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والصالة والسالم على النيب حممد الذي أُرسل رمحًة للعاملني، والصالة والسالم 
جرته إىل املدينة املنّورة] املكرود[على النيب حممد  ، وآخى بني من أرضه مّكة، فقام 

 قالفلّما وصل مّكة فاحتاً، . هاجرين واألنصار، فكّون قّوة إميانّية الستقواء احلقامل
اذهبوا : قال. أٌخ كرمي، وابن أٍخ كرمي: قالوا. ماذا تظّنون أّين فاعٌل بكم؟: ألهل مّكة

فأنتم الطلقاء، فمن دخل البيت احلرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن 
  .آمن دخل بيت أيب سفيان فهو

اللهّم وّحد بني عبادك كما وّحدت بينهم على يد رسولك الكرمي حممد بن عبد 
لكم مالنا، : فكان شعاره. األقوام األخرى مثّ اهللا، وحني الفتح لتحرير أبناء العمومة، 
ليست العربية : قال مثّ . عجمي إّال بالتقوىأوعليكم ما علينا، ال فضل لعريب على 

وهذه العربية هي سّلم  .، فمن تكّلم العربّية فهو عريبالّلسانها منكم بأٍب وال أم، لكنّ 
  .اإلسالم، بل سّلم كاّفة األديان السماوية، يراها كل حمّقٍق ومدّقق

من : (والصالة والسالم على النيب حممد الذي كانت آخر وصاياه يف خطبة الوداع
صل، حيث ال أزال أقول إىل مدلوهلا األ] ذّمي[واآلن فقدت كلمة ). آذى ذمّياً فقد آذاين

من آذى شريفاً فقد : أي. فأهل الذّمة هم أهل الشرف ،، أي بشريف]بذّميت[اآلن حالفاً 
وإذا . هم أهل الكتاب، وال سّيما املسيحيني منهم rآذاين، واملقصود حبديث النيب 

ا املواطن من آذى مواطناً فقد آذاين، سواء أكان هذ: نطّور مدلول اجلملة فنقول أنْ أحببنا 
  .مقيماً يف أرضه، أو مكروداً من أرضه ألرض هذا الوطن األصيل
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تاريخ األكراد تاريٌخ ضباّيب، وممّا زاد الطني بّلة، كتابات الكـردي املرحـوم حممـد أمـني زكـي 
ــابلي واآلشــوري(بــك، حينمــا أخــذ أمســاًء مــن الكتابــات املســمارية األكاديــة  ) بفرعيهــا الب

 ].حــوري –ســوباري  –خالــدي  –جــويت  –لولــو [ :لألكــراد مثــل أمســاء قبائــل اواعتربهــ
  .وجاء بعده كافة الكّتاب األكراد مّتكئني على هذه املعلومات املغلوطة

وليبّني أّن  ،جاء البحث ليصّحح هذه املعلومات املغلوطة من حممد أمني زكي بك
بني  هجرة األكراد من اهلضبة اإليرانية إىل العراق، وآسيا الصغرى، ّمث الشام كانت ما

فرض ، سببها )ميالدية ١٦٢٣ – ١٥٠٨(أعوام   وقتل مئات ،
 فدخلالعثمانية،  –فقامت احلروب الصفوية وأكثر األكراد من السّنة،  ،اآلالف
، وبىن سليمان القانوين خميم هربًا من جور الصفويني )األكادية(ربيل إ األكراد

أرض اإلسالم حسب مفهوم ذلك السليمانية، وانتقلوا من أرض اإلسالم إىل 
، )عفرين(العصر، ّمث ُكردوا وُهّجروا مرة أخرى مبوجب فرمانات سلطانية إىل الشام 

 :ريطة ابن حوقل يف كتابهخوأهم خريطة اليت يتجاهلها البعض، . حىت وصلوا ليبيا
  . على اهلضبة اإليرانية) مصائف األكراد ومشاتيهم(بّني صورة األرض، حيث تُ 

رقم  ني، ّمث امللحق/١٦/إىل / ١١/صّفح الكتاب أن يقرأ الصفحات من وننصح مت
ا/ ٢٨/على  نياحلاوي/ ٢+١/  خريطة تارخيية، وحتت كّل منها أمثلة عن لغة أصحا

، لكّنها )وإذا ما شئت سامّيتها( احسب نقوش األرض الكتابية اآلثارية لبيان عروبته
   .آرية/ ليست كردية 

  ]وكّشاف الشعوباللغة هي مسبار : [حيث
  .رجو من إخوتنا األكراد أن نعود للعيش متآخني يف وطٍن واحٍد ال َيِضلُّ وال يـَْنسىنو 
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  :لقد أرسلت هذا الكتاب لتدقيقه ونقده من قبل الزمالء
 .املختص بالتاريخ القدمي: مفيد العابد. د. أ -
 .املختص بالتاريخ اإلسالمي: سهيل زكار. د. أ -

  :مفيد. حظات دفجاءت مال
. كورديش وليس كورداخ] KURDISH[أنّه ذََكَر األكراد يف كتابه باسم   -أ 

دّققت ذلك فوجدت أّن مقولته سليمة، فأشرت إىل ذلك يف امللحق رقم 
كما أّنين مل أجد كلمة كورداخ عند كسينيفون، بل وجدت اسم /. ٢/
 . Kapsouxol ]كابسوكسول[

واليت أظّنها تعين ] كابسوكسول[ىن رجعت للقاموس اليوناين فلم أجد مع
وليس كورديش أو كورداخ، وطلبت من الزميل الدكتور ] سّكان اجلبال[

مفيد التعّمق يف ذلك كون اختصاصه اللغة اإلغريقية القدمية إلضافتها يف 
  .، بسبب سفره خارج القطرالطبعة الثانية

أْن يكون مفيد . فقط، فاقرتح د] األكراد والنيب[كان عنوان الكتاب     - ب 
، )]دراسة يف تاريخ األكراد وجغرافيتهم(األكراد والنيب [عنوان الكتاب 

 .وهكذا كان، حيث أصبح العنوان أكثر دّقًة وأمشل معىن
وقد أبدى مالحظاته عن أسلوب التكرار، واألسلوب اخلطايب، ّمث القصصي   -ج 

، ]تابمتهيد عن أسلوب الك[حتت عنوان  ذلك فأجبنا عن. أحيانًا أخرى
 .وقد اطمأّن لذلك بعد قراءته
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  :سهيل فقد أبدى مالحظتين. وأّما د
كيف أقول أّن العقيليني كردهم سيف الدولة يف القرن العاشر امليالدي،   -أ 

ا، بينما دولة العقيليني الشهرية كانت  وأصبحت األرض خاوية من سكا
ا أي أّن األرض مل تكن خاوية م. يف القرن احلادي عشر امليالدي ن سكا

 .بعد القرن العاشر كما ورد يف الكتاب
يف حبث صالح الدين األيويب مل أتطّرق إىل الدولة الشدادية اليت ينتمي    - ب 

إليها صالح الدين األيويب، واليت كانت جغرافياً بني حبرية وان وحبرية أورمية، 
 .وهل الشداديون من األكراد أم ال؟
اجلزء األول ] املوسوعة الشاملة[ر سهيل وبناًء على ذلك رجعت إىل كتاب الدكتو 

 دولتهمفوجدت أّنه بالفعل وبعد زوال احلمدانيني رجع العقيليون ثانيًة وأّسسوا 
، لكّنهم ُكردوا ثانيًة من قبل األتراك الذين بدأ تدّفقهم )ضمن املظّلة العباسية(

ا العرب للمر . للمنطقة بصورة مثرية . ة الثانيةوفعًال رجعت األرض خاوية من سكا
األتراك وكرد العرب ثانيًة من مشال [وقد أضفت ذلك يف هذا الكتاب حتت عنوان 

  .وخلو األرض ثانيًة بعد احلمدانيني] م١١العراق يف القرن 
وأّما عن املالحظة الثانية حول الدولة الشدادية والشداديون الذين ينتمي إليهم 

الشدادية اليت ينتمي إليها الدولة [صالح الدين، فقد أضفت ذلك حتت عنوان 
  ].صالح الدين األيويب

  
سهيل زكار قد أَثْـَرْت الكتاب لتكّون . مفيد العابد ود. وال شّك أّن مالحظات د

  .جداول جديدة تصّب يف هذا الكتاب
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لقد جاء الكتاب حيمل أسلوب التكرار الكتايب يف جماالت خمتلفة، وإّين 
مثل  أستميح القارئ عذرًا يف أّين أردت يف التكرار توكيد املعلومة اليت أراها هاّمة،

والتكرار . تكرار اخلرائط اجلغرافية، حيث الصورة أبلغ من ألف كلمٍة كما يقولون
أسلوب رفضه أكثر احملدثني وعّلق عليه الكثريين من الكّتاب معتربين ذلك 

  ).فمعاذ اهللا من ذلك(استخفافاً بالقارئ 
ون للتوسـع بفكـرة مـا، ويكـ) الفهـرس(كثرياً مـن الُكّتـاب يعتمـدون   أنّ إىل جانب 

تكـون الفكـرة كاملـة للمتصـفِّح  أنْ لـذا أردت ) تصّفح الكتـاب(هذا التوسع من باب 
وقد حنى باجتاه التكرار بعض مفكرينا الكبار أمثال ابن حزم . مكّررًة له يف ذاك املوقع

الطــــاهر أمحــــد مّكــــي، دار املعــــارف . حتقيــــق د(األندلســــي يف كتابــــه طــــوق احلمامــــة 
. ومـن احملـدثني كـذلك د. وغـريه الكثـري) ١()١٩ وصفحة ١٨، صفحة ٣بالقاهرة، ط

                                            
) طــوق احلمامــة يف اإللفــة واُألّالف(يقــول ابــن حــزم األندلســي يف مقّدمــة كتابــه ) ١(

وقّسمت رساليت هذه على ثالثني باباً، منها يف أصول احلب عشرة، : [١٧ص 
فأوّهلـا بـاب يف ماهّيـة احلـب، مث بـاب يف عالمــات احلـب، مث بـاب فيـه ذِْكـُر مــن 

 النوم، مث باب فيه من أحّب بالوصـف، مث بـاب فيـه ذِْكـُر مـن ال تصـح أحّب يف
حمبته إال مع املطاولة، مث باب التعريض بالقول، مث باب اإلشارة بـالعني، مث بـاب 

  ]. املراسلة، مث باب السفري
ـا يف اإليـراد أوهلـا هـذا البـاب : [يقول ١٨وبعد ستة وعشرين سطراً يف ص وهّيأ

صــدر الرســالة، وتقســيم األبـواب، والكــالم يف ماهيــة احلــب  الـذي حنــن فيــه وفيـه
 !مث بـــاب عالمـــات احلـــب، مث بـــاب مـــن أحـــب يف النـــوم، مث بـــاب مـــن أحـــب
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الـذي يبحـث فيــه تطـّور لفـظ اجلاللــة ) تــاريخ اهللا(جـورجي كنعـان يف أكثــر كتبـه منهـا 
   .إىل اهللا، مع مواضيع لغوية أخرى) ئيل(

ومع الفارق البعيد بأسلوب القرآن الكرمي، الذي ال ينازعه منـازع، وال يرتقـي إليـه  
ه به صانع وال فارع، أصيل ال تـابع، فقـد وردت يف سـورة كاتب أو ساجع، وال يتشبّ 

ـــرٍَّة وقـــوة،  مكـــّررة ΛΛ  Κ  ϑ  ΙΚ :الـــرمحن آيـــة إحـــدى وثالثـــني مـــرة، يف ِم
وسالســٍة مرجــّوة، ومعــاٍن جزلــة، وأســبار عميقــة، ال يفقههــا إال الراســخون يف العلــم، 

اية هم، وبالصفاء الفكري حنوهم وسّرهم   .على وعي باملطلق والال
ومع ذلك فإن التكرار الذي اتُِّبَع يف هذا الكتاب مل يرَق إىل القرآن الكرمي 
سبيًال ولن يتشّبه به كثريًا أو قليًال، لكّنه جهد املقّل وَيستميح القارئ فيه بدءاً 

ايةً  وهي يف طريقها إىل التالقي والتقارب   املعلوماتتأتيك تلك  أنْ والغاية هي . و
ّ ك تصب  أنْ ول جتري رخاء يف مسالكها، مث تنتهي باطمئنان إىل ا مل تُك إال جداأ

ر واحد غزير قادها حنوه دليل ال يضل وال ينسى   .يف 
عتقده جديدًا أو مفيدًا أيضاً، أال وهو تلخيص أوقد محل التكرار أسلوبًا 

يقرأ  أنْ بأسلوب اخلرائط اجلغرافية، فلمتصفح الكتاب ) ١(الكتاب يف امللحق رقم 
بشرية (حسب خرائط جغرافية ) تاريخ العرب واألكراد(مفيدًا حتت عنوان ملخصًا 

                                                                                                     
بالوصـف، مث بـاب مـن أحـب مـن نظـرة واحـدة، مث بـاب مـن ال حيـب إال مــع "

مث بــاب مــن أحــب صــفة مل حيــب بعــدها غريهــا ممــا خيالفهــا، مث بــاب  املطاولــة،
  ].مث باب اإلشارة بالعني، مث باب املراسلة، مث باب السفريالتعريض بالقول، 

ـــن حـــزم فيـــه اســـتخفاف للقـــارئ  لكـــن التكـــرار يفيـــد ) معـــاذ اهللا(فهـــل تكـــرار اب
يف العربية الفصحى، فهي تكـرار فيـه معـىن التأكيـد ) الشّدة(التوكيد، وهذا شأن 

  .يف معظمها ال يدركه إال فقهاء اللغة
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ُدوِّن يف كلٍّ منها مصدرها وأمثلة لغوية . عشرون خريطة/ ٢٠/وعددها ) تارخيية -
  ). مسبار وكشاف الشعوب(حتت كل منها متثل لغة تلك احلقبة حيث اللغة هي 

، ]وسأقّلب الكالم[لة وكان للتكرار أسلوب آخر يف الكتاب حني استعمال مج
 يفحيث أشرح الفكرة اهلاّمة بأسلوب حنوي جديد يف التقدمي والتأخري للجملة، و 

  .بالغة جديدة للنص
ه يف بعض األحيان حيمل أسلوب احملاضرة اخلطابية، إىل أنّ كما يؤخذ على الكتاب 

صيت ، كعنوان امسه ق)وهذا واقع(جانب الدخول يف املواضيع بأسلوب القصص الشخصي 
لألكراد يف  ١٩٦٢مع أهلي وإخواين وأصدقائي وطلبيت األكراد، وقصيت يف إحصاءات 

ال حيضرين مقولة جربان خليل جربان يف صفات الكاتب حيث . القامشلي ويف هذا ا
فمن حبث فكتب فهو ربع كاتب، ومن حبث ووصف فكتب فهو نصف كاتب، : [قال

  ]. والوصف فهو الكاتبومن حبث ووصف وأدىل بشعوره يف هذا البحث 
هذا يكون  أنْ واهللا أسأل . ولو أّين مل أرتق إىل مقولة جربان لكين حاولت ذلك بإطمئنان

خالصاً لوجهه، وخالصاً للحقيقة واملخلصني، وعامالً على وحدة من سكنوا هذه األرض  العمل
ما علينا يف أرٍض يؤّمها  ة أعزاء، هلم ما لنا وعليهمإخو ومن وفدوا إلينا .العربيات اوتكلموا هلجا

، اليت هي يف كياناتنا أفرادًا ومجاعات تلّمها )بقايا لغة السيد املسيح(، و)قرآننا العريب املبني(لغة 
قال تعاىل يف سورة النساء، اآلية . مساجدنا، وكنائسنا، وعاداتنا، وتقاليدنا، والعرف السائد بيننا

/١١٤ :/  Λ)  (  ∋  &  %  ∃  #  ∀    !        +    ∗,    .  −

  <  ;  :  9  8  7  6  5   4  3  2  10  /Κ)١(.  

                                            
تمعات البشرية على وجه  واملقصود باملعروف، هو) ١( عمل اخلري املعروف يف كافة ا

، واملعروف من األخالق، ]إّمنا بُعثُت ألمتّم مكارم األخالق: [rقال الرسول . األرض
ا نص قانوين   .واملعروف عرفاً، كاملشروط شرطاً يف كافّة املعامالت اليت مل يرد 
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P 
m  

M:  
األهواز جتاه ر بعض األكراد أّن حدود كردستان التارخيّية تبدأ من يذكُ   -١

   ٤مشال حلب بـ  ومترّ (كندرون على البحر املتوسط الكويت وتنتهي بلواء إس
  :اهلالل اخلصيب، وذلك منذ األلف السابعة قبل امليالد شاملةً ) كم

  
فيضعون خارطة أخرى لكردستان أقّل امتدادًا من  ،)خمّففني(ر آخرون ويذكُ   -٢

  :، بعيدين عن حلب، ومستثنني عفرين وخليج إسكندرونسابقتها
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  :ة، نقولولبيان احلقيق

  : األكراد ثالثة أصول  -١
  ). هناك أربعة قبائل تسمى الكردي(أكراد عرب صرحاء   -أ   

  ):عمر رضا كحالة(جاء في معجم قبائل العرب 
  ).العراق(اجلزء اخلامس يف   ١٤٥الكردي ص  -١    
  ).العراق(اجلزء اخلامس  ١٤٥ص ) البو(كردي   -٢    
  ).العراق( اجلزء اخلامس ١٤٦ص ) آل(كردي   -٣    
  .من احلديدية الثّالثاجلزء  ٩٨٠كردي ص   -٤    
  :أخرى تسّمىعربية وهناك قبائل     
فرع من ) العراق(اجلزء اخلامس  ١٤٨ص ) البو(كريدي   -"١    

  .آل سهالن
  .اجلزء اخلامس فخذ من عشرية الطفيل ١٤٨ص ) البو(كريدي   -"٢    
  .خلزاعلاجلزء اخلامس من ا ١٤٨ص ) البو(كريدي   -"٣    
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 –سلمية  –اجلزء اخلامس جبل بشري  ١٤٥كردوش ص   -"٤    
  ).عمروش - عمر: مثل) كردوش  –كردي (احلماد لغوياً 

  ).األردن(من عشائر البلقاء املسيحية  ٣ج  ٩٧٩الكرادشة ص   -"٥    
  - ب  

  
ونعرفهم من أمسائهم ذات اجلذر العريب ) سريان(أكراد عرب آرامّيون 

دلع ، تاجو= تاج ، شيخو= شيخ : الالحقة الواو مثلاآلرامي واملنتهية ب
  .)١(كفتارو= مريو، كف تارو= أمري = دلعو، مري = 

  -ج   
  

  :بل أكراد أفغان ُكرِدوا من أراضيهم، أكراد أكراد
، وهم يف دورهم أربعة أو مخسة أصول ذات هلجات متعددة

فالكردي يف عفرين غرب سوريّا ال يفهم على الكردي املقيم يف 
م ُكرِدوا من مناطق خمتلفة ألسباب  السليمانية يف العراق ألّ

  .اجتماعية أو دينية أو عسكرية
. ، َهجَّرَ طرد، أبعد: أي] َكَردَ [إّن كلمة كردي هي كلمة عربّية من فعل   -٢

وهم املبعدين عن أراضيهم ألسباب سياسية أو اجتماعية أو دينية، وقد 
  . لرأس عن اجلسمّمسي السيف بالكارد ألنّه يبعد ا

ويف مشال غرب سوريّا هناك جبل، يسّمى جبل األكراد كان يلجأ له   -٣
كردي واحد حسب فيه  املبعدون املكرودون العرب، وجبل األكراد هذا ليس 

  . مفهوم وداللة االسم اليوم فجميعهم عرب أكراد

                                            
يف : مثال. ة الوسيطةاألكاديّ  ربّيةالعمأخوذة من ) الواو(ة يف الحقتها السريانيّ ) ١(

 العربّيةيف  أّماوم، أمّ = أبوم، أٌم = أٌب : ة القدمية جند التمومي مثلاألكاديّ 
= وم أبو، أمّ = أبوم : فأصبحت كلمة) القطع(ة الوسيطة فنجد الرتخيم األكاديّ 

 .مريو= تاجو، مريوم = تاجوم : أمو، وهكذا
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إىل األقرب  إّن الّلهجات الكردّية واملصّنفة عامليًا بالّلغات اإليرانّية هي  -٤
ةال   .)١( )Pashtoالبشتو ( ّلغة األفغانّي

أهم خريطة تارخيّية لألكراد واليت ال يشري إليها املغرضون البّتة هي خريطة   -٥
يف القرن العاشر امليالدي، واحملّقق يف ) يف كتابه صورة األرض(ابن حوقل 

د مصايف األكرا(القرن الثّاين عشر امليالدي، والذي يشري فيه إىل 
ومهدان شرقاً، وزجنان ، )طهران(الري أي : واليت تقع ما بني) ومشاتيهم

وال وجود هلم ال يف العراق وال تركّيا وال  وحلوان غرباً، وكّلها يف إيران اليوم
[كما سنرى) م١٦٢٣(سوريّا قبل القرن السابع عشر امليالدي  ويزعم . 

فأين هم ] دآالف سنة قبل  الميال ٧البعض أنّهم أصحاب األرض منذ 
  .من ذلك؟

وأخرى من األكراد من هم مسلمون سّنة وهم األكثرّية وأقلّية شيعّية   -٦
من ديارهم ألساب ) أُبعدوا(وعلويني ويزيديني، ُكرِدوا  )٢(مسيحية

  .سياسّية أو اجتماعّية أو دينّية
  

  :لألكراد حقيقّية ةوإليكم أقدم خريطة تارخييّ 

                                            
)١ (Dictionary origin of the words, p. 17 
، جمموعة مؤّلفني، مجعّية )سرقة وحتريف تراث األّمة(كتاب مسخ الصورة  )٢(

البحرين، طباعة دار كيوان، دمشق، / التجديد الثقافّية االجتماعّية، املنامة 
 .٦٧، ص ٢٠٠٩
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  مصائف األكراد ومشاتيهم

  )العربي( سب خريطة ابن حوقل النصيبيح
  )ا اليوم، وهي في وسط جنوب تركيّ سوريّامن مدينة نصيبين شمال وهو (

  التي يعتبرها األكراد اليوم أنّها جزٌء من كردستانو 
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كارََدةُ . الطَّْردُ : الَكْردُ  :دَ رَ كَ {
ُ
طاَرَدة: وامل

ُ
ساَقهم وطََرَدهم : َكَرَدُهْم يَْكرُُدهم َكْرداً . امل

: عنه هللا ويف حديث عثمان، رضي. بعضهم بالَكْرِد َسْوَق الَعُدّو يف احلَْمَلة ودفَعهم، وخصّ 
ل املغرية بن اَألخنس َحيِْمُل عليهم ويَْكرُُدهم بسيفه َأي ملَّا أَرادوا الدخول عليه لقتله جع

قال ال  كان هذا املتكلم َكرَد القومَ : ويف حديث احلسن وذكر بيعة العقبة. يَُكفُّهم ويْطرُُدهم
  :قال الشاعر ،)١(العُُنقُ : والَكْردُ . َأي َصرَفهم عن رأْيِِهم وردَّهم عنه اهللاو 

َؤابَِة والَكْردِ     ارِمطاَر مبَْشُحوِذ احلديدِة صفَ    َفطَبََّق ما َبَني الذُّ
  :وقال آخر

ه   َضربناُه دوَن األُنثـَيَـْنيِ على الَكْردِ     وكنَّا ِإذا اجلَبَّاُر َصعََّر َخدَّ
  :؛ وأَنشدواجلمع  َأكرادجيل من الناس معروف، : ، بالضموالُكْرد

  }َعْمِرو بِن عاِمرِ ه ُكْرُد بُن لكنّ و     من أَبناِء فاِرس َلَعْمُرَك ما ُكْردُ 
  .فنسبهم ِإىل اليمن

  ).من بالد فارس(إذن كان هناك تفريق ما بني العرب األكراد، والفرس األكراد 
  :لنعد ونتأّمل معاني هذا البيت

وهذا . فارسي - ٢. عريب -١: إذن يتبّني من هذا البيت أّن األكراد لديه نوعان
  ).العربّيةالقبائل (يتوافق مع ما وجدناه عند عمر كحالة يف كتابه 

                                            
. يكرد الرأس عن اجلسد، فهو مكان الكرد) السيف(العنق، ألّن الكارد : الكرد) ١(

وإىل اآلن يف مصر يقولون عن . ده يف علم الداللة اللغويةوهذا تطور لغوي جن
  ].املؤّلف). [كردان(العقد الكبري الذي حييط بالعنق 
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ُلَغًة يف : والَكْردُ  .َسْوُق الَعُدوِّ يف اَحلْملة َيْكُرُدهم َكْرداً، ويـَُزرُّهم َزرّاً : الَكْردُ : كرد{

  :قال الَفَرْزدق. الُعُنقُ : والَكْردُ . الَقْرد، وهو َجمِْثُم الرّأس على الُعُنق
  َضرَْبناه فوق األُنْـثـَيَـْني على الَكْردِ     هُ وُكّنا إذا الَقْيسيُّ نّب َعُتودُ 

  :وقال
ؤابِة والَكْردِ     فطار مبَْشُحوِذ اَحلديدِة صارمٍ    فطبََّق ما بَني الذُّ

  :جيٌل من الّناس، قال: والُكْردُ 
  })١(عامرِ  ولكّنه ُكْرُد ْبُن َعْمِرو بنِ     بناِء فارسٍ أ ِمن َلَعْمُرك ما ُكْردُ 

 
، والَقْطُع، ومنه: الَكْردُ { شاِرٌب : الُعُنُق، أو أْصُلها، والسَّْوُق، وَطْرُد الَعُدوِّ

بِن  ُكْرُد بُن َعْمرٍو ُمزَْيِقياَء بِن عاِمرِ : أْكراٌد، وَجدُُّهم: ِجيٌل م، ج: َمْكُروٌد، وبالضم
اٍء، بْـرَُة من املزارِِع، الواِحَدُة ِ ُحمَدٌِّث، وكذا حممُد بُن : ابُن القاِسمِ و  ماِء السَّماِء، والدَّ

. القاِسمِ   عبُد اللَِّه بنُ : ، واْمسُهُ وُكْرِدينُ ، وحممُد بُن الُكرَْيِديِّ ُكْرٍد اإلْسَفراِيِينّ، 
َقى يف أْسَفِلها مْن : والِكْرِديَدُة، بالكسر الِقْطَعُة الَعظيَمُة من التَّْمِر، وُجلَُّتُه، أو ما يـَبـْ

ُحمَدٌِّث : وعبُد احلميد بُن َكْرديدٍ . َكراِديُد وِكراٌد، كالِكْرِديَةِ : ن التَّْمِر، ججانِبَـْيها م
  }.طاَرَدُه، ودافَـَعهُ : وكاَرَدهُ . ثَِقةٌ 

                                            
ُيالحظ بأّن بعض اإلخباريني العرب ينسبون األكراد إىل أحد أجداد العرب ) ١(

  :كرد بن عمرو، كما هو واضح من بيت الشعر: وهو
  ولكّنه ُكْرُد ْبُن َعْمِرو بِن عامرِ     بناِء فارسٍ أِمن  َلَعْمُرك ما ُكْردُ 

و ُمزَْيِقياَء بِن ُكْرُد بُن َعْمر : ومما جاء يف القاموس احمليط بأّن جّد األكراد هو 
 ).العريب( عاِمِر بِن ماِء السَّماءِ 
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هو : يقال. الكاف والراء والدال أصٌل صحيح يدلُّ على ُمداَفعٍة وإْطراد: دَ رَ كَ {

ويطرُدهم، ويزعمون أّن الُكْرَد، هؤالء الَقوَم، مشتقٌّ من َيْكُرُدهم، أي يدفعهم 
كاَرَدة، وهي املطاردة؛ قال

ُ
  :امل

     أال إنَّ أهل الَغْدِر آباؤك الَكْردُ 
  .هو معرَّب: فأمَّا الَكْرد فالُعُنق، قالوا

  :القطعة من التَّمر، ويُِنشدون: إّن الِكْرِديدة: وِممَّا فيه وال يُعَلم صّحته، قوُهلم
  يأكُل منها وهو ثاٍن جيَدةْ     ُطوَىب ملن كانت له ِكْرِديدةْ 

  .}وما أبْـَعَد هذا وِشبَهُه من الصّحة، واهللا أعلم
يتبّني لنا من الّرتاث العريب أّن أكثر األكراد آنذاك كانوا من العرب، وبعضهم اآلخر 

  :الشعر إذن، األكراد صنفني، ويتبّني ذلك يف رجوعنا لبيت. من فارس) ُكرِدَ (جاء 
  ولكّنه ُكْرُد ْبُن َعْمِرو بِن عامرِ   بناِء فارسٍ أِمن  َلَعْمُرك ما ُكْردُ 

  

–– 
] ُكرد[، ومجع اجلموع لكلمة ]ُكرد[هو ] كردي[جاء يف لسان العرب أّن مجع 

 )مجع اجلموع(بصيغة ] أكراد[لذا ورد يف أكثر املراجع العربية اسم ]. أكراد[هي 
، وذلك الختالف أجناس الُكرد، ومبا حتويه  )الغشقري(الكاشغري ابن حوقل و : مثل

ــ. من مدلول صحيح] أكراد[كلمة  ـ الالن، وبالتايل ] ُكرد[فارس خالف ] ُكرد[فـ
  ].أكراد[العرب، لكن جمموعهم ] ُكرد[هم خالف 
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 .اسم جليل من األكراد، وُلقَِّب الشجاع اجلسور والغيور كذلك :ُكْردْ  -
 .العنق من اإلنسان ):ْرَدنْ چَ (ْرَدْن گَ  -
 .)٢(طعام ُمتَّخذ من الّدخن املطبوخ باملخيض، يُصّب عليه الّسمن :ُكْرِدي  - 

 
وقد يظن البعض . الشجاع اجلسور، والغيور: نعم حتمل كلمة كردي معىن  -١

 ّ املبعد، : ا خالف املعىن الذي حتمله املعاجم العربية لكلمة كردي مبعىنأ
  .املطرود قصراً 

وال يسعفنا يف ذلك سوى علم الداللة واختالف مدلول الكلمة حسب 
  :الزمان واملكان

ن أرضه حيمل معىن الشهامة، والغرية، من ُكرد م أنّ ال شك   -أ  
ولوال هذه الصفات لبقي يف أرضه حيمل معاين اجلنب، . والشجاعة

  .واخلذالن، واخلضوع ممن أراد خنوعه
يف بداية اخلمسينات من القرن العشرين ظهر يف دمشق شخص   - ب  

، وقد حصل حممد الزول على الدرجة الثانية ]حممد الزول[يسمى 

                                            
معجم اهلدية احلميدية يف اللغة الكردية  ضياء الدين باشا اخلالدي املقدسي،) ١(

األستاذ الدكتور حممد : قّدم له مع دراسات لغويةحّققه و ، )عريب –كردي (
، طبع يف شركة الشرق األوسط ١٩٨٧، ٢مكتبة لبنان، بريوت، طُمكري، 

  .١٩٨٥، ماركا الشمالية، عّمان، األردن، ٥٢٨٦: ب.للطباعة، ص
  .١٨٤ص املرجع نفسه، ) ٢(
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األجسام يف العامل، وكان جسمه متكامًال يف يف مسابقة كمال 
ا، فأصبح كل من كان جسيمًا ذا قامة ممشوقة  عضالته وقو

أكثر الناس ممن  أنّ  القوي اجلسيم، إالّ : لتعين] زول[يسمى 
ا فقدوا أصول هذه الكلمة علم الداللة : للمزيد راجع. يستعملو

  .)١(]املوصول واملفصول[
: األكراد الذين أعرفهم حيملون هذه الصفاتالغالبية العظمى من   -ج  

  .الشجاعة، والغرية، والوفاء
بدأت كلمة كردي يف القرن املاضي وحىت اليوم تأخذ تصريفات جديدة   -٢

كورداندين : ألغراض سياسية واجتماعية تتماشى مع القضية الكردية مثل
)Kurdandin ( أي تكريد، وكوردييت)Kurdîtî (أي االشتغال بالشؤون 

  .)٢(أي الوطنية الكردية) Kurdperwerî(ريي ڤالكردية، وكورد بري 
  

م   -٧   :إىل العراق كانت على مرحلتني) كردهم(هجر
اهلجرة الّصغرى، حني استعملهم عماد الّدين الزنكي، ونور   -أ  

ميالدي / ١٢/الدين الزنكي، وصالح الدين األيويب يف القرن 
وا كقادة وجنود مع ُأسرهم حيث َقِدم. ليذّبوا عن حياض الوطن

، وخنص )من األكراد وأثنّيات ُأخرى هجرة عوائل عسكرية(
  .منهم األكراد العرب

م، وكان ١٦٣٩م وحىت  ١٥٠٨ سنةاهلجرة الكربى، وكانت من   -ب  
ا  ميالدية وليس قبل امليالد، أثناء احلرب اليت  ١٦٢٣ سنةذرو

                                            
جت، علم الداللة ) ١(   .٢٠٠٢، ، دار مشأل، دمشق]املوصول واملفصول[قبيسي حممد 

 ).عريب –كردي (الكردي احلديث  سعلي سيدو كوراين، القامو  )٢(
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رب الصفوية احل(قامت بني الفرس والعثمانيني واليت ُمسّيت 
واليت أخذت وجهًا مذهبيًا فالصفويني شيعة والعثمانيني ) العثمانية

وأثناء هذه احلرب ُكرَِد ) وكالمها براء الشيعة والسّنة من ذلك(سّنة 
  . )١(األكراد مرة ثانية من إيران إىل العراق

وال ننسى أّن األكثرية العظمى من الشعب الكردي هم من السّنة 
ربيل املدينة العربّية إم هربًا من القتل ودخلوا لذلك كانت هجر

وليس الكرديّة يف القرن السادس عشر حّىت ) األكاديّة(العموريّة 
وممّا هو ثابت تارخييًا أّن الصفويني ، القرن السابع عشر امليالدي

م هذه ا، أثناء حر  )٢(دخلوا بغداد وقتلوا أهلها وشّنعوا بقاد
إىل العراق، ) جبال زاغروس(من إيران وهكذا كان هروب األكراد 

ري الزاب األعلى والزاب األدىن واليت فيها مدينة  ) إربيل(مابني 
  .بدايًة، خوفاً من القتل

استعملتهم القوى السياسية الدولية بعد ذلك حملاربة العرب السريان   -٨

جريهم لتهجريهم أصحاب األرض   حّىت أي السريان (وقد استمر 

                                            
م األوىل من أفغانستان إىل إيران ال نعلمها لكّنها حدثت وينهض  )١( كرد

دليًال على ذلك صلة اللهجات الكردّية باللغة األفغانية أكثر من اإليرانية، 
، ]أرض[عىن مب] ستان[وهذا معروف لدى الكثري، وال سّيما الالحقة 

أفغانستان، وباكستان، وطجكستان، وداغستان، كّلها أمساء شرق : فهذه
  . بالد العرب

بريوت، دار الكتب، عبد الرزاق احلسين، تاريخ العراق السياسي احلديث، ) ٢(
 .٣٩، ص ١ج، الطبعة السادسة، ١٩٨٣

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٢٣  - 
 

االسكندنافية وخاصة السويد  الّدول أنّ ا نعرف وكم() اليوم
  .وهذه قصة تطول. )إليها لت لهم الهجرةسهّ 

من األلف  الوجود العريب فيما بني النهرين منابع دجلة والفرات ميتدّ ّن إ  -٩

وسنأيت إىل  .حسب كتابات األرض األثرية). لغةً (قبل امليالد  الثّالث
االحتالل  مثّ  ،فاآلرامية ،عموريةفال ،األكاديّة الّدولة ضمنتفصيلها 

  .الفتوحات اإلسالمية حّىت  ،فالروماين ،االحتالل اإلغريقي مثّ  ،الفارسي
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!+  

 

 
  

 
 – ١٩٥٢( نةسنشأت يف دمشق وزمالئي يف الدراسة املتوسطة والثانوية منذ 

 –املارديين  –امللي  –شعبو  –الكيكي : األكراد كآل حيّ أكثرهم من ) ١٩٥٩
ومنهم  ،اهللا رمحهُ  ىمنهم من قض ،)٢٠١٢(وهم اآلن  .ووشكّ  –كفتارو   –شيخو 

وعصمت  ،وعبد اهللا شعبو ،إخويت حممد كيكي :ما يزال على قيد احلياة أمثال
  .عمارهمأاهللا يف  أمدّ  ،ومنذر شكو ،خوانهإوعمر كفتارو و  ،شيخو

كبرية ) حنن األكراد والعرب(فكانت أفراحنا  سوريّاكانت الوحدة بني مصر و 
] يا اهللا :أي ،هيا خودي: [ منهم مثل الكرديّةمت بعض الكلمات وعارمة، وقد تعلّ 

  :اآلن ومها حّىت ين حفظت بيتني من الشعر أذكرمها أنّ  حّىت ] يا أمي :أي ،يدمها يا[و
  مبني دينو أو خوداييب دائمه                ي عاملني   ادو خود محيبمحِد 

  رْ اُموَ ي نيتابعيويه مقتدا                           رْ شَ بَ  ريِ تا خِ مّ مكرينه أُ أَ 
من  فإبنة عميت زوجها كردي ،سابة كانت بني عائليت وأهلي األكرادالنّ  كما أنّ 

    .وأخ زوجيت زوجته كردية ،آل املالّ 
 .يف جامعة حلب ١٩٩٥ سنة الكرديّةيل، بدأت قصيت الفعلية بالقضية لن أط

وكنت أتكلم  ،والعراق وإيران سوريّاكنت أدرِّس مادة اإلغريق السلوقيني يف كل من 
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 ٢٢٢ سنة[ه أرسل قائده مولون أنّ كيف   الثّالثنطيوخس أعن امللك السلوقي 
ون جبيشه وقطع الفرات ودجلة قام مول ،إىل إيران لقمع مترد هناك أنطاكيةمن ] م.ق

مولون انقلب على ملكه، وكان يف إيران مجاعة تسمى  أنّ  إالّ وصل إيران،  حّىت 
وليس يف  الكورداخ يف إيران :مع مالحظة[ .)١(قامت بتأييد مولون] الكورداخ[

وكان يف املدرج عدد كبري من أبنائي الطلبة (ة للطالب ، فقلت بصيغة احملبّ ]العراق
قلت ( )٢(م.ق ٢٢٢ سنةقلت بشرى لألكراد هذا هو أول ذكر لألكراد يف ) األكراد

  ).ةذلك بكل حمبّ 
ة، فإذا الثّانياحملاضرة  حّىت دقيقة اسرتاحة  ٣٠وهناك  ،انتهت احملاضرة األوىل

أول  أنّ دكتور أنت قلت  :ة، فقالوا يلعلى املنصّ  بثالث طالب وطالبتني يأتون إيلّ 
وجودنا منذ  إنّ ال يا دكتور  :قالوا يل .نعم :قلت .م.ق ٢٢٢ذكر لألكراد هو سنة 

نظرت يف وجوه الطلبة  .)تركّياو  سوريّاالعراق و (يف األلف السابع قبل امليالد أي 
ّ فقرأت  يف  منذ األلف السابع قبل امليالد الكرديّةأصوهلم  أنّ م على يقني كامل أ

 ٣٠ما ينوف عن طالب وهناك  ٢٠٠، كان يف املدرج ما يزيد عن هذه األرض
ة أرجو الثّانيطالب من أبنائي األكراد موجودون، فقلت إلحداهن، اآلن ويف احملاضرة 

ويف بداية  .، وهكذا كانتطرحي نفس السؤال ألجيب وتكون الفائدة أعمّ  أنْ 
األكراد يف املنطقة منذ األلف السابع قبل امليالد  أنّ احملاضرة طلبت إعادة السؤال يف 

                                            
، ص ص ١٩٩٤مفيد العابد، تاريخ اإلغريق، منشورات جامعة دمشق، ) ١(

وليس كورداخ، وهلذا )] KURDISH(كورديش [ووردت عنده  .٢٢٥+٢٢١
  .من هذا الكتاب/ ٣/املوضوع حبث يف امللحق رقم 

 – ٤٣٠(قطعًا هناك ذكر آخر للكورداخ لدى املؤرّخ اإلغريقي كسينيفون  )٢(
 .يف القرن الرابع قبل امليالد) م.ق ٣٥٤
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لقد  :، فأجبتإيرانم يف .ق ٢٢٢ سنةأول ذكر لألكراد هو  أنّ ال كما قلت ب
م وهو ما يعرف .ق ٣٢٠٠ سنةة من األمم قبل ه ال ميكن حتديد تاريخ أمّ أنّ منا تعلّ 

أي تاريخ معرفة الكتابة، حيث من هذه الكتابة نستطيع ) الكتايب(بالعصر التأرخيي 
أم   ،عربّيةألمم فيما إذا كانت ديد األقوام وانستطيع حت الّلغةوبنوع  ،الّلغةعرفة م

 أّماو  .هي مسبار وكشاف الشعوب الّلغة أنّ حيث  ،ةأم أرمنيّ  ،ةأم تركيّ  ،ةكرديّ 
  .ناسة فال يؤخذ به علمياً علم األ) أنرتوبولوجي(اجلنس 

  .نعم :كافة الطالب  فأجاب .ليس كذلك؟؟أ: دت السؤالوأكّ 
  .نعم :اجلميعم امليالد، قال . ق ٧٠٠٠إذن انتهينا من قصة  :قلت

 ٣٢٠٠ سنةبعد (والعراق القدمي  سوريّاأثناء تدريسي لكم تاريخ  :أردفت قائالً  مثّ 
 ،وكذلك اإلبالئية ،)البابلي واآلشوري(بفرعيها  األكاديّةدرسنا نقوش األرض ) م.ق

فهل وجدمت نقوشًا مكتوبة باملسمارية حتوي كلمات كردية  ،واآلرامية ،والكنعانية
  . )الّلهجاتعطي أمثلة عن هذه وكنت دائماً أ(

ّدات فقالتينلكنّ     : فوجئت بسؤال من إحدى الطالبات الكرديات ا
  .؟ان اليوم ال يوجد عرب فأين العربيف كردست لكنْ  ،لت بهحنن اقتنعنا مبا تفضّ 

مل أتوقع فتح هذا املوضوع  يننّ إ[جواب عليه  كان بالفعل سؤال مجيل وليس لديّ 
هذا  لكنّ ] احلديث واملعاصر الّتاريخالقدمي وليس  الّتاريخق هو اختصاصي الدقي أنّ و 

  .ليس بعذر وعلي الرجوع إىل املصادر واملراجع
وكلمة ال أعرف نصف (أعرف ال  أينّ ه سؤال مجيل وأجبتك اآلن إنّ : فقلت هلا

  .ه سؤال مجيلأنّ أجد لك اجلواب، وأكدت هلا  عساي بعد أسبوعني أنْ  ،)اجلواب

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٢٨  - 
 

صورة : ودخلت مكتبيت، فكان أهم الكتب هو كتاب عدت إىل دمشق
وهي خريطة عن  األّولفوجدت به الربهان ، )١(بن حوقل النصيبياألرض ال

 الثّاينالعاشر امليالدي، واحملّقق يف القرن ؤرخ يف القرن املمصائف األكراد ومشاتيهم، 
 على بعدالواقعة  عشر ميالدي، حيث تبدأ هذه املصائف واملشايت يف مدينة الري

شرقًا وتنتهي مصائف ) من أحياء طهران حيّ اليوم (كم عن طهران القدمية   /٥/
) كم  ١٠٠شرق احلدود العراقية اإليرانية حلوايل (األكراد واملشايت عند مدينة حلوان 

  :وإليكم اخلريطة ثانية .غرباً وعند مدينة زجنان مشاالً 

  
                                            

ا يطلق عليها اسم كردستان اليوم م(ابن حوقل النصييب وهو من أبناء املنطقة نفسها  )١(
، )مدينة األنصابأنصاب، أي : فهو من مدينة نصيبني، ويف العربّية اآلرامية تعين

 .ولو كانت نصيبني آنذاك كردية ألملح إىل ذلك
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 الّدولةأتت سرية سيف  كّلمافكما وجدت يف كتاب ابن حوقل قول غريب، 
 احلمداين الّدولةسيف  أنّ ومن معطيات الكتاب جند  .)ال رمحه اهللا: (احلمداين يقول

بين عقيل وبين حبيب،  وقضى على رقتل وهجّ  م، ٩٤٤ سنةوالذي استوىل على حلب 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٣٠  - 
 

ق ، وبنو ربيعة هم عدنانيون مقيمون يف مشال العرابنو عقيل فهم جزء من بين ربيعة أّما
 وكان ].التدمرية يف هذا الكتاب الّدولةراجع خريطة ) [قبل اإلسالم(قبل اإلسالم، أؤّكد 

وأفناهم عن بكرة أبيهم فمن ) عرف بكردستان اليومفيما يُ (يسكنون مشال العراق  بنو ربيعة
، وكان بنو حبيب أكثر من بين وبدؤوا بتغيري أمسائهمعن أرضه ) دَ عِ بْ أُ (طال عمره ُكرَِد 

هم إىل دخول بيزنطة اضطرّ  ممّا، الّدولةهم ليسوا بقوة سيف لكنّ شكيمة وقوة  عقيل
، هلذه األسباب أصبحت األرض خاوية من الّدولةواعتناقهم املسيحية هروبًا من سيف 

ا العربسكّ  أين العرب فيما  :وبذلك وجدنا اجلواب على سؤال الطالبة اليت سألت .ا
  .؟وكركوك كحد أدىن) ليمانيةربيل والسإ(يعرف اليوم بكردستان 

سيف الّدولة : (وللحديث عن ابن حوقل جمال آخر يف هذا الكتاب حتت عنوان
م   .، وسيف الّدولة عند ابن حوقل)احلمداين وكرد العرب من أوطا

– 
 

على أقل  ،عشر ميالدي الثّاينالقرن  حّىت التواجد الكردي  ،يتبّني لنا ممّا سبق
ويف استمرار البحث يف تاريخ املنطقة . وليس يف العراق )ميديا( هو يف إيران ،حدّ 

والعثمانيني يف  ،هناك حربًا قامت بني الصفويني يف إيران أنّ م وجدنا ١٢بعد القرن 
القرن السابع عشر امليالدي  حّىت السادس عشر واستمرت العراق يف بدايات القرن 

ّ عى الصفويون فادّ ) كما هي العادة(ها أخذت وجهًا طائفيًا لكنّ  م املدافعني عن أ
ّ العثمانيون  ىعدّ او  ،الشيعة ) طائفياً ( فأخذت احلرب وجهاً  سّنةم املدافعني عن الأ

من  )١(كردوا ثانيةً يُ  إىل أنْ  سّنةالفاضطر األكراد وغالبيتهم من  سّنةالو ما بني الشيعة 

                                            
الكردة األوىل من أفغانستان إىل إيران كما سنرى حيث أّن الّلغة الكرديّة هي أقرب  )١(

  .إىل اللغات األفغانية
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ا العرب إىل األرض اخلاوية من سكّ (إيران ودخلوا مشال العراق  بين عقيل األصليني ا
ردوا من أرض مل تكن هناك مشكلة حيث كُ  ،نعم .)من بين ربيعة وبين حبيب
 د موضوع اإلجرام يف هذه احلرب وضرورة هجرةيؤكّ  ممّاو . اإلسالم إىل أرض اإلسالم
الصفويين وعلى رأسهم  أنّ ر المصادر حيث تذكُ ، )١(األكراد من إيران للعراق

ومنهم (ان إيران بالقوة ع على سكّ لى فرض التشيّ إالشاه إسماعيل قد عمد 
 ،y ]وعثمان ،وعمر ،أبو بكر[وجعل شعاره سب الخلفاء الثالثة  ،)األكراد

ذبح كل من خيالف أمره يأمر ب ال يرتدد أنْ  وكان شديد الحماس في ذلك سّفاحاً 
ا ) أي مليون( عدد قتاله ناف عن ألف ألف نفس أنّ وقيل أو ال جياريه،  وكان ذرو

بغداد، وتشري املصادر  يستويل على حني استطاع الشاه إمساعيل أنْ م ١٥٠٨ سنة
من قبل فاعتمد ) ان إيرانسكّ (ه فعل بأهل بغداد مثلما فعل باإليرانيني أنّ ية الّتارخي

. د :املرجع[ )٢(، ونبش قرب اإلمام أيب حنيفةسّنةاء وقتل الكثري من أهل السب اخللف
األكثرية  أنّ وال ننسى . ]حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ،)٣(علي الوردي

اخلاوية من (اضطرهم إىل اهلجرة لشمال العراق  ممّايف إيران من السّنة  الكرديّة
ا بين ربيعة وبين عقيل وبينسكّ  ، )٤(كما ذكرنا  الّدولةت سيف بسبب تعنّ ) حبيب ا

                                            
  .قطعاً بقي منهم القلة القليلة يف إيران )١(
علي الوردي، حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث، دار الراشد، . د) ٢(

  .٤٦-٤٥، ص ص ١بريوت، لبنان، ج
 ).وال سّيما أنّه عراقي شيعي(علي الوردي، مؤرّخ اجتماعي نزيه ) ٣(
شر امليالدي، إّال أّن عادت الدولة العقيلية إىل املوصل يف القرن احلادي ع) ٤(

فيما بني ثانيًة ) بين عقيل(قضوا على الدولة العقيلية ) الوافدون اجلدد(األتراك 
  .شرق حبرية وان يف الشمال) بين مروان(النهرين، والدولة املروانية 
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املبالغني يف (وبعد دخول بغداد فقد أصبحت املنطقة سجاًال ما بني الصفويني 
 يف بغداد دخوًال وخروجاً إىل أنْ  سّنةب الر وبني العثمانيني ومن ضمنهم الع ،)عالتشيّ 
أشهر أكل  ثالثة وحاصروهاإىل بغداد  فدخل الصفويون ثانيةً م ١٦٢٣ سنة تجاء

 فهدمفعل الشاه إمساعيل،  ممّافيه الناس األطفال ودخل الشاه عباس وفعل أكثر 
ووزع دفاتر لتسجيل أمساء  ،حنيفة والشيخ عبد القادر اجليالين أبامرقدي اإلمام 

وتقول  .)١(ه كالغولأنّ عباس  السنّيونبقصد القضاء عليهم ويصف  سّنةأهل ال
ووضعوه ) بكر آغا(قبضوا على حاكم بغداد م ١٦٢٣ سنة يف نيالصفوي أنّ املصادر 

  .)٢(النار فيه وألقوه يف دجلة أضرمواو يف قارب مملوء زفتاً وكربيتاً 
بعد كردهم  يهاجروا لالستيطان يف مشال العراق أنْ  سّنةهذا األمر جعل األكراد ال

 مثّ م ١٦٣٧اسرتجع العثمانيون بغداد سنة م ١٦٢٣ الّتاريخ، وبعد هذا من إيران
وال سيما روسيا وهولندا والربتغال وفرنسا  بدأت االتفاقات الدبلوماسية بتدخل أجنيب

ا هَ تْـ لَ تَـ ته فَـ يسعى جلر البلدان على هواه وما يناسب إمرباطوريّ  وهنغاريا وانكلرتا كلٌّ 
فتتالت  ،وسيلة) أصحاب األرض(األكراد والسريان  لَّ غِ تُ أعمال فتنة حيث اسْ 

م واليت تعترب ١٦٣٩ سنةوكان ذروة هذه التدخالت اتفاقية  .واهلجرات) الكردات(
مثل السماح (أساسًا جديدًا للعالقات الصفوية العثمانية، وآثارها باقية حىت اليوم 

  ).الشامي الرّكنللشيعة الصفويني بدخول املسجد احلرام يف مكة من 
ألف   قتلوا حسب املراجع ألفنيالصفوي أنّ ولألمانة العلمية فعندما نقول 

يقضي على الشيعة  أنْ العثماين قد أخذ الفتوى ب األّولسليم  أنّ فال ننسى  ،إنسان

                                            
  .٧٣+  ٧٢املرجع نفسه، ص ص ) ١(
 .٣٩عبد الرزاق احلسين، ص ) ٢(
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نذكر [ )١(ألف إنسان) ٤٠(عي قتل منهم يألف ش) ٧٠(لغوا بفحصر عددهم ف
من الناحية العلمية  سّين فاخلالف الشيعي وال ،ال مسح اهللا ،ذلك ليس لتأجيج الفتنة

ردة هو خالف فقهي  ر ذلك لنرى ذكُ نا نَ لكنّ خالف عقائدي،  وليس) فهمي(ا
ومن يريد االستزادة فعليه الرجوع إىل  .]إىل العراق إيرانأسباب نزوح األكراد من 

ّ املصادر ف    :ا متوفرة وكثرية وخنص بالذكرإ
لد الرابع ،لـ موريس كروزيه: تاريخ احلضارات العام -    .٥٧٩ ص وحىت ٥٧٣من ص  ،ا
 .الثّاينو  األّولاجلزء  ،ت اجتماعية يف تاريخ العراق احلديثحملا ،الوردي ليع :وكتاب - 
 ص ، ١ج  ،تاريخ العراق السياسي احلديثعبد الرزاق احلسين، : وكتاب  -

 .٤٣ – ٣٨ ص
تكثري األقليات وتقليل األكثرية يف الوطن العريب خالد حممد محد،  :وكتاب  -

  . ، دمشقدار يعرب ،)واألمازيغية الكرديّةاملشكلة (

 
) أرض اإلسالم(ىل العراق إاألكراد أتوا  أنّ شري نُ  نا يف هذا البحث أنْ ما يهمّ 

أي  ،سنة )تسعة آالف( ٩٠٠٠وليس منذ  ،سنة )أربعمائة( ٤٠٠منذ أقل من 
ما قصة  ، لكنْ )٢(حممد أمني زكي بك أفادنا املرحوماأللف السابع قبل امليالد كما 

  :باختصار، نقول ؟وما هي ركائزها ،ما هو تارخيها ،الكرديّةه الدعوة للقومية هذ

                                            
 Edwdrd S.Creasy, history: عن .٤٨، ص ١الوردي علي، حملات،  ج  )١(

of ottoman turkey, Beirut, 1961, P 131 - 132 
يعطي معلومات ) يف القرن العشرين(أول مؤرخ كردي : حممد أمني زكي بك) ٢(

اليت  لكْن كاّفة الكتب .، وهي غري حقيقية كما سنرى بعد قليل)قدمية(تارخيية 
مابني (عل األكراد يف العراق صدرت بعد ذلك اعتمدت معلوماته اخلاطئة ليج

  .، حقيقة تارخيية)ري الزاب األعلى والزاب األدىن(، وما بني الزابني )النهرين
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ع الباقني حممد أمني زكي بك أول من كتب عن األكراد وهو من شجّ  يُعدّ 
خ عريب أو كردي خمتص للرد عليه وال م مؤرّ قُ ه مل يَـ أنّ ة الكربى باألخذ عنه والطامّ 

القبائل  أنّ عياً مدّ  وسيلةً  يالّتارخييف هذا العمق القدمي وبدأ  الّتاريخه استعمل أنّ ما سيّ 
هي القبائل القدمية  ،حوري –سوباري  –خالدي  –جويت  – يتكو   –لولو : ةالّتالي

هناك خمتص عريب أو كردي حيمل  نلألكراد، وكان علم املسماريات جديد ومل يك
استعمل من تاله هذه و ) البابلية واآلشورية( األكاديّةزمام الكتابة املسمارية بلهجتها 

  .مساء دون تدقيق أو متحيصاأل
وفك رموز كتابتها املقطعية استطاع ) اللهجة(ا من هذه اللغة متكنّ  واآلن بعد أنْ 

  :يصحح ما جاء به املرحوم حممد أمني زكي بيك فريق عملنا أنْ 


 

 :لولومو/ لولو / لولوبو   -١
-lu: باملقاطع) م.ق الثّالثاأللف ( األكاديّة الّدولةنصوص  يف االسمُكتب [

lu-bu-un-me  /lu-lu-bu ki  /lu-lu-bum ki  يف نصوص العصر  ُكتبو
كان مركز جتمعهم يف سهل   lu-ul-li-im  /lu-ul-li-i: البابلي القدمي باملقاطع

ّ عرف عنهم السليمانية احلالية، وكل ما يُ  شهرزور على الشرق من م من األقوام أ
ومن مناطق وجودهم زهاب يف غريب إيران . من ملوكهم املعروفني ساتوين. اجلبلية

) سم أكادياال(ألحد ملوكهم وامسه آنوبانيين جدت منحوتة جبلية حيث وُ 
نوا لغة أخرى دوّ عرف أي وال تُ  األكاديّةواملنحوتة منقوشة باخلط املسماري واللغة 

للكردية أو  وال متتّ ) الساميات( العربيّات الّلهجاتمن  األكاديّةواللغة . ]ا
  .لألكراد بصلة واللولو قبائل أكادية ال متتّ  ،الكرديات بصلة
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  :القوتيون) الكوتيون(الجوتيون   -٢
-gu-ti-um  / gu5  :باملقاطع األكاديّة الّدولةتب االسم يف نصوص كُ [

ti-im / gu-ti-u / gu-ti-um-me / gu-ti-um-ma-me . ُتب وك
تب أيضاً وكُ  gu-tu-um: االسم يف نصوص العصر البابلي القدمي باملقاطع 

وهم من أقوام جبال زاغروس بني العراق . qu-tu-um: بصيغة قومت باملقاطع
أوروبية،  - علم على وجه التأكيد هل كانوا من األقوام اهلندووإيران، وال يُ 

نة بلغتهم، وال نعرف عن لغتهم شيء سوى أمساء فوا وثائق مدوّ هم مل خيلّ ف
، وهم خيتلفون عن اللولوبو وأماكن السومريّةملوكهم الواردة يف إثبات امللوك 

ومن أمساء ملوكهم املعروفني . إقامتهم إىل اجلنوب من أماكن إقامة اللوبو
ّ يقال عنهم  ممّاو . شاركاب رتكوا آثارًا ملموسة يف ثقافة م كانوا برابرة مل يأ

وعندما انسحبوا من جنوب بالد الرافدين بعد . البالد وسرية تارخيها العام
ومن الناحية ). كركوك حالياً (ا خبراأجتمعوا يف مدينة  األكاديّة الّدولةسقوط 

 مثّ احلضارية انصهروا يف بوتقة حضارة وادي الرافدين كما انصهر غريهم 
 أنّ ومن دالئل اندماجهم احلضاري . عت أخبارهماختفت آثارهم وانقط

نتيجة املقال . ]أمساء ملوكهم باستثناء األوائل منهم، كانت بصيغ أكادية
 ّ  العامل األكادي القدمي لغة هلم وذابوا يف خضمّ  األكاديّة الّلهجةذوا م اختّ أ

  .ة الكردّية بصلةغالذي ال ميّت للّ 
  : خالدي  -٣

ومشال غريب  تركّياارطو اليت امتدت إىل جنوب شرق ألور  الثّاينهو االسم [
األرمنية  الّلغةأرمينيا القدمية واللغة األرارطية، أو اخلالدية، هي  إيران وتعدّ 

ة له مشال شرق العراق ومن ملوكهم املعروفني روسا الذي ترك مسلّ . القدمية
كان على الطريق بني بلدة سريه  ) ة كيله كياور حبسب االسم احلايلمسلّ (
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باللغتني  نَ وِّ نقوشه بنص دُ مة واملسلّ  ،كيله شني الذي يعرب إىل إيران  وممرّ 
 الّلغة، وال صلة هلذه )األورارطية(واخلالدية ) اآلشورية الّلهجة( األكاديّة

كما   لعٌب يف األذهان، انتماء اخلالدي لألكراد أنّ أي ( ].الكرديّةغة لّ بال
  .)ٍر عن الصحةلعب بأذهاننا حممد أمني زكي بك هو عا

  :سوبر/ سوبارتو / شوبارتو   -٤
/   su-bar-tum: تب االسم يف نصوص العصر البابلي القدمي باملقاطعكُ [

su-bar-ru-um  ./ويف نصوص العصر اآلشوري احلديث باملقاطع :su-

bar-tu /)١(su-bir-ki . أطلق االسم يف العصر البابلي القدمي على املناطق
اورة حلرّ  املصطلح  أنّ ت دراسات فنكلشتاين على وقد دلّ . اجلبالان من ا

ويف أوسع مدلول له مشل املناطق املمتدة من ديار بكر جغرايف وليس عرقي 
وقد استعمل هذا املصطلح اجلغرايف يف . احلالية إىل نوزي قرب كركوك احلالية

النصوص البابلية، والقليل من النصوص اآلشورية، مرادفًا ملصطلح بالد 
ة هذا اإلقليم سوبارتو ذات نقوش لغوية جغرافيّ  إنّ على كل حال ف. ]رآشو 
ا الكرديّة لّلغةهناك وجود وليس  األكاديّة العربّية الّلهجةمن    .بكافة هلجا

    

                                            
، يُكتب وال يُلفظ، لكّنه يعطي داللة أّن الكلمة )أرض(خمّصص ] ki[الالحقة ) ١(

واســـُتعملت يف اســـم . الســـابقة هـــي ملدينـــة أو مقاطعـــة، وال تعـــين أمســـاء شـــعوب
هـذه الطريقـة يف . فقط ]إبال[، لكّن املختّص يقرؤها ]إبالكي[دناها فوج] إبال[

املخّصصــــات أجـــــدها يف الكتابـــــات اهلريوغليفيـــــة، فاســـــم مدينـــــة أضـــــع بعـــــدها 
، واســـم ][، واســـم أرض واســـعة أضـــع بعـــدها املخّصـــص ][املخّصـــص 

 ].[شعب أضع بعدها املخّصص 
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  :الخوريون/ الحوريون   -٥
. قبل امليالد األّولإىل األلف  الثّالثقوم ظهروا يف الشرق األدىن من األلف [

ثقافتهم . سوريّام مملكة ميتاين يف مشال شرق .ق الثّاين وأسسوا يف األلف
املادية من الصعب متييزها باستثناء فخار نوزي وأختام ميتاين، لغتهم معروفة 

ة لّ نت باخلط املسماري وقِ وِّ ، وقد دُ أمساء األعالممن النصوص احلورية ومن 
أوروبية - اهلندوليست من عائلة اللغات  الّلغةوهذه . ريتيةجمنها باألجبدية األ

ولنا حبٌث آخر  .]األورارطية الّلغةبصلة معها هي  واللغة الوحيدة اليت قد متتّ 
  .عن احلوريون وأمساء العلم احلورية يف هذا الكتاب

  :المراجـع
  : لولوبو  - ١

  1)- D.O.Edzard at la., Repertoire Geographique des texts 
Cuneiformes, k Band 1 , (Wiesbaden, 1977), p . 111.                                                  
2)- Brigitte Groneberg, Repertoie Deographique des texts 
Cuneiforme, Band3, (Wiesbaden, 1980) .154 . 

  .٣٦٩ص ) ١٩٧٣بغداد ( ١طه باقر، مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية ج) ٣
 : الجوتيون  - ٢

) ٢(املرجع نفسه يف اهلامش  PP.65F، )١(رجع نفسه يف اهلامش امل) ٤  
PP.189F.  

  .٣٧٤- ٣٧٣ص ص  ١احلضارات القدمية جطه باقر، مقدمة يف تاريخ ) ٥
6) Piote Bienkiwski, "Guti" in Dictionary of the Ancient, 
Near East, (eds) P.Bienkowski and Alan Millard, 
(London, 2000), p.135 

  :خالدي  - ٣
: املرحلة اخلامسة، املرشد إىل مواطن اآلثار واحلضارة، طه باقر وفؤاد سفر) ٧  

  .٢٣-٢٢ص ص ) ١٩٦٦بغداد (أربيلو  –بغداد 
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  : وبارتوس  - ٤
  :واملرجع .pp.223 ff) : ٢(املرجع نفسه يف اهلامش ) ٧  
 Simo farpola, nee- Assyrian Toponym's, (Neukirchen-

Vluyn,1970) pp. 314f.    
8) J.J Finkelstein, Journal of Near Estern studies 21 
(1962), p. 77      

  :الحوريون  - ٥
  9) Piote Bienkowske , "Hurrians" in Dictionary of the 

Ancient Near East, p. 150. 
رسالة من العمارنة يف مصر رسالتان باحلثية ورسالة باحلورية  ٤٤من بني   

 .باآلشورية الوسيط والبقية باللهجة البابلية الوسطى ورسالة
  

محمد أمين زكي بك، المرحوم ما جاء به  خطأبعد هذا يتبّين لنا 
وأخذ الباقون بشكل متعّصب أول من كتب عن تاريخ األكراد  ويُعدّ 

  .عنه دون تحقيق أو تدقيق
أوربيين كما نوّد التذكير بأنّهم قالوا أّن األكراد ينتمون إلى الهندو 

، هم من )البابلي واآلشوري(، بينما األكاديون بفرعيهم )آريين(
  .فكيف يمكن التوفيق في ذلك؟). العرب(الساميين 
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@+ 
 

 
 

سيتطرق الفصل الثاين للجذور العربية التارخيية ألرض ما يسمى بكردستان اليوم منذ  - ١
 .ميالدية وليس قبل امليالد/ ١٦٢٣- ١٥٠٨/وحىت / م.ق٣٢٠٠/ فجر التاريخ

م، ١٦٢٣بعد عام ) السكاين اجلغرايف(وسيتطرق الفصل الثالث للتغيري الدميوغرايف  - ٢
جرة األكراد ألرض  م العرب بسبب احلروب الصفوية العثمانية إخو وذلك 

 .حتت شعار اهلجرة من أرض اإلسالم إىل أرض اإلسالم) السنية –الشيعية (
 
ليس حسب ( سوريّاتارخيية صحيحة عن تاريخ العراق و  لنا من إعطاء حملة ال بدّ بعد هذا 

ألكاديني ه النقوش والكتابات املسمارية اخلاصة باحدود سايكس بيكو بل حسب ما تقرّ 
 أنّ [ :غتهم منطلقني من بدهيةىل لإبالئيني واآلراميني وبعد ذلك سنشري والعموريني واإل

اخلط ال تدل على منط وحدة [ :كما أنّ   ،]اللّغةاخلط ال يدل على اختالف منط اختالف 
ميكن للقارئ الرجوع ) وملزيد من ذلك( .اللغة شيء، واخلط شيء آخر: أي أنّ  .]اللّغةوحدة 

  .]والعدنانية السبئّيةوحىت  والكنعانية األكاديّةمن  العربيّات اللّهجاتمالمح يف فقه [إىل كتابنا 
حضارة واحدة أم حضارات [وسأقتبس ما جاء يف كتابنا  ،القدمي الّتاريخسنسرد 

  :)١(]يف الوطن العريب القدمي

                                            
جت قبيسي، حضارة واحدة أم حضارات يف ا) ١( لوطن العـريب القـدمي، دار حممد 

   .١٠٤ – ٣٦ ، ص ص٢٠٠٨، ١دار طالس، ط –مشأل 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٤٠  - 
 

 
 


– 

بــل هــي ، هــي كلمــة غــري ســومرية» ســومر«مــن اهلــام جــداً أْن ننتبــه إىل أّن كلمــة 
) چـــي-إن-إي[(مسّـــى الســـومريّون أنفســـهم  وليســـت ســـومرية، فقـــد أكاديـــة عربيّـــة

)E.EN.GI[(،  ّــــوا مث ــــة الّلهجــــة اعتمــــدوا تســــمية ســــومر عنــــدما تبّن األكاديّــــة  العربّي
م ومتثّلت يف دولة أ   .ةالثّالثور أساساً يف حضار

بشكلها العام للعربيـات فهـي بصلة  احلضارة السومريّة من الناحية اللغوية ال متتّ 
السمري والُسمَّر  :تعين احلراس ومنها» سومر«لغة ملصقة غري قابلة للتصريف، وكلمة 

فانتقـل ] حيث أنتقي دائماً حارساً كالمه مجيـل) [احلارس(انتقل السَّمري  مثّ والشُّّمر، 
هذا يف حبث مدلول الكلمة وهو حبث مجيل . ل إىل السَّمري ذي الكالم اجلميلاملدلو 

  .جداً، آنياً لن أخوض به
إذاً نأيت إىل احلضارة السومريّة واللغة السومريّة، وإذ بنا جند فيها كلمات عربيات وهي 

نوين، بالتمومي وليس الت[ ومكلمة جنار: البداية يف نظرنا، فنجد كلمات عربيات أصيلة منها
أي  ومأي حمــراث، أّكــار ومأي نّســاج، ِحــرث وم، قصــار)١(أي جنــارٌ ] والتمــومي يــوازي التنــوين

  . )٢(أي راعٍ  وم، ريع]إذا فتحنا قاموس لسان العرب جند أّن أّكار تعين فالح[فالح 

                                            
)١(CAD Chicago, The Assyrian Dictionary (N), Part 1, p.112. 

وهـي تـدّرس . ]ومجنّـار[ ، لكّننـا أخـذنا الرسـم القـرآين بـالتمومي]ّجنارٌ ] = [ّجناروم[
  ].ارٌ جنّ [وهي تعادل التنوين ] ارومجنّ [يف اجلامعات 

  .٣١، ص ١٩٩٠مرعي عيد، التاريخ القدمي، جامعة دمشق،  )٢(
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اختلف العلماء يف ذلك من أين أتت هلذه احلضارة هذه الكلمات وهي كلمات 
ال ميكن ) .....النجارة، احلياكة، احلراثة (دلول حضاري ة جداً، كلمات ذات مهامّ 

  .االستغناء عنها يف أيّة حضارة بدائية
 /م.ق ٤٠٠٠ – ٤٩٠٠/أّكد بعضهم بأّن هذه الكلمات أتت من حضارة الُعبيـد 

، حيــث احملــراث وحياكــة الّنســيج معروفــة مــن حقبــة أي كامــل األلــف اخلــامس قبــل املــيالد
نـا لكنّ ] م.ق ٣٢٠٠[نـة قبـل عـّرف شـعباً إىل جنسـية معيّ أُ  مبكان أنْ إنّه من اخلطأ . الُعبيد

ِقَدماً إىل األلف اخلامس قبل املـيالد  العربّياتنعطي  يف هذه احلالة االستثنائية نستطيع أنْ 
  جـ= أ : جـ إذن= ب ، ب = أ  :انطالقاً من النظرية الرياضية اليت تقول

سومرية (املختص بالكتابات املسمارية  صدر حبث جديد لألستاذ الدكتور نائل حنون
أّن الشـعب : [٢٠٠٥ سـنة ليقـول) ليبيا(يف طرابلس  العربّية الّلغةألقاه يف جممع ) وأكادية

فالكتابـة . ه استعمل نوعني مـن الكتابـةلكنّ السومري والشعب األكادي هو شعب واحد 
بفرعيهــا  األكاديّــةكتابــة هــا ال تُلفــظ، واللكنّ وإعطــاء املعــىن ) للفهــم(هــي رمزيــة  الســومريّة

وقد أيّد حبثه بأكثر من مخسني شـاهداً، منهـا ]. اآلشوري والبابلي هي اليت ُتكتب وتُلفظ
وقد أّكد الدكتور  .م ٧٩سنة  حّىت بقيت مستمرّة وخاّصة يف املعابد  السومريّةأّن الكتابة 
  :بقيت ُتستعمل يف ثالثة جماالت السومريّةنائل أّن 

  .نفسها األكاديّةالنصوص  كطريقة اختزال يف -١
يف أمســـاء املعابـــد، إذ أّن كـــل معبـــد ُيشـــّيد يف مجيـــع عصـــور بـــالد الرافـــدين  -٢

 .]كتابة تعمية= لغة شيفرة [ )الرمزية( السومريّةُيطلق عليه اسم باللغة 
تأليف نصـوص بالسـومرية وخاصـة يف النصـوص األدبيـة، وهـذا مـا بـدأ مـن  -٣

آخر نص من هـذا النـوع ُمكتشـف ، و )م.ق ١٨٣٠(العصر البابلي القدمي 
اآلن يعـــود للقـــرن الســـابع قبـــل املـــيالد ويتضـــّمن أســـطورة عـــن خلـــق  حـــّىت 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٤٢  - 
 

ـــــب نصـــــفه باللغـــــة  ونصـــــفه اآلخـــــر باللغـــــة  الســـــومريّةالشـــــمس والقمـــــر ُكت
  .م ٧٩سنة  حّىت كطريقة اختزال ُتكتب   السومريّةوبقيت . األكاديّة

–  
 علــى مســاحة واســعة تراوحــت بــنيحضــارة الُعبيــد  امتــّدت. ُعبيــد؟مــا هــي حضــارة ال

جبال زاغروس يف الشرق، منابع دجلة والفرات يف الشمال، الساحل املتوسط يف الغرب، 
ووجـدنا بــأّن ، )١(]مّكــةكــم جنـوب   ٢٠٠ حنـوتقريبــاً [كـم   ١٠٠٠وجنـوب الُعبيـد حــوايل 

مبعــىن ( ومكلمــة حــرث  إنّ ومــن هنــا فــ .احملــراث اســتُعمل فعــالً يف حضــارة الُعبيــد ألول مــرة
ّ  ال بدّ ) حمراث   .ا أتت من حضارة الُعبيد يف األلف اخلامس قبل امليالدأ

  
  خريطة حقبة الُعبيد

  )F.Hole(من كتاب فرانك هول  :للمؤّلف
Archaelogical Survey In South West Asia 

                                            
)١ (F. Hole, Archaelogical Survey In Southwest Asia, Qaliorient, 

Vol 6, 1980, P. 26 ًجت، الوجيز يف تاريخ سـوريّا : ، راجع أيضا قبيسي حممد 
   .١٣، ص ١٩٩٨والعراق القدمي وعالقتهما مبصر، دار مشأل، دمشق، 
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» جلجــامش«مــة أيضــاً كل العربيّــاتمــن الكلمــات الســومرّية والــيت دخلــت فيهــا 
يف الســـومريّة هـــي أداة ] ِمـــش[و، ]ِمـــش+ جلـــج [وهـــي مؤلفـــة بـــالواقع مـــن مقطعـــني 

: اجلمـــع، اســـتعارت هـــذا املقطـــع الكتابـــات األكاديّـــة وكانـــت تلفظهـــا حســـب املوقـــع
لكـــّن املستشـــرقني ذهبـــوا إىل ، )مجـــع تأنيـــث(، أو األلـــف والتـــاء )مجـــع تـــذكري(بـــالواو 
نعـرف  جيـب أنْ  ، لكنْ ]جلجامش[خلطأ الشائع وحنن معهم يف هذا ا] ميش[لفظها 

، ويف قـاموس لسـان العـرب ]قلـق[هي مقطـع وتعـين ] جلج[هي مقطع، و] مش[أّن 
وهنـــا عنـــدنا وقفـــة مـــع الكتابـــة املســـمارية بـــأّن مقطـــع . بـــاملعىن نفســـه] جلـــج و قلـــق[

 وإنْ . چق، ك، ج، : ألفظـــه أربعـــة ألفــاظ ولـــك اخليـــار يف ذلـــك القــاف أســـتطيع أنْ 
ّ جند ب] جلجامش[إىل ملحمة  رجعنا   .ا كلها قلق، وحتمل معاين القلقأ

الشيء بالشيء يـذكر، قلنـا بـأّن األكاديّـة واإلبالئيـة عرفـت التمـومي بـدل التنـوين، 
. العدنانيـة؟ العربّية الّلهجةالفصحى أو  العربّيةفهل لدينا ذلك يف ما يسّمى باللهجة 

  :/٢٨٢/اآلية  ،رة البقرةيف سو  ،نقول لقد ُعرفت يف القرآن الكرمي

  
 Λ)   (  ∋  &  %  ∃  # ∀ !   ∗   − ,  +
./ 7  6  5  4  32 1 08  ........Κ كاتبوم[، نعم.[  
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مبعىن آخر، نعم لقد حافظ القرآن الكرمي على  . ه بعلم التجويد اإلقالبوهذا ما نسميّ 
القـرآن الكــرمي أيضـاً يف  مسـتخدمفـالتمومي ، العروبيــة الّلهجـاتكثـري مـن مالمـح هـذه 

  ].م+و)[ميم+ ضّمة (والتمومي يف الرسم القرآين  .)١(هذا هو التمومي] ومكاتب[

– 
إبـال هلـا . ملاذا أتينا على حضارة إبال قبـل أّكـاد؟، نأيت بعد ذلك إىل حضارة إبال

 الّدولــةوانتهــت عنــد قيــام ) م.ق ٢٣٤٠ –م .ق ٢٦٥٠(يف تارخيهــا ثــالث مراحــل 
، الواســـعة مرباطوريّـــةى اإل هـــذه املرحلـــة كانـــت تســـمّ ، وحـــّىت )م.ق ٢٣٤٠(األكاديّـــة 

قــدوم احلكــم األكــادي، مبعــىن آخــر  حــّىت مدينــة تابعــة هلــا  ١٠٠وكانــت تضــم حــوايل 
سومر كانـت حضارة  نّ أل) م.ق ٢٣٤٠ – ٢٩٠٠(لقد تالزمت مع حضارة سومر 

  .يف جنوب العراق وإبال مشاهلا

  
  قبل أّكاد ) م.ق ٢٣٤٠ – ٢٦٠٠] (مبراطوريّةاإل[خريطة إبال 

  ):هورست كلينكل(من كتاب  :للمؤّلف
  ١٩٩٨، دار المتنبي، ١، ترجمة سيف الدين دياب، ط)م.ق ٣٠٠ – ٣٠٠٠(تاريخ سوريا السياسي 

                                            
 � : ، وأّما التنوين]− .: [التمومي �: حظ التمومي يف الرسم القرآينال) ١(

  .كاتبوم) = ميم+ ضّمة (الحظ الرسم القرآين للتمومي  ].0 1 2: [التنوين
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يـة نفسـها وميكـن تقسـيم الّتارخي احلقبـة يف )١(فاحلضارة السومريّة واإلبالوية تالزمتا
  :كما قلت  ُحقبإىل ثالث  )٢(تاريخ إبال

/ ١٠٠/وكانــــت مؤّلفــــة مــــن . م.ق ٢٣٤٠ – ٢٦٠٠ مرباطوريّــــةحقبــــة اإل )١
  .)٣(مدينة وأكثر

/ ٤٠/وكانــت مؤّلفــة مــن . م.ق ٢٢٥٠ - ٢٣٤٠الوســطى  الّدولــةحقبــة   )٢
ـــار . )٤(تقريبـــاً  مدينـــة ي األســـرة [القدميـــة يف مصـــر  الّدولـــةوهـــذا يـــتالزم مـــع ا

 )].م.ق ٢٢٣٠(السادسة 
تالزمـــت مـــع عصـــر االنتقـــال األّول . )٥(م.ق ١٧٥٠-٢٢٥٠دولـــة املدينـــة  )٣

 ).م.ق ١٧٨٦ – ٢٢٣٠(الوسطى يف مصر  الّدولةو 

                                            
ـــاد، والـــدليل ) ١( ـــدينا مـــن الناحيـــة التأرخييـــة أقـــدم مـــن حضـــارة أّك قطعـــاً اإلبالويّـــة ل

مبشــاركه حفيـــده » شــاروكني«املــادي علــى ذلــك بــأّن أّكــاد اجلديــدة الــيت بناهــا 
هـــو الـــذي هـــدم إبـــال وبالّتـــايل فـــإّن إبـــال كانـــت » نـــارام ســـني«، و»نـــارام ســـني«

  .موجودة قبل ذلك
  ).وهو خطأٌ شائع] (إيبال [وليس ] إِبال [ ُتكتب ) ٢(
، )م.ق ٣٠٠ – ٣٠٠٠(كلينكـــل هورســـت، تـــاريخ ســـوريّا السياســـي مـــن ) ٣(

حيث مئات . ٢٦، ص ١، ط١٩٩٨ترمجة سيف الدين دياب، دار املتنّيب، 
ــا جيعـــل منـــاطق هـــذه األمـــاكن  أمســـاء األمـــاكن ظهـــرت يف نصـــوص إبـــال، ممّـ

  .مكتّظة بالسّكان
  .٢٩املرجع نفسه، ص ) ٤(
  .املرجع نفسه) ٥(
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فســنجدها ) م.ق ٢٢٥٠(الوســطى إلبــال  الّدولــةحقبــة ايــة إذا وقفنــا عنــد 
اية  متالزمة اية األسـرة السادسـة يف مصـرالقدمية يف مصر أي م الّدولةمع   ،ع 

عند ودائماً . نعيه أيضاً من الناحية اجلغرافية والسّلم الزمين هذا الشيء جيب أنْ و 
ما : الّتايلالسؤال  ر ونطرحنذكُ أو مصر  سوريّاطالب الدراسات العليا يف  تدريس

هــي املســافة مــا بــني دمشــق والقــاهرة كخــط نظــر، ومــا هــي املســافة بــني القــاهرة 
ــة جــداً  فتــأيت ،وان كخــط نظــروأســ ــأّن املســافة بــني دمشــق . األجوبــة عجيب علمــاً ب

لكّن  ،)١()كم  ٧٢٥(، بينما املسافة بني القاهرة وأسوان )كم  ٦٢٥(والقاهرة هي 
ســنا حيــث تــردين و بيكــو تركــت أثــراً يف نف -  عوامــل االســتعمار وعوامــل ســايكس

 يقـرب مـنبعض اآلخر ، وال)كم  ٢٥٠٠أو  ٤٠٠٠(الكثري من األجوبة املغلوطة 
، وللمزيـد )للتالزم احلضـاري يف املنطقـة العربيـة(وقد أشرنا حلضارة مصر  .احلقيقة

تاريخ سوريا والعراق : [من التاريخ العريب بعنوان /٢/من ذلك راجع سلسلة رقم 
  .للمؤلف] القدمي وعالقتهما مبصر

 
  

      
      
      
      
      

                                            
 /.كم  ٤٨٠/واملسافة بني احلدود العراقية واحلدود املصرية اليوم هي ) ١(
كّننــا نفّضــل اســتعمال الرســم ل] بيتــوم[جــرت العــادة علــى كتابــة التمــومي هكــذا ) ٢(

  .بيتوم] = ومبيت[القرآين وكتابتها 
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 وم، فـأرة)مبعـىن بيـتٌ ( ومبيـت: نقـولأيضًا بدل التنوين، لغة إبال عرفت التمويم 
، )مبعــىن ثقــلٌ ( وم، ثقــل)مبعــىن عظــمٌ ( وم، عظــم)مبعــىن ذبــحٌ ( وم، ذبــح)مبعــىن فــأرةٌ (

مبعىن قراٌد وهي حشرة ال ترى وال ( وم، قّراد)مبعىن زرع( وم، زرع)مبعىن أكلٌ ( ومأكل
مبعـىن شـرٌش ( وم، شـرش)مبعـىن قصـرٌ ( وم، قصـر)مبعـىن حـامضٌ ( وم، حامض)تسمع

مبعــىن مســٌن، ) وممســن(مبعــىن أخــٌت، ) ومأخــت(، )مبعــىن غــالمٌ ( وم، غــامل)أي اجلــذر
وم ، وضـاؤ)مبعـىن هـالكٌ ( وم، هـالك)مبعىن كوكـبٌ ( وم، كاكب)مبعىن البحر( ومامة

] ومحـامض[ يتّ يف كلمـ ننتبـه إىل  وهنا جيب أنْ ). مبعىن وضوءٌ (
  ].وموضاؤ[وكلمة 

 
ana  hint   hinti  
hu  huwa  huwy  
Hy  hy-a  hy-ya  

، ُهـَو، ِهـْي، )لديالبدوية  الّلهجاتواآلن أستعملها يف بعض (أنا، هنت مبعىن ِإنت 
  ). مبعىن ُهوَ ] ُهوِّيْ [يف عامياتنا إىل اآلن نستعمل (ِهَي، ُهْو، ُهوِّْي 

 
ab   ab-u  ab-a  
ab-i  Ba-yyi  ba-yyu  
bin   A₣₣  a₣u  
a₣a  A₣i  ₣äy-tu  
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þumm  mama  ma-im  
₣ay-yu  ¹amm  ¹ammu  
₣al   ₣a-lu  ½amu  

½ma-tu  Şu-lam   gyd  
Ćabur  ½a-bis  bir  

½aĆunu  gubb  ganni  
wariqu  zahü  ğamiþu  
، أخ، أخـا، خـي، َخْيتُـو، عـم، خـال، محـو، غـالم، صـابر، )مبعـىن أيب(أب، أبا، بّيي 

كلكم : هذا سؤال، هل كلمة ماما التينية؟(جب، َورِْق، ظمي، أبو، أيب، بيُّو، ماما 
، )»جوليـا مامايـا«إحـداهّن  )٢(»جوليـا دومنـا«ريخ محـص وتعرفـون أخـوات تعرفون تـا

  .....أخو، أخ، أخي، خيو، خالو، عمو،
  
  

                                            
ابنة ] جوليا مامايا[اسم استمّر حّىت القرن الّثالث امليالدي، فهذه : ماما) ١(

 – ٢٢٢(حكم روما أيضًا » إسكندر سفري«، وابنها »جوليا دومنا«أخت 
بد ، فهي عربّية آرامّية، جّدها مشسي غرام اآلرامي كاهن مع)م ٢٣٥

 .الشمس يف محص
ـــا«) ٢( ـــا دومن ـــد الشـــمس يف محـــص والـــيت : »جولي ـــة اآلراميّـــة، ابنـــة كـــاهن معب العربّي

اإلمرباطـــور » ســـيبتميوس ســـيڤريوس= ســـبطيم ســـفري «تزّوجهـــا العـــريب الكنعـــاين 
، والــــذي كــــان يــــتكّلم يف بيتــــه يف رومــــا )م ٢١١ – ١٩٣(الــــذي حكــــم رومــــا 

  ).الّلهجة العربّية الكنعانّية(
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mi-na  mi-nu  mi-nun  

ــــا) [مينــــو(مينــــا مبعــــىن مــــن،  ، مــــن قــــال إّن تهــــذه كلهــــا أجــــدها يف هلجــــايت العامي
ا هي بقايا إمنّ العاميات  نّ الفصحى فهو واهم، أل الّلهجةهي تطور العامية  الّلهجات

وهــذا شــيء هــام وســنجد بعــد ... األكاديّــة واإلبالويــة واآلراميــة والكنعانيــة والســبئية
  ].القدمية الّلهجاتذلك ما هي ِنَسْب الكلمات اليت جندها يف عاميتنا يف هذه 

 
giya  gayuta  gayata  

gayutá      
  ).اآلن حّىت ُتستعمل يف بعض عامّيات بالد الشام . (، كّيوتو، كّياتا)يل= تبعايت (كيّايت 

 
ma-ni   ma-nu  ma-na  

ma-nun  min – ma       
  .، مانن)ليس هنا= مانو هون (مانو : فيويف الن

 
¹aa  mati  a₣ar  

  .رحت َع البيت، َمِيتِ مبعىن مىت، آخر مبعىن بعد: مثل) عَ : (الظرف

 
½abb  baka  da¹amu  
där  ³aküra  qadda  

gaddat  ½anna  ₣apira  
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½aĆüru  ₣a-bbi  qadas  
đardu  ta-ram  zabina  

wa-Ća-¹a )١(     
د، خبـري أو : الفعل املاضي ، َدَعَم، ذََكَر، جـدَّ مـن (خـرب، خـّيب، وضـع، َدَاَر َحبَّ

ـَدَس مـن القـدس، تـَـَرم )الدائرة يف محـص (، َقدَّ مبعىن قطع، حاصر أو حاصورو، َق
  ).ومنها كلمة زبون(، زابن )جاءين على الرتم أي على الوقت متاماً : نقول

 
yibni   yibriq  yikbub  

yikbur  yimut  yin½ar   
yinğur  yinud   yinu₣  
yazum  yepte½  yiqna¹  
yaqum  yir¹ud  yirĆa  

  .يبين، يكبب، ينظر، ميوت، ينوخ: احلاضرالفعل 
هـي كمـا وردت يف  الّلهجـاتيف العموم، جند بأّن تصريف األفعال يف كافة هذه 

  .العدنانية العربّيةالفصحى، أو ما نصطلح عليها باللهجة  العربّية الّلهجة
  .فهي واضحة يف تاريخ إبال الّلغةإذاً إّن عروبة هذه املنطقة تظهر من خالل فقه 

– 
هــــذه خريطـــــة الّدولـــــة األكاديّـــــة، والـــــيت متتــــد مـــــن ســـــواحل اخللـــــيج وحـــــىت لـــــواء 

  :جغرافياً ِلَما يسّمى اليوم بكردستان إسكندرون على املتوسط، واليت تضمّ 

                                            
  .»جوزيف مارتن باچون«عّالمة الدكتور إبراهيم فاضل، عن ال) ١(
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  األّكاديّة الّدولةخريطة 

  P. 17 ,(١)The Times Concise Atlas Of World History: المرجع

بعـض  فسـوف نأخـذآنيـاً . األكاديّة بفرعيها اآلشوري والبابلي العربّية الّلهجة نقولعندما 
مــع ] (صــدقين واتــرك الكــذب علــيّ ا :لــهقــال حمــام ملوكّ : وكمــا قيــل[األمثلــة عــن األكاديّــة 

  :إنسان له رؤيته وله حتليله كلّ   مثّ سوف أعطي األمثلة ) معذريت للمحامني

      
      
      
      
      

                                            
 .حيث كانت من توابع دولة أّكاد حسب النقوش). البحرين(دملون : زيدت للخريطة)١(
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ر=  ومأٌخ، أم=  ومأٌب، أخ=  ومأب بيــت اهللا =  وميــلإ ومِذكــٌر، بيــت=  ومأٌم،  ِذْكـ
هو اهللا و من هنـا  )١(سنجد بأّن ئيل العربّيةباملناسبة لو فتحنا أيّاً من القواميس (

ــو البيــت، عــني=  وم، أيب بيــت...)جربائيــل وعزرائيــل ، =  ومعــني، لــبّ = وم أب لــبٌّ
ا مرض أل(مرٌض =  ومقلم، مرص=  ومقلم يف الفصحى  حّىت الصاد  نّ جننح لقراء

=  وم، حقل)م قبل التنقيط كانت الصاد والضاد يف شكل واحديف كتابة خط اجلز 
 ومثاٍن، ايد= ناٌس، شانوم =  وم، نيش)مساء(مسا = صغري، مشا =  ومحقٌل، ِصخر

 املار هـو القـوي والسـيد،(ولدت سيداً ] = ولدت وممار[اسٌم، =  ومايٌد، اشم= 

ذو قـوة =  Λ   :  9   ;Κ :/٦/، يف سـورة الـّنجم، اآليـة جاء يف القـرآن الكـرمي
فاستوى، وكلمـة مـرء ومـرا يف أساسـها كجـذر لغـوي مـن املـر القـوي ومـن صـفات 

  . ولدت طفًال ذا عويل] = ولدت ومعويل[، )يكون قوياً  السيد أنْ 
  : من الكلمات أو اجلمل األكاديّة أقول

             

  :أي         
         

  
  

                                            
كـي نفـّرق بـني ] إيل[مبعىن اهللا هكذا كما يف الرسم القرآين وليس ] ئيل[نكتب ) ١(

 .مبعىن الغزال] األيل[لفظ اجلاللة و
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  : صاحب احلقل يقول ألجري لديه وهو غاضب :جملة أخرى

 
  

 ،ΛΒ  Α  ≅   ?Κ: كمــا يف قراءتنـــا يف القــرآن الكـــرمي)ِإكــأل ومحقـــل(هنــا القــراءة 
َلَح م(اليت نقرأها أحياناً أيضاً    ).ن زّكاهاَقَد فـْ

– 
يـــأتيين بعـــد األّكاديّـــة حقبـــة حكـــم مخســـني ســـنة تقريبـــاً حكـــم فيهـــا الغـــوتيني أو 

دخلـوا مـن جبـال زاغـروس إىل املنطقـة ودّمـروا  .)١(ال نعرف عن لغتهم شـيئاً اجلوتيني، 
أّكاديــة  عربيّـةخــذوا أمسـاء ونصـف ملــوكهم يف احلقبـة األخـرية أ، أّكـاد عـن بكــرة أبيهـا

تمع تمع العريب األّكادي أي انصهروا يف هذا ا   .وقد ذابوا ذوباناً كامًال يف ا

– 
ّ ة وجند الثّالثأو ما تسمى حبقبة أور  رمسية  لغة األكاديّة العربّية الّلهجةا أخذت أ
و اجلمل الدينية بقيت سومرية وأكدوا على أنفسهم باسم فيها عدا بعض الكلمات أ

  .املعروفة سابقاً  )]E.EN.GI) (چي-إن-إي[(العريب األّكادي بدل ] سومر[

– 
   .)م.ق ١٥٩٥ – ١٧٩٣(وخلفائه » محورايب«من ضمنها دولة 

يف البلـدان العربيـة خاطئـة،  ومن اهلام أْن ُنشري أّن منهجيـة تـدريس التـاريخ القـدمي
كانـت ) املعـّدل بسـان رميـون(فهي تدّرس التاريخ القدمي وكـأّن حـدود سـايكس بيكـو 

، وتـــاريخ ســوريا لوحـــده )دولــة محــورايب(فتـــدرس تــاريخ العــراق لوحـــده . قائمــة آنــذاك

                                            
)١(D. O. Edzaed, p.p. 65 F – 189 F 
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ــة اهليكســوس(، وتــاريخ مصــر لوحــده )دولــة ميحــاض( علمــاً أنّــه كــان شــعباً  ،)١()دول
لكــن، وكمــا قلنــا ســابقًا، جيــب علينــا تدريســها يف  .داً ممــّثًال بــثالث دولعموريــاً واحــ

  .جغرافية واحدة متواصلة، وسّلم زمين واحد

  
  )الحقبة البابلّية(العربّية العموريّة  الّدولخريطة 

  P. 17 ,(١)The Times Concise Atlas Of World History: المرجع

  ١٥أبو خليل، دار الفكر، ص العربي اإلسالمي، شوقي  التاريخوأطلس 

                                            
تون، أّمـا مـا جنــده يف يمصــطلح إغريقـي أتـى بــه املـؤرّخ املصـري مــان: هيـك سـوس) ١(

 املّتبعـة ، وعّمو ترخيم لكلمة عّمـوري حسـب العـادة]عّمو[النقوش املصرية فهو 
، وكلمـة حطيـني ]= = عـز [بالكتابات اهلريوغليفية، فكلمة عزيز ُكتبـت 

، أو مـــا ]شـــيفرة[اهلريوغليفيـــة هـــي كتابـــة  حيـــث. مبعـــىن حثيـــني] خـــط[ُكتبـــت 
يف احلقبــة مــا بــني ] عّمــو[واملستشــرقون عنــدما جيــدون ]. تعميــة[ُيســّمى بكتابــة 

 ].هيكسوس[يستبدلوها فوراً إىل كلمة ) م.ق ١٥٧٥ – ١٧٣٠(
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بابل[م، وعاصمتها .ق ١٥٩٥ – ١٧٩٣.[  


  ].حلب[م، وعاصمتها .ق ١٥٧٥ – ١٧٧٠

علــى وادي  )٢(]أالالخ[، وعاصــمته )م.ق ١٥٣٠ – ١٥٦٨(» أدرميــي«امللــك : مثّ 
  ).ضمن لواء اسكندرون اليوم(العمق 

 م، يف مصر.ق ١٥٧٥ – ١٧٣٠.  
ــــــفنجــــــد شــــــتيمتهم ب» اهليــــــك ســــــوس«نــــــأيت إىل  ّ ــــــا  توراتّيــــــةا شــــــتيمة أ تــــــأثر 

ونقـــل عـــن » يوســـفيوس اليهـــودي«املـــؤرخ املصـــري املتـــأغرق وأخـــذ عنـــه » تونيمـــان«
  : »ك سوساهلي«أّن » تونيمان«

  ّ   . نيأوربي اً دم هنو أ

  ّ   . م بدوأ

  ّ   .م غزاةأ
  :أوربيني والدليل على ذلك هنوداً أوًال، هؤالء عرب عموريون وليسوا 

م، كمـا ٠ق ١٧٧٠م، وأّن دولة ميحـاض بـدأت ٠ق ١٧٩٣بدأت  أّن دولة محورايب
  .م٠ق ١٧٣٠دأت أّن دولة اهليك سوس ب

                                                                                                     
أضــفنا إليهــا  مثّ حلــب،  حــّىت اخلريطــة لعــّدة ممالــك، أخــذنا منهــا خريطــة محــورايب ) ١(

كــة اهليــك ســوس الّتفــاق تــزامن وتــواريخ إنشــاءهم، وتــاريخ ميحــاض وممل: مملكتــا
 .ماضمحالهلم وزواهل

يصــبح معــىن . نــوٌع مـن الشــجر]: اَألَألُ [، و )وادي العمــق(واٍد عميـٍق : واٍد الخٍ ) ٢(
ـــن منظـــور، واالســـم مـــن . شـــجر وادي العمـــق: املدينـــة راجـــع لســـان العـــرب الب

 .األمساء الطبيعية
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كــان هنــاك ســد حضــاري عســكري   مصــر اهليــك ســوس دخــلمبعــىن آخــر عنــدما 
ولعــّل هــذا  .تكــون هنــاك هجــرات هنــدو أوربيــة إىل املنطقــة يف الشــمال وال ميكــن أنْ 

م مل ّ   .أوربيني اً ديكونوا هنو  يؤّكد أ
م الكشوفات  ونأيت إىل أمساء ملوكهم ذات اجلرس العريب الواضح والذين أوجد

) أبو فاس(أبو فيس  –) أبو األنفة(أبا خنان  –بنون  –سلط  –نبطي  :آلثارية فهما
  .الثّاينأبو فيس  مثّ  - ] Ö±±ô) [ريان(رعيان  –أسيس  –) يأنس(ياناس  –

ه من أمساء ملوك األسرتني السابعة والثامنة أنّ ومن أمساء مشاهريهم يعقوب، كما 
ّ واليت يقال عنهما (   .مخدي وطالل) ما سوريتانأ

                  :وهنا لنا وقفة لغوية عند اسم امللك
     ن ي ي رع  

   .يقرأ اآلن رعيان
عرفت العني الزائدة ) ولغة اهليك سوس منهم(والكنعانية  العموريّة أنّ وال ننسى 
، )١(بعت لتعين بنت= بعشر، بت = معقام، بشر = كنع، مقام = فأقول كّن 

  .، بعد إزالة العني الزائدةإذاً رعيان هو ريان. بعل=  ]bel )لْ بِ ([و
  .)٢(هناك ملكاً حكم مصر امسه الريان بن الوليد أنّ أمل يأِت عند اإلخباريني العرب ب

يبعدوا اسم رعيان  بعض املستشرقني أرادوا أنْ  أنّ الغريب يف املوضوع أيضًا  أّما
تانًا وإمعانًا يف ال رع الواضحة قرؤوها خاًء، ] V[تدليس حيث وقرؤوها خيان زورًا و

                                            
لهجات العربيات من األكادية والكنعانية وحىت قبيسي، مالمح يف فقه ال )١(

 .١٩٥السبئية والعدنانية، ص 
  .١٤١، ص ١، ج١٩٧٩ابن األثري، الكامل يف التاريخ، دار صادر، بريوت، ) ٢(
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بعض  لكنّ . دائرة مهشرة] �[ترسم ) اهلريوغليفية(وصورة اخلاء يف الكتابة املقدسة 
  .مل يشريوا إىل الريان بن الوليدو ] رع[املنصفني قرؤوها 

انتشر امسه كتابيًا وليس أثريًا ليس يف مصر وحدها ) ريان(امللك رعيان  أنّ علمًا 
تاريخ هذا  أنّ نشري  ما يسمى اليوم باجلزر اليونانية ومن اهلام أنْ  ّىت حوصل  لكنْ 

عشر  الثّاينامللك هو يف القرن السابع عشر قبل امليالد بينما تاريخ اإلغريق يف القرن 
  ).كتابياً (والقرن السابع قبل امليالد ) ضبابياً (

م أْن نلحظ أنّ  ومع ذلك فإّن وقفتنا ليست هنا فاألمساء ذات جرس عريب ومن اهلا
وردت يف النقوش األچاريتية وكذلك املصرية باإلضافة ) أيب –أبو  –أبا (كلمات 

  :الكنعاين اسم/ حيث ورد يف نقش مسن سنهم األمازيغي ) البونية(إىل الكنعانّية 
]١  

العامية  العربّية هجةاللّ باإلضافة إىل ذلك، أليس لفظ اسم أبو فيس مستعمًال يف 
وحنن نعلم ما . لبنني بدل لبنان وأبو فيس بدل أبو فاس: اللبنانية اليوم حيث يقول

  . علميةلغوية للتواتر اللفظي من قوة 
ّ إذاً انتهينا من  ّ م ليسوا هندو أوربيني و أ م عرب عموريني، فقد وجدنا مـن األمسـاء أ

ّ ب   . م عرب عموريونأ

                                            
جت قبيسي )اجلزائر(عثمان السعدي ) ١( ، العرب )سوريا(، حممد 

 علي: عن. ٧٧، ص ٢٠١٠واألمازيغ، هيئة األحباث القومية، دمشق، 
حيث ورد . ١٠فهمي خشيم، سفر العرب واألمازيغ، بنغازي، ليبيا، ص 

مسّن [أي شيخ شيوخهم، ويف األمازيغية ] مسّن سّنهم[االسم بالكنعانية 
  .أي شيخ الشيوخ] سّنا
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ــة ّثانيــالنــأيت إىل الشــبهة  ّ ّ م كــانوا بــدوًا، فنجــد يف أي كتــاب نطالعــه بــأ م بــدو أ
  : ، جند ما يليهنفس وغزاة، وبعد مخسة أسطر من الكتاب

 .لقد أدخل اهليك سوس العربة إىل مصر -١
 .لقد أدخل اهليك سوس احلصان إىل مصر -٢
  .إىل مصروصناعته احلديد  معدنلقد أدخل اهليك سوس  -٣
 .يف مصر طور اهليك سوس صناعة الربونز -٤
 . طور اهليك سوس الزراعة يف مصر -٥

أّن أســــاس : [»ابــــن خلــــدون«حنــــن ال شــــك لســــنا ضــــد البــــداوة، حيــــث يقــــول 
هــو  دّ جــدي قــد يكــون مــن عشــرة أجــداد أو مــن عشــرين َجــ]. احلضــارة هــي البــداوة

) سنة ٣٣(إذا أخذنا التواتر حبدود  دّ جَ / ٢٠٠/هناك ) م٠ق ٥٠٠٠( سنةبدوي ول
ْن عنـد دخـوهلم إىل مصـر كـانوا يف قمـة احلضـارة، حيـث أدخلـوا بني اجليل واآلخر لك

ونكـون بـذلك قـد ). العربة واحلصان وصـناعة احلديـد وتطـوير الربونـز وتطـوير الزراعـة(
ينا م بدو أ ّ   . موضوع أ

ــــاريخ منــــذ األســــرة األوىل واألســــرة  ــــم غــــزاة فنقــــرأ يف الّت ّ ة ومــــا قبــــل الثّانيــــوأّمــــا أ
أّن هنـــاك مجاعــات تــأيت مـــن باديــة الشـــام و شــبه اجلزيـــرة األســرات يف تــاريخ مصـــر بــ

ـــاً للمـــاء، وهـــذا أمـــر طبيعـــي، فـــالوجود معـــروف ســـابقاً، كمـــا أّن النقـــوش  العربّيـــة طلب
  :املصرية تقول

][  
  .تسوريّا نّ اليت حكمت مصر ه) ٨+  ٧( وال ننسى أّن األسرات 
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  :الّدولبه مىت انتهت هذه ننت ومن اهلام جداً أنْ 

-   م وذلـك .ق ١٥٩٥ سـنةانتهـت يف
 مثّ عنــــدما دخـــــل احلثّيـــــون بابــــل وكـــــان الكاشـــــّيون معهــــم يف ذلـــــك الوقـــــت 

  .انسحب احلثّيون، وبقي الكاشّيون يف بابل

-  
 م النهاية األوىل٠ق ١٥٧٥هت انت. 

-   م٠ق ١٥٧٥انتهت. 
  .فالبدايات واحدة تقريباً والنهايات واحدة تقريباً 

الذي كان حاكماً حللب يف دولة ميحاض العمورية، فقد دخل » أدرميي«أّما موضوع 
يف تلك ) أعداء امليتانّيني(ّيني عاد باتفاق مع احلثّـ  مثّ امليتانّيون حلب فذهب إىل البادية 

يف وادي  آثارهااملوجودة ] أالالخ[احلقبة بعد سبع سنوات وأخذ عاصمة جديدة له امسها 
هذا امتداد لدولة ). م٠ق ١٥٣٠( سنةالعمق بدًال من حلب واستمر يف حكمه ل
  .أيضاً ) م.ق ١٥٧٥(ميحاض، لكّن خروجه من حلب كان يف سنة 
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فــي إلــى اآلن هــو احلــوري  الّتــاريخعــن احلـورّيني، جنــد بــأّن  الّتــاريخنـأيت إىل قــراءة 

ــحيــث مــرة نقــرأ . ضــبابيمعلوماتــه  ّ ّ م احلوريّــون، ومــرة أخــرى نقــرأ بــأ . م امليتــانّيونأ
ـبعضـهم يقـول  ّ ّ م هنــدو أوربيـون، وبعضـهم اآلخـر يقــول بـأ إذاً . م عـرب عموريــونأ

  .ضبايباحلوري  الّتاريخ
هذه الـبالد مـن تراثهـا وجيعـل منهـا  ينتزع نأيت إىل الفكر املستشرق والذي يود أنْ 

يقول بـأّن احلـورّيني ليسـوا عربـاً أو ليسـوا سـاميني وذلـك اعتمـاداً علـى أمسـاء . مؤثرات
، ويأتون على مثال هـام جـداً السـم )نعم يعتمد فقط على أمساء علم؟(العلم لديهم 

  .)١(»أتل شن«ل ملوكهم واملسّمى أوّ 
 ة، حيث جاء يف القرآن الكرمي، يف سور عربّيةهي » أتل شن«يف الواقع بأّن 

  /: ٢٢/النور، اآلية 

                                            
ّــا اعتمــدنا يف مناقشــة الوجــود اهليكسوســي علــى األمســاء، ) ١( قــد يتســاءل ســائل أن

. اجلغرافيا -١: لكّننا اعتمدنا على: نقول. فكيف ننكر ذلك على املستشرقني؟
الســـياق التــارخيي للعمـــوريني، حيــث جنـــدهم منــذ فجـــر  -٣. الســّلم الــزمين -٢

، ودولة ميحاض )عموري(ومن السياق التارخيي أّن محورايب . التاريخ يأتون مصر
ا املتسلسلة. عمورية   :وتالزمت هذه الدول بنشأ

 .م.ق ١٧٩٣سنة : دولة محورايب -١
 م.ق ١٧٧٠سنة : ضدولة ميحا -٢
 .، وهي األخرية يف النشوءم.ق ١٧٣٠سنة : دولة اهليك سوس -٣

م، وســــبقتها الدولــــة الــــيت كانــــت احلاميــــة .ق ١٥٧٥أّمــــا النهايــــة فواحــــدة ســــنة 
 .فها َهرَِم الباقونعم، فبض.ق ١٥٩٥) دولة محورايب(للجميع 
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ΛΥ  Τ   Σ  Ρ  Θ  Π  Ο  Ν  Μ  Λ   Κ  ϑ  Ι  Η  Γς  
Ξ  ΩΨ  _  ⊥  ]  ∴  [  Ζ     χ  β  αΚ.   

موجـود لـدينا ] شـن[، و]لَـفَ حَ [تعـين ] أتـل[موجـود يف العربيّـات ) أتـل(إذاً فعـل 
  فــإنْ . ، بيــت الشــّناوي، وآل الشــن علــي، وآل الشــنواينبــدأ: شــّن يشــّن احلــرب: مــن

كــــانوا يقولــــون أّن كلمــــة   وإنْ . عربيّــــةفهــــي  عربيّــــةكــــانوا يقولــــون بــــأّن األمســــاء غــــري 
ــةهنــدو أوربيــة، فهــي » حــوري«   عربيّــةفهــي » ميتــاين«كــانوا يقولــون   أيضــاً، وإنْ  عربّي

  .فاملنت هو اجلبل والظهركذلك، 
  فلّما كلَّ متين كّلمتين  كلَّ متين  حّىت طرقت الباب   

  فلما تعب ظهري كّلمتين  تِعَب ظهري حّىت طرقت الباب  
ــــاريخنقــــول، لقــــد اســــُتِلَب  ــــاك مشــــاكل . ُتســــتَـَلَب األرض القــــدمي قبــــل أنْ  الّت هن

 إىل هــــذهالدي سياســـية خلقوهــــا مـــن أقلّيــــات هــــاجرت يف القـــرن الســــابع عشـــر املــــي
ذه األرض، ويربطون أنفسهم باحلوريني يظّنونواآلن املنطقة،  كلٌّ يّدعي . أصالتهم 

  .وصًال بليلى
يقولــون بــأّن أمســاء العلــم . هـذا موضــوع احلــورّيني، واحلوريّــون إىل اآلن تــارخيهم ضـبايب

  .العربّياتسري يف نا وجدنا أّن كافة هذه األمساء هلا تفنّ أل عربّيةبينما هي  )١(عربّيةليست 
ّن املشـكلة الـيت إ: نقـول. بل األنكى من ذلك أّن األرمن يّدعون أصـوهلم احلوريـة

ولــو كتبــوا بلغــة غــري لغــتهم (وضــعها لنــا املستشــرقون بــأّن احلــوريني هــم هنــدو أوربيــني 
ــةأيضــاً كمــا ذكرنــا وهــي  ــة العربّي عــن  بعــض املستشــرقني، فهــذا أمــٌر قــد قالــه )األكادّي

                                            
ــــار ال) ١( ــــة يف اآلث ســــوريّة، روليــــغ ڤولڤچــــانغ، الشــــعوب واللغــــات والكتابــــات، مقال

عفيـف . نـايف بّلـوز، قـّدم هلـا وأشـرف عليهـا د. جمموعة أحبـاث أثريـة، ترمجهـا د
 .٣٣٨، ڤيينا، ص ١٩٨٠نسي، دار فور ِڤرست، 
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نقـول لقـد . اآلراميّـةّن األنباط عرب لكّنهم كتبـوا بلغـة غـري لغـتهم أال وهـي األنباط بأ
، فهــذه هلجــات )مــا كــان يســّمى باللغــات الســامية( الّلهجــاتمحلنــا اآلن لــواء هــذه 

اعروبية واضحة، ال جمال    .)١(لنكرا
بعض املستشرقني  لكنّ والشاهد األهم أّن احلوريون كتبوا باألكادّية، 

إمعانًا ( ،األكادّية كانت لغة دولية نّ قد كتبوا بلغة غري لغتهم، ألنعم ل: يقولون
مخسة آالف نقش / ٥٠٠٠/لنتصّور أّن هناك ). يف تفتيت تاريخ هذه األّمة

ر النيل  مشال شرق (وحىت مدينة الضمري ) فرع دمياط(نبطي ممتد من ضفاف 
م كتبوا بلغة غري لغتم)كم  ٦٠دمشق بـ  ّ   .، ومع ذلك يقولون بأ

أّما أمساء العلم، نعم قد تكون خمالفة يف منطها لألمساء . احلورية الّلغةنعود إىل 
عبد : اليت كانت حميطة مبدينة أّكاد أو آشور، ففي مدينة محص اآلن جند أمساء

يد، وعبد املعني،  تشمل كاّفة أمساء اهللا احلسىن، بينما يف  حّىت الرمحن، وعبد ا
: ، بن علي، وجند يف موريتانيا اسم ولد بدًال من بن مثلبن بالّ : املغرب العريب جند

فهل هذا األمر يف اختالف أمساء العلم يدل على اختالف . ولد حممد، ولد علي
ا تقليعة الّلغة ّ   .يف كافة أحناء الوطن العريب) موضة(؟، أم أ

م أكراد، وأّن كلمة ح ّ وري واآلن حياول بعض األكراد لوي يد احلوريني ليقولوا أ
ولو أجرينا كاّفة عمليات اإلبدال والقلب ). نعم هكذا يقول البعض(تعين كردي 

                                            
ـــة األنبـــاط الـــيت كانـــت رأس احلربـــة يف اســـتمرار العـــرب كوجـــود ) ١( ســـنأيت علـــى دول

 أمسـاء بعد أْن حاول اإلغريق تغيـري معـامل الدولـة بتغيـري/ م.ق ٨٦/سياسي سنة 
نيـــا، وجبيـــل إىل بيبلـــوس، افغـــريوا اســـم حلـــب إىل بـــريوا، ومحـــاة إىل أبيف: املنطقـــة

 .وعّمان إىل فيالدلفيا
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سايرنا، فأين  ، وإنْ )كردي(نصل لكلمة  فال ميكننا أنْ ) حوري(املكاين يف كلمة 
  .؟)حوري(الدال يف كلمة ) صوت(حرف 

 الكرديّة الّلغةإْن كانت الكتابات الحورية القديمة تمّثل : وأخيرًا نقول
 الّلغةسطور ينتمي إلى  ةال بأس، أعطونا نقشًا واحدًا مؤّلفًا من عشر : ولفنق

هي مسبار  الّلغةبأّن : ٪ لتطبيق القاعدة العلمية القائلة٢٠ولو بنسبة  الكرديّة
   .وكّشاف الشعوب

– 
الذي يعمل يف تل موزان ) اآلثاري األمريكي(واألهّم من ذلك أّن بوشياليت 

مدينة أكاديّة تسّمى يف التسعينات من القرن املاضي ، اكتشف )وب القامشليجن(
ا حوريّة ) كيش  –أور ( ّ ا املسماريّة هي بلغة )هندو أوربّية(فاّدعى أ ، رغم أّن كتابا

يف  تعين]: أور[فـ. هو أّكادي صريح واضح) كيش  –أور (أّكاد، ورغم أّن اسم 
يف جنوب ] أور[، ولدّي مدينة )الضوء –لنور ا(مدينة، وهي من األوار : األكادية

رغم كّل ذلك، ال يزال بوشياليت ميارس عمليّات التنقيب، رغم نقدنا له يف  .العراق
  .املؤمترات العلمّية

 
  .هل هؤالء عرب أم غري عرب؟ نأيت إىل الكاشّيني،

دخـل احلثّيـون إىل  ُعرف الكاشـّيون يف منطقـة بابـل كـزرّاع وجنـود مرتزقـة، وعنـدما
مــع الكاشــّيني حيــث كــان الكاشــّيون موجــودين فاســتوىل الكاشــّيون يف وتعــاونوا بابــل 

ــة الّلهجــةذوا اّختــهم لكــنّ . بابــل علــى احلكــم األكاديّــة لغــة رمسيــة ولغــة عاّمــة يف  العربّي
تمـــع . التخاطـــب مبعـــىن آخـــر، أّن الكاشـــّيني كـــانوا أفـــراداً حكمـــوا ّمث ذابـــوا يف هـــذا ا

فلغـــتهم  . واجلغرافيـــا الّلغـــةنـــا نعـــّول علـــى أنّ بحوا يف حضـــارة واحـــدة، وكمـــا قلنـــا بوأصـــ
  .كانت العربّية األكاديّة
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٪ مـــن الكلمـــات الـــيت أجـــدها يف ٩٠,٥يوجـــد  )أُجاريـــت( أجريـــتيف قـــاموس 

أجــــدها يف األجريتيــــة ٪ مــــن الكلمـــات ٤,٢ظـــور، وقـــاموس لســــان العـــرب البــــن من
وال يغيــب عــن البــال أّن اســم حممــد، وفعــل  ).ةبــرّا، جّوا،كنــار، خشــ: مثــل(عامياتنــا 

   .)١(يف األجريتية كما سنرى انمحد، موجود
  :يقول) الرشوة كانت قدمية إنّ وعلى ما يبدو ف(يتحدث عن الرشوة أجرييت هناك مثل 

 
مـن الرشـوة، ولـنالحظ (يصـدق بريشـيين ) إنْ (إم : ولنأِت إلى تفسير هذا المثل

ما بيجي، ما : دخول الباء على الفعل املضارع واليت أجدها إىل اآلن يف عامياتنا مثل
أّين ) صــرية فعــل تريــأة، وكمــا يقــال يف امل)٢(فعــل إثبــات يُــراد بــه النفــي( :مت...) بــريوح
 عربيّـةواليونانيـة وال سـريانّيةحبثنا عنها يف كل القواميس ال: عقش(عقشيين ) وإيّاه(ويّاه 

ويف ]. َمجَـــعَ [مبعـــىن ] َعَقـــشَ [وجـــدناها يف قـــاموس لســـان العـــرب  فلـــم جنـــدها، ولكـــنْ 
كـان صــادقاً   إنْ : [يصـبح معـىن املثــل ).عكــش فـالن فـالن أي مجعــه: العاميـات أقـول

  )].إلحراجه وتكذيبه(امجعين به ) فليكن ما يكون(، متام )وهو كاذب(ه يرشيين أنّ 
، األجـــرييتالــيت وردت يف القــاموس  األجريتيــةســنأخذ اآلن أمثلــة عــن الكلمــات 

  :)٣(وسنختار منها حرف احلاء

                                            
جمموعة مؤلفني فرنسيني، دراسات . م.ق ١٨٣٠تاريخ األجبدية األجريتية هو ) ١(

  .أجاريتية، ترمجة نور الدين خضور، مراجعة وتقدمي عدنان سوسو، ص ؟؟؟
  .موجود أيضاً يف املصرية القدمية، وهو أيضاُ فعل إثبات يُراد به النفي: ]متَّ [ فعل ) ٢(
قبيسي، مالمح يف فقه اللهجات العربيات من األكادية والكنعانية وحىت ) ٣(

 ,.Gordon Curus H: عن. ٥٠٣، ص٤السبئية والعدنانية، ملحق رقم 
Ugaritic Text Book, Roma, 1965  
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½bđ : مل يـــــــــأت   :َحَبط)GORDON(  علـــــــــى تفســـــــــريها جـــــــــوردن
  .(831)يف العدنانية  ونظنها كما هي

½bđt : مل يأت   :َحَبطتGORDON  ّها كما هي على تفسريها ونظن
َحَبطَــت أعمــاهلم ، واإلحبــاط يف : مثــال .يف العدنانيــة

  . (831)اهلمة لسبب مؤمل غري متوقع 

½bl : (832)كما يف العدنانية َحْبل الشَِّد   :َحْبل  

½bq :  َكلمـة  مبعىن َحَبَك الشيء، ربط احلزمـة حبكهـا، وهـي  :َحَبق
هـي الضـم األويل : ياطة بكلمة احلبكةتستعمل يف اخل

  . (833)خبيط 

½br : الرفيـــق : تعــين )األجريتيــة( الكنعانيّــة/العموريّــةاحلِــْرب يف   :ِحْبر
 ومن صفات الرفيق احملبة والرب، .بـَرَّ + وهي من َحبَّ 

الكتابة، وواحـد مـن علمـاء اليهـود  حرب: ويف العدنانية
  . ويسمى حرب

الكنعانّيــــة / ة يف العموريّـــة نـــرى أّن هـــذه الكلمــــة معـــربّ 
أكثــــر منهــــا يف العدنانيــــة حيــــث احلِــــْرب يف ) األجريتيــــة(

الكتابة هو الذي يرافق الريشة يف الكتابـة، وحـرب تعـين 
الـــيت أعطتهـــا للعربيّـــة التوراتيـــه، أّمـــا  األجريتيـــةرفيـــق يف 

حـــــــــــرب الكتابــــــــــــة فهـــــــــــي مــــــــــــدلول ولـــــــــــيس بأصــــــــــــل يف 
  . (934)العدنانية

½bš :  ََحَبَس الشيء َصرَّه َحَبَسهُ ووردت يف املصرياتمبعىن   :َحَبش:  
    � �   �  
  .ومنها احلَْبُس السجن (835)س  ب  ح  َحَبَس     

½gb : (836)حجب   :حجب .  
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½gr :  ْــر )عمليــــة احلجــــر الصــــحي(مثــــل العدنانيــــة   :َحْجر ، أو حجــ
  . (837)عليه شرعياً لضياع عقله أو سفهه 

½gr :  َ(837)) منع( ىن صيغة الفعل واملع  :َحَجر  

½dg : اللســــان البــــن منظــــور مبــــادة حــــدج (838)حداجــــة   :حدج .
مــــن مراكــــب النســــاء يشــــبه احملفــــة وأظــــن أّن : احلِــــدج

، )هــدد(و ) حــدد(اهلـودج مــن احلــودج باإلبــدال مثــل 
  .واهللا أعلم 

½dy : يـــــرى  الرائـــــي ومـــــن صـــــفات حـــــادي قافلـــــة اجلمـــــال أنْ   :حادي
حيذي تعتمـد علـى ومنها حذا . (839)الطريق ويعرفه 

  .الرؤى العينية أو القلبية

½dr :  ْبالعدنانيــة خــدر أي الغرفــة، ومجعهــا العــدناين خــدور،   :ِحْدر
  . (842)حدرمي  drm ½ومجعها الكنعاين 

½dČ : (843)جديد : كما يف العدنانية حديث  :حديث  

½³r :  ْمل حيـــــــــــددها   :َحَذر)GORDON(  ويســـــــــــميها نـــــــــــوع مـــــــــــن
نـــا لكنّ املتـــأخرة،  عربيّـــةال الفاكهـــة ويعتمـــد بـــذلك علـــى
، واحلـــــاكم بـــــني )احلـــــذر(نـــــرجح املعـــــىن العـــــدناين مـــــن 

  ).اتساق اجلملة لتعطي معًىن مفيداً (الرأيني 

½đt : يف  حنطة، يف اآلراميه حطه أيضـاً لتعـين حنطـه والنـون  :ِحطَّة
، عنســـل= عســـل  ،منـــذ=  مـــذ: العدنانيـــة زائـــدة مثـــل

املكــــــان  ومنهــــــا اســـــم. ســـــنبلة = ســــــبلة، أنـــــت = أتّ 
  .(851)حطني وحطينا لتعين مكان زراعة احلنطة 

½đb : (852)كما يف العدنانية قطع من اخلشب للنار   :حطب .  

½ğ : (853)كما يف العدنانية   :حظ  
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½ğy : (853)صاحب حظ   :حظي  

½ğ : يف رمـي الســهم  نّ أل ،الســهم، وهـو مــدلول ألجريتيـةبا  :حظ
  . (854)احلظ يف اإلصابة من عدمها 

½ğr : كمـــــــــــــــا يف العدنانيـــــــــــــــة حظـــــــــــــــرية مســـــــــــــــّورة لألغنـــــــــــــــام   :حظير
  .  (855)وخالفه

½yy : (856)يعيش احلياة كما يف العدنانية   :حيي  

½yl : يقـــول   :َحْيل)GORDON(  (857)بـــن حيـــل اســـم علـــم. 
مــا ) مافيــه حيــل(احليــل القــوة كمــا يف عامياتنــا  :نقــول

، واحليـــــــل يف نقـــــــش الســـــــفرية اآلرامـــــــي تعـــــــين بـــــــه قـــــــّوة
وهــــي  ، ومــــن صــــفات اجلــــيش القــــوة واحليــــل]اجلـــيش[

  :موجودة بالنقوش اآلرامّية
        
  .جيش  =ح  ي   ل   لتعين قوة     

½km : وليســـــت حاخـــــام كمـــــا . (859)كمــــا يف العدنانيـــــة   :حكيم
  .عربيّةيف ال

½lb : ا َحَلْب مجع حلبه   :حليب   .(862)كما يف العدنانية وميكن قراء

½lb : مفردهـا حلبـه ومجـع . مـدلول طبيعـياسم مدينة ذات   :حلب
شجر، عربـة = مثر، شجرة = مثرة : حلبه حلب مثل

وهــي املدينــة املعمـــورة . خشـــب= عــرب، خشــبة = 
راجــــــع حبثنــــــا يف . علـــــى عــــــدد كبــــــري مــــــن احللبــــــات

  .١٩٩٤احلوليات السوريّة حلب وطريق احلرير 

½lm : (865) )رؤيا يف املنام(كما يف العدنانية حلم   :حلم  

½lg :  َ(867)احللق واحلنجرة   :ْلقح  
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½lt : مـــــــــن املالحـــــــــظ أّن يف  .األجريتيـــــــــة اســـــــــم شـــــــــهر يف  :حّلة
وحـــــىت الّلهجـــــة الواحـــــدة منهـــــا  العروبيـــــةالّلهجـــــات 

وي على أمسـاء لألشـهر ختتلـف مـن مكـان ملكـان تحت
لكـّن أكثرهـا حيــوي علـى معـاٍن طبيعيــة أو دينيـة وقــد 

  .حّلة من أمساء أشهر الربيع يكون اسم شهر

½mm : ا احلـرارة والســخونة   :حمم كمـا يف العدنانيــة تعـين يف مضــمو
  .(870)ومنها احلمام يف العدنانية 

½md :  َ(872)كما يف العدنانية تعين احلمد   :َحَمد .  

m½md : وهي كما يف العدنانية متاماً  (872)وتقرأ حممود   :محمد ،.  
 اً ما يعزز أّن قريش ذاكان نادرًا يف قريش وه  rوحنن نعلم أّن اسم الرسول حممد 
وال سّيما أّن قريش عدنانّية، واالمتداد العدناين . أتت من الشمال ومل تأت من اجلنوب

، وبين ربيعة يف مشال العراق، ومضر يف الرقّة، )بين بكر(قبل اإلسالم كان يف ديار بكر 
  .ومجيعهم عدنانّيون

  :أال وقد تطرقنا للموضوع فسنورد شواهدنا
  .مخسة حممدين فهو نادر إالّ مل تعرف قريش  -١
 ٪٨٦ اآلرامّيــةحتــوي مــن ) الفصــحى العربّيــة(العدنانيــة  العربّيــة الّلهجــةإّن  -٢

ــــا حتــــوي مــــن  اآلراميّــــة، كمــــا أّن )حســــب القــــاموس اآلرامــــي( مــــن مفردا
 .٪١١,٢العاميات 

 .٪ ٩٠,٥ما هو حبدود  الكنعانّيةالعدنانية حتوي من  العربّيةإّن  -٣
بفرعيهــا اآلشـوري والبـابلي حبــدود  األكاديّـةنيـة حتــوي مـن العدنا العربيّـةإّن  -٤

ة الســـــيم غـــــل( الســـــومريّةرغـــــم غربتهـــــا وتأثرهـــــا بالـــــدخيل أال وهـــــي  ٪ ٦٠
 .)والتعمية والشيفرة
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أو  الســـــبئّية العربيّــــةمــــن  ٪ ٦٥العدنانيــــة ال حتــــوي أكثـــــر مــــن  العربيّــــةإّن  -٥
بصــلة  لعدنانيــة متــتُّ ا العربّيــة الّلهجــة إنّ مبعــىن آخــر فــ. اجلنوبيــات العربّيــات

  .بالصلة إىل اجلنوب تُّ مت ممّا إىل الشمال أكثر
 ١ربيــع – ٢مجــادى – ١مجــادى –صــفر  –حمــرم : إّن أمســاء األشــهر القمريــة - ٦

ــوال  –رمضـــــان  –شــــــعبان  –رجــــــب  – ٢ربيـــــع – ــ ذو  –ذو القعــــــدة  –شــ
واملنـــاخ شـــتاًء وصـــيفاً واضـــح يف الشـــمال (حتـــوي مثـــان أمســـاء مناخيـــة . احلجـــة
 :ةالتّاليوإذا ما أجرينا املقارنة . وأربع أمساء دينية) اجلنوب نه يفأكثر م

  
راجـع تفسـري املنـار للقـرآن الكـرمي حملمـد  .الرتتيب بعد إجراء النسيئة بني ربيع ومجادى

  .رشيد رضا
 –ربيـع األّول –صفر : أشهر حتمل معًىن طبيعياً وهي يةوهكذا جند مثان

مجــادى  –مجــادى األّول  –شــوال  –رمضــان  –شــعبان  – الثّــاينربيــع 
: أشهر حتمل أمساء دينية منها ثالثة سرد وواحد فرد وهي ةوأربع. ةالثّاني

  .حمرم، والفرد هو رجب –ذو احلجة  –ذو القعدة 
ّ
ا كانـت الفصـول ومل

اضــطر  ممّـااألربعـة واضـحة يف بـالد الشــام وغـري واضـحة يف شــبه اجلزيـرة 
قمـر ملعرفـة املواقيـت، فُأسـقطت أصحاب هذه األشـهر إىل اسـتعمال  ال

 .أمساء األشهر املناخية الشمالية على األشهر القمرية يف شبه اجلزيرة
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كثـــري مـــن األمســـاء اخلاصـــة ككلمـــة عصـــفور تعطينـــا مـــا يـــرجح لنـــا هـــذا  -٧
ـــةفـــي  :فكلمـــة عصـــفور. املوضـــوع ـــةوفـــي  .إّصـــور: األكادّي  :األجريتي

  .صفور: وفي السريانّية اآلرامّية .عصور
 العروبيــــة الّلهجــــاتالعدنانيــــة ضــــّمت  الّلهجــــةد كيــــف أّن وهكــــذا جنــــ

يف جـــذرها املرّكـــب الربـــاعي ) ســـريانّيةوال واألجريتيـــة األكاديّـــة( ةالشـــمالي
  :املؤّلف من) عصفور(

  عصفـــور  =  صفـورو  +  عصـور  +  إصوروم  
ةـأكادي     أجريتية   سريانّية   ةـعدناني 

ا  تقّدم عليهاوقد  مّكةحنن نعلم بأّن قبيلة قريش وافدة إىل  -٨ يف اإلقامة 
معــىن القبيلــة هــي اجلماعـات الــيت قبلــت التعــايش مــع  أنّ قبيلـة ُجــرهم، و 

أي َمجَـــَع فهــــي  ]قَــــَرشَ [مـــن  ]قــــريش[بعضـــها حلمايـــة نفســـها، ومعـــىن 
املتعــــددة فأخــــذت  الّلهجــــاتجممـــوع ألكثــــر األطــــراف الشـــمالية ذات 

 ].قريش[أحسنها وأّلفت القبيلة 
 .قريش بيت دائم يف دمشقكان لقصي زعيم  -٩

يف  رحلـــة الشــــتاء والصـــيف التجاريــــة كانـــت متأصــــلة بقـــريش فمعرفتهــــا - ١٠
 .الشمال كانت كبرية

) اآلرامّيـــةمملكــة يـــادي (اســم الشـــمال يف العدنانيــة مـــن مشــأل عاصـــمة  - ١١
وهـي مـدلول علـى ) لواء اسـكندرون اليـوم( سوريّاالواقعة يف مشال غرب 

فهي أشامـن حيث كـان اليمـين يقـف  اسم الشمال يف اليمن أّمااالجتاه 
أي اجلنــوب جهــة الــيمن،  ]أيــامن[: قبالــة الكعبــة باجتــاه الشــرق فيقــول

 .أي الشمال جهة الشام ]أشامن[
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والشــمال . فالشــمال يف العدنانيــة مــن مشــأل وهــي يف مشــال بــالد الشــام
  :يقول امرؤ القيس .يف اليمنية من الشام

  لِ ملا َنَسَجْتها من َجنوٍب وَمشْأَ    ْعُف َرْمسُها  فُنوِضح فاملِْقرا ِة مل يَـ           
، ومضر، موجودون يف مشال )ديار بكر(ال ننسى أّن بين ربيعة، وبين بكر  - ١٢

 .العراق وسوريا قبل اإلسالم، وهم عدنانيون، وكذلك قريش فهي عدنانية
. عأتـت مـن الشـمال ومل تـأِت مـن اجلنـوب كمـا يشـا  اً لكل هذه األسباب نقـول أّن قريشـ

  .الشماليتني أكثر منها للسبئية اجلنوبية) للكنعانية واآلرامية(وخنص يف ذلك قُرب العدنانية 

½my : يف العدنانيـة محــى ونظــن أّن   :َحمي)½my األجريتيــة )َمحــي 
  .(876)جمريها = جمراها : بياء ُممالة مثل

½mt : يقول . محاة  :حماة)GORDON(  (876)تعين اجلدار.   
هـــذا  إنّ مــا حيــث إىل حــدٍّ  )GORDON( حنــن مــع

، )أي اجلـــدار( املعـــىن لـــيس بأصـــل إّمنـــا هـــو مـــدلول 
لكّن محاة تعـين احلاميـة وهـي اسـم عسـكري والشـك 

. ]أسـوار[ أّن حلامية محاة ولكل حامية وجود جدران
 محاتوم=  matum½ورد اسم محاة يف اإلبالئية 

مبعـــىن محــــاٌة ، ووردت يف النقـــوش اآلرامّيــــة  وممحـــاة= 

  ): م.ف األّول قاألل(
  .ح  م  ت  محاة أيضاً                                      

½mĆ :  ُحامضوم[ :ووردت يف اإلبالوية .(878)مبعىن محض يف العدنانية   :َحْمض[  

½mr : ورد يف النقـــوش   :حمار½mr ½đb  =أي . محـــار حطـــب
محـري الطرّابـة : مثل. (879)احلمار الذي حيمل احلطب 

  .)تعبري شائع بعاميات دمشق(الرتاب اليت حتمل 
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½nđ : كمـــا يف العدنانيـــة حنطـــة القمـــح وقـــد وردت يف بعـــض   :حنطة
  .(881)باآلرامية  كما يفالنقوش حطة  

½nn : (882)مبعىن رحوم كما يف العدنانية   :حّنان.  

½nt : اسم علم واسم والدة السيدة العذراء مرمي َحنَّه  :َحنَّة.  
½nn il  :(882)ناٌن اهللا حنان ئيل أي ح.  

½sl :  َقلب مكاين( مبعىن سحل، دمر   :َحَسل ((882a).  

y½sl : مبعىن يسحل، يدمر   :يحسل(882a).  

½sn : اسم عصفور صوته مجيل ال نزال نسـتعمل هـذا االسـم   :َحّسون
  .يف بالد الشام

½pn :  َ(886)كما يف العدنانية أخذ حفنة من الرتاب بيده   :َحَفن.  

½Ćn : يقـول  :حصن )GORDON( ونقـول أنّــه يقــرأ. انــه اسـم علــم :
حصـــــان وحصـــــن واحلصـــــان مـــــن احلصـــــن مـــــن الناحيـــــة 

  .(890)) ية اللغويةالّتارخياألصول (االيتومولوجية 

½r : يقول   :حر)GORDON(  اسم علـم أو حفـرة الثعبـان هـذا
) العقـــاب(ونقـــول بأنّـــه الطـــائر احلـــر ).892(غـــري مقنـــع 

   ��: هذه املصريون إهلا ومسو اختّ الذي 
  .أيضاً ) حر( ر ح                                    

اليونــــانيون بـــــ حــــوروس حيــــث أضــــافوا الالحقــــة  هولفظــــ
  .مصر وال أهلها ملوكيعرفها  ملواليت  OSاليونانية 

½rb : يقول   :حرب)GORDON(  (893)سيف ونقول حنن حربه.  

½ry : (896)وق تعين طليق معت ]حري[ُحر، يف آرامية تدمر   :َحِري.  

½rr :  َأو حــرَّ مــن احلــرارة  (901)مــن احلريــة كمــا يف العدنانيــة   :َحرَّر
  .حسب اّتساق اجلملة. (902)
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½rČ : (905)الرجل الذي حيرث األرض   :َحّراث.  

m½rČt : (905)حمراثة   :ةمحراث.  

m½rČh : اء كما يف العدنانية إالّ أّن هذه  .حمراثة  :همحراث الحظ إبدال التاء 
 يناها التاء املربوطة مل ُمتَثـلَّ بـأي كتابـة قدميـة مـاء اليت مسّ التا

  .(905)عدا خط اجلزم العريب الذي نستعمله اآلن 

½šr :  َ(910)َحَشَر   :َحَشر.  

y½šr : (910)حيشر   :يحشر.  

½sb : وهناك   :حسبbn ½sbn  (908)بن حسبون أو بن حسبان.  

½tk :  َميشي بسرعة  :َحَتك.  
، فهــــذه هــــي لغــــة الكنعـــــانيني الكنعانيّــــةم بعــــد ذلــــك عــــن احلقبـــــة إذاً عنــــدما نــــتكلّ 

، واإلبالوية هي عموريـة، مـن سـياق فقـه العموريّةوالعموريني، وكما قلنا بأّن األكاديّة هي 
أّن بـين ربيعــة، ومـنهم بـين عقيـل كــانوا يف مشـال العـراق قبـل اإلســالم،  لنثبّـتونعـود  .الّلغـة

بـل اإلسـالم ومضـر يف منطقـة الرقـة قبـل اإلسـالم وكـل ق )١()آمـد(وبين بكـر يف ديـار بكـر 
  ).rاليت منها الرسول حممد (هم عدنانيون مثل قريش العدنانية ] ِينْ بَ [الـهذه 

                                            
اية القرن د، ، ّمث األكراقام األتراك) ١( وبداية القرن العشرين بتغيري الكثري من  ١٩يف 

لدى ( كوباين= وعني عرب ، )األتراك( زجنريل= مشأل : األمساء فأصبحت
ا )األكراد فقدم إليها ) ألسباب سياسية(، ويف بعض األماكن اليت أخليت من سّكا

أي أّن اسم [) قره تشوك: (األكراد، بعد أْن وضع األتراك تسميات جديدة مثل
ا املرحوم ] اجلبل األسود الّصغري: جبل قره تشوك اسم تركي، ويعين العم واملدفون 

يف قره تشوك وقد  ١٩٦٢والذي عرفته سنة ) شيخ األكراد( اجلليل نايف باشا
) كنّا جمموعة من الضباط جبولة استطالعية آنذاك للجزيرة(أكرمنا إكرامًا ال ننساه 

لس النيايب السوري وكان دوماً يفوز بالتزكية وكان نايف باشا نائباً    .يف ا
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– 
: يف كتابه» جيمس بريستد«، ويأيت عربّيةهناك من يقول بأّن احلثّية ليست 

 حيث ،)أي العربيات(األوىل هي من الساميات  أّن احلثيةليقول العصور القدمية، 

عدد املهامجني آلسيا ] وهم ليسوا من أصل أوريب[وقد تكاثر بني احلثيني { :يذكر
، إىل درجة اضطر عندها احلثيون أْن يتكّلموا )من اجلنس اهلندو أوريب(الصغرى 

  . }ةباللسان اهلندو أوريب، وهو لسان الفاحتني اجلدد، ويهملوا لغتهم األصلي
إذًا هي من الساميات حسب  ،)آريّة(إذا مل تكن لغتهم األصلية هندو أوربية 
ومع ذلك، فالقادمون من الشمال  .)١(مصطلحهم، ومن العروبية حسب مصطلحنا

  . ]حماضرة مكتوبة غري منشورة[وهلذا حبٌث طويل ). حطيون(ليسوا حثيون 
ألقول  العربية اتامعاجل يف الّتاريخ رؤساء أقسامبالذكر  وهنا يل وقفة وأخصّ 

يف احلثّية، وهذا واجب علينا أّال ندع اآلخرين  ه إىل اآلن ال يوجد لدينا خمتصّ أنّ ب
  .يقرؤون تارخينا

لن ]. حّثي[وليس ] حّطينا[من ] حّطي[أّن االسم  ويف دراسات حديثة ُوجد
   .أقف على التفصيل فيها ألّن األكراد ال يّدعون أصوهلم احلثّية

– 
هلـــم . كمـــا قلـــت) آراميـــون/ عموريـــون (ّمث عـــرب  ،عـــرب عموريـــون اآلشـــوريون
، أمههـا حقبـة اإلمرباطوريّـة ]راجـع قبـل عـدة صـفحات الـّدول العموريّـة[ثالث ُحقـب 

ــــم )م.ق ٦٢٦ – ٧٤٥( آشــــور بــــا «دخــــول ) م.ق ٦٦٦(، دخلــــوا مصــــر، وذرو
ســـييت األّول، ورعمســـيس : والـــذي اعتـــىن مبســـّالتامللـــك املثّقـــف إىل مصـــر، » نبـــال

                                            
  . ٢٧٧جيمس بريستد، العصور القدمية، بريوت، ص ) ١(
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 )نعــم، حمّبـــةً ( حمبّــةً ] نينــوى[إىل ] أون[مــن » ســني حريــب«الثّــاين الــيت محلهــا ســلفه 
.(١)ؤالء امللوك املصرّيني 

  الّدولة العربّية اآلشورية
   The Times Concise Atlas Of World History, P. 20: المرجع
  ١٧سالمي، شوقي أبو خليل، دار الفكر، ص العربي اإل التاريخوأطلس 

– 
مـن شـبه اجلزيـرة العربيّـة، واسـتوطنوا سـوريّا / م.ق ٢٥٠٠/هاجر الكنعانّيون سنة 

وأهـــم . »فينيقيـــة«وأطلـــق اليونـــانّيون علـــى أرض كنعـــانّيي الســـاحل اســـم . الســـاحلّية
ــ: ممالــك املــدن الكنعانّيــة وأّســس . ، جبيــل، أرواد، صــيدون)أُجاريــت( تصــور، أجري

                                            
ـــه للعـــراق و  ،م إىل مصـــر.ق ٦٦٦وصـــل آشـــور بـــا نبـــال ســـنة ) ١( اعتـــىن بعـــد عودت

مبسـّالت سـييت األّول ورعمسـيس الثّـاين الـيت جلبهـا سـلفه سـني حريـب مــن أون 
والــيت يظــّن حممــد أمــني ) شــرق املوصــل اليــوم(إىل نينــوى ) املطريّــة شــرق القــاهرة(

ا أراٍض كرديّة ّ   .زكي بك أ
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والـيت كانـت تابعـة ألّم / م.ق ٨١٤/سـنة  )١()املدينـة اجلنّـة(أي » قرطـاج«الكنعانّيون 
  . »صور«املمالك الكنعانّية 

 
  )للمؤّلف(خريطة الكنعانيين 

 ١٢٠٠ سنةانيا الحضارة الفينيقية في إسبانيا، أّن أقدم اآلثار في إسب: يقول تسيركن كوفيتش في كتابه
  .)٢(م هي آثار كنعانية ولم تقم على آثار أخرى.ق

                                            
وهو إسقاط السم قرت حدش .أي املدينة احلديثة» قرت حدش«قالوا أساسها ) ١(

ــة يف قــربص، وقــد أســقطوها علــى قرطــاج تــونس قرتــا  «أساســها : نقــول.الكنعانّي
ـــت » قرطـــا جنـــة«وأبـــدلت إىل » جّنـــة . »قرطـــاج«فهـــي ) ج(إىل » جنـــة«ّمث ُرمخِّ

] الّلغــة الالطينيــة: [فيقولــون) طــاء(إىل ) التــاء(والشــهري يف املغــرب العــريب قلــب 
 ].تاكسي[بدًال من ] طاكسي[، و]الالتينية[بدًال من 

جت، الكنعانيون واآلراميون العرب يف اإل )٢( الرومانيـة مـن  مرباطوريّةقبيسي حممد 
رومــا، دار  ام واألبــاطرة العــرب الــذين حكمــو / ٣/م وحــىت القــرن .ق/ ١/القــرن 

  .عن تسريكن كوفيتش .٣٣٩، ص ٢٠١١، ٢دار مشأل، دمشق، ط –طالس 
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بعـد حـروب ُمسيَّـت بـاحلروب البونيـة / م.ق ١٤٦/وقد سـقطت قرطـاج بيـد الرومـان سـنة 
  .القرطاجي على إيطاليا» حنّا بعل«وقادها العريب الكنعاين  )١(منها احلرب البونية الثّانية

يكــون  ر املتوسـط كــان حبــراً كنعانيــاً قبــل أنْ ختصـاراً للوقــت، حنــن نعلــم بــأّن البحــا
  . ، وجزيرة سردينيا عاصمتها إىل اآلن تسمى نورا)٢(حبراً رومياً 

ــذه اجلزيــرة، مــا دمنــا نــتكّلم عــن )٣(لنقــرأ هــذا الــنقش ــ، و الّلغــة، الــذي ُوجــد  ّ ا أ
  :مسبار وكّشاف الشعوب

                                            
 – ٢١٨(ة الثّانيـــ، احلـــرب البونيـــة )م.ق ٢٤١ – ٢٦٣(احلـــرب البونيـــة األوىل ) ١(

 ).م.ق ١٤٦ – ١٤٩(ة الثّالث، احلرب البونية )م.ق ٢٠٢
كلمــة روم أخــذت مــدلوًال سياســياً وجغرافيـــاً   ُعــرف يف التــاريخ حبــر الــروم، لكــنْ ) ٢(

م زمـن تيودوسـيوس علـى إبنيـه،  ٣٩٥آخراً بعد توزيع اإلمرباطورية الرومانية سنة 
فأخذ أركاديوس اجلزء الشرقي وعاصمتها بيزنطة، وأخذ هونوريوس القسم الغريب 

ون ومنـذ ذلـك التـاريخ أصـبح سـّكان اإلمرباطوريـة الشـرقية يُعرفـ. وعاصمتها روما
ـذا املـدلول اجلديـد هـو  ٣٩٥، فعندما أقول الّروم بعد سنة بالّروم م، فاملقصـود 

. وهنــا اخــتلط املــدلول يف كلمــة حبــر الــّروم. أهــل اإلمرباطوريــة البيزنطيــة اجلديــدة
ونسمّيه كذلك جرياً على األقـدم قبـل انقسـام اإلمرباطوريـة، وخنـاف إْن قلنـا حبـراً 

ئ إىل رومانيـــا اآلن والـــيت لـــيس هلـــا حـــدود علـــى رومانيـــاً أْن يـــذهب ذهـــن القـــار 
  .البحر املتوسط

)٣( H. Donner – W. Rollig, Kanaanaische Und Aramaische 
Inschriften, Band III,Wiesbadden, 1969, N. 46  
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  بيت راس  :النقش
اجلمهوريّـــة العربيّـــة الســـوريّة أو البــــاب  :كمـــا أقــــول) اســـم العاصـــمة(بيـــت راس   :أي

ا هنا مدينة صور. العايل ألنّه وعلى ما يبدو بأّن هناك خطـراً قـد . (واملقصود 
  ).أملَّ بنورا فأرسلت صور هذه الرسالة دعماً هلا

  سنجري رأسها بسردينا  :النقش
  سنجري رأسها جبزيرة سردينيا  :أي

  نوراسالمها سالم صور، أّم مملكة   :النقش

  ).وهي عاصمة سردينيا إىل اليوم(سالمها سالم مدينة صور، حيث صور أّم مملكة نورا   :أي

  ننسب وجنري لفمي  :النقش

أّمـــا كلمـــة لفمـــي، فهـــو تعبـــري . إنّنـــا بصـــور ننســـب مملكـــة نـــورا إلينـــا، وســـنجريها  :أي
ن ، أو أّن هذه الرسالة صـادرة عـ]كالم رجال[ُيستخدم بالرسائل الرمسية ليعين 

  .جهة رمسّية، وهي هنا مدينة صور

م .ق ٧٥٣ ســنةعنـدما نقـول يف القـرن الثـامن قبـل املـيالد، فــنحن نعلـم بـأّن بنـاء رومـا كـان يف 
، إذاً العمليـة متوازيـة »الرومـان«وليس على يـد  الالتينيّـني » )الرّسانّيني(األتروسكّيني «على يد 

سـأذكر بـأّن عـامل  ، ولكـنْ »أتروسـكّيني«ذين ُمسـُّوا ولن أتكّلم هنا عن تاريخ الرّسـانيني الـ. زمنياً 
الــذي وقــف يف مــؤمتر » رتانادشــأرنســت «يف جامعــة هومبولــت بربلــني الربوفيســور  الّلهجــات
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ليست  الّلغةنعرتف بأّن هذه  إىل مىت ال نريد أنْ : وقال ١٩٨٥ سنةيف فلورنسا » األتروسك«
  . )١(ا أتت من املشرق العريبإمنّ هندو أوربية و 

ّ ب -حسب اعرتافهم–حنن نعرف بأّن أكثر الكلمات الالتينية و  ا ليست التينية أ
واليت تعين الرام أو العايل، وروما مبنية على سبعة تالل عالية، كما أّن ) روما(مثل كلمة 

وهم . أي جملس الشيوخ يف روما أخذ امسه من املسنني فهو جملس املسنني) السيناتو(
ـــــون أّن اســـــم رومـــــا وســـــي ـــــانية[ناتو هـــــي أمســـــاء أتروســـــكّية أي يقول ـــــى ] رّس كمـــــا ّمس

فالرّسانيون والكنعانيون يتكّلمون ]. رسّ [بالرّسانّيني وجذرها  )٢(األتروسكّيون أنفسهم
حضارة واحدة أم : كتابنا  راجع(العروبية يف سّلم زمين واحد وجغرافية واحدة  الّلهجات

  ).الرّسانّيون/ ون األتروسكيّ  :١١٩ ص حضارات يف الوطن العريب القدمي،
ونقــف اآلن يف جــزر البليــار والــيت تقــع مــا بــني إســبانيا وإيطاليــا حيــث جنــد نقشــاً 

  :)٣(على شاهدة قرب يقول

                                            
جمموعـة مـن علمـاء الّتـاريخ واآلثـار، أضـواء جديـدة علـى تـاريخ بـالد وآثـار بــالد ) ١(

: وما ورد بالنص. ١٦٨، ص١٩٨٩، دمشق، ١، طالشام، تعريب قاسم طوير
) الرّسـانّيني(بيد أنّه ما من أحد يريد أْن يقبل باملقولـة القائلـة بـأّن األتروسـكّيني [

م ليسوا هندو أوربّيني ّ  ].جاؤوا من املشرق العريب، مع اّتفاق اجلميع أ
. روريّـون، رّسـانّيوناألتروسكّيون، التوسكانّيون، أت: لدينا أربع تسميات ملسّمى واحد) ٢(

حممد : املرجع. وليس غري ذلك)] RASSANA(رّسانا [لكّن الّنقوش تقول عنهم 
 .١١٢، ص١، ط١٩٧٤حمفل، تاريخ الرومان، دار غندور، لبنان، 

)٣ (H. Donner – W. Rollig, N. 72  
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َمَلــْك [نسـتأذن قداســتك يـا مــالك القريـة، وهنــا نقرؤهـا (ألذٌن ألدِسـَك َملَـْك قاريــت 

ـا ، وهو مالك للقريـة ولـيس إهلـاً ولكـل ]َمْلَقاريت[وليست ] قاريت مدينـة مـالك خـاص 
ــْك قاريــت ــْك قاريــت وحلــب هلــا َمَل ــاريخمبــا أّن  ولكــنْ  .فنجــد بــأّن صــور هلــا َمَل ُكتــب   الّت
َمكِّـن ) إلـه(َمَلْك قاريت هو  حسب الفكر التورايت والفكر اإلغريقي فقد ارتبط ذهننا بأنّ 

ل عــن الكـاهن املسـؤو (، حـاط، نــدب، أطـار، بـر نعــوة )أي مّكـن هـذا الــذي يف القـرب(َد 

،  ΛΗΙ  ϑΚ  Θ         Π  Ο  Ν  Μ  ΛΚ :وهي موجودة يف القرآن الكرمي ،)قرب(ن ار  ،)الدفن
م( :أي   ).اسم املّيتة املوجود يف القرب(برجد بنت طاب حنال ) ُقِربَ وُسِرتَ على قلو

  :)١(وهناك نقش آخر وهو أيضاً لشاهدة قرب يف جزر البليار يقول

 
                                            

)١((Ibid), N. 72   
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نعجـز (منـك نعـزج ) أيهـا اإللـه(ُشـّده يـنعم ويسـعد جـوارك ) ذنبـه(زنبو فَـَعَل ونََدَر وَحَصَد 
واكن لدركي) وهي قلب مكاين ، ماتت(وأبَِدت ) بنت(ُصن، لك بت ) طريقي( )١(رِعاك، و

  ).أّمت واجباته الدينية(وينج، وجوب مت ) )٢(اجلد هو اإلله(، واجلد جنعل )أبيدت
وهنا قرأها ). اجلد(داة التعريف يف كلمة املهم يف هذا النقش وجود األلف والالم أ

تكذب فأبعد  إذا أردت أنْ : [وكما قيل ، ولكنْ )وها جد(األملانيان ) دونر(و ) روليغ(
واكن (، فحرف اهلاء موجود يف كلمة ]شهودك وهذه هي األلف والالم أداة ])   [و
ّ كما . التعريف حنّا «والد ] »لعةحامي الق«لتعين » حامي القار«[ا موجودة يف كلمة أ

  .»حامي لـ قار«، لكّن الكتابة كانت عروضية َتْكُتب ما تـَْلُفظ »بعل

–
 

  :اآلرامّيةم ولنشاهد خارطة املمالك .ق ١٢٠٠الفعلي بـ يبدأ تارخيها

                                            
  .طريق: ال تزال يف عربية اليوم، وهي تعين] ديرك[كلمة ) ١(

جغرافيـــاً (مـــا دامــت العربيــات ] GOD[هـــل لــه عالقــة بلفــظ . اســم إلــه: جلــدا) ٢(
وهل هلذا االسم صـلة باآليـة الكرميـة الـواردة يف . وصلت إىل غرب أوربا؟) وزمنياً 

Λ  ?    >  =  <  ;    :  9/: ٣/القــرآن الكــرمي، يف ســورة اجلــن، اآليــة رقــم 
 Α  ≅Κ.احلسىن؟هللا اأمساء  إىل] َجدّ [نستطيع ضم كلمة وهل . ؟.  
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  )للمؤّلف( اآلرامّيةلممالك خريطة ا
  .حسب أسماء ومواقع الممالك اآلرامية 

والعدنانية،  مالمح في فقه اللهجات العربيات من األكادية والكنعانية وحتى السبئية: راجع كتاب
  لمؤّلفل. ١٢٣ – ١١٨، ص ص ١٩٩٩، دار شمأل، دمشق، ٢ط

اخلصــيب، مــن  تقــع يف اهلــاللمــن اخلريطــة، فــإّن هــذه املمالــك كمــا هــو واضــح 
حــوران ومشــال األردن آنيــًا، ونشــاهد  مثّ الكويــت حاليــاً وتنتهــي مبنــابع دجلــة والفــرات 

، أي يف األكثريـة العظمـى ِلمـا يسـّمى اليـوم على الشريط الساحلي الكنعانّيةاملمالك 
  ).عدا إيران(بكردستان 

ملــك محــاة، وهلــذا » زّكــور«أو نقــش امللــك » آفــس«هنــاك نقــش يســّمى نقــش 
حنن نعلم أّنه يف القـرن الثـامن والسـابع قبـل املـيالد كـان هنـاك اتفـاق مـا : ش قصةالنق

ال تعتـدي مملكـة علـى  علـى أنْ  اآلراميّـةاتفاق احتاد املمالك  )جاز التعبري إنْ (يسّمى 
يتمادى فاحتّل أوًال مدينة آفس  ملك محاة أراد أنْ » زّكور«مملكة أخرى، لكّن امللك 
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، ومل يكتــِف بـذلك فاحتـّل مدينــة )كـم غـرب الطريـق  ٥٠ بنحــووتقـع جنـوب حلـب (
  .وتقع حالياً يف حمافظة إدلب) وامسها آنياً حزره(حزرك 

فلم يرجع، فاتّفق عليه سّتة عشر ملكاً آرامياً نصحوه باقي امللوك وعلى ما يبدو، فإّن 
اٍل، وكان ملدينة حزرك خندق عميق وسور ع. ليشّنوا عليه حرباً واستنفروا لذلك جيوشهم
حفروا خندقاً أعمق مـن خنـدق حـزرك وأقـاموا  فاتّبعوا طريقة جديدة يف عملية اهلجوم بأنْ 

  :)١(ولنقرأ النقش. سوراًَ◌ أعلى من سورها، أي أصبح هناك سوران وخندقان

 
  " زّكور"مخّطط معركة نقش آفس 

  وما حولها عفرينهذه المعركة جغرافّياً في منطقة 

                                            
)١ (Gibson J. C. L., Text Book Of Syrian Semitic Inscription, 2 

Volumes, Oxford  .فـاروق إمساعيـل، اللغـة اآلراميـة القدميـة،  +.والقراءة لنا
   .٢١٧ – ٢٠٦، ص ص ١٩٩٧جامعة حلب، 
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  ):١(السطــر
  ر  و  ل  ا ل  ،س   ل ع    و،ت  م  ]ح[، ل ك م ،    ك ر ز   ، م  س   ، ي   ز،    ا  ص ب] ن[   :بخـط الـجزم
  .ور  لئــلس ، لعــ و ،تحمــ، كـمل،    رـزك ، مـس  زي ،   ،   نصبـــا  :تفريق الكلمات

  .)١(يور  ئيل لـ اسي ،لعــ  و، حمــاة، كـمل ، ورّـ زك سمـا ،   ، ،   زي   اـبـنصـ  :اللفظ المقترح  
  .الوري) المتأّلق الخالق(هللا  ،والعاصيك، حمـــاة، ـمل  ور، ـزكّ  اه، ـبن ب،ــذا النصــه  :التفسيـــر

 ):٢(السطــر
 

  ]ص ل خ[و ،ن هـ ا ، ن هـ ع س  ، ا س ،   ل ع   و  ،ت  م ح  ،ل ك  م،   ر ك ز ،    هـن ] ا[      :بخـط الـجزم
  لـو  خص،أنـاهـ ، َعنِّـهْ  ، سإ   ،ســو لع ،تحمـ ،كـمل،  رـزك   ، أنـا هـ      :تفريق الكلمات

  ،نـيلخصّ    وأنـا هو، ،، عنّـه ا سّ إ،  ياســلع و ، حمـاة، كـمل    ورزكّ ا   هـو   أنـ     :اللفظ المقترح  
  ،خّلصنـي  و   أنــا ضعف،)به(إنسان  العاصي و   اةـحمـ  كـمل    زكور      ـاـأنـ     :التفسيـــر

 ):٣(السطــر
 

  ]ب ي ن[م   س  ل ب ع ،  ي ن  ل ك  م   و هـ ،  ي  م ع ،   م  ق   و ،  ن ي  م    س  ل  ب ع ،  ي]ن[  :بخـط الـجزم
  بـ   ، نــمئس بعــل، ـيـملكنـ  ـي،وهــعم،   مـق  و ن،ــــمئس ـلـبع  :تتفريق الكلما

  بـ، سمائيـن بعــل، ـيـا مّلكنــي،وه، عمــ  امـق و  ، بعــل سمائيـــن  :اللفظ المقترح  
  )مدينة(بـ ،السموات رب، مّلكني) قد(وهـا،يــمع،  امـق  و  ، وات ـــالسم رب  :التفسيـــر

  ):٤(السطــر
  ]ت[س ، م  ر  أ ، م ل ك،  ل  ا   ز   ح ،  ب ر،   هـ د د ب ر ،ع ل ي،  د و هـ و ح ،  ك  ر   ز]ح[  :بخـط الـجزم
  آرام  ، ستـا،   ملك ،لأِ ز ـــح،  بـر ،ددـبـرهـي، علـ ،وحـد ـوه زرك،ــح   :تفريق الكلمات

  آرام  ، ستّـا،   ملك ، لـزائيـح،  بـر، ددـبـرهـ :علـيّ ،  ا وّحدـه و زرك،ــح   :اللفظ المقترح  
  ةـست ،، آرامملك، حزائيل، بـن، هـدد بـن :)من الملوك(يَّ ـعل ،وحَّد)قد(حزرك،وها)مدينة(  :التفسيـــر

    

                                            
موعـــة بك] املـــد[ُكتبـــت النقـــوش القدميـــة بـــدون أحـــرف صـــوتّية، أي بـــدون أحـــرف ) ١( لمـــة ا

وهناك . لذلك، لك احلق بإضافة أي حرف صويت حّىت يستقيم اللفظ واملعىن]. بارودي[
 ]. مد[، وهي أحرف ساكنة وليست أحرف صوتّية ]أَيـَْوم[جمموعة بكلمة ] ي –و  –أ [
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 ):٥(السطــر
 

 ]ل ك م[و،ن ت ـه   م ح   و ،  ش ج  ب ر  و، هـ  ن ت م ح     و،  د  هـ د ب ر، ل ك ن م ،   ش ر  ع  :بخـط الـجزم
   ملـكو  ـه،ـو  محنتــ، رجـشــه ،و بـو   محنتــ،  ددـبـرهـ، ملكـن ،   رْـ شَ عْ   :تفريق الكلمات

  ملـكو  ـه،ـو محنتـ، رجـشــه ،و بـو محنتـ،  ددـبـرهـ: ينملك، رْـ شَ عْ   :اللفظ المقترح  
  ملـكو  ه،ـجيشــ و، شـرجـ،و ب وجيشـــه ،  هـدد بـن : اً ـملك،   رـعش  :التفسيـــر

 ):٦(السطــر
 

  ]م[ج ر ج ، ل ك م   و ، ت ـه ن  م ح    و ،  ق   م ع ، م ل ك   و، ت هـ ن    م ح   وق  و  هـ،      :بخـط الـجزم
  مـجرجـ،  كـو  مل محنتـــه ، و  ، قـعمـ،  و  ملك ـه،ــو  محنتـ، )١(قــّوه   :تفريق الكلمات

  مـجرجـ،  كـو  مل محنتـــه ، و  ، قـعمـ،  و  ملك ه،ـــو  محنتـقـــّوة،   :اللفظ المقترح  
 ـمـجرج،  كـو  مل ، جيشــه  و  ، العمق)وادي(وملك  ه ،ــو  جيشـقـــّوة،   :التفسيـــر

 ):٧(السطــر
 

 ]وم ل ك[،]ن ت هـ[ح]وم[ز،    ل م ،  وم ل ك،هـ]ن ت ح[م و، ل  أ ش م، وم ل ك،ن ت هـ]وم ح[  :بخـط الـجزم
 و  ملـك و محنتـــه ،،  زـمال، كـومحنتـــه،ومل،  شمـأل، كـومحنتــــه،ومل  :الكلمات تفريق

 و  ملـك و محنتــــه ،،  زـمال، كـومحنتـــه،ومل،  شمـأل، كـومحنتـــه،ومل  :اللفظ المقترح  
 و  ملـك ،  ــهجيشو ،  زـمال، كـ،ومل ـــهجيشو ،  شمـأل، كـومل ــه،جيشو   :التفسيـــر

  ):٨(سطــرال
 ]ت ، أ خ ر ن[س ب ع ] ، و م ح ن ت هـ ، و  --،  م ل ك،  و  و م ح ن ت هـ،  --[  :بخـط الـجزم
  ،  رنـخ، أـه، و  سبعــة ـومحنتــ،   ---، كـومل  ـه ،ـو محنتـ،  ---          :تفريق الكلمات

  ، نيـخر ، آـه، و  سبعــة ـتــومحن،   ---، كـومل  ـه ،ـو محنتـ،  ---          :اللفظ المقترح  
 ، نيـخر ، آ، و  سبعــة  ـهــجيشو ،   ---، كـومل  ، ه ــجيشو ،  ---          :التفسيـــر

  ):٩(السطــر
 ]ك[ر ح ز، ع ل،   ص ر م  ،ل  ا  م ل ك ي ا  ل ك ،  و م  س  و ،  هـ م، ت ن و  ح  م   و ،  و  م]هـ[  :بخـط الـجزم
  حـزرك،، علـر  ، مص ،  لإ  ـاـملكي لـك،   وـو سمـ،   و  محنوتهــم،   همــو  :تفريق الكلمات

  حـزرك ،،على،  رّ ـِمصَ  إلـى، ـاـملكيّ  لـك،   وـو سمـ،     ــممحنواتهو  و ، هــم  :اللفظ المقترح  
 حـزرك ،،على، )مصّراً (حصاراً  ،كـل الملـوك  ،امـو  أقـ،    و  جيـوشهـم، هـــم  :التفسيـــر

                                            
الواقعـة يف األراضـي الرتكيــة » قــّوة«راجـع خريطـة املمالـك اآلراميــة واحبـث عـن مملكـة ) ١(

ذا النقشاليوم، وكذلك بقّية    .املمالك املشار إليها 
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 ):١٠(السطـر
 

  ]ص هـ[ح ر ، م ن،  ص ر ح ، ق و م    و هـ ع،  ك  ر  ح ز، س ر، ن م ،   س ر،   م و  و هـ ر     :بخـط الـجزم
  ،هـرصـح،  من، رصـح، وــو ها عمق  زرك،ــح،  سر،  من، رـس،  ا رمـوـو ه   :تفريق الكلمات

  ها ،رصـح،  من، رصـح، واــو ها عمق زرك،ــح، رو س،  من، رـو سا،ـو ا رمّ ـو ه   :اللفظ المقترح  
 ،من خندقها) أعمق(خندقـاً  ،عّمقوا)قد(و ها مـن سور حزرك،)أعلى(سـوراً ،أقاموا)قد(وهـا  :التفسيـــر

 ):١١(السطـر
 

  ]و ي م ل،  ن[م ي  س   ع ل ب ي ع ن ن ي و ، ن] م ي[س  ل ب ع ، ل أ ،   ي ي د ،  أ   ش  أ   ]و[   :بخـط الـجزم
  ،لـلميو  ، ن ــئسم بعـل يـن،و يعننــــئسم لـبعـ،  إل،   يـديــأ، و أشـ    :تفريق الكلمات

  ،و يُْمِلـلْ  ، ن ـسمائي بعـل ـيـن ،ويعيننــسمائي ـلـبع،   إلى،  يـديّ ،  اءـو أشـ    :اللفظ المقترح  
  ،)يملي عليّ (لي و يقول مواتالس رب ويعينني وات ،ـالسم رب،  إلى،   يـديّ ، عــأرف و    :التفسيـــر

 ):١٢(السطـر
 

  ]و ي أ م ر[، ن  د ع د ،   ي د ب  و ،  ن ي  ز   ح ،   د ي ]ب[،ل ي  أ،  ن ي  م   س  ل ب ع ، ]ل[    :بخـط الـجزم
  ،ددن ،ويـأمـرــع، ـدـوبيـ ن،ـزيـح،   دـبيـ، إلـي ، نــئسم بعــل          :تفريق الكلمات

  ،ويـأمـر ن ،ـعّدادي، دـوبيــ ن ،ـحّزائي،   بيــد، إلـّي ،  سمائيـن بعــل          :اللفظ المقترح  
  قــول،يو ن،ـعّداديبواسطـة ، و  ن،ـالعّرافي،   بواسطة، إلـيَّ ،   واتـرب السم          :التفسيـــر

 ):١٣(السطـر
 

  ]أ، و أ ن ـه، ك ت ك[ل   م هـ ، ن هـ  أ ، ك ي،   ل  ح  ت ز  ،  ل أ ،  ن  ي  م   س  ب ع ل،]ل ي[  :بخـط الـجزم
  هـ ، و أن ك ،ـهـ مّلكتـا هـ، أن،  كي ،  لـتزحـ،  أل ،  ـن ئــسم  بعـل،  لـي  :تفريق الكلمات

  هـو، هـا مّلكتك ،وأنـاـا هـو، أن،  كي  ل ،ـتزحـ،  أالّ ،   ن ـسمائيـ  بعـل،  لـي  :اللفظ المقترح  
  هو، وأنا مّلكتك،) قد(ها ـا هـو، أن،  ألّني  اف،ــتخـ ، أالّ ،   واتــالسم رب،  لـي  :التفسيـــر

 ):١٤(السطـر
  

  ]أ ل ز ي، م ل ك ي ا[، ل ك ،  ن  م ،    ك ص ل     خ   أ ،   ن هـ    أ    و ،   ك  م    ع ،  م] ق[       :بخـط الـجزم
  ُأال زي ملكيــا،،  كـل، مـن ، لـــكأخصـا هــو، و أن  ك،ــعم،  أقـوم     :تفريق الكلمات

  ُأال زي ملكيّــا،،  كـل، مـن َك ،ـــُأَخصِّلَ ـا هــو، و أن  ك،ــعم،  أقـوم     :اللفظ المقترح  
  نـالذيُأالء  الملــوك،،  كـل، مـن ،  كَ ــأَخلِّصُ ـا هـو،   و أن  ك،ـمع،  أقـوم     :التفسيـــر

  .فيها شيئ من اللهجات الكردية؟هذه هي العربية اآلرامية، فهل 
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املذكور سابقاً، باإلضافة على عروبته اللغوية، هو ذكر  ) زّكور(ما يهمنا يف نقش آفس 

يف (أسوار : أي] سورين[، فجمع كلمة سور يف اآلرامية هي )١()](سور [كلمة 
وجب علينا ] سورين[ا أردنا تعريف كلمة وإذ). جسرين، وقن نسرين: حالة النكرة مثل

، لكن العربية اآلرامية ]سورينا= ا + سورين [: األلف بآخر الكلمة فتصبح] ا[إضافة 
قدسيا، راش  –قدسني  –قدس : [، مثل]سوريا: [تلغي النون يف حالة التعريف فتصبح

  ].ورياس –سورين  - سور: [، وكذلك]داريا –دارين  –راشيا، دار  –راشني  –) رأس(
. مهملة] سيناً [وليس ] شني[هو ) (قد يأيت البعض ليقول أّن حرف 

ش أم [، فكيف ميكننا تقرير إن كان يلفظ ]شيناً أو سيناً مهملة[ميكن قراءته : نقول
[يقول ابن جين]. س جنوب  أهل تل آفس، فنجد أّن ]العربة بالنطق ال باخلط: 

آفس وليس آفش، وكذلك لدينا ) يلفظونه(حلب، وقبل اكتشاف النقش ينطقونه 
ا كتبت اسم سردينيا  ّ نقش آخر ورد يف هذا الكتاب وهو نقش سردينيا، فنجد أ

 ):(بنفس احلرف 

  
  ن   د  ر   س                                 

  ].سردينيا وليس شردينيا[جلزيرة سردينيا هو ) اللفظ(وكذلك جند أّن تواتر النطق 
عربة بالنطق ال لفا] (شور[وليس ] سور[ش آفس هو يف نق] سور[إذن لفظ 

ل يف مدرسة األمساء خفهو يد) مبعىن األسوار(وأّما تفسري كلمة سوريا ). باخلط
ري دجلة نابع الطبيعية واألمساء العسكرية أيضاً، حيث سوريا مسّورة من الشمال مب

                                            
واحلــــــرف الصــــــويت يف النقـــــوش القدميــــــة اآلراميــــــة  ســـــور،= ر  + س] = ) [١(

 . والكنعانية ال يُكتب
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ري جيحان وسيحان، و )١()طورورس(الطور والفرات، مث جبال  من الشرق ، ّمث 
. ري دجلة والفرات، ومن الغرب البحر املتوسط، ومن اجلنوب صحراء النفوذ

واستبداهلا ] اجلمهورية العربية السورية[فلماذا ُيصّر البعض على إلغاء اسم 
فرغم ما يف اإللغاء نوع من الالموضوعية ألهداف فكرية . ؟]اجلمهورية السورية[بـ

نرجو من العلماء . وريا اسم عريب آرامي قدمياستعمارية، ورغم ذلك، فإّن اسم س
  .واملفكرين األكراد املنصفني األخذ يف ذلك

 

  
  الّدولة العربّية اآلشورية

   The Times Concise Atlas Of World History, P. 20: المرجع
  ١٧العربي اإلسالمي، شوقي أبو خليل، دار الفكر، ص  التاريخوأطلس 

                                            
ــة، ُأضــيفت  os) = وس(إّن ) ١( طــورورس، مثــل = وس ) جبــل(إىل كلمــة طــور اليوناني

ان بــــدون أمــــ) اُألجاريتيـــة(جبـــال األمــــانوس، فنجـــد االســــم يف الكنعانيـــة األجريتيــــة 
)os .( راجــع القــاموس األجــارييت يف كتــاب مالمــح يف فقــه اللهجــات العربيــات مــن

أمــان، =  amn: ٥٠٨األكاديــة والكنعانيــة وحــىت الســبئية والعدنانيــة للمؤلــف، ص 
 ,.Gordon Curus H/: ٢٢٦/الكلمـة  Gordonتعـين جبـال األمـانوس لـدى 

Ugaritic Text Book, Roma, 1965 
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امتّدت هذه اإلمرباطوريّة العربّية العموريّة للمرة الثّانية وحكمت مصر يف النصف 
.(١)األخري من القرن السابع قبل امليالد 
 

  
  لكة بابل الحديثةمم

  . ١٨العربي اإلسالمي، ص  التاريخأطلس : المرجع
  .في مد الحدود حتى يثرب مع زيادة للمؤّلف

دومة  واّتخذ، )المدينة المنّورة(ثبت أّن نبو نيد الملك العربي اآلرامي الكلداني وصل يثرب 

  .الجندل عاصمة له، وترك ابنه حاكماً ببابل

                                            
اعتـىن مبسـّالت حـني عودتـه للعـراق م إىل مصـر و .ق ٦٦٦ سـنةنبال  وصل آشور با) ١(

مــا، و ســييت األّول ورعمســيس الثّــاين  الــيت جلبهــا ســلفه ســني حريــب مــن أون حمبــًة 
حممـد أمـني زكـي  يظـنّ ، والـيت )شـرق املوصـل اليـوم(إىل نينوى ) املطريّة شرق القاهرة(

ا أراٍض كرديّة ّ   .بك أ
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-يني وخاصة امللوك العرب اآلراميني الكلدانيني نبوبعض احلكام مع امليد تعاون
 )١(ند- آخر ملوكهم وهو نبوحكم يف بعض األحيان وامتد  اً ند وكان احلكم مشرتك

  .)املنّورةاملدينة (وصل يثرب  حّىت 

 

  
  للمنطقة) األخميني(الحكم الفارسي 

  The Times Concise Atlas Of World History, P. 17: المرجع
  ١٩العربي اإلسالمي، ص  التاريخوأطلس 

ة هجذوا اللّ أّن احلكام الفرس اختّ ، ّية يف احلكمغري العرب احلقبةمن ظواهر هذه 
ر  )٢(الفارسية اإلمخينية مرباطوريّةاآلرامّية لغة رمسية يف كافة أحناء اإل املمتدة من 

مشال شرق (وحىت أسوان جنوب مصر وحىت تراقيا ) ليوموسط باكستان ا(السند 

                                            
 .نيب: هر يف أهله، ومنها كلمةتعين السيد الظا: نبو) ١(
توفيق سليمان، دار : ناظم اجلندي، مراجعة: دوّبون سومري، اآلراميون، تعريب) ٢(

  .١٨٩، ص ١األماين، طرطوس، ط

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٩١  - 
 

اللهجة  إمبراطوريّة: الفارسية األمخينية بـ  قبةيف أوروبا وُمسّيت هذه احل) بالد اإلغريق
الفارسّية بالعربّية اآلرامّية،  احلقبةحيث ُكِتَب القانون املصري خالل . اآلرامّية

وذلك ) األوسطا[( )أفستا(وستا املعروف باألالزرداشيت وكذلك الكتاب املقدس 
تعين  احلقبةوكانت كلمة فرس يف هذه . ُكِتَب باآلرامية  )١(]حسب اللفظ اليزيدي

اليت  ) من كنعانية وآرامية ونبطية ومصرية(مجيع الشعوب الفارسية وغري الفارسية 
ي األسطول الكنعاين يف البحر املتوسط فقد مسُّ كانت حتت السيطرة الفارسية، 

يف / ٣/راجع حواشي امللحق  .ل الفارسي حسب املؤرخني رغم أّنه كنعاينباألسطو 
  ).كورداخ: اسم(

 
  :هذا العصر إىل ثالث فرتات ويقسم

   :م.ق ٣٢٣-  ٣٣٤") ١
ّيًا من فقد كان أمم، حقبة حكم اإلسكندر األممية خمالفًا رأي أستاذه أرسطو

خالل تصرفاته أثناء الفتح من خالل معاملته للشعوب وهذا ما جعل قّواده 
  .)٢()أي مل يكن عنصرياً إغريقياً (دليًال على أممّيته / ٢٦/وهناك. حيقدون عليه

  

                                            
  .٧١، ص١، ط١٩٩٥دار احلوار، دمشق،  اجلراد، اليزيدية واليزيديون، فخل )١(
جت قبيسي، حضارة واحدة أم حضارات يف الوطن الع )٢( ريب القدمي، حممد 

س . ز. أ -١: مراجعها. ١٠٦-١٠٤، ص ص ٢٠٠٨دار مشأل، 
روسي بيري، مدينة إيزيس  -٢. شيفمان، جمتمع أجاريت، دار األجبدية للنشر

التاريخ احلقيقي للعرب، ترمجة فريد جحا، وزارة التعليم العايل، دمشق، 
  .١٩٩٤مفيد رائف العابد، تاريخ اإلغريق، جامعة دمشق،  -٣. ١٩٨٠
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   :م.ق ١٦٧- ٣٢٣") ٢
حقبة حكم خلفاء اإلسكندر املقدوين الذين أبقوا ثقافة ولغة الشعوب احملكومة 

، والكنعانية والنبطية على ما هي عليه وأّمهها اللغات احمللية والّدين وخاصة اآلرامّية
لكّنهم أزالوا احلكام احملليني الذين عينهم اإلسكندر وحكموا حكمًا مباشرًا واستغنوا 

  .كما سنرى] الكورداخ[يف هذه احلقبة ورد ذكر . عن أبناء الشعوب اخلاضعة هلم
  : م.ق ٦٤- ١٦٧") ٣

/ دافين(يف احتفاالت دفنا ) زمن أنطيوخس الرابع(حقبة فرض األغرقة   (
أنطاكية ومقاومتها من الشعوب احملكومة وخاصة الكنعانيون واآلراميون واألنباط 
ومتّثلتا بفرض الّلغة اليونانية، والّديانة اليونانية، والعادات االجتماعية، فقام العرب 

  .)١(رأسهم العرب األنباطوعلى  ،مبقاومة هذه األغرقة
ه أنّ ى ذلك وجتلّ  )٢()ميديا( كورداخ يف جبال زغروسوألول مرة يظهر معنا اسم   لكنْ 
بثورة ضد ) مولون(ى اده املسمّ قام أحد قوّ  الثّالث نطيوخسأم وزمن .ق ٢٢٣يف سنة 

                                            
)١(     باحملافظة ) رأس حربة(كان العرب األنباط والعرب اآلراميون

م .ق ٨٦فقد هزم األنباط بقيادة احلارث الثّالث سنة . على عروبة املنطقة
يف معركة مؤتة جنوب شرق ) أنطيوخس الثّاين عشر(امللك اإلغريقي السلوقي 

زمية  البحر امليت واستطاع احلارث قتل أنطيوخس الثّاين عشر وُمين اإلغريق 
م وقبل دخول الرومان لسوريّا استطاع مشسي غرام قتل .ق ٦٤ّمث سنة . نكراء

انطيوخس الثّالث عشر باالتفاق مع بوميب الروماين، لكّن بوميب مل يوِف بوعده 
. إلعطاء العرب حقوقهم، فقام لوقا سبطيم الكنعاين بقتل بوميب يف مصر

  .من حيث الوعود) سه بني اإلنكليز والشريف حسنيوكأّن الّتاريخ يعيد نف(
 ].كوردش[وردت يف كتاب الدكتور مفيد العابد ) ٢(
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يف منطقة ما  هكقوى ضد مليك  )Kurdish(بالكورديش ه استعان أنّ مليكه وظهر بالوثائق 
وال نعلم ، ]٢٢٥+٢٢١ص ص مفيد العابد، تاريخ اإلغريق، ) [ايران اليوم(وراء دجلة 

قائده مولون وقضى عليه  الثّالث نطيوخسأوَهزَم  .أم ال الكورديشكان األكراد هم   إنْ 
وتراجعت قوى مولون إىل أواسط إيران فيما يعرف بامسها اجلغرايف ميديا، نعم ميديا هو 

  XENEPHONم يف كتابات .رابع قاسم كورداخ ظهر بالقرن ال أنّ وقيل . اسم جغرايف
سنأيت إىل ذلك . كان اسم كورداخ يقابل الكرد أم ال  ال نعلم إنْ  :نعيد فنقول. كسينيفون
، وهنا نساير ما جاء يف الكتابات /كورداخ/املعنون باسم / ٣/يف امللحق  فيما بعد

د عند  وال بّد من اإلشارة يف هذه العجالة أّن االسم الذي ور . الالحقة لكسينيفون
  .)١(وليس كورداخ)] كابسوكسول( Kapsouxol[كسينيفون هو 

ائيًا بعد هذا  القرن  حّىت ) ميديا(ومنطقتهم  الّتاريخيغيب معنا اسم كورداخ 
وحىت القرن العاشر ميالدي ليس لدينا تواجد  الّتاريخأي منذ فجر  .العاشر امليالدي

  .بالد الشام سوريّاية الصغرى أو أو وجود السم كرد أو كورداخ يف عراق اليوم أو آس
بل . ميالدية مل يذكر كلمة كرد يف املنطقة ٣٩٢م وحىت .ق ٦٤يف العصر الروماين 

 حّىت ونصيبني وماردين  الّرهاو  أنطاكيةه زار نّ سبطيم سفري بالعريب أل اإلمرباطوري مسّ 
ه زار احلضر أنّ علمًا  )٢()Septimos Siverus Arabicus( قطع دجلة فسميّ 

                                            
. لريخ، دراسات حول األكراد وأسالفهم اخلالديني الشماليني، ترمجة د. ب) ١(

   ./٢/احلاشية ، ١٣، ص ٢٠٠٠، ١عبدي حاج، ط
)٢(Rene Cagnat, Cours d'Epigraphie Latine, Quatrieme Edition, 

Paris, P. 206. Septimius Severus Arabicus 195 A.C. . العادة
لدى األباطرة أْن بأخذوا ألقاب البالد اليت وطأت أقدامهم أرضها، فهنا كلمة 

 !، إّمنا تدل على أّن األرض )ولو كان كذلك(عريب ال تدل على أنّه عريب 
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مشال بغداد ومل يأت للجنوب ومل ) العرب: عربايا تعين(اصمة دولة عربايا اآلرامية ع
ّ ب تفَ رِ عُ  سوريّاومشال  تركّياجنوب أّن أي  .يزر تدمر اية القرن عربي اأ   ./م٢/ة يف 

 – ٣٩٢أي من سنة ) املعروف بالعصر البيزنطي(ويف العصر املسيحي الروماين 
بل املسيحيون العرب السريان ذوي األصول ، يف املنطقةمل جند كرديًا مسيحيًا  ٦٣٢
طور (هم أصحاب هذه األرض ، )حيث منهم تغلب وطيّ (والعدنانية  اآلرامّية العربّية

  .أي مبا يعرف كردستان اليوم ،إىل جانب العرب املسلمني) عابدين ومنابع دجلة والفرات

 
مـا بـني النهـرين حسـب الكتابـات اإلغريقيـة (ومن األمهّية مبكان أْن نشري بـأّن العـراق 

ــة مــا بــني ) والرومانيــة ــاً، كانــت حتــوي ثــالث ممالــك ) م ٢٣٥ –م .ق ٥٠(يف احلقب تقريب
  :املمالك هيوهذه ). روماين/ فارسي (عربّية ذات استقالل كامل عريب باعرتاف 

       وعاصمتها مدينة احلضر مشال بغداد ويف وادي الثرثار : مملكة عربايا - ١
 ).م ٢٣٥ –م .ق ٥٠(
ري الزاب األعلى والزاب األدىن، وعاصمتها  :مملكة حد زاب -٢  .ربيلإبني 
ــر اخللــيج حــّىت جنــوب بغــداد  :مملكــة ميســان -٣ ، وعاصــمتها جزيــرة ميســان يف 

.)١(لعرب، وقريبة من اخلليجدجلة، قبل شّط ا 

                                                                                                     
م سفري مل تطأ قدماه ومن اهلام أْن نشري أّن سبطي. اليت وطأها هي عربية"

، بل من إنطاكية والرها مشال العراق، شبه الجزيرة العربية وال حتى تدمر
 .لذلك ّمسي بالعريب نسبًة هلذه األرض اليت تقع اليوم جنوب تركيا ومشال العراق

نعم مملكة ميسان . ٤١٥ص  ترمجة غري منشورة، ديو كاسيوس، تاريخ الرومان،) ١(
ــــــر هالكويــــــت وعاصــــــمت: مثــــــل وعاصــــــمتها جزيــــــرة ميســــــان، ا الكويــــــت، اجلزائ

 .وعاصمتها اجلزائر
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  ) م ٢٣٥ –م .ق ٥٠( الممالك العربية اآلرامية في العراق خالل الحكم الروماني 

  .بما يُعرف اليوم بأرض كردستان
دار طالس،  –حضارة واحدة أم حضارات في الوطن العربي القديم، دار شمأل : راجع كتابنا

  .١٣٥ – ١٣١، ص ص ٢٠٠٨، ١ط
  .، مع قراءات عن ممالك حد زاب وميسان للمؤّلف٢٤العربي اإلسالمي، ص  ريخالتاأطلس : المرجع

. )١(»العــرب«باللهجــة العربّيــة اآلرامّيــة تعـين » عربايــا«وال ننسـى أّن اســم 
  كالُفرس واإلغريق (حني دخول الغريب للمنطقة

  .لتمييز أنفسهم) والرومان
  :ةالّتاليُعجالة، ال بّد لنا من إظهار احلقائق ورغم هذه ال

                                            
= يـن + عـرب [باللهجة العربّية اآلرامّية يف حالة النكرة هو » عرب«مجع كلمة ) ١(

األلـــف بـــآخر ] ا [ ، ويف حالـــة التعريـــف نضـــيف أداة التعريـــف اآلراميـــة ]عـــربني
فتصـــبح ) لهـــاتزي(، لكـــّن ألـــف التعريـــف تأكـــل النـــون ]عربينـــا[الكلمـــة فتصـــبح 

= حصـبني = حصب [، ]راشّيا= راشني = راش : [، مثل]العرب[أي ] عربايا[
  ].قدسّيا= قدسني = قدس [، ]حاصبّيا
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ذو األم العربيـــة الكنعانيــــة مبنـــع قــــوات » تراجـــان«لقـــد قـــام اإلمرباطــــور  -١
ضــت آنــذاك ممالــك عربّيــة آرامّيــة هــي  :الُفــرس مــن الــدخول للعــراق، و

ـري الـزاب األعلـى » حد زاب«مشال بغداد، ومملكة » عربايا«[ مابني 
 .]يف اجلنوب» ميسان«والزاب األدىن، ومملكة 

اإلغريقيّـــــة الرومانيّـــــة  حقبـــــةنشـــــري أّن عـــــامل الكالســـــيكيّات لل أنْ وال بـــــّد لنـــــا 
يتساءل عن أسباب الفرحـة العارمـة الـيت عّمـت أهـايل العـراق » روستفت زف«

  .)١(، وال جيد جواباً هلذا)م ١١٦ – ١١٥( سنةهلا » تراجان«حني زيارة 
كــانوا يهتّمــون بالنســب واألنســاب   إّن العــرب منــذ غــابر األزمــان: نقــول

ــــــة [ ــــــه » رينيــــــه دّســــــو«حســــــب مقول العــــــرب يف ســــــوريا قبــــــل (يف كتاب
ويـــزول هـــذا االســـتغراب والعجـــب هلـــذه الفرحـــة العارمـــة . )٢()]اإلســـالم

ــة » تراجــان«حــني نعلــم أّن  متامــاً كمــا كانــت [كانــت أّمــه عربّيــة كنعانّي
» إســبانيا«دلس حـني دخــل املغـرب واألنــ» عبــد الـرمحن الــداخل«والـدة 

]. أيضـاً » أمازيغيّـة«لوحده، وكان سّر ذلـك أّن والدتـه هـي عربّيـة بربريّـة 
يف لبنــان » اإليطــورّيني«هــو أول مــن أدخــل العــرب » تراجــان«كمــا أّن 

  .)٣(يف دائرة االهتمامات اإلمرباطوريّة» بعلبك«
ذي األبـــوين الكنعـــانّيني أنّـــه مـــنح » مـــرقس أور ئيـــل«مـــن أهـــم أعمـــال  -٢

ملـك بـدًال مـن [استقالًال كامًال وبدأ حّكامها يأخذون لقب » اعرباي«
 )]:أي أمري(مار 

                                            
  .٤٢٢+  ٤٢١روستفت زف، ص ص ) ١(
  .٢٢، ص ١٩٨٥، ٢دوّسو رينيه، العرب يف سوريا قبل اإلسالم، دار احلداثة، ط) ٢(
  .٣٥٠ – ٣٤٩روستفت زف، ص ص ) ٣(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٩٧  - 
 

  
    )م ٨٥ –م .ق ٥٠(عربايا 

     

 )١(مير –مار 
  )بمعنى أمير(

  )٩٦-٨١(دوميتان  ·  ١٠٥-٨٥  ناشر يهب
  )٩٨-٩٦(نرفا  ·

  استقبله نصر بفرحة عارمة، )١١٧- ٩٨(تراجان   ١١٥- ١٠٥  ورد  مار

  )١٣٨-١١٧(هادريان  ·  ١٢٥- ١١٥  نصر  مار

  ُضّمت إلى تدمر الهادريانيّة) ١٣٦- ١٢٥(
  من النهرين وُضّمت لتدمر) ١١٧( سنةانسحب هادريان 

  ) ١٣٨-١١٧(هادريان 
  تدمر الهادريانيّة

  ٢نشر يهب   مار
  عاد زمن هادريان

  )م١٣٨(زمن هادريان الذي مات سنة   ١٤٥- ١٣٦
هادريان أعاد اإلستقالل لعربايا وفصلها عن  أنّ 

  ١٥٤- ١٤٦  معن  مار  تدمر الهادريانيّة قبل سنتين من وفاته

  )١٦١ – ١٣٨) (التقي(أنطونيوس بيوس  ·  ١٥٨ – ١٥٥  ول جيش  مار

قائـد اإلمبراطـور مـرقس (وهـو ) ١٦٦- ١٥٨(أفيد قاسـي الـذي قاتـل وصـد البـارثيّين 
  .وأعاد الحكم العربي إليها) ١٦٦- ١٦٥(، وكانت المعركة )أور ئيل

  )١٦٦-١٥٨) (وجود فارسي(

 سنوات ٣قبل وفاة بيوس بـ 
 )١٦٦- ١٦٥(مرقس أور ئيل وأفيد قاسي  ·
  )١٨٠-١٦١(مرقس أور ئيل  ·

  لُقَِّب ملك زمن مرقس أور ئيل وبعد رّد الُفرس ·  ١٩٠- ١٦٦  سين طروق  الملك

  )١٩٢-١٨٠) (كومودوس(ُكُمْد  ·  ٢٠٠- ١٩٠  عبد سميّا  الملك

التي حكمت روما ) العاربة(األسرة السبطيّة العربيّة 
بقيادة الرواقي المذهب سبطيم ) ٢٣٥- ١٩٣(

  )٢١١- ١٩٣(سفير 
  ٢٤٢- ٢٠٠ازدهار   ٢سين طروق   الملك

  وخاّصة زمن سبطيم سفير

  )م ٢٣٥(بدء الفوضى في روما بعد   )م ٢٤١(تدّخل فارسي بعد 

                                            
جاء يف القرآن الكرمي، يف . سّيد - أمري : اسٌم عريبٌّ آراميٌّ أصيل، تعين: ومري ومري ) ١(

;Λ /:٦/سورة الّنجم، اآلية    :   9Κومن صفات ). ذو قّوة فاستوى: (، أي
أتت للفصحى  مثّ . سّيد: تعين) مار مارون(، و)سّيدة(مرا : السيد القوّة، ومنها كلمة

 .أمري= مري + أ : فأصبحت) أ(بعد السابقة األجريتية 
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» عربايــا«لتمثــال الوحيــد الــذي ُوجــد يف ُنشــري أّن ا أنْ ومــن اهلــام أيضــاً 
  .)١(»تراجان«لغري أهل احلضر، كان متثاًال لرأس ) مدينة احلضر(

    
سيبتيميوس (» سبطيم سفري«من أهم أعمال اإلمرباطور العريب الكنعاين  - ٣

، وهذا )الذي تعتّز به روما اليوم(، هو التحضري للقانون الروماين )سيفرييوس
» ألبيان«: هلماأوّ : قيهني من فقهاء القانون العربالقانون الذي وضعه ف

 .العريب اآلرامي من محص» بابنيان«: العريب الكنعاين من صور، وثانيهما
من أتباع املدرسة الفلسفّية » بابنيان«و» ألبيان«و» سبطيم سفري«وكان 

هذا القانون الذي استمّر وضعه  .)٢(»زينون الكنعاين«الرواقّية لصاحبها 

                                            
فؤاد سفر وحممد علي مصطفى، احلضـر مدينـة الشـمس، وزارة اإلعـالم، مديريـة ) ١(

  .٧١، شكل ١٠٣اآلثار العاّمة، بغداد، ص 
  :كان يوجد آنذاك ثالث مدارس فلسفّية) ٢(

  .يف وقتنا احلاضر» اهليبّيني«، ونشّبهها مبدرسة حياة »الكلبّية«املدرسة ") ١
  .اآلن» Gypsy –النَـَوْر «ونشّبهها مبدرسة حياة : »ةاألبيقوريّ «املدرسة ") ٢
ـــٍن مـــن األديـــان[ونســـتطيع أْن نشـــّبهها بــــ: »الرواقيّـــة«املدرســـة ") ٣ ، حيـــث ]دي

ـــاع هـــذه املدرســـة . تـــدعو للعمـــل والصـــدق وفـــرض احملّرمـــات وكـــان مـــن أهـــم أتب
يســّمى ) صــويف(ولــه كتــاب » مــرقس أور ئيــل«: ُكــال مــن» الرواقيّــة«الفلســفّية 

                                .»سبطيم سفري«، وكذلك ]التأّمالت[
. ١٤٧ – ١٤٥عيســى اليــازجي، مــآثر ســوريا يف العصــر الرومــاين، ص ص : انظــر

ــة: وكـــذلك ـــون العـــرب يف اإلمرباطوريّـ جـــت قبيســـي، الكنعـــانّيون واآلرامّي  !حممـــد 
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، يف سنةب» سبطيم سفري«، وانتهى وطُبَِّق بعد وفاة سنةً ثين عشر زُهاء ا
  .»كركالّ «وُمسَِّي بقانون » كركالّ «زمن 

  ).م ٢٧٦ –م .ق ٤٠(غريب مملكة عربايا ومملكة ميسان  :مملكة تدمر - ٤
  :تدمر ألسباب سياسّية منها لكةنشأت مم

 مرباطوريّةاط لإلوذلك بضّم دولة األنب أفول دولة األنباط وعاصمتها البرتاء -١
ماً، وذلك بسبب خؤولة تراجان العريب الكنعاين لْ م سِ  ١٠٦ سنةالرومانّية 

 .)١(من ناحية والدته، وحّب العرب له
تدمر  - )٢(ذو األبوين العربيني الكنعانيني من إسبانيا - منح هادريان  -٢

ملك [بـ يةيف الّنقوش العربية اآلرامية التدمر ] أذينة[حكمّا ذاتّياّ، حّىت ُمسَّي 
 ). ملك امللوك: (، أي]ملوكا

وأّما منح هادريان لتدمر حكمًا ذاتّياً، فهي السياسة اإلسرتاتيجّية اليت وضعها 
، وكان قد سبقه يف هذه السياسة البارثينيالرومانّية جتاه  مرباطوريّةللّدفاع عن اإل

 .اإلمرباطور تراجان يف والية البوسفور حني منحها حكماً ذاتّياً 
ا خارج  عل كردستان ى كلِّ حال، موضوع تدمر ليس هاّمًا يف هذه الدراسة كو

ر الفرات املتخّيلة، ا غرب  ا كرديّة كو ّ  أنْ لكن ال بّد لنا  .وال يعتربها البعض أ

                                                                                                     
ـــة، دار مشـــأل، دمشـــق، ص ص " ـــ: وكـــذلك .١٤٢ – ١٤٠الرومانّي  دينصـــدر ال

الذي يسّمي الفلسفة الرواقية باملدرسـة اإلشـراقية، ومسّـى أهلهـا ) م١٦٤٠(الشريازي 
م حكماء أصحاب نقـاوة األذواق وأهـل اإلشـراق ّ احلكمـة املتعاليـة، : (لـه كتـاب. أ

  .١٣، ص )أ(، إيران، قم، ج )يف األسفار العقلية األربعة
  .١٧٠ اإلمرباطوريّة الرومانية، ص الكنعانّيون واآلرامّيون العرب يف: راجع كتابنا) ١(
  .١٧٣املرجع نفسه، ص ) ٢(
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، كان واضحًا حسب ُنشري أّن توّضع بين ربيعة مشال العراق، وبين مضر مشال سوريا
  :ةالّتالياخلريطة 

  
  التدمرية ولةالدّ خريط 

  ويظهر فيها توّضع بني ربيعة، وبني مضر، قبل اإلسالم
  .٢٦العربي اإلسالمي، شوقي أبو خليل، ص  التاريخأطلس : المرجع

 
والسيطرة عليها من قبل  حد زاب وعربايا وميسان يف العراق،: بعد انتهاء ممالك

انتهاء مملكة تدمر وملكتها زّنوبيا يف بالد الشام والسيطرة  وبعد .م ٢٤١ سنةالفرس 
يف املنطقة دولتان عربيتان ضعيفتان  ظهرت .)١(م ٢٧٢ سنةعليها من قبل الرومان 

                                            
 -١:هيـــــم قّســــم اإلمرباطــــور ثيودوســـــيوس اإلمرباطوريــــة بــــني ولد ٣٩٣يف ســــنة ) ١(

 -٢. وأخــــذ اجلـــــزء الشــــرقي مــــن اإلمرباطوريـــــة وعاصــــمتها بيزنطـــــة: أركاســــيوس
وهكـذا . وأخذ اجلـزء الغـريب مـن اإلمرباطوريـة وعاصـمتها رومـا: هونوريوس األول

م، ومنـذ هـذا العـام  ٣٩٥بقيت بالد الشام لبيزنطة بعد موت ثيودوسيوس سـنة 
م، أصـبحت املنطقــة للدولــة البيزنطيــة الــيت جعلــت الــدين املســيحي الــدين  ٣٩٥

ومنهـا معبـد حـدد . الوحيد املعرتف فيه، وُحوِّلت كافّـة املعابـد الوثنيـة إىل كنـائس
  .م ٣٩٥ة سنة يف دمشق، فقد ُحوِّل إىل كنيس) جوبيرت(
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فأّما الغساسنة فكانوا على شبه استقالل ذايت . دولة الغساسنة، ودولة املناذرة: مها
  .شبه استقالل ذايت تابعني لفارستابعني لروما، وأّما دولة املناذرة فكانوا على 

القرن الثاين قبل (ال ميكننا حتديده بدّقة  نٍ ، أو ما قبلها، بزمقبةويف هذه احل
قامت قبيلة قريش العدنانية  ،)راجع التفصيالت يف احلاشية( )١()امليالد تقريباً 

  .باهلجرة إىل مّكة، واستلمت مّكة من قبيلة جرهم

                                            
  :قريش جاءت من الشمال ومل تأِت من اجلنوب لألسباب الّتالية - أ) ١(

 .قريش عدنانية، وبين ربيعة وبين بكر وُمضر عدنانيون بقوا يف العراق وبالد الشام - ١
٪، بينما ٩١٪، وبالكنعانية ٨٦إّن العربية الفصحى ترتبط باآلرامية  -٢

أيب [واسم ] حمّمد[اسم  كما أنّ . ٪٦٠ارتباطها باحلمريية هو حبدود 
 .وجدناه يف أجريت] أبو ياسر[، و]ذرّ 

أمساء األشهر القمرية ذات دالالت مناخّية واضحة، وهي متوّفرة يف  -٣
راجع حبث املعجم األجرييت واألشهر . (بالد الشام أكثر منها يف احلجاز

 ).احلقبة األجريتية الكنعانية: يف هذا الكتاب حتت عنوان
، فهو تقديري )مّكة املكرّمة(لفرتة اليت استلمت فيها قريش من جرهم أّما تقدير ا - ب

شوقي : املرجع[َجّد / ٢٢/الذي رواه حىت عدنان فُهم  rأساسه نسب الرسول 
)]. rنسب الرسول ( ١٦٣أبو خليل، أطلس التاريخ العريب اإلسالمي، ص 

 : إذن. سنة/ ٣٣/واملعروف علميًا أّن املّدة الوسطيّة بني جيل وجيل هو حبدود 
م، إذن تاريخ  ٥٧٠كان سنة   rومولد الرسول . سنة ٧٢٦=  ٢٢×  ٣٣

  .  م  أي يف القرن الثاين قبل امليالد.ق ١٥٦=  ٥٧٠ – ٧٢٦: عدنان
  ! .كالٌم عليه الكثري من املآخذ، لكْن هذا ما هو متيّسر لنا من النّاحية العلمية
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ف حىت البعثة النبوية وظهور اإلسالم، وبدأ حترير حاهلم من الضع لىوبقي العرب ع
مبا فيها مصائف (األراضي العربية أوًال كالعراق وبالد الشام ومصر، ّمث بالد فارس 

  .tاخلطاب زمن اخلليفة الراشدي عمر بن ) األكراد ومشاتيهم

  
  خريط الغساسنة والمناذرة قبيل ظهور اإلسالم

  . ١٩٧، ص٢٠٠٢قبل اإلسالم، دمشق،  سهام دعدوش، تاريخ العرب: المرجع
 

                                                                                                     
ُوجدت آثاره األوىل يف ) يشالذي استعملته قر (إّن حرف اجلزم العدناين  - ج"

، بل يف حدود سوريا )سنأيت على ذكرها يف فقرة املشكلة الكربى(بالد الشام 
كم / ٧٠/وأقدم نقش هلذا احلرف ُوجد يف شرق دمشق ). سايكس بيكو(

مخسة نقوش (مبنطقة تُسّمى النّمارة، وُعرف النقش باسم نقش امرؤ القيس 
لذلك فقد ّمت لنا تفسري ). يف هذا الكتاب احبث عنها يف فقرة املشكلة الكربى

) أي يكتبون(إىل مجاعة يؤلّفون  rاحلديث الشريف حينما دخل الرسول 
أي أّن الرسول الكرمي  .طوىب للشام: إىل أعماهلم وقال rالقرآن، فنظر الرسول 

r  كان على اّطالع وعلٍم تارخيي سليم، وعن مكان ومنشأ هذا اخلط.  
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#+  

 

 
 

 
بين ربيعة كانوا يف مشال العراق قبل  أنّ نشري  ام أنْ من اهلنكّرر ونقول أّنه 

مضر كانوا يف الرقة  أنّ و  ،وبين بكر كانوا يف ديار بكر قبل اإلسالم ،اإلسالم
أبناء (هم عدنانيون ] ومضر بين ربيعة وبين بكر[ثالثة وهؤالء ال ،قبل اإلسالم

 إحدى بأنّ نشري  لنا أنْ  ال بدّ ويف هذا السياق . مع قريش العدنانية) ةعموم
بل قالغساين أمري غوطة دمشق  ّمشركانت للحارث بن  rرسائل الرسول 

اء روا أبنمل يكونوا غزاة بل حرّ ) العرب املسلمني العدنانيني إنّ نعم ( اإلسالم
م يف بالد الشام ومشال العراق وجنوب  ّمث حّرروا الفرس  ).اليوم( تركّياجلد

ال إله إّال اهللا، وأّن حممدًا رسول اهللا، : مبقولة) إيران(واألكراد يف جبال زاغروس 
  .لكم ما لنا، وعليكم ما علينا: مثّ 

  :وهنا نثبت ما ورد يف كتاب معجم احلضارات السامّية

 نطقة من اجلزيرة السورية تقع يف اجلنوب من ديار بكر، والشرق م
كانت تضّم منطقة اخلابور والدجلة األوسط حّىت تكريت والسهول . من ديار مضر

أهّم . الواقعة بني اخلابور والدجلة، وتشّكل اجلزيرة السوريّة احلالّية القسم األكرب منها
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ا اليت ) أي جزيرة بوطان( )١(ة ابن عمرماردين، ورأس العني، ونصيبني، وجزير : مد
  .يالد، وغّريوا امسهاسكنها األكراد يف القرن السابع عشر امليالدي، وليس قبل امل

  مقاطعة كانت تقع مشال اجلزيرة السوريّة يف حوض الدجلة، وكانت
ا آمد ا. قاعد   .)٢()أي يف تركّيا اليوم(ميا فارقني، وأرزن : وأهّم مد

  ا تقع يف الغرب من ديار ربيعة، أي ّ وردت يف تعريف ديار ربيعة أ
  .يف منطقة الرّقة

إّن عروبة املنطقة يف الّتاريخ القدمي واضحة جلية وممّا يثبت عروبة املنطقة يف 
ونعيد، (، على جنوب تركّيا اليوم) بالد العرب(العصر الروماين هو إطالق اسم 

فقد كان من عادة األباطرة الرومان إذا زاروا منطقة ما  ،)ويف اإلعادة إفادة
) ARABICUS(فقد ّمسى سبطيم سفري وابنه كركال بالعريب : يأخذون امسها

ما سارا من  قطعا  حّىت ، إىل ماردين، فنصيبني، الّرهاإىل منبج، إىل  أنطاكيةألّ
، فسّميا )امّيةعاصمة مملكة عربايا العربّية اآلر (ر دجلة ّمث عادا إىل احلضر 

ا] العريب[نفسيهما  انظر اخلريطة هذا من أعوام . نسبًة إىل األرض اليت مّرا 
ومل يثبت أّن سبطيم زار تدمر أو خالفها، بل زار الشمال ). م ٢١٧ – ١٩٦(

نعم، جنوب تركّيا، ومشال سوريّا، والعراق، . أنطاكيةّمث عاد من نفس الطريق إىل 
  .هذه األراضي كانت عربّية أيضاً ، كّل )م ٢١٧ – ١٩٣( سنة

 
 

                                            
عّبودي، معجم احلضارات السامّية، جروس برس، طرابلس، لبنان، . هنري س) ١(

 .٤٠٧، ص ١٩٩١، ٢ط
  .نفسها الصفحةاملرجع نفسه، ) ٢(
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 )للمؤّلف(في المنطقة العربية ] م ٢١٧ – ١٩٤) [كرك اهللا(خط سير سبطيم سفير وابنه كركالّ 

  :فقد جاء يف النقوش
1- Septimius Severus Arabicus (سيبتميوس سيفريوس أرابيكوس) 

  :ركال املسمى بأسيانكذلك ابنه ك
2- Bassianus Antoninus Arabicus (بأسيانوس أنطونينوس أرابيكوس) 

جند بعض األكراد يرمسون خريطة تارخيية لكردستان  وتشويهًا للحقيقة: أّما اآلن
  :)كم  ٤مشال حلب (الكويت وتنتهي خبليج إسكندرون  من األهواز جتاهتبدأ 
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حيث أكثر . ل ونتائج هذا التزويرفإىل أين حنن ماضون، وهل نعرف عقابي
األكراد مقتنعني أّن هذه األرض أرضهم فكيف نذب البالء، نعم إنّه بالء سيؤدي 

الظلم وإيقاف الفتنة القاتلة بني العرب  إىل كوارث إْن مل يقم املثقفون األكراد يف ردّ 
  .من أخذ عنهحممد أمني زكي بك و املرحوم واألكراد واليت سببها 

[)١(سهيل زكار. العريب اإلسالمي يقول د وبعد الفتح   ه مل جيد امسًا أليّ إنّ : 
  ]. عزله مثّ نه اخلليفة العباسي على قلعة كركوك يف القرن التاسع امليالدي عيّ  إالّ كردي 

العرب غابوا عن الساحة السياسية بعد غزو  أنّ وبعد القرن احلادي عشر وجدنا 
عماد الدين زنكي  القادة األتراكلصليبية فقام باحلروب ا) فيما دعاه الغربيون(الفرجنة 

ينسب صالح الدين  أنّ ولو (بقيادة صالح الدين األيويب  مثّ وابنه نور الدين زنكي 
ولكْن ال  ننسى أّن الزنكيني واأليوبيني  .وهذا أمر سنأيت إليه فيما بعد) نفسه للعرب

، وَقِدموا )أكراد العربأكراد فارس، و (اعتمدوا على بعض القادة العسكريني األكراد 
نعم قام هؤالء بتحرير  .وهذا ما نسمّيه باهلجرة الّصغرى لألكراد. إىل األرض العربية

  .ة ثانيةمرّ  العربّيةاألرض 

 
وكالمها محل . الواضح، كما سبق، أّن لدينا أكراد من فارس، وأكراد عرب -١

  .كردي، وُكْرْد، وأكراد: اسم
اهلجرة الّصغرى ألكراد فارس، وهي هجرات العوائل  قبلطلح كردي، لكن مص - ٢

، واليت سامهت مع عماد الدين ونور الدين الزنكي )من فارس(العسكرية الكردية 
قبل اهلجرة الصغرى، يعرف ) كردي(وصالح الدين األيويب، كان هذا املصطلح 

ة الصغرى لكن بعد اهلجر . بالكردي العريب، دون احلاجة لوضع كلمة عريب

                                            
 .جبلسة علمية) ١(
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) من أرض اإلسالم إىل أرض اإلسالم(ودخول العوائل الكردية من فارس 
فكانت احلاجة للتمييز بني كردي . للمسامهة يف احلروب الصليبية، اختلط األمر

  :من فارس، والكردي العريب، لذلك جند الشاعر يقول
  ِن عاِمرِ ولكّنه ُكْرُد بُن َعْمِرو ب  من أَبناِء فاِرس َلَعْمُرَك ما ُكْردُ 

  ).بني كرد فارس وكرد العرب( قبةأي بََدأَ التمييز يف هذه احل
أّن بيت الشعر هذا وجدناه يف : نقول. ما هو تاريخ بدء هذا التمييز؟: فالّسؤال املطروح

 – ٦٣٠(معجم لسان العرب البن منظور، وبالّتدقيق بتاريخ ابن منظور وجدناه سنة 
حقبة احلكم اململوكي الذين اشرتكوا يف معركة ، أي يف )م ١٣١٢ – ١٢٣٣= هـ  ٧١١

سنًة حني معركة / ٢٧/م، أي كان سّن ابن منظور  ١٢٦٠عني جالوت ضّد التتار سنة 
اية القرن . عني جالوت / ١٢/أي أّن الشاعر كان معاصراً لسوء الفهم هذا الذي بدأ 

، فأحّب أْن ُميّيز أّن )احلروب الصفوية العثمانية(ميالدي، وقبل اهلجرة الكربى لألكراد 
إذن، حقبة . )١(من أبناء عمرو بن عامر، وليس من أكراد فارس) عريب(فالناً هو كردي 

باألسرات [التمييز بني أكراد فارس واألكراد العرب بدأت عند اهلجرة الّصغرى لألكراد 
ألكراد ، وبني تاريخ اهلجرة الكربى ل)]الرتكي(الكردية العسكرية زمن نور الدين الزنكي 

  ).السنية/ الشيعية (العثمانية / نتيجةً للحروب الصفوية ) م ١٦٢٣ – ١٥٠٨(
وعودًا للمصطلح، فالكردي العريب كان لديه من الّسهولة أْن َيرجع إىل نسبه 
ويلغي كلمة كردي، وهذا ما جرى، عدا قّلة قليلة من أمساء القبائل الكردية 

                                            
يا يف ، جندها عند العرب الكنعانيني يف جزيرة سردينوعملّية الّنسب عند العرب هاّمة) ١(

راجع نقش سردينيا يف حبث احلقبة الكنعانية يف هذا (القرن الثّامن قبل امليالد 
العرب يف سوريا قبل : ويؤيّد ذلك أيضاً رينيه دوّسو يف كتابه). ننسب وجنري(الكتاب 

 ].أّن العرب كانوا مهتّمني يف الّنسب قبل اإلسالم: [اإلسالم، حني يقول
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لكتاب، وكذلك من ُسّجلت أمساؤهم يف العربية اليت أتينا على ذكرها يف أّول ا
كردي من : لذا بقي مصطلح كردي ليعين. الوثائق الرمسية أّنه من آل الكردي

  .أكراد فارس فقط
وهم عرٌب (لذلك، وإىل اآلن، جند آل الكردي يف حلب، على سبيل املثال، 

كراد متاماً كما جيري مع سّكان جبل األ. ، يُعانون من تفسري ذلك لسائليهم)أقحاح
  .أنّنا عرباً ولسنا أكرداً : يف ريف الالذقية، فالّسؤال دائم ومستمر، ليجيبوا

 
دّ  الكرديّةعلى بدء يف سؤال الطالبة  وعودٌ  قّصيت مع : الذي ورد يف عنوانة، ا

هم ما دام هذا هو التواجد العريب فيما يسمى اآلن بكردستان فأين  .أهلي األكراد
  :نقول .؟العرب اآلن يف هذه البالد ال جندهم بل األكثرية الساحقة هم من األكراد

 
 

الرجوع إىل كتاب  تذكري يف، ال بّد لنا من الالّدولةقبل اخلوض مبوضوع سيف 
العاشر امليالدي، يف القرن الذي وضعه  )٢(صورة األرض البن حوقل النصييب

                                            
ال، بفرهاد بري !!. احلمدانيني هم من األكراد، فتأّمل  ورد لدى فرهارد بريبال أنّ ) ١(

ته رزه فائق اجلاف، كاوا للثقافة الكردية، لبنان، : دراسات يف تاريخ الكورد، ترمجة
  .، ومل يُشر إىل مصدره يف هذه املعلومة٣٦، ص ١، ط١٩٩٨بريوت، 

ا جزء )٢( ّ من كردستان،  ابن حوقل هو من نصيبني، ونصيبني اآلن يعتربها األكراد أ
وهو  ).اإلجتماعية(وابن حوقل هو جغرايف بل كتابه يعترب مرجعاً يف اجلغرافيا البشرية 

، ولو كانت )أنصاب، مجع كلمة نصب(عريب من نصيبني اليت تعين باآلرامية 
 .نصيبني كردية لقال عن نفسه أنّه كردي
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ر ابن حوقل كتابه الشهري صورة فقد سطّ  .عشر امليالدي الّثاينواحملّقق يف القرن 
تبّني نرفق خريطتني ، )ةالثّالثوللمّرة (. م عن اجلغرافيا الطبيعية والبشريةرض وتكلّ األ
غري من خريطة شاملة جزء ص ةالّثانيل ومتثّ  ،وىل مصائف األكراد ومشاتيهماأل

، ومتّثل )]اليوم(قمنا بتنـزيلها على خريطة شاملة إليران والعراق [ألراضي إيران 
  .فقط) إيران اليوم(جغرافّية كردستان آنذاك، جبال زاغروس 

  
  حسب خريطة ابن حوقل النصيبي مصائف األكراد ومشاتيهم

 

  

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ١١٠ - 
 

  
ر جيحون يف غرب أفغانستان  ويف خريطة ثالثة يتبني لنا منطقة كردان على 

  .اليوم شرق حبر اخلزر

 
ربيل، واملوصل، وديار بكر، إ(ويف موضوع اجلغرافيا البشريّة لشمال العراق 

روا أكثر العرب يف لقد أتى احلمدانيون وقتلوا وهجّ [: قل، يقول ابن حو )ونصيبني
وجعلوا بين  ،)من بين ربيعة(، فيكردوا بين عقيل مشال العراق ألسباب سلطوية مادية

ّ  حّىت زنطيني يحبيب يهربون إىل الب   . ]خوفاً من احلمدانينيم تنّصروا أ
ل على ديار بكر اجلزيرة اليت بني دجلة والفرات فتشم أّماف[ :ويقول ابن حوقل

قبل اإلسالم وحىت القرن  ممّاأي استمرار هذا الوجود ( /٢٠٨ص/وربيعة ومضر 
  ].)العاشر امليالدي

جري احلمدانيني ويف أكثر من بين {: للعرب من اجلزيرة أمثال موضع يتكلم عن 
فهد وبين زبيد وبين اجلارود وبين أيب خداش والصداميني والعمريني وبين هاشم وغري 

دهم يف كل صقع قهم جور بين محدان وبدّ فمزّ [ :})مثل عقيل من بين ربيعة( ذلك
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وقبض ضياعهم وِإحواج أكثرهم إىل قصد األطراف  بعد انتزاع أمالكهمومكان 
مل يزالوا  وإىل السؤال بعد أنْ ، كانوا مقصودين  تات يف أعماق األكناف بعد أنْ والشّ 

]. لفٍض نفسه لَلْحِني والتّ ومعرّ  هٍد يف طرفٍ مسؤولني فمن هالٍك يف جنٍف ومضطّ 
العاشر امليالدي، والذي أُعيد حتقيقه يف القرن  هذا يف القرن. (ابن حوقل ٢١٦ص 

  .)يالديالثاين عشر امل
  .٢١٩صفحة ] ِق منها شؤم ابن محدان وال من أهلها باقيةبْ فلم يُـ : [يقول مثّ 
: اة بالعروباملسمّ  تكلم عن إزالة بين محدان لطواحني املاء: [٢٢٠يقول ص  مثّ 

باملوصل ) مستهزءاً (بتكريت وعكربا والربوان منها شيء باق ومل تُبِق بـَرََكُة بين محدان 
  ].ستة أو سبعة منها إالّ 

هلم ثاغيًة وال  قِ بْ عليهم يده ومل يُـ  الّدولةب بناصر وضع امللقّ  إىل أنْ : [يقول مثّ 
صائب فيهم كما قال بعض امل ةت عليهم الشؤمأكلتهم الشدائد وصبّ  حّىت  راعيةً 

  : من خزاعة عند خروجهم منها مّكة سّكان
  ]سامر ّكةمل يكن بني اُحلجون إىل الصفا       أنيٌس ومل َيْسٌمْر مب كأنْ 

  ].عني املشؤوم مبا قصد به املوصلفقصدها اللّ ]: [بلد[يقول عن قرية  مثّ 
ا احليال وهي وادٍ : [يقول مثّ   من أودية ديار ربيعة وبقرب سنجار بني مشاهلا وغر

  .٢٢١ص  )١(]وكالب وعقيلويسكنه بين قشري ومنري .... فيه مشاجر وضياع وكرم 
برقعيد فمدينة كثرية الزرع  أّماف، برقعيد وأََذْرَمه) نصيبني(و) بـََلدْ (وبني : [يقول مثّ 

  . ٢٢١ص ] بنو حبيب قوم من تغلبمن احلنطة والشعري ويسكنها 
به من  والوال ما ُمنُ .. مدينة ذات سور من حجارة : [يتكلم عن رأس العني مثّ 

يقصد احلمدانيني وسيف ( ن ال رحم اهللا منهم شعرةممّ اجلور الغالب والبالء الفادح 

                                            
  .بيعةبين قشري، وُمنري، وعقيل، وكالب، هم من بين ر : نالحظ أنّ ) ١(
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وكان ليجعلهم آية وعربة  وال ترك من نسلهم أحداً ) احلمداين على رأسهم الّدولة
ا هلم خطط يسكنها العرب   ).فعل ماض ناقص :كانَ   ،نعم]. (و

  .]والسالح بغري مقاتلٍ  ،ما ينفع السور بغري رجالٍ وقلّ : [٢٢٣يقول ص  مثّ 
ا َجْوُر بين نيسان وظلمهم وكثرة االضطهاد : [٢٢٣يقول ص  مثّ  فلم يزل 

 واإلجحاف واملصادرات والتضييق عليهم ومطالبتهم برسوم ومؤن وضعوها مل تكُ 
أي الَكْرد ( ت عن األوطانتّ إىل التشفهم ما ال يطاق فأجلأهم ذلك فيها قبل وتكلّ 

موالبعد عن األهل واإلخوان ، )واإلبعاد من األوطان  وامنحت آثارهم فخربت بيو
 ومسهم بسمةومع ذلك ، يقال مسكون فلم يبق بأسواقها حانوت معمور فضًال أنْ 

، )١(غّري امسه وأنكر بلده، ردّيه حبيث كان أحدهم إذا دخل بلدة وقصد ناحية
ين عشر اويقول احملّقق يف القرن الثّ . وصيانة لعرضه ودمه خوفًا على نفسه

اّفرج اهللا عمّ  إىل أنْ [ :امليالدي د املؤيّ وافتتحها امللك العامل العدل ، ن بقي 
خّلد اهللا دولته ) أي نور الدين الزنكي(فخر اإلسالم ر املنصور نور الدين املظفّ 

()٢(]ت وطأتهوثبّ  دي وحرر والده عماد الدين ميال ١٢نور الدين زنكي القرن . 
نعم، نور الدين زنكي تركي وليس بعريب أو   .)م ١١٤٤ سنةها زنكي الرتكي الرّ 

  ).مبدلول الكلمة اليوم(كردي 

                                            
لنالحظ مجلة تغيري األمساء وتبديلها، وال سّيما إذا أردنا أْن ندخل يف أمساء ) ١(

  ).عم صالح الدين(أسد الدين شريكو : أقرباء صالح الدين األيويب مثل
م حيث حّرر والد نور  ١٢دليل أّن تاريخ حتقيق كتاب ابن حوقل هو القرن  )٢(

  .م١١٤٤ سنةالدين الّرها من الصليبيني 
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[٢٢٥يقول ص  مثّ  من هذه اجلزيرة قائمة حدودها وكذلك  )١(وديار مضر: 
اورة هلا وحدودها ا بأوصافها وأقطاره، ديار بكر وديار ربيعة تعرف كل ناحية من ا

ا الرافقة مدينتان كاملتالمحتني وكل و وهي  ،ةقمدينة لديار مضر الر  وأجَّلُ ، ومد
فقلَّ حظهما من كل حال ... ومها على شرقي الفرات ... واحدة بائنة من األخرى 

من الكلف والنوائب واملغارم  )جتاوز اهللا عنه( الّدولةمبا محّلها سيف وضعفت 
  ].رةومصادرة أهلها مرة بعد م

ا وببقعتها فلم يُـ (وأناحت بين عقيب وبنو منري بـ : [٢٢٦يقول ص  مثّ   قِ بْ عقو
ا رساتقهاا باقية وال يف   أنّ أي ]. (ثاغية وال راغية وهي مدينة يف بقعة حيتف 

  ) .ا العربسّكااألرض قبل هجرة األكراد كانت قد أصبحت خاوية من 
يف مشال هذه البقعة وكانت  )٢()ة اليومأورف( الرّهاومدينة : [٢٢٦يقول ص  مثّ 

ا زيادة على ثلثمائة بيعةوسطة بني املدن  أي  ( والغالب على أهلها النصارى و
ا البيعة اليت ليس للنصرانية أعظم وال أبدع ) كنيسة م و ودير ذي صوامع فيه رهبا

  ].)٣()العرب السريان النصارى(صنعته منها 

                                            
كلمة مضري تساوي كلمة قيسي وكلمة عدناين، ثالث أمساء ملسّمى ) ١(

كما أّن كلمة مياين تساوي كلمة كليب وكلمة قحطاين، ثالث أمساء . واحد
 .ملسّمى واحد

ا . ينغّري امسها األتراك من الّرها إىل أورفة، واسم عني العرب إىل كوبا) ٢( وأخذ 
 .، واهللا أعلمبعض األكراد عن جهل

[هناك مدرسة يف حلب تسّمى )٣( ، ]مدرسة بين تغلب للسريان األرثوذوكس: 
  .طي، وبين تغلب، وبين ربيعة: وأكثر السريان من قبائل
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 ،ال رحمه اهللا ،ه اللعنينّ أل...  دجلة غريب: [يقول ،٢١٥صويصف املوصل 
وهي ... أمالكهم واشرتى الكثري منها بالقليل التافه هوخدم مجلتهن كان يف أخذ ممّ 

(وأهلها عربمدينة أبنيتها من اجلص واحلجارة الكبرية غناء  فرصة ) واملوصل. 
غري موجودة  اّ ه مل يذكر كردستان ألأنّ لنالحظ (والعراق والشام  وأرمينيةألذربيجان 

ف يف مصائفها وتشتوا يف تصيّ وهلا بواٍد وأحياء كثرية  )م حتماً  ١٠القرن  حّىت 
لألكراد ( .وأحياء األكرادومضر واليمن  وقبائل ربيعةمن أحياء العرب  مشاتيها

ا ال مشكلة] كاهلذبانية واحلميدية والالزيّة[ )أحياء وليس قرى أو مدن  ووجودهم 
  .ذه أرض اإلسالمم مسلمون وهّ أل فيه

[٢١٣يقول ص مثّ  حلقا بأسالفهما  إىل أنْ ) احلمداين(ومع ولده الغضنفر : 
  ].فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا إذاً منظرينالدجاليني 

فأكّب عليها بنو ): [٢١١بني دجلة والفرات فيقول ص (م عن اجلزيرة يتكلّ  مثّ 
والغشم وجتديد ُكلٍف مل يعرفوها ورسم  محدان بضروب الظلم والعدوان ودقائق اجلور

بين محل ذلك  حّىت  إىل املطالبة ببيع الضياع واملسقف من العقارنوائب ما عهدوها 
فيما قصدوا به ... خرجوا بذراريهم وعبيدهم ومواشيهم وخفهم  إىل أنْ  حبيب

م.. (فارس ) ١٠٠٠٠(الغضب لعقارهم يف حنو  على بلد الروم ) بسالحهم وعد
م وجيوسون ُمِطلَّ  ا ذراريهم وخيربون باالستطالة حصو ا شوكتهم ويسيب  ًة يقمع 

ديارهم يقدمهم حنو هذه العدة من اجلنائب العتاق والبغال الَفْرْه عليها اخلدم واَخلَوْل 
أحسن هلم النظر يف  وأوثقوا ملك الروم من أنفسهم بعد أنْ  روا بأمجعهمفتنصّ واملوايل 
ي واملتاع وخريّهم القرى واملنازل ورفدهم للضياع ونفائس احلعلى كرائم ا إنزاهلم

  .٢١٣ص ] بالنواحي احلسنة

 حبيب وبن
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ة خوفًا من سيف نعم، لقد هاجر بنو حبيب ودخلوا بيزنطة واعتنقوا املسيحيّ 
ومن الطريف بأّن بعض  .الّدولة احلمداين، واستقبلهم املسيحيون أمجل استقبال

  .)١(نيني هم من األكراداألكراد احملدثني يعتربون أن احلمدا

 
 

لكْن من خالل استقرائنا  للتاريخ، وبعد زوال الدولة احلمدانية جند أّن بين عقيل 
الدولة  حبقبة(يلية عادوا للموصل يف القرن احلادي عشر امليالدي وأّسسوا الدولة العق

ومع ذلك جند أّن قدوم وهجرة األتراك العسكرية لبالد الشام ومنابع ). اململوكية
. يذكر د. دجلة والفرات جعلت األتراك يقضون على الدولة العقيلية عسكريًا ثانيةً 

املوسوعة الشامية يف تاريخ {سهيل زّكار يف اجلزء األول من موسوعته املسماة 
  : ما يلي ١٣٠ص} ةاحلروب الصليبي

من قبيلة كالب مع  اً ليس لدينا معلومات عن األسباب اليت جعلت قسمًا كبري [
م يف منطقة محاة، ذلك أّن ١٠٦٧/ هـ ٤٥٩ سنةغريها من القبائل تتجمهر يف 

أماكن جتمهر كالب كانت يف العادة يف أطراف حلب ومعرة النعمان أو يف مناطق 
لومات فإنّه من املتصّور أّن ما كانت تتعّرض له اجلزيرة بة، وبرغم ندرة املعحالرقة والر 

وتوغلهم فيهما  هجرة الرتكمان إليهمامع مشايل بالد الشام آنذاك من ضغط بسبب 

                                            
ته رزه فائق اجلاف،  : بريبال القصاب، دراسات يف تاريخ الكورد، ترمجة فرهاد) ١(

يعترب أّن . ٣٧، ص ١، ط١٩٩٨كاوا للثقافة الكردية، لبنان، بريوت، 
م أكراداحلمد ّ   .انيني، واحلسناويني، والشداديني، أ

ّمتت على يد سيف ) بين ربيعة، بين عقيل، بين حبيب(الكردة األوىل للعرب ) ٢(
  .الدولة احلمداين يف القرن العاشر امليالدي، كما قّدمنا
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جعل الكثري من القبائل ترتك ديارها غرباً وجنوباً، وقد كانت أعايل اجلزيرة وخاصة منطقة 
، ولقد )١()هجرة األتراك( اجم عن اهلجرةاملوصل يف هذه اآلونة معّرضة للضغط املباشر الن

تأثّرت قبيلة عقيل اليت كانت حتكم املوصل تأثراً كبرياً بسبب تدفق الرتكمان، وكان مسلم 
أنفسهما ) بين عقيل(ولقد وجد مسلم مع قبيلته . هو أمري املوصل) العقيلي(بن قريش 

د كان الرتكمان يشعرون أّن مكرهني على االنزياح تدرجييًا عن ديارهم والتحرك غرباً، ولق
املوصل والدولة العقيلية مها العقبة الرئيسية يف طريقهم ملّد نفوذهم على الشام واجلزيرة، 
ولكن ملا كانت هجرة الرتكمان عبارة عن تدفق بشري له هدف، ولكن ليس له ناظم 

على املوصل، واحد، فإّن الكثري من الرتكمان توغلوا يف الشام وغريه قبل االستيالء كليًا 
ما للغز اء قوة العقيليني  )٢(ومع ذلك ما كانت الشام واجلزيرة لتصفو مشار قبل إ

  .وحتطيمها مع غريها من قوى البدو العرب
وأخذت عقيل تتحرك تدرجييًا حنو الغرب، ولقد كانت الدولة املرداسية هي العقبة 

ن احتالهلا والقضاء عليها الرئيسية اليت اعرتضت سبيل هذا التحرك، لذا كان ال بّد م
وهذا ما حصل، واألمر الذي يعجب منه الباحث هو كيف سعت القبائل العربية يف 

ا ليس فقط مل تستطع إقامة تعاون " حتفها بظلفها"اجلزيرة والشام إىل  ّ حيث أ
ا  ا يف نزاعا ا وبدد ووحدة بني صفوفها ضد الغزاة الرتكمان بل صرفت معظم قوا

االداخلية فم ا وأعطته حبماقتها وجهلها ديارها وسياد   . كنت خصمها من رقا
بعدما تصاحل مع ابن أخيه حممود سار إىل دمشق، وأثناء وجوده  )٣(لقد أوردنا أعاله بأّن عطية

واستمر متّدد العقيليني إىل الرحبة والرقة  (م ١٠٦٨يف دمشق قام مسلم بن قريش العقيلي سنة  

                                            
 .للمنطقة العربية) أكراد فارس(لنالحظ أّن هجرة األتراك كانت قبل كرد األكراد ) ١(
  .فرٌع من األتراك: غزال) ٢(
  .عطية املرداسي، حاكم الرحبة غرب املوصل، وهو خبالف مع العقيليني )٣(
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يف سنة  بسنتنيلرحبة فاحتلها وضمها إىل أمالكه، كما قام بعد هذا بغزو بلدة ا) كما ذكرنا
  .ها إىل أمالكهها أيضاً وضمّ م بغزو بلدة الرقة فاحتلّ ١٠٧١- ١٠٧٠/ه٤٦٣

اآلن وقد خسر عطية مجيع أمالكه طلب من اخلالفة الفاطمية مساعدته من أجل 
ا جتنب مشاكلها ال ا، ولكن هذه اخلالفة ما كان بإمكا داخلية فما بالك استعاد

لذا ترك عطية دمشق وهجر الشام إىل بيزنطة، وقّدمت ! مبد يد املساعدة اخلارجية؟
م بغزو أراضي حلب، لكّنه أخفق ١٠٧١ سنةبيزنطة، بعض املساعدات له، فقام يف 

يف حتقيق أي شيء لوجود الرتكمان، وملا كانت بيزنطة آنذاك تعاين من الرتكمان فإنّه 
ا مساعدة عطية بقوات كبرية، فاضطر عطية إىل السفر إىل  مل يكن بإمكا

  ).زّكار. انتهى كالم د( )١(.]م١٠٧٣ سنةالقسطنطينية حيث تويف فيها يف حزيران 
بالد الشام واجلزيرة كانت ُحتكم قبل جميء  أنّ  ١٦٨سهيل زكار ص . مث يذكر د

 )٢(وجود طي الرتكمان من قبل أسر بدوية عربية من عقيل ومنري وقشري وكالب مع
وبعد سنتني من الصراع سنجد الرتكمان يتمكنون أخريًا من جتريد . وكلب وسوامها

ا ا، وقبائل هذه األسر من أراضيها وممتلكا   .هذه األسر من سلطا
ه بالرغم من حماولة بين عقيل بقيادة مسلم ، أنّ ١٧٤زكار يف كتابه ص . ويذكر د

ه أخفق وهزمه الرتكمان وقتلوه الرتكمان لكنّ بن قريش العقيلي إخالء بالد الشام من 
وهو جياهد يف سبيل إعادة إقامة دولة عربية تشمل الشام واجلزيرة مع أجزاء واسعة من 

لنالحظ أْن ال وجود لألكراد باملعىن الكلي يف العراق وبالد الشام واجلزيرة، ( العراق 
بعض األكراد كانوا  ت أنّ وتشري الكتابا). لكن الوجود الرتكي كان أسبق من األكراد

  ز هل هم أكراد فارس، أم أكراد العرب؟ منيّ  نا ال نستطيع أنْ مع بين عقيل، لكنّ 

                                            
 ١٣٠ص ،زكار سهيل )١(
 .سريان مسيحيونكثرها أ :طي )٢(
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  )ولكّنه ُكْرُد بُن َعْمِرو بِن عاِمرِ     من أَبناِء فاِرس َلَعْمُرَك ما ُكْردُ (
هؤالء األكراد قاتلوا مع بين عقيل إلقامة دولة عربية ضد األتراك  ال سيما أنّ 

السلطان ملك شاه الرتكي يقضي على آخر تواجد  ومع ذلك جند أنّ . رينيالعسك
فخر الدولة حممد بن أمحد بن : فريسل جيشاً بقيادة العريب) آنذاك يف ديار بكر(عريب 

جهري إىل ديار بكر، وعندما وصلت أنباء هذه احلملة إىل اجلزيرة سببت قيام حتالف 
  . نية وبني مسلم بن قريش العقيلي صاحب املوصلبني قويت اجلزيرة أي بني الدولة املروا

حيل  ال أوثر أنْ : "وحاول ابن جهري أن يقنع مسلم بالتخلي عن القتال واالنسحاب وقال
وكل أشار على مسلم  –بينه وبني مسلم  –، ووقعت املراسلة "بالعرب بالء على يدي
لئال يقال أنين عدت منهزماً،  ترجعون مرحلة إىل ورائكم وأرجع أنا: بالرجوع إىل أعماله، فقال

على عقبها، وعرف الرتكمان ما ملك شاه أنا ال أرد رايات السلطان : فامتنع أرتق بك وقال
حنن جئنا من البالد البعيدة لطلب النهب، وهؤالء يسارعون يف الصلح، وركبوا : جيري فقالوا

، فأخذوهم باليد )١(لغزوكانوا أضعاف انصف الليل من غري إعالم أرتق، وأشرفوا على العرب 
م، ومل يكن ملسلم سبيل يف اهلرب، فطلب صوب آمد،  من غري طعن وال ضرب، واحتاطوا 

ما،   .فدخلوا آمد وتبعه ابن مروان ومجاعة من أصحا
وأشرف ابن جهري وأرتق بك على القوم ضاحي النهار، وقد استوىل الرتكمان على احللل 

عد وال حيصر، وأخذوا النساء وفضحوهن، وربطوا أمراء بين واألموال واملواشي، وكان مما ال ي
وجرى عقيل باحلبال، وباعوهم بالقراريط، وأشعل الرتكمان عشرة آالف رمح حتت القدور، 

، وبلغ الَفَرُس اجليُد ديناراً، وكذا اجلمل على العرب ما مل جير عليهم قبله مثله، وسبوا نساءهم
والعبيد واإلماء من دينار اىل دينارين وما سوى ذلك فما والفرس، والرأس الغنم نصف قرياط، 

  ]١٨٤ – ١٨٣زكار، ص ص . د..... [عَ يْ وال بِ  يَ رتُِ اشْ 

                                            
 .الغز األتراك أقل من قوات السلطان ملك شاه، وهو تركي أيضاً من فرع آخرأي أّن ) ١(
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زم مسلم العقيلي مع املروانيني والتجأ إىل آمد ، مث قام بشراء نفسه باألموال ا
  ].١٨٥زكار، ص. د[ غايتها، هريجابن من ملك شاه الرتكي، ومل حتقق محلة 

بن قريش العقيلي واستوىل على املوصل إبراهيم بن قريش أخو مات مسلم 
 )العقيلي(م استدعى السلطان ملك شاه إبراهيم ١٠٨٩/هـ ٤٨٢مسلم، ويف سنه 

وأنفذ فخر الدولة ابن جهري إىل البالد ليحاسبه، فلما حضر عنده اعتقله، "إليه 
) يه مسلم بن قريشخليفة أخ إبراهيم العقيلي(وبقي إبراهيم ". فملك املوصل وغريها

فلما مات ملك شاه .مع السلطان ملك شاه وسار معه إىل مسرقند، وعاد إىل بغداد 
  .أطلقته تركان خاتون إحدى أرامل ملك شاه من االعتقال، فسار إىل املوصل

، وكانت )يف العراق(كان ملك شاه قد أقطع عمته صفية مدينة بلد وأثناء حياته  
سلم بن قريش وهلا منه ابنه علي، وكانت قد تزوجت صفية هذه زوجة شرف الدولة م

بعد شرف الدولة بأخيه إبراهيم، فلما مات ملك شاه قصدت املوصل ومعها ابنها 
فسلمت البلد إليه "علي واستطاعت أخذ املوصل، وهنا وصل إليها زوجها إبراهيم 

، فامتنع نةنصيبني أرسل إليه يأمره أن خيطب له بالسلط )١(فلما ملك تـُُتشفأقام به 
خربه مجع وحشد واستصرخ "، فلما عرف إبراهيم "فسار تـُُتش إليه إبراهيم من ذلك،

يف ثالثني ألفاً، وكان تـُُتش يف عشرة آالف، وكان آق "مث تقدم حنو تـُُتش " واستنجد
والتقى اجليشان يف مكان يعرف باملضيع على ، "سنقر على ميمنته وبوران على ميسرته

ر م ، واختلط الفريقان واشتد القتال، وانكشفت املعركة عن دينة نصيبنير اهلرماس 
قتل مجاعة من األتراك والعرب، وعاد كل فريق منهما إىل مكانه، فلما استقر بالعرب 

زمت املنزل، عاد عسكر تاج الدولة إليهم وهم غارون، ومحل عليهم وهم غافلون،  فا
ري، واألكثر من الرجالة املقيمني يف ، فقتل منهم العدد الكثالعرب وأخذهم بالسيف

                                            
 .أحد القواد األتراك )١(
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ومجاعة من األمراء واملقدمني من بين عقيل  وقتل األمري إبراهيم بن قريشاملخيم، 
تقدير القتلى من الفريقني عشرة آالف رجل، واستوىل النهب  وغريهم، وقيل أنّ 

والسلب والسيب على من وجد يف املخيم، وامتألت األيدي من الغنائم، والسواد 
  .واشي والكراع حبيث بيع اجلمل بدينار واحد، واملائة شاه بدينار واحدوامل

وقتل بعض ومل يشاهد أبشع من هذه الواقعة، وال أشنع منها يف هذا الزمان، 
، وملا عادوا باألسرى والسيب نسوان العرب أنفسهن إشفاقًا من اهلتيكة والسيب

  . يف الفرات فهلكواوحصلوا بشاطئ الفرات ألقى مجاعة من األسرى أنفسهن 
بعض و كان ضمن قوات إبراهيم بن قريش  م،١٠٩٣/ه٤٨٦لقد حدثت هذه املعركة سنه 

يتابع  أنْ  ارتأى تُـُتش، فلقد قتل مع إبراهيم حسني بن نصر الدولة بن مروان، لذلك القوات الكردية
حدر شرقاً، وعلى هذا ين قبل أنْ  )١(يقوم بتصفية الدولة املروانية احتالل مجيع مناطق اجلزيرة وأنْ 

وصل إىل ميا فارقني، فتسلمها هي  حترك حنو آمد وملكها، وأقام أيامًا قالئل، وسار إىل أنْ 
اها من الوجود فلنتأّمل كيف أّن األكراد  .األخرى باألمان وبذلك أتى على الدولة املروانية وأ

  .)٢(يكون احلمدانيني أكراداً يقاتلون مع العقيليني الذين ُكردوا سابقاً من احلمدانيني، فكيف 
االنتصارات اليت حققها تـُُتش قد حسنت من وضعه وقوت مركزه، لذلك كتب  إنّ 

طب له بالسلطنة على منابر بغداد خيُ  يأمر بأنْ  إىل اخلليفة يف بغداد يطلب منه أنْ 

                                            
روانية مشال الدولة العقيلية وتتبعها آمد وديار بكر ومشاهلا ميا فارقني الدولة امل )١(

  .، وال أظّن أّن الدولة املروانية حتوي آمد وديار بكرحىت غرب حبرية وان
بل ملا . لو كان احلمدانيون أكراداً، ملا قَِبَل العقيليون األكراد كي يقاتلوا معهم) ٢(

يليني الذين طردهم احلمدانيني، إْن كان األكراد أْن يقاتلوا مع العق قَِبلَ 
دراسات يف : وهذا ردٌّ على فرهاد بريبال القصاب يف كتابه. احلمدانيني أكراداً 

  .من هذا الكتاب ١١١ص / ١/راجع احلاشية . تاريخ الكورد
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مل مل يستجب لطلبه، فلم يعبأ اخلليفة بتهديداته و  وبلدان اخلالفة العباسية، ويتوعده إنْ 
ا تصلح للخطبة إذا حصلت الدنيا حبكمك إمنّ [يعر طلبه اهتماماً كبريًا بل كتب إليه، 

واخلزائن اليت بأصبهان، وتكون صاحب املشرق وخراسان، ومل يبق من أوالد أخيك 
من خيالفك، أما يف هذه احلال فال سبيل إىل ما التمسته فال تعد حد العبيد، وليكن 

أبيت قاتلناك ورديناك، وأتاك من اهللا  سؤاًال ال جترباً، إنْ خطابك ضراعًة ال حتكماً، و 
  .)٢٠٩ – ٢٠٨ – ٢٠٧زكار ص ص  .د(. ]لك فيه لَ بَ ما ال قِ 

وهكذا يستمر الَعَنُت على هذه األرض املغضوب عليها وبقيت خاوية من 
أهلها احلقيقيني بسبب االقتتال الدائم الذي استمر قرناً بعد قرن وحىت القرن السابع 

عماد الدين زنكي وابنه نور الدين : هميد ثالثة على شر ختللها أيام خّرية جاءت ع
بالراشدي السادس، مث ) أي نور الدين زنكي(زنكي الرتكيان والذي يسميه البعض 

  .يأيت صالح الدين األيويب بّيض اهللا ثراه
دّ  ر التاريخ، حنن معك أن هذه األرض عربية منذ فج: ةنعود لسؤال الطالبة الكردية ا

احلدثني احلمداين  وأظن بأنّ . لكن فيما يسمى بكردستان اليوم ال وجود للعرب، فأين هم؟
  .أهلهاَخَلْت من والرتكماين مها مثاالن هامان ملا جرى على هذه األرض املظلومة و 

  :وال بد لنا من التفريق بني األتراك واألكراد مبا يلي
 .سبق يف دخول األرض العربيةاألتراك كقوى عسكرية وعددية كانوا أ  -١
 .األتراك دخلوا بقوة السالح  -٢
األكراد دخلوا األرض العربية بعد األتراك زمنياً، وخنص هذا القدوم باهلجرة   -٣

 .الكردية الكربى اليت أتينا عليها فيما سبق
خوة األكراد هذه األرض مساملني غري مسلحني على خالف األتراك، وقد أحسن دخل اإل

م الع م كانوا خري الناس والعباد، ،  )مسلمني ومسيحيني سريان(رب وفاد ومل يثبت التاريخ كما أ
  ).القرن العشرين( والعرب حىت الربع األخري من القرن املاضي) فارس(أن هناك عداءً بني أكراد 
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يف ما بني النهرين يف القرن ) سّكاينال(بعد هذا العرض للوضع الدميوغرايف 
ما  :عن السؤال السابق نكون قد أجبنا، يالدياملوالثاين عشر عشر  واحلادي العاشر

  .)١(فأين هؤالء العرب اليوم؟ ،عربّية) كردستان القرن العشرين(دامت هذه األرض 
م عقيل وحبيب ومنري وربيعة وتغلب  ويبدو أنّ  جور وظلم احلمدانيني لبين جلد

ا تراك للمنطقة يف ، باإلضافة إىل غزو األومضر جعل األرض خاوية من أصحا
 نياألوىل يف القرن) كردية+ تركية (جاءت اهلجرات العسكرية  مثّ  )٢(/م١٢/القرن 
عشر ميالدي لتذب عن حياض أرض اإلسالم ضد الفرجنة  الثّالثعشر و  الثّاين

  .أي هجرات عائلية تركية وكردية لغايات عسكرية ).الصليبيني(
ومتثلت ) املفتعلة ألغراض سياسية(ذهبية رية املسالقالكربى ة الثّانيوهكذا اهلجرة 

 ١٥٠٨ سنةالسنية بني الصفويني يف إيران والعثمانيني يف ديار العرب  –ب الشيعية و باحلر 
ا الصفويون باسم  ١٦٢٣ -  نعم قتلوا  .)وهم منها براء(السّنة  التشّيع أهلواليت ذبح 

 ٪٩٠ نّ أل(باألكراد  لَ مِ عُ  القتل أنّ وال شك ، الكثري من أهل السّنة يف بغدادالكثري 
شرق امليالدي عشر  السادسبداية القرن  حّىت الذين كانوا يسكنون ) منهم من السنّة

                                            
سعد الدين .افيد ماكدويل، األكراد، مؤسسة ابن خلدون، تقرير تقدمي دد) ١(

حيث يقول ماكدويل أّن حول أربيل . ١١ص  ،١٩٩٨إبراهيم، القاهرة، 
 .ب خمتلطة يف تلك املنطقةو حّلت اللغة الكردية مكان العربية، حيث يوجد شع

، بعد كردهم وإبعادهم من قبل سيف الدولة )بين عقيل(لقد عاد العقيليون ) ٢(
احلمداين، وأسسوا الدولة العقيلية ثانيًة يف القرن احلادي عشر امليالدي، لكن 

ة األتراك العسكرية إىل املنطقة قضت مرة ثانية على بين عقيل يف مشال هجر 
. د: املرجع. العراق، بل قضى األتراك على الدولة املروانية غرب حبرية وان أيضاً 

  .١سهيل زكار، املوسوعة الشاملة للحروب الصليبية، ج
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 كردونزحون ويُ ينـأوا دهلذا السبب ب. املرفقة) حسب خرائط ابن حوقل(غروس اجبال ز 
ري ب(ة إىل منطقة مملكة حد زاب وخاصّ  العربّية إىل العراق من جبال زاغروس اإليرانية ني 

، إالّ سّكانمن ال )اخلاوية( األكاديّة العربّيةربيل إإىل مدينة ) الزاب األدين والزاب األعلى
برعايتهم فبىن هلم خمّيمه ) م ١٥٦٦ – ١٥٢٠(وبدأ سليمان القانوين العثماين  .قلّة قليلة

العمورية ربيل العربية إنسبًة لسليمان القانوين، إىل جانب ] السليمانّية[الذي ُعرَِف بـ
، أي أّن )م ١٥٦٦ – ١٥٢٠(سليمان القانوين  حقبةوال بّد لنا من مالحظة . األكادية

حكم سليمان  حقبةيف القرن السادس عشر، ويف  تهجرة األكراد إىل السليمانّية كان
  .، وليس قبل ذلك)م ١٥٦٦ – ١٥٢٠(القانوين 

 )١()لون بالسريانالنصارى املتمث(ومع ذلك بقي العرب اآلراميون والعدنانيون 
 الّدولة االكربى مبا فيه الّدولَعَمَل  أنّ أصحاب هذه األرض متمسكني بأرضهم ولو 

والدول الغربية استعملت  .)العرب السريان(العثمانية قد استعملوا األكراد لضرب 
من إيران إىل األرض العربية فيما بني النهرين، وهذه  األكراد السريان وذلك بعد نزوح

أبناء عمومتنا العرب  بل لالعرتاف حبقّ  ،ال إليقاظ الفتنة ،ارخيية ُنشري إليهاحقيقة ت
دئة إلخواننا املسلمني األكراد ، السريان   ).ةملعرفة احلقيقة املرّ (و

 
ا سوريّايف  العربّيةالسلطات  تـُّتهم: سؤال آخر يطرح ّ حتاول تغيري أمساء املدن  أ

  :نقول. بّيةعر إىل  الكرديّة
هذا األمر فيه جهالة غري مسؤولة من املسؤوليني حيث أّن أكثر األمساء اليت  -١

ديريك : مثل) كنعانية آرامية أو –عدنانية (جرى تغيريها هي أمساء عربّية 

                                            
وأكثر مدرسة بين تغلب للسريان األرثوذوكس، : يف حلب اليوم مدرسة تسّمى) ١(

 .السريان هم من قبائل طي وتغلب
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واكن : [، وهي كلمة وردت يف النقوش الكنعانية جبملة)درك(فهي تصغري  و
درك (وديريك تقع على جرف  .األرض املنخفضة: ، وتعين)١(]لدركي ُصن

ا مرّتني) سفلي ر دجلة، وقد زر ، وعندما ١٩٩٨ سنة، و ١٩٦٢ سنة: إىل 
، )قبوة(ومبين على شكل  اً كبري   اً أثري اً أدركنا سرير الّنهر وجدنا فيها جسر 

  . ومكتوب عليه كتابات فلكّية بالّلغة العربّية وليس بالّلغة الكرديّة
فالواو والنون الحقة كنعانية : اً، كلمة صهيونويف جمال تغيري األمساء أيض

= عصر  –كفرون = كفر   –قاسيون = قاسي  –خلدون = خالد : مثل
وأقول صهوة ) الظهر(صهيون وهو املكان املرتفع = صهي  -عصرون 

  .احلصان أي ظهره العايل
ما بني  وما بعده/ م ١١/يف القرن  )وليس األكراد(عندما دخل األتراك  -٢

ا النهرين وج ألسباب ظلم احلمدانيني (دوا األرض خاوية من سّكا
جريهم ألبناء عمومتهم العرب ، )بين ربيعة، وبين حبيب، وبين عقيل: و

: ، كما بيـّّنا يف عنوان/م ١١/باإلضافة إىل ظلم األتراك أنفسهم يف القرن 
 يدةفلم يعرفوا األمساء القدمية فأعطوها أمساًء جد األتراك وكرد العرب ثانيًة،

تعين : تشوك[، و]تعين أسود: قره[، )قره تشوك(جبل : مثل، حديثة تركية
اجلبل األسود الّصغري، وهو جبٌل عليه : األسود الّصغري، أي: ، أي]صغري

وهذا ما  .)٢()بقٌع بركانيٌة صغرية، وهذا اجلبل فيه قرب نايف باشا اآلن

                                            
 .الكتابمن نقش شاهدة القرب الواردة يف احلقبة الكنعانية من هذا / ٣/راجع السطر  )١(
وأعرف كرمه الذي ال  ١٩٦٢أعرفه منذ سنة  ،رحم اهللا ثراه: نايف باشا) ٢(

ائباً ومن وصّيته أْن يُدفن يف قّمة هذا اجلبل الشامخ يف اجلزيرة، وكان ن .أنساه
  .يف جملس النّواب السوري يفوز بالتزكية عن أكراد املنطقة
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رخيّية لوجود حصل يف منطقة عفرين شرق حلب، فقد اّدعوا كرديّتها التا
، وَقِبَلُهم )أرض اإلسالم(بعض األكراد فيها الذين ُكردوا إىل هذه األرض 

وللّتذكرة، كان دخول . بكل حفاوة وإخاء )١(واملسحيون العرب املسلمون
م، ودخول األكراد لشمال العراق  ١٥١٦ سنة كدولة لبالد الشاماألتراك 

لّدولة اململوكية، ّمث م كقبائل وأفراد حتت ظل ا ١٦٢٣و ١٥٠٨كان بني 
  .الّدولة العثمانية

 
 
 

                                            
بالقرب من عفرين، ويف بلدة تسّمى براد، يقع ضريح القديس مار مارون منذ ) ١(

آرامي يف مار، وكنعاين يف (هو عريب  القرن اخلامس امليالدي، واسم مار مارون

 Λ;      :  9Κ /:٦/ جاء يف القرآن الكرمي، يف سورة الّنجم، اآلية). مارون
ذو قوة فاستوى، ومنها مار مبعىن السيد يف كلٍّ من األكادية، والكنعانية، : أي

، أي ولدت طفًال سيداً، ألّن من ]ماروم ولدت: [نقول يف األكادية. واآلرامية
عويلوم ولدت، أي ولدت : وكذلك لدينا يف األكادية(صفات السيد القوة 

ا اآل). طفًال ذا عويل مري ومريو يف : مار مبعىن السيد، مثّ : رامية وقالتفأخذ
راجع جدول أمراء وماوك ) [من صفات األمري القوة(أمري : مملكة عربايا مبعىن

[ويف العاميات]. عربايا يف هذا الكتاب ، ويف العدنانية تطوّرت لـ إمرأة ]مرا: 
= عرم : ثلم) ون(وأّما يف الكنعانية، فهي مارون بالحقتها الكنعانية . وامرؤ

عريب آرامي كنعاين (فـ مار مارون . قاسيون= كفرون، قاسي = عرمون، كفر 
  .، وأرض عفرين وما حوهلا عربية منذ فجر التاريخ)من خالل امسه
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  القدرة والقوة، : تعين ، وكرك يف اآلرامية]كرك[وأّما كركوك فهي تصغري

 ومنها الكرك يف األردن قلعة. القلعة، ومن صفات القلعة القدرة والقوة: وتعين
ومن التسميات أيضاً . قالع دائرية الشكل) ليس مجيعها(مشهورة، وأغلبها 

  ).الباء تدخل على املرتوك(، إبدال اخلاء بالكاف ]الكرخ[

 اسٌم عريبٌّ آرامي يعين العامود، حيث األلف األخرية . تعين العامود
= ا، الدوم قرحت= حرستا، القرحة = احلارسة : هي أداة التعريف اآلرامية فأقول
يف هذه البلدة عمودًا شهرياً   ه كانأنّ  ويبدو. دوما، وكّلها أمساء عربية آرامية

  .كنقطة عّالم

  ٌّإربيل= ئيل + إرب [، اسم مرّكب من )عّموريّ ( اسٌم عريبٌّ أّكادي .[
هو اهللا الذي يئيل األمور، ]: ئيل[، و، والقريب احملبّ هو القريب الفطن]: األريب[و

جاء يف القرآن الكرمي، يف سورة . صنائع وعجائب ئيل]: اآلالء[األمور إليه، و وتؤول

Λξ: الرمحن   ω   ϖ    υΚ  كما جاء يف القرآن الكرمي، . مرّة/ ٣١/مكّررة

Λ  Λ /:٢٢/يف سورة النور، اآلية     Κ   ϑ   Ι   Η   Γ......... Κ  أي ال
  .حيلف بـ ئيل، أي ال حيلف باهللا

 –ئيل : وجدناه بتسلسله التارخيي كما يلي] اهللا[إىل ] ئيل[ وتطّور لفظ اجلاللة من
  . ، وعزرائيليلفوإسرا ،جربائيل: كلمات] ئيل[ومن . اهللا –الّال هو  –الّال  –ئيال 

  .أي أّن اسم إربيل اسم ديين
= أربعة، ئيل = إرب : ربيل تعين اآلهلة األربعة حيثإأما التفسري االستشراقي أّن 

حيث لفظ الرقم أربعة يف األكادية ويف كل اللهجات  غري مقبولآهلة، فهو تفسري 
يف ] أربع[وقد كتبت . بظهور العني] أربع[هي  العربيات مبا فيها الكنعانية واآلرامية
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] = arbaʽu[ -٢). بالتمومي(أربعوم ] = arbaʽum[ -١: كما يلي  )١(األكادية
تاجو  –شيخو :  السريانية مثلواليت بقيت يف) يف األكادية الوسيطة واملتأخرة(أربعو 

 Akkadishesالقاموس األكادي : املرجع). كرديتها  البعضواليت يدعي (

Handwörterbuch  ُحبُّ : وعودة ملعىن اسم إربيل، فهو اسٌم ديين مبعىن .66فقرة
  ].ئيل+ إرب [اهللا 

                                            
(يف األكادية هي) ١٠-١(إّن األعداد الرئيسية  )١(  :ištënum( إشتنوم)١( =

 / arbaʽum(ثالٌث، = شالشوم) šalašum(إثنان، = شينا) šinä(واحد، 

erbûm (أربٌع، = أربعوم)ḫamšum (مخٌس، = مخشوم)šeššum (شيشوم =
 ،  )tišûm(مثاٌن، = مسانوم) samänum(سبٌع، = )٢(سبعوم) sebûm(ستٌّ
  .عشرٌ = )٢(عشروم) ešrum(تسٌع، = )٢(تشعوم

  .، من األساس]إسٌّ [، يقابلها يف العدنانية )واحد(مبعىن ] إستنوم= إشتنوم [ :)١(مالحظة
]  أَ  [مهزة يف حالة الضم، وحنن نعرف أّن اهلمزة املفتوحة ]= a[ :)٢(مالحظة

، a4= ، عني a3= ، حاء a2= هاء  ،a1= مهزة : ميكن لفظها خبمسة ألفاظ
، u2= ، هاء مضمومة u1= مهزة مضمومة ]:  أُ  ] = [u[وكذلك . a5= غني 

] e[ذلك وك. u5= ، غني مضمومة u4= ، عني مضمومة u3= حاء مضمومة 
، حاء e2= ، هاء مكسورة e1= مهزة مكسورة : أي] ِإ [ فهي مهزة مكسورة 

  .e5= ، غني مكسورة e4= ، عني مكسورة e3= مكسورة 
ا من الناحية اللفظية هي  ومجيعها أصوات حلقّية، وال يعتربون اخلاء حلقّية ألّ

اية    .]نرجو جتريب لفظ حرف اخلاء). [احللق(وبداية ) احلنك(يف 
عبد الرمحن . ريتشارد كابلس، املقدمة التمهيدية للغة األكادية، ترمجة د: املرجع

 .١٠٧، ص ١، ط١٩٩٥دركزللي، دار مشأل، 
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  اسم  هوف أنّه أحد أمساء القبائل الكردية، أمني زكي بكحممد  زعماالسم الذي
ففي القاموس األكادي  .يف صفحات سابقة] Finkelstein[ذلك عن  اجغرايف كما بيّن

] Commidity[تعين ] Subaru[جند أّن ) Assyrian Dictionary(املسّمى 
] ki[، وبإضافة املخّصص ]Subartu[، وبالالحقة تاء التأنيث األكادية تصبح )بضائع(

أرض : ، يصبح املعىن)kiأي الالحقة (وال يلفظ  الذي يعين أرض أو مدينة وهو يُكتب
] صوبارتو[ خزَّن، ومنها جند أنّ  –َحَفَظ : وصبـََّر يف املعىن املاّدي تعين. ختزين البضائع
صربا وشاتيال، وصرباتا، كل هذه الكلمات تعين أمكنة : ، وكلمات]صّبورة[تساوي كلمة 

  .نية واآلراميةيف كال اللهجتني الكنعا] صوامع احلبوب[التخزين لـ
: مرّتني] محس[وجدناه ] محص[واملالحظ أّن حرف السني يُلفظ أحياناً صاد، فهذا اسم 

نلفظها بالصاد وتُكتب ] قصطل[مثل كلمة . محس ومحاة: محاة ومحس، ومرّة ثانية
، وال ننسى أّن الكتابة املقطعية املسمارية عاجزة عن ]سبورتو، وصبورتو[وهنا ]. قسطل[

، لكّن لفظها يكون أحياناً ]تو[ء األخرية لوحدها، فالشائع أْن يُستعمل مقطع إجياد التا
= مدرسه، حارسة = مدرسة : بالتاء، ولدينا شواهد كثرية أّن تاء النهاية تُبَدل إىل هاء مثل

su-[نكتب اليوم كلمة صبورة باملقطعية املسمارية فسوف نكتبها  ولو أردنا أنْ  .حارسه

tum-bar [ أو]tu-rba-su[ ويتّضح  .ألن املقاطع املسمارية ال تسعفنا باللفظ السليم
  ).البضائع(ختزين الغالل ) ki(وهي أرض . صّبورة= صبورتو = سبورتو : ، كلمةهنا أنّ 

األكادية جند أّن  الّدولةوجند بني محاة والرّقة بلدة ُتسّمى صّبورة، وإذا ُعدنا إىل خريطة 
األكادية، وهي تبعد عن محاة باّجتاه مشال  الّدولةد تقع يف حدو ] صّبورة[هذه البلدة 

 الّدولةراجع خريطة ( تقريباً،/ كم  ١٠/، ومشال السلمّية بـ/كم  ٥٠/شرق حوايل 
األكادية، ألّن هذا  الّدولةأخرى يف مناطق ] صّبورة[وهذا ال ينفي وجود . )األكادية

وال  /.كم  ٢٠/حبدود أخرى للغالل غرب مدينة دمشق ] صّبورة[االسم منتشر، وجند 
ا من مدينة حرّان   .ننسى أّن صوبارتو املوجودة يف الّنقش ُتشري إىل قر
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وصبورة، حسبما جاءت يف كتابنا تفسري األمساء  –صربا : ولنرجع إىل تفسري كلمات
  ):والذي هو قيد الطبع(اجلغرافية يف الوطن العريب 

 رة هي مكان التخزين، ومنهاَخزََّن، وصبو  –َصبـََّر : تعين. غرب دمشق :
وهناك  .، وهذا معروفصرباتا يف ليبيا هي مكان مستودعات وختزين وتصبري احلبوب

 أنّ ) من صبورة دمشق(ويقول السيد عمر نبعة  .صّبورة يف الطريق ما بني محاة والرّقة
كل بضائع وحماصيل املنطقة من نباتية وحيوانية كانت   أنّ آباؤه عن أجداده يقولون 

ومن اهلام أن ُنشري بأنّنا لو أردنا كتابة  .كم تقريبًا إليها  ١٠صب يف الصبورة بقطر ت
  ].سوبارتو[أو ] شوبارتو[صبورة باألكادية، فلن تُسعفنا املقاطع إّال أْن نكتبها 

 امسها من . هلا مدلول طبيعي، فهي مكان تصبري، أي ختزبن احملاصيل الزراعية
: ، ومثلها)حيث األلف بآخر الكلمة هي أداة تعريف آرامية(ة اللهجة العربية اآلرامي

منطقة أخرى تسّمى شاتيال، أي ) ريوتبجانب (وجبانب صربا . صرباتا وصّبورة
  .، صربا وشاتيالمنطقة الشتول الزراعية، وكالمها ضروريان للحياة اإلقتصادية

ا، صرباتا، ة، صرب ، صّبور )صوبارتو(، سوبارتو )صوبارو(سوبارو : مما سبق جند بأنّ 
  .زين البضائع، وال سّيما القمح والشعري والغاللمجيعها تعين أماكن خت

  ّتعّفرت من غبار : أي] جاجة نـَْفِرْت على راسها َعْفرِتْ : [يقول املثل العامي
ا ومنطقة يعفور كانت معروفة بالغبار الذي جيتاحها بعمل الدّوامات اهلوائية . نفر
وانتشار الزراعة يف الدّوامات بسبب األبنية احلديثة اليت انتشرت فيها،  زالت هذه. فيها

لوجود ينبوع املاء فيها، حيث ) رغم تعفريها(وقد اختارها اإلنسان للسكن املنطقة، 
  .ومنها عفرين. مما جاورها) كم  ١٥ – ١٠( حّىت تندر عيون املياه يف هذه املنطقة 

  هي أداة مجع حبالة الّنكرة يف العربية ] ين[يف حمافظة حلب، فالّالحقة
 .صيغة آراميةفهي . واملنطقة ذات غبار إْن مل ُتزرع باألشجار واخلضراوات. اآلرامية

يف  ) م ١٢٢٥ – ١١٧٨/ هـ  ٦٢٢ – ٥٧٤(وقد وردت عند ياقوت احلموي 
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 أنّ وهذا خالف ما يقال اليوم  .١٨٠كتابه معجم البلدان، القسم الثاين، ص 
رها، بل هي بلدة عربية  )١(بلدةعفرين هي  حديثة كردية ومسيت عفرين على اسم 

وهذا ال  .ميالدي ١٢ – ١١آرامية وقد وردت عند ياقون احلموي كبلدة يف القرن 
ترقى ] الياء والنون[الالحقة ) موضة(ينفي وجودها قبل هذا التاريخ، حيث تقليعة 

جنوب (، وقن نسرين )شرق دمشق(جسرين : لنهايات األلف الثانية قبل امليالد مثل
وهناك تل يف فلسطني يسّمى تل عفرين أيضًا وهو جبوار قّفني يف قضاء ). حلب
  .)٣(، وهناك عفرون يف فلسطني أيضاً )٢(نابلس

    بلدة مشال شرق دمشق، ( سنبدأ بتفسري اسم اآلبون
، ]قابون[وليس ] آبون[اآلن هو  االسم حسب تواتر لفظه إىل. )واليوم أحد أحيائها

آبُن، [ُعرفت دمشق بالكتابات املسمارية باسم . وقد أبدلوا اهلمزة إىل قاف خطأً 
ر بردى الذي ّمت يف العصر ]وآبون ، وكانت احلياة فيها قبل تطّور دمشق بتفرّع 

                                            
األكراد يف قضاء  اإلخوةاحملامي سعيد الغباري، وهو من أعيان  أفادين األخ) ١(

رَْه قَـ (أّن االسم هو قضاء [: قال. عفرين، متفّتٌح غري متعّصب، ويبغي احلقيقة
= أسود، داغ = قره : ويعين بالرتكية ،وهو اسم تركي ].)كرد داغ(وليس ) داغ

اجلبل األسود وليس جبل األكراد، أي : إذن، املعىن. جبل، أي اجلبل األسود
وقال يل األستاذ سعيد الغباري أّن االسم القدمي ). كرد داغ(وليس ) قَـرَْه داغ(

  ]املؤّلف]. [نجبل لينو : [هلذا اجلبل قبل الترتيك هو
، القسم الثاين يف الديار النابلسية ٣مصطفى مراد الدباغ، بالدنا فلسطني، ج) ٢(

 .٣٥٥، ص /٢/
منظمة التحرير، ، ١٩٦٧ - ١٩٤٨ ، بلدانية فلسطني احملتلةغأنيس صاي) ٣(

  .٢١٠بريوت، ص 
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مبعىن . م تقريباً .ق ١٥٠٠ سنة، أي بعد م.ق ١٧٥٠سنة  اآلرامي بعد دمار إبال
ر دمشقآخر،  ، والذي يشّق مساره من الغرب وهو بردى أنّه ال حياة زراعية مشال 

. ّفر املياه، عدا بلدة اآلبونالعدم تو مشال بردى إىل الشرق، ليس هناك حياة زراعية 
وأّما جذر  . من وادي معربا، إىل برزة، ّمث إىل اآلبون: حيث تأخذ اآلبون مياهها

/ الكنعاين العريب ] أبَّ [، فهي من فعل نيةالكنعا كلمة آبون بعد حذف الالحقة
جاء يف ]. األبّ [بـ) كاخلضار(اآلرامي، حيث تسّمى النباتات اليت تنمو بسرعة 

Λℑ  /:٣١/عبس، اآلية : القرآن الكرمي، سورة   ℵΚ، أشجارًا مثمرة : أي
ا أبّاً [وخضروات سريعة الّنمو، فهي القرية اليت   أقول يف]. آبون[، وهي ]يأبُّ نبا

أبَّ [إذا ُصدمت وأصيبت بكدمة وانتفاخ، و] أبَّت اليد[، و]أبَّت األرض: [عامّياتنا
أوالده، ) تأبيب(ألنّه مسؤول عن ] أباً [وقد ُمسَّي األب . إذا زاد طوله] الطفل

ا] أّماً [وُمسّيت األم  ا يؤّمت    . ألّ
ومن نافلة القول . نياآلبون سبعة أوابأهلها يقولون أّن يف  ، فإنّ ]آبون[وعودة السم 

   .]إّبني[بلدة ُتسّمى  ، قضاء عفرين،أّن لدينا يف حمافظة حلب

  وهو أحد أعضاء جملس  )١(جاءين أخي العميد عبد احلميد غباري :قصةولها
، ١٩٥٩ سنةوزميلي يف الكلية احلربية يف القاهرة منذ  ،وهو كردي ،الشعب يف سوريّا

غرب مشال وقد دعاين لزيارته يف بلدته ، )والفضل له يف ذلك(ينشدين خبدمة له قضيتها له 

                                            
ط فهو مل يرتاجع بعد بالغ سقو . ، وقاوم مقاومة سّجلها له زمالؤه١٩٦٧حضر حرب ) ١(

تكلّم عنه الّصهاينة، وجاء إىل . ، بل قام باملقاومة مع جمموعته املقاتلةاملزعوم القنيطرة
شخصّية وطنّية نادرة يف إخالصها . دمشق أحد الصحفيني الفرنسيني للتعّرف عليه

وما دمنا يف حبث أمساء املدن واألماكن، فال . بقضاء عفرين إّبنيوصدقها، وهو من بلدة 
  . أّن هناك بلدة يف لبنان جانب طرابلس تُسّمى بـَيـُْنو أيضاً بّد يل أن أُشري
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وال سيما أّن اختصاصي  ،فابتسمت). إّبني(إّن امسها القدمي الكردي : حلب وقال
الّلهجات العربيّات من األكاديّة والكنعانية وحىت السبئّية والعدنانية، وأّن األمساء القدمية قبل 

  :)١(كان هلا ثالث مداليل ال رابع هلا) م.ق ٣٣٣(دخول اإلسكندر املقدوين للمنطقة 
 .أمساء ذات مدلول طبيعي) ٪ ٨٥( -١
 .ذات مدلول عسكري) ٪ ١٠( -٢
 .ذات مدلول ديين تقريباً ) ٪  ٥( -٣

ّا خصبة جداً جداً : فقال يل. هل أرض بلدة إّبني ذات تربة خصبة: فقلت له سائالً  . نعم إ
فهل إّبني هي من  ،ك تعرف العربّية الفصحىإنّ : فأجبت. ملاذا تبتسم: فابتسمت ثانية، فقال

بل إّن كلمة إّبني كلمة عربّية آرامية بالالحقة الياء والنون : قلت. ال: قال. العربّية الفصحى؟
عبس، : القرآن الكرمي، سورةلقد جاء يف ، )أب(هي أداة مجع آرامية وجذر الكلمة ) ين(

Λℑ  /:٣١/اآلية    ℵΚ، ذي يأّب بالّزراعة بسرعة، خالف أي نبتًا أخضرًا خصبًا وال
أّبت النار، وأّبت اليد، وأّبت النبتة، أي : ويف عامياتنا نقول. الفاكهة اليت حتملها األشجار

وهي بلدة بغوطة [فهذه العربّية اآلرامّية مثل جسر مجعها جسرين . أنتجت وهّلت بسرعة
ر الداعياين، جسر جسر بردى، جسر امللك، جسر الزابون، جس(دمشق وفيها مخسة جسور 

فقال ما . )٢(قن النسور: قن نسرين أي: ، وهي موجودة بالعربّية السريانّية أيضاً مثل)]جعيطة

                                            
مالمح يف فقه اللهجات العربّيات من األكاديّة والكنعانّية وحىت : راجع كتابنا) ١(

 .٣١٣ – ٣٠٣السبئّية والعدنانّية، ص ص 
لو كنت حيًا وحّققت أمساء تلك املدن والقرى ) أمحد دمهان(رمحك اهللا يا ) ٢(

ألماكن اليت وردت عند ياقوت احلموي وابن حوقل النصيبيب كما واجلبال وا
حّققت من قبل أمساء األماكن األثرية يف حّي الصاحلية بدمشق اليت وردت 

  .بكتاب ابن طولون وأنت يف ِعمَِّتك و ُجّبِتك حامًال سلماً تنتقل من بناٍء لبناء
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ملزيد من . [حقيقة السريان فقلت هؤالء هم أبناء عمومتنا العرب السريان أصحاب األرض
يّة مالمح يف فقه الّلهجات العربيّات من األكاد: التفاصيل حول هذا املوضوع، راجع

  ]. والكنعانية وحىت السبئّية والعدنانية

 
املصيبة الكربى تقع يف األراضي العربّية التابعة لرتكّيا اآلن فقد ترّكها األتراك أعتقد أّن 

وغّريوا أمساءها العربّية واألكادية العموريّة اآلرامّية إىل الرتكية، أين مشأل اليت أصبحت 
اليت أصبحت أورفة، ومنها الكثري واآلن جتد اسم القامشلي  هاالرّ زجنرييل، وأين 

أصبح قامشلو، وعني العرب أصبحت كوباين، وما هي إّال تغيريات لألمساء جاءت 
ا بعض األكراد لنسبتها هلم،  وقد غّريت (من تركّيا لتثبيت الترتيك، واآلن يأخذ 

متامًا كما تفعل دولة إسرائيل تركّيا الكثري من أمساء املدن والقرى وجعلتها تركية، 
  .، لألسف)املزعومة يف تغيري األمساء يف فلسطني احملتّلة

  .على كلٍّ، كلمة إبّني هي عربية آرامية وليست كردية

  أصبحت قامشلو، وعني العرب أصبحت كوباين، أّما عفرين فقد
  .بقيت، واحلمد هللا، على امسها العريب اآلرامي دون تغيري

 أّما الالحقة . ]مجع[تعين  ]قمش[: اسم عريب بلهجة ميانية، وهو اسم طبيعي
  :بدليل اسم فهي ليست تركية كما يّدعي البعض بل هي عربية ميانية] يل[

  .، وهو فقيه لغوي كان يف القرن الثّاين عشر امليالديأبو علي الحرالي  -أ
لقرن اإلفريقي أيضًا وهي عائلة ميانية حكمت ا :آل المهدلي وكذلك اسم  - ب

  .يف القرن الثّاين عشر امليالدي
فكال الالحقتني كانتا يف القرن الّثاين عشر امليالدي بينما دخول األتراك العثمانيني 

، وكما يقول )م ١٥١٦(إىل املنطقة العربية كان يف القرن السادس عشر امليالدي 
حقة، وأّما معىن االسم فهي هذا من ناحية الال). جحا أكرب أم ابنه(املثل العامّي 
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املسيحي، : ، ففيها]اليت َمجََعْت الكثري من األجناس واألديان فيها[تعين البلد اجلامع 
ويف السّتينّيات . العريب بكاّفة فئاته، والكردي، والرتكي: وفيها. واملسلم، واليهودي

: عينقمش يف اللغة تو . باريز سورياالقامشلي من القرن املاضي كانت ُتسّمى 
  ].الّسدى والّلحمة[القماش جمموع من خيوط  فإنّ ، ويف علم الداللة ]مجع[

وقد تطورت القامشلي يف بدايات القرن العشرين، وال سيما بعد اّتساع األراضي املسقّية 
العاملة على الكهرباء، أو  بعد حفر اآلبار باآلليات اجلديدة وظهور مضخات املاء

  .ى املازوت، وكذلك أصبح احملصول الزراعي ُجيمع فيهااملضخات العمودية العاملة عل
= وعودة على اسم القامشلي، فقد ظّن بعض األكراد أّن قلب الياء إىل واو يف قامشلي 

ذه الالحقة  لكّين أوّد أْن أذّكر أّن هذه الالحقة . كردية) الواو(قامشلو، فستصبح 
ا األك) سريانية(هي عربية آشورية ) الواو( م من قبل العرب السريانتأثّر  . راد حني وفاد

مدرسة بين [أوّد أْن أذّكر وخروجًا عن املوضوع أّن هناك مدرسة يف حلب امسها كما 
راجع خريطة الطريق . وأكثر السريان هم من طّي ومن تغلب] تغلب للسريان األرثوذوكس

لذي مسّى وا) م ٢١١ – ١٩٣] (سيبتميوس سيفريوس[العريب لإلمرباطور سبطيم سفري 
نفسه سيبتميوس سيفريوس أرابيكوس، أي سبطيم سفري العريب، ألنّه مّر من إنطاكيا، إىل 

  .إىل الرّها، ماردين، نصيبني، مثّ إىل احلضر، مثّ عاد إىل أنطاكيةومنها منبج، 
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  كلمة عني موجودة يف كافة اللهجات العربيات من األكادية
ت عني اإلنسان فسميّ  ،)عان(والعني من فعل  .السبئية والعدنانية والكنعانية وحىت

ا تعينه على الرؤية واالنتباه يف املس وتعينه على االختيار ومالحظة  ري،عينًا أل
ّ ومسيّ  ،األخطار   .ا تعني اإلنسان على احلياةت عني املاء عيناً أل

ا أّما كلمة عرب فهي تعين ماء وكل ما خيص املاء، ال كما ج ّ اء يف الفكر التورايت أ
أي العربية (تعين البداوة والصحراء، ويف البحث جند يف اللهجة العربية العدنانية 

بئٌر كثٌري ماؤه، وادي = بئر زمزم، بئٌر عروب = عربة إمساعيل : ما يلي) الفصحى
 متوّددة لزوجها كاملاء الصايف، العربات يف دجلة= وادي املاء، إمرأة عروب = عربة 

الزوارق اليت متشي على املاء = الطواحني اليت تعمل على املاء، العربات يف دجلة = 
: أّما يف العربية اآلرامية). ومنها انتقل املدلول إىل العربات اليت متشي على العجالت(

فقد ّمسي اإلله : فالعرّاب هو املسؤول عن تعميد الطفل يف املاء، وأّما يف األجريتية
راكب عربة أي )  (RAKIB ʽARABAHوالرعد واألمطار بـ  إله الربق: حدد

. ويف األكادية عربتو تعين اجلو الغائم حامل املاء. راكب الغيمة اليت حتمل املاء
ونفّرق بني العريب املقيم عند مظاّن املياه املدين . والعريب من أقام عند مظاّن املياه

  .وعن األعراب الذين يذهبون إىل مظاّن املياه
 :صاليم أي ربى عمّ ويف لبنان قرية كنعانية تس .مة عني العرب تعين عني املاءفكل
حمرومة من فيها ينابيع تكفي لزراعتها فهي  ،هناك معربا دمشقومشال  .األصنامماء 

ا ايم   .)لوجود ماء فيها(ه عني منني املارة 
 بعض ويف ،بعض كلمة عني العرب إىل كوباينالل فقد حوّ  أما ما هو مضحك اآلن،

أما  ،امسها هو كوباين :املقابالت التلفزيونية ألحد هؤالء املتعلمني فقد قال ما يلي
 :ُسئل مثّ  .لسقاية أغنامهم عني العرب اها بعض البدو العربعني العرب فقد مسّ 

هناك شركة إنكليزية تسمى كومباين   أنّ  :قال .؟وماذا تعين ،فمن أين اسم كوباين
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لذلك امسها الكردي  ) يف القرن املاضي( ةاحلديديكانت تعمل لتمديد السكه 
سلب، وال من مدافع أو تاريخ منذ آالف السنني يُ  ،!كوباين من كومباين، فلنتأمل

  .األكراد املثقفني إخوانناق من معلّ 
فهي (، ومن ال حيب كلمة عربية لغةً ونود أْن نشري أّن املنطقة العربية منذ فجر التاريخ 

م، .ق ٢٧٢م وحىت سقوط تدمر .ق ٣٢٠٠حسبما ورد من ) ريةسامية لكّنها ليست آ
ذو األصول العربية (وهكذا جند أّن اسكندر بلس . تاريخ اهلجرة النبوية ٦٢٢وحىت 

م حني اشتد عليه التآمر .ق ١٤٥ - ١٥٣حاكم أنطاكية يف العصر اإلغريقي ) الكنعانية
اخ األعراب وامسه ملكو ئيل من قبل بطلميوس ودميرتيوس الثاين فعهد بابنه إىل أحد أشي

  ].ملكو[لنالحظ الالحقة الواو يف كلمة . )١()قرب أنطاكية(العريب يف املنطقة 
كما يُعترب استنجاد بعض القوات السلوقية املتصارعة بشيوخ األعراب، وخباّصة الشيخ عزيز، 

  .)٢(طقةم يف املنطقة السورية دليالً على الوجود العريب يف املن.ق ٩٣ – ٩٥يف الفرتة 
 Septimius Severus(ونذّكر ثانيًة بالطريق العريب لسبطيم سفري العريب 

Arabicus (وابنه كركّال يف جنوب تركيا ومشال العراق.  

  أنّ  النهر الرئيسي يف حمافظة احلسكة مبنطقة اجلزيرة ميكن القول عن اسم هذا
رَةْ كلمة  يل الصديق الدكتور حممد مريو رئيس قال ويف هذا السياق . احلفرةتعين : اخلَبـْ

أّن الّنهر يف بعض السنني ، وزراء سوريا األسبق حينما كان حمافظًا حملافظة احلسكة
يف كاّفة مساره، وحني تعود املياه ) حفرات] (َخبَـرَات[فُريى يف سرير النهر ، جيفّ 

                                            
 .٣٩، الفقرة ١٩٤ص  سفر املكابني،. + ٢٦١العابد مفيد، تاريخ اإلغريق، ص  )١(

 –تزيد  –زاد : ، اسٌم بصيغة الفعل مثل]ميلك: [وجاء االسم يف مصادر أخرى
  .ميلك –متلك  –يزيد، ملك 

   .٢٧٣العابد مفيد، تاريخ اإلغريق، ص  )٢(
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، )اخلربات(هذه  وتتباطأ بسبب كميات املياه الالزمة مللء، راها يتأّخر سيالن املياه
، ثانية/م ٢فسرعة جريانه ستكون ) خربات(لو كان الّنهر بدون : فعلى سبيل املثال

  . فيتباطأ الّسيالن إىل نصف مرت يف الثّانية تقريباً ) اخلربات(أّما بوجود 
، موجود بكثرة، وباروك تعين مبارك) خابور(ويف الكنعانية واآلرامية فإّن وزن فاعول 

، وقد قيل سابقًا أّن وزن فاعول واسم فاروق هو وزن )حمفَّر=ربَّ خم(وخابور تعين 
سرياين حيث ّمسى املسيحيون السريان اخلليفة عمر بن اخلطاب، ّمسوه فاروقًا ألنّه 

موجودة يف القرآن الكرمي، ] فاعول[هذا الوزن  ونقول أنّ ، فّرق بني احلق والباطل

  .Λ•  ∝    ×  ≥Κ/: ٨/آلية حيث جاء يف القرآن الكرمي، سورة املّدثر، ا
، وقالوا أّن اسم خابريو )خابريو(وقد ورد يف الكتابات املسمارية مجاعة مرتزقة مقاتلة تسّمى 

لكْن وُجدت كتابات مسمارية . )١(]حسب القراءات الصهيونية للتاريخ القدمي) [عابريو(يعين 
قة اخلابورية مجاعة مرتزقة عسكرية تفيد أّن يف هذه املنط) تل ليالن(يف منطقة اخلابور ) أكادية(

لذا، نقول أّن اخلابريو ما هي إال . خبٌط وضربٌ : ، وخباطوم تعين]خباطوم[تسمى مجاعة 
ا باسم اخلابريو، تلك اجلماعة اليت ُعرفت يف موطنها باسم خباطوم . وُعرفت حني مغادر

 جند على اإلطالق علمًا أّن هناك استحالة يف قبول كلمة خابريو لتكون عابريو، حيث ال
راجع كتابنا مالمح يف فقه اللهجات العربيات من األكادية والكنعانية (، إبداالً بني اخلاء والعني

  ).٢٣١- ١٩٨وحىت السبئية والعدنانية، حبث اإلبدال، ص 
ُر واخلِبـْرُ /: خرب/وقد ورد يف معجم لسان العرب البن منظور يف مادة  املزادة : اخلَبـْ

. القاع: اخلَْرباءُ . املزادة: اخلَبـْرُ ). أل اخلربات أي احلفرات العميقةاليت مت(العظيمة 

                                            
ال ندري ما هو عدد اجلبهات الثقافية اليت جيب الدفاع عنها، فتارًة جند الصهيونية، ) ١(

حدودك يا إسرائيل . (شرقني الذين زّجوا إخوتنا األكراد فيهاوترًة أخرى بعض املست
  ).من الفرات إىل النيل، وحدودك يا كردستان من الفرات إىل حبرية وان
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رُ . منقع املاء: اَخلْرباءُ  واخلََباُر ما اسرتخى : ويقول ابن األعرايب. من مواقع املاء: اخلبـْ
  .  من األرض وَحتَفَّرْ 

رَ : لوأّما يف علم الداللة فنقو  بني احلفرة : يأ. ؟ة واخلَبَـرْ هل هناك عالقة ما بني اخلَبـْ
ما دام أّن مدلول الكلمة : نقول). كسماعنا لنشرة األخبار(العميقة واخلرب السمعي 

وأّن املعىن املعنوي هو تطّور للمعىن املادي، لذا، فإّن ، بأساسه هو املعىن املادي
املعىن األساس  للخربات هو احلفر العميقة، وأّن املعىن املعنوي يف تطّور مدلوله هو 

وهنا حيضرنا ممّر خيرب يف . فاهللا تعاىل هو اخلبري املتعّمق يف علمه وخربه. العميقاخلرب 
ما : والسؤال الذي يطرح نفسه، أفغانستان، حنن نعلم أنّه ممّر يف خانق جبلي عميق

ذا االسم إىل أفغانستان؟ يزول العجب فيما إذا رجعنا إىل الذاكرة يف أّن . جاء 
ر السند يف باكستان، إىل أسوان : العربية اآلرامية انتشرت زمن  )مصر(من 

، م.ق ٣٣٣م وحىت سنة .ق ٥٣٩اإلمرباطورية الفارسية اإلمخينية ما قبل سنة 
فهناك ، )اللهجة العربية اآلرامية من السند وحىت أسوان إمرباطوريّةراجع كتابنا (

ري سيحون وجيحون،  وهي خالف . طورا بورا، أي اجلبال البور: جبال ري و
جائح  الثّاينسيحان وجيحان يف جنوب تركيا اليوم، فاألول حيمل معىن السَّيحان، و 

  .)١(يف مرتفعه بسبب املنحدرات الطبوغرافية على مساره

                                            
نقول قبل (ال يزال الكثري الكثري من هذه املفردات العربيات ثابتة قبل اإلسالم ) ١(

ر السند وحىت)اإلسالم أسوان خالل  ، حيث انتشرت العربية اآلرامية من 
مبعىن آخر، أّن وجود كلمات عربية . اإلمرباطورية اإلمخينية الفارسية كما أسلفنا

 ٥٣٩يف كل من الفارسية واألفغانية والكردية هو قدمي ويؤرخ لدينا علميًا منذ 
لإلستزادة، راجع خريطة . م كحد أدىن إْن مل يكن أسبق.ق ٣٣٣م وحىت .ق

  .ةاإلمرباطورية الفارسية اإلمخيني
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فال ميكن أْن نديل ) املنّورةاملدينة (مشال يثرب   rوأما َخْيَرب املدينة اليت غزاها النيب حممد
ا حيث أنّه من شروط تفسري . أو معرفة طبوغرافيتها ،بدلونا حيث مل يـَُتْح لنا زيار

أّما . عسكريالديين، أو الطبيعي، أو ال: ةالّتالياالسم هو أْن حيمل االسم أحد املداليل 
: ، فُحوِّلتم.ق ٣٣٣ األمساء األنانية والشخصية فلم تُعرف إّال بعد دخول اإلسكندر

، )الالذقية(ات، وراميتا إىل الودكية حلب إىل بريوا، ومحاة إىل أبيفانيا، ومحص إىل إميس
نعم، هناك تسميات ، للقاعدة استثناء ولكنْ . وعّمان إىل فيالدلفيا، وجبيل إىل بيبلوس

  : على أمساء أشخاص أو شعوب لكن هلا شروط
، وترّخم كلمة )مملكة آرامية قدمية(بيت زماين  :مثل، سبق بكلمة بيتأْن تُ    -١

 .بيت القرحة] = بقرحة[امللكة، و بيت] = مبلكة: [مثل] ب[بيت إىل 
، وكفري الزيت غرب دمشق على كفر الزيات يف مصر:أو بكلمة كفر مثل  -٢

ر بردى   .جمرى 
حقيق فيما إذا كان وهو زيارة املنطقة للتّ  ،وبعد التفسري اللغوي هناك شرط آخر

 ا االسم الديين فال شروط له إالّ وأمّ . عي، أو عسكري ينطبق عليهااالسم طبي
ّا أحوطوال حاجة للزيا(تفسري اللغوي ويكفي ذلك ال   .)رة ولو أ

فيها خربات  أو أنّ  ،ا يف منخفضهي منطقة إمّ ف ،ونعود ملدينة خيرب يف احلجاز
  .  واهللا أعلمأرضية ) فجوات(

  حيث ُشبِّهت خريطة سوريا )مبنقار البطة(اسم بلدة يف مشال شرق سوريا ،
جت ) املسئول اإلداري عنها(املالكية نسبًة للقائم مقام  غّريوا امسها إىل. بالبطة املرحوم 

ويف ). لألسف(ليس عربيًا ] ديريك[وكان حمبوباً، حيث ظّنوا أّن هذا االسم ، املالكي
ا  ر دجلة، وقد زر  ١٩٦٢ سنةديريك يبدأ الطريق إىل الّدرك األسفل يف االخنفاض إىل 

 .العراقية املشرتكة/ الرتكية / قع على احلدود السورية عندما كنت ضابطاً يف اجليش، وهي ت
هناك جسٌر بقنطرٍة حجريٍة عليه رسوماٌت وكتاباٌت يف علم الفلك والربوج، ُكتبت هذه 
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م  ٢٠٠يبعد هذا اجلسر عن جمرى دجلة حبدود . الكتابات باللغة العربية وليس الكردية
  .أنّه جسٌر لفرٍع منه؟، ال أدري فهل كان  النهر يف هذا املكان؟، أم. على ما أذكر

. كنعاين/دريكيش، ودركوش، وهو اسٌم عريبٌّ عموري: ومع اسم ديريك جند أمساء
راجع بداية (جاء يف نقش شاهدة قرب يف جزر البليار اليت أتينا على ذكره سابقًا 

واكن لدركي ُصنْ : [الّتايل، النص الكنعاين )الكتاب واك أّيها اإلله صُ : ، أي]و ْن و
  .قربي: وهو مأواي األسفل واألخري، أي دركي

وهو . كما ورد يف النصوص الكنعانية العمورية] درك[من ] ديريك[إذن، جذر 
   ).اللهجة العربية الفصحى(موجوٌد يف اللهجة العربية العدنانية 

 ] َدهوك، كما ورد يف ] دهك[سّوى، ومجع  –َكَسَر   –َطَحَن : أي] َدَهك
نظّن أّن االسم من األمساء : وهنا نقول]. َدَهكَ [لعرب البن منظور، ماّدة معجم لسان ا

الطبيعية، وال يرتقي لدرجة الّرتجيح أو القرار، ولنصل إىل ذلك وجب علينا زيارة دهوك 
لنرى هل هذا الّتفسري متطابق مع طبيعة مدينة دهوك، أي هل دهوك كانت أرض 

كانت كذلك فتفسري االسم يرقى لدرجة   فإنْ وُسّويت، ] ُدِهَكتْ [جبلّية وعرة ّمث 
  .لكّن كلمة دهوك عربية وموجودة بقاموس لسان العرب البن منظور .الّرتجيح والقرار

  نسبًة للسلطان سليمان القانوين الذي أنشأ املكان كمخّيم لّالجئني
نة، كما تطّور األكراد الذين هاجروا خوفًا من الصفويني، ّمث تطّور املخّيم إىل مدي

  . خمّيم الريموك لّالجئني الفلسطينيني يف ريف دمشق إىل مدينة
وإّن اسم السليمانية ونسبته إىل سليمان القانوين، هلو خري دليل بعدم أصالة األكراد 

  .)١(يف هذه األرض، بل أتوها ضيوفاً كرماء إىل هذه األرض العربية

                                            
بيت املرأة (افتكار البنداري، األكراد شعب تائه ومصري جمهول، موقع هلن : انظر)[١(

  ].http://www.lahona.com/show_files.aspx?fid=46996، )العربية
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   أّن األمساء القدمية هلا ثالثة مداليل ال قلنا
  .بيعية، أو عسكرية، أو دينيةطّما إ: رابع هلا
  مبعىن دفع ] َزبَّ [األّول، : هلا مدلوالن] َزبَّ [، ففي اآلرامية ]َزبَّ [جذر الكلمة
هلا ] َذبَّ : [ويف العدنانية .مبعىن دفع ماالً، ومنها كلمة زبون] َزبَّ [، والثّاين). أبعد(بيده 

  .دفع: َذبَّ عن حياض الوطن، أي: نقول. مدلول واحد مبعىن دفع بيده ودافع
من دفع (ابنة العطّية : أي] ِبْت زَبَّاي[وعودة إىل اآلرامية، فاسم امللكة زنوبيا التدمري هو 

، وكذلك )أحد مصائف دمشق(ومن بقايا اآلرامية يف بلدة مضايا . ، وليس مبعىن دافع)ماالً 
كفري يابوس على احلدود السورية اللبنانية، تذهب الّنسوة إىل عني املاء فيجري مع   يف قرية

وقف ]. يا دفع اهللا: [، أي]يا َزبَّ اهللا: [وتقول) من الّدعاء(إحداًهنَّ حادث بسيط فتدعوا 
  ].َدفَعَ [اآلرامية لتعين ] َزبَّ [أحد املشايخ وحّرم الكلمة لفقدانه مدلول كلمة 

وفعًال نرى مدينة إربيل حممّية من . ر الزّاب، اسٌم له مدلول عسكريوعودة إىل اسم 
  .)١(راجع اخلريطة]. زاب –حد [الزّابني األعلى واألدىن، مثّ أُِخَذ االسم السم مملكة 

 املاء على وجه األرض: الغاية كاملدى، واإلمدان: اآلمد: جاء يف اللسان .
، وآمد بلٌد )مد مبعىن التضاّد تلطفاً لتعين الشروتستعمل آ(اململوء من اخلري : واآلمد

  :قال الشاعر. معروٌف يف الثغور
  وأحياناً بـ ميا فارقنيَ   بآمٍد مرًّة وبرأِس عنيٍ 

                                            
يف بعض الكتب ورد االسم حد ياب، وهو تصحيف كتايب، حيث يكتب حرف ) ١(

، فكتابتهما قريبة ]  [ة باآلرامي] الياء[ويكتب حرف ]   [باآلرامية ] الزين[
] الياء[وحرف ]  Z[ يف الالتينية يكتب ] الزين[وال ننسى أّن حرف . من بعضها

من اآلرامية  - ٢. من اآلرامية لآلرامية - ١: فالتصحيف وارد حبالتني].  I[ يكتب 
  .احلدود: ، وباآلرامية تعين]حّدايا[وجنوب حلب بلدة تسّمى  .لالتينية
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ا غري ذلك، فتفسرينا )حسب مدرسة تفسري األمساء(فآمد اسم طبيعي  ، وإن كانت صفا
/ هـ  ٧١١- ٦٣٠(ب هو ر ومن اهلام أّن تاريخ ابن منظور كاتب قاموس لسان الع. خاطئ
  .أي قبل قدوم األكراد للمنطقة، أي أّن اسم آمد ليس امساً كردياً ) م ١٣١٢- ١٢٣٣

  مياه = ، حيث ميا )مكان جتمع املياه(مكان تفّرق املياه، وهي خالف اخلرطوم
  .لة النكرةوأُدغمت اهلاء يف الوصل، وفارق معروفة، والياء والنون صيغة اجلمع اآلرامية يف حا

    أسكن عامل محص شبل الدولة نصر بن مرداس سنة
 - قبل احلرب الصفوية (األكراد الذين وفدوا من جبل سنجار ) م ١٠٣١ - هـ  ٤٢٤(

وجلّهم من اليزيديني، أسكنهم حصن الصفح ليحفظوا ويصونوا الطريق بني محص ) العثمانية
، وهو يف قضاء )حصن األكراد(الصفح منذ ذلك احلني بــ  ، فسّمي حصن)الشام(وطرابلس 

وقد بقوا فيه حنو قرن ونصف واستخلصوه منهم . تل كلخ من أعمال حمافظة طرطوس اليوم
وهناك خالف بسبب هجرة األكراد اليزيديني إىل جبل . فتشتّتوا) م ١١٣٦ - هـ  ٥٣٠(سنة 

دينية قبل احلرب الصفوية؟، وهذا  من إيران، فهل مت ألسباب) اجلزء الشرقي منه(سنجار 
  .)٢(علماً أّن جبل سنجار كان لبين ربيعة عند ابن حوقل، ومل يرد فيه ذكر لليزيديني. )١(وارد

        
ا املختلفة من اللغات اإليرانية اآلرية وليست السامية  - ١ تعترب الّلغة الكرديّة بلهجا

وثيقة الصلة  والكرديّة. ديّة واألفغانيةواليت تضم الفارسية والكر ، )العروبية(
أّن مسرية : وهذا يدل، األكراد اإلخوةوهذا معروف لدى الكثري من  باألفغانية

من شرق  وبالتحديد ،كانت من أواسط آسيا) حسب فقه الّلغة(وهجرة األكراد 

                                            
وأمحد وصفي  .١٥، ص )لغتهم –تارخيهم (تنا األكراد و إخأمينة سليم، ) ١(

 .٦٥٧زكريا، عشائر الشام، ص 
  .٢٢١ابن حوقل، صورة األرض، ص ) ٢(
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قزوين ّمث جنوب قزوين حّىت جبال زغروس، وهجرات أخرى جاءت من القوقاز 
وما حماولة ، لكن ليس هناك قرابة لغويّة بني ) ين والبحر األسودما بني قزو (

ّم هم قبائل الالن الواردة يف الّتاريخ بشمال القفقاس إّال حماولة  إثبات أصوهلم أ
قد ُكردت أيضًا من أراضيها ) الروسية(وقد يكون أّن بعض قبائل الالن . واهية

مبدلول األصل، فكل من ُكرَِد من  فأخذوا اسم األكراد مبدلوله اللغوي وليس
أرضه فهو كردي سواء كانوا عرباً، أم الناً، أم كورداخ، فجميعهم أكراداً ُكردوا من 

وال ننسى أّن اهلجرة الكرديّة إىل سوريّا ال تزال سارية . أراضيهم إىل أراٍض أخرى
هذا القرن مثال يف كٍل من تركّيا والعراق يف  تعّرضوا هلااملفعول نظراً للمظامل اليت 

عادل يزدي أحد مشاهري األكراد اليوم حيث يقول يف إحدى . أ: ذلك
مقابالت حمطة اجلزيرة الفضائية إّن أصله القريب من أورفة علماً أنّه من السوريني 

  .اليوم وهو مقيم يف القامشلي
، وأّما هذه الالّحقة )١(هي الحقة مكانّية] ستان[ويف الّلغة أيضاً، فإّن كلمة  - ٢

. أفغانستان، باكستان، طاجاكستان، داغستان: فهي شرقّية املنشأ، حيث أجد
  ].إيرانستان: [وهذا يكّرس أّن اللّغة الكرديّة أتت من الشرق، بينما ال أجد

: هل تعرف الكرديّة؟، فنقول: حني السؤال. لنتأّمل اجلملة الكرديّة الّتالية -٣
، إّال أنّنا ال نقول ]انيهكردان جيز : [، بل جيب أْن نقول]كرمان جيزانيه[

أّن هذه اللهجة الكرديّة أتت من ] كرمان جيزانيه[ذلك، إّمنا يدّل ذلك 
، وهذا يتماشى مع خريطة ابن ]كرمان جيزانيه[منطقة كرمان يف إيران 

                                            
)١] ستان، : حممد ألتوجني، املعجم الذهيب، مادة. د. الحقة مكانّية]: ستان) 

  .١٩٩٣املستشاريّة الثقافّية اإليرانّية، دمشق، 
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ا يف إيران، جبال زاغروس، وحيث   ّ حوقل يف مشايت األكراد ومصائفهم أ
 .كرمان أحد أقاليم إيران اليوم

  .)١(هلجة كردية/ ١٥/لريخ يف كتابه دراسات حول األكراد، أّن هناك يقول  -٤

 
 أنّ وال ننسى . عروبة األكراد عشر الثّاينالعرب من القرن  كافة املؤرخني يؤّكد

عدا كل هؤالء املؤرخني قالوا ذلك . صالح الدين األيويب نفسه أثبت نسبه العريب
] َكَردَ [جذر كلمة أكراد هي  إنّ  :فما هي القصة، لكيف ذ شكّ  الذي املسعودي
العدنانية هو السيف الذي  العربّيةوالكارد يف  ]كرد –َطَرَد  –أبعد [ :عربّيةوتعين بال

  .، كما ذكرنا سابقاً الكارد= الطارد ] يطرد الرأس عن اجلسد
طراف يف أ عربّيةهل كان هناك قبائل كرد : ويربز يف هذا املقام سؤال وجيه وهو

أساس  نّ أل. أخذت هذا االسم؟ عربّيةت إليها قبائل غري انضمّ  مثّ ، العراق الشرقية
 أنْ ) ومنها القبيلة(هم قبلوا لكنّ ون بالقرابة بصلة تّ ميع أناس ال القبيلة هي جتمّ 

بني العشائر ، يتعايشوا حلماية بعضهم، وبعد هذا القبول للقبيلة جتري املصاهرات
ُتكتب ] كرد[ومن باب الفكاهة أصبحت كلمة  .القبيلة املختلفة اليت حتويها

][ سرت يف دمشق ) املوضة(وجدنا هذه التقليعة  حّىت تكريد جديد ، فهي
: حديثاً، فإسم رئيس جممع اللغة العربية املرحوم حممد كرد علي، كتبته حمافظة دمشق

  .األّمة جهٌل متطابق يسري يف كيان). اسم شارع تكرمياً له(حممد كورد علي 
: وريا، ماّدةالعوائل الكردية يف س: ويف عروبة صالح الدين، راجع بعد قليل عنوان

  .امللوك األيوبيون ينكرون نسبهم لألكراد: صالح الدين األيويب، وكذلك عنوان

 

                                            
  .٢٩لريخ، ص ) ١(
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) احللبّية(] أمينة سليم[سأّتكئ يف هذا العنوان على حبث قّيم قامت به األستاذة 
، وكانت من املواظبني على حماضرات الدراسات العاليا يف جامعة ٢٠٠٠ سنة

وهي مدّرسة لّلغة العربية يف ثانويات حلب، فصلتها بأكراد منطقة حلب حلب، 
  :ممتازة، وعنوان حبثها

 
  :وسأقتبس من حبثها ما يلي

∆  Λ: قوله تعاىل ،/١٣/ورة احلجرات، اآلية ، يف سجاء يف القرآن الكرمي{
Ν   Μ   Λ    Κ   ϑ   Ι   Η   Γ      Φ   ΕΟ  Τ   Σ   Ρ   Θ     ΠΥ  

 Ψ   Ξ    Ω   ςΚ . َر هلم اً  أنْ فاخللق ُقدِّ يكونوا شعوبًا خمتلفة وإْن بدا فيها تشا
وهذا االختالف قد يكون حقيقي جوهري وقد يكون ظاهري، وعلى هذا 

ال ميكن ألحد ما أْن يّدعي صفاء عرقه أو نسبه إْن مل  األساس ميكن القول إّنه
يكن ميتلك مثة دالئل مادية تدعم ذلك، ويدحض كل اّدعاء من هذا القبيل 
عملية التجديد املستمرة يف الكون، حركة الدوران الالمتناهية واملستمرة إىل األبد 

أفكر دون توقف، ومن خالل الكون والوجود وجدت نفسي دومنا سابق إنذار 
دع  :مللت من هذه الفكرة على مبدأ مثّ يف موضوع األنساب ومدى صحتها، 

 ،]أأتوين بأعمالكم ال بأحسابكم وأنسابكم: [rاخللق للخالق، وامتثاًال لقوله 
أّنين كّلي فخر بنسيب العريب الكرمي و أملك كل القرائن اليت تؤّكد نسيب إىل  مثّ 

 مثّ وظلت هذه الفكرة تراودين . رييأرقى العرب، بل إىل جد العرب فمايل وغ
ختتفي إىل أْن مجعتين الصدفة بأخ كرمي يعمل معي يف جمال التدريس وهو مدرس 

  ). عبدو شيخو(اللغة الفرنسية 
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س لغة فرنسية يشرتك يف العمل معي يف إعدادية صالح الدين عبدو شيخو مدرّ 

ونتيجة  ،م اللغاتوكعاديت مولعة أنا دائمًا بتعلّ . األشرفية حيّ األيويب يف حلب، 
خوتنا األكراد فسألين إث بالكردية مع وهو يتحدّ  هأحاول اإلصغاء إلي لذلك بتّ 

وعند إجابيت . بكل سرور: أجبت. م اللغة الكردية ؟هل تريدين تعلُّ  :لغة الفرنسيةالب
. فهم معناها حينئذٍ أمل  ،رابخوتنا األكراد عالئم استغإقرأت يف أعني البعض من 

   ،ه عندما كان يتحدث العربية كان يتحدثها بركاكٍة تثري ضحك بعض الزمالءوألنّ 
   .ة ونرتك هلم نواياهميبالفرنس نتحّدثا كنّ 

نبادر إىل التحدث بالفرنسية وكان  حّىت جنتمع  ومضت سنة وتلتها سنة أخرى، وما إنْ 
ا غرضي أوًال وأخرياً أّال أنسى هذه ال حتولت مبلء  مثّ لغة اليت أحب واليت كنت أعمل 

إراديت لدراسة األدب العريب وأصبحت أدّرس لغيت األم بكل حب وإعجاب بأسرار 
  .بل موضوع تعّلمها. هذه اللغة العظيمة ونسينا موضوع اللغة الكردية

وذات يوم وجدته خيربين بصوت مفعم باألسى كم يتمىن لو كان مثلي يتحدث 
ال عليك ليس مهماً ولست جمرباً فأنت لست عريب وال : فقلت له. والفرنسيةالعربية 

لكن : قائال استنكاراً  هك جنيد الكردية والفرنسية فهز رأستدرس العربية وال تنسى أنّ 
  .ما هي؟   ..احلقيقة غري هذا 

وهي بطن من عشرية النعيم اليت هي فرع من  ،)١(حبيببين أنا عريب ومن قبيلة : فقال
ا وشيخنا هو عز الدين أبو محزة النعيمي احلسيينقر    .يش اليت مل يعد أحد يسمع 

   .يد العربية؟جت دهشت من قوله هذا وسألته كيف تكون عريب وال ال أنكر أينّ 

                                            
 .سيف الدولة احلمداين عند ابن حوقل: بيب حتت عنوانراجع بين ح) ١(
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تمع بأنّ    ،ك كردي وأوالدك أكراد وزوجتك كذلكبل أنت تُعرف من قبل كل ا
سم قبيلة عربية ونسب ار تذكُ ك عريب و ح يل بأنّ كيف تصرّ   ،كيف يكون كل ذلك؟

  .كيف؟..كيف  ،عريب
، ولكنّنا مع مرور األيام ثر جيلإفهذه احلقيقة نتناقلها جيًال هذه قصة طويلة يا آنسيت، 

تمع الكردي، بل هناك ثالثة قرى تعود بأصوهلا إىل نسب عريب صحيح  .ذبنا يف ا
، عرب أوشاين: (ى هيوهذه القر  .ال نتحدث بذلك ،نا مع ثقتنا بصّحة نسبناولكنّ 

ة يقطنها العرب الثّالثة و الثّاني، و فاألوىل كّلها عرب قد نسوا لغتهم). درويش،  محشلك
  .يف قضاء عفرين ةمناصفًة مع األكراد، وهذه القرى موجود

ال أنكر أّن املفاجأة قد أذهلتين وأخذت أفّكر يف قناعيت األوىل أال وهي التغيري 
ستمرة يف الكون اليت قد تصيب البعض يف صميم املستمر وحركة التجديد امل

أقصد . وعند سؤايل له ملاذا ال تبّينون هذا للناس وتتعّلمون العربية. خصائصه
ندرس العربية ككل : ضحك ساخرًا من سذاجة طرحي وقال. تتحّدثون العربية

ا مع كل الذين ال جييدون الكردية،  الناس ونستخدمها ما أمكن لنتواصل 
ذا ال نصرح بأنّنا عرب، فألّن واحد من الناس يعلم أنّنا عرب، أو ولكن ملا

أّما . لنقل واحد باأللف من الناس وهذا الواحد مقسم إىل قسمني كردي وعريب
املصاحل  هالكردي فرتبطنا به مصاحل وصالت قرىب نتيجة التزاوج فيما بيننا وهذ

حنا بذلك أشعلنا فتنة هلا ألنّنا لو صرّ تفرض علينا أّال نصرّح بأصولنا العربية 
القسم العريب وهو ال يقل سوء وظلمًا والقسم األخر وهو . أول وليس هلا آخر

وهو يتعامل معنا على  بل ال يريد أْن يعرتف بنا إّال كأكراد األّولعن القسم 
هذا األساس فكيف تريدين أْن نذهب ملن ال يأيت إلينا ويتنّكر لنا ويسخر من 

  . ناها حبكم تعايشنا مع األكرادالعجمة اليت توارث
   .يف األنساب ةفليس هناك ثوابت أكيد ،ومن هنا عادت أفكاري لسابق عهدها
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ا جنبًا  واألكراد يف سوريا يستخدمون كما يعلم اجلميع األجبدية العربية ويدرسون 
فمنهم  .وعليهم ما علينا ،وهلم من احلقوق ما لنا ،م العربإخو إىل جنب مع 

وأعجب كلَّ العجب من اّدعاء  ،ومنهم العامل األجري، ومنهم السيد الوزير م،املعلّ 
م مضطهدون وقد حلّ  ّ  خوةً إوا ضيوفًا أعزّاء على ديارنا وباتوا مع األيام بعضهم بأ

م صالت شّىت أّمهها املصري الواحد   .لنا تربطنا 
واملستخدمة يف  يةقأورد بعض العبارات الرا أنْ ويف حديثي عن اللغة الكردية أردت 
  :هذه اللغة ةاللغة الكردية ليدرك القارئ مدى أصال

   .)١(سبو اخلري: صباح اخلري
  .ساعة جنده؟: كم الساعة

   .هفيما مستة زمانه جريانه : جاري معلم اللغة العربية
   .خنم مكتبةر آز د: أنا أدرس يف مدرسة

   .م جامعةنخر آز د: درس يف جامعة أأنا 
  .تو لعكه داريه دعيشه؟: )أين تعيش(أين تسكن 

مجلة منها يكاد  فكلّ  ،من كلمة عربية مجلة من هذه اجلمل مل ختلُ  يالحظ هنا أنّ 
   .يكون فيها كلمة أو أكثر من املفردات العربية

وقد   ،ن يف القرن احلادي عشر امليالدي بالرتك واألكرادو وقد استعان اخللفاء العباسي
واشرتكوا معهم يف  ،على العقيدة الزرداشتية ،كالفرس،  كان األكراد قبل اإلسالم

  }.إسالمهم نَ سُ أسلموا وحَ  مثّ  ،املغرية ةمدافعة اجليوش العربي
  

                                            
ا من اللغات اآلرية) ١( صباح = َسبَّا خري : يف السنسكريتية اجلنوبية اليت يعتربو

 ].املؤّلف. [اخلري
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ا تاريخ الكرد احلديث فهو سلسلة من الثورات اليت كانت ترمي إىل التخلص أمّ 

يف مستهل القرن  وأهم هذه الثورات ما نشب ،من النري العثماين واإليراين املشرتك
ا رجل  الثّالث عشر اهلجري،  يدعى عبد الرمحن باشا، فنادي باستقالل الكردقام 

 وايلزها لكن احلملة اليت جهّ  ،وراح يعمل لتوحيد مجيع البلدان الناطقة بالكردية
  .)١(بغداد بأمر الباب العايل أجهزت على هذه احلركة
م بعد ذلك سنة  هـ ١٢٩٤( ،)مـ١٨٢٦= هـ ١٢٤٢(وقد أعاد األكراد حماوال

ولكن  .وغريها ،)م١٨٩٩= هـ ١٣١٧(، )م١٨٨٦= هـ ١٣٠٣( ،)م١٨٧٧= 
مصري هذه الثورات كان اإلخفاق بعد تكّبد خسائر كبرية باألرواح واألقوال وبعد 

ظّن األكراد أّن فجر استقالهلم . احلرب العاملية األوىل وانكسار الّدولة العثمانية
اليت قّدموها، فقاموا بإرسال الوفود وتطيري الربقيات إىل مؤمتر  سيبزع بعد التضحيات

السالم فأُقّرت معاهدة سيفر حبقوق األكراد وباستقالل املناطق الكردية الواقعة يف 
شرقي الفرات وجنويب أرمينية ومشايل احلدود الرتكية العراقية، لكن هذا االعرتاف ظّل 

أتاتورك بثورته املعروفة ومتزيقه معاهدة حربًا على ورق لقيام مصظفى كمال باشا 
  .)٢(سيفر واستبدهلا مبعاهدة لوزان اليت جتاهلت مطالب األكراد

أوقعها األكراد على الرتك هي ثورة الشيخ سعيد يف والية ديار  وأول ثورة كردية
ض ت احلكومة الكمالية، م أي بعدما استقرّ  ١٩٢٤= هـ  ١٣٤٢بكر سنة  فقد 

ا أل ،فاع عن الدين اإلسالميلقتاهلا باسم الد ت اخلالفة وأقصت سالئل غولكو
جدًا انتهت بإمخاد الثورة والقضاء عليها  مريعةٌ  اخللفاء عن بالدها فوقعت أحداثٌ 

                                            
 .٦٥٤املرجع نفسه، ص  )١(
 .٦٥٥املرجع نفسه، ص  )٢(
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م وإعدام العشرات من زعمائها والذين اشرتكوا فيها يف  وتشريد رجاهلا والفتك 
   .)١(ساحة ديار بكر بوقت واحد

رجوع إىل كتاب األكراد الصادر عن مركز ابن خلدون وإّين أنصح القارئ ال
للتنمية للمؤلف دافيد ماكدويل، وذلك لبحث التاريخ املعاصر لألكراد، فهو تاريخ 

أّما ما أورده عن التاريخ القدمي لألكراد فهناك أخطاء كثرية، فقد كان . دقيق وممتع
  .ناقًال وليس حمّققاً 

 
ا هنا وهناك جيد يقظة قومية  قامواريخ األكراد والثورات املتالحقة اليت ع لتاواملتتبّ [

م أعداء  ّ عمياء تسري يف ختّبط أهوج، فالكردي يف إيران ينظر إىل اإليرانيني على أ
 الضياعفهذا . ألّداء له، وكذلك األمر بالنسبة للكردي يف سورية وتركية والعراق

. هم، بل عدم معرفتهم هلا بشكل صحيح مقنعالذي يعانون منه مفاده ضياع جذور 
ففي كل يوم تراهم جيدون هلم جذورًا و عروقًا ختتلف عن سابقها، أو لنقل جيدون 

م جذرًا وعرقًا خيتلف عن سابقه ّ ، وتارًة أخرى ميديون، فتارًة جندهم يّدعون بأ
ضياع مآله هذا ال. ، وال أدري يف غٍد ماذا سيكونون؟)٣(حوريون، وتارًة أخرى حثيون

أْن يقودهم إىل مزيد من التشّتت والتمّزق، ففي كل بقعة يتمركز فيها األكراد لديهم 
يار قبل تناحرها مع أصحاب الدّ عشرات التنظيمات السياسية املتناحرة فيما بينها 

يكون  أنْ فال خيلو فرد من األفراد من . ة كرماءإخو الذين استضافوهم وحّلوا عليهم 
م هو حزب العمال الكردستاين  له تنظيم سياسي،    .).P.K.K(ولعّل أكرب أحزا

                                            
 .٨عن أمينة سليم، ص ) ١(
  .الصفحة نفسها، املرجع نفسه )٢(
  ]املؤّلف. [بل ذلكقنا عن احلوريني أجب) ٣(
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ين عندما زرت احلوادث أنّ هذه ر نا أتذكّ وأ ذكر اآلنأ يف هذه العجالة أنْ  حيضرينو 
حرين مجال طبيعتها سألتهم عن مثن سباش واليت االيزيدية يف قرية قر ) ركوم(عائلة 

ئة ومخسون ألف لرية احوايل م ذلك زل ريفي بسيط فأخربوين إنّ ـأرض يكفي لبناء من
ال يصلح للزراعة بل يصلح للبناء أي  )قراج(ألرض نصفها زراعي ونصفها اآلخر 

م الدهشة  اوعندما عرضت عليهم فكرة شراء تلك األرض منهم فغرو  األفواه وأخذ
نا ال كل هذه األراضي على حسابك ولكنّ : قالوا يف حياء مستعارو من طرحي هذا 

سماح لدي فهم ال يسمحون لنا بذلك وعندما سألتهم عن املعنيني بانبيع لغري الكر 
  .ا هي العادات والتقاليد ليس إالّ إمنّ : الواق وعدمه
 قد مضىمن يكونون هؤالء يسمحون وال يسمحون واحلديث هذا ير فمل أفكّ  يومها

أكثر من مخسة عشر سنة ولكن اآلن وبعد مضي كل هذا الوقت أدركت جيدًا  هعلي
  .)الكالم لألستاذة أمينة سليم(. ]س املائدة الكرديةأّ من يرت 
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ال تسعفنا املصادر واملراجع اليت بني أيدينا على أماكن هجرة األكراد من إيران 
ما يسّمى اليوم بالعراق وسوريا وتركيا، وهذا حيتاج إىل الرجوع إىل األرشيف  إىل

ونقصد باألماكن، أمساء املدن والقرى اليت وفدوا . العثماين ألنّنا وجدنا بعضًا منها
  :إليها بالتحديد، لكن ممّا هو متوّفر لنا هو التايل

 
نعرف  ، لكّننا ال نستطيع أنْ )عن ابن حوقل(حياء لألكراد يف املوصل أ -١

، أم هم من )كما قّدمنا(فيما إذا كان هؤالء األكراد من األكراد العرب 
م من أكراد فارس حسب سياق النص الو . أكراد فارس ّ رد الكّننا نرّجح أ

 .٢١٥عند ابن حوقل ص 
جرة األكراد الي -٢ فهل ّمت ألسباب . زيديني إليهجبل سنجار، وهناك خالف 

م جلبل )وهذا وارد(دينية قبل احلرب الصفوية؟  ، حيث ثبت البعض هجر
، حيث ورد يف )الشيعية(قبل احلرب الصفوية ) اجلزء الشرقي منه(سنجار 

هـ  ٤٢٤(بعض الكتابات أّن عامل محص شبل الدولة نصر بن مرداس سنة 
صونوا الطريق بني محص أسكنهم حصن الصفح ليحفظوا وي) م ١٠٣١ -

، وهو )حصن األكراد(وطرابلس، فسّمي حصن الصفح منذ ذلك احلني بــ 

                                            
 .مل يكن هناك شيء يسّمى تركيا آنذاك) ١(
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وقد بقوا فيه حنو قرن . تل كلخ من أعمال حمافظة طرطوس اليوم يف قضاء
 .فتشّتتوا )م ١١٣٦ -هـ  ٥٣٠(لصوه منهم سنة خونصف واست

) األيوبية(الحية توافد األكراد يف عهد الدولتني النورية والصمن ّمث َكثـَُر  -٣
ولعّل كل من أّدى واجبه يف . خلوض غمار احلروب الصليبية واإلبالء فيها

أو كانوا (اجلهاد من هؤالء كان يعود أدراجه، والذين بقوا منهم استعربوا 
سواء  ( )١(وذابوا يف البيئة الشامية ومل حيتفظ مباضيه الكردي) عربًا أكراداً 

 .ها باهلجرات األسرية الكردية، ونسّمي)كان عربياً أو فارسياً 
 

تارخيياً، حيث استقبلهم ) العمورية(عاصمة مملكة حد زاب األكادية  :إربيل -١
مإخو   .م العرب املسلمني واملسيحيني وأحسنوا وفاد

ول جاء ابنه سليمان القانوين وقام بعد وفاة السلطان سليم األ :السليمانية -٢
ملجأ لألكراد املسلمني السّنة ) السليمانية(بتأسيس مدينة مسّيت على امسه 

 .هرباً من فرض التشّيع الذي فرضه إمساعيل الصفوي
ا من  -٣ ّ مناطق وقرى أخرى جلأ إليها األكراد مل نستطع حصرها، إّال أ

ا  . ويف األرض العربيةتكون غرب جبال زغروس يف إيران  احملتمل أنْ  ّ إّال أ
 .آخراً وهو االنتقال من أرض اإلسالم إىل أرض اإلسالمكانت تأخذ امساً 

 
ا بعض السالطني العثمانيني وعلى رأسهم السلطان سليم األول، وكانت  قام 

  :حنصي منها ما يلي أنْ مبوجب فرمانات استطعنا 
  

                                            
  .٦٥٨عشائر الشام، ص ) ١(
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جري قبائل كردية من سنجار عدّ السلطان سليم أصدر  ة فرمانات أمهها كرد و

وأشهر  .)١(، ومن جبال طوروس، مث من قونية إىل منطقة عفرين العربية)يزيديني(
راجع حبث العشائر الكردية (اليزيدية،  –العميقي  –اجلوم : قبائلهذه القبائل هي 

  ).يف هذا الكتاب بعد عدة صفحات

  
                                            

، ١٩٨٣، ٢أمحد وصفي زكريا، عشائر الشام، دار الفكر، دمشق، ط) ١(
 )أو بالد العجم( جري األكراد من جبل سنجار وجبال طوروس. ٦٧٣ص

  .سليم األولوقونية إىل عفرين العربية بفرمانات من 
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 بعد تتابع الثورات الكردية ضد القوات العثمانية يف القرن التاسع عشر وفشلها،

  : ب العايل فرمانات أخرىولظروف عثمانية داخلية، فقد أصدر البا

 
ونتيجة لتتابع الثورات . اجلوم، والعميقي، واليزيدية: إضافًة ِلما ورد عن قبائل

الكردية حاولت السلطات العثمانية أْن جتد حًال للمتاعب اليت كانت تسّببها هلا 
دية بنقلها وتوطينها يف جهات أخرى، وقد كانت ليبيا من األماكن اليت القبائل الكر 

وقع عليها االختيار لتوطني بعض القبائل لذلك كانت فكرة توطني األكراد يف ليبيا 
دف إىل كسر حّدة ثورات األكراد ضد السلطة العثمانية، وكانت على رأس 

فقد كانت هذه القبيلة دائمة الثورة  ،)اهلماوند(القبائل املرشحة للتوطني والنفي قبيلة 
وقابلت  القبائل اليت تعيش حول السليمانيةعلى احلكم العثماين وهي أكرب 

ا بإرسال قوات عثمانية إلمخادها سنة  = م  ١٨٩٠/السلطات العثمانية ثورا
ائياً عن بالدهم/هـ ١٣٠٥   .)١(، ّمث بدأت تفّكر جّدياً  يف كرد زعماء هذه القبيلة 

كان جميء مجاعات األكراد إىل ليبيا يف عهد والية أمحد راسم باشا يف وقد  
طرابلس الغرب والذي استمر حبكم البالد مّدة طويلة بالنسبة لبقية زمالئه 

ويبدو أّن هذا . م ١٨٩٦ سنةحّىت  ١٨٨٢  سنةاآلخرين، فهو قد حكم من 
وما قد سّببوه هلا  الوايل قد أراد أْن يساعد حكومته يف إجياد حل ملشكلة األكراد

من قالقل ومتاعب فكتب إىل حكومته يف اسطنبول يقرتح عليها توطني أعداد من 
العائالت الكردية يرتاوح عددها بني املائة عائلة واملائتني على أْن تقوم احلكومة 

                                            
دار احملفوظات التارخيية، طرابلس، اجلماهريية العربية الليبية، ملف خاص  )١(

  . باملنفيني األكراد
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العثمانية بتقدمي ما يلزم هلذه العائالت من مؤن البذور الالزمة للزراعة يف السنة 
  . )١(األقل من جميئهااألوىل على 

ا أمحد راسم باشا  وقد وافقت احلكومة العثمانية على االقرتاحات اليت تقّدم 
  .إىل مدينة طرابلس بإرسال بعض األسر الكردية من قبيلة اهلماوندوقامت 

أستاذ يف جامعة  (عمر إبراهيم توفيق، وهو من قبيلة اهلماوند . د. ويروي يل أ
 انت مع هذا التهجري، لكّنها رفضت اإلقامة يف طرابلس، كيف أّن جّدته ك)كركوك

  .ومحلت أدراجها مع بعض ذويها وعادت برّاً إىل موطنها السابق يف منطقة السليمانية

  
موعة املتجهة إىل طرابلس أْن رفضت ما عرضته  وقد حدث بعد أْن وصلت ا

وم بفالحة على أْن تق )سرت(توطينها يف منطقة عليها حكومة الوالية خبصوص 
األرض هناك وزراعتها وقد تعّهدت حكومة الوالية بتقدمي كل ما يلزم من بذور بعد 
أْن صرفت هلا األموال الالزمة لتسهيل فرصة احلياة اجلديدة أمامها حيث خّصصت 

  .)٢(حكومة الوالية قرش صاغ تركي لكل فرد من أفراد األسر الكردية املهجرة يومياً 

                                            
ليبيا قبل االحتالل الربيطاين، أو طرابلس الغرب يف آخر العهد أمحد صدقي الّدجاين، ) ١(

عن  .٦٠ ، املطبعة الفنية احلديثة، القاهرة، ص)م ١٩١١ – ١٨٨٢(العثماين الثّاين 
  .أمينة سليم

 .٢٥املرجع نفسه، ص  )٢(
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شا أْن جيد حًال ملشكلة هؤالء األكراد بعد أْن رفضوا قبول وقد حاول أمحد راسم با
م يف سرت فسعى الوايل إىل  إحلاق العزَّاب منهم بالقوات املشروع الزراعي الستيطا

العاملة يف البالد ويف القوات البحرية اليت كانت حتتاجها السفن احلربية  املسّلحة النظامية
ق بعضهم بقوة احلراسة واألمن يف البالد لكن األكراد العثمانية يف املوانئ الليبية كما أحل

بإصرار مما دفع الوايل إىل أْن يكتب  وفضلوا العودة إىل بالدهمالوافدين مل يقبلوا كل هذا 
إىل حكومته يف اسطنبول ليخربها بفشل كل احملاوالت اليت بذلتها حكومة الوالية القناع 

وقد عّلل الوايل عدم جناح خطّة توطني األكراد يف األكراد الوافدين بقبول احلياة اجلديدة 
منطقة سرت وفشل كل املساعي اليت بذلت معهم فإّن مجاعات األكراد الذين جاؤوا إىل 
م العامة وهي اليت  سرت مل تكن من الفالحني الذين يعتمدون على الزراعة يف حيا

ر اجتماعية خاصة تعّودت على التنّقل والّرتحال وما يصاحب هذه احلياة من مظاه
ا القبائل اليت احرتفت التنّقل والغزو وعدم االرتباط املطلق باألرض احملدودة  اشتهرت 

ا منطقة سهلية ) سرت(وإذا كانت حماولة توطني األكراد يف . املعامل قد فشلت ألّ
ضر صحراوية وقد تعّود األكراد على حياة اجلبال فإّن حماولة توطينهم يف منطقة اجلبل األخ

بربقة مل تنجح كما جيب هي األخرى مع أّن طبيعة منطقة اجلبل األخضر أقرب ما تكون 
  . )١(إىل املنطقة اليت تسّمى اليوم كردستان

م موجودون وعلى إّال أنّه ال بّد من القول أّن األكراد  ّ وإْن كانوا أقلّية يف ليبيا إّال أ
م يف سورية وتركية والعراق بل على اّتصال دائم بالتنظيمات  ،اّتصال دائم بإخوا

من قرية عرش قيبار يف قضاء ) سامية خلو(وهنا حيضرين أمٌر أخربتين به السيدة . السياسية
يعمل يف ليبيا ) سيدو عمر بكو(عفرين زرداشتية املذهب، أخربتين أّن زوجها السيد 

 هنا؟ ويذهب بشكل متواصل إىل هناك وعند سؤايل هلا كيف يتدبّر أمره هناك وهي

                                            
 .الصفحة نفسها املرجع نفسه، )١(
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ال، فهم : أجابت. هل أعرفهم؟: وعند سؤايل هلا. هناك الكثري من األقارب: أخربتين
   .)١(موجودون هناك منذ زمن بعيد منذ مئة سنة ورّمبا أكثر

اآلن أعرتف أّن خطوط القضية الكردية بدأت جتتمع أمام ناظري، فاألكراد على 
وفق أسس أكثر علمية نظيم أنفسهم اّتصال دائم ومستمر فيما بينهم، فهم اآلن يعيدون ت

م . من سابقها ّ حّلوا لكن ما يهمنا من أمر األكراد يف ليبيا هو تأكيد حقيقة مفادها أ
م هنا يف بالد الشام ألّم كانوا يسبّبون قلقاً للحكومة العثمانية فهجّ  م وأسكنت مكا ر

   .)٢(ر أخرىوهكذا جند تكرار كردهم مرّة إث. أناساً أكثر والءً هلا منهم
دف، ومن ورائها ولعّل  ما حصل كان ضمن برنامج الصهيونية العاملية اليت 

يف طريقها إىل اثبات وجودها وحتقيق خطوة يف طريق  بريطانيا، إىل تفتيت كل قوة
وجودها فتعمل جاهدة لغرس أقّليات يهودية حتت مسّميات خمتلفة هنا وهناك 

اخلالف وترويها بكل أساليبها القذرة مستغّلة وتنشر التفرقة وتزرع بذور الشقاق و 
  .ضعاف النفوس ليعملوا عبيداً بني أيديها، يأمترون بأمرها كالدمى القبيحة

أعتقد بعد هذا العرض لتواجد األكراد يف بالد الشام وأسباب هذا التواجد وتواجد 
د أْن نفّكر يف األكراد يف ليبيا وأسباب ذلك التواجد ينبغي علينا حنن العرب قبل األكرا

ومعناه ونبحث ملّيًا يف أسباب تزيدنا تقاربًا من بعضنا البعض ال ) األكراد(مدلول اسم 
نفورًا خاصًة وأنّنا وجدنا أكثر من قاسم مشرتك فيما بيننا فما أمجل أْن نسري يف خطى 

[ثابتة حتت شعار سيد املرسلني و القرآن الكرمي ال فرق بني عريب وأعجمي إالّ : 
، لعلّنا ساعتها ندرك متاماً كيف نتصّدى لعدونا ]إّن أكرمكم عند اهللا أتقاكم[، ]قوىبالت

املشرتك فنوّجه حنوه حرابنا ال حنو بعضنا البعض والعدو يقف قذرًا يبتسم من سذاجة 

                                            
  .١٩عن أمينة سليم، ص ) ١(
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
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م كأحجار الشطرنج يف حني  تفكرينا وعواطفنا يقود البعض منا كالّدمى ويتالعب 
  .نكون ال شيء سوى أْن نكونينبغي أْن حنسم املعركة و 

 
سبق وأْن م باختيار بعض األكراد الذين ١٨٩٠كما قامت يف سنة 
على ساحل األناضول املطل على البحر املتوسط  رّحلتهم إىل منطقة إزمري

لتوطينهم يف اجلبل األخضر، وأخرى  مدينة بنغازيوأرسلت جمموعة منهم إىل 
  .)١(طرابلس الغربإىل 

  


 
حمافظ احلسكة، ّمث رئيس وزراء (ويف جلسه مع الدكتور حممد مصطفى مريو 

أّن الوثائق العقارية يف سوريا أظهرت خالل عمليات اإلصالح ) سوريا األسبق
كيف أّن السلطان العثماين يف القرن   ١٩٦٠ ةسنالزراعي اليت جرت يف سورية 

                                            
، ص ١٩٧٥مصطفى عبد اهللا بعيو، املشروع الصهيوين لتوطني اليهود يف ليبيا،  )١(

 .٢٥ – ٢٠ص 
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عني العرب وما جاورها، لكّنه يف هذا ) الكردي(التاسع عشر أقطع إبراهيم باشا 
ا العرب) االقتصادي(اإلقطاع  .مل يهّجر سّكا 

  
ويف هذا املقام البد لنا من اإلشارة بأّن األراضي العربية يف ظل الّدولة العثمانية 

، فعندما نُِفَي األمري عبد القادر اجلزائري من اجلزائر إىل )لسلطانكانت من أمالك ا(
سوريا، أقطع السلطان العثماين األمري عبد القادر اجلزائري قرية قرحتا وما حوهلا يف 

األمري إدريس اجلزائري، واألمرية سلمى : غوطة دمشق الشرقية وورثها أحفاده أمثال
  .اجلزائري، رمحهم اهللا

نريد اّحتاداً فيدرالياً سورياً : األكراد يف القامشلي اليوم ويقولونلذلك يقف بعض 
منطقة القامشلي، مثّ : يف ثالثة أجزاء) غري موصولة جغرافياً (ولو أّن أراضينا مقطّعة 

  .عني العرب، ّمث عفرين، رغم انفصاهلا عن بعضها
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ليم يف حبثها، لقد أتينا يف كثري من فقرات هذا البحث ممّا قالته األستاذة أمينة س
من  لنابعد هذه الدراسة العلمية املوّثقة اليت أتت إليها األستاذة أمينة سليم، فال بّد و 

  :الوقوف على بعض األمور
إثبات بعض األكراد نسبهم العريب، وقد نـََقَلْت أقوال بعض األكراد حول  -١

بين أنّه عريب من ) أستاذ اللغة الفرنسية(األستاذ عبدو شيخو : عروبتهم مثل
أّن سيف الّدولة احلمداين َكَرَد بين حبيب من ) وهو ال يعرف(حبيب، 

مشال العراق وديار بكر وقصدوا بيزنطة واعتنقوا املسيحية خوفًا من سيف 
نعم، عبدو . صورة األرض: الّدولة، حسبما ورد عند ابن حوقل يف كتابه

يب ودخلوا ، أي ال يعلم أّن سيف الدولة َكَرَد بين حبشيخو ال يعلم ذلك
سيف الدولة : راجع بين حبيب حتت عنوان(بيزنطة واعتنقوا املسيحية 

: ، لكّنه بطريقة التواتر عن أبيه، عن جّده، قالوا له)احلمداين عند ابن حوقل
واجلميل أّن عبدو شيخو يتكّلم . أنّنا، آل شيخو، عرب من بين حبيب

  .ذا الكردية بطالقة، ويف عربّيته لكنة كما يصرّح شخصّياً 
وال (قبيلة الشيخان وهم أكراد من فرق الربازية : ومن عروبة هؤالء األكراد أمثال - ٢

وكذلك . ، فهم عرٌب أكراد، وهلم نسٌب آلل البيت)سيما آل الربازي يف محاة
وقبيلة اخللجان فهم من الربازية ينتسبون . قبيلة الكيتكان فهم من عرب كندة

بان فهم أكراٌد عرب، وكذلك آل آلل البيت، وكذلك أسرة آل قضيب ال
) كفر ختارمي(األنصاري، وآل األيويب، وآل أيب بكر كتخدا يف كفر ختريين 

  ).راجع القبائل الكرديةبعد صفحات(. مبحافظة إدلب فهم عرب فاطميون
 السلطان سليم األّولويف حبث األستاذ أمينة سليم القّيم، بّينت كيف أّن  -٣

، أدخل أكراد فارس بعد كردهم من جبال بعد احلرب الصفوية العثمانية
زاغروس وأسكنهم عفرين العربية لكن حتت مسّمى آخر وهو االنتقال من 
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جري . أرض اإلسالم إىل أرض اإلسالم قبيلة اهلماوند من ) كرد(وكذلك 
جري بعض األكراد الذين ). ليبيا(أراضي السليمانية إىل طرابلس  وكذلك 

مرّة أخرى من إزمري إىل بنغازي ) كردوا(روا أقاموا يف إزمري، كيف ُهجّ 
  .أيضاً، وِكال اهلجرتني متّتا يف القرن الّتاسع عشر امليالدي). ليبيا(

وكيف أبان البحث حسب الوثائق اليت كشفت عنها تقارير املخابرات  -٤
= م  ١٨٩٠ سنةالربيطانية، كيف نُِقَل بعض األكراد، قبيلة اهلماوند 

لقبيلة من منطقة السليمانيه يف العراق إىل ليبيا هـ، نُِقَلت هذه ا ١٣٠٥
  .بأوامر من السلطان العثماين

يف ألكراد اوالتعليق األخري على ما جاء يف حبث أمينة سليم هو أّن ثورة  -٥
ا الشيخ سعيد  ١٩٢٤ سنةكانت القرن العشرين   يف والية ديار بكر قام 

ض  إّمنا كانت ثورة إسالمية ومل تكن) شيخ النقشبندية( ثورة كردية، فقد 
  .الشيخ سعيد لقتال الّدولة الكمالية باسم الدفاع عن الدين اإلسالمي
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، وهي من الالذقية، وسألتها عن جبل )١(اّتصلت باألستاذة بامسة جربي
  :األكراد، فأفادتين باملعلومات الّتالية

 .ذقية مشال غرب سوريا اآلنجبل األكراد يف حمافظة الالذقية، وحمافظة الال -
، وسّكان هذه القرى )قرية ٢٠حوايل (جبل األكراد يتأّلف من عّدة قرى  -

 .من العرب
م لألكرادسّكان جبل األكراد  -  ).أكراد فارس( ال يعرتفون بانتسا
م - م ذكاء خارق، وهم يتمّتعون : صفا ميتازون بالقّوة اجلسديّة والعناد، 

 .بأخالق وذكاء ابن الضيعة
 .)٢(يف جبل األكراد منطقة تسّمى ربيعة -
 .متمّسكني بدينهم، وهم من السّنة -

                                            
سة، وإجازة جامعية باحلقوق، حتمل إجازة جامعية باهلند: بامسة جربي) ١(

متعّددة املواهب، . ومتخّصصة باملعلوماتية، إىل جانب ختّصصها باملصارف
 .ومدّرسة باجلامعة واملعاهد يف الالذقية

وأّما تعليق الباحث الشخصي عن هذه املعلومات، فقد شّدين ذكر منطقة ) ٢(
كردهم سيف   فهل سّكان جبل األكراد ينتمون إىل بين ربيعة الذين. ربيعة

وهل كردهم . قد يكون ذلك. الّدولة احلمداين، كما جاء عن ابن حوقل؟
سيف الّدولة إىل هذا اجلبل ليكونوا اخلّط األّول ضّد الّدولة البيزنطية اليت كان 

نظّن ذلك، وهذا الرأي من باب الظّن وال يرتقي : نقول. دائم احلراب معها؟
  .ّمنا حيتاج إىل دراسات متخّصصة مستقبلّيةإىل درجة الّرتجيح أو درجة القرار، إ
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 ).العريب(تُعترب مدينة احلّفة من أوائل البلدات جلبل األكراد  -
 .احلّفة -الالذقية : طريق جبل األكراد الّرئيسي، هو طريق -
كم تقريباً، مشال شرق   ٣٠ – ٢٥يبعد جبل األكراد عن الالذقية ما بني  -

 .قيةالالذ
 .ويُعترب جبل األكراد الريف الشمايل الشرقي لالذقية -
من الشمال تركيا، ومن اجلنوب الشرقي احلّفة، ومن : حيّد جبل األكراد -

لكن إدلب وجسررالّشغور من (الشمال الشرقي إدلب وجسر الّشغور 
 .، ومن الغرب جبل الّرتكمان)حمافظة إدلب إدارياً 

م لألكراد نعود ونؤّكد أّن سّكان جبل األكر  أكراد (اد ال يعرتفون بانتسا
نزيد أّن يف مصر العروبة بلد امسها  أنْ ومن الطريف  .، فهم عرب صرحاء)فارس

وكذلك  ،]أرض[يف املصريات يعين ] ميت[، واسم ]ميت كوم[مثل ] ميت كرد[
كرديًا واحداً ] كفر األكراد[أو ] ميت كرد[وال أجد يف  يف مصر،] كفر األكراد[

  .)١(ا احلايلمبدلوهل
  ولكّنه ُكْرُد بُن َعْمِرو بِن عاِمرِ   من أَبناِء فاِرس َلَعْمُرَك ما ُكْردُ 

، وهو يف موقع آخر بني محص وطرابلس حصن األكرادوال بد لنا أن نشري أّن 
، هو حصن عريب كان يسمى حصن )بعيد عن جبل األكراد(جانب تل كلخ 

يف هذا الكتاب ) حصن الصفح(كراد راجع أمساء املدن والقرى، حصن األ. الصفح
  .قبل صفحات

                                            
  .٦سعد الدين إبراهيم، مؤسسة ابن خلدون، األكراد، ص ) ١(
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 –اهلزكي  –البابان  –برادوست  –شريمان  –برزجني  –بارزان  –اجلاف  –اهلماوند 
  .)١(ينانمشز  –الباجيالن  –السروجي  –الدلو  –اليزيديون  –زنكته  –بشدر  –الطالبانية 

 
هاويركان  –هاوركية  –بوبالن  –أطراف شهر  - شيتية  –آليان  – )٢(احلسنان –مريان 

 –امللية  –الكيكية  –الكاباره  –دقورية  - مالين خضراين  –بينار علي  - املرسينية  –
 –الشيخان  –الشدادان  – البيجان –عالء الدين  - خلجان  –الربازية  –امللي 

  .)٣(أكراد إبراهيم - دنادية  –العميقي  –اليزيدية  –اجلوم  –أكراد عثمانو  –الكيتكان 

 
 السالف، والقوط الغربيني، والقوط الشرقيني، : قبائل هندو أوربية مثل

يف ] الالن[ومتوضع . كسون، واجلرمان، واهلريول، والغال، والس)الوندال(والفاندال 
وأّما الالن، فقسٌم منهم أُْبِعَد . روسيا، ومل يأخذوا طريق الغرب كما أخذه اآلخرين

من روسيا جنوبًا ومتوضعوا فيما يُعرف اليوم برتكيا، وهم ال صلة هلم من ) ُكرِدَ (

                                            
املشكلة الكردية الشرق األوسط،   ،حامد حممود عيسى العلي: أمينة سليم عن )١(

 .جامعة قناة السويس، بورسعيد- كلية الرتبية
. وما حوهلا) السورية(قية إىل منطقة ديريك هم من األكراد الرتك، ُهّجروا من تركستان الشر ) ٢(

: ومن اهلام أن نشري أّن األكراد لدينا اآلن/. ٢/راجع خريطة كرد احلسنان يف امللحق رقم 
 .أكراد ترك - ٣. من اهلضبة اإليرانية) لغةً (أكراد أفغان  - ٢. أكراد عرب - ١

 .٦٧٤ – ٦٥٩، ص ص عشائر الشام )٣(
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وقد ). ، وآدم من ترابإّال إذا اعتربنا أنّنا مجيعاً من آدم(الناحية اإلثنية بأكراد فارس 
يف  PKKزعيم حزب ] أوج الن[مسعت خربًا مل أستطع تأكيده، وهو أّن السيد 

  .نسبًة لقبائل الالن، واهللا أعلم] أوج الن[تركيا، وهو منهم، ُمسَّي 
وبعد أْن استعرضت أهم القبائل الكردية، أجدين مضطر ألْن ألفت انتباه القارئ 

، أو عشائر  رتك بني عدة قبائل كردية وقبائل عربيةهناك أكثر من قاسم مشإىل أّن 
فقد جاء يف موسوعة القبائل العربية للباحث حممد سليمان . كردية وعشائر عربية

ا قال بطن من : األكراد: [الطيب ويف حديثه عن قبيلة عنـزة الشهرية ويف تعداد بطو
  . )١(]املقيبل من املشطة من ضنا من ولد علي من بين وهب من عنـزة

وقد ) اجلاف(واألكراد قبائل : ويستأنف الباحث حممد سليمان الطيب حديثه فيقول
ا كما . ذكرهم العزاوي وعّدهم من عنـزة ّ وعنـزة وإْن كانت قبيلة غنية عن التعريف، إّال أ

إّن عنـزة فرع الفدعاين العنـزي يف استنتاج وضعه الباحث،  عبد اهللا بن عَّباريقول األستاذ 
حيث ال  من ينتسب إىل ربيعة يف هذا العصر معدوداً من عنـزة، لذلك فجميع عةمن ربي

وما تفرّع من هذه القبائل . ومعز، وتغلب، بكر: وجود لألمساء القدمية لقبائل ربيعة أمثال
بين شيبان، وبين حنيفة، وذهل، ويشكر، واألراقم، وغري هؤالء من قبائل بين وائل : أمثال

أّما عنـزة فامسها باٍق وهي القبيلة املعروفة حاليًا وقد ورد اسم هذه القبيلة يف . القدمية
  .)٢(قبيلة الشيخانومن القبائل املشرتكة بني الكرد والعرب . احلديث الشريف الصحيح

                                            
  .٢٣٠حممد سليمان الطيب، ص موسوعة القبائل العربية، ) ١(
يف هذه األيام، لكّنه كان معروفاً يف السابق أّن ) كردي(لقد ضاع معىن املصطلح  )٢(

، لكّنها أصبحت )كلمة كردي(هناك كردي من فارس وكردي عريب، ورغم عربّية 
وانتساب األكراد العرب إىل العرب ثانيًة ال عناء فيها . مدلوًال ألكراد فارس

 .صل، واعتماد كلمة عريب، وترك كلمة كرديلطبيعة األ
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   بنقلهم إىل  األّولأمر السلطان سليم  إىل أنْ  ،احتاد قونيةكانوا بادية يف
 عفرينروا، وهم اآلن يف ناحية احلمام جنوب وا فيه وحتضّ قضاء عفرين فاستقرّ 

بقطعان الغنم والبقر واخليل  وغنّيةفون عشرية جسيمة قرية يؤلّ / ٨٢/منتشرون يف 
ا وكثرة أشقمشهورة منذ أجو    .)١(ائهاييال جبفو

   قضاء عفرين، ّمث نقلهم السلطان سليم إىل بادية يف ختوم العجمكانوا ،
/ ١٢٥/وعددهم  الموجليعشرية بيتًا يف قرى عديدة، ومثلهم / ٢٧٠/وهم حنو 

وهؤالء اختلطوا بالعرب يقطنون أحناء جبل  خورماليبيتًا يف تسع قرى، وعشرية 
  .)٢(قرية/ ٥١/يف ناحية راجو ويف  شيقانليشرية ليلون ، وع
  يف قضاء عفرين قسم من األكراد الذين أصلهم من جبل سنجار موطن
م إىل هنا، األسبقاليزيدية   زعموا أّن السلطان سليم العثماين هو الذي جاء 

قد وهم قرويون، و . ، و هؤالء ال يزالون متمّسكني مبذهبهموكلفهم حفظ السابلة
 ٧٠٠اختلط بعضهم باألكراد إّال الذين يف قرييت قرطل وقراباش وعدد اجلميع حنو 

درويش شاموين قرية عرش قيبار، وإيبو أسقان يف قرية قراباش ، ، بيت وهلم رئيسان
  .)٣(وهم مساملون جداً 

م  ّ وتعليقاً على ما جاء ذكره بشأن اليزيدية أقول نقًال شخصيًا عنهم، بل يؤّكدون أ
سليم األّول ليس أكثر من ذلك وهم  َقِدموا إىل هنا يف عهد السلطان العثماينقد 

وأمثاهلم يعتربون آخر هجرات األكراد إىل املنطقة بعد اهلجرات اليت حصلت يف 
.عهد الدولتني النورية والصالحية خلوض غمار احلروب الصليبية واإلبالء فيها 

                                            
 .٦٧٣املرجع نفسه، ص  )١(
  . نفسها الصفحةاملرجع نفسه،  )٢(
 .نفسها الصفحةاملرجع نفسه،  )٣(
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  م الشيخان أكراد من فرق الرب ّ من أصل ازية لكن رؤساءهم يصرّحون أ
، وهم ال يعلمون مىت هاجروا إىل هذه األحناء وال كيف تغلّبت عليهم عريب، ومن آل البيت

م البادية للعيان ابتداًء من . )١(اللغة الكردية وقد ُعرفت يف هذه القبيلة كثرة املشايخ وكراما
. اء ً بالشيخ حسني العلي يف قضاء عفرينالشيخ نوح بن الشيخ بوزان يف قرية ترمك، وانته

إذ أنّه تأيت إليه وفود من يعلنون إسالمهم على يديه من أحناء العامل قاطبة، وقد شرّفتين األيام 
وعند سؤال ولده علي عن تفسٍري لقبيلة . أْن ألتقي به ويزورين أكثر من مرة يف بييت املتواضع

ل بيت النيب الذي سعوا جاهدين لنشر الفضيلة الشيخان هذه إّمنا أساسها آ: الشيخان قال
ومع مرور األيام كان كل منهم . وتعاليم اإلسالم وتعليم الناس أمور دينهم أينما حّلوا

، فيأيت خلفه من ونشر اإلسالم يف أفرادها يكتسب وذريّته من بعده لغة املّلة اليت أقام فيها
تعليمهم للغري أصول الدين احلنيف كانت ويدركون جيدًا أّم عربًا إال أّن ضريبة بعده، 

  . باهظة إذ فقدوا بسببها أهم ركن من أركان شخصيتهم أال وهو اللغة العربية
   :نفس االسم حتتا تنقسم إىل قسمني بيلة الشيخان إمنّ ق شري إىل أنّ أُ  وال بّد أنْ 

 .yالبيت هم يف حقيقة األمر من آل و أكراد ظاهرياً  -١
  .)٢(دية من شيوخ اليزيدية الزرادشتيةهم أكراد يزيو قسم آخر و  - ٢

                                            
  .٦٧٢، ص عشائر الشام )١(
فيما ) من آل البيت(يزول العجب يف هذا اخللط بني اليزيدية واألكراد العرب ) ٢(

لة هي العشائر اليت قَِبَلْت أْن تتعايش مع بعضها فالقبي. إذا رجعنا ملعىن القبيلة
لضرورات أمنية أو اقتصادية، وال داعي لتوّفر القرابة، لكن بعد إنشاء القبيلة 

والقبائل تؤلَّف ّمث تنتهي . حتصل املصاهرات، وقبيلة قريش خري دليل على هذا
االقتصادية وتؤلَّف قبائل أخرى حسب احلاجة األمنية أوًال حلماية أنفسهم ّمث 

 ] املؤّلف. [أين قبيلة قريش اليوم: والسؤال املطروح. ثانياً 
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   ّأصله عريب  قسمًا منهم يعرتف عالنية بأنّ  أنّ  وهم أكراد إال
كما   ،أّن أصل عشريته من كندة: يقولا إذ آغويؤكد هذا النسب رئيسهم بصراوي 

ب هذه ومن هنا صارت تلقّ  ،رئيسهم السابق كان امسه خمتار األسودأّن يقولون 
ويف  صرين،أما رئيسهم بصراوي آغا وأوالده فيقومون يف ناحية . رية بالسودةعشال

  .)١(ويف قضاء إعزاز ،قضاء الباب

 يصّرحون علنًا وما من مجيب ولكّنهم هم أيضاً  أكراد برازية
، وهم يرتدون الزّي العريب، فال ميكن ألي بأّنهم ينتسبون إلى آل البيت

وهم نصف حضر . هم وبني العرب من حيث كرم األخالقشخص أْن يفّرق بين
بيتًا، ورئيسهم الشيخ نوح / ٣٥٠/، وعددهم وباديتهم بين الفرات والبليخ

  .)٢(موفور الكرامة جداً 
 قطن يف تسع ت ،وهي عشرية أيضًا خليط من أعراب و أكراد

اء لدى ر ؤالء فالحون أجقرى داخل احلدود الشامية ومثلها يف احلدود الرتكية، وه
  . )٣(ل نصيبني والقامشلية، وليس لديهم رئيس عامهكني من أاملالّ 
  

نا قد حظال  أكثر من عشرية كما خالصة القول بشأن العشائر الكردية فإنّ 
 ّ    .ا عربيةأثبتت األيام واألنساب أ

 
 

                                            
 .نفسها الصفحةاملرجع نفسه،  )١(
 .٦٧٠املرجع نفسه، ص  )٢(
  .٦٦١املرجع نفسه، ص ) ٣(
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: ا  عائلة كردية من العائال ّ ت احللبية املعروفة عند أهايل حلب بأ

آل قضيب البان الفاطميني حبلب، فهم : كردية األصل لكّن احلقيقة هي ما يلي
عن طريق جّدهم القطب السيد  rسبط رسول اهللا  tينتمون إىل اإلمام احلسن 

وينتهي السيد قضيب البان عن طريق أّمه . حممد قضيب البيان املوصلي قدس سره
وقد ُويلَِّ من هذا البيت مجاعة نقابة األشراف مام احلسني رضي اهللا عنه، إىل اإل
السيد البان العلوي وهو جد السيد عبد اهللا ابن . ومنهم عبد اهللا بن قضيب حبلب

  . ألّمه وآلل قضيب البان حجازي الصيادي الباين
آل  وفروع ،وقاعدة بيتهم من القدمي يف املوصل ،احلافظ حبماهآل ينتهي نسب 

آل مشس  طرافها ويف املوصل ونواحيها كثريون ومنهمأالقضيب البان بديار محاه و 
 . )الرّها(ه فور أ الدين سّكان

ا ) كيفا(هم من املوصل إىل حصن جدّ  مَ دِ وقد قَ  اركة ّمث ية مبرّ ذوسكنها وعقب 
 وهي بلدة وقلعة) كيبا(يقال له حصن  أو ،وحصن كيفا. )الّرها(ه فور انتقلوا إىل أ

  .)٢(عظيمة مشرفة على دجلة بني آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر

     وآلل األنصاري فروع كثرية بديار العراق واحلجاز
وات بديار العجم مدينة كبرية يف مشايل أفغانستان  ،)هراة( وهرات .والشام ومنهم 

) آل األيويب(ن أشهر األنصاري وقد ورد ذكرها يف معجم البلدان لياقوت احلموي وم
الذين هم بدمشق وقد أجنب بيتهم مجاعة من أفاضل العلماء والصلحاء وجيتمع 
نسبهم مع نسب أم احلضرة الرفاعية يف حضرة أيب أيوب رضي اهللا عنه عن طريق 

                                            
 .١٤عن أمينة سليم، ص ) ١(
 .الروض البسام، أبو اهلدى الصيادي، حتقيق أمحد شومان )٢(
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صلون به من والده ولده أيوب يلتحق به نسب أم احلضرة الرفاعية واأليوبية ويتّ 
األنصار أحّب الناس إىل النيب املختار، وكفى أّن النيب الكرمي أمر وال ريب ف. مطعم

  .)١(حبّبهم ودعا هلم وذّم باغضيهم
س دولتهم صالح تاريخ وعلى رأسهم مؤسّ اللعون على طّ امل كما يعلمه نيواأليوبي

ني الراغبني يف ياة عن اإلسالم ضد الصليبني األوربالدين األيويب نصبوا أنفسهم محُ 
م سداً  االستحواذ على بالد املسلمني باسم استخالص بيت املقدس فوقفوا دو

  .)٢(منيعاً وصارعوهم أمداً طويًال 
     هم معروفون ببين الكتخداو  ،نيوهم من الفاطمي، 

 .بغدادمن ين إىل حلب وسكنها بعد قدومه ري هم أيب بكر من كفر ختجدّ  مَ دِ وقَ 
انآعرف بطنهم بويُ  ،الشرف وأسالفهم سكنوا جزيرة مام وينتسبون إىل اإل ،ل 

  ).الكالم لألستاذة أمينة سليم( .])٣(tاحلسني السبط 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
أليوبيني يُنسبوا إىل الصحايب أيب أيوب األنصاري والبعض من ا. املرجع نفسه) ١(

t  املؤّلف. [كما يقول بعضهم[ 
  .٦٥٣عشائر الشام، ص ) ٢(
 .الروض البسام، أبو اهلدى الصيادي، حتقيق أمحد شومان) ٣(
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  : األكراد بدمشق وجب علينا حتديد املصطلح حيّ قبل البدء يف أكراد 

 . هناك أكراد العرب -١
 .وهناك أكراد فارس -٢

  :لبادي منهموأما األكراد العرب فا
  .القبائل الكردية العربية الوارد يف معجم القبائل العربية واليت أتينا على ذكرها )١
األكراد العرب الذين كردهم سيف الّدولة احلمداين كبين عقيل من ربيعة،  )٢

ويف (ومنهم من سكن جبل األكراد يف مشال غرب سوريا . وبين حبيب
ومن هؤالء األكراد . كما بّينا) جبل األكراد ال يوجد واحد من أكراد فارس

حيث ورد على لسان أمينة سليم أنّه  ) )١(عبدو شيخو(العرب األستاذ 
. كردي من بين حبيب، ولو أنّه اآلن يتكلم الكردية ويف عربّيته صعوبة

وكونه عريب من بين حبيب فهذا ما أخذه عن طريق التواتر عن أبيه وعن 
قد تقاطع أخباره لدينا عن طريق وهذا األمر . )٢(جده وعن آبائه األقدم

                                            
 . شيخو أستاذ ومدرس للغة الفرنسية وعبد)  ١(
م وأجربوا على  ١٤٩٢ متامًا كما جرى للعرب املسلمني الذين بقوا يف إسبانيا سنة )٢(

املسيحية، وتكلموا االسبانية ونسوا العربية، فمنهم من أوصى أوالده أنّه عريب مسلم مثل 
إسبانيا / وقد قابلت أحدهم يف برشلونة  ).حيث أصبح االسم البارس] (الفارس[آل 
أي (لعيناي، حيث كان معي مرض الزرق ) بالليزر(حينما أجريت عملية  ١٩٨٥سنة 

 .، وامسه البارس، وهو أمسر اللون مبالمح عربية أصيلة)ملاء السوداءا
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ابن حوقل يف كتابه صورة األرض كما بيّـّنا أّن بين حبيب َكَرَدُهْم سيف 
  .الّدولة احلمداين حّىت اضطّر قسم منهم أْن يدخل بيزنطة ويعتنق املسيحية

فنجد . والسؤال هو كيف أّن األستاذ عبدو شيخو كردي عريب وهو يتكلم الكردية؟
م أنكروا أصوهلم وأصبحوا  حّىت بين عقيل وبين حبيب كردوا وهاجروا  عند ابن حوقل أنّ  ّ أ

يتكلمون لغة غري لغتهم من ظلم بين محدان واجلدير بالذكر أّن األستاذ عبدو شيخو ال 
يعلم شيء مما ذكره ابن حوقل يف كتابة حني قال أنا لست كردي بل عريب من بين حبيب 

ألمهية املوضوع، سأقلب الكالم يف أّن األستاذ عبدو و . لكن تقاطع األخبار باديًة لدينا
شيخو عندما قال أنا عريب من بين حبيب فقد كان ذلك عن طريق التواتر وال يعلم شيء 

أّن  حّىت حارب بين حبيب وكردهم من ديارهم  الّدولةعما أورده ابن حوقل أّن سيف 
 على الّدولةوسيف (محدان  منهم هاجر إىل بيزنطة واعتنق املسيحية خوفاً من بين اً قسم

  .عندما يتقاطع اخلرب يصبح اخلرب أكيداً ) العلمي علم املخابرات(إذن ويف ). رأس القائمة

 
  . سنعطي فكرة عن احلمدانيني لغري املختصني

، ، بدأوا يف املوصل)أثناء ضعفها(العباسية  الّدولةاحلمدانيون حكموا حتت ظل 
وأخذوا مركزًا هلم مدينة حلب، وكان سيف  ،)وسط شرق تركيا اليوم(ّمث ميا فارقني 

تهم، وقد عاصره الشاعر املتنيب الذي كان م على قمّ  ٩٥٦- ٩١٥احلمداين  الّدولة
املتبين للذهاب  إحدى املقاطعات فلم يفلح مما اضطرّ  الّدولةمه سيف يصبوا أْن يسلّ 

  .عودته إىل بغداد مثّ ملصر 
بدأ احلمدانيون يضّمون األراضي شراًء بأمثاٍن خبسة أو املصادرة، ونتيجًة لذلك لقي و 

العرب، والسيما بين عقيل من بين ربيعة، وبين حبيب  سّكاناملمانعة من ال الّدولةسيف 
فما كان منه إال حماربتهم مما ) األراضي اليت تعرف بكردستان اليوم(الذين كانوا يسكنون 

من أراضيهم، فمنهم من هاجر ومنهم من اضطر ) الَكْرد(جرة القصريّة اضطرهم إىل اهل
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م، إىل إخفاء أصوله واللجوء إىل قبائل أخرى وتغيرب  حسبما . )كالسريانّية مثالً (هلجا
  .كما قّدمنا  ثانيًة، جاء عند ابن حوقل، وكذلك استيالء األتراك على األرض

البيزنطية  الّدولةمع ) الشغور(احلمداين على الثغور  الّدولةلقد كان سيف  -١
البيزنطية وقد أسر البيزنطيون ابن عمه  الّدولةوكان هناك معارك بينه وبني 

 :الشاعر املشهور أبو فراس احلمداين، وقصيدته يف سجنه ببيزنطة مشهورة
  يا جارتا لو تعلمني حبايلأ  أقول وقد ناحت بقريب محامةٌ 

  ويندب سايل ويسكت حمزونٌ   وتبكي طليقةٌ  أيضحك مأسورٌ 
ولالختصار، هم الواردون يف خريطة . ا أكراد الفرس فقد شرحنا ذلكوأمّ  -٢

 .يف هذا الكتاب )مصائف األكراد ومشاتيهم(ابن حوقل 
ميالدي بعد انتهاء سيطرة / ١١/عادت الّدولة العقيلية للموصل يف القرن  -٣

على الّدولة  احلمدانيني عليها، إّال أّن األتراك قضوا عليها ثانيًة، كما قضوا
 ).يف تركيا اليوم(املروانية غرب حبرية وان العربية 

 
يف كتاب تاريخ الصاحلية البن طولون ال جند ذكرًا لألكراد وابن طولون  -١

م ال وجود لألكراد يف  ١٥٤٦ حّىت م، أي  ١٥٤٦= هـ ٩٥٣ سنةمتويف 
  .الصاحلية حيّ 

األكراد للمفكر األستاذ عز الدين علي مّال الكردي أّن  حيّ جاء يف كتاب  - ٢
ولألستاذ عز الدين مال كتاب . م ١٢٥٠ سنةيبدأ منذ  احليّ تاريخ األكراد يف 

م، دراسة  ١٩٧٩- ١٢٥٠األكراد يف مدينة دمشق بني عامي  حيّ [ممتع باسم 
الكتاب بعض املالحظات  ق إال أّن علىكتاٌب شيّ ]. تارخيية اجتماعية اقتصادية

  : ، ولنا عليه مالحظتني)معايبه عدّ الً أْن تُ بْ وكفى املرء نُـ (
 .م، وهذا خطأ ١٢٥٠ سنةأنّه  احليّ بدء تاريخ األكراد يف   - أ
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هولو : إيراد بعض أمساء العوائل وجعلها كردية وهم خالف ذلك مثل - ب
املوايل اليت  آل العابد من قبيلة علمًا أّن ، ١٢٧باشا العابد أنّه كردي ص

وكذلك آل العظمة  ،كان آخر أشياخها الشاعر املرحوم عمر أبو ريشة
 .والذين سنأيت على ذكرهم الحقاً ) يوسف العظمة(

فأظن أّن أخذه   احليّ م بدء األكراد يف  ١٢٥٠وأّما أْن يأخذ األستاذ مّال تاريخ 
) كما بيّـّنا( حيث أّن مع صالح الدين األيويب الكردي العريب ،عن طريق الظنّ كان 

بدأت يف اهلجرة إىل سهل البقاع ) عربية(ثبت أّن هناك أسرات عسكرية كردية 
ابن  وكما قلنا أنّ . أنّه أخذ هذا التاريخ دون اإلشارة إىل مراجعه واجلوالن، فأظنّ 

إذن، ال وجود . الصاحلية حيّ م مل يأِت على ذكر األكراد يف  ١٥٤٦ حّىت طولون 
وقد قام املرحوم حممد  .م ١٥٤٦ سنة حّىت  احليّ راد فارس يف أو أك ،لألكراد العرب

أمحد دمهان يف حتقيق كتاب ابن طولون أثريًا فأخذ خريطة الصاحلية شاملًة سفح 
قاسيون بأكمله من قّبة السّيار مشال غرب دمشق جببل قاسيون وحّىت برزة، ّمث ّمحل 

ويف . لواردة بكتاب ابن طولوناملدارس، واجلوامع، والزوايا، واخلانقانات، ا: عليها
نظرة سريعة هلذه اخلريطة نرى أّن األبنية تنتهي عند مدرسة الركنّية اليت أشادها ركن 

. اململوكي، وال جند أثرًا شرق هذا املسجد سوى مكان الّنيب طالوت سالّدين منكور 
م ١٥٤٦ سنةوأّما ما يُعرف حبي األكراد اليوم، فال وجود له عند ابن طولون حىت 

  .)راجع خريطة الصاحلية يف آخرالكتاب( تاريخ كتاب ابن طولون
ي حبي الصاحلية و أُِخَذ جزءاً منه ومسُّ  حيّ مىت سكن األكراد  :السؤال المطروح

  .؟)ركن الدين اآلن حيّ ( ،األكراد

 
حبثت يف الكتب واحملفوظات اليت تيّسرت لدّي فلم أبلغ مرادي، فقّررت أْن أرجع 

ثري فأرسلت مدير دار مشال األستاذ املهندس حممد غياث كالس حليب األبحث الىل إ
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األكراد، لعلمي أّن الشيخ خالد النقشبندي  حيّ مع السيد بدر الدين عوض إىل مقابر 
اية النقشبنديةهو شيخ الطريقة الصوفية  ، وهو سادس مشايخ السلسلة النقشبندية 

والشيخ خالد الشهرزوري ). هذه السلسلة شيخ(بالشيخ املرحوم أمحد كفتارو 
  .  احليّ النقشبندي هو أقدم شيخ كردي يف 

ذهب املهندس حممد غياث والسيد بدر الدين عوض إىل املقربة وزارا مقام 
  : الشيخ خالد النقشبندي، وهنا أترك احلديث للمهندس غياث

جت قبيسي، ذهبت برفقة السيد بدر الد[ ين عوض بتكليف من الدكتور حممد 
ركن الدين حيث توجد املقربة اليت فيها قرب الشيخ  حيّ إىل منطقة الشيخ خالد يف 

خالد النقشبندي، ويتوّضع القرب يف منتصف املقربة تقريبًا وقد ُبين عليه غرفة هلا قّبة 
وسكن ملحق باملقام يسكنه خادم املقام، وقد استقبلنا  ،ملّونة باللون األخضر
  . دم املقامالسيد يوسف وانلي خا

  
  قبة ضريح الشيخ خالد النقشبندي

ا ألبناء وأحفاد  ّ دخلنا غرفة الضريح فوجدت قرب كبري وحوله قبور صغرية تبّني أ
  ].الشيخ خالد النقشبندي، وعلى قرب الشيخ خالد ُكتب تاريخ والدته وتاريخ وفاته
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  الشيخ خالد النقشبندي

 م ١٨٢٧ – ١٧٧٩= هـ  ١٢٤٢ – ١١٩٣
] )١(سلسلة السادة العلّية النقشبندية[د هذه النتيجة رجعت إىل كتاب وبع

  : الشيخ أمحد كفتارو باملرحومايًة  الّتايلفوجدت التسلسل 
 . الشيخ أمحد كفتارو -١
 . الشيخ أمني كفتارو -٢
 .الشيخ عيسى بن أيب مشس الدين -٣
 . الشيخ قاسم اهلادي -٤
 . الشيخ حسن النوراين -٥
 . الشيخ إبراهيم الدويكي -٦
، وهو من ، وهو موضوع البحث)النقشبندي(الشيخ خالد الشهرزوري  -٧

  . م ١٨٢٧= هـ  ١٢٤٢م، توّىف  ١٧٧٩= هـ  ١١٩٣مواليد 

                                            
هـ،  ١٤٢٦ذي احلجة  ٢جمموعة مؤّلفني، سلسلة السادة العلّية النقشبندية،  )١(

 .م، دمشق ٢٠٠٦كانون الثّاين   ٢
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  :تبني لنا ما يلي) الشهرزوري ( ويف مراجعة حياة الشيخ خالد النقشبندي 
 .د ومشاتيهماكر ، أي يف مصايف األ))١(فارس(أجداده من شهرزور  -١
 . كرب مناطق بابان وهي قرية من قرى السليمانية يف العراققره داغ، أ: من مواليد - ٢
          بغداد، -١: ة حسب أقدميتهاالّتاليلقد تنّقل من أجل العلم إىل املدن  -٣

أي (الشام -٦حلب، -٥ديار بكر، -٤املوصل، -٣سنندج، -٢
ذهب -١٠عاد إىل السليمانية، - ٩، مّكة-٨، املنّورةاملدينة -٧، )دمشق

كابل -١٤هرات، -١٣طوس، - ١٢بسطام، -١١ران، شرقًا إىل طه
يف باكستان عاصمة إقليم (الهور -١٦شاور، -١٥، )أفغانستان(

عاد إىل السليمانية،  مثّ -١٨يف اهلند، ) جهان آباد(دهلي -١٧، )البنجاب
            بغداد،  -٢٠الزوراء لزيارة ضريح الشيخ عبد القدر اجليالين، - ١٩
اخلليل، -٢٣، )القدس(سجد األقصى امل- ٢٢، )دمشق(الشام - ٢١
  . السلسة النقشبندية ١٣ص. الشام-٢٦، مّكة-٢٥الشام، - ٢٤

  
  بدءاً من السليمانّية، وانتهاًء بدمشق رحالت الشيخ خالد الشهرزوري النقشبندي

                                            
(األصل من أكراد فارس من مدينة شهرزور إنّ ) ١( : راجع خريطة ابن حوقل. 

  .الدراسة هذيف ه) مصائف األكراد ومشاتيهم

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ١٨١ - 
 

وقبل ذلك جنده أنّه أرسل أحد  .يف الشام بعد هذه الرحالت استقرّ  ،إذن
أمحد اخلطيب األرابيلي فأبلى تالميذه بالًء حسناً يف تالميذه إىل دمشق وهو الشيخ 

دمشق فأرسل إىل أستاذه الشيخ خالد النقشبندي ليشّجعه وحيّببه بأهل الشام، 
  . وشّجعه للقدوم واإلقامة بدمشق

هلذا وورد ) أي الشيخ خالد(فانشرح صدره [ :١٨٣- ١٨٢وجاء يف الكتاب ص
 م ١٨١٨= هـ  ١٢٣٨يق الدير ودخلها سنة اإلذن اإلهلي بالرحيل فاّجته إليها عن طر 

ومعه مجع كبري من العلماء واخللفاء واملريدين، ونزل يف جامع بين أميه يف خلوة السادة 
وعمره (فقاموا خبدمته أحسن قيام، وزّوجه السيد إمساعيل بشقيقته السيدة عائشة  الغزّيني

القنوات ووقف بعضها  دار يف حمّلة) أي الشيخ خالد(، واشرتى قّدس سرّه )سنة ٤٢
أي باملسجد الذي اقتطعه (ت أبوابه بالوافدين مسجداً، وأقام فيه صالة اجلماعة، غصّ 

  . انتهى االقتباس]. ، وهرع إليه الناس أفواجاً )من داره يف حملة القنوات
جند أّن مرض الطاعون حّل يف دمشق وكان من وصّيته أْن يدفن بسفح  مثّ 

اء الدين و قاسيون إىل جانب أوالده ا . أخوه عبد الرمحنلذين سبقوه وهم 
   ].١٨٣السلسلة النقشبندية، ص [

  : الّتايليف حتليل ما جاء أعاله جند 
 .العراق منإىل دمشق بطوع إرادته وليس مكروداً ) ومجاعته(الشيخ خالد أتى  - ١
استقبله أهل دمشق ومجاعة من الغزّيني، ولو كان هناك أكرادًا قبل جميئه  -٢

أْن ُيشار إىل هؤالء األكراد يف استقباله لكّننا مل جند ذلك، بل  فاملفروض
أهل الشام الدمشقيني والغزيني الذين استقبلوه مع اجلمع الكبري الذي كان 

ومن اهلام أْن أشري إىل الغزّيني وهم من غزّة، ولو كان هناك . مرافقًا له
  . أكراداً ُألشري إليهم مع الغزّيني غري الدمشقيني
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ر (يشرتي داراً بدمشق مبحلة القنوات  أنْ الشيخ خالد  بإمكانّيةان لقد ك - ٣ على 
لكن ليس مبقدور مرافقيه شراء بيوت يف دمشق، واملنطقة الوحيدة اليت ) قنوات

حيث (الصاحلية بسفح قاسيون،  حيّ يستطيعون سكنها هي اجلزء الشرقي من 
الشمالية لنهر (يسرى وهو الضّفة ال) غري مملوكة(أرضًا جدباء خالية ) سكنوا

أي حسب مصطلح اليوم هي أمالك دولة وليست أمالك خاصة، فاملاء ) يزيد
 أنْ على الساكن ف. يسحب بالرّاحة، بل يستوجب الرفعمتوفر ولكن ليس ماًء 

ينـزل إىل النهر الستعمال املياه، حيث أّن جنوب النهر هو مزارع وبساتني أمالك 
ليني وحىت اليوم ال يوجد مالكني أكراد يف الصاحلية العرب األص حيّ  سّكان

أغنياء األكراد الذين سكنوا على الضفة الشمالية  إّال بعض. هذه البساتني
م   .للنهر، فاشرتوا بعض العقارات اخلصبة واملروية لتزيني بيو

يُدفن بسفح قاسيون، ومل يذكر حبي األكراد، أي أنّه  أنْ من وصية الشيخ  -٤
 . األكراد حيّ فح قاسيون وليس وفاته كان يسمى س حّىت 

م ولو   ١٨٢٧األكراد كانت بعد وفاة الشيخ خالد النقشبندي سنة  حيّ مسّمى  - ٥
 احليّ وأّما اهلجرة لباقي . األكراد حيّ كان االسم شائعاً جلاء بوصيته أْن يدفن مبقابر 

ا كانت ألسباب اقتصادية أوالً  ّ ا، ف. فال شك أ  نسّكاوالشام غنّية مبأكلها ومشر
األكراد ألف نسمة، وكانت هجرة  ٣٧٥هو   ١٩٦٠ سنة حّىت مدينة دمشق 

 ).كما كان شائعاً (طبيعية، فهي من أرض اإلسالم إىل أرض اإلسالم لدمشق 
هذا ما وصلنا إليه، ومع ذلك فمن كان عنده خالف ذلك فليسرب شواهد املقابر يف 

 .هد يذكر فيها تاريخ الوفاةبسفح قاسيون فأكثر القبور هلا شوا) األكراد حيّ ( احليّ 
خالصة ذلك أّن أول وجود لألكراد بسفح قاسيون كان بصحبة الشيخ خالد 

أّن هؤالء األكراد كانوا خليطًا من وهذا ال ينفي  .م ١٨١٨ سنةالشهرزوري النقشبندي 
 ،آل شيخو :ومن األكراد الذين نرّجح عروبتهم هم. ألكراد العرب، وأكراد فارسا
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ذر امسه عريب مع الالحقه الواو األكادية املتأخرة جمن كان  وكلّ ( ،بووشع ،واآللوسي
ذا اخلصوص .)١(، واأليويب، واملّلي، واملارديين)والسريانية   .  راجع ما كتبناه سابقاً 

اً يف البحث اآلثاري فقد كلّفت االبن العزيز السيد معن كيكي وهو صو غومع ذلك و 
) الركنية(كتابية املوجودة على جامعي ركن الدين لقراءة اللوحات ال احليّ  سّكانمن 

  :األكراد فكانت النتائج ما يلي حيّ بساحة مشدين وجامع سعيد باشا يف منتصف 
وهو من هـ،  ٦٢٥الركنية بساحة مشدين بناها األمري ركن الدين منكورس  -١

احلافظ ابن كثري يف تارخيه أّن منشئها  حيث ورد عن .املماليك وليس كرديّاً 
مري الكبري ركن الدين منكورس احلنفي الفلكي، غالم وعتيق األمري األ

 .امللك العادل ألّمه أخالكبري فلك الدين سليمان العاديل 
وكلمة غالم هلا داللة بأّن مكنورس هو مملوك لألمري فلك الدين، ومنها أتى 

  .وأّما كلمة غالم فهي داللة على أنّه مملوك). أنّه فلكي(
األكراد لألستاذ املّال أّن الكلمة ليست غالم، إّمنا  حيّ تاب إّن ما جاء يف ك

مؤمتر املؤرّخني العرب يف  يويف حضور . ، وذلك لغاية ال نعرفها]خالم[هي 
 حقبة، سألت بعض العلماء املؤّرخني لل١٢/١٢/٢٠١٢القاهرة بتاريخ 

أمجع كاّفة ]. غالم[بدًال من ] خالم[هل هناك اسم : األيوبية واململوكية
  ].غالم[، إّمنا االسم ]خالم[املؤّرخني على أنّه ال يوجد اسم 

                                            
لصالح الدين األيويب، فقد أُثبتت عروبة صالح  - أ :إْن كان نسبهم: آل األيويب )١(

وإْن كان الّنسب أليب أيّوب األنصاري،  - ب. الدين األيويب أنّه من األكراد العرب
، بعد )امللوك األيوبيون بنكرون نسبهم لألكراد: (راجع حبث. فهذا واضح بعروبته أيضاً 

فهذا عبدو . الّسعي ملعرفة نسبها ،على كّل عائلة، إْن أرادت - ج .صفحات عّدة
 .ةْ نَ ، والذي يتكّلم الكردية ويف عربيّته َلكْ )راجع فقرة عبدو شيخو(شيخو خري مثال 
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نعيد لنقول بأّن ركن الدين منكورس باين اجلامع واملدرسة هو مملوكي وليس  
ومن خالل الّدراسة يتبّني لنا أّن ركن الّدين منكورس قد بىن  .كردي

لقاهرة، نعم يف مصر مبدينة ا. مسجداً يف خان الزراكشة يف القاهرة اململوكية
وتبّني لنا أّن ركن الّدين منكورس كان فاعل خري حيّب العلم والعلماء 

 ).١١القاهرة التارخيية، منشورات مصلحة اآلثار، ص : املرجع(
م، وهذا  ١٨٨١=هـ  ١٣٠٩ سنةجامع سعيد باشا بناه حممد سعيد باشا مشدين  - ٢

 .م ١٨١٨ سنة يف) الشيخ خالد النقشبندي ( األمر يالزم بدء قدوم أكراد فارس 
عبد القادر  :األكراد وجدناه عند مؤرخ دمشق وهو حيّ أول ورود السم  - ٣

وال ننسى أّن . منادمة األطالل: ، يف كتابه)م ١٩٢٨ – ١٨٦٤( بن بدران
اية  عبد القادر بن بدران كان بعد الشيخ خالد النقشبندي، وكان كتابه هذا يف 

 سابقاً و  ،)حّي األكراد(مية احلّي يالدي، حني البدء بتسالقرن التاسع عشر امل
  .، أو سفح قاسيونكان يسّمى حّي الصاحلية

 
م وما ١٨١٨للتأّكد ممّا أتينا إليه، أال وهو أّن حي األكراد بدأ يف دمشق منذ سنة 

م قرب من بعد، فلكلٍّ موتاه وقبورهم، وقد ُسجَِّل على كّل قرب تاريخ الدفن، فيلجأ إىل أقد
م، وأكثر هذه القبور قد ١٨١٨عائلته الشخصية فسوف لن يرى قربًا تارخيه يسبق سنة 

  :أُرِّخت بالتقومي اهلجري، ولتحويل التاريخ اهلجري إىل ميالدي ميكن اتّباع الطريقة التالية
  السنة امليالدية] = ٦٢٢) + السنة اهلجرية املسجلة×  )٣٣ ÷ ٣٢([

هـ،  ١٢٤٢جند أّن وفاته كانت سنة  :قشبندييخ خالد نشمثال، قرب ال
  :وبالتحويل جند

١٨٢٦,٣٦=  ٦٢٢+  ١٢٠٤,٣٦= ١٢٤٢×  ٠,٩٦٩٦٩٦=  ٣٣ ÷ ٣٢  
  م ١٨٢٧= هـ  ١٢٤٢: أي
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  .ثبت بكتاباألكراد اجلديد هي األوىل اليت تُ  حيّ هذه الكلمات عن 
ع دّمر، وهو على ميني يف متّدد مدينة دمشق، أُنشئ حيٌّ جديد ُعرف مبشرو 

ر بردى  أُنشئ هذا املشروع يف بداية السبعينيات من القرن . )بني دّمر والربوة(جمرى 
مطّلة على هذا املشروع  وجتاه هذا املشروع يوجد هضبة صخرية كبرية العشرين،

ر بردى، تبلغ مساحتها حبدود     .دومن تقريباً / ٢٠٠/وعلى 
ع، قام بعض املهاجرين األكراد من منطقة بعد مخس سنوات من بناء املشرو 

عنهم، وهو  الّدولة، وقد تغاضت )غري شرعية(مساكن هلم  القامشلي بإعمار
، وحيوي اآلن أكثر من )غري قانوين من الناحية العقارية(حيٌّ لألكراد جديد 

  .بيت /٤٠٠/
رة منذ وال بد من اإلشارة أن اهلجرة لألكراد لضواحي املدن العربية السورية مستم

  .دمشق، وحلب، والقامشلي، واحلسكة، وعفرين: ، وخاصة)١(ثالثة عقود

   مكتب (بدراسة صادرة عن التجمع الوطين للشباب العريب
، صدرت دراسة عن عدد القرى يف حمافظة احلسكة والتوزع )الدراسات والبحوث

  :ما يلي الدميغرايف فيها، فكانت نتائجه
  .قرية ١٧١٧يف حمافظة احلسكة  إمجايل عدد القرى -
٪ من  ٦٧,٦٢قرية وتشكل  ١١٦١العدد الكلي للقرى العربية يف احملافظة  -

 .مجايل القرىإ

                                            
دراسة بدون تاريخ صادرة عن التجمع الوطين للشباب العريب، مكتب ) ١(

  .٥الدراسات والبحوث، ص 
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٪ من  ٢٦,٣٨قرية وتشكل  ٤٥٣العدد الكلي للقرى الكردية يف احملافظة  -
 .إمجايل القرى

٪ من  ٢,٩١قرية وتشكل  ٥٠العدد الكلي للقرى اآلشورية السريانية  -
 .لقرى مجايل اإ

٪ من  ٢,٧٩قرية وتشكل  ٤٨) كردية+ عربية (عدد القرى املختلطة  -
 .مجايل القرىإ

٪ من  ٠,١٧قرى وتشكل  ٣) سريانية+عربية (عدد القرى املختلطة  -
 .مجايل القرىإ

٪ من  ٠,١٢قرية وتشكل  ٢) كردية+ سريانية(عدد القرى املختلطة  -
 .مجايل القرىإ
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 :، يقول الشاعربن عامر بن ماء السماء) ميزيقياء( عمرو: منهم )١
  )١(ولكّنه ُكْرُد بُن َعْمِرو بِن عاِمرِ   من أَبناِء فاِرس َلَعْمُرَك ما ُكْردُ 

 :ووهذه شجرة األنساب لعمر 

  
  شجرة أنساب الغساسنة

 ١٧٤، ص٢٠٠٢سهام دعدوش، تاريخ العرب قبل اإلسالم، دمشق، : المرجع

                                            
  .ردابن منظور، مادة ك) ١(
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 .ء األكراد هم من الغساسنة حيث آخرهم امللك جبلة بن األيهمويالحظ أن هؤال
  :منهم القبائل العربية اليت وردت يف أول هذا الكتاب )٢

  ):عمر رضا كحالة(جاء في معجم قبائل العرب   -أ
  ).العراق(اجلزء اخلامس يف   ١٤٥الكردي ص  -١  
  ).العراق(اجلزء اخلامس  ١٤٥كردي ص ) البو(  -٢  
  ).العراق(اجلزء اخلامس  ١٤٦ص  كردي) آل(  -٣  
  .من احلديدية الثّالثاجلزء  ٩٨٠كردي ص   -٤  

  :أخرى تسّمىعربية وهناك قبائل   
فرع من ) العراق(اجلزء اخلامس  ١٤٨كريدي ص ) البو(  -"١  

  .آل سهالن
اجلزء اخلامس فخذ من  ١٤٨كريدي ص ) البو(  -"٢  

  .عشرية الطفيل
  .زء اخلامس من اخلزاعلاجل ١٤٨كريدي ص ) البو(  -"٣  
 –سلمية  –اجلزء اخلامس جبل بشري  ١٤٥كردوش ص   -"٤  

  ).عمروش - عمر: مثل) كردوش  –كردي (احلماد لغوياً 
  ).األردن(من عشائر البلقاء املسيحية  ٣ج  ٩٧٩الكرادشة ص   -"٥  

نعم هناك أكراد عرب يف السودان كما هي السودان اليوم، منهم  :السودان )٣
أمني عوض، ظهر على شاشة العربية أواخر شهر آب : الكرديالسوداين 

ربيل يف العراق، وهو املسؤول عن أكراد السودان ومشال إ، وكان يتكلم من ٢٠١٣
 .، وهو أمسر اللون كالسودانيني، وعربيته فيها اللكنة السودانية اجلميلةإفريقيا

م آل الشيشكلي، والعظمة، واألي: منهم أمحد شوقي، وقد قيل أنّ  )٤ ويب، أ
من إن صّح ذلك فقد يكونوا نعم، قد يكون ذلك، لكنهم . من األكراد
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آل العظمة، : األكراد العرب، وستجد بعد صفحات من هذا الكتاب أن
 .والشيشكلي، يثبتون نسبهم العريب

ونعرفهم من أمسائهم ذات اجلذر العريب اآلرامي ) سريان(أكراد عرب آرامّيون  )٥
دلعو، مير = دلع ، تاجو= تاج ، شيخو= شيخ : او مثلواملنتهية بالالحقة الو 

 .)١(كفتارو= ميرو، كف تارو= أمير = 
بنو حبيب، وبنو عقيل، كردهم سيف الدولة احلمداين كما تبني عن ابن  )٦

سيف : راجع مادة( .سيف الّدولة احلمداين عند ابن حوقل: حوقل يف مادة
بنو حبيب من تغلب،  .)الدولة احلمداين عند ابن حوقل يف الفصل الثالث

 .)٢(وبنو عقيل من ربيعة
، والرسول حممد بن uومن أكراد اليوم من يعترب أن النيب إبراهيم اخلليل  )٧

م من األكرادrعبد اهللا  من  :uنعم، لقد ُكرد إبراهيم اخلليل . ، أ
وكذلك كرد أهل مكة الرسول . ، إىل مصر، إىل مكة املكرمةإىل حران ،أور
r حل املشكلة: [وقد أتينا على ذكرهم حتت عنوان. ملنورةإىل املدينة ا: 
 ].)على سبيل املثال rوالرسول  uإبراهيم اخلليل (

 .من أصل عريب ومن آل البيت :قبيلة الشيخان )٨

                                            
يف : مثال. ة الوسيطةاألكاديّ  العربّيةمأخوذة من ) الواو(ة يف الحقتها السريانيّ ) ١(

 العربّيةيف  أّماوم، أمّ = أبوم، أٌم = أٌب : ة القدمية جند التمومي مثلاألكاديّ 
= وم أبو، أمّ = أبوم : فأصبحت كلمة) القطع(ة الوسيطة فنجد الرتخيم األكاديّ 

 .مريو= جو، مريوم تا= تاجوم : أمو، وهكذا
  .٢٢١ابن حوقل، ص ) ٢(
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بصراوي آغا ويقول أن أصل  يؤكد نسبهم العريب رئيسهم :قبيلة الكيتكان )٩
 .عشريته من كندة

م من آل البيت وما من وهم أيضًا ي :قبيلة الخلجان البرازية )١٠ صّرحون أ
 .، وهم يرتدون الزي العريبجميب

 tوهم ينتمون إىل اإلمام احلسن  :آل قضيب البان الفاطميين بحلب )١١
، وقد ُوّيل منهم نقابة األشراف حبلب، ومنهم عبد اهللا rسبط رسول اهللا 

 .بن قضيب البان العلوي وهو جّد السيد حجازي الصيادي الباين
كانوا ينتمون أليب أيوب األنصاري، أو   جبميع فروعهم سواءً  :آل األيوبي )١٢

 .لصالح الدين األيويب، فكلهم عرب
ومن األكراد العرب الشيخ أمحد الكردي الشيباين احملّدث عن الشيخ  )١٣

، )١(م١١٥٥/ه ٥٥٠ املتوىف سنة) الصويف الكبري(رسالن الدمشقي 
شاهري القبائل العربية، فلنتأّمل أنّه كردي من بين شيبان، وبنو شيبان من أ

  .، أي من األكراد العربرغم ذلك فهو كردي

 
 
 
 
 
 

                                            
، دمشق، ١، تاريخ وحضارة العرب واإلسالم، طبلينه صالح الدين أبو الذه) ١(

  .٤٩، ص ٢، ج٢٠١٠
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عندما نقول أن دمشق أقدم عاصمة يف التاريخ ال تزال احلياة تدب فيها، فهناك 

  .إبال، وأكاد، ومنف، وهكذا العرب: كـ  عواصم أخرى أقدم لكنها بيدت وانتهت
عرب [فحني نتكلم عن العرب، فقد ورد ذكرهم بالنقوش األكادية حتت عبارة 

كما ورد اسم  . زمن شاروكني األكادي م.ق ٢٣٤٠سنة  )١(]ملوكا وعرب مّكان
سنة  ولده نازان بن شاروكني األكادي زمن )٢(]ĥuba makkan[كعبة مّكان 

  .م.ق ٢٣٢٠
ل أن العرب هم أقدم شعوب العامل الذين ورد ذكرهم بنقوش األرض عندما نقو 

/ الشوفينية (ليس من باب الشوفانية  ل ذلكو وال زالوا مستمرين، عندما نق
 ، فحاشى وكّال، لكن االستهتار بالعرب من قبل الفكر اإلستشراقي)العصبية

ضع يف هذه الصهيوين والذي أخذ عنه الكثريين حيملنا على ذكر ذلك، حيث التوا
االت يُعترب نوع   .من السفاهةاً ا

 
هذه األرض عربية من منابع دجلة والفرات مشاًال، وحىت جبال زغروس شرق 
العراق شرقاً، وحبر العرب جنوباً، منذ فجر معرفة الكتابة، أي منذ فجر التاريخ عام 

هي عربية منذ فجر ) والرتكية والسوريةالعراقية (أي أن كردستان . م.ق ٣٢٠٠
  .التاريخ، عدا إيران

                                            
  .٢٩إسرائيل ولفنسون، اللغات السامية، دار القلم، بريوت، ص ) ١(
)٢ (Chicago Assyrian Dictionary,/M/, Part 1, Volume 10, P. 131 
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سنة على عيد  ٤٣٥٣تشرين أول بالذكرى السنوية الـ  ١٠وسنحتفل بتاريخ 
سنة، وما دام هناك عيٌد لآلشوريني  ٢٦٢٥العرب، ما دام هناك عيٌد لألكراد تارخيه 

عام ) ةأي عرب مكّ (حيث ورد ذكر عرب مّكان . سنة ٣٨١٦تارخيه ) العرب(
يف عام ) أي كعبة مّكة(سنة من اآلن، وذكرت كعبة مّكان  ٤٣٥٣= م .ق ٢٣٤٠
  .)١(كما ذكرنام  .ق ٢٣٢٠

 ونازان األكاديني العموريني، وبلهجة أهل شاروكنيوأود أن أحييكم بلهجة 
  :يف تلك األزمان فأقول األكادية العمورية) ربيلإ(

  أخـي أتَّ ُمجــالَنَك َمَلَك عليّ 
  أنَت َمجيُلك َمَلَك عليَّ حيايت أخـي: أي

  
  

 
 
 
 
 

                                            
حضارة : (يد من املعلومات حول هذه النقوش وحتديد أمكنتها، راجع حبثناملز ) ١(

يف املؤمتر الدويل األول لعصور ما قبل التاريخ يف الوطن العريب، كانون ) الُعبيد
  .، جامعة القاهرة٢٠١٢ديسمرب / أول 
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القبائل الكردية العربية الواردة لدى وصفي زكريا وعمر رضا كحالة، وقد  -١

 :باإلضافة إىل قبائل. حبثناها سابقاً 
أكراد من فريق الربازية، ولكن رؤساؤهم  :قبيلة الشيخان  -أ

م من أصل عريب، ومن آل  ّ   .)١(البيتيصّرحون أ
  .)٢(وهم من كندة :قبيلة الكيتكان  - ب
م  :قبيلة الخلجان  -ج ّ أكراد برازية ولكّنهم هم أيضًا يصّرحون بأ

عرب من آل البيت، باديتهم بني الفرات والبليخ، وعددهم 
  .)٣(بيتًا، ورئيسهم الشيخ نوح موفور الكرامة جداً / ٣٥٠/

  .)٤(كرادخليٌط من العرب واأل :قبيلة أطراف شهر  -د
، آل )آل األيويب(آل قضيب البان، آل األنصاري  :األسر والعوائل التالية -٢

 .، آل الربازي)بنو الكتخدا(أيب بكر 
كّلهم عرب نسوا (قرية عرب أوشاغي  :بعض القرى الكردية اليوم -٣

، قرية درويش )نصفها عرب والنصف اآلخر كرد(، قرية محشلك )لغتهم
. ، ومجيع هذه القرى من قضاء عفرين)دنصفها عرب والنصف اآلخر كر (

                                            
 .٦٧٢عشائر الشام، ص ) ١(
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها) ٢(

 .٦٧٠املرجع نفسه، ص  )٣(
  .٦٦١املرجع نفسه، ص ) ٤(
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هذه القرى اليت ُكرَِد إليها ( .أرض الوطى، مزين، الدوير: باإلضافة إىل قرى
 ).األكراد للمرة الثالثة بفرمان من السلطان سليم األول

: مثل )١(العربية السريانية) الواو(األمساء العربية بالحقتها  األكراد ذوي -٤
 .تاجو، شيخو، مريو

قرية عربية، وليس هناك أكراد / ٢٠/فيه : كراد يف ريف الالذقيةجبل األ -٥
 .مبدلوهلا اليوم

ا كردية، وأثبتوا نسبهم العريب -٦ ّ  :األسر اليت قالوا عنها أ
  .آل العظمة  -أ
  .آل الشيشكلي  - ب
  .)٢(آل العابد  -ج

ومجيعهم اآلن زال اسم كردي عنهم لطبيعة املوضوع، ألّن مدلول كلمة  
، عدا األسر التالية وهي عربية أكراد فارس: حنصرت مبا يُعرفكردي اآلن ا

  :لكن مل يزول صفة الكردي عنهم، وهم
يف حلب يقولون حنن عرب ولسنا أكراد منهم األخ    -د

جنيب الكردي، واألخت كفاح الكردي، حلبيان، ومها موظفان 
  .، وهم عرٌب أقحاحوهلم نسب يف ذلك يف جامعة حلب،

يف حلب وهم من األكراد العرب لديهم نسب    -هـ
r.للرسول  

                                            
  .مدرسة بين تغلب للسريان األرثوذوكس: يف حلب مدرسة للسريان تسّمى) ١(

الشاعر أمحد شوقي يقال عنه أنّه كردي، فهل هو من األكراد العرب، أم من ) ٢(
 .أكراد فارس؟
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واألمجل من ذلك أّن   -و   دمشق يعتربون أنفسهم يف
م أكراد ّ ، أّما آل اآللوسي يف بغداد ومنهم األخ الصديق أ

م عرب، وله كتاب ّ : املؤرخ سامل اآللوسي يعتربون أنفسهم أ
التشريعات الوثائقية  –م .ق ٦وحىت  ٩أول العرب من القرن [
 –علم حتقيق الوثائق املعروف بعلم الدبلوماتيك  – ١ج

)].إدارته –أصنافه  –تارخيه (األرشيف  
 )لخليل إبراهيم اu  والرسولr  سبيل المثالعلى:(  

يف الّلغة وكيف أّن الكلمة خيتلف ] علم الداللة[يزول العجب إذا رجعنا إىل 
ا معىن اإلبعاد اجلربي فكل . املكان والزمانمدلوهلا حسب  فكلمة كرد حتمل يف طيا

غصبًا فهو   ةسياسية عسكري) دينية(من أبعد عن مكان إقامته ألسباب اجتماعية 
كردي، لذلك جند يف الرتاث الشعيب أّن إبراهيم اخلليل عليه السالم كردي، نقول 

أي أُبعد عن أرضه وداره أي ُكرَِد  ملكّرمةا مّكةنعم لقد ُكرَِد من أور إىل حرّان ّمث إىل 
  .من أرضه فهو كردي

 دَ عِ بْ أنّه كردي، حيث أُ  rيف تراثنا الشعيب، جند أّن البعض وصف الرسول  حّىت 
ا وصل ة إىل املدينة املنوّ من داره يف مكّ 

ّ
رة ألسباب دينية واجتماعية معروفة، لكْن مل

ة كردي ومعناها األصلي، وأصبحت  وقد فقدوا مدلول كلم(هذا الكالم إىل البعض 
فلما مسعوا ذلك استعملوا أسلوب الزجل ) كلمة كردي تعين أقواماً آخرين غري العرب

نعم : وأضافوا مجلة أخرى فقالوا هلم) حسب ظنهم(اللبناين وهو تثبيت التهمة 
الستكمال النكتة حني غاب عنهم املدلول األصل ] النيب كردي وأصحابه أرناؤوط[

  .    رديلكلمة ك
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  : ، وصالح الدين األيويبوآل العابد ،الشيشكلي وآل ،العظمة آلوعوداً إىل 

 
أّن الشهيد يوسف العظمة  ،٤٥كتاب حي األكراد لعز الدين مّال، ص جاء يف  

يسري املهندس حممد توزير الدفاع السوري كردياً، وقد وزّع آل العظمة، وعلى رأسهم 
حصلت على وقد . بياناً يدحضون فيه هذا االّدعاءوالدكتور فاروق العظمة، ، العظمة

  .وهم عرب أقحاح ،سخة من شجرة نسبهم مبا فيهم الشهيد يوسف العظمةن

 
ء اجلز  –ورد يف معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة تأليف عمر رضا كحالة [
بأن العظمة هي عشرية من الصبيحات من بين خالد املقيمني  ٧٩٣ص  –الثاين 

  ".٢١٤موثق يف تاريخ شرقي األردن لبيك ص "يف مشال شرقي األردن 
من املعجم املذكور هي بطن من بين خالد املقيمني مشال  ٢٣٦والصبيحات ص 

م، املَسيِعد، العظمة، العطنة، النمنا: شرقي األردن ويتألف البطن من األفخاذ التالية
  ".٢١٤موثق يف تاريخ شرقي األردن لبيك ص . "البطمة، الصليحيني، الفروان، العثمان

من العدنانية، وهم رهط خالد بن / من قريش/وبنو خالد بطن من بين خمزوم 
وكفاهم ، tوهم يّدعون النسب إىل خالد بن الوليد : قال احلمداين. الوليد حبمص

م من أحالف آل فضل . وا من قريشذلك فخرًا أن يكون وقد ذكرهم احلمداين أ
  .عرب الشام
عشيرة من الصبيحات من بني خالد المقيمين في شمال شرقي : العظمة

  .األردن هي حقيقة تاريخية موثقة تنفي كل اجتهاد مخالف لهذا األصل العربي
يف بالد  منتشرة وموزعة" العظمة"نشاهد أن األسر اليت حتمل اسم  :في الوقائع

ويف مكة ). فلسطني(، ويف حيفا وصفد )سوريا(دمشق : الشام، وعلى األخص يف
  :، وذلك حسب التفصيل اآليت)اململكة العربية السعودية(املكرمة 
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١-   ذكر ابن عمنا عبد العزيز العظمة يف مذكرته احملفوظة يف
عام  )التحدث بالنعمة يف تاريخ بين العظمة(مكتبة األسد واملسماة 

حسن م بأن أول من عرف من هذه العائلة ١٩٣١ –ه ١٣٥٠
الذي قدم  كاميكلي أي العظميالشهري وقتئذ بلقبه الرتكي   التركماني

الذي  ) كتخدة(إىل دمشق من قونية معينًا بوظيفة زعيم اجلند الوطين 
أي احمللية وهو مبثابة الشرطة والدرك ) يرليه(كان يدعى يف ذلك احلني 

القرن السابع عشر (ذلك يف أوائل القرن احلادي عشر للهجرة يف أيامنا و 
أي حي (، وذكر أن حسن بك الرتكماين نزل يف ميدان احلصى )للميالد

وأشاد لنفسه دارًا كبرية يف باب مصلى وأتبعها بعدة دور ) امليدان اليوم
ألوالده وأنسبائه الذين رافقوا قدومه، فأصبحت الدار حياً وسيعًا دعيت 

وقد رزق . نسبة إلى قدومه من تركياك الوقت حارة الرتكمان يف ذل
الذين  ) العظمة(حسن بك أوالدًا وأحفادًا كثر استعادوا لقبهم األصلي 

 ١٦٣١للهجرة املوافق  ١٠٤٠كانوا يعرفون فيه، مث أدركته الوفاة عام 
 .للميالد ودفن يف مقربة باب الصغري

وقد أعقبه . والشجاعة اشتهر حسن بك وأوالده وأحفاده بالفروسية
حممد بك الكبري، مث األمري موسى وقد تكاثرت ذريته وانتشرت يف 
دمشق وذهب قسم منها إىل اململكة العربية السعودية كما سنأيت 

كما ذهب آخرون من ذريته إىل تركيا واستوطنوا يف . مفصًال على ذكره
سم عائلة يلماز  غريوا اسم العائلة إىل ا(استانبول وإزمري وال زالوا هناك 

، وقد أجريت معهم عدة مراسالت عّرفوين من خالهلا على )كرازويك
وقد اشتهر من ذرية حسن بك املذكور يف دمشق . ذريتهم هناك

الكثريون من أصحاب العلم والكفاءات العالية منهم البطل يوسف 
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وقد أورد ابن عمنا عبد العزيز العظمة . العظمة وآخرون كثريون
ّوه عنه مجيع أفراد العظمة مبن فيهم من هم يف السعودية مبخطوطه املن

. م١٩٣١ –ه ١٣٥٠وتركيا مع تاريخ والدة كل منهم وذلك حىت عام 
وقد قمت بإمتام مجيع اإلضافات اليت وقعت حىت تارخيه وأعددت شجرة 

  .)١(......]العائلة باالستناد إىل ذلك
بد الرمحن بن حممد بن يوسف بن إبراهيم بن ع: وأما نسب يوسف العظمة فهو

إمساعيل باشا الرتكماين بن حسن بك الرتكماين بن موسى باشا الرتكماين الذي 
  .)٢(استوطن دمشق يف أوائل القرن احلادي عشر للهجرة

  .نعيد ونذّكر بأن كلمة تركماين هي نسبة لقدومهم من تركيا

 
 من األكراد من لقبه لو أن البعض كاألستاذ عز الدين مّال نسبه لألتراك بدالً 

ال ) وليس كلهم(الرتكماين لكان مقبوًال إىل حد ما، لكين أجد أن أكثر األكراد 
عني العرب : يعرفون نسبهم فيتمسكون بأي قول مسعوه دون تدقيق أو متحيص، مثل

أصبحت كوباين، وقامشلي أصبحت قامشلو، وآل الشيشكلي وآل العابد وآل 
  .العظمة أكراداً 
ديني والبابليني واآلشوريني غزاة فاحتني ألرض كردستان كما يقول علي وأن األكا

  .٣القاموس الكردي احلديث، ص : سيدو كوراين يف معجمه

                                            
حممد تيسري بن عزة العظمة، حبث يف أصل آل العظمة وانتشار أسرها يف البالد ) ١(

وقد حصلت على هذه النسخة من األخ العميد  .٢٠٠٧ية، دمشق، العرب
 .الركن عدنان األبرش، مدير املتحف احلريب بدمشق سابقاً 

  .، يوسف العظمة ومعركة ميسلونموقع اكتشف سوريا) ٢(
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وعودًا إىل يوسف العظمة، وأن جّده يف دمشق يسمى حسن الرتكماين، فهو 
لدينا يف دمشق عائلة وطنية ). كما ذكر تيسري العظمة(مدلول لقدومه من تركيا 

عبد الوهاب اإلنكليزي، وعصام اإلنكليزي، هم : مثل] اإلنكليزي[ة تسمى شهري 
  .عرٌب أقحاح سافر جّدهم إلنكلرتا وعاد فسمي باإلنكليزي

 
أّن رئيس مجهورية  ،)١(للصحفي أمين عبد النور) األنرتنت(موقع الشابكة كما جاء يف 

الشيشكلي كردي، كذلك أرفق هنا أيضاً نسب آل الشيشكلي والذي سوريّا األسبق أديب 
  :الشيشكلي أبن أخ املرحوم أديب الشيشكليبن صالح أتاين من السيد سعادة 

  
  
  

                                            
 ]املؤلف[ .كلنا شركاء: صحفي له موقع على األنرتنت امسه) ١(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٢٠٠ - 
 

 :وفيما يلي توضيح للرسالة المرفقة
  توضيح مهّم من عائلة الشيشكلي[

  األستاذ أمين عبد الّنور
يت جتّسد الوحدة الوطنّية يف هذا القطر، وُتعّمق مفاهيم امسح لنا أْن نعّرب عن إعجابنا بنشرتك ال

ا الرّئيس الدّكتور بّشار األسد   .اإلصالح والّتطوير اليت نادى 
ّالت، ويف مقابالت مع عدد من احملّللني واملختّصني على القنوات  ُنشر يف عدد من اجلرائد وا

الرئيس أديب الشيشكلي كرديّاً، وكان  الفضائية يف معرض حتليل األحداث األخرية يف سوريا، أنّ 
آخرها ما نقلته جريدة الّشرق األوسط يف عددها الّصادر نقًال عن لسان السّيد وزير اإلعالم 

. يف نشرتكم بنفس اليوم يف بريوت وقد نشرمتوه ٨/٤/٢٠٠٤أمحد احلسن يف مؤمتره الّصحفي 
ة الشيشكلي ليست كرديّة، مع احرتامنا وحمّبتنا إنّنا حنّب أْن نصّحح املعلومات الّتارخيّية بأّن عائل

ولكْن من الثّابت تارخيّياً من نسب العائلة . تنا األكراد، ومصاهرتنا لعدد من العوائل الكرديّةخو إل
) CHICHAKLI(املوّثق لدى وزارة الّثقافة أّن الّنسب يعود حملمد آغا، وتعين بالرتكّية الّرجل 

بالشيشكلي اجلسيم والوسيم، ولُفظت بالعربّية شيشكلي أو  الذي لّقبه السلطان العثماين
جيجكلي، ويعود نسب حممد آغا إىل احلسني بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب 

  ).العائلة عربية قرشية(طالب كّرم اهللا وجهه وفاطمة الزهراء بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم أي 
  الّتوفيقوشكراً لكم متمنني لكم الّنجاح و 

  عائلة الشيشكلي
١٢/٤/٢٠٠٤[ 

 
  :، ما يلي١٣٠و ص  ١٢٧جاء يف كتاب حي األكراد لعز الدين املّال، ص 

١( )١(  وهو حمي الدين)بن عمر بن عبد القادر ) أبو اهلول
 .م١٨٩٥، وافته املنية الكرديالعابد 

                                            
 .١٢٧العابد الكردي، ص  املّال، حي األكراد، هولو باشا عز الدين )١(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٢٠١ - 
 

٢( )١(  ج من ، خترّ ١٨٧٢دمشق سنة ولد يف
ُعّني مفّوضاً . دراسة احلقوق يف جامعة السوربون بباريز استانبول وأمتّ 

، ّمث وزيرًا للمالية، ّمث عضو االّحتاد ١٩٢٢دبلوماسيًا يف واشنطن سنة 
، ّمث رئيساً للجمهورية ١٩٢٣ – ١٩٢٢السوري يف عهد االنتداب الفرنسي 

  .وُدفن يف دمشق ١٩٤٩تويف سنة . ١٩٣٦ – ١٩٣٢السورية 
، عشرية قبيلة املوايل :أفادين أخي الدكتور مفيد العابد بنسب آل العابد إىللكن 

واليت كان آخر أشياخها الشاعر الكبري عمر  ة، موطنها شرق معرة النعمان،قاملشار 
أبو ريشة، حيث جاء يف حماضرة له يف مكتبة األسد قبل وفاته وتكّلم عن قبيلة 

  ].وأنا اليوم شيخها: [كالمه باجلملة الّتاليةاملوايل، وختم  
لكْن مبدلول الكلمة القدمي والذي غاب عّنا،  أكرادٌ  وإْن كانوا أكرادًا، فهم

وهو أّن كل من ُكرَد من أرضه ألسباب اجتماعية أو دينية أو عسكرية أو 
سياسية فهو كردي وقد يكون كرديًا عربيًا أو كرديًا غري عريب، لكّن مدلول 

وهو من أهم ) غري العرب(لمة مات وأصبح حمصورًا باألكراد واألكراد الك
م من أسبابه ضبابية الّتاريخ الكردي اليوم ّ ، إّال أّن آل العابد ال يعرفون أ

  .األكراد العرب أيضاً 

 
  :قيل عنه أنّه كردي، وهذا ما كتبه شاعرنا شخصياً عن نسبه

، ويقول أّن والده قدم هذه األكراد فالعرباهللا، يرد أصلنا إىل  مسعت أيب، رمحه[
وكان . الديار يافعًا حيمل وصاة من أمحد باشا اجلزار إىل وايل مصر حممد علي باشا

جدي، وأنا حامل امسه ولقبه، ُحيسن كتابة العربية والرتكية خطًا وإنشاًء، فأدخله 

                                            
 .١٣٠، ص حممد علي بن عزة باشا العابداملّال،  عز الدين )١(
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قبت الوالة الفخام، وهو يتقّلد املراتب ّمث تداولت األيام، وتعا. الوايل يف معّيته
العالية، ويتقّلب يف املناصب السامية، إىل أْن أقامه سعيد باشا أمينًا للجمارك 
املصرية، فكانت وفاته يف هذا العمل عن ثروة راضية بّددها أيب يف سكرة الشباب، 

مسع مبا  أ) وحيده(ّمث عاش بعمله غري نادم وال حمروم، وعشت يف ظّله وأنا واحده 
كان من سعة رزقه وال أراين يف ضيق حّىت أندب تلك السعة، فكأنّه رأى يل كما 

  .رأى لنفسه من قبل أّال أقتات من فضالت املوتى
نسبًة إىل ) جندتلي(أّما جّدي لوالديت فامسه أمحد بك حليم، ويُعرف بـ النجدة يل 

ذلك، فاستخدمه وايل جندة إحدى قرى األناضول، وقد وفد على هذه البالد فتيًا ك
اليت أرثيها يف هذه  –جّديت  –مصر إبراهيم باشا من أول يوم، ّمث زّوجه مبعتوقته 

موعة، وأصلها من مورة، ُجلبت منها أسرية حرب ال شراًء، وكانت رفيعة املنزلة  ا
فما زاال كالمها مغمورين بنعمة هذا . عند موالها، وكان زوجها حمبوبًا عنده كذلك

لكرمي حىت توىف جّدي وهو وكيل خلاّصة اخلديوي إمساعيل باشا فأمر بنقل البيت ا
وكان اخلديوي املشار . مرتّبه برّمته إىل أرملته، وأن ُحيسب ذلك معاشًا ال إحساناً 

"إليه يقول عنها مل أَر أعّف منه، وال أقنع من زوجته، ولو مل يسّمه أيب حليماً : 
  ".حللمه لسمّيته عفيفاً لعّفته

أصوٌل أربعة جمتمعة، تكفله هلا . ، تركي، يوناين، جركسي جبّديت أليبأنا عريب: إذاً 
مصر كما كفلت أبويه من قبل، وما زال ملصر الكنف املأمول والنائل اجلزل، على 
ا أبوان، ويل يف ثراها  ا بالدي، وهي منشأي ومهادي، ومقربة أجدادي، ُوِلَد يل  ّ أ

  .)١(]ب إىل الرجال األوطانأٌب وجّدان، وببعض هذا ُحتبّ 

                                            
، دار كرم بدمشق للطباعة )شعره –حياته (، أمحد شوقي ضحى عبد العزيز) ١(

 .٢٧+٢٦ص ص  .والنشر

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٢٠٣ - 
 

  :فإذا وقفنا عند مقوالته جند
 ].األكراد فالعربمسعت أيب رمحه اهللا يرد أصلنا إىل : [أنّه قال مّرة عن والده -١
[ّمث جنده يتجاهل نسبه الكردي فيقول -٢ ، تركي، يوناين، أنا عريب: إذاً : 

 )].من الّنسابة واخلؤولة( أصوٌل أربعة جمتمعة. جركسي
أنّه من األكراد فالعرب، ّمث يتجاهل األكراد : يف البدء يقول. ّصة؟فما هي الق

ا ] األكراد فالعرب[أال جند يف مجلة : هنا نتساءل. يف مقولته النهائية عن نسبه ّ أ
مجلة دون معىن حّىت لو نسبناها لركيك اللغة، وهذا خطٌأ ال ميكن ألمري الشعراء، 

أال نظّن بأّن األصل . ُخيطئ يف حنو اجلملة الذي استوعب اللغة واستوعبته أيضاً، أن
، وهذا ما نرّجحه، حيث )بدون فاء] (أصلنا من األكراد العرب[يف اجلملة كان أّن 

كان شوقي على علٍم أّن هناك أكراداً عربًا، وال سّيما وهو الشاعر، كان قد قرأ قول 
  ]:َكَردَ [الشاعر يف لسان العرب البن منظور يف مادة 

  ولكّنه ُكْرُد بُن َعْمِرو بِن عاِمرِ     من أَبناِء فاِرس ما ُكْردُ  َلَعْمُركَ 
عمرو بن عامر بن ميزيقياء بن : وهو يعلم أيضًا أّن الكردي العريب عمرو هو

ماء السماء، وأّن هذا من األكراد العرب، لكْن ناشر الكتاب كان ال يعلم أّن هناك 
وال سّيما أّن . ا من باب التصحيف، فأضاف الفاء، وهذ)كالكثريين(أكرادًا عربًا 

شوقي رجع وأّكد ثانيًة أنّه عريب وأزال كلمة كردي من النسب، حيث مقولته من 
ا . األكراد العرب هي حقيقة تارخيية، أي أنّه عريب ّ وال سّيما أنّه ذكر نسبه جلّدته أ

  .ـ وأّكد على ذلك وجتاهل كلمة أكراد ووضع األصل)يونانية(من املورة 
م عرب،  نعم، ّ إّن شوقي كان على علم أّن هناك أكرادًا من العرب، أي أ

وهذا ما نقله عن والده، وأّن ناشر املادة ال يعلم ذلك فأضاف حرف الفاء 
، وال ننسى أّن هناك أربع قبائل )الذي ليس له حمل ال يف اإلعراب وال يف املعىن(
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، معجم القبائل العربية راجع املقدمة(حتمل اسم الكردي إىل اليوم وهي عربية 
  ).لعمر رضا كحالة

[نكّرر يف النهاية قول شوقي ، )]جبّدته ألبيه(أنا عريب، تركي، يوناين، جركسي : إذاً : 
.لكْن مل يذكر كلمة كردي لطبيعة املوضوع، فنسبه العريب لوالده واضح صافٍ  

 –تركي  –عريب (أنا من أصول أربعة جمتمعة : قول شوقي بنحٍو لغويٍّ آخر نكّرر
. أنا من أصول مخسة جمتمعة: فلو نسي إيراد أنّه كردي، لقال). جركسي –يوناين 

، فهو يؤّكد للمرة )جركسي –يوناين  –تركي  –عريب (فحني يصّر على الرقم أربعة 
  .الثالثة أّن العنصر الكردي ليس وارداً يف النسب

 
، عدا جاء يف بعض الكتب أّن نسبه عريب أّما عن صالح الدين األيويب، فقد

بين  تسّبب يف إبعادومن اهلام أّن ابن حوقل أشار إىل أّن سيف الّدولة  .املسعودي
ال )حسب رأي ابن حوقل( عقيل وبين حبيب من أودية بين ربيعة ، ففي هذا ا

وطلبت منه نسب صالح الدين األيويب كما يذكره  سهيل زكار.األخ دذهبت إىل 
[باريون العرب، ويف نفسي ما يلياإلخ ب صالح الدين انسأحد أإْن كان يف : 

األيويب شيء من بين ربيعة، أو بين عقيل، أو بين حبيب، فإّن صالح الدين هو من 
وهكذا كان فوجدت أّن ]. األكراد العرب الذين كردهم سيف الّدولة عن ديارهم

ة فوجدت أّن بين عقيل من عدت إىل بين ربيع. صالح الدين منسوب إىل بين ربيعة
بين ربيعة، فإْن صح ذلك فإّن صالح الدين هو من األكراد العرب، لذلك كان له 
ثأر مع سيف الّدولة، وهذا ما يفسر دخوله حلب لألخذ بالثأر، وإّن بين عقيل 

  . حلب سّكاناليوم هم من مشاهري 
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غّري املذهب  وممّا يؤّكد أّن صالح الدين عريب كردي هو أنّه حينما دخل حلب
، وهلذا داللته، حيث املذهب احلنفي ال يشرتط )١(احلنفي السائد إىل املذهب الشافعي

عروبة احلاكم أو اخلليفة، بينما من شروط املذهب الشافعي أْن يكون احلاكم عربياً، وهذا 
ممّا دعى اخلالفة العثمانية فيما بعد اّختاذ املذهب احلنفي حيث ال يُشرتط أْن يكون 

  .يكون مسلماً من أتباع الدين اإلسالمي فقط أنْ اكم عربياً بل يُشرتط احل
فحينما بّدل صالح الدين األيويب مذهب حلب من املذهب احلنفي إىل 

، فهذا دليل صريح على أّن )الذي يشرتط أْن يكون احلاكم عربياً (املذهب الشافعي 
الذين كردهم سيف  صالح الدين األيويب أصوله عربّية، وهو من األكراد العرب

م وهذا ما يفسر قتل صالح الدين لبعض من أهايل حلب، وال . الّدولة من أوطا
سيما أّن أتباع وأقارب سيف الّدولة مل ميض عليهم زمن بعيد لنسيان ما فعله سيف 

كما تبّني معنا ما ورد عند ابن حوقل (الّدولة ببين عقيل وبين ربيعة وبين حبيب 
  ). الكتاب سابقاً  وأشرنا إليه يف هذا

أّما التفسري بأّن صالح الدين قتل الشيعة يف حلب فهذا أمر حييد عن الصواب وال 
ا قبل أْن تأيت دمويّة إمساعيل  سيما أّن املذهب اجلعفري كان أحد املذاهب املعرتف 

  :وذلك بإضافة ١٥٠٨ سنةالصفوي بإضافة أشياء جديدة إىل املذهب اجلعفري 
ولو أّن البعض يقول أّن هذه ). وأّن عليًا وّيل اهللا: (الثّالثة إضافة الشهادة  -أ

اإلضافة سابقة استعملها الفاطميون، لكّنهم مل يسّبوا اخللفاء الّثالثة مع 
  .رضي اهللا عنها عائشة

                                            
صالح الدين : ، موسوعة إلكرتونية، حبث)املوسوعوة احلرة(ويكيبيديا : إنظر) ١(

اإلمام : موقع الشيخ حممد األمني على شبكة األنرتنت، حبث: أيضاً . األيويب
 .الشافعي وانتشار مذهبه
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عائشة  r، وزوجة الّنيب y )أيب بكر وعمر وعثمان(سّب اخللفاء الثالثة   - ب
  .رضي اهللا عنها

  .)١(tللطم يف ذكرى استشهاد احلسني تشجيع عملية ا  -ج
إْن تأّكدت عملّية القتل، وإّين أشّك ه ، صالح الدين مل يقتل الشيعة، لكنّ نعم

  .الذي كرد آباؤه من ديارهم فيما بني النهرين الّدولةا، فقد قتل بعض أتباع سيف 

 
 
 
 
 

                                            
، )نسبًة جلعفر الّصادق(جيب علينا الّتفريق بني كلمة جعفري  :يف املصطلح) ١(

+ جعفري (فليس كّل جعفري شيعي، لكْن كّل شيعي . وبني كلمة شيعي
لفاء الثالثة مع سّب اخل: ونقصد بصفوي ألنّه أضاف للجعفرية). صفوي
فاملذهب اجلعفري، وجعفر الّصادق ال ميكن أْن . ، وأضاف الّلطمyعائشة 

ليس املؤمن بالطّعان، وال اللّعان، وال {: حني يقول rخيالف أوامر جّده حممد 
  .rقال ، أو كما }الفاحش، وال البذيء

  .م ٧٦٦ – ٧٠٠= هـ  ١٤٨ – ٨٠: جعفر الّصادق -١  :تواريخ
  .م ١١٧١ – ٩٠٩= هـ  ٥٦٧ – ٢٩٧: الفاطمّيةالّدولة  - ٢    
  .م ١٦٢٣ – ١٥٠٨: الصفوّيون -٣    

  .سنة ٨٠٠لنالحظ أّن املّدة بني جعفر الّصادق والّصفوّيون هي حبدود 
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)١( 
  

 .هل هم من أكراد فارس؟ -١
 .هل هم من أكراد مدينة آين، أو دبيل؟ -٢
 .؟)]الكرج(جورجيا [هل هم من أكراد  -٣
 .هل هم من أكراد األخباز؟ -٤
 .هل هم من أذربيجان؟ -٥
 .أم هل هم من األكراد العرب العقيليني؟ -٦

ة الشدادية تالزمت مع حقبة قيام الدولّمث  ،يف الرجوع إىل األحداث اليت سبقت
ت من الشمال أو يف غرب حبرية وان، مل جند هجرات، أو كردات، متّ  )٢()م١١٧٤- ٩٥١(

اجلورجيني، أو األخباز، أو بالد : بالد القوقاز احلاوية على: (ونقصد بالشمال. من الشرق
قد ميكن : ، فنجد أّن بعضهم هامجوا املنطقة عسكرياً مث انسحبوا، ويف التعريف نقول)الالن

، لكن لو فرضت أّن البعض استقر، فهو )احلقبةوهذا مل حيصل يف تلك (بعضهم استقر  أنّ 
مقيم، أو حمتل، أو ما نشاء من األمساء، لكّنه ليس : ذه احلالة ليس مكروداً من بلده، بل

                                            
العربية  –آرام تريغيفونديان، دراسات استشراقية حول العالقات األرمنية ) ١(

م، ترمجة الدكتور  ١٤ – ٤ني السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية بني القرن
 . ٢٥٤، ص ألكسندر كشيشيان، دار النهج للدراسات والنشر والتوزيع

رزه فائق اجلاف، كاوا للثقافة  ته: فرهاد برييال، دراسات يف تاريخ الكورد، ترمجة) ٢(
  .٥١، ص ١، ط١٩٩٨لبنان، بريوت، الكردية، 
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ت إىل املنطقة، بل على العكس، وأّما من الشرق، فال جند كردات متّ . بكردي أو مكرود
أي أّن . )١()الديلميني واألكراد(شدادية هومجت من الشرق من قبل جند أّن الدولة ال

  : هامجوا الدولة الشدادية) اد فارسر أك(األكراد 
  ولكّنه ُكْرُد بُن َعْمِرو بِن عاِمرِ     من أَبناِء فاِرس َلَعْمُرَك ما ُكْردُ 

الغرب، فهناك وأّما من  .فكيف ميكن للدولة الشدادية أن تكون مكرودة من فارس؟
  .كذلك مل تثبت األحداث أّن أحداً قد ُكرد من بيزنطة يف تلك احلقبة. الدولة البيزنطية

أين ذهب بنو عقيل بعد كردهم وطردهم من قبل سيف الدولة : مث السؤال امللحّ 
  .احلمداين مع بين حبيب؟

م إلتجأووا إىل بيزنطة بعد اعتناقهم املسيحية، وال  ّ فأّما بنو حبيب، فقد عرفنا أ
م جلأوا  بدّ  ّ  ولعلّ . ملنطقة جماورة مع توسع دولة احلمدانيني) جلؤوا(لبين عقيل أ

  :اخلريطة التالية التارخيية توضح لنا األمر

  
 )٢(خريطة الدولة الشدادية

                                            
من الديلميني واألكراد أردبيل ترسل جيشًا . ٢٥٩ص آرام تريغيفونديان، ) ١(

 . حملاربة حممد بن شداد من أردبيل إىل دبيل
 .٥١، ص فرهاد برييال )٢(
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 )١( تبّين مكان توّضع الدولة الشدادية ةخريط

ا جلأت مشاًال، بل ُكردت إىل الشمال، وظهر منها الشداد ّ يون الذين غريوا فنجد أ
وهذا يفّسر ما ذهب إليه . أمساءهم، كما يقول ابن حوقل، خوفًا من بين محدان

  . )٢()ال يعرفون من أين أتوا(بعض املؤّرخني أّن الدولة الشدادية ومؤّسسيها 
  :الحوادث التالية أّن الشداديين هم من بني عقيلومّما يؤيّد 

 
  :ثالثة أوالد هم) مؤسس الدولة الشدادية(لقد خّلف حممد بن شداد 

 ).ال شكري(علي أبو احلسن، الشهري بـ  -١
 .مرزبان -٢
 .فضل -٣

                                            
  .٥٦شوقي أبو خليل، ص ) ١(
  .علماً بأّن املؤّلف حبث يف مؤلفات كثرية جداً  .٢٥٤، ص آرام تريغيفونديان )٢(
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، )ال شكري(وقد استلم احلكم بعد حممد بن شداد ابنه البكر علي أبو احلسن 
والتجأ ) ألسباب ال نعرفها(إّال أّن فضل ترك أخواه . مرزبان وفضل: وساعده أخواه

، )احلمدانية(وايل ديار بكر ] جنا السيفي[مداين املدعو إىل مرؤوس سيف الدولة احل
ّمث غضب سيف الدولة على . ي فضل عند جنا السيفي والقى عنده معاملة طيبةقوب

عاد فضل بن حممد إىل / م ٩٦٧/خادمه جنا السيفي وفصله عن منصبه، ويف سنة 
) ثانيةً (بتعاد وبعد مبيت فرتة قصرية عندمها، قّرر اال). ال شكري، ومرزبان(أخويه 

  .)١(واللجوء إىل األمراء على أطراف البالد
يف هذه القصة ال جند تفسريًا إلبعاد سيف الدولة خلادمه جنا السيفي يف هذه 
القصة سوى أّنه َعِلَم بإجلاء جنا السيفي ألحد رموز العقيليني وهو فضل بن حممد 

أيضًا النكشاف أمره بن شداد، ومما يؤكد ذلك أّن فضل بن حممد ترك ديار بكر 
  .، فور عزل جنا السيفيلدى احلمدانيني

 
أّن أحد أنساب صالح الدين الواردة يف الرتاث هي أنّه من بين ربيعة، وبنو 

  .عقيل من بين ربيعة العدنانية الشهرية

  
  :والدولة الشدادية ومن اهلام أْن نشري إىل احلقبة الزمنية لكل من دولة احلمدانيني

 .)٢(م ١٠٠٣ – ٩٢٩: احلمدانيني -١
 . )٣(م ١١٧٤ – ٩٥١: الشداديني -٢

                                            
 .٢٥٩املرجع نفسه، ص ) ١(
  .٥٦شوقي أبو خليل، ص ) ٢(
  .٥١ ، صفرهاد برييال )٣(
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كانت الحقة للدولة احلمدانية، وهذا ) العقيلية(إذن، نشوء الدولة الشدادية 
يتماشى مع ما جاء عند ابن حوقل أّن سيف الدولة احلمداين أبعد بين عقيل وبين 

، فهم دخلوا )كردهم(عرفنا مكان  فأّما بين حبيب فقد. حبيب عن أراضيهم
وأّما بنو عقيل، فلم تسعفنا املصادر أو املراجع عن . بيزنطة واعتنقوا املسيحية

وأّما الدولة . أماكن كردهم وإبعادهم، لكّنهم غادروا حدود الدولة احلمدانية
ونكّرر أّن تاريخ قيام الدولة . )١(فهي مشال الدولة احلمدانية ،الشدادية جغرافياً 

الشدادية هو الحق لتاريخ الدولة احلمدانية، وهذا ما يفسر أّن الدولة العقيلية اليت 
يف القرن العاشر امليالدي، ّمث ) جغرافيًا من املوصل وما حوهلا(أزاهلا احلمدانيون 

عادت إىل الوجود ثانيًة يف القرن احلادي عشر امليالدي بعد زوال احلمدانيني 
  .كان ُجّلها من الدولة الشدادية، و وضّمت املوصل وما حوهلا

  
أّن يف سرية الشداديني لدى امللك األجمد احلسن ورد أّن الشداديني كانوا يف 

فهل يا ترى أّن ُدوِّين كانت ضمن الدولة الشدادية . )٢(بلدة ُدوِّين بأذربيجان
ذربيجان، واجلغرافية آنذاك؟، وال سّيما أّن الدولة الشدادية كانت جماورة جغرافيًا أل

احلدودية يف العامل القدمي كانت متداخلة وتقريبية، وهذا ال مينع أن تكون ُدوِّين يف 
  .جغرافية الدولة الشدادية آنذاك

 
ال (علي أبو احلسن الشهري بـ  -١: حممد بن شداد، خّلف ثالثة أوالد

  .فضل -٣. مرزبان -٢). شكري

                                            
  .إذن نستطيع اآلن حتديد مكان كرد أكثر العقيليني، أال وهو الشمال) ١(
 .، بعد صفحتني)رون نسبهم لألكرادكامللوك األيوبيون ين: (راجع عنوان) ٢(
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م، وأّما فضل بن حممد بن  ٩٥٥ -هـ  ٣٥٤سنة ) ال شكري(توّيف حممد، خلفه 
رتة فشداد فاّجته إىل مرؤوس سيف الدولة املدعو جنا السيفي يف ديار بكر، وبقي عنده 

والقى منه معاملة طيبة، ّمث غضب سيف الدولة على خادمه جنا السيفي وفصله من 
. ومرزبان) ال شكري( أخويه علي عاد فضل بن حممد إىل ٩٦٧منصبه، ويف سنة 

. )١(وبعد مبيت فرتة قصرية عندمها قّرر االبتعاد واللجوء إىل األمراء على أطراف البالد
  .واشتهر الفضل برجاحة عقله ،)أثناء الصيد(قتل الفضل أخاه احلاكم السّيء مرزبان 

ان الذي  سأقّلب الكالم ألمهّية املوضوع، نعم ال تسعفنا املصادر إىل اسم املك
) إىل بيزنطة(َكَرَد إليه سيف الدولة بين عقيل، رغم أنّنا عرفنا مكان كرد بين حبيب 

ال (أي باّجتاه مشال غرب، وتقول املصادر أيضًا أّن الدولة الشدادية ومؤّسسيها 
  :، أي أّن هناك ضبابية يف املعلومات)٢()يعرفون من أين أتوا

 .ن سيف الدولةاملكان الذي ُكرَِد إليه العقيليني زم -١
من هم بين شداد، وما هي جذورهم، ومن أين أتوا، وما هو سبب قيام  -٢

 .هذه الدولة الشدادية؟
ما ذُكر أعاله يكشف هذه الضبابية، ويرّجح أّن جذور الشداديني هم من  لكنْ 
.بين عقيل 

 
 
 
 

                                            
  .٢٥٩، صآرام تريغيفونديان) ١(

 .٢٥٩، صاملرجع نفسه) ٢(
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[كتاب  ُكشف حديثاً، أي يف القرن العشرين، عن الفوائد اجللّية يف الفرائد : 

، وهو ديوان امللك الناصر داوود ابن امللك املعّظم عيسى ابن امللك العادل ]الناصريّة
امللك األجمد احلسن : ملؤّلفه، )م١٢٥٨= هـ ٦٥٦(حممد بن أّيوب، املتوّىف سنة 

  :وقد مجع قسمنياأليويب، 

-  يف نسب األيوبيني. 
-  يف مآثر أبيه امللك الّناصر. 

ويُعترب القسم األّول، أّول نسب كتبه أحد األيوبيني عن بين أيوب، ليكون حّجة 
  .وأّما القسم الثاين، فهو ترمجة حافلة مؤثّرة للملك الّناصر. قاطعة يف هذه املشكلة

د ، وقد ساق امللك األجماألجمد احلسن بن داوودامللك : وقد أّلف هذا الّديوان
م ليسوا  ّ احلسن بن داوود مجيع ما قيل عن نسب أجداده وناقش ذلك، وقطع أ

، )العاِمل واألديب(وقد رّجح امللك األجمد . أكراداً، بل نزلوا عند األكراد فنسبوا إليهم
رّجح صّحة النسب اليت وضعها سابقًا احلسن بن غريب احلرشي، وعرض امللك 

، فسمعها )عاِمل وكبري بين أيوب(عيسى  )١(ّظماألجمد شجرة النسب على امللك املع
ويقول ). م١٢٢٣= ه، ٦١٩(منه وأمسعها البنه امللك الناصر داوود، وذلك سنة 

وإّمنا أميل إىل هذا النسب ألّن جّدي امللك املعظّم : [امللك األجمد احلسن بن داوود

                                            
مللك املعّظم هو ا). مثل كلمة أمري اليوم(من لّقبوا مبلك، هم أحفاد األيوبيني ) ١(

  .امللك الفعلي للمنطقة

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٢١٤ - 
 

وكذلك معرفته  ألّن جّده كان على علم واّطالع،. )١(]قد قَِبَل النسب) رمحه اهللا(
فأّما النسب فهو : [ويقول )٢(بالفقه، والعربية، وأيّام الناس، وهو أعلم حباهلم األّول

مقطوع أليب سعيد بن شادي بن مروان، قّدس اهللا أرواحهم، وَفَسَح يف املأل األعلى 
  .)٣(]مراحهم، فالنسب إىل مروان مقطوع به

[ويقول امللك األجمد خ بيتنا مل أجد أحدًا منهم ومجيع من أدركته من مشاي: 
  .)٤(]ينكر مروان، بل رأيتهم مّتفقني عليه اّتفاقهم على من بعده

هذا شيئ جيري على ألسنة كثري : [أّما ما قيل يف نسبه لألكراد الّرواديّة فيقول
ذا النسب، لكّنهم ال  من الناس، ومل أَر أحدًا ّممن أدركته من مشايخ بيتنا يعرتف 

يف ] ُدوِّين[وللباحث وقفة عند  .)٦(])٥(بُدوِّينالدين كان ينكرون أّن جنم 
، هل سّكان ُدوِّين كانوا من أكراد فارس؟، ألّن مصائف األكراد .أذربيجان

ومشاتيهم حمّددة لدى ابن حوقل يف القرن العاشر امليالدي، أي ال وجود لألكراد يف 
 – ٩٥١(دية فتارخيها سنة وأّما الدولة الشدا). راجع اخلريطة البن حوقل(أذربيجان 

                                            
ّظم عيسى ابن امللك عامللك األجمد اجلسن ابن امللك الناصر داوود ابن امللك امل) ١(

الفوائد اجللية يف الفرائد [ :حممد بن أيوب، نسب األيوبيني، من كتابه دلالعا
اجلديد، الدكتور صالح الدين املنجد، دار الكتاب : ، نشرها وقّدم هلا]الناصرية

  .٣٧، ص ١، ط١٩٧٨بريوت، لبنان، 
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها) ٢(
  .٤٣ – ٤٢املرجع نفسه، ص ص ) ٣(

  .٤٣املرجع نفسه، ص ) ٤(
  .اسم بلدة يف أذربيجان) ٥(
  .٤٤نسب األيوبيني، ص ) ٦(
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. ، أي بعد كرد سيف الدولة احلمداين لبين عقيل من ربيعة، وبين حبيب)م١١٧٤
م من األكراد العرب ّ وال ننسى . إذن، من احملتمل أّن ما جيري على ألسنة الناس أ

أّن الدولة الشدادية اليت أُنشئت بعد كرد سيف الدولة هلم، هذه الدولة كانت على 
ال اجلغرايف الشدادي حدود أذرب يجان، لذلك فإّن بلدة ُدوِّين هي يف ا
  .لكْن نعيد ونقول أْن ليس يف أذربيجان أكراد فارس يف تلك احلقبة. األذربيجاين

م تناسبوا بزجيات مع األكراد ومع األتراك، أي  ّ ويذكر امللك األجمد احلسن أ
م تزّوجوا نساًء كرديات  ّ ويقول امللك األجمد أنّه . )١(ات، ونساًء تركي)من فارس(أ

واملشهور عند بيتنا، أّن جّدنا نزل : [ليس بيننا وبني األكراد إّال خؤولة، ويؤّكد ويقول
على األكراد وتزّوج منهم فصارت بيننا وبينهم خؤولة ال غري، كما بيننا وبني األتراك، 

  .)٢( ]فإّن أّمهات مجاعة من أسالفنا تركيات
ة األكراد زمن صالح الدين األيويب، فيقول امللك األجمد وأّما عن صولة وجول

ويدّل على صّحة هذا القول أّن السلطان امللك الناصر صالح الدين، ملا : [احلسن
ملك البالد، تقّدم يف دولته مجاعة من األكراد، فلم يـَْبَق أحٌد منهم إّال جاءه بنو 

رمحه اهللا مل ) الح الدينص(عّمه وأقاربه حىت صار يف عصبة من أهله، والسلطان 
شهاب الدين حممود، : فقط مثل جهة النساءيأِت إليه من ميتُّ بقرابٍة إّال من 

. عّز الدين ُمْوَسك، ومجال الدين فَـرَج: ومثل. )من أخواله(خاَيلْ السلطان وأخيه، 
يب ولو كان من الَرّواديّة لكان مجيع القبيلة أوالد عّمه، وإْن مل يكن له ابُن عمٍّ قر 

  .)٣(]فيكون له ابن عّم بعيد قطعاً، ألّن القبيلة كّلها أوالد رجٍل واحد

                                            
  .٤٥املرجع نفسه، ص ) ١(
  .٤٤املرجع نفسه، ص ) ٢(
 .٤٥ – ٤٤املرجع نفسه، ص ص ) ٣(
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وال شّك يف أّن الدواعي تتوّفر على االنتماء : [ّمث يقول امللك األجمد مستطرداً 
إىل امللك ما ال يتوّفر على االنتماء إىل األمراء، وملا مل ينتسب إليه أحٌد إّال من جهة 

  .)١(]يننا وبني األكراد إّال خؤولةالنساء علمنا أنّه ليس ب
إّمنا مل : ولعّل معرتضًا يقول: [ّمث يقول عن نكران صالح الدين لنسبه الكردي

م م هابوه، أو ألنّه ترّفع عليهم فلم يعرتف  واجلواب أّن الذي كان . ينتموا إليه ألّ
ّفع السلطان بينه وبينهم قرابة من جهة النساء مل يهابوه بل انتسبوا إليه، ومل يرت 

م، وأحَسَن إليهم. عليهم م، وقّر فأقاربه من جهة الَعَصَبة أوىل . بل اعرتف 
وقد تواتر ما كان عليه من ِصَلِة الّرِحِم والّدين والّتواضع، فكيف يَُظنُّ به . بذلك

الرتفُُّع على االعرتاف بأقاربه؟، وأّي قطع َرِحٍم أعظم من هذا؟، وكيف يَُظنُّ به أو 
م من األكراد  بأحدٍ  ّ من أهٍل بيِتِه ترفُّعًا على االنتماء إىل آبائهم؟، فلو َعِلَم القوم أ

م . مل يـُْنكروه ّ هؤالء سالطُني الروم، وهلم هذه املدة الطويلة يف امللك، ومل ينكروا أ
  . وكذلك سالطُني العجم وغريهم مل ينكروا نسبهم. من اَألُغزِيّة وهم الرتكمان

هذا االعرتاض أّن جّدنا جنَم الديّن أّيوب جاء إىل الشام وأُْعِطَي  وُحيّقُق نفيُ 
َلها. بعلبكّ  وال نعلم أّن أحدًا من األكراد انتمى إليه . وتعّنيَ يف الدولة النوريّة وقَـبـْ
ومل . وكانت حاله حينئٍذ ُتوّفر الدواعي على االنتماء إليه واالستْسعاد بقريه. بنسبٍ 

فإّن حاله يف ذلك الوقت كان مثل حال أيب اهليجاء، . كيكن إذ ذاك مانُع من ذل
  . واملشطوب يف الدولة الصالحّية
اء الدين بن شداد، وعماد الدين  وممّا يؤّكد أنّا َلْسنا بأكرادٍ  أّن القاضي 

كانا من املختّصني بالسلطان امللك الناصر،   –رمحهما اهللا  –الكاتب األصفهاين 
مُ  وقد . معرفٍة بنجم الدين أّيوب من حني كان واليًا بتكريت وكان لعماد الدين تـََقدُّ

                                            
 .٤٥رجع نفسه، ص امل) ١(١
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ولو كان . صّنف املذكوران واعتَـَنيا بالسرية الصالحية ومل يتعّرضا إىل إحلاقه باألكراد
  .)١(]جنُم الدين منتمياً إليهم مل َخيَْف ذلك عليهما

م ليسوا أكرادًا بل عرب صرحاء ّ ه امللك ما أورد وممّا يؤّكد صدق األيوبيني أ
م من أوالد مروان بن حممد آخر خلفائهم ّ : األجمد احلسن حول نسبهم لبين أمية وأ

بن ......... وهذا شيٌء اّدعاه امللك األيويب املعّز فتح الدين أبو الفداء إمساعيل [
  .أيوب باليمن أّن نسبه لبين أمية، أي لقريش

د نّقبت عن ذلك فاجتمع ق: لكّن امللك األجمد أيّد حيىي بن محيد بن أيب طيّ 
م ال يعرفون جّداً فوق شاذِ  ّ أي أّن نسبهم لقريش . )٢(]اجلماعة من بين أيوب على أ

  .غري قائم
وأورد الدكتور صالح الدين املنجد، حمّقق كتاب امللك األجمد احلسن يف نسب 

  /:٤٧/األيوبيني وناشره، أورد يف حاشية الصفحة 
 )بنسبه لقريش، بين أمية( امللك املعز قال ابن خلكان عند ذكر ما زعمه[
اء الدين : "هذا حيكي عن السلطان صالح ) بن شداد(ومسعت شيخنا القاضي 

  ). ٦/١٤١وفيات األعيان " (ليس هلذا أصل أصالً : الدين أنّه أنكر ذلك وقال
"٦٥٤وقال البويين يف ترمجة يعقوب بن امللك العادل سنة  ومسعت امللك : 

عباس بن العادل رمحه اهللا، وقد جرى ذكر نسبهم وقول بعض  األجمد تقي الدين
م من بين أمية ينكر أن يكون هلم نسب يف بين أمية، وقال ما معناه ّ لو  : الناس إ

كان عمي صالح الدين رمحه اهللا قرشيًا لوّيلَ اخلالفة، فإّن شروطها اجتمعت فيه 
  ). ١/٣٩ذيل مرآة الزمان " (ما عدا النسب

                                            
  .٤٧ – ٤٥املرجع نفسه، ص ص ) ١(
  .٤٧املرجع نفسه، ص ) ٢(
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فأنكر ذلك امللك العادل، رمحه اهللا، : "ل عند ذكر ما زعمه امللك املعزّ وقال ابن واص
  .)١()]١/٤مفرّج القلوب " (لقد كذب إمساعيل، ما حنن من بين أمية أصالً : وقال

ّم عرب، لكّنهم اعرتضوا أْن  هذه القصة تبّني لنا ماهّية األيوبيني، فهم مل ينكروا أ
  .، وهذا دليل صدقهم)مذاك الشرف العظي(يكون نسبهم لقريش 

 
ذيل مرآة الزمان، ترمجة طويلة عن : وقد وصف املؤرّخ القطب البويين يف كتابه

كان امللك األجمد احلسن بن داوود من الفضالء، وله : [جمد احلسن فقالامللك األ
... على العلماء وحصل معرفة تاّمة باألدب، وحماسنه كثرية، ومكارمه غزيرة، واشتغل

امللك ) أخ جّده(وكان مجيع آل بيته يعظّمونه ويعرتفون بتقّدمه عليهم حّىت عّم أبيه 
وكان عنده من . سائر األمراء وأرباب الدولة األجمد تقّي الدين بن العادل، وكذلك

الكتب النفيسة ما ال يوجد عند غريه، وكانت وفاته يف دمشق ليلة اإلثنني سادس 
، وُدفن من الغد بسفح قاسيون يف تربة جّده )م١٢٧٢(هـ ٦٧٠ادى األوىل عشر مج

  .)٢(]امللك املعظّم
من هذه النصوص : [ويقول حمّقق الكتاب وناشره الدكتور صالح الدين املنجد

السيد (نرى أّن امللك األجمد احلسن كان عاملًا أديبًا مطّلعاً، حىت مسّاه الذهيب 
، ألنّه بكون بنو أيوب من األكراد هو القول الفصل لذلك كان نفيه أنْ ، )اجلليل

  .)٣(]أدرى بنسبه، وأعلم بأسرته

 

                                            
  /.١/، حاشية ٤٧املرجع نفسه، ص ) ١(

  .٣٨املرجع نفسه، ص ) ٢(
  .٣٩ -  ٣٨املرجع نفسه، ص ص ) ٣
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  ".الفوائد اجللية يف الفرائد الناصرية"عثرنا على خمطوطتني قدميتني من كتاب [

ه ٧١٢ورقة، ُكتبت سنة  ٨٢، وهي يف 557يف املتحف الربيطاين برقم : األوىل
ُكتب على أوّله . منه الورقة األوىل خبط نسخي مجيل مشكول، تنقص) م١٣١٣(

  .يف احلاشية العليا أنّه ُنسخ على طريقة ياقوت املستعصمي
، وهي خبط شاذي بن حممد 4823يف مكتبة أياصوفيا باستانبول، رقم : الثانية

وقد . ر بن املعّظم بن أيب بكر العادل بن أيوببن شاذي بن داوود امللك الناص
كما هو مثبت ) م١٣٢٠(ه ٧١٩انتهى يف كتابتها يف يوم عرفة تاسع احلجة سنة 

، ومنها مصّورة بدار سنة من وفاة مؤلفها امللك األجمد/ ٤٨/، أي بعد يف آخرها
  .أدب، وعنها صورة مبعهد املخطوطات ٢٢٩٣الكتب املصرية رقم 
ادئ األمر على نسخة املتحف الربيطاين لنشر هذا النسب، ّمث وكنا اعتمدنا ب

لرؤية املخطوطة الثانية، فرجعنا إليها  ١٩٧٢قصدنا استانبول يف تشرين األول عام 
ومل جند فروقًا كبرية بني املخطوطتني، إالّ . فإذا هي تنقص الورقة األوىل أيضًا كأختها

  .)١(]بعض األمور اليت أشرنا إليها يف اهلامش
: نسب األيوبيني للملك األجمد األيويب حتت عنوان/ ٥/جتدون يف امللحق 

  ].رسائل ونصوص نشرها وقّدم هلا الدكتور صالح الدين املنجد[
  

 
 
 

                                            
  .٤٠املرجع نفسه، ص ) ١(
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أنستطيع أْن ننسى أو ننكر نقوش . إْن كانت هذه األرض كردية فأين حنن؟

أين ربيعة، وبكر، : حنن العرب العدنانيون املسلمونوكذلك نقول . األرض والّتاريخ
األكاديني والعموريني واآلراميني يف الّتاريخ القدمي؟، (ومضر، وأين العرب البائدة 

  ).عربايا يف اآلرامية تعين العرب كما بيّـّنا(وأين مملكة عربايا اآلرامية؟ 

 
، وأفاجأ ١٩٦٢ سنة يف دير الزور /٣٧/ الكتيبة كنت قائد سرية استطالع يف

استطالع املتمركزة يف مدينة  /١٠٢/بتكليفي باملسري إىل القامشلي لدعم الكتيبة 
  .للحفاظ على األمن أيام إجراء إحصاءات األكراد القامشلي آنذاك

سرت بالسرية إىل القامشلي، ويف مدينة احلسكة أمرت السرية بإكمال املسري 
، وكان من الواجب أْن أزور قائد املنطقة العسكرية ]/٤٧/الكيلو [طقة من حّىت 

  ).أصبح سفري سوريّا يف إيران بعد الثورة اإليرانية(باحلسكة املقدم إبراهيم يونس 
دخلت عليه بالتحية العسكرية وعّرفته بنفسي، ودعاين الحتساء القهوة وكان 

وقد . ر للحدود العراقية دون إذنبضيافته شيخ قبيلة مشّر ويتباحثون يف اجتياز مشّ 
  :أثارين حبديث شيخ مشّر ما يلي، حيث قال

يا سيادة املقدم، أْن نأخذ إذن بالدخول واخلروج للعراق فهذا شيء غري ممكن حيث [
السوريّة، فأّما ) احلسكة(قبيلتنا متتد من حمافظة املوصل العراقية وحىت حمافظة احلسجة 

ا   )احلسكة(احلسجة حيث مدينة املوصل عاصمتنا األوىل، و احلدود فنحن ال نعرتف 
م : فأجابه. واألكراد: فقاطعه املقدم إبراهيم يونس وقال. ةالثّانيعاصمتنا  ّ تنا، وهم إخو إ

فقاطعه . حبمايتنا، فدخوهلم وخروجهم من وإىل احلدود فيجب أْن يعاملوا كما نعامل متاماً 
. مل أفهم ذلك: قال. نعم: قال. اد حبمايتكمهل األكر : املقدم إبراهيم يونس قائالً 

 ىبالعرف القضائي فيما بيننا، أنّه إذا اعتدى شاب كردي عل: سأعطيك الدليل: فأجابه
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أْن تدخل بيت املعتدي الكردي وأخذه دون إذن من ) مشّر(جاز لقبيلة  ،عرض مشّرية
ففي هذه  ،كردية  وكان املعتدي من مشّر على بنت ،وأّما إْن حصل العكس .شيخ األكراد

للدخول على الشاب ) من شيخ مشّر(احلالة وجب على شيخ األكراد أخذ األذن 
إّن إخوتنا األكراد وافقوا على ذلك من حسن شهامتهم : واستطرد قائال .الشّمري

ّم دخلوا أرضًا غري أرضهم فهذا من حسن أخالقهم واعرتافهم  ،واعرتافهم باجلميل بأ
  .])١(والضيافة ةدباجلميل يف حسن الوفا

ا كنّ   ١٩٦٢ سنةوللتاريخ أقول أّنين يف  .وودعتهم وأكملت املسري إىل القامشلي
 ،امتنع البعض .لوا أمساءهم يف اإلحصاءاألكراد كي يسجّ  اإلخوةنقرع األبواب على 

من تسجيل أمساءهم خوفًا من اخلدمة العسكرية اإللزامية اليت كانت  ،ةوهم قلّ 
.ت عملية اإلحصاء دون تسجيل حادث معّكر واحدفرض عليهم، وانتهستُ  

                                            
مشّر فلم أفلح،  أشياخهذا الّنبأ مسعته مرّة واحدة، وحاولت االّتصال بأحد ) ١(

لذا، فإّن هذا اخلرب، ولو أّين . ن نعرف أّن القانون العشائري غري مكتوبوحن
مسعته وأوردته يف هذا الكتاب، لكْن ال ُميكن اعتماده حّىت تثبيت هذا اخلرب من 

راجياً ّممن له اّطالع بذلك تثبيته . األكراد أشياخمشّر، أو من أحد  أشياخأحد 
جت قبيسي٣٢٨٢: ب.دمشق، ص: إلينا للعنوان الّتايل أو على . ، حممد 

  .kubaissi@yahoo.com: الربيد اإللكرتوين
حّدثين عدد من شيوخ عشائر اجلزيرة [ :وقد أفادين الدكتور سهيل زّكار مبا يلي

إذا خطف كردي عربية، فلشيخ . أّن هناك معاهدات مقّررة بينهم وبني األكراد
رية العريب الّدخول إىل مكان إقامة الكردي واعتقاله وجلبه إىل اجلانب العش

  ].العريب وإحراقه
 .الُعرف بني مشّر واألكرادهذا  حباجة لتثبيتومع ذلك فإنّنا 
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وحدوك يا كردستان من الفرات . حدودك يا إسرائيل من الفرات إىل النيل - ١
هذا ما يرّدده املستعمر األمريكي ). وسط شرق تركّيا اليوم(إىل حبرية وان 

ماذا بقي للعرب؟، هل جمرى . َجَد يف نفسنا طرباً وقد وَ ) ومعه الغرب(
 !.الفرات؟، أم أّن تركّيا ستحجب ماؤه أيضاً؟

تنا األكراد والشركس على األمة العربّية إخو نسى، حنن العرب، فضل ال ن - ٢
+  ١١القرون (ففي قرون اللعنة اليت صبت على هذا الوطن . اإلسالمية

 معركيت حّطني يف اجتّلت انتل، احلروب الصليبّية وحرب الّتتار ال١٣+  ١٢
ربة ، هم رأس احل)املماليك(تنا األكراد والشركس إخو ، كان )وعني جالوت

ا العدوانني األورويب  فهم ). التتار( ، وكذلك املغويل)الصلييب(اليت دحروا 
بأرواحهم ودمائهم وعرقهم وجهدهم مع ) أرض اإلسالم(يدافعون عن 

، ]حتت راية العروبة واإلسالم[اجلنود العرب أبناء مصر وسوريّا والعراق 
 .عريب r فالقرآن عريب، وحممد

ملاذا تسمحون ألنفسكم التنادي بالقومية ، دتنا األكراإخو من مناظرات  - ٣
 .العربّية وال تسمحون لنا التنادي بالقومية الكرديّة؟

إنّنا اآلن ضّد مصطلح القومّية العربّية، وذلك لإلحباطات اليت : نقول
محلناها من القرن العشرين وحىت اليوم، واليت سببها قادتنا الذين تاجروا يف 

، أو )إسرائيل(ائم تلو اهلزائم سواء أكانت خارجّية هذا املصطلح وأورثونا اهلز 
تمع حّىت أصبح مصطلح . داخلّية واليت جتّلت بعبادة الفرد ونسيان ا

، وزاد البعض )قوجمّية(القومّية فيه الكثري من اهلزء، فأصبحت القومّية 
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ونستبدل هذا املصطلح اليوم إىل مصطلح ). قوجمّية عرجبّية(ليجعلها 
والعروبة والعربية هي سّلم اإلسالم، بل سّلم كاّفة األديان  ].العروبة[

اللغات (السماوية لكّل دارس عاٍمل يف فقه اللهجات العروبيات القدمية 
  .، وخنّص الكنعانية وآرامية السيد املسيح)السامية

مل َيُك العرب يف تارخيهم القدمي، األلف الرابع قبل امليالدي وحىت اآلن، متزّمتني 
م بل كانوا أمميني بعروبتهم فقبلوالبين ج : وكذلك. )١(الغوتيني، وامليتانيني: لد

وحىت حني حكم األباطرة العرب الكنعانيون واآلراميني . اإلغريق، والرومان
فلم يفرّقوا بني جرماين والتيين ويوناين وعريب بل أصدروا القانون ، واألنباط روما

ا احلرية الكاملة بعد أنْ  الروماين بأزهى صوره ليمنح سّكان اإلمرب  اطوريّة وشعو
بن ) كركال(ونقصد بذلك قانون كرك اهللا ، كانوا عبيدًا ومنحهم اهلويّة الرومانّية
، حيث ُمسّيت هذه الشعوب كلها )م ٢١٢(سبطيم سفري، والدته جوليا دومنا 

وجاءت . وذلك عمًال بقانون كركال الكنعاين) حامل اهلوية الرومانية(بالروم 
اا ومجعنا مع الرتكمان . ملسيحية واإلسالم بأممّيتهما من هذه األرض العربيّة وشعو

: فهم إخوتنا بالدين لكْن نقول إلخوتنا األكراد، واألكراد والشركس اإلسالم
اعذرونا إْن نادينا بالعروبة ألّن ذلك يوّحدنا مع أبناء عمومتنا العرب املسيحيني، 

ّصًة األرض اليت تسمى اآلن كردستان وهي شركاؤنا يف ملكّية األرض، وخا
  .للعرب املسلمني، والعرب السريان

  ].من أحّب العرب فقد أحّبين[ :rل وال تنسوا احلديث الشريف للرسو 
وال تنسوا أّن يف احملافظة على العرب جنساً هو حمافظة على لغة العرب اليت 

يد رمضان البوطي د حممد سع.ونكّرر ما يقوله أ. بدورها لغة القرآن الكرمي

                                            
 .رغم أّن الدراسات اللغوية تثبت عروبتهم اليوم بعيداً عن الفكر االستشراقي )١(
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أّن الّلهجة العربّية : ونقول أيضاً ، أّن العروبة هي سّلم اإلسالم): الكردي(
 .اآلرامّية هي سّلم املسيحية

ومل جند ولن ، إّن نقوش األرض من فجر الّتاريخ وحىت اآلن تتكلم العربّية - ٤
 .جتدوا نقشاً واحداً يف هذه األرض يتكلم الكرديّة

ف الفعل يف الكنعانية واآلرامية هو متاماً كما ُيصّرف أّن تصري: لنقول ونكّرر
، وأّن تصريف الفعل يف األكادية )العربية الفصحى: أي(الفعل بالعدنانية 

 .ينحو نفس املنحى، عدا خالفات طفيفة
فلننتبه مجيعًا فما هي إّال دعوة استعمارية لوضع اليد على برتول العرب  - ٥

 .ّضغينة بني العرب واألكرادوثروته املعدنية، وخلق الّشقاق وال
ما ) اجلزيرة يف ما بني النهرين العراق وسوريّا وتركّيا: لنعين به(اسم كردستان  - ٦

اية القرن الّتاسع عشر وبداية  هي إّال تسمية حديثة أطلقاها الغربيون 
القرن العشرين، وُمسّيت أيضًا منطقة األهواز بـ عربستان، وكذلك جند 

 ].إيرانستان[جند أرمنستان، لكّننا ال 
، )حسب اّتفاقية سان رميون(من العرب ) اآلن(لقد اسُتِلَب جنوب تركّيا  - ٧

 .فكفانا جراحاً 
 :جيب االنتباه هلا، ومنها، املنّغصات والشبهات اليت يثريها املستعمر باألكراد - ٨

 .إّن صّدام قتل العرب واألكراد: نقول. أّن العرب قتلوا األكراد يف العراق  - أ 
الرتكمان (كذلك العرب و: نقول. قري يعمل مبسح األحذيةأّن شعبنا ف -ب 

 .يعملون مبسح األحذية) العرب
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كم من األكراد شرّفونا حنن العرب، وكم من مسؤول استلم السلطة يف سوريّا يف  - ٩
، وحسين الزعيم، ومفيت اجلمهوريّة )١(األيويبعطا : هذا القرن وهو كردي مثل

الفقيه الكبري الدكتور حممد سعيد رمضان فضيلة الشيخ أمحد كفتارو، وأستاذنا 
ألنّه ليس لدينا تفرقة ال عرقية وال (ومل يكن للعرب أي حساسية لذلك ، البوطي

 .البوطي أّن العروبة هي سّلم اإلسالم. وكما يقول د). دينية
) العريب(ال تنسوا دخولكم إىل أرض العروبة العراق وسوريّا وجنوب تركّيا  -١٠

 :كان على مرحلتنيمنابع دجلة والفرات  
القرن الثّاين عشر ميالدي دخول العائالت العسكرية الرتكية والكرديّة إىل    -  أ

باحلروب ) ما مسّاه الغرب(كل من سوريّا ولبنان ومصر للتصّدي للفرجنة، 
وهؤالء األكراد أكثرهم أكراٌد عرب مثل صالح الدين األيويب من  .الصليبّية

 .، وبعضهم أكراد فارسعرب عقيل، وبين عقيل من بين ربيعة
والّدخول الثّاين كان يف القرنني السادس عشر والسابع عشر امليالدي   - ب

، ميالدي وليس قبل امليالد، بعد احلرب )م ١٦٢٣ – ١٥٠٨(
السنّية، وأكثركم من السّنة والبعض / العثمانية، أي الشيعّية / الصفوية 

نذاك بعصبية من اليزيدية، وهربكم من أعمال الذبح الشيعي للسّنة آ

                                            
لصالح الدين األيويب، فقد أُثبتت عروبة  -أ :إْن كان نسبهم: آل األيويب) ١(

سب أليب أّيوب وإْن كان النّ  -ب. صالح الدين األيويب أّنه من األكراد العرب
(حبث راجع. األنصاري، فهذا واضح بعروبته أيضاً  امللوك األيوبيون بنكرون : 

الّسعي  ،على كّل عائلة، إْن أرادت -ج .، قبل عّدة صفحات)نسبهم لألكراد
، والذي )راجع فقرة عبدو شيخو(فهذا عبدو شيخو خري مثال . ملعرفة نسبها

 .ةْ نَ يتكّلم الكردية ويف عربّيته َلكْ 
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دينية مقيتة أوصلكم إىل العراق أوًال، ّمث إىل ما يُعرف اليوم جبنوب تركّيا 
 .)١(وسوريّا ودمشق

فتعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال وهي اإلسالم ودعونا يف عروبتنا من 
لنعيش يف رغد العيش كما كان سابقاً ، أجل إخوتنا العرب املسيحيني

كما قال . يث القرآن عريب ورسول اإلسالم عريبودعونا يف عروبتنا ح
 .والعروبة سّلم اإلسالم. من أحب العرب فقد أحبين: rالرسول 

غّررين  - ١١
ُ
ّم أجدادكم بعد فشل امل ال تتعبوا أنفسكم بإجياد احلوريني امليتانيني بأ

مثّ بكم، فقد اّدعوا سابقاً أنّكم البارثيني وألّفوا حزب الباريت الكردي، ّمث فشلوا، 
حّىت أّن بعضهم مسّى (قالوا أنّكم امليديني، ّمث فشلوا، فقالوا حنن السومريون 

فشلوا قالوا أنّكم الغوتيني، اخل  ، وملا)، وأصبح يدعى أبو سومر]ومرس[أوالده 
تقريباً  ةسن ٢٧٠٠فنحن نقول أنّه منذ . يني، واآلن يقولون أنّكم احلور ...

مبا ، شعوب املنطقة إثنيًا ولغويًا وثقافياً ذابت هذه الشعوب ب ،)عصر امليديني(
وال تنسوا ). كما يّدعون(إْن كانوا خارج الّنطاق العريب ) امليتانيني(فيهم احلوريني 

م احلوريني امليتانيني أيضاً وكل ذلك تعٌب ال جدوى منه ّ  .أّن األرمن يّدعون أ
 .ة، كيف احلل؟حالياً يشعر األكراد بالتمييز، وأّن البعض بدون هويّات شخصيّ  -١٢

كردي بدون هوية وبدون االعرتاف   ١٦٠٠٠٠أين حقوقنا؟، وفينا : سؤال
 .أين مدارسنا؟، أين لغتنا؟، م يف سوريّا؟

على رأس سرية  ١٩٦٢ سنةفقد ُكلِّْفُت ، وإّين شاهد عصر: أعود وأقول
مدرعة باالنتقال من دير الزور إىل القامشلي للحفاظ على األمن أثناء 

، وكنا نطرق األبواب وحنثُّ الناس على تسجيل أنفسهم، إلحصاءعمليات ا

                                            
 .أّما القدوم لدمشق فكان طوعاً ال كرداً ) ١(
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األكراد أحجموا عن تسجيل أنفسهم خوفًا من اخلدمة  اإلخوةلكّن بعض 
وهذه هي احلقيقة ومع ذلك فإنّه من حق هؤالء احلصول على ، العسكرية

يم وال بّد من اإلشارة أيضًا أْن ال ننسى أّن التعل. اجلنسية العربّية السوريّة
والتسجيل باملدارس السوريّة مفتوح هلؤالء وحىت اجلامعات العربّية السوريّة 

وال ) بل حيملون بطاقات تعريف رمسية(للذين ال حيملون اهلوية  حّىت مفتوحة 
لإلخوة األكراد وما أكثرهم، سواءً  حّىت ننسى أّن حزب البعث العريب مفتوح 

علماً . (ائف املدنّية األخرىيف حزب البعث، أو دوائر املخابرات، أو الوظ
  ).من اجليش زمن حكم البعثسياسياً وُسرِّْحُت  اً،أّين لست بعثي
 

عوة إلقامة دولة  خوف العرب السوريني قائم حني يسمعون الدّ  أنّ عرتف بنل
الكويت األهواز جتاه ، ومن انو من الفرات إىل حبرية  :حدودك يا كردستان[كردية 
رّية، وتكثري تقليل األكث[ :، حيث مقولة]سكندرون على البحر املتوسطوحىت إ

 ،ل ببعض كتب األكرادوهذا األمر ثابت ومسجّ  ].أيضاً  ةقائم تاألقلّية أصبح
وقد أشرنا إىل هذه اخلرائط على  ،نشورة يف هذه الكتباملواخلرائط اجلغرافية 

 أنّ وال ننسى ، كم٤ـوصلت حدود كردستان مشال حلب ب حّىت  .السابقة الصفحات
  .ال زالت قائمة على مدى العقود الستة املاضية تركّيامن العراق و  سوريّااهلجرة إىل 
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ونتكلم ، نعطي احلقيقة ا نستحي أنْ ه يف بداية األمر كنّ أنّ  أقول وأعرتف إينّ و 
 لكنّ ، العلماء األكراد اإلخوةاألمر سينتقد من بعض  أنّ نا كنا نعتقد نّ أل، )١(عنها

مر استفحل وإنّنا نرتدد منذ أكثر من عشر سنوات يف الكتابة يف هذا األمر األ
 أنّ  حّىت األمر أصبح جاداً  أنّ ظهرت احملطات الفضائية ووجدت  حّىت جغرافياً وإثنياً 

العرب يؤيدون فصل هذه األرض لتشكيل دولة كردستان على  اإلخوةالكثري من 
م هًال منهم أو ج( الّتاريخمنذ فجر  العربّيةهذه األرض  ّ             ).على غري اّطالعأ

   !  Λ: لذلك عقدت العزم للكتابة واإلعالن متقّمصًا اآلية القرآنية الكرمية
  &  %  ∃  #  ∀1  0  /  .   −  ,    +  ∗   )  (  ∋   2Κ)٢(.  

. ؟غةاللّ أين ، ؟الكرديّة، أين املدارس ؟، أين اجلنسية؟أين اهلوية: على ذي بدء وعودٌ 
 ، والدينية،العروبّيةو  ،واالجتماعية ،يةالّتارخي أتكلم بصفيت الشخصية من الناحية إينّ ف

يقام على تدريس   أدعوا أنْ إينّ نعم جيب إعطاء اهلوية وإعطاء احلقوق السياسية و  :فأقول
 الكرديّةفلتقم  ،مبعىن آخر .للعرب أيضاً  الّلغةم هذه علّ يف املدارس الرمسية ولتُ  الكرديّة اللّغة

ال نكرس  حّىت إىل جانب الفصحى يف قاعة دراسية واحدة وليس يف مدارس خاصة 
ولنخزي من يلعب بنا ومبصرينا ، االنفصال وجنهز أنفسنا على الوحدة الوطنية اليت جتمعنا

  .)يد االستعمار تلعب بنا إنّ (حنن العرب واألكراد 

                                            
جرى مؤمتر لغرفة جتارة دمشق لتسجيل اّحتاد الناشرين  ٢٠٠١ سنةيف ) ١(

السوريني، فوقفت متداخًال جلعل االسم اّحتاد الناشرين العرب السوريني، فقام 
واعرتض على اسم العرب السوريني حيث ) وهو كردي....... (صاحب دار 

فسكتُّ ومل أجب خوفًا من خلق مشكلة، . س كل سوريّا عربّيةال، لي: قال
 .رغم أّن حمتويات هذا الكتاب بذهين وعقلي

  /.٧٧/القرآن الكرمي، سورة طه، اآلية ) ٢(
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مار بداية هذا القرن اها االستعهذه األرض اليت مسّ  أنّ ولنعرتف مجيعًا ب
ّ لنعرتف مجيعًا ب ،بكردستان هذه األرض هي  أنّ و . الّتاريخمنذ فجر  عربّيةا أرض أ

يبقوا  تنا العرب املسيحيني أنْ إخو أرض اإلسالم ما دمنا مجيعًا مسلمني ومن حق 
هي ) الفصحى(العدنانية  العربّيةأرض العروبة واحلفاظ على العرب واللغة ، بأرضهم
  .األكراد اإلخوةقرآنكم أيها  ،ين اإلسالمي الذي جيمعنا وهي لغة القرآنأسُّ الد

بأهل الكتاب ووصية  Uوحىت يف دينكم اإلسالمي فقد أوصى اهللا 
[رسولكم احلفاظ عليهم وهو القائل وكلمة ذّمي  ] من آذى ذميًا فقد آذاين: 

، )كبشرف(، أي )بذمتك: فنقول مستحلفني(كلمة كانت حتمل مدلوًال مجيًال 
من آذى (فقدت مدلوهلا فنقول  فإنْ  الذّمة هم أهل الشرف، لأي أّن أه

م ). فقد آذاين مواطناً  ّ إىل جانب االعرتاف  م أصحاب األرض إىل جانب أ
م العرب املسلمني   .إخو

يف  أصحاب األرض العرب السريانمع فحافظوا على إخوتكم يف املواطنة 
  .ليك واملوارنة بباقي أحناء سوريّاالشمال، والعرب األرثوذوكس والكاثو 

، فنقول حسب املثل )اليت يُّدعى كرديّتها(هو جوار عفرين ] مار مارون[إّن قرب 
  ].جحا أكرب أم ابنه: [العاميّ 

وسوف لن خيرج  والعريب املسيحي،العريب املسلم، : أكون قد مجعت للعروبةويف الدعوة 
م  األرمن الذين اإلخوةعن هاتني الدعوتني سوى  عانوا من األتراك فأهًال وسهًال 

ذا يكون العرب املسلمون هم القاسم املشرتك األعظم مع كل هؤالء   .ومبسيحيتهم و
    األكراد  

            

          

  )لغةً (أكراد أفغان     أكراد عرب
      أكراد فارس
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    أديان األكراد ومذاهبهم  
    

                

  )نو اليزيدي( نو زرادشتي    مسيحيون    مسلمون
              

              

                      

  سّنة
  وهم األكثرية

  
  دروز      علويون      شيعة

                

Λ  Τ  Σ  Ρ  Θ: أوقفوا الصالة عمالً باآلية الكريمةاألكراد وأكثر العلويون 
ΥΚال يوجد في سوريا هذا المذهب، . لذا أوقفنا الّصالة. لقد أتانا اليقين: ، فيقولون  

  .بل أكثرهم في تركيا

ب املسلمني والعرب املسيحيني وحتت ظل ر ففي دعوتنا للعروبة نكون قد مجعنا الع
وحتت ظل العرب املسحيني يدخل  ،العرب املسلمني يدخل األكراد واألتراك والشركس

  .لِما عانوه من بعض األتراك مبؤامرة دوليّة ١٩١٥ سنةالذين هاجروا إىل سوريا  األرمن
    العرب تحت ظلّ   

            

            

    نو مسيحي        نو مسلم  
            

  وتحت ظّل المسيحيين            وتحت ظّل المسلمين
                  

  أكراد  
  تركمان
  شركس

    أرمن              

                    

                    

ذا نكون قد وّفقنا بنسيج وطين متالئم يف سدّ    .ته وحلمتهو
: r حممدالرسول باب االنتساب للعروبة مفتوح غري مغلق، كما يقول وال ننسى أّن 

  .ليست العربية بأب وال أم، فمن تكّلم العربّية فهو عريب
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 )١(موطن األكراد يف القرن العاشر امليالدي وحّىت القرن الثاين عشر امليالدي -١
خلف جبال زاغروس فهي مصائف ) على أدىن تقدير(هو يف إيران اليوم 

  .ردت لدى ابن حوقل يف كتاب صورة األرضاألكراد ومشاتيهم حسبما و 
 ١٦٢٣و  ١٥٠٨ سنيتّمتت ما بني ] السّنة[اهلجرة الكبرية لألكراد  -٢

اليت (العثمانية، أي احلروب السنّية الشيعّية / ميالدية بعد احلروب الصفوية 
، وّمتت إىل اجلزيرة املوّزعة بني تركّيا والعراق )أعطتها السياسة وجهًا مذهبياً 

، بني هذه األعوام وبعدها) عفرين(شرق حلب مشال ، وإىل )اليوم(وسوريّا 
 ).جغرافّية –سّكانّية (بفرمانات عثمانّية وتغيريات دميوغرافّية 

ٍض م، وأُنشئ حّي األكراد على أرا١٨١٨ سنةّمتت اهلجرة إىل دمشق بعد  -٣
م الّدمشقّيون) أمالك دولة(بور  ر يزيد، ورّحب  ومل يثبت يف . مشال 
  .ن القرنني أّي مشاكل، بل ّمت بينهم التآخي والزواج والّنسابةهذي

منذ فجر الّتاريخ  )٢()عاربة سريانّية(، وعربّية )عدنانية(هذه األرض عربّية  -٤
ا أرض اإلسالم. وحىت اليوم ّ   .ودخل األكراد إىل هذه األرض على أساس أ

                                            
. حيث ُحّقق الكتاب يف القرن الثّاين عشر ومل يُشر احملّقق إىل اختالف األوضاع )١(

  .في تواجدهم بعد هذا التاريخنذكر ذلك حسب الوثيقة املتوّفرة، وهذا ال ين
ولو أّن نسبًة كبريًة منهم عدنانيون، والّدليل على ذلك أّن لدينا إجنيل مكتوب ) ٢(

وال ننسى أّن ). نسبًة لقريش(بالعربية الفصحى لكْن باخلط السرياين الكرشوين 
[أكثرهم من طّي وتغلب، كما ذكرنا إجنيل الكنيسة، سرياين كرشوين، عدد . 

  ].صفحة، لدّي يف مكتبيت نسخة عنه ٧٣٢صفحاته 
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ا العرب بسبب َخوَِيْت األرض، مبا يُعرف اليوم بكردستان، من أكثر سّكا - ٥
، ممّا جعل بعضهم يعتنق )سيف الّدولة احلمداين(التهجري والظلم احلمداين زمن 
وكان ذلك يف القرن  .كبين حبيب) أرض الروم(املسيحية ويهاجر إىل بيزنطة 

  .العاشر امليالدي، مثّ أكمل هذا التهجري األتراك يف القرن احلادي عشر امليالدي
واهلوية، والعمل حبكم القانون والشرائع  ة األكراد حق املواطنةخو لإل -٦

ولألكراد أْن تدّرس لغتهم يف املدارس جنبًا إىل جنب يف نفس . السماوية
  .الصفوف مع العرب يف مدارسهم درءاً من تكريس االنفصال

أّسس هلذا االسم سنجر السلجوقي يف القرن الثاين : تارخيياً  اسم كردستانو  -٧
للداللة على النظام االقطاعي وكان يستخدم ( )١(عشر امليالدي

وشاع /. ميالدي ١٣/، وبُِدَء باستعمال هذا املصطلح يف القرن )٢()الكردي
بعد أن تنّقل األكراد مشاالً / ميالدي ١٦/استعمال املصطلح يف القرن 

وهذا يتقاطع مع نتائج احلروب  .)٣(وغرباً، حسب أقوال دافيد ماكدويل
السنية يف القرن السادس عشر / الشيعية العثمانية، أو احلروب / الصفوية 

امليالدي، حيث هاجر وُكرَد األكراد من مصائفهم ومشاتيهم غربًا إىل 
ّمث أخذ . العراق، ومشاًال إىل أذربيجان وأواسط آسيا الصغرى بدايةً 

ايات القر  التاسع عشر  ناملستشرقون مصطلح كردستان وأصبح قائمًا يف 
ات سياسية، وبُِدَء بإضافته على اخلرائط وبدايات القرن العشرين لغاي

 :وأّما يف املصادر العربية، فقد ُعرف بـ. اجلغرافية

                                            
  .٣٨فرهاد بريبال، دراسات يف تاريخ الكورد، ص ) ١(
  .١٠دافيد ماكدويل، األكراد، ص ) ٢(
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها) ٣(
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 .مصائف األكراد ومشاتيهم، عند ابن حوقل، القرن العاشر امليالدي  -  أ
أرض األكراد، وليس كردستان، كما جاء يف خريطة الكاشغري   -  ب

  .)١(م، القرن احلادي عشر امليالدي١٠٧٦سنة 
والكرديّة . واليت منها األفغانية) اإليرانية(يّة هي إحدى اللغات الّلغة الكرد -٨

] ستان[هي أقرب إىل الّلغة األفغانية، وليس أدّل على ذلك من الالحقة 
  .يف اسم كردستان، وباكستان، وأفغانستان، وطاجاكستان

 
دعى كردستان يف هذه األرض اليت تُ  الكرديّةأعطونا نقشًا كتابيًا واحدًا باللغة 

بفرعيها اآلشوري  األكاديّةوسوف نلغي مئات ألوف النقوش . اليوم وخذوا األرض
 العموريّة/  الكنعانّيةوالبابلي، وعشرات ألوف النقوش اإلبالئية، ومئات النقوش 

نعم نقبل وجود نقش كتايب واحد بلغة كردية لنلغي مئات آالف النقوش  .واآلرامية
  .يف هذا الوطن العربّية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  .٥٣فرهاد بريبال، ص ) ١(
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  :تي األكراد العربإخو 
  :باإلسالم الكورداخ تي األكرادإخو 
  :تي األكراد في المواطنةإخو 

نقول فالن   كّنا  لنعد إىل ذكريات اخلمسينات من القرن املاضي يف دمشق فعندما
امليدان فلم خيطر على بالنا هذا التمايز  حيّ نا نقول فالن ميداين من أنّ وك ،كردي

ا مؤامرة استعمارية بثّها االستعمار فينا يف بداية هذا  وة أاألثين يف اجلنسي ّ العرق، إ
   .القرن، فلنصُح وننتبه

فهو  العربّيةفمن تكلم  اللسانا ّ إبأم وأب،  العربّيةليست : rقول الرسول 
وتكلم ) جغرافيا(عريب وباب العروبة مفتوح لكل من سكن وهاجر إىل هذه األرض 

روى احلافظ ابن عساكر [ .عامية عربّيةفصحى أو  عربّيةكانت سواءً  ) لغة( العربّية
(قال  الرومي جاء قيس بن مطاطية إىل حلقة فيها سلمان الفارسي وصهيب : 

يعين "هؤالء األوس واخلزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل : فقال yوبالل احلبشي 
ام إليه معاذ بن فق" مشريًا إىل غري العرب اجلالسني"فما بال هذا وهذا ؟ " r النيب

 جيرّ  مغضباً  r فأخربه مبا قاله فقام النيب r أتى النيب مثّ فأخذ بتالبيبه  tجبل 
يا : "نودي الصالة اجلامعة، فاجتمع الناس فخطبهم قائالً  مثّ أتى املسجد  حّىت رداءه 

بأحدكم من أب وال أم  العربّيةيست الدين واحد، ول إنّ الرب واحد، و  إنّ أيها الناس 
  .)١(]فهو عريب العربّيةهي اللسان فمن تكلم  اإمنّ و 

                                            
كنت يف اجلزائر، مبدينة تلمسان، بدعوة ملؤمتر علمي، وتكّلمت عن العرب ) ١(

وأثناء الغذاء، كانت على . الّنقوش الكتابية األمازيغية القدميةواألمازيغ حسب 
، )وهي سافرة، غري حمّجبة(املائدة سيدة صحفية حضرت فعاليات املؤمتر 

[فأجابتين. هل أنت أمازيغية؟: فسألتها  !].أنا أمازيغية استعربين اإلسالم: 
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هم ذو منشأ أنّ ] اًا منّ ظنّ [ وتكمن ضبابية تاريخ األكراد لدى اإلخباريين العرب 
وينجلي لنا األمر حين معرفة معنى كلمة   .واحد وقومية واحدة، واألمر خالف ذلك

ى أرض أخرى، إل هعن أرض دَ عِ بْ أُ و  دَ رِ تطلق على كل من كُ  عربّيةكردي، فهي كلمة 
الكنكور، الهيليانية،  :لذا نجد لدى اإلخباريين أسماء عديدة ال صلة بينها مثل

الشادنجان، المزدنكان، البارسان، الخالية، الجابارقية، الجادانية، المستكان، 
أو عشائر كردوا من  ل، فكلهم أقوام أو قبائ)١(الدبايلة، بني ربيعة، بني عقيل

  .]اسباب اجتماعية أو دينية أو عسكرية كما بينّ ى ألر أراضيهم إلى أرض أخ

 
من أنباء مغلوطة، وبىن عليها   األستاذ حممد أمني زكي بكاملرحوم بعد ما زرعه 

 سنةمنذ  مثّ  .أألصول منذ فجر التاريخ هي كرديّة كاّفة الُكّتاب األكراد، يف أنّ 
 تركّيالكردي يف كل من إيران والعراق و راح البعض لتكريس الفكر القومي ا ١٩٥٧

فوا حزبا ي، فألّ الّتارخيالفارسية البارثية هي العمق  مرباطوريّةاإل أنّ وا ، فظنّ سوريّاو 
البارثية  مرباطوريّةاإليسمى حزب الباريت لتكريس تواجدهم، فلما غاصوا يف تاريخ 

نا حنن أنّ  :ّمث قالوا. شيئاً  حنن امليديون فلم جيدوا: فلم جيدوا هلم شيئًا من هذا، فقالوا

                                                                                                     
، ومل ة القدميةعلمًا أّن األمازيغ هم من العرب العاربة حسب الدراسات اللغوي"

، )اجلزائر(العرب واألمازيغ، عثمان السعدي : راجع كتابنا. يكن هلا دراية بذلك
جت قبيسي    .٢٠١٠، منشورات القيادة القومية، دمشق، )سوريا(حممد 

وهناك هوس لدى البعض أّنه  . ٦٨ – ٦٦مسخ الصورة، البحرين ص ص  )١(
ب تركي عثماين مثل أفندي كّلما وجد اسم آغا اعتربه كردي، ونسي أنّه لق

كرديّة حلملهم وبك وباشا هذا أوًال ّمث نسبوا كثريًا من الشخصيات واعتربوها  
 .كما بيّـّنا] آغا[لقب 
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ومسوا أوالدهم وأحفادهم باسم  السومريّة الّلغةالسومريون، وأرسلوا أبناءهم لدراسة 
السومري  الّتاريخغاصوا يف  يب سومر، وكذلك بعد أنْ أسومر وأصبح بعضهم يلقب ب
م والشعب  أصولنا هي احلورية أنّ  :انتقلوا ليقولوا مثّ  .)١(فلم جيدوا شيئًا يليب حاجا

ّ  حّىت  ،احلوري ذه البساطة(كلمة حوري تعين كردي   أنّ م قالوا أ واآلن ) نعم 
سون أصوهلم للشعب احلوري، وقد أتينا فيما سبق لدراسة الشعب احلوري، وكما يكرّ 
عي الوصل بـ ليلى، واألنكى من مها يدّ األرمن يدعون أصوهلم احلورية وكال أنّ هنا نوّ 

ّ ذلك   )٢()الكورد(وأصبحوا يكتبون كلمة الكرد بـ [ الكرديّة الّدولة م نشروا خريطةأ
، واليت ةالّتالينعم نشروا خريطة كردستان  ،]الواضحة العربّيةناسني أصول الكلمة 

  :للمّرة الرابعة نعيدها

  
                                            

، ظهر يف ]آرام الكردي[والبعض قالوا أنّنا آراميون، فسّمى البعض أنفسهم ) ١(
حّىت برنامج تلفزيوين للجزيرة كسائق يف جولة وحتقيق عن العراق من مشاله 

  ].آرام الكردي[، وعّرف عن نفسه بأنّه جنوبه
: كتبوه) رئيس جممع اللغة العربية بدمشق(حّىت اسم شارع حممد كرد علي ) ٢(

 ).علي(غم أّنه من األكراد العرب، بل هو من كرد ، ر حممد كورد علي
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إّن ما جيرح القلب أنّا مل جند كاتبًا خمتصًا كرديًا يرّد على بعض املقوالت 
  :وسأضرب مثاالً . د، وهي خارجة عن املنطق التارخيياليت ساقها بعض األكرا

، تأليف )كردي عريب(القاموس الكردي احلديث : هداء لـيف اإلجاء 
  :، ما يلي٣األستاذ علي سيدو كوراين، ص

  اإلهداء                                  [

رئيس ) يگاومري(كريمة محمود آغا ال ) مدينة(إلى روح جدتي لوالدتي 
في القرى المجاورة لمدينة ديار بكر في  القاطنة) اگاومري(ال  عشيرة

اإلقليم الكردي بالجمهورية التركية، تلك المرأة الفاضلة التي غرست في 
نفسي محبة لغة اآلباء واألجداد، وإلى األمة الكردية العريقة في القدم 

بر والتي حافظت على لغتها وأصالتها العرقية وقاومت الغزاة الفاتحين ع
أقدم العصور التاريخية كاألكديين والبابليين واآلشوريين والحثيين والفرس 
والرومان والبيزنطيين وغيرهم واستمرت صامدة إلى هذا اليوم في حين 

الت تلك الدول وانصهرت شعوبها في قوميات أخرى ولم يبق منها إال ز 
  بضع آالف موزعين بين شعوب دول الشرق األوسط،

  أهدي هذا المعجم                       
  المؤلف

  )١(]علي سيدو كوراني
ذه البساطة ُيصبح أصحاب األرض، ذوي احلضارة من أكاديني، : نعم، 

، )الغزاة الفاحتني(، غزاة، أو كما ّمساهم )حثيني(وبابليني، وآشوريني، وحطيني 
بًا فأّما الثانية، أن ُيصبح الضيف صاح. وُيصبح الضيف صاحبًا أصيًال لألرض

                                            
  .٣، ص١٩٨٥، )عريب –كردي (علي سيدو كوراين، القاموس الكردي احلديث  )١(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٢٤٠ - 
 

بفرعيهم البابلي (ن أّما أن ُيصبح األكاديو . أصيًال لألرض، فمسألٌة فيها نظر
العربيات، أو ( اتغم مئات آالف النقوش والرُّقم املسماري، ر )واآلشوري

ا اآلريون، كما (وأّما الضيوف . غم ذلك فهم غزاة، ر )السامية كما يسّمو
ابيًا واحدًا، فهم أصحاب الذين ال ميلكون نقشًا كت) أيضاً  يسّمون أنفسهم
واألمثلة كثرية، آخرها أّن اسم عني العرب التارخيي يصبح . األرض األصليون

  ).يف هذا الكتاب –كوباين   –عن عني العرب راجع ما كتبناه ). (كوباين(

 
 العربّية، كانت الدعوة للقومية الكردّيةمن أسباب الدعوة للقومية  إنّ نعم 
  .وقفةوهنا لنا 

تًا من قبل العرب بل كان أمرًا مفروضاً مل يكن تزمّ  العربّيةالدعوة للقومية  إنّ 
 أنّ املعاصر، جند و احلديث  الّتاريخت الكلمة، فبالعودة إىل صحّ  عليهم إنْ 

ا يف أوروبا و  مرباطورّيةاإل والعراق وبالد الشام واحلجاز  تركّياالعثمانية بعد فتوحا
الغربية وخنص بالذكر  الّدولزًا من اخلوف لدى أخذت حيّ ومصر ومشال إفريقيا، 

اء اإل[وأعطوا املوضوع  للقضاء عليهافرنسا وانكلرتا، فبدأ التخطيط   مرباطوريّةإ
الرجل [وها بدؤوا بدحرها ومسّ  مثّ لة الشرقية، أأعطوها اسم املس] العثمانية
 أنْ  إالّ كان منهم   هم مل يستطيعوا فبدؤوا اللعب من الداخل، فمالكنّ ، ]املريض

فرض  أبدالذي ) أتاتورك( لكما  بقيادة) القومية الرتكية(عوا عملية الترتيك شجّ 
ا الدينية اإلسالميةالعربّيةالرتكية يف املدارس  الّلغة هنا شعر  .، وتركت فكر

 أي كانترتيك ًا على التّ ردّ  العربّيةالعرب باخلطورة، فقامت الدعوة للقومية 
القومية (إىل هذا املنهج  وانضم لعة فعل وليست فردّ  ة العربيةالّدعوة للقوميّ 

هنانو، ومل تكن  إبراهيماملرحوم  رأسهمعلى  نالكثري ومنهم األكراد وكا) العربّية
، وكذلك )الشوفينية(حتمل شيئًا من العنصرية والشوفانية ) آنذاك( العربّيةالقومية 
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اليوم قومًا ذوي عصبية  ي وإىلالّتارخيمل يكن العرب منذ بدء العصر 
(سبطيم سفري(فهذا  ،)١("شوفانية" الكنعاين الذي حكم العريب اإلمرباطور ) 

وا ومسُّ  ة األمم إىل جانب العربمينح اهلوية الرومانية لألملان والبلغار وكافّ  )٢()روما
، وكذلك سبقهم العرب الكنعانيون واآلراميون ونشروا ثقافتهم من )الروم(مجيعا بـ
املسّمى ] آنذاك[وهكذا العرب اآلراميون بدينهم اجلديد . وحىت أسوان السند

  .فقد نشرت األلفة واحملبة لبين البشر دون النظر إىل عصبية عرقية" املسيحية"
] لكم ما لنا وعليكم ما علينا" [اإلسالم"وهكذا كان العرب العدنانيون بدينهم 

ها وسيلة للتآخي العريب لكنّ ، يعبد" وثناً "جنعل من العروبة  لذلك ال جيوز أنْ 
 العربّيةفإذا كانت الرساالت السماوية يف بالدنا . أوالً ) املسيحي –اإلسالمي (

العروبة هي ديننا، فالدين والَدْيَدْن َالزَِماِن ملسرية األّمة، فكلها من معامل  إنّ أدياننا، ف
املهاجرين  خوةاإلوبالد الشام، فقد رّحبت ب" دمشق"وهذه . الوطن وجمده وافتخاره

 :قائلني" أرمن مسيحّيني"و" مسلمنيوشراكس وتركمان وشيشان أكراد "غري العرب 
أّن هذه األرض العربّية هي  إالّ لكم ما لنا وعليكم ما علينا، ال ِمنََّة لنا عليكم، [

  ].عامل اليوم وأنارتأرض النبوات والرساالت اليت شاعت 
 :أُعطي عناوين دون تفسري وي أنْ أثرين بفكٍر غري ستوليسمح يل بعض امل

، )٪٩٥(يتجاوز الـ " اإلسالم"و " املسيحية"والقيم السامية بني  باملثل فاقفاالتّ 
ذا االختالف، ولنصبّ  من ) ٪٩٥(هذه الـ  علىكل اهتمامنا   فليعذر بعضنا بعضاً 

  . واحرتام اآلخر صدٍق باملعاملة، والغرية على اجلار، وعمل املعروف بني الناس

                                            
 .للجندي الفرنسي املسمى شوفان نسبةً  )١(
األباطرة (الرومانية  مرباطوريّةراجع كتابنا الكنعانيون واآلراميون العرب يف اإل )٢(

  .دار مشال-دار طالس- دمشق) العرب الذين حكموا روما
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هو " السّنة"و " الشيعة"واخلالف بني املذاهب اإلسالمية، وأخص بالذكر بني 
ة يف العقيدة، وكافّ  اً خالف ليسه أنّ نؤكد  ، ونستطيع أنْ )فهمي(خالف فقهي 

  .اخلالفات كان وراءها الساسة والسياسيون
ا وإذا هم العربّيةالقومية  أّماعلى بدء، ف وعودٌ   اآلن فقد هدمها الذين تاجروا 

ا القوجمية فأكملنا على مبدأ الزجل اللبناين وقلنا ب نو ويسّمى القومي ،يستهزؤون 
ا لكنّ هذا املدلول البشع فنحن بغىن عنها،  العربّيةأخذ القومية ت أنْ  أّمافالعرجبية، 

  : ندعو إىل عروبة ذات حضارة بشقيها
  .وحىت اليوم الّتاريخالثقايف الفكري منذ فجر  -١
هو املدين املادي وإّن ديدننا يف هذا حديث  احلضارة من الثّاينوالشق  -٢

فمن تكلم  ،)الّلغة(اللسان ليست العربّية بأب وال أم لكّنها  rل الرسو 
العربّية فهو عريب فباب العروبة مفتوح للجميع ضمن هذا احليز اجلغرايف، 

أّن العروبة هي ) الكردي(حممد سعيد رمضان البوطي . د.وكما يقول أ
 .المسّلم اإلس
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اتّبع األكراد حديثًا سياسة أولّية لتوصلهم إىل دولة كردية يف األراضي العربية 
  :وهي على نوعني

 .طلب دولة ذات حكم ذايت، كما جرى يف العراق بعد التدّخل األمريكي - ١
 .طلب اّحتاد فيدرايل، كما يطالب األكراد املقيمني يف سوريا العربية اآلن - ٢

يهّمنا اآلن هو األرض العربية السورية، فنجد اخلريطة اجلديدة حتوي أرض  وما
  .احلسكة حّىت اجلزيرة 

فأّما أرض اجلزيرة يف سوريا العربية، فهي اخلّزان االقتصادي الوحيد لسوريا، ففيها 
هي أرض القمح والقطن، ولوال هذان املصدران و . آبار النفط، وفيها اخلزّان الزراعي

  .على قيد احلياة) سان رميون(ملا كانت سوريا ) زراعةالنفط وال(
 حّىت األكراد، ُيشاع يف األوساط الكردية اليوم أّن يف األكراد فقراء  اإلخوةأّيها 

م يعملون ماسحي أحذية لتأمني قوت يومهم ّ العرب يف وكذلك : نقولونُعيد و . أ
الصاحلية،  يّ حففي : فقراء ويعملون ماسحي أحذية، وسأضرب مثاًال عن دمشق

وحي امليدان، وحي القّصاع، عشرات األلوف من الفقراء، وقد اضطّر ما ينوف عن 
م وينتقلوا إىل بعض قرى ريف دمشق بدءاً من سبعينيات  أنْ ٪ منهم ٥٠ يبيعوا بيو

  .ولوال اجلمعيات اخلريية لسمعنا بأحداٍث وأحداث. القرن املاضي
كراد أعداداً ينوف أعداد العرب، حسب ، فهي حتوي من األالّدولةوأّما وظائف 
  .النسبة والتناسب

يف التعايش بني العرب أصحاب  لنعد إىل رشدنا مجيعاً : واليوم، نقول
من حّقكم احلصول على اجلنسية العربية . األرض، فلكم ما لنا، وعليكم ما علينا

اّفة ال الغربية ك الّدولالسورية، وليس اجلنسية السورية كما حياول البعض، فهذه 
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، وغّري )على سبيل املثال(ُتعطي اجلنسية إال إذا أجاد اللغة الفرنسية، يف فرنسا 
  .امسه ليصبح فرنسياً 

ذا النيب، فاتّبعوا أقواله اإلخوةأّيها  ًة  : األكراد، نبّيكم ونبّينا واحد، وحمّب
وباب العروبة واسع، فهي سّلم اإلسالم كما . }من أحّب العرب فقد أحّبين{

ا على ل يقو  الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، وهذه العروبة أممّية يف حيثّيا
ّنا  rمذهب النيب حممد  ليست العربية بأب { :rوأعود لنثبت مقولته . كما بيـّ

إىل جانب أّنكم يف . }فمن تكّلم العربية فهو عريبلكّنها الّلسان، وال أم، 
. احلّب والوفاء واإلخالص أرٍض عربية، مواطنون شرفاء، ما عهدنا فيكم إالّ 
ة قبل امليالد، فهذا نقش الّثالثوأوّد أْن أذّكر ثانيًة أّن ذكر العرب ورد يف األلف 

، وليس كما ُيشاع أّن )عرب ملوكا وعرب مّكان: (يذكر] نازان بن شاروكني[
يف ] جندي بو العريب[أول ذكر للعرب كان يف القرن التاسع قبل امليالد بذكر 

م حيث ساهم بالقتال بألف مجل، وقرقر تقع يف .ق ٨٥٣سنة  معركة قرقر
نعم، . ، وليس يف شبه اجلزيرة العربية أو اليمنجانب عفرين حمافظة إدلب اليوم

سان (والوجود العريب يف سوريا  .ة قبل امليالدالّثالثإّن ذكر العرب ورد يف األلف 
  .أساس )١()رميون

  :فهذا). السعودية(ا، ومل جنده يف احلجاز وجند إّن آثار احلرف العريب وجدناه يف سوري

 )وهو أقدم نقش /. كم٧٠/غرب دمشق بـ : )٢
  .حلرف اجلزم العريب الذي اسُتعمل يف كتابة القرآن الكرمي

                                            
الّشهري هي اتّفاقّية سايكس بيكو، لكْن احلقيقة املطلقة هي اتّفاقية سان رميون ) ١(

لة الّتفاق   .ية سايكس بيكواملعدِّ
 .م.ق ٣٢٩الّدراسات الّسابقة تنسب النقش لسنة ) ٢(
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 عمـر   بـر   لقيــس  ِنْفــْش   مـرُأ       تــي    

 

 م تقريباً  ٢٥٠ ،رعاد جنوب.  

  
  دّنه نفشو فهرو بر شلي ربُّ جزيمة ملك تنوخ

 م ٥١٢.  

 
  )والنصُّ يحوي أسماَء مْن اشتركوا في بناِء الكنيسةِ (بسم اإلله † يبدأُ الّنقُش بعالمِة الّصليِب 

حظ ولنال(شرحو بر سعدو  –) مرقس(ومنها (بر مر لقس  –شرحو بر تيمو : من األسماءِ 
  )سعدو دارجة إلى اليوم –شيخو  –ميرو : هذه الواو التي بقيت في كلمات
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  يف جبل العرب  مكتوٌب على كنيسٍة بحّران اللجا الّنقشهذا– 
  .بعد تصحيح سنة حرب النبط. م٢٧١تصبح  ،م٤٦٣سنة  -)جبل حوران(

  
  سنةبعد مفسد خيبر ب ٤٦٣سنة ) إشارة الصليب(أنا شرحبيل بر كلمو بنيت ذا المرطور 

  ).المرطور تعني باليونانية المشهد كما قرأها أستاذنا الدكتور محمد محفل(

 جانب درعا.  

  
  .ألُلَْيْه بن عبيده كاتب الُعبيد أعلى بني عمري تنبه عليه من يقرؤه، اهللا غفرا

  :وهنا يزول العجب باحلديث الشريف
، فوقف معّلقاً )أي يكتبون القرآن(يؤّلفون القرآن  ومعلى ق r الرسولدخل {

  .})١(للشام ىطوب: وقال
للشام  طوىب: ، أي)للشام طوىب(ولوال هذه الكشوفات األثرية ملا عرفنا معىن 

  .اليت جاء منها هذا احلرف الكتايب

                                            
يف العربية ] طوبا[ُتكتب  -٢. يف العربية العدنانية] طوىب[ُتكتب  -١: طوىب) ١(

 ].الطّيب: [وكلتامها تعنيان. اآلرامية
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  –لولو : ي بك يف قبائل األكرادنقد األسس اليت بىن عليها حممد أمني زك -١
بل هي قبائل عربية  .حوري –سوباري  –خالدي  –جويت  –كوين 

وليست كردية، وكانت تتكّلم هلجات عروبية أتينا على ) أكادية(عمورية 
[ذكر أمثلة لغوية هلا، حيث البدهّية تقول أّن اللغة هي مسبار وكّشاف : 

ليست اسم قبيلة، وهذا وأّن سوبارو هي منطقة جغرافية و ]. الشعوب
  ).صّبورة(املكان لتخزين البضائع والغالل 

، واحملّققة يف القرن الثاين عشر يالدياملشر اعالخريطة ابن حوقل يف القرن  -٢
، واليت ُتشري إىل مصائف األكراد ومشاتيهم )وليس قبل امليالد( للميالد

ب مصائف جنوب غر ) يف إيران اليوم(وحىت حلوان ) طهران(بدءاً من الري 
يف العراق  وجود وأنّه مل يكن لألكراد. األكراد ومشاتيهم، ومشاًال حّىت زجنان

  .أو تركيا أو سوريا قبل هذا التاريخ
م،  ١٦٢٣م وحىت  ١٥٠٨بدءاً من ) الشيعية السنّية(احلرب الصفوية العثمانية  - ٣

  .ا، مثّ تركي)ما بني النهرين(وكيف ّمت َكْرْد األكراد ثانيًة إىل العراق 
الفرمانات السلطانية العثمانية بكرد األكراد للمرة الثّالثة من ما بني النهرين  -٤

وهذه ). بنغازي+ طرابلس (إىل مشال حلب ومنطقة عفرين، وحىت ليبيا 
الفرمانات مل تقتصر على األكراد، بل مشلت الدروز بإبعادهم من جبل 

  .لبنان إىل جبل حوران والذي يُعرف اليوم جببل الدروز
  .ّن كلمة كردي هي كلمة عربية وليست كردية، حسب مدلول الكلمة اليومأ - ٥
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إىل املدينة، فاستقبله  rوُكرَِد من مّكة، فهاجر  rلقد أَبعدت قريش النيب 
ة والزغاريد   :أهلها بالتحّي

  هللا داعطلع البدر علينا من ثنّيات الوداع       وجب الّشكر علينا ما دعا 
، وكانت الّلحمة املبنّية على باً مؤدِّ و  )١(أديباً فدخل الّرسول املهاجر املدينة إىل أنصاره 

ّمث فتح مّكة، لكّنه عاد إىل املدينة املنّورة وتوّىف فيها بني . اإلميان واحملّبة جوهر الّلقاء
  . وأحّبائه هأنصار 

، وإحياًء rحياًء حملّبته األكراد، من أرض فارس إ اإلخوةّيها أوها قد هاجرمت، 
أيب بكر، : [، ورفضتم شتم اخللفاء الثالثة)٢()العرب املسلمني(حملّبة أهله وأصحابه 

وبعيدًا عن املذهب اجلعفري الذي نعتّز (ن، و ، كما أراد الصفويy]وعمر، وعثمان
ليس املؤمن بالطّعان، {: عمًال باحلديث الّشريف) به وهو بعيٌد عن هذه الرتّهات

  .}اللّعان، وال الفاحش، وال البذيءوال 
أصحاب األرض ) مسلمني ومسيحيني(هاجرمت من فارس فكان العرب  منع

دخلتم إىل أرض العرب أُدباء . خري نصري لكم، فأنتم املهاجرون وهم األنصار
 أّما أّنكم أُدباء، فلم يلحظ التاريخ واملؤّرخني شبهة لعالقات تعيسة سّيئة. وُمَؤدِّبني

                                            
راد هو حلول. إْن ُكْنَت غريباً، فُكْن أديباً : قيل) ١(

ً
املرء  ومعىن الغربة يف مدلوهلا امل

فهو يف مدلول الكلمة غريباً عن . يف بيٍت غري بيته، ولو كان بيت أخيه الّشقيق
  .بيته، فوجب عليه األدب بكّل ما حتمل هذه الكلمة من معانٍ 

[نذّكر ثانيًة، أّن يف حلب مدرسة امسها) ٢( مدرسة بين تغلب للسريان : 
  .وتغلبطّي : وأّن أكثر املسيحيني الّسريان هم من ،]األرثوذوكس
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فهو كثرة العلماء املشايخ األكراد الذين التّم وأّما أّنكم ُمَؤدِّبني، . بني العرببينكم و 
ر أمساء أذكُ  عليهم العرب املسلمون، فكان العرب مريدين صادقني هلم، وحسيب أنْ 

الشيخ خالد الشهرزوري الّنقشبندي، والشيخ عيسى الكردي : العلماء املعاصرين
، والشيخ )]العربّيان(ين، والشيخ أبو اخلري امليداين الشيخ الغاليي: وكان من تالمذته[

، والشيخ املالّ )مفيت اجلمهورية العربية السورية( أمني كفتارو، والشيخ أمحد كفتارو
ر أذكُ  وحسيب أنْ . رمضان البوطي، والشيخ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي

خلزنوي، والشيخ عالء الشيخ أمحد ا: أيضًا املشايخ األجّالء من آل اخلزنوي أمثال
الدين اخلزنوي، والشيخ عّز الدين اخلزنوي، والشيخ عبد الغين اخلزنوي، والشيخ 

. مطاع اخلزنوي، والشيخ معشوق اخلزنوي، وهم من بلدة خزنة جانب القامشلي
نعم، كّل هؤالء العلماء األجّالء جيّلهم العرب املسلمون، وهلم الكثري من املريدين 

  .التّف عليهم العرب املسلمني مكّربين وحمّبني كل هؤالء. العرب
الزعيم حسين الزعيم، فلم يرفض العرب السوريني : وال ننسى رئيس اجلمهورية

  .وجوده ألنّه كردي، بل كان الّرفض من البعض ألسباٍب سياسية أخرى
  : حتت عنوان الدراسة هيف هذ تذُكر  قصةومن الطريف أْن أُعيد 

]ur [ ١٨٣ص:  
يف الّلغة وكيف أّن الكلمة خيتلف مدلوهلا ] علم الداللة[يزول العجب إذا رجعنا إىل 

ا معىن اإلبعاد اجلربي فكل من أبعد . حسب املكان والزمان فكلمة كرد حتمل يف طيا
فهو كردي، لذلك  سياسية عسكرية غصباً ) دينية(عن مكان إقامته ألسباب اجتماعية 

جند يف الرتاث الشعيب أّن إبراهيم اخلليل عليه السالم كردي، نقول نعم لقد ُكرَِد من أور 
  .إىل حرّان مثّ إىل مّكة املكرّمة أي أُبعد عن أرضه وداره أي ُكرَِد من أرضه فهو كردي

من داره  أنّه كردي، حيث أُبِْعدَ  rحّىت يف تراثنا الشعيب، جند أّن البعض وصف الرسول 
ا وصل هذا الكالم إىل 

ّ
يف مّكة إىل املدينة املنّورة ألسباب دينية واجتماعية معروفة، لكْن مل
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وقد فقدوا مدلول كلمة كردي ومعناها األصلي، وأصبحت كلمة كردي تعين (البعض 
فلما مسعوا ذلك استعملوا أسلوب الزجل اللبناين وهو تثبيت ) أقوامًا آخرين غري العرب

النيب كردي وأصحابه [نعم : وأضافوا مجلة أخرى فقالوا هلم) حسب ظنهم( التهمة
  .    الستكمال النكتة حني غاب عنهم املدلول األصل لكلمة كردي] أرناؤوط

  
نعم، هذا أول كتاب يُنشر ليبّني احلقيقة الّتارخيية، وما كان هذا الكتاب ليظهر 

  .تسري بكياناتنا لتدمرينا) ّثقايفال(إىل الوجود لوال الّشعور بأّن يد االستعمار 
اللهّم وّحد هذه األّمة، وآخي بني العرب من مسلميها ومسيحيها، اللهّم وّحد 

ابهذه األّمة  ا أكرادها وشركسها وتركما ، فمّنا من هو من املهاجرين، ومّنا وعر
   .رمن هو من األنصا

Λ Κ :قال تعاىل يف كتابه الكرمي   ϑ   Ι   Η   Γ      Φ   Ε   ∆    Λ
Ν  ΜΟ  Τ  Σ  Ρ  Θ    ΠΥ   Ψ  Ξ   Ω  ςΚ.  

  
  واحلمد هللا رّب العاملني

  
ربيل العربّية األكاديّة، ولغة إالّلهجة العربّية األكاديّة، لغة مدينة بوأخريًا أحييكم 

قبائل لولو، ولغة أرض سوبارو، واللغة اليت استعملها اجلوتيون، ولغة اخلالدي، واللغة 
 :وريون فأقول باألكاديةاليت كان يعرفها احل

  أخـي أتَّ ُجمــالَنَك َمَلَك عليّ 
  أخـي أنَت َجميُلك َمَلَك عليَّ حياتي: أي

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  جت قبيسي
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–  
  

  
  خريطة حقبة الُعبيد 

  )F.Hole(من كتاب فرانك هول  مقتبسة :للمؤّلف
Archaelogical Survey In South West Asia 
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  قبل أّكاد ) م.ق ٢٣٤٠ – ٢٦٠٠] (مبراطوريّةاإل[خريطة إبال 

  ):هورست كلينكل(من كتاب  مقتبسة :للمؤّلف
، ترجمة سيف الدين دياب، )م.ق ٣٠٠ – ٣٠٠٠(تاريخ سوريا السياسي 

  ١٩٩٨، دار المتنبي، ١ط
  وضاؤم بمعنى وضوٌء، حامضوم بمعنى حامضٌ : من لغة إبال

  فلنالحظ أيضاً صوت الّضاد في إبال
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  خريطة الّدولة األّكاديّة

   The Times Concise Atlas Of World History, P. 17: المرجع
  :األكادية الّدولةمن لغة 

  ملك عليّ أخي  أّت  جمالنك  
 أخي أنت جميلك ملك علّي حياتي: أي
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  )الحقبة البابلّية(العربّية العموريّة  الّدول خريطة

  The Times Concise Atlas Of World History, P. 17: المرجع
  ١٥العربي اإلسالمي، شوقي أبو خليل، دار الفكر، ص  التاريخوأطلس 

  :من لغتها
  حقلوم إكأل ُشّم ال أنزق

  )غاضباً (إكأل الحقل ثّم ال أكون نزقاً : أي
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  الّدولة العربّية اآلشورية

   The Times Concise Atlas Of World History, P. 20: المرجع
  ١٧العربي اإلسالمي، شوقي أبو خليل، دار الفكر، ص  التاريخوأطلس 

  :من لغتها
  أي أبٌ : أبوم

  أي أمٌّ : أّموم
  أي أختٌ : أختوم

  عمٌّ = أي حٌم : حموم
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  )للمؤّلف(خريطة الكنعانيين 

الحضارة الفينيقية في إسبانيا، أّن أقدم اآلثار : يقول تسيركن كوفيتش في كتابه
  .م هي آثار كنعانية ولم تقم على آثار أخرى.ق ١٢٠٠ سنةفي إسبانيا 

  :من لغتها
  تم، أّني ويّا عقشيني.... إم يصدق بيرشيني

أّني وإيّاه : ، فهناك شرط)من الّرشوة(إن كان صادقاً أنّه يقوم برشوتي : أي
  ).ألنّه كاذب(اجمعني 

  )في لسان العرب(جمع = عقش 
  موجود في أجريت  ،محمد وأبو ذر :م، واس]َحَمدَ [ :كما أّن فعل

  )م.ق ١٢٠٠ – ١٨٣٠(
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  )للمؤّلف(خريطة الممالك اآلرامّية 

  .حسب أسماء ومواقع الممالك اآلرامية 
مالمح في فقه اللهجات العربيات من األكادية والكنعانية وحتى السبئية : راجع كتاب

  للمؤّلف. ١٢٣ – ١١٨، ص ص ١٩٩٩ق، ، دار شمأل، دمش٢والعدنانية، ط
  :من لغتها

  وها  وّحد  علّي  سّتا عشر  ملكين
  وها قد وّحد علّي سّتة عشر ملكاً : أي
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  الّدولة العربّية اآلشورية

   The Times Concise Atlas Of World History, P. 20: المرجع
  ١٧العربي اإلسالمي، شوقي أبو خليل، دار الفكر، ص  التاريخوأطلس 

  :من لغتها
  عويلوم ولدت

  )ذو عويل(ولدت طفالً  :أي
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  مملكة بابل الحديثة

  .مع زيادة للمؤّلف. ١٨العربي اإلسالمي، ص  ريخالتاأطلس : المرجع
، وأخذ )المدينة المنّورة(ثبت أّن نبو نيد الملك العربي اآلرامي الكلداني وصل يثرب 

  .دومة الجندل عاصمة له، وترك ابنه حاكماً ببابل
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  لمنطقةل) األخميني(الحكم الفارسي 

  The Times Concise Atlas Of World History, P. 17: المرجع
  ١٩العربي اإلسالمي، ص  التاريخوأطلس 

  :ومن لغتها
في وسط باكستان (أنّها أخذت اللهجة العربية اآلرامية لغة رسمّية لها من نهر السند 

  ، وحتى أسوان في مصر)اليوم
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  ) م ٢٣٥ –م .ق ٥٠( الممالك العربية اآلرامية في العراق خالل الحكم الروماني 

  .بما يُعرف اليوم بأرض كردستان
  العرب: في اآلرامية تعني] عربايا[و

، ١دار طالس، ط –ار شمأل حضارة واحدة أم حضارات في الوطن العربي القديم، د: راجع كتابنا
  .١٣٥ – ١٣١، ص ص ٢٠٠٨

  .، مع قراءات عن ممالك حد زاب وميسان للمؤلّف٢٤العربي اإلسالمي، ص  التاريخأطلس : المرجع
  :من لغتها

  ذا رب بيت عربا
  هذا مدير بيت الماء: أي
مالمح في فقه : راجع مدلول كلمة عرب في كتابنا. [بئر زمزم= حيث عرب تعني الماء، عربة إسماعيل 

  ]٨٥اللهجات العربيات من األكادية والكنعانية وحتى السبئية والعدنانية، ص 
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  التدمرية الّدولةخريط 

  ويظهر فيها توّضع بني ربيعة، وبني مضر، قبل اإلسالم
  .٢٦العربي اإلسالمي، شوقي أبو خليل، ص  التاريخأطلس : المرجع
  :رفة الجمركية التدمرية، رسم جمركي على بنات الهوىفي التع: من لغتها

  دينار أو يتير، نجبي حد دينارا من آتيتا] حد[ونجبي مكسا من زانيتا ِمْن َمْن دي شقال، 
ونجبي المكس من الزانية، من التي شغلها واحد دينار أو يزيد، نجبي واحد : أي

  )لهذا العمل(دينار من اآلتية 
 كما أقول]. يزيد[، وهنا، من التضاّد تعني ]ينقص[يم تعني في القرآن الكر  :]يتير[

  لألعمى بصير، فهي من التضادّ 
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  خريطة الطريق العربي

في المنطقة العربية ] م٢١٧- ١٩٤) [كرك اهللا(خط سير سبطيم سفير وابنه كركالّ 
 )أرابيكوس(لذلك سّمي 
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  الغساسنة والمناذرة قبيل ظهور اإلسالمخريط 

  . ٢٠٠٢ام دعدوش، تاريخ العرب قبل اإلسالم، دمشق، سه: المرجع
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– 
 

–– 
 

 
  

  
  مصائف األكراد ومشاتيهم
  )العربي( حسب خريطة ابن حوقل النصيبي

  )من مدينة نصيبين شمال سوريّا، وهي في وسط جنوب تركّيا اليوموهو (
  التي يعتبرها األكراد اليوم أنّها جزٌء من كردستانو 
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 تحقيق خريطة مصائف األكراد ومشاتيهم وإنزالها على خريطة إيران اليوم

  

ر السند  وهنا يزول العجب يف . أسوان حّىت نُذّكر أّن العربية اآلرامية انتشرت من 
  :بعض األمساء اجلغرافية

 .مضيق خيرب يف مشال شرق أفغانستان -١
 .اجلبل البور: واليت تعين يف اآلرامية، ]طورا بورا[جبال  -٢
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خريطة كرد 
ف الّدولة الحمداني

سي
 :

ب إلى بيزنطة، وبني عقيل من بني ربيعة إلى 
أصقاع أخرى في الّدولة العباسّيةبني حبي

 
ث أّسسوا الدولة الشدادية

وأغلبها للشمال، حي
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 لعثمانيةا/ هجرة األكراد إلى العراق أثناء الحروب الصفوية  خريطة
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 )شرق القامشلي(خريطة كرد الحسنان من تركستان الشرقية إلى ديريك وما حولها 

 
على دجلة، ) السورية(ديريك : ، سكنوا حبدود)من تركستان(من األكراد الرتكمان 

 خرب، ونصيبني، وجنوبًا حىت جبل قره شوك، ضمن )بوطان(وجزيرة ابن عمر 
ا قرى العقيليني الذين هّجرهم وكردهم سيف الدولة احلمداين(ى لقر  ّ   ).يُظّن أ

  .ال نعرف تاريخ كردهم :مالحظة
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خريطة التغيير الديموغرافي 
)

السّكاني 
– 

الجغرافي
 (

ت سلطانية، ونقل األكراد من
لألكراد بفرمانا

 :
جبل 

سنجار، وقونية، واألناضول، إلى عفرين العربية
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خريطة التغيير الديموغرافي 
)

السّكاني 
– 

الجغرافي
 (

ت سلطانية، ونقل األكراد من
لألكراد بفرمانا

 :
س 

السليمانية إلى طرابل

الغرب 
)

ليبيا
( 
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خريطة التغيير الديموغرافي 
)

السّكاني 
– 

الجغرافي
 (

ت سلطانية، ونقل األكراد من
لألكراد بفرمانا

 :
إزمير إلى بنغازي 

)
ليبيا

( 
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  ) الكردي(تبّين مكان عين العرب التي أقطعها السلطان العثماني لـ إبراهيم باشا  خريطة
 في القرن التاسع عشر الميالدي
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مأخوذة من ) توقيع األسماء على خريطة إيران اليوم(مصائف األكراد ومشاتيهم خريطة 

  خريطة مدن رجال السلسلة النقشبندية
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خريط
ة 

ت الشيخ خالد الشهرزوري النقشبندي، بدءًا من السليمانية وانتهاًء بدمشق 
رحال

)
ذهاباً وإياباً 

(
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صالحية البن طولون، تحقيق
ب تاريخ ال

صالحية الوارد في كتا
مخّطط ال

 :
محمد أحمد دهمان
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صالحية
أسماء األماكن الواردة في مخطط ال
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 اّتفاقية سايكس بيكو
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بني القرنني اخلامس والرابع قبل امليالد يف كتابات  جدوُ  للكورداخ قدميالاالسم قيل أّن 
  .فما معىن هذا االسم؟). جبال زاغروس(كسينيفون اإلغريقي، يف جولة له يف إيران 

، فمن الّناحية ]جورج[سم األحرف الصوتّية ال ُميكن االعتماد عليها مثل ا
، لكْن العادة أنّه ُكتب للمّرة )بالضّم وليس باملدّ ] (ُجرج[ُتكتب  أنْ اللفظّية جيب 

وهذا املثال يتطابق . ، فذهب مثالً ]جورج[بـ) أي فتحنا أعيننا على كتابتها(األوىل 
اجزة إّن أنظمة الكتابة منذ فجر التاريخ وحىت اليوم هي ع: [مع البدهّية اليت تقول

إّن : [لذلك أتت البدهّية اللغوية األخرى اليت تقول]. عن تلبية متطّلبات الّصوت
، أّما الكتابة فهي واهية، وتأيت ]اللغة تُعلَّم يف الّسماع أوًال، ّمث اإلعادة بالّلسان ثانيةً 

  .بالّدرجة الّثالثة للتذكري بالّلفظ الذي اعتاد الّلسان على لفظها سابقاً 
ويف كاّفة الّلغات ] (كرد داغ[رداخ، فالّلفظ املتواتر هو ُكرداخ، بل ّما اسم كو أو 

]). كرداغ[تُلفظ ] كرد داغ[ُتدغم الّدال الّساكنة مع الّدال املتحركة حبرف واحد 
، والّثانية ]كرد[بصلة وهي ) الساميات(األوىل متّت للعربيات : وهنا جند كلمتني

، )داغِ =  DAĞI] (جبل[فتعين بالرتكية ] داغ[فأّما كلمة . وهي لغة املنطقة] داغ[
، ومل أستطع )داغينا=  DAGINA(، وباألذربيجانية جبل )كوه( وجبل بالفارسية

  .، وهذا ال ينفي وجودهامعرفة كلمة جبل باألفغانية لعدم توّفر قاموس أفغاين لديّ 
: ري، وعمًال باملثل الّشعيب املص؟إذن، الكلمة مرّكبة من لغتني، فما هي القّصة

وسأقّلب الكالم، إذا كانت كلمة كرد عربية، فما  ).مالذي ملّ الشامي على املغريب؟(
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ايات األلف الثاين  ا إىل جبال زاغروس يف القرن الرابع قبل امليالد، و الذي أتى 
  . سؤاٌل كبري، وهي ماّدة لغوية حقيقية بني أيدينا. قبل اهلجرة النبوية؟

ال  وكما قيل، فال بّد ألّي علم من علوم مساعدة أخرى، وُيسعفنا يف هذا ا
   .نضيف إليه علم الّتاريخ أنْ ) علم اللغة(

  :قد يزول العجب فيما إذا عرفنا احلقائق الّتارخيية الّتالية
أي من ). م.ق ٣٣٤ – ٥٣٩( امتّدت زمنيّاً منأّن اإلمرباطوريّة الفارسية اإلمخينية  -١

 .ىت الثّلث األخري من القرن الرّابع قبل امليالدمنتصف القرن الّسادس قبل امليالد وح
ر الّسند شرقًا  -٢ وهو ينّصف (أّن هذه اإلمرباطورية امتّدت جغرافّيًا من 

 ).راجع اخلريطة. (شرقاً ) ليبيا(وبرقة ) مصر(، وحّىت أسوان )باكستان احلالّية
حّىت أّن . أّن هذه اإلمرباطورية اّختذت اللهجة العربية اآلرامية لغة رمسّية هلا -٣

ا، وأّن الكتاب الّديين الزرداشيت   )األفستا(القانون املصري ُكتب 
ا أيضاً   )١(]األوسطا[   .هذا من الّناحية الّتارخيّية. )٢(ُكتب 

                                            
اليزيدية واليزيديون، وله صالت وثيقة مع بعض : خلف اجلراد يف كتابه. يذكر د) ١(

[اليزيديني ما يلي إّن كتاب اليزيدية الرئيس واألساسي وهو كتاب األوسطا : 
) األفيستا(وأّن األوسطا هو امللك طاووس ويسّمى باللغة الفارسية باألفيسطا 

خلف اجلراد، اليزيدية ]. م.ق ٥٥٠ – ٦٠٠الذي ُكتب يف عصر زردشت بني 
 .٧١، ص ١٩٩٥واليزيديون، دار احلوار، الالذقية، 

مدينة إيزيس أو التاريخ احلقيقي للعرب، ترمجة فريد جحا، دار بيري روّسي، ) ٢(
وعن بلينيوس القدمي صاحب . ٦٥، ص ١٩٩٦، ١البشائر، دمشق، ط

وي ثالثة ماليني بيت من الّتاريخ الطّبيعي، أّن مكتبة اإلسكندرية كانت حتت
  .شعر زرداشت مسّجلة باآلرامية
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) احملفوظة يف الّنقوش(وبالعودة إىل علم الّلغة، فإنّا جند أّن اآلرامية الفصحى 
ا يف قاموس لسان العرب ال٨٦حتوي  ا ١١,٢بن منظور، و٪ من كلما ٪ من كلما

وهذه األرقام ليست تقديريّة بل حقيقّية من جمموعة . جندها يف عامّياتنا العربية
وحىت  )١(م.ق ١١١٧ سنةبني ) لنقوش األرض اآلرامية القدمية(القاموس اآلرامي 

  .)٢(م ٢٧٢ سنة
 – ٥٣٩(نعم، أصبحت اآلرامية لغة رمسية يف اإلمرباطورية الفارسية اإلمخينية 

املوجودة يف املعاجم  ]كرد[، وهذا األمر يفّك لنا مشكلة ورود كلمة )م.ق ٣٣٤
، كما يفّك لنا العديد من الّتساؤالت حول األمساء املنتشرة يف باكستان )٣(العربية

 –شهر زور  –الرّي  –مضيق خيرب  –كويتا  -طورا بورا : وأفغانستان وإيران مثل
  .حونسيحون وجي – حلوان –شهر ورد 

 حيث  .فهو اسم طبيعي. تعين يف اآلرامية الطور البور، أي اجلبل البور
= حرستا، الّدوم = احلارسة : األلف بآخر الكلمة هي أداة الّتعريف اآلرامّية مثل

  .قرحتا= دوما، القرحة 

                                            
 ٧٤٠ – ٧٥٠(رية، كان يُؤرّخ يف منتصف القرن الثّامن قبل امليالد نقش الّسف) ١(

تأريخ الّنقش حىت  ، ويف دراسة حديثة صدرت منذ مخس سنوات، رُفع)م.ق
  .م بعد سقوط الّدولة اآلشورية الّثانية.ق ١١١٧

  .مملكة تدمرم، سقوط  ٢٧٢ سنة) ٢(
[جاء يف اللسان مادة كرد. أكراد: ُكْرْد، ومجع ُكْردْ : مجع كردي) ٣( والكرد : 

أي أّن أكراد هي مجع اجلموع ]. بالضم جيٌل من الناس معروف واجلمع أكراد
  .لكلمة كردي
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  مكان َكّت البضائع وجتميعها، مثل اسم الكويت، حيث هي امليناء اليت
  .)١(فيه البضائع ُتَكتُّ 
  ،راجع معىن ). ُحفر(وطريقه ذو َخبَـرَات ) مضيق(اسم معروف يف أفغانستان
  .خابور يف هذا الكتابر اسم 

 من الرّي والّسقاية، اسم طبيعي. معروفة.  

  تعين القمر، وبزوغ القمر حيمل يف طيّاته ) وهي من اآلرامية(الّشهر يف السريانية
مدلوالً هلذا الزّمن احملدود والذي يبدأ من ) الفصحى(زمن جديد، فأخذته العدنانية  إشهار

  .، فهو مدلول، بل كالمها مدلول]شهر[ )غيابه(مولد القمر حّىت امنحاقه 
  .شهر يعين قمر من اإلشهار: يف السريانية: أي

  .شهر تعين فرتة بيان القمر الذي يظهر ّمث ينمحق: ويف العدنانية
  ).دير الزور(ر تساوي يف الّرتكيب دير ّزور شهر زو 

  أرض مجيلة مثل القمر والورد(اسم يعين قمر الورد] اسم ]. صفة) 
  .مرّكب طبيعي

 وليس فيها أكرادهناك حلوان يف مصر ،.  

  ٌر ٌر سائح، والّثاين  ري سيحون وجيحون، فاألّول  وكذلك 
خطوط (افية ذات الفروق العالية بني خطوط التسوية جائح لطبيعته اجلغر 

تركيا (وال ننسى أّنه يف مشال غرب سوريا، ويف غرب جبال طوروس ). الكونتور

                                            
الكوت يف العراق اسٌم خمتلٌف فيه، وورد اسم الكويت يف التّعرفة اجلمركية التدمرية، ) ١(

، وكانت البضاعة ]سيف الكويت[، وتُسّمى اآلن ]سيفون الكويت[باسم  وُعرفت
  .اليت تصل عن طريق سيفون الكويت معفاة من املكس اجلمركي

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 - ٢٨٧ - 
 

ران) اليوم األّول سيحان، والثّاين جيحان، وكالمها حيمالن نفس معاين : لدينا 
  .سيحون وجيحون

ر ومن الّضروري اإلشارة أّن املغول حني اجتاحوا املنطق يحون إىل جة غّريوا اسم 
ر ]أموداريا[   .)١(]سرداريا[ يحون إىلس، واسم 

  .وانتشار اآلرامية كما قلنا من الّسند وحّىت أسوان
  ].كرد داغ[نصل إىل تفسري كلمة  أنْ وفيما ورد أعاله نستطيع 

فنحن نعلم  -إن وجدت  – )Greek(وأّما ورودها حبرف اخلاء يف اإلغريقية 
. ني غري موجود يف اإلغريقية، فأقرب صوت للغني يف خمرجه هو اخلاءأّن صوت الغ

اهلمزة، واهلاء، واحلاء، والعني، والغني، واخلاء، هذه الّستة أصوات هي : حيث
حّىت أّن الكتابة املقطعّية املسمارية مثّلت مخسة من هذه األصوات أصوات حلقّية، 

  .)٢(هلاء، واحلاء، والعني، والغنياهلمزة، وا: مبقطع لغوي واحد، وهذه األصوات هي
، واخلاء )ح(وللتقريب، فإّن حرف اجلزم العريب قبل التنقيط مثََّل احلاء املهملة 

  .، فنقرؤها حاًء أو خاًء، حسب الّسياق)ح(، بشكل كتايب واحد )خ(املعجمة 
ا من العربية ٦٠وأّما اليوم، فيقولون أّن اللغة الفارسية حتوي  ٪ من مفردا

ا هي ٦٠ أنّ نصّحح هذه املعلومة لنقول  أنْ لكّننا نستطيع . انيةالعدن ٪ من مفردا
مبعىن فقط، موجودة يف ] َبسْ [مثال ذلك كلمة . من العربية اآلرامية والعربية العدنانية

] بس[فبعض علماء اللغة يقول أّن كلمة . الفارسية وليست موجودة يف الفصحى
يزول العجب حني جند هذه  نْ سية، لكر من الفا) العدنانية(هي دخيلة على العربية 

                                            
زّكار سهيل، املوسوعة الشاملة يف تاريخ احلروب الصليبية، دار الفكر، دمشق، ) ١(

  .٢١، ص ١ج
)٢ (Caplice Richard, Introduction To Akkadian, Rome Biblical 

Institute Press, 1984, p.p 113 – 114. 
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. )وهذا ال ينفي وجودها باآلرامية( ]فقط[لتعين ] بس[الكلمة يف أجريت 
 ١٢٠٠م وحىت .ق ١٨٣٠وللمعلومية اللغوية، فإّن العربية األجريتية كانت ما بني 

أي أّن هناك مخسة . م ٢٣٥ سنة حنوضت الفارسية تاريخ دمارها، بينما ُفر  م.ق
  ).نهبجحا أكرب أم ا: (قرناً من الِقَدْم، وكما يقول املثلعشر 
  

 هم ] كرداغ[إّن الغاية من هذه الّدراسة اللغوية التارخيية هو أّن الـ
مصائف (إذن، هم ُكردوا من منطقة أخرى قبل وجودهم يف ). أُبعدوا(أكراد ُكردوا 

وكون أّن . طقة أخرىحسبما جاء عند ابن حوقل، أو من من) األكراد ومشاتيهم
يفّسر لنا  أنْ إذن ميكن . أكثر اللهجات الكردية متّت لألفغانية، وهي األقرب إليها

 – ٥٣٩(أّن الكردة األوىل كانت من أفغانستان أيّام اإلمرباطورية الفارسية اإلمخينية 
، ويف ، أو من منطقة أخرىاليت كانت تضّم أفغانستان يف حكمها) م.ق ٣٣٤

ّن مكان اإلبعاد حيتاج إىل موافقة الّدولة املضيفة، والّدولة املضيفة ُهنا ذلك سهولة أل
وهذا يتماشى أيضًا مع تاريخ كسينيفون . هي نفسها اإلمرباطورية الفارسية اإلمخينية

  .م.ق ٣٥٤ – ٤٣٠اإلغريقي، حيث تاريخ كسينيفون هو 

  
  للمنطقة) األخميني(الحكم الفارسي 

  The Times Concise Atlas Of World History, P. 17: المرجع
  ١٩وأطلس التاريخ العربي اإلسالمي، ص 
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أعطيت الكتاب لتنقيحه وإبداء املالحظات عليه ألخي العّالمة األستاذ يف 
ا  ّ التاريخ القدمي الدكتور مفيد العابد، وفاجأين طالبًا املصدر لكلمة كورداخ بأ

ا موجودة يف كتابه الشهريإلغريقي كسينيفونللمؤرخ ا ّ تاريخ : ، وكل اعتقادي أ
ا يف كتابه  ، ومل أجد كلمة  ]كردي[أي  كورديش،  ]Kurdish[اإلغريق، لكّين وجد

فرجعت إىل القاموس اليوناين القدمي فلم أجد كلمة كورداخ، ّمث رجعت إىل  . كورداخ
ا لكّنها منسوبة إىل ُكّتاب حمدثني، فوجد) األنرتنت(كلمة كورداخ على الشابكة 

ثابرت بالبحث . إّن نفوس الفضالء لتشرئّب إىل معرفة بدايات األشياءٍ : [وكما قيل
دراسات حول األكراد وأسالفهم اخلالديني الشماليني، للمؤرخ [فوجدت يف كتاب 

  :، ما يلي/١٣/، يف الصفحة ]عبدي حاجي. ترمجة د لريخ،. ب
      كسينيفونيسمهيم   ٤-١، ١٧ن املسّمى أناباسيس كسينيفو جاء يف كتاب  [

        وقد جرى تسمية األكراد عند الكتاب اإلغريق فيما بعد  Kapsouxolبـ 
أما  Gordaya ci, Gordueniولدى الرومان  Fopsouviol, Fopsuaiolبـ 

 Carduchi Montes, nFopsvnvn tá kó )Tá بالدهم فتحمل اسم

Kapsouvxia( nFpsnvn, Kapsvovov opoc, Gordaei Montes, 

Cordiaei Montes انظر :Vergleichendes worterb. D. alt. mittlern 
und neueren Geogr. V. Bissh off und moller (Gotha 1829)].  

] كابسوكسول: [من ذلك يتبني أّن االسم املوجود عند كسينيفون اإلغريقي هو
الذين جاؤوا بعد كسينيفون أوردوا امسني آخرين  وليس كورداخ، وأّن الكّتاب اإلغريق
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أي  .فوبسيالول، وكال االمسني خاليان من كلمة كورداخ -٢فوبسوفيول،  - ١: مها
  .أّن كلمة كورداخ ال ميكننا نسبتها لـ كسينيفون

فقد ) م.ق ٦٤(أّما الرومان الذين دخلوا املنطقة يف القرن األول قبل امليالد 
كوردوشي : ، أيGordaei Montes، أو Carduchi Montes: وجدنا
جبال الكوردوخي أو : ، أيأو كورديائي مونتز] أو كوردوخي مونتز[مونتز 

  .جبال كورديائي
  :لذا نستطيع أن نقول

 .م مل يذكر كلمة كورداخ بتاتاً .ق ٤٠٠- ٤٠١أّن كسينيفون يف  -١
 .أّن املؤرخني اإلغريق بعده مل يذكروا كلمة كورداخ أيضاً  -٢
تاريخ بدء )م ٣٩٣-م.ق ٦٤(كورداخ وردت يف احلقبة الرومانية أّن كلمة   -٣

 .الدولة البيزنطية، ومل ترد قبل ذلك
ومع هذا التصحيح، فإّن األمر ال يعّكر صفو دراستنا ألّن أهم ما يف املوضوع 
أّن جغرافية األكراد حىت القرن الثاين عشر امليالدي كانت حمصورة يف إيران ما بني 

وهذه املساحة مجيعها تقع على جبال . اً، وبني زجنان وحلوان غرباً الري ومهدان شرق
  ).يف إيران اليوم(زغروس 

العراق وسوريا ومنابع دجلة والفرات [كما أّن هجرة األكراد لألرض العربية 
  .م ١٦٢٣ –م  ١٥٠٨كانت ما بني )] تركيا(
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 . يكن مصطلح كردستان معروفأطلق العرب اسم أرض األكراد، ومل -١

  
 )١(خريطة تبين مصطلح أرض األكراد

 

                                            
 ).الغشقري(، عن حممود الكاشغري ٥٣ال، ص بفرهاد بري ) ١(
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 .وليس األكراد )١(أول من أطلق مصطلح كردستان هم األتراك السالجقة -٢
أّول خريطة يُذكر فيها كردستان هي للسياسي املشهور شريف باشا  -٣

/ م١٩١٩/الذي رسم خارطة لكردستان الكربى سنة ) م١٩٤٦- ١٨٦٤(
 .)٢(واليت كتبها باللغة الفرنسية) مطالب الشعب الكوردي(رية يف مذكرته الشه

 .، ومل يذكر كردستانمصائف األكراد ومشاتيهم: ابن حوقل مسّاها -٤
، أو جبال يف التاريخ، ُعرف اإلقليم بـ إقليم اجلبال، ومل يرد اسم األكراد -٥

 .فقط إقليم اجلبال. األكراد
/: القاهرة/ر عن مركز ابن خلدون للتنمية يقول دايفيد ماكدويل يف كتاب األكراد الصاد

ّ  إالّ  السكان ليسوا مقصورين فقط على األكراد يف الكثري من هذه املنطقة، بالرغم من أنّ [ م أ
مت إطالق اسم  القرن الثالث عشر امليالديفمنذ بدايات . ميثلون األغلبية الساحقة

يف  بصورة شائعة إالّ ) ردستانك(مل يستخدم اسم على أغلب هذه املنطقة، لكن ) كردستان(
ل األكراد مشاًال وغربًا من خالل عدة هجرات تنقّ  ، بعد أنْ القرن السادس عشر امليالدي

 للداللة على النظام اإلقطاعي الكرديقبائلية إىل هضبة األناضول، وكان املصطلح يستخدم 
على  يظهر إالّ  املصطلح ال وبالرغم من أنّ  - ، ومنذ ذلك احلني )ليظهر أراضي األكراد(

ل أكثر من مصطلح جغرايف كونه يشري إىل ثقافة إنسانية موجودة على ه ميثّ أنّ  خرائط قليلة، إالّ 
  .أصبح مصطلح كردستان يشكل مفهوماً اجتماعياً وسياسياً  - هذه األرض

                                            
أول من استعمل مصطلح كردستان سنجر السلجوقي . ٣٨املرجع نفسه، ص ) ١(

  .ميالدي/ ١٢/يف القرن 
  .٧٧املرجع نفسه، ص ) ٢(
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ومع ذلك فال ترسم خريطة كردستان إال بعد الكثري من اجلدل، ولذلك جند أن 
ليست بيانًا سياسياً، وإمنا توضح أماكن ) اجلغرافية البشرية(اخلريطة الدميغرافية 

  )انتهى. ()١(]جتمعات األكراد
  : وبذلك نرى أن ما جاء عند دافيد ماكدويل يف املوضوع الكردي واسم كردستان

 .ميالدي، بدأ استخدام اسم كردستان ١٣يف القرن  -١
  .ًال إقطاعياً ميالدي أصبحت الكلمة أكثر شيوعاً وحتمل مدلو  ١٦يف القرن  -٢

بعد أن تنقل األكراد مشاًال وغربًا من خالل عدة هجرات قبائلية إىل هضبة 
ا الدينية / ١٦/األناضول، وهذه اهلجرات يف القرن  ميالدي نتوافق مع أسبا
السنية يف / العثمانية، أو احلروب الشيعية / واملذهبية واليت جتلت باحلروب الصفوية 

  .اليت أتينا على ذكرها) م١٦٢٣- ١٥٠٨(ميالدي / ١٦/القرن 
  
  
  
  
  
  

                                            
سعد الدين .مية، تقرير تقدمي ددافيد ماكدويل، األكراد، مركز ابن خلدون للتن) ١(

أما دافيد ماكدويل فهو كاتب مستقل . ١٠، ص ١٩٩٨إبراهيم، القاهرة، 
، وهو مؤلف تقارير مجاعة حقوق األقليات ومتخصص يف شؤون الشرق األوسط

االنتفاضة وما (، فلسطني وإسرائيل )صراع األقليات والفلسطينيني(لبنان / التالية
  .١٩٩١، مطبوعات مجاعة حقوق األقليات )أمة منكرة(، واألكراد )١٩٨٩وراءها 
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 .القرآن الكرمي -
  .الكتاب املقّدس -
 .احلديث الشريف -
امللك األجمد اجلسن ابن امللك الناصر داوود ابن امللك املعّظم عيسى ابن امللك العادل  -

[نسب األيوبيني، من كتابه حممد بن أيوب، ، ]الفوائد اجللية يف الفرائد الناصرية: 
الدكتور صالح الدين املنجد، دار الكتاب اجلديد، بريوت، لبنان، : نشرها وقّدم هلا

  .١، ط١٩٧٨
 .»جوزيف مارتن باچون«إبراهيم فاضل، عن  -
 .إسرائيل ولفنسون، اللغات السامية، دار القلم، بريوت -
 .١٩٧٩التاريخ، دار صادر، بريوت، مل يف ابن األثري، الكا -
معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، مكتب اإلعالم ، ابن فارس -

  .هـ، إيران ١٤٠٤اإلسالمي، 
 .، دار صادر، بريوت، بدون تاريخابن منظور، لسان العرب -
  .س شيفمان، جمتمع أجاريت، دار األجبدية للنشر. ز. أ -
  . ٢صييب، كتاب صورة األرض، دار صادر، بريوت، طأبو القاسم ابن حوقل النّ  -
 .أبو اهلدى الصيادي، الروض البسام ، حتقيق أمحد شومان -
ليبيا قبل االحتالل الربيطاين، أو طرابلس الغرب يف آخر أمحد صدقي الّدجاين ،  -

 . ، املطبعة الفنية احلديثة، القاهرة)م ١٩١١ – ١٨٨٢( الثّاينالعهد العثماين 
 .١٩٨٣، ٢كريا ، عشائر الشام، دار الفكر، طأمحد وصفي ز  -
العربية السياسية  –آرام تريغيفونديان، دراسات استشراقية حول العالقات األرمنية  -

م، ترمجة الدكتور ألكسندر   ١٤ – ٤والعسكرية والتجارية والثقافية بني القرنني 
 .كشيشيان، دار النهج للدراسات والنشر والتوزيع
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 .موس احمليط، القاالفريوز آبادي -
 .٥٥أمني سامي، قصة األكراد يف مشال العراق، ص -
 .، منظمة التحرير، بريوت١٩٦٧ - ١٩٤٨أنيس صايغ، بلدانية فلسطني احملتلة  -
مدينة إيزيس أو التاريخ احلقيقي للعرب، ترمجة فريد جحا، دار البشائر،  بيري روّسي، -

 .١٩٩٦، ١دمشق، ط
 .القضية الكردية ،بله جي شريكو -
عبدي . خ، دراسات حول األكراد وأسالفهم اخلالديني الشماليني، ترمجة دلري . ب -

 .٢٠٠٠، ١ط، حاجي
م(جرنوت فيلهلم، احلوريون  - فاروق إمساعيل، دار . ، ترمجة وتعليق د)تارخيهم وحضار

 .٢٠٠٠، ١جدل، حلب، ط
  .جيمس بريستد، العصور القدمية، بريوت -
- بورسعيد-لشرق األوسط، كلية الرتبيةحامد حممود عيسى العلي، املشكلة الكردية ا -

 .جامعة قناة السويس
املشكلة الكردّية (خالد حممد محد، تكثري األقليات وتقليل األكثرية يف الوطن العريب  -

 .، دار يعرب، دمشق)واألمازيغية
 .١، ط١٩٩٥خلف اجلراد، اليزيدية واليزيديون، دار احلوار، دمشق،  -
اجلماهريية العربية الليبية، ملف خاص  دار احملفوظات التارخيية، طرابلس، - 

 .باملنفيني األكراد
سعد الدين إبراهيم، .تقرير تقدمي د دافيد ماكدويل، األكراد، مؤسسة ابن خلدون، -

 .١٩٩٨القاهرة، 
  .دراسة بدون تاريخ صادرة عن التجمع الوطين للشباب العريب، مكتب الدراسات والبحوث - 
توفيق سليمان، دار : ناظم اجلندي، مراجعة: دوبّون سومري، اآلراميون، تعريب -

 .١األماين، طرطوس، ط
  .، ترمجة غري منشورةديو كاسيوس، تاريخ الرومان - 
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روليغ ڤولڤچانغ، الشعوب واللغات والكتابات، مقالة يف اآلثار السوريّة، جمموعة  -
نسي، دار فو . نايف بّلوز، قّدم هلا وأشرف عليها د. أحباث أثرية، ترمجها د ر عفيف 

 .، ڤيينا١٩٨٠ِڤرست، 
 .١٩٨٥، ٢رينيه دوّسو ، العرب يف سوريا قبل اإلسالم، دار احلداثة، ط -
 ٢٠٠٢سهام دعدوش، تاريخ العرب قبل اإلسالم، دمشق،  - 
 .١سهيل زّكار، املوسوعة الشاملة يف تاريخ احلروب الصليبية، دار الفكر، دمشق، ج -
، ٥دار الفكر، دمشق، طشوقي أبو خليل، أطلس التاريخ العريب اإلسالمي،  - 

٢٠٠٢. 
 ).أ(، إيران، قم، ج )احلكمة املتعالية، يف األسفار العقلية األربعة(صدر الدين الشريازي،  - 
 .، دار كرم بدمشق للطباعة والنشر)شعره –حياته (ضحى عبد العزيز، أمحد شوقي  - 
 –غداد ب: املرحلة اخلامسة، املرشد إىل مواطن اآلثار واحلضارة، طه باقر وفؤاد سفر -

 ).١٩٦٦بغداد (أربيلو 
 ).١٩٧٣بغداد ( ١طه باقر، مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية ج -
عبد اجلليل الطاهر، تقرير سري لدائرة االستخبارات الربيطانية عن العشائر والسياسة،  -

  . ١٩٥٨مطبعة الزهراء، بغداد، 
 .عبد الرزاق احلسين، تاريخ العراق السياسي احلديث -
 .، مطبعة النجاح١٩٣٠سين، موجز تاريخ البلدان العراقية إىل سنة عبد الرزاق احل -
 .عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ العراق احلديث -
 .عبد القادر بن بدران، منادمة األطالل -
جت قبيسي )اجلزائر(عثمان السعدي  - هيئة  ،العرب واألمازيغ، )سوريا(، حممد 

  .٢٠١٠القومية، دمشق،  األحباث
م،  ١٩٧٩-١٢٥٠ عاميمّال، حّي األكراد يف مدينة دمشق بني  عز الدين علي -

 .١٩٩٨، ١، لبنان، طدراسة تارخيية اجتماعية اقتصادية، دار آسو للطباعة والنشر
 .١علي الوردي، حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث، دار الراشد، بريوت، لبنان، ج - 
 .١٩٨٥، )عريب –كردي (ي سيدو كوراين، القاموس الكردي احلديث لع -
  .علي فهمي خشيم، سفر العرب واألمازيغ، بنغازي، ليبيا -
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عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، مؤسسة الرسالة، بريوت،  -
  . ١٩٨٥، ٥ط

 .١٩٩١، ١عيسى اليازجي، مآثر سوريا يف العصر الروماين، دار الفكر، دمشق، ط -
 .٢١٧ – ٢٠٦، ص ص ١٩٩٧، جامعة حلب، فاروق إمساعيل، اللغة اآلرامية القدمية - 
ته رزه فائق اجلاف، كاوا للثقافة : ال، دراسات يف تاريخ الكورد، ترمجةبفرهاد بري  -

  .١، ط١٩٩٨الكردية، لبنان، بريوت، 
فؤاد سفر وحممد علي مصطفى، احلضر مدينة الشمس، وزارة اإلعالم، مديرية اآلثار  -

   .١٩٧٤، ١العاّمة، بغداد، ط
 .١، ط١٩٥٩األكراد من هم؟ وإىل أين؟، دار الفكر، بريوت، كاظم حيدر،  -
، دمشق، ١لينه صالح الدين أبو الذهي، تاريخ وحضارة العرب واإلسالم، ط -

  .٢، ج٢٠١٠
 .القاهرة التارخيية، منشورات مصلحة اآلثارجمموعة مؤلفني،  -
كانون   ٢هـ،  ١٤٢٦ذي احلجة  ٢جمموعة مؤّلفني، سلسلة السادة العلّية النقشبندية،  -

 .م، دمشق ٢٠٠٦ الثّاين
جمموعة من علماء الّتاريخ واآلثار، أضواء جديدة على تاريخ بالد وآثار بالد الشام،  -

 .١٩٨٩، دمشق، ١تعريب قاسم طوير، ط
ة، : حممد ألتوجني، املعجم الذهيب، مادة -  ة اإليرانّي ة الثقافّي ستان، املستشارّي

  .١٩٩٣دمشق، 
من أقدم العصور وحىت اآلن، وضع باللغة  لكرد وكردستانتاريخ اخالصة حممد أمني زكي،  - 

 .١٩٣٦، نقله إىل العربية وعلق عليه األستاذ حممد علي عوين سنة ١٩٣١الكردية سنة 
، القالئد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية، حتقيق حممد أمحد الصاحلي حممد بن طولون -

 .١٩٨٠دمهان، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 
 .١٩٩٤ ،حلب وطريق احلرير ،احلوليات السوريّةجت قبيسي، حممد  -
جت قبيسي، الكنعانيون واآلراميون العرب يف اإل - الرومانية من القرن  مرباطوريّةحممد 

دار  –م واألباطرة العرب الذين حكموا روما، دار طالس / ٣/م وحىت القرن .ق/ ١/
  .٢٠١١، ٢مشأل، دمشق، ط
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جت قبيسي، الوجيز يف -  تاريخ سوريّا والعراق القدمي وعالقتهما مبصر، دار حممد 
   .١٩٩٨مشأل، دمشق، 

جت قبيسي،  -  .اللهجة العربية اآلرامية من السند وحىت أسوان إمرباطوريّةحممد 
جت قبيسي،  - حضارة الُعبيد، حبث مقّدم للمؤمتر الدويل األول لعصور ما قبل حممد 

 .، جامعة القاهرة٢٠١٢ديسمرب / التاريخ يف الوطن العريب، كانون أول 
جت قبيسي،  - حضارة واحدة أم حضارات يف الوطن العريب القدمي، دار مشأل حممد 

  .٢٠٠٨، ١دار طالس، ط –
جت قبيسي، املدلول  -  .٢٠٠٢، دار مشأل، دمشق، ]املفصول واملوصول[حممد 
جت  - ية وحىت قبيسي، مالمح يف فقه اللهجات العربيات من األكادية والكنعانحممد 

 .٢٠٠٠، ٢السبئية والعدنانية، دار مشأل، ط
حممد تيسري بن عزة العظمة، حبث يف أصل آل العظمة وانتشار أسرها يف البالد  -

  .٢٠٠٧العربية، دمشق، 
 .حممد سليمان الطيب، موسوعة القبائل العربية -
  .١، ط١٩٧٤حممد حمفل، تاريخ الرومان، دار غندور، لبنان،  -
، جمموعة مؤّلفني، مجعّية التجديد الثقافّية )ريف تراث األّمةسرقة وحت(مسخ الصورة  -

 .٢٠٠٩البحرين، طباعة دار كيوان، دمشق، / االجتماعّية، املنامة 
 .١٩٧٥مصطفى عبد اهللا بعيو، املشروع الصهيوين لتوطني اليهود يف ليبيا،  -
 /. ٢/سية ، القسم الثاين يف الديار النابل٣مصطفى مراد الدباغ، بالدنا فلسطني، ج -
 .١٩٩٥مفيد العابد، تاريخ اإلغريق، منشورات جامعة دمشق،  -
لد الرابع -  .موريس كروزيه، تاريخ احلضارات العام، ا
عّبودي، معجم احلضارات السامّية، جروس برس، طرابلس، لبنان، . هنري س - 

 .١٩٩١، ٢ط
، ترمجة سيف )م.ق ٣٠٠ – ٣٠٠٠(هورست كلينكل، تاريخ سوريّا السياسي من  - 

 .١، ط١٩٩٨الدين دياب، دار املتنّيب، 
 .ياقوت احلموي، معجم البلدان، القسم الثاين - 
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- Akkadishes Handwörterbuch 
- Brigitte Groneberg, Repertoie Deographique des texts 

Cuneiforme, Band3, (Wies baden, 1980). 
- Chicago Assyrian Dictionary,/M/, Part 1, Volume 10. 
- Corpus – Inscriptionum Semiticarum Pars Secunda – Tomus, 

III – 1926. 
- D.O.Edzard at la., Repertoire Geographique des texts 

Cuneiformes, k Band 1 , (Wiesbalen, 1977).                                                   
- Dictionary origin of the words, Librarie Du Liban, 1985. 
- Edwdrd S.Creasy history of ottoman turkey Beirut 1961. 
- F. Hole, Archaelogical Survey In Southwest Asia, Qaliorient, 

Vol 6, 1980.  
- Gibson J.  C.  L.,  Text  Book Of  Syrian  Semitic  Inscription,  2  

Volumes, Oxford . 
- Gordon Curus H., Ugaritic Text Book, Roma, 1965 
- H. Donner – W. Rollig, Kanaanaische Und Aramaische 

Inschriften, Band III, Wiesbadden, 1969. 
- J.J Finkelstein, Journal of Near Estern studies 21 (1962), p. 77      
- Piote Bienkiwski , "Hurrians" in Dictionary of the Ancient 

Near East. 
- Piote Bienkiwski, "Guti" in Dictionary of the Ancient, Near 

East, (eds) P.Bienkowski and Alan Millard, (lendon, 2000). 
- Rene Cagnat, Cours d'Epigraphie Latine, Quatrieme Edition, 

Paris. 
- Richard Caplice, Introduction To Akkadian, Rome Biblical 

Institute Press, 1984 
- Rostovtzeff.  M,  The  social  and  Economic  History  of  The  

Roman empire, Oxford Second Edition 1957. First Edition 
1926. 

- Simo farpola, nee- Assyrian Toponym's, (Neukirchen-
Vluyn,1970).   

- The Times Concise Atlas Of World History.  
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 .اإلمام الشافعي وانتشار مذهبه: موقع الشيخ حممد األمني على شبكة األنرتنت، حبث - 
  . صالح الدين األيويب: ، موسوعة إلكرتونية، حبث)املوسوعوة احلرة(موقع ويكيبيديا  -
 . ،افتكار البنداري، األكراد شعب تائه ومصري جمهول)بيت املرأة العربية(موقع هلن  -
  .يوسف العظمة ومعركة ميسلون :موقع اكتشف سوريا -
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  الصفحة  

  ٣  من أرضه) املكرود(الّصالة على النّيب املبعد 
  ٤  الكتابمقّدمة 

  ٥  متهيد عن أسلوب الكتاب
  ٩  نقد وتدقيق الكتاب
  ١١  مقّدمة خرائط األكراد

  ١٢  )القبائل الكردية العربية( معجم رضا كّحالة
  ١٥  )مصائف األكراد ومشاتيهم(خريطة ابن حوقل 

  ١٦  بن حوقلتوضيح األمساء الواردة يف خريطة ا
  ١٧  يف املعاجم العربّية] َكَردَ [معاين كلمة 

  ١٩  أكراد –ُكْرْد   –كردي : مصطلح
  ٢٠  كلمة كردي يف املعاجم الكردية

ضياء الدين باشا : معجم اهلدية احلميدية يف اللغة الكردية، ملؤّلفه
  اخلالدي املقدسي

٢٠  

  ٢٠  مالحظات على معىن كلمة كردي
!+    

 ٢٥  

  ٢٥  قصيت مع أهلي وإخواين وأصدقائي وطلبيت األكراد

– ٣٠  
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  ٣٠  الصفوّيون يف إيران وكردهم لألكراد من جبال زاغروس إىل العراق
  ٣٣  األكراد، من أرض اإلسالم إىل أرض اإلسالم

الذي ] حوري لولو، جويت، خالدي، سوباري،: [حممد أمني زكي، وقبائل
  .يّدعي كرديّتها

٣٤  

@+    

 ٣٩  

  ٣٩  مقدمة عن الّتاريخ احلقيقي ألرض ما يسّمى اليوم بكردستان

 ٤٠  
ا جزء من  [احلقبة السومريّة  ّ أرض سومر جنوب العراق اليت يّدعون أ

  )]م.ق ٢٣٤٠ – ٢٩٠٠(كردستان 
٤٠  

  ٤٢  )م.ق ٤٠٠٠ – ٤٩٠٠(حقبة الُعبيد 
 ٢٦٥٠(جغرافّية مملكة إبال تضّم ما يسّمى اليوم بكردستان [حقبة إبال 

  )]م.ق ١٧٥٠ –
٤٤  

  ٤٦  ما هي لغة إبال؟
  ٥٠  )م.ق ٢١٥٩ – ٢٣٤٠(احلقبة األكاديّة 

  ٥٣  )م.ق ٢١١١ – ٢١٥٩(حقبة الغوتيني أو اجلوتيني 
  ٥٣  )م.ق ٢٠٠٣ – ٢١١١(الّثانية احلقبة السومريّة 

  ٥٣  )م.ق ١٥٩٥ – ٢٠٠٣(احلقبة البابلية 
 ٥٥  دولة محورايب العربّية العموريّة

 ٥٥  )منطقة عفرين اليت يّدعون كرديّتها(العربّية العموريّة  دولة ميحاض
 ٥٥  دولة اهليك سوس العربّية العموريّة

  ٥٦  أبو فيس  
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  ٥٧  ]متقاد شزا بن أيب عالء[
  ٥٩  سّلم الزمين لألسرات يف مصرال

  ٥٩  ملّخص دولة محورايب العربّية العموريّة
  ٥٩  ملّخص دولة ميحاض العربّية العموريّة

  ٥٩  ملّخص دولة اهليك سوس العربّية العموريّة
  ٦٠  )م.ق/ ١٤/وحىت القرن  ١٦٩٩(احلقبة احلوريّة 

– ٦٣  
  ٦٣  احلقبة الكاشية

  ٦٤  )امتداد منطقة عفرين اليت يّدعون كرديّتها(ألجريتّية الكنعانّية احلقبة ا
  ٦٥  أمثلة من لغة أجريت

اية القرن : حاشية / مشأل : امليالدي األمساء اجلغرافية ١٩غّري األتراك يف 
  كوباين/ زجنريل، عني العرب 

٧٣  

  ٧٤  )م.ق ١٢٠٠ – ١٦٥٠(احلقبة احلثّية 
  ٧٤  )م.ق ٦٢٦ – ٢٠٠٠(احلقبة اآلشورية  
  ٧٥  )م،ق ١٤٦ – ٢٥٠٠(احلقبة الكنعانّية 

  ٧٦  خريطة الكنعانيني
  ٧٧  )سردينيا(نقش بيت راس 

  ٧٨  وشواهد قبور جزر البليار
[م دمار تدمر ٢٧٢ –م .ق ١٢٠٠(احلقبة اآلرامّية  ومتّثل جغرافّية  ) 

  ]م.ق/ ١٢/كردستان املزعومة يف القرن 
٨١  

  ٨٤  العاصيملك محاة و " زّكور"نقش آفس 
  ٨٧  هل كلمة سوريا كردية أم من العربيات؟
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الّدولة العربّية العموريّة اآلشورية وبالتداخل مع املمالك العربّية اآلرامّية 
  )م.ق ٦١٢- ١٣٩٢(

٨٨  

(مملكة بابل احلديثة[احلكم العريب اآلرامي الكلداين   [٥٣٩-٦١٢ 
  ، وصل امتدادها حّىت يثرب)م.ق

٨٩  

واللغة العربية ) م.ق ٣٣٤-٥٣٩(للمنطقة ) األمخيين(احلكم الفارسي 
  اآلرامية لغة رمسية باإلمرباطورية

٩٠  

  ٩١  )م.ق ٦٤-٣٣٤(احلكم اإلغريقي بقيادة اإلسكندر املقدوين للمنطقة 
  ٩٢  دولة األنباط: حاشية

وبأرض ما ) يف حقبة احلكم الروماين(املمالك العربية اآلرامية املتأّخرة 
  )ردستانك(يُدعى اآلن 

٩٤  

  ٩٤  مملكة ميسان -مملكة حد زاب   - مملكة عربايا 
  ٩٧  جدول أمراء وملوك عربايا

  ٩٩  مملكة تدمر
  ١٠٠  حقبة الّضياع العريب يف التاريخ القدمي

  ١٠٢  خريطة الغساسنة واملناذرة قبيل ظهور اإلسالم
#+    

 ١٠٣  

  ١٠٣  ق مبا يُعرف اليوم بكردستانالعرب قبل اإلسالم يف العرا
  ١٠٣  ديار ربيعة
  ١٠٤  ديار مضر -ديار بكر 

  ١٠٥  م، مبا يُعرف كردستان اليوم ١٩٦الطريق العريب سنة 
  ١٠٦  مالحظة يف مصطلح األكراد
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  ١٠٨  أين العرب يف كردستان اليوم؟
م من مشال العراق يف القرن )العرب(احلمدانيون  / م١٠/، وكرد بين جلد

  )الكردة األوىل(
١٠٨  

م   ١٠٨  سيف الّدولة احلمداين وَكرد العرب من أوطا
  ١١٠  سيف الّدولة احلمداين عند ابن حوقل

  ١١٥  /م١١/األتراك، وكرد العرب ثانيًة من شمال العراق في القرن 
  ١١٥  خلّو األرض ثانيًة بعد احلمدانيني

 ١٢٣  
  ١٢٦  إربيل -عامودا  – كركوك
  ١٢٧  يف األكادية) ١٠-١(األعداد الرئيسية : حاشية

  ١٢٨  سوبارتو
  ١٢٩  عفرين - يعفور  –صربا  – صّبورة

  ١٣٠  ) القابون(إّبني و اآلبون 
  ١٣٣  كوباين + قامشلو 
  ١٣٣  قامشلي

  ١٣٤  م، مبا يُعرف كردستان اليوم ١٩٦الطريق العريب سنة 
  ١٣٥  )كوباين(عني العرب 

  ١٣٦  اخلابور
  ١٣٩  ديريك
  ١٤٠   السليمانية – دهوك

  ١٤١  ري الّزاب األعلى واألدىن
  ١٤٢  ميا فارقني -آمد 
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 ١٤٢  
  ١٤٢  يف اللغة

  ١٤٤  ؟هل بعض األكراد عرب
  ١٤٥   واألكراد العرب..... أكراد فارس 

  ١٤٥  )أمينة سليم(لغتهم ...تارخيهم...تنا األكراد إخو 

 ١٤٦  

  ١٤٨  تاريخ األكراد احلديث
  ١٤٩  القومية الكردية

م الثانية من إيران  توّضع األكراد يف العراق وسوريا وتركيا بعد كرد
  )]الشيعية(بسبب احلروب الصفوية [

١٥٣  

  ١٥٣  )اهلجرة الصغرى(ما قبل احلروب الصفوية العثمانية 
  ١٥٤  )السنية/ الشيعية (العثمانية / اهلجرة الكربى بعد بدء احلروب الصفوية 

  ١٥٤  الكردة الثالثة
  ١٥٥  الفرمانات العثمانية

 ١٥٥  
والقبائل الكردية اليت أمر السلطان سليم بنقلها إىل عفرين : عفرين -١

  اليزيدية -العميقي   –اجلوم : مبوجب فرمانات وهي
١٥٥  

  ١٥٦  واملغرب العريب ،ياليب/ طرابلس الغرب األكراد يف  -٢
  ١٥٦  )ليبيا(إبعاد وكرد قبيلة اهلماوند من أراضي السليمانية وحىت طرابلس 

  ١٦٠  ليبيا/ إىل بنغازي الكرد من إزمري  -٣
من قِبل السلطان ) الكردي(عني العرب، وإقطاعها إلبراهيم باشا  -٤

  العثماين مبوجب فرمان
١٦٠  
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  ١٦٢  أمينة سليمتعليق املؤّلف على حبث األستاذة 
 – م لألكراد   ١٦٤  سّكانه ال يعرتفون بانتسا

  ١٦٧  أهم القبائل الكردية العراقية  - العشائر الكردية
  ١٦٧  أهم القبائل الكردية يف بالد الشام
  ١٦٧  الالن -من القبائل اليت ُكردت من روسيا 

  ١٦٩  اليزيدية –العميقي  –اجلوم 
  ١٧٠  قبيلة الشيخان
  ١٧١  قبيلة أطراف شهر -قبيلة اخللجان  -  قبيلة الكيتكان

  ١٧٢  )آل األيويب(آل األنصاري  - آل قضيب البان ): عائالت كردية(أسر كردية 
  ١٧٣  )بنو الكتخدا(آل أيب بكر 

 – ١٧٤  مقّدمة  

  ١٧٥  سيف الّدولة احلمداين، ّمث األتراك
  ١٧٦  قعودة إىل حّي األكراد يف دمش

مىت سكن األكراد حّي الصاحلية و أُِخَذ جزءاً منه وُمسّي : السؤال املطروح
  ؟)حّي ركن الدين اآلن(حبي األكراد، 

١٧٧  

  ١٧٧  البحث األثري
  ١٧٩  شاهدة قرب الشيخ خالد النقشبندي

  ١٨٣  أبو أّيوب األنصاري  –صالح الدين، ب  –أ : حاشية آل األيويب
  ١٨٣  م ١٢٢٨= هـ  ٦٢٥ركن الدين منكورس اململوكي  األمري - جامع الركنية 

  ١٨٤  جامع سعيد باشا مشدين
  ١٨٤  )م ١٩٢٨ – ١٨٦٤(أول ورود السم حّي األكراد عند عبد القادر بن بدران 

  ١٨٤  يت يف حي األكرادخو نصيحة إل
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  ١٨٥  حّي األكراد اجلديد

 ١٨٥  

 ١٨٧  

 ١٩١  
  ١٩١  العرب أقدم شعوب العامل الذين ورد ذكرهم بنقوش األرض وال زالوا مستمرين

 ١٩١  

 ١٩٣  
  ١٩٥  )على سبيل املثال rوالرسول  uإبراهيم اخلليل ( :حل املشكلة

  ١٩٦  ونسبه العريب )يوسف العظمةالشهيد (آل العظمة  -١
  ١٩٦  ، للمهندس تيسري العظمةحبث يف أصل آل العظمة

  ١٩٨  التعليق
  ١٩٩  )أديب الشيشكلياملرحوم (آل الشيشكلي  -٢

  ١٩٩  وثيقة عروبة آل الشيشكلي
  ٢٠٠  آل العابد -٣

  ٢٠٠  هولو باشا العابد
  ٢٠١  حممد علي بن عزة باشا العابد

  ٢٠١  أمري الشعراء أمحد شوقي -٤
  ٢٠٤  ويبصالح الدين األي -٥

 ٢٠٧  
  ٢٠٨  خريطة الدولة الشدادية

  ٢٠٩  ن هم من بين عقيل و الشدادي
  ٢١١  )العقيلية(مؤّسسي الدولة الشدادية 
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 ٢١٣  
  ٢١٨  امللك األجمد احلسن، حمّقق النسب

  ٢١٩  عليها املرحوم صالح الدين املنجد يف حتقيق الكتاباملخطوطات اليت اعتمد 
  ٢٢٠  السؤال الذي يطرحه العرب السريان
  ٢٢٠  ١٩٦٢قصيت مع إحصاءات األكراد سنة 

 ٢٢٣  

  ٢٢٨  خوف العرب السوريني
  ٢٣٠  رسم بياين ألنواع األكراد

  ٢٣١  ومذاهبهماألكراد  ألديانرسم بياين 
  ٢٣١  ت ظّل العربرسم بياين ملن يتغّطى حت

 ٢٣٣  
  ٢٣٥  وأخرياً نقول
  ٢٣٦  ة األكرادخو نداء إىل اإل

  ٢٣٧  التخّبط الفكري الكردي
  ٢٤٠  الدعوة القومية

 ٢٤٣  
  ٢٤٤  نقش امرؤ القيس 

  ٢٤٥  نقش أّم اجلمال األّول
  ٢٤٥  نقش زبد

  ٢٤٦  نقش حرّان
  ٢٤٦  نقش أّم اجلمال الثّاين

 ٢٤٧  
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 ٢٤٩  
  ٢٥٠  )على سبيل املثال rوالرسول  uإبراهيم اخلليل ( :حل املشكلة

 
 

٢٥٣  

  ٢٥٣  )م.ق ٤٠٠٠ – ٤٩٠٠(حقبة الُعبيد خريطة 
  ٢٥٤  مع مثال عن لغتها) م.ق ١٧٥٠ – ٢٦٥٠(حقبة إبال  خريطة 

  ٢٥٥  مع مثال عن لغتها) م.ق ٢١٥٩ – ٢٣٤٠( خريطة احلقبة األّكاديّة
  ٢٥٦  مع مثال عن لغتها) م.ق ١٥٩٥ – ٢٠٠٣(خريطة احلقبة البابلّية 

  ٢٥٧  مع مثال عن لغتها )م.ق ٦٢٦ – ٢٠٠٠(احلقبة اآلشورية  خريطة 
  ٢٥٨  مع مثال عن لغتها )م،ق ١٤٦ – ٢٥٠٠(احلقبة الكنعانّية  خريطة
  ٢٥٩  مع مثال عن لغتها )م ٢٧٢ –م .ق ١٢٠٠(احلقبة اآلرامّية خريطة 
الّدولة العربّية العموريّة اآلشورية وبالتداخل مع املمالك العربّية خريطة 
  مع مثال عن لغتها )م.ق ٦١٢-١٣٩٢(اآلرامّية 

٢٦٠  

(مملكة بابل احلديثة[كم العريب اآلرامي الكلداين احلخريطة   [٦١٢-
  )املدينة املنّورة(ووصوهلا ملدينة يثرب ) م.ق ٥٣٩

٢٦١  

وقد  )م.ق ٣٣٤-٥٣٩(للمنطقة ) األمخيين(خريطة احلكم الفارسي 
  أخذت اللهجة العربية اآلرامية لغة رمسّية هلا من السند وحىت أسوان 

٢٦٢  

ميسان،  –حد زاب  –عربايا : اآلرامية املتأّخرةاملمالك العربية خريطة 
  وأمثلة عن لغتها

٢٦٣  

  ٢٦٤  الّدولة التدمرية، وأمثلة عن لغتهاخريطة 
) كرك اهللا(خط سري سبطيم سفري وابنه كركّال : خريطة الطريق العريب

  )أرابيكوس(يف املنطقة العربية لذلك ّمسي ] م٢١٧-١٩٤[
٢٦٥  
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  ٢٦٦  بيل ظهور اإلسالمالغساسنة واملناذرة ق ةخريط


  –    

 – –
 

٢٦٧  

  ٢٦٧  اتيهم حسب ابن حوقل، وتقع يف جبال زاغروسخريطة مصائف األكراد ومش
  ٢٦٨  خريطة حتقيق خريطة مصائف األكراد ومشاتيهم وإنزاهلا على خريطة إيران اليوم

خريطة كرد سيف الّدولة بين حبيب إىل بيزنطة، وبين عقيل من بين ربيعة 
  إىل أصقاع أخرى يف الّدولة العّباسّية

٢٦٩  

  ٢٧٠  العثمانية/ راق أثناء احلروب الصفوية خريطة هجرة األكراد إىل الع
  ٢٧١  )شرق القامشلي(خريطة كرد احلسنان من تركستان الشرقية إىل ديريك وما حوهلا 

لألكراد بفرمانات سلطانية، ) اجلغرايف –السّكاين (خريطة التغيري الدميوغرايف 
  ةجبل سنجار، وقونية، واألناضول، إىل عفرين العربي: ونقل األكراد من

٢٧٢  

لألكراد بفرمانات ) اجلغرايف –السّكاين (خريطة التغيري الدميوغرايف 
  )ليبيا(السليمانية إىل طرابلس الغرب : سلطانية، ونقل األكراد من

٢٧٣  

لألكراد بفرمانات ) اجلغرايف –السّكاين (خريطة التغيري الدميوغرايف 
  )ليبيا(إزمري إىل بنغازي : سلطانية، ونقل األكراد من

٢٧٤  

خريطة تبّني مكان عني العرب اليت أقطعها السلطان العثماين لـ إبراهيم 
  يف القرن التاسع عشر امليالدي) الكردي(باشا 

٢٧٥  

خريطة توّضح مكان جبل األكراد يف ريف الالذقية والذي ال يوجد فيه  
  )من أكراد فارس(كردي واحد 

٢٧٦  
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اء على خريطة إيران توقيع األمس(خريطة مصائف األكراد ومشاتيهم 
  مأخوذة من خريطة مدن رجال السلسلة النقشبندية) اليوم

٢٧٧  

  ٢٧٨  خريطة رحالت الشيخ خالد النقشبندي ابتداءً من السليمانية وحىت دمشق
: خمّطط الصاحلية الوارد يف كتاب تاريخ الصاحلية البن طولون، حتقيق

  حممد أمحد دمهان
٢٧٩  

  ٢٨٠  خمطط الصاحليةأمساء األماكن الواردة يف 
  ٢٨١  خريطة سايكس بيكو

 ٢٨٣  
  ٢٨٥  طورا بورا: تفسري اسم
حلوان  –شهر ورد  - شهر زور  –ري  –خيرب  –كويتا : تفسري أمساء

  سيحون وجيحون –
٢٨٦  

  ٢٨٨  النتيجة

 ٢٨٩  

 ٢٩١  

 ٢٩٥  
  ٣١١  املصادر واملراجع العربية

  ٣١٦  املصادر واملراجع األجنبية
  ٣١٧  مواقع إلكرتونية

  ٣١٩  املسرد
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 أستاذ الكنعانية واآلرامية واللهجـات العروبيـة والتاريـخ القديـم فـي: المؤلف
  .١٩٤٠مواليد دمشق . جامعـات حلـب وتشرين والقاهرة سابقاً 

 

تــاريخ األكــراد تــاريٌخ ضــبابّي، ومّمــا زاد الطــين بلّــة، كتابــات الكــردي 
المرحــوم محمـــد أمـــين زكـــي بـــك، حينمـــا أخـــذ أســـماًء مـــن الكتابـــات 

 أسماء قبائل اواعتبره) بفرعيها البابلي واآلشوري(المسمارية األكادية 
وجاء  ].حوري –سوباري  –خالدي  –جوتي  –لولو [ :لألكراد مثل

  .بعده كافة الكتّاب األكراد مّتكئين على هذه المعلومات المغلوطة
وليبّين أّن  ،جاء البحث ليصّحح هذه المعلومات المغلوطة من محمد أمين زكي بك

 هجرة األكراد من الهضبة اإليرانية إلى العراق، وآسيا الصغرى، ثّم الشام كانت ما

، وقتل مئات فرض ، سببها )ميالدية ١٦٢٣ – ١٥٠٨(بين أعوام 
 فدخلالعثمانية،  –فقامت الحروب الصفوية وأكثر األكراد من السّنة،  ،اآلالف
، وبنى سليمان القانوني مخيم هربًا من جور الصفويين )األكادية(ربيل إ األكراد

أرض اإلسالم حسب مفهوم ذلك العصر، السليمانية، وانتقلوا من أرض اإلسالم إلى 
، حتى )عفرين(ثّم ُكردوا وُهّجروا مرة أخرى بموجب فرمانات سلطانية إلى الشام 

صورة  :ريطة ابن حوقل في كتابهخوأهم خريطة التي يتجاهلها البعض، . وصلوا ليبيا
  . على الهضبة اإليرانية) مصائف األكراد ومشاتيهم(بّين األرض، حيث تُ 

رقم  ين، ثّم الملحق/١٦/إلى / ١١/صّفح الكتاب أن يقرأ الصفحات من وننصح مت
خريطة تاريخية، وتحت كّل منها أمثلة عن لغة / ٢٨/على  نيالحاوي/ ٢+١/

وإذا ما شئت ( احسب نقوش األرض الكتابية اآلثارية لبيان عروبته أصحابها
   .آرية/ ، لكّنها ليست كردية )ساميّتها

  ]وكّشاف الشعوباللغة هي مسبار : [حيث
  

  .رجو من إخوتنا األكراد أن نعود للعيش متآخين في وطٍن واحٍد ال َيِضلُّ وال يـَْنسىنو 
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