص ل,ّاملجموعة اآلشورية, ج األو: كونيك )١(

ـة  ـاريخ الـعـام والنـظـام املـقـارن باللـغ ـه, كـتـاب الـت ـواردة يف خمطوطـت كانتاألـسـاس ألفـكـار ـلـريخ اـل
 .٤٣٣ − ٦٢ − ٥٤ − ٢٧ − ٢٣ّالفرنسية ج األول ص 

قديم من االطلنتيـك كان الناس من العنرص الشاميل الذين اكتسحوا العامل الالبحث كام يالحظ يف  )٢(
إىل مهاليا, استولوا عىل آسيا الغربية, ولكنهم مل يتمكنوا من البقاء يف املناطق كـام هـو احلـال يف 

 .فقد سيطروا عىل املاملك القديمة للحيثيني وعىل أرمينيا فيام بعد. شاميل أفريقيا
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:אא
َيا أهيا الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا مـنهم وال ﴿ :قال تعاىل َ ْ َْ ْ َ َ ٌ ْ ْ َ َ َُ ْ َ َ ًُ َ َُ ُ َ ٍَ ِ َّ َ ُّ

َنساء َّ من نساء عسى أن يكن خريا منهنِ َّ َُ ْ َِ ً ْ َ َ َُ َ﴾F١E. 
هيـددون وجـودهم الفاعـل نفسـه وهـؤالء  ّ واجه املسلمون يف كل املراحـل أعـداء

األعداء كثريون منهم الغربيون املستعمرون واألفكار املدمرة التي زرعوها يف قلب بـالد 
ف الرعايـة لتبقـى متفوقـة املسلمني, وما أنفكوا يمدوهنا باملال والسالح وخمتلـف صـنو

ومهيمنة عليها هي كاخلرافات والرصاعات الداخلية وتدمري كيان األمة األسالمية بجميـع 
 طائفـة مـن اجلـن كشـف ُكـردالَّأن (أركاهنا ويقول البعض من املتعصبني القومني العرب 

والـبعض  F٢Eي مـن هـذا األسـبابُكـردالتفضـيل اجلـنس  والبعض يـرى,)اهللا عنهم الغطاء
 ُكـردال( وجـاء يف كتـاب تـاج العـروس أن F٣E.ُكـردالًزعم أن عفريتا تزوج فأنجـب طائفـة ي

ّ, أصل من اجلن وكلُكردال وقيل كلمة "طائفة من اجلن ي عـىل وجـه األرض يكـون ُكرد ُ
ّربعه جنيا وذلك ألهنم من نسل ً  ُكـردال وأضاف أن كلمة F٤E.?باتفاق املؤرخيني). بلقيس(ِ

                                                 
 .١١اآلية: سورة احلجرات )١(

 املـاعزسميت هبذا األسـم نسـبة إىل إشـتهارهم برتبيـة ) ١٢٣٣ − ١١٦٠(إبن األثريًإستنادا إىل املؤرخ 
 − ٩٩٠(ة  أن تسـمية العيـارييون هـي أضـبط مـن باإلمـارة العنازيـابـن املسـتويفرى املـؤرخ بينام ي
 بمعنى الداهيـة ُالكردألن مؤسس اإلمارة كان أسمه حممد العيار وكلمة العيار تستخدم بني ) ١١١٧

 . أو الشخص الذكي
) لعـراقا (واسط يف النعامنية ومنديلإىل داقوق و) إيران(شاه إمتدد منطقة نفوذ العنازيني من مدينة كرمن

 مـن القضـاء عـىل طغـرل بـك متكـن ١٠٤٥ويف عـام . من املوسـوعة اإليرانيـة٩٧حسب الصفحة 
 . بنهر دياىلاإلمارة يف معركة مشهورة بالقرب من هنر سريوان والذي يسمى ايضا 

 .ُالكردأنساب : ّحممد أفندي )٢(
 .٢٢مروج الذهب, ص : املسعودي )٣(
 .ترمجة وجاء يف كتاب تاج العروس )٤(
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وهن ُكـرد وقال اF١E. الطائفة املشهورةُكردالودافعه وقيل منه اشتقاق ُبمعنى طارده ) كارد(
ِبـدأ ببنـاء هـذه القريـة ) بقـردي( أنـزل يف قريـة “َّأن نبي اهللا نـوح. إىل اجلبال واألودية
ِ شخصا وعرفت هذه املنطقة٨٠ُمعه  وعمل هبا وسكن  .ُكردسوق الثامنني لل بإسم ً

א:אאא
 خرجـت مـن كتفـي هـذا الرجـل zahak.(F٢Eزهاك(كان هناك ملك ظامل أسمه − ١

ًحيتان هائلتان, وكان جيب أن تطعم كل واحدة منهام بدماغ شـاب أو شـابه يوميـا أهتـدى  ّْ
) عجـل(أحد وزراء هذا امللك إىل فكرة ينقذ هبا أرواح البعض من الضحابا بمـزج دمـاغ 

ّلكل دماغ برشي, وهبذا متكن من إنقاذ ُ وكـان النـاجون . ّي كل يومُكرد  حياة شاب أو فتاةِ
 . احلالينيُكردًهيربون إىل اجلبال, وهناك أصبحوا أجدادا لل

الذي كان حيكم العامل األسـطوري “ إىل عهد النبي سليامنُكردالّيرد أصل  − ٢
ّوكل أنـواع املخلوقـات العجيبـة التـي يسـميها  F٣E.من اجلان واجلنيات  بالعفاريـت ُكـردالُ

إىل أوروبا للبحـث ) ديو( مخسامئة “أرسل نبي سليامن) jinnyجني(أو) dewديو(
 ـمـن األهتاـمـات واخلراـفـات ـُكـردالويواـجـة ).ِحريـمـه(ـعـن امجــل الـعـذارى وجلبـهـا إىل

ّالدخيلة التارخيية, فال بد ْ الرد عليها والتي ال يمكـن للمـرء أن يتصـور مـدى  منُ ختالفهـا إّ
 .ص الزاخرة بالعجائب واخلوارقّاملفرط الذي ال ينتهي كل القص

אא:
قـصـة جولـنـدي املـلـك اـخلـرايف اـلـذي حتــالف ـمـع الـشـيطان ليـصـد الـفـاحتني  − ٣

 .املسلمني خالل القرن السابع امليالدي
, ُكـردال اخللق واملخنث والـزنج, وءبالنسبة إىل الرجال يكره تزويج يسوقالوا  − ٤

                                                 
 .تاج العروس: كتاب )١(
 .١٨ص  ,ُالكردتاريخ : توماس بوا )٢(
 .١٩, ص ُالكردتاريخ : توماس بوا )٣(
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 F١E. سق وشارب اخلمرواخلزر, واألعرايب, والفا
, عـن ُكـردالباب كراهة رشاء السـودان لغـري رضورة إال النوبـة, وكراهـة تـزويج  − ٥

ّبـن حممـد املكـي, عـن عـيل ابـن  إسـامعيل ّحممد بن يعقوب, عن عيل بن إبراهيم, عـن
احلسني, عن عمروبن عثامن, عن احلسني بن خالد, عمن ذكره, عـن أيب الربيـع الشـامي 

َّن ال بد فمـن النوبـة, اّال تشرتوا من السودان احلداد, فأن ك. “ و عبد اهللاقال يل أب: قال ُ ْ
أخـذنا ميثـاقهم فنسـوا حظـا نا نصـارى إومن الذين قالوا  (ّفأهنم من الذين قال اهللا عزوجل

 .F٢E)١٤سورة املائدة  (,)مما ذكروا به
ع القـائم ّأما أهنم سيذكرون ذلك احلظ, وسـيخرج مـ ُكردالقصة جولندي يذكر  − ٦

 )ّ فأهنم جنس من اجلن كشف عـنهم الغطـاءً أحداُكردالوال تنكحوا من (منا عصابة منهم,
ّ أقول وتقدم ما يدل عىل اجلوازF٣E ّ عن حممد بن يعقوب,ِرواه الشيخ بإسناده ّ F٤Eيت ما أ وي

 F٦E.ّوالقصة يذكرها جولندي امللك اخلرايف يف النص F٥E.ّيدل عليه

                                                 
ـني )١( ـاب  ١٤ ج : وســائل الشــيعة:حمســن األـم ـدمات النكــاح ص ٣٢الـب ـواب مـق ـن أـب ـةآلا,١ ـم : ـي

 .١٤/املائدة
 .١٤ية اآل وسورة املائدة ٢ − ٣٥٢ − ٥الكايف كتاب  )٢(
 .٤٠٥١/١٦٢١ − ٧كتاب التهذيب  )٣(
 ٢٣ يف البـاب ُالكردّه األبواب ما يدل عىل كراهة خمالطة  من هذ٢٨ − ٢٧ − ٢٥ّتقدم يف األبواب  )٤(

 .من أبواب آداب التجارة
 ٢ من أبواب نكاح العبيـد, وسـائل الشـيعة إىل حتصـيل مسـائل الرشيعـة ج ٦٩ من ٣يأيت احلديث  )٥(

 . من أبواب٣٢ الباب ١٣وج 
يمكـن ) ديـو(لطبيعـة نفـس احلكايـة عـن اصـلهم وكلمـة املخلـوق الفـائق ل) اللـور) (اللـر(يـروي  )٦(

 بالكلمـة اإلنجليزـيـة ذات )FAIRY(أي اجلنيـة ) بـه ري(, و DIEUمقارنتهـا بالكلمـة الفرنسـية 
ّعتقـاد اخلـرايف أن قـوة كـل جنـي تكمـن يف عضـو أو صـفة مـن أليسـود ا) املعـرب. (املعنى نفسه

 ُتكمـن قوتـهصفاته اجلسمية فإذا ازليت أو قطع فقد اجلني قوته ويظهر أن اجلني موضوع القصـص 
 .ُيف شعرات حليته
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:א
ًأهنـم ليسـوا برشا   يف كتـب احلـديثُكـردالمن العجائب ما يقرؤه القارئ العزيز عن 

وإـنـام ـهـم طبـقـة ـمـن اـجلـن ينبـغـي األبتـعـاد ـعـنهم وـعـدم ـخمـالطتهم ومـعـاملتهم, وكراـهـة 
ّالـتـزويج ـمـنهم, والتعاـمـل معـهـم بـحـد الـسـيف, وـمـن اإلـشـارة اـملـوجزة إىل حقيـقـة تـلـك 

ًلقـول يف ردهـا يف هـذا الكتـاب, والـرد عليهـا ونقـدها علميـا الروايات ومـا يناسـبها مـن ا ّ
 ًوحضاريا عىل ضوء األسس واملنطق والعقل

 ُكردالوردت يف بعض كتب احلديث الشيعية ثالث روايات حتدد موقف الناس من 
 :تتلخص مواردها يف

 .كراهة التعامل معهم وخمالطتهم − ١
 .كراهة التناكح معهم − ٢
 .لسيفّتنبيههم بحد ا − ٣

ّال نـشـك يف كوـهنـا ـمـن دس املبتـلـني ـبـداء العنرصـيـة  ـملـؤامرة, ـنـذكرها حـسـب  اوأّ
ًموضوعها مستقلة متنا وسندا ً: 

ّعـن حممـد بـن حييـى  F١Eيف الكايف للشيخ الكلينـي: نقل الرواية يف أصول احلديث
ّوغريه عن أمحد بن حممد عن عيل بـن احلكـم عمـن حدثـه عـن أيب الربيـع الشـامي قـال 

 وأهنـم ال يزالـون جييئـون بـالبيع ُكـردالًإن عندنا قومـا مـن ,  فقلت“أبا عبد اهللا سألت 
ّ حـي مـن أحيـاء اجلـن ُكـرداليـا أبـا الربيـع ال ختـالطوهم فـإن : فنخالطهم ونبايعهم? فقال

 F٢E.علل الرشائع. كشف اهللا عنهم الغطاء فال ختالطوهم
وعـن أيب .ُكـردالكره خمالطة وذكر الشيخ الصدوق ونقلها يف العلة التي من أجلها ي

ّقال حدثنا سعد بن عبد اهللا عن أمحـد بـن حممـد عـن عـيل بـن احلكـم عمـن ) رمحه اهللا(
                                                 

 بـاب مـن تكـره معاملتـه ١٥٨ ص ٥الكـايف, ج أصـول : ّأيب جعفر حممد ابن يعقوب ابـن إسـحاق )١(
 .٢وخمالطته احلديث 

 .٣١٠ باب ٥٢٧ ص ٢ ج علل الرشائع,: بابويه القمي )٢(
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ذكرها بحذف السند . ً للصدوق أيضاF١E,ُحدثه عن أيب الربيع الشامي من ال حيرضه الفقيه
لينـي نقـل الشـيخ الك: F٣Eللشيخ الطويس وسائل الشيعة للحر العـاميل F٢E.هتذيب األحكام

نقـل روايـة : F٤Eكتاب بحـار األنـوار للشـيخ للمجـليس. وكذا التهذيب ورواية العلل بعينها
ًالعلل نفسها هذه هي الرواية التي امتألت بسببها كتب الفقـه قـديام وحـديثا بفتـوى كراهـة  ً

 :ّيرد عليها:  وكراهة التعامل معهم, وملناقشتها بإجياز نقولُكردالاالختالط مع 
ِعقولية صدور مثل هذه الرواية من معصوم يتصدى إمامة البرشية بجميع عدم م: ًأوال

طوائفها بل لو صدر مثل هذا التعميم من حاكم عادي من حكـام الـدنيا ملـا سـلم مـن نقـد 
 .عوام الناس فضال عن عقالئهم

ُعىل فرض صدورها ولو حماال ال يمكـن أن يكـون قصـد اإلمـام هـو مـا عممـه :ًثانيا ً
 بـل يمكـن أن يكـون مـن قبيـل قولـه ُكردالم بسبب األلف والالم يف كلمة الفقهاء يف كتبه

ًاألعراب أشد كفـرا ونفاقـا﴿: تعاىل ًِ َ ُ ْْ ُ ُّ َ َ َ﴾F٥E ويف كـل ملـة يوجـد أعـراب والفـرق بـني ّ  ُكـردالُ
 . كالفرق بني العرب واألعرابكرادواأل

 .الرواية مرسلة يف مجيع املصادر: ًثالثا
 بشدة تعصبه يف العروبة وله كتاب يف تفضيل العرب بـل بعض رواهتا متهمني: ًرابعا

 .ضعفه بعض علامء الرجال
ِاختصاص الرواية هذه وكذا رواية كراهة النكاح كام تأيت بشخص واحد هو : ًخامسا

ّ ممـن أحصـوا كـل “أبو الربيع الشامي من دون اآلالف مـن أصـحاب اإلمـام الصـادق ُ
ٍل عـن أيب الربيـع الشـامي بشـخص جمـهـول ِكبـرية وصـغرية مـن أقوالـه كـام اـخـتص الناقـ

                                                 
 .٣٦٠٣ احلديث ١٦٤ ص ٣ج : من ال حيرضه الفقيه: الشيخ الصدوق )١(
 .٤٢ احلديث ١١ ص ٧هتذيب األحكام ج : الشيخ الطويس )٢(
 .٨٣ ص ١٠٠ وج ٢٢ احلديث ٧٣ ص ٦٠ج : الشيخ املجليس بحار األنوار )٣(
 .٢٢٨٧٩ احلديث ٤١٦ ص ١٧ج  − طبعة آل البيت − وسائل الشيعة )٤(
 .٩٧اآلية: سورة التوبة )٥(
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ًيتحدث عنه, فرواية الكايف عن جمهول عن أيب الربيع, ورواية الصدوق أيضا بطريقه عن  ُ
 .جمهول عن أيب الربيع

ـب القــدماء :ًسادســا ـوى يف كـت ـري مــن فقهــاء الشــيعة بعــد شــهرة الفـت إحــراج الكـث
 صـحتها مـن خمالفـة وحماولتهم توجيـه الروايـات بمحامـل خمتلفـة تبعـدها عـىل فـرض

ِاملنـطـق, فلـجـأ بعـضـهم يف توجيـهـه إىل التفرـيـق ـبـني اـملـراد ـمـن العـمـوم عـنـد األـصـويل 
واملراد منه عند املحدث, ومنهم من قال عىل فرض صدورها وليست بمعلومة, فالظاهر 
ّكون املراد منه مجاعة خاصة منهم ال كل من اشتهر هبذا العنوان وعد العمـوم يف الروايـة  ّ ُ

عموم يف مصطلح أهل حلديث مثـل ذم أهـل األجتهـاد واملتكلمـني والصـوفية فأنـه من ال
ـخـاص بأـصـحاب اـلـرأي والتعـصـب والـبـدع ـمـنهم ومـثـل ـمـا ورد يف ذم أـهـل الـسـوق وذم 

ّومـنهم مـن بيـت يف كـون املقصـود منـه مـن . احلائكني وذم الشعر والشعراء وأمثال ذلك
ّقهاء الشيعة دليل واضح أما عىل دس وهذا السعي من مجهرة من ف. كان عىل صفة خاصة

 .ًالرواية أوعدم إرادة العموم قطعا
ّيف نـص واحـد ال ) فـال ختـالطوهم(و ) ال ختـالطوهم(ّركاكة الـنص فتكـرار : ًسابعا

َّفلـو قيـل أنـه تأكيـد قلنـا أن املوضـوع اهلـام املؤكـد يسـتدعي التأكيـد يف . يصدر من بليغ ّ
ِتبليغه أيضا وال يوكل بيانه إىل   .جمهولً

ًأن موـضـوعا عاـمـا و: ًثامـنـا ً ًاـلـذي حيـمـل يف طياـتـه قانوـنـا رشعـيـا ـحيـدد ًـهـام كـهـذا مَّ ً ِ ّ
ِجتامعية بني طوائف املجتمع ال يمكن تبينـه بالصـورة التـي جـاءت يف هـذه العالقات اإل ُ

 كانوا من احلرص عىل تبليـغ األحكـام فـيام هـو دون ’الرواية, ونحن نعلم أن األئمة 
ًشد ما يكون فال يعقل أن يكون مثل هذا احلكم الرشعي اخلطـري ثابتـا يف هذا املوضوع بأ ّ

ًالرشع وال حيدثون به غري الشامي, ثم يكتمه الشامي وال حيدث به إال جمهوال, سيام وأن  ّ ُ
 تسلسل ١٥٣ص ) النجايش يف رجاله(ابا الربيع الشامي كان صاحب كتاب كام ذكر ذلك 

ُرواة ونقله األخبار فلامذا مل ينقل هذا احلديث اخلطري , وهو عىل اتصال بكثري من ال٤٠٣ ُ
ِعن كتابه أو عن شخص معروف ممن روى عنه ومما تقدم يظهر أن موضـوع هـذه الروايـة  ُِ
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 ."ّرب مشهور ال أصل له": هو من مصاديق ما اشتهر عندهم
ـاين ـاكحتهم: املوضــوع الـث ـة مـن ـألة كراـه ـي . مـس ـة واحــدة تنتـه ـد وردت يف رواـي فـق

ًيب الربيع الشامي أيضا, وعن طريق شخص جمهول كذلك, وفـيام يـيل مصـادر بشخص أ
 وال “ ذـكـره ـعـن أيب الربـيـع الـشـامي ـعـن أيب عـبـد اهللا F١E)الـكـايف, للكليـنـي(الرواـيـة 

ً أحدا فإهنم من جنس اجلـن كشـف اهللا عـنهم الغطـاء التهـذيب; للشـيخ ُكردالتنكحوا من 
 نقلها عن الكـايف F٣Eوسائل الشيعة, للحر العاميل ُنقله عن الكايف بنفس السند  F٢Eالطويس

 .ًأيضا بنفس السند
 :ويرد عليها

 .َّإن الرواية مرسلة كسابقتها: ًأوال
ُإنحصار نقلها بأيب الربيع الشامي وجمهول ينقل عنـه ذلـك, وهـو مـا يوجـب : الثاين

ات إال عـن جمهـول ِ فلامذا ال تنقل مثل هذه الروايـُكردالالريبة يف الروايات الواردة بشأن 
ينقل عن مصدر واحد هو أبو الربيع الشامي وما بال أيب الربيع الذي هو صاحب كتاب يف 

ًاألخبار مل يذكر ذلك يف كتابه أو حيدث به شخصا معروفا باألسم ممن حيدثهم ً ّ. 
 .جهالة بعض رواة السند ممن ذكروا باألطالق: الثالث
َيا أهيا ﴿: لرشع احلنيف كقوله تعاىلاوابت عدم مطابقة مضموهنا كسابقتها لث: الرابع ُّ َ

َالناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد اهللاِ  ْ َ َ َِّ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُْ ْ َّْ ُ َ َُ َُّ ِ ُِ َُ ْ ََ ً َْ ُ َ َ َ َ ْ ٍُ َ
ْأتقاكم ُ ْ َ﴾F٤E , ال فرق لعريب عىل أعجمي إال بالتقوى (÷وقول النبي.( 

ُأن الذي أخذ هـذا املضـمون ودسـه يف , طبقة من اجلن"ليل بكوهنم ويبدوا من التع ّ
َمثل هذه الروايات, إنام اقتبس ذلك من كلامت بعض قدامى النسابني الذين نسـبوا  َّ  ُكـردالِ

                                                 
 .٢ باب من كره مناكحته احلديث ٣٥٢ ص ٥ج : الكايف )١(
 .١٦٢١ احلديث ٤٠٥ ص ٧ج : هتذيب األحكام )٢(
 .٨٣ ص ٢٠طبعة أهل البيت ج  − وسائل الشيعة )٣(
 .١١اآلية: سورة احلجرات )٤(
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ونقل عن :  بقولهF١E,ًإىل بلقيس أو إىل اجلن مطلقا كام ذكر ذلك الزبيدي يف تاج العروس
وـمـا قـيـل أن اجلـنـي وـصـل إىل ـحـرم ": ّم يف رده قوـلـهأيب املـعـني النـسـفي يف بـحـر الـكـال

 ." باطل ال أصل لهُكردال وترصف فيها وحصل منها “سليامن 
ّوال ـبـد للباـحـث التأـكـد ـمـن حقيـقـة ـمـا قـيـل ـعـن أـمحـد ـبـن حمـمـد ـبـن عيـسـى راوي  ّ ُ
احلديث األول املتهم بتعصبه للعروبة رغم جاللة قدره بني القـوم وحـال مـن يـروي عنـه 

ّ, كام أنه مل يثبت بدليل صحيح أو مقبول أن اهللا قد حـول طائفـة  روايات أخرممن ذكر يف
ّمن اجلن إىل جنس اإلنس ثم أثبتهم يف صـورهتم اجلديـدة ولـو كـان لبـان وشـاع وتناقـل  ُ
ِذلك يف كتب األخبار والتواريخ كام عليه كثري من الوقائع, بل مل يـرد ذكـر مضـمون هـذه  ِّ

 الناقـل عـن أيب الربيـع الشـامي ال يف كتـب الشـيعة وال يف الرواية من غري هـذا املجهـول
وهو ما يدعو إىل القطع بكوهنا من املجعوالت وما كان ينبغي أن يكون ملثل . كتب السنة

ًهذا احلديث املوهون املخالف للعقل مكانا يف علم الفقه مهـام أحسـنّا الظـن بالشـيخني 
 .الكلينياملحدثني اجلليلني الكليني والطويس الناقل عن 

وهي رواية واحدة بسند )ّال تنبهوهم إال بحد السيف(الرواية تقول: املوضوع الثالث
ّعن عيل بن حممد عن أمحد بن أيب عبد اهللا وغـريه أنـه  F٢Eواحد نقلت يف الكايف للكليني ّ

هتذيب األحكام, للشيخ . ّ فكتب إليه ال تنبهوهم إال بحد السيفُكردالكتب إليه يسأله عن 
 السند مع اختالف طفيف يف العبارة فقد جاء فيه, أمحد بـن ذاتعن الكايف ب F٣E,الطويس

ً نقال عـن الكـايف عـن أمحـد بـن أيب F٤E,وسائل الشيعة للحر العاميل. أيب عبد اهللا أو غريه
                                                 

 .٤٨٥ ص ٢ج :  تاج العروس:بادياالفريوز )١(
 . باب قتل اللص احلديث الرابع٢٩٦ ص ٧ج : الكايف )٢(
 .٨٣٢ احلديث ٢١١ ص ١٠ج : هتذيب األحكام )٣(
 .٣٥٠١٤ احلديث ٣٨٢ ص ٢٨ج : ل البيتطبعة أه − وسائل الشيعة )٤(

ّ الشيعة الفصل اخلامس الرد عىل التاريخ يف ُالكردحسني احلسيني الزرباطي, املصدر, كتاب : ّاملؤلف
 .ُالكردمسألة إلصاق التهم ب
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 .ّعبد اهللا وغريه أنه كتب إليه
 :ويرد عليها

 أمحـد بـن أيب عبـد عن"يف عبارة الكايف وما نقله عنه صاحب الوسائل عبارة : ًأوال
َاـلـذي قرأـنـاه بالبـنـاء ـعـىل املجـهـول كـتـب أرضت جهاـلـة الكاـتـب ,باّاهللا وـغـريه أـنـه الكـتـ ِ ُ

ألن الذين كتبوا إن ) وغريه(بالرواية, وإن قرآناه بالبناء للمعلوم ال تستقيم العبارة مع عبارة 
 أمحـد بـن أيب ّكانوا مجاعة فكان األجدر أن يقول أهنم كتبوا وإن كان املراد مـن الكاتـب

ّ, وإن كـان القصـد الرتديـد يف الكاتـب كـام يـدل عليـه )وغـريه(عبد اهللا فهو ال يالئم قولـه 
فال يدري هل الكاتب أمحد ابـن أيب عبـد اهللا أو غـريه فهـو وهـن ) أوغريه(رواية التهذيب 

 .ًكبري ألصل الرواية بعدم معلومية الكاتب أيضا ويكفي هذا يف سقوطها
ِمحد ابن أيب عبد اهللا بإطالقه جمهول ألشـرتاكه, ومحلـه عـىل أمحـد الراوي أ: ًثانيا ِ

ًبن حممد بن خالد الربقي باعتبـار أن الكلينـي يـروي عنـه غالبـا, هـو محـل عـىل الظـن ال  ّ
 .جيدي يف تقوية الرواية مع التخليط يف العبارة

ًعىل بن حممد أيضا عىل اطالقه جمهول, حيتاج إىل محلـه ظنـا عـىل عـ:ًثالثا ًِ يل بـن ّ
ًحممد بن بندار الذي يروي عنه الكليني كثريا وهو اآلخر موهن للرواية وال يمكن إثبـات . ّ
ّحكم رشعي اعتامدا عىل مثل هذه الظنون اخلارجة عن احلجية الرشعية ً. 

ِال يوـجـد يف الـبـاب ـغـري ـهـذه الرواـيـة املتزلزـلـة بعالـهتـا فكـيـف يمـكـن لفقـيـه : ًرابـعـا
ّم بإهدار دم أمة كاملة يعلو من أقىص بالدها إىل أقصاها نـداء األعتامد عىل مثلها يف احلك ّ

ِهذه هي الروايات الثالث التي جيدها . ًأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا
ّالقارئ يف هذه الكتب التي ذكرناها مع مـا تـيرس مـن رد خمـترص حسـب حـال املوضـوع  ِ

فنيـدها بعـد الظـن القريـب مـن القطـع بكوهنـا والكتاب وأمـل أن أوفـق لبسـط القـول يف ت
 .جمعولة مدسوسة يف كتبنا الروائية

ّ وبام قدمنا يتضح عمق املأساة التي خيلقها أناس أعمت العصبية بصـريهتم ولوثـت 
العنرصية ضامئرهم يف طريق األمم والشـعوب, وخطـورة األسـاليب التـي يعتمـدوهنا يف 
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 ارتكـاب اجلريمـة بتحريـف احلقـائق والتالعـب حتقيق أهدافهم الدنيئة وعدم التورع عن
ّبكتابة التاريخ واحلديث فضلوا وأضلوا بعدهم الكثـري بـام حرفـوا ودسـوا ّ وال أظـن بعـد . ّ

ّبيان هذه الشواهد أن يبقى هناك أدنى لبس أوشك يف ادعاء زيف مجلة من األحداث التي  ْ
 ُكـردالّخـتالق الـتهم يف حـق ذكرها التاريخ تأييدا للدول واحلكومات واألقويـاء, ومنهـا ا

ًكام ال ينبغـي الشـك أيضـا يف وهـن الكثـري مـن األحاديـث . وغريهم من األمم والطوائف ّ
الـتـي ـمـألت كـتـب املـسـلمني ال ـسـيام الـتـي تعرـضـت جلواـنـب اعتقادـيـة أو لـسـري األـفـراد 

 .واجلامعات والتي باتت الزناد القادح الشعال الفتن بني الطوائف
تباع حتري الدقة يف التعامل مع مثل تلك األخبـار واألحاديـث,  وعىل الباحثني واال

ِوأن يبعدوا عن أذهاهنم فكـرة قداسـة مـا يف بعـض الكتـب بسـبب حسـن الظـن يف مؤلفـه 
ّالستقامته وحسن سريته بعد اليقني بعدم عصمة الكتاب واملؤرخني والرواة ِ. 

:אאא
 ّ باللصوصية وقطاعني الطرق متهمونُكردال: ًأوال

كام قرأنا يف بعض النصوص املتقدمة وغريها من بعض روايات التاريخ, الكثري مما 
 من الذم والقدح وصـفات بعيـدة عـن احلقيقـة كاللصوصـية ُكردالنسب يف صفحاهتا إىل 

ّوقطع الطرق وما إىل ذلك, فكان ال بد من توضيح بعض األمور وبيان احلقائق التي زيفها ّ ُ 
املؤرخون شأن الكثري من احلوادث التارخيية أشك أن هـذا التحريـف املتعمـد للحقـائق 
ـوميني املتعصــبني  ـن الـق ـا ـم ـة الرســمي والســائرين يف ركبـه ـالم الدوـل ـن صــنع إـع ـو ـم ـه

 بشـكل عـام والشـيعة مـنهم بشـكل خـاص كـانوا ُكردالواملستفيدين من رفدها, وسببه أن 
 العثامنـيـني فـهـي عـنـدهم م العباـسـيني أمـمـويني أًمعارـضـني للـسـلطات احلاكـمـة ـسـواء األ

حكومات تسلطية غري رشعية فرضت عليهم بسالح األمر الواقع, لذا سعت السلطات يف 
مالحقتهم أينام وجدوا, كام سعى املعارضـون باملقابـل يف رضب مصـالح الدولـة أيـنام 

وخمـالفتهم  وعصـياهنم وقطعهـم للطـرق ُكـرداللقد شاع يف إعالم الدولة متـرد . وجدت
ًللخليفة والدولة الرشعية, اعتقد الرأي أن هذا هو كل احلقيقة بمن فـيهم مـثال شـاعر اهـل  ُّ ّ
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ُ دعبل اخلزاعي الشيعي صاحب القصة املتقدمة, حيث يقول عجبت من لص ’البيت 
 ومغـزى حمـاوالهتم قطـع الطـرق التجاريـة ُكـرداليتشيع إذ مل يكن يعلـم بحقيقـة موقـف 

ًقتصادية للدولة إعرتاضا مـنهم عـىل السـلطات بعـد أن أثبتـت عمليـا ورضب املصالح اال ً
 .بظلمها وتعسفها وبعدها عن احلقيقة والرشعية

كان من نوادر الصدف أن يكون هذا الشاعر املعـروف ضـمن قافلـة تعرضـت لغـارة 
ِال شك تعرضت هذه القافلـة هلجـوم مـن .  املعارضني, لذا نراه يرصح بعفوية عنهمُكردال ّ

 كانـت كامنـة يف اجلبـال وأهنـا بـادرت يف سـلب أمـوال مـن القافلـة ُكـردالمسلحة من فئة 
ِابتداء, ولكن وبعد أن ثبت هلـذه املجموعـة أن القافلـة صـديقة بعـد تعرفهـا عـىل شـاعرنا  ً
ّالشيعي بادرت يف إرجاع كل مـا غنمتـه إىل أفـراد القافلـة, وال يفعـل ذلـك لـص حمـرتف  ُ

ية ما ينتظر مـن القطـاع املحرتفـني فـيام لـو أدخلنـا عـنرص غا. ُغرضه الكسب املادي فقط
الطائفية يف املسألة هو إرجاع أموال دعبل اخلزاعي وحده وعدم التفريط بـام غنمـوه مـن 

 F١Eباقي جتار القافلة, وما ذكره التنوخي يف كتابه
كان ":عند ذكره حكومة آل حسنويه لبالد اجلبل قال. ما ذكره ابن خلدون يف تارخيه

 واستوىل عىل نـواحى الـدينور واسـتفحل ُكردالي من رجاالت ُكردالنويه بن احلسن حس
وكـام تـرى فـأن أخـذ اخلفـارة مـن . F٢Eّ التـي متـر بـهوافـلأمره وكان يأخذ اخلفـارة مـن الق

حكومة حملية يشء وما وصفوه من قطع الطرق واللصوصـية يشء آخـر, نعـم ربـام يكـون 
ًفيها بعض الفئات خارجا عن علم احلـاكم لسـلب هناك بعض احلاالت الشاذة قد تعرض 

ّقافلة ما, وهو أمر واقع يف كل دولة ولكن ذلك ال يكتب عىل حسـاب شـعب أو حكومـة ُ .
ّعـلـام أن أـخـذ اخلـفـارة يف اـلـنص املتـقـدم ـكـان باتـفـاق ـمـع احلكوـمـة املركزـيـة, وكاـنـت  ً

ً, لكنها غالبـا مـا ِاألوضاع هادئة ما دامت احلكومة تراعي حقوق هذه احلكومات املحلية
ًكانت تستأثر باملسائل املالية هذه فتعني هلذا العمل أفرادا من قبلها وحترم بذلك القبائـل 

                                                 
 .٣٣٠ص  ٢ج : الفرج بعد الشدة )١(
 .٤٤٥ص  ٤ج : تاريخ ابن خلدون )٢(
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كام ينايف ما لفقـوه . ية من مجيع املوارد مما جيربها عىل مطالبة حقوقها ولو بالقوةُكردال
 .F١Eًمن التهم والصفات القادحة أيضا ما ذكره ابن كثري

إىل زياد ابن أبيـه, عاملـه  “عيل بن أيب طالب اإلمام من رسالة كام يظهر ذلك  و
عىل فارس, والتي يظهر منها أن زياد كان خيتلس من بيت مال املسلمني, وحياول تغطيـة 

 يضـغطون عليـه وألجـل ذلـك يتنـازل عـن بعـض اخلـراج هلـم, أو ُكـردالذلك بإشاعة أن 
ً إىل زيـاد رسـوال “إلمـام عـيل يمتنعون من أداء اخلراج فيغمض يف ذلك, وملا وجه ا

 قد ُكردالَّإن : ÷  من املال, محل زياد ما كان عنده وقال للرسولُليأخذ ما اجتمع عنده
. ّ ذلك فريى أنـه اعـتالل منـي“علم أمري املؤمننيتكرسوا من اخلراج وأنا أدارهيم فال 
د فـيام  رسـالة إىل زيـا“فكتـب . بام قال زيـاد“فقدم الرسول وأخرب أمري املؤمنني 
 : وكتب إىل زياد وكان عامله عىل فارس:F٢Eّييل نصها كام يف تاريخ اليعقويب

 ُكـردالإن : ُ وبينـهَ فـيام بينـكُ لـهَ قلـتَأما بعد, فإن رسويل أخربين بعجب, زعم أنك
يـا . ال تعلم بذلك أمري املـؤمنني: ً كثريا من اخلراج, وقلت لهَهاجت بك, فكرست عليك

 شـدة تـدعك قليـل َ عليـكَنَّ لكاذب, ولئن مل تبعث بخراجـك الشـدزياد وأقسم باهللا أنك
كام تشهد عىل صحة ما . "ًالوفر, ثقيل الظهر, إال أن تكون ملا كرست من اخلراج حمتمال

ّ كانوا يأخذون رضيبـة مـن القوافـل املـارة بأراضـيهم بعـد أن كانـت ُكردال أن وه استنتجنا
صادية وحترمهم من أبسط حقوقهم وليسوا الدولة تستخدم ضدهم سالح املحارصة االقت

 .بقطاع طرق
وهذه رسالة اخلليفة األموي عمـر بـن عبـد العزيـز إىل عـدي ابـن ارطـأة عاملـه عـىل 

بلغني : كتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن ارطأة :, قالF٣Eفارس التي ذكرها ابن عساكر 
ّأن عاملك بفارس خيرصون الثامر عىل أهلها ثم يقوموهنـا بسـ عر دون سـعر النـاس الـذي ُ

                                                 
 .٤٠٧ص  ١١ج : البداية والنهاية )١(
 .٢٠٤ ص ٢ج : ّتاريخ اليعقويب )٢(
 .٦٥ ص ١٦ج : تاريخ مدينة دمشق )٣(
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ًيتبايعون به فيأخذونه ورقا عىل قيمتهم التي قوموا, وأن طوائف من  ُ  يأخذون الـعرش ُكردالِ
ًالة أيضا تثبت أن عامل اخلليفة كانوا يتحايلون يف اختالس بيـت ــوهذه الرس, من الطريق

ًهم حقـا مـن اجلبايـة ـلطة قد رتبوا ألنفســ املخالفني للسُكردالاملال وتؤيد ما قلناه من أن 
ـة وس ـتهم الدوـل ـي متــر عــرب أراضــيهم بعــد أن أمهـل ـة الـت ـل التجارـي ــلــّعــىل القواـف ت ــب

رش بعنـوان رضيبـة الطريـق مـن السـلب والنهـب وقطـع الطـرق ـن أخـذ العــوقهم, فأيـقـح
 من ُكردالًوأخريا وألجل أن يتضح بجالء أختالق ما نسب إىل . وغريها مما أشاعوه عنهم

 .اللصوصية
ًننقل عـن ابـن كثـري مصـداقا حقيقيـا مـن نـوع عمليـاهتم ينبـئ عـن معارضـة رصحيـة  ً
ًللدولة ورجاالهتا,ما كـانوا يقـدمون عليـه لـيس إال جـزء مـن احلـرب الـدائرة بيـنهم وبـني 

وقطعت : هـ, قال٣٢٩ يف حوادث سنة F١Eالسلطات احلاكمة, فقد ذكر يف البداية والنهاية 
ن خراسان فأخذوا منها ما قيمتـه ثالثـة آالف دينـار, وكـان أكثـر  الطريق عىل قافلة مُكردال

ـكـان أـمـري األـمـراء ببـغـداد زـمـن اـلـرايض ـبـاهللا  اـحلـاكم الرتـكـي) بجـكـم(ذـلـك ـمـن أـمـوال 
ِ وقد رصف مهه يف مجع املال بالتجارة وضامن االقطاعات, فكام تثبت هـذه F٢Eواملتقي ُ

اسط بثامنامئة ألف دينـار مـن اخلليفـة الرواية بعض جتارته, أثبتت أخرى ضامنه لناحية و
ومنه نعلم أن بجكم هذا كان من املطلوبني املطاردين من . F٣Eًكام يشري إليه ابن كثري أيضا

ّقبل املعارضة, وهلذا نجد أنه يف الوقـت الـذي تعرضـت أموالـه هلجمـة مـن فصـائل مـن 
ِقضـاء عليـه املقاومة يف طريق خراسـان, كـان فصـيل آخـر مـنهم يف واسـط يـرتبص بـه لل

هــ وقـد ذكـر ٣٢٩ًشخصيا, وفعال متكن هذا الفصيل من اغتياله يف واسط يف نفس السنة 
ِ أنه ذهب يتصيد فبلغ هنر جور وهو هنر بني ميسان واألهواز وعثر يف طريقة F٤Eابن خلدون ّ

                                                 
 .٢٢٦ ص ١١ج : البداية والنهاية )١(
 .١٥ ج ٣٢١سري إعالم النبالء للذهبي ص  )٢(
 .١٥ ج ٣٢١سري إعالم النبالء للذهبي ص  )٣(
 .٢٢٧ ص ١١ج : البداية والنهاية )٤(
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 فرشه لغزوهم وقصـدهم يف خـف مـن أصـحابه وهربـوا مـن بـني يديـه وهـو ُكردالببعض 
 :فهذا دليل عىل. "ُجاءه غالم منهم من خلفه فطعنه فقتلهيرشقهم بسهامه, و

 . الشيعة يف هذه املناطق التي كانت تابعة لواسطُكردالتواجد  − ١
 . خالل تلك العهودُكردالحقيقة عمل الفصائل املسلحة من  − ٢

وبإزاء ذلك قام إعالم السلطة بإشاعة أخبار ملفقة وصفات خمتلقة عرب املوالني مـن 
ِكتابه للنيل من هذه املعارضةِوعاظه و ًومن املصاديق التي تؤكد ما ذكرناه أيضـا مـا نقلـه . ّ

 يقطعون الطريق, ويقيمـون ُكردالً بلغ عضد الدولة أن قوما من :قال. F١Eاألبشيهي يف كتابه
ًيف جبال شاخمة وال يقدر عليهم فاستدعى بعض التجار ودفـع إليـه بغـال عليـه صـندوقان 

 كثرية الطيب يف ظروف فاخرة, ودنـانري وافـرة, وأمـره أن يسـري مـع فيهام حلوى مسمومة
مـام القافلـة, أالقافلة ويظهر أن هذه هدية إلحدى نساء األمراء, ففعل التاجر ذلـك, وسـار 

فنزل القوم, فأخذوا األمتعة واألموال, وانفرد أحدهم بالبغل, وصعد به اجلبل, فوجـد بـه 
ا دون أصـحابه, فاسـتدعاهم فـأكلوا عـىل جماعـة, احللوى, فقبح عىل نفسـه أن ينفـرد هبـ

والروايـة هـذه وإن كانـت يف غنـى عـن . فامتوا عن آخرهم, وأخذ أرباب األموال أمواهلم
التعليق لكنه ال بأس بإشارة خمترصة إىل بعـض زواياهـا, فهـي التـذكر منطقـة العمليـات, 

ّهذا بعمومه يـدل عـىل نفـس و)  يقطعون الطريقُكردالًأن قوما من (ّواملهم فيها اهنا تثبت 
األسلوب الذي كان رائجا بني أجهزة السلطة, فإذا الحظنا خطة عضـد الدولـة يف األيقـاع 

ُهبم نجد يف الرواية أنه احتاج إىل أسلوب خاص يضمن به وقوع أولئـك   يف فخـه, ُكـردالّ
ّفنراه يسخر أحد التجار وحيمل معه احللوى املسـمومة ويسـريه امـام القافلـة ويـأم ره بـأن ّ

يـة ُكردالّوهو مـا يؤكـد أن الفصـائل املسـلحة . "يظهر أن هذه هدية ألحدى نساء األمراء"
كانت تستهدف احلكومة ورجاالهتا وما يتعلق هبا وحسب لذا احتاج إىل عمل يدفع هبـم 

فأي دليل أوضح من هذا التحايل عىل . ًملهامجة القافلة حتام, والوصول إىل هدفه الدنئ
                                                 

ّاملستطرف يف كل فن مستظرف )١(  ٣٢٦ص : ُ
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ِواحلقيقـة أن هـذه . ّعات التـي روجـوا هلـا ضـد هـذا الشـعب املسـكنيعدم صـحة اإلشـا
 : كانت ذريعة تستخدمها السلطات ألمرينُكردالّاهلجمة اإلعالمية ضد 

يـة كـي ال ينظـر ُكردالأبعاد أذهان عموم الشعب عن البعد السيايس للعمليات : األول
 اخلـالف فيتفـاقم إليها كحركة معارضـة لسياسـات الدولـة ممـا قـد يشـجع اآلخـرين عـىل
 .الوضع لذا أعلنوا للناس أن هؤالء عصابات من اللصوص وقطاع الطرق

ّاستخدام هذا الشعار للتغطية عىل اجلرائم التي كانـت السـلطة ترتكبهـا بحـق : الثاين
 من خالل عمليات القمع التي مارستها يف طريق القضاء عىل حركتهم, ويذكره ابـن ُكردال

 نحو من مخسامئة ُكردالِذه السنة قدم وصيف اخلادم بجامعة من ُ حيث يقول يف هF١Eكثري
يف القيود كانوا أفسدوا يف الطرقات وقطعوهـا, فـأطلق اخلليفـة لوصـيف اخلـادم مخسـة 

ّوال أعلق عىل هذا العدد اهلائل مـن األرسى وكـم رافـق . "وسبعني ألف دينار وخلع عليه
 مـن قـتىل ومرشديـن, فلـو مجعـتهم ردُكـالّتلك العمليات التي قادها وصيف اخلادم ضـد 

ًلرأيت جيشا كبريا من املقاومة ال يمكن التعبري عنه بعصابات من اللصوص ً. 
ي إبـراهيم ابـن عبدكـه أيـام ثـورة العرشيـن يف ُكـردالًوتأكيدا نذكر قصة الثائر البطـل 

العراق والذي أشتهر يف اإلعالم الرسـمي بالشـقي وهـي قصـة طريفـة تكشـف عـن كيفيـة 
 احلقائق فهؤالء الذين ال يعدو الدين بالنسبة هلم عـن كونـه تطـرف وعصـبية مقيتـة تزييف
 .سوداء
ِفـقـد ورد, ـعـن حمـمـد ـبـن ـسـنَان ـعـن احلـسـني ـبـن املنْــذر ـقـال قـلـت اليب عـبـد  − ١ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ُ َِ ُ ْ َُ َ ِ ُْ ِْ ِ ِِ ْ َ ُ ٍَّ

ِ ِإنا نتكارى هؤالء :(“اهللاَّ ُ َ َ َ َ َ َّ َّ يف أقطاع الغـنَم و إنـُكردالِ ِ َ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ريان وأشـباه ذلـك ِ َام هـم عبـدة النـِّ ِ َ ُ َ َ َْ َ ِ َ ُ َ َ ْ َُ
ٌفتسقط العارضة فيذبحوهنا و يبيعوهنا فقال ما أحب أن تفعله يف مالك إنـام الذبيحـة اسـم  ْ َ َ َ َ َ ُْ َّ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ََ ُ َ ُّ ُ َ َ ُ َ َ َِ َِّ َ َِ َ ِ ِِ َ َ َْ ُ َ َ َ ِ

ُوال يؤمن عىل االسم إال املسلم ْ ْ َِ ُْ َّ َِ ِ َ َ ُْ ُ  ُكـردالة يتضـح أن املـراد مـن من هـذه الروايـة الرشيفـ). َ
ليس هؤالء القـوم املسـلمني املعـروفني يف زمننـا هـذا, وإنـام هـم قـوم يعبـدون النـريان, 

                                                 
 .٢٣١حوادث سنة  − ٣٣٧ ص ١٠داية والنهاية ج الب )١(
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 ,ُ كانـت تطلـق يف زمـن اإلمـام الصـادقُكـردالواحلق إن كلمة . وليسوا عىل ملة اإلسالم

أي إهنـم مـن  عىل قـوم كـانوا مـن عبـدة النـريان وكـانوا يتـاجرون بـأعراض نسـائهم “
 F١E.لبادية, وهؤالء كانوا يسكنون املناطق اجلنوبية الغربية من إيرانا

 خرجـوا ُكـردالًقال ابن اجلـوزي, ويف ربيـع األول شـاع يف بغـداد أن قومـا مـن  − ٢
ًيتصيدون فرأوا يف الربية خياما سـوداء, سـمعوا هبـا لطـام شـديدا, وعـويال كثـريا, وقـائال  ً ًً ً

 . بلد مل يلطم به عليه ومل يقم له مأتم فيهقد مات سيدوك ملك اجلن, وأي: يقول
 النساء العواهر من حريم بغداد إىل املقابر يلطمن ثالثة أيام, وخيـرقن نفخرج: قال

 وفعل هذا يف واسـط F٢Eثياهبن وينرشن شعورهن, وخرج رجال من الفساق يفعلون ذلك,
 .وهذا من احلمق مل ينقل مثله: وخوزستان وغريها من البالد, قال

 ):ومن للتبعيض هنا (ُكردالّ النص يوضح أخالق القوم من هذا
ويف رحلة ابن بطوطة وحيدد منطقة سكناهم ووصـلنا بعـد أربعـة أيـام إىل بلـدة  − ٣

ّماجول وهي صغرية عىل ساحل اخلليج الذي ذكرنا أنـه خيـرج مـن بحـر فـارس وأرضـها 
ّمت هبا يوما واحدا ثم سبخة ال شجر فيها وال نبات وهلا سوق عظيم من أكرباألسواق وأق ُ ً ً

إىل مـاجول ورسنـا ثالثـا يف ) رامز(من الذين جيلبوا احلبوب من ) لركويب(رتيت دابة شا
 .F٣E يف بيوت الشعرُكردالصحراء يسكنها 

الرشيـف أمحـد الربوجـردي بـن ,ويف أعيان الشيعة وعن السيد حمسـن األمـني − ٤
طس بن عيل األصغر بـن عـيل زيـن عيل قتيل اليمن ابن احلسن املكفوف بن احلسن األف

ً كان جده احلسن رضيرا ولذلك لقب باملكفوف وأم احلسـن هـذا“العابدين  عمريـة (ُ
غلب عىل مكة أيام أيب الرسايا فأخرجه ورقاء بن زيد من مكة إىل الكوفة ويوجد ) خطابية

) دبشـاه زاده أـمحـ(مقـربة معظـمـة تعـرف ) ّالفيليـة( اللريـة ـُكـرداليف نـواحي بروجـرد بـني 
                                                 

 . باب الذبائح واألطعمة٦٣ /٢يف هتذيب األحكام  )١(
 .١١٢ ص ٢١يقول ابن كثري يف البداية والنهاية ج  )٢(
 .٢١١رحلة ابن بطوطة ص  )٣(
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 F١E.فيمكن كوهنا ألمحد األفطس هذا
وذكر كتاب النوبختي يف الفرج بعد يروي عن الشاعر دعبـل اخلزاعـي قـال ملـا  − ٥

ّ ثـم نـادى يف النـاس مـن أخـذ “قلت قصيدة التائيه اىل اإلمام عيل ابن موسـى الرضـا  ُ
 F٢E. يرده عىل صاحبه فردوا عىل الناس"ًشيئا 

ي الربزيكـاين ُكـرداليان الشيعة حسنويه بـن احلسـني ويذكر السيد األمني يف أع − ٦
.  برسماج وهي كام يف معجم البلدان قلعة حصينة بني مهدان وخوزسـتان٣٦٩تويف سنة 

 أـصـحاب اـحلـول والـطـول واـحلـزم والـعـزم والـشـجاعة والسياـسـة ـُكـردالـكـان ـمـن أـمـراء 
ة كام ذكرنا يف  شيع’والتدبري وكان ملكه بنواحي الدينور ومهدان وكان هو وأهل بيته

 F٣E.ترمجة ابنه بدر
ويفضح جهله, كان عليه أن يسخر من الدواهي واالنحرافات التي لفقها أسالفه  − ٧

ًوهي ال تكاد حتىص كثـرة مـن قبيـل قـوهلم اإلفـك بـأن آدم  ِ قـد زوج األخ مـن أختـه “ُ
ِوهذا والعياذ باهللا من زنا املحارم ومن يقول به يكـون قـد ارتىض لنفسـه أن يكـ ون ابـن زنـا ِ

 .“أعاذنا اهللا من قول السوء بينام األصل إن اهللا خلق البني آدم زوجتني كام خلق آدم 
ومن الناس مـن احلقهـم بامـاء :  ما يأيتُكردال بخصوص أصل ييقول املسعود − ٨

 ووقـع عـىل امائـه الشـيطان املعـروف باجلسـد, ُ حـني سـلب ملكـه“سليامن بن داود
ّ عليهن, فعلق منه املنافقـات فلـام رد اهللا عـىل سـليامن ملكـه وعصم اهللا املؤمنات أن يقع

وهن إىل اجلبال واألوديـة, فـربتهم ُكردأ: ووضعت تلك االماء احلوامل من الشيطان, قال
 F٤E.ُكردالامهاهتم وتناسلوا, فذلك بدء نسب 

عـن : قولـهب ُكـردال يكره خمالطة (ُكردال بن بابويه القمي بخصوص الشيخيذكر  − ٩
                                                 

 .٣٩ ص ٩أعيان الشيعة حمسن األمني ج  )١(
 .٣٢٩ ص ٢كتاب النوبختي يف الفرج بعد الشدة ج  )٢(
 .٤٠٨ ص ٢٤السيد األمني يف أعيان الشيعة ج  )٣(
 .١٢٣ص احلسن عيل بن أمحد املسعودي مروج الذهب ومعادن اجلوهر اجلزء الثاين  )٤(
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 فقلـت “جعفـر الصـادقاإلمـام  يقصد “ الربيع الشامي, قال سألت ابا عبد اهللاأيب 
ّ حي ُكردال جييئونا بالبيع ونبايعهم فقال يا ربيع ال ختالطهم فأن ُكردالًعندنا قوما من  له إن

ومما جتدر اإلشارة إليه إن القمـي ادرج  F١E.من اجلن كشف اهللا عنهم الغطاء فال ختالطهم
 ـبـني ـبـابني آـخـرين ال يـقـالن ـعـن الـبـاب ـُكـردال ـمـن أجلـهـا يـكـره خمالـطـة ـبـاب العـلـة الـتـي

وبـاب العلـة التـي مـن أجلهـا يكـره ) علة معاملة أصـحاب العاهـات(ًاملذكور سوءا ومها 
 .خمالطة السفلة

 القمـي معـارصه وكـذلك ,مـروج الـذهب يف كتـاب املؤرخ املسـعوديذكرو − ١٠
 علـل الرشائـع وربـط سـندمها باإلمـام ِكتابـه فقـد أدرج روايتـني يف هــ٣٨١املتـويف سـنة 
ـتكهن ـمـن ـهـو مؤـسـس ـهـذه“ جعـفـر الـصـادق ـذا ال يـسـتطيع الباـحـث أن ـي  الفـكـرة ِ ـل

ًاخلرافية حتديدا, ولكن يبدو أن تأسيسها جرى يف القرن الرابع اهلجري وإن فكرهتا مبنية 
 :عىل االحتامالت اآلتية

ِإن هذه − ١ رسبـت إىل املصـادر اإلسـالمية مـن  النظرية هي إحدى األساطري التـي تْ
ًاإلرسائيليات, حيث يبـدو الـدس اليهـودي واضـحا فيهـا مـن خـالل اإلشـارة إىل نبـي اهللا  ُّ

ـتهم ـهبـام, حـيـث حتــوي بـعـض أـسـفار الكـتـاب “ ـسـليامن ـبـن داود ُ نـظـري إلـصـاق اـل
 .ًاملقدس عىل ما يامثل ما أدرجناه آنفا

مـع ) اصـطاد(بمعنى ) ُكرد(ل العريب  األسطورة عىل تشابه جذر الفعِتستند هذه − ٢
 ُكرد) كلمة

ـذه − ٣ ـريب ِـه ـة ـعـىل تشــابه املصــطلح الـع ـردأ( األســطورة مبنـي ـى) وهنـُك  بمعـن

وهن إىل اجلبـال جـاءت ُكردي واجلبل متالزمان, إذن قول سليامن أُكردالو). اطرودهن)
 .بمعنى اطردوهن إىل اجلبال وفق هذه املشاهبة اللغوية

يـة ُكردال الرحالة تعرضوا إىل مضايقات عند مرورهم باملنطقـة بعض البلدانيني − ٤
                                                 

ّالشيخ حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويـه القمـي علـل الرشائـع اجلـزء الثـاين الصـفحة  )١(
٥٢٧. 
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ختفـاء أُحيث ظهرت هلم عصابات مسلحة رسعـان مـا ختتفـي يف اجلبـال واألوديـة مثـل 
وتغـري مـدلوهلا  اإلطـالق جـاء يف معـرض املـدح والشـجاعةعـن هذا واجلن, لذا يمكن 

ْعرب وغريهم أن ينظروا إىل والكتاب ال رجو من العلامء أخرآباختالف الزمان إىل مدلول 
ُاألمور نظرة علمية موضوعية وأن اليرددوا تلك اخلرافات واالساطري يف كتـب االقـدمني 

ً ليسـوا يف هـذا بـدعا فهنـاك ُكـردال وغـريهم وُكـردحول األصل اخلـرايف واالسـطوري لل
ُنظريات عجيبة وغريبة يف أصول اقوام أخـرى جمـاورين لل ل ُوذكـر األسـتاذ الفاضـ. ُكـردُ

ّ الشـيعة الفصـل اخلـامس الـرد عـىل التـاريخ يف ُكردالِحسني احلسيني الزرباطي يف كتابه 
 . الفيلينيُكردالمسألة إلصاق التهم ب

:אא“
 والذين هم من أقدم سكان املنطقة وأهنم بداية املوجة الثانية للبرشيـة ُكردالُ أصول 

 تشهد بذلك نصوص قطعية “ ّل يف األرض يف عهد نبي اهللا نوحبعد الطوفان الذي ح
وقيل يأ أرض ابلعي ماءك ويا سامء اقلعي وغيض املاء وقىض األمـر ﴿: ن الكريمآمن القر

َفـإذا اسـتويت ﴿: , ويف قولـه تعـاىلF١E﴾ًواستوت عىل اجلودي وقيل بعدا للقوم الظاملني َْ َْ َ ِ َ
ِأنت ومن معك عـىل الفلـك ْ ُْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ فقـل احلمـد هللاِ الـذي نجانـا مـن القـوم الظـاملني َ ِِ ِ َِّ ِ ْ َ ََّ ُْ ََّ ُ ْ َْ ِ ِّ وقـل رب *َ ََ ْ ُ

َأنزلـنـي مـنـزال مبارـكـا وأـنـت ـخـري املـنـزلني ِ ِِ ِْ َ َ َ ُْْ ُ ْ َ ُ ُْ َْ ََ ً ً ْ﴾F٢E ـسـتان تركـيـا ُكرد وجـبـل اـجلـودي يـقـع يف
اء التـي قيلـت َّإن اآلر. بالقرب من مدينة جزيرة ابـن عمـر جزيـرة بوتـان قبالـة مدينـة زاخـو

 يف املعـاجم العربيـة ُكردال إىل العرب ظهرت يف بداية األمر يف تفسري لفظة ُكردالبانتامء 
 .ولكنها ظهرت كنظرية عىل لسان وأشيع يف كتب التاريخ والبلدان واألدب

:)א(
نـة وغريهـا َاملسـترت باجلبـل, فأنـه مشـتق مـن مـادة اجلنـني واجل) اجلـن(املراد مـن 
ّلو كان املراد ألهنـم حقيقـة مـن أصـل اجلـن لـزم أن ال يكـون تكلـيفهم  والذي يؤيد ذلك

                                                 
 .٤٤اآلية: سورة هود )١(
 .٢٩−٢٨آليةا: سورة املؤمنون )٢(



 ٤٣٥  خرافات وقصص دخيلة بحق األمة الكُردية]:١٥[الفصل 

 

 مكلفون كسـائر أفـراد ُكردالَّلوضوح الفرق بني التكليفيني مع بداهة أن . كتكليف االنسان
 .البرش, ولذا كان األرجح عدم الكراهة, بل حاهلم حال غريهم

لزواج من بعض أهل البالد يراد به يف زمان صدور وهناك بعض الرويات من كراهة ا
أو  أصفهان الروايات ممن كانوا عىل غري هدى اإليامن فحاهلا حال الروايات الذامة ألهل

فأن البلـدان وأن القـرائن . أهل البرصة, أوما أشبه ألن املراد الكراهة ألنه من أهل بلد كذا
 ولعلـه عـدم اهلـدى, ألنـه مـن كـذا فعـن ًالداخلية واخلارجية تدل عىل كون احلكم وقتيا,

ًاحلداد, قال ال تنكحوا الزنج واخلزر فأن هلم ارحاما تدل عـىل غـري الوفـاء وقـال والسـند 
 F١E.واهلند والقندليس فيهم النجيب القندهار

:א
اجلبـال, أي وهو الذاهب إىل اجلبل, فاملراد به من أهـل ) كمد( معنى من ُكردالفأن 

ًاألعراب أشد كفـرا ونفاقـا, وممـن ﴿: ُحيث مثل االعراب الذين قال سبحانه وتعاىل فيهم ً َ
فـأن طبيعـة أهـل اجلبـال االبتعـاد عـن ). ١٠١ − ا٩٧التوبـة اآليـة(﴾حولكم من األعـراب

ّاحلـضـارة الدينـيـة واملدنـيـة, ـفـاملراد اجلـفـاء واخلـشـونة, ـكـام أن اـملـراد ـبـاألعراب أـهـل 
َّ هم أهل اجلفاء والغلظة, فيشمل كل أهل الباديـة عربـا كـان أو غـري كـام أن البوادي الذين ً ّ

َّيا كان أو غـريه, فالظـاهر أن ُكرد ّكل أهل جبل) عىل هذا (ُكردالاملراد ب ّ انـام سـموا ُكـردالً
والـذي يبـدو . ي املعـروفُكـردالأكرادا لذهاهبم إىل اجلبال, فال يشمل احلديث العنرص 

 األباطيل هو بعض املتعصبني,ِيل أن خمرتع هذه 
يف كتاـبـه ≠الـشـريازي  ّالـسـيد حمـمـدأـيـة اهللا  االباطـيـل واخلراـفـات ًـعـىل ـهـذه  وـيـرد

ـر ـمـن  ـة أكـث ـد,١١٠ّاملوـسـوعة الفقهـي ـدم األـهـم   جمـل ـا إذا تـعـارض واـجـب وـحـرام ـق أـم
? كام يف الروايات ُكردالّكام هوالقاعدة يف كل كمني متعارضني, وهل يكره تزويج .منهام
:  أي قوـمـا ـمـن اجلــن أم ال يـكـره? ال إـطـالق األدـلـة وـضـعف الرواـيـة٣ − ٢ − ١الفة الـسـ

مـن ظاهرهـا كـام عـرف ) ًبـدويا(َّويقول السيد وال استبعد أن املراد بالرواية غري مـا يتبـادر
                                                 

 .٢٩ من أبواب مقدمات النكاح ٣١ الباب ٥٥ ص ١٤كتاب الوسائل  )١(



 ٤٣٦ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

 .ّالسيد حممد مهدي الشريازي
  كافـةةلبرشيـلَّإن عاملية اإلسالم القائمة عىل مبدا التوحيد العاملي وشـمولة خطابـة 

ّيف كل زمان ومكان, يلزمها عقال ونقال حق البيان وحق املطالبة بإزالة املوانع والعقبـات  ّ
والروايات التي ال صحة هلام من ضعف احلديث ما يذكر السيد الشريازي التي توضع يف 
ّطريق وصوهلا إىل كل إنسان جيمعك معه مجيع أصول الدين وفروعهـا, وبعبـارة أخـرى 

ر بالدليل واحلجـة البالغـة ّق يف الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة واحلواّاهنا متلك احل
ِادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظـة احلسـنة ﴿: وعدم إلغاء الطرف اآلخر لقوله تعاىل ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََْ َْ ْ َِ ْ َ ِّ ُ ْْ ِ َ ِ ِ ِ

َوجادهلم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن  ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ََّ َ ََّ َ ُ َ َ َِ َِ َّ ِ َ ِ ِ َسبيله وهو أعلم باملهتدينُِْ ْ َ ُ َِ ِ َِ ْ ُْ ِ ُ ََ َ ِ﴾F١E 
ِواليس احلق ممن ظلموا بدون أي ذنـب اإلعـادة يف هـذه الروايـات التـي ال ختـدم ابناءنـا  ّ

 .املسلمني بجميع الطوائف
א:אאאא

َيا أهيـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر و﴿ :قال تعاىل ٍُ َ َُ ِّ ََ َ َّْ َ َّ ِ َ ُّ َأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل َ ِْ َ َ ُ َ َ ََ ً َُ ْ ُ َ ُ
ٌلتعارفوا إن أكرمكم عند اهللاَِّ أتقاكم إن اهللا عليم خبري ِ َ ْ َ ٌَ ْ ْ َ َ َِ ِ َِ ََّ َِّ ُِ َْ َ َُ ُ﴾F٢E. 

ُإن القرآن الكريم هو املحجة البيضاء لنا وهو الدليل حيث, ينفي وبشكل قاطع هـذه  ُ
مني وـمـع إنـنـا نـقـرأ يف اآلـيـة الـظـروف اخلراـفـات املـسـتوردة ـمـن أـعـداء اإلـسـالم واملـسـل

ّ أن النـاس يرتاشـقون بـالتهم إبـان التخاصـم السـيايس ألن كـل “واألزمنة من نيينـا آدم
ال ـيـزال املتزمـتـون : يف اـحلـارض. فرـيـق يـسـجل ـعـىل اآلـخـر ـمـا يتهـمـه ـبـه يف ديـنـه ودنـيـاه

ويروجهـا ّواملغرضون يتنـاقلون الـتهم املسـجلة يف املـايض عـىل اهنـا حقـائق تارخييـة, 
ّمن العرب والفرس والرتك وغريهم, حتى لتكاد تقطع كل صلة رحم  نيّ الفيليُكردالأعداء  ّ

 والعرب وال خيلو أي جمتمع من انحرافات دخيلة, صـار ُكردال. دينية, إن مل تكن قطعتها
يف املبـادرة إىل إصـالحها والـتخلص منهـا  بسببها عرضة للتشهري والتحامل, واملصلحة

                                                 
 .٢٥اآلية: سورة النحل )١(
 .١٣اآلية: سورة احلجرات )٢(



 ٤٣٧  خرافات وقصص دخيلة بحق األمة الكُردية]:١٥[الفصل 

 

واهللا سـبحانه وتعـاىل أوعـد املشـنعني . الستمرار بأخطاء اآلخرين والتنديـد هبـاًبدال من ا
. ضـنيرتوما من سبيل للقاء اجدى من الـنرش واإلطـالع فتـزول ذرائـع املغ: بأشد العذاب

ًوانطالقا من هذه املفاهيم القويمة وحفاظا عىل األخوة اإلسالمية وحرصا عـىل احلقيقـة  ًِ
, وكان لعلامئنا األفاضل مواقـف نبيلـة يف مناسـبات اختلقهـا ْأن تشوهها النفوس السقيمة

وـمـن ذـلـك موـقـف الـسـيد حمـسـن . األجنـبـي واألـعـداء للتفرـيـق ـبـني أبـنـاء األـمـة الواـحـدة
 وهـم اخوتنـا يف الـوطن ُكـردالقال وكيف أعطي فتوى ملحاربـة ) قدس اهللا رسه(احلكيم 
 .م١٩٦٤ية يف عام ُكردالرة وارادت حكومة عبد السالم عارف وحزبه قمع الثو. والدين





 

 
 سادس عشرالفصل ال

  الفيليينكُردال اليومية لدى ةجتماعية العامالحياة اإل

١−אא 
 ٢٥/٤/١٩٤٦ بتـاريخ األربعـاءيـوم يف بغـداد  نيّ الفيليـُكـرد أول مدرسـة للتأسس

 )مهـدي حسـني(لسـيد اَعـني و,)عـيل حيـدر( برئاسـة احلـاجني الفيليُكردلل أةشكلت هيو
 .ًمديرا هلا
 املدرسة عىل ِكانت هذهواملعارف آنذاك الرتبية ومن قبل وزارة   املوافقةحصلتو

والسادس  والثالث والرابع واخلامس )هالدوكجي(منطقة ّقسمني الصف األول والثاين يف 
ِيف اجلهة املقابلة هلا, ثم أضيفت إىل هذه السـيد َني بعـد فـرتة عـو, املدرسة ثانوية مسائيةّ

ًمديرا جديدا )حسني الصيواين( البنايـة )يُكـردالأمحـد األمحـدي (احلـاج اشـرتى وقد  .ً
 امجـع األمـوال لنجـاح هـذ يف يف بغداد ُكردالسهم التجار أو .منطقة الصدرية يفالواقعة 

نتقلـت أثـالث سـنوات وبعـد  )نوخاس مراد( احلاج تهممقدموكان يف  املرشوع اخلريي
أول رئـيس وزراء للدولـة )عبـد الـرمحن النقيـب(بناية العائـدة للسـيد ال  املدرسة إىلِهذه

 .العراقية
ّاألهلية كل مـن السـادة ّالفيلية املدرسةة املؤسسة أوكان من بني أعضاء اهلي احلـاج :ُ

ّحممد مهـدي نيـازي, حممـد شـرية, إبـراهيم .  احلاج نوخاس مرادّأمحد حممد األمحد, ّ
اسم نريامن, احلاج عيل حيدر, املحـامي عبـد اهلـادي بشقة, شكر رمضان أمو, احلاج ج

ّواألساتذه كل مـن شـهاب أمحـد منيجـة ونـاجي عـيل سـلامن ّحممد باقر مال نزر, مهدي 
 يف تثقيـف وتعلـيم ًا كبـريًا املدرسـة دورِ هلـذهكان .ورستم وابوشوان وابو داود األفاضل

ّالشباب وأصبحت خالل اخلمسينيات والستينيات سنوات الكفا ّح والتحرير الوطني ضـد ّ
ًاجلهل واألمية وكانت ملجأ وجتمعا جلميع املثقفـني واملناضـلني مـن أطيـاف مكونـات  ً



 ٤٤٠ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

 املدرسـة ِهـذهالـديكتاتوري  النظـام ىويف منتصـف السـبعينيات ألغـ F١E.الشعب العراقـي
 م ٢٠٠٣يف عام و. النموذجية

بمذكرة إىل  ّالفيلية ُكردالقدم نخبة من من الطاغية صدام املقبور أبعد حترير العراق 
 ُكـردالمـدارس (سـم أوحتـت  ّالفيلية السيد وزير الرتبية للموافقة عىل إعادة فتح املدرسة

 عـىل إدارة َة تربويـة مؤقتـة مرشفـةأوقد متت املوافقة عىل ذلك, كـام شـكلت هيـ) ّالفيلية
كنه وفـرج  املدرسة من بعض األساتذة كالدكتور قاسم املندالوي والدكتورعدنان زنِهذه

ّاحليدري وحممد البـدري وصـادق عبـد احلسـني ومؤيـد داود يـار وأنـور هاشـم ورسـول 
الصيواين وأمحد احلاج األمحـدي وعـادل احلـاج وأمحـد نـارص الفـييل وعبـد احلسـني 

 ُكـردالمـن  ًن معلـاميـتم تعـني عرشالوزارة املوافقة من قبل حصول  بعدو.الفييل وغريهم
 .ختلفةالفيليني ومن األختصاصات امل

٢−אא
ًسنبتعد قليال عن األرهاصات واملتاعـب السياسـية واحلياتيـة لظـواهر اجتامعيـة قـد 

سنتحدث عن الرياضة التي تدهورت يف وقتنا احلايل مع األسف, والشباب ,طرأت علينا 
ًكان هلم دورا كبريا يف بناء العراق ً. 

ً قبل القائمني عىل هـذا املجـال فضـال ًسابقا حتظى باهتامم كبري من وكانت الرياضة
 ومـنهم  عىل الساحة آنذاك العديد من االبطال العـراقيني ظهرثمعن تشجيعهم وحتفيزهم 

لشـباب مـن خـالل متثـيلهم املرشف يف واَ وحققوا انجازات رائعـة للرياضـة  حيثُكردال
ـة ـة واآلســيوية والعاملـي ـة وفضــية و. البـطـوالت العربـي ـداليات ذهبـي ـة وأحــرزوا مـي برونزـي
جـالل , انـور مـراد: ُكـرد كان من بني الرياضـيني الوبمختلف االلعاب وعىل سبيل املثال

والكثري منهم تركـوا لنـا بصـمة واضـحة ,  واملالكم زبرج سبتيحممود اسد, عبد الرمحن
 جيدها يف حالة تردي ويعود هذا ةواملتابع للساحة الرياضية احلالي.عىل املشهد الريايض

                                                 
 .١٤ ص ١ج : املحجة البيضاء )١(



 ٤٤١  الحياة اإلجتماعية العامة اليومية لدى الكُرد الفيليين]:١٦[الفصل 

 

ـباب من ـدة اـس ـاألخص يف لـع ـي ترـعـى األنـشـطة الرياضــية وـب ـة الـت ـا اىل األندـي ـا, افتقارـن ـه
ـع املراـحـل إًفضــال ـعـن , الـسـنوات األـخـرية مهــال درس الرياضــة يف اـملـدارس وجلمـي

ًوعدم اكرتاثهم هلذه املادة قياسـا اىل السـنوات املاضـية, الدراسية حيـث كنـا يف تشـوق ,ِ
مهيئني ) درس الرياضة(دريس األسبوعيويغمرنا فرح وتفاؤل عندما يكون يف جدولنا امل

الشيقة واملتنوعـة,   وهلا فعاليتهاةِاملالبس اخلاصة هلذه املادة ومتتعنا بااللعاب الرياضي
ـاب الطــائرة ـل ألـع ـرة املنضــدة مـث ـدم, ـك ـرة الـق ـدان ,ـك ـه, , الســلة, الســاحة واملـي الكراتـي

 وتنشـط الفكـر العقـيل املالكمة, وحتى األلعاب القتالية وغريها ومن األلعاب التي تنمـي
اليوم تفتقر اوالدنا وفتياتنا اىل اللياقـة البدنيـة وهـذا حتصـيل حاصـل بسـبب .واجلسامين
وكانت هناك رحالت كشافة إىل املناطق األثريـة يف بابـل وسـلامن ) الرياضة(غياب مادة 

 .باك, ومنطقة الرستمية
٣−אא

 َ العـفـو عـنـد املـقـدره وحـسـن النـيـهةوا بـصـفـبـالفطره خلـقـوا ليتـصـف ّالفيليـيـون ـُكـردال
لـن تنفـع اليـوم يف  ةجيابيـإل واة الصـفات الطيبـِولكن هذه ستطاعاملوجتاوز املايض قدر 

لعـراق البلـد والشـعب هلـم يف امـا حـدث  تناسوا  حيث ان اجلميعة العراقيةسوق السياس
ـره ـوب ـعـىل اـم ـذي ذاق ا, ِاملغـل ـرين ـعـىل ألواـل ـام أـم ـن احلـك ـاة ـم ـدي الطـغ ـائفيني الـي ـط

حيبـون القصـص  فيلييـونالو,  املظلمـةالفـرتهِهـذه لوجتاوزنـا .سـتبديناملعنرصيني والو
ًواألفالم املرصية واهلندية القديمـة وخصوصـا احلكايـات والنكـات الفكاهيـة والنـوادر, 

ًطا من الراحـة والقيـام بـروح الدعابـة والضـحك وتـداول سًوهم جيلسون معا ويأخذون ق
ّعهم وهم يتفننون يف الرسد والنقـد كـل مـن يـؤذهيم أو يتصـدى هلـم النكات وهي من واق

 للسخرية والتنكيل ةي عرضُكرداللضعيفة الذين جيعلون رغم ظالمية الكثري من النفوس ا
بالعلم واملعرفة  يف مرص الذين تراهم يتفوقون) الصعايدة(ًهبم خالفا للرشع والعرف مثل

 . اخلياليةوالشجاعة وأوالدهم الصغار يعشقون القصص
أي  )عه ىل خوسه خـور( بإسم  توجد شخصية هزلية,هريليف الرتاث الشعبي الك و
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 ,سـبابألتفـه األ حيـزن ُوعيل هذا مغرم باهلموم ويرضب به املثل النـه, )عيل املهموم(
حـدى إرضاب عن الطعام ويف إلول من اكتشف فن اأ ُنهأي أبى تناول الطعام بعد ذلك أوي
 ُن جـارهأال إ ا دجاجـة ورزُ فطبخت له زوجته,ُعادته غري عىل اًرشحمسيات كان عيل منألا

 ولكـن ,ُمامـهأ َ الدجاجة املحمـرةُ وضعت زوجته.ُ من تناول طعامهُن حيرمهأبى أاخلبيث 
ل عـيل, فقـال أمـا احلكايـة يـا جـار? سـ!حلقنا يـاعيل إ :اجلار دق عليه الباب وهو يرصخ
 فقـال اجلـار ,عـيل لأسـ ? يضـريك مـن ذلـكوما الذي ًاجلار, لقد ولدت محاريت جحشا

مـاذا وقال  ,تذوق هذا الطعامأ واهللا لن : فقال عيل?ولكن اجلحش ولد بدون ذيل: بخبث
 .وهكيف سيخرج,لو سقط اجلحش يف حفرة

٤−אאאא
 تولـد يذيـة يف بغـداد هلـا األثـر الكبـري يف الـوعي الـذايت الـُكردالاملناطق الشـعبية 

ًتدرجييا من عمق تارخيها ويستطيع أبناء هذا الشعب من إدراك الوقـائع التارخييـة ألمـتهم 
من خالل دراسة الواقع, ولفهم مسرية النضـال والكفـاح الطويـل يف بالدهـم العـراق عـرب 

 .عقود من الزمن قبل تأسيس الدولة العراقية
عكـد (وبـاب الشـيخ )فـاحشـارع الك(هـي يف بغـداد ُكـردالسـكن فيهـا يالتي األحياء 

الفضل, اجلنايب, ابوسيفني ,ورساج الدين,الصدرية الشورجة التجارية, التسابيل )االكراد
) أزقـة(وهنـاك ني, ي ساحة النهضـة, الدهانـة الصـدرية, القشـل, العوينـة البتـاو,الكوالت,

حمصورة بني هذه املناطق التجارية معروفة مثـل سـوق الغـزل التجـاري املعـروف قـرب 
 يف توسـيع بغـداد ًا كبـريًاي يف بغـداد كـان لـه أثـرُكردالد اخللفاء التارخيي والوجود مسج

وصـدر ) اجلميلـة(و ) العقـاري(ّألنه يف الستينيات مل يكن هناك شـارع فلسـطني ومنطقـة 
ِ يف مدينة الثـورة, ألن أكثريـة السـاكنني يف هـذه ُكردالّالقناة, ومنطقة السنك, ومنطقة حي 

 .ُكردلااألحياء هم من 
ْي الفـييل حـدث وال حـرج ويـذكر ُكـردالأمـا يف املحافظـات العراقيـة فـأن الوجـود 

ـاب  ـة(كـت ـداد القديـم ـتاذ الـعـالف ص ) بـغ ـة ُكردالـعـن الشخصــيات .١٤٥ُاألـس ـةـي , ّالفيلـي
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 .واألحياء الشعبية والعادات القديمة عند البغداديني
٥−אאא 

,مما داخلية واخلارجيـةإىل معاناة مزدوجة يف خضم الرصاعات ال نّالفيلييو تعرض
متـازوا هبـا ضـمن املسـرية وأهنـم أ,جتامعي والسيايسألأضفى عىل تارخيهم ووضعهم ا

 .التارخيية
مـن جهـات العراقيـة  تهم وحماولة طمس هويً ونكراناً وهتميشاًلقد واجهوا اضطهادا

لشيعي ووجود العتبـات الشـيعية املقدسـة وبسبب كون العراق عاصمة املذهب ا َخمتلفة
وادي الرافدين  فأن بالد. ًيف هذا البلد ونظرا لألرتباط العقائدي الوثيق والعميق باملذهب

ِ لألقامـة فيهـا إسـتنادا إىل هـذه األسـباب ُكـردشكلت تربة خصبة وأرض رحبـة بالنسـبة لل ً
إىل العراق قـد ّ لرستان من ّلييونالفي هجراتَّ أال وهي أن ,ليةْيمكن أن نستنبط احلقيقة التا

َوهذه احلوافز الروحانية جتعل مـن األنسـان . تعود إىل فرتات أقدم من القرن التاسع عرش ِ
ي تـالفعاليـات الدينيـة الهـذه وكـل .ِنتامئه الطبيعي إىل بـالد وادي الرافـدينإالفييل يشعر ب

كـالنجف  ,ا املقدس هي عالمات حب ووالء لألرض التي احتضنت تراهبُكرداليقوم هبا 
ً والتي هي بمثابـة قبلـة ’ني العسكرينيربالء املقدسة والكاظمني واإلماماالرشف وك

هـتامم باملراسـيم السـنوية لعاشـوراء, قامة احلسـينيات واإلإّوعرب نشاطاهتم الدينية و.هلم
 ّوأداء السفرات اجلامعية لألماكن املقدسة يف املناسبات الدينية مـن جانـب آخـر, يـؤدي

ـونال ـد النـبـي وـهلـم  ّفيليـي ـارت األربـعـني وموـل ـة األـخـرى مـثـل زـي ُمجـيـع الـفـرائض الدينـي ّ
ـدفن  ـون ُكــردالمســاجدهم وحســينياهتم اخلاصــة وـي ـة النجــف  ّالفيليـي ـاهم يف مديـن موـت

 .األرشف
بدأت الصـحوة اإلسـالمية الشـيعية السياسـية  إيران ّوبعد انتصارالثورة اإلسالمية يف

ّيف احلركـات اإلسـالمية الم السـيايس يف العـراق ممثلـة عىل سطح األرض وظهور اإلسـ
, )ّاملجلس األعىل للثـورة اإلسـالمية(و) حزب الدعوة(و) ّمنظمة العمل اإلسالمي:(مثل

ـة الـشـيعية وبضــمنهم ـاء الطائـف ـرية ـمـن أبـن ـداد كـب ـذه التـطـورات اىل إنـجـذاب أـع  ِوأدت ـه
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 .إىل تلك األحزاب ّالفيلييون
ّباملـذهب الشـيعي والقيـام بفعاليـاهتم الدينيـة بشـكل نشـط  ّالفيلييون ُكردالوارتباط 

نخراطهم يف املجتمع العراقي وما يقومون به من نشاطات يف هذا إوحيوي هو دليل عىل 
 .املجال وهو إعالن حبهم ووالئهم للعراق

٦−אא
 الكثـري مـن  فيهـاُكـردالترضب عند مجيع األمم والشعوب القديمة منهـا هناك أمثال 

 مـا ًاملعاين السياسية واحلكـم وروح الفكاهـة واخلفــّة وهـي كلـامت مضـيئة هلـم وعـادة
قبـل . كس جتارب أجيـال متعاقبـة وقيــّم الشـعب الـذي تنطلـق منـه فلسـفته يف احليـاةعنَت

لنتعرف عىل معنـى املثـل الـذي لـه  ّالفيلية يةُكردال الباقة من األمثال ِاخلوض يف ثنايا هذه
 :ِمعنيان
ُ مثل كلمـة تسـوية, ومثلـه يقـال املثل يف اللغة يعني املثول والتصور أو النصب − ١ َ َ

ُشبهه واملثل ما يرضب به من األمثال ومثل اليشء صفته َ 
 صطالحألاملثل يف ا − ٢

 ليبـني أحـدمها وجـه شـبهًعبارة عن قول يف يشء يشبه قوال يف يشء آخـر بيـنهام هو 
ذ الوحيد الذي يستخدم للتعبـري عـن كـالم مقصـود بشـكل َاآلخر ويصور واملثل هو املنف

. حاسيس الناس عىل خمتلف مسـتوياهتمأ ليعرب عن ً غالباِ عليهىُبسيط ومجيل حيث يطغ
 ً, فمـثالا حسـب العـادات والتقاليـد والبيئـة التـي ينشـأ فيهـِ وكلامتـهِخيتلف املثـل بطابعـه

ُ بحيـاة البحـر مـن حيـث ًصـبوغةالشعوب التي تعيش يف السواحل واجلزر تكون أمثاهلا م
طرق املعيشة والكسب, وهكذا بالنسبة للشعوب التي تعـيش يف الصـحراء والتـي يطغـى 

 .ّعىل أمثاهلا صفات البادية بام فيه من التنقل وحتمـل املصاعب
ُوالشعوب التي تعيش يف املناطق الزراعية حيث يطغـى عـىل أمثاهلـا طـابع الزراعـة 

 ً األمثال ليسـواواّمؤلفو. ستقرار ونظرة التفاؤل للمستقبلألاة اواحلراثة التي تستوجب حي
 ما ً وغالباً أي شخص تلقائياِملثل ينطق بهافوالكتاب  اءًناسا معروفني ومشهورين كالشعرأ
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ِيكون رد فعل كالمي للظرف الذي يعيش فيه  ليخـرج بأنسـق ِ واحلدث الذي يقع يف حينـهّ
 ًواألمثال تنتقل بصورة سهلة عرب األجيال نظـرا .الكلامت وأوضحها للتعبري عن املقصود

سـتفادة ألا الختصارها وظرافتها وحسن التشبيه فيهـا وتكـرار املناسـبات التـي يسـتوجب
 ًى لنا منهم األمثال حمفورة يف ذاكرتنا نتناقلها غالبـاٌمنها, فكم من أجيال اندثرت ولكن بق

ن ـمـن إي ـفــُكـردال ـشـعبنا ًوخاـصـةكاـهـة يف تعاملـنـا ـمـع بعـضـنا, ٌـضـفاء ـجـو اـملـرح والفإل
 عانـاه هـذا ّضفاء جو املرح والفكاهـة واخلفـــّة بـالرغم مـن كـل مـاأ هو ِمميزات جمالسه

 .لبالدنا الشعب األصيل من مصائب وخاصة يف تاريخ احلكومات الدكتاتورية
 يـةُكردالاللغـة  ومنهم ال جييدون ًاطالقإجييدون اللغة العربية الذين  ُكردالَّإن أغلب 

 األمثـال ِالتعريب التـي قامـت هبـا احلكومـات املتعاقبـة والسـبب أن هـذهبسبب محالت 
 ُ واألمثال بشكل جمموعات حسب احلروف األبجدية مع العلـم أنـه.لريةتتواجد باللغة ال

خـتالف يف بعـض ألنـام يـتلخص اإ بني تعابري العشـائر املختلفـة وليس هناك فرق أساس
 .احلروف فقط

 "ّالفيليـة"ي وباللهجـة الدارجـة ُكـردال الشعبية السائدة يف الوسـط  األمثالِهذهومن 
 :شعار لدى األمم األخرىألوذكر شبيهاهتا من األمثال واوالتي اختزنتها ذاكريت 

ئايم بى والت جـه لـه : (? معناها وبال سيقانإنسان بال وطن مثل طائر بال جناح − ١
 )وه رى بس بال وبا

 .ِالقة هذه القيمة بشخصية املواطنيقال يف بيان قيمة الوطن وع
 )والت كي خوداى د ياره (:واألصل. مثل البلديالوايل  − ٢
ّلكل ظامل له يومه − ٣ ُ  )هر ظاملي روزى لبني ا جه ي(:واألصل. ِ
 )ّخودا حق كه س بايام ل نيه كه(:واألصل. ّال يضيع اهللا حق أحد − ٤
نـه جـم مـنيل نـه هيوشـيم يـا  (:واألصـل. تذهب إىل منديل وال تقول يا عـيلال  − ٥
 ).Naeem a manali nahivsem yaa(.)عيل

 تـره ما لكه نو ار بـه(:واألصل. املكان اجلديد والنظيف, أفضل من شهر الربيع − ٦
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 Malga nuar behtara(تراسـت  جا يكاه نو وتازه از فضل هبار بـه. معناها)ار بهه د

da bahar.( 
  له ده مراست قسيه(:واألصل. واه املجانني?من افولو خذ احلكمة واملوعظه  − ٧

 ).Qassye ras da ademe lewa bashno)(وه يوه بشنل
 ّلو اختذتك كصديق يل, فسوف تنتزع حتى جلدي−٨

نه كيـه وبـوس  (:واألصل. يقال للشخص اخلبيث الذي اليـُصلح مهام عملت معه?
 ).بو وه نه دشمه ودودس بووه

 ْويريد أن يشوي دجاج وكباب عىل نار احلريق?واحد بيته حيرتق, وواحد جاء −٩
 ).يك اكر جيكو د ما ل, يك مليو جك دى دورشان (:واألصل

ّح الديك ومل نسمع صـياح الـديك ال يـأيت النهـار يقـال لألشـخاص يإذا مل يص−١٠
  .الذين يتعللون للعمل

 ).ً ه شري نه قـ? لني ديه ر روژه ونيه وڵئه ر كه(:واألصل
ً أن تبقى عزيزاْإن كنت تريد−١١ ً, أما أن متوت أو تبتعد أي تسـافر أو تعـيش بعيـداْ ْ ?

ه رخوازي عه زيز بوي يـا بمـري يـا (:واألصل. ًيشري آلی معزة الشخص عندما يكون غائبا
 ).ًد? ر بويت
فكر واحد, فأنا عندي فكر ونصف أي أكثر منك? أنا أذكـى منـك إذا كان عندك −١٢

َئه ر تو فكري ديري مه فكر ونيمي ديرم (:واألصل. ويل جتارب أكثر منك َ.( 
ْإذا صـعد املجنـون عـىل الشـجرة فاألفضـل لـك أن تنـزل أنـت? أي ال تـعـرض −١٣

 .نفسك إىل اخلطر
 ).رئه ر ليـَوه چگه گژ دار, تو بياو خوا (:واألصل

ْحتى لو أصبح كله من نار فـال حيـرق أحـد? يعنـي أنـه ضـعيف وال يسـتطيع أن −١٤ ّ ّّ
 .ًيؤذي أحدا

 ).َئه ر بوگ وه ئاگر هه م كه سی نيه سوزين (:ألصلوا
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ًإن كنت سارقا بحق, فأن الليايل الظلـامء كثـرية? إن كنـت بحـق مـاهرا−١٥ ْ ً ّْ  ً ونشـيطاّ
 ).ئه ر تو دزيت تيه ريكه شه وفريه س (:واألصل. مامك كثريةأفأن املجاالت املفتوحة 

ـ−١٦ ـط وال تـت ـك فـق ـك بعمـل ـاحرث لنفســك? علـي ـت حــارث ـف ـأمور ْإن كـن دخل ـب
 .اآلخرين

 ). خوه ت بزه نڵ زه ين, يبڵئه ر يب(:واألصل
 .,? أي ال يفهم ما أقول له, فقط هيمه كالمهُحلبهإأقول له ثور, يقول يل −١٧

َ نرييگه ئ? يش بوشه ييبئـ? شمه (:واألصل ً ََ َ.(F١E 
ّـ أعلم إنه سم األفعى لكن ليس يل بد ١٨ ارم چـر ن ه خـومي گـئـ زانم يـ زهر ماره د(ّ

 ).اراچنا
٧−אא

 .F٢E)َّإن احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة(÷قال رسول اهللا
َسـالمية ويف داخلهـم عقيـدة راسـخة ويف قلـوهبم إنـتامء اإلحياهتم  ّالفيلييون ُكردلل ّ

ًديني قوي, وعند جميئ مناسبة إسالمية له أثـارا معينـة إنطالقـا مـن قـول اهللا تعـاىل ً ذلـك :(َُ
 ).٣٢سورة احلج اآلية )(ّن يعظم شعائر اهللا فأهنا من تقوى القلوبوم

 وعند جميـئ ذكـرى “ستشهاد اإلمام احلسني بن عيل اوالفيلييون يعزون ذكرى 
ِفاجعة كربالء يف حمرم احلرام يعظمـون هـذه املناسـبة ويتعلمـون منهـا الـدروس والعـرب  ّ

ـدم ـعـىل الـسـيف ّوالصــرب وكـيـف اـنـترص اـل ّات اـلـرفض ضــد الـظـاملني ويرفـعـون ـشـعار. َ
َواملتكربين الطغاة ويلبسون السواد الذي يـوقظ يف قلـوب النـاس تـذكرة العـزاء واحلـزن 

ِإن هذه الشـعرية مرشوع . ِستزادة مما يلقيه اخلطيبّواحلضور يف املجالس احلسينية واإل َّ
ٌإنساين وإسالمي ال يمكن جتاوزه ال ترقى ملعنى الكارثة التـي حلـت بأهـل البيـت  وسـيد ِ

                                                 
 .٤٣١ومتدهنا املتأخر, ص  إيالم :أيراج أفشارسيستاين )١(
 .١٥٥−١٠١السمطني ص , وكتاب جتدد يف فرائد ٦٢−١عيون أخبار الرضا ص )٢(

ّوذكر هذه األحداث الشيخ حممد اهلنداوي  .٢٠٨−٢٠٤جممع مصائب أهل البيت, : ِ
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ّ, ومل تنطلق املدرسة احلسـينية مـن نقطـه فـراغ يف “شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني 
وإحياء الشعائر بمختلف الوسائل واألساليب اإلسالمية . التاريخ وهلذا ينطلق هذا الوعي

 . والفكرية واألدبية والثقافية ألمهيتها يف الوسط اجلامهريي
ّولوال هذه املآتم احلسينية اخلالده ّ حتى هذا اليوم ملا “ التي تقام لسيد الشهداء ِ

استطاعت تلك الثورات العظيمة يف التـاريخ أن تفـتح املجـال ألهـدافها السـامية الكبـرية 
وملا زالت احلكومات الظاملة مثل حكومة بني أمية والعباسني وحكومات تلتهـا وورثـت 

 . أنحرافها
َة لـو درجهـا التـاريخ يف صـيغة َصـالحية ناجحـإَنسـانية او إَ كأي حركة “ِوثورته  َ

َحادثة وقتية مل تقدر عـىل إحـراز مكاسـبها الكثـرية ّوإنـام قـدرت يف املـايض وتقـدر يف . َ
ًم اخلالده وتوارثوها جـيال عـن تَاملستقبل نابضه يف قلوب املؤمنني األحرار بواسطة املآ َ

َجيل, وأن ثورته عاملية أممية خالدة تعالج مجيـع مشـاكل العـامل العسـ َكرية واألقتصـادية ِ َ
ِمـن هـذه الثـورة وفلسـفتها  ّالفيلييـون ُكـردوقد استفاد ال.  املصريية جلميع األمماوالقضاي

ّوأهــدافها وأبعادهــا ويقيمــون املجــالس احلســينية يف العــراق ويف الــدول األســالمية 
 .واألوربية

٨−אא
ـيم أـصـول اـلـدين واحلـسـينيأـصـبح املنرب ـالفكر اإلـسـالمي َ مدرـسـة لتعـل التثقـيـف ـب

ًومنصة لإلصالح األجتامعي وأحيانا السيايس َ. 
 : عىل القيام بنوعني من املجالس اوألّالكرد الفيلييونوقد دأب 

املجالس البيتية وهي صغرية يـدعو فهـا صـاحب البيـت إلحيـاء ذكـرى أيب عبـد اهللا 
و يـوم األربعـني, ّ خالل األيـام الـعرشة مـن شـهر حمـرم ويـوم العـارش منـه أ“احلسني 

ّوتقام يف ذكرى عاشوراء ويوم األربعينيه من كل عام مواكب العزاء وتصور مشـاهد ذلـك  َ
واللطـم  اليوم احلزين من حرق اخليام وما شابه ذلك من البكـاء واحلـزن ولـبس السـواد,

ومتثيل فاجعـة الطـف )الرضب عىل اهلامات(عىل الصدور والرضب بالسالسل والتطبري
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ّاخليول ثم يسريون يف الشوارع واألزقة وهم يامرسـون أدوارهـم يف مرسح ُحيث يركبون 
ًرجاال ونساءا بشكل يقـرح القلـوب وجتـري الـدموع تأسـيا  ّالفيلييون ُكردمفتوح ويقف ال ً ً

ـة العظـمـى وبـعـض املواـكـب ال ـداد تتجــول يف ُكردباملصــيبة الـكـربى والفاجـع ـة يف بـغ ـي
 .الشوارع لزيارة املواكب األخرى

يتكون من جمموعـة مـن الرجـال الـذين يقومـون ) موكب اللطم(واكب هو وأول امل
بالرضب عىل صدورهم بأيدهيم عـىل إيقـاع صـوت النـائح أي الـرادود وهـو ينشـد مرثيـة 

ًوتعترب هذه املواكب من أكثرها إنتشـارا وشـعبية وتليهـا مواكـب “عىل اإلمام احلسني ً ِ
 .الرضب بالزناجيل والسالسل احلديدية عىل الظهور


אאאאאאא

وهم جمموعات يرتدون مالبس سوداء مكشوفة من الظهر ويرضبون السالسل, أمـا 
ُمواكب التطبري بالقامـات والسـيوف فتبـدأ املراسـيم منـذ الصـباح البـاكر, ليـوم عاشـوراء 

ـا ـة بالـسـيوف والقاـم ـوم املـعـزون حـيـث برضب رؤوـسـهم احلليـق ـا ُويـق ت وحيــدثون فيـه
 . ًجروحا خفيفة تسيل الدماء منها عىل الوجوه واألكفان البيضاء التي يرتدوهنا

ّوترفع املواكـب االعـالم والبيـارق يتقـدم كـل موكـب جوقـة مـن أصـحاب الطبـول 
والصنوج واألبـواق, فيقرعـون الطبـول والصـنوج, وينفخـون يف األبـواق, بقـوة وعنـف, 

 إىل ُكـردوعند أنتهـاء صـبيحة يـوم العـارش يتوجـه ال) نيياحس(وهيتفون من صميم القلب 
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ُ حيـث “يعزون اإلمام  ّالفيلييون ْ واملعتاد أن موكب“مدينة اإلمام موسى الكاظم 
ّوأول . ُتبدأ مواكب مدينة الكاظمية بمسريهتم الكربى منذ الصباح الباكر عند صالة الفجر

, ‘لتطبـري يودعـون اإلمـامني  وبعـد اإلنتهـاء مـن مراسـيم اُكـرداملوكب خيـرج هـم ال
ـاء  ـي أحــدثت أثـن ـة لتضــميد بعــض اجلــروح واخلــدش الـت ـذهبون اىل األســعاف أولـي ـي

) الكـفــاح(ويف بـغــداد ـتــرى الـشــوارع واألزـقــة وـضــواحيها وباـلــذات ـشــارع ,التطـبــري
ال .ُ حـيـث يطبـخـون اهلريـسـة والطـعـام ويوزعوـهنـا ـعـىل الـنـاسF١E,)عـكـد االـكـراد(منطـقـة

ّ العراق فحسـب وانـام تقـام املواكـب يف مجيـع منـاطق العـامل تقترص ذكرى عاشوراء يف
 .  الفيلييونُكرديتواجد فيها ال


אא

אא“אא
٩−אאא

ـة ومتســك اجل ـة األـم ـني يف توعـي ـاء واملثقـف ـامء واخلطـب ـدينها إن دور العـل امهــري ـب
ّوـبـالقيم اإلـسـالمية ـمـن ـخـالل املـنـرب واخلطاـبـة احلـسـينية حـتـى يومـنـا ـهـذا ـهـو دور كـبـري  ّ
ُواخلطابة هي أقرص طريق يمكن أن يعتمد الداعيـة لتحقيـق أهدافـه البنـاءة مـن بنـاء سـليم 

                                                 
 .١٠−٧املنتخب الطرحيي ص : فخرالدين الطرحيي )١(
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وإصالح فاعل وعىل خمتلف األصعدة, وهنا يمزج اخلطيب بني الفكر السـليم والعاطفـة 
َفالفكر مـا مل ينـد بـالعواطف الصـادقة فـال .  ومثل الفكر والعاطفة كالبذر واملاءالصادقة, ْ َ

أخـذوا دروس  ّالفيلييـون ُكـردوال. يقوى عىل رضب جـذوره يف أرض املجتمـع املسـلم
ِ وبثورتـه وشـهادته يف “ ال سيمى سيد الشهداء اإلمـام احلسـني ’ومواقف األئمة  ِ
ا وعلامءنا الواعون واخلطبـاء األجـالء يف صـفوف والتي رسخها فقهاءن. كربالء املقدسة

ٌوهـي رس مـن أرسار قـوة وديمومـة هـذا املـذهب الـذي , األمة, وهذا مـا يتميـز بـه أبناؤنـا
ِإال أنـه بقـي حيـا للتـاريخ وهـذه احلقيقـة مل تنتـه ألهنـا تعتـرب ,ِتعرض هلا طول هذه الفرتة  ِ ً ّ
ِ يف وصيته “ يصفه اإلمام عيل و ّتدور يف ذهن كل إنسان,, َحرارة يف قلوب املؤمنني

 : “البنه اإلمام احلسن 
 .خرة ال للدنيا وللموت ال للحياةّأعلم يا بني إنك خلقت لأل

والتي رسـخها العلـامء الـواعني مـن املثقفـني اخلطبـاء األجـالء يف صـفوف األمـة, 
ض عـىل ّ رس من أرسار قوة وديمومة هذا املذهب الـذي تعـرو وهُكردال ويتميز هبا أبناؤنا

 .ستئصال العديدةالتاريخ ملحاوالت اإل طول مراحل


אאאא’
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ِإال أنه بقي حيا قويا لـه اتبـاع يف كـل بـالد الـدنيا وهـذه الفاجعـة الكبـرية لـه األثـر يف  ّ ُ ً ً
ِ ألهنا تعترب أكرب ملحمة يف التاريخ وهذه احلقيقة حدثتُكردقلوب ال ً عامـا مل ١٤٥٠ قبل ّ

ًينتهي الهنا حرارة يف قلوب املؤمنني لن تنطفي أبدا ّ.F١E 
١٠−אא

 .﴾ك راضية مرضيةّرجعي إىل ربإيتها النفس املطمئنة أيا ﴿: وبقوله تعاىل
ًأوال ْفام هو املوت? وهل يمكن التخلص منه? وكيـف ينبغـي أن نفكـر فيـه وكيـف : ّ

 ـُكـردـنـذكر لـكـم بـعـض ـعـادات ال. قبلنا بـعـد, وـهـذه األـسـئلةنتعاـمـل مـعـه? وـمـاذا ـهـو مـسـت
 :يف هذه املناسبات ّالفيلييون

אא
ُيضعون امليت عىل فراشه وجيعل وجهه وباطن رجليه نحو القبلة ِ.F٢E وعنـدما يلفـظ 

ـل  ـاء بالبكــاء والعوـي ـامت األخــرية أي قطــع أنفاســه األخــريه يأخــذ األهــل واألقرـب ُالكـل
 .ويقرأ أحدهم دعاء العديلة. لنحيب, ويقرأون القرآن الكريم لهوا

א
. باملـاء املخلـوط الكـافور.باملـاء املخلـوط بالسـدر.ويغسل امليـت ثالثـة أغسـال

ًوالغسل وأجب عـىل كـل مسـلام ومؤمنـا.باملاء اخلالص ً ُ والشـهيد الـذي يقتـل يف حـال , ُ
ًثم التحنيط رشعا هـو جعـل الكـافور فيوضـع .ِ بثيابهِاملعركة ال يغسل ويصىل عليه ويدفن ُّ

موضع سجوده أي يف اجلبهة والكفني والعينني والركبتني ورأس إهبامي الرجلني وإن زاد 
 . فعىل الصدر وحتت االبط

א
 .األزار,جيب تكفني امليت املسلم يف ثالثة قطع املئزر القميص

                                                 
 .يف املجتمع له األثر الكبري يف بناء املجتمع“ّالتجارب الشخصية يف دور املنرب احلسني  )١(
 .٥٨٣ ص ٢نة البحار,جملد سفيمستدرك : الشيخ عيل النامزي )٢(
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والقميص جيب ان يسرت البدن . ة إىل الركبتنياملئزر جيب ان أطراف البدن من الرس
ِواألزار جيب ان يكون طويال بحيث يمكن شده من طرفيـه . من الكتفني اىل نصف الساق ً

هنـاك جنـازة يسـعون إىل محـل  ّالفيلييـون ُكـردعنـدما يسـمعون ال. ِبعد ان يلف فيه امليت
ء واجلـريان, أمـا النسـاء النعش عىل األكتاف, ويكون أكثر املعزين من األقرباء واألصدقا

ْاللوايت يقفن يف الصف اخللفي يبكني ويلطمن عىل الصدور ويلبسن السواد وهي عالمة  ْ ْ
ُإذا كان امليت شابا مل يتزوج, يأيت أصدقاءه وفرقـة مـن الطبـول عالمـة عـىل أهنـا . احلزن ً

َزفة عرسه ويكون موكب التشيع حماطا بجمع وهم يرصخون وينـدبون ويـذكرون أعام ً ً ِلـه ِ
اخلرية, فيام يقوم األهل وخاصة النساء بشق جيوهبن واكاممهن وينرشون فـوق الـرؤوس 

وعند خروج اجلنازة مـن املنـزل, ترفـع وتنـزل ثـالث مـرات هـي عمليـة . الطني والرتاب
ُفيأخذونـه إىل مقـربة وادي السـالم يف النجـف . ّوداع البيت األول والذهاب إىل بيت آخر

 جتـب الصـالة عـىل امليـت بعـد F١E.اء واألجداد وكبـار العظـامءُاألرشف حيث مدفن اآلب
ِتغسيله وحتنيطه وتكفينه يصلون عىل اجلنازة من قبل اإلمام توضع اجلنازة عىل األرض,  ِ ِ ِ

يراجـع :وهناك تستحب يف الصـالة عـىل امليـت عـدة أمـور, ِويكرب عليه بخمس تكبريات
 .األحكام الرشعية

ً أسـتجابا مؤكـدا نقلـه إىل األمـاكن املقدسـة جمـاورا يستحب ّالفيلييون ُكردولدى ال ً ًّ
كام يقوم أهل بيته وأقربائه بإقامة التعزيـة, وإقامـة . مقام نبي أو إمام معصوم أو ويل صالح

جمـلـس اـلـرتحم لـقـرآءة الـقـرآن الـكـريم ـعـىل روـحـه واألطـعـام يف الـيـوم الثاـلـث والـسـابع 
 .واألربعني ورأس السنة

اكي عىل امليت املؤمن وإنه من بر ألقربائه والرحم وحيـرم كام يستحب البكاء والتب
وتـردد النسـاء يف جمـالس العـزاء  F٢E.نتـف الشـعور وشـق اجليـوب عـىل غـري األب واألم
) واء واء ئوئـو ئوئـو ده ئـو ()رؤاملـ( ًاخلاصة هبن أشعارا بكائية موزونة وبشكل مجاعـــي

                                                 
 .٤١٤شجرة طوبى, ص :ّحممد مهدي احلائري )١(
ّحممد عيل الطباطبائي كتاب قبسات من القوانني الرشعية, ص  )٢( ّ٦٥. 
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 بيتخرى الال وتكمل أرشعالمن ّاألول احلارضات البيت  وجوداتُحيث تنشد إحدى امل
ًالثاين منه ثم تردد كافة احلارضات من النساء األنشودة احلزينة معا ّ. 

א
ُـجيـب أن ـيـدفن املـيـت بحـيـث ال تـنـترش رائحـتـه وال ـتـتمكن احليواـنـات ـمـن إـخـراج  ْ

ْجسده وإذا خيف أن خيرجه حيوان يلزم أن يبني القرب باآلجر وما يشبهه ويستحكم ا ُْ . لبنـاءِ
ِجيب ان يوضع امليت يف حال الدفن عىل جانبه االيمن بحيث يكـون مقـدم بدنـه صـوب  ِ

 F١Eْوقبـل أن يغلـق اللحـد يرضب الـدفان بيـده اليمنـى عـىل منكـب امليـت اليمنـى,. القبلة
َويضع يده اليرسى عىل كعب امليت اليرسى ويقرب فمـه مـن أذن امليـت وحيركـه بقـوة ُ ُ ِ .

إسـمع إفهـم يـا فـالن بـن فـالن, ويـذكر : ُامليت ويقول له ثالث مراتويبدأ اإلمام بتلقني 
ًأسم امليت وأسم أبيه, مـثال لـو كـان أسـم امليـت حممـدا وأسـم أبيـه عليـا يقـول امللقـن  ًِ ِّ ً

 F٢E...هـل أنـت عـىل العهـد(ّثم يقـول : ّثالث مرات إسمع إفهم يا حممد بن عيل) اإلمام(
اريخ املـوت ويكتـب حكمـة أو آيـة مـن ويكتب عـىل حجـر مـن مرمـر أصـيل وأسـمه وتـ

 وأن يصب املاء عىل القرب, وأن يوضـع احلـارضون بعـد الفـراغ مـن رش املـاء F٣E.القرآن
أنـا (يوضعون أيادهيم عىل القرب مفرجني أصابعهم, ويغمسوها يف الرتاب ويقرأون سورة 

اللهـم جـاف (:سبع مرات, ويستغفروا للميت ويقرأون هبـذا الـدعاء) انزلناه يف ليلة القدر
َاألرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منـك رضـوانا واسـكن قـربه مـن رمحتـك مـا  َ َُ ًُ َِ ِ

وعند األنتهاء من الدفن يستحب تعزية ذوي امليت, وهكذا ). "تغنيه عن رمحة من سواك
 .ّأهل املنطقة يرسلون الطعام إىل أهل بيت امليت ملدة ثالثة أيام

                                                 
 .٢١٣ص٦٢١املسائل اإلسالمية املسألة : ّحممد الشريازي )١(
 .٢١٩املسائل اإلسالمية ص : ّحممد الشريازي )٢(

ًصاب أحد, أو نتفت شعرها وجب عليها أن تعتـق عبـدا, أو تطعـم عرشة إذا خرمشت املرأة وجهها يف م ْ
ِفقراء أو تكسوهم وهكذا إذا شق الرجل جيبه أو مزق ثيابه يف موت زوجته أو ولده ِ ّ. 

 .٢١٧ −٢١٦ص . املسائل اإلسالمية: ّحممد الشريازي )٣(
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َثر مراسيم العزاء وحيرضون مجيع أهل املحله أو القرية أن دور اجلريان هو هتيئة أك َ
ِويأيت من يمثل العائلة أو شـخص مـن قـبلهم يقـف األقربـون عنـد بـاب املسـجد كـاألب 
ْوالعم واألوالد وكبار السـن ويلبسـون السـواد حتـى يعـزوهنم, ويف اليـوم الثالـث قبـل أن  ّ

وعنـد ) سه روزانة(وم الثالث َيذهب املعزون حيرضون وجبة األكل للجميع ويسمونه الي
ويقيمـون الفاحتـة ). يسمونه چللـه( يوم ٤٠ّأنتهاء هذا اليوم تبقى املصائب مستمره ملدة 

 أيـام ويقـرأون القـرآن ويـأتون بأحـد اخلطبـاء ليـذكرون ٣ّيف املنازل أو احلسينيات ملدة 
 ).امليت( وهيدوهنا إىل روح املرحوم أي “مصيبة اإلمام احلسني 

א 
ْوعند انتهاء الدفن ورجوع املشيعني إىل منازهلم يويص كل واحد األخر أن ال ينسى  ّ

 :ِصالة امليت يف ليلة دفنه وتسمى صالة الوحشة وهي ركعتان وكيفيتها هي
ْأن تقرأ يف الركعة األوىل بعد احلمد آية الكريس مرة واحـدة ويف الركعـة الثانيـة بعـد 

ّاللهـم صـل عـىل حممـد : ول بعد التسـليم مـن الصـالةاحلمد سورة القدر عرش مرات وتق
ـول  ـالن وتـق ـرب ـف ـث ثواهبــا إىل ـق ـت(ّوآل حممــد وابـع ـالن أســم املـي ـول ). مكــان ـف ويـق

َُخيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار(تعاىل َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ْ ُ ْ َُّ َ ً َ ُِ ِ َ َ  ).٣٧النور)(َ
ًالغذائيـة, أحيانـا ّويقدم أهل اخلري وامليسورون يـد العـون ألرسة الفقيـد مـن املـواد 

ّوتبقى العائلة مفجوعة ملدة سنة وتبقى تتقيد بإقامة مراسـيم . يقدمون هلم مبالغ من النقود
ّاحلزن واحلداد ويلبس الرجال والنساء السواد ويبتعدون عـن مظـاهر الفـرح واللهـو, فـال 

ربـاء ًيزوجون أوالدهم وال بناهتم خالل سنة إحرتاما للميت, ويستحب هـذا األحـرتام ألق
ًامليت واجلريان فإذا جاء أحد خاطبا إلحدى بنات املنطقة يـأيت أهلهـا يطلبـون الرخصـة 

َمن عائلة الفقيد وهـذه العمليـة هـي مـن أصـول اجلـريه وعنـدما تـنقيض سـنة كاملـة عـىل . ِ
الوفاة, ويقرب موعد مناسب لألفـراح أو الـزواج, تقـوم النسـاء الكبـريات يف السـن رشاء 

َيلة وغاليـة ويقـدمنٌها لـألرس الفقيـد إلخـراجهم مـن دائـرة احلـزن, أفضل قطعة قامش مج َ
ُوعندما يأخذوهنا ويشكروهنم عىل ذلك فهو إيذان بالرىض وأسـدال السـتار عـىل صـفحة 
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. احلزن واألسى, ويعود أهل امليـت اىل ممارسـة حيـاهتم الطبيعيـة العاديـة كبـاقي النـاس
 F١E.ًالفقري طلبا للرمحة واملغفرة للميتواملالبس الباقية للفقيد يتصدق هبا لألسري و

אאא
ًوقد يستأجرون شخصا لقضاء العبادات التي يف الذمة عن امليت ولو تـربع شـخص 

ُللميت دون أجرة وأن يؤجر الشـخص نفسـه ألداء بعـض األعـامل املندوبـة  ) املسـتحبة(ْ
ًنيابـة عـن األحيـاء ) عليـة السـالم( وقبـور األئمـة الطـاهرين ÷كزيارة قرب النبي األكـرم 

ُوهيـدي ثوابـه إىل األمـوات أو األحيـاء ) ًتربعـا(ْوهكذا جيوز أن يقوم بالعمل املسـتحب 
بإتيـان الواجبـات كالصـلوة والصـيام ) ًتربعـا(ْوجيوز أن يقوم شخص بأجرة أو بـال أجـرة 

 .ِويأيت األجري بعبادات امليت يقصد ما يف ذمته. واحلج عن امليت
ًا ذكرته مجلة وتفصيال حول عقائدهم هي نفسها عقائد الشيعة اإلمامية متاماوكل م ً. 

                                                 
نفـس احلجـر ويـنقش يتمثل عىل شكل عمود طويـل مـن ) مرمر(ويوضع عىل قرب امليت حجر من  )١(

مثـال عـىل (ًعليه أسم امليت الثالثي وتاريخ وفاته, وإذا كان شابا يكتب بعض العبارات عـن شـبابه 
ِبـاألمس كنـت حيـا واليـوم حتـت الـرتاب... ًيا قارئا كتايب ابكـي عـىل شـبايب) ذلك ويرسـم عـىل . ً

رشف الـبعض مـن ُكتـاب قـرآن وقلـم وسـبحة وتربـه, وهـذا متعـارف يف مقـابرالنجف األ) املرمر(
األرامل ال يتزوجن إال بعد مرور سنة عـىل وفـاة زوجهـا رغـم أن عـدة املتـويف عنهـا زوجهـا أربعـة 

ْأشهر وعرشة أيام وإذا أرادت أن تتزوج فعليها أن تأخذ األقرب هلا لوكان لدهيا أوالد ْ. 
 أخ زوجهـا املتـويف فيأخذها. ًحفاظا عىل أوالدها من الضياع باعتبار أن القريب أحرص عىل مستقبلهم

ًأو أحد املقربني من العائلة وإذا تزوجت من خارج األرسة ستكون عرضة للكالم ويعتربوهنـا ذلـك 
ًإهانة واستخفافا بالعائلة ً. 



 

 
 الفصل السابع عشر

ي وتاريخ العلماء والمثقفين والمناضلين كُرداللغة واألدب ال

 والمبدعين

:אא
 ّ لرسـتانية هلجـة مسـتعارة مـن الـدول القريبـة مـنُكرديعتقد البعض أن أصل اللغة ال

ّية, وأن كل ثقافة تعيش حالة تبادل, أو تلقـيح مـع الثقافـات األخـرى ويـنعكس هـذا ُكردال
ُالتبادل سلبيا أو إجيابيا حسب التعامل بني الثقافتني كالعربية والفارسية واللغات األخـرى  ّ ً ً

ً إسـتخفافا بـرتاث اآلخـرين ُّدوإلغـاء لغـة اآلخـر وهـذا يعـ. املجاورة كاألرمنية والكلدانية
 .ًميشا للطرف اآلخروهت

َوقد رشحنا يف الفصول السابقة الكثري من الشواهد التارخيية والوقائع هلـذا الشـعب 
َ دورا سياسيا وعقائديا وله أألثر الكبري عىل الواقع املعـارص ولـه قيمـة حقيقيـةّمثلالذي  َ ً ً ًَ ُ .

سـيا قـايف آل دورهـم يف التطـور الثُكـردُوقد قدمنا تارخيهم وجغرافيتهم القديمة, حيـث لل
 األمـة املنسـية يف التـاريخ ويكفـي ُكـرديف كتابه ال) مار(القديمة, وقد وصف الربوفيسور 

ـالاإل ـمـن الوالـيـات )ENMCCARASميـكـرس.إن(ستـشـهاد بأـحـدث اـملـؤرخني أمـث
ومـن أوكسـفورد يف ) D. N. MACKENZIE(م و١٩٥٨املتحدة األمريكيـة يف عـام 

 .K(م و١٩٦٤يف عـــام ) TUSKERMAN(م واالحتـــاد الســـوفيتي ١٩٦١عـــام 

KURODS ( ـن ال١٩٦١يف عــام ـرجم ـم ـاموس يف موســكو وـت ـع ـق ـة إىل ُكردم, وطـب ـي
 F١E. كلمة٣٠٠٠٠ًالروسية مؤلفا من 

 دراسات كبريه خالل فيهاية هي مستقلة بذاهتا وهلا قوانينها, وقد كتبت ُكردواللغة ال
فاللغـة . تها املسـتقلةأكثر من قرن من قبـل هـؤالء العلـامء الـذين ذكرنـاهم أثبتـوا شخصـي

                                                 
 .٠ ١٥, ص ُكردتاريخ ال: توماس بوا )١(



 ٤٥٨ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

َية هي كسائر اللغات اآلرية الرشقيـة متفرعـة مـن البهلويـة والسنسـكريتية وامليديـة, ُكردال
ِوكانت هذه اللغات تكتب قبل اإلسالم من الشامل إىل اليمني بأبجديـة مسـتقلة, هلـا شـبه 

تـفـاء ِرمنـيـة, وـقـد ترـكـت ـهـذه األبجدـيـة بـعـد اإلـسـالم اكعـظـيم باألبجدـيـة اآلـشـورية واآل
 .باألبجدية العربية التي هي لغة القرآن الكريم

ّصطالحات اللغوية واجلغرافية لكل قوم تـدل عـىل مـدى تقـدمهم احلضـاري َّن اإلإ ّ ّ ُ ِ
ّوالثقايف فكلام كانت هذه ألصطالحات واضحة وشفافة كلام أبانت ذلك الرتاث القـومي  ِ

 ).ماد(كان املقدس لقوم ّوالتقدم من مجيع نواحي احلياة وكانت مدينة كرمانشاه امل
ِفاإلنسان منذ نشوئه ووجوده عىل هذه األرض  ِ ِ ْستطاع أن خيرتع اللغة لتكون وسيلة اُ َ

ًللتفاهم بني األفراد مـن جهـة وعـامال حلفـظ الـرتاث الثقـايف والتـارخيي للـبرش مـن جهـة 
 .أخرى

عـىل ّأو امليديون عىل صفحات التـاريخ تـدل ) ماد(صطالحات التي تركها قوم فاإل
 قدم حضارهتم وتوغل

التـي  إيـران كتـاب إيرانشـهر حـول منطقـة غـربجاء يف . ثقافتهم يف أعامق التاريخ
  احلاليةهشانتشمل كرما
صـطالح الفـاريس القـديم إليف ا) مـاده(بمعنى ) ماد(بمعنى ) ماى(َّإن كلمة . مهدان

ِصطالح يشمل املنطقة املذكورة ثـم تطـورت هـذهإلوهذا ا د اإلسـالمي  الكلمـة يف العهـّ
شـاه لقـد نصـطالح كرماإ عـىل ِويقول الدكتور معني يف دليل كالمه. )قرماسني(إىل كلمة 

واحلقيقـة التارخييـة تؤكـد ) هبرام الرابـع(بنيت هذه املدينة يف زمن الساسانيني وقد بناها 
ومعـنـاه املـكـان ) ـكـار ـمـاي, ـسـياى(ـشـاه يتـكـون ـمـن ثالـثـة أـجـزاء ـهـي نـصـطالح كرماإأن 

ِويمكن أن نرى معنى هذه) ماد(م املقدس لقو  ة املرقمـة املنحوتـَ العبـارة يف املكتوبـاتْ
كارمـاي (صـطالح إ فبمـرور الـزمن تبـدل هشـان الواقع يف منطقـة كرما)بيستون(عىل جبل 

 اّوهكـذا تـدل عـىل هـذ. هشـاانإىل قرمسني وقرماسني وقرماشني وكرماشني وكرم) سياى
 ).ماد(ناه املكان املقدس لقوم ّاهنا تعود إىل أصل واحد معوصطالح إلا
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ـاك أحــد أشــهر  ـال الواقعــة يف رشق اجلوهـن ـران, فموقعــهُكردـب  والوضــع ِســتان إـي
وجبـل ). زلألُ منـذ اُكردموطن ال( بوابة زاگروس ُستثنائي للجبل جعل البعض يسمونهإلا
شـريين (ّمـن خـالل أسـطورة احلـب مجعـت بـني  ّالفيليـني ُكردأرتبط بمخيلة ال )بيستون(

ُ, حيث كتبت كملحمة شعرية باللهجة )هادوفر ًتتناقل شفاها جيال . ّالفيليةُ هـذا . بعد جيـلً
 )بيسـتون(ُحيـث تبعـد  إيـران سـتانُكردهو اجلانب األسطوري للمنطقة الواقعـة يف رشق 

ّ كرمانشـاه وعـىل خـط − كيلومرت إىل رشق مدينة كرمانشاه عىل طريـق مهـدان٣٠بمسافة 
 ثانيـة, ٢٤ درجـة و ٣٤ ثانيـة وخـط العـرض اجلغـرايف ٢٧  درجـة و٤٧الطول اجلغـرايف 

 ٥فمنطقة بيستون تشـغل مسـاحة بطـول . ً مرتا عن مستوى سطح البحر١٣٢٠عىل ارتفاع 
 . كيلومرتات٣كيلومرتات وعرض 

بسـبب ) بيسـتون(عـىل منطقـة ) مقر األمراء) (بغستان(أطلق اإليرانيون القدماء أسم 
ـا اخلاصــة, ويف املســتندات  ــرفت بيســتون مكانتـه ـة ـع ـة ويف العصــور املختلـف ُالتارخيـي

وبســبب العوامــل ). بگســتان, هبســتون, هبســتان, بيســتون, بغســتان (اآلتيــةباألســامء 
ّاجلغرافية اخلاصة كانت بيستون منذ ابتداء حياة البرش حتى الـزمن املعـارص حمـل جلـب  ُ

ّآثار لكل ُنتباه اإلنسان حيث يوجد فيها إ ُ ِ أثـرا يف هـذه)٢٩(ّولقد تم تثبيـت عرص ِ  املنطقـة ً
 F١E.والعراق إيران  يف فهرس اآلثار الوطنية يف"وقد أدرجت 

:אאא
 :ية إىل مخس هلجات خمتلفةُكردوتنقسم اللغة ال

  الكورمانجية−١
 )السورانية( اجلورانية −٢
 )اللرية( ّالفيلية −٣
  الزازائية−٤
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 اهلورامية−٥
  املوكريانية اللهجات−٦

אא
فـه (, )له كيى(, )خانقينيى) (كوراين:(يطلق عليها أسامء عدة مثل ّالفيلية واللهجات

َاحلاليـة واملعروفـة عـن  ّالفيلية وغريها تسمى اللهجة) كرمانشانيى(,)كه هلوريي(, )يليى َ
لبهلوية األوىل, ولعدم تأثرهم من مركز ا) اللر(ًالبهلوية اللرية نظرا لقرب مكان . الفيلييون

ـة,  ـة والكورمانجـي ـة واجلورانـي ـرب الكلهرـي ـا يف الـق ـدان واآلـشـور, وتليـه ـريا ـهـم الكـل ًكـث
 .ًواألخريتني قد تأثرتا كثريا باللغتني اآلشورية والكلدانية ملجاورهتام

وأن عالقتهـا باللغـة . ّية ليست فارسية وإنام لغة مستقلة هلا قواعـدهاُكردوأن اللغة ال
ـية الوـسـطى ـهـي  ـة الفارـس ـن الواضــح أن اللـغ ـية, وـم ـة بالروـس ـة الرصبـي ـية, كعالـق ّالفارـس َّ

ية ال تتصـل ُكردّ واللغة الفارسية القديمة, لغة الرقوق التارخيية, ولكن اللغة الF١E.الفهلوية
 F٢Eهلذه وال بتلك,

ت وقـد اسـتمد إيـران ية كأغلـب اللهجـات احلديثـة يفُكردوهناك اعتقاد بأن اللغة ال
يـة احلدوديـة ُكردومجيـع املنـاطق ال. ًكثريا من عنارص تكوينهـا مـن اللغـة امليديـة البائـدة

الدارجـة يف حمافظـة بغـداد ومنـديل وخـانقني وزرباطيـة وبـدرة  ّالفيليـة يتكلمون اللهجـة
كرمنشـاه ومهـران ودهلـران ورسبـل ذهـاب, إلـخ,  إيـالم والكوت وبشكل واسع يف مدن

ستان يعيشون عـىل طـريف ُكرد وهم من جنوب ُكرد أسم بالد الوهذه املناطق يطلق عليها
                                                 

يـة كلغـة الكـاردوخيني ُكرد, ذكـر تـاريخ اللغـة ال٥٤ مالحظات وانطباعـات,ص ُكردال: مينورسكي )١(
 .ية هلا عالقة وثيقة بالفهلويةُكردوالكروتيني وامليديني, ويعتقدون بأن اللغة ال

فـوض وهـذا يشء ية عىل أساس جغرايف بحـت ومرُكردوتعليق مينورسكي ال يعتقد إن اللهجات ال )٢(
 ببحوث كثرية وتنظيم جداول خاصـة لتحديـد اللهجـات وجيـب النظـر ُكردوقام ال. بعيد عن الواقع

ّيف بعض اآلراء هبذا الصـدد بعـد اكتشـاف نصـوص يف الفارسـية املتوسـطة يف تركسـتان الصـينية, 
 .ّية مستقلة بذاهتا وليس هلا عالقة مع اللغة الفارسيةُكردواللغة ال
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 .والعربية ّالفيلية ويتكلمون ويكتبون اللهجة,والعراق إيران احلدود الدولية بني
:אאא:
 :اللهجة اجلنوبية−١

 .وهي تتكون من اللهجات الكرمنشاهية والسنندجية
 .لغة السليامنية وساوجبالغ: جة الرشقيةالله−٢
 F١E.ًستان تقريباُكردوهي منترشة يف مجيع أنحاء :اللهجة الغربية−٣

بـالرغم مـن ) كورمـانجي( الغربيـون لغـتهم ُكـرد الرشقيون وكـذلك الُكردّويسمى ال
, ومـن F٢Eُاألقلية التي تتكلم اللهجة الرشقية ولكنها حافظت عىل تفاوهتا من حيـث النطـق

خـتالف اللهجتـني الغربيـة والرشقيـة هـو ضـمري املفـرد املـتكلم, ففـي اللهجـة إمات عال
ن هذين التعبريين إ) ئه زنزانم(يصبح يف اللهجة الغربية ) أنا ال أعرف) (من نازانم(الغربية 

َّواضحان حتى يف تشاهبام مع السالفية حيث أن مجيعها من أصل وأحد ُ ّ.F٣E 
يـة وهلجاهتـا املحليـة هـي ُكردأن اللغـة ال: يم حسننيتقول الدكتورة شريين عبد النع

ً الذين ينتمـون إىل اجلـنس اآلري, وهـذه اللغـة وهلجاهتـا تنـترش إنتشـارا ُكردلغة شعب ال ِ
 . داخل الدول األربعة إيران, تركيا, سوريا, روسيا والعراقُكردًواسعا بني ال
ّ تتكـون مـن اللغـات الفارسـية ية من عائلة اللغات اإليرانية وهذه العائلةُكردواللغة ال

ِواألفغانية والبلوجية والبشـتو واألسـتينيه وهلجـات أخـرى قديمـة وحديثـة وهـذه العائلـة 
أمـا املـدلول اللغـوي ملجموعـة اللغـات . أوروبيـة −تنتمي إىل جمموعة اللغـات اهلنـدو
                                                 

ويف . يـة يف تركـيـاُكردِوفيسـور أوسـكارمان, يف كتاـبـه بقـدر ـمـا يتعلـق األمـر باللهـجـات الـقـال الرب )١(
ُ, يعطي رأيه ويقـول "باللغة الفرنسية" ٢٥٥− ٢٤٢ ص ٣ ج١٨٥٩مالحظات لريخ بطرسبورغ سنة 

 .ية أصيلة وهو يغرق باللهجاتُكردبأن اللغة ال
يـة, وقـد درسـت مـن قبـل ُكردسـيكية للغـة الاللهجـة الكال) ساوچبالغ(يمكن اعتبار هلجة موكري  )٢(

 .بصورة مفصلة) أوسكارمان(
) زنات(ًولكن خيتلف يف هلجة مصدر الرويس أيضا ) أدري) (زانني: (ية مثلُكردبعض الكلامت ال )٣(

 ).ِاملعرفة يف مجيع هذه اللغات(وهو يأيت بمعنى 
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ِية هبذه اللغات فيعتقد أن هذه اللغة ُكردأوروبية ومدى عالقة اللغة ال−اهلندو كانت سائدة ِ
ُيف األلف اخلامس قبل املـيالد حيـث كـان هنـاك شـعب يتكـون مـن قبائـل عديـدة كانـت 
تسكن قبـل هجرهتـا وتفرقهـا يف موطنهـا القـديم الواقـع يف السـهول املمتـدة إىل الرشق 
ًوالشامل الرشقي من بحر قزوين املعروف حاليا ببحر اخلزر, وكانت تلـك القبائـل شـعبا  ً

أوروبية تفرعت منها مجيع −ًاحدة تقريبا أصطلح عليها أسم لغة اهلندوًواحدا تتكلم لغة و
 .اللغات التي تتكلم هبا الشعوب الناطقة باللغة اآلرية

ِوقد انترشت هذه اللغة مـع هجـرات شـعوب هـذه القبائـل وخاصـة يف آسـيا وأوربـا  ِ
ًحيث هاجر قسام منهم إىل جزيرة البلقان, وأوربا الرشقية وهم أسالف اليونـ ان والرومـان ُ

َوغريهم من الشعوب األوربية الناطقة باللغات األوربية احلديثة كام توجـه قسـم آخـر إىل  َ
اجلـنـوب الرشـقـي فـسـكنوا اهلـنـد والـسـند وـهـم آرـيـو جـنـوب آـسـيا اـلـذين يتكلـمـون الـيـوم 

 .باللغات اهلندية
 أما القسـم الثالـث فقـد هـاجروا إىل آسـيا الصـغرى, وجبـال زاغـروس وانـترشوا يف

, والفـرس وكـان هـؤالء ُكـرد وهـم امليـديون أسـالف الُكـردستان أي إقلـيم الُكردوران إي
ـة أـصـطلح ـعـىل  ـة تتـشـابه يف بـعـض خصائصــها اللغوـي يتكلـمـون جمموـعـة لـغـات متقارـب

 .تسميتها جمموعة اللغات اإليرانية
انيـة يـة لغـة مسـتقلة متـام األسـتقالل تنتمـي إىل جمموعـة اللغـات اإليرُكردواللغة ال

ّتارخيي وليست فرعا أو هلجة حملية مشـتقة مـن اللغـة الفارسـية لية الغربية هلا تطورالشام ً
ّحيث أن اللغة الفارسية تنتمي إىل جمموعة اللغات اإليرانية اجلنوبية الغربية, لذا فالعالقة  ّ ُ

ية اقتبست بعض الكلامت مـن ُكردبينهام ترجع إىل جمموعة اللغات اإليرانية وأن اللغة ال
 .ّية والعربية والرتكية واألرمينيةالفارس

 ُية التي تقسم من حيث احلقائق اللغوية واجلغرافيةُكردويرجع ذلك إىل اللغة ال
:

وتنـترش يف األجـزاء الشـاملية والشـاملية الغربيـة مـن إقلـيم : الكرمانجية الشاملية−١
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 .ُكردال
 .ُكردملركزية والوسطى من إقليم الوتسود املناطق ا: الكرمانجية الوسطى−٢
تـنـترش يف األـجـزاء اجلنوبـيـة واجلنوبـيـة الرشقـيـة ـمـن إقـلـيم : الكرمانـيـة اجلنوبـيـة−٣

 .ُكردال
الـشـاملية والوـسـطى وتـنـترش مبعـثـرة يف إقـلـيم اللهجـتـني الكرمانجـيـة : اجلورانـيـة−٤

ن وادي ِة من هذه اللهجات جمموعة مـن اللهجـات املحليـة الفرعيـة مـولكل هلجة رئيس
البايزيديـة, واهلكاريـة والبوتانيـة : إىل آخر, واللهجات املحلية للكرمانجية الشـاملية هـي

 .والشمدينانية والبهدينانية واللهجة الغربية
אאאא:
 .املكرية والسورانية واألردالنية والسليامنية والكرميانية

 : للكرمانجية اجلنوبية فهيأما أهم اللهجات املحلية 
 .واللكية والكلهرية) ّالفيلية(اللرية 

اجلورانية األصلية واهلورمنيـة والباجالنيـة : وأهم اللهجات املحلية للجورانية فهي
 .والزازانية

يـة بامتـدادها اجلغـرايف الواسـع بـني ُكردوتوضيح أسـباب األختالفـات هـو اللغـة ال
ية بينام ختتلط هذه ُكرديفة يف املناطق املركزية المخس دول جعلها تتمتع باختالفات طف

ُاللهجات بالكلامت الغربية بشكل واضح يف مناطق األطراف حيث تتـداخل مـع اللغـات 
ـوب الرشقــي  ـة يف الشــامل الغــريب والفارســية يف الرشق واجلـن ـي جتاورهــا كالرتكـي الـت

 .واألرمينية والرتكامنية يف الشامل األفريقي
 ّالفيليةتارخيي الوصول اىل تعليم اللغة هناك تقسيم ونظام 

 ّالفيليةاللهجة ...يةُكردتعليم اللغة ال−١
... ّالفيليـةاللهجـة ... يـةُكرداللهجـات ال... يـةُكرداللغـة ال... وربيـة أاللغات اهلندو

 ّالفيليةأقسام اللهجة 
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 ّيةالفيلخارطة جغرافية اللهجة ... ّالفيليةدراسة حول اللهجة ... خارطة اللغات−٢
 اللغات اهلندواوربية−٣

  أوربية وتوزيعها اجلغرايف املعارص−عائلة اللغات اهلندو
 القبتارخيية−١
 وربية البدائية أاهلندو−٢
ــدو−٣ ــة القديمـــة أاهلـن ــة الســـالفية... وربـي ــة... البلطيقـي  ...الســـلتية... اجلرمانـي

... اهليلينـيــة... نـيــةاألرمي... الفرنجـيــة... ألنـضــولية االتوجارـيــة ...الـيــديا ...األيطالـيــة
 .الرتيشن

 اهلندو آرية
 املازندرانية... الكيالنية... التاليشية... التاتية...القزوينيةً:والأ

 السنسكريتية... اهلندية:ًثانيا
 الدردية:ثالثا
 اآلرية القديمة:ًرابعا
 ية القديمةُكردال−١
 الفارسية القديمة−٢
  البشتوية−٣
  البلوجية−٤
 لسقديانيةا −٥

אאא
 اللهجات الزاكروسية
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 .ية احلديثةُكردوقد ذكر يف بداية البحث عن اللهجات ال... ية احلديثةُكردال



 ٤٦٥  اللغة واألدب الكُردي وتاريخ العلماء والمثقفين والمناضلين والمبدعين]:١٧[الفصل 

 

א:אאא
 هلـجـات ـعـدة ـُكـردال وعـنـد ﴾failey ّالفيلـيـة كاـنـت الدوـلـة الزندـيـة ـتـتكلم باللهـجـة

 : خمتلفة منها
 يف شـامل الـبالد ُكـردوينطقـون هبـا ال) KURMANGI(اللهجة الكرمانجية : ًاوال

 .ستان العراقُكرد واالحتاد السوفيتي وا وسورياوغرهبا ويف تركي
 إـيـران  يف اجلـنـوب ويفـُكـردوينـطـق ـهبـا ال) SORANI(اللهـجـة الـسـورانية : ًثانـيـا

بيـنهام الـبالد الواقعـة يف حـوض الـزاب الكبـري التـي تشـكل ورشق العراق, ويفصل فيام 
ًجزءا فاصال بني هاتني اللهجتني املختلفتني ً. 

يف  ّالفيليـيـون ـُكـرد اللورـيـة والكهلرـيـة وينـطـق ـهبـا ال﴾failey ّالفيلـيـة اللهـجـة: ًثالـثـا
 .يف العراق ّالفيليني ستان ولرستان ومناطقُكردجنوب 

صـاحب جغرافيـة ) هـريودوت( خالصـة مـا كتبـه ِولتوضيح هـذه املسـألة ننقـل هنـا
ًاملنطقة منذ مائة سنة تقريبا يف بيان معنى كلمة  حسبام هـو شـائع يف الرشق ) إيران, يران(ُ

 ).أيريانة, آريانة(أو 
كام هو املعروف يف الغرب ويف تطور اللغات اإليرانيـة التـي اسـتعملت بـني األمـم 

 اإليرانية ذات املدنيات
كـام ) التتـار(سـقوثيني أن األقـدميني كـانوا يفرقـون بـني اآلريـني واأل: (الكبرية فقال

 .الذي كان معروفا لليونان) عني آريان(وهي أسم ) آريانة(كانوا يميزون بني كلمتي 
احلاليـة  إيـران َّأن بعض علامء اليونان مل يكونوا يطلقون هـذا اللفـظ إال عـىل رشقـي

عـىل مجيـع  إيـران عمـوم إطـالق لفظـةّنـص عـىل ) هريودوت(ولكن ) خراسان وأفغان(
البالد الواقعة بني هنر السند, وبني وادي دجلة والفرات رشقيها وغربيهـا ألن أصـل ميديـة 

 .ّالفيلينيًأيضا قانون يسمون آريني, وهذه لغة الزند والبهلوان 
 وحكمـت مدينـة F١E,سـتثناء خراسـانإب إيـران وحكمت الساللة الزندية مجيع أنحـاء

                                                 
 .١١كريم خان زند, ص : پري. جأن )١(
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 بفـتح Zand بـكرس الـزاي, أو زنـد Zend وأن كلمـة زنـد F١E,امرة العراقيـةالبرصة والعـ
 فإن لغة الزند هي البهلوية التي تسـتخدم وهو كتاب الزرادشت,الزاي ترمجة لكلمة أفستا 

 وهم الزرادشـتيون يف )Parsiالباريس  (من قبل الفرس, ومنهم جمموعة يف اهلند تدعى
ـد ـونعيشــي هــم و,اهلـن ـد مــني, هــاجرتا يف بومـب ـران  إىل اهلـن ـة  إـي بعــد ســقوط الدوـل

نرييوـسـنغ  (يـقـول. )فـسـتاآلا(الساـسـانية, وـهـم اـلـذين اـسـتخدموا السنـسـكريتية يف كتاـبـة 
Neriosangh( ـرتجم ـاب )فســتاآلا( ـم ـرجم كـت ـه ـت  إىل )الياســنا(ّ إىل السنســكريتية, أـن

م أن ١٧٨٩ عـام ) W. Jones (, إذ يـذكر)الياسنا زرادشتي(السنسكريتية من البهلوية و
ويقـول  حـروف كتـاب نبيـه زرادشـت تسـمى زنـد,َأن  أخـربه F٢E,)كاهن زرادشتي(هبمن, 

 .  التي حصلنا عليها يف حقب خمتلفة)فستااآل( أن مجيع نسخ الزند )ويسرتغارد(
ِحيث كانت تسود هذه اللغة ًابتـداءا مـن غـريب بخـاري إىل , املناطق الشاملية ّالفيلية ُ

 F٣E.أذربيجان
ّة البهلويـة هـي لغـة األبطـال واملحـاربني فالظـاهر اهنـا كانـت مسـتعملة يف وأما اللغ

 وهذه اللغـة كانـت تسـتعمل يف مقاطعـة فـارس F٤E..ميديا الكربى والعراق وبالد األعاجم
ًفيـهـا كـثـريا ـمـن الكـلـامت الكلدانـيـة . وقـصـور ودواوـيـن املـلـوك اـلـذين ـهـم نـسـل ـقـريوش

 .واألنضولية بفعل الدين واجلوار والسكان
ًإال أهنم رفضوا تـدرجييا , ِ وهذه الدواوين كانت مستعملة يف عهدهم سـتعامل لغـة إّ

                                                 
 .٥٨٨ص ) م١٩٦٥بعة بريوت عام ط: (املنجد يف اإلعالم )١(
 احلاشية ويذكر أبو أيناق خان وهو من قبيلة اللـك وأمـه منظـور ٢٤كريم خان زند, ص : پري. جأن )٢(

 .وهي من قبيلة زنكنة
 وبذلك يكون كريم خان زنـد فـييل ٦٥٩ ص ٢وآليات وطوائف كرمنشاه, ج : ّحممد عيل سلطاين )٣(

 .ًاألبويني أصال
, كلهـر, كلهـم مـن أقـدم األمـم )الفيليـة(ُّاللر كرمانج, كـوران,: ية احلالية املعروفةردُكإن اللهجة ال )٤(

يـة لغـة عامـة ُكردواملحيطة هبا وأصـبحت لغتهـا ال إيران اآلرية التي أنشات حضارة زاهية يف هضبه
 .تتكلم هبا مجيع تلك القبائل واألمم املمتدة من منابع دجلة والفرات لغاية اخلليج العريب
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 .م٦٣٢م إىل ٢١١يف عام , البهلويني الذين ورثوها من املجد واحلضارة
ة وقـوانني رصحيـة ّدخلوا مجيع البالد اإليرانية اخلاضعة هلم حينذاك بأوامر ملكيأو

 . يم فارس ومقاطعة شريازاحلاليةّحتت جناح اللغة الفارسية وهي هلجة إقل
ًوأن كل واحدة من هذه اللهجات تتضمن تنوعا ال متناهيا ً ِ ّوإن كل قبيلة هلـا هلجتهـا ,ّ ّ

 .اخلاصة هبا
ًولـيس عجبـا مـن ذلـك اللهجـات الوطنيـة ,ِوهذه الظاهرة تعم مجيع سكان املنطقـة

ً والفارسية والرتكية معا, األصيلة كام احلال عند مجيع الدول كقاعدة, لكنّها تتأثر بالعربية ّ
 .وسبب ذلك يعود اىل اجلوار والتصاهر والدين ومكانة لغة القرآن الكريم

يستعملون األحـرف العربيـة بكتابـة لغـتهم , ً وبالد فارس واألتراك قديامُكردوكان ال
صـيلة ال تفـي بمتطلبـات اللغـات التـي كانـت تسـتعملها أَّوأن اللغة العربية هي لغة سـامية 

 . وب اإلسالمية األخرىالشع
ًوقد أضاف الفرس أيضا إىل األبجدية العربية أحرفـا جديـدة متثـل النـربات املميـزة  ً

ًمـثال ومهـا غـري متـوفرين باللغـة العربيـة وعـىل هـذا األسـاس ) j. v(بشكل دقيق كحريف
ً العراق خصوصا رموزا أبجدية وثيقـة كـام فعـل األتـراك يف املـايض متامـا, ُكردأضاف ال ً ً

 .ن القراءة باألحرف العربية مل تكن أقل صعوبةإف
 وبصـورة خاصـة أمـراء بـدرخان إىل السـري عـىل خطـى ُكـردلذلك جلأ املفكرون ال

 الذي) كامل اتاتورك(
استلهم واستخدم األحرف الالتينية الرتكية ومل يرتددوا يف هذا النهج, وأقدموا عىل 

ّمـة واحـدة حتـدد, كـل صـوت بمفـرده لالتينية بأبجديتهم مستعملني عالااعتامد األحرف  ُ َ
َبشكل يمكن معه كتابة ذلك الصوت بتلك العالمة فقط وقد أسهل هذا األبتكار األبجديـة 

ُالصوتية إىل حد بعيد وأثبت فعاليته طيلة أكثر من  َ ّ عاما وهذا يف ظل رصامة القانون )٤٠(ٍ ً
 . املوجودين يف املنطقة وكانت نافذةُكردعىل مجيع ال
 .ُكردِماس بوا يف كتابه تاريخ الوذكره تو
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ية وما هي أهم خصائصها وعنارص بنائها التي حصنتها يف ُكردفام هي أصول اللغة ال

ًمواجهة الضياع والتضيع معا ولدت اللغة مع والدة األمة, وهبذا املنظـور تولـد اللغـة مـع 
قتصـادية ً تكون األمة قوية تبعا لسيادة بنيتها الثقافيـة واإلوالدهتا وتتطور مع تطورها حينام

مـن وبـالرغم  ّالفيليـة ية متميـزة كاللهجـةُكردوالسياسية يف إطار هذا املفهوم تبقى اللغة ال
 . ّإهنا خترتن يف بنيتها عنارص حية تؤهلها لتكون يف مصاف اللغات األخرى

 F١E.دثار واإلبادة والتهجر والتعريبًكام أهلتها الصمود والتصدي قرونا يف وجه االن
ـا منـهـا مخـسـة أـحـرف ُكردإن احلــروف اهلجائـيـة يف اللـغـة ال ًـيـه ـسـته وعرشون حرـف

َثـم إثنـان نصـف سـاكنة ومهـا ) A. E. I. O. U(صـوتية  ّ)Y. W ( ًوتسـعة عرش حرفـا
 :ساكنة
)B. C. D. F. G. H. J. K. L. M. N. P. Q. R. S. T. V. X. Z (

وحرـفـان ـسـاكنان ) êîû(ّ الـصـوتية حتـمـل ـنـربة ثالثـيـة فوقـهـا وـهـي وثالـثـة ـمـن األـحـرف
ًوحرفـان آخـران يأخـذان وضـعا خاصـا ومهـا ) C. S(ًحيمـالن سـديال  ً)X. H ( ِوهـذه

ًاألحرف مجيعا تلفظ كام تلفظ الفرنسية تقريبا ما عـد األحـرف الصـوتية فبياهنـا كـام يـيل 
)A-Aطويلة ( ,)E-A(ًجدا, )  قصريةI-Eصامته ( ,)U-OU ( أما األحرف الساكنة)S-

G ( ًفـهـي داـئـام ـصـلبة ـكـام ـهـي يف)GATEAU ( و)SAUCISSE ( و)C=DJ ( و
)G=YCH ( و)S=CH ( و)X=KH( و )  خ بالعربيةX = غني عربية.( 

 ُكـردْومن املؤمل أن يوافق مجيع ال. ية الواردة عىل هذا النمطُكردِوهذه ِ الكلامت ال
الآلتينية التي ستجعل القراءة والكتابة أسهل بالنسبة إىل يف هناية األمر عىل تبني األحرف 

 الفكـر واألدب ويف ةلغـة األم وهـي لغـالاألوالد الصغار والكبار, وهذا سيعزز من وحدة 
ـوي ال ـتطيع اللـغ ـد الصــوتية يـس ـاة القواـع ـع مراـع ـه ـم ـردُاألجتــاه نفـس ـة ـُك ّي أن يـسـمى كاـف ْ

ّعـرف عـىل املسـمى الثقـايف أو ُاملصطلحات واملسميات احلضارية املعـارصة حيـث يت
                                                 

)١(  
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ّالعلمي احلـديث, ويـتمعن يف أبـرز صـفاته الصـوتية احلركـة االدائيـة, ثـم يأخـذ املفـردة 
ية التي تقابل تلك الصفات البـارزة فيـه فيلحقهـا مـا يسـتوجب مـن أدوات أو أسـامء ُكردال

 ِوصفات مراعيه للقواعد والرتكيب الـدقيق يف مثـل هـذه احلـاالت, وقـد اسـتحدث عـىل
 :الشكل التايل
 .salineأعوام − سنواتsalekعام −سنة salالعام −السنة

 Teware(ية هو خضوعها الشديد لقواعـد اإلمـالء ُكردوأهم ما يميز املفردات ال

verês( حتى يكـاد أن يصـح القـول إهنـا لغـة اآلمـال وحسـب قواعـدها دقيقـة األسـامء ,ّ ّ ْ ّ
 F١E.واملصادر والضامئر وأسامء اإلشارة واألستفهام

 :ية تأيت بشكلها السياقي الطبيعي عىل الرتتيب التايلُكردواجلملة يف اللغة ال
 Kirav:  الفاعل−١
 bireser : املفعول به−٢
 Lêker : الفعل−٣

ن تـرتيبهام بعـد الفاـعـل إوإذا احتـوت اجلملـة عـىل الـظـرف أو اجلـار واملجـرور, ـفـ
ـِوـهـذه الـصـيغة الرتتيب. ًمـبـارشة ـة الثـبـات,ـّي ـتامن حـسـب ة ـغـري واجـب ـأخري ـي  فالتـقـديم والـت

يـة خاضـعة لنظـام نحـوي دقيـق ُكرداملقتضيات البالغية والرضورات الشـعرية, واللغـة ال
ًوشامل, حيتل فيه املقياس مكانة بارزة واألستثناءات الشاذة عن القياس القواعـدي نـادرا 

ـة ال. ًـجـدا ـواب القواـعـد يف اللـغ ـة وأـهـم أـب ـبه معدوـم ـابُكردَّإن مل تـكـن ـش ـة ـب ـالء ـي  األـم
ِوالترصيف باب واسع وحاالهتا دقيقة ومتشابكة, والترصيف بأزمنتـه املتعـددة املتقاربـة 

ُكـثـريا ـمـا خيـلـق إـشـكاالت والتباـسـات ـلـدى املتعاـمـل مـعـه ـتـتحكم القواـعـد بالرتكـيـب . ً
والعالـقـات التعبريـيـة, ـكـذلك ـتـتحكم القواـعـد الـصـوتية يف ـصـبغ املـفـردات يف ـحـاالت 

ّا يسمى يف العربيـة النحـو اللغـوي والقواعـد الصـوتية تتناسـق بشـكل األمالة واإلبدال وم
ً حرفـا غـري ٢٣صـوتية و أحـرف  ٨ً حرفـا منهـا )٣١(ًطبيعي ومنظم يف السجل قائمة عىل 

                                                 
 .١٥٢−١٥١تاريخ األكراد, ص : توماس بوا )١(
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 منها تعطـي مقـاطع صـوتية ٣ من الصوتيات تعطي مقاطع صوتية عالية النربه و٥صويت و 
 F١E.ةمنخفضة النرب
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ِية هي قديمة وسكان هـذه املنـاطق كـانوا مـن ُكردصول اللغة يف األمة الأن تاريخ وإ

ّ ـهـم أول ـمـن ـسـكنوا مـنـاطق زاـكـروس وـبـالد ـفـارس وأـكـد ـُكـردوال, َقومـيـة ولـغـة واـحـدة
 ان لغتهم كانت يومذاك لغة مجيع مناطق بـالد الرافـدين واحـدة وال خـالف F٢Eاملسعودي

 .ض األلفاظ وكان حيكمهم ملك واحدبينها إال يف بع
ية رائجة يف مجيع املنـاطق اإليرانيـة ويف ُكرد عىل ان اللغة الF٣Eّوذكر حممد مردوخ
 .زمن إألسكندر املقدوين

 F٤E.ًستنادا إىل رأي عبد احلسـني زريـن كـوبإً أساسا وُكردوأما اآلريون فإهنم من ال
وبـرأي عـدد مـن املـؤرخيني بيـنهم ,ان  إيـر هـم أقـدم السـكان يفُكردبقوله اآلريون من ال

وبعـدها .  من أهم وأقدم القبائل اآلرية التي سكنت املنطقةُكرد الذي يرى أن الF٥E,)أيرج(
هم ُّها للر  يف إثبات حقيقة أصلةأوقعت علامء األنساب واللغة والتاريخ واألجناس البرشي

مـن ُّاللـر  ولرسـتان بالدُكرد من القومُّ اللر  ويذكر ياقوت احلموي أنF٦E,ّالفيليني ُكردمن ال
                                                 

 .١٥٢ية الوهم واحلقيقة, ص ُكرداملسألة ال: مازن بالل )١(
 .٧٣التنبية واإلرشاف ص : املسعودي )٢(
ّم وـكـان أول ظـهـور . ـكـان قـيـام اإلمرباطورـيـة اهلخامنـشـية األمخينـيـة يف منتـصـف الـقـرن الراـبـع ق )٣(

 .الديتارخيي للور يف القرن اخلامس املي
 .٤١ ص ١ وكورستان والتوابع, ج ُكرد: ّحممد مردوخ )٤(
 .٢٥٢ ص ١قبائل وعشائر سكان اخليام يف إيران, ج : أيرج أفشارسيستاين )٥(
ّ, وذكر األمخينيون ساللة فارسـية مؤسسـها كـورش األول ١٣٦الفيلييون, ص : نجم سلامن الفييل )٦( ّ

ــرن الســـابع ق م ــو. يف الـق ــا دارـي ــن أشـــهر ملوكـه ــوش وارحتششـــناـم ــدت . ّش األول وكمـب أمـت
إمرباطوريتهم إىل بالد اليونان اآلسيوية تركيا اجلنوبيـة احلاليـة وسـاحل األبـيض املتوسـط ومرص, 

ـقـرب أربـيـل احلالـيـة . م. ق٢٣٠أنقرـضـت هبزيـمـة دارـيـوش الثاـلـث أـمـام إألـسـكندر املـقـدوين يف 
= 
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وعىل أية حال فمـن املعـروف أن لغـة األم ألي قوميـة تعـاين . F١E, ونوه والرتهينتسُكردال
وتتعرض إىل صـدمات وتغـريات بمـرور الـزمن وتعاقـب األجيـال, وإىل عوامـل خمتلفـة 

لقوميـة الواحـدة ًوتتشعب إىل هلجات متعددة قد يبلغ التباعد بينهام أحيانا, وأن لغة أبنـاء ا
هلا هلجات تلتقي مع مفردات بعض الكلامت لتؤكد عىل األصول اللغوية املشرتكة بينهـا 

ًبـدأ مـن الصـفر فصـاعدا مـا تًأما أرقامهم احلسابية فهي متطابقة بالصوت واملعنى متاما و
 .املحدودعدى بعض اخلالف 

 سدريس يف اـملـداريف التـواسـتعامهلا  ّالفيليـة تـدوين وتوثيـق قواعـد اللهجـة: اوأل
 . س يف املستقبلتدراملوجودة والتي سواملعاهد 
جليل اجلديد يف الوطن الـذي اتعليم ل للدراسة الشخصية يف البيت للتعلم ول:ًايوثان

الـذي جـرى وال زال جيـري يف  ّالفيليـة عانى ويعاين من ممارسات التضييق عىل اللهجـة
 .والعربيةية ُكردلذي ال يعرف اللغة ال إىل اجليل اجلديد يف املهجر اًإضافةو.العراق
 ّالفيليـة  لآلخـرين لدراسـة وتـدوين اللهجـةًكتـاب حـافزاهذا الصدر ي نأمل أن :ًثالثا 

 ّالفيلـيـة ويتـضـمن القواـعـد اللغوـيـة األـسـاس للهـجـة ّالفيلـيـني ـُكـردوبقـيـة جواـنـب حـيـاة ال
عـد اللغـة قوا ويفجوانب الترصعىل وحيتوي ِوالتوزيع اجلغرايف للناطقني هبذه اللهجة,

 .نيلفيليل اهلجائية
:אא

يـة العيالميـة ُكرد سنة أي قبل تأسـيس الدولـة ال٥٠٠٠ّعرف اخلط والكتابة قبل عام 
 وكـان F٢Eسـتانُكردخوزستان وإيالم ولرستان و: َوشمل الكثري من املناطق احلدودية مثل

قـوش والكتابـات تكتـب بشـكل اخلـط الناس يكتبون باخلط املسامري القـديم وأكثـر الن
                                                                                                                              = 

 .آثارهم يف برسبوليس والشوش
 .٢٧− ٢٦م الضائعة, ص دنيا عيال: والرت هينتس )١(
 .٢٨أغاز تا إسالم, ص  إيران رمان,: كريشمن )٢(
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ًاملسامري أفقيا كان أوعموديـا,  رتكـب عليهـا بعـض العالمـات والرمـوز ويبلـغ تعـدادها تً
ُحـيـث ذـكـروا ذـلـك يف أكـثـر كـتـبهم ) هخامنـشـيان( وكاـنـت موـجـودة يف زـمـن دوـلـة ٣٠٠

 ورسائلهم املتبادلة وكانت تستعمل يف زمن األشـكانيني والساسـانيني إذ كـانوا يتعـاملون
ّهبا يف النقود والسكة واألمور األخـرى, وعنـد الفتوحـات اإلسـالمية حـل اخلـط العـريب  َ ّ ُ

ّالكويف, وبدأ يظهر تأثريه للغة اخلط العريب عليهم تـدرجييا واخـذ ينتهـي اخلـط ال ً ّ ي ُكـردُ
 .والفاريس يف الوقت نفسه

:אא
سـبب ضـعف العالقـة واألتصـال ّ كان املستوى العلمي واألديب مدين ملدة طويلة ب

ِوقد نام وتقدم إبان احلرب العاملية األوىل وذلك بتأثري احتكاكه باآلداب , مع دول العامل
وهـذا ممـا سـاعد عـىل دفـع , يـةُكرداألجنبية, وذلك نتيجة ترمجة الكثري من الكتب إىل ال

 احلـديث مفردات اللغة لتجديد نفسها لتكون حضارية غنيـة بنشـأهتا لتتامشـى مـع الـعرص
 :ونذكرمنهم. حتكاك هبمستان واإلُكرداملتعدد يف 

 ريك, ميلنجن, هوبارد, اللورد كرزون فريا ستارك إلـخ وكـان املرتمجـون يتحلـون 
ـوا راـضـني داـئـام ـعـن األقتباـسـات الـصـغرية ـدفاع واملنافـسـة, إذ مل يكوـن ومل . ًـبـروح األـن

العاـصـفة لشكـسـبري و : ًثاليكوـنـوا ينـشـدون أو يرتمجــون, فـقـد ـكـانوا ينـشـدون الـكـامل ـمـ
ّوحياة صالح الدين املؤلف )  جلوركي(overcoatلفولتري واملعطف ) zadigزاديج (

 .ًجورج زيدان,وهذا شاهدا عىل حسن التوجه واألنتقاء إذ ال خيفى من فائدة كبرية وقيمة
 نيِوهذه اللغة كانت سائدة يف األلف اخلـامس قبـل املـيالد, ونـذكر بعـض املـؤرخ

 :منهمالقدامى  ُكردال
م وأبو الفـداء ١٢٨٢,م وابن خلكان من إربيل ١٢٣٤−١١٦٠ابن األثري من اجلزيرة 

وهو من أرسة صالح الدين األيويب وهؤالء كتبوا أعامهلم بالعربية عـن , م١٣٣١−١٢٧٣
ـا  م ١٥٩٦ـمـن تبـلـيس فـقـد كـتـب حتـفـة رشـيـف ) رشـيـف ـخـان(الـتـاريخ بـشـكل ـعـام, أـم

ـاريخ ال ـية وـت ـردبالفارـس ـام , وملـُك ـداد ـع ـذ وـقـت قرـيـب يف بـغ ـة إال مـن ـرتجم إىل العربـي ُ ـي
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عـيل . م مـن قبـل م١٩٦٠−١٩٥٨طبع يف القاهرة فرتة عـام ) روجبياين(وكتاب .م١٩٥٣
 .ُكردهذا وترمجت إىل العربية فيام بعد أعامل تارخيية أخرى لل, م١٩٦٠−١٨٩٢عوين 

ًمـة أضـواء هم املويكفي أن نشري إىل ثالثة مؤرخيني عـراقيني الـذين ألفـت دراسـاهت
م أمـني زكـي ١٩٤٧−١٨٨٦وهـم حسـني مكريـاين . ستانُكرد وُكردساطعة عىل تاريخ ال

ًأولـئـك اـلـذين أعـطـوا دفـعـا كـبـريا ـعـن الـثـورات . م١٩٦١م رفـيـق حلـمـي ١٩٤٨−١٨٨٠ ً
 .يةُكردال

:א
يـة شاسـعة فيهـا سالسـل ستان وهي منطقة جغرافُكرد بإسم ً عموماُكردعرفت بالد ال

عـىل  خمتلفـة, كانـت تعـيش ًإمارات عدة محلت أسامءوتوجد مقاطعات وجبلية شهرية, 
 ملكهـا سـتوىلوأوفق ظروف العصور السابقة, وكانت أشبه بالواليات اإلداريـة املستقلة,

 قبل امليالد, إىل عاصـمته ١١٥٠ عىل بابل ونقل مسلة محورايب عام )شوتروك ناخونته(
ْسوزة(   اىل, بسـبب ترمجتهـا)سوسـة(يـة وتكتـب يف العربيـة ُكرد وتعنـي اخلرضاء يف ال)َ

 عثـر الفرنسـيون عـىل املسـلة )سـوزة( املنقولة عن السومرية ويف )SOSA (اإلنجليزية
قسى ما تعرضت أ, ومنحوا العراق نسخة منها, وكان الفرنيس)اللوفر(ونقلوها إىل متحف 

ـه ـال, يف عـهـد املـلـك اـهـو اهلـجـوم اآلـشـوري, إذ هامج إـيـالم ـل ـا آـشـور بانيـب يالـمـي إلـه
 قبـــل ٦٥٣عـــام  إيـــالم الـــذي خرس املعركـــة فاحتـــل اجلـــيش اآلشـــوري) تيومـــان(

 .ً تارخيياية, سومرية األصلُكردالغة للا  انواحلقيقة.امليالد
سـتطاع أيـة املسـامرية والتـي ُكردا ال لغـات, إحـدامهة بثالثـًمنقوشاهناك  إيالم يفو

 إىل ًستناداإّ حل الرموز املوجودة يف اللوح )هنكس(يرلندي الدكتور ألعامل املرصيات ا
َّم بـني فيهـا أن اللغـة املكتوبـة ١٨٤٦ّاألسامء الفارسية إذ نرش مقالة هبذا اخلصـوص عـام 

 .عىل اللوح هي لغة مقطعية وليست هجائية
 )ورـشـليمأ(و) ـسـنحاريب (و) نبوـخـذ نرص(الـعـامل ـعـدة أـسـامء مـثـل ـهـذا كتـشـف او
 .اوغريه
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ّ يف فـك طالسـم الكتابـة املسـامرية مـن خـالل هـذا اللـوح )اليـارد( املعالساهم  و
 .صاحبة أقدم حضارة سومرية ,ُكردبالد ال إيالم , يف)بستان(املوجود يف طاق 

ومـن الغـرب خوزسـتان ومـن  أصـفهان حيدها مـن الرشق إيران غربّ لرستان تقعو
 ٣١٣٨٤مسـاحتها اإلمجاليـة . مهـدانومن الشـامل املحافظـة املركزيـة و إيالم اجلنوب

ًكيلو مرتا مربعا ً. 
ِويف هـذه األقضـية . وتتألف من ثالثة أقضية بأسامء خرم آبـاد وبروجـرد واليكـودرز

ًـسـبعة عرش قـصـبة تـضـم ثالـثـة وـسـتني جممـعـا قروـيـا يبـلـغ ـعـدده  وكاـنـت  F١E. قرـيـة٣٤٩٣ً
 F٢E,دولة الدياملةمعروفة يف زمن 
رقـم طينـي, و ً تسـعة عرش لوحـاُ بالدهم ويوجـد منـه عرف يفًي قديامُكردواخلط ال

يف وادي الرافـدين, وظهـور الكتابـة املسـامرية وظهرت الكتابة العيالمية القديمة بموازاة 
ـوب أو املــوايش  ـة ـعـىل الطــني لتشــري إىل احلـب ـوز للكتاـب ـل املــيالد اســتخدمت الرـم قـب

 .والدواجن واملواد املصنعة من أجل التسجيل واحلساب
الصـناعي يف العلمي وّائل األلف الثالثـة قبـل املـيالد ظهـر حتـول يف التطـوروأويف 

وأن اهلجـرات  إيـالم بالد الرافدين والذي يتجىل يف تكنولوجيا اخلزف الذي اقتـبس مـن
فأنه حوايل عام . نحاء كانت السبب يف نقل املبتكرات هنا وهناكألالتي حدثت يف تلك ا

 -Proto(وليةأليالمية اإلتسمى الكتابة ا إيالم ة يف قبل امليالد ظهرت كتابة جديد٢٩٠٠

Elamite(ثـار الباقيـة آلويتضح من العاديات وا. يالمإ يف ه هي متثل نظام الكتابة البدائي

                                                 
 .١٤٢الفيلييون, ص : نجم سلامن الفييل )١(
م أحد السالطني البوهييني خلف اباه ركن الدولة الذي وسعت ٩٨٣خرسو ابن احلسن ركن الدولة  )٢(

 مـن أخلـدهم الشـاعر ًمملكته فشملت العـراق وبـالد فـارس واشـتهر بـالعلم واألدب وكـان واحـدا
 .ّم عىل يد السالجقة١٠٥٥ِاملعروف املتنبي بشعره وكيف أنقرضت دولتهم يف 

 يـسـتحق ًاجهـدّ الفيلـيـة هجـةلبالويف جمـال اللـغـة كتـبـت  يالسـيدة بـتـول ملكشـاهَان األـسـتاده  :مالحظـة
 ,والعرفانالتثمني والتقدير 
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الـت  زّهنا ال تشبه الكتابة املسامرية يف وادي الرافدين بل تتألف من خطوط ودوائر, وماإ
فق مـع الكتـاب ا شفرهتا ويف اللوح املرّستطع اآلثاريون فكيمل والنصوص غري مقروءة, 

واستخدمت الكتابة جتاه الكتابة من اليمني إىل اليسار إن إيالمية وإل الكتابة اِ هلذهًانموذج
 رقعة جغرافية متتد احلالية, إيران اإليالمية االولية يف منطقة جغرافية واسعة تساوي رقعة

  إىل وادي السـند, أي مـن اهلنـد إىلالقريبـة مـن بـالد الرافـدين إيالم  عاصمة)سوسة(من 
للغة, واآلخـر )ّنص مزدوج(, وكان اكتشاف وبعد منتصف األلف الثالثة قبل امليالدإيالم 

 م ١٩٠٥عام 

 
)אאאא)א(

١א٤٩(
ّوـفـر إمكانـيـة ـقـراءة اـخلـط ا  نـظـام ةيالمـيـإل نـظـام الكتاـبـة اّنإ.  جزـئـييالـمـي بـشـكلإلّ

, حوايل عام )بوزور انشو شيناك(ّمقطعي وصوري وأقدم نص هلا هو الذي ينسب للملك 
 . قبل امليالد٢٢٠٠

خرة قبل اإلسالم أيالمية التي شاعت يف العصور املتإلأما أشهر نموذج للمسامرية ا
ًيـة اإليالميـة تسـمى أحيانـا ُكردال, تـنقش باللغـة ٥٠٠حوايل القرن اخلامس قبـل املـيالد 
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َبالفارسية القديمـة  راميـة كانـت شـائعة وتسـتخدم إىل جانـب اللغـة آلاوالبهلويـة, واللغـة اّ
ُ رسمية يف املخاطبات بينام كانت اللغات األخـرى مثـل البابليـة والسـومرية هية كلغُكردال

 .دب والدين واحللقات العلميةألتستخدم يف ا
א:אא

هناك حماوالت جادة لوضـع منـاهج ودروس للنـاطقني باللهجـة الفيلييـة, واهـم مـا 
مقـرتح للكتاـبـة "اطلعـت عليهـا مـن مـصـادر يف هـذا اجلانـب حماولـة االخ هـيـوا الزنـدي 

وبعض مـا نرش مـن وذلك يف اقرتاحني الكتابة بحروف عربية أو التينية , "باللهجة الفيليية
ية مع ُكردبتول امللكشاهي عىل موقع مركز كلكامش للدراسات والبحوث القبل االخت 

 .  الفيليني ببغدادُكردسامعنا, انه تم تطبيق بعض الدروس يف مدرسة ال
א:אאא
ًي غني جدا عن التعريف, فيه الكثري من القصـص واحلكايـات الغزيـرة ُكرداألدب ال

ّية والقومية, وفيـه الكثـري مـن املالحـم والبطـوالت التارخييـة عن التقاليد والطقوس الدين
 . وخاصة الدفاع عن الوطن

ّ مؤلـفـاهتم بـعـد ظـهـور اإلـسـالم يف الفـنـون ـُكـردوـقـد كـتـب أكـثـر األدـبـاء والعـلـامء ال
وأهنم مل ينسـوا لغـتهم وحضـارهتم وكـان مـن ثـامر , والعلوم والتاريخ باللغات املختلفة

ـوا  ـرائتهم وأفكــارهم ترـك ـة الـق ـب باللـغ ـا خمطوطــات وكـت ـون ُكردلـن ـف الفـن ـة يف خمتـل ـي
 من الشعوب الذواقة يف األدب واملوسـيقى والفولكلـور والشـعر ُكرد الّيعدو, واملعارف

 .ُكردلدى مجيع ال
ـاال ـعـىل ذـلـك  ـة مـث ـة معروـف ـاك كـتـب وقصــص وأـسـاطري رشقـي ـون ـلـيىل (ًهـن ) جمـن

وغريها من القصـص ) ي خاورخورشيد(و) فرهاد وشريين(و) قيس وليىل(املقصود هنا 
وخمطوطـات ,  يف أوائـل القـرن املـايضF١E).ريج(ية التي جلبها السائح اإلنجليزي ُكردال

                                                 
 .تحف الربيطاين ال يزالهناك جمموعة كتالوج من املخطوطات يف امل: يذكر ريج )١(
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ًهذه األساطري حمفوظة اآلن يف املتحف الربيطاين وقد اقتنيت أيضا يف سنة   .م١٩١٤ِ
ِعددا من املخطوطات اجلديدة هلذه األسـاطري) زهاو(ويف منطقة  وهنـاك ملحمـة , ً

 ويرتنم هبا بحـب وإعجـاب وهـي حتتـوي عـىل أحـداث واقعيـة ُكردفة عند مجيع المعرو
) برانـدوز(التي تقع يف جنوب أرومية بالقرب من هنر ) الدفاع عن قلعة دمدم(مثل ملحمة 

وهـي شـعر ) مـم وزيـن(التي غزاها الشاه عباس الصفوي وهناك ملحمة قومية خاصة هبم 
 . تثناء بدون اسُكردونثر يتغنى هبا مجيع ال

ُمل يكـن يف مسـتوى حبيبتـه مـن حيـث النسـب ) مـم( ولكـن حبيبني) مم وزين(كان  ِ
) مـم(هبـذا احلـب فغضـب عـىل ) زيـن(والوضع األجتامعي, وعلم أمـري بوتـان وهـو أخ 

ُوسجنه, ولكن بسب خشيته من التمرد الشعبي أطلق رساحه ووافق عىل زواجهام وكـان . ُ
ُحبـه وعـىل أثـره ماتـت يف ) مـم(ُحيث مات , ًاألمر منتهيا ُفـدفنوها بجانبـه, , ًأيضـا) زيـن(ِ

 F١E.َونبتت ورود كثرية بني القربين كرمز لذلك احلب الذي هو أقوى من املوت
ّي ينبغـي أن يكـون قبـل كـل يشء وعـىل ُكردلذا فإن أي دراسة وحتقيق يف األدب ال ْ

غنيـة البالغـة وجه اخلصوص فولكلور هذا الشعب الـذي يمتـاز لـيس فقـط باإلسـهامات ال
ًلألجيال املاضية, بل أنه حيمل يف ذاته اليوم أيضا قوة سحرية وحيوية وطاقة خالقة حتري  ِ ّ

ِوهذه القوة والطاقة يف جتـدد مسـتمر فـإن هـذه اإليضـاحات ال , األلباب, وتذهل العقول ِ
يف َّجتعل املوضوعات أكثر قابلية للفهم بالرغم مـن أن الروايـة كفـن أديب قليـل األنتشـار 

يـة ُكردوالروايـة ال) القصة القصرية(ية ُكردستان وذلك إلهتامم الكتاب أكثر بالقصة الُكرد
ّا قد اهتمت بنرش عـدد پًستان وأن عددا من الصحف العربية يف أورُكردبدأت تظهر خارج 

الـتـي ـصـدرت ـحتـت عـنـوان زـمـن ,ـمـن تـلـك الرواـيـات وخاـصـة ـصـحيفة احلـيـاة اللندنـيـة 
 صـفحة وقـد تطرقـت احليـاة ٤٧٦لداودي تكونـت الروايـة مـن ّاهلروب للمؤلف زهدي ا

                                                 
ّوـهـذا اـلـنص مـتـأثر بنـصـوص ,٥٧−٨ ٥ مالحـظـات وانطباـعـات صـُكـردفالديـمـري مينورـسـكي, ال )١(

يف مريـوان فـإن حوادثهـا ) سـكارمان(ّملحمة أمحد خاين, وأما النص اآلخر املسـجل مـن قبـل أو 
 .أقرب إىل زماننا هذا وهو أكثر واقعية من غريه من النصوص
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َّإىل هذه الرواية بدراسة نقدية جاء فيهـا أن . م١/٠٣/١٩٩٩ يف عام ١٣١٦٠ويف عددها  ِ
وهي تشـمل جمموعـة مـن ,ي يف فرتة ماُكردالرواية زمن اهلروب تتعلق بتاريخ الشعب ال

ّـيـة حـتـى أصـبحت ـمـن األدـلـة ّاملثـل والـقـيم األجتامعيـة واـهنـا تتـطـرق إىل حـوادث تارخي
 .املهمة يف الوضع األجتامعي والثقايف لفرتة ما يتحدث عن امللوك والسالطني

من تأليف عرب شاه وهي قريبة من ) مرزبان نامه(ية تارخييه اسمها ُكردوهناك رواية 
الـذي اقتـبس الشـيئ ) بيـدي(للفيلسوف اهلندي ) كليلة ودمنة(ناحية األسلوب من كتاب 

 من ثقافة الشعبني والثقافة اهلندية عرب العصور ةستفاد والفرس واالُكردمن تاريخ الالكثري 
 .التي أثرت عىل الثقافة الرشقية

فإنه من خالل الرواية كـان أحـد أبنـاء ملـوك طربسـتان ومـن ) مرزبان(وإذا سألنا عن 
ّلـف كتـاب ومؤ) رسـتم ابـن شـهريار(وهو ابن ) أسپهيد مرزبان(املعروفة ) ّباوه ند(عائلة 

بنى عىل أساس اهنا حكايات خرافية وهي بلغـة احليوانـات وبلسـان اجلـن ) مرزبان نامه(
ّلقـد تـم تـأليف هـذا الكتـاب يف القـرن . والشياطني, واحلكايات مذكورة بأسلوب رمـزي

ًإىل اللغـة الفارسـية, وبنـاءا عـىل )سـعد الـدين داينـي(ّالسابع امليالدي ثم ترجم مـن قبـل  ّ
ّطني السـلجوقيني تـم ترمجـة الكتـاب إىل اللغـة العربيـة مـن قبـل حممـد طلب أحد السال ّ

أمـا . م٥٩٨غازي وأضيفت إليه بعـض األسـامء العربيـة حتـت أسـم روضـة العقـول عـام 
أمحـد أفنـدي (كتاب روضة العقول فال خيتلف عن الطبعة احلجرية وقـد طبـع يف مطبعـة 

ّن ابـن أمحـد بـن حممـد عـرب شـهاب الـدي(م يف القاهرة من قبل ١٨٥٨يف عام ) أزمري
 ).شاه

אאאא
الـرويس بـأن ) فيلجيفسـكي(ي يف بـالد مـا وراء النهـرين يقـول ُكـردوحول األدب ال

 السـوفيت وضـعت مسـألة تـوفري اإلمكانيـة للشـعب ُكـردنجاح الدراسـات اللغويـة بـني ال
 . ُحله بنجاحي للكتابة األدبية بلغة األم ضمن برنامج العمل اليومي واستطاع ُكردال

ية مل يكن باإلمكان إعداد وحتريـر ُكرديف املرحلة ألوىل من إجياد الكتابة األدبية ال
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َالكتب املدرسية األبتدائية وكتب املصطلحات ذات الطابع املحيل وخاصة أن لغة تلـك 
 مـا ُكـردالكتب ال تتعدى حدود اللغة واللهجـة املسـتخدمة يف املحـل املطلـوب, ألن ال

ّاس مشتتون بني أرمينيا وجورجيا وأذربيجان وحتى تركامنيه الواقعـة وراء بحـر وراء القفق
 :م فام بعد ظهرت أوال١٩٢٨ًاخلزر ومن هنا فإنه ابتداءا من عام 

ّية الدائرة بني سكان أرمينيا ثم غدا يستفيد منها فـيام بعـد ُكردّالكتب املؤلفة باللغة ال
ويف , أرمينيـاُكـرد تقربت هلجتهم من هلجـة  املقيمون يف جورجيا ونخجوان الذينُكردال

 اجلهـود تبـذل. م١٩٣٣ويف عـام ,  أذربيجـانُكـردم نرشت كتب عدة بلهجـة ١٩٣١عام 
سـترشاق دوره يف  وقـد كـان لإلF١E.ً تركامنيه يتمتعون بأدبياهتم املكتوبـة أيضـاُكردجلعل 

ـيـة وـكـان ُكرد ولـغـتهم, وثـقـافتهم وذـلـك ـمـن أـجـل األـهـتامم بالقـضـية الُكردالتعرـيـف ـبـال
 ُكـرداملسترشقون الروس سباقون إىل عمـل البحـوث والدراسـات الكثـرية عـن اصـول ال

وضع . م١٧٨٧ ففي عام ُكردّولغتهم بحيث تعد روسيا هي رائدة الدراسات العلمية عن ال
ُأول معـجـم مـقـارن جلمـيـع اللهـجـات واللـغـات حـيـث طبـعـت ألول ـمـرة بجاـنـب اللـغـات 

ويف نفس السـنة ألـف ). باالس(ّعىل يد الربوفيسور الرويس ية ُكردكلمة ) ٢٧٦(األخرى 
الـذي ) جـازوين(ّأول كتاب يف قواعد اللغة الرتكية باللغـة اإليطاليـة عـىل يـد املسـترشق 

ُ ثامنية عرش عاما قبل تأليفه وقـد تطـورت الدراسـات ُكردّعاش املؤلف يف أعامق إقليم ال ً
 .يةُكردا كام ألفت معاجم فرنسية وروسيا پ أورية نرشهتا األكاديمية العلمية يف دولُكردال

א:א
ًوـقـد أدى الـشـعراء واألدـبـاء دورا ممـيـزا ال ـحمـدودا يف مجـيـع املـجـاالت السياـسـية  ً ً ّ

ألن الـشـعر ـخيـرج ـمـن أـعـامق , جتامعـيـة والرومانـسـية وـهلـم ذوق ـخـاص ال مثـيـل ـلـهواإل
ؤاده الكـثـري ـمـن احلرـكـة الدائـبـة وبـشـكل َالقـلـب الـنـابض, ويعـطـي الـشـاعر ـمـن حشاـشـة ـفـ

ًويف ذات الوقت يكتم بني ضلوعه املا يفوق طاقة البرش, وبالرغم , مستمر  الشـاعر ّأنمن ِ

                                                 
 .٤٥٨, ص ُالكرد: تنيباسييل نيكي )١(
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ِي املـبـدع لدـيـه ـهـم كـبـري يـسـتحوذ علـيـه وـهـو قـضـية اـلـوطن واالرض واـحلـروب ـُكـردال
رـحـى يف ِاـملـدمرة واهلـجـرة اجلامعـيـة الـتـي حيملـهـا ـشـاعرنا ـعـىل كاهـلـه ومتـثـل قـطـب ال

ِإنتاـجـه الـشـعري, إال إنـنـا نالـحـظ إنفتاـحـه العمـيـق نـحـو اإلنـسـانية ـعـرب خمتـلـف املـحـاور 
ّ مآيس اآلخرين بام يؤكـد وحـدة ُهواألجتاهات, فتفيض مشاعره اجلياشة وتتلبس أحاسيس

ًاملصري وانـتامء املتطلعـني إىل حيـاة يعمهـا اخلـري والرفـاه بعيـدا عـن سـيطرة الطواغيـت 
ودور الشاعر يمثل يف مشـاركة النـاس آمـاهلم واآلمهـم . ن ألخيه اإلنسانواستعباد اإلنسا

ُوتطلـعـاهتم, ـخـالل ـشـاعريته املتـفـردة يف معاـجلـة املواـضـيع الـتـي يتـصـدى ـهلـا قاموـسـه  ِ
ِاخلاص حيث أمد بفيض دافق يواكب متغريات األحـداث وجيارهيـا يف سـجيته وبعفويـة  َ ُ

 :ِتريح املتلقي بقرحيته القصيدة
ِلشــــاعرعن شــــعره حتــــى جتيــــد الغــــوص يف بحــــره ِِالتســــال ا َِ

ـــــن رسه ـــــيط الســــــرت ـع ـــــه وال يـم ٌوالبحــــــر اليكشــــــف مكنوـن َ ُ ُ ُ
ــــــوره ــــــن ـط ــــــد ـع ــــــرة ختـــــــرج بالراـك ــــــة ـح ــــــذي قافـي ُإال ـل ٍُ ٌٍ
ِكـــــذاك الشـــــاعر املبـــــتىل بالصـــــدق واالحســـــاس يف شـــــعره ِ
ِتكمـــــــن يف أعامقـــــــه رعشـــــــة نابضـــــــة للحـــــــق يف فكـــــــره ُِ

ـــــه فإـهنـــــ ـــــت الـكـــــاس يف كـف ـــــن مخــــــرهِوإن راـي ِا تـســـــخر ـم
ِألـنــــــه يمألـهــــــا ـبــــــاهلموم وال يفـيــــــق اـهلــــــر ـمــــــن ـســــــكره ُ

ــــن فجـــــره  ــــرى االهبـــــار ـم ــــنقيض وال ـي ــــاهر ال ـي ــــة الـب ِوليـل ُF١E

א:אאאא:
 الـذين أبـدعوا يف مجيـع اللهجـات ُكـردبني ممثيل هذا الطراز املبدع من الشعراء ال

 :ث عن هوالء العظامء تركوا لنا تراث كبري وهموينبغي لنا التحد
مجيل صدقي الزهـاوي هـو أبـرز رواد اليقظـة الفكريـة يف ي الكبري ُكردالالشاعر−١

                                                 
 .٢٣٦ص,مرايف الشوق : للشاعر الكبري زاهد حممد زهدي )١(



 ٤٨١  اللغة واألدب الكُردي وتاريخ العلماء والمثقفين والمناضلين والمبدعين]:١٧[الفصل 

 

 عـن جمريـات احليـاة الواقعيـة ومـا ًوالتجديـد تعبـريا تسم أسلوبه األديب بالتطويرأالعراق 
 إىل ُيني يرجع نسـبهُكرديف بغداد من أبوين م ١٨٦٣عام الشاعر يف  النفوس, ولد ُختتلجه

ًخانقني, ويف عهد امللك فيصل األول عني عضوامن م وه أما لقب الزهاوي ,أمراء بابان ّ 
ّأنـه مل يكـن شـاعر العـراق ( وقد قال عنه األديب املرصي طه حسـني ,عيانأليف جملس ا

 ِهالتـي عـرب فيهـا عـن آرائـه ومبادئـ) الكائنـات (:ِهّمؤلفاتـ)فحسب بل شاعر الوطن العـريب
ـة ـاة واجلاذبـي ـوة واملــادة واحلـي ـان والـق ـان والزـم ـام . احلــرة يف املـك طبـعـت يف مرص, ـع

 ُأمـا دواوينـه. ّم, ورسالة يف سباق اخليل طبعت يف مرص ورسالة يف اخلط العـريب١٨٩٧
ّثم ديوانه املسمى ديوان الزهاوي طبـع يف مرص عـام ) الكلم املنظوم(فكان أوهلا  ّ١٩٢٤ 

ّثمم   .والثاملة وثورة يف اجلحيم ونزعات الشيطان وغريهام  ١٩٣٦عام ) األوشال (ُ
 هـو املـال خرض بـن امحـد املكـاييل أبـرز اللهجـة )نايل(ي الكبري ُكردال الشاعر−٢

يـة والعربيـة والفارسـية ُكرداملـيالدي نظـم بال يف القرن التاسـع عرشالكرمانجية اجلنوبية 
املـال عبـد الكـريم من قبـل األسـتاذ طبع ديوانه عدة مرات أبرزها طبعة حمققة ومرشوحة 

ـمـن أـهـايل وـهـو  يـُكـرد الأـبـرز رواد يقـظـة الفـكـرنجـلـه املرـحـوم ـفـاتح وـهـم اـملـدرس و
 .يةُكردكرمانشاه ال

شـعراء الوهـو مـن  F١E. املال عبـد الكـريم املـدرسي الكبري األستاذُكردالالشاعر−٣
َه الكـثـريه كتـبـِلفاـتـه وؤوم املـعـروفيني ة واحلربـيـة والقـصـائد القـصـص الغرامـيــمـن مالـمـح ِ

 .ّالدينية املختلفة
                                                 

ًكانـت هنـاك أوال. ّم وحتـى هـذا اليـوم١٩٢٠ُلكتابـة الثقافـة يف عرص احلـديث منـذ عـام )١( النثـر ألن : ّ
ستان اجلنوبية غري معروف وأدنـى مسـتوى لضـعف العالقـات مـع دول العـامل ُكردمستوى النثر يف 

وعنـد . واألسـباب فـتح احلـوار واألحتكـاك مـع األدب األجنبـي. ّوتقدم احلضارة الثقافيةواجلوار 
ريـك ميلـنجن, هنـري راولينسـون, البـارون دوبـر, : جميئ بعض الرحالة من الدول األوربية ومنهم

ًوـمـن ـثـم طبـعـوا كتـبـا لشكـسـبري . هوـبـارد, الـلـورد ـكـرزون فرياـسـتارك, ـجـورج ن ـكـرزن, ـسـايكس ّ
والعدالـة “ياة صالح الدين االيويب جلورج زيدان صاحب كتاب اإلمام عيل وكتب ح. وزاديج
 .يُكردوكان هذا سبب تطوير األدب ال. اإلنسانية
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القـرن الثـاين عرش اهلجـري عـاش ) خانـاي قوبـادي (ي املعـروفُكردالشاعر ال−٤
 )شـريين خرسو(الذي ترجم بإبداع قصة ي وُكرد الفكر الروادواألدباء وشعراء المن وهو 

كـان  ِهرشـعو) كنجـوي (الشـعرية لنظـامي: ومؤلفاته,وصل الشعر إىل أبعد بقعة يف العامل
 .يف جملد ضخم طبع عدة مراتٌوكتابه  )اللهجة الكورانية( يف

م يف ١٩٧٥عام ولد ّي املعروف حممد املال عبد الكريم ُكرداألديب الالشاعر و−٥
  .ِ ومؤلفاته كثرية يف قمة الشعراءّعديوبغداد 
ـيُكــرد الشــاعر ال−٦ ـذي يـع ـييل اـل ـوي الـف ـرمحن موـل ـد اـل ـن د عـب  قمــة الشــعراء ـم

صـدر يف بغـداد عـام و عـدة مـراترشح مـع  ِوطبع ديوانـه.  ولطافتهِ برقة شعرهاملعروفني
 .م١٩٦١
 الشـعراء من عد ي.م١٨٥٢−١٨٠٦  يف عاماملال رحيم توجوزيي ُكردالشاعر ال−٧

 F١E.ووينادِوله مؤلفات و املعروفني
 املعـروفني مـن الشـعراء مـن ديعـ )ّحممد حسن برزو(ي ُكرداألديب الالشاعر و−٨
  .ووينادوله كتب و األولالطراز 
الكبـار الشـعراء املعـروفني مـن  يعتـرب )ّحممد دارا املنـدالوي( يُكردالشاعر ال− ٩
 .له الكثري ِمن الدواوينيوطبع 

م ١٩٣٠اـلـدكتور الراـحـل زاـهـد حمـمـد زـهـدي وـلـد يف ـعـام  يـُكـردالـشـاعر ال−١٠
ودراسـة  ِمؤلفاتـه ,يني وكان من املناضلني الوطنيني وواجه صنوف األضطهادُكردألبوين 

 ـلـه الكـثـري ِـمـن اـلـدواوين ت, وطبـعـ)ـمـرايف الـشـوق(و) اـملـال عـبـود الكرـخـي(ـشـعره ـعـن 
ِوأهدى يل شخصيا أكثر كتبه  F٢E.ة الشعريً

 ويكتـب الشـعر الشعراء املعـروفنيمن  ديع)ر العريانبا طاهاب( يُكردالشاعر ال−١١
                                                 

الشاعر الكبري مجيل صـدقي . ّيقال أنه هو أول من ابتكر املقاطع الشعرية املتعاقبة امللتزمة بالقافية )١(
 .ًية أيضاُكردويتكلم اللغة الُالزهاوي, وكتب شعره باللغة العربية, وكان يتقن 

 .٢٥/٠٥/٢٠٠١طبع كتاب الشعري مرايف الشوق يف لندن  )٢(
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ّهجات يف نسق اللغة الفارسية الرسـمية  أقرب اللّدوتع ّالفيلية ي باللغة اللريةُكردالغنائي ال
 F١E.ومعارصة املحلية وهلا نكهة خاصة ُجتهوهل

 ـغـالم رـضـا ـخـان إرـكـوازي ـمـن الـشـعراء املـعـروفني وـعـارص يُكردالـشـاعرال−١٢
منـاطق بـالد مـا بـني النهـرين وكتـب شـعره  ً والذي كان واليا عىل)فتحعيل قاجار(امللك 

  .يةُكردبجميع اللهجات ال
 عـىل قمـة الشـعراء ًا معروفـًاشـاعركان  )عيل قيل خان( يلي الواُكرد الالشاعر−١٣

 مـنـاطقمجـيـع املـلـك ـصـفي وـكـان ـعـىل اـلـوايل  حكوـمـة ُهوـعـارصمعروـفـة وـلـه دواوـيـني 
  .صفوي امللك عباس اليف زمن. وبشتكوهّلرستان 
 منـاطق بـالد مـا بـني النهـرين كان حيكم )منوجهر خان(الوايل يُكردالشاعر ال−١٤
 وـعـــارص املـلـــك عـبـــاس. كـبـــرية وـلـــه دواوـيـــن ـشـــعريةعر ذوق أديب كـبـــري,وللـشـــا

 . ق١٠٥٢−١٠٧٧صفويال
  مـند هــ ق الـذي يعـ١٠١٢ يف عـام )لطف عـيل بيـك(الوايل  يُكردالشاعر ال−١٥

  .ةمعروف ة وله أبيات شعريِطافتهل وِبرقة شعره قمة الشعراء املعروفني األفاضل
ي فقد كتب الكثري من األدب ُكردمداين الالشاعر الصويف الشهري بابا طاهر اهل−١٦

ِومؤلفاتـه طبـع اىل لغـات عديـدة وتـويف يف عـام , وباللهجة اجلورانيـة.والشعر بالفارسية
 . م١٠١١−هـ٤٠١

ديـر (ي عيل احلريري وهو من الشعراء املعروفني ولـد مـن قريـة ُكردالشاعر ال−١٧
ـا ب) احلرـيـر ـا ـشـعريا مـشـهورا مكتوـب ًبأربـيـل وـتـرك ديواـن ً ً ـيـة وـتـويف يف ـعـام ُكرداللهـجـة الً
 . ١٠٧٧هـ٤٧٠

ي الصويف الشهري عبد الـرمحن أحـد مشـاهري فرقـة النقشـبندي ُكردوالشاعر ال−١٨
                                                 

واحـدة ) واللهجـة اللريـة( الفيليني ُكردالشاعر بابا طاهر العريان اهلمداين واحد من قدماء شعراء ال )١(
رحـوم نجـم ّية فاملؤلفون والرحالة املسلمون الـذين زاروا منـاطقهم ومـنهم املُكردمن اللهجات ال

 .١٣٣ص ّ الفيليون فييل كتاب
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يـة ُكرداملتويف يف القرن التاسـع املـيالدي تـرك الكثـري مـن االعـامل الشـعرية باللغـات ال
 .والعربية والفارسية

احلصـول باإلمكـان مل يكـن وُحيـث ,ًي غامضـاُكـردأصل األدب والشـعر الال يزال 
ّقد أدى و وهذا ناتج من تأثري الدولة والسياسة فيهم ,مجيع الشعراء رغم العناءأسامء عىل 

ستان اجلنوبية إىل االنفصال عن شـعورهم القـومي العتقـادهم أن ُكرد يف ُكردبكثري من ال
 . الدين فوق القوميات والقبيلة
ْيقول للطفل عنـدما يريـد أن : ومعناها ّيليةالف ي باللهجةُكردوهذا نموذج من الشعرال

ـمـه ـلـوجيكي داـشـتم, ـجـه ين ) ميتيـكـك ـكـي ـئـه راى زارووه ل ئويـشـنه ى: (يـنـام يف اللـيـل
دويس داشتم مردار بوى نامه ى جال,جال كيا دابه م, كيا دامه وه بـزن, بـزن بشـكول دا بـه 

 مـه ال, مـه ال قورئـان دا بـه م, م, بوشكول نامه ى له ته نوير,ته نوير نان دا به م,نان دامه وه
  F١E.دا به م) ئيوه(قورئان نامه ى له مزكوت, خودا 

 .ـ الشاعر عبد الستار نور من شعراء املهجر ودخل موسوعة الشعراء العامليني١٩
 

                                                 
 .األطفال بإسم يمكن استبدال كلمة ئيوه. ٥٧ص ّ الفيلية مقرتح للكتابة باللهجة: هيوا زه ندي )١(

يسـتحق التثمـني والتقـديروالعرفان ّ الفيليـة ُما كتبه األستاذ هيوا زه ندي مقرتح للكتابة باللهجـة: مالحظة
 .له



 

 
 الفصل الثامن عشر

 في العراقن ي الفيليكُردإنتهاكات حقوق اإلنسان بحق ال

Human rights oragnization for kurds faylee in iraq 

نسـانية يف هليـة واإلً صيانة حقوق اإلنسـان يف العـامل ضـامنة لتطبيـق العدالـة اإلدتع
ّالوقت نفسه دعامة لبناء مؤسسات الدولة ويف العراق اجلديـد نـرى التقـدم امللحـوظ يف  ً ِ
َبـنـاء نـظـام التعددـيـة والديمقراطـيـة, جيـعـل اـملـواطنني بـغـض النـظـر ـعـن اـجلـنس واـلـدين  َ

َلطائفة والقومية متساوين وا َ َاحلقوق والواجبات, كام ثبت ذلـك يف الدسـتور, وتتخـذ يف َ
كسياسة يومية لتحقيق األستقرار يف البالد والسري نحو بنـاء املجتمـع املـدين, ممـا يعنـي 

, باألحتـاد والتـآخي األخـوي الطـوعي بـني مجيـع الشـعب ُكردّضامن حق تقرير مصري ال
لقـد تعاقبـت . ّممارسة ثقـافتهم وطقوسـهم الدينيـة والسياسـيةالعراقي وضامن حقوقهم و

ّعىل العراق فرتات طويلة عاش فيها العراقيون يف ظل غيـاب القـانون والدسـتور والنظـام  َ
السيايس باملفهوم احلقيقي للنظام والدولة, فـام كـان مـن العراقـي إال اللجـوء إىل النظـام 

األمـرين  ّالفيلييـون ُكـردُومساعدته, وعانى الّالعشائري حيل حمل الدولة يف محاية الفرد 
ـة عــام  ـة العراقـي ـة السياســية بزمــام ١٩٢٠بعــد تشــكيل الدوـل ـة الطائفـي م ومتســك األقلـي

ومقدرات احلكم دون النظر إىل اخلارطة السياسية الوطنية والدينية بأطيافهـا املختلفـة أو 
َحماولة إجياد قراءة صحيحة ملختلف عوامله وسامته املتميزة ِ ِ. 

١−אאאאא
الذين ابتعدوا عن مراكز سكناهم وعشائرهم يف مـدن  ّالفيليني ُكردَّأن األاللف من ال

ـة  ـي الم, ـطـي, ربيـع ـل بـن ـرية مـث ـة الكـب ـائر العربـي ـع العـش ـدجموا ـم ـد أـن ـراق ـق ـوب الـع ّوجـن
ّوالعرشات من العشائر األخرى مما أدى إىل نسيان املواط, يـة وتـرك ُكردن الفـييل لغتـه الُ

ي, بالزي العريب مثل العبـاءة والعقـال والعـادات العربيـة هـذا بالنسـبة لعشـائر ُكردالزي ال
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 الـذين سـكنوا منـاطق اخلالديـة ُكـردِاجلنوب, وهذه احلالة تكررت ولو بصورة أقل مع ال
َّيـة ونجـد أن الـبعض ُكردُواحلبانية بعد احلرب العاملية الثانية فقسم منهم قد نيس هويته ال

 الذين سكنوا حمافظة األنبار وحتولوا من املذهب الشيعي إىل املذهب السـني ُكردمن ال
 .ًنظرا لتأثريات املجتمع

والتاريخ مليئ بالصفحات املرشقة وأخرى مظلمة وأن الصفحات املرشقـة تعكـس 
 . األخيارصدق نوايا أولئك الذين سطروها من أجل خدمة الوطن واإلنسانية وأبنائها

٢−אאא
يف عهد حكومة طه ,م ١٩٣٦ يف عامحصلت  ّالفيليني ُكردّبحق ال هتجريأول عملية 

ــــمي ــــيالين . ياـســــني اهلاـش ــــايل الـك ــــيد ـع ــــد رـش ــــرى يف عـه ــــة أـخ ــــا محـل ُتبعتـه
ن ات مـن القـريـربعينألالعـريب املتحـالف مـع النازيـة اهلتلريـة يف هنايـة ا السيايس ِوتياره

ّاملايض, حيث تم هت حتـت ذريعـة عـدم  إيـران إىل ّالفيليني ُكردالف من الاآل عرشات جريُ
ات حصـلت موجـ وبعيـد ذلـك. تـراكألحيـازهتم عـىل وثـائق تثبـت تبعيـتهم للعثامنيـني ا

 الذين أصبحوا حينئذ ضحية سوء العالقات مـع ّالفيليني ُكردّمن التهجريات بحق الاخرى 
ف ـمـن اآلالنـقـالب دـمـوي كـلـف الـعـراقيني عرشات أ أـثـر ىلم وـعـ١٩٦٣ويف ـسـنة إـيـران 

ُالضحايا أصبحت السـلطة بيـد حـزب البعـث املبنـي عـىل األسـس النازيـة وقـاموا بتنفيـذ  ّ
ًخوين عـارف, هـدأت األمـور نسـبياأل يف عهد انيّعمليات التهجري بحق الفيلي , ويف سـنة ُ

 أغلـبهم مـن ات العمليـِهـذه ضـحايا واُستئناف عمليات التهجري مرة أخرى وكانإم ١٩٦٤
ـعـيل الـكـوت وجـصـان ووـبـدرة ـخـانقني احلدودـيـة مـثـل مـنـديل و ّالفيلـيـة ـسـكان املـنـاطق

 .الغريب والرشقي والعامرة وغريها
ُينبغي اإلشارة هنا بأن املضايقات األدارية مل تتوقف هي األخرى بالنسبة للفيليني,  

يف زـمـن أـمحـد حـسـن البـكـر ة  قاـمـت احلكوـمـة العراقـيـم,١٩٧٢إىل م ١٩٦٩ويف الـفـرتة 
ي فـييل إىل إيـران, يف الوقـت الـذي كانـت ُكرد ٧٠٠٠٠ّباستئناف عمليات التهجري بحق 

ِوهـذه . يـةُكرد مع قيـادة احلركـة ال١٩٧٠  آذار١١احلكومة العراقية آنذاك ملتزمة باتفاقية 
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 عرشات. م١٩٧١, والثانيــة ســنة ١٩٦٩ّاحلملــة تــم تنفيــذها يف مــرحلتني األوىل ســنة 
ـدخول األرايض  ـؤالء املهـجـرين ـسـمحت ـهلـم الـسـلطات الشاهنـشـاهية ـب اآلالف ـمـن ـه

 .اإليرانية
الشهيد سمري نور عيل هو الضـحية الـذي اصـبحت تلـك القشـة التـي أفصـحت عـن 

ضـدهم بـدأت حيث قام يف أكـرب عمليـة وحشـية ,  الفيلينيُكردحقد النظام الدموي ضد ال
.  لدستور العراق ومعاهداته وتعارفاته مع العـاملل القرسي بشكل مل يسبق له مثيبالتهجري

 . لكل دساتري العاملمنهم بشكل خمالفسقاط اجلنسية العراقية عن اآلالف إو
الشهيد سـمري نـور عـيل قائـد عمليـة املسـتنرصية مل يكـن السـبب يف أشـتعال فتيـل 

 . سنوات٨اإلسالمية ملدة  إيران احلرب مع
م دخل اجلامع املستنرصية للعام ١٩٥٨غداد عام الشهيد سمري نور عيل من مواليد ب

ـكـان يف املرحـلـة الثالـثـة عـنـد , يف كلـيـة العـلـوم قـسـم الفيزـيـاء)١٩٧٧ـــ ١٦٧٦(اـلـدرايس 
استشهاده يوم عملية املستنرصية وكان أحـد قيـادي منظمـة العمـل اإلسـالمي يف العـراق 

 .البطلة) جمموعة عامر ابن يارس(وكان يعمل ضمن 
ًة املستنرصية حيتفلون رغام عـىل أنفسـهم يف هـذا اليـوم وكانـت وكان طلبة اجلامع

الدعوة اىل مجيع طالب العرب بوالدة البعث يف نيسان وكان من املقرر ان حيرض صدام 
حسني ولكن حرض حمله طارق عزيز وحممد دبدب وجرح يف العملية والتي القيت فيهـا 

طـلـق رـجـال أ  نفـسـه الوـقـت ـمـن النـظـام الـسـابق ويفاـملـأجورينرماـنـة يدوـيـة ـعـىل بـعـض 
 مـن الرصـاص والتحقـه ًبـالاو) سمري غالم عـيل(املخابرات واألمن عىل الشاب الشهيد 

ـالرفيع األعــىل ـا ال خيــاف املــوت وكــان مــن الرســاليني , ـب ـا ومؤمـن ًوكــان الشــهيد قوـي ً
املعروفيني من قبل العلامء املجاهدين والشخصـيات املعارضـة العراقيـة داخـل العـراق 

 .وخارجها
ويف املساء زارهم صـدام وحلـف بـاغلظ األيـامن بأنـه سـينتقم مـن األيـرانيني ومـن 

ـنيُكــرديقصــد ال(عمالئهــم  ـي ســالت عــىل ارض )  الفيلـي ـدماء الـت وقــال واهللا واهللا ان اـل
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 . ًاملستنرصية مل تذهب سدى أوهدرا
وخالل ساعات قام النظام الصدامي بمحارصة بيت احلاج نور عيل والد الشـهيد يف 

وـصـادروا مجـيـع اـمـواهلم املنقوـلـة وـغـري . ة ـبـريوت وأعتقـلـوا مجـيـع أـفـراد عائلـتـهـسـاح
 .املنقولة

/ ١/٤وبدأت محلة التهجري االكرب بدعوة من مديريـة األسـترياد والتصـدير يـوم يف 
 ٥٠٠حـوايل (سـتدعت احلكومـة كافـة التجـار ورجـال األعـامل الفيليـني أحـني م ١٩٨٠
جـتامع يف قاعـة تابعـة إىل غرفـة جتـارة أإىل ماميـة  ومثلهم من التجار الشـيعة اإل)شخص
ـهـذا املوـعـد واملـكـان يف و,  يف منطـقـة ـشـارع النـهـرةالكائـنـ٧/٤/١٩٨٠ يف ـيـومبـغـداد

ُعثية حيث كان املـدعوون يقـادون إىل داخـل القاعـة ب السلطات الُ نصبتهًاحلقيقة كان فخا
وا يـأمروهنم بـاخلروج مـن نتظارهم فيها قوات األمـن واحلـزبيني الـذين كـانأالتي كان يف 

ـاب ال ـي إىل اخلـب ـاء اللـف ـثفـن ـت تنتظــر حـي ـوة  شــاحنات وحــافالت همكاـن  عســكريةوـق
واخذوهم اىل دائرة األمن العامة وأدخلوهم اىل الشعبة األقتصادية وجردوهم مـن مجيـع 
املستمـسـكات والوـثـائق الثبوتـيـة ودـفـاتر الـصـكوك ومجـيـع األـمـوال الـتـي حيملوـهنـا يف 

بـيـنهم ـمـن الـشـيوخ واـملـرىض وأـخـذوا يطلـقـون عـلـيهم الكـلـامت النابـيـة حـقـائبهم وـكـان 
 .َوالشتائم والكلامت اجلارحه

 هبـم اىل احلـدود عـىل واركبوهم احلافالت نفسـها وتوجهـ٧/٤/١٩٨٠ويف اليوم 
مقربة من نقطة املنذرية املقابلـة لنقطـة حـدود خرسوي اإليرانيـة التـي تبعـد عنهـا مسـافة 

ألقدام والظالم احلالـك وكـانوا عطاشـى وجيـاع وكانـت املدفعيـة ًعرش دقائق مشيا عىل ا
وأن هذه العملية غري أخالقية بحـق  ّالفيليني العراقية تدك املخيم وجرح ومات من التجار

ِاملهجريني العراقيني وأنا شخصيا سمعت الكثري من هذه القصص وكانت معاناهتم كثـرية  ً
دوا عن ديارهم بدون اوالدهم وشباهبم وكـان احلجم الين التقيت مع عوائلهم بعد ان أبع

ِذلك اشد وقعا عليهم وأل زالت هذه العوائـل تنتظـر أبناءهـا وأسـتمرت عمليـات التهجـري  ً
 ّ مـواطن عراقـي,٧٠٠٠٠٠وشـملت حـوايل م, ١٩٨٨سـنة  إيـران لغاية إنتهاء احلرب مع
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  التـي كانـت يف سـنةتهجـرياتالينبغي اإلشارة هنا بـأن و.  الفيلينيُكردمن الوالكثري منهم 
 ُكـردّعمى ضد الألمل تكن عملية عنرصية عادية يراد هبا فقط التعبري عن حقدهم ام ١٩٨٠

 .قبل النظام املقبورمن م ١٩٨٠سنةشهر نيسان ُ كجزء من خمطط أعده يف والشيعة,
٣−אאאאא

بعاد للعراقيني قسم أبعد  والنفي واإلأقام النظام العراقي سلسلة من محالت التهجري
ُوبقيـة البلـدان وقسـم آخـر هجـر داخـل العـراق ضـمن  إيـران بحجج عنرصية وطائفية إىل

 مـن الشـامل إىل اجلنـوب ُكـردُالعـراق حيـث نقـل ال) ديمغرافيـة(حماوالت النظام لتغـري 
بعـاد إت ِقـام بـه النظـام مـن عمليـامـا ولكثـرهتم يمكـن حرص . ًخالفا إلرادهتـم ورغبـتهم

بـعـاد إ و ـعـن هتـجـري٩٢, ٩٠, ٨٨, ٨٠, ٧٢, ٧١, ٧٠ لألـعـوام الـعـراقيني ـُكـردوهتـجـري ال
ّكثر من مليون عراقي, ولكن أرقام املهجرين قد انخفضت إىل حوايل النصف بعد إجياد أ

ستان العراق واضـطر عرشات اآلاللـف مـن أهـايل اجلنـوب ُكرد يف ُكرداملنطقة اآلمنة لل
م نتيجة معاناهتم للجوع واحلرمان من ١٩٩١وقراهم بعد حزيران سنة بالعودة إىل مدهنم 
 مــن ويــالت شــكل وصــمة عــار يف جبــني للتهجــري ومــا رافقــهَّن إ F١E.جــراء هجــرهتم

 .احلكومات الدكتاتورية
وحجـز أبنـائهم ومـن كـانوا يف اخلدمـة  ّالفيليـني ُكـرد املـواطنني البتهجـريقام : اوأل

ومي مـن الكتـاب الصـادر مـن ب كتاب جملس األمـن القـالعسكرية لدى دوائر األمن حس
 .رئاسة اجلمهوريةديوان 

املحتجزين يف سجون البعث الرهيبـة  ّالفيلييون ُكردأعدم مجيع خرية شباب ال:ًثانيا
 .ً حمتجزا١٦٠٠٠وكان عددهم حوايل 

ً شابا طعام للتجارب الكياموية واعتبـارهم متـوفني أثنـاء الواجـب ٢٥٠٠جعل :ًثالثا ً
كتـب جملـس األمـن القـومي جملـس . (ف الرواتب التقاعدية ملن يبقى مـن ذوهيـمورص

                                                 
) ٣) (٢) (١(, الوثـائق ٣٤٠−٣٣٩−٣٣٨−٣٠١اقع وآفاق املسـتقبل, ص العراق الو: وليد احليل )١(

)٤.( 
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 ).قيادة الثورة
ـا ـم هت: ًرابـع ـة ملــن ـت ـة وغرياملنقوـل ـوال املنقوـل ـع األـم ـع جــّحجــز مجـي ريهم وتوزـي

 املـأجورينممتلكاهتم عن طريق إهدائها مـن قبـل السـلطة إىل أتبـاع النظـام مـن البعثيـني 
ـوال  ـة األـم ـذين ورسـق ـق واملتنـف ـن طرـي ـا ـع ـم بيعـه ـل جــالوزة البـعـث احلــاكم وـت ـن قـب ّـم

 .املزايدات الصورية
 الفيليني املقيمني يف العراق مـن إجـازات األسـترياد أو ُكردحرمان مجيع ال: ًخامسا

الوكــاالت التجاريــة أو إســتمالك الــدور والعقــارات وكــذلك نقــل مجيــع املدرســني 
ـة  ـر ثانوـي ـة إىل دواـئ ـدوائر املهـم ـة ـعـىل التقاـعـد أو واملــوظفني ـمـن اـل ـة اجلربـي أو اإلحاـل

 .األستغناء عن اخلدمة
بتطليـق زوجـاهتم ! ترغيب بعض النفوس الضعيفة مـن غـري التبعيـة العراقيـة: ًسادسا

ّ دينـار عراقـي سـويرسي أي مـا يعـادل ٤٠٠٠الفيلييات لقاء منحهم مبالغ ماليـة تصـل إىل 
  دينار٢٥٠٠ّ ـ العسكريني أما املدنيني . دوالر يف وقتها١٢٠٠٠

عـىل عـدم مرافقـة !  من غري التبعيـة العراقيـةهجرينحث زوجات وأطفال امل: ًسابعا
 .ازواجهن والبقاء يف العراق

َري مل تكن مستندة إىل أية قاعدة قانونية ثابتـه, ففـي احلـاالت هجَّأن عمليات الت:ًثامنا
 !.دون أبنائهمري بعض اآلباء من جّ األبناء دون آبائهم وكذلك تم هتجريّالتي تم هت
واستشـهاد أحـد ,  األفـراد ضـمن العائلـة الواحـدة وتـرك اآلخـرينجـريّتـم هت: ًتاسعا

 .ريهم إىل إيرانجّ, وبقية العائلة تم هت)قادسية صدام السوادء(األبناء يف احلرب 
٤−אאא 

 الفيليني بشتى الوسائل, وكـان ردُكقام صدام حسني بتدبري طرق عدة للتخلص من ال
ّ يف العراق وحتركاهتم االقتصادية والسياسـية, ودورهـم ُكردًالبعثيون يعرفون جيدا دور ال

ـ ّـيـة رسـيـة, وـلـذلك اختــذوا ـكـل الـتـدابري ُكرد وتنـظـيامت االـسـيايس واحلــزيب وبـنـاء خالـي
ني, ومـنهم مـن ِواألحرتازت التي من شأهنا حرمان هـذه التنظـيامت مـن قياداهتـا احلقيقيـ
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ّأعتقل لفرتة طويلة ومن ثم حيكم عليهم بدون أي دليل حكم أو حمكمة ُ. 
אאאאאאאא:

ّحكم اإلعدام شنقا حتـى املـوت وقـد اسـتعمل هـذا األسـلوب بحـق عرشات : ًأوال ّ ً
 .اآلالف من العراقيني األخيار

وقـد مارسـته ) املسـدس أو الرشاشـة(طريقة استخدام األسـلحة الناريـة القتل ب: ًثانيا
ـا ـة السياســية عموـم ـاء املعارضــة العراقـي ـل أبـن ـت تنصــب لقـت ـي كاـن ـارز اإلعــدام الـت . مـف

 .واستعملت خلف القطعات العسكرية يف احلرب العراقية إاليرانية
ًالقتل بتقطيع املعذب إربا إربا بالفؤوس واملطرقـات والسـ: ًثالثا ُكاكني حيـث قطـع ً

ّزوج اختي أبو عامر الشهيد عبد النبي رسول :  الفيليني منهمُكردالكثري من املحتجزيني ال
 .م١٩٨٢م بغداد واستشهد يف عام ١٩٥٣من مواليد ) رمحه اهللا(

ّإستخدام أساليب القتل بدس السم يف عصري أو شـاي, وخاصـة سـم الثـاليوم : ًرابعا ًٌ
ّتـشـهد ـهبـذه الطريـقـة الـسـيد حمـمـد ـطـاهر احلـيـدري يف ـعـام ُالقاـتـل أو ـمـا ـشـاهبه وـقـد اس ِ

 .م والسيد عبد اهللا املوسوي واألستاذ صادق الشكرجي١٩٨٠
ـك : ًخامســا ـن حــامض الكربيتـي ـزة ـم ـه امحــاض مرـك ـاء الضــحية يف حــوض فـي إلـق

ـك  ـزاب(وحــامض النرتـي ـا يف االمحــاض وهــذه التجــارب ) التـي ـة ذائـب ًإىل حــني اختفاـئ ُ
ّ دوليا استعملت ضد الفيليني يف معتقل الفضيلية السـيئ الصـيتّالكياموية املحرمة كـام . ً

املالكم أمحد فييل وأكرم إبراهيم وقـد أسـتعمل : حدث مع شهدائنا الفيليني وهم كل ّمن
 .معهم شتى أنواع التعذيب الشنيعة للتخلص منهم عىل شكل مراحل ووجبات

ّملفرتسة وهو مشدود اليـدين يف غرفة احليوانات ا) الضحية(إلقاء الشخص : ًسادسا
ّوالرجلني مثل غرفة األسود أو الكالب املفرتسـة لتأكلـه وتقطعـة احليوانـات حتـى يلقـي  ُ ُ

ًحتفه صربا ُ. 
ّ املحتجزين أحياءا حتى املوتُكرددفن املعارضني السياسيني وال: ًسابعا ً. 
ـا ـوار ب: ًثامـن ـه ـكـام ـحـدث للـث ـعـد رـمـي املعارـضـني يف الـفـرن احلــراري حلــني إذابـت
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م التي اندلعت يف معظـم املـدن العراقيـة, ١٩٩١األنتفاضة الشعبانية يف آذار ونيسان سنة 
ّوقد رمى أزالم النظام البائد املئات مـن الشـباب مـن أعـىل افـران الطـابوق حتـى حرقـت 

 .أجسامهم بالنار كام حصل يف املحاويل والكوت
 معارضـة ال يريـد النظـام استخدام الدبابات واملدرعات يف قتل عوائل كاملـة:ًتاسعا

ّ حمافظة عراقية إنتفضـت ضـد النظـام )١٤(بقاءها كالذي حصل يف إبادة عوائل كاملة يف 
 .م١٩٩١البائد يف آذار سنة 

إبادة مدن بكاملها باستخدام الغازات الكياموية السامة كام حـدث يف مدينـة : ًعارشا
سـتان العـراق عـام ُكردان يف  وأطراف مدينة حاج عمر١٩٨٨ية يف آذار عام ُكرد الةحلبج
َم وكام حدث اهلجوم بالكيميائي عىل مناطق األهوار الشيعية يف جنوب ١٩٨٥م و١٩٨٣
 .العراق

استخدام الطائرات املقاتلة يف تدمريقرى كاملة مثل ما حدث ملدينـة : احلادي عرش
دن  كلـم ومدينـة الـدجيل شـامل بغـداد واآلالف القـرى واملـ٦٠جيزان القريبة من بغـداد 

ـواع ُكردال ـا باـسـتخدام أـن ـا بـمـن فيـه ـادة الـقـرى واملــدن وأهلـه ـراق, وإـب ـة, وجـنـوب الـع ـي
الـطـائرات وـقـد اـسـتخدم النـظـام ـصـواريخ ـسـكود أرض أرض لقـتـل الـعـراقيني الرافـضـني 

 :ية مثلُكردلسياسة النظام يف املحافظات ال
ف كركوك والسليامنية والكوت وخانقني ومنديل وقصف العتبـات املقدسـة كـالنج

 .األرشف وكربالء املقدسة واملناطق اجلنوبية وغريها
القتل بـربط إحـدى الـرجلني بالسـيارة والرجـل األخـرى بالسـيارة الثانيـة : أثنى عرش

وعند مسرية السيارتني باجتاهني متعاكستني يتقطع جسم الضحية إىل قطعتني أو أكثر كـام 
كوت البطلـة يف أنتفاضـة شـعبان يف حمافظة ال ّالفيلييون ُكردحدث للمشاركني األخوة ال

 .هـ١٤١١املباركة 
ـة عرش ـلطة أو : ثالـث ـه بالـس ـري ـمـن زمالـئ ـدد كـب ـن ـع ـتخلص ـم ـام صــدام اـل ِمتـكـن نـظ

املعارضني وذلك عن طريق التفجري وحوادث األغتياالت بواسطة السيارات مثل إغتيـال 
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 .م١٩٧٠الشهيد حبيب جاسم عام 
العـلـوي إىل األرض ـكـام ـحـدث يف القـتـل برـمـي الـضـحية ـمـن الـطـابق : الراـبـع عرش

ًمستشفى احللة اجلمهوري حيث رمى النظـام سـبعني طبيبـا وممرضـا ومريضـا مـن أعـىل  ً ً ُ
َاملستشفى إىل األرض فقتلوا مجيعا وكام حدث ذلـك يف املستشـفى احلسـيني بكـربالء  ً

مـن ّوقد قام النظام باجلرائم بحق مجيع العراقيني الرشفـاء .م١٩٩١بعد قمع أنتفاضة عام 
 . والعرب والرتكامن وغريهمُكردال
٥−אאאאא 

 ُكـردي تعـرض لـه الذمن منطلق موقفنا الواضـح مـن حماولـة التهمـيش واإللغـاء الـ
ّالذين ناضلوا ضد األنظمة الديكتاتورية البائدة, ونحن نعيش اليوم متغريات كبرية  ّالفيليني

سقاط نظام صدام وبدأت العملية السياسية تسري بخطى ملموسة نحو يف تاريخ بلدنا بعد إ
 .بناء عراق ديمقراطي تعددي حترتم فيه حقوق اإلنسان

نتداب الربيطاين ّم يف ظل اإل٢٣/٠٨/١٩٢٢وقد صدر قانون اجلنسية العراقية عام 
ًللعراق ويف فرتة تعيني فيصل األول ملكا عىل البالد ّ. 

 ,قسـم األول التبعيـة العثامنيـة الرتكيـةال :راقيني إىل قسـمنيلقد قسم هذا القانون الع
 والعـرب الشـيعة ُكـردفسجل عـدد كبـري مـن العـراقيني ال... قسم الثاين التبعية اإليرانيةالو

ّأنفـسـهم ـعـىل أـهنـم ـمـن التبعـيـة اإليرانـيـة, وـسـجل املـسـلمون الـسـنة أنفـسـهم ـمـن التبعـيـة 
بري من املسلمني الشيعة بتسـجيلهم يف التبعيـة العثامنية والسبب الرئيس لعدم رغبة عدد ك

العثامنـيـة هوـعـدم رغـبـتهم ـبـاألنخراط يف اـجلـيش الـعـثامين ولتـفـادي املـعـامالت الـسـيئة 
ـي ـة يف اجلــيش العراـق ـة الطائفـي ـل . والرتكيـب ـد ـك ـة عـن ـانون اجلنســية العراقـي ّواســتخدم ـق

خصـيات احلكومات التي سبقت جميئ حـزب البعـث بشـكل او اخـر كعقوبـة لـبعض الش
ًالناـشـطة سياـسـيا فكاـنـت تـعـاقبهم باـسـقط اجلنـسـية العراقـيـة ـعـنهم, ويف بـعـض اـحلـاالت 
ًأبعدت فيها احلكومات علامء الدين وطلبة احلوزة العلمية من غـري العـراقيني إنتقامـا مـن 

م عمـل ١٩٦٨م اىل ١٩٢٢ًويف فرتة أربعـة وأربعـني عامـا مـن سـنة. دور النضال السيايس
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أمـا .  والعرب مـن أجـل بنـاء وحضـارة العـراقُكردن الشيعة والسنة والًالعراقيون مجيعا م
م و ١٩٧٠ الفيلـيـني يف ـعـام ـُكـردإرصار ـحـزب البـعـث ـعـىل هتـجـري الـعـراقيني وباـلـذات ال

ي وـكـذلك اـلـتخلص ـمـن املعارـضـة ـُكـردم فـكـان هدـفـه تقلـيـل النـفـوذ ال١٩٧٢ و ١٩٧١
ـجـريهم والقـضـاء ـعـىل اـحلـوزة إبـعـادهم وهتُلقوـيـة الـضـاربة, حـيـث ـقـرر النـظـام الـشـيعية ا

وكان للحوزة العلمية الثقل العلمي . ّالعلمية الدينية يف كربالء املقدسة والنجف األرشف
بحجـة أن هـؤالء ليسـوا عـراقيني, جـاءوا . والديني الكبـري يف العـراق والعـامل اإلسـالمي

ّكغطاء ملخطط أكرب وأوسع بحمله ضد رجال الدين واملتدينني وال ّألهنـم  ّييـونالفيل ُكـردِ
ُشيعة أستهدف قرار هتجري العوائل املعارضة الوطنية واإلسالمية, والذين أعدمهم النظام 
ْاملقبور من أجل أن ال يعلن للعراقيني عن عدد الذين قـتلهم والـزعم أهنـم مل يكونـوا مـن 

 . القانونىلالعراقيني بل من اإليرانيني اخلارجني ع
 واـلــــرقم اـملــــؤرخ ٢٨٨٤لـيــــة العراقـيــــة والربقـيــــة الـصــــادرة ـمــــن وزارة الداخ

ِ وفـق قـرارات هـذه الربقيـة يمكـن فهـم  عـىلرينهجـًم تضع رشوطـا للم١٠/٠٤/١٩٨٠
 :التايل

 ـمـن اإلـعـالن الـعـاملي حلـقـوق ١٥ واـملـادة ١٣ري الـعـراقيني ـخيـالف اـملـادة ـجـْأن هت
 م وقرارات اجلمعية العامة لألمـم١٠/٠٢/١٩٤٨اإلنسان الصادر من األمم املتحدة يف 

ّالتـي تـنص عـىل حـق اإلنسـان بـامتالك اجلنسـية م ٢١/١٢/١٩٦٥املتحدة الصادرة يف  ّ
 F١E.ّواألمالك والعمل والذين أبعدهم النظام كانوا من أصل عراقي بحت

٦−אאא:
ن ينتمـون ّ علامء الدين وطلبـة العلـوم الدينيـة واملعارضـة العراقيـة وتشـمل الـذي−١

 .للحركة اإلسالمية
 .واآلشوريون والرتكامن والشبك ّالفيلييون ُكرد ال−٢

                                                 
ّإنعقد املـؤمتر يف سـان فراسيسـكو وكـان أول إجـتامع يعقـد لبـدء مـؤمتر السـالم وهـذا جـزءأ مـن  )١(

 ,م١٩٤٥آذار / ٣٠الرسالة التي بعثت إىل املؤمتر بتاريخ 
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 .ّ العائالت العراقية التي حتمل اجلنسية العراقية من التبعية اإليرانية−٣
ّعائالت الشهداء الذين قتلهم النظام وحجز أبناءهم ثم قتلهم وجلهـم الكثـري مـن −٤ ُ
 .ّالفيليني ُكردرين الهجأبناء امل
ًيـة ماديـا أو ُكردمن الذين ساندوا نضال احلركة ال, ُكردالتجار العراقيون ومنهم ال−٥

ِيكف عن جتارته فقط ّ َ. 

٧−אא:
 .عدم توفر الرعاية الصحية الالزمة−١
القذارة عىل مستوى الزنزانة والبطانيات والفـرش مل تغسـل ويوجـد فيهـا القمـل −٢
 .القيءوالدم و
استخدام املرافق الصحية داخل السجن مما تسبب يف إنشاء األمراض والروائح −٣

 .الكرهية هلم
 ًحجم الزنزانة صغري بالنسبة إىل عدد املسجونني, مثال عدة سجناء−٤
 .ُالسجني ينام عىل األرض طيلة أعتقاله وال توجد أرسة للنوم−٥
 ُالسجني يغسل مالبسه يف داخل السجن−٦
 .يب املربح اليومي للسجناء عىل شكل وجبات الطعام اليوميةالتعذ−٧
 .أزعاج املسجونني بعدم النوم يف الليل والنهار−٨
 .من الظواهر العجيبة هو استخدام السجناء يف تعذيب سجناء آخرين−٩
ًإعطاء السجناء طعاما رديئا للغاية−١٠ ً. 
 .ة السجناءيعذب السجناء ما حيقر بالشتم واللعن والرضب أمام بقي−١١
 .تشجيع نرش الرذيلة والعمل هبا داخل السجن−١٢

٨−אאאאאא
هناك اآلالف من الشهداء وحصلنا عىل الكثري من الوثائق عند سقوط النظام وحترير 
ِالـبالد وهـذه األسـامء كانـت لـدى ـمـنظامت واهليئـات املدافعـة عـن حقـوق اإلنـسـان يف 
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 : الذين اعتقلوا معيصدقائيأقاريب وأوارد هنا اسامء بعض . العراق
 .الشهيد سعدون الربيعي, أحد قيادي منظمة العمل اإلسالمي−١
َ الشهيد سمري غـالم عـيل, أحـد أعضـاء منظمـة العمـل اإلسـالمي حـاول أغتيـال −٢

 .ُصدام يف جامعة املستنرصية وأصاب نائبه طارق عزيز املعتقل األن
 .تور طالب حجي غضبان, أحد قيادي منظمة العمل اإلسالميالشهيد الدك−٣
 , أحد قيادي منظمة العمل اإلسالميعطاالشهيدعبد النبي −٤
 .الشهيد سعدي خداداد−٦     .الشهيد عباس عيل أكرب الفييل−٥
 ـسـنة وـهـو ـمـن األـصـدقاء ٣٥ً فـتـاح وـكـان مـعـتقال أكـثـر ـمـنرزاقالـشـهيد خاـلـد −٧
 .األوفياء
 .ً عاما وهو ابن عمة املؤلف٢٥ًبراهيم وكان معتقال أكثر من  الشهيد حممد إ−٩
ًالشهيد منري يوسف, وكان أثناء فرتة األعتقال صغريا يافعا يف عمر الزهور−٨ ً. 

 ألـف شـاب فـييل وعنـد إسـقاط النظـام البائـد مل ١٠٠٠٠وكان املعتقلون أكثر مـن 
 F١E. الرفاتمن. ّيعثروا عىل جثثهم حتى مع القبور اجلامعية إال القليل

٩−אאאאאאא
ومن القـوانيني اجلـائرة بحـق الشـعب والتـي تشـري بوضـوح إىل ممارسـة السـلطات 

 :العراقية للتمييز العنرصي والطائفي
ًأوال الصـادر يف )٤٧٤(من القرارات املجحفة األخرى بحـق شـعبنا القراراملـرقم : ّ

ُم الذي اعطى بموجبه احلق للرجل بتطليق زوجتـه والتفريـق بيـنهام ١٥/٤/١٩٨١تاريخ  ِ
ـار للعســكري وألفــان  ـة مــع رصف مبلــغ أربعــة اآلف ديـن ـة اإليرانـي ـت مــن التبعـي إذا كاـن

 .ومخسامئه دينار للمدين
                                                 

يف كـتـاب الـعـراق الواـقـع وآـفـاق : ّراـجـع ـمـنظامت حـقـوق اإلنـسـان يف لـنـدن ذكرـهـا ولـيـد اـحلـيل )١(
 . وموقع املجلس العام للكرد الفيليني للحصول عىل أسامء الشهداءاملستقبل,

 .م ٢٦/٥/١٩٨٠ بتاريخ ٢٧٧٦بغداد, العدد  الصادرة من صحيفة الوقائع العراقية الرسمية,وذكرت 
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ـمـن اـملـادة الثانـيـة ) ا(حـكـام الفـقـرة أ إىل ًـسـتناداإ ١٩٨٠ لـسـنة ١٥٠ ـقـرار رـقـم :ًثانيـا
 : ما ييل٢٨٫١٫١٩٨٠ املنعقدة بتاريخ ِبجلسته ر املؤقت,واألربعني من الدستو

ـدوائر الرســمية وشــبه الرســمية ومؤسســات القطــاع −١ حتــرم مــن اخلدمــة يف اـل
ينرش م ١٩٫١٫١٩٨٠ من ًعتباراإيعمل هبذا القرار  .ّشرتاكي, كل عراقية تتزوج بأجنبيألا

 .حكامألهذا القرار يف اجلريدة الرسمية, ويتوىل الوزراء تنفيذ إ
مـن املـادة الثانيـة ) ا(أحكـام الفقـرة  إىل ًسـتنادام إ ١٩٨٠ لسـنة ١٨٠ قرار رقم :ًثانيا

 :م ما ييل٣/٢/١٩٨٠ِواألربعني من الدستور املؤقت, قرره بجلسته املنعقدة بتاريخ 
ّ لوزير الداخلية أن يقبل جتنس األجنبي البالغ سن الرشد بالرشوط التالية−١ ْ: 
ً أن يكون ساكنا−أ ومسـتمرا عـىل , ١٩٥٨ماق قبل ثـورة الرابـع عرش مـن متـوز  العرْ

 .ّالسكن, حتى تاريخ نفاذ هذا القرار
ْ أن يـكـون أـحـد أقارـبـه ـمـن الدرـجـة األوىل أو الثانـيـة ـقـد حـصـل ـعـىل اجلنـسـية −ب
 .العراقية
 . عىل أمن وسالمة مجهورية العراقًاْ أن ال يكون وجوده يف العراق رضر−ج
 .ّخالل مدة نفاذ هذا القرارْ أن يقدم طلب التجنس −د
ّ ـلـوزير الداخلـيـة, أن يقـبـل ـجتـنس األجنـبـي الـبـالغ ـسـن الرـشـد ـمـن أـفـراد عـشـائر −٢ ْ

)  واإلركوازيـةّالفيليـةالسورة مريي والكـركش والزركـوش وملـك شـاهي وقـره لـوس و(
 :بالرشوط التالية

ّأن يكون ساكنا يف العراق مدة ال تقل عن −أ  نفاذ هذا سابقة عىل)  سنةة عرشةمخس(ْ
 .القرار

 . عىل أمن وسالمة مجهورية العراقًاْأن ال يكون وجوده يف العراق رضر−ب
ّ أن يقدم طلب التجنس خالل مدة نفاذ هذا القرار−ج ْ. 

ـمـن املـادة الثانـيـة ) ا(حـكـام الفقـرة أ إىل ًسـتناداإ ١٩٨٠ لـسـنة ٥١٨ ـقـرار رقـم :ًثالثـا
ـاريخ واألربـعـني ـمـن الدـسـتور املؤـقـت, ـقـرر جمـلـس قـيـاد ة الـثـورة بجلـسـته املنعـقـدة بـت
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 : ما ييل١٠٫٤٫١٩٨٠
يف حـكـام اخلاـصـة ـبـالتجنس اـلـواردة أليـسـتثنى األجنـبـي اإلـيـراين األـصـل ـمـن ا−١
 . من ذات القرارF١E فيام عدا الفقرة٢٫١٩٨٠. ٣يف)١٨٠(املرقم 

 F٢E.صدام حسني. يتوىل وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار
ـا ـرارصــدر ال :ًرابـع ـرار٦٦٦  املــرقمـق ـاريخ الـق ـام إ ٧/٥/١٩٨٠  ـت ـتنادا إىل أحـك ًـس

 )أ(,الفقرة
ريخ ابجلســته املنعقــدة بتــ مــن املــادة الثانيــة واألربعــني مــن الدســتور املؤقــت

ّتسقط اجلنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبني عدم :  ما ييل٧/٥/١٩٨٠ ّ ُ
عـىل وزيـر الداخليـة . ليا للثورةجتامعية العأل للوطن والشعب واألهداف القومية واِوالئه

ُبعاد كل من أسقطت عنهبإْأن يأمر   F٣E.F٤E اجلنسية العراقية بموجب الفقرةّ
 أو َ أو قانونيـةَ قضـائيةه رضورِعىل أسباب كافيـة بـأن بقـاءه يف العـراق أمـر تسـتدعيه

 .صدام حسني.  يتوىل وزير الداخلية تنفيذ هذا القرارً رسمياهحفظ حقوق الغري املوثوق
 يـسـفر مجـيـع اإلـيـرانيني املوـجـودين يف القـطـر وـغـري احلاـصـلني ـعـىل اجلنـسـية −١

 .ًالعراقية وكذلك املتقدمني بمعامالت التجنس أيضا ممن مل يبت بأمرهم
                                                 

راق الواـقـع وآـفـاق يف كـتـاب الـعـ: ّراـجـع ـمـنظامت حـقـوق اإلنـسـان يف لـنـدن ذكرـهـا ولـيـد اـحلـيل )١(
 املستقبل,

 .م ٢٦/٥/١٩٨٠ بتاريخ ٢٧٧٦بغداد, العدد  الصادرة من صحيفة الوقائع العراقية الرسمية,وذكرت 
) ٣) (٢) (١(, الوثـائق ٣٤٠−٣٣٩−٣٣٨−٣٠١العراق الواقع وآفاق املسـتقبل, ص : وليد احليل )٢(

)٤.( 
) ٣) (٢) (١(, الوثـائق ٣٤٠−٣٣٩−٣٣٨−٣٠١العراق الواقع وآفاق املسـتقبل, ص : وليد احليل )٣(

)٤.( 
يف كـتـاب الـعـراق الواـقـع وآـفـاق : ّراـجـع ـمـنظامت حـقـوق اإلنـسـان يف لـنـدن ذكرـهـا ولـيـد اـحلـيل )٤(

 املستقبل,
 .م ٢٦/٥/١٩٨٠ بتاريخ ٢٧٧٦بغداد, العدد  الصادرة من صحيفة الوقائع العراقية الرسمية,وذكرت 
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لـوحظ وقـوع أخطـاء  ١٠/٤/١٩٨٠ يف ٢٨٨٤برقيـة رقـم  الداخلية وزارة: ًخامسا
املشـمولني هبـا واملسـتثنني ريات وحتديـد هججهزتكم يف التأ من قبل هوالتباسات عديد

بموجبها يف هذا   للتعليامت السابقة أدناه الضوابط التي جيب العملًري توضيحاهجمن الت
 الشأن
عند ظهور عائلة, البعض منها حاصلني عىل شـهادة اجلنسـية تشـملهم الضـوابط −٧

مـع سـحب ) وحـدة العائلـة خلـف احلـدود(َّإال أن البعض اآلخـر مشـمولني فيعمـد مبـدأ 
ّحتفاظ هبا لـديكم, ومـن ثـم إرسـاهلا إىل الـوزارة مـع ألوثائق أي اجلنسية أن وجدت واال

 .تزويد الوزارة بقوائم املشمولني بقرارنا هذا ليتسنى لنا إسقاط اجلنسية عنهم
ـق املنجــجيــري هت− ٨ ـن طرـي ـل ـع ـبعض خاصــة العواـئ ـدم ذرري اـل ـة ـع ـة ويف حاـل ـي

 .تياديةعألريهم من مناطق احلدود اجستالمهم جيري هتإ
ً أوال.ستثناءاتألا ّ : 

نضــباط العســكري يف بغــداد ألالعســكريون عــىل خمتلــف الرتــب يســلمون إىل ا
 .للترصف هبم من قبلها وحسب التعليامت املبلغة إليها

ري املقيـمـني يف القـطـر وـتـزود ـهـذه هجري الـشـباب املـشـمولني ـبـالتـجــعـدم هت: ًثانـيـا
 .هلمالوزارة بقوائم تتضمن هوياهتم الكاملة وأعام

النساء اإليرانيات املتزوجات من أشخاص عراقيني ترسل قوائم بأسامئهن إىل : ًثالثا
 .الوزارة

 سـنة ٢٨−١٨عامرهـم مـن أري الـذين هجري الشباب املشـمولني بـالتجعدم هت: ًرابعا
 .شعار آخرأحتفاظ هبم يف مواقف املحافظات إىل الوا

 املقيـمـني يف القـطـر هاإليرانـيـحـسـب الوثيـقـة رـمـن ألري اهـجـيـسـتثنى ـمـن الت: ًخامـسـا
 .وتزود الوزارة بقوائم تتضمن هوياهتم الكاملة وأعامهلم

ِوالـذي منـع بموجبـه املـرأة ) ١٦١٠(م صـدر قـرار املـرقم ١٩٨٢ويف عام : ًسادسا
 .اىل زوجها غري العراقي  وغري املنقولةااملتزوجة من غري عراقي من نقل ملكية امواهل



 ٥٠٠ تاريخ الكرد الفيلييون وآفاق المستقبل

 

 .لالجئني السياسينياري هجال يشمل الت: ًسادسا
 .ريهجالعربستانيني املقيمن يف القطر من التحسب الوثيقة يستثنى العرب : ًسابعا
ّأية حالة من غري الواردة أعاله إعالمنا هاتفيا قبل البت فيهاعند ظهور : ًثامنا َ ً ً. 

 .رينهجنؤكد أمرنا يف فتح النارعىل من حياول العودة إىل األرايض العراقية من امل
 .وزير الداخلية. ِنرجو اإلطالع والعمل بموجبه. تنتهأ

 
אאא

 
אאאא/אאא

א
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١٢−אא
ْوبعد أن سقط صـدام, وعـادت رشائـح كبـرية مـن العـراقيني إىل بيـوهتم, مل يـتمكن 

هتامم الذي يليق هبا, لريفع عـن من إستعادة حقوقهم, ومل جتد قضيتهم اال ّالفيليني ُكردال
يف أـعـامق  ّيليـنيالف ُكـردكـاهلهم تلـك الـرتاكامت ـمـن العـذاب والظلـم, فقبعـت حمنّــة ال
ًالنسيان, ومرة أخرى يتم خذالهنم بعد تلك التضـحيات اجلسـام و يـتم التنكيـل بشـهداء . ً

ُويستهان بكل ما قدمته هذه األمة ال ّالفيلية ُكردال ِ ًيـة للعـراق مـن تضـحيات, ويقينـا أن ُكردُ
ُحمنتهم شكلت األرضية التـي تـم تأسـيس هنايـة الطـاغوت عليهـا حيـث سـطرها شـباهبم  ّ

 ّالفيلييـون  تغري النظام, تعرضواإلسهام يفبدمائهم الزكية وإرصارهم الواضح يف العمل 
حتت سمع ومرأى برص العامل ألبشع عملية إستالب أنساين سجلها التاريخ احلديث, مل 
تزل صورهتا ختجل اإلنسانية لصمتها وسكوهتا املريب, وصورهتا أقامرهم األصطناعية 

ّـلـذي ـتـم إخراـسـه ـبـثمن بـخـس, وأـمـام مهادـنـة النـظـام ـحـول وـشـبكات اإلـعـالم اـلـدويل ا ٍ ّ
ُاجلريمة اإلنسانية التي هتز الوجدان, فلـم يسـبق لشـعب تـم جتريـده مـن هويتـه وجنسـيته  ُ ُ ّ
ُوأمواله املنقولـة وغـري املنقولـة, وتعـريض شـبابه للتجـارب الكيامويـة, وأبعـاد الشـيوخ  ُ

ـيهم والعـجـائز إىل الصــحارى, وحـجـز اآلالف الـشـباب وـمـن ّ ـثـم إـعـدامهم والقضــاء عـل ُ
ّبصمت, وفر الباقني بجلودهم إىل منـايف األرض, أمـام قـوانني العـامل ومنظامتـه الدوليـة 
ِولوائح حقوق اإلنسان التي كانت حينها تـداري لغـة الطاغيـة وسـيولة أموالـه التـي تتـدفق 

لسياسـيني, عىل مكاتب املهتمني بقضايا حقوق اإلنسان والقانون الدويل ومتأل حقائب ا
 القانون الدويل الذي يمنع إبقاء مواطن واحـد دون جنسـية, يف حـني أصـيب هـؤالء ذات

 الفيليـني حـني أصـبحوا دون اجلنسـية ُكـردبدهشة املقابر وأصاهبم صمت املـوتى مـع ال
ّوالفيلييـون اـلـذين مل جتـد قـضـيتهم أـمـام اإلعـالم الـعـريب واإلسـالمي املتـشـدق باحلرـيـة 

ُان وكرامتـه, مـا وجـدوا مـن دول اجلـوار مـا يـنرش حقيقـتهم, وكـأن وأحرتام حقوق اإلنس ِ
اجلميع أتفق عىل غض النظر عن أظهار بشاعة اجلريمة اإلنسانية التي اقرتفها الطاغيـة يف 

ُالعراق بحق هذه األمة ِ  F١E.الذي له دور يف بناء العراق ّالفيلية ّ
                                                 

 ٢٠٠٢./٢٧/٤لندنية لط االرشق األوس جريدة:الكاتب حسن سايت )١(
= 
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  ملحق

 إعالن إلى الشعب العراقي من وزارة حقوق اإلنسان

 مشروع اإلعالن العراقي لحقوق اإلنسان وزارة حقوق اإلنسان

 يف طريق ضامن حقوق اإلنسان وتوسيع نطاق احلريات ًلقد سارت دول العامل كافة
 طويلـة األمـد غابـت يىّ ملـا مـر بـه اإلنسـان العراقـي مـن مآسـًاألساسية واحرتامها, ونظرا

سـع, ا وتـم ازدراءه بشـكل وُمتـه وضـاعت فيهـا كراًخالهلا حقوقه بشكل يكاد يكـون تامـا
ـه بقـسـوة ومهأواألوـضـاع الـتـي جرـحـت الـضـمري اإلنـسـاين و ـشـت اـملـواطن العراـقـي ّذـت

 لـه ولآلخـرين, فقـد تنـادت أطيـاف املجتمـع ًمت من إسـهامه يف بنـاء حيـاة رغيـدةَوحج
مسـامهة منهـا يف واملدين العراقـي إلعـداد قاعـدة للحقـوق األساسـية لإلنسـان العراقـي 

 .تمع مزدهر يسهم يف البناء اإلنساينإنضاج جم
ـا: اـملـادة األوىل ـانون وال جيــوز أ متـسـاوون يف احلـقـوق ًاملواطـنـون مجيـع ـمـام الـق

 . التفرقة بينهم بسبب اللون أو اجلنس أو الدين أو املعتقد
ّاملواطـنـون مجيـعـا متـسـاوون يف حتـمـل األعـبـاء العاـمـة ـفـإن حتـمـل : اـملـادة الثانـيـة ّ

 . ّ لدفع عبء عام كان له احلق يف التعويضً خاصاًاملواطن رضرا
ّحق احلياة مضمون لكل إنسان فال جيوز اإلعتداء عليه وال : املادة الثالثة ُ ِ  أو َحتقارهأّ

ّ أو حجزه إال بموجب القانون ويثبت للجنني حق احلياة وبقية ِ أو حبسهِعتقالهأزدراؤه أو أ
 . ري ذلكّ الرضورة الطبية غيّاحلقوق الرشعية ما مل تستدع

مام حمـاكم عادلـة ونزهيـة تتبـع أمامهـا أّحق التقايض مكفول للجميع  :املادة الرابعة
                                                                                                                              = 

 ـُكــردمحـلــة التهـجــري العراقـيــة لإلـيــرانيني تـشــمل ال) ٣٢( الربيطانـيــة ١٩٧١ـقــراءة يف الوـثــائق : ًأوال
 ).اربوث نوت. جي. إتش: ( إىل١٩٧١ نوفمرب ٤:  التاريخ١٨: العراقيني,وثيقة رقم

بغـداد ترسيـب .ما كري. دي. يس. أية) سميث. يب: ( إىل١٩٧١ نوفمرب ٤:  التاريخ١٧: وثيقة رقم: ًثانيا
 اإليراين,ّوالرد . اجلواسيس
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ٍجرءات تقاض سليمة وعادلة تتوفر فيهـا حقـوق الـدفاع تامـة, وحيظـر تشـكيل املحـاكم أ
 . ستثنائيةألا

. ستعبادألسرتقاق أو األّحق العيش الكريم مكفول لإلنسان ويمنع ا :املادة اخلامسة
ِ إجراء جتارب طبية أو دوائية عليهوحيرض  . البرشية إال بقانونِ أو بيع أعضائهَستنساخهأ أو ّ

يمنع التعذيب اجلسدي أو املعنوي كوسيلة للضغط عىل الشخص : املادة السادسة
 . حاطة من كرامته اإلنسانيةَعرتاف منه أو تستخدم كعقوبة قاسيةإنتزاع إل

ْلتعليم للجميع عىل أن يكـون إلزاميـا يف املرحلـة ّتكفل الدولة حق ا: املادة السابعة
ًاألساسية وجمانيا يف املراحل كافة هلدف إنامء شخصية اإلنسان إنامء كـامال  وإىل تعزيـز ً

 .حرتام حقوق اإلنسانأو
ّللمواطن حق التمتع باملنجزات العلمية والتقنيـة واإللكرتونيـة بـام ال : املادة الثامنة

 .أو النظام العام أو اآلداب العامةيتعارض مع حقوق اآلخرين 
ّالتمتع بالعنـارص الطبيعيـة للبيئـة حـق طبيعـي للجميـع وعـىل الدولـة : املادة التاسعة

واألفراد واجب محاية البيئة الربيـة واجلويـة واملائيـة ومواردهـا, بـام يف ذلـك املحافظـة 
 .عىل الفئات احلية النادرة

لعراقيني حقوق مادية ومعنويـة واجتامعيـة للمهجرين واملهاجرين ا:  املادة العارشة
ال جيوز سلبها منهم, وتقوم الدولة برعايتهـا واحلفـاظ عليهـا, وتشـجيع روابـط التواصـل 

 .بينهم وبني وطنهم باستمرار
قتصــادية ألتتمتــع املــرأة بــاحلقوق املدنيــة والسياســية وا: املــادة احلاديــة عرشة

 .عية والصحية أثناء احلمل والرضاعةجتامألّجتامعية بام يف ذلك حق الرعاية األوا
ّلكل عراقي حق امللكية وال جيـوز : املادة الثانية عرشة ّ ّ ُ نتزاعهـا إال بموجـب قـانون إِ

ولغرض النفع العام مقابل تعويض عـادل وال جيـوز مصـادرة األمـوال إال بحكـم قضـائي 
 .عادل ومرشوع

ّحق اجلنسية مكفول لكل مواطن ع: املادة الثالثة عرشة ُ ِ ِراقي وال جيـوز حرمانـهّ  ُ منـهّ
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 .سرتجاعهاأكتساهبا وفقداهنا وإوينظم القانون أحوال 
ّمتنح دولة العراق حق اللجوء السيايس أو اإلنساين ملـن يطلبـه : املادة الرابعة عرشة

ضطهاد أو العنرصية أو التعذيب أو اإلرهاب ألمن األجانب إال من كان معروفا بمامرسة ا
 .ذلك بقانونستبداد وينظم ألأو ا

ّلكـل رجـل وامـرأة احلـق بـالزواج الرشعـي وتكـوين األرسة : املادة اخلامسة عرشة ّ ُ ِ
 ال ًورعاية األطفال وال يربم عقد الزواج إال برضـا الطـرفني الـراغبني بـالزواج رضـا كـامال

 . فيهَإكراه
ّحق العمل مضمون من الدولة لكل قادر عليه مـن املـواطنني: املادة السادسة عرشة ُ ِ ّ 

 .وبام يتناسب مع مؤهالته وال جيوز إجبار الفرد بأعامل دون أجور
ّللمـواطنني احلـق يف تـويل الوظـائف العامـة حسـب الكـفـاءة : املـادة السـابعة عرشة

 .واملؤهل ويمنع التمييز بينهم بسبب اللون أو اجلنس أو الدين أو املعتقد السيايس
ـة عرشة ّلكــل املــواطنني دون مت: املــادة الثامـن ُ ـاإلرضاب واِ ـز احلــق ـب حتجــاج ألّيـي

عتصام للتعبري عن آرائهم أو للمطالبة ببعض احلقوق أو لرفع بعـض القيـود ألوالتظاهر و ا
 .عنهم

ّللـمــواطن اـلــذي أكـمــل الثامـنــة عرشة ـحــق املـشــاركة يف : اـملــادة التاـســعة عرشة
ها ّنتخاـبـات العاـمـة والتـصـويت دون متيـيـز وـلـه ـحـق الرتـشـيح يف اـحلـدود الـتـي يرـسـمألا

 .القانون
ّعىل الدولة تأمني حق العيش بمستوى الئق للمواطنني وبـام يكفـي :املادة العرشون

للمحافظة عىل صحة الفرد ورفاهيته هو وأرسته من مأكل ومسكن وملبس وعناية صـحية 
 .ّوبيئية وتأمينات اجتامعية ضد البطالة والعجز والشيخوخة والرتمل واليتم

ّكل مواطن حرية التنقل واإلقامـة والسـكن يف أي مكـان ِل: املادة احلادية والعرشون ُ
 . داخل العراق والسفر منه والعودة إليه دون قيود

 :املادة الثانية والعرشون
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 تتبـع فيهـا اإلـجـراءات َ عادلـةَ بموـجـب حماكمـةُدانتـهإّاملـتهم بـريء حتـى تثبـت −١
 . أو التحقيقوال جيوز استخدام وسائل تعسفية يف القبض واحلجز. األصولية كافة

 .تكون العقوبة شخصية−٢ 
ّال جريمة وال عقوبة إال بنص وال جيوز رسيـان القـانون بـأثر رجعـي إال إذا كـان −٣ 

 .متعلقا بالنظام العام
 :املادة الثالثة والعرشون

ّ لكل شـخص احلريـة التامـة يف الـرأي والتعبـري عنـه, عـدا اآلراء التـي تـدعو إىل −١ ُ ِ
 .ب أو اإلساءة إىل عقائد اآلخرين وجترحيهمستخدام القوة واإلرهاإ

ّللمواطنني احلـق يف تأسـيس األحـزاب والنقابـات والتنظـيامت غـري احلكوميـة −٤ 
 .ّوهلم احلق يف اخلروج منها دون قيود

ـعرشون ـة اإلعــالم والصــحافة بكافــة وســائلها املقــروءة : املــادة الرابعــة واـل حرـي
ستخدام العنف واإلرهـاب إَّن ال تكون وسيلة واملسموعة واملرئية يكفلها اإلعالن عىل أ

 .أو الدعوة إليه أو إشاعة الفساد أو التشهري باألمور اخلاصة باإلنسان
ّقليـاهتم حـق أجلميع العراقيني بكافة فئاهتم وطوائفهم و: املادة اخلامسة والعرشون

 .عيادهمأالتمتع بعاداهتم وتقاليدهم وثقافاهتم وطقوسهم يف مناسباهتم و
ْحيظر أن يتعرض املـواطن لإلمهـال أو الفسـاد اإلداري : دة السادسة والعرشوناملا

مام املحاكم املختصة للمطالبة بالتعويض عـن الرضر أّ احلق يف التقايض ُواألخالقي وله
 .ِالذي حلق به

ّستخدام العنف جتاه األطفال أو تشغيلهم دون سن إيمنع : املادة السابعة والعرشون
 .ّقهم الشخصية سنة وتضمن حقو١٥

ّحقـوق الشـعب العراقـي هـي حقـوق أفـراده فلـه احلـق يف : املادة الثامنة والعرشون
 َستقالله الوطني التام وبناء نظام حكمه الدستوري وله السيادة التامةأاستكامل مستلزمات 

  عـىل وفـق مـا هـو مقـرر يف ميثـاق األمـم املتحـدةِ ومياهـهِ وأجوائـهِ ومـواردهِعىل أرضـه
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 .ات الدوليةواملعاهد
حيمي هذا اإلعالن مجيـع حقـوق املـواطنني وحريـاهتم : املادة التاسعة والعرشون

سواء ما ذكر منها فيه أو مل يذكر ويعترب متممة ملا هو مقرر لألفراد منها بموجب الدسـتور 
أو القوانني أو املعاهدات واملواثيق الدولية وال جيوز تقييدها بقـانون يتعـارض أو يعطـل 

 F١E.اممارسته

                                                 
 م٧/١٢/٢٠٠٣ستاين, ُكردحتاد الوطني الألموقع مكتب اإلعالم املركزي ل )١(

ي املال مصطفى الربزاين بأرسال وفد مـن رجـال الـدين العـاملني يف ُكردخطط صدام الغتيال الزعيم ال
ًظمي مفتي النظام ومعه شـيخا بلـبس عامئمهـم فكلف الشيخ عبد اجلبار األع. أجهزة األمن العراقي ُ

ُوبعد اللقـاء معـه قـام . التي قدمها هلم صدام حسني هدية بمناسبة لقائهم مع املال مصطفى الربزاين
رجال األمن بقوا يف السيارات بتفجـري العامئـم امللغومـة لقتـل الشـيوخ وقـد نجـى املـال مصـطفى 

 ٣٣٧وليد احليل ص . الربزاين من خمطط القتل



 

 
 التاسع عشرالفصل 

 ية في العراق وآفاق المستقبلكُردالمسألة ال

 حركة هناكو. ية هلا فائدة عظمى لفهم الوضع السيايس الراهنُكرد دراسة املسألة ال
سياسية ودينية إنسانية نحو إصالح التاريخ وفيها حكموا الكثـري والعاقـل مـن يسـتفيد مـن 

فكـم مـن عاقـل فهـم مسـرية . تعلم من مدرسـة احليـاةُ له ويةجتارب اآلخرين يتخذها عرب
ًحياته من التاريخ وكم من مصلح خطى اخلطوات الصحيحة متعلام مـن مـايض الشـعوب  ُ

 .وجتارهبا والتاريخ يعيد نفسه ولكن بمفردات وشخوص من الواقع املعاش
وكل ما طرحنا يف الفصول املاضية نتوصل اىل التسلسـل التـارخيي التـايل للشـعب 

 :يردُكال
) ّنوه به لـو كـال إين مونـدو(ية ُكردال) لكوتيوم(ّذكر أول مملكة :  قبل امليالد٢٣٥٠
 .راسوالسومرية يف لوح تذكاري عثر عليه يف باطن أحد األ) آكاب(ملك مدينة 
 ).كوتيوم(ّأول غزو ململكة بابل تقوم به :  قبل امليالد٢٢٦٤
 .يغزون بابلُّاللر الكاشيون:  قبل امليالد١٦٠٠

و ) الكاشـيني(و ) كـويت(اآلشـوريون يتغلبـون عـىل : القرن الثالث عرش قبل امليالد
 ).البابليني(

يتحـالف مـع البـابليني ) كوتيوم(مللك كيخرسو امليدي ململكة ا:  قبل امليالد٦١٢
 .ويدمر اإلمرباطورية األشورية

, )كوتـيـوم(مـلـك ) آـسـتيا ـكـيس(ـكـورش الـفـاريس يـطـيح بـعـرش :  قـبـل اـملـيالد٥٥٠
 .ًخلفا للميديني) برسوبوليس(ُوحتل اإلمرباطورية اآلمخينية بعاصمتها 

تسـاعد كـورش عـىل احـتالل ) اوكوبارو) (الكويت(خيالة امللك :  قبل امليالد٥٣٨
 ).بابل(
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احويرش زركسيس حيكم اإلمرباطورية للميديـة والفارسـية :  قبل امليالد٤٦٥−٤٨
 .ًمزدوجا

) أربـيال(الثالث يف ) داريوش(يتغلب عىل ) يناإلسكندراملقدو: ( قبل امليالد٣٣١
 وهبا يقيض عىل اإلمرباطورية األمخينية

ـدأون الـغـزوات والفتوـحـات اإلـسـالمية وخيـضـعون : م٦٤٠ اخللـفـاء املـسـلمون يـب
 .ستانُكردّلإلمرباطورية الفارسية حلكمهم ومن ضمنها 

 .ّأول غزوات للسلجوقيني: القرن الثالث عرش
ة صالح الدين األيويب يوسف بن أيوب التكريتي الشـهري فرتة حيا: م١١٩٣−١١٣٨

 .باأليويب
 .غارات املغول والترت: م١٥٥٠٠−١٢١٠
 ُكردوال) خلديران(الصفوي يف  إسامعيل السلطان سليم األول هيزم الشاه: م١٥١٤

 .يةُكرديساندون السلطان الذي يعرتف باحلكم الذايت لإلمارات ال
 .يةُكردكتابا عن اإلمارات الاألمري رشف الدين يكتب : م١٥٩٦
 .ّالفارسية−احلروب الرتكية: م١٦٣٨ − ١٥٨٨
ـف ملحمــة : م١٨٠٦−١٦٥٠ ـاة أمحــد خــاين مؤـل ـن(ّفــرتة حـي ـة ُكردال) مــم وزـي ـي

 .الكالسيكية الشعرية
حمــاوالت مــن احلكومــة العثامنيــة لفــرض ســلطاهنا, وجبايــة : م١٨٣٩−١٨٣٤

 يف املـنـاطق ـُكـردمتـتـع ال: م١٨٤٧−١٨٤٢. ـُكـردالرضاـئـب وجتنـيـد الـشـباب ـبـام ـفـيهم ال
 .يةُكردية بشبه استقالل ذايت وقيام ثورات وانتفاضات ُكردال

 .ي البدلييس يستسلم للفريق عثامن باشاُكرداألمري بدر خان ال: م١٨٤٨
 .ية يف استنبولُكردي وأول مدرسة قومية ُكردّأول . ثورة اجلون ترك: م١٩٠٨
يـة وتـدمريها, وحصـول جمـازر ُكرديـة والأجتياح األرايض األرمن: م١٩١٨−١٩١٤

 .ُكردوهتجري لألرمن وال
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 يف األسـتقالل أو احلكـم الـذايت إال ُكردتعرتف بحقوق ال) سيفر(معاهدة : م١٩٢٠
ًأن األتراك ال يوقعوهنا وال يطبقوهنا, وتبقى حربا عىل ورق َّ. 

كنها تضـمن ية, ولُكردمعاهدة لوزان التي توقعها تركيا تتجاهل املشكلة ال: م١٩٢٣
 .حقوق األقليات وترتك مصري املوصل إىل عصبة األمم املتحدة

 .ستانُكردية يف ُكردالشيخ سعيد يقود ثورة : م١٩٢٥
 .ستانُكردأستقالل ) خويبون( ترشين الثاين إعالن ٢٧: م١٩٢٧
 . يف رشق تركيا, وقتل وهتجري مجاعيُكردثورات متكررة لل: م١٩٣٨−١٩٢٥
ُي مال مصطفى البارزاين يقود أول ثورة له يف العراقاجلنرال العسكر: م١٩٣١ ّ. 
 .ثورة البارزاين يف العراق: م١٩٤ ٥ − ١٩٤٣
ية يف مهاباد بإيران والبارزاين واحد مـن أبـرز القـاده ُكردقيام اجلمهورية ال: م١٩٤٦

 .العسكريني فيها
 .جلوء املال مصطفى البارزاين إىل األحتاد السوفيتي: م١٩٤٧
 .املال مصطفى البارزاين من األحتاد السوفيتي إىل بغدادعودة : م١٩٥٨
 .ية يف سبيل احلكم الذايتُكرد أيلول بدء احلرب ال١٠م يف ١٩٦١
م يف شباط اإلطاحة بحكم الزعيم عبـد الكـريم قاسـم يف العـراق والبـارزاين ١٩٦٣
 .يساند احلركة
 .حلكم ترشين الثاين اجليش العراقي يطرد نظام البعث من ا١٨يف : ١٩٦٣
ّبدأ النظام البعثي أول محلة وحشية ضد ال: م١٩٨٠ ريهم هجـالعراقيني بت ّالفيلية ُكردّ
ّومصادرة أمواهلم وحجز أبنائهم يف السجون العراقية الرهيبة ومن ثـم  إيران وطردهم إىل ُ

 .م٩/٤/٢٠٠٣عدم العثور عليهم بعد سقوط بغداد يف عام 
 ّواملعاـهـدة الدولـيـة ـحلـل القـضـية قـيـاتتفاألورات واـثـأـهـم األـحـداث التارخيـيـة وال

 يةُكردال
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א:אאאא
َي بصـورة حمزنـه وهـل ُكـردخالل ربع قـرن األخـري طـال سـجل ضـحايا الشـعب ال

ـبطش والقـمـع  ـواع اـل ِيمـكـن للـعـامل وللعـقـل واملنـطـق أن يصــدق ـكـل ـهـذه اجلــرائم وأـن ّ ْ
ّحتـى مـع ومل يتوقـف العمـل املسـلح . العـراقوالعذاب ووحشية احلكومات الظاملة يف

عبـد رئيس الوزراء , ففي تلك األثناء حاول م١٩٥٨إهناء امللكية وإعالن اجلمهورية عام 
 ينهي من خالله حركتهم املسـلحة لكنـه ُكردتفاق سيايس مع الإالكريم قاسم التوصل إىل 

ـارزايناملرشوـعـة مـطـالبهم بـصـطدم أ ّ ممــا أدى إىل اـلـذي متـسـك ـبـه اـملـال مـصـطفى الـب
وقـد تغـريت مالمـح . م١٩٦٣ ّحتىم ١٩٥٨ستمرار العمليات املسلحة طوال الفرتة من إ

 بعد اإلطاحة بعبد الكريم قاسـم وتـويل عبـد السـالم عـارف ًي قليالُكردالعمل املسلح ال
 .ستاين آنذاكُكردنشقاق سيايس يف صفوف احلزب الديمقراطي الإُاحلكم, حيث حدث 
 :فاقيات واملعاهدات الدولية والثورات التي جرت نذكرها للتاريخِوهذه ِ ِبعض األت

١−−١٩١٦
ِأبرمت هذه املعاهدة بني أنكلرتا وفرنسا, ونالت موافقة روسيا, وقد خصص القسـم 
األعظم منها لتحديد كيفية تقسيم البالد العربية الداخليـة يف إطـار اإلمرباطوريـة العثامنيـة 

ستان برمتها يف حمادثات احللفاء الرسية, وكانـت تتفـق مـع األهـتامم ُكرداحتلت منطقة و
ُالكبري الذي بدأت الدول الكربى توليه إياها منذ زمن ليس بالقصري, وجاء بحـث املنطقـة 

وزير خارجية روسيا ) سالزانوف(ية العثامنية تركياوالعراق و سوريا يف رسالة بعثها ُكردال
م, إىل السفري يف برتوغراد, والتي دارت حول أطـامع روسـيا يف ١٩١٦ام يف نيسان من ع

 .ستانُكردالسيطرة عىل جزء هام من 
٢−אא١٩١٨

) ١٣(أعرتف احللفاء باآلماين القومية ألقليات اإلمرباطورية العثامنية ضمن النقطـة 
فيها األقليات غري الرتكيـة ضـمن اإلمرباطوريـة ُملنهاج ولسون للسالم العاملي حيث ورد 

ًجيب أن تتاح هلـا فرصـة حقيقيـة حـرة ملامرسـة األسـتقالل بعيـدا عـن أي تـدخل وتـأثري  َ َ ْ
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 .خارجي
٣−،١٩٢٠

ي برئاسة رشيف باشـا, وبمشـاركة بريطانيـا ُكردبحضور وفد ) سيفر(أبرمت معاهدة 
انيا, يوغسـالفيا, تشيكوسـلفاكي, بولنـدا, بلجيكـا, اليابـان, فرنسا, اليونان, إيطاليا, روم−

وقد تضـمنت املعاهـدة البنـود التاليـة حـول .الطاشقندية, وتركيا العثامنية,احلجاز,أرمينيا
 وجعل املؤمتر يوافق عىل عقد جلسة كاملـة للنقـاش حـول القضـية ٦٢املادة : ستانُكرد
ًه تلتـقـي مجيـعـا ـحتـت راـيـه واـحـدة وأـمـة ّيـة يف ـجـدول أعامـلـه اليومـيـة ـبـني ـهـذه كلـُكردال

 .متجانسة من أجل احلرية واألستقالل الوطني
يـة وإجيـاد ُكرد أن تقرتحوا تشكيل جلنة دولية تتوىل دراسـة جزئيـات القضـية ال−ث

ْحل هلا, أو أن تؤيدوا إقرتاحا من هذا القبيل, إذ يمكن لتقرير مـن جلنـه مـن هـذا النـوع أن  ً ْ ّ
َل قد يريد مؤمتر السالم طرحه للقضية الًيكون أساسا إلجياد ح ُ  .يةُكردّ

٤−א١٩٢٠
 أن حيصلوا عـىل حقهـم يف األسـتقالل وقـد اعرتفـت معاهـدة فرسـاي ُكردحاول ال
 وحقهم يف تقرير املصـري, وتـأيت مبـادئ ولسـون األربعـة عرش لتجعـل ُكردبخصوصية ال
 تعلـن عـن ١٩٢٣ّول عـىل وطـن إذ إن بريطانيـا عـام ية أقوى يف احلصُكردآمال القومية ال
ية إىل املنطقة العربية يف العراق لتكون دولة واحدة حتت حكم ملكي ُكردضم املنطقة ال

ّوراثي وحتت احلامية الربيطانيـة إذ اسـتخدمت كـل قوهتـا لسـحق هـذه الثـورة العشـائرية  ُ
 مستقلة واستخدمت سالح ّالقومية حتت قيادة الشيخ حممد الربزنجي هبدف تكوين دولة

ـام  ـورة ـطـوال ـع  لتنتـهـي ١٩٢٤ − ١٩٢٣الـطـريان يف رضب املــدن والـقـرى وتـسـتمر الـث
 للملكية اجلديدة الوافدة عليهم مـن اجلزيـرة العربيـة ممثلـه يف فيصـل بـن ُكردبإخضاع ال

 .ِالرشيف وهذه الثورة يطلق عليها ثورة العرشين
٥−،א١٩٢٣

ـا ) ـسـيفر( املعاـهـدة أبطـلـت معاـهـدة بموـجـب ـهـذه املوـقـع عليـهـا واحتفـظـت تركـي
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ّـيـة, إذ مل ـتـنص إال ـعـىل الـقـول بوـجـوب إـحـرتام ُكردّـبـاألرايض, ومل ـيـرد ذـكـر املـسـألة ال ٌ
مل تـدخل معاهـدة ) كـامل أتـاتورك(ًنتيجـة ألنقـالب. احلقوق الثقافية والدينيـة لألقليـات

) ـسـيفر(مقـررات ) لـوزان( ألغـت معاهـدة م١٩٢٣ًسـيفر حيـز التنفيـذ يومـا مـا, ويف عـام 
مقسمة بـني  ُكرد الاملوقع عليها, وقبل احلرب العاملية األوىل كانت األرايض التي يقطنها

ّ املمتـد مـن البحـر األسـود حتـى اخللـيج ُكـردوقد قسـم وطـن ال. الدولة العثامنية وإيران
 أكثـر مـن تسـعة ّالفاريس والذي يسكنه شعب مـن دم واحـد وعـنرص واحـد ويبلـغ تعـداده

من مجيغ مسـاحة أرايض ثالثـه بلـدان مـن أكـرب بلـدان % ١٩ًماليني وبناءا عىل هذا يكون 
 .ًاُكردمن مجيع سكان البلدان %٤٣ و ُكردًالرشق األوسط مسكنا لل

٦−אא١٩٢٩
سـتان العـراق, املعروفـة آنـذاك بواليـة املوصـل, توصـلت ُكردبعد رصاعات حول 

, إىل اتـفـاق ـبـني )ـلـوزان(لجـنـة املرـسـلة ـمـن قـبـل عـصـبة األـمـم, وحـسـب ـقـرار معاـهـدة ال
م فسويت مسألة املوصـل لصـالح بريطانيـا ١٩٢٩ حزيران ٥بريطانيا وتركيا والعراق, يف 

. ًسـتان تركيـا, وأصـبحت جـزءا مـن العـراق احلـديثُكردستان العـراق عـن ُكردوفصلت 
اعـات مكثفـة عـىل أرض واسـعة وهـؤالء  والعرب وحـدهم يعيشـون يف شـكل مجُكردال

ّيتقدم هـذا اخلـط يف . ّيعيشون يف نفس املنطقة وانتشارمها رسم خط فاصل بني األعراق
ّامتداد هنر دجلة حتى ملتقى هنـر الـزاب الصـغري, هـذا اخلـط الـذي يفصـل املوصـل مـن  ّ

ـلـزاب ّفتحـات بواباهتـا عـن أراضـيها اخلصـبة الكثـرية الـسـكان ثـم يتبـع مـن جنـوب هنـر ا
ِاحلدود السياسية هلذه األرايض املختلف عليهـا . الصغري الطريق الرئييس لكركوك كفري

 ).ية اجلنوبية للفيلينيُكردأي املناطق ال(من اجلانب اإليراين 
٧−א١٩٣٧

. اعقد ميثاق سعد آباد بني تركيا وإيـران والعـراق وأفغانسـتان حتـت إرشاف بريطانيـ
َّإن كال من األطراف السـامية املوقعـة تتعهـد باختـاذ التـدابري الالزمـه : مادته السابعة تقول

ـنظامت مســلحة هتــدف إىل  ـات أو ـم ـام أي نشــاط لعصــابات أو مجعـي ـة دون قـي للحيلوـل
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اإلطاحة باملؤسسات املالية التي تتحمل مسؤولية املحافظة عـىل النظـام واألمـن يف أي 
َّاألخرى, كان واضحا أن امليثاق جاء ملواجهة تطلعات احلركـة جزء من حدود األطراف  ً

 .يةُكردالتحررية ال
٨−،א١٩٥٣אא)א(

العـراق وإيـران وتركيـا بمشـاركة بريطانيـا, : كان أعضـاؤه األساسـيون الـدول التاليـة
وخلدـمـة املـصـالح األمريكـيـة ّوـجـاء ملواجـهـة اـملـد الـثـوري للحرـكـة التحررـيـة العربـيـة, 
 .ًية أيضاُكردَوالغربية وتناول جزء من نشاطاته مواجهة احلركة التحررية ال

٩−-١١_א١٩٧٠
 وإقـرار ُكـردعـرتاف بـالوجود الرشعـي للألقـرار ا اختذت حكومة البعث يف العراق

ية عىل ُكردّحلل املسألة ال ُكرد الحقوقهم الثقافية والقومية, وأجرت مفاوضات مكثفة مع
 .وقد حظي البيان بتأييد واسع.  ضمن الوحدة الوطنيةُكردأساس حكم ذايت لل

٩−אאא٦א١٩٧٥
ّوالنظام العراقي وكانت نتيجتها تنازل األخري عـن شـط العـرب  إيران أبرمت بني شاه

وتوصـل العـراق وإيـران إىل . ن العراقستاُكردية املسلحة يف ُكردمقابل إسقاط احلركة ال
وقـد . ّاتفاقية يف اجلزائر تقيض بتصفية املشاكل احلدودية ووضع احلدود يف شط العرب

يف العـراق وأرغمتهـا عـىل  يـة املسـلحةُكردًسامهت األتفاقية عمليا يف إهنيـار احلركـة ال
اـهــدة ّـعــن دعمـهــا وـقــد ـتــم التوقـيــع ـعــىل املع إـيــران إلـقــاء الـســالح بـعــد أن ختـلــت

والربوتوكوالت الثالثة وملحقاهتا بحضور عبد العزيز بوتفليقة عضو جملس الثورة وزيـر 
ويف .  للقتـل والتهجـريُكـردًونتيجة هلـذه األتفاقيـة املشـؤومة تعـرض ال. اجلزائرخارجية 

م أعلن النظـام العراقـي أمـام املجلـس الـوطني العراقـي عـن إلغـاء ١٩٨٠ /١٧/٩تاريخ 
م من طرف واحد وقد أعرتف الرئيس األمريكـي جـورج بـوش ١٩٧٥ام إتفاقية اجلزائر لع

بعد قيامه بغزو الكويت واعرتف خـافري  إيران بأن صدام حسني هو الذي بدأ العدوان عىل
 عـام مـن ١١م أي بعد ١٩٩١برييز ديكيوالر السكرتري العام لألمم املتحدة بذلك يف عام 
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 .إخفاء احلقيقة
אא

١−אא١٥١٤
ـسـتان ُكردّ ـتـم تقـسـيم ١٥١٤أـثـر معرـكـة جاـلـديران ـبـني العثامنـيـني والـصـفويني ـسـنة 

ـنهام ـا. بـي ـك التقســيم هنائـي ـت ذـل ـني ًوثـب ـي أبرمــت ـب  بموجــب معاهــدة قرص شــريين الـت
 .م١٦٣٩اإلمرباطوريتني سنة 

٢−א١٨٥٣
يف مناطق بوتـان التـي كانـت متتـد يف السـابق م  ١٨٥٣ري سنة حركة يزدان ش بدأت

اجلزيـرة وهـي املنطقـة الواقعـة شـامل  إىل زاخو والعامديـة يف بعـض الفـرتات, وكـذلك
ستان واستطاعت هذه احلركـة أن تسـيطر ُكردرشقي سوريا وكانت جزءا من جنوب غرب 

د أن ختـىل عـدد مـن زعـامء يـة بعـُكردنتهت باهنزام القوات الأعىل مناطق شاسعة, لكنّها 
 .أثر مصاحلتهم مع السلطات الرتكية )يزدان شري(ية عن ُكردالعشائر ال

٣−١٨٨٠
احلـدود الرتكيـة اإليرانيـة  عـىلم ١٨٨١−١٨٨٠حركـة شـمزينان بـني سـنة  ندلعتأ

شـل وأودع بالف نتهـتأبقيادة الشيخ عبيد اهللا النهري الذي تـرأس مجعيـة العشـائر, لكنّهـا 
 .النهري السجن يف إسطنبول عىل أثرها الشيخ

٤−אא١٩٢٠ 
ّيـة ملـا حـل حمـل والـده ُكردكان الشيخ حممود احلفيد مصمام عىل إقامـة الدولـة ال

ّزعيام للسـليامنية, حتـى أنـه أعلـن ا فقصـفت القـوات الربيطانيـة م  ١٩١٩سـتقالل سـنة ألّ
 ُكـان الشـيخ يقـود فيهـا قواتـهو, م ١٩٢٠ّدلعت فيها ثورة ضد اإلنجليـز عـام السليامنية فان

وعنــدما .  إىل اهلنــد بعــد ختفيــف عقوبــة اإلعــدام عنــهِ, وانتهــت الثــورة بنفيــهِبنفســه
ّمواجهـات ضـد اإلنجليـز   عـاد إليهـا وتـزعم١٩٣٠أيـار يف سـنة / مـايو٦حركـة  اندلعت

ّاستمرت حتى سنة   .ّثم قيض عليها م ١٩٣١ّ
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٥−א١٩٢٠
يـة يف إقلـيم أروميـة, فاسـتطاع عـام ُكردال) شـكاك(آغا شيخا لعشـرية  إسامعيل كان
, ُكـردواستقطب عددا مـن ال إيران ّضد السلطة املركزية يف  أن يقود حركة مسلحة١٩٢٠

ّحـتـى متكـنـت  يرانـيـةـيـة العراقـيـة واإلُكردّوـظـل ـخيـوض املـعـارك مـتـنقال ـبـني املـنـاطق ال
 . بعد أن استدرجته للتفاوضم١٩٣٠ سنة ُغتيالهأالسلطات اإليرانية من 

٦−אא١٩٣٠−١٩٧٥
شـامل العـراق  قاد الشيخ أمحد وأخوه املال مصـطفى الـربزاين يفم ١٩٣٠يف عام 

سلحة عام  واستأنف املال مصطفى احلركة املم,١٩٣٢ّحتى سنة  ّحركة مسلحة استمرت
ـعـاد إىل م  ١٩٦١ّ ـضـد احلكوـمـة العراقـيـة واـسـتمرت نـحـو ـعـام واـحـد, ويف ـعـام ١٩٤٥

ُحيـث انتهـت حركتـه بعـد اتفـاق م  ١٩٧٥ّاملواجهة املسلحة يف شامل العراق حتى عـام 
 .املشئومةاجلزائر 

٧-א١٩٣٦
 نظـام ملكـي يف املنطقـة العربيـة ّي بكر صدقي بأول أنقـالب ضـدُكردقام الضابط ال

يـة والشـعب العراقـي ولـن تسـمح ُكردولكن األنقالب مل يكن من أهدافه خدمة القضية ال
 بمساحة مـن احلريـة يف ممارسـة كافـة األنشـطة الثقافيـة والسياسـية اخلاصـة هبـم, ُكردلل

م ١٩٣٧ًورغم أن عمر األنقالب قصريا إذا قتل قائده وعادت امللكيـة لعـرش الـبالد عـام 
ِية تقدمت خطوات حمسوسة خالل هذه الفرتة القصريةُكردإال أن القضية ال َ. 

٨-א١٩٤٦
بمعاوـنـة ـقـوات  إـيـران ـسـتان يف مديـنـة مهاـبـاد ـغـريبُكردأعـلـن ـعـن قـيـام مجهورـيـة 

وسـط  ُكـردُحيـث احتشـد آالف ال إيـران حتاد السوفيتي التي كانت متواجـدة آنـذاك يفألا
ّي ألول مـرة, وأصـبح قـايض حممـد رئـيس احلـزب ُكـرداملدينة ليشـاهدوا رفـع العلـم ال

رئيـسـا للجمهورـيـة, وـقـد اقتحـمـت الـقـوات اإليرانـيـة  ـسـتاين اإلـيـراينُكرداـلـديمقراطي ال
 .يةُكردّأرايض مهاباد بعد بضعة أشهر لتقيض عىل أول جتربة لدولة 
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٩−אאא١٩٧٤
 بدعم إيرانية إنتصارات حقيقية عىل اجليش العراقـي وتسـتمر املعـارك ُكردحيقق ال

 عىل دعم أمريكي وإرسائييل يف هذه الفـرتة ولكـن يف عـام ُكردواملفاوضات وحيصل ال
 حيدث أثناء مؤمتر األوبيك يف اجلزائر ونتيجة ألوضاع دولية جديـدة بعـد حـرب ١٩٧٥
ني العـراق وإيـران وبضـغوط أمريكيـة لصـالح حتريـر  ويف نطاق تبادل املصالح بـ١٩٧٣

ِإتفاقات السالم املرحلية بني مرص وإرسائيل ووقف املعارضـة العراقيـة هلـذه األتفاقـات 
 وبالتـايل ُكـردلل إيـران ّتم عقد اتفاق بني العراق وإيران, وموافقة أمريكية عىل وقف دعـم

يـة ُكردلطبيعيـة إهنيـار الثـورة الوقف كافة أشـكال املسـاعدات الغربيـة, وكانـت النتيجـة ا
 .١٩٧٩ووفاته عام  إيران واستسالم املال مصطفى الربازاين وجلوءه إىل

א
كـان املوقـف العسـكري م  ١٩٦٨ومع تويل حزب البعـث السـلطة يف العـراق عـام 

مـن للمال مصطفى البارزاين يتزايد قـوة بسـبب الـدعم العسـكري الـذي كـان يتـدفق عليـه 
بتوقيع معاهدة مع املال مصطفى عرفت  إيران, وقد واجهت احلكومة العراقية هذا التطور

 مـع ُكـردوفيها اعرتفت احلكومـة العراقيـة بـاحلقوق القوميـة للم ١٩٧٠ آذار عام ١١ببيان
يــة يف ُكردتقــديم ضــامنات هلــم باملشــاركة يف احلكومــة العراقيــة واســتعامل اللغــة ال

ّتفاق كذلك عىل تأجيل البت يف قضية كركوك حتـى تنتهـي ألتم ااملؤسسات التعليمية, و ّ َ
وـكـان ـمـن . ملعرـفـة نـسـبة القومـيـات املختلـفـة يف املديـنـة إـجـراءات اإلحـصـاء الـسـكاين

تفاق بأكمله بـني احلكومـة العراقيـة إللكن ام  ١٩٧٧املقرر إجراء مثل هذا اإلحصاء عام 
 ُكـردالّحق عن م  ١٩٧٤عام  اين يف مطلعاملال مصطفى البارز هنار بعد أن أعلنا ُكردوال

بغداد بمثابة إعالن حرب, وأعلنت من طرف واحد عـن  ّيف نفط كركوك األمر الذي عدته
أقـل  ّ معتـربين أنـهُكـردحكام ذاتيا, وهو ما رفضه ال ُكرد ال آذار بمنح١١عزمها تطبيق بيان 

ِمما تم التوصل إليه من قبل يف إتفاقية ه التطـورات عـادت عجلـة  وإزاء هـذم,١٩٧٠عـام  ّ
 .الرصاع املسلح لتدور من جديد
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وإرسائـيـل  إـيـران ّيف تـلـك األثـنـاء دخـلـت أـطـراف خارجـيـة ـعـىل اخلــط متثـلـت يف
مـام أي إلحـداث عراقيـل ُكـردوالواليات املتحدة, وكلهم أرادوا دعـم العمـل املسـلح ال

 يف حالـة حـرب مـع احلكومة العراقية متنعها من تقديم الدعم للجبهة السورية التي كانت
ّ كرس هذا التحالف, وقد تم اىل وإزاء هذا األمر سعت احلكومة العراقية املحتلة,إرسائيل 

تفـاق ألا ِ اقبل العـراق هـذ. والعراق إيران  بني١٩٧٥جزائرعام  تفاقيةإذلك بالفعل بتوقيع 
ــرة ــن رشوط إ بفـك ــان ـم ــع إيران,وـك ــالوك ـم ــد ـخــط الـت ــرب عـن ــاه ـشــط الـع ــام مـي ّقتـس ّ

ّ ممـا أدى إىل ُكـردعن تقديم الدعم املايل والعسكري لل إيران ذلك أن توقفت وتداعيات
ّثم إىل الواليات املتحدة  إيران  مصطفى إىلية املسلحة, والتجاء مالُكردهنيار احلركة الإ

 .ًم متأثرا بمرض الرسطان ١٩٧٩عام  هناكومات 
אאאא١٩٨٠א

ـ م وقاـمـت ٢٢/٩/١٩٨٠دين اجلــارين الـعـراق وإـيـران يف قاـمـت احلــرب ـبـني البـل
َقوات اجليش العراقي بأوامر من صدام حسـني يف أول عمليـه عسـكرية واحتلـت حـوايل  ّ

ًمن األرايض اإليرانية يف غضون أسبوع واحد مسـتخدما مجيـع أنـواع ) ١. ( كلم١١٠٠٠
ًاألسلحة واملعـدات املحرمـة دوليـا وخالفـا ال تفاقيـة اجلزائـر ً إعـالن النظـام العراقـي و. ّ

ّتنازله عن كل الرشوط وأهداف حربه ضد إيران بعـد ثامنيـة أعـوام مـن القتـال واخلسـائر . ّ
 ٨ّالبرشية واألقتصادية وحلول الدمار واخلراب يف الـدولتني تـم وقـف إطـالق النـار, يف 

 .١٩٨٨/ ٨/ ٢٠م وانسحبت القطعات العراقية من األرايض اإليرانية يف ١٩٨٨/ ٨/
אאא١٩٦٨١٩٩٣

احلاكم أية حرية للشعب العراقي يف اختيار الرئيس واحلكومة البعث مل يعط حزب 
والدـسـتور فكاـنـت األعتـقـاالت واإلـعـدامات ومـطـاردة املعارـضـني وهتـجـريهم إىل دول 

ـة  ـدم وســاق, وحصــلت حماوـل ـة ـعـىل ـق ٍاجلــوار قائـم ـة إٍ ـز يف اجلامـع ـال طــارق عزـي غتـي
وكـذلك . م التـي قـام هبـا الشـهيد سـمري غـالم عـيل١٩٨٠ابريـل /ستنرصية يف نيسـانامل

ظـاهرات ت يف خـانقني, الكـوت منـديل, ديـاىل, زرباطيـة, شـهربان وقيـام الُكردإنتفاضة ال
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ُحتجاـجـات املناهـضـة لـغـزو الكوـيـت حـيـث وزـعـت منـشـورات يف خمتـلـف اـملـدن واإل
م ١٩٩١ألنتفاضـة الشـعبانية املباركـة عـام ّالعراقية, وباخلصوص مدينة بغداد حتى قيـام ا

  .يف عموم مدن العراق
١٩٨٨א

العراقـيـة  يف مديـنـة حلبـجـة يـُكـردآالف أكـثـر ـمـن مخـسـة آذار قـتـل / ـمـارس١٦يف 
اعرتف املسؤولون العراقيـون بعـد سـقوط ستعملت فيها الغازات السامة, وقد أهبجامت 

كام جـرى بعـدها عمليـات لتصـفية . حكمة بمسؤوليتهم عن قصف حلبجةالنظام أمام امل
 . الف من االبرياء١٨٠ اطلقت عليها االنفال, راح ضحيتها اكثر من ُكردال
אאאא

عقب وقـف إطـالق النـار يف حـرب  يةُكردوقعت عمليات عسكرية  اتي يف التسعين
عاصفة الصـحراء, وقـد اسـتطاع اجلـيش العراقـي إمخـاد  بإسم اخلليج الثانية التي عرفت

, ممـا اضـطر ُكـردّ التي ظلت أليام بيـد املقـاتلني الَ العمليات ودخول املدن الشامليةِهذه
احلدوديـة اإليرانيـة الرتكيـة, وتـدخلت دول اجلـوار  النـزوح إىل ُكـردمئات اآلالف مـن ال

يـة يف الشـامل ُكردريان فـوق املنـاطق ال للطـًالواليات املتحدة األمريكية وفرضت حظـرا
 أبريـل ٥ الصـادر يف ٦٨٨ لقـرار جملـس األمـن رقـم ًالشيعية يف اجلنوب وفقـااملناطق و

ّم, وامتدت منطقة احلظر شامل خط العرض ١٩٩١  .٣٢ّ وجنوب خط العرض ٣٦ّ
ـن العــام او ـداءا ـم ـن حمافظــات م١٩٩٢ًبـت ـا ـم ـة موظفيـه ـة العراقـي  ســحبت احلكوـم
ـرُكرد ـا اقـسـتان الـع ـرد ـخـارج ـسـيطرهتا, فـتـوىل الًالـتـي أصــبحت عملـي  إدارة ـشـؤوهنم ـُك

َ وأسسوا أول جتربةَ ودوليةَبمساعدة إقليمية  .َ املستقلةَ بالدولةَ أشبهّ
ية وقـد تـدخلت يف بعضـها ُكردال=يةُكردسف دارت العديد من املعارك الولكن لأل

 القوات العسـكرية والطـريان  املحظورة عىلُكردالسلطة العراقية, عىل الرغم أن مناطق ال
العراقي من جانـب قـوات احللفـاء وعـىل الـرغم مـن الوضـع الـذي أصـبحت فيـه احليـاة 

نترش الفكر الشيوعي بـني إًتزايد تدرجييا كام املي ُكردالشعور القومي الوية ُكرداحلزبية ال
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حيـاة قاسـية ّ املعتنقني للفكر الشيوعي ويف ظـل ُكرد وذلك بتأثري املثقفني الُكرد الابشب
 وسلطة الدولة من جانـب والرصاعـات بـني ُكردتزداد صعوبة مع نشوب الرصاعات بني ال

 . أنفسهم من جانب آخرُكردال
ّم وسعت الواليات املتحدة منطقة احلظر الشـاملية إىل خـط ١٩٩٦ ويف أواخر عام 

دخـول وحـدات  ر مـنأشه فكانت أقرب إىل حدود العاصمة بغداد, وذلك بعد بضعة ٣٣
ّآب مـن ذلـك العـام يف عمليـة اسـتمرت /من اجليش العراقي حمافظة أربيل يف أغسطس

 متمتعني باحلامية الدولية ُكردّاستمر ال ِونتيجة ملنطقة حظر الطريان هذه. ًيوما واحدا فقط
َوتراجعت عملياهتم املسلحة ضد احلكومة ّحتـى سـقوط النظـام عـام   يف بغدادَ املركزيةّ

 .م٢٠٠٣
אאאא

آذار عام /  مارس١٩التي بدأت يف للحرب األمريكية عىل العراق  وىليف األيام األ 
كـام كـان احلـال يف  سـاحة للقتـال اجلبهة الشاملية العراقية يف جمملها مل تكن م,٢٠٠٣

رفض الربملان الرتكي السامح للقـوات األمريكيـة بـالعبور  اجلبهة اجلنوبية خاصة بعد أن
 وحـل اجلـيش العراقـي يمكـن اكم وبعد سقوط بغداد والنظـام احلـِق من أراضيهإىل العرا

ّالقول أنه بات مؤكدا أن ال من وجود هتديد عسكري تنظمه دولـة مركزيـة   قد ختلصواُكردّ
ُاـسـتمر مرافـقـا ملـسـرية عملـهـم املـسـلح مـنـذ نـشـأة الدوـلـة العراقـيـة احلديـثـة ـمـع الوـجـود  ّ

ً نفسه يمكن القول أيضا بأنه مع توقف العمل املسـلح الربيطاين األمريكي لكن يف الوقت
 .لدولةلسسات ؤًية حاليا بدأت عملية بناء املُكردالذي تشهده املناطق ال

אאא
صدام حسني بعد ثالثة أسابيع مـن بـدء احلـرب شـكلت حكومـة نظام سقط وعندما 

َكارنك(مؤقته بقيادة اجلنرال  ّثم احلاكم املدين ال) َ وتشـكيل جملـس ) بـول بريمـر(سـفري ُ
ــد األمريـكــي ٢٠٠٣ّ ـكــانون األول, ديـســمرب ١٤احلـكــم يف الـعــراق ويف  م أعـلــن القاـئ

ًواحلاكم املدين بريمر القبض عىل صدام حسني الذي كان خمتفيـا يف إحـدى ) سانشزو(
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ُوبعدها حكمت املحكمة اجلنائية العليا عـىل املـتهم صـدام حسـني وزمرتـه ) ٢. (احلفر
وذهـبـت أـيـام الطاغـيـة املقـبـور . م٣٠/١٢/٢٠٠٦ّ حـتـى اـملـوت وأـعـدم ـصـدام يف ًـشـنقا

ـة الـتـي وـعـدنا ـهبـا اهللا ـسـبحانه وتـعـاىل  ـة اإلهلـي ووـلـت إىل ـغـري رجـعـة واـنـترصت العداـل
ـمـع الـشـعب جت, ًةـشـاخمًة ّورجـعـت ـبـالد الراـفـدين وأرض املقدـسـات إىل أهلـهـا موـحـد

ّالعراقي بكل اطيافه من القوميات والـديانات ُ يف  )بـول بريمـر(وذكـر .  السـاموية األخـرىِ
 .تفاصيل جهوده طوال عام يف العراقرشح كتابه يف  عام قضيته يف العراق ُكتابه
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  الفيليينكُردالرواد والمناضلين األوائل لل

ي الفـييل بعضـهم يعمـل مسـتقال, ُكردٌهناك رواد وعلامء بزغوا يف سامء املجتمع ال
م ويعملـون ضـمن مـنظامت وأحـزاب وقـوى وطنيـة وبعضهم يعمـل ضـمن أبنـاء جلـدهت

الوقـت ودينية, وكذلك هناك شخصـيات يف الدولـة العراقيـة تعمـل مـن أجـل العـراق يف 
 .ً عظيمة لنا مجيعا, ومن هؤالءةِ, وهذه مفخرنفسه

سـتاين ُكرد احلـزب اليمقراطـي المؤسـيسّالدكتور جعفر حممد كريم وكان أحد −١
 .م١٩٤٦ عام يف العراق
ي ُكـردّاذ املحامي مصطفى عبد اهلادي باقر وهو مـن مؤسـيس أول مـؤمتر األست−٢

 .م جلمع شمل األمة من الفرقة والتمزق, بعد عرص من الفوىض١٩٤٦يف بغداد سنة 
والنحـو ورئـيس كليـة العربيـة األستاذ الدكتور كامل حسن البصري عامل يف اللغـة −٣

 .لعراقياآلداب يف جامعة السليامنية وعضو املجمع العلمي ا
 بـني اعـوام سـتان ورئيسـتهُكردسسـة احتـاد نسـاء مؤّحقـي  إسامعيل السيدة زكية−٤
مـراة تصـل اىل اللجنـة املركزيـة إ, واول أول قاضية يف تاريخ العراق وم١٩٧٥−م١٩٥٣

ً وحاليـا عضـوة يف الربملـان العراقـي عـن االئـتالف .ستاينُكرديف احلزب الديمقراطي ال
 .الشيعي
ـ−٥ ـب حمـم ـريم ّالســيد حبـي ـان د ـك ـديمقراطي الل ًاســكرتريـك ســتاين ُكردلحــزب اـل

 ملنصب نائب رئيس اجلمهورية العراقية ًكان مرشحاكام وصاحب إمتياز صحيفة التآخي 
 .م ١٩٧٠حسب اتفاقية آذار 

برز القيادات الطالبيـة أًاألستاذ عادل مراد سفري العراق يف رومانيا حاليا, كان من −٦
 .ستاينُكردد الوطني الحتاوأحد القادة مؤسيس اإل

سـتاين حتـى ُكردحتـاد الشـبيبة الًرزاق مريزا الفييل, كـان رئيسـا إل األستاذ عبد ال−٧
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منتصف السـبعينيات وكـان مـن ضـمن األربعـة األشـخاص املؤسسـني لألحتـاد الـوطني 
 .ستاين مع األستاذة جالل الطالباين وعادل مراد و فؤاد معصومُكردال

يل وكان ضمن الوفد الـذي ذهـب إىل النجـف األرشف املرحوم عبد احلسني في−٨
لقـاء فتـوى بتحـريم قتـل إ عىل أثـر ذلـك ≠سامحة السيد آية اهللا حمسن احلكيم وإصدار 

 . يف العراق املسلمنيُكردال
وشخـصـيات اـخـرى كـثـرية نعـتـذر ـهلـا ـعـن ـعـدم ذـكـر اـسـامئهم لـعـدم ـتـوفر مـصـادر 

 .ومعلومات وافية عنهم
 ووـصـلت اىل موـقـع الـسـلطة بـعـد ـسـقوط الـصـنم ًـبـرزت الحـقـا بـعـض الشخـصـيات

 :ومنهم
الوزيرة سـهيلة عبـد جعفـر, وكانـت وزيـرة اهلجـرة واملهجـرين يف العـراق سـنة −١
 ١٥ُوهلا الكثـري مـن النشـاطات السياسـية والعلميـة وتعمـل يف املحامـات منـذ . م٢٠٠٥

ـوق اإلن ـوقني العــراقيني, ومنظمــة حـق ـا, وهــي عضــوة يف منظمــة احتــاد احلـق ســان ًعاـم
 .ي الفييل اإلسالمي يف العراقُكردوالديمقراطية وعضوة يف التجمع ال

اـلـدكتور ـصـمد عـبـد اـلـرمحن اعـقـب االـخـت ـسـهيلة عـبـد جعـفـر يف ـتـويل مـهـام −٢
 .الوزارة نفسها

 وكـذلك هـنـاك شخـصـيات فيليـيـة كـثـرية وصـلت اىل الربـملـان العراـقـي وـعـرب ـقـوائم 
 :خمتلفة ومنهم

خرسو, نالت جائزة احلرية والسالم وحقـوق االنسـان ّسامية عزيز حممد السيدة −١
م والتي متنح فقط للنشطاء العاملني ضمن املجال عن احلرية الفردية ٢٠٠٥العاملية سنة 

واجلامعية ونرش الديمقراطية ومبادئ حقـوق اإلنسـان يف العـامل وتـأمني حقـوق املـرأة, 
رئـيس الـوزراء قبـل من ائزة اجلوأقيم هلا أحتفال رسمي يف العاصمة الدنامركية ومنحت 

 ترشيـن الثـاين ٢٦الدنامركي وسط حشد من الشخصيات العاملية ذلـك يـوم السـبت مـن 
 .م٢٠٠٥/٢٦
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س لـَكيان كامل حسن بنت األديب املشهور كامل البصري وهـي عضـوة يف جم− −٢
 ستاينُكردعن التحالف ال. م٢٠٠٥النواب العراقي منذ عام 

 وهي مـن أعضـاء ٢٠٠٦ن النواب العراقي يف عام  أقبال خليل عضوة يف الربملا−٣
 .ئتالف الشيعي العراقياإل

ـذ عــام . ٤ ـي مـن ـواب العراـق ـيض اهللا عضــوة يف جمــاس الـن ـازنني ـف عــن . م٢٠٠٥َـن
 ستاينُكردالتحالف ال

 عن قائمـة التضـامن ٢٠٠٥ عامر ثامر عضو يف الربملان النواب العراقي منذ عام −٥
 .ئتالف الشيعي العراقييف اإل
ـ الشيخ حممد سعيد الـنعامين مـن العلـامء الناشـطني وكـان صـاحب أكـرب مرشوع ٦

 ويلبـي طموحـاهتم ّالفيليـة, يعكـس آمـال اجلامهـري ّالفيليني ُكردللمؤمتر الوطني العام لل
 .املستقبلية
ّـ ثائر غرباهيم حممد الفييل من الشخصـيات السياسـية وبعـد حتريـر العـراق عمـل ٧

ًامر والبناء, وعمل وكيال لـوزارة اإلعـامر واإلسـكان ومستشـارا ًمستشارا يف مؤسسة اإلع ً
 .م٢٠٠٧م ولغاية ٢٠٠٥ّيف احلكومة العراقية منذ 

ـ األستاذ طـارق املنـدالوي األمـني العـام للتجمـع الفـييل العراقـي ومـن العـاملني ٨
ّالبارزين يف مجيع اجلوانب السياسية والدينية وله تاريخ سيايس كبري من الـوطنيني   ُكـردالّ

 .ّالفيلينيو
ـ الشـيخ صـالح اخلـزعيل مـن العلـامء العـاملني الناشـطني يف الـدفاع عـن حقـوق ٩

ـة ُكــردال ـاطق الرســمي باســم كتـل ـة والـن ـوم الدينـي ـني, وأكمــل دروس الفقــه والعـل  الفيلـي
 .ّالفيليني ُكرداملستقلني لل

ي ُكـرد الـ األستاذ عبد الواحد الفييل األمـني العـام حلـزب الوحـدة الـديمقراطي١٠
 .الفييل

 يف الدوـلـة العراقـيـة مـثـل األـسـتاذ ـفـرج احلـيـدري رـئـيس ً مـهـامًاواـلـبعض تـبـوأ مرـكـز
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ـات ـا لألنتخاـب ـوزارة املهجــرين . املفوضــية العلـي ـدم ـل ـل اـق ـة نـجـف وكـي ـيدة محدـي والـس
 .واملهاجرين وغريهم الكثري

يف ختـريج  أسـهمواقـد  ّالفيليـني ُكـردمبـدعني مـن اليـة أن فيهـا ُكردُوتفتخر األمـة ال
كربالء املقدسـة وقـم اجلامعة اإلسالمية واحلوزات العلمية الشهرية يف النجف األرشف 

 :منهمًحتتفظ دائام,من بني أبرز القادة الذين  ”املقدسة والسيدة زينب 
لعالمة الشيخ حسني الفـييل آل دمهـش مـن العلـامء العـاملني الناشـطني اا آية اهللا −١

َـيـت الـشـقيقة, وأكـمـل دروس الفـقـة والعـلـوم الدينـيـة يف م يف دوـلـة الكو١٩٠٥وـلـد ـسـنة 
ِوعاد إىل وطنـه يف , كبار العلامء واملراجعيد األرشف عىل العلمية يف النجف احلوزات 

َجـازات تشـهد بمنزلتـه العلميـة الكبـرية وكتبهـا عـدد مـن كبـار إم وكان للفقيد ١٩٥٣عام  َ ِ
م السيد حمسن احلكـيم والسـيد أبـو املراجع وهو جماز ولديه وكاله من قبل سامحة اإلما

ُالقاسم اخلوئي والسيد األحقاقي والسيد حممـد بـن مهـدي الشـريازي قـدس اهللا روحهـم  ّ
 .الطاهرة
أـسـتاذ اـحلـوزه العلمـيـة يف النـجـف األرشف وـمـن ّالـشـيخ حمـمـد رـضـا اـلـنعامين −٢

 مؤلفاته كثرية منهـا كتـاب الشـهيد الصـدر وسـنوات لهو) ُقدس اهللا(طالب الشهيد الصدر 
واملؤلـف مل . ٦٦م وذكره يف الصـفحة ١٩٩٦عام  إيران يف تنرشاملحنة وأيام احلصار 

 .يؤرخ متى حصل هذا اللقاء ولعل األقرب خالل السبعينات
الشيخ مقداد البغداي كان أحد أعضـاء الربملـان العراقـي وكـان مـن املجاهـدين −٣

 ).ّي الفييل اإلسالميُكردبأسم التجمع ال(لسابق وهو الناطق الرسمي ّضد النظام ا
ـام وخطـيـب حـسـينية −٤ ـة إـم ـديع الـفـييل وـهـو ـمـن ـطـالب احلــوزة العلمـي الـشـيخ ـب

األمحدي وكيل السيد السيستاين يف بغداد وموثوق من قبـل الوقـف الشـيعي وهـو يعمـل 
 .ّالفيليني ُكرديف مجيع اجلوانب الدينية واإلنسانية لل

 الفيليـني يف املنـايف التـي احتضـنتهم ومـنهم األسـتاذ عبـد ُكـردكام برز الكثري من ال
) األمازيقيـة(غـري العربيـة ألديـب حصـل عـىل جـائزة النـاطقني بالستار نور عيل الشاعر وا
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والدكتور فالح رضا فييل ويعمل يف مستشـفى .  عىل اجلائزةةوحصل من مملكة السويدي
ًم, جهـازا ٢٠٠٣بتكـر اض يف اململكة العربيـة السـعودية, امللك فيصل التخصيص بالريا

 ةواألستاذ.  ساعة إىل ساعتني١٨لربط األوعية الدموية الدقيقة, يقلص مدة العمليات من 
فـضـل كـتـاب يف رـبـط ـتـرقيم أـكـرب الـفـييل يف جامـعـة طـهـران أـخـذت ـجـائزة أباـسـمة ـعـيل 

 سـكة ذهـب ٢٢لت عـىل وحص, املكاتب يف أمريكا والرشق األوسط والعامل اإلسالمي
واملرحوم الشاعر زاهد حممد زهدي حصـل عـىل تكـريم . من الشيخ هاشمي رفسنجاين

من منظامت كثرية وعرشات من الشخصيات العلمية واالدبيـة يمثلـون عالمـات بـارزة يف 
بروفسـور يف جامعـات عامليـة راقيـة, ) استاذ كريس(املهاجر ومنهم من وصل اىل درجة 

ناـشـطني يف ـجمـال حـقـوق احثني يف خمتـلـف االختصاـصـات وـبـ مكتـشـفني وناهـيـك ـعـن
 .االنسان ومنظامت املجتمع املدين





 

 
 الخاتمة

 آفاق المستقبل

  الفيلييونكُردماذا يريدون ال

يف الوقت الذي يشهد العراق حتـوالت كبـرية واسـتعدادات واسـعة السـتعادة دوره 
خلـيـة الـتـي خلفتـهـا أـحـداث ًاحلـيـوي يف حميـطـه اإلقليـمـي واـلـدويل متـجـاوزا أزماـتـه الدا

ـوطن متـسـكهم  ـذا اـل ـاء ـه ـون املخلصــون ـمـن أبـن ـابقة حـيـث يثـبـت الوطنـي ّالـسـنوات الـس
ّبالثوابت, واملشـرتكات الوطنيـة ووعـيهم العميـق بخطـورة املسـاس هبـا أو فقـدان الثقـة 

 .بدورها
ًوانطالقا من هذه املسؤولية التارخيية ويف هذا املنعطف غـري التقليـدي مـن مسـرية 

حول, ولضامن مواكبة هذه التحوالت يف احلقـل السـيايس واالجتامعـي واالقتصـادي الت
ًالذي يشـهده الـوطن احلبيـب, ومـن أجـل النهـوض باسـتحقاقات هـذه املرحلـة تأسيسـا 
للمراـحـل القادـمـة ـعـرب املـشـاركة الفاعـلـة يف ـصـياغة املرشوع الـسـيايس وـصـناعة الـقـرار 

ايس واحلوار البناء اجتمعت كلمة األحـزاب الوطني املستقل, ورفع مستوى احلراك السي
ّ عىل توحيد الصف واالتفاق عىل بلورة مرشوع ّالفيليةية ُكردواملنظامت والشخصيات ال

ّسيايس موحد للمؤمتر الوطني العام لل  .ّالفيليني ُكردّ
ّيعكس آمال اجلامهري الواسعة ويلبـي طموحـاهتم يف تشـكيل كتلـة سياسـية تطالـب 

ً باعتبارهم مكونـا أساسـيا وأصـيال مـن املكونـات ّالفيليني ُكردؤجلة للباالستحقاقات امل ً ًّ
ـيش  ـان والتهـم ـذلك ســنوات األمل واحلرـم ـزل ـب ـارهم وختـت ـيهم اعتـب ـد إـل ـة, وتعـي العراقـي
ّواإلقصاء, ولتؤكد عـىل جتسـري العالقـة مـع بقيـة الكتـل والقـوى السياسـية العراقيـة بغيـة  ّ ّ

ًر ورـسـم السياـسـات الـتـي ـتـنهض ـبـاملجتمع التزاـمـا ّاملـشـاركة احلقيقـيـة يف ـصـناعة الـقـرا
 .ّبالثوابت واملشرتكات الوطنية
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ّلننطلق بكل ثقة وندعو اجلميع لاللتفاف حول هذا اإلنجـاز الكبـري, وتقـديم الـدعم 
ّواإلسناد واملسامهة الفاعلة يف كافة النشاطات, وباتت األمة تدرك أمهية العمل واجلهد  ّ ّ

ـد خطاـهبـا الـسـيايس ووضــع إليصــاله ـمـن ـخـالل التـحـالف ـآزر والعـمـل ـعـىل توحـي ّ والـت
ّاســرتاتيجية ليعــرب بصــدق وحــرارة عــن صــوت الشــهداء األبــرار واألمهــات الثكــاىل  ّ
ّواملظلومني ومسلويب احلقوق من رشحيتنـا والتـي تـأخرت اسـتحقاقاهتا كثـريا عـن بقيـة  ً ّ

ّمكونات شعبنا العراقي, كام أن أبواب هذا التشكيل ستظل مرشعة ّ ً ملشاركة اجلميع دعام ّ
 .ّالفيليةّآلمال وتطلعات اجلامهري والنخب 

ّإننا اليوم وكسابق عهدكم بنا نمد أيـدي األخـوة واملحبـة جلميـع رشكـاء الـوطن يف  ّ ّ
القومية أو الدين أو املواطنة وندعوكم للمسامهة معنا لبناء العراق الديمقراطي الفـدرايل 

ّاملوحد تسوده احلرية والعدالة وا ملساواة يف ذات الوقت الذي نسعى فيه إىل ضامن عدم ّ
ـار الظـلـم  ـة آـث ـا نعـمـل بـجـد ـعـىل إزاـل ـة, فإنـن ـة والقمعـي ـا البعثـي ـة وأذرعـه ّـعـودة الدكتاتورـي ّ ّ

ّ, ونؤكد متسكنا بثوابتنا التي تـأيت يف طـوال ّالفيلييون ُكردّوالتعسف الذي حلق بنا نحن ال ّ
ّطني, إن اـسـتحقاقاتنا تكـمـن يف وـجـوب الثواـبـت الوطنـيـة وأـسـس ومـبـادئ التـشـارك اـلـو

ّاحلصول عىل حقوقنا السياسية الكاملة وما ترتتب عليهـا مـن حقـوق ضـمنية, وال نسـمح  ّ
 والتـي هـي ّالفيليـني ُكـردبالقفز عليها أو مصـادرهتا أو اسـتغالهلا لغـري املصـالح العليـا لل

 بعنـارص الديمومـة ّبمجموعها متثل حجر الزاوية لرشاكتنـا يف هـذا الـوطن الـذي أمـددناه
 .والبقاء منذ فجر التاريخ

 مسـتقبل ّالفيليـة ُكـردّومهام طال االنتظـار واسـتمرت املعانـاة فبعـون اهللا سـيكون لل
ّزاهر وسترشق شمس احلرية هلم وألبنائهم وأجياهلم ألن املجتمع الدويل بـدأ حياسـب 

 .املجرمني والطغاة أمام القضاء العادل
ّحل وأكثرها حساسية مـن تـاريخ العـراق املعـارص والـذي ّيف مرحلة تعد أعقد املرا

م, يقبـل أبنـاء الشـعب ٢٠٠٣ابتدأ بعد سقوط نظام العنـف واجلريمـة املنظمـة يف نيسـان 
ّالعراقي عـىل آفـاق رحبـة آلمـال واسـعة يف حيـاة حـرة وكريمـة, يف حـني يرتفـع مسـتوى 
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ّالتحديات ومن قبل جهات تتـوزع عـىل إحـداثيات اخلريطـة السياسـي ّة واجلغرافيـة لبلـدنا ّ
ّالعزيز وحميطه اإلقليمي والدويل ما يستدعي وقوف كل مكونات والقـوى العراقيـة وقفـة  ّ ّ
ّمـسـؤولة وـحتـت الـسـقف املـشـرتك لوـحـدة اـلـوطن والـشـعب, ولـعـل اـلـواعي ـعـىل تـبـني 
ّاخليارات الوطنية كرسالة أساسية وركيزة قوية من أجل النهوض بواقع املجتمع العراقـي  ّ

ـا يعكـسـه املـشـهد ومكون ـا, ولـعـل ـم ـه املتـشـاركة يف وـحـدة املصــري واملصــلحة العلـي ّاـت
ّالـسـيايس العراـقـي ـمـن خالـهلـا والـسـاعيني إىل زعزـعـة وـحـدة اـلـوطن وإعادـتـه إىل أـجـواء  ّ
ــداخيل هبـــدف تصـــفية املرشوع الـــوطني  االنقســـام الطـــائفي وإضـــعاف متاســـكه اـل

إىل رفع أصواتنا للتنبيه إىل املخـاطر واملكتسبات الديمقراطية, يدعونا ومجيع الوطنيني 
ّاملحدقة ملستقبل العملية الساسية فضال عن أمن الوطن وسالمة الشعب العراقي ً ّ ّ. 

ّ متذكرين من خالله كـل األحـداث ّالفيليني ُكردّيف ظل هذه األحداث ندعو مجيع ال
ًالتي مرت عىل املكـون الفـييل وطيلـة العقـود املاضـية وابتـداء مـن تـاريخ نشـ وء الدولـة ّ

اف التي سلبت مـن عجالعراقية وإىل يومنا احلارض ومستعدين بأمل بالغ أحداث سنوات ال
ّ كــل املقومــات البرشيــة واالقتصــادية والتــي بســببها متــزق نســيجهم ّالفيليــني ُكــردال ّ

ّاالجتامـعـي ـمـا ـبـني ـشـهيد ال يـعـرف ـقـربه وـشـعب ال يـعـرف مـسـتقره, ومـسـتقبل جمـهـول 
ّ وهم مكون أصـيل ممتـد منـذ آالف السـنني وبدايـة تكـون العـراق, ألجيال كتب هلا البقاء ّ

ّوتأسيا عىل ذلك ووقوفـا عنـد املسـؤولية الرشعيـة والتارخييـة وجـب علينـا نحـن ال ً  ُكـردً
 أن نغادر تلك املناخات التي أرستنا داخلها ونستبدل تلـك األجـواء التـي كبلتنـا ّالفيلييون

تنا إىل مناـخـات العداـلـة واملـسـاواة كمطاـلـب ّلننطـلـق بـكـل ثـقـة وحرفـيـة ـمـن أـجـواء وـحـد
ّأساسية ومركزية, والتي ينبغي أن نتقاسمها مع بـاقي رشكـاء الـوطن لرسـم معـامل الطريـق  ّ

 .ي الفييلُكردإىل مستقبل مرشق وزاهر لعراقنا العزيز وشعبنا ال
ي من خالل بروز نخبة واسعة من املثقفني واملتخصصني ُكردلقد تطور املجتمع ال

وهــذه النخبــة أخــذت تتحمــل , تلــف املجــاالت يف داخــل العــراق وخارجهــايف خم
املسؤولية وتناضل يف سبيل حقوقها وبالرغم من تعقيدات املسألة بدأت تضـع احلقـائق 
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ّاملعروفة لدى اجلميع أمام الرأي العام العاملي, ولعـل مـن أهـم أسـباب رس النجـاح هـي  ّ
واالماين املشرتكة من أجل إنتزاع مجيع الوحدة والصمود والعمل عىل حتقيق األهداف 

 .حقوقهم يف العراق
آلخـرين إضـافتها وتقـديم لقد يكون هناك العديد من املقرتحات البناءة التي يمكـن 

  .يةُكردال الرشحية ِخدمة هلذه
وباتت األمة تدرك أمهية العمل جاهدة إليصال صوهتا من خـالل التحـالف والتـآزر 

ّلسيايس ووضع إسرتاتيجية فعالة حلـل املسـألة الوالعمل عىل توحيد خطاهبا ا يـة بـام ُكردّ
ًحيقق تكتل هلـم يف منظومـة سياسـية تعمـل عـىل تنسـيق جهـودهم وتوجيهـا نحـو إنتـزاع 

 .حقوق أمتهم ووجودهم وتنمية جمتمعهم والتعريف هبويتهم العراقية
  .ّكام أخذت هذه الثلة املؤمنة عىل عاتقها املسؤولية الوطنية

الفيليـني وتوحيـد كلمـتهم وإجيـاد  ُكـردالتربز حاجـة ملحـة لتنظـيم صـفوف من هنا 
 .مرجعية هلم للدفاع عنهم وعن حقوقهم
 و الوصـول اىل ّالفيليـة لتحقيق مطالب الرشحية تية يمكن اإلشارة اىل اخلطوات اآل

  :أهدافها وأمانيها
ـســتعانة يمـكــن اإلو ,حتقيقـهــا ّالفيليـيــون ـُكــردال دحتدـيــد األـهــداف الـتــي يرـيــ−١

 .  املسلوبة واملنارصين حلقوقهاّالفيليةبمقرتحات الرشحية 
ـقـد و , وـضـع خـطـة متكامـلـة لآللـيـات والوـسـائل املـسـتخدمة لتحقـيـق األـهـداف−٢

 : تشمل تلك اآلليات
 . جوانب قانونية لوضع املسألة ضمن مسارها القانوين −أ

مجيـع  لتلبيـة مطالـب  للضغط علـيهميةُكرد مطالبة احلكومة العراقية والقيادة ال−ب
 . الفيليني ُكردحقوق ال
 عىل منظمة األمم املتحدة واإلحتاد األورويب ّالفيليةالعمل عىل طرح املشكلة −ج

 اإلتـصـال بـمـنظامت املجتـمـع اـملـدينوواإلدارة األمريكـيـة, مقروـنـة بالوـثـائق واـلـدالئل 



 ٥٣١ الخاتمة

 

 .والعراقي
سـائل كافـة وعـن طريـق  يإيصال الصوت الفييل اىل الرأي العام العاملي والعراق−د

ــالم  ــتواإلـع ــاءاإلنرتـن ــة  وإنـش ــردلل فضـــائية تلفزيونـي ــ ـُك ــد  ونيالفيلـي املـــؤمترات عـق
 .ظاهرات وغريهاتواملحارضات واإلعتصامات وال

ـ العمل مع رشكاء الوطن عىل أساس املواطنة واحـرتام احلقـوق والواجبـات مـن ٣
 .اقيًأجل بناء دولة املؤسسات والقانون وفقا للدستور العر

 .ـ وحدة وسيادة العراق واستقالله والدفاع عنه٤
ـ روح التسامح والعيش املشرتك والسـلم االجتامعـي وقبـول اآلخـر وتعزيـز روح ٥

ّاملواطنة ونبذ املحاصصة والطائفية ودعم العملية السياسية وتثمني كافة اجلهود الداعمة  ّ ّ ّ
 .هلا

 وإلغـاء القـوانني الظاملـة ّفيليـنيال ُكـردـ نطالب بالدفاع عن احلقـوق املرشوعـة لل٦
ّومعاجلة آثارها, واملشاركة السياسية الفاعلة يف كافة املجاالت ّ. 

ّـــ ـعـىل احلكوـمـة العراقـيـة إـعـادة كاـفـة األرـضـني واألـمـالك والبـسـاتني يف الرشـيـط ٧ ّ
 .احلدودي وإزالة آثار احلروب عنها والعمل عىل جثامني الشهداء املغيبني

عراقيــة إنصــاف عوائــل الشــهداء والســجناء واملهجــرين ـــ نطالــب احلكومــة ال٨
 .ّواملرحلني وتعويضهم عام حلقهم من ظلم وحسم ملف جثامني الشهداء املغيبني

ّـ عىل احلكومة العراقية بـذل اجلهـد والعمـل عـىل ترصـني اهلويـة الثقافيـة ٩  ّالفيليـةّ
 ومساعدة الرشحيـة يف ّفيليةالية ُكردّوإعادة الروح للمؤسسات التعليمية والثقافية باللغة ال

ّاحلصول عىل حمطة بث إذاعي وتلفزيوين وفضائية ناطقة بحقوق هذه الرشحية ّ. 
 إىل مواصلة دعم املرجعية الرشيدة هلذا املكون واألخذ ّالفيلييون ُكردـ يتطلع ال١٠

 .بيده للحصول عىل حقوقه الكاملة
 ّالفيليـة حتتضـن اجلامهـري ّـ نشكر ونناشد دول العامل واملـنظامت الدوليـة التـي١١

 .ّاملهجرة ومساعدة العوائل واألرس املهاجرة وتسهيل احتياجاهتم املادية واملعنوية
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ّـ نطالب احلكومة العراقية ودول اجلوار لتهيئـة الظـروف ملسـاعدة هـذه العوائـل ١٢
ّوإعانتها إنسانيا لتؤدي دورها وتعيش حياهتا بشكل طبيعي ًّ. 

ي الـفـييل ـُكـردان أساسـيان يف املجتمـعـات واملجتمـع الــ اـملـرأة والشـباب ركـنـ١٣
ّفالبد من تفعيل دورمها ومسامهتهام اجلـادة يف مجيـع النشـاطات واملجـاالت احلياتيـة  ّ

 .املختلفة
 الفيليـني أن يرتفعـوا إىل مسـتوى املسـؤولية التارخييـة التـي ُكرد عىل مجيع ال−١٤

حتقيـق إعـادة مجيـع حقـوقهم تقع عـىل عـاتقهم للحفـاظ عـىل وجـودهم والوصـول إىل 
ّولذلك عليهم مسؤولية مصلحة رشحيـتهم عـىل املصـالح الشخصـية واحلزبيـة والفئويـة 
ّإلثبــات جــدارهتم باحليــاة والتطــور والتقــدم وليثبتــوا حقــا بــأهنم أحفــاد الـســومريني  ً ّ ّ ّ

 .واإليالميني والبابليني وامليديني والساسانيني
ّيمد األحزاب اإلسالمية واحلركـات الوطنيـة وكانوا الظهري األساس واخلزين الذي  ّ

ية التي بقيـت جـذوهتا ُكرديف العراق, فقد أعطوا أرواحهم للتعبري عن مساندهتم للثورة ال
 يف العـراق مـا ُكـردّمشتعلة حتى حتققت الكثري مـن احلقـوق, وبانـت اآلمـال أن تكـون لل

 .ّألخوهتم من أبناء بقية القوميات األخرى
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 وسائل الشيعه الشيخ احلر العميل

 سياحتنامه ّأولياچلبی
 اإلصابة البن حجر العسقالين

 تأريخ اليعقويب امحد بن يعقوب
 إيران يف العهد الساسانني آرتر  كريستني

 معجم البلدان الياقوت احلموي
  الروسية باللغة الروسية١ج ليفسكيُكردآ
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 مرشوطية جملس شورى ايران الدولة املرشوطة يف ايران
 تأريخ عامل آراي  عبايس اسكندر بك تركامن

 الرشفنامه البدليس
 يف كل فن مستظرف املستطرف

 عروستاج ال الفريوزابادي
 التحصني ونور اهلدى واملنجي ابن طاووس

 جهرة اللغة ابن دريد
 شذرات الذهب ابن اجلوزي

 روضة املناظر يف أخبار األوائل واالواخر ّيب الوليد حممد بن الشحنة
  تاريخ السيايس واآلقتصادي جلنوب غرب ايران آرنولد ولسن

  اإليرانيني وعالقتهم باخلالدينيُكردبحوث ال لريج
  بحار االنوار ليساملج

 لسان العرب ابن منظور
 الذريعة الطهراين

 ضياء الصاحلني الشيخ اجلواهري
 اإلعالم الزركيل

 كتاب  العني الفراهيدي
 تاريخ الدولة العثامنية اريخ هاممر
 املواعظ واالعتبار املقريزي

 مركز حفظ الوئائق الربيطاين ارنولد ولسن
 األعتبار الفارس أسامة بن منقذ

 رحالت االجانب يف بغداد اوي , سلامن وفيقالر
 التنبيه والرشاف املسعودي
 مروج الذهب املسعودي

 إيالم ومتدهنا املتأخر ايرج افشارسيستاين
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 خوزستان ومتدهتا املتأخر أيرج أفشارسيستاين
 قبائل وعشائر سكان اخليام يف إيران أيرج أفشارسيستاين
 نظرة عىل ايالم أيرج أفشارسيستاين

 نظرة عىل سيستان وبلوجستان  أفشارسيستاينأيرج
 هناية العرب النويري

 لسان العرب ابن منظور
 تاج العروس الزبيدي

 كركوك ملحات تأرخيية ليىل نامق اجلاف
 تفسري كنز الدقائق انوار التنزيل ّاملريزا حممد
 امللل والنحل الشهرستاين

 آتور باتكان وهنضت اديب الفقيه مجال الدين
 اثار باستاين وتاريخ لرستان محيدايزدبيا, 

  فرج املهموم ابن طاووس
 فتوح البلدان البالذرى امحد بن حييى

 جتارب األمم ابن مسكريه
 تاريخ جغرافيايي خوزستان ّأمام شوشرتي, سعيد حممد عيل

 عامل آراي صفوي اسكندر بك تركامن
 اقوام لر اسكندر أمان اهلي

 نتخب تاريخ مملكة حلبالدر امل ايب الفضل حممد بن الشحنة
  الشاهنامة الفردويس

 م١٩٦٥طبعة بريوت عام  املنجد يف اإلعالم
 القرطبي تفسري القران اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري

 الفرج بعد الشدة النوبخي
  اتاريخ بغداد اخلطيب البغدادي

 تاريخ الفاريب إلسحاق ابراهيم الفاريب 
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   درك الصحيحنيمست للحاكم للنيسابوري
 فضائل الصحابة لالصبهاين
 وفيات االعيان البن خلكان
 رحلة إبن بطوطة إبن بطوطة

  العراق بني املايض واحلارض اعداد موسسة الدراسات االسالمية
 القاموس -

 ية بني املايض واحلارضُكردالقضية ال بله ج  شريكوه
 إيران يف طريق التجديد جمد ,عباس,برويز 

 دياملة وغزويان برويز عباس
 رحالت فنشنسو وسبستياين للعراق بطرس حداد

 تذكرة جغرافية تاريخ إيران بارتولد
 رحله من لرستان إىل خوزستان بارون دوبد
 رشح حال رجال إيران بامداد مهدي

 تاريخ شاهنشاهي إيران بني أمحد راهننامي
 ملك هخامنشيان تاريخ حسينقيل

 ُكردتاريخ ال توماس بوا
  تاريخ اومتدن إيالم د زادهيوسف جمي

 إيران وقضية ايران جورج  ن  كرزن
 شناسنامه جغرافية طبيعة إيران جعفري عباس
 جمموعة آراء جعفر خيتال

 مناهل الرضب يف أنساب العرب جعفر االعرجي احلسيني
 رحلة مسيو جريكوف جريكوف

 النوري يف دار السالم ومفتاح الكرامة جعفر صاحب كشف الغطاء
 تاريخ االجتامعي والسيايس للبختيارية ف,كارثويتجن,را

 كريم خان زند جأن  پري



 ٥٣٧ مصادر الكتاب

 

 ’املسلمون العلويون شيعة أهل البيت  حسن الشريازي
 كلمة الرسول األعظم حسن الشريازي

  الطبقات االجتامعية حنا بطاطو
 كشف الظنون حاجي خليفة
 ُالشيعة والدولة القومية يف العراق حسن العلوي
  تاريخ مدينة دمشق اكرحافظ ابن عس

 تاريخ حبيب أمري غياث الدين, خواند
 دليل املتحف العراقي −

  رحلة املرشق اىل العراق وسوريا راؤلف
 رحلة تكنغاهم بعنوان رحلتي اىل العراق سليم طه التكريتي

 ستانُكرد وُكردّمقتطفات متعلقة بال سعيد ناكام
 جمموعة آراء و طبيعة جغرافية ساكي حممد عيل
 تاريخ العراق بني احتالليني عباس العزاوي
 عشائر العراق عباس العزاوي
  الكتاب خمطوط ومطبوع عند عباس العزاوي
 ّالفيليةي ورشحيتنا ُكردشعبنا ال عبد اجلليل فييل

  يةُكرداعالم الثقافية ال عز الدين مصطفى رسول
 الزام الناصب يف اثبات احلجة الغائب عيل اليزدي احلائري

 سلسلة كتب ومناظرات ومكاتيب الرسول ألمحدي امليانجيعيل ا
 معجم املؤلفني عمر كحالة
 ملحات اجتامعية من تاريخ العراق عيل الوردي

  كتاب بغداد عبد كريم العالف
 الفتح القيس يف الفتح القديس عامد الكاتب االصفهاين

 رحلة اىل العراق يف القرن السابع عرش ثافرين
  العراق يف القرن التاسع عرش دفرانسيس وكوركيس عوا
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  رحلة وليس برج رحالت اىل العراق فؤاد مجيل
 جغرافية وتارخيي اليران باللغة الروسية ف ف بارتولد

 دائرة املعارف اإلسالمية فريج
  جغرافيا املنطقة ف ستارك

 تاريخ ايران وممالك مهجوار آلفرد, فن كوتشميد
  مسالك االبصار يف مكتبة صوفيا

 ُزندكاين شاه عباس اول  نرص اهللا,فلسفي
  بلدان اخلالفة الرشقية كي لسرتانج

 رحلة نييوراىل العراق كاسرتن نييور باسم
 بغداد واملوصل حممود االمني

 الفتنة الكربى وعيل وبنوه طه حسني 
 معامل املنهج احلصاري احلركة اإلسالمية زكي أمحد

  املسؤولية القانونية زهري كاظم عبود
 تاريخ أجتامعي إيران  مرتىضراواندي

  دراسة سوسيولوجية وتارخييةُكردال باسييل نيكيتني
 اهليئة العلمية فرنسا يف إيران دوموكان زاك

 تاريع شاهنشاهي إيران بني أمحد راهننامي
 إيران منذ األزل حتى العهد اإلسالمي رومن كريشمن

 قصص األنبياء نعمة اهللا اجلزائري
 ستانُكردىل رجال شجعان يف رحلة إ دانا ادمز شمدت

   الكنى وااللقاب حممد ابن امني الكاظمي
   الصادرة يف غوتنبورغ٨نرشت يف عدد  ژجملة إيالم جملة رو

 ُكردالعرب وال منذر املوصيل
 ستانُكرد وُكردتاريخ ال ّحممد امني زكي

 كتاب املجموعات حمي الدين النوري
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  دة العراقرحلة مدام دي الفوا اىل كل مدام دي الفوا
   إيران يف العهد القديم ّحممد جواد مشكور

  والسومرينيُكردال مار
 ُكردالكتاب انساب ال ّحممد أفندي

 تاريخ كزيده محد اهللا, مستويف
 إيران يف العهد القديم ّحممد جواد مشكور

 عش العقاب ج ماخالكي
 ية لندنُكردموقع كلكامش للدراسات ال منرية اميد

 علل الرشائع لقميحممد بن بابويه ا
  مالحظات وانطباعاتُكردا   ل مينورسكي
  يف دائرة املعارف لالسالميةُكردال مينورسكي
 رسالة اللر ولرستان مينورسكي

 رشح املنظومه حممود شكري
 املوسوعة الفقة ّحممد مهدي الشريازي
 تفسري من هدى القران ّحممد تقي املدريس

  سالميةاملسائل اإل ّحممد احلسيني الشريازي
  الصياغة اجلديدة ّحممد الشريازي
 تفسري امليزان حممد الطباطبائي

 قبسات من القوانني الرشعية ّحممد عيل الطباطبائي
  ألشكانيون م  م دياكوف
 واالشكانيون, تاريخ ماد م  م ديكانوف
 اعتامد السلطنة ّحممد خان
  العشائر والسياسة يف العراق مس بيل

  التواريخ سالطني قاجاريةناسخ ّمريزا حممد تقي
 شجرة طوبى ّحممد مهدي احلائري املازندراين
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 كيف تصبح سعيدا وتربح احلياة حممد الكاتب
 ية الوهم واحلقيقةُكرداملسالة ال مازن بالل

  جملة املوسم ّحممد سعيد الطرحيي
 قبائل وعشائر خراسان مرينيا

  ألنحاد الديمقراطي الفييل موقع البيت الفييل
  ستاينُكرداألحتاد الوطني ال مكتب اإلعالم املركزيموقع 
  الفيلييون تصدر يف السويدُكردجملة  لل )فه ييل(جملة 

  واليات وطوائف كرمنشاه حممدعيل سلطاين
   وكورستان والتوابعُكرد ّحممد مردوخ
 ) عليه السالم)مؤسسة أهل البيت  جملة تراثنا

  الفيلييونُكردليذكرون شجرة ا :مركز نرش الرتاث املخطوط
 تاريخ حبيب أمري غياث الدين, خواند

 يف العالقات الزوجية هادي املدريس
 من زهاب اىل خوزستان هنري راولينسون

 رحلة گروته هوگو گروته
   يف الوثائق التارخيية القديمةُكردال هارمتان بوتان

 القيم جربوت آشور هنري ساغس ابه
  معرفة االقوام اإليرانية هنري فيلد

 تاريخ روضة الصفاء نارصي هدايت رضا قيل
 املهتميني يف إيران هدين, سون
  اجلبال والكهوف  يف إيران هدين, سون

 خمرب السلطنه غالم رضا قيل خان هدايت مهدي قيل
 تاريخ جغرافيايي خوزستان ّشوشرتي, سعيد حممد عيل

 الوصول اىل السلطة القديمة غرب ايران هبمن كريمي
 ئة العلمية الفرنسية يف ايراناهلي دوموركان
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 ُكردال باسيل نيكتني
 تاريخ قاجار واتسن كرانت

  إيران يف سلطنة قاجار شميم عيل أصغر
 ُسفرنامه املوت لرستان وإيالم فريا ستارك

 كريم خان زند ّساكي حممد عيل
 جغرافية تاريخ لرستان ّساكي حممد عيل

 الشعوب القاطنة حول البحر األسود باسشاكوف
MILLINGEN ُكردحياة بدائية بني ال 

 علل الرشائع بابويه القمي
 للذهبي سري أعالم النبالء

 ستان مذكراتُكرديف سبيل  زنا سلويب
 البختياريه D  Man  ديرت مان

 البنيه االجتامعي لعشائر هيبت اهللا غفاري
 التاريخ السيايس واألجتامعي هبرم ولد بيكي

 لتنيالروضتني يف اخبار الدو بابن شامة
  املسلمون يف األحتاد السوڤييتي شريين إيكنري
 بلدان اخلالفه الرشقية كي لسرتانج
 بشتكوه واثارها التارخيية كريمي هبمن

 يف حمافطات إيران كامبخش فرد, سيف اهللا
 الروض املعطر يف تشجري حتفة االزهار كامل سلامن اجلبوري

  سنة خوزستان٥٠٠تاريخ  :كرسوي أمحد
 يئة العلمية الفرنسية يف إيراناهل دوموركان

 تذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي
 رحلة إىل األموت فرياستارك

  عرشة آالف ميل يف فارس سايكس وت  م
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  عمدة الطالب مجال الدين أمحدبن عيل احلسيني
 مستدرك سفينة البحار عيل النامزي

 مدن العراق عبدالرزاق احلسني
 ملستقبلالعراق الواقع وافاق ا ّوليد احليل
  جريدة الرشق األوسط الندنية حسن سايت
 آراء ومالحظات لريخ بطرسبورغ راوسكارمان

 ايران اغاز تا اسالم,رمان كريشمن
 املخطوطات يف املتحف الربيطاين ريج

  ّالفيليةمقرتح للكتابة باللهجة  هيوا زه ندي
  مذكرات عن الرحلة اىل اآلموت فريا ستارك

  الك االبصارمس ابن فضل اهللا العمري
 عيون األخبار ّأيب حممد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري

 العراق رئة العامل اإلسالمي نضري اخلزرجي
 الفيلييون نجم سلامن مهدي الفييل

 العثامين يف بغدادرحالت االجانب يف العهد  نورس عالء موسى
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