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شكر وتقدير إىل السادة
اتقدم جبزيل الشكر والتقدير للسادة الذين اعانوني على اخراج الكتاب واذكر منهم:
 - 1إمساعيل شيخ سعيد خضر ،مدير ماء شنطال سابقاً لتزويدي ببعض الصور.
 - 2األستاذ سعيد جردو مطو ،مدير مكتب سنجار للمادة  140من الدستور العراقي.
 - 3احملامي داود جندي سليمان ،عضو مكتب سنجار للمادة  140من الدستور العراقي.
 - 4نوري خلف الياس ،من وجهاء عشرية هبابا.
 - 5خليل حسن عطو ،عضو جملس قضاء شنطال.
 - 6السادة أعضاء مركز روذ زردشت الثقايف واالجتماعي يف شنطال.
 - 9حيدرحجي قاسم املهركاني.
 - 10باكيزا شيخ سعيد لتزويدي ببعض الصور.
 -11شكر خاص للسيد ميسر حجيي صياحل قائممقيام قضياء شننطال وميدير ماليية القضياء
والدكتور خليل مصطفى عثمان معاون عميد كلية االداب جامعة دهوك والدكتور عدنان
زيان فرحان والدكتور سعيد خديدة.
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اإلهداء
إىل من رأيت يف عينيه النبوغ والعلم
إىل من جعلته مثاالً يف العواطف واحللم
إىل من نذر نفسه من أجل اجلميع
دون كلل أو ملل
إىل كل من أراق قطرة عرق يف ساحات العلم
من اجل غد أفضل ومن أجل جيل مبدع
فكان حقاً نرباس ًا يشع النور الذي يستنري منه
طالب العلم يف بلد النهوض وبلد احلضارات
إىل والدي العزيز ووالدتي العزيزة
أهديكم مثرة جهدي هذا
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تقديم ومراجعة:
شنطال او شنطار ،و(سنجار) يف التواريخ العربية االسالمية ،مدينة كوردية عريقة
يرقى تأرخيها اىل عصور موغلية يف القيدم ،ورد ذكرهيا منيذ االف السينني ،وتقيع يف منطقية
اجلزيرة (الفراتية) ،وازدهرت مدينة شنطال يف العصور االسالمية ،ووصلت اىل اوج عظمتهيا
يف عهد االتابكة (1261-1127م) ،الذين جعلوا منها مركيزاً مين مراكيز حكمهيم ،وعنيدما
دخلت شنطال ومدينة املوصل يف دائرة النفوذ العثماني يف حدود سنة  ،1516منحت شأنها
شأن املوصل وضع ًا اداري ًا بدرجة سينجق (ليواء) ،وكيان السينجقان يتبعيان اداريي ًا واليية دييار
بكر ،وتشري الوثائق العثمانية اىل ان شنطال كانت تتبع يف سنة 1527م والية كوردستان.
واالهم من هذا ان العثمانيني عينوا امري امارة بوتان الكوردية بدر بط اول حاكم
هلم على املوصل ،وكذلك احلال بالنسبة لشنطال اذ ان اول اشارة اىل من توىل حكمها من قبل
العثمانيني كان االمري الكوردي امحد بط بن االمري مشس الدين البوتاني.
ان اعتماد العثمانيني على االمراء الكيورد يف حكيم املوصيل وشننطال وضيمن واليية
كوردستان اليت كان مركزها مدينة ديار بكر(آميد) الكورديية ،دلييل عليى كورديية املنطقية،
وعلى ان اغلب سكانها كانوا من الكورد ،فضالً عين النفيوذ السياسيي واالجتمياعي اليذي كيان
يتمتع به الكورد حينذاك.
ان مجيع السالنامات العثمانية تكرر االشارة اىل ان مدينية شننطال كانيت كميا تيدل
اثارهييا مدينيية مزدهييرة سييواء يف زميين االشييوريني او يف العهييود االسييالمية ،حيييث

نييت

السالنامات عدد بيوتها ميا بيني ( )20000و ( )25000اليف بييت ،ويقيول امليصري صيديق
الييدملوجي ( ،)1958-1880ان عييدد سننناش شنننطال سيينة 1075م جتيياوز العشييرين الييف
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نسمة ،كما جتاوز عدد دورها سنة 1294م الي( )25الف دار ،واستناداً على ما حققه توفيق
فكييرت يف مصلفييه املعييروف بييي(تقويم املوصييل) لسيينة  ،1892حيييث ورد اليينت االتييي "ان
تيمورلنك ( )1405-1336مل يبق يف سنجار بيتاً واحداً بعد ان كانيت تتيوي عليى اكثير
من ( )35الف بيت" ،واصبحت مدينة صيغرية خيالل العهيد العثمياني ( ،)1918-1516اذ
ان اخر سالنامة عثمانية لوالية املوصل وهي سالنامة سنة  1912تشري اىل ان شنطال كانت
مدينة صغرية فيها حنو ( )500بيت فقط .وهنا ميكن للباحيث ان يسيتنتم ميدى التيدهور
والتدمري اللذين حال بهذه املدينة الكوردية وبسكانها.
كان االنتماء الديين لاليزيديني الذين يشكلون معظم سكان املنطقة ،املربر حلمالت
االبادة العثمانية بهدف تغيري عقيدتهم ،علماً ان الدولية العثمانيية تصكيد يف سيالناماتها بيأن
ابناء الديانة االيزيدية هم من الكورد من حييث االنتمياء القيومي "يزييدي طائفية سيي قيو
ميتجه كرد" .ويف عهد احلكومات العراقية املتعاقبة ،فأن االنتماء القومي لاليزيديية اصيبح
هاجس تلك احلكومات اليت اخذت تسعى ومنذ تأسيس الدولة العراقية اىل (ترقيق) احلجيم
القومي لاليزيدية واملسلمني الكورد يف املنطقة ،بل والسعي اىل الغاء هويتهم القومية.
كانييت منطقيية اجلزيييرة الفراتييية ومييا تييزال تسييكنها اغلبييية كوردييية سيياحقة ،امييا
العشائر العربية البدوية فقد استقرت يف املنطقة ومبوجب سياسة العثمانيني يف نهايية القيرن
التاسع عشر ،عندما تعزز ميل البيدو العيرب اىل االسيتقرار وامتهيان الزراعية ،ومل يكين قصيد
الدولة العثمانية تعريب املنطقة ،ولكن العملية ادت بالتالي اىل تعزيز الوجود العربي فيها.
ميثل قضاء شنطال احد ابرز االقضية اليت شكلت لواء (حمافظة) املوصيل بعيد تاسييس
الدولة العراقية سنة  1921واحلاق جنوب كوردستان بها يف نهاية سنة  .1925ويقع يف اليركن
الشمالي الغربي من اقليم كوردستان  -العراق جماوراً للحدود العراقية السورية من الغرب.
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متثييل سياسيية التعريييب والرتحيييل يف اقليييم كوردسييتان  -العييراق ،ابييرز الظييواهر
السلبية يف سياسات احلكومات العراقية املتعاقبة جتاه الكورد ،اذ ان تلك احلكوميات مل فيف
ميلها اليدائم اىل تفضييل تواجيد العيرب يف اقلييم كوردسيتان  -العيراق عليى تواجيد الكيورد،
ومتت عمليات التعريب االوىل بشكل سلمي ،اال ان النصيف الثياني مين القيرن العشيرين شيهد
اقسى واخطر مراحل ترحيل وتهجري وتعريب الكورد واراضيهم ،السيما بعد ان فقد الكورد
عوامييل قييوتهم بعييد انتكاسيية الثييورة الكوردييية بشييكل مصقييت يف آذار  ،1975ومتثييل ذلييك
باالستيالء وبيالقوة عليى االراضيي الكورديية ،واقاميت املسيتوطنات العربيية عليهيا وترحييل
الكييورد منهييا ،وانشيياء مايسييمى بييي(احلزام االمييين  -العربييي) حييول املييدن الرئيسييية يف اقليييم
كوردستان ،بهدف تطويقهيا عسيكري ًا وسياسيي ًا واقتصيادي ًا وصيو ًال اىل تغييري الطيابع القيومي
للسكان فيها .وتعد شنطال املدينة والقضاء خري منوذج لتلك السياسة.
اوىل عمليات التعرييب يف قضياء سينجار بيدأت يف بدايية العهيد امللكيي ()1958-1921
ففي دراسة للدكتور نيافع القصياب عين تيوطن القبائيل العربيية يف املنطقية ،اشيار اىل ظهيور اوىل
طالئييع اسييتقرار العشييائر العربييية البدوييية فيهييا كييان يف نهاييية القييرن التاسييع عشيير ،كمييا اقامييت
احلكومة العراقية وبالتعاون ميع العشيائر الرحالية املعنيية بيالتوطني ،عشيرات القيرى واجملمعيات
السكنية يف املثلث املمتد بني تلعفر وشنطال واحلضر ،وعلى الرغم مين ان اهليدف الظياهري مين
عمليات جتميع القرى ،هو العمل على االسراع يف تنميتها وتطويرها ،بيد ان حقيقة اهليدف كيان
يكمن يف اعادة التكوين القومي لسكان املنطقة( .)1وهذا ميا اثبتتيه الوقيائع الالحقية السييما بعيد
انتكاسة الثورة الكوردية اثر اتفاقية اجلزائر بني العراق وايران يف  6آذار .1975
ال عن الدكتور خليل امساعييل حمميد "البعيد القيومي لالسيتيطان الريفيي يف قضياء شننطال" جملية
( )1نق ً
اللش ،العدد ( )15نيسان  ،2001ص.23
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بدأ التفكري بتعريب شنطال وغريها من امليدن واملنياطق الكورديية قوميياً وسياسيياً
وبشييكل ميينظم يف عهييد حكوميية البعييث االوىل ( 8شييبا  18 -تشييرين الثييياني )1963
وحكومات البعث الثانية ( 17متوز  9 - 1968نيسان .)2003
بالنسبة لشنطال ،مل تتوقف محلة التعريب حتى بعد اعالن احلكم اليذاتي لكوردسيتان
 العراق مبوجيب اتفاقيية  11آذار  ،1970فقيد شيهدت املنطقية بعيد االتفاقيية احيداثًا جسيام،واصبحت من البصر الساخنة ومتثل ذلك بقتل قائممقام شنطال (البعثي) يف  3متيوز  1972مين
قبل جمموعة من الفالحني ،اثر مهامجته بقوات من الشرطة لقريتهم ،السيباب واهيية العالقية
هلييا بالسياسيية ،ومييع ان احلييزب الييدميقراطي الكوردسييتاني (البييارتي) اصييدر بيانياً ادان فيييه قتييل
القائممقام ،وطالب بتشكيل جلنة مشرتكة للتحقيق يف احلادث واسبابه ،اال ان البعث رفيض ذليك،
واصدر ما كان يسمى مبجليس قييادة الثيورة حينيذاك ،ويف الييوم نفسيه ،بيانيًا اتهيم فييه عميالء
االستعمار وشركات النفط حبادث مقتل القائممقام(.!!)2
لقد افذت السلطات البعثية من تلك احلادثة حجةً يف مطياردة واعتقيال العشيرات
من اعضاء (البارتي) يف املنطقة لتحجيم دورهم السياسي الفعيال اليذي بيرز بقيوة بعيد 11
آذار  ، 1970ومل تكتف بيذلك فقيط ،بيل اميرت وبعيد اييام قواتهيا العسيكرية بالتقيدم حنيو
شنطال ،فهاجم اللواء ( ) 19من الفرقة الرابعية قيرى املنطقية واحيرق بعضيها ميع بيادرهيا،
وقتل كل من صادفهم فيها وبضمنهم االطفال والشيوي .

( )2للتفاصيل ينظير عليي سي نجاري ،القضيية الكورديية وحيزب البعيث العربيي االشيرتاكي يف العيراق ،جيي1
(دهوك)2006 ،ص48-47
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وبعد اتفاقية اجلزائر املشصومة يف  6آذار  ،1975وتوقف الثيورة الكورديية بشيكل
مصقت قامت السلطات بتدمري االحياء السكنية الكوردية داخيل املدينية كميا قاميت برتحييل
املئات من االسر الشنطالية وصادرت ممتلكاتها وحرمت بعضها حتى من زيارة املنيطقة ،وميا
تزال معظم هذه االسر تعيش يف مدن :املوصل ودهوك واربيل وسواها.
اما بالنسبة للقرى فقد مت تيدمري العشيرات مين القيرى ميع بسياتينها وعييون املياء
فيها ،وقامت بأسكان اهاليها من الفالحني يف ( )11جممعاً سكنياً قسرياً اطلقت عليها امسياء
قومية عربية ذات دالالت تأرخيية مثيل :االنيدلس ،القحطانيية ،البعيث ،الريميوك ،العروبية،
القادسية ،حطني ،الوليد ،العدنانية ،وقامت بطمس امساء ومعامل القرى املهجرة.
بلغ عدد سكان قضاء شنطال سنة  2011حنو  330-320الف نسمة ،اميا مسياحة
القضاء فيقدر بنحو ()2472كيم ،2تتبعهيا حاليي ًا ثيالث نيواحي ،ويف املنطقية حنيو ()112
موقعاً اثرياً .املنطقة بشكل عام تعاني من التخلف االقتصادي واالجتماعي واالهمال املتعمد،
وتشري احصائية غري رمسية اجرتها منظمة خريية سنة  ،)1(2011اىل ان يف القضاء:

احلالة املعاشية يف شنطال
ت

الصنف

 -1عدد االرامل والعوائل بدون معيل

العدد

املالحظات

 1400عائلة

( )1روسيتم شننطال ،،الحني  ،والنا ن ومسيصول املنظمية ايرييية فيرع شننطال ،واملعلوميات تعيود اىل نهايية سيينة
.2011
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 -2االمراض املزمنة واملستعصية

 6000شخت

 -3املعوقون بصورة عامة

 6500معوق

 -4الفقراء تت خط الفقر

 22الف عائلة

 -5عدد االطفال االيتام

 3100يتيم

 -6كبار السن وبدون معيل

 17الف

 -7العاطلون عن العمل (البطالة)

 55الف

 -8االميون والذين ال جييدون القراءة والكتابة

 70الف تقريباً

والبد من االشارة هنا ،انه ونظراً الهمية شنطال املدينة والقضاء جغرافياً وتأرخيياً
وسياسيياً ،فقييد حظيييت اىل االن بيياربع دراسييات اكادمييية غطييت املييدة ميين الفييتح االسييالمي
للمنطقة وحتى سنة  ،1958فضالً عن عشرات الدراسات واملقاالت والكتب.
ان ما مييز هذه الدراسة هو انها االوىل  -على قدر علميي  -لكاتيب كيوردي ايزييدي
شنطال ،،ومع انها تفتقر اىل منهجية واضحة يف الكثري من جوانبها ،اال ان جهد كاتبها السيد
شكر خضر مراد ،يف مجيع مادتهيا وترتيبهيا يبيدو واضيح ًا جيداً ،لقيد اعتميد عليى عشيرات
املصادر واجرى الكيثري مين املقيابالت الشخصيية ،واالهيم مين هيذا وذاك انيه احليق بالكتياب
جمموعة وثائق غري منشورة ،ومع انه مل يوظفها يف ثنايا مواضيع الكتاب ،رمبا النه حصيل
عليها متأخراً ،اال انها تبقى مصدرًا للباحثني يف تاريخ املنطقة.
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لالسييباب اعيياله ،اخييذ مركييز االحبيياث العلمييية والدراسييات الكوردي ية علييى عاتقييه
مراجعة الكتاب وطبعه ،فشنطال وبعد خروجها من فصول االضطهاد القومي واليديين منيذ
 9نيسييان  ،2003حباجيية اىل املزيييد ميين الدراسييات والبحييوث لتلحييق باخواتهييا ميين املييدن
الكوردييية يف دهييوك واربيييل والسييليمانية وكركييوك ،ولتتحقييق امنييية ابنائهييا جبعلييها مركييز
حمافظة كوردية بعد عودتها اىل اقليم كوردستان.
يتمنى املركز للسيد شكر خضر مراد دوام املوفقية ،وان ال يكون هذا الكتياب اخير
نتاجاته بل اوهلا.

أ.د
عبدالفتاح علي البوتاني
مدير املركز
2012/5/2
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تقديم:
طوال عقيود مين اليزمن فرضيت أنظمية عراقيية متعاقبية طوقي ًا مين حدييد عليى
املناطق الكوردستانية من العراق ومن تلك املناطق شنطال اليت نالت من اإلهمال والتهمييش
ال مين
مامل تنله أيية منطقية أخيرى فتسيبب ذليك يف تيأخر املنطقية الييت كانيت تعياني أصي ً
الثالوث املدمر (الفقر  -اجلهل  -املرض).
بعد سقو النظام يف  2003/4/9مشر الشنطاليوش حاهلم حال بقية أبناء العيراق
عن سواعدهم حيذوهم األمل يف اسرتداد ميا سيرق اليزمن مينهم يف سينوات عجياف ....الييوم
حياول أحد أبناءها وهو الباحث شكر خضر مراد مللمية شيذرات مين تياريخ شننطال احليديث
ساعي ًا إىل نقل احلقيقة كميا هيي وتصيحيح الكيثري مين األخطياء الييت وقيع فيهيا الكيثري مين
الكتاب الغرباء عن شنطال وتأرخيها ويهدف الكاتب من نشر كتابه إطالع اآلخرين على جيزء
ميين تيياريخ شنننطال احلييديث إضييافة إىل نشيير الييوعي القييومي الييذي حيياول األعييداء طمسييه
الستقطاع شنطال وإىل األبد من جغرافية إقليم كوردستان ....وما بذليه الباحيث حميل فخير
واعتزاز لنا مجيعاً ألنه وإن كانت املصادر املتعلقة بالفرتة اليت حددها الباحث ملصلفيه قليلية
إال أنه يستقصي حقيقة ايرب من أهله وهو بذلك يقرتب مين قمية احلقيائق إن مل يصيل إىل
ذراها ...أخرياً نتمنى للباحث دوام التقدم والنجاح داعني أبناء شنطال الصيامدة الصيابرة إىل
البحث والتنقيب والتدوين عن كل ما يتعلق بتاريخ مدينتهم لكي يعلم اجلميع بأن شننطال
أسطورة وحقيقة.
اإلعالمي :سعيد جردو مطو
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أن الكتاب الذي بيني أييديكم شننطال خيالل العهيد امللكيي ( )1958-1921منيوذج
للدراسات التارخيية العلمية الرصينة ،عن هيذه املنطقية الكورديية الييت هليا تارخيهيا العرييق
وموقعها اجلغرايف اهلام ومعرفة عشائرها وكافة مكوناتها واألحداث اليت شهدتها.
يتصف هذا الكتاب بغزارة مادته التارخيية العلمية الدقيقة والكيثرية .مميا يسيتدل
على اجلهود الكبرية اليت بذهلا الباحث يف مجعه وتأليفيه فجياء كتابياً جامعياً شيامالً لتوثييق
تاريخ هذه املنطقة حيث أتبع املصلف يف تأليفيه الصيدق واألمانية العلميية يف سيرده للوقيائع
العلمية التارخييية وقيد زيين الكتياب بعيدد كيبري مين الصيور التارخييية النيادرة للشخصييات
الكوردية من صانعي تاريخ هذه املنطقة ففي الكتاب الكثري مما حيتاجيه القيارا املتخصيت
وغري املتخصت عن هذه املنطقة من معلومات تارخيية غزييرة وموثوقية ،راجيني أن يأخيذ
هذا الكتاب مكانه الالئق يف املكتبات العراقية والكوردستانية وبني املصلفات التارخيية .

الدكتور
كارس مراد حلو
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الغاية من تأليف هذا الكتاب :
يف بداية التسعينات من القيرن املنصيرم كنيت طالبياً يف جامعية املوصيل  -كليية
اآلداب  -قسم التاريخ قمت باستعارة الكثري من الكتب من املكتبية املركزيية جلامعية املوصيل
ومكتبة كلية اآلداب املتعلقية بقضياء شننطال ،وليو بشيكل هامشيي وحيول الديانية االيزيديية
وجدت فيها الكثري من املغالطات وتشويه للحقائق التارخيية وإغفال كبري ألميور ذات مسياس
بتلك املنطقة والديانة االيزيدية.
معلومات البعض كانت بعيدة كل البعد عن واقعها ومعلومات البعض اآلخر مبتورة
ومشيوهة كمييا يف كتياب (اليزيييديون يف حاضييرهم وماضييهم) للمييصري عبيد الييرزاق احلسييين
وكتاب (ما هي اليزيديية ومين هيم اليزيديية) للميصري حمميود اجلنيدي وكتياب (اليزيديية)
للمصري سعيد الديوجي وسواها من الكتب.
لقد تدث هصالء وغريهم عن بعض العيادات والتقالييد الييت ال وجيود هليا أصيالً يف
الديانة االيزيدية وال ذكر هلا يف بطون املصيادر التارخييية القدميية واحلديثية منهيا ،أحيدهم
ذكر بيأن االيزيديية فرقية انشيقت عين اإلسيالم وذكير السيائح الرتكيي حمميد ظليي دروييش
املعروف بي"أوليا جليب" أن املرأة االيزيدية تلد بعد أثنا عشرة شهراً وكما يقيول بيأن الكليب
األسود له قدسية لدى الديانة االيزيدية فمن يصدق هذا ؟!.
شوه هصالء وبدوافع دينية متزمتة الديانية االيزيديية وعيادات وتقالييد معتنقيهيا
وحرضوا بكتاباتهم الدولة العثمانية على ابادتهم من خالل احلمالت اليت شنتها خالل املدة
.1918-1585
وقد بلغت خسائر الكورد االيزيديني البشرية خالل تلك احلمالت مئيات اآلالف ميا
عدا األسرى والسبايا الذين قد يتجاوز هذا العدد.
وأثناء تلك احلميالت الظاملية ظهير رجيال أشيداء قياوموا العثميانيني وبيرز دورهيم
خالل هذه احلقبة التارخيية ومن أبرزهم (عيسى أغا أدي دال املهركاني وحمما عفدو اهلبابي
وصفوك مطو دومبلي املسقوري وئوسي دوغو وأبنائيه وعليي أغيا السيموقي وسيليمان شييخ
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كالو وئوسي جمدين اجليلكي والفقري محو شيرو وداود اليداود وصياحل حمميا عفيدو وغريهيم
ميين أبنيياء العشييائر دلكييا وهبابييات ومنييدكان والقييريان وكوركوركييا وجلكييا والدخييية وجيلكييا
وخالتان ومسقورة واحلليقية واجلفرية وهسكان ومهركان وقيجكان والفقراء وجودكا وبلكيا
والدنا وايالتا وعمرا).
لقد رأيت ان األمر يستوجب اإلطالع على كل ما ميكن اإلطيالع علييه مين مراجيع
وأحباث واستقاء معلومات من منيابع تارخييية موثوقية وأجيراء لقياءات ميدانيية ميع رؤسياء
العشييائر وشخصيييات هلييم وزنهييم يف هييذا اجملييال ،كمييا أن احلاجيية دفع يتين لالتصييال بييبعض
األشخاص والتحدث معهم يف بعض احلوادث اليت كان آلبائهم وأجدادهم شأن فيها.
وشعرت أن مثل هذا املوضوع املهم يتطلب والشك املزيد مين االستقصياء واالتصيال
بالعديد من األشخاص املعنيني للوقوف على اآلراء املتعارضة أحياناً.
بدأت بالبحث والتحري يف بطون املراجع التارخيية .ثم أجريت لقاءات ميدانية مع
رؤسيياء العشييائر والعييارفني مميين اعتقييدت بييأنهم أهعييل أن يصخييذ عيينهم واعتمييدت يف مجييع
املعلومات على التحري والتقصي عن ما هو موثوق به تاشي ًا ملا وقيع فييه اليبعض وأضيفت
هذه املعلومات إىل املعلومات املتوفرة لد عي من قَبل ألنين أحد أبناء منطقة جبل شنطال.
ومل ادع جزءاً فيها إال وزرتها وتعرفت على معاملها ولي معرفة بالعدييد مين رؤسياء
عشائرها وشخصياتها كوني عضيو مكتيب شننطال لتنفييذ امليادة ( )140مين دسيتور العيراق
الدائم واملطلع على مجيع نواحي احلياة يف شنطال .وبعد أجراء الفحيت اليدقيق للمعلوميات
والتأكد مين صيحتها بيدأت بتيدوين ميا تيسير ليي مين معلوميات بعييدًا عين املبالغية وخليط
األوراق .والبحث سيكون أكثر اتقاناً خاصة أن املادة والصورة قد توفرت لديع.
مل يكيين القصييد ميين وراء هييذا الكتيياب جتييريح أحييد أو االسيياءة اىل أييية جهيية لكيين
حماولة متواضعة جلعل األمور يف نصابها وفق اعتقادي.
املصلف
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املقدمة :
أن اهلدف من كتابة هذا البحث املتواضع ،هو إلقاء الضوء على األوضاع العامة لقضاء شنطال أبان
العهد امللكي ( )1958-1921وقد تطرقت فيه إىل الطبيعة اجلغرافية ملنطقة شنطال واملراحل اليت مرت
بها عرب تارخيها الطويل ولو بشكل خمتصر وتسمياتها وموقعها ومساحتها ويف حبثي هذا تناولت أوضياعها
اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية واليت تشمل العادات والتقاليد ومعرفة عشائرها وطبقاتها ،كميا حبثيت
يف شييصون التجييارة والزراعيية والصييناعة وحاولييت إلقيياء نظييرة علييى عالقيية القضيياء مييع القييوى األجنبييية
كالسلطات العثمانية ثم الربيطانية وموقف األهالي من القضايا الوطنية والقومية واألحيداث الييت وقعيت
يف قضاء شنطال خالل هذه الفرتة ،ومنها انتفاضات  1925و  1935ومقتل قائممقام قضاء شنطال عيام
 1941وحادثة زرافكي أي شةرى مسوى فامتى عام  1946ودكة خنيسي عام  1946أيضاً وغريها من
األحداث اليت وقعت خالل هذه الفرتة وكذلك حماولة الشيخ عجيل الياور تشكيل إميارة اجلزييرة يف هيذه
املنطقة.
اعتمدت على العديد من املصادر التارخييية املهمية ويف مقيدمتها كتياب (مين أذربيجيان إىل الليش)
للكاتب امحد مال خليل املشخيت ورسالة حممود شيخ سني حسو الريكاني للماجستري "سنجار خيالل العهيد
امللكي" وكتاب (اليزيدية) للكاتب املعروف صديق الدملوجي و (تياريخ العيراق السياسيي) و (تياريخ اليوزارات
العراقية) و (كتاب العراق قدمياً وحديثاً) لعبدالرزاق احلسين ،وكتاب إمساعييل جيول بيك (اليزيديية قيدمياً
وحديثاً) ،وكتابا حممد يونس السيد عبداهلل السيد وهب( ،تاريخ تلعفر قدمياً وحيديثاً) و (أهميية تلعفير يف
ثييورة العييراق الكييربى عييام  ،)1920وكتيياب قحطييان امحييد عبييور التلعفييري (ثييورة تلعفيير عييام 1920
واحلركات الوطنية األخرى يف منطقة اجلزيرة) ،وكتاب زهيري كياظم عبيود (حمليات عين اليزيديية) ،وكتياب
(رحليت إىل مشال العراق) للباحث محيد املطبعيي وخاليد عبيداملنعم العياني يف (موسيوعة العيراق احليديث)
واليدكتور زهييري علييي النحيياس يف رسييالته للييدكتوراه (تياريخ النشييا التجيياري يف املوصييل مييا بييني احلييربني
العامليتني) (.)1939-1919
وكتاب (معاناة الكورد االيزيديني يف ظل احلكومات العراقية  )2003-1921للسيد دلشاد
نعمان فرحان ،وكتاب (مأساة االيزيديني) ،الفرمانات ومحالت االبادة ضد الكيورد االيزييديني عيرب
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التاريخ للدكتور عدنان زيان فرحان وقادر سليم مشو وكذلك مقاالت السادة يونس الياس الببيواتي
وأبو رامي القايدي حول شنطال املنشورة يف جملة (روناهي شنطال العدد) ( )1وكذلك كتاب (بهدينان
وعشائرها) للكاتب بشري سعيد عبدالرمحن وكتاب (احلياة بني الكورد ...تاريخ االيزيديني) للكاتب
جون .س .طيست  ،ترمجة عماد مجييل ميزوري وكتياب (الكيورد االيزييديون يف إقلييم كوردسيتان)
للكاتب عدنان زيان فرحان وكتاب (فيشخابور) للكاتب األب أليبري أبونيا وكتياب (الكيورد يف حمافظية
املوصل) للكاتب خسرو طوراش ،ترمجة وتعليق حازم هاجاني ،إضافة إىل مقاالت الكتاب شكري رشيد
ايريافايي ومروان شيخ حسن الرشكاني وميريزا حسين اليدنائي وقيادر سيليم مشيو وريسيان حسين
جندي وشييخ حجيي مسيو عليي وعليي سينجاري وسيعيد خدييده وخيدر شننطال ،ومقياالت اخيرى
املنشورة يف جملة اللش الفصلية اليت تصدر يف مركز اللش الثقايف واالجتماعي يف دهوك.
وقد حاولت من خالل حبثي هذا الوصول إىل حقائق عن هذه املدينية العريقية "شننطال"
بكافة مكوناتها.
وقد تطرقت إىل الصعوبات اليت واجهين عند قيامي بهذا البحث اليدؤوب ومين أهيم هيذه
الصعوبات قلة املصادر واملراجع اليت تناول البحث بإسهاب عن هذا املوضوع ،كونه موضوعاً هامشياً.
حاولت الوصول إىل ما هو مبتغى الباحثني إال وهو الوقوف على احلقائق التارخيية والرباهني
حول هذا املوضوع وقد كان لقلة املصادر واملراجع قد أعاقين كثرياً مما اضطررت إىل اللجوء عن مواقع
األشخاص املعاصرين لألحداث يف تلك الفرتة وقد كلفين ذلك كثرياً لبعد املسافات بييين وبيني منياطق
سكناهم فقد التقيت بالعديد من األشخاص وابدوا مساعدتهم وعونهم لي مشكورين وقدموا الكثري من
احل قائق التارخيية املهمية ،والييت مل توجيد يف البحيوث والكتيب التارخييية املدونية ومين أهيم املقيابالت
الشخصية مقابليت مع الشيخ قاسم اوصمان حسنوك مواليد  1907يف خانصور ومقيابليت ميع شيفان
شيخ خلف مين موالييد  1929يف طوهبن ومقيابليت ميع السييد حمميا عفيدو خضير اهلبيابي موالييد
 1910يف شنطال ومقابليت مع الفقيري عفيدي ميراد يوسيف موالييد  1916يف كرسيي ومقيابليت ميع
السيد الياس عبداألحد هندو املسيحي موالييد  1927يف شننطال ومقيابليت ميع الفقيري سيبيل جنيدو
مريزو مواليد  1927يف جممع زورافا ومقابليت مع سعدون حمميا بركيات حيسيكى موالييد  1927يف
خانصور وشخصيات كثرية اخرى ذكرت امساؤهم يف قائمة املصادر واملراجع.
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وبعد إجنازي هلذا البحث ال يسعين إال أن أقدم جزيل الشكر والتقدير إىل كافة الشخصييات
الذين مل يبخلوا عليع بإعطاء كل ما احتجته من أخبار ومعلومات وصور إلجناز هذا البحث.
املصلف

التمهيد :نبذة تارخيية وجغرافية عن شنطال
شنطال عرب التاريخ :
كانت شنطال واملناطق احمليطة بها حمط اهتميام البياحثني والرحالية واملستشيرقني
وتعد من أهم مدن اجلزيرة الفراتية وتقع يف القسم الشمالي الغربي من العراق على احلدود
السورية منطقتها منيعة وحصينة جباهلا وعرة حيث كان أهلها الكورد االيزيديون وغريهم
يعتصييمون فيهييا أبييان الغييزوات واالضييطهاد وهييي مدينيية قدمييية يعييود عهييدها إىل العص يور
احلجرية لدور حسونة ( 5200ق .م) وهنياك دالئيل كيثرية تشيري إىل ذليك ومنهيا املنحوتيات
احلجرية مثل األواني احلجرية وآالت احلفر وغريها من مستلزمات احلياة اليت عثر عليها يف
جبل شنطال واليت كانت تستخدم مين قبيل اإلنسيان يف تليك الفيرتة ومدينية شننطال املدينية
الوحيدة يف العراق اليت تشمل على السهل واجلبل والوادي ومتتياز بعذوبية مياههيا واعتيدال
مناخها وكثرة خرياتها ومنذ القدم حيث كانت حمطة السرتاحة املليوك واألميراء عليى ميدى
التاريخ وكان دومياً تتصيارع عليهيا اإلمرباطورييات القدميية كالرومانيية والفارسيية وغريهيا
لألسباب اليت ذكرتها وملوقعها االسرتاتيجي واحلصني.
وكانت شنطال (املدينة) تقع بني نهرين احدهما يسمى (احلتات) وجيري من تيت
السور الروماني ويصب يف الثرثار واآلخر نهر دار العني الذي كان يتجمع من ميياه الينيابيع
الغزيرة واملنحدرة من اجلبل ويشكل نهرًا وجيري باجتاه اجلزيرة أي البادية ويسقي بسياتني
النخيييل والكييروم واحملاصيييل الزراعييية كييالقمح الشييعري والكتييان والسمسييم وكانييت شنننطال
وتديداً اجلبل من املصادر املنتجة واملصدرة الرئيسة يف املنطقة من حماصيل اجليوز والليوز
والتني وذلك ملالئمة املناي مع هذه احملاصيل ويصوبة تربتها.
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وال توجد هناك مصادر تشري إىل أول األقوام اليت بنت هيذه املدينية وأكثير املصيادر
تذكر تاريخ الذين سكنوها ومنذ األلف الثاني قبل امليالد هم امليتانيون ومن ثيم احليثييون
الذين قاموا على عمل اكرب مشروع إروائي يف العامل آنذاك وهو نظام الكهاريز أو القنى وهي
عدة خطو تنحدر من اجلبل إىل أراضي اجلزيرة جنوبياً وعيددها ( )11خيط وكانيت أكيرب
مصدر إروائي إىل جانب النهر لسقي املزروعات.
ويصكد بعض الرحالة أمثال أبن بطوطة وأبن اليزبري وآخيرين أن أول األقيوام الييت
سكنت هذه املدينة هم امليتانيون الذين افذوا منها موقعاً حصيناً وكانيت عاصيمتهم عليى
نهر ايابور يف سوريا حالي ًا ومن ثم متكين األشيوريون مين السييطرة عليهيا وانتزاعيت هيذه
املدينة من أيديهم وجعلوا منها قاعدة حربية أيضاً وذلك ملوقعها اجلغرايف وحصيانتها وكيان
األشيوريون علييى نييزاع دائييم مييع احليثيييني واسييتمرت حييربهم وقتي ًا طييويالً وحتييى سييقو
األشوريني على يد التحالف امليدي  -البابلي عام  612ق.م.
وقعيت شننطال تيت سييطرة الدولية البابلييية وبعيد سيقو هيذه الدولية عليى يييد
الفرس اال ينيني عام  539ق.م أصبحت شنطال تيت سييطرة الفيرس وافيذوها معقيالً
ضد الرومان.
وبعد معاهدة الصلح بينهميا مت التنيازل عين نصييبني وشننطال للروميان مين قبيل
الفرس يف عام  363ق.م ،وكانت احلرب دائرة بني الرومان والفرس حين ًا إىل أن أتيى الفيتح
اإلسالمي ملدينة شنطال صلحاً بعد أن فرضت اجلزية عليى سيكانها عيام  18هجريية 639 /
ميالدية على يد القائد عياض بن غنم يف عهد ايليفية عمير بين ايطياب( ،)1والزال أمسياء
بعييض املنيياطق يف شنننطال تسييميتها مييأخوذة ميين الفارسييية وميين االمسيياء الفارسييية منيياطق
(الوردية) نسبة إىل بنت حاكم شنطال الفارسي وكذلك بهرافه ومريافه بهرم يف مشيال جبيل
شنطال وغريهم من أمساء املناطق.
( )1اهلسيينياني ،موسييى مصييطفى ،سيينجار دراسيية يف تارخيهييا السياسييي واحلضيياري ()1261 -1127م،
دهوك.2005
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ولشنطال شهرة كيبرية يف تعييني حمييط كيرة األرض يف صيحراءها املسيتوية ،إذ كيان
ايليفيية العباسييي عبييداهلل املييأمون عييام 820م قييد أرسييل أوالد (موسييى أبيين شيياكر) الثالثيية
االخصائيني يف علم اهلندسية والفليك واألرصياد إليهيا واجيروا عمليية مسيح حققيوا معهيا إن
حميط كرة األرض ( )24ألف ميل كما قرره األقدمون.
اختريت شنطال كمنطقة للرصد الفلكيي .وحكميت هيذه املدينية الكيثري مين اليدول
واحلكام من أمثال احلمدانيني والعقيليني يف القرن الثالث والرابع اهلجري ومن ثم بدأ حكم
األتابكة يف عام  521هجرية  1127 /ميالديية واسيتمر حكمهيم لشننطال إىل عيام 1229م
وكان عمادالدين الزنكي أول من حكم هذه املدينة وجعل منها إمارة مزدهيرة وضيربت بهيا
العملة وبقايا هذه العميالت موجيودة حليد اآلن ومكتيوب عليهيا آييات قرآنيية وأمسياء املليوك
واألمييراء الييذين حكمييوا هييذه املدينيية يف تلييك الفييرتة وهييي مصيينوعة ميين النحيياس وكييانوا
يتداولونها يف تعامالتهم التجارية مع الدول اجملاورة واهتموا أيضاً بالعمران ومين ثيم اآلثيار
الشاخصة لألتابكيني اليوم هو منارة شنطال وهي مئذنة شنطال يف ذلك الوقيت واسيتخدمت
هذه املنارة الشاهقة آنذاك منربًا للخطيب إضافة إىل مرصد لرصد غزوات األعداء.
ويف عييام 1229م انتهييت سيييطرة األتابكيية وحكييم هييذه املدينيية األيييوبيني بقيييادة
القائد الكوردي صالح الدين األيوبي وأوالده وأصبحت شننطال مين امليدن املهمية حييث كانيت

أختاً إلمارتي املوصل وحلب اليت أسهمت يف صد الغزوات الصليبية عن املنطقية( )1ومين ثيم
حكم املماليك شنطال وانتهيى حكمهيم ميع سيقو شننطال بييد املغيول عيام  660هجريية /
 1261ميالدييية ودمييرت هييذه املدينيية بالكامييل ومت الكييثري ميين سييكانها يف احلمليية املغولييية
الثالثة عندما اسيتوىل عليهيا تيمورلنيك عيام 1393م وبقييت شننطال مسيرح ًا لألحيداث إىل
العهد العثماني الذي سييطر عليهيا منيذ أواخير عيام 1516م وأوائيل 1517م اليذين أكمليوا
مسرية سلب خرياتها وإذالل أهلها وبقيت شنطال حاهلا حال املناطق اليت كانت تيت سييطرة
اإلمرباطورييية العثمانييية آنييذاك وملييدة تتجيياوز أربعيية قييرون وقيياموا حبمييالت ضييد الكييورد
( )1عبداجلبار حممد جرجيس ،دليل املوصل العام (املوصل )1975 :ص.140
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االيزيديني يف شيخان وشنطال وبلغ عدد فرماناتها اثنان وسبعون فرماناً وكان لسيكان جبيل
شنطال النصيب األكرب من تلك احلمالت نذكر تفاصيل بعضها فيما بعد وبقيت شنطال تت
سيطرة الدولة العثمانية حتيى احيتالل بريطانييا للعيراق خيالل احليرب العامليية األوىل عيام
( )1918-1914وتأسيس الدولة العراقية عام 1921م واستقالهلا من الدولة العثمانية(.)2
لقييد أنشييئت الدولية العراقييية منييذ البداييية علييى أسيياس واه ألنهييا جيياءت يف أعقيياب
اقتسييام الييدول االسييتعمارية الكييربى للمنطقيية وجتزئتهييا وإقاميية كيانييات هزيليية فيهييا يسييهل
حكمها والسيطرة على شعوبها ومن ثم نهب خرياتها .وقيد كيان العيراق أحيد هيذه الكيانيات
اهلزيلة اليت ساعدت بريطانيا على إجيادها وعملت على إقامته وحكمه بالتعياون ميع بعيض
العناصر يف البالد.
لقد قام النظام امللكي يف العراق ( )1958-1921عليى أركيان ثالثية هيي السييطرة
الربيطانية والربجوازية الكبرية واإلقطاع .وأصبح هلذه القوى الثالث مصاحل مشرتكة حيميها
النظام القائم ،وال يسمح بإجراء أي تغييري مين شيأنه املسياس بهيا ،وليذلك كيان يقيف بوجيه
احلركة الوطنية اليت متثل مصاحل القوى االجتماعيية الصياعدة يف اجملتميع والييت تسيعى إىل
تقيق أهداف(.)1

( )2اهلسنياني ،املصدر السابق.
( )1ليث عبداحلسن الزبيدي ،ثورة  14متوز  1958يف العراق ،2 ،مكتبة اليقظة العربية ،ص.19
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الطبيعة اجلغرافية:
ميتييد جبييل شنننطال ميين مدينيية تلعفيير شييرق ًا بشييكل أراضييي متموجيية ويتييدرج
باالرتفاع من قرية سينو األثرية وقرية خنس األثرية أيضاً إىل قمية جيل ميريان (االربعيني
رجل) ثم يبدأ باالحندار التدرجيي حنو الغرب إىل احلدود بني العراق وسوريا بطيول حيوالي
( )77كم وبعرض ( )13كيم وارتفاعيه حنيو ( )1463م عين مسيتوى سيطح البحير وجبيل
شنطال هو اجلبل الوحيد يف منطقة اجلزيرة وتيط به الصحراء مين مجييع اجلهيات وقبيل
مئات السنني ورد امسه يف األغاني واملالحم الكوردية وتتمتع شنطال مبوقع جغيرايف مهيم يف
غرب إقليم كوردستان العراق وتقع بني دائرتي عيرض ( )35,9درجية  37,1مشياالً وميير
خط طول  )42,4( 41,3شرقاً قربها.
وقييد أورد بلسيينر ( )M.plessnerبييأن شنننطال خليقيية باالزدهييار حبكييم موقعهييا
اجلغرايف املمتاز وقيامها على منحدر خصب تيط به الصيحراء ،كميا وأشيار بيأن أهيل جبيل
شننننطال ومدينييية شننننطال مييين الكيييورد االيزييييديني ،وأن موقعهيييا اجلغيييرايف (مييين الناحيييية
التضاريسية) أضاف إليها أهمية (زراعية وجتارية) لكونها تستلم مين األمطيار كميية تيرتاوح
بني  450-400ملم سنوياً ،ويضم خمزوناً واسعاً من املياه اجلوفية يقيدر بيأكثر مين ()34
ألف ميرت مكعيب وبالتيالي منتجي ًا للحبيوب الغذائيية والسييما احلنطية والشيعري ،وتكثير فيهيا
العيون املعروفة مثل العيون يف بارا وبريخايى يف كرسي وعني صيوالغ وكانييا عييدو وكانييا
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حيالي وغريها من العييون والينيابيع الييت تكثير يف جبيل شننطال ،حييث أقيام أهيالي اجلبيل

بتشييد قراهم حول هذه العيون والينابيع(.)1

( )1بيان حممد سعيد ،سياسة التعريب يف قضاء سنجار(دهوك  )2010 :ص 14
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املوقع واملساحة:
يقع قضاء شنطال يف الطرف الشمالي الغربي ملركز حمافظة نينوى والواقع يف أقصى
الطرف الغربي إلقليم كوردستان العراق ،وقسم مين قضياء احلضير وقضياء تلعفير يقيع مين
شرقه ومن الغرب أيضاً دولية سيوريا .ويبعيد عين املوصيل بنحيو ( )120كيم وال يبعيد عين
احلدود السورية أكثر من ( )50كم ،وقد أقيمت هذه املدينة على ربوة جبل شنطال وحييط
بها عدد كبري من القرى العامرة وقد ساعد هذا املوقع على أن يكون مفيرتق طيرق القوافيل
التجارية يف السابق ألنها حلقة الوصل ما بني وادي الرافدين وبالد الشام باعتبارهيا منطقية
حدودية وأن شنطال من املدن املهمة يف إقليم اجلزيرة ومسيت باجلزيرة ألنها تقع بني نهري
دجلة والفرات وتنتهي حدودها عند االنبار وحديثة عليى نهير الفيرات وتكرييت عليى نهير
دجلة مشاآل اىل منابع النهريني دجلية والفيراتو وبلغيت مسياحة قضياء شننطال خيالل العهيد

امللكي ()7200كيم 2فيميا بليغ عيدد سيكانها ( )64,685نسيمة حسيب إحصياء عيام 1957
ويشكل الكورد االيزيديني الغالبية من سكانها إىل جانب الكورد املسلمني واملسييحيني واقليية
من العرب.
وشنطال يف الوقت احلاضر قضاء تابع إدارياً حملافظة نينوى ،ويف الوقت نفسه تعترب
من أهم املناطق املتنازع عليها بيني احلكومية املركزيية وحكومية إقلييم كوردسيتان ،وهيي يف
احلقيقة من املناطق املستقطعة من إقليم كوردستان ليذا يطاليب أهليها بإعادتهيا إىل خارطية
كوردستان وفق املادة ( )140من دستور العراقي اجلديد.
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اصل التسمية:
أمييا عيين تسييمية هييذه املدينيية أو املنطقيية بهييذا االسييم فتعييددت الروايييات يف أصييل
التسمية ،بعضهم يقول إن سفينة النيب نوح ملا مرت بهذا اجلبل أثناء الطوفان نطحته فقال
نوح (هذا سن جار علينا) (يقصد اجلبل) ومين املصكيد ال ميكين األخيذ بهيذه التسيمية لعيدة
أسباب:
 - 1عدم وجود مصدر تارخيي يرقى إىل تلك الفرتة ميكن االعتماد عليه.
 - 2عدم وجود ما يصيد بأن النيب نوح كان يتكلم اللغة العربية آنذاك.
والبعض اآلخر يرى بأنه كانت سنجار تسمى يف السابق بي "سنكار" وينقل لنا ياقوت
احلموي يف معجمه عن محيزة األصيفهاني أن سينجار تعرييب "سينكار" ويف الكتابيات املسيمارية
ورد اسم سنجار بهيئة "سنكور" ويف بعض النصيوص األشيورية باسيم (سينكار) وتعيين السيهل
العظيم ويف دائرة املعارف اإلسالمية أن سنجار أسم يطلق على كورة يف الصحراء وعليى سلسيلة
اجلبال اليت ميتد يف مشاهليا جبيل سينجار وقيال أبين بطوطية سينجار كيثرية الفواكيه واألشيجار
والعيون واألنهار مبنية على سطح جبل ،تشبه دمشق يف كثرة أنهارها وبسياتينها .وهنياك مين
يرى إن سنجار تنسب إىل بانيها وهو سنجار بن دعر بن بويب.
وقد اخطأ القزويين عندما ذكر أن تسمية سنجار ترتبط بوالدة سنجر السيلجوقي
ألن والدتييه يف رجييب سيينة (447هييي1055-م) يف حييني ورد اسييم سيينجار لييدى العديييد ميين
املصرخني والبلدانيني الذين توفوا قبل هذا التاريخ بفرتة طويلة.
وقال ابن الكليب (إمنا مسييت سينجار بإسيم بانيهيا سينجار بين دعير) ،بينميا ينقيل
احلموي إن سنجار تعريب شنكار حيث يلفظها الكورد االيزيديني "شنكار أو شننطال" والييت
تعين األرض اجلميلة أو الراية اجلميلة ،بينما يرى األصطخري إن اجلبل ينسب إليها لذلك ال
ميكن اجلزم فيما إذا كانت مدينة سنجار هي اليت منحت أمسهيا للجبيل أم أنهيا أخيذت أمسهيا
مين اجلبييل ويعتقييد بعييض البياحثني إن شيينعار الييواردة يف التييوراة ويف أكثير ميين موقييع هييي
شنطال "سنجار" احلالية كما ورد يف سفر التكوين.
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غييري أن هنيياك العديييد ميين يييرى أن أصييل التسييمية سيينجار كييوردي حيييث يسييموها
شنكاري واليت تفيد معناها "النار اجلميلة" وهناك من يرجع أن أصيل األسيم هيو (زةننَنار)
نسبة إىل اجلبل القريب من شنطال اليذي ييتألأل عنيدما تسيقط علييه أشيعة الشيمس ،وذليك
بسبب وجود املعادن الكثرية يف اجلبل وخاصة احلديد مع أن (ذةنط) يف اللغية الكورديية هيو
الصدأ أو (الزجنار) و (ذةن َطار) هو (الشيء املزجنر) الذي أصابه الصدأ ،وأن الكلمية عربيت إىل
سنجار ،وذلك لعدم وجود لفي (ط) يف اللغية العربيية ،ليذلك تلفي أل (ط) جيمياً وأنقليب

الشييني سيييناً لتقييارب خمرجيهمييا فأصييبح سيينجار( ،)1والشييك ان اصييل تسييمية شنننطال هييي
كوردييية ،عربييت وصييحفت وتغييريت تسييميتها عييرب العصييور ،مثييل الكييثري ميين املييدن والقييرى
الكوردية(.)2

( )1حممود شيخ سني حسو الريكاني ،سنجار خالل العهد امللكيي ( ،)1958-1921رسيالة ماجسيتري غيري
منشورة( ،جامعة املوصل/كلية اآلداب ،)2007 ،ص.9
( )2ميين اجلييدير بالييذكر هنييا ان احلكومتييان السييورية والرتكييية قامتييا بتغيييري امسيياء مجيييع القييرى واملييدن
الكوردية اىل العربية والرتكية كاحدى الوسائل حملاربة احلركة الوطنية الكوردية.
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املواقع األثرية:
تصكد املصادر التارخيية أن بناء شنطال يعود إىل فرتات زمنيية قدميية ليذا جنيد بيأن
هناك العديد من املناطق واملواقع األثرية يف شنطال ،حيث إن يف كيل بقعية مين بقياع اجلبيل
هناك بقايا من احلضارات القدمية وكيثريون هيم أولئيك الرحالية اليذين زاروا هيذه املنطقية
وكتبوا يف مصلفاتهم عن هذه املواقع األثرية وعلى سبيل املثال "الرحالة االنكلييزي جييمس
بكنكهام الذي زار املنطقة" سنة 1816م دخل من سيوريا إىل شننطال عيرب مدينية نصييبني
ليصور مشاهداته حيث قال :عندما تدخل شنطال سوف تواجهك خرائب بياب اييان حييث
الزنكيون قاموا برسم رموزهم يف هذه ايرائب وهم يدفنون وثائق اجلهاد تت باب اييان
وهييذا البيياب يقييع علييى الطريييق
القديم بني املوصل وشننطال وهيو
األقرب إىل شنطال منه إىل املوصيل،
وقييد تهييدم ومل يبييق ميين معاملييه
سييييوى املييييدخل وقييييد اسييييتخدم
العناصييير اآلدميييية واحليوانيييية يف
النقش واليت كانت مسة من مسات
الفيين األتييابكي الييذي مجييع بييني
احدى بواابت السور الروماين يف شنگال
ايصييييائت الفنييييية السييييلجوقية
وبعض العناصر احمللية وذلك الستخدامهم لبناء البالد واالعتماد عليهم وتنفييذ مشياريعهم
العمرانية ،وباب ايان من بقايا خان مت تشييده يف أواسط القرن الثالث عشر امليالدي وكان
يقوم على قاعدة مربعة الشيكل بيأبراج مسيتديرة يف الزواييا وحجيرات مقبيوة وكانيت هيذه
احلجرات تدور حول الصحن ومداخلها تنتهي بعقد وعندما نقرتب من شنطال سوف يالقينا
التل األثري املعروف "طري رةش " يعين التيل األسيود ويقيع هيذا التيل بيني تلعفير وشننطال
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ويشغل من السطح حنو 200م عرضاً و 300م طوالً ومير من جانبه عني من املياء وجييري
طييول السيينة ويعييود إىل فجيير السييالالت أي  3000سيينة ق.م( )1وكييذلك تييل حوشييي ويعييود
تارخيه إىل العصر األكدي و يقع هذا التل يف اجلنوب الشرقي من شنطال .ويف قليب شننطال يف
التشقق الذي حيفر باجلبل التيارخيي نلتقيي بيي (قجيراغ) وديير عياص وغريهيا مين املنياطق
األثرييية باإلضييافة إىل ذلييك سييوف يالقيييك السييور الروميياني الشييهري والييذي بنيياه اإلمرباطيور
الروميياني أوريييانوس يف عييام 136م ،والييذي يبلييغ طييول حميطييه حسييب مييا ذكييره محييد اهلل
املستويف (ت  750هي 1349 -م) اثنتني وثالثني ألف خطوة فهيذا يشيري إىل أن املدينية أكيرب
مما عليه اآلن ،وكان للسور أربعة أبواب من جنوب املدينة ويسمى أحدهما باب املساء واآلخر
باب الشمس والذي يتوسط البابني باب العتيق ومن جهة الشمال باجتياه اجلبيل يسيمى بياب
اجلبل ،ومن ثم السور الثاني الذي هو أقل ارتفاعاً من السور الروماني الذي بناه عمادالدين
الزنكيييييييييي وأيضييييييييي ًا مييييييييين اآلثيييييييييار املوجيييييييييودة مرقيييييييييد السييييييييييدة زينيييييييييب

مرقد السيدة زينب

والذي قام ببنائه والي املوصل بدر الدين لصلص يف عام  657هي 1258 -م وكذلك مين اآلثيار
الشاخصة قبيت األخوين الذي يعتقد بأنهما أوالد اإلمام علي بن أبي طالب ويعتقد اآلخرون
بأنهما من أوالد السيدة زينب عندما أخذوهم سبايا إىل الشام بعيد انتهياء معركية الطيف ويف
( )1القايييدي ،ابييو رامييي ،دراسيية حييول واقييع شنننطال ،جمليية رونيياهي شنننطال العييدد ( ،)1شنننطال ،2010
ص.152
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كل األحوال يعود تاريخ بنائها إىل القرن السادس والسابع اهلجري وهميا شاخصيتان إىل الييوم
على الشارع العام بالقرب من كراج النقليات العام يف شنطال.
وكذلك املوقيع األثيري يف أبيو غزالية وتليول خيرايم عيامود وكهيوف قزلكنيد وديير
عاص وخربة شييخ عبيد القيادر وخربية عيني شيبابيط وقصيركا خيانى وكهيوف طلن ،شيلو
وكذلك أيضاً من اآلثار واملراقد املوجودة يف شنطال (قنربعلي وشيخ أسود ومام هارون) و ن
طوهب وكهف قجراغ وكرسي وكما توجد عدد من الكنيائس املسييحية تعيود إىل األييام األوىل
النتشار املسيحية .
ونعييود إىل السييور الروميياني الييذي يتميييز
ببنائه اجلمييل ومنافيذه الصيخرية وهنياك آثيار
أخيرى تصكيد عليى أن شنننطال مين ميدن العصييور
احلجرييية فاثييار خليييل يف قرييية اجلزيييرة وط نريا
شيكاسيت يف قرية زركا ترجع بعصيورها إىل دور
احلسونة ( 5200ق.م) ويوجيد يف كهيف قجيراغ
طيييرق متشيييعبة وصيييور غريبييية عليييى هيئيييات
خمتلفة متثل احليوانات والطيور ،وكذلك يف طل،
شلو هناك أكثر من  300كهف العديد منها غري
مفتوحة حلد يومنا هذا واملاء جيري عليى شيكل
ساقية خمرتقة هذه الكهوف تسب ًا للحصار املائي
منارة شنگال يف نيسان 1911
والغزوات.
وكذلك هناك آثار يف منطقة قبانى يف طل ،كرسي تعيود إىل عهيد الدولية الكلدانيية
( 539-626ق.م) وكذلك خرائب كطو هكمت وتل آمجة وخرائب قرب قرية بارا ،وأروع ما
يقدمه الفن اإلسالمي يف شنطال املنارة اليت تقع يف حملة تسمى بها وقد شييدت هيذه املنيارة
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يف عهد الدولة األتابكية يف شهر حمرم عام  521هجرية  1127 /ميالديية .وبلغيت شننطال
مكانة عظيمة يف البناء والعمران والتقدم يف عهد األيوبيني(.)1

الفصل االول
االوضاع االدارية والسياسية
لشنطال خالل العهد امللكي
1958 - 1921

( )1شنطال ،،خدر ،شنطال ...أسم و تاريخ ،جملة اللش العدد ( ،15دهوك،) 2001 :
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األوضاع اإلدارية:
من الناحية اإلدارية ومنذ ( )490سنة قيد كانيت شننطال بدرجية قضياء وهيي ميا
تزال قضا ًء يتبع إداري ًا إىل حمافظة نينوى على اليرغم مين أنهيا تبتعيد عين مدينية املوصيل
بنحييو ( )120كييم والواقعيية غييرب نهيير دجليية منطقيية ذات أغلبييية كوردييية (ايزيييديني و
مسلمني) منذ القدم فقد حرصت احلكومات العراقية املتعاقبة على عدم استحداث حمافظة
هناك تتبعها مجيع املدن والقصبات يف املنطقة ألن ذلك يعين زيادة حمافظة كورديية ،وهيذا
األميير يرتتييب عليييه أمييور سياسييية ال تتطييابق مييع مصييلحة وتوجهييات احلكومييات العراقييية
العربية(.)1
خضييعت (شنننطال) للسيييطرة العثمانييية منييذ أواخيير عييام 1516م أو أوائييل عييام
1517م واستمرت تلك السيطرة حتيى تشيرين الثياني عيام 1918م بهزميية اإلمرباطوريية
العثمانية يف احلرب العاملية األوىل ( .)1918-1914ووقعت شنطال تيت سييطرة االحيتالل
الربيطاني ،ومنذ بداية عهد السيطرة العثمانية صارت "شنطال" مركز سنجق عثماني تابع
لوالية ديار بكر .ثم ظهرت يف سجالت العثمانية لعام 1527م بوصفها سنجقاً ضيمن واليية
كوردستان ولكن سرعان ما احلق بوالية ديار بكر مرة أخرى واسيتمرت كيذلك حتيى بدايية
العقد الثامن من ذلك القرن .وبعد سنوات قليلة مت إحلاقها إدارياً ضمن واليية املوصيل الييت
أعيد تشكيلها عام 1864م وكان قضاء شنطال يتكون من شنطال وناحية تلعفر.

( )1دلشاد نعمان فرحان ،معاناة الكورد االيزيديني يف ظل احلكومات العراقية  ،2003 -1921مراجعية
وتقديم د.عبدالفتاح بوتاني( 1 ،دهوك )2008-ص .48
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ظلت شنطال على وضعها اإلداري هذا حتى نهاية عهد السيطرة العثمانية ،وتنفرد سالنامة
والية املوصل العثمانية لعام 1912م باإلشيارة إىل أن القضياء يشيتمل عليى ( )49قريية منهيا ()42
قرية تابعة ملركز قضاء شنطال و ( )7قرى تابعية لناحيية تلعفير واسيتمرت تبعيية تلعفير لشننطال
حتى أواخر عيييام 1917م عندما فصلت عن شنطال وصارت مركز قضاء منفصل منذ مطلع عيام
1918م(.)2
فيما يلي حمالت قصبة شنطال :
 - 1حملة الربج /وهو القسم العلوي من املدينة ويسكن فيها عشرية هبابات العريقة .
 - 2حملة طةلةهى وتسكنها عشرية ايشولية الكوردية املسلمة وقسم من االيزيديني واملسيحيني.
 - 3حملة بةرسهي .
 - 4حملة بربرور وتسكنها عشرية الببوات الكوردية املسلمة التابعة إىل مقام السيت زينيب ويسيكن
معهم بعض البيوت من االيزيدية واملسيحية وقد تولت إليها دوائر الدولة يف السنوات األخرية.
 - 5حملة السراي اكثرهم من ايشولية وبعض املسيحيني .
 - 6حملة بري زكر وهم من ببوات بري زكر (العشرية الكوردية املسلمة) .
 - 7مركز املدينة/تسكنها عشرية خضر ايلف الدقورية وكيجلة وغريها من العشائر.
أمساء القرى والقصبات املوجودة يف قضاء شنطال:
بارا السفلى  -بارا العليا  -كورا مسوقى  -جفرية  -كندالة  -حليقي  -قصركي  -قراج شيفا ره ر  -جمبوريية -
فيدى تاالنى  -كيلى مندو  -خانصور  -غزنة عرنو  -شاميكا  -ماميسا  -كرسي السفلى  -ملك  -كولكيا  -مسيي
هيسرت  -طريف  -أديكا  -قويسى  -نكرى  -علدينا  -كوندى حسن  -راشد  -بيتوني الشرقي  -بيتوني الغربيي-
كري كورى  -بورك  -قنى  -يوسفا  -بكرا  -مجي جفيرا  -قوجيا مجيي  -كيري زركيا  -شيوركا  -خنسيا عيوج -
زيروان  -شنانيك  -كله خان  -كوهبل  -كري عربيا  -زورافيا  -حيردان  -خرانيي  -كركيي حصياري  -حجيل -
برانة  -كين  -هريكو  -دهوال  -بشتكريي  -باخليف  -كرشبك وغريها يف مشال جبل شنطال  ،أميا يف اجلنيوب
( )2د .عبد الفتاح علي البوتاني( ،شنطال يف سالنامات ) والية املوصل  ،1912-1890جملة الليش العيدد
 ،15ص.47
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مهركان  -همدان  -باجسي  -منيلي  -ديلوخان  -تبة  -زيتيوني  -نصيريي  -حيامتي  -كوجيو  -تيل بنيات  -تيل
قصب  -جنعان  -محي  -شكعو  -قزلكند  -كابارا  -قصركي  -زرافكي  -ورديية  -جدالية  -حييالي  -اسيكينية -
خراب بازار  -كرويف  -ارفيع  -امجة  -رمبوسيي  -كيرزرك  -خربيات قيواال  -كونيدى عزيير  -زومياني  -كانييا
عيدو  -كانيا عفدي  -صوالغ  -شهابي  -صباحي  -كري جامع  -زكت خان  -باشوك  -قابوسية  -شيخ خنس
 قرتاي  -ثالثات  -كرقبات واصديرة الشمالي (كورا )  -زيتوني  -اشكفتيان  -باب ايان  -سينو  -ام شيبابيط-عني طالوي  -عني غزال  -عني فتحي  -خنيسي  -قصر حصينيات  -خرايم عيامود  -نعينيعية  -كيوالت -
تل عاكول  -قبة وهيب  -شاروك  -تل يوسفكا  -خيلو(. )1
بعد إمتام السيطرة الربيطانية على والية املوصل عام 1918م سعت اإلدارة الربيطانية إىل
تشديد قبضتها اإلدارية على املناطق األخرى التابعة للوالية املذكورة  ،و يف نهاية تشرين الثاني عام

محو شرو احلاكم السياسي يف شنگال يف الوسط وعلى ميينه االمري امساعيل جول بك وخوري هرمز وعن يساره قائممقام شنگال حسني ابن علي خضر اهلباابت

1919م استكملت اإلدارة الربيطانية سيطرتها اإلداريية عليى املنياطق التابعية لواليية املوصيل وهيي
( )1ئاماد مريزا  ،العشائر االيزيدية وامسياء القيرى االيزيديية يف كوردسيتان العيراق ،جملية الليش العيدد ،6
ص( ،91دهوك .)1996 :
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األقضية (زاخو  -العمادية  -دهوك  -عقرة  -تلعفر  -شنطال) وقد زارها العقييد جلميان ورفيع العليم
الربيطاني فوق دوائرها ،وعني معاوني احلكام السياسيني فيها ومن مظاهر االحيتالل الربيطياني يف
العراق التقرب من العشائر ورؤسائها وقد عني الربيطانيون يف شننطال الفقيري (محيو شيرو)(*) أحيد
رؤساء العشائر يف منطقة شنطال بصيفة حياكم عليى منطقية جبيل شننطال باسيم وكييل احلكومية
بسبب دوره يف احتضان ومساعدة األرمن اهلياربني مين تركييا وسيوريا جيراء امليذابح الدمويية الييت
ارتكبتها الدولة العثمانية حبق املسيحيني واألرمن وأدى إىل جلوء عدد كبري منهم إىل جبل شنطال.
وكان الفقري محو شرو يتلقى أوامره من معياون احلياكم السياسيي يف تلعفير الرائيد
(بروميلو) ويتقاضى راتباً شهرياً من السلطة الربيطانية قيدره " 600روبيية"(( )1الروبيية
تساوي  75فلس ًا) ويف اليوم نفسه الذي عني محو شرو حاكماً على قضاء شنطال عني حسني
علي خضر حمما اهلبابي قائممقاماً لقضاء شنطال براتيب قيدره ( )300روبيية وبعيد وفاتيه
مت تعيني الفقري هسن علي جندو قائممقاماً على قضاء شنطال بينفس الراتيب ،وعيني جنيم
عبداهلل الصباغ (مسيحي من شنطال) كاتباً يف القضاء براتب قدره ( )100روبية.
واستمرت هذه اإلجراءات حلني تشكيل احلكومة الوطنية يف العراق وانتخاب األميري
فيصل ملك ًا للعراق يف  23آب  1921وظهور التقسيمات اإلدارية اجلديدة يف العراق .وحسب
ما يذكر جون .س .طيست ،يف والية املوصل دعيت كل أقلية للتعبري عن رأيها بشأن تنصيب
األمري فيصل على حكم العراق ،وأن البيان االيزيدي املوقع من قبل حيوالي

سيني شخصياً

(*) محو شرو :هو محو بن شرو بن محو بن الوند بن بوزي بن كمال بن شامي بن اسيكندر وهيو باألصيل
من العشرية الدنادية فرع (كشيكوكا) وليد يف قريية زفنكيي  1850يف وسيط جبيل شننطال وأميه بنفشيي
جندو وله من األخوة مراد وشامي .وتزوج محو شرو من بلهي علي الياس مين عشيرية الفقيراء (آل زرو)
وقد اجنبت له أربعة أبناء (درويش وبركات وخديدا وسيدو) وتزوج محو ميرة ثانيية مين غزاليي شييبو
قاسم من عشرية القريانية فخذ حكرر اليت أجنبت له من األبناء (عيدو وإمساعيل ومندو) .وتويف محيو
شرو يف شهر أيلول عام  1933يف قرية جدالة ودفن يف مزار شيبل قاسم يف كرسي.
( )1الطائي ،ذنون يونس حسني ،األوضاع اإلدارية يف املوصل خالل العهد امللكي ( )1958 -1921رسيالة
دكتوراه (املوصل  ،)1988:ص.64-39
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مبا فيهم كل زعماء الكورد االيزيديني ،أفاد بيأنهم يرغبيون أن يكونيوا مين رعاييا بريطانييا
العظمى ،وأنهم سوف لن يقبلوا أبدًا بأن تكمهم حكومة عربية.
وحسب ميا يصكيد عيدد مين املعميرين يف شننطال عين موقيف سيكانها مين ترشييح األميري
فيصل ،كان أكثريية املسيلمني يف قضياء شننطال مين املصييدين هليذا الرتشييح وسيعداء وذليك ألسيباب
دينية لكون األمري من عائلة دينية معروفة احلسب والنسب من أشيراف احلجياز ،السييما وأن عاميل
الدين كان يوظف لصياحل تأيييد األميري فيصيل ليكيون ملكيًا عليى العيراق ،أميا بالنسيبة لاليزييديني
واملسيحيني يف شنطال فكانوا مناهضني لرتشيح األمري فيصل أو خضيوعهم تيت سييطرة حكومية
عربية ،إذ كانوا حيبذون بيأن يكونيوا مين رعاييا الدولية الربيطانيية أو أن تكيون إدارة شيصونهم بييد
احلكومة الربيطانية ،وعلى ما يبدو أنهم بقوا ثابتني على املوقيف اليذي افيذوه يف أثنياء االسيتفتاء
عام ( )1919-1918حول مستقبل املنطقة  ،ورفضوا بأن تكمهم حكومة عربية.
ومبوجب التقرير السري املشار إليه أنفاً فانه لوال مساعي الكولونيل "نولدر" لكان
موقييف أهييالي ناحييية الشييمال التابعيية لقضيياء شنننطال وعييواطفهم العربييية يف الدرجيية األوىل
وتركيا يف الدرجة الثانيية اسيتيا ًء مي ن الفقيري محيو شيرو أحيد رؤسياء جنيوب جبيل شننطال
امليوالي لربيطانييا مهميا يكيين مين أمير ،كانييت نتيجية االسيتفتاء العييام جياء يف بييان املنييدوب
السامي الربيطاني أن فيصل حصل على نسبة  ،%97يف حني أكد تقرير بريطاني أنه حصل
على نسبة ( )%96بعد أن قدم األمري الضمانات لألقليات مقابل قبوله ملكاً عليهم.
ويشري املوظف السياسي الربيطاني يف والية املوصل يف تعليقه على نتائم االستفتاء إىل انيه
"لو منحت حرية افاذ القرار للكورد االيزيديني واملسيحيني والفالحني العيرب لعيربوا عين رأيهيم
احلقيقي املعارض لفرض عربي عليهم" وهذه مل تكن امليرة األوىل الييت أشيارت فيهيا تقيارير بعيض
املوظفني إىل رفض غالبية سكان والية املوصل فرض حكم شيريفي  -عربيي عليهيا  -ففيي اسيتفتاء
أجراء كولونيل ويلسون يف املدة  ،1919-1918أبدى أهالي الوالية املذكورة معارضتهم إلقامة حكم
عربي(.)1
( )1مقابلة مع حمما عبدو خضر اهلبابات ،مواليد  1910شنطال.
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وبعيد ثيورة  1920الثيورة العراقيية ضييد االحيتالل الربيطياني اضيطرت السييلطات
الربيطانيية إىل الشيروع بتشيكيل أول حكومية عراقيية تتيوىل املسيصولية اإلداريية املباشيرة يف
العراق ومع قيام احلكم الوطين يف العراق عام  1921وتولي األمري فيصل مقاليد احلكيم يف
العييراق بييرزت التقسيييمات اإلدارييية وقسييم العييراق إىل ( )14لييواء أي متصييرفية وقسييم لييواء
املوصل إىل ( )7أقضية ومنها قضياء شننطال وكيل قضياء احليق بيه عيددًا مين النيواحي وكيان
قضاء شنطال يتألف من ناحية شنطال (القصبة) وناحية الشمال يف كرسي(.)2
وبيذلك فلييت الكييورد االيزييديني ميين اهليمنيية العثمانيية ومحييالت اإلبييادة وقييرر
االنتداب الربيطاني ورفيع الظليم عينهم وليو مصقتياً ومت تشيكيل إدارة حمليية هليم يف شننطال
إلدارة شصونهم بأنفسهم حتى تشكيل احلكومة الوطنية يف العراق بزعامة األمري فيصيل بين
حسني شريف مكية عيام 1921م حييث قيام املليك فيصيل بزييارة شننطال وبرفقتيه احلياكم
الربيطاني العام يف العيراق وعيدد مين وزرائيه وطليب احلياكم الربيطياني مين رؤسياء عشيائر
الكورد االيزيديني مبايعة امللك فيصل مقابل وعد مبعاملتهم بصورة مميزة مثيل إعفياءهم
من الضرائب والتجنيد اإلجباري واحلفاظ على تقاليدهم واحرتام طقوسهم الدينية وتعيني
موظفني من الكورد الناطقني بلغتهم يف الدوائر احلكومية يف شنطال(.)1
وأصييييبح مييييالك
قضيييياء شنننننطال الييييوظيفي
املتألف مين احلياكم السياسيي
واملعييياون والقاضيييي وكاتيييب
احملكمة وميدير امليال وكاتيب
التحريرات ومرتجم وميأمور
الكمييرك واحملاسييب ومييأمور
( )2عدنان سامي نذير ،دور نواب املوصل يف الربملان العراقي خالل العهيد امللكيي ( )1958-1925رسيالة
دكتوراه (املوصل )1993 :ص.77
( )1علي سنجاري ،الكورد االيزيديون واستمرار سياسة التعريب ،جملة اللش العدد  ،24ص.20
امللك فيصل االول متوجاً على عرش العراق وحوله قادة االنگليز عام 1921
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الربيد والربق واملوظف الصحي وقائد الدرك (الشرطة احمللية) وكاتب البلدية.
وقد أسست السلطات الربيطانية يف شنطال دائرة حياكم شننطال وأقير ميالك هيذه اليدائرة
مساعد احلاكم السياسي يف القضاء مع مساعد احلاكم السياسي الربيطياني ومسياعد عراقيي ورئييس
املوظفني وكاتب كما تأسس اجملليس االستشياري يف قضياء شننطال برئاسية احلياكم السياسيي للقضياء
وزعماء العشيائر يف املنطقية ومهمتيه تقيديم املشيورة العميل عليى حسيم النزاعيات العشيائرية وفيق
العادات واألعراف والقوانني السائدة .وكما فتحت مستوصفاً يف شنطال(.)2
مهما يكن ،جيرت يف  23آب  1921مراسييم تتيويم األميري فيصيل ملكيًا عليى العيراق،
حيث أقيم حفل له حبضور شخصيات ممثلية عين ألويية العيراق كافية ،باسيتثناء ليوائي كركيوك
والسليمانية حيث صوتوا ضد املليك حبجية عيدم اسيتقرار املنطقية بسيبب ثيورة الشييخ حمميود
احلفيييد ،وكييان ضييمن تلييك الشخصيييات األمييري سييعيد بييك أمييري االيزيدييية الييذي مثييل الكييورد
االيزيديني هناك .وعد هذا التتويم بداية العهد امللكي يف العراق.
ويف األول مين تشيرين األول عيام 1921م قيدم املليك فيصيل إىل املوصيل وكيان برفقتييه
مسصولوا الدولة آنذاك ،ابتهم أهالي املوصل بهذه الزيارة حيث أنريت الشيوارع والبييوت باألضيواء،
وذهب امللك إىل قصره "دار الضيافة" املالصق ملتحف املوصل احلالي ،وقدمت إليه الوفود املهنئية،
وبضمنها وفد من قضاء شنطال الذي كيان مصلفياً مين القائممقيام وبعيض الوجهياء مينهم كيل مين

درويييش محييو شييرو وداود الييداود وشيييخ خييدر عتييو القريانييي وعطييو خضيير كهييية(*) اهلبابيياتي
وجاراهلل العيسى (رئيس عشرية البومتيوت) وجبور أغا من أغوات عشرية الباباوات.
يتضح مما سبق أن الفقري محو شرو مل يكن راضياً عن تتويم األميري فيصيل ملكياً
على العراق ،وغري راضٍ للرضوي وايضوع حلكمه ،لذا مل يقيدم إىل املوصيل السيتقبال املليك
وأمنا أرسل أبنه نيابة عنه.
كذلك جيب أالّ ننسى إن وجود داؤد الداود ضمن أعضاء الوفد ،قد دفع حبميو شيرو
إىل رفض املشاركة فييه ،نظيرًا مليا كيان يف تليك الفيرتة مين عيداء عشيائري بينهميا ،رمبيا هيذا
( )2الطائي ،املصدر نفسه ،ص39و64
(*) كهية :وهي كلمة فارسية األصل ،تأتي مبعنى خمتار القرية واألصل كتخدا وقد فففت إىل كهية.
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السبب نفسه أدى إىل وقوف كل واحد منهما على طريف النقييض( )1وعنيد تشيكيل اإلدارة يف
قضاء شنطال كان جمليس قضياء شننطال يتيألف مين ثالثية أعضياء ميوظفني وهيم قائممقيام
والقاضي ومدير املال فضالً عن بعض األعضاء غري املوظفني وكانت هذه الوظائف استشارية
يف القضايا اليت تعرض عليهم املتعلقة بالزراعة والرسوم واألمن العام واملواصالت وغريها .
وقد قامت احلكومة امللكية بتقيديم بعيض اييدمات للقضياء منهيا .يف عيام 1921
فتحييت طريييق املوصييل  -شنننطال ميين قبييل دائييرة اإلشييغال العمومييية وبنيياء دوائيير للحكوميية
ومراكز الشرطة.

ويف
/12نيسيييييييييان1931/
صيييدرت اإلرادة امللكيييية
بنقييييل مركييييز ناحييييية
شنطال من بلدة شننطال

زايرة رئيس الوزراء العراقي ايسني ابشا اهلامشي اىل قضاء شنگال 1937

إىل قرية عني غزال.
ومييييييين الناحيييييييية
الصييحية سييعت رئاسيية
صييحة لييواء املوصييل إىل
توسيييييييييع خييييييييدماتها
الصيييحية فقامي يت عيييام
 1933بإنشيييييييييييييييييياء

مستوصييييف صييييحي يف
شنطال  ،كما نظمت دائرة اإلشيغال يف السينة نفسيها خيرائط بنياء خمفير بيطيري اليذي قيرر
إنشاءها يف قضاء شنطال ويف شبا عام  1937تدارسيت اجلهيات املختصية بتأسييس مشيروع
( )1عييدنان زيان(الييدكتور) ،قييادر سييليم مشييو ،دراسييات يف تيياريخ الكييورد االيزيييديني( ،دهييوك،)2009 ،
ص.30-29
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الكهرباء يف قضاء شنطال بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقيي ياسيني اهليامشي إىل قضياء
شنطال وشرعت دائرة الربيد عام  1937بربط خطو اهلاتف يف شننطال ويف عيام 1938م
مت تأليف فرع مجعية الطريان يف مركز القضاء برئاسة القائممقام امحد االسحاقي وعضوية
مييدير الشييرطة وضييابط التجنيييد يف القضيياء وحممييد شيييت والقييس أفييرام وحسيين يوسييف
وخديده محو شرو وسعيد فتحي ومتت املخابرات الرمسية حول تأليف فرع آخير يف ناحيية
الشمال (كرسي) التابعة للقضاء.

ويف عييييييام  1943صييييييدرت ارادة
ملكية فصيت مركز لتسليم احلنطة يف
شنننطال .ونظيييراً التسييياع منييياطق وجيييود

بناية مدرسة كرسي االبتدائية عام 1949

القطعييات العسييكرية يف املوصييل .وبعييض
االقضييية احلدودييية كييان ميين الضييروري
تأمني االتصال الالسلكي ففي عام 1944

مت نصب حمطة السلكية يف مركيز ناحيية
الشيييمال (كرسيييي) وربطهيييا مبركيييز ليييواء
املوصل .
وقييدمت وزارة الشييصون االجتماعييية
ميين ميزانييية عييام  1945املبييالغ الالزميية
لتشيييييد مستشيييفى يف شننننطال ويف عيييام
 1948زار السيد سيعيد القيزاز متصيرف
لييواء املوصييل آنييذاك قضيياء شنننطال ورأى

بناية مديرية انحية الشمال يف قرية ماميسا مع قشلة الشرطة

املنطقية يعمهيا اجلهيل واألميية أمير بفيتح
عدة مدارس ابتدائية يف بعيض القيرى التابعية للقضياء وهيي القيرى (جدالية وبيارا وكرسيي
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ودهوال وطوهبل) مع املستوصفات الصحية .وكذلك مت تشكيل مأمورية طيابو قضياء شننطال
وربط بها مأمورية ناحية مشال (كرسي) عام  .1949وأمر يف عام  1952بتبليط الطريق
بني قرية سنوني وأم الشيبابيط ،كميا أمير ببنياء دور للميوظفني وإنشياء خميافر للشيرطة يف
طوهب وبارا وكري زركا وأم الشبابيط وعني غزال واسكينية وجدالة.
ويف عام  1954ألغت السيلطات احلكوميية خمفير شيرطة عيني غيزال التيابع ملركيز
القضاء وكذلك خمفر شيرطة كيري زركيا التابعية ملركيز ناحيية الشيمال .ويف عيام  1957مت
افتتاح دائرة للنفوس يف شنطال ويف العام نفسه مت إكمال فتح الطريق بيني شننطال  -كرسيي
(الناحية).
وملا جرى تعديل قانون انتخاب النواب على أساس الدائرة االنتخابية أصبح لقضياء
شنطال نائب يف اجمللس النيابي يف الدورة احلادية عشر عام  1947وهيو مطيو خليف اليياس
اهلبابي ممثالً لقضاء شنطال وهو من الكورد االيزيديني واحد وجهاء شنطال يف ذلك الوقيت.
ويف اليييييييدورة االنتخابيييييييية الثانيييييييية عشييييييير عيييييييام  1948فييييييياز بركيييييييات شييييييييخ

(*)
عضواً يف اجمللس النييابي ،كميا
ناصر
يف هويتييه "هوييية أعضيياء جملييس النييواب" للييدورة االنتخابييية الثانييية عشيير .ويف الييدورات
االنتخابية الثالثة عشير والرابعية عشير وايامسية عشير والسادسية عشير واألخيرية فياز بهيا

(*) بركات شيخ ناصر :ولد يف قرية كرسي عام  1902ووالدته كليي عطيو وهيي أخيت شييخ خيدر عطيو
رئيس القريان .وله من األخوة (خلف وحسن ورشو) وأصبح نائباً يف جملس النواب العراقيي عيام 1948
يف الدورة االنتخابية الثانية عشير حسيب اهلويية املرقمية  144يف  1948/7/6وتيويف عيام  1979يف
قرية كوهبل.
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خضر أبن خدييده محيو شيرو(**) أصيبح عضيواً يف اجملليس النييابي بالتزكيية حتيى سيقو
النظام امللكي يف العراق وقيام اجلمهورية العراقية بعد ثورة 14متوز  1958بقيادة الزعيم
عبدالكريم قاسم(.)1

(**)خضر بن خديده محو شرو :ولد يف قرية (هسنه) يف  1915/7/1ثم انتقل عيام  1921إىل قريية
جدالة ثم قام ببناء قرية أبو خومييه عيام  .1951دخيل اجلييش العراقيي بتياريخ  1936/8/6وهيو
من اوائل الكورد االيزيديني يف جبل شنطال الذين دخلوا اجليش بعد االتفاق الذي مت بني واليده خدييده
محو شرو واحلكومة امللكية آنذاك يف عهد امللك غازي .وقد مت مبوجيب هيذا االتفياق وألول ميرة اخنيرا
الكورد االيزيديني يف اجليش العراقي .وأصبح نائباً يف جملس النواب العراقي بالتزكيية يف اليدورة الرابعية
عشرة حسب اهلوية الصادرة من جملس النواب العراقي املرقمة  43يف  1954/7/28عن ليواء املوصيل
وكما أصبح= نائباً يف جملس النواب العراقي يف الدورات املتتالية حتى عام  1958حسيب هويية الصيادرة
من جملس النواب العراقي بعددها ( )97واملصرخة يف  1958/5/9وكان رئيس اجمللس يف ذلك الوقيت
عبدالوهاب مرجان كما يف اهلوية .وله من األوالد شكر تويف عام  1970وقاسم وشرف وسعيد وإبيراهيم
وتويف خضر خديده محو يف ناحية طرعزير يوم السبت  ،2003/11/15ودفن يف مزار شييخ منيد يف
جدالة .
( )1عدنان سامي نذير ،دور نواب املوصل يف الربملان العراقي خالل العهد امللكي ( ،)1958 -1925رسالة
دكتوراه (املوصل )1993 :ص77.
 – 1لقاء مع الياس حجي بركات ناصر يف كوهبل . 2011/6/17
 – 2لقاء مع خليل مراد بركات ناصر يف كوهبل . 2011/6/17
 – 3لقاء مع ناصر باشا خلف ناصر يف كوهبل . 2011/6/17
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بعييد وفيياة امللييك فيصييل األول يف عييام  1933وتسييلم جنلييه امللييك غييازي احلكييم يف
العراق ،تراجع عن الوعد الذي قطعه والده للكورد االيزيديني مثل إعفياءهم مين الضيرائب
والتجنيييد اإللزامييي فامللييك غييازي وبعييض السياسيييني العييراقيني أرادوا يف 1933/10/20
تغيري نظام التجنيد بنظام جديد تكون ايدمة العسكرية إجبارية اعتقاداً مينهم بيأن ذليك
سيقوي الوحدة الوطنية بني العناصير املتعيددة يف العيراق وسيتتمكن احلكومية مين تنظييم
جيش أكرب حجماً من غري زيادة يف تكاليف اإلعالة وهذا ما كان مييل إلييه أيضياً املستشيارين
الربيطانيني للحكومة وفعالً صيدر قيانون ايدمية الوطنيية يف مطليع عيام  1934وصيدرت
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اإلرادة امللكية بضرورة العمل بالقانون املذكور يف  12حزيران  1935علم ًا بأن احلكومية مل
تتجاهل احتمال مقاومة سكان العراق املتعدد العناصر من تطبيق هذا القانون وفعالً قوبيل
تطبيقها مبعارضة شديدة وخاصة يف القرنة يف جنوب العيراق ويف منطقية شننطال يف مشيال
العراق.

وبسييبب املوقييف املعييارض لييبعض عشييائر منطقيية شنننطال شيينت احلكوميية محليية

عسييكرية ضييدهم عييام  1935وكانييت احلمليية قاسييية قتييل فيهييا عييدد كييبري ميين املييواطنني
األبرياء وقصف قراهم وحرقت ودمرت العديد منها وقد تصدى االيزيديون للحملة ببسيالة
ولكن لعدم تكافص القوة بني الطرفني من حيث العدة والعيدد مل ييتمكن املقياومون الصيمود
لفييرتة طويليية وسيييطرت القييوات احلكومييية علييى منطقيية شنننطال (التفاصيييل يف انتفاضيية
االيزيييديني عييام  )1935وبعييد أن اخنيير االيزيييديني يف اجليييش ،وميين ثييم شيييئ ًا فشيييئاً
اضطروا للتخليي عين لباسيهم القيومي الكيوردي التقلييدي وارتيداء اللبياس العربيي الكوفيية
والعقال وكان هذا بداية التعريب للكورد االيزيديني يف شنطال.
وبعد وفاة امللك غازي حبادث السيارة يف الطريق ما بني قصر الزهيور وقصير احلارثيية
يف ليلة /4-3نيسان 1939/وفشل احلركة اليت قام بها رشيد عالي الطيالني "ثورة ميايس" عيام
 1941بتأييييد ميين بعييض الضييبا القييوميني العييرب وعييودة الربيطييانيني للسيييطرة علييى إدارة
العييراق أثنياء احلييرب العاملييية الثانييية ( ،)1945-1939طييرأ تسيين نسيييب علييى أوضيياع الكييورد
االيزيديني ومت إعفاءهم من أداء خدمة العلم "ايدمة العسكرية" ودفيع الضيرائب وغريهيا مين
االمتيازات اليت سيبق أن متتعيوا بهيا بعيد انتهياء احلكيم العثمياني ومت تعييني قائممقيامني كيورد
مسلمني لقضاء شنطال وموظفني كورد يف جهاز الشرطة وغريها وكان جملس قضياء شننطال عيام
 1943يتكون من سعيد الفتحي املوصلي وأمني عبدالرمحن خضر ايلف وسعيد أمني املوصلي
وعطو علي خضر حمما اهلبابي ويوسف مالو (مسيحي من شنطال) وحاج امحدو وعلي إمساعييل
وجرجيس حنا من وجهاء املسيحيني يف شننطال وحياج طيه حسين ومحيا قاسيكي اهلبيابي .وكميا
شق بعض الطرق وحفر اآلبار االرتوازية وغريهيا مين اييدمات البسييطة وبقييت شننطال حتيى
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يومنييا هييذا حمروميية ميين املشيياريع االقتصييادية احليوييية صييناعية أكانييت أم زراعييية أروائييية
واملزارعون يعتمدون على األمطار فقط يف زراعتهم أو حفر بعض اآلبار السطحية املتواضعة(.)1

قائمة بأمساء قائممقامو قضاء شنطال خالل العهد امللكي
()1958-1921
ت

القائممقام

املواليد

تاريخ املباشرة

تاريخ االنفكاك

1

يوسف منرود رسام

1891

1921

1922

2

إبراهيم بكر أفندي

1868

1922

1926

1891

1926

1929

1900

1929

1931

1878

1931

1934

1934

1936

1895

1936

1937

1897

1937

1940

1907

1940

1941

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

يوسف منرود رسام
سليمان أفندي جويدة
مجيل أفندي عبدالكريم
جالل الدين خالد
مكي صدقي الشربتجي
امحد االسحاقي
طاهر القيسي
يونس عبداهلل
مردان حممد تقي
محزة شاه سوار

1941
1891

1941

1890

1942

قتل يف نفس السنة
1942
1943

( )1علي شنطال ،،املصدر السابق ،ص21-20
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

بشري توفيق حديد
داود سلمان
امحد االتروشي

1910

1943

1945

1900

1945

1946

1946

1947

1947

1948

1948

1950

1911

1950

1952

1912

1952

1953

1953

1954

1954

1956

1956

1957

1957

1958

1917

حممود حبيب البكري
عبد القادر بابان
عارف فاتح الطالباني
إمساعيل حقي رسول
عمر مريان
برهان الدين أسعد بكر

1912

امحد عبد الوهاب
جميد بك

مدراء بلدية شنطال خالل العهد امللكي
ت
1
2
3
4
5

58

االسم
احلاج عبداهلل احلاج حممد الصائغ
سعيد امني عبداهلل الصائغ
فتحي عبداهلل عبدالرحيم
علي حممود عبدو خضر ايلف
شيخ سعيد خضر جندي

تاريخ املباشرة
1928

تاريخ االنفكاك
1930

1930

1952

1952

1957

1957

1958

1958

1969
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قائممقام قضاء شنطال عمر مريان يف الوسط وعلى ميينه ضابط طيار بريطاني واحلاج
رسول مدير ناحية شنطال وشيخ سعيد وعلى يساره كاتب ترير القائممقامية وسيدو
محو شرو وجاسو قاسم املندكاني عام 1952

موقف قضاء شنطال من القوى األجنبية:
 -1من الدولة العثمانية:
خضييعت شنننطال للسيييطرة العثمانييية منييذ أواخيير عييام 1516م أو بداييية عييام
1517م ،واسييتمرت تلييك السييطرة حتييى تشييرين الثيياني عييام  1918عنييدما وقعييت تييت
االحتالل الربيطاني .ومنذ بداية عهد السييطرة العثمانيية صيارت "شننطال" مركيز سينجق
"لييواء" عثميياني تييابع لوالييية ديييار بكيير .ثييم ظهييرت يف السييجالت العثمانييية لعييام 1527م
بوصفها سنجقاً ضمن والية كوردستان ،ولكن سرعان ما أحلق بوالية دييار بكير ميرة أخيرى
واستمرت كذلك حتيى النصيف الثياني مين القيرن التاسيع عشير عنيدما صيارت قضيا ًء تابعي ًا
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لسنجق دير الزور منذ بداية العقد الثامن مين ذليك القيرن وبعيد سينوات قليلية مت إحلاقهيا
إداري ي ًا بسيينجق املوصييل ضييمن والييية املوصييل اليييت أعيييدت تشييكيلها عييام 1870م ،وظلييت
"شنطال" على وضعها اإلداري هذا حتى نهاية عهد السيطرة العثمانية( ،)1وهذه تعيد أطيول
فرتة خضع فيها العراق للسيطرة واالحيتالل األجينيب طيلية تارخييه القيديم واحليديث وقيد
عانى العراقيون بصورة عامة ومنطقة شنطال بصورة خاصة من الظلم والقهر ،وقد تميل
الكورد االيزيديون يف منطقة شنطال يف هيذه الفيرتة أنيواع املعانياة واالضيطهاد وأسيباب ذليك
عديدة منها امتناعهم عن نشر ما تويه كتبهم الدينية األمر الذي خييرجهم بنظير حكيام
العثمانيني عن حرمة "أهيل الكتياب" ومتسيكهم الشيديد حبيريتهم واسيتقالهلم( )2ورفضيهم
ايضوع لقوانني التجنيد اإللزامي أبان العهد العثماني والذي كان سبباً رئيساً يف شين الكيثري
من احلمالت العسيكرية والفرمانيات العثمانيية ضيد معتقيداتهم الدينيية ،إذ أنهيم يعتقيدون
خبروج الشخت الذي يلتحق بالعسكرية عن دينه ألنيه يضيطر إىل ليبس األزرق وإىل أكيل ميا
هو حمرم عليه وغريها من األسباب( ،)1مما دفع حكام األتراك العثمانيني والقبائل الكوردية
احمليطيية بهييم إىل اسييتباحة سييكناهم( )2فكانييت نتيجيية تلييك املييذابح واالضييطهادات بييدأت يف
سنوات 1585م قام بها علي سيدي بك ومحلة نصوح باشا عام 1607م ومحلة امللك امحد
باشا عام 1638م ومحلية مصيطفى باشيا الفيرياوي عيام 1655م ومحلية كيابالن باشيا عيام
1674م ومحليية حسيين باشييا عييام 1715م ومحل ية سييليمان باشييا ابييو ليليية عييام 1753م
ومحييالت حكييام املوصييل اجلليليييني أعييوام 1766م و 1767م و  1773و  1779و 1791
ومحلة عبداهلل بيك خربندة عام 1794م ومحلة حمميد باشيا اجلليليي عيام  1801ومحلية
علي باشا عام  1802ومحلة نعمان باشا اجلليليي عيام  1807و  1808ومحلية امحيد بيك
( )1الدكتور عبد الفتاح علي البوتاني ،شنطال يف سالنامات واليية املوصيل ( ،)1921-1890جملية الليش
العدد (( )15دهوك  )2001 :ص.47
( )2إمساعيل جول بك ،اليزيدية قدمياً وحديثاً ،املطبعة األمريكانية (بريوت )1949 :ص.9
( )1خالد عبد املنعم العاني ،موسوعة العراق احلديث( ،بغداد )1977 :ص.1005
( )2جول بك ،املصدر السابق ،ص.9
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أفندي املوصلي عام  1809ومحلة حاف باشا عيام  1837ومحلية عمير شيريف باشيا عيام
 1844ومحلة طيار باشا عام  1847ومحلة أييوب باشيا عيام  1891ومحلية الفرييق عمير
وهيب باشا عام  1892ومحلة بكر باشا عام  1894ومحلة حممود فائز أفندي عام 1910
واليت اطلقت عليها محلة زكي بك وآخرها محلة قادها احلاج إبراهيم بك عام .)3( 1918

نبذة عن بعض احلمالت العثمانية على جبل شنطال:
محلة سليمان باشا عام :1753
يف أيييام عميير أغييا ميين عشييرية عمييرا املوجييودة اآلن يف شنننطال وإمييارة بييداغ بييك علييى
االيزيدييية ،ورئاسيية ولييي حممييود علييى مهركييان ،ومنييدي مييوس علييى مسوقيية وقييريان ومجيييع
االيزيدية الرحالة مين هسيكان وبلكيان وغريهيم حضير "سيليمان باشيا" ومعيه عسياكر كيثرية
تزيد على سة طوابري ونفري عام ال حيصى له عدد سنة 1753م ونزل مبحل أو تلة يسمى
"كرى كورى" قريبياً مين شيرف اليدين ومليا شيعر بيه االيزيديية انسيحبوا واختفيوا يف الكهيوف
واملغارات وبقوا خمتفني حنو مثانيية أييام فأرسيل سيليمان باشيا قائيد العسيكر إىل عشيرية عميرا
وبيت خالتا وااليزيدية وهم حنو ألف بيت وكان حملهم يبعد عنه ساعة واحدة يدعوهم على
أن يعرضوا دخالتهم علييه عليى أن حيضيروا هيم وأوالدهيم ونسياءهم ومجييع أميواهلم مقابيل
العفو عنهم فقبل االيزيدية ذلك مضطرين ولكنهم طوقوا باجلنود وجردوا من أسلحتهم بعد
تطمييينهم ،ليتعرضييوا أثنيياء الليييل إىل عملييية إبييادة مل ييينم منهييا إال بعييض األشييخاص وذلييك
باستثناء النساء الالتي تعرضن للسيب.
محلة امحد بك عام :1884
( )3عدنان زيان فرحان ،الكورد االيزيديون يف إقليم كوردستان (السليمانية.)2004 :
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يف عام  1884عني على قضاء شنطال قائممقاماً امسه (امحد بيك) مجيع يف نفسيه
أعمال القبح والسوء فقد كان لص ًا يقطع الطيرق أكثير منيه موظيف دولية فأسياء العميل ميع
االيزيدية وحيرض بعضيهم عليى اليبعض وأوقيع بيينهم فتنية وكيان ينهيب ويسيلب ويقتيل،
فخافييه االيزيدييية واتفييق مييع زعيييم اجلبييل "صييفوك باشييا" وأوقييع بأهييالي قرييية علييدينا
وشردهم وقتل كبريهم "حسني بكر" غدراً وهو يف طريقه معه إىل صيفوك .ونهيب قطيعياً
من الغنم ألهل قرية مهركان وقتل راعيهم فاسرتجعه املهركانيون منه.
وكان يستحصل الضرائب عشر أمثاهلا ومل يدخل خزينة الدولة فلس ًا واحيداً منهيا.
ذهب إىل قرية مهركان ونصب خيامه على قرب من البئير اليذي يسيتقي منيه أهيل القريية،
فأتاه كبري القرية عيسى أغا وأبيوه حسيو أغيا أن يرفيع خياميه مين طرييق النسياء إىل البئير
خوف ي ًا ميين الفتنيية وتعهييد لييه بييثالثني كيس ي ًا ميين الييدراهم ،فييأمر بييالقبض عليهمييا فهيياج
املهركانيون وماجوا وحاصيروه وقتليوه هيو وعشيرة أنفيار مين اليدرك وضيابط ًا هليم ونهبيوا
أسلحتهم وخيوهلم وخيامهم.
وبعد مقتل امحد بك حضر أمري االآلي العسكري "عمر بك" مع قيوة ضيخمة مين
دير الزور مع مدفعني ونفري عام من طور العابدين ونيزل يف شننطال وأحضير عيسيى أغيا
كبري مهركان باألمان وقتله ،وأعطى أماناً لوجوه مهركان وأحضيرهم وقتليهم ،وأعطيى أماني ًا
إىل رئيس علدينا "مراد هسو" مع مجاعة من رفاقه وقتلهم ولكثرة ما قتل من االيزيديني
وقطع من الرؤوس عرف بأبي الرؤوس إال أنه عطف على صفوك باشا وزاد يف نفوذه.
محلة حممود فائز افندي (محلة زكي بك) على قرية قزلكند عام : 1910
كان رشق دار احلكومة بالرصياص يف شننطال عيادة مألوفية ليدى االيزيديية يف هيذه

الفرتة وهي كثرية الوقوع( )1حيث قام اثنان مين قريية قزلكنيد بيإطالق الرصياص عليى دار
احلكوميية يف منتصييف النهييار يف آب 1910م وقييد أرسييلت احلكوميية برقيييات إىل كييبري قرييية
( )1الدملوجي ،املصدر السابق ،ص.508
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قزلكند (صاحل حممى عفدو) بتسليم هذاين الشخصني إال أنهيم رفضيوا التسيليم( ، )2وكانيت
هذه احلادثة يف عهد والية أسعد باشا الدرزي (وكالة) فأرسلت احلكومة فوجني من العسياكر
النظامية مع مدفعني جبليني تت قيادة حممود فائز أفنيدي ،فبياغتهم صيباح ييوم 23آب
سنة 1910هي ونصب مدافعه( )3يف التل القريب من قرية قزلكنيد يف جهية الشيرق ويسيمى
(كَرى توبى) وضيربت ميدافعهم القريية ودام القتيال ثيالث سياعات وقيد هييأ أهيالي القريية
حبمل السالح والدفاع عن النفس بقيادة (صاحل حممى عفدو) وتصدى للحملية الظاملية وقيد
برز من الرجال الذين يقاومون احلملة هم (علي عمر وخلف حسن وعيدو خديدا وسليمان
شيخ كالو وصاحل حممى وغريهم) وقد قام كبري القرية (صاحل حممى) بااللتفياف حيول آمير
املدفع وقتله واستحوذ على املدفع (الطوب) وأسره يف التل املقابل لقرية قزلكند من الشرق.
وقتل من اجليش ستة أفراد أما خسائر القرية أدت إىل قتل عددًا من الرجيال ومين أبيرزهم
الياس علي العالجي وأحيد شييوي آميادين وغريهيم .فكانيت هيذه اإلجيراءات الصيغرية سيبباً
الستقرار األمن يف شنطال مدة غري قصرية(.)4
وآخر محلة وداعية قامت بها العثمانيون على شنطال يف آخر أيام عهدها يف العراق
كانت تت قيادة القائممقام العسكري احلاج إبراهيم بك .
محلة احلاج إبراهيم بك عام : 1918
كانت محلة احلاج إبراهيم بك آخر محلة عثمانيية عليى جبيل شننطال وتعيد آخير
محلة عسكرية ضد االيزيديني يف شننطال إلييوائهم النيازحني املسييحيني اهلياربني إىل جبيل
شنطال من مريدين واجلزيرة وضواحيها أمام املذابح اليت تعرض هليا األرمين يف تركييا والييت
عرفت بي (املذابح األرمنية).
( )2مقابلة مع شيخ مريزو سليمان شيخ كالو.
( )3الدملوجي ،املصدر السابق ،ص.508
( )4مقابلة مع مريزو سليمان شيخ كالو.
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ففي نهاية عام  1917أرسلت السلطات العثمانية لواء كاميل بقييادة القائممقيام العسيكري
احلاج إبراهيم بك مكون من فوجني من الكردوس ( )22ومن فوج املسيتودع وبطريية مين امليدافع
اجلبلية إلخضاع االيزيديني والتنكيل بهم والقضاء على نفوذهم وإجبارهم إلطاعة أوامر احلكومة
العثمانية بسبب احتضانهم األرمن يف حمنتهم.
وصييلت هييذه احلمليية إىل تلعفيير يف كييانون األول عييام  1917وعسييكرت يف القصييبة ملييدة
شهرين بسبب األمطار الغزيرة واجتمع القائد احلاج إبراهيم بك مع رؤساء عشائر تلعفر وكانيت
مقير القيييادة مدرسية تلعفيير األوىل وطلبيوا املسيياعدة والتعياون مييع اجلييش يف هييذه احلملية ضييد
الكورد االيزيديني وقد وافقوا على ذلك.
ترك اجليش ورافقهم عدد كبري من رجيال تلعفير ومبشياركة كيبرية مين العشيائر
املنتشرة هنياك مثيل عشيائر مشير واجلحييش والبومتييوت والطرطنريية ،وكانيت احلملية قيد
افذت من تلعفر حمطة هلا منذ كانون األول عام  ،1917ونظراً لقساوة املنياي وشيدة اليربد
اضطر للبقاء هناك ملدة ثالثة أشهر مما أتاح الفرصية إلعيادة التنظييم والنشيا جميدداً إىل
صفوف اجليش العثماني ،وفسح اجملال اللتقاء احلاج إبراهيم بك بكبار املوظفني احلكوميني
هناك وشيوي العشائر ،وطالبهم بإجياد (دليل) له يكون عارفاً وملماً مبسالك منطقة شننطال
وطبيعتها اجلغرافية ،وأن يكون متقناً اللغة الكوردية ،اليت هي لغة االيزيديني ،وقيد اخيتري
هلييذه املهميية شييخت عييرف ب يي (عميير امحييد علييو)( )1انطلقييت احلمليية يف  /26آذار1918/
وتوجهوا إىل جبل شنطال( ،)2وعندما علم االيزيدية بقدوم هذه احلملة اجتميع رؤسيائهم يف
منطقة (شيبل قاسم) وهي دائرة مقدسة عندهم والواقعية يف كليي كرسيي ونصيبوا كميائن
أمام هذه احلملة.
وأميير الفقييري محييو شييرو بتعيييني الفقييري خلييف سيينجارا علييى رأس جمموعيية ميين
(الفييدائيني) االيزيييديني للتصييدي للحمليية وليتجسسييوا علييى القييوات العثمانييية يف منطقيية
( )1الريكاني ،املصدر السابق ،ص.22
( )2التلعفري ،قحطان امحد عبور ،ثورة تلعفر  1920واحلركات الوطنية األخرى يف منطقية اجلزييرة،
مطبعة األزهر (بغداد.)1969 :
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كرسي .وقد قام هصالء بقتل عدد من أفراد احلملة واسيتولوا عليى عيدد مين قطيع األسيلحة،
خيمييت هييذه احلمليية يف صييوالغ شييرق شنننطال وطلييب قائييد احلمليية ميين الشنننطاليييني تسييليم
املسيحيني اهلاربني إضيافة إىل األسيلحة الييت حبيوزة االيزييديني وقيد رفيض االيزيديية ذليك
وقرروا الصمود أمام هذه احلملة ثم ضرب قرية (تبيه) بامليدافع ونهيب البليد وقريية محيي
وأحتل قزلكند وجنعان وكَابارا وقصركي وجدالة وجرت معركة يف منطقة (خربي هسينه)
بالقرب من جدالة حيث اضطرت العوائل إىل ترك منازهلا وتوجهوا حنو مشال جبيل شننطال
ثم سارت احلملة واحتلوا قرى أسكينية وبارا واجلفريية واحلليقيية ووصيلوا قريية كرسيي ،
ونصبوا مدافعهم فوق (كَري خرنويف) الواقع يف مشال كَلي كرسي مبسافة ثالث كيليو ميرتات
وبذلك اندلعت املعركة بني احلملة من جهة وااليزيديني من جهة أخرى(.)3
وبالرغم من عدم التكافص بني الطرفني يف العدة والعدد استبسل الكورد االيزيديني
يف املقاومة حتى مساء ذلك اليوم .وقد قامت قوات احلملة برمي نار املدفعيية عليى منطقية
(شيبل قاسم) حيث جيتمع االيزيديون.
وانتشرت قوات احلملة بني جانيب كَلي كرسي حيث تكبدت فيها خسائر كيبرية يف
األرواح واألموال واألعتدة و غنم االيزيديون عدداً من قطع األسيلحة .أميا خسيائر االيزيديية
فكان قتل عدد من الناس األبرياء أما العوائيل مين أهيالي كرسيي واملسييحيني فقيد اضيطروا
اللجوء إىل جنوب جبل شنطال واالعتصام بالكهوف واملغارات بسبب تفوق قوات العدو.
وقد قامت قوات احلملة بعد ذلك باحتالل القرى االيزيديية يف كليي كرسيي ونهيب
ما فيها ومن ثم حرق (ماميس  -ملك  -زفنكي  -كولكا  -مسي هيسرت) وغريها.
( )3إمساعيل جول بك ،املصدر السابق.
 مقابلة مع مشكو مراد فاطمكه ،مواليد  1912يف جممع خانصور .2006/9/22 مقابلييية ميييع الفقيييري خضييير بركيييات كسيييو ،عيييامل ديييين ايزييييدي ،موالييييد  1922يف قريييية كَرشيييريين.2006/8/20
 مقابلة مع رشو جوكو سنجار ،مواليد  1926يف كرسي .2006/8/3 مقابلة مع جردو حجي سنجار ،مواليد  1933يف جممع بورك .2006/8/465
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وبعييد أن اسييتقروا يف كلييي كرسييي يف نيسييان عييام  1918طلييب االيزيييديون األمييان
فقبلت احلكومة ذلك وأصدرت عفواً عاماً على مجيع املشاركني يف املعارك ماعدا الفقري محو
شرو ورجاله ،وقيد عيادت مجييع العوائيل النازحية إىل منياطق سيكناها حييث فيرض القائيد
الضرائب على زعماء االيزيدية يف جبيل شننطال ،وإجبيار النياس عليى أعميال السيخرة وبنياء
الثكنات العسكرية .وبالنظر لصعوبة وضع اجليش العثماني واملليل اليذي أصيابهم ولضيعفهم
أمام االنكليز احملتلني للعراق ،صيدرت األوامير إىل احلياج إبيراهيم بيك طالبي ًا منيه العيودة إىل
املوصل مع جيشه بصورة مستعجلة مما اضيطر احلياج إبيراهيم بيك بالتوجيه إىل املوصيل يف
خريف عام  1918تنفيذاً لألوامر الصادرة وعلى الرغم من احلرق واجملاعة املنتشرة بيني
األهالي انتهت هذه احلملة بالفشل.
ويقول صديق الدملوجي يف كتابه (اليزيدية) أن عدداً من الزعمياء االيزييديني مل
يستطيعوا البقاء يف الصمود أمام قواته بعدما عضهم اجلوع وأشيرفوا عليى اهليالك ،فعرضيوا
دخالتهم على إبراهيم بك فقبلها منهم وكان هصالء حجي خضر حمما اهلبابات وداؤد اليداود
رئيس عشرية املهركان وحسيني بيرجس صيفوك كيبري عشيرية مسيقورة ،ورفيض محيو شيرو
ومجاعته من الفقراء االستسالم وبقوا إىل النهاية .وملا طال مكوث هيذه القيوة يف اجلبيل ومل
تصل على نتيجة ،وااليزيدية ال ميلكون ما يصدونه من امليال ،مل تبيق علييهم شييئاً اكتفيى
القائد بأخذ شيء قليل منهم من املال مع عدد من األسلحة غري صاحلة لالستعمال وعياد إىل
مدينة شنطال عاصمة اجلبل.
وعند جميئه أحضر كبري عشرية (الباباوات) املسيلمة زكير بين عبيدالعزيز ورئييس
عشرية (املندكان) املسلمة جردو بن باشوك وطيالبهم مببليغ كيبري مين امليال بأسيم التكياليف
احلربية ،فاستمهلوه ثالثة أيام فلم يكن منه إال وأمير بقتيل األول رميياً بالرصياص والثياني
أمر شرطي ًا يدعى عبد اللطيف بقتله فقتله بضربة خنجر واحدة أغمده يف صدره.
وبعد عدة أيام جاءت األوامر إىل احلاج إبيراهيم بيك مين القييادة العثمانيية العامية
برتك ايزيدية شنطال والتوجه إىل كركوك للقتال ضد القيوات الربيطانيية ،بيالنظر لصيعوبة
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وضع اجليش العثماني هناك وقد نفيذ إبيراهيم بيك أوامير القييادة العثمانيية بعيد أن تيرك
عدد من اجلندرمة املرابطني يف منطقة شنطال.

 -2من االحتالل الربيطاني:
جاء اهتميام بريطانييا املتزاييد بيالعراق منيذ أواسيط القيرن التاسيع عشير بسيبب موقعيه
بالنسبة ملستعمراتها يف الشرق والسيما يف اهلند وايليم العربي ،فضالً عين أهميية العيراق التجاريية
حلماية مصاحلها ،وعنيد قييام احليرب العامليية األوىل ()1918-1914م تقيدمت القيوات الربيطانيية
باجتاه مدينة البصرة بعد احتالهلا ملدينة الفاو ومتكنت القيوات الربيطانيية يف ييوم 1914/10/6
من احتالهلا ثم اجتهت حنو الشمال فاحتلت مدينة الكوت "واسط" بعد أن تكبدت خسيائر فادحية
بعد سلسلة من اهلزائم على يد القوات العثمانية ،ولكن بريطانيا أصرت على إكمال احتالهلا للعيراق
فواصييلت تقييدمها مشيياالً واحتلييت املوصييل يف يييوم 1918/11/17م وبييذلك أصييبح العييراق جبميييع
أجزائه تت سيطرة االحتالل الربيطاني .أما خبصوص منطقة شنطال من تليك الفيرتة فقيد كانيت
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تعيش أوضاعاً مضطربة جراء احلمالت العسكرية املتكيررة مين قبيل الدولية العثمانيية فضيالً عين
النزاعات العشائرية بني زعماء القبائل االيزيدية حول كيفية التعامل مع السلطات احملتلة.
تقييول أملييس (بيييل) :عنييد وصييولنا إىل جبييل
شنطال أن أهيم رجيل فيهيا كيان محيو شيرو وهيو رجيل
معمر فعني رئيساً جببل شنطال براتب شهري من قبيل
السيييلطات الربيطانيييية ونظيييراً ألهميييية موقيييع شننننطال
اجلغرايف وبنياءً عليى تطلعيات محيو شيرو وااليزييديني
املضادة لألتراك والعرب فأن جبل شنطال أصبح حصيناً
اسرتاتيجياً مهماً يف التعامل مع قبائل مشير أو ضيد أيية
حركات تركية أو الداعية إىل الوحدة العربية.
كميييا اتصيييل االنكلييييز بالزعمييياء االيزييييديني
وخاصة األمري إمساعيل جول بك وتقيول أمليس بييل يف
االمري امساعيل جول بك
كتابها فصول من تاريخ العراق القرييب (بيأن إمساعييل
جول بك قد اتصل بنا قبل احتالل املوصيل ،وزارنيا يف
بغداد ،ثم أفادنا يف تدبري احلملة االستطالعية الييت قيام بهيا (الكيابس هوسيس) يف جبيل شننطال
عام  1918وعلى هذا كنا مدينني له) ،وقد أراد االنكليز أن خيلقوا منه زعيماً إال أنهيم فشيلوا يف
النهاية.
كمييا حيياولوا التقييرب ميين االيزيييديني
ولكن بدرجة أقل من اآلثوريني املسيحيني ،ففيي
سنوات احلرب وخاصة بعد االحيتالل الربيطياني
لبغداد بدأ الضبا السياسييون يقيميون عالقيات
مييع االيزيدييية حيييث أرسييلوا ضييباطاً إىل شنننطال
وشيخان سراً إلجراء اتصاالت معهم .
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أن املظامل اليت القها االيزيديون من الدولة العثمانية مل تكن قليلة باملقارنة مع املسيحيني  ،فقيد
ساندوا األرمن يف منطقة جبل شنطال اهلاربني من املذابح مبشاعر أخوية وقدموا هلم كل ما بوسعهم من
املساعدة فقد التجأ مئات من األرمن عن طريق دير الزور إىل شنطال ومت إيوائهم فيها رغم كل املضيايقات
اليت تعرضوا هلا .ونتيجة للموقف اإلجيابي الذي افذه سكان جبيل شننطال مين املسييحيني اهلياربني مين
املذابح قدم قائد اجليش الربيطاني املسرت (مود) شكر وتقدير احلكومة الربيطانية إىل الشيوي والفقراء يف
جبل شنطال مصكداً "أن احلكومة ممنونة مينكم ألنكيم حيافظتم عليى أرواح املسييحيني وأن احلكومية ال
ترتككم وعندما تتضايقون حنن نساعدكم بكل ما يلزمكم".
كانت هذه أحدى األسباب اليت قربت االيزيديني من احلكومة الربيطانية ولعب إمساعيل جيول بيك
دوراً مهماً يف ذلك ،حيث تقرب من الشيوي واألغوات يف شننطال ومتكين مين التيأثري علييهم وكسيبهم إىل جانبيه
ألجل اإلمارة ومل يكتفِ بهذا بل تقرب من بريطانيا أيضاً وأقام معهم عالقيات قويية وطيالبهم باحلصيول عليى
عرر اإلمارة يف شيخان وقدم هلم خدمات كثرية حبيث عرضوا عليه حكم شنطال غري انيه رغيب يف أن ميينح
هذا املنصب حلمو شرو وكان األميري إمساعييل جيول بيك قيد اتفيق ميع االنكلييز حيول السييطرة عليى مدينية
املوصل وطالباً منهم األسلحة لطرد األتراك من شنطال وذلك من خالل تعبئة العشائر وتسليحهم.
ويف  1918/10/30وقعت دول احللفاء املنتصرون هدنة "مودروس" مع الدولة العثمانيية
املندحرة يف احلرب العاملية األوىل ،وعلى أثر هذه اهلدنة مت تعيني الكولونيل "جلمان" حاكماً عسيكريًا
على والية املوصل ،وبدأ جلمان بالتجوال يف املناطق احمليطة بوالية املوصل من أجيل االتصيال برؤسياء
العشائر والوجهاء إىل جانب بريطانيا وكانت شننطال مين املنياطق الييت زارهيا جلميان يرافقيه إمساعييل
جول بك الذي كان حيثه بضرورة كسب الفقري محو شرو إىل جانبه والتعاون معه من أجيل السييطرة
على شنطال و ألن الفقيري محيو شيرو كيان يكين عيدا ًء شيديدًا للعثميانيني وكيان يف صيراع دائيم معهيم،
وبالفعل وصل جلمان إىل شنطال وحاول االتصال حبمو شرو .ولكن محو شرو كان هاربياً مين السيلطات
العثمانية ومل يفلح جلمان يف لقائه ،فأرسل إليه يطلب منه أن ييزوره يف املوصيل للتباحيث معيه حيول
مستقبل شنطال وكان هذا أول لقاء بني محو شيرو والربيطيانيني خشيي محيو شيرو االتصيال بلجميان
خوفاً من أن يكون ذلك فخاً للقبض عليه وتسليمه لألتراك العثميانيني ولكين ميع هيذا اسيتعد الفقيري
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ال معيه
محو شرو للقاء جلمان من خالل حفيده (مريزا دروييش محيو) اليذي أرسيله إىل املوصيل حيام ً
بعض اهلدايا موضحاً موقف محو شرو من الربيطانيني واستعداده للتعاون معهم.
فقبل جلمان اهليدايا وأعليم ميريزا بيأن بريطانييا قيررت تعييني الفقيري محيو شيرو
حاكماً على شنطال وهكذا بدأت العالقات بني محو شرو والربيطانيني يف التقدم حتى متكين
محو شرو من بسط سيطرته على جبل شنطال تت احلماية الربيطانية.
وبعد أن رسخت العالقات بني الطرفني حاولت بريطانيا االستفادة منه يف تقييق
أغراضها السياسية فعرضت عليه فكرة إنشاء إمارة ايزيدية تت زعامته متتيد مين الكسيك
إىل حدود مدينة احلسكة داخل سوريا.
وكانت بريطانييا تسيعى مين وراء ذليك عيزل العيراق عين سيوريا الييت كانيت تيت
النفوذ الفرنسي بغية أبعاد فرنسا من حقول نفط والية املوصل من جهة أخرى ،إال أن محو
شرو مل يعر اهتماماً باملشروع الربيطاني السباب أوهلا أنه مل يكين حاكمي ًا عامياً عليى مجييع
االيزيدية كما أنه من طبقة الفقراء وليس من طبقة األميراء ألنيه حسيب األعيراف السيائدة
بني االيزيدية الذي يتوىل الزعامة جيب أن يكون من األمراء ،وهكذا أدرك الفقري محو شيرو
بأن املشروع مل يكن يف صاحله فرفضه.
 -3من الفرنسيني:
أثر انتهاء احليرب العامليية األوىل عيام 1918م قاميت السيلطات الفرنسيية بياحتالل
بييالد الشييام "سييوريا ولبنييان" مبوجييب اتفاقييية "سييايكس  -بيكييو" املنعقييدة بييني فرنسييا
وبريطانيييا عييام  1916أي خييالل احلييرب العاملييية األوىل وذلييك لتقسيييم ممتلكييات الدوليية
الع ثمانية بني الدولتني وكانت حصة فرنسا مبوجب هذه االتفاقية "سيوريا ولبنيان ومشيال
العراق أي والية املوصيل وحصية بريطانييا األردن وميا تبقيى مين العيراق أي واليييت بصيرة
وبغداد" لكن احلكومة الربيطانيية مل تتنيازل عين ليواء املوصيل بعيد انتهياء احليرب العامليية
األوىل لصاحل فرنسا بسبب اكتشاف النفط فيها ولذلك بقيت لفرنسا أطماع يف واليية املوصيل

70

شنگال خالل العهد امللكي
وراحييت تيياول اسييتغالل الفرصيية لضييمها إىل منيياطق نفوذهييا( )1ويصكييد أحييد رؤسيياء جبييل
شنطال ،بأن العمالء الفرنسيني كانوا يوزعون األموال على بعض رؤساء العشائر االيزيدية يف

منطقية شننطال ،بهييدف إقنياعهم بقبيول السيييادة والنفيوذ الفرنسيي علييى املنطقية( )2حيياول
الفرنسيون ملرات عديدة استمالة الفقري محو شيرو إىل جيانبهم باعتبياره زعيمياً يف املنطقية
وحاكماً سياسياً ملنطقة شنطال واجلزيرة الواقعية عليى احليدود السيورية واالسيتفادة منيه يف
تقيق بعض أهدافهم يف السيطرة على لواء املوصل ،إال أن الفقري محيو شيرو رفيض التعياون
مع الفرنسيني ألنه اعتقد أن مصيلحته ومصيلحة االيزيديية تكمين يف التعياون ميع االنكلييز
الذين أعطوه مركزاً وموقعاً سياسياً مهماً بتعيينه حاكماً بامسهم على منطقة جبل شننطال
واجلزيرة ،فضالً عن ذلك أن الفرنسيني وقفوا ضد طموحات الفقري محو شيرو يف السييطرة
على منطقة اجلزيرة الواقعة على احلدود السورية( ،)3وقد شكلت عصبة األمم جلنية دوليية
لرسم احلدود بني العراق وسوريا وقد أرسلت اللجنية الدوليية إىل شننطال لتخطييط احليدود

بني العراق وسوريا واجتمعت اللجنة يف منطقة "قراجكي بداسي"(*) عام .1931

ويف هذه األثناء زار كل من صبيح جنيب مدير شرطة العام وعبد العزيز القصياب
متصرف لواء املوصل إىل قرية كوهبل يف مشال جبل شنطال والتقي بيرئيس عشيرية هسيكان
شيخ خلف بن شيخ ناصر ،وأخرباه بأن الفرنسيني يريدون تقسييم ايزيديية جبيل شننطال
فرتسيم احلدود ميتد من سفح جبل شنطال فالقسم الشمالي مين جبن شننطال يبقيى تابعياً
لسوريا والفرنسيني والقسم اجلنوبي من اجلبل يبقى تابع ًا للعراق والربيطانيني.
أن ايالف بني العيراق وسيوريا عليى جبيل شننطال كيان ييأتي مين أهميية املنطقية،
فكانت الدولة املنتدبة فرنسا ترى بأن جبل شنطال حيتوي على بئير نفطيي عظييم ،فضيالً
عن طمعها يف السهول احملاذية جلبل شننطال بوصيفها أراض خصيبة غنيية باألمسيدة واهلبيات
( )1لقاء مع شفان شيخ خلف يف كوهبل عام 2000م
( )2شكري رشيد ايريافايي ،شنطال يف الفرتة ( ،)1939-1918ص45
2000/1/م.

( )3مقابلة مع محد عيدو محو شرو ،مواليد  1946يف تل عزير 20
(*) وهي منطقة واقعة بني قرييت سنوني وخانصور يف مشال جبل شنطال.
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الطبيعية من مياه وهواء وإنتاج وفري يف حماصيل املنطقة بينما كان العراق مدرك ًا لألهميية
اليت ذكرناها آنفاً ،فضالً عن ذلك كان العراق يرى بأن للموصل حقوقاً قدمية قوية يف جبل
شنننطال وهييي مرتبطيية بييه ارتباط ياً وثيق ي ًا ميين الوجهييات القومييية والتارخيييية واجلغرافييية
والعسييكرية واالقتصييادية ،وأن سييكانها وخاصيية الكييورد االيزيييديني ومنييذ القييدم يتعيياطون
مبييادالتهم التجارييية مييع املوصييل واليييت فيهييا أكييرب مييزاراتهم ومقدسيياتهم .ولغييرض تييأمني
االستقرار على احلدود العراقية-السورية ،عقدت اجتماعات عيدة بيني اجليانبني وقيد جيرت
مفاوضات يف بياريس بيني الوفيد العراقيي املصليف مين صيبيح بيك جنييب والكولونييل ولسين
ووزارة ايارجية الفرنسية بشأن تعيني احليدود بيني العيراق وسيوريا يف عيام  ،1930إال أن
املفاوضات فشلت وانقطعت االتصياالت بيني اجليانبني  ،وقيد صيرح كاميل امحيد اليذي رافيق
الوفد سكرترياً بأن السبب الرئيس لفشل هذه املفاوضيات هيو متسيك كيال اجليانبني العراقيي
والفرنسي جببل شنطال ،حيث كانت فرنسا ترى بأن الوضع اجلغرايف حييتم ضيمه إىل سيوريا
وبقائه ضمن حدودها ،ناهيك عن التمسك العراقي الشديد جببل شنطال.
ويف أواخر كانون الثاني عام  ،1932تقرر عقيد ميصمتر عراقيي  -سيوري يف بغيداد
ميثل اجلانب السوري وفد فرنسي يرافقه بعض املوظفني يف املفوضية العليا بيبريوت ،وذليك
لوضع أسس معاهدة جتارية بني القطرين ،وإلعطاء اسيتمرارية يف العالقيات بيني اجليانبني.
وألجل رسم احلدود بشكل نهائي بني العراق وسوريا ،فقد سافرت ألجل هذا الغرض اللجنية
العراقييية لتحديييد احلييدود برئاسيية (صييبيح بييك جنيييب) ومييدير الشييرطة العييام إىل بييريوت
لالجتماع باللجنة السورية الفرنسية برئاسة الكولونيل (آييزلني) املرسيل مين عصيبة األميم
املتحدة للمباشرة بتحدييد احليدود يف  15آذار  ،1933مين نقطية (أنيف) الواقعية يف أقصيى
احلدود الغربية مين العيراق ،ومنهيا يتوجهيون إىل منطقية البوكميال وباجتياه حيدود شننطال
ومنها إىل منطقة خانيك فيتصيلون بشيواطه نهير دجلية عنيد ملتقيى احليدود عنيد ملتقيى
احلدود السورية  -الرتكية يف موقع فيشخابور ،عليى أن تنتهيي جلنية احليدود مين مهمتهيا يف
فطيط احلدود بني لواء الدليم (حمافظية األنبيار) وسيوريا يف نهايية شيهر آذار  ،1935ثيم
تبييدأ اللجنيية بتحديييد احلييدود النهائييية بييني لييواء املوصييل وسييوريا يف األول ميين نيسييان عييام
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 1935وتكون قد أجنزت مهمتها يف أواخر نيسان وحينئذ تنتهي قضيية احليدود السيورية -
العراقية يف أواخر نيسان من العام نفسه بعد أن دام النزاع حوهلا بضع سنني.
قامت دائرة املساحة يف بغداد بإرسال املهندسني واملوظفني الالزمني لغرض تثبيت
عالمات احليدود بإشيراف جلنية تدييد احليدود العراقيية  -السيورية .ومتكنيت األخيرية مين
تديد احلدود بني العراق وسوريا بتثبيت أكثير مين ( )18كيليو ميرت مشيالي غربيي قريية
سنوني يف ناحية الشمال يف قضاء شنطال وقد بقيي ( )90كيليو ميرت تقريبياً مين احليدود مل
يتم وضع العالمات عليها.
ويف نيسان عام  ،1937عقد اتفاق حسن اجلوار بني العراق وسوريا يف دمشيق ومت
التصديق عليه بقانون رقم ( )40لعام  ،1937تضمن :توطيد حسن اجلوار وضمان سالمة
التنقل والرعي والزراعة بني العشائر الرحل وشبه الرحيل والسيكان املتحضيرين واحملافظية
على األمن وحل النزاعات بالطرق السلمية(.)1
وقد اجتمع شيخ خلف بين شييخ ناصير ميع رؤسياء العشيائر (منطقية مشيال جبيل
شنطال ) وشرح هلم موقف اللجنية الدوليية ومين رؤسياء العشيائر اليذين اجتميع معهيم شييخ
خلف هم شيبو حجم وكمو عمي من رؤساء هسكان وآفدل رشو أحد رؤساء عشرية املسيقورة
يف قويسي وغريهيم والتيف حيوهلم حيوالي أليف مقاتيل وقياموا بتطوييق اللجنية مين مجييع
اجلهات وكان هيدف شييخ خليف ورؤسياء العشيائر يف املنطقية القضياء عليى اللجنية الدوليية ،
وعدم التنازل عن أي جزء من شنطال لصاحل سيوريا وبعيد سية أييام وافقيت اللجنية عليى
ترسيم احلدود بني العيراق وسيوريا مين حبيرية اياتونيية ونهير طومن وكميا أعفيي الكيورد
االيزيييديني ميين ايدميية العسييكرية وكانييت بريطانيييا تييثري االيزيييديني ضييد الفرنسيييني
البعادهم عن املوصل( )1حتى انه وبعد فشل انتفاضية االيزيديية عيام  1935شيرع اجملليس

( )1الريكاني ،املصدر السابق ،ص.63-61
( )1مقابلة ميع شيفان خليف أحيد رؤسياء هسيكان الروحياني موالييد  1929يف  2000/1/10يف جمميع
كوهبل يف ناحية الشمال/شنطال.
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العريف العسكري يف شنطال يف تدقيق أوراق احملالني عليه من حمياربني وغريهيم ،فعثير عليى
وثيائق خطيرية تيدين بعيض امليثقفني املسييحيني يف املوصيل بيالتحريض هليصالء عليى القيييام
بانتفاضة  ،فلم يتوان اجمللس عن إجراء حماكمتهم ،والسيما بعد أن توفرت لديه األدلة على
وجود عالقة بني هصالء احملرضني وبني السلطات الفرنسية يف سوريا وكيان مين بيني اليذين
حكموا احملامي عبداهلل فائق بن سلمان بولت املوصلي وعبدالكريم قره كله فأصدر حبقهميا
حكم اإلعدام شنقاً وقد نفذت هذه العقوبة فيهما فعالً يف شنطال صباح يوم ايميس املوافق
 / 7تشرين الثاني عيام  1935والزال أثيار قصير عبيدالكريم قيره كليه موجيودة وشياهدة
للعيان يف قرية الوردية يف جنوب جبل شنطال(.)2

موقف شنطال من القضايا الوطنية و القومية العراقية:
 -1من ثورة تلعفر :1920
كان السبب املباشر الندالع ثورة  1920يف العراق ضد االحتالل الربيطاني اعتقيال
الشيخ شعالن أبو اجلون رئيس عشرية الظوامل يف سراي الرميثة يف الفرات األوسط ،وقد قام
الثييوار بييإطالق سييراح شيييخهم يف  30حزيييران  1920فاشييتعلت األرض العراقييية بييالثورة
وشاركت فيها أبنائها واستمرت حوالي سية أشيهر كبيد فيهيا العراقييون احمليتلني خسيائر
فادحيية يف األرواح واألمييوال واملعييدات وبلغييت ( )2269إصييابة بييني قتيييل وجييريح ومفقييود
وأسري باإلضافة إىل ما ال يقل عن ( )40مليون باوند إسرتليين.
وكما انفجرت الثيورة يف تلعفير مين قبيل القبائيل الكورديية والرتكمانيية والعربيية
ألسباب وعوامل متعددة منها دينية وقومية ووطنية كما أثر احلكم العسكري املباشر اليذي
( )2عبدالرزاق احلسين ،اليزيديون يف حاضرهم وماضيهم(11 ،بغداد )1977 :ص.146-145
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أدى إىل تعسف احلكام السياسيني االنكليز ،فضالً عين عواميل الضيغط عليى احلريية الفكريية
ومنع إصدار جريدة وطنية(.)1
وكانت تلعفر أوىل مدن العراق انيدلعت فيهيا الثيورة وكيان جلمعيية العهيد دورًا كيبريًا يف
إعداد وفطيط الثورة بالتعاون مع رجال العراق الوطنيني الذين كانوا موجودين يف ديير اليزور
يف سوريا  .وعندما ذاعيت أعميال الفقيري محيو شيرو احلياكم السياسيي يف شننطال امليوالي لالنكلييز
ضاق به األحرار ذرعاً ،حتى كتبت مجعيية العهيد العراقيي ببغيداد إىل فرعهيا يف املوصيل بتياريخ
/19آذار 1920/تدعوه إىل تيدبري اغتييال هيذا الرجيل حتيى يسيهل االتصياالت ميع ديير اليزور،
وتشييري هييذه احلييوادث كلييها إىل مييصازرة االنكليييز لاليزيدييية كانييت ضييمن السياسيية الربيطانييية
املرسومة.
والبييد أن نقييول أن االيزيييديون كلييهم مل يكونيييوا مييوالني لالنكليييز بييل كييان فيييهم
معارضون لالنكليز وموالني للثيورة( ،)2وكيانوا قيد اظهيروا والءهيم للثيورة بتيواقيعهم عليى
اإلنذار املوجه إىل احلاكم السياسي يف املوصل مع رؤساء العشائر اآلخرين ،وهصالء الرؤساء هم
داود الداود رئيس عشرية املهركان وصاحل حمما عفدو اهلبابي وعطو خضر أغا اهلبابي أيضياً
وامحد مطو اللو أحد رؤساء عشرية السموقة وعمي خليفة رئيس عشرية اهلسكان(.)1
أما موقف املسلمني يف شنطال ،فقد كيان إجيابيياً جتياه الثيورة ومصييداً هليا ،إذ التحيق
عدد منهم بالثوار يف تلعفر ،منهم عبداهلل الصائغ رئيس بلدية شنطال ورشييد حريية قائيد
الدرك (الشرطة احمللية) يف شنطال ،وكذلك حممد صدقي سليمان ضابط شرطة عني الغزال
وعييدد ميين أفيير اد الشييرطة وامحييد الشييربيت ميين مالكييي عييني الغييزال واحملييامي حسيين
االطرقجي(.)2
( )1التلعفري ،قحطان امحد عبور ،ثورة تلعفر  1920واحلركات الوطنية األخرى يف منطقية اجلزييرة،
مطبعة األزهر( ،بغداد ،)1969 :ص.36
( )2التلعفري ،املصدر نفسه ،ص.46
( )1التلعفري ،املصدر السابق ،ص.178-177
( )2الريكاني ،املصدر السابق ،ص.32
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كما بذل إمساعيل صفوت بن سيعيد أفنيدي آل جيرجيس معليم يف مدرسية شننطال
االبتدائية وأحد أعضياء مجعيية العهيد يف املوصيل جهيودًا لصياحل احلركية الوطنيية إذ اتصيل
برؤساء االيزيدية من خصوم الفقيري محيو شيرو ويف حماولية السيتمالتهم إىل جانيب احلركية
الوطنية ،واتصل مع السيد مطو خلف الياس رئيس مجاعة اهلبابات يف مركز قضياء شننطال
كي يواجه من مل يتمكن من مواجهتهم من رؤساء االيزيدية ويأخذ عنهم العهيود الالزمية
ملساندة الثوار ،كميا بيذل السييد حيييى العطيار كاتيب حمكمية شننطال جهيوداً لصياحل احلركية

الوطنية( ،)3و لعيب عبداحلمييد اليدبوني اليذي كيان معاوني ًا للحياكم السياسيي يف تلعفير دورًا
رئيسي ًا يف إعداد وفطيط الثورة ويف االتصياالت ميع رؤسياء العشيائر يف املنطقية وقيد كانيت
هناك عداوة وكراهية متبادلة مع الفقيري محيو شيرو حياكم شننطال ،وعبداحلمييد اليدبوني
و قد طلب الفقري محو شرو من السيلطات االنكليزيية نقيل عبداحلمييد اليدبوني مين تلعفير
وقد أجيب طلبه(.)4
 -2من مشكلة والية املوصل :1925
عملت السلطات الربيطانية بعد احتالهلا لوالية املوصل اىل حد ما على الفور عليى
إجراء تغيريات يف اتفاقية سيايكس  -بيكيو ،فأعييد النظير يف خريطتهيا مين قبيل بريطانييا
وفرنسا ،ومبوجبها وافق جورج كليمنصو رئيس وزراء فرنسا يف األول مين كيانون األول عيام
 1918على نقل والية املوصيل إىل منطقية النفيوذ الربيطياني ،مقابيل ضيمانات عيدة منهيا،
حصول فرنسا على حصة من نفط املوصيل ،ومت هيذا التنيازل بشيكل نهيائي يف ميصمتر سيان
رميو سنة  1920وأصبح بعد ذلك مشكلة والية املوصيل بيني بريطانييا وحكومية اجملليس
الوطين الكبري الرتكي برئاسة مصطفى كمال اتاتورك فيما بعيد( ،)1وظهيرت مشيكلة املوصيل
ص.135

( )3التلعفري ،املصدر السابق،
( )4املصدر نفسه ،ص.45
( )1الريكاني ،املصدر السابق ،ص.50
76

شنگال خالل العهد امللكي
نتيجيية النييدحار الدوليية العثمانييية يف احلييرب العاملييية األوىل ( )1918-1914واالحييتالل
الربيطاني للعراق  ،فقد احتلت بريطانييا واليية املوصيل بعيد إعيالن هدنية (ميودروس) يف
تشرين األول عام 1918م بني بريطانيا والدولة العثمانية ،فاعتربت تركييا ذليك االحيتالل
غري مشروع ألنه حدث بعد إعيالن اهلدنية ،يف حيني اعتيربت بريطانييا االحيتالل لضيرورات
عسييكرية مسييتندة إىل نصييوص اهلدنيية اليييت أعطييت احللفيياء احلييق يف احييتالل أييية نقطيية
إسييرتاتيجية اعييرتف فيهييا العثمييانيون يف معاهييدة "سيييفر" يف /10آب1920/م باالنتييدابات
الفرنسييية والربيطانييية علييى األراضييي اليييت كانييت تييت حكمهييا يف العييراق وسييوريا ولبنييان
وفلسطني واألردن.
وبعد سيقو حكومية اسيطنبول العثمانيية وانتقيال السيلطة يف تركييا إىل حكومية
اجمللس الوطين الكبري يف أنقرة يف 1923/10/29برئاسة مصطفى كمال ،جيرت مفاوضيات
حول قضية واليية املوصيل بيني الليورد كيريزون وزيير خارجيية بريطانييا آنيذاك وعصيمت
أينونو وزيير خارجيية تركييا ،وفشيل الطرفيان يف التوصيل إىل صييغة اتفياق بينهميا ،اقيرتح
كريزون أن يعهد إىل عصبة األمم بدراسة املشكلة وطلبت احلكومة الربيطانية مين السيكرتري
العام للعصبة يف /6آب 1924/وضع قضية احلدود العراقية  -الرتكية .علماً أن والية املوصل
يف ذلك الوقت تشمل (املوصيل  -اربييل  -سيليمانية  -كركيوك واالقضيية و النيواحي التابعية
هلا).
وبعد مناقشات طويلة استقر الرأي على تأليف جلنة تقيق مرضية للطرفني مين
ثالثيية أعضيياء الستقصيياء احلقييائق يف املنطقيية يرأسييها رئيييس وزراء سييابق لدوليية اجمليير
"هنكاريا" وعضوية وزير السويد املفوض يف رومانيا وضابط متقاعد من بلجيكا(.)1
وقاميييت جلنييية التحقييييق بزييييارة السيييتطالع آراء سيييكان هيييذه املنييياطق ،ويف ييييوم
/16مارت 1925/غيادرت اللجنية إىل قضياء شننطال وأخيذوا يكلميون األشيخاص واحيداً بعيد
اآلخر اجتمعيت اللجنية ميع رؤسياء عشيائر القضياء وكيان كيل األصيوات إىل جانيب بريطانييا
( )1إبراهيم خليل امحد وجعفر عباس محيدي ،تاريخ العراق املعاصر( ،املوصل ،)1989 :ص.46
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والعراق ووقف أهالي قضاء شنطال كورداً وعرباً ومسييحي ًا موقفي ًا معارضياً مين ادعياء تركييا
بعودة والية املوصل إليها وأن والية املوصيل هيي عراقيية وأن أهيالي قضياء شننطال يرغبيون
االنضمام إىل الدولة العراقية(.)2

ويف بداييية آذار عييام  1925توجهييت اللجنيية لزيييارة البلييدات والقصييبات الشييمالية
ملدينة املوصل حيث كيان غالبيية سيكانها مين الكيورد االيزييديني وذليك إلكميال التحقيقيات
ويقول رئيس اللجنة ي .أف .فريسيني  E. Af. Virseبهيذا الصيدد وخصصينا واحيدة مين
جوالتنا للكورد االيزيديني وعددهم يتجاوز ثالثيني أليف وميوطنهم غيرب املوصيل ومشاهليا
وهم من الناحية العرقية أكراد بدون شك ولغة الكالم املتداولة هيي الكورديية ...واجتمعيت
اللجنة بكامل هيئتها مع أمري االيزيديني سيعيد عليي بيك يف معبيد الليش يف قضياء شييخان
فقد فضل ايزيدية الشيخان حكومة عربية شريطة أن تكون تت انتداب أوربي.
ويف نهاية آذار عام  1925زارت اللجنة قضاء شنطال لالستماع إىل رأي سكانها وكان
موقف االيزيديني واملسلمني واملسيحيني موقفاً معارضاً من ادعاءات األتراك بعائديية واليية
املوصل (كوردستان اجلنوبية) إليهم وأكدوا أن اجلميع يريدون االنضمام إىل الدولة العراقيية
على أن تكون تت االنتداب الربيطاني بصورة مباشرة أو غيري مباشيرة وكيان موقيف أهيالي
شنننطال املعييادي لعييودة األتييراك جيياءت بسييبب مييا عييانوه ميين اضييطهاد طيليية عهييد الدوليية
العثمانية.

( )2وهب ،حممد يونس السيد عبداهلل ،تاريخ تلعفر قدمياً وحديثاً ،ج ( 1املوصل ،)1967 :ص.302
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اجلالسون خوري هرمز يف الوسط وعلى ميينه الفقري محو شرو وشيخ خدر بن شيخ عطو القرياين وعلى يساره شيخ خلف بن شيخ
انصر واالمري امساعيل جول بك عام 1920

مهمييا يكيين ،قييررت عصييبة االمييم يف  8كييانون االول  ،1925احليياق والييية املوصييل
بالعراق ،السباب سياسية واقتصادية واجتماعية.
واجلدير باالشارة ان عدداً من وجهاء وشخضيات جبيل شننطال كيانوا مين املصييدين
لربيطانيا وخاصة شيخ خلف ناصر وشيخ خدر شيخ عطو القرياني اللذان يتمتعيان بنفيوذ
حكييومي واسييع منييذ احييتالل بريطانيييا لشنننطال وباملقابييل كييان هنيياك معارضييني لسياسيية
بريطانيا ،فقد وجد من رؤساء االيزيدية من كان يشك مبوقف بريطانيا ووالءها من هيصالء
على سبيل املثال داود الداود رئيس عشرية املهركان وصاحل حمما عفيدو أحيد رؤسياء عشيرية
اهلبابات.
ويييذكر ال يدملوجي يف كتابييه (اليزيدييية) أن قضيياء شنننطال كييان يقطنييه مجاعتييان
متناحرتان من االيزيدية اجلماعة األوىل يضيم عشيرية دلكيا واهلبابيات ورئيسيهم حجيي أبين
خضر كهية وعشرية جلكا والقريان ورئيسهم حممود الرفاعي ومسوقية ورئيسيهم مطيو الليو
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وآلدخي وماال خاليت (آل خالد) ورئيسهم مراد هسو ويرأس هصالء مجيع ًا محو شيرو زعييم
الفقراء .واجلماعة الثانية يضم عشرية املندكان والبو متييوت املسيلمني واهلسيكان واملسيقورة
ورئيسهم حسني برجس صفوك باشا واملهركان ويرأس هصالء مجيعاً داود الداود.
وكانت كل مجاعية تسيعى لنييل الرئاسية عليى أبنياء الديانية االيزيديية يف منطقية
شنطال ،وملا حاولت احلكومة العراقية أن تصلح بني اجلماعتني رفيض داود اليداود وسياطتها
كما رفض مطاليبهيا باحلضيور إىل مركيز ليواء املوصيل .فاضيطرت إىل االسيتعانة بسيالح جيو
الربيطيياني لقصييف قريتييه مهركييان يييومي  18و  20نيسييان عييام  1925إال أن االيزيييديون
قابلوا الطائرات بالنار واسقطوا أحداهن (التفاصيل يف انتفاضة االيزيديني عام  1925ضد
احلكومة امللكية وبريطانيا بقيادة داود الداود)(*).
ولكن أقيول ليو مت اعتمياد األسيس العلميية أوالقوميية لكيان نسيبة الكيورد يف واليية
املوصل أكثر من العرب ويف هذه احلالة كان ينبغي تأسيس دولة كوردية مستقلة ألنهم كانوا
يشكلون األكثرية ولكن الربيطيانيون اسيتغلوا هيذه كبطاقية راحبية بيني اليدول االسيتعمارية
بالضغط على تركيا للتنازل على والية املوصل لصاحل العراق ومما يصكد قولنيا هيذا ميا ورد
يف كتاب (الرجالن اللذان أحلقا الكورد بيالعراق) ملصلفيه ديفييد كيورن اليذي ييذكر فييه بيأن
برسي كوكس وأرنولد تي ويلسون جعال من الكورد (كبش فداء) حلل مشكلة واليية املوصيل
ويشري املصلف بأن احلكومة الربيطانية فيما بعد ندمت على هذا ايطيأ اليذي ارتكبتيه حبيق
الكورد يف إنشاء دولة خاصة بهم .

(*) داود الداود :هو حفيد عيسى أغا بن أدي دال كبري مهركان ولد حوالي عام 1883م وهو االبن الوحيد
لداؤد العيسى وتويف والده وهو يف بطن أمه ولذلك مسي باسم واليده وقيد تيزوج داود اليداود مين (كيوزي
علو بكر) من عشرية املهركان وأجنبت له ولداً مساه (هادي) وتزوج داود مرة ثانيية مين (هيزو عليي زرا)
من عشرية مياال خياليت (آل خاليد) فيرع عسينا وأجنبيت ليه وليداً مسياه (عمير) وتيويف داود اليداود يف عيام
 1954يف احد سجون مدينة املوصل.
80

شنگال خالل العهد امللكي
 -3من حركة مايس : 1941
إن األوضياع يف شننطال مل تكيين هادئية أثنيياء قييام احلييرب العامليية الثانييية (-1939
 )1945وعلى رغم من ذلك ،فقد غدا لشنطال دور مشهور يف حركية ميايس  ،1941حييث
كان أكثرية سكان املنطقة مصيدين للحركة ،مما دفع برئيس الوزراء العيراق وزعييم حركية
مايس (رشيد عالي الكيالني) السماح لداود الداود بالعودة من سيوريا واالسيتقرار يف شننطال
يف تلك الفرتة  ،لذا حيتمل بيأن هيذا اإلجيراء قيد أسيهم يف ازديياد شيعبيته كيثريًا يف املنطقية،
فضيالً عيين أنيه كييان هنياك ميين يبيث الدعاييية الواسيعة املصيييدة للحركية واالمليان يف املنطقيية،
وللتأكيييد علييى ذلييك فييأن أحييدى الوثييائق املرسييلة ميين القائممقامييية قضيياء شنننطال يف 11
حزيران  1941إىل متصرفية لواء املوصيل ،تيبني مين خالهليا ،بيأن ضيابط جتنييد منطقية
شنطال كان من املصيدين حلركة مايس ومياالً لألملان ،وأنه متكن من كسيب واسيتخدام بعيض
األشخاص من أهالي قصبة شنطال لبث الدعاية لصاحل احلركة واألملان ،ومتكين مين التيأثري يف
أفكار وتوجهات موظفي القضاء وسكانها ،وأخذ يعمل سراً بعيد فشيل احلركية عليى تيريض
األهالي ضد احلكومة ،لذا طالبت قائممقامية قضياء شننطال بافياذ إجيراءات شيديدة ضيده
وبالتحقيق معه ونقله إىل مكان آخر .تدل هذه الوثيقة على األرجح بأنه كان هليذا الضيابط
دور كييبري يف نشيير الدعاييية الواسييعة املصيييدة للحركيية ،حبيييث كييان طييالب مدرسيية شنننطال
االبتدائية جيري تدريبهم على كيفية اسيتخدام األسيلحة ،وكيان يصينع السيالح مين ايشيب
على هيئة البنادق لتدريب الطلبة ،تسباً لوقوع أي طارا ،فضالً عن بث روح املقاومة ضد
بريطانيا.
وبعد هروب الوصي عبداإلله إىل احلبانية وإجبار رئيس الوزراء طيه اهليامشي عليى
ترير كتاب استقالته وتشكيل حكومية اليدفاع اليوطين برئاسية رشييد عيالي الكيالنيي ،مت
االتفاق بني القادة العسكريني والسياسيني على اختييار الشيريف شيرف وصيياً عليى العيرر
امللكي والذي قبل استقالة طه اهلامشي ومن ثم تكليف رشيد عالي الكيالنيي بتشيكيل وزارة
جديدة يف  12نيسان 1941م .
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نالت حكومة الدفاع الوطين والوصي الشريف شرف وحكومة رشيد عالي الكيالني
اجلديييدة دعييم وتأييييد العديييد ميين العشييائر العراقييية العربييية والكوردييية وخمتلييف شييرائح
اجملتمع العراقي ،وكانت بضيمنهم عشيائر شننطال وأميري االيزييديني سيعيد بيك اليذي أرسيل
برقية إىل بغداد أعرب عن دعمه حلكومة رشيد عالي الكيالني ،فضالً عن توافيد الوفيود إىل
بغداد لتقديم التهياني لألميري شيريف شيرف ورشييد عيالي الكيالنيي ،وكيان مين بينهيا وفيد
املوصل برئاسة عبداهلل نشأت (وكيل بلدية املوصل) ،وقد مثل قضياء شننطال يف هيذا الوفيد،
(خديدا محو شرو) و (حسني برجس) كبري عشرية مسقورة.
ومن جهة أخرى مسح رئيس الوزراء رشيد عالي الكيالني لعوائيل االيزييديني مين
عشريتي (القريان) و (السموقة) بالعودة إىل منياطق سيكناهم يف شننطال وكيانوا قيد جليأوا اىل
سوريا منذ سنة  1935هرب ًا من قانون التجنيد اإللزامي وبرز دور سيكان قضياء شننطال يف
دعم وتأييد حركة مايس  ،1941من خالل الدعم واملواقف الييت افيذتها مدينية املوصيل،
بوصفها أحد املراكز الرئيسة للحركة ،وأن أكثرية العشائر يف املوصيل وأقضييتها قيد شياركت
وأسهمت يف تقديم الدعم واملادي واملعنوي للحركة من خالل التربعيات وتقيديم املتطيوعني،
والسيما عشائر مشر(.)1
ولكن بعد فشل احلركة وانهيارهيا ،وسيقو حكومية رشييد عيالي الكيالنيي يف 31
مايس  ،1941وسيطرة بريطانيا على العراق مرة اخرى وعودة االمري عبداإلله إىل العراق،
فكلييف مجيييل املييدفعي يف  2حزيييران  1941بتشييكيل حكوميية جديييدة ،وخضييع العييراق
لالحتالل الربيطاني الثاني حييث فرضيت القيوات الربيطانيية سييطرتها عليى أحنياء العيراق
كافة .ومع انهيار احلركة ،بدأ الوضع السياسي يتغري يف العيراق ،وأنقليب اليبعض مين السيكان
حنو تأييد السياسة الربيطانية واألمري عبداإلله فقد تغريت األوضياع واملواقيف يف شننطال ،إال
أن اإلجراءات احلكومية بتوزيعها األراضي على عشائر مشر يف أواخير الثالثينيات قيد عمليت
على خلق وتأجيم املشاكل العشائرية هناك ،حيث شهدت شنطال منازعات قبلية بني رئيس
( )1الريكاني ،املصدر السابق،
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قبائل عشرية مشر الشيخ صفوك عجيل الياور ،وبني معظم االيزيديني والسيما املوجيودين
داخييل قصييبة شنننطال وأطرافهييا ،وقييد حاولييت السييلطات احمللييية وضييع حييد هلييذه النزاعييات
والصراعات وعملت على حلها ،ولكن على ما يبدو أن احلل كان لصاحل الشيخ صيفوك اليياور
ومجاعته ،ومل يرض االيزيديني بهذا احليل ،وأخيذ الوضيع بالتفياقم ايطيري ،فحصيل نيزاع
بني أهالي قرييت (رمبوسي الشمالي) اليت تسكنها عشائر من الكورد املسلمني و (آمجة) اليت
تسكنها عشرية اهلبابات االيزيدية فنهيب أهيالي القريية األوىل أغنيام القريية الثانيية ،وحياول
قائممقام قضاء شنطال يونس عبداهلل التدخل وإ اد هذا النزاع واسرتداد األغنيام املنهوبية،
إال أنه فوجه بإطالق النار عليه فقتل مع أثنني من الشيرطة مين امليرافقني ليه ،وعليى أثير
ذلييك احلييادث أرسييلت احلكوميية العراقييية قييوة عسييكرية ،ووصييل وزييير الداخلييية (مصييطفى
العمري) إىل لواء املوصل يف  9أيلول  1941ومعه رئيس أركان اجليش (حممد أمني العمري)
لإلشراف على هذه العمليات العسكرية ،إال أن (مصيطفى العميري) فضيل اسيتخدام األسياليب
الدبلوماسية السلمية تفاديياً إلراقية املزييد مين اليدماء بيني امليواطنني ،وقيد جنيح يف مسيعاه
حبييث وافييق االيزيييديون وتعهييدوا بتسييليم املتييورطني يف قتييل القائممقييام وبييدفع الغرامييات
املفروضة عليهم ودفعوا القسط األول من الغرامة وانتهت القضية(.)1
وقالوا جاء يف بالغ احلكومة العراقية الصادرة يف /16أيلول 1941/كان قد حصيل
نييزاع يف قضيياء شنننطال بييني أهييالي قييرييت رمبوسييي الشييمالي وآمجيية وعنييدما بلييغ احلييادث
قائممقام قضاء شنطال السيد (يونس عبداهلل) خرج فوراً إىل حمل احلادث للتحقيق واسرتداد
األغنام املنهوبة ،غري انيه فيوجه بيإطالق نيار علييه وهيو يف الطرييق ،مميا أدى إىل قتليه ميع
شرطني وعلى أثره ا قامت احلكومية بإرسيال قيوة عسيكرية كيبرية مكونية مين فيوجني مين
املشاة إىل جبل شنطال ثم عززها ببطارية مدفعيية احليدود وبتياريخ  25تشيرين األول عيام
 1941تركت القيوة العسيكرية باجتياه القريية الييت حصيلت فيهيا احلادثية فأحاطتهيا مميا

( )1الريكاني ،املصدر السابق ،ص.88
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دعاهييا إىل االستسييالم دون قتييال( ،)2ولكيين رؤسيياء العشييائر ميين الكييورد االيزيييديني يف قضيياء
شنطال انتهزوا فرصة وجود معالي وزيير الداخليية "مصيطفى العميري" آنيذاك يف املوصيل،
فحضروا وعرضوا عليه طاعتهم ووالئهم وتعهيدوا يف الوقيت نفسيه بتسيليم امليتهمني ودفيع
الغرامييات املفروضيية عليييهم وباشييروا فعيالً بتنفيييذ هييذا العهييد ،إذ دفعييوا القسييط األول ميين
الغرامة وهكذا حسمت القضية وعادت األمور إىل حالتها الطبيعية يف قضاء شنطال(.)1

( )2العاني ،موسوعة العراق احلديث( ،1 ،بغداد ،)1977 :ص.10-5
( )1عبد الرزاق احلسين ،اليزيديون ،املصدر السابق ،ص.148-146
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األحداث والوقائع اليت شهدتها شنطال (: )1958-1921
 -1انتفاضة عام :1925
تعرض الكورد االيزيديون عرب تارخيهم الطويل إىل االضطهاد اليديين والقيومي مين
قبل الدول اليت خضعت هلا وحاول كل من سييطر علييهم بيأن خيضيعهم وتيت نفيوذه مين
أجل أهميتها وإسرتاتيجيتها ،حيث كانت خليقة بأن تزدهر حبكم موقعهيا اجلغيرايف املتمييز،
كمييا كانييت حمطيية مهميية للقوافييل التجارييية ممييا جعلييها حمييط أنظييار احلكومييات العراقييية
املتعاقبة ،واليت أخذت تسيعى إىل احت وائهيا سياسيي ًا وقوميي ًا عيرب محيالت الرتحييل واليتهجري
والتعريييب اليييت شييهدتها منيياطقهم وإحاطتهييا باملسييتوطنات العربييية ،لييذا قامييت احلكوميية
العراقييية وألجييل متهيييد الطريييق أمامهييا بشيين محييالت
عسيكرية علييهم ،مين أجيل إخضياعهم ملخططاتهييا وأول
محليية عسييكرية عراقييية جييردت عليييهم كانييت يف سيينة
 ،1925حيث مت تسيري قيوة عسيكرية كيبرية إىل جبيل
شنطال متهيداً لتنفيذ مشروع اجلزييرة اليذي يهيدف إىل
إخالء القرى االيزيدية يف شنطال ومن ثم بناء جممعيات
سكنية للعرب وبالتالي تغيري دميوغرافية املنطقية ضيد
وجود الكورد االيزيديني ،وكانت هذه القوة مصلفية مين
اجلنيييود وامليييدرعات تسييياندها الطيييائرات الربيطانيييية،
باإلضييافة إىل مشيياركة بعييض العشييائر العربييية وخاصيية
عشرية مشر بقييادة الشييخ عجييل اليياور(*) الييت أرادت

الشيخ عجيل الياور

(*) الشيخ عجيل الياور أبن الشيخ عبدالعزيز أبن الشيخ فرحان أبن الشيخ صفوك أبن الشيخ محيدي أبين
الشيخ فارس اجلربة ،وليد عيام 1882م وتيرأس عشيرية مشير العربيية يف بدايية العشيرينات مين القيرن
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االستحواذ عليى أراضيي االيزييديني يف منطقية شننطال ،وهيذا ميا رفضيه داود اليداود زعييم
عشييرية مهركييان يف جبييل شنننطال حينييذاك ،وذلييك بييالوقوف يف وجههييا والتصييدي لرغباتهييا

التوسعية يف املنطقة وبذلك نشبت املعركة بني الطرفني يف  8نيسان عام  ،)1(1925ومتكن

االيزيييديون يف البداييية ميين تقيييق بعييض االنتصييارات يف سيياحة القتييال وإسييقا طييائرتني
بريطانيتني ،أحداهما سقطت يف قرية مهركان بينما سقطت الثانية يف قريية تيل الشيور إال
أن ذلك مل حيسم املعركة لصاحلهم واخفقت انتفاضتهم وكيان هنياك جمموعية مين العواميل
ادت إىل فشل هذه االنتفاضة ويف مقدمتها :كانت قوات احلكومة متفوقة على االيزييديني يف
العييدد والعييدة وتسيياندها قييوات بريطانييية وطييائرات ويف النهاييية ،ألقييي القييبض علييى زعيييم
املقاومة داود الداود ورفاقه ونفيوا إىل مدينة الناصرية يف جنوب العراق ومكث فيهيا ثيالث
سنوات ثم أعيد إىل شنطال وبقي تت اإلقامة اجلربية ملدة ( )6أشهر ،ثيم نفيي ميرة أخيرى
إىل قرية ئيسيان التابعة لقضاء شيخان وبقي فيها ثالث سنوات أخيرى ثيم أعييد إىل شننطال

عام 1933م(.)2

باإلضافة إىل هذا جيدر اإلشارة إىل ما ورد يف جملة اللش العدد ( )15للكاتيب سيعيد
خديدة( )3هناك سيبب آخير لقييام هيذه االنتفاضية هيي السياسية الربيطانيية جتياه العشيائر
االيزيدية حيث أدت إىل انشيقاقات بينهيا حييث أهمليوا دور بعيض الشخصييات البيارزة مثيل
داود الداود وساندوا وشجعوا شخصيات أخرى منافسة مثل الفقري محيو شيرو اليذي نصيبوه
حاكماً على شنطال تت احلماية الربيطانية .

املنصرم ومن أشقائه حرور وامحد وحممد وراكان وفيصل ومن أبناءه حمسين وامحيد ومشيعل وصيفوك
ومحيدي وتويف الشيخ عجيل الياور يف  1940/11/4يف الطريق بني املوصل وبغداد.
( )1معاناة الكورد االيزيديني ،املصدر السابق ،ص.80-79
( )2شكري رشيد خريافايي ،املصدر السابق ،ص.45-44
( )3ينظر مقاله "من مشاهري الكورد ،داود الداود الشنطال "،جملة اللش ،العيدد( )15دهيوك 2000:ص-128
.129
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 -2استيالء محو شرو على السنجق (طاؤوس):
كان من نتائم سوء إدارة شصون الديانة االيزيدية ممثلة باألمري سعيد عليي بيك أن
أدت إىل حدوث انشقاق داخل األسرة األمريية ،إذ التيف قسيم مين االيزييديني حيول (حسيني
بك بن مريزا بك) وهو احد امراء االيزيدية وقد كان مدعوماً من قبل األكثرية ،وكان عليى
رأس املدعومني حاكم شنطال آنذاك (محو شرو) واليذي كيان يف الصيراع حمتيدماً لفيرتة مين
الزمن ،مما ساعد على تفاقمة هو أن (محو شرو) قيام يف عيام  1930بيانتزاع السينجق مين
أيدي القوالني الذي كان يطوفون به يف شنطال ،واحتجزه لديه يف قريته (جدالة) الواقعة يف
أطراف شنطال ،وقد بذلت السلطات احلكومية يف املوصل حماوالت عديدة إلقنياع محيو شيرو
بإعادة السنجق إىل مكانه األصلي يف قصر اإلمارة يف الشييخان ،إال أنيه رفيض ذليك واشيرتطت
موافقته على تسليم السنجق إىل حسني بك بعد أن يتم إعالنه امرياً على االيزييديني وهيذا
ما أدى باألمري سعيد علي بك إىل تقديم عريضة إىل امللك فيصيل األول يف  14تشيرين األول
عام  ،1931مرفقة مبضبطة رمسية عليها تواقيع أكثر من ( )800شخت ،متهم ًا متصرف
لواء املوصل (عبدالعزيز بك امليييظفر) (  18نيسيان  2 - 1931أيليول  )1931بأنيه صيادر
أحييد السييناجق منييه وسييلمه إىل محييو شييرو ،مشييريًا إىل أحقيتييه أكثيير ميين غييريه باالحتفيياظ
بالسنجق وأسرتحم يف نهاية عريضته للملك ان يعيد (السنجق) إلييه .ويف تليك األثنياء ،قيدم
رؤساء العشائر يف قضاء شنطال عريضة أخرى إىل املليك فيصيل األول يسيرتمحون فيهيا أبقياء
السنجق املتنازع عليه يف حوزتهم ،وكادت األمور أن تنفلت من زمام األمري سيعيد عليي بيك،
لوال تنازل حسيني بيك عين حقيه يف اإلميارة ،ومصياحلته لألميري سيعيد بيك بعيدما أدرك أن
التعرض لألمري ميس أصول اليدين ،وذليك ألن األميري وفيق الديانية االيزيديية مصيون وغيري
مسصول وال جييوز عزليه بصيورة مطلقية .لكين رغيم تليك املعارضية بقيي السينجق يف حيوزة
الفقري محو شرو حتى بعد وفاته يف أيلول  ،1933ولكن بعد احملاوالت العديدة اليت بيذلتها
احلكومة العراقية مين أجيل إرجياع السينجق إىل األميري ،أقتنيع خدييدا بين محيو شيرو بعيدم
جدوى االحتفاظ بهذا السنجق ،ولتفادي النزاع مع األمري ،قرر تسيليم السينجق إىل السيلطات
احلكومية إلعادتها إىل دار اإلمارة يف الشيخان وذليك يف  20أيليول  .1933إن تسيليم خدييدا
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محو شرو السنجق ،قد حسم املشكلة بينه وبيني األميري ،وعليى اليرغم مين ذليك فقيد ظليت
الدسائس وحركات املعارضة تثار بني احلني واآلخر ضد األمري على منصب اإلمارة ،إذ جرت
يف عام  1938حماولة يف شنطال ضمن هذا النزاع ،مين قبيل (يزييدخان بين إمساعييل جيول
بك) وكان اليزال شاباً ال يتجاوز عمره ( )17سنة ،لكن سرعان ما انكشيف أميره ،ومت وضيع
حد حملاولته ،وحسمت املسألة بعد تدخل السلطات احلكومية يف املوصل يف العام نفسه لصاحل
األمري سعيد بك(.)1
 -3انتفاضة عام :1935
بعيييد أن قضيييى داود اليييداود ثيييالث سييينوات يف
املنفى يف قضاء الشيخان وتديداً يف قريية ئيسييان عياد
ميييرة أخيييرى إىل شننننطال واسيييتقر بيييه املقيييام يف قريييية
(زيييييروان) يف مشييييال جبييييل شنننننطال وكييييان ذلييييك يف
 1933/10/20وقييييد تييييزامن عودتييييه مييييع رغبيييية
السياسييني العييراقيني بتغيييري نظيام التجنيييد االجبيياري
بنظام جديد حبيث تكيون ايدمية العسيكرية إجباريية
واعتقييدوا بييأن ذلييك سيييقوي الوحييدة الوطنييية بييني
داود الداود
العناصيير املتعييددة يف العييراق ،وسييتمكن احلكوميية ميين
تنظيييم جيييش أكييرب حجم ي ًا ميين غييري زيييادة يف تكيياليف
اإلعالة وهذا ما كان مييل إليه املستشارين الربيطانيني للحكومية ايضياً ،وفعيالً أجييز قيانون
ايدميية الوطنييية يف مطلييع عييام  1934وصييدرت اإلرادة امللكييية بضييرورة العمييل بالقييانون
املييذكور يف  12حزيييران 1935م علم ياً بييأن احلكوميية مل تتجاهييل احتمييال مقاوميية سييكان

( )1الريكاني ،املصدر السابق ،ص.59-58-57
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العراق الذين ينتمون اىل قوميات ومذاهب متعددة من تطبيق هذا القيانون( )2وفعيالً قوبيل
تطبيقها مبعارضة شيديدة يف بعيض منياطق العيراق وخاصية يف جبيل شننطال حييث أنقسيم
أهاليها بني مصيد ومعارض هلذا القانون وكان من املعارضني هذه املرة أيضاً داود الداود الذي
رفض التجنيد اإلجباري وأمر أتباعه بعدم االخنرا يف ايدمة العسكرية وأيده أيضاً (رشيو
قولو) أحد رؤساء ماال خالتى (آل خالد) إضافة إىل عشائر أخرى عديدة(.)1
وقد ذكر لي شفان شيخ خلف الناصر بيان الفقيري خدييده أبين محيو شيرو وافيراد
عشريته كانوا مييلون إىل االنكليز واحلكومة ويصيدون القرار اما داود الداود واتباعيه فكيانوا
يعارضون القرار وعندما شرعت احلكومة العراقية بتطبيق قانون التجنيد اإللزامي اجتمع
رؤساء العشائر االيزيدية مع وفيد مين احلكومية امللكيية ملناقشية املوضيوع يف منطقية (ميزار
شرف الدين) يف مشال جبل شنطال ومل حيضر داود اليداود بيل أرسيل ابنيه هيادي إىل الفقيري
خديده محو شرو يف املزار امليذكور و أخيربه بيأن واليده داود يوافيق إعطياء اجلنديية يف حالية
رفضها من جانب خديده محو ولكنه يرفض يف حالة قبوهلا من خديده محيو شيرو وكانيت
النتيجة أن الفقري خديده محو شرو قد وافيق عليى إعطياء اجلنديية ميع حلفياءه مين بقيية
العشائر ،وكان خضر أبن خديده محو شرو من أوائل االيزيديني الذين اخنرطيوا يف اجلييش
امللكي ،ويف عام  1954أصبح نائباً يف جملس النواب العراقي بالتزكية حتيى سيقو النظيام
امللكي يف  14متوز .1958
فضالً عن هيذا افيذ داود اليداود قضيية اليدين مين بيني األسيباب الييت دفعيت إىل
االنتفاضة وعدم إطاعة القانون وتسجيل أتباعه يف نظام التجنيد اإلجباري ،على اعتبيار أن
االخنرا يف اجليش سوف جيرب الفرد االيزيدي على لبس وأكل ميا هيو حميرم حسيب اليدين
االيزيدي فاستعملت احلكومة الوسائل املمكنة إلفهاميه وصيحبه ،بيأن األسيلوب اليذي يتمشيى
علييه التجنييد يف العيراق ال يتعيارض ميع الديانيية االيزيديية وأنهيا مسيتعدة لتشيكيل (فييوج
( )2وقف الكورد والشيعة ضد قانون التجنيد االجباري ،النه كان يكرس حكم العيرب السينة ،والن اجلييش
كان دائماً اداة لضرب حركاتهم الوطنية.
( )1سعيد خديده ،املصدر السابق ،ص.129-128
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خاص) يضم االيزييديني اجملنيدين كافية فيقيوم هيذا الفيوج بطقوسيه وآدابيه ويرتيدي مين
اللباس ما ال يتعيارض وشيعوره ولكنيه رفيض ذليك باصيرار فأنذرتيه بضيرورة االنصيياع إىل
القوانني املرعية بها املهم يف االمر انه قام حبركة ضد التجنييد االجبياري ،وقبيل ان تتوسيع
حركته قام حمياف املوصيل عمير نظميي بزييارة شننطال يف األول مين تشيرين األول 1935
بهدف اإلطالع عليى حقيقية املوقيف عين قيرب واجتميع برؤسياء جبيل شننطال االيزييديني،
فاظهروا استياءهم وامشئزازهم من موقيف داود اليداود ،فشيكرهم املتصيرف عليى ميوقفهم،
وأعلمهم بأن احلكومة ستقوم بشن محلية عسيكرية ضيد (املنتفضيني) عنيدما حييني الوقيت
املناسب وأمرهم بأن يوصوا أتباعهم بيأن ال يقبليوا أحيد مين (املنتفضيني) يف دورهيم وأن ال
يذهب أحد منهم للمشاركة يف احلركة ،وهددهم بأن الذي خيالف أوامره سوف يعرض نفسه
لعقوبات صارمة.
أجييرى متصييرف اللييواء وقائممقييام قضيياء شنننطال (جييالل الييدين خالييد) عييددًا ميين
املراسالت مع داود الداود ورشيو قوليو أحيد رؤسياء عشيائر مياال خيالتى (آل خاليد) يف قريية
(علدينا) الذي أعلن عن انضمامه إىل جانب داود الداود ليتخلوا عين فكيرة العصييان املسيلح
ومن ثم أرسل متصرف لواء املوصل أمري االيزيدية (سعيد بك) اىل داود اليداود ورشيو قوليو
القناعهم بالتخلي عن معارضة القرار إال أنهما أصرا على موقفهما ورفضيا مشيروع التجنييد
اإللزامييي ،واضييطر املتصييرف إىل اختتييام برقيتييه بييدعوة احلكوميية علييى اسييتخدام القييوة
العسكرية إل اد هذه احلركة.
فعهدت إىل (مديرية الشرطة العامة) القيام بهيذا الواجيب( .)1فجيردت هيذه البعثية
قوامها ( )150شرطياً خياالً و ( )400شرطي يف املشياة ميع سيبع سييارات مسيلحة تركيت
ميين املوصييل يف األول ميين تشييرين األول عييام  1935ثييالث قطعييات ميين اجليييش لتجتمييع يف
منطقة (طري عربا) يف مشال جبل شننطال وهكيذا تألفيت قيوة شننطال بيأمرة الليواء حسيني
فييوزي ومت تشيييدها يييوم  5تشييرين األول عييام  1935وكييان يعييزز هييذه القييوة العسييكرية
( )1عبد الرزاق احلسين ،تاريخ العراق السياسي احلديث( ،2 ،صيدا ،) 1949 :ص .165
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الطائرات العراقية وهدفها شنطال فأخذت القوتان مواقعها احلصينة وطوقت مواقيع الكيورد
االيزيييديني الييذين تصيينوا يف كهييوف ومغييارات جبييل شنننطال املعروفيية مبناعتهييا ووعييورة

مسالكها(.)2

ما أن بزغت مشس ييوم السيابع مين تشيرين األول عيام  1935إال وأحيا اجلييش أمياكن
االيزيديني الثائرين ،إحاطية السيوار باملعصيم ،وأخيذ يصيليهم نيارًا حاميية مين الرصياص والقنابيل
واملدافع ،فقد بدأت املعركة منذ السياعة السادسية مين صيباح الييوم امليذكور ومل تنتيه إال يف السياعة
السادسة من مساءه وكان الطرفان يتقاتالن ببسيالة وعنيدما رجحيت املعركية لصياحل قيوات اجلييش
حاول االيزيديون الثائرون أن يلوذوا بالفرار ولكين املدفعيية أصيلتهم نيارًا حاميية ،فقتيل مين قتيل
وفر من جنا واستسلم للجيش ( )224رجالً بال قيود وبال شرو برئاسة رشو قوليو حسيني أحيد
رؤساء عشرية ماال خالتى (آل خالد) أما داود الداود زعيم احلركية فأنيه بعيدما شياهد قيوة اجلييش
بأم عينيه ورأى ماحل بأتباعه من اهلالك والدمار مل يبقى أمامه أي أمل يف املقاومية والسييما بعيد
أن أصيب جبيرح بلييغ يف صيدغه(*) فهيرب إىل سيوريا ميع ولدييه وزوجتيه ومجاعية مين أتباعيه(،)1
وبعد انتهاء العمليات العسكرية أصدرت احلكومة بالغاً رمسياً حول أسباب االنتفاضة ونتائجهيا ،ثيم
شييكلت فيمييا بعييد جملس ياً عسييكرياً برئاسيية املقييدم عبييدالوهاب عبييدالعزيز ومبشيياركة احليياكمني
العدليني حممد بهاء الدين اليازجي حياكم صيلح قضياء شننطال وعبداحلمييد ميدحت حياكم صيلح

قضيياء تلعفيير حملاكميية املعييتقلني( ،)2وشييرع اجمللييس العييريف العسييكري يف شنننطال ميين تييدقيق أوراق
احملالني عليه من حماربني وغريهم ،فعثر على وثائق خطرية تيدين بعيض امليثقفني املسييحيني يف
املوصييل قيياموا بتحييريض هييصالء علييى القيييام بانتفاضيية مسييلحة ،فلييم يييرتدد اجمللييس عيين إجييراء
حماكمتهم والسييما بعيد أن تيوفرت لدييه األدلية عليى وجيود عالقية بيني هيصالء احملرضيني وبيني
السلطات الفرنسية يف سوريا وكان من بني اليذين حكميوا احمليامي عبيداهلل فيائق بين سيلمان بيولت
( )2احلسين ،تاريخ الوزارات ،ص .166
(*) وهي منطقة بني العني واألذن.
( )1احلسين ،املصدر السابق ،ص.166
( )2شكري رشيد ايريافايي ،املصدر السابق ،ص.48
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املوصلي وعبدالكريم قره طلة فأصدر حبقهما حكم اإلعدام شينقاً وقيد نفيذت هيذه العقوبية فيهميا
فعالً يف شنطال صباح يوم ايميس املوافق  7تشيرين الثياني عيام  ،1935وكميا نفيذ احلكيم نفسيه
على سبعة من خمتاري القرى االيزيدية كيانوا يسياعدون الثيوار بالسيالح والغيذاء وهيم بيدل حسيو
أدي خمتار قرية مهركان وحجي عبدي خمتار قريية نطنري وقاسيم عليي خمتيار قريية زييده خيان
وسليمان حممود ئوسي دوغو خمتار قرية بكرا وبرجس حسني ئوسيي دوغيو خمتيار قريية شيوركا
وعمر مريخان خمتار قريية بشن طريي ،ومت تنفييذ احلكيم باإلعيدام بهيم شينقاً يف شننطال يف نفيس

اليوم( )1وبلغ عدد الذين صدرت حبقهم السجن واألبعاد اوالغرامية ( )389شخصياً وبقييت اإلحكيام

معلنيية يف منطقيية شنننطال ميين  12تشييرين األول عييام  1935إىل  14تشييرين الثيياني ميين العييام
نفسه(.)2
وعنيدما تيوىل حكميت سييليمان(*) رئاسية اليوزراء يف أعقيياب انقيالب بكير صييدقي يف
تشرين االول  1936اصدر عفواً ملكياً عاماً فتم إطالق سراحهم أسوة ببقية احملكيومني يف
اجملالس العرفية العسكرية(.)3
كان من نتائم انتفاضة شنطال عام  1935هو متتعها بنوع مين االسيتقرار خاصية
بعييييد إعييييالن السييييلطات
احلكومييية إنهيياء األحكييام
العرفيييية فيهيييا ،ومسيييح
للمبعدين عن منياطقهم
ص.267-266

( )1صديق الدملوجي ،اليزيدية ،املصدر السابق،
( )2الدملوجي ،املصدر نفسه ،ص.227
وزارية يف
حسن شغل عدة مناصب
ابزوالرتكي
املعهد
للمعارف يف
(*) حكمت سليمان من مواليد  1886أصبح مديراً
صاحل عبدهللا عاشور
سعدو
امساعيل نعمت قاسم
برتكييا
1936
صيدقي
انقالب بكير
للوزراء بعد
العهد امللكي يف العراق وأصبح رئيساً
التيأثري1935
شيديدانتفاضة
بعد فشل
عيامشنگال
يديني يف
الكورد االيز
العسكريني من
مناذج من
العصرية وهو من املماليك.
( )3سامي عبداحلاف القيسي ،ياسيني اهليامشي ودوره يف السياسية العراقيية(( )1936-1922بغيداد)1975:
ج 2ص249
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بالعودة إليها ،كتعبري عن حسن نواياها كميا أخيذ رؤسياء العشيائر االيزيديية بتنفييذ قيانون
التجنيييد اإلجبيياري وإرسييال أبنيياءهم للخدميية العسييكرية ودفييع الضييرائب املتنوعيية كبقييية
العراقيني.
ملحمة "مةمويى عةىل":
ان مسار وطبيعية تياريخ شننطال احليديث واملعاصير ادى اىل ظهيور وبيروز اشيخاص
اشييتهروا بالشييجاعة والبسييالة يف التصييدي للطييامعني باراضييي املنطقيية ،ومييع ان املييصرخني
والكتيياب مل يييذكروهم ،اال ان املغنيييني والييرواة الشييعبيني خلييدوهم يف اغييانيهم واشييادوا
بشييجاعتهم كابنيياء بييررة لشنننطال تصييدوا حلمييالت االبييادة (الفرمانييات) اليييت كانييت تنظمهييا
وترسلها الدولة العثمانية ،والدولية العراقيية مين بعيدها ومين قصيت البطولية الييت تيروي
قصة او حادثة (ممو علي) واليت يعود تارخيها اىل سنة  ،1935وملخصها:
خالل هذا العام اخذت احلكومة العراقية تطالب االيزيديني باداء ايدمة االلزامية
يف اجليش ومل ينفع ما قام به داود الداود رئيس
عشرية املهركيان مين حمياوالت ورفضيت احلكومية
مطلبيييه املعقيييول حييييث قيييال داود اليييداود بيييأن
االيزيدييية حيياهلم حييال عشييرية مشيير ميين حيييث
الضرائب واالخنرا يف اجلييش وكيان ييدرك بيأن
عشيييرية مشييير ال يرغبيييون يف العسيييكرية ولكييين
احلكومة قررت إجبار االيزيدية على أداء ايدمة
العسييكرية وأرسييلوا محليية عسييكرية عييام 1935
كما أسلفنا سابقاً على جبل شنطال وبعد معركية
ضارية بني الطرفني وقيع عيدد مين القتليى مين
جانيييب االيزييييديني ومييينهم "حسييين عنيييزي أدو
املهركيياني" وغريهييم وبسييبب الفييارق الكييبري يف

ممو علي
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العدة والعدد مل ييتمكن االيزييديون يف القيرى (عليدينا ويوسيفا وبكيرا وزييروان ومهركيان
وشوركان وباخليف ومجي جفرا وغريها من القرى) من الصمود وبعيد أن أحليق باملهيامجني
ايسائر وبعض القتلى وأخرياً رضخ الرجال لألمر الواقيع وفير مين املعركية زعييم املقاومية
داود الداود وأبنيه وعشرات من أتباعه إىل سوريا الدولة وكان ممو عليي وواليده عليي حسيو
من ضمن املشاركني يف هذه املعركة(.)1
ممو أبن علي حسو جندو من عشرية الدنادية فخذ "بةكى" وهو من موالييد عيام
 1910يف قرية يوسفا ووالدته أمسها شريين خلف خدر ملكو من آل به كى أيضياً ،وليه مين
األخوات هنع عه ربى أكرب منه سناً وغزالة أصغر منه وأطلق عليه والداه أسم "مةمى ئياال"
جلماله ونبله وحسنه ؟ وكان ممو أحد االبطال املعيروفني ليدى داود اليداود و متزوجي ًا مين
"زةلي سفوك قولو" اال انهما مل ينجبا ،وقتل ممو فيما بعد اثنياء تصيديه حلملية حكوميية
على شنطال.
وكان والده غنياً وميتلك أراضي واميالك كيثرية يف ذليك الوقيت يف منطقية يوسيفا.
وعندما أنتفض االيزييديون يف منطقية زييروان وبكيران ويوسيفا وعليدينا ومهركيا وشيوركا
وغريها من القرى ضد قانون التجنيد االلزامي الذي فرضيته احلكومية امللكيية عليى األقليية
االيزيدية ،كان ممو علي ووالده من ضمن املشاركني يف هذه االنتفاضة وبعد فشل االنتفاضة
حاوال اهلروب اىل سوريا واجتهوا حنو الغرب حتى وصلوا (قراج كولك) يف أقصى غيرب جبيل
شنطال على احلدود السيورية ،ولكين غيريوا رأيهيم بسيبب اميتالكهم بسياتني وأميالك واسيعة
وبسبب الدعايات اليت اخذت تبثها ،ومنها اعالنهيا العفيو العيام عين املشياركني يف االنتفاضية
فرجعوا ووصلوا كلي كرسي وبعد أن تركوا أُسرهم عند بييت أحيد معيارفهم هنياك ،قيررت
والدته شرييين البقاء مع زوجها ووليدها مميو باليذهاب إىل مسيقط رأسيهم قريية يوسيفا ويف
الطريق توجهوا إىل بيت شيخ منر أوسيي ثيم بييت شيرف سوسيو مين شييوي شييخو بكير يف
قرية مسي هيسرت وكان شرف سوسو أي اآلخرة ملميو عليي ،ويف هيذه الفيرتة كانيت اليدوريات
( )1مييروان شيييخ حسيين الرشييكاني ،سييرتان وسييةرهاتيا ممييوى علييى ،جمليية اللييش العييدد (( ،)21دهييوك:
.)2004
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احلكومية مستمرة يف البحيث عين املشياركني يف احلركية وييرافقهم عيدد مين املرتزقية وقيد
اجربوا "دقو خضر اهلبابات" أيضاً ان يرافق هذه الدورية(.)2
وبعدما وصل ممو ووالداه إىل منطقة كلي كريوي يف شرق من مزار (شيرف اليدين)
وجلسوا تت الشجرة وكان والده حيرسهم يف مكان عالِ وقيد صيادفت قيوة مين اجلييش ميع
املرتزقة ،وبعد أن اقرتب العسكر منهم عرف ممو علي بيأن هيصالء العسيكر قيد أتيوا للقيبض
عليهم اوقتلهم فتهيأ هو ووالده للقتال وهيئوا السالح وبدأ القتال بني الطيرفني ،وكيان كيل
من األب واالبن يشجع احدهم اآلخر ووالدته من طرفهيا تقيول ال تسيتلموا لألعيداء وتهليهل
واستمرت على تشجيعهم حتى ال ينقطع أملهم وال ييأسوا وتدرجيي ًا محيى اليوطيس واشيتد
القتال وتضاعف احلمل والتعيب عليى أكتيافهم خاصي ًة مل يكين هنياك إميداد أوعيون أوملجيأ،
واستمروا يف القتال إىل أن ظهرت عالمات ايسائر وبأنه ليس هناك جمال أو أميل للخيالص
من هيذه املعركية الشرسية ومين جهتهيا الحظيت واليدة مميو وعرفيت املصيري املظليم لوليدها
الوحيد ولزوجها ومل تكن ترغب بأن تصبح أسرية بيد األعداء.
فصاحت على ولدها بعد أن أقرتب منها العسكر يا أبين أرجو أن تصيوب رصاصيتك
حنوي وتقتلين قبل أن يصل إلي أو يلمسين يد أحد األعداء ،فما كان مين ابنهيا مميو بعييون
دامعة وقلب مكسور إال أن اطاعة والدته وصوب فوهة سالحه باجتياه والدتيه واطليق عليهيا
رصاصيية علييى كتفهييا فجرحييت ،ودخلييوا مييع اجليييش واملرتزقيية يف معركيية غييري متكافئيية يف
منطقة كليي كيريوي وأدت إىل مقتيل عيدد مين أفيراد اجلييش ولكين بندقيتيه توقفيت أثنياء
املعركة وقد حاول على وجه السرعة اصالحها ولكن القوات احلكومية سيطرت على الوضيع
وألقوا القبض عليه وجاءوا به إىل والدته وأمام عينيها قاموا بقطع رأس ممو عليي وأخيذوه
معهم وتركوا جثته مع جثة والده يف منطقة كريوي وأهدى الرأس اىل قائد احلملة وقام هو
بدوره بأخذ رأس ممو علي إىل املوصل وتعليقه يف جسر املوصل مدة ثالثة أيام.
أما ايزيدية املنطقة بعد ما مسعوا احلادثة قاموا بدفن جثة ممو وواليده يف ميزار "شيرف
الدين" أما مصري والدتيه (شيريين) اجلرحيية تكفيل بهيا دقيو خضير املرافيق للحملية حييث اخذتيه
( )2مقابلة مع خديدا مراد بركات ( خديدا زريفى )؛ ومقابلة مع بابري سفوك قولو.
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احلمية والغرية أن حياف على هذه املرأة املسكينة واجملروحة .وطلب من افراد الدوريية السيماح ليه
بأخذها اىل بيته ومعاجلتهاو فتم ذلك ويقال بأنها بعد ذليك أصيابها امليرض واليوهن وحتيى اجلنيون
وكيف ال وقد شهدت قتل زوجها وقطع رأس ابنها بأُم عينها ؟!! وتوفيت عام .1968
 -4حادثة "زرافكى" أو "شةرى مسوى فامتى(*)"عام :1946
زرافكى أحدى القرى التابعة لقضاء شنطال تقع جلهة اجلنوب من جبل شنطال وقد
مسيت بزرافكى نسبة إىل مكانتها الرفيعة بني قيرييت الورديية مين الغيرب وقريية قصيركى
من الشرق وتبعد عن شنطال حبوالي سة كيلو مرتات وتسكن قرية زرافكيى عشيرية جلكيا
وهم باألصل جاءوا من كوردستان الشمالية إىل طل ،كرسي ثم إىل قرية كولطا يف مشال جبيل
شنطال ثم استقروا يف زرافكى وكا ن يرأسيهم مسيو فيامتى وكانيت العشيرية حاهليا حيال بقيية
العشائر الكورد االيزيديني يف جبل شنطال ميتهنون الزراعة وتربية املواشي .

ملخت احلادثة:
يف عام  1935عندما شيرعت احلكومية امللكيية بتطبييق قيانون التجنييد اإللزاميي
علييى مجيييع مكونييات الشييعب العراقييي وميينهم أبنيياء الكييورد االيزيدييية كمييا ذكرنييا سييابق ًا
وأجربوهم عليى االخنيرا يف اجلييش العراقيي أدى إىل هيروب عيدد مين شيباب هيذه القريية
(*) مسو فامتى :هو مسو جمو إمساعيل جغيطم ولد حوالي عام  1880يف قرية كولكا التابعة لطل ،كرسي
وترأس عشرية جلكا فرتة طويلة وتويف عيام  1950يف قريية كابياره وهيو مطليوب مين احلكومية امللكيية
ودفن يف مزار شيبل قاسم يف طل ،كرسي والعجيب أن أهله دفنت ختمه "ختم املختيار" ميع جثتيه أثنياء
دفنه خوفاً من احلكومة .ومن تركاته نسخة من عقد زراعي أو صيورة املقاولية املرفقية املنعقيدة ليدائرة
األمالك األمريية وتارخيها يشري إىل عام  1934ويظهر عليها ختمه خمتار قرية زرافكى مسو جميو وكيان
مجيل بك قائممقاماً لقضاء شنطال يف ذلك الوقت .
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"عشرية جلكا" إىل سوريا واتهميتهم احلكومية باملشياركة يف انتفاضية االيزيديية عيام 1935
ومنهم قاسم االبن األكرب ل سمو فامتى ومجاعية مين أقربائيه وبعيد بقياءهم هنياك فيرتة مين
الزمن أعلنت احلكومة العفو العام عن مجيع املتخلفني عين ايدمية العسيكرية والعيراقيني
خييارج القطيير ،وقييد أدى هييذا إىل عييودة عييدد كييبري ميين املهيياجرين إىل العييراق وميين ضييمنهم
اجلماعة املذكورة من هذه العشرية ويف أثناء عودتهم من سيوريا إىل شننطال صيادفهم مجاعية
"جرد من أعراب اجلزيرة" من عشرية مشر وقاموا بقتلهم وهيم سية أشيخاص مين أبنياء
عشرية جلكا بالقرب من احلدود العراقيية  -السيورية يف داخيل أراضيي سيوريا ومين ضيمنهم
قاسم مسو فامتى.
وبعد مرور عدة سنوات على هذه العملية الغادرة اليت قام بها نفر من مشر ،صمم
مسوى فامتى على االخذ بالثأر مبساعدة بعض من العشائر االيزيدية وبالفعل متكن من قتل
اثنني من قاتليه يف بداية عام  ،1946ويف هيذه األثنياء متكين
ذويهييم بتقييديم الشييكوى عليييه عنييد مديرييية شييرطة لييواء
املوصل.
ويف صبيحة يوم السبت  1946/2/2واليذي يصيادف
عيييد مربعانييية الشييتاء ميين األعييياد الرمسييية لييدى الكييورد
االيزيييديني وكييان أهييالي القرييية منشييغلني بنحيير ذبييائحهم
مبناسييبة العيييد املييذكور ويعايييدون بعضييهم الييبعض ،فوجئييوا
بتطويقهم من قبيل قيوات الشيرطة مين مجييع اجلهيات ،فقيام
حسن مسو فامتى
أهالي القرية بقيادة مسيو فيامتى حبميل السيالح يف اليدفاع عين
النفس وتصيدى أبنياء القريية وعشيرية الشيرقيان للقيوات احلكوميية وانيدلعت املعركية منيذ
صيباح الييوم امليذكور وحتييى مسيائه .وأدى إىل تكبيد احلكوميية خبسيائر فادحية بيياألرواح وإىل
مقتل العشرات من الشرطة يف أطراف القرية وفر البياقون أميا خسيائر القريية فكيان مقتيل
بعض احليوانات الداجنة واألليفة وكذلك مواطن ليس له عالقة بهيذه احلادثية وهيو بعييد
عن القرية مبسافة أكثر من كيليو ميرت وعنيدما حيل اللييل فير مجييع أهيالي القريية رجياالً
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ونساءاً أطفاالً وشيوخاً ومت إخالء القرية من األهالي وانتشيروا يف القيرى اجملياورة واختبئيوا
فيها.
ويف يوم األحد  1946/2/3قامت احلكومة حبرق وتدمري القرية بالكامل ومتكنيوا
من إلقاء القبض على عدد من أهاليها بعد مداهمتهم القرى اجملاورة والبحث عين املقياومني
واملشاركني يف أحداث قرية زرافكى ومن ضمن املعيتقلني أحيد أبنياء مسيو فيامتى وعيدد مين
عشرية جلكيا ،إضيافة إىل خيرية رجيال عشيرية شيرقيان "اجلنيدو" اليذين سياهموا يف املعركية
ال وزجيوهم يف السيجن وأصييدرت احلكومية عقوبية اإلعيدام عليى هييصالء
وعيددهم ( ) 14رجي ً
املعتقلني وعلى الذين مل يتم إلقاء القبض عليهم يف حينه ومن ضمنهم مسيو فيامتى .وبعيد
سقو النظام امللكي يف العراق  14متوز  1958وإعالن اجلمهورية العراقية بقيادة اليزعيم
عبدالكريم قاسم وعودة ايالد "مال مصطفى البارزاني" إىل العراق قام كل من حسن مسيو
فيامتى وخضير ميردوس حيبش برفقية األمييري تسيني بيك أميري االيزييديني وحبضيور علييي
شنطال ،بزيارة بغداد واللقاء بالزعيم ايالد "مال مصطفى البارزاني" وبعد أن شرح الوفيد
لسيادته القضية قال ايالد "مصطفى البارزاني" للوفيد يف حينيه بيأن يف كوردسيتان مئيات
املشيياكل والقضييايا العالقيية ومشييكلتكم جييزء ميين مشيياكل كوردسييتان ووعييد البييارزاني الوفييد
بطرح قضييتهم عليى حكومية بغيداد وبالفعيل متكين البيارزاني مين اقنياع رئييس احلكومية
الزعيم عبدالكريم قاسم باحلصول على مرسيوم مجهيوري بيإطالق سيراح املعيتقلني بسيبب
أحداث زرافكى وعادوا إىل ديارهم(.)1

( )1مقابلة شخصية من صاحل سفر زلفو اجللكي موالييد  1927يف تيل عزيير 2011/2/22م؛ مقابلية
مع دخيل حسن حفيد مسو فامتى مواليد  1952يف تل عزير يف . 2011/2/22
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 -5معركة خنيسي أو "شةرى خنيسي" عام 1946م:
كانت عشرية البومتيوت العربية تسكن هذه القرية "خنيسيي" منيذ بدايية القيرن
املاضي وكانت لعشرية مشر أطماع تارخيية يف منطقة شننطال وميا جياورهيا وكيان هليم نفيوذ
قيوي ليدى احلكومية العراقيية بعيد تأسيييس اململكية العراقيية عيام  1921وقيد طليب شيييخ
عشرية مشر امحد العجيل مين االنكلييز أن يصسسيوا إميارة مشير عليى غيرار إميارات ايلييم
العربي ،حبيث متتد من منطقة مشال ربيعة حتيى مشيال مدينية الرميادي وميا يقابليها مين
األراضي السورية لتكون إمارة هلم و طلبيوا مين العشيائر املوجيودة يف هيذه املنياطق بالرحييل
لغرض إسكان عشائر عربية من مشر حملهم لغيرض تكيوين إميارتهم وأول مين طليب مينهم
الرحيييل كانييت عشييرية البومتيييوت يف "ابليييم ومييا جياورهييا" ،وجييرت بييني عشييرية مشيير
والبومتيوت مفاوضات وكان ذلك يف بداية عام  1941وكانت هذه املفاوضات حبضيور خيدر
حسييون رئيييس عشييرية هسييكان االيزيدييية وكييان شيييخ عشييرية مشيير مصييراً علييى أن يغييادر
البومتيوت هذه املنطقة إىل منطقة جماورة ملنطقة الكسك واستمرت املفاوضات بينهميا مليدة
أرب ع سنوات دون الوصول إىل حل مرضي واخرياً طلب الشيخ امحد عجيل اليياور مين خيدر
حسون أن ال يتدخل بني مشر والبومتيوت وحياول إغيراءه مبنحيه بعيض األراضيي واملاشيية
وجتهيز أنصاره بالسالح وكما قال ليه الشييخ إننيا عشيريتان عربيتيان مسيلمتان ولييس لكيم
االيزيدية حق التدخل فيما بينن ا وكان يف ذليك الوقيت ال ميليك خيدر حسيون سيوى عشيرة
دنانري وعشرين بندقية وقال له خيدر حسيون إنيي أرفيض هبتيك وسيأبقى عليى العهيد ميع
البومتيوت إلنين وعدتهم وسأبقى معهم مع أبناء عشريتي حتى املوت.
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فقام الشيخ امحد العجيل جبمع أكثر من ( )10000عشرة آالف شيخت مين مشير
من كافة أحناء العراق ملهامجة عشرية البومتيوت وحصل على مرسوم ملكي برتحيلهم فكيان
عشرية هسكان برئاسة خدر حسون وعشرية البومتيوت مصرين عليى جمابهية عشيرية مشير
رغييم الفييارق العييددي بييني الطييرفني وحشييدت عشييرية مشيير مقاتليهييا بييالقرب ميين قييرى
البومتيييوت "خنيسييي والطحننر"( ،)1وحييدثت معركيية يف يييوم  1946/8/8بييني الطييرفني
وهامجت مشر على مواقع البومتيوت واهلسكان وبيالرغم مين قلية عيددهم إال أنهيم صيمدوا
واستمرت املعركة من الساعة ايامسة فجراً حتى الساعة الثالثة عصراً كانت املعركة فاصلة
لصاحل عشرية البومتيوت وحلفاءهم حيث تكبدت عشيرية مشير خسيائر كيبرية بلغيت املئيات
من القتلى واجلرحى وكانت خسائر البومتيوت ( )70قتيالً وكيان يقيود عشيرية هسيكان يف
هذه املعركة قاسم حسون " وكان معه من عشرية هسكان ( )16شخصاً وتعترب هذه املعركية
أو امللحمة من املالحم اليت سطر هلا التاريخ احلديث وكتيب عنهيا املصرخيون والكتياب وغنيى
وألف فيها شعراء البومتيوت القصائد ببطوالت عشريتهم وعشرية اهلسكان ويف متجيد "خدر
حسون" ابو نورا كبش اجلبل ملواقفه الشجاعة وعدم االستسالم.
وهلذا مل تنجح حماوالت عشرية مشر بتكوين إمارة هلم يف هذه املنطقية وبعيد ذليك
أصدرت السلطات احلكومية يف بغداد واملوصيل أميراً بنفيي خيدر حسيون إىل حمافظية الكيوت
وبقي فيهيا حيوالي سينة ويفتخير البومتييوت حليد اآلن بهيذا املوقيف الشيريف الصيادر مين
عشرية اهلسكان وااليزيدية جتاه عشريتهم ويذكرون موقفهم يف ديوانهم وينقلونها األب عين
اجلد والزال العالقات بينهما قوية ومتينة(.)2
وهناك من يرى انه مل يكن لشمر اطماعاً يف تشكيل اميارة خاصية بهيم يف منطقية
اجلزيرة الواقعة من مشيال ربيعية إىل مشيال رميادي بيل أن عشيرية مشير جياءت باألصيل مين
اململك ية العربييية السييعودية وهييم رحييل (أصييحاب املاشييية) واسييتقر قسييم ميينهم يف منطقيية
( )1خنيسي والطحر :قريتان واقعتيان يف جنيوب مدينية شننطال مبسيافة 15كيم وتابعتيان حاليياً لناحيية
ابليم (قريوان) ويسكن فيها أبناء من عشرية البومتيوت العربية.
( )2مقابلة مع العقيد سليمان درويش جدعان اهلسكاني ،شنطال.2011/1/17 ،
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الرمادي والقسم اآلخر يف حمافظة دياىل والقسم األكيرب جياءوا واسيتقروا يف منطقية جزييرة
شنطال وأن السبب الرئيسي ملعركية خنيسيي هيو قييام أحيد رعياة عشيرية البومتييوت بقتيل
راعي من عشرية مشر وقد اعتربوها مشر بأنه إهانية ان يقتيل مشيري عليى ييد البومتييوت
وهكذا تأزم الوضع حتيى انيدلعت احليرب بيني الطيرفني وكيان خسيائر مشير كيثرية يف هيذه
املعركة النهم بدأوا باهلجوم على قرى البومتيوت وهم حمصنون يف بييوتهم وييدعم عشيرية
البومتيوت جهات عديدة أما مشر فكانوا يف األراضي املكشوفة دون تصينات(.)1
وجاء يف رسالة جامعية حول هيذه احلادثية ان الصيراعات والنزاعيات العشيائرية يف
العراق وأصبحت إحدى مسات العالقيات بيني العشيائر يف العهيد امللكيي ،سيواء أكيان ذليك بيني
افراد العشرية الواحدة ،أو بني عشريتني ولكن األخطر وقع بني عشريتي البومتيوت وعشائر
مشر اليت تعد من أقوى العشائر الرحالة اليت كانت جتيوب غيرب املوصيل ميا بيني الشيرقا
وشنطال ،بعدما هاجرت من بالد جند أواخر القرن الثامن عشر (1798م) ،فأخيذت عشيائر
مشر باالعتداء على عشائر املنطقة وعلى أثر ذلك خلقيت عيداءً بيني عشيريتي (البومتييوت
ومشر) ،وعلى األغلب كان عداؤها يعود إىل التقارب بينهما وتنافسهما لالستيالء على أراضيي
الرعي والصيد.
ففي عام  1944اعتدى بعض أفراد عشائر مشر عليى اثينني مين صييادي الغيزالن
من البومتيوت وأخيذوا صييدهما وسيالحهما ،فيأدت احلادثية إىل خليق خصيومة ونيزاع بيني
اجلانبني وقد كانيت ايسيائر قليلية بيني اجليانبني ألنهيا كانيت جتيري بعييدًا عين الطيرفني
وكانت يف الغالب مناوشات ال أكثر ،وعرفت هذه ايصومات والنزاعات بني اجلانبني مبعركة
(أبليم) نسبة إىل قرية أبليم الواقعة يف جنوب شنطال.
لكيين علييى الييرغم ميين قليية خسييائر معركيية أبليييم إال أنهييا تركييت أثييراً كييبرياً علييى
العشريتني حبيث أججت نوعاً من احلقد والكراهية وروح االنتقيام لكيال الطيرفني .ويف متيوز
عام  ،1946شعر رؤساء البومتيوت بأن مجاعات من قبيلة مشر اليت كان على رأسها آنيذاك
الشيخ امحد عجيل الياور تتجمع يف قرية (اهلنديل) تريد االعتداء عليهم ،ونظرًا لقلة عدد
( )1مقابلة مع الشيخ عبدالكريم مدلول سليمان الشمري

.2011/5/20
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أفراد عشرية البومتيوت  -مقارنة مع عشائر مشر فأنهم قدموا شكوى ليدى متصيرفية ليواء
املوصل واستنجدوا ببعض وجهاء املوصل إال أنها مل تثمر ،وباءت حماوالتهم بالفشل(.)2
أخذ أفراد مشير باالعتيداء عليى البومتييوت ،واوقعيوا فييهم الرعيب ،وتيأزم الوضيع
بشكل كبري وانفجر يف الثامن من آب عام  ،1946بعد أن قتل مجاعية مين مشير اثنيان مين
(كَوانيت) البومتيوت أي صيادي الغزالن وهما كال من (خضر حمميد العيزو مين فخيذ البيو
املزيدة) و(أبو محد من البوفرج) وكانت هذه احلادثة سيبباً مباشيراً لوقيوع معركية ضيارية
بني عشريتي البومتيوت ومشر ،وهناك من يعتقد بيأن تلكيص البومتييوت واجلحييش يف دفيع
إجيار احلبوب املقيررة علييهم سيابق ًا عين أرض تعيود إىل أبنياء عجييل اليياور ورفضيهم ذليك،
وتسيويف ومماطلية احلكوميية العراقيية يف التيدخل وحييل املشيكلة قيد تسييبب يف قييام حييرب
ضروس بني عشريتي البومتيوت ومشر ،إذ زحفت قوة كبرية من مشر قدرتها املصادر بأكثر
ميين ( )5000رجييل تصييحبها سيييارتات كانييت مشيير قييد (أبتاعته يا ميين اجليييش الربيطيياني)
قاصدة البومتيوت ،فضالً عن وجود قوات اييالة مع مشر.
تهيأت البومتيوت للقتال وأشتبك الطرفان يف أراض تعود للشيخ (صاحل احلبو) مين
البومتيوت ،وبالتحديد يف موضع يقال له منطقية (خنيسيي) فعرفيت املعركية بامسهيا ،وقيد
كانييت معركيية ضييارية أدت إىل اسييتخدام اينيياجر والسيييوف ،وكانييت قييد وجهييت عشييرية
البومتييوت ورئيسييها (الشييخ جيياراهلل عيسيى العبييداهلل) نيداء االسييتغاثة إىل حليفتهيا عشييرية
اهلسكان الكوردية االيزيدية ،واليت لبت النداء على الفور واختارت أفضيل مقاتليهيا واجتهيت
إىل ساحة املعركة ،وبلغ عددهم ( )15رجالً يقودهم زعيما العشرية األخوين (خضر حسون
وقاسم حسون) ،فشاركوا يف املعركة دون أن يقتل منهم أحد ،وقيد ذكير بيأن معظيم عشيائر
املسلمني وااليزيديني يف املنطقة هبوا لنجدة البومتيوت إال أن البومتيوت نفت ذلك ،بيل أن
الذين شاركوا يف املعركة هم عشرية اهلسكان وقوات الشرطة يف قضاء شننطال الييت كانيت قيد
أبرقت خرب املعركة إىل متصرفية لواء املوصل مطالبة اليدعم واملسياعدة ،وذهبيوا إىل موقيع
املعركة ،فأطلق الشمر النار عليهم ،فما كانت قوات الشرطة إال أن فتحت فوهات بنادقها على
( )2حممود شيخ سني الريكاني ،املصدر السابق ،ص.133-130
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مشر وأطلقيت النيار علييهم ،وقيد كانيت قيوات الشيرطة مصلفية مين سية أشيخاص إذ كيان
يقودهم العرييف (خلييل إمساعييل أغيا) ،اليذي كيان أصيله مين أهيالي عقيرة وكيان سياكن ًا يف
شنطال ،والذي كان له وجلماعته دور كبري يف عدم فسيح اجمليال لتقيدم مشير ،وقيد قتيل مين
العشريتني املتحاربتني أعداد كيبرية إذ قتيل مين البومتييوت ( )75شخصياً ،كيان مين بيينهم
امرأتان وطفيل واحيد ،وجيرح ( ،)93ميع خسيائر ماديية كيبرية مين خيراب القيرى وإتيالف
املزروعات ونهب املواشي ،بينما كان عدد القتلى من مشير ( )90شخصياً ،أميا عيدد اجلرحيى
فلم يعرف عددهم بالضبط بسبب قيام أقياربهم باخفيائهم عين األنظيار وبعيد سياعات مين
املواجهة حضرت قوات الشرطة املسيلحة إىل مواقيع القتيال لتحيول دون توسيع املعركية وبليغ
عددهم حوالي ( )1500شرطي جاءوا من املناطق الكوردية بأمر من رئييس اليوزراء أرشيد
العمري الذي كان قد تيوىل وزارتيه األوىل يف األول مين حزييران عيام  1946وخصصيت هليم
رواتب عالية.
إن عشرية مشر مل متتثل لتدخل السلطات احلكومية بهذه املسألة ،وجيرت مواجهية
مسلحة بني عشرية مشر وبني قوات الشرطة فأدى ذلك إىل مصيرع سية أفيراد مين قيوات
الشرطة ،فاضطر أرشد العمري إىل إصدار أوامره بإلقاء القبض على رؤساء عشرية مشر وكان
أبييرزهم الشيييخ صييفوك العجيييل والشيييخ امحييد العجيييل ،ومشييعان الفيصييل والشيييخ هييواس
وأودعهم يف سجن املوصل لقد كانت كلتا العشريتني يف حالة خطر وإنيذار خوفي ًا مين التيوتر
بيينهم ،حتييى قييام عيدد كييبري ميين رؤسياء العشييائر العربييية يف جنيوب العييراق وميين املوصيل
بالتدخل والتوسط لدى الطرفني حلل ايالفات بينهما ،وأخرياً حبضور متصيرف (احملياف )
لواء املوصل وقائد الشرطة ،قرر جملس التحكيم العشائري بني مشر مين جهية والبومتييوت
واجلحيش من جهة أخرى فض النزاع بينهما وإنهياء خالفاتهميا ،ليسيدل السيتار نهائيياً عليى
اجمليازر اليييت تكييرر وقوعهييا بييني العشييريتني طيلية السيينوات العديييدة املاضييية .وهكييذا أنهييت
خالفيياتهم بعييدما دفع يت عشييرية مشيير الغرامييات احلربييية وقييدره ( )6000دينييار ويوصييي
اجمللس التحكيمي برتحيل البومتيوت إىل منطقة أخرى.
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إثر التحكيم العشائري بني عشيريتني وجي عه كيل مين الشييخ صيفوك عجييل اليياور
شيخ م شايخ مشر والشييخ امحيد الطيه شييخ عشيرية اجلحييش بيرقيتني إىل احلكومية أبيديا
فيهما شكرهما هلا حلرصها وجهودها احلثيثة اليت بذلتها من أجل تسوية النزاع بينهما.
وكانت جريدة (صيدى األحيرار) قيد أشيارت ،إىل أن وزارة الداخليية قيد صيادقت يف
تشرين الثاني عام  ،950وعلى قرار متصرفية لواء املوصل ،والذي كيان قيد أسيتلمها سيعيد
قييزاز يف  13حزيييران  ،1949وكييان القييرار ييينتع علييى إعييادة أبنيياء عشييرية البومتيييوت إىل
أراضيييهم ومسيياكنهم ،وميين اجلييدير بالييذكر أن سييعيد قييزاز قييد أوىل أهمييية حلييل مشيياكل
العشريتني وهو الذي أعاد أبناء البومتيوت إىل مناطقهم.
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احلياة احلزبية يف شنطال:
 – 1احلزب الشيوعي العراقي:
انتشرت أفكار احلزب الشيوعي العراقيي يف منطقية شننطال عين طرييق اثينني مين
األرمن وهما (كَرابيت أفاكيان) و (أنرتانيك) اللذان مت نفيهما مين بغيداد عليى ييد السيلطات
احلكومية خالل عيام  ،1952بسيبب نشياطهما السياسيي املعيارض للحكومية وكيذلك وصيلت
األفكار الشيوعية إىل شنطال عن طريق املعلمني الذين مت تعيينهم يف شنطال ملمارسة مهنتهم
التعليمية هناك ومنهم (صربي مراد نذير) أيزيدي من منطقية بعشييقة وحبزانيي و (ميال
اهلل ديوالي) و (حسن ديوالي) و (الياس خلو) و (سامل عبو) .وتأثر البعض من أهالي شنطال
باألفكار الشيوعية ومبادئها وعملوا على نشرها بني السكان وكيان مين أبيرز اليذين اشيتهروا
بأفكارهم الشيوعية يف شنطال سليمان عبدالقادر امللقب (بالصولبند) نسيبة إىل مهنتيه وهيي
(تذية اييول والبغيال) وأبين عميه (إدرييس عبيودي) وكيذلك (عبيداهلل كيريم عبيداهلل) و
(شيخ خالت شيخ ناصر) ،ومن الذين تأثروا بالشيوعية خيارج مركيز القضياء (عيزام قطيو
السموقي) من قرية بارا.
ومع تأثر بعض السكان بالشيوعية يف املنطقة ،فقد كانت نشاطات التنظييم سيرية
وحمدودة جداً ،ومل يكن له تأثري يف سكان املنطقة حتى اندالع ثورة  14متوز .)1(1958
 – 2احلزب الدميقراطي الكوردي (البارتي)
( )1الريكاني ،املصدر السابق،

ص.102-101
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بعد عقد املصمتر األول للبيارتي يف  16آب  1946مباشيرة ،كليف احليزب (البيارتي)
عضييو اللجنيية املركزييية صيياحل عبييداهلل اليوسييفي وكييان موظفياً يف حميياكم املوصييل حينييذاك،
بتشكيل فرع للبارتي يف منطقة بادينان ويكون مقره يف املوصل ،والعمل عليى إقامية خالييا
احلزب فيها وما يتبعها من املناطق الكوردية وبذلك ضم العديد من الشنطاليني يف تنظيمات
البييارتي وأصييبح هلييا تواجييد يف املدينيية يف نهاييية األربعينيييات ،وإن ذلييك التواجييد تييول إىل
منظمة حزبيية بعيد زييارة مسيصول الفيرع األول للبيارتي صياحل اليوسيفي للمنطقية يف عيام
.1949
أزداد نشا البارتي يف شنطال يف مطلع ايمسينات ال سيما بعد نقل صاحل اليوسفي
من قبل احلكومية اىل وظيفية كاتيب حمكمية شننطال يف عيام  ،1952ليذا فيأن تواجيد صياحل
اليوسفي يف شنطال ،كان حافزاً للكثريين للمشاركة يف النشا السياسي الكوردي ،كما كيان ليه
دور يف نشر الوعي القومي يف املنطقة وبأسلوبه اياص ،ومتكن من تأسيس ايلية األوىل من
احلزب مكونة من سة أشخاص هم كل من حسن حسني علي خشولي وعلي خضر محزو
والياس إمساعيل الكيجلي وقاسم خلف كيت اهلبابي والياس مطو خليف اهلبيابي وكيان واليده
مطو خلف نائباً يف جملس النواب العراقي عام 1947م.
كان النشا احلزبي املينظم ضيعيفاً وبطيئياً جيداً خوفياً مين املالحقية قبيل إرسياء
دعائميه ولكين نشيا احليزب الفييردي غيري مينظم كيان يسييري بصيورة جييدة مثيل التوعييية
واالتصاالت الفردية باألصدقاء واملعارف ،وكان من أوليات النضال يف تلك الفرتة هي التوعيية
القومية وتعريف اجلماهري ب التاريخ الكوردي والظليم والغيا اليذي حليق بيه ،وظيل النشيا
احلزبي منحصراً يف هذا اجملال حتى ثورة  14متوز .1958
وهناك بعض املصادر تشيري إىل أن هنياك مين سيبق صياحل اليوسيفي يف نشير اليوعي
القومي الكوردي يف منطقة شنطال ،أال وهو الطبييب جعفير عبيدالكريم أحيد أعضياء حيزب
االمل (هيوا) الذي نفته السلطات احلكومية إىل شنطال يف عام  1941ليعمل موظفاً هناك.
هذا وقد لعب مدير ناحية شنطال عبداجملييد رشييد بيك اليربواري وحياكم شننطال
حممد شاهني الصويف والذي تعرض يف عامي  1948و 1952إىل السجن ومين ثيم النفيي إىل
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نقرة سلمان ،وكذلك مفوض الشرطة حسني البامرني دوراً ميصثراً يف نشير األفكيار القوميية
وكسب الكثريين إىل صفوف البارتي(.)1

 – 3مجعية اإلخوة اإلسالمية :
بعد حصول هذه اجلمعية على اإلجازة يف  13أيلول  1949انتخب أجميد الزهياوي
رئيس ي ًا للجمعييية وحممييد عاصييم النقيييب نائب ي ًا للييرئيس وحممييد حممييود الصييواف سييكرترياً
وإبراهيم مصطفى األيوبي أمين ًا للصندوق.
اتسعت اجلمعية بنشاطها ،فتعددت فروعهيا وشيعبها ،وكيان بضيمنها شيعبة شننطال،
ويبدو أن أفكار اإلخوان املسلمني قد انتشرت فيها ،ويشار إىل أن الشيخ حممد حممود الصواف
عندما كان يعمل وكيل معلم يف مدرسية شننطال االبتدائيية منيذ تشيرين األول عيام 1938
ولغاييية أيييار  ،1939علييى عييدد ميين سييكان املنطقيية ،حبيييث تييأثر احليياج طييه حسيين بييدعوة
اإلخوان وأفكارهم منذ وقت مبكير وال يسيتبعد تيأثر طيالب الصيواف بشخصييته ومين ثيم
مساهمتهم يف االنتماء جلمعية االخوة االسيالمية شيعبة شننطال ،وكيان املركيز العيام جلمعيية
اإلخوة اإلسالمية قد أرسل نيت موافقتيه لفيتح شيعبة ليه يف شننطال إىل قائممقاميية قضياء
شنطال لرتفعها بدورها إىل متصرفية لواء املوصل ويكون ارتباطيه مباشيرة بيالفرع الرئيسيي
للحييزب يف املوصييل ،وقييد وافقييت وزارة الداخلييية علييى فييتح شييعبة يف شنننطال يف  20متييوز
 ،1953وطبقاً ملوافقتها إلجازة اجلمعية اإلخوة اإلسالمية يف بغيداد اجتميع أعضياء مجعيية
اإلخييوة اإلسييالمية يف شنننطال يف  13آب  ،1953النتخيياب هيئيية إدارييية للشييعبة ،وبعييد فييرز
األصوات مت انتخاب احلاج طيه حسين رئيسي ًا وييونس ذنيون نائبي ًا لليرئيس وعبيداهلل فتحيي

( )1الريكاني ،املصدر السابق،

ص.111-110-109
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سليم سكرترياً وحسني شريف حماسباً وجيرجيس ذنيون ييونس أمينياً للصيندوق ،ثيم تيوىل
رئاسة شعبة شنطال فيما بعد عبداهلل فتحي سليم.
افذت اجلمعية يف بداية أمرها من اجلامع الكبري بشنطال مقراً هليا ،وأفتتحيت فييه
مكتبة إسالمية باسم مكتبة اإلخوة اإلسيالمية ،وقيد كانيت االجتماعيات وجميالس اجلمعيية
تعقييد فيهييا بعييد صييالة العشيياء وبالدرجيية األسيياس يف يييومي ايميييس واجلمعيية ،ويف بعييض
األحيان كانت هذه االجتماعات واجملالس جتري يف بيوت أعضاء اجلمعية ،حيث كانت تينظم
االجتماعات واجملالس إميا حلفي القيرآن الكيريم واحليديث النبيوي الشيريف أو كانيت إللقياء
احملاضرات وايطب الدينية.
كانت عالقات شعبة شنطال وثيقة مع قادة اجلمعية يف املوصل .وكذلك مع املراقب
العام للجمعية يف العراق الشيخ حممد حممود الصواف ،الذي تكيررت زياراتيه لشيعبة شننطال،
ومنها زيارته يف  18شيبا  ،1953وألقيي حماضيرة يف اجليامع الكيبري ،حضيرها القائممقيام
إمساعيل حقي رسول وحاكم القضاء أجمد املفيت ومعاون الشرطة عارف طه.
ألغيت شعبة شنطال يف ايلول  1954بأوامر السلطات احلكومية ،وكلف يوسف احلاج
الياس رمسياً ليقوم باإلشراف على عملية التصفية يف أوائل عام  ،1955وقيد أخيرب مصيفي
موجودات شعبة شنطال  ،حملكمية بيداءة بغيداد ،بأنيه لييس هنياك مين شييء ميكين تصيفيته
وبهذا قد يكون املوضوع قد انتهى.
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الفصل الثاني
االوضاع االجتماعية
االديان والطوائف الدينية
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اوالً  -الكورد االيزيدية:
عقدة العقد ،طامليا تياه البياحثون يف دهياليزه فخرجيوا منيه صيم ًا بكمي ًا تكهنيوا ميا
شاءوا ،ومل يقف أحد منهم على الوضوح وهيهات أن يلوح لك بصيت وحتى عليى األكثريية
الساحقة من االيزيديية اليذين خرجيوا مين بطيون أمهياتهم ايزييديون ،وذليك بسيبب تكيتم
رجال الدين االيزيدي يف البحث يف أمور الدين العتقادهم بأنها أسرار ال ميكن البيوح بهيا وال
شك أن هذا التكتم كان دافعاً للدخول يف متاهات ال تتفق واحلقيقية مين هيذا اليدين ،فنيرى
من يعتربهم فئة من اييوارج أو بقاييا مين اليهيود أو ميارقني مين النصيرانية أو امليثرائيية
وكل واحد يعزف على وتره ،وهناك من يتهمهم بيالكفر ويلعينهم ويبييح دميائهم إىل يومنيا
هذا ،باإلضيافة إىل االدعياءات الكاذبية يف تنياول أخالقهيم وعياداتهم وتقالييدهم وفلسيفتهم،
لألسف مل يقف أحد بوجههم ويضع احلق يف نصابه ماعدا الكاتب امحد مال خلييل املشيخيت
يف كتابه "من أذربيجان إىل الليش" تقييق وتعلييق اليدكتور خلييل جنيدي وكيذلك الكاتيب
زهري كاظم عبود وكاظم حبيب وسواهم قليلون.
إن الرتاث له قيمة معنوية وتارخيية لدى الشعوب باإلضيافة إىل معتقيداتهم إن كيان
صنماً أو متثاالً أو معبداً لألوثان ،ال بقصد عبادته وإمنا يزين به متاحفه ،دليالً عليى غنيى
املاضي يف أية أمة من األمم.
ويهمين أن يطلع اآلخرون على تاريخ هذه الديانة وحقيقتها اليت نشأت ميثرائيية
"مشسانية" حيث القت هذه الديانة مقاومية عنيفية واضيطهاد مين العباسييني والبيويهيني
واآلتابكة يف عهد نورالدين الزنكي وبدرالدين لصلص ومن التتار وحتى من أخوانهم يف العيرق
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الكورد وخاصة يف العهد العثمياني اليذين شينوا علييهم حربياً شيعواء واسيتعملوا فيهيا مجييع
الوسائل ونكلوا بهم حتى أبادوا منهم عشرات األلوف وتشرد من بقى ورغم كل هذا حياف
االيزيدية على كيانهم ،وصانوا كرامتهم ،وحافظوا عليى معتقيداتهم رغيم ميا مي عر بهيم مين
حمن وويالت وفرمانات بفضل قوة تضامنهم االجتماعي والديين ،وبفضيل وعيورة ميوقعهم
اجلغرايف.
إن الديانة االيزيدية كميا قلنيا كانيت تعياني مين الكيثري مين الغميوض واالضيطراب
نظراً ألن أساس العبادة لديهم جييري أحياني ًا جميرى الزردشيتية واليونيان واجمليوس وأحياني ًا
جمرى الطوطمية والتناسخية وأخرى يهودية ومسيحية ومانوية وصابئية وآشورية وبابلية
وأخرى جمرى اإلسالم.
ي مين املعلوميات حيول االيزيديية
ورغم كل هذا االختالف أحياول أن أمجيع ميا ليد ع
وينبغي أن ال يتطرق التفكري إىل التسميات املقارنة لاليزيدية يف بعضها احتقار لطيرف دون
آخر ،بل على العكس إذ أن الديانات القدمية ومنها االيزيدية هي اليت شيدت امليدنيات وهيم
أصول احلضارة اليت يعيشها اآلن والشيء الغريب اليذي نالحظيه ليدى امليثقفني ،أو بياألحرى
الكتاب والباحثني أن نظرتهم إىل تاريخ االيزيدية ال ييزال يشيوهها قيدر كيبري مين التخيبط
فليست هنياك نظيرة موحيدة واضيحة املعيامل إزاء التياريخ االيزييدي ،بيل يبيدو وكيأن لييس
بينهم اتفاق على ايطو الرئيسية فيه .الذنب ليس كله ذنبهم ،وأمنيا ذنيب رجيال اليدين
االيزيديني الذين حرموا على االيزيدية التعليم وأخفوا حتيى عليى االيزييدي نفسيه معيامل
دينه الواضحة ،فهم السبب يف جهلهم وطمس ذاكرتهم وهدم شخصيتهم حتيى ال يعيرف وال
يذكر شيئاً عن أجمادهم ورمبا كانوا هم معذرون ايضياً ،بسيبب االضيطهاد اليذي تعيرض ليه
الدين االيزيدي واتباعه.
والسبب الثاني أن التاريخ االيزيدي بالرغم مما كتيب عنيه مين دراسيات ال تصيى
مبختلف اللغات إال أنه بعد دراسة تليلية موضوعية حناول أن نبحث يف أغيواره عين خييط
عيام ييربط بيني مراحليه وأجزائيه بيل أن الدراسيات التارخييية عين االيزيديية كليها تقريبي ًا
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دراسات جزئية تهتم مبا كتبه األقدمون أو خالل عقبات ال تتعدى  400 - 300سنة حول
املاسي واحلروب والدمار الذي أصابهم(.)1
والسبب الثالث أن الكثري وخاصة بعض كتاب وباحثي الكورد املسلمني ال نعرف ملاذا
رفضوا الكتابة عنهم ونلومهم على ذلك حيث يعتيربون بيأن الكتابية عين االيزيديية تارخيياً
وثنياً ،علماً بأن الدين االسالمي ال مينع الكتابة عنهم وعن تراثهم وال يعلميون أن التعصيب
للمشاعر الدينية يلغي التاريخ والقومية معاً.
وال أعلم ،هل ان ،احلكومة العراقية أرادت يف يوم ما كسر "الثور اجملنح" أو "أسيد
بابل" ألنها من بقايا الوثنية ! وملاذا احلكومات املصرية ال يكسرون متثال "أبو اهلول" ميثالً
وملاذا ال يعتربونه صنم.
لقد شغلت الديانة االيزيدية الكثري من الباحثني لغيرض التعيرف عليى أصيل هيذه
الديانة وجلهل الكثريين منهم بواقع األمور فقد نعتوها بعبدة "!!"...؟ أو تسميات حنين يف
غنى عنها.
أن االيزيدييية هييي أقييدم الييديانات القدمييية الباقييية حلييد اآلن ،رغييم حصييول بعييض
التغريات فيها من تأثري الديانات السماوية أو الوثنية القدمية عليهيا أن كيان كرهيا أو إدخيال
بعض املفكرين تلك التغريات عليها.
فيياملعلوم أن االيزيييديني يعبييدون اهلل ويعظمييون "طيياؤوس ملييك" الييذي تعتييربه
االيزيدية بأنه رئيس املالئكة من عند اهلل إليهم وأنه قد خلق من النور.
أن تسمية طي اؤوس مليك هيي قدميية جيدًا وأن كلمية مليك املضياف إلييه ميا هيي إال
إلضافة هالة قدسية أكرب على تسمية طاؤوس وهي حديثية نسيبياً ...وتعتيرب هيذه اإلضيافة
من التغريات احلاصلة على الديانة االيزيدية بعد ظهور اإلسالم فتسمية طياؤوس أصيالً هيي
تسييمية قدمييية آلهليية اهلنييدوأوروبيني القييدماء قبييل بييدء هجييرتهم اجلماعييية ميين مييوطنهم
األصلي الذي حدد ب "الرب اللتواني" وما وراء الفولكا وكانوا يعبدون آهلتهم " "deiwواليذي
( )1امحد مال خليل املشخيت ،من أذربيجان إىل اللش "دهوك  "2006 :تقيق وتعليق د .خليل جنيدي،
ص21-20-19
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كان ليديهم هيو كيبري اآلهلية واملسيمى بيي " "Dyeu – peterأي أب اآلهلية أو أكيرب اآلهلية ،أن
معنى كلمية  deiwهيي النيور الباعيث مين شيروق الشيمس والقمير وتيداىل النجيوم وأن آليه
السماء كان  deiwosاليذي هيو كيبري اآلهلية كميا ذكرنيا  sky Godأن كلمية  deiwتعيين
النور أو النهار ومنها جياء كلمية " dayأو  "daiيف اللغيات اهلندوأوربيية القدميية أي النهيار
"النور" وكما ذكرنا فأن االيزيدية ما تزال تصكد أن تاؤوس قد خلق من نور .وأن عبيادتهم
لنور الشمس يف الشروق واملغيب ما هي إال أتباع لتلك األفكار القدمية.
وهذا يصكد أن االيزيدية قدمية جداً وأن ظهورها مل يكن أصالً من املنطقة احلالية
وإمنا ظهرت من الفكرة والعقيدة البدائية للهندو أوربيني القدماء قبل تشتتهم ،وان الديانة
االيزيدية واليت مفتاحها اللغة الكوردية وانتشرت مع انتشار البشرية وهي الديانية السيائدة
يف كوردستان قبل ظهور الديانات السيماوية ،واذا تعرفنيا عليى الديانية االيزيديية سينتعرف
على مجيع جوانب حياة االكراد قبل االسالم اي ان الديانة االيزيدية هي الديانية الييت كيان
يعتنقهييا الكييورد قبييل االسييالم وكييان االيزيييديون هييم اول ميين عييرف حقيقيية الوحدانييية يف
ايليقة وانهم اول املوحدين ميع اسيتمرار اعتقادنيا باالهلية االعيوان اليذين يسييطرون عليى
الظواهر الطبيعية بامر اهلل كما اكد عليها الدكتور عبدالقادر املارونسي.

طبقات الديانة االيزيدية:
الطبقة يف اإلطيار اليديين ا اليزييدي وهيي جمموعية متكونية مين النياس واجبياتهم
ينحصيير يف متشييية األمييور الدينييية وتنظيييم العييادات والتقاليييد والطبقييات بييني الديانيية
االيزيدية ليست كنظام الطبقات لدى الشعوب واألمم األخرى فمثالً كيان يف اجملتميع البيابلي
هناك طبقية النيبالء أو السيادة والعبييد والكهنية وكيذلك احليال يف اجملتميع املصيري يف عهيد
الفراعنيية ويف فرنسييا قبيييل الثييورة الفرنسييية يتكييون اجملتمييع الفرنسييي إىل طبقييات األسييياد
والنبالء واإلقطاع والعبيد وغري ذلك.
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أما الديانية االيزيديية فتتكيون مين عيدة طبقيات دينيية وليسيت اجتماعيية وهيي
"الييبري ،الشيييخ ،املريييد" وهييذه الطبقييات وراثييية أبياً عيين جييد وال جيييوز التييزاوج بييني هييذه
الطبقات وذلك حفاظاً على الطبقات.
 -1طبقة البري:
هذه الطبقة من أقدم الطبقات االيزيدية وهي طبقة روحانية وراثية وللبرية
أسر عديدة ولكل أسرة فئة مين املرييديني يتوليون خرياتهيم لقياء اييدمات الدينيية.
والبري والشيخ درجة روحية واحدة ،لكل بري شيخ ولكل شيخ بري وتوجد هذه الطبقة بيني
االيزيدية قبل جميء الشيخ ئادي إىل اللش قادماً من مدينة بعلبك اللبنانيية ،وبعيد جميئيه
أوجد طبقة الشيخ من البرية.
وهلذه الطبقة هلا اربعون فرعاً وهي  - 1بري هسن مميان  - 2بيري مهميد رشيان  - 3بيري
ج نةرواش  - 4بييري هاجييالي  - 5بييري م نةمى شييفان  - 6بييريى ئيتسيييبيا  - 7بييريا فييات  - 8بييري
هةسنالنا  - 9بري دةىل  - 10بري حةجى مهمد  - 11بريى جاك  - 12بريى ئالو بةكر  - 13بيري
ئومةر خاله  - 14بريى مهميدى رةبنةش  - 15بيريى بيري داود  - 16بيريى بيري منيد  - 17بيريى
قةرة جةر  - 18بريى قةلة ندةر  - 19بري مةرواش  - 20بري بازيد  - 21بيري بيوب  - 22بيريى
خوشابا  - 23بريى لبنيا  - 24بيري بنةيبوش  - 25بريخياي  - 26بيري ئيزييد  - 27بيري حنةجى
عةىل  - 28بري خة ي بسي  - 29بري هةماىل  - 30بري حممود  - 31بيري بيوز  - 32بيري ميوس
يف قرية بامرني  - 33بري دربييس  - 34بيري بيوال يف قريية سنيدةرا  - 35بيري مهميدى بيابى يف
قرية نسرا  - 36بري حةسين يف قرية كاني ماسي  - 37بري رةش حريان يف قرية ئنة روش 38
 بري ميسور يف سليمانية  - 39بري شاليار يف منطقة سوران  - 40بري مةنسوور يف سليمانية.وللعلم بأن بريي هسن ممان وهم أرفع مكانة وأعلى منزلة من بقية البريه وأصبح
بريى جل بريايه مبعنى أنه يصبح البري هسن مميان اليبري عليى االربعيني األخيرى كليها الييت
ذكرنا وال جيوز التزاوج بينها وبني بقية الفروع وكان هذا الفرع معرض ًا للزوال.
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وكمييا إن لكييل "شيييخ" بييري ولكييل "بييري" شيييخ يعطييي ل خيير نييذوره وخرياتييه
وااليزيدي ال يعد ايزيدي ًا ما مل يكن له شيخ و بري.
والبري والشيخ مرتبة روحية واحدة والبرية عدا ما هلم من نفوذ يف تدوير شيصون
احلييياة ،هلييم سييلطة واسييعة علييى النفييوس واألرواح ،وقييد يشييفون املرضييى واجملييانني بييالرقي
والعزائم ،ويعاجلون العلل والعاهات باألتربة اليت يأتون بها من أضرحة أوليائهم ومشيائخهم
وقد يساعدون الشيخ يف تغسيل املوتى ودفنهم.
والبرية أحرار يف التزاوج بينهم باستثناء "بري هسن ممان" فال جييوز هليم التيزاوج
مع الغري بصورة مطلقة ،وكذلك برية مهمد رشان وبري جةروانة فقد يعيدون أكفياء بعضيهم
البعض وينحصر تزاوجهم بينهم(.)1

 -2طبقة الشيخ :
طبقة روحانية وراثية والشيوي أسر عديدة ولكل أسرة فئة من املريديني يتولون
خرياتهييم لقيياء خييدمات دينييية اليييت يقييدمونها يف حييدود الصييالحيات املسييموح هلييم بهييا يف
الشريعة االيزيدية وتقسم إىل ثالثة أقسام وهي ئاداني وشةمسان ،وقاتاني(.)2
أ  -ئاداني :نسبة إىل شيخ أدي ومن فروعه شيخ حسن وشييخ شيرف اليدين وشييخ زينيدين
وشيخ براهيم خةمتى وشيخ موس وشيخ ئيتيما .
ب  -شةمساني :هذا الفرع يصل إىل ئيزدينيه ميري الشمسياني اليذي كيان أميريًا عليى منطقية
اللش قبل جميء شيخ أدي "1162 - 1072م" ومن فروعيه شييخ مشيس وشييخ فنةخر
وشيخ سجادين وشيخ ناسردين وشيخ بابادين وشيخ ئاميادين وشييخ بابيك وشييخ توكيل
وشيخ مةند وشيخ عفدال وشيخاىل شةمسا وخاتونا فةخرا  ..أخل.

( )1الدملوجي ،املصدر السابق ،ص.46-44
( )2جملة الرتاث الشعيب ،العدد الثاني والثالث ،السنة السادسة ،1975 ،ص.56-50
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ج  -قاتاني :هذا الفرع يتصل إىل درويش ئادةمى قاتانى ومن فروعهيا شييخ مهميدى بياتنى
"بابكاىل بسمريا" وشيخو بكر وشيخ مساييل وشيخ عبدالقادر .وللعلم بأن ال جيوز الزواج
بني هذه الفروع الثالثة اليت ذكرنا مع العلم هصالء مجيع ًا من طبقة الشيخ(.)3

 - 3طبقة املريد (العامة):
وهو كل ايزيدي ال حيمل صيفة روحيية وهيم أغلبيية االيزيديية أو الطبقية العامية
ولكل مريد شيخه وبريه يطيعهما ويستمع إىل توجيهاتهما وعلييه دفيع الصيدقات إليهميا وال
حي يق لييه التييزوج ميين غييري طبقتييه ويقبلييون دائم ياً يييد شيييخهم وبريهييم وميتثلييون أوامييره
وينتصحون بنصيحته(.)1
واجلييدير بالييذكر هييو إن مجيييع الكتيياب واملييصلفني والبيياحثني يف شييصون الديانيية
االيزيدية غفلوا عن شيء مهم ومل يذكر أحداً منهم يف كتابه بأن االيزيديون يتعاملون ميع
بعضهم البعض ومع اآلخرين من غري االيزيديني حسيب عمليهم وحسيب سيلوكهم يف احليياة
وليس على أساس االنتمياء اليديين أو الطبقيي أو بعبيارة أخيرى أن اجملتميع االيزييدي حييرتم
الشخت املنتمي إىل طبقة املريديني أكثر من الشخت املنتمي إىل الطبقات األخرى الروحيية
إذا كان املريد له احرتام وحسن التعرف والسلوك أكثر من املنتمي إىل طبقيات الشييخ واليبري
الذي ال حيرتم وال يلتزم بتعليمات وأمور طبقته ،وقد يفضلون عليهم املنتسيبون إىل ديانيات
أخرى حيث أن االيزيدي يصمن باهلل الواحد األحد واملخلوقني كثر وعميل الشيخت وضيمريه
يقرران مصريه وليس دينه أو طبقته.

( )3ايزيدياتى ،وانه قوتابيني ئيزيديان ،ص.38-37
( )1العزاوي ،املصدر السابق،

ص. 181
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الفقراء:
وهم صلحاء االيزيدية وزهادهم وذو سرية حسنة بني االيزيديني وقد كيانوا مثيل
فقراء اهلند ومنطقة قندهار يف أفغانستان من حيث املنزلة والسيلطة الزمنيية ولكين شياءت
أهواء بعضهم أن يسيتغل نفيوذه اليديين ويتيدخل فيميا ال يعنييه فأضير بنفسيه وبطائفتيه،
وهلذا فرضيت الديانية االيزي ديية عليى أتبياعهم أن يكيون الفقيري موضيع الرمحية واإلحسيان
والعطف واإلكرام ،ولفقراء االيزيدية عامة لبس خاص يسمى "خرقية الفقيري" وهيو قطعية
من قمار الصوف األسود ،املصبوغ بورق شجر الزرطويز ،تكمع حبلقيات مين النحياس األصيفر
كالصييدرية يلبسييها الفقييري علييى صييدره ،كمييا أن لييه حييبالً دقيق ياً يربطييه إىل عنقييه يسييمى
"املفتول" أو طوق وكذلك طاقية يضعها تت عمته السوداء يسمى "كمة الفقيري" أو كوليك
وإذا مييات الفقييري يييدفن خبرقتييه وجيييب عليييهم أن يطلقييون حلاييياهم وشييواربهم فييال جيييوز
االعتداء عليهم أبداً احرتاماً للخرقة واملفتول والكمة ،كما أنه ال جيوز لاليزيدي احللف بهذه
ايرقة كذباً( ،)1وعادة املسنني من الفقراء حالي ًا يلبسون ايرقة ولكن الشبان فقط يطلقون
حلاياهم وشواربهم ،ومناطق سيكناهم يف منطقية شننطال يف قريية جدالية وصيوالغ وكرسيي
وبردحلي وغريها.
وهنيياك رواييية تقييول بييأن هنيياك صيينف ميين هييذه الطبقيية يطلقييون عليييه "فقييراء
بوقتار" فاملعلوم بوقتار تعين امري الطاعون يف نظر االيزيديني .
الكواجك:
جمموعة من عوام االيزيدية معدودة العدد يتميز أفرادها عن أبناء جليدتهم كافية
بلباسهم األبيض ونطاقهم الصويف األسيود أو األمحير والعمامية البيضياء وحبمليهم مميا يشيبه
جعبة مصنوعة من القمار أو الصوف (جوهار) واملعلقة عليها حلقات حناسية مقدسة ومن
( )1احلسين ،اليزيديون ،املصدر السابق ،ص.70
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خالل هذه احللقات والنظر إليها أو إىل غريها وتثهم بعض األدعيية والتوصيل واليدعاء مين
اهلل واملالئكة أن يتنبئون مبسيتقبل مين ييراجعهم وحييل مشياكلهم ومين وظيائفهم املتعيددة
تقديم النصائح ومباركة الرجال ذو األعمال احلسنة والصاحلة واليذين مت مبياركتهم الزاليوا
يف املقدميية أب عيين جييد وكييذلك شييفاء بعييض املرضييى ومنييع انتشييار األمييراض بييني اجملتمييع
االيزيدي ويف اللش البعض منهم يقوم خبدمة املراقد املوجودة هناك.
ومن مشياهري هيذه اجملموعية كوجيك بيرهيم وبسيبب تنبصاتيه وكرامتيه وأحالميه
ونفس احللم الذي رآه بابا شيخ يف زمنيه جعيل منيه أن يأخيذ مكيان بابيا شييخ وأخيذ منيه
سييجاده املقييدس وأصييبح هييو بابييا شيييخ بكراماتييه ومعجزاتييه وهييو أول شييخت ميين طبقيية
املريدين لتولي منصب اختيارى مةرطةهى عام .1791
وكذلك كوجك سيلمان اليذي كيان قيد ذاع صييته يف عيام  1922كميا ذكيره امليصري
صديق الدملوجي.
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العادات والتقاليد :
لكل شعب وجمتمع عادات وتقاليد تتكون مبرور الزمن ،وبعضها مين اصيل املعتقيد
الديين او ينتقل اليه من اقوام وادييان اخيرى ،وينطبيق هيذا عليى االيزييديني ،وفيميا يليي
بعض من هذه العادات والتقاليد:
 - 1الزواج:
الزواج عند االيزيدية حمصورة يف طبقاتهم ،فال حيق للبري أو الشيخ ميثالً أن يتيزوج مين
طبقة املريدين  -العوام  -فكل طبقة تتزوج من طبقتها وذلك حفاظاً للطبقات وما يتمتيع بيه مين
االمتيازات وضرائب يقدمها إليهم املريدون( ،)1فعادات وتقاليد الزواج يف اجملتميع الكيوردي الشننطال،
تتشابه متاماً بني الكورد املسلمني وااليزيديني على السواء .فالزواج يف شنطال كميا هيو يف غيريه مين
املناطق الكوردية ،سنة اجتماعية هلا عاداتها وتقاليدها اياصة بهم ،ويتم بطريقتني:
أ  -الزواج العيادي " :أي اليزواج عين طرييق ايطبية" حييث ييتم اليزواج عين طرييق حبيث
العائلة عن فتاة ألبنها الراغب بالزواج وأن اإلجراءات التمهيدية للخطبية تبيدأ بالسيصال عين
فتاة ومستواها الطبقي حبيث تكون مرغوبة ومركزهم االجتماعي وبرضا الطيرفني ،وبعيد
الوصول إىل قناعة ،تقوم عائلة الفتى وغالب ًا ما يكون والده أو والدته ومعهم بعيض أقياربهم
( )1احلسين ،املصدر السابق،
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أو معارفهم وخاصة الذين هلم اعتبار خاص عند عائلية الفتياة .وبيالطبع يبيذل أهيل الفتيى
كل ما يف وسعهم للحصول على املوافقة أي موافقة أهل الفتياة ،ألن األخيرية وحبكيم التقالييد
واألعراف االجتماعية قد ترفض طلبهم السباب عديدة ولو أن هذه احلالة األخرية قد قللت
إىل حد كبري يف اجملتمع الكوردي يف شنطال .وكيان املهير عيادة سيواء عيدة أكيياس مين النقيود
(بةر ة لةف) وأحياناً حصان أو فرس أو عدد من املواشي أو قطعة من األرض أو عدة أشجار
مثمرة .وبعد مناقشية مجييع األميور ،تسيتعد عائلية الفتيى للخطبية والزفياف ،حييث تقيوم
بشراء النيشان وقطع أخرى من الذهب مع بعيض املالبيس وأخيذها إىل بييت الفتياة لتلبسيها
وفرب عائلية الفتياة مبوعيد اليزواج لكيي تسيتعد بيدورها بشيراء احلاجييات واألغيراض الييت
جتلبها العروس معها اىل بيت العريس وقبل أيام من اليوم احملدد لليزواج نيرى عائلية الفتياة
تقوم بشراء اهلدايا حيث توزعها على أقربائها ومعارفها وتدعوهم اىل حفلة الزفاف.
ب  -الييزواج بطريق ية ايطييف :وهييذا النييوع ميين الييزواج موجييودة يف شنننطال لييدى الكييورد
االيزيديني واملسلمني على السواء وهيو قيد حييدث نتيجية حيب متبيادل بيني الفتيى والفتياة
وامتنيياع أسييرة أحييد الطييرفني وعييدم موافقتهييا علييى زواجهمييا أو عنييدما يقييوم أهييل الفتيياة
بإجبارها على الزواج من أبن عمها أو شخت آخير ال تبيه وال ترييده عيادة يكيون ايطيف
نتيجة لذلك ،وتتم عملية ايطف بقيام الفتى بأخذ الفتاة ،وغالب ًا ميا تسيهل الفتياة عمليية
ايطف أو مبساعدة شخت آخر ،واهلروب بها إىل جهة بعيدة عن أنظار أهل الفتاة قد يكيون
بييت أحييد معارفييه أو أصييدقائه ميين الييذين هليم مركييز اجتميياعي معييروف لكيي يييتمكن ميين
محايتها وتسهيل األمور بيني عيائليت الطيرفني ،ويبقيى العروسيان يف هيذا املكيان إىل أن ييتم
الصلح حيث يعودا إىل بيت العريس(.)1

( )1خدر شنطال ،،احلياة االجتماعية يف شنطال ،جملة اللش العدد(( ،)15دهوك ،)2001 :ص-102
.103
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وعند إعالن الزواج البد من الطبل والزرناية يعزف بها ثالثة أيام ابتهاجاً مبيا مت،
ويزفون العروس إىل دار زوجها راكبة على الفرس أن كانت من قرية أخرى حيف بها كوكبية
من الفتيات من عشرية العيريس وأصيدقائه وبعيض نسياء مين أهيل العيريس وجييري أمامهيا
أطالق رصاص حتى يصلوا قريتهم فيستقبلهم أهل القرية بالغناء واهلالهل.
أما إذا كانت من نفس القرية فيزفونها مشياً على األقدام( ،)2وجيتميع الشيبان عنيد
العريس ويقفونه يف مكان عال ويقوم بالرقت بينما يدق الطبل والزرناية وعندئذ يصييح
أحد املغنني بصوت عال شابار  -شابار وهذه تعين التحيات يف الوقيت احلاضير ،ثيم يأخيذ
أحد احلضور بيده بعض النقود ويوعز للمغين كي تتقدم "فالنية" لرتقيت "الدبكية" فيأن
ال حييرم
هذه الدعوة ما هي إال تكريم هلم ،وهناك شيهر يف السينة ال جييوز فيهيا اليزواج فميث ً
الزواج يف شهر نيسان والسبب يف ذلك هذا الشهر مقدس يقع فيه عيد رأس السنة االيزيدية
الشرقية(.)1
 -2ايتان:
سنة اجتماعية يلتيزم بهيا اإلنسيان الكيوردي يف شننطال يف املرحلية ميا بيني اليوالدة
والييزواج فييالكورد املسييلمون يقومييون خبييس أوالدهييم بعييد أسييبوع ميين الييوالدة أمييا الكييورد
االيزيديون فيقومون خبس أوالدهيم يف أي وقيت بعيد اليوالدة بشير أن يكيون قبيل اليزواج
فبالنسبة للكورد االيزيديني اذا أراد أحد ما خس أوالده فعليه أن خيتار ومبشاورة أهله أحيد
األشخاص غالباً ما يكون من غري طبقته ليكون كريفيا لوليده ،فيإذا كيان مرييداً فيكيون مين
طبقة الشيخ أو البري وإذا كان شيخاً فيكون من طبقة املريد أو اليبري وهكيذا وبيذلك تقيوى

( )2الديوةجى ،املصدر السابق ،ص.185
( )1جورج حبيب ،اليزيدية بقايا دين قديم( ،بغداد ،)1978 :ص.92-91
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أواصر احملبة والتعاون املتبادل بني أهيالي هيذين الشخصيني بصيورة عامية وبينهميا بصيورة
خاصة(.)2
ومثة ظاهرة غريبة فأن كان كريف الدم من نفس أبناء طبقة املقابل "الذي خيس
ولده" ال جيوز التزاوج بني أفراد أقارب األسرتني بل حيرم ذلك إىل حد ميرور سيبعة أجييال
على تاريخ ايس ،حيث ذلك جيوز اليزواج( )3وجييوز أن يكيون الكرييف ايزييدياً أو مسيلم ًا أو
مسيحياً حسب رغبة عائلة املختون ومدى تقبل الكريف للدعوة ،وبالنسبة للكورد املسيلمني
فأنهم يقومون خبس أوالدهم يف حضن أحد أبناء أسرة مسيلمة أو ايزيديية وال فيرق يف ذليك
بتاتياً ،وجييدر اإلشييارة هنييا إىل أنيه إذا أختييارت عائليية كوردييية مسيلمة كريفياً لييه ميين عائليية
كوردية مسلمة أيض ًا فال جيوز الزواج بيينهم إىل حيد ميرور سية أجييال كميا هيو موجيود
لدى الكورد االيزيديني.
أما عملية ايس ،فتبدأ بوضع الطفل يف حضن الكريف ويف غرفية خاصية حبضيور
األهل واألقرباء واملشاركني يف احلفلة وجتري العملية من قبل حكيم خمتت ومين املفيروض
أن تنزل قطرة أو قطرات دم على ثيوب "دشداشية" الكرييف وبعيد إجيراء العمليية مباشيرة
تبادر أم الطفل املختون بغسل بقعة الدم من على مالبس الكريف ويعمد الكريف إىل إعطياء
مبليغ ميين امليال كمكافييأة إىل والييدة الطفيل .وبعييد إمتيام عملييية ايييس يبيدأ الشييباب باألنغييام
وبدبكتهم الشعبية املعروفة وبعد ذلك بوقت قصري يقوم الكريف بإعطاء مبلغ مين امليال إىل
احلكيم أو الشخت الذي قام بإجراء عملية ايس مقابل براعته وخدمته هذه.
وقد تتم حفلة ايتان على األكثر مع زواج أحد أبناء األسرة وبذلك تكيون احلفلية
واحدة بالنسبة للزواج وايس أو قد يتم ايس يف حفلة خاصة ويعليق أهيل املختيون برفيع
راية متكونة من قطع قمار ملونة فوق سيطح داره دلييالً عليى ايتيان مليدة ثالثية أييام أو
أكثر.

( )2خدر شنطال ،،املصدر السابق،

ص.98

( )3خضر سليمان ،كوندياتي( ،بغداد:

 ،)1985ص.75
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وبعد أن متضي بضعة أيام على حفلة ايتان تبيادر أحيدى العيائلتني بشيراء بعيض
املتاع واهلدايا واملأكوالت لزيارة العائلية الثانيية تثميني ًا للخطيوة املباركية الييت أقيدمت عليهيا
العائلتان ،هنيا تقيدم العائلية الثانيية عليى نفيس ايطيوة لزييارة العائلية األوىل الييت زارتهيم
تقديرًا لفعلها ولتعرب عن شكرها هلم.
هييذه العييادة املوروثيية اليييت أعتيياد عليهييا أبنيياء شييعبنا الكييوردي يف منطقيية شنننطال
وبصورة عامة هلا أثرها يف جمتمعهم ويستدل منها أنهم متجاوبون ملشياركة بعضيهم اليبعض
اآلخر يف أفراحهم ومسيراتهم .فيأن فرحية أحيدى العوائيل هيي فرحية اجلمييع كميا أن هيذه
العادة تعمل على ترابطهم وتوسيع جمال تكوين العالقات بينهم ،وقد تصل العالقة هذه إىل
حد الوقوف مع بعضهم البعض يف السراء والضراء ،وهذه يف احلقيقة حالة منوذجية مثاليية
بني أبناء اجملتمع الكوردي الشنطال ،قلما توجد يف جمتمعات أخرى(.)1
 -3الضيافة:
اجملتميييع الكيييوردي يف شننننطال معيييروف بكيييرم الضييييافة وأن الكيييثري مييين الرحالييية
والباحثني اليذين زاروا املنطقية قيد أشيادوا حلسين ضييافة الكيورد يف شننطال ميع تقيديرهم
وإعجابهم بذلك منهم الرحالية أبين بطوطية اليذي زار شننطال ،حييث قيال "أن أهيل شننطال
أكراد وهلم شجاعة وكرم" والكورد يف شنطال يستقبلون الضيف بكل حمبة واحيرتام وتقيدير
أن هذه الصفة الطيبة يف اجملتمع الشنطالي ليست وليدة اليوم وأمنا هي ذات جيذور تارخييية
نابعة من بساطتهم وحبهم للحياة ،هيذه العواميل التارخييية الييت انشيأ اإلنسيان الكيوردي يف
شنطال على الكرم والتسامح وطيب القلب من اعتاد عليه والزال حتى يومنا هذا(.)2
 -4االزياء:
( )1خدر شنطال ،،املصدر السابق،
( )2املصدر نفسه ،ص.107
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أن احلديث عن "الزي" "جلك الكوردي" يف شنطال يف ذلك الوقت معروف بطاقيية
"كييوم" املصيينوع ميين الصييوف ولفتييه احلمييراء أو شييعرك وهييي قطعيية ميين القمييار األسييود
وقميصه "شالك" وثوبه القصري "كراس" الدشداشة والعريض البيضاء اللون دائمياً وطوقيه
املدور وسرواله العريض الطويل وهو أبيض أيضياً وحزاميه األمحير املائيل إىل القهيوائي وهيو
ميين القمييار أو قطعيية ميين القمييار امليينقط ويشييده علييى القميييت أي "شييالك" ويسييمونه
"بشتك" إضافة إىل حذائه األمحر املصنوع من اجللد الطبيعي ويسمى "مشك" أو ( وطين )
أو جاروي وأن هذه املالبس يتم صنعها من قبل أشخاص حمرتفني افذوها مهنة هلم.
بهذا الزي الكوردي األصيل كان بإمكانك التعرف على الكوردي يف شننطال نفسيها أو
يف أي منطقة أخرى وال فرق بيني الكيوردي االيزييدي واملسيلم مين ناحيية املالبيس وأنيه مل
خيتار هذا الزي عبثاً وإمنا اختاره ليتناسب مع طبيعة بيئة املنطقة ومناخه.
ان الشعب الكوردي قد تعرض إىل الكثري من الويالت واملاسيي واملظيامل عيرب عصيور
عديييدة ،ممييا اضييطر هييذا الشييعب إىل االلتجيياء إىل الطبيعيية كمصييدر ملعيشييته ومييأوى لسييكنه
ومحايته وحتى الطبيعة نفسها كانت قاسية بعض األحيان حبق هذا الشعب فليس أماميه يف
هذه الرحلة الصعبة من حياته سوى التفكري بعقله املدبر الذي كان دائم ًا سالح ًا له ملواجهة
مصاعب احلياة فقد قام بصنع الطاقية حلمايته من الربد القارص شتاءاً واحلر القاتل صييفاً
ألنها تاف على درجة احلرارة ،وكذلك الشالك أي القميت بالرغم من أنه خفيف نوع ًا ما
إال انييه أيض ي ًا حييياف علييى درجيية احلييرارة يف الصيييف والشييتاء ،إضييافة إىل احلييزام العييريض
املصنوع من القمار وهو أيضاً يساعد الفقرات على تسيلقه اجلبيال ،أميا الدشداشية القصيرية
والعريضة وكذلك السروال العريض واحلذاء ايفيف القوي فأنها تساعد على سهولة احلركية
واملشي .هذه بالنسبة للرجال.
أما املرأة الكوردية يف شنطال كانت مالبسها وهيي األخيرى تتيألف مين غطياء اليرأس
وهي بيضياء ويسيمونه "جنةيف" أو "كنةيف " إضيافة إىل شيالك وهيو نفيس ميا يلبسيه الرجيل
وكيذلك الدشداشية البيضياء الطويلية ويليبس عليهيا قطعية مين القميار بيضياء الليون أيضي ًا
ويسمونه "زةبوش" باإلضافة إىل أنها تليبس السيروال األبييض واحليذاء األمحير املصينوع مين
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اجللد مثلما هو موجود لدى الرجل أما نساء عشيائر جوانيه عيادة ميا تليبس "بشيت" وهيي
عبارة عن قميت مصنوع من شعر املاعز اجلبلي.
هذه كانت بالنسبة للميرأة كيبرية السين ،أميا بالنسيبة للنسياء األخرييات أي قبيل أن
يييبلغن سيين الك يرب فعييادة تلييبس جاكيييت أو قميييت ملييون علييى دشداشيية بيضيياء أو ملونيية
باإلضافة إىل السروال األبيض وغطاء رأس يسمى "كةسرةواش" وهو قطعة من قميار مليون
أو شعري أسود .

جمموعة من االيزيديني يف شنطال يف نيسان عام 1911منطقة برجي وكلهي
أما اليوم وحبكم التطور واالخيتال واالحتكياك اليذي شيهدته اجملتميع الكيوردي يف
شنننطال ،أدى إىل التييأثري علييى بعييض مظيياهر احلييياة فيهييا ،ومنهييا املالبييس أو الييزي الكييوردي،
فالكوردي الشنطال ،عندما كان خيرج من منطقته قاصداً املدن الكربى مثل املوصيل وغريهيا
لغرض التسويق أو لبيع حمصول ما أو ملراجعة األطباء وغريهيا ،فأنيه كيان متمييزاً مبالبسيه
يضاف إىل ذلك شواربه الكثيفة الطويلة إىل حد ما .األمر الذي كيان غالبي ًا ميا جيليب املشياكل
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هلصالء الكورد املساملني فاضطروا على تغيري مالبسيهم عنيد اليذهاب إىل هيذه األمياكن وليبس
غريها وخاصة العقال العربي كبديل مصقت وينزعوها عند رجوعهم إىل البيت جتنباً للقيل
والقال  ،وبنا ًء عليى القيولني الشيهريين "احلاجية أم االخيرتاع" و "للضيرورة أحكيام" ،وهكيذا
تنكر بعض الكورد يف شنطال دون أن يدركوا ويتعمدوا يف ذلك لزي اآلبياء واألجيداد مميا أدى
ذلك إىل أن فتفي شيئ ًا فشيئاً زيهم الكوردي األصيل(.)1

مكانة املرأة :
ابتداءً ميكن القول بأن سعادة وتقدم كل جمتمع ورقي كل أمية مصيدرها امليرأة ألن
الرجييل يسييتمد ثقافتييه وسييلوكه منييذ صييغره منهييا "كييأم" كمييا أنهييا مبعييث اهلاميه ونقطيية
انطالقه إىل احلياة السعيدة .فاملرأة عامل من اكثر العوامل املصثرة يف بناء املدنية احلديثية،
ومل يكن دور املرأة يف العصور القدمية أقل تأثريًا منها يف العصور املتأخرة فأخذت تشرتك يف
كل ما يتعلق باحلياة القبلية وحياة األسرة وكانيت مين العواميل األوليية يف انتشيار مجاعيات
اإلنسان يف بقاع األرض ولوال فضلها يف العمل وتدبري شصون األسرة لتعذر على الرجل وحيده
أن يدب فيها أو يكشف عنها .وكانت املرأة للرجل والشك سيالحاً مين أمضيى أسيلحته ودرعياً
من أقوى دروعه وحافزًا من أوىل حوافزه.
فاملرأة الكوردية يف شنطال كانت وال تزال عضوة أساسية يف جمتمعنا فليها دور كيبري
يف احلياة االجتماعية اليومية جبانب الرجل باإلضافة إىل واجباتها املنزلية وتربيية األطفيال
وال خيفى أن اجملتمع الكوردي يف شنطال كغريه من اجملتمعات الكوردية قد تعيرض إىل الكيثري
من الظلم واالضطهاد مما تسبب يف تأخر منوه االجتمياعي والثقيايف وكيان العيبء األكيرب مين
ذلك من نصيب املرأة ،يضاف إىل ذلك سيادة التقاليد العشائرية الصارمة والكثري من العادات
اليت أدخلت ضمن نطاق الدين ،كل ذلك أدى ترميهيا مين أبسيط حقوقهيا اإلنسيانية كميا يف
اجملتمعات الشرقية حيث كانت تباع وتشرتي وتستغل دون أن يكون هلا رأي وكان تنظر إليها

( )1خدر شنطال ،،املحدر السابق ،ص.109-108
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كأداة لتنفيذ رغبات الرجل ووسيلة لإلجناب واألعمال الشاقة وصنفت كإنسيان مين الدرجية
الثانية لدى أبيها وأخيها وزوجها.
إال إنه وحتى يف هذه املرحلة الصعبة من حياتها فأنهيا كانيت متيارس دوراً ونشياطاً
إنتاجي ًا وإجيابي ًا فهي كانت ترعى املاشيية وتطيبخ وتغسيل وتغيزل الصيوف وتييك وفييط
الثياب ويقوم بقسط كبري من األعمال الزراعية إضافة إىل دورها الكبري يف تربية األطفال(،)1
وكذلك دور هن أثناء الفرمانيات الييت تعيرض هليا حييث كانيت هلين دور مشيرف وممييز مين
ناحية تقديم العون هلم وتشجيع املقاتلني مما أدى ذلك إىل إثبات وجودهن وإضافة أمساءهن
إىل التاريخ ومنهن األمرية "ميان خاتون" و "زةري ا ئوسي دوغيو" و "شيريينا شييخ كيالو"
وغريهن.
وتعد رعاية امليرأة واح رتامهيا مين دواعيي الشيرف ،واليدفاع عنهيا مين امليروءة الييت
تستحق الفخر.

( )1خدر شنطال ،،املحدر السابق،
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الطقوس الدينية
 - 1الصوم :
أ  -صوم العامة :وهو "صوم ايزي" وهي أحدى الفرائض على الديانة االيزيدية وهي ثابتية
وتقع يف األيام الثالثاء واألربعاء وايميس يف منتصف شهر كيانون األول يف كيل سينة وهيي
أقصر أيام السنة فينقطع االيزيدي خالل هذه األيام الثالثة املتتاليية عين األكيل والشيرب
والدخان من الصباح حتى املساء .ويكون يوم اجلمعة العيد.
ب  -صوم اياصة :وأطلق عليه "جليه خانيه" وهيي عبيارة عين مثيانني يومياً ،يصيوم رجيل
الدين نصفها يف الشتاء والنصف اآلخير يف الصييف وهيي أيضي ًا ينقطيع عين األكيل والشيرب
والدخان يف الشتاء من ( )24كانون األول وحتى يوم ( )2شبا من كل عام الذي يصادف
عيد مربعانية الشتاء ونفس احلالة يف الصيف يف السنة نفسها من ( )24حزييران إىل ()2
آب والذي يصادف عيد مربعانية الصيف لدى الكورد االيزيديني.
ج  -صوم خدر الياس :حيتفل الكورد االيزيديني بعييد آخير يسيمونه "خيدرالياس" يف ييوم
ايميس من أواسط شبا يف كل عام ،وقيد يصيوم بعيض االيزييديني األييام الثالثية الييت
تتقدمه وذلك احرتام ًا للنيب خضر الياس املقدس عند االيزيديني ،إال انيه واجيب الصييام
علييى أولئييك األشييخاص الييذين حيملييون اسييم "خ يدر" أو "الييياس" ،وهلييذا العيييد مراسيييم
وطقوس خاصة حيث ترم فيه ممارسة الصيد وحنر الذبائح وتقيديم القيرابني وكيذلك
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السفر إىل األماكن البعيدة وكذلك مينع قطع األشجار واحلشائش وغريها من النباتات طيلة
أيام الصوم والعيد ،ومن العادات األخيرى قليي احلبيوب السييما القميح وييتم طحين القميح
املقلي ويسمى بي "بيخون" أو "سيفيك"  ،وعليى كيل عائلية ايزيديية أن تأخيذ كميية منيه
وترسه على حقوهلا وذلك لزيادة الربكة وايري يف حماصيلها .وللنيب امليذكور خيدر اليياس
مرقد يف تلعفر واآلخر يف منطقة مريدين يف كوردستان تركيا.
 - 2االدعية :
لاليزيديني دوعائني يف اليوم وهي دعاء الصباح ودعياء املسياء وشيهادة اليدين قبيل
النوم فكل ايزيدي وخاصة املتدين يتوجه عنيد شيروق الشيمس إىل مطلعهيا ،كيأبرز ظياهرة
خلقها اهلل وعند غروبها يف مغيبها ،ويلثم األرض ويدعوا دعاء خاصة بلغته الكوردية.
 - 3احلم :
االيزيييديون حيجييون اىل معبييد اللييش وهييو معبييد قييديم وفيييه مرقييد الشيييخ ئييادي
بالقرب من عني سفين مركز قضاء شيخان بلواء املوصل وإن جبل اللش يتكيون مين ثالثية
جبال "جبل مشة ى  -وجبل حزرة ى  -جبل عةرفا ى" ويقع وادي اللش بني هذه اجلبال
وهو مقدس إىل درجة كبرية جداً ما مياثل قدسية األماكن املقدسية لبقيية األدييان ،وموسيم
احلم وجتيري يف معبيد الليش مراسييم واعيياد ايزيديية عدييدة لعيل اهمهيا عييد اجلماعيية
(جةما) يبتدا من اليوم السادس من تشرين األول من كل عام وينتهي يف الثالث عشير مين
الشهر املذكور ويتوجب على كل ايزيدي أن يزوره يف حياته ولو مرة واحدة(.)1

( )1العاني ،املصدر السابق،
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 - 4الرسم :
يف اللغيية النمييو ،وعنييد الفقهيياء تسييتعمل مبعنييى عييام ،يكييون شييامالً حتييى الصييدقة
املستحبة وفتلف الرسم عند االيزيديني عما هي الزكاة عند املسلمني اختالفياً كيبرياً وهيي
األموال اليت يدفعها املريد إىل شيخه وبريه سنوياً ويتوارثها األبناء عن اآلباء.

 - 5تناسخ األرواح :
يعتقد الكورد االيزيديني بفكيرة احلليول والتناسيخ عليى الصيورة الييت يعتقيد بهيا
غالة املتصوفة وهيم ييرون أن األرواح تنقسيم إىل قسيمني ،أرواح شيريرة بعيد ميوت االنسيان
تاسب على االفعال اييرية والسييئة فياذا كانيت سييئة تيتقمت أجسيام احليوانيات كيالكالب
واحلمري واينازير وتتعذب بهذه العودة فتالقي جزاءها بهيذا اليتقمت وأرواح طيبية تبقيى
مرفوفة يف الفضاء ،وتدور يف اهلواء لتكشف لألحياء واألسرار املكنونة واملغيبات ايفية ،فهي
على اتصال دائم بعامل الغيب(.)1
 -6أداء القسم أو "اليمني" :
لدى الكورد االيزيديني يف شنطال عادة ال خيتلفيون بهيا كميا هيو معيروف عنيد أيية
طائفة أخرى وهي "القسم باملقدسات" للتأكيد على صحة أدعاء شييء معيني فهيم يقسيمون
مبقدساتهم وهي خودى "اهلل سبحانه وتعياىل" وبيي "طياؤوس مليك" رئييس املالئكية وشييخ
ئييادي كمييا يقسييمون بايرقيية وهييي لييبس شيييخ ئييادي وخرقيية الفقييراء ،وكييذلك يقسييمون

( )1العاني ،املصدر السابق،

ص.1006
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"الرباة"(*) ،ومن مقدساتهم اليت يقسمون بها سنجق الشيخ ئادي وبالسماء وخالقها والشمس
ونورها وبالقمر وبقبور أصحاب املراقد املقدسة ،وجيب على من يتهييأ ألداء القسيم الشيرعي
أن يستحم ويرتدي مالبس نظيفة وال حيميل سيالح ًا أو آليه جارحية ،أميا القسيم االعتييادي
اليومي فال خيتلف عما يقوم به أي منا كل يوم.
وميين العييادات املنتشييرة عنييد االيزيدييية إىل درجيية ميكيين اعتبارهييا ميين الطقييوس
الدينية املهمة وهي تقديس القبور وزيارتها وخاصة قبور األولياء والرؤساء الدينيني ،ومين
اجلييدير باإلشييارة إن تقييديس القبييور وعييدم دخييول مراقييد األولييياء باألحذييية ميين اعتقيياد
االيزيدية بكرامات األولياء والروحانيني وإمكانيات خدمة الناس الذين يقيدمون هليم اليوالء
والطاعة.
ومن العادات لدى الكورد االيزيديني وجيود خيدم لكيل مرقيد مين املراقيد املقدسية
(املتولني) وهصالء يتعايشون على ما يقدمه هلم زوار هذه املراقد املقدسة ويسمى ميا يعطيي
هلصالء بأنه الرسم (فتو) ،كما حيصل خدم املراقد املقدسة على النذور ويقيدم مين القيرابني
هلذه املراقد وتستخدم قنادييل الزييت والشيموع إلضياءة هيذه املراقيد وخاصية يف مسياء ييوم
األربعاء من كل أسبوع(.)1

(*) الرباة :هي حبجم خرزة يصنعها القوالون من تراب مرقد شيخ ئادي و يهدونها إىل االيزيدية عند زيارة
السنجق ،وقد تكون أكرب ضمان لعشريتني متناوئتني تريدان عقد هدنة بينهما ،وذلك أن تعطي الواحيدة
لألخرى (براة) توثيقاً عن كفها عن مناوأتها هلا ،أي دليل على استئناف القتال وذلك بأن ترد عليها هذه
الرباة.
( )1اجلندي ،حممود ،ماهي اليزيدية ومن هم اليزيدية( ،1 ،بغداد ،)1976 :ص.138-137-136
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املزارات واملراقد يف جبل شنطال:
املزار :
يعين أماكن أو آثار األولياء الصاحلني ،وعريق يف القدم يسيتخدم للعبيادة أو التجميع
يف األعياد واملناسبات وخاصة "الطوافات" اليت تقام لكل مزار ،ومبيا أن منطقية شننطال هيي
ميوطن الكييورد االيزيييديني واملسييلمني منييذ آالف السيينني فقييد كثييرت فيهييا القييرى ومييزارات
األولياء والصاحلني منذ القدم وهي منتشرة يف سفح اجلبل ويف قممها ووديانها .وقد احتموا
فيها أثناء الغارات والفرمانات على منطقة شننطال لكيون اجلبيل وعير وتكثير فييه الودييان.
وجلبل شنطال تاريخ طويل يف احلضارة وفيه مواقع أثرية تعود إىل األلف الرابع قبيل املييالد
يف منطقة شنطال وما حوهلا من الشمال واجلنوب مزارات كثرية ويشكل مزار "جيل ميريان"
يف قمة اجلبيل وتشيكل امليزارات األخيرى حزامي ًا حميطي ًا باجلبيل وتنتشير عليى أطيراف هيذه
املزارات الكثري من املقابر تعود لعدة عشائر من الكورد االيزيديني واملسلمني.
 -1مزار الشيخ شرف الدين:
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تاريخ هذا املزار قديم جيداً يعيود إىل أكثير مين سيبعمائة سينة عنيدما كيان شيرف
الدين بن الشيخ حسن أمرياً على جبل شنطال ويقع مزاره ما بني قرييت البيتونية وعلدينا
بالقرب من قرية راشد عبارة عن قبة كبرية وحماطة بسور قديم يف مكان غاية من الروعة
واجلمال تفه األشجار الوارقة وجتري فيه املياه وهناك بئر سطحي بالقرب من املزار باسم
"بئر شرف الدين" وجميوروا املزار من شيوي شرف اليدين ومينهم حبيري متيولي امليزار ويف
منتصف آب من كل عام جتتمع فييه األليوف مين ايزيديية شننطال مين "جوانيا وايوركيان"
وحيضرها كيثري مين الكيورد املسيلمني ويشياركون إحيياء املناسيبة السينوية وتسيمى (جنةمايا
شةرفةدين).
 -2مزار آمادين:
ينتمييي أمييادين إىل الشمسييانية وميين أسييرة شيييخ مشييس يقييع هييذا املييزار يف القسييم
الشرقي مين جبيل شننطال بيالقرب مين قريية مهركيان القدميية وعليى قمية جبليية شياهقة
تكسوه أشجار البلو املعمرة وأشجار احليب ايضيراء والزعيرور وجبانيب امليزار قبية صيغرية
"بريافات" .غري أن قبة أمادين عالية شبيه بالقبات املثرائية وعلى رأس القبة متثيال يرميز
إىل الشييمس يضييم املييزار مقييربة كييبرية تييدفن فيهييا أمييوات العديييد ميين أبنيياء عشييائر الكييورد
االيزيديني من "املندكان واملهركان واهلسكان واجلوانا" ومتوليوا هذا املزار من شيوي أمادين
"درويش موسو" وتاريخ بناء املزار أكثير مين سيتة قيرون ويف نهايية القمية اجلبليية توجيد
عني ماء ولكنها جتري أيام الربيع فقط .
هناك مزار آخر آلمادين يف قرية درجيي يف مشيال جبيل شننطال بيالقرب مين قريية حليقيي
ومتوليوا هذا املزار الشيخ "خلف أبن الشيخ إبراهيم" ويتعايشون على ايريات اليت يقدمها
هلا عشائر احلليقية والشيخ آودي يف قرية علدينا يف شنطال.
 -3مزاري مام رةشا و رةشنا :
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هذان املزاران يقعان بيني قريية تبية ومدينية شننطال ويف حافية اجلبيل وفيهيا مقيربة كيبرية
لعشائر "اهلبابات والفقراء واجلوانا" وكما دفن فيها مجيع املوتى ألبناء عشيرية خليف اييان
علي أثناء تعرضهم لوباء خطري منذ أكثر من ( )200سنة وتعترب من أكرب املقيابر يف قضياء
شنطال وجميور هذان املزاران من شيوي شيخ حسين  ،وحليد الييوم ال يوجيد للميزار عييد أو
طقوس خاصة به ويتم زيارة املزارين أثناء دفن املوتى وزيارة القبور.

 -4مزار جلمريان :
هذا املزار يقع يف أعلى قمة جبل شنطال يف منطقة وعرة يكسيوها أشيجار كثيفية جيداً
من البلو وموقعه يشرف على مجيع اجتاهات جبل شننطال ،وللميزار قدسيية خاصية ليدى
الكورد االيزيديني يف شنطال حييث ييتم زيارتيه أثنياء عييد رأس السينة للكيورد االيزييديني
والذي يصادف أول أربعاء من شهر نيسيان الشيرقي وجمييور امليزار مين طبقية املرييدين مين
عشرية الكوسادية املعروفة وتوجد آثار خرائب عديدة قدميية إضيافة إىل أمياكن حمصيورة يف
الصخور حيف فيها املاء والثلم يف الشيتاء ويسيتخدم ماؤهيا يف الصييف وكيذلك توجيد قيالع
حصينة جبانب امليزار منهيا قلعية "بيولي" شيقيق أميري شننطال يف فيرتة ميا والقيالع مجيعهيا
حماطيية بأسييوار حصييينة يسييتخدمونها للييدفاع يف احلييروب و "جييل مييريان" يعييين أربعييني
رجل(.)1

( )1من اجلدير بالذكر هنا  ،ان اسرة جلمريان املعروفة يف مدينية املوصيل والييت كيان عمييدها محيدي بيك
جلمريان رئيساً لغرفة جتارة املدينة ،ومن وجوهها الوطنية ،رمبا تعود يف اصوهلا اىل هذه املنطقة ،كيذلك
الفنانة السورية املعروفة منى واصف.
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 -5مزار شيخ حسن :
عليييه قبيية عالييية يقييع يف القسييم الشييرقي ميين قرييية طابننارا يف جنييوب جبييل شنننطال
وبالقرب من هيذا امليزار يوجيد عيني مياء جاريية و ينتميي شييخ حسين إىل األسيرة اآلدانيية
وجميور املزار من عائلة علي اجمليور من شيوي شييخ حسين وللميزار مقيربة كيبرية تعيود إىل
بعض عشائر االيزيدية يف شنطال ومنها عشيرية "طورطورطنا" وغريهيا وجبانيب امليزار كهيوف
كثرية وتقام االحتفاالت لدى هذا املزار يف شهر تشرين األول من كل عام.

 -6مزار شيخ مةند :
هذا املزار عبارة عن قبة كيبرية يقيع يف اجليزء الشيمالي الشيرقي مين قريية جدالية يف
القسم اجلنوبي من جبل شنطال وينتمي شيخ مةند إىل الشمسانية وجميوري هذا امليزار مين
أوالد حسن بك .وهناك مزار آخر لشيخ مةنند يف قريية درجييي ومتوليوا هيذا امليزار مين آل
حسن بك من شيوي شيخ مةند.
 -7مزار شيخ عبدالقادر :
بين هذا املزار على إنقياذ قريية حييالي القدميية ينسيبون إلييه تسيع قبياب بعضيها قرييب مين
البعض وقد تهدمت إال واحدة منها والقيائمون بتوليتيه أوالد "الشييخ رشيو" ويرتقيي نسيبهم إلييه
وجبانب املزار تل أثري قديم وحلد اليوم مل جيرِ التنقيب فيه ومتولو املزار من اسرة شيخ حسن.
 -8مزار فخرالدين :
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موقعه يف القسم الغربي من جبل شنطال وفيوق قريية اسيكينية العلييا ومتوليو هيذا امليزار مين
شيييوي فخيير الييدين ميين األسييرة الشمسييانية ويف امل يزار مقييربة ط نري ط نوري ألبنيياء عشييرية القييريان
االيزيدية وكان أسرة شيخ خضر أبن شيخ عطو من أشهر أسر شيوي شيخ فخر الدين يف شنطال.
 -9مزار شيخي حمما "سوارى طيدوكى" :
يقع هذا املزار يف القسم الشمالي الغربي من جبل شنطال يف منطقة وعرة وفوق قريية
بارا العليا ومتولو املزار من شيوي شيخ مةند.

 -10مزار دةقى مريا (شيخ دقيق) :
يقع هذا املزار بني قرييت بارا واجلفرية يف حافة اجلبل يف القسم الشمالي الغربي من
جبل شنطال عبارة عن قبة صغرية حماطة بسور من األشيجار اجلبليية وينتميي جمييور هيذا
املزار إىل الشمسانية وفيها مقربة كبرية لعشرية السموقية.
 -11مزار شيخ مشس (شيشمس) :
هذا املزار يقع يف قرية اجلفرية وعلى رأس القبة متثال يرمز إىل الشمس ومصاغة من
الذهب ومراسيم احتفاالت املزار يتم يف نهاية ايريف ومتولو املزار من شيوي شييخ مشيس
من الشمسانية وهم أوالد آل ميشو .وفيها مقربة كبرية للعشائر اجلفرية والشركان واهلسيكان
وغريها .وهناك مزار آخر لشيخ مشس يف باب طل ،كريوي أي يف قرية أوسيفا وجمييور امليزار
من شيوي شيخ مشس.
 -12مزار بريافات :
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وهييي عبييارة عيين هجيير أي ليسييت قبيية يقييع هييذا املييزار يف قرييية اجلفرييية ويف اآلونيية
األخرية بنوا فيها قبة وجميور هذا املزار من البري أي "برييد بريافات".
 -13مزار شيبل قاسم :
موقع املزار مجيل جيداً ومطيل عليى طلن ،كرسيي وقيرى كولكيا ومسيى هيسيرت ومليك
وماميسا وجميور املزار من الشمسانية من أوالد شيخ خلف بن الشيخ ايزدين ،والقبة حماطة
بسور شاهق من األحجار اجلبلية وله قدسية عند الكورد االيزيديني وهيو "بياب امليرازا" أي
حيقق الغايات واألمنيات واملعروف لدى مجيع االيزيدية "شيبل قاسم باب املرازا" ويف داخل
هذا السور قبور كل من الفقري محو شرو واملراة الزاهدة "بيزارا كوجك" واثنان مين عائلية
البيشيمام وبيالقرب مين السيور قيرب امليرأة الزاهيدة "داي زةرو" وأيضياً خيارج السيور مقيربة
لعشرية الفقراء واآللدخيان واهلسكان وجلكا وكوركوركا ومراسيم احتفاالت املزار يصيادف يف
أيلول من كل عام.
 -14شيخالي شةمسا:
له مزار بالقرب من قرية بارا ومتولو املزار من الشمسانية.
 -15مزار شيخ آدي :
عبارة عن حجرة حمفورة يف الصخر على رأس عني برياخاي يف طل ،كرسي ويف اآلونة
األخرية مت بناء قبة يف نفس املكان وتاريخ هذا املزار حسب ما تناقله األجداد لألحفاد يعود
إىل جميء شيخ ئادي إىل هذا الطل ،وتشتهر املنطقة بأنواع كثرية من الفاكهة والتني.
 -16مزار شيخ رومي :
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يف مشالي جبل شنطال قريباً من قرية آديكية ليه مقيربة واسيعة عليهيا غابية كثيفية مين
األشجار وييدفن فيهيا أبنياء مين العشيائر املسيلمة ويطليق علييهم عيادة (التيات) مين اهلالليية
والناصو وعبد وعلي وكلب علي أي بني عشرية مسقورة اجلوانا.
 -17مزار هاجالي :
هذا املزار على شكل قبة عالية ويف وادي عمييق وموقعيه مشيال قريية راشيد أي مشيال
مزار شرف الدين ومتولو املزار من البري هاجيالي ويقصيده اليذين يصيابون مبيرض انفصيام
الشخصية او اجلنون للشفاء.
 -18مزار بريى أورا :
يقييع هييذا املييزار يف وسييط وادي جبلييي عميييق جييداً وأشييجار كثيفيية وجبانييب املييزار بئيير
سطحي يسمى بئر ليلى وبالقرب منه كهف صغري وهذا امليزار قيديم جيدًا موقعيه يف القسيم
الشمالي الشرقي مين جبيل شننطال بيالقرب مين قريية زييروا ومسيي منطقية بيريي أورا ألن
املنطقة خط مطري وزراعتها مضمونة يف كل سنة وتقام االحتفاالت عند املزار يف آخر أيام
ايريف ومتوليوا املزارمن شيوي شيخو به كر من عائلة شيخ رشو.
 -19الشيخ بركات :
يف قرية خنسا عوج.
 -20علي بن وهاب :
هو مزار إسالمي ،إال أن عشرية اهلبابات االيزيدية ترتم املزار وسيكان جنيوب جبيل شننطال،
وهو حمرف من وهب يعتقدون أنه اإلمام علي بن أبي طالب ويسمونه "سوارى بريى" أي فارس
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الصحراء ،مدفون يف قرية األوهيب يف الصحراء قريبيًا مين قريية القابوسيية وعلييه قبية والتيزال
باقية .وهناك أيضاً مزار إسالمي "املستعجل" بالقرب من قرية القابوسية ايضاً.
 -21الشيخ أسود :
وهو يزار من قبل املسلمني وااليزيدية ،وقيربه وسيط خرائيب مدينية شننطال القدميية عليى
جانب الطريق ،عليه قبة التيزال تياف ع ليى جيدتها هيو الشييخ سيويد السينجاري الرجيل
الصاحل املشهور وامسه احلقيقي "نصر اهلل" قال عنه صاحب القالئد :فرج عليى أبين وهيب
الربيعي ونال مكانة رفيعة ومنزلة سامية.
 -22السيدة زينب :
تقع مزارها على ربوة عالية يف شيرق مدينية شننطال تنتسيب إليهيا عشيرية البيابوات
الكوردية املسلمة ،فيقال "بابوات الست زينب" تفريقياً هليم عين "بيابوات بريزكير" يشيرتك
ايزيدية "اجلوانا" يف الطوافة اليت يقيمونها تكرمياً هلا .واحملل الذي يقيع فييه مزارهيا عليى
جانب عظيم من الروعة ويعتقد البعض أنه كان سابقا ديرًا للمسيحيني.
 -23سلمان باك :
ويقييال انييه صييحابي و (بيياك) تعييين بالكوردييية النظيييف الزاهييد ويعييده الييدروز
الباطنيون من أساطينهم ويعتقدون إن اهلوية اإلهلية قد حلت فيه .ويف عرف االيزيدية أنه
كان يسكن مغارة يف "مضيق قجراغ" قريباً من شنطال ويزورون هذه املغارة ويتربكون بهيا.
وااليزيدية يف شنطال وخاصة جوانا يعظمون كل أثر إسيالمي يف جبيل شننطال حتيى املنيارة
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القدمية يف البلد وقد ورثوا هيذا الشيعور مين آبياءهم دون أن يعرفيوا ليه سيبباً .إذ كيان أهيل
شنطال قدمياً يعظمون هذا اجلامع ويعتقدون باستجابة الدعاء فيه(.)1
 -24خاتونه فه خرا :
هلا مزار يف قرية حليقي يف مشال جبل شنطال ومتوليها من الشمسانني من عائلية آل دربيو
وفيها مقربة خاصة بعشائر احلليقية ،وكذلك قسم من عشرية الشركان "بيت بري حسو".
 -25مزار ايزي :
يقع يف قرية علدينا يف مشال جبل شنطال ومتولو املزار من املريدين وهم مرتبيني الشيخ شرف الدين.

األعياد الدينية لدى الكورد االيزيديني :
 - 1عيد رأس السنة :
وهو من أقدم وأكرب األعياد االيزيدية ويرجيع جيذوره إىل بدايية ايليقية ويقيع هيذا
العيييد يف أول أربعيياء ميين شييهر نيسييان الشييرقي ميين كييل عييام ويف هييذا العيييد يقييوم الفتيييان
والفتيات جبمع الورود احلمر بالكوردية "كوليلك" "شقائق النعميان" ويعمليون منهيا باقيات
صغرية ويعلقونها على أبواب منازهلم مع قشور البيض امللونة بالطني أو العجني للداللة على
جميء عام جديد وأطليق عليى هيذا العييد عييد "طياؤوس مليك" ويف هيذا الشهر(نيسيان) ال
جيوز لاليزيدي أن يتزوج تقديراً هلذا الشهر املبارك اليذي يقيع فييه رأس السينة االيزيديية
وكييذلك يف يييوم العيييد ال جيييوز علييى االيزيييديني الييذين ميلكييون األغنييام وامليياعز أن حيلب يوا

( )1شيخ حجي مسو شنطال :،مزارات االيزيدية يف جبل شنطال ،جملة اللش العدد ( ،)13ص.28-23
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حيواناتهم بل ترتك حصة "لصغارهم" ويف اآلونة األخرية قررت حكومية إقلييم كوردسيتان
العراق وبرملانها جبعل عيد رأس السنة االيزيدية عطلة رمسياً يف عموم كوردستان العراق.
 - 2عيد مربعانية الصيف :
وهي من األعياد الرمسية لدى الكورد االيزيديني ويقع يف اليوم الثاني من شهر آب من
كييل عييام حيييث يصييوم قبلييه الكواجييك وبعييض رجييال الييدين االيزيييدي أربعييني يومياً ،ألنهييم
يعتقدون أن الشيخ آدي كان يصوم أربعني يوماً يف الصيف وأربعني يوماً يف الشتاء.
 - 3عيد القربان :
و هييو عيييد احلجيياج وفيييه يتوافييد االيزيدييية يف اليييوم السييابع والثييامن ميين شييهر "ذي
احلجة" إىل مرقد شيخ ئادي ويف اليوم التاسع يصعدون "جبل عرفات" ويقع يف شرق مرقد
الشيخ ئادي يف طل ،اللش.
 - 4عيد ايزي :
حيل هذا العيد يف منتصف شهر كيانون األول يف كيل سينة حييث أن االيزيديية يصيومون
أيام الثالثاء واألربعاء وايميس كما ذكرنا سابقاً وجيعلون اليوم الرابع "اجلمعة" عيداً عاماً
يسمى "عيد صوم أيزيد".
 - 5عيد خدر الياس :
حيل يف أول يس من شهر شبا يف كل عام يصومون فيه ثالثية أييام واليبعض يومي ًا
واحداً وتق وم كل عائلة ايزيديية بقليي كميية مين احلنطية ويقوميون جبرشيها وأطليق علييه
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"سفيك خيدر اليياس" وهيو دلييل عليى اييري والربكية يف حماصييلهم ويوجيد مرقيد خضير
الياس يف تلعفر ويف مدينة مريدين الكوردية وللعيد قدسيته لدى الرتكمان ايضاً.
 - 6عيد مربعانية الشتاء :
حيل هذا العيد يف الثياني مين شيهر شيبا مين كيل سينة حييث يصيوم قبليه الكواجيك
وبعض رجال الدين أربعني يوماً .ويزعم االيزيديون أن يف هذا العيد قرب الشيخ ئادي إلييه
أربعني من رجاله الصادقني يعلمهم أصول الدين االيزيدي وحل الرموز (علماً بيأن كيل مين
يصوم يف مربعانية الصيف والشتاء فعليه أن يصوم أربعني مربعانيية ومليدة عشيرين سينة).
وجيري فيه من الصوم وإفطار وزيارة  ...أخل.

 - 7عيد الباتزمية :
و هو من األعياد الدينية القدمية لاليزيديني وينحصر هيذا العييد بيني عشيرية جيلكيا
فقط ويشاركهم مجيع االيزيدية ويصادف العيد يف مربعانية الشتاء كل عيام يف أييام  22أو
 23من كانون األول وينتهي يف  29أو  30منه .وهلذا العييد طقيوس خاصية ويسيمون عييد
"بريى آلي" وكل اسرة من جيلكا قبل العيد تقوم بتهيئة الذبائح والطحني والربغل والتمن
والدهن والزبيب وغري ذلك من ضروريات العيد.
وقد يقوم أبناء هذه العشرية بالصيام لثالثة أيام ابتيداءً مين ييوم االثينني وكيذلك يف
الليلة اليت يعملون ايبز املقدس يف بيت اجمليور وتعترب تلك الليلة مبثابة ليلة القدر (شةف
رونك يا خورة) وينتهي العيد بهذه املراسيم.
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 - 8عيد بوقة ار :
ويقال ليه "بوقنة ار بابيا" أي األب بوقيه تيار ويسيمى "ميريى كُيوىل" أي أميري الطياعون
وتتفل عشرية الدنادية وحدها من بني االيزيدية بهذا العيد ،وله قدسيةٌ خاصي ٌة واحيرتام
كبري ،ففي العشرية كما أسلفنا طبقة فقري تسمى "فةقريى بوقنة ار" وهيو ميثيل دور اإلميام
ومن الواجب أن يكون البساً ايرقة املقدسة ومن مراسيمه:
 - 1مجايا بوقة ار
 - 2جرا بوقنة ار وتشيبه إىل حيد ميا طياؤوس باسيتثناء صيغر حجميه واجليزء العليوي منيه
عبارة عن كأس تفرعت من أعاليه أربعة أنابيب من زوايا األربع ويبليغ طوليه ميا يقيارب
(40سم) يرافقه كأس أو شربك وثعبان صغري مذهب يسمى "زيا".
 - 3ةزكةرا بوقة ار على السادن أن يوزع سنوياً لكل عائلة دنادية قطعية قميار صيغرية جيداً
محييراء اللييون وتسييمى " ةزكننةرا بوقننة ار" وتعلييق هييذه القطعيية فييوق األبييواب ايارجييية
للبيوت(.)1

 - 9شةف
بةرات:
وهييييي ميييين
املناسييييييييييييييييبات
املقدسييييية ليييييدى
االيزييييييييييييييديني
ويف هييييذه الليليييية
الدنادي ،جملة اللش ،العدد (،)6
حسن
بيشيمام
( )1الدنادية األسطورة والتاريخ ،مريزا قولو
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جيتميييع عييييدد كييييبري ميييين الفقييييراء واملتييييدينني ميييين املريييييدين وكافيييية الطبقييييات يف بيييييت
البيشيييييمام وهييييو ميييين ذرييييية "إبييييراهيم ايتمييييي" ميييين شيييييوي شيييييخ حسيييين فينصييييبون
الطيييياؤوس ويسييييمى "طيييياؤوس أيييييزي" يرتلييييون األناشيييييد ويضييييربون علييييى الشييييبابات
حتييييى الصييييباح وعنييييد الصييييباح يغسييييلون وجييييوههم وأيييييديهم ويقييييدم هلييييم بيييييش إمييييام
غييييذاء كمييييا هييييي العييييادة فيييييأكلون ويتسييييللون إىل بيييييوتهم بعيي يد أن ينقحييييه كييييل واحييييد
خرياتيييه ويشيييرت علييييهم الصييييام ليييذلك الييييوم وأطليييق علييييه عييييد احملييييا وهيييي ليلييية
القييييدر واعتقييييد بييييأن مييييا أوجييييب عليييييهم قيييييام ليليييية القييييدر باعتبييييار أنهييييا جتييييزي ميييين
عبيييادة سييينة كاملييية كميييا هيييو ميييأثور كميييا هليييذه الليلييية مييين شيييرف عظييييم وقيييدر زائيييد،
وأن العميييييل فيهيييييا يكيييييون ذا قيييييدر عنيييييد اهلل ،وفيهيييييا متحيييييى ذنيييييوب سييييينة كاملييييية
وااليزيدييييية حيرتمييييون هييييذه الليليييية ويعييييدونها ميييين الليييييالي املباركيييية ويف هييييذه الليليييية
تسيييييهر القيييييرى االيزيديييييية كافييييية رجييييياال ونسييييياءاً كبييييياراً وصيييييغاراً ،يتسيييييامرون حتيييييى
شييييروق الشييييمس ،ويقييييدم صيييياحب كييييل بيييييت الطعييييام لكييييل ميييين كييييان عنييييده تلييييك
الليلة.
ثانياً  -العرب :
ان بعض العشائر العربية كانت تستوطن شننطال منيذ القيدم هياجرت مين شيبه اجلزييرة
العربيية وبيالد الشييام واسيتقرت فيهييا ،نظيرًا يصيوبة أراضيييها ووفيرة مياههييا وقيد شييهدت
األعوام ما بني  ،1918-1850حركة واسعة لتوطني العشيائر العربيية يف منطقية اجلزييرة
وأطييراف شنننطال ،ولعييل ميين أبييرز هييذه العشييائر كانييت عشييائر مشيير اجلربييا واليييت أخرجهييا
الوهابيون من موطنها يف جند إىل جنوب العراق ،ومنها توجهيوا إىل اجلزييرة الفراتيية ،ومين
ثم أحكموا سيطرتهم على املنطقية وبضيمنها منطقية شننطال عيام  ،1803وكيذلك عشيرية
اجلبور ،وكانت واحدة من العشائر اليت هاجرت مين بيالد الشيام إىل العيراق يف أواخير القيرن
الثامن عشر ،واستقر قسم منها واملتمثلية بي (البومحيادة) يف شننطال ،كميا اسيتقر قسيم مين
عشرية الظفري يف أطراف شنطال واملتمثل بي (البو فرج) ،وكانوا قد قدموا مين جنيد يف أوائيل
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القرن التاسع عشر ،فضالً عن عدد من العشائر العربية األخرى اليت هاجرت واستوطنت يف
أطراف شنطال  ،ومنهيا عشيرية العكييدات وعشيرية اجلغايفية (البوعجياج) ،وعشيرية طيي الييت
توجهت بعد اصطدامها بعشائر مشر اجلربا عام  1803إىل غرب شنطال كان اهلدف املرسيوم
من سياسة االستيطان اليت تولتها الدولة العثمانية ،ومن بعدها احلكومة العراقيية يكمين يف
احلد من نفوذ العشائر العربية البدوية وتنقالتها ،وأحكام سيطرة الدولة علييهم ،ومين ثيم
التوسييع يف اإلنتيياج الزراعييي يف املنطقيية بتوزيييع األراضييي الزراعييية عليييهم وحفيير اآلبييار
االرتوازية هلم اال ان ذليك مت ذليك عليى حسياب االيزييديني يف جميالي االقتصياد والنفيوذ يف
املنطقة.
وميين العشييائر العربييية االخييرى يف قضيياء شنننطال اجلحيييش ويسييكنون قييرييت طننوالت
ونعينيعة يف اجلهة الشرقية من جبيل شننطال وكيذلك يف قريية خازوكَية وقسيم مين عشيرية
الشرابية يسكنون يف قرى بري جاري وسحل وغريها وعشرية السادة يف حصاويك.

اياتونية :
عشرية كبرية تسكن صحراء شنطال منذ القديم وينحصر سيكانها يف قريية اياتونيية
وكان هلا قلعة صغرية وفيها مسجد وتقع يف وسط حبرية اياتونية املشهورة يوصلها مين اليرب
طريق ضيق وكان قد حاصرها حسن باشيا واليي بغيداد سينة 1715م وبعيد أن تصين بهيا
االيزيدية وضيربها بامليدافع وهيي اآلن جيزءًا مين اجلمهوريية العربيية السيورية بعيد تسيوية
احلدود بني العراق وسوريا عام .1932
أما قرييت وردية وجدالة فقد أخرجاها مين ييدهم الفقيري محيو شيرو رئييس الفقيراء
بعد أن عيني حاكمياً عليى شننطال مين قبيل احلكومية الربيطانيية واسيتقل فيهميا فعوضيتهم
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احلكومة بدالً عنهما قرية "عني حصان" إال أن األقدار مل تساعدهم من االحتفاظ بها متاماً
فتخلوا عن النصف منها إىل الشيخ عجيل الياور كبري مشايخ عشرية مشر العربية(.)1
البومتيوت :
من العشائر العربية اليت سكنت حمافظة نينيوى وخاصية
يف اجلهة الشمالية الغربية القريبة من
أطييراف شنننطال وتلعفيير وهل يا عالقييات وطيييدة وقوييية مييع
العشائر االيزيدية يف شنطال منذ القدم وتطورت هيذه العالقيات
مييع الييبعض بعييد معكيية خنيسييي عييام  1946ووقييوف العشييائر
جارهللا العيسى شيخ عشرية

االيزيدييية إىل جييانبهم وخاصيية عشييرية اهلسييكان برئاسيية خييدر
احلسون ويسكنون يف ناحية ابليم (قريوان) ويف القيرى خنيسيي
والكصر وعني الغزال وقرى أخرى.
ومن أفخاذهم :
 - 1فخذ البوخليفة :وهو أكرب فخذ لدى عشيرية البومتييوت ويسيكنون يف بلييم وخنيسيي.
البومتيوت

ويراسها الشيخ جاراهلل العيسى.
 -2فخذ املرعي :وهو من األفخاذ املعروفة وكان هلم دور كبري يف معركية قصير احلصيينيات
عام 1946.
 -3فخذ البومزيدة :ويسكنون يف قرية القاهرة جنوب غرب ابليم.
 -4فخذ املصاليخ :وهو من األفخاذ الساكنة يف مركز ابليم وقرية سيباية حرور.
واالفخاذ املذكورين أعاله شاركوا مشاركة فعلية يف معركة خنيسي عام  1946ميع
عشرية مشر العربية(.)1
ص.244

( )1الدملوجي ،املصدر السابق،
( )1مقابلة مع العقيد درويش سليمان جدعان ،شنطال.2011/5/20 ،
147

شنگال خالل العهد امللكي

ثالثاً – اليهود :
كان لليهود تواجد يف معظم أحناء العراق وبضمنها منطقة شنطال ،فقيد بليغ تعيدادهم
مبوجب إحصائية  1947يف مركز قضاء شنطال رجالً واحدًا ،ومن املرجح بأن ذلك الشخت
كان ميارس مهنة أو حرفة هناك فأجري تعيداده بوصيفه أحيد سيكان القضياء ،أميا يف خيارج
مركز القضاء ،فقد كان لليهود تواجد جيد يف ناحية الشمال (كرسي) ،حبييث بليغ تعيدادهم
هناك حنو ( )524نسمة ،كانوا يعيشون يف احلضر ،ولكين مل يكين هليم أي تواجيد يف ناحيية
شنطال وقد بلغ تعدادهم الكلي يف مركيز القضياء وخارجيه حنيو ( )525نسيمة مين جمميوع
سكان قضاء شنطال يف داخل املركز وخارجه والبالغ حنيو ( )31709نسيمة ،وميكين تنظييم
نفوس سكان قضاء شنطال باالعتماد على إحصائية عام  1947وحسب املعيار العددي وعلى
الشيكل اآلتيي :الكييورد االيزييديون حيتلييون املرتبية األوىل ميين حييث النسييبة العدديية ويييأتي
بالدرجة الثانية الكورد املسلمون والعرب ثم ييأتي املسييحيون بالدرجية الثالثية ،ثيم اليهيود
بالدرجة الرابعة.
ميين املالح ي بييأن عييدد السييكان يف عمييوم قضيياء شنننطال ونواحيهييا قييد أرتفييع ميين
( )31709نسيييمة حسيييب تقيييديرات إحصيييائية عيييام  1947إىل ( )64685نسييمة حسيييب
تقييديرات إحصييائية عييام  ،1957أي بييأكثر ميين الضييعف ،ورمبييا السييبب يعييود إىل  :فشييل
إحصائية عام  1947يف تسجيل البيدو والرعياة وعيدم متكينهم مين الوصيول إىل الكيثري مين
القرى النائية واحلدودية ،ورداءة الطرق واستخدامهم اييول والبغال مما سبب إعاقة كبرية
لتنقالتهم ،وإن أخطاء حصلت يف تقديم املعلومات أسهمت يف تراجع تعيداد السيكان مبوجيب
إحصييائية عييام  1947وذلييك تهربي ًا ميين ايدميية العسييكرية أو دفييع الضييرائب ،ولعييدم ثقيية
املواطنني بالسلطة ،فضالً عن سيبب آخير مهيم وهيو سياسية احلكوميات العراقيية منيذ عيام
 1945بشروعها بإقامة املستوطنات للعشيائر العربيية يف شننطال وتوزيعهيا األراضيي علييهم
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مما شجع العديد من هذه العشائر إىل اهلجرة واإلقامية هنياك بهيدف احلصيول عليى األراضيي
الزراعية.
أما فيما خيت اليهود فليم يبيق أي واحيد مينهم يف عميوم قضياء شننطال يف تعيداد عيام
 1957بسبب هجرتهم إىل فلسطني بعد تأسيس دولة اسرائيل هلم يف عام .1948
رابعاً  -املسيحيون:
ومعظمهم مين الليذين جليأوا إىل جبيل شننطال يف مطليع القيرن العشيرين قيادمني مين
منطقيية "جزيييرة بوتييان ومريدييين" نتيجيية املييذابح اليييت تعرضييوا هلييا ميين قبييل األتييراك
العثمانيني ومن بعدهم االتاديني خيالل السينوات  1916-1895وقيدرت أعيدادهم بنحيو
سبعمائة شخت معظمهم من النساء واألطفال والشيوي.
كان األرمن قد أصبحوا ضحايا مذابح متكررة خالل العهيود الثالثية الييت سيبقت قييام
احليييرب العامليييية األوىل ،وحينميييا انيييدلعت احليييرب العامليييية األوىل ،قيييابلوا دخيييول تركييييا
"العثمانيون" إىل احلرب بايوف واألمل! بايوف من انتقام حمتمل ينزله األتراك بهيم مين
دون أن خيشوا أي ضغط خارجي ،واألمل يف اندحار اإلمرباطورية العثمانية وانتصار احللفاء،
روسيا على األخت ...وكان من الطبيعي أن يتجه األرمن حنيو اليروس ضيد األتيراك ،ميع أن
األرمن كانوا يشغلون بعض املناصب اهلامة يف الدولة العثمانية نظرًا إىل ثقيافتهم وإىل العليوم
العالية اليت تلقاها شبابهم يف البلدان األوربية ،وكان الروس قد تولوا دور احليامي التقلييدي
لألرمن ،أما األغنياء من األرمن فكانوا خيشون العواقب الوخيمة مين عيدم والئهيم للحكومية
العثمانييية وأمييا الطبقيية العاميية ،فاجنرفييت وراء العواطييف وتشييجعت بالتصييرحيات الرمسييية
الصادرة عن كنيسة األرمن االرثودوكس(.)1

( )1األب البري أبونا ،فيشخابور( ،بغداد،)2004 :

ص.116-115-114-113
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مت ترحيل االرمن سنة  1916 - 1915وبسبب املذابح الييت نظميت هليم اجتيه عيدد
كبري من األرمن إىل ترك مناطقهم وتوجهوا إىل مناطق أخرى آمنة ومتكن قسم كيبري مينهم
الوصول إىل منطقة جبل شنطال وهناك اسيتقبلهم الكيورد االيزيديية بكيل ترحياب واهتميوا
بهم ،وفتحوا هلم أبواب االرتزاق والكسب ،وخصوهم ببيوت أو خيم ،وتأمني املأوى واحلماية
هلم وأسكنهم يف قرية "ملكى طادينطا" يف طل ،كرسيي يف مشيال جبيل شننطال وكيان مسياندة
الكورد االيزييديني يف شننطال لألرمين يف حمنيتهم يف حقيقية أمرهيا بيادرة خطيرية يف تيوتر
العالقات بينهم من جهة وبني الدولة العثمانية من جهية أخيرى حيد االنفجيار نتيجية هليذا
العمل االيزيدي املناهض لسلطة الدولة العثمانية وحكامها من االتاديني.
ونتيجيية الحتضييان الكييورد االيزيييديني يف جبييل شنننطال لألرميين املهيياجرين أدى إىل
تعرض جبل شننطال إلجيراءات تعسيفية قاميت بهيا احلكومية العثمانيية أواخير عيام 1917
حيث ارسلت محلة عسيكرية بقييادة احلياج ابيراهيم بيك اىل شننطال فاضيطر الكيثريون مين
األرمن إىل مغادرة املنطقة اليت احتضنتهم يف وقت احملنية .فلجيأ بعضيهم إىل مشيايخ طيي يف
حني توجه قسم منهم إىل املدن كاملوصل وبغداد وغريهما.
ولكيين القسييم اآلخيير فضييلوا البقيياء يف شنننطال مييدة طويليية ،ريثمييا تنفييرج األوضيياع

فيعودون إىل ديارهم(.)2

واجلدير باإلشارة إليه هناك عدد من األسير املسييحية البيارزة يف شننطال مثيل بييت
عبد الكريم قره طلة وبيت جنم عبداهلل الصباغ وبيت الياس عمسو وبيت كينجو ويذكر ان
امساء العوائل االرمنية املاردينية اليت جلأت اىل شنطال انذاك وهيي اليياس ميالو وبييت عميه
فرخاهلل كسبو واسرة كجو ،وحنجو وبلبلة وخوداي واربط وعمجة ودريم وطازباز وحستك
وبرغزث وكلييو وجبيي وتيازة وصيرفة وبوشية وبغيدي وسيعرتوي ومنكليو وفروجيي وشيدو
وجندوال وبازوعة وصول وايراب واسبهان وماغو ونعمو ومقدسي عميوس ومجيال اليديين
وترتي واسلو ونعلبند وحتى االربعينيات وايمسينيات كيان بقاييا املسييحيون موجيودون يف
( )2مقابلة مع الفقري عفدي مراد يوسف ،مواليد  ،1916يف  19آذار 2000م يف كرسي ،قضاء شنطال.
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كلي كرسي ويتكلميون اللغية الكورديية ومينهم انطيون وعيسيى وحليدو ومشعيون وحامسييح
وميخييي وجنميية وغريهييم ومعظييم املسيييحيني يف شنننطال يشييتغلون يف الصييياغة والنجييارة
واحلدادة وغريها من األعمال ايدمية وهناك بعض العوائل املسيحية املسجلة يف تعيداد عيام
 1957يف سجالت نفوس شنطال ومبيناً فيها حرفهم ومهينهم ومينهم بشيري منصيور عزييز
اسكايف وعبيدو يوسيف جيرجيس وعزييز ملكيو مقدسيي اليياس عاميل احذيية وعبداملسييح
يوسف مالو بزاز وسليمان عيسى كوريا حائك وحنا روفائيل عبداملسيح بغيدو آليي واليياس
عبداالحد سعيد وحممود آكوب كيورك وكاترينا هرمز بطرس معلمة وهنا مردكي مشيامي
معلمة والياس ملكو مقدسي حداد ومجيل حنا منباس ويوسف اسكندر يوسف وسامي نوح
جربي طبيب وحنا سليم ميت صائغ وزكي سيليم مييت خفياف وسيفر بيولت افيرام وكورييا
امسر وشابو مراد يعقوب وجرجيس حنا ابلحد وجاكلني حنا ملكي وبشارة كربيتك صيائغ
وجرجي س مايك نساج والياس عبداملسيح ملكي نداف وجربائيل بولت جرجيس كجنةج،
وكربيت توماس آكوب جنار وجربائيل اوهيان جربائييل حيداد ويوسيف مياغو مضيمد صيحي
وغريهم وقد بنى هصالء املسيحيني يف شنطال ثالثية كنيائس وهيي كنيسية العيذراء للسيريان
الكاثوليك عام  1925وكنيسة للسريان االرثيودوكس عيام  1927وقيد بناهيا السييد عزييز
بيثون على نفقته اياصة وكنيسة مار جرجيس لألرمن الكاثوليكي عام .)1( 1929
هروب املسيحيني من االضطهاد إىل جبل شنطال:
ملا رأى املسيحيون يف ماردين وضواحيها ،انهم مهما أبدوا من طاعة وخضيوع وعبوديية
للحكومة العثمانية ،يستحيل عليهم أن يرضوا طغيانها وظلم .بل يسيتحيل علييهم أكثير أن
يزرعوا يف قلوبهم رمحة وإحساناً وعطفاً عليهم .وهلذا قرروا أنه من األفضل هليم أن يرتكيوا
بيوتهم ويهجروا أرضهم ويتشتتوا يف أرجياء املعميورة .ومل جييدوا يف البدايية أي مكيان أميني
ليتخذوه ملجأ ،إال جبل شنطال يف محى الكورد االيزيديني.
( )1مقابلة مع الياس عبداألحد هندو املسيحي ،مواليد  ،1927يف  30آذار 2000م يف قضاء شنطال.
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يف ربييع عيام  1915تناقليت األنبيياء أن العثميانيني يضيطهدون ويقتليون املسيييحيني يف
بالد (دوسبان وأرض روم) وينظرون بعيون حاقدة إىل املسيحيني يف سائر املدن .ومن هناك
بدأ كيثريون مين الشيباب املسييحيني يف مياردين وضيواحيها يهربيون مين ايدمية العسيكرية
قاصيدين شننطال ،خوفياً مين اهلييالك احمليتم يدميية العسيكرية والظلييم واالضيطهاد واملييوت و
وعنييدما كييانوا يبلغييون شنننطال كييان االيزيييديون يسييتقبلونهم بالرتحيياب وخاصيية الفقييراء
والسيما "محو شرو" الذي كان يستقبلهم بكل مودة وعطفو وخيصت هلم مساكن لإلقامية
واملعيشة ويكمل كل حاجياتهم الضروريةو ويوفر هلم أسيباب العميل  ،وكيان يعيزيهم ويتيأمل
معهم لألخبار املصملة اليت كانت تسمع يف تلك األيام وقد نال حمبة واحرتاماً وإكرامياً عظيمياً
لدى املسيحيني يف كل مكان ،وذاعت له شهرة عظيمة يف العمل اإلنساني.
مرض املسيحيني والوباء الذي ح عل بهم يف شنطال:
يف خريف عام  ،1915توالت األحداث واملصائب على هصالء املسياكني ،إذ مل يرتياحوا
من ظلم العتاة الطغاة ،حلت بهم مصيبة احلمى املميتة اليت أملت بهم بسبب األحزان واآلالم
اليت كانوا يعانون منها وهم يسمعون أخبار أهلهم وذويهم فتنفطرع قليوبهم أسيىً وأملياً ومميا
زاد يف الطني بلة أن رؤساء االيزيديني ومبقدمتهم "عاشيور" كيبري منطقية ماميسيا يف كليي
كرسي انزعم منهم مع أهل شنطال يوفهم أن ميتد هذا امليرض وينتشير يف املنطقية وأهليها
وألزموهم أن خيرجوا من بينهم.
وقد أمر عاشيور أن جيتميع كيل املرضيى ويوضيعوا يف مكيان واحيد ليئال يسيريوا سيبباً
هلالك كل أهل شنطال وجلأ املسيحيني إىل أصدقائهم من أهل شنطال والسيما نصريهم "محو
شرو" الذي دعا عاشور وأوصاه قائالً أن يبقى املسيحيني يف حارة من حارات قريية مامسييا
حتى يشفى املرضى من هذه احلمى القاسية .وحيث أن املسيحيني مل يتمكنوا مين احلصيول
على الدواء ،فقد مات منهم عشرون رجالً.
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غضييب عاشييور وأهييل ماميسييا وقصييدوا ان خيرجييوا املسيييحيني ميين القرييية .فعيياد
املسيحيون وجلئوا ثانية إىل الفقري محو شرو الذي نقلهم وأعطاهم تلة جتاه قريته ليسكنوا
فيها .وأذن هلم أن يبنوا بيوتاً من خشب البليو ويقيميوا فيهيا يف ايرييف وإذا حيلع الشيتاء
يعودون إىل بالدهم ناصحاً إياهم بقوله :أن بقاءكم قريبني مين هيو أفضيل كيثرياً .ومليا حيلع
الشتاء بنوا هلم بيوت ًا من اللا والطني وبنوا بيتياً كيبرياً وكيانوا جيتمعيون فييه للصيالة ميع
كاهن كلداني يدعى يوسف إال ان هذا الكاهن مل يقم طويالً .فرتكهم وأقام هلم معلماً ييدعى
"فرج اهلل" الذي كان يعلّمهيم ويشيجعهعم وهكيذا روييداً روييداً كثير عيدد املسييحيني .فبنيوا
املنازل ليعيشوا فيها  ،كما بنوا بيت ًا كيبريًا جعليوه مستشيفى ومجعيوا كيل املرضيى واملصيابني
فيه .ورتبوا مجعية خريية ومجعوا خريات وصدقات من املسيحيني ملسياعدة هيصالء املرضيى
وملا بلغ شهر آذار عام  ،1916بدا كثريون من املتشردين األرمن مين منياطق الشيدادة وديير
الزور يأتون إىل سفح جبل شنطال من اجلهة اجلنوبية ومن اجلهة الثانية كان بعض املسلمني
يأتون بقوافل املسيحيني ويرتكونهم هناك ليموتوا من اجلوع والعطش يف تلك الربية املقفرة
أما االيزيديون الذ ين كانوا يسيمعون هيذه األخبيار فكيانوا يقصيدون أمياكن هيصالء املشيردين
فيييذهبون وخيطفييون األطفييال وميين يييتمن ميينهم اجمليييء معهييم ،ويييأتون بهييم إىل شنننطال
ويسلمونهم إىل املسيحيني ليعتنوا بهم.
ويف صيف عام  ،1916اخذ املسيحيون يشتغلون يف كروم االيزيديني وحقوهلم بلقمة
عيشهم وغريهم بعثوا يطلبون من ذويهم وأصدقائهم الناجني من املوت أبر خياطة وعلكية
وسكر وبعض سالسل الفضة والذهب وايوامت واحملابس واألساور وسواها .وكيانوا يقيدمونها
ألهل املنطقة لقاء حنطية وشيعري وعيدس وحبيوب للمصونية .وكيانوا يتقامسونهيا ميع أهليهم
وأصدقائهم.
وملا ضرب اجلوع والوباء والغالء شنطال وضواحيها قصد املسيحيون عشائر طيع العربية
غري آبهني باملوت ومتحدين األخطار ...استقبلهم هصالء القوم ذو الشهامة ومنحيوهم كمييات
كبرية من الشعري والذرة والدهن وسائر حاجات القوت والطعام واسيتقرت حيياتهم حتيى أن
الفقري محو شرو ملا رأى أرزاقهم الوفرية تعجب وخياطبهم بفيرح :باحلقيقية أنيا فخيور بكيم
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أيها املسيحيون ،كييف متكنيتم مين تيأمني غيالة احليياة بينميا حنين أصيحاب األرض والكيروم
واحلقول نعيش بالفاقة واحلاجة ،وأوالدنا يستقرضون منكم ويستدينون ما حيتاجون إليه.
أن لعنة العثمانيني حلقت املسيحيني ،فلما مسعوا أن كيثريين مين املسييحيني جليأوا إىل
شنطال وجنوا من املوت .عادت احلكومة العثمانية وأصدرت أمرًا بقتل من جنا من املسيحيني
وقصد جبل شننطال ،ودفعيت جنودهيا إىل جبيل شننطال ميدججني بيأنواع األسيلحة لييذهبوا
وحيتلوا شنطال واجلبل ويقتلوا كل املسيحيني هناك.
وصلت القوات العثمانية وحليت يف جبيل شننطال ،وفرضيوا حصياراً قويياً عليى املنطقية
وأرسل قائد العسكر املدعو "حمي الدين بك" ورئيس املخابرات والتفتييش يف جبيل شننطال
كتاب ًا إىل الفقري محو شرو ...وهيذا نيت الكتياب" :أرسيل إلينيا كيل املسييحيني اليذين هربيوا
وجلئوا إليك مع أنواع األسلحة اليت حبوزتك ،وإذا مل فضع لألمر سيتحل بيك مصيائب وآالم
مريرة ال تتصورها وسوف نهدم بيتك وبيوت مجيع أهلك وذويك وعشريتك".
وملا قُرأ حلمو شرو هذه الرسالة غضب جداً وقال :كيف يسمح لي ضمريي ان اسلم هصالء
املسيحيني الذين جلأوا إلينا وانا أعطيتهم عهداً وأقسمت بشريف وديين أال أغشيهم ولين أسيلم
واحداً منهم مادام يف عيين ماء أما إذا قتلت أنا وأوالدي وااليزيدية كلهم فبإمكان األعداء أن
يفعلوا بهم ما يشاءون وتابع محو شرو قائالً :هذا الضيابط اليذي أرسيل يطليب سيالحنا ،ميا
أسييخفه وأحقيير تفكييريه يطلييب سييالحنا لنسييلمه إييياه ،ونبقييى حنيين عييز ًال وعرضييه لسييالحه
وعسكره.
دعا محو شرو كل زعماء العشائر يف جبل شنطال وأعلمهم بأمر الضابط وأعلن موقفه
بالتمرد على أمره وقراره وكانت آراء زعماء العشائر متفاوتة منهم من قال إننا خنضع ألمر
ضابط ومنهم من رفض وأخرياً أقنعهم الفقري محو شرو بقوله :جيب أن نيدافع عين أنفسينا
ونرفض أن نسلم هصالء األبريياء إىل سييوف احلكيام الظياملني ويكونيوا أغنامي ًا وخرافي ًا لليذبح
فخرج رؤساء العشائر والقرى وأخذوا أسلحتهم وجتمعوا يف مكان يدعى "شيبل قاسم" وهي
دائرة مقدسة عندهم .أما محو شرو فأختار بعض الفقراء مرافقيه ،وذهبوا ليتجسسوا على
القوات العثمانية يف منطقة تدعى "كرسي" فرأوا ثالثة فيالق من القوات هناك ،ينتظرون
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الفرصة ليهجموا على اجلبل وحيتلوا املنطقة ،تقدمت القوات احلكومية حنيو اجلبيل وأخيذوا
يطلقون نريان بنيدقياتهم وقيذائفهم عليى منطقية شييبل قاسيم حييث جيتميع االيزييديون
فاهتزت األرض من أصوات املدافع ودب الرعب يف قليوب أهيالي اجلبيل وتقيدمت القيوات مين
اجلبل ومحو شرو والذين معه كيامنون هليم يرتصيدونهم ومليا دنيوا مينهم أطليق محيو شيرو
ورجاله النار عليهم ،فقتلوا منهم سية عشير رجيالً ،ومل يقتيل مين االيزييديني إال رجيل
واحد هو "خلف سنجارا" ذاك الذي ذهيب إىل القتيال ليأخيذ أسيلحتهم .ومليا رأى محيو شيرو
كثرة عدد القوات املهامجة وأسلحتهم خاف ان يهلكوا يف كمينهم .وعاد إىل قرية قريبة ودعا
املسيحيون قائالً :أنصحكم ان فرجوا من بيوتكم وتنتقليوا إىل اجلهية اجلنوبيية مين اجلبيل
حيييث اليوجييد خطيير هنيياك .وتملييوا معكييم كييل مييا تسييتطيعون ميين املصونيية والثييياب
واحلاجيات ،ألن العدو واقف على الباب ويهددنا بقساوة وعنف.
محل املسيحيون ما متكنوا وانتقلوا إىل اجلهة اجلنوبية ودخلت القيوات العثمانيية قريية
ماميسا وبدأوا ينهبون البيوت .وهجموا على قرى كثرية يف ذلك اليوم وعند غروب الشيمس
بلغوا قرية املسيحيني (ملكى كادينكا) وأول بيت دخلوه وجدوا رجالً شييخاً مل ييتمكن مين
اهلرب قتلوه حاالً وسرقوا كل ما يف البيت أما املسيحيون بعد أن تركوا قريتهم ،هربوا وهيم
يتسييلقون اهلضيياب والييتالل وهييم خييائفون يبكييون ويولولييون وبعييد أن احتييل العسييكر قييرى
ماميسا وملك وكولكا ومسي هيسرت وغريهيا استسيلم االيزييديون للقيوات العثمانيية وقيدموا
هلم ايضوع.
وأقام العسكر مسصو ًال على قرية ماميسيا ووضيعوا يف كيل قريية خمفيرًا وعيادوا وارتياح
أهل اجلبل قليالً ،أما العسكر الذين بقوا حلراسة اجلبل ،ملّوا من اإلقامة يف ذلك اجلبل ،وبدأ
عددهم ينقت رويداً رويداً ،ومن هنا اشيتدت عزميية االيزييديني وانتفضيوا لينتقميوا مين
العثمانيني ،وهكذا كلما التقوا عسكري ًا من هصالء كانوا يقتلونه ويصيادرون سيالحه .وأخيرياً
هرب سائر العسكر خوفاً على حياتهم.
أما املسيحيون فبعد مدة غادروا املنطقة وذهبوا قاصدين عشرية طيع العربيية ودفعيوا
ماالً لزعيمهم ليحميهم من القتل واملوت وهرب قسم آخر من قريية إىل قريية حتيى وصيلوا
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نصيبني خائرين جيائعني .واليذين بقيوا يف شننطال عيادوا إىل قيريتهم وعاشيوا هنياك حتيى
مرعت العاصفة وخفع ايطر وتوقف االضطهاد .وهكذا تشيتت مين جدييد مجيوع املسييحيني
األمنيني بسبب فظاعة وشناعة الدولة العثمانية.
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تنقسم عشائر االيزيديني يف منطقة جبل شنطال إىل قسمني هميا "خوركيا وجوانيا"
ويرجع هذا االنقسام أول عهد ظهورهم يف اجلبل وهو ال ميت لليدين والعقييدة بشييء ميكين
التفريق بينهما عند أول نظرة يلقيها اإلنسان إليهم يف "اجلوانا" يظفرون شعورهم وبشكل
جدائل ويرسلونها على أكتافهم شيباً وشبانا ويلبسيون عليى األغليب قبعيات صيوفية طويلية
ينتمون إىل الشيخ "شرف الدين" ويعطيون نيذورهم وصيدقاتهم إىل مرقيده ،وييدعون أنهيم
أقدم عهداً من ايوركان بالظهور يف اجلبل ،وهلذا فأنهم حيتفظون بتقاليد وآداب قد ال يقره
عليها ايوركيان .باعتبيارهم وفيدوا إىل جبيل شننطال عليى عهيد شيرف اليدين وعليى ييدهم
انتشرت االيزيدية يف جبل شنطال(.)1

من عشائر خوركان :
 - 1عشرية احلليقية :
هييذه العشييرية خليييط ميين عييدة عشييائر مسيييت باحلليقييية نسييبة إىل منطقيية سييكناهم
الواقعة ما بني طل ،كرسي يف الشرق وقرية اجلفرية يف الغيرب ،يف مشيال جبيل شننطال وأول
من سكنوا فيها أي "حليقي" من العشائر أطليق علييهم الييوم عشيرية "حنةولنى" نسيبة إىل
رئيسها حلي مندو.
جاء جدهم خدر أغا من مشيال كوردسيتان منطقية "سيرحدا" وهيم باألصيل فيرع مين
عشييرية خالتييا املعروفيية يف كوردسييتان ونتيجيية تعرضييهم إىل الفرمانييات ميين قبييل الدوليية
العثمانية هاجر جدهم خدر أغيا إىل منطقية فيشيخابور ثيم إىل قريية خيويركى يف منطقية
شيخان ثم انتقلوا إىل جبل شنطال يف زمين رئيسيهم راشيد اييوركي "راشيد كولنةك" يعيين
األعرج وبنوا هلم قرية مسي بقرية راشد نسبة إىل اسم رئييس العشيرية والزال أثيار القريية
موجودة بالقرب من مزار شرف الدين يف مشال جبل شنطال ،وهناك رواية تقول بيأن راشيد
( )1الدملوجي ،املصدر السابق،
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نسبة إىل عرب الراشدة الذين سكنوا هناك قبل جمييء الشييخ شيرف اليدين إىل شننطال وقيد
متكن أتباع شرف الدين بطرد أولئك العرب الراشدة من منطقية شيرف اليدين واسيتقروا يف
منطقة كري عةربا نسبة إىل هذه األعراب ولكن هذه الرواية ضعيفة.
وبعد جميء الشيخ شرف الدين جرت املعركة الطاحنة بني عشرية "حةولنى" وبني
عشائر جوانا أتباع شرف الدين بسبب رفض العشرية املذكورة أن يصيبحوا أنفسيهم مرييدين
لشرف الدين على أنهم مشسانيني وهم آدانيني وقتل عدد كبري بني الطرفني وقد أدى ذلك
إىل قيام هذه العشرية برتك قريتهم راشد وجاءوا إىل منطقة طري طورى يف مشال مزار شرف
الدين بنحو ثالث كيلو مرتات وبعيد بقيائهم هنياك فيرتة طويلية جياءوا إىل منطقية حليقيي
احلالية بالغرب من طل ،كرسي يف مشال جبل شنطال ويرأسهم "حلي مندو وقيرو منيدو" و
"حسني محدان" وكثر عيددهم واسيتولوا عليى األراضيي الواسيعة يف هيذه املنطقية وجيبيون
الضييرائب ميين العشييائر األخييرى خاصيية العربييية الييذين يرعييون أغنييامهم يف هييذه األراضييي
وميتلكون القرى "حليقي وكيلى منيدو ودرجييي" وقيد فتيك بيينهم ميرض غيامض أدى إىل
إبادتهم تقريباً ما عدا العشرات الذين جنوا من هذا الوباء والتجاؤا إىل عشرية طولطاش يف طل،
كرسي وعشرية مسوقة يف بيارا ،ومين أفخياذ احليولكي هيم آل عبيداهلل سيعدون وآل دربيو وآل
حسني وخالي دودكا وغريها واتفقوا فيما بينهم على أعطاء رئاستهم إىل خلييل كيور خلييل
مريزا وأوالده.
جيياء خليييل كييور خليييل ميين مشييال كوردسييتان إىل قرييية حليقييي عنييد عشييرية ميياال
"ح نةولنى" حلييي منييدو ولييه عييدة أوالد وعملييوا يف خدميية رئيييس عشييرية احلليقييية قبييل
تعرضهم للوباء الغامض ومن أبيرز أوالد خلييل ميريزا "سييالة خلييل" وخيالل الوبياء اليذي
انتشر يف صفوف قرية حليقي مين عشيرية "حنةولنى" ذهيب خلييل ميريزا إىل "داي زةرو"
املعروفة يف ذلك الوقت مبعرفية األسيرار والغييب ودعائهيا املقبيول وقيد أوصياه باليذهاب هيو
وأوالده والباقون من العشرية املذكورة إىل مزار "شيخ جةىل" وجنوا من هذا الوباء.
وبعد أن قضى الوباء على األكثرية من أفراد عشرية "حنةولنى" أصيبح سييالة خلييل
رئيساً لعشرية احلليقية وأمرياً على املنطقة املمتيدة مين اجلفريية غربياً وحتيى طلن ،كرسيي
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شرقاً وذ اع صيته بعد ذلك وجلأ إلييه اليدخالء واملضيطهدين وكيان ليه مين األخيوة "عيسيى
ومحد وحسني" ومل يكن لسيالة أوالد سوى سبعة بنات وكيان سييالة خلييل وبيرهيم خيدر
رئيس عشرية اجلفرية فخذ آلومكا يشاركان يف األخيوة "األي اآلخيرة" وكيان أي اآلخيرة هلميا
شيخى رةش .
ويف حييوالي عييام  1820قامييت احلكوميية العثمانييية بإصييدار أميير إللقيياء القييبض علييى
سيالة خليل احلليقي وزجوه يف سجن مدينة مريدين وبعد فرتة قيرر شييخى رةش بصيحبة
أخييه يف اآلخييرة بييرهيم خييدر اجلفييري بأخييذ مالبسييه وبعييض حاجياتييه لزيارتييه يف سييجن
مريدين وبعد أن وصلوا املدينة حاولوا بإعطاء الرشوة إىل حراس السجن وفليت سيالة من
السجن ولكن متكنت السلطات العثمانية من إلقاء القبض علييهم ومت إعيدامهم ميع سييالة يف
مدينة ماردين وقد خلد املغنون هذه احلادثة االليمة يف شعرهم وهذه مقاطع من الكلميات
اليت قيلت عنهم كما يف املقطع على لسان املغين املعروف برجون قاسم:
سرتانا سيالة خليل:
 بنيَرة ل بةريا شةماىل ل ب ن َى سوسىَ. طاريَت غةزالة ظىَ سب َى ئاظة خؤ هلطر ن ذ طانينا بارىَ ،ومةغنةىلَ خنؤ طر بنو ل خنةربىَحةج ،موسىَ.
 خوةسن ومنيَننا مننا بننو َى وةخ نىَ ...وةخ ن َى شنيو َى رةش وبرهيون َى خندر وسنيالة ينن،خةلي ذ حةبسا باذارىَ ميَردينىَ بةرىَ واش بنةظة ماىلَ  ...هةى هاي.َ،
ىل سنيالي َ ،خةليلنة ل ان َ ،حنا خنؤر َى خنةلن َى
 ئةزىَ حةيف وخمابنة خبنواز ناذى و نو َخوس .َ،لولو الوكو ةملة كرا اليا دنياي.َ،
ىل ل بن َى بةريَ،
 جار َى بنيَرة ل جياي َ،شنطا َىل خؤ طر بو ل خنةرب َ ،حنةج ،موسن َى وئاظنا خنؤ هلطر بنو ذ طانينا
 طاريَت غةزالة مةغة َبارىَ.
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 خوة س ومنيَنا مننا بنو َى وةخ ن َى  ...وةخ ن َى شنيَو َى رةش وبرهيون َ ،خندر وسنيالة ين،خةلي ذ حةبسا باذارىَ ميَردينىَ بةرىَ واش بنةظة ماىلَ  ...هةى هاي َى .
 ئةو رؤذا خبيَر وخوشى بن َى وبشناهى وداوةت بن َى وةكنا دة ودةورانيَنت بنةرىَ سنيالة ينىخةليلة بيَ ة قةهوا جاغ َى ضياي َى شنطاىل وريشىَ شةعرىَ خؤ بةردا سةر ئةنيىَ .
ومن نسل خليل كور خليل مريزا عدة أفخاذ فخذ عيسيى خلييل وهيم توبيال ونعميو
وخنجو وعبدي ويرأسهم خديدا إبراهيم وفخذ محد خليل وهم عطار السيعدون وإبيراهيم
محد ويرأسهم مراد إبراهيم وفخذ حسني خليل وهم آل بنيو وطنورو وطهميو والزال آثيار

ديوان سيالة خليل موجودة يف منطقة "حةوجايى" يف مشال جبل شنطال(.)1

أما عشرية آل حممود وهم باألصل من عشرية موسانه جاءوا مين مشيال كوردسيتان نسيبة
إىل جدهم "موسو" الذي جاء لزيارة الشيخ آدي يف طل ،اللش ويتكون من عدة أفخياذ وسيكنوا يف
منطقة كلك القريبة من حمافظة أربيل ثم انتقل قسم مينهم إىل قريية "باجيدا" ثيم جياءوا إىل
قرية حليقي يف جبل شنطال يف زمن سيالة خليل ويرأسهم إبراهيم عزام حممود(.)2
أما احلليقيون املسلمون ،فجاء جدهم من منطقة بامتان بسبب قضيية قتيل إىل سييالة
خليل وامسه حسن بن سينان ولذلك أطلق عليهم اليوم بال "حةسنننى" واعتيربوا أنفسيهم
جييزءً ال يتجييزأ ميين عشييرية احلليقييية بغييض النظيير عيين الييدين بييل وشيياركهم يف سييرائهم
وضرائهم .وهلم بساتني وأراضيي يف منطقية حليقيي أسيوة ببقيية أبنياء العشيرية ومين أبنياء
حسنكي آل حكو وآل علي ومن نسل حكو آل حجمو وآل أوصمان ومن أشهر رجاله اوصيمان
حسي ومن نسل علي آل بيجو وآل خلو ومن أبرز رجاله إمساعيل عيدو.

( )1مقابلة مع خديدا حممود مندو احلليقي مواليد  1952رئيس عشرية احلليقيان فخذ ال حنةولنى يف
جممع خانصور .2011/1/17
( )2لقاء مع نايف جردو إبراهيم رئيس عشرية حليقية فخذ موسانه يف جممع خانصور .2011/1/20
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اوصمان حسي احلليقي

امساعيل عيدو احلليقي

ومل يكن احلليقية بصورة عامة على الشيء من القوة يف جبل شننطال خيالل العهيد
امللكي ويعدون اجلفرية عشرية واحيدًا أو حلفي ًا واحيدًا ومل يثبتاهلميا مكانية قويية يف اجلبيل
وقد يتحالفون تارة مع السموقيني وتيارة ميع جلكيا وكوركوركيا وينضيمون إلييهم ويرأسيهم
مراد إبراهيم محد وهو الوحيد الذي له ختم بني رؤساء العشائر احلليقيية يف ذليك الوقيت
وأصبح هو فيما بعد وبيأمر مين احلكومية امللكيية وبعيض رؤسياء العشيائر بيأن يكيون شيرع ًا
حملياً وهو مبثابة القاضي احمللي حلل املشاكل بني الناس دون الرجوع إىل احملياكم احلكوميية
وهصالء احلليقيون مجيعاً يسكنون القرى حليقي وطيال مندو ودرجييى وفيميا بعيد يف قيراج
شيفا رةش وقصركا حليقي وغريها.
 - 2عشرية اجلفرية :
وهم خليط من عدة عشائر سكنوا يف املنطقة الواقعية بيني قيرييت احلليقيية شيرق ًا
وبارا غرباً يف مشال جبل شنطال وأول من سكنوا فيها هيم فخيذ" آلومكيا" وجيدهم "جليو"
جاء إىل قرية اجلفريية وهنياك آراء ت قيول بيأنهم جياءوا مين منطقية جزييرة بوتيان واليرأي
اآلخر يقول جاءوا من منطقية جفيارة القريبية مين اسيطنبول ومنهيا أفيذوا اسيم قيريتهم
ومسي باجلفرية و يرأسيهم بيرهيم خيدر املعيروف يف زمين سييالة خلييل احلليقيي وحمميود
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كمبل السموقي وكان مع برهيم خدر شخت امسه منيدى سيوؤر وهيو باألصيل مين عشيرية
رشكان وكان مندى سوؤر هو اجلد األعلى لفخذ ال طرمز املعروف بني عشرية اجلفرية حليد
اآلن و الزال بقايا ديوان حسني برهيم خدر موجودة يف قرية اجلفرية ومن أحفادها حاليياً
قاسم حممود و بيت اجلانو.
ويف زميين حسييني بييرهيم خييدر جيياء شييخت امسييه حسييو خمسييو ميين منطقيية "ده
شتاكورى" يعين الدشت العميق مين كوردسيتان الشيمالية إىل جبيل شننطال وسيكن يف قريية
اجلفرية ومن أفخاذها آل خلى وآل موسيى وهيم مين نسيل واحيد أميا حليي بنط ييا هيم مين
أحفادها األوصمني وآل مسو ويرأسهم مراد أوصمان مراد وهناك فخذ آخر وهم العينش وآل
واديكا وآل خلي ويرأسهم خليل خضر خله وله ختم وهو الوحيد بيني العشيرية ،ويسيكنون
مجيعاً يف القرى اجلفرية وكندالة يف مشال جبل شنطال(.)1
وقسم من عشرية اجلفرية يسكنون حالياً قرى طوهب وزورافيا

وحردان وهذا منوذج من ختم املختار خليل خضر خله(.)2
 - 3عشرية السموقة :

عشرية عريقة من عشائر جبل شنطال وهم باألصيل جياءوا مين أيريفيان مين روسييا
منطقة "ئاي بارانى" قرية "ماموسى" جاءوا عن طرييق حبير القيزوين إىل جبيل مهنيدا يف
تركيييا وانتقلييوا إىل منطقيية كلييك الواقعيية بييالقرب ميين حمافظيية اربيييل يف إقليييم كوردسييتان
العراق والزال آثار قرية ماموسا موجودة يف ايريفان الروسية.
وجييياء جيييدهم "موسيييى" إىل جبيييل شننننطال واسي يتقر يف قريييية راشيييد عنيييد عشيييرية
"حةولنى"احلليقية حالياً ومن ثم انتقلوا إىل قرى كرسي وجفرية حتى استقر بهم املطاف
يف كورا مسوقى ما بني بارا من الغرب واجلفرية من الشرق يف مشال غرب جبل شنطال.
( )1لقيياء مييع كيييت إبييراهيم قاسييم موسييى "كيييت جمكييو" مواليييد  1953يف  2011/3/14يف جممييع
خانصور.
( )2لقاء مع مشو خلف تعلو اجلفري مواليد  1954يف  2011/6/3يف جممع خانصور.
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امساعيل امحد مطو

ملكو امحد عيسى

ملحم محو ملحم

وهناك رواية تقول بان موسى غريب جاء إىل قرية يوسفا وأبنيه منيدو عنيد بيرهيم خيدر كيبري
اجلفريان وتزوج مندو من أبنة برهيم خدر تدعى "خفشي"وأجنبت له أربعية أوالد "عليي وعبيداهلل
ويوسف وأدي" وكأن سبب جلوءهم إىل جبل شنطال نتيجة تعرضيهم إىل أحيدى الفرمانيات يف منطقية
كلك (كلكى داسنيان حالياً كليك ياسيني آغيا او ناحيية الكليك) ومسيي بالسيموقية فيميا بعيد نسيبة إىل
(،)1
املنطقة اليت تكثير فيهيا أشيجار السيماق يف جبيل شننطال فجياء امسهيم هيذا مين اسيم هيذه املنطقية
والسموقيون معروفون مبيلهم إىل اهلدوء والسكينة والبعد عن الشغب والتحزب وميلكون مواشي كثرية،
ويشتغلون بالزراعة ومعيشتهم بسيطة للغاية وهم أشبه ببدو العيرب ولقيربهم مين احليدود السيورية
فقد اشتغلوا فرتة طويلة بالتجارة ونالوا ثراءً واسعاً وقد نزحوا سنة  1935إىل األراضي السيورية عيدا
قبيلة "علي جرمكا" واليت يرأسها (محو ملحم) والقوا عسراً وضيقاً شديدين ثم رجعيوا إىل أمياكنهم
ويرأسهم امحد مطو اللو( )2وهصالء "السموقة" ينحدرون من جد واحيد وهيو "منيدو موسيى" وهيم
أفخاذ عديدة منها -:

( )1لقاء ميع ميراد خليف عبيداهلل سيرحان امللقيب جيقيو خليف سيرحان يف جمميع دوكيورى ،2011/3/11
مواليد .1927
( )2صديق الدملوجي ،املصدر السابق ،ص.226
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 - 1فخذ علي مندو "علي جرمكا" -:ويرأسهم محو ملحم ثم ملحم محو ملحم .ومن نسله
آل علي أغا وآل مشو وآل دلي وآل يوسف مندوا ومراد حسنا وآل عسكروغريهم.
 - 2فخييذ أدي منييدو -:وهييم اآلن ريفيييان وميينهم آل خليفيية وآل أدي وآل أوميير وآل هيسيين
وغريهم ويرأسهم حسن مشو.
 - 3فخذ يوسف مندو -:وهم اآلن آل وسكي ويرأسيهم ملكيو امحيد العيسيى .وهيم آل عيسيى وآل
علي بركات وآل فرج وآل ديبيو ومياال فنيدي ويرأسيهم فنيدي ابيراهيم علمياً بيان عائلية ملكيو
عيسى كانت معروفة بالكرم بني الكورد يف شنطال باقامة وليمة عليى غيرار ميا قيام بيه حيامت
الطائي وذلك بصنع خبز كبري سنوياً منذ عيام  1898وحليد االن وييدعوا الفقيراء واملسياكني
وعامة الناس اليه وكانت سابقاً يطلق عليه العرب بي(صوت العشاء) (الدعوة اىل العشاء).
 - 4فخذ عبداهلل مندو -:وهم اآلن آل حممود وأيضاً هم أفخاذ الليو يرأسيهم حسيني مطيو الليو ثيم
امحد مطو ثم إمساعيل امحد مطو وفخذ الغامن ومنهم آل بلو "هجويي" ويرأسهم امسيخ بلو.
وكذلك هناك فخذ آخر من السموقة وهو "حة نا" شقيق منيدو موسيى ومين نسيله
آل عطيش وحسن غامن .
وهصالء (السموقيون) مجيعاً يسكنون القرى بارا وكورا مسوقى ومحسكا وحيوي خياليت
ووارطى خبولي وغريها من القرى(.)1
 - 4عشرية اهلسكان:
وهي من العشيائر املعروفية يف
جبيل شنننطال جيياء جييدهم األعلييى
"هسييو" ميين منطقيية أسييكيف يف
تركييا إىل قرييية بييارا عنييد عشييرية
السيييموقة وهيييم أصيييحاب املاشيييية

شيخ خلف شيخ ناصر

من وجهاء الهسكان "سيدو كلي
خليفة"

( )1لقاء مع فرحان حممود حسنوك ،مواليد  1930يف خانصور.
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ومعيشتهم أشبه ببدو العيرب ويرحليون يف موسيم الشيتاء والربييع بأغنيامهم الكيثرية إىل أراضيي
اجلزيرة  ،ورمبا يتجاوزون األراضي السورية انتجاعاً للمرعى وهم رحيل ونزييل إىل أن بنيوا هليم
قرية سنوني عام  1910من قبل عمي خليفة وشيبو عزير وعليو اجلد األعليى لعبياس حفيدو
وال محا حبو.
وهم عدة افخاذ-:
 - 1آفدالي -:وهم آل سلطان وحيسويى وتوبال ومشويى ويرأسهم كمو عمي.
 -2حمكا :وامسه حمكو أوصمان وهيو باألصيل مين منطقية الداوديية بهرافيه الرتكيية ومينهم
أوصمان وآل محر وآل طدو ويرأسهم شيبو عزير.
 - 3سنديا :هم سكنوا قرية شنانيك جاءوا إىل قرية سينوني عيام  1950ويرأسيهم عبيداهلل
نوركي ثم ترأس هصالء مجيعاً شيخ خلف بن شيخ ناصر.
ويف عام  1944قامت احلكومة امللكية حبفر بئر ارتوازي يف قرية تربكة وبنياء خمفير
للشرطة هناك أدت إىل أسكان بعض من أبناء عشيرية هسيكان هنياك بإالضيافة إىل قريية بئير
آدم يف مشال شرق قرية سنوني بيالقرب مين احليدود السيورية( ،)1وأصيبحت سينوني يف عيام
 1961مركزاً لناحية الشمال بعد تويلها من منطقة كرسي.
 - 5عشرية شركان :
هم باألصل من عشرية خالتا املعروفة يف جزيرة بوتان جاء جدهم األعلى "مشسو" من
قرية شركي أي "كانييا شيركي" ومين هيذه التسيمية جياءت اسيم العشيرية شيركان إىل جبيل
( )1مقابلة شخصية مع قطو حسني مطو اهلسكاني ،مواليد  1927سنوني يف .2011/5/6
– عن شجرة العائلة اليت يرويها املرحوم خضر حسني مطو.
– مقابلة مع املختار الياس ناسو جلو ،مواليد  1953خانصور .2011/4/27
– مقابلة مع خلف عبداهلل امحد حلو ،مواليد  1949خانصور .2011/4/27
– مقابلة مع خضر مشو أوسو ،مواليد  1952يف خانصور .2011/4/27
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شنطال جيراء إحيدى الفرمانيات الييت تعرضيت هليا عشيرية خالتيا مين قبيل سيالطني الدولية
العثمانية وأول من جاءوا إىل جبل شننطال اسيتقروا يف قريية كيورا مسيوقى ثيم انتقليوا عيام
 1933إىل قرية كين وقسم منهم يف قريية سينوني وأخيريًا اسيتقر قسيم مينهم يف خانصيور
عام  1942وحلد اآلن والقسم اآلخر يف كين ومن نسل مشسو ثالثة أبناء هم حمكو ودرباس
وحسني ومن نسل "حمكو" آل أوسو وهيم خليف زوري وعيسيكا والغيامن وآل بكير هيم حليو
وكالو وآل مطو هم حممود وخلف قامسكو وآل جومر ،ومن نسل درباس آل علي عبداهلل وآل
سفيل وآل خليفة ومن نسل حسني آل موسيى وآل حمميا وآل حسيني ومين مشسيو آل حسين
ومحد ودربو وأدو وأوسو وناصو ومن آل ناصو هم موسى وحيسو ومشو وهنياك فخيذ آخير
من شركان ليس من نسل مشسو وأطلق عليهم آل ناصو وهم آل هريكو وآل حسن رشكا.
ويرأس هذه األفخاذ مجيع ًا امحد جلو ثم ناصو جلو يف خانصور وخلف قامسكو يف كين.
 - 6عشرية القريان :
وهي من العشائر العريقة اليت جياءت حسيب الرواييات مين اهلنيد إىل منطقية "شيكفت
هندوا" يف طل ،اللش ومن ثم جاءوا إىل قرية ختارة يف منطقة شيخان وثم انتقلوا إىل جبل
شنطال واستقروا فرتة من الزمن يف منطقة طري كوري يف مشال مزار شرف اليدين يف مشيال
جبل شنطال وكان جيدهم األعليى "ئيسيك" وهيو حفييد حسين اهلكياري ومين أبنياءه خلييل
ئيسك وهو جد فخذ ماال سلو وماال حممى وإدريس ئيسك ينحدر منه ماال حكرر وموسيى
ئيسك وغريهيم ثيم انتقليوا بعيد ذليك إىل منطقية قريانكيي بيالقرب مين طلن" ،مريةمنوك"
الواقعة يف غرب من قريية حليقيي يف مشيال غيرب جبيل شننطال ومين هنياك جياءت امسهيم
القريانية من اسم املنطقة اليت فرج منيه بقعيات مين ميادة القيري يف فصيل الصييف ومسيي
العشرية املذكورة بالقريانية وكان رئيس القريان يف ذلك الوقت سامو حكرر.
وكانت هلم عالقات مع عشرية احلليقية يف بداية األمر جيدة وبعد فرتة تيوترت العالقيات
بني عشريتي القريانية واحلليقية حوالي عام 1790م وأدى إىل قتال بينهما لسينوات عيدة وبعيد
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الصيييلح اعطيييى احلليقيييية بييييت
توبيييال خليييف وبيييابري كالكيييا اىل
القريانية ضيماناً للصيلح بينهميا،
األمييي ير اليييييذي أدى إىل انتقيييييال
القريانيييييون إىل منطقيييية كييييورا
مسوقي عند عشرية السيموقة يف
زمييين رئيسيييهم حمميييود كمبيييل
وبعيييد فيييرتة تيييوترت العالقيييات
شيخ خضر بن شيخ عطو
مراد خليل رشو
بييينهم وبييني عشييرية السييموقة
ايضاً ولكن القريانيون يف ذلك الوقت كانوا يف وضع اقتصادي حرج ولكن شعروا بأن ال مكيان هليم
منييذ اآلن بييني السييموقة وتركييوا منطقيية مسييوقي وذهبييوا إىل قرييية اسييكينية "خرنييوفكى" ويف
الطريق بالقرب من طل ،دزان صيادفوا قطيعياً مين املاشيية تعيود لعشيرية السيموقة فتمكنيوا مين
االستيالء عليها وأوصى الراعي بأن يبلغ كبريهم حممود كمبل بأن القريانييون هيم اسيتولوا عليى
حالهلم .وقبل جميء القريانيني إىل اسكينية كان عشرية املندكان هيي الييت تسيكن فيهيا برئاسية
هفند ايوركي وبعد أن استقر القريان يف اسكينية ظهر ايالف حول رئاسية العشيرية بيني أبنياء
سامو حكرر وغامن حممي فأضطر سيامو وأبنياءه أن يغيادر العشيرية خيرية مين قتيال أوالد العيم
وقد شارك حبو محد خليل "حبو جوك" اجلد األعلى لعشيرية بلكيان بيني القريانيية ميع سيامو
حكرر بالرحيل إىل منطقة بركوز بالقرب من قريانكي.
وبعد أن توىل غامن حممى رئاسة القيريان تعيرض املنيدكان إىل الضيغط مين قبيل عشيرية
القييريان يف اسييكينية "خرنييوفكى" ممييا اضييطر املنييدكان إىل تييرك املنطقيية للييدخالء القييريان
وتوجهوا حنو ضيواحي قضياء شننطال عنيد مقيام ميام هيارون وكيان هفنيد اييوركي رئييس
املندكان يف ذلك الوقت وهو من أبرز رؤساء العشائر وأغنى رجال املنطقة قد أسلم فيما بعد
"التفاصيل" يف عشرية مندكان املسلمة.
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وبعد وفاة غامن حممي توىل رئاسة القريان حممود الرفاعي وهيو اجليد األعليى لعائلية آل
سييلو ،ويف زمنييه متكيين القريانيييون ميين طييرد عشييرية املنييدكان ميين ضييواحي شنننطال وكييذلك
امتنعوا عن دفع الضريبة إىل سفوك دومبليي املسيقوري زعييم جبيل شننطال يف عصيره .ويف
بداية عام  1920ونتيجة للخالف بني أفخاذ القريانية وعيدم التوافيق بيينهم وعيدم قبيول
بعضهم أدى إىل قبول الرئاسة إىل الشيخ خضر أبن شيخ عطو عليهم.
ومرت العشرية يف عدة أدوار رئيسية:
 - 1الدور األول "سامو حكرر" قيام ببنياء العشيرية ودوره يف القتيال واملنازعيات العشيائرية
وفُقدَ خرية أشقاءه من أجل ذلك.
 - 2الدور الثاني "غامن حمميي" الوقيوف يف وجيه عشيرية املنيدكان يف زمين هفنيد اييوركي
ومتكن من طردهم من االسكينية.
 - 3الدور الثالث "حممود الرفاعي" منع دفع الضرائب إىل زعيم اجلبل سفوك دومبلي.
 - 4الدور الرابع "شيخ خدر أبن شيخ عطو" اليذي تيوىل رئاسية القيريان بصيفة دينيية ثيم
الدنيوية بسبب ايالف بني العشرية املذكورة وقبلوا مجيعهم رئاسته.
ومن أفخاذها -:
 - 1حكرر -:ورئيسها مريزا خليل ثم حجي مريزا وإبراهيم شيبو يف اسكينية.
 - 2ماال سلو خليل -:ورئيسها حممود الرفاعي ثم جمو سليمان وحجي علي سفوك يف قرية اجملنونية.
 - 3ماال حممى -:ورئيسها مراد خليلكو يف اسكينية وصفوك موسى.
 - 4شايف بايف -:وهي خليط من العشائر ورئيسها خلف ملكو يف اسكينية وجدالة.
 - 5ماال حيسانوك -:ورئيسها الياس بيزارا يف قرية أبو طاكية.
 - 6حلي شاقولي (عالجة) -:وكان جدهم حلي قاتل من أقربائه يرجيع باألصيل إىل عشيرية
اهلبابات (جوانا).
 - 7زندينان -:ورئيسها بشار قاسم وقاسم شيبو يف قرية وردية.
 - 8فخذ كينجو -:ورئيسها امحد عطو.
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 -9فخذ خدر مجاال -:وهو من آل دهار احد افخاذ عشرية القيريان وسيكنوا يف قريية محسيكا
ويرأسهم مراد دهار(.)1
 - 7عشرية آلدخيان :
وهي من العشائر املعروفة يف مشال جبل شنطال وبالتحديد يف طل ،كرسي ويتكون مين
خليط من العشائر ومسي اجلميع باآللدخية نسبة إىل منطقة تواجدهم يف طل ،كرسي وهيم
على ما اعتقد دخالء الشييخ أبيو القاسيم "شييبل قاسيم"
أحد أولياء االيزيدية وهيو معيروف ببياب امليراز أي حيقيق
األمنيات ،وحتيى مسيي عشيريتي جنةلنا وكوركوركيا أيضياً
باب آلدخي نسبة إىل تواجدهم يف طلن ،كرسيي أيضياً فيرتة
طويلة يف الزمن رئيسيهم (إمساعييل جغييطم) والقهرميان
عطو إبراهيم امللقب "عطيو جنةلنى" وبعيد النيزاع عليى
امليييياه واألراضيييي يف طلننن ،كرسيييي بيييني عشيييريتي جن نةلنا
وكوركوركا من جهة واآللدخيون مين جهية أخيرى أدى إىل
قييييام جن نةلنا وكوركوركيييا بيييرتك منطقييية طلننن ،كرسيييي
ل لدخيان وذهبوا إىل قرييت كولكيا ومسيي هيسيرت ثيم إىل
قرييت طابارا وزرافكي يف جنوب جبل شنطال .

حسن عاشور عبدهللا

وقييد تعرضييت منطقيية طلنن ،كرسييي إىل فرمانييات ومحييالت عثمانييية منهييا محليية امييري
جزيرة بوتان ومحلة احلاج إبراهيم بك عيام 1918م .وأدت احلميالت إىل مقتيل عيدد كيبري
من أبناء هذه العشرية "آلدخي" .
( )1لقاء مع خلف علي صفوك ،حفيد حممود الرفاعي ،مواليد  1934يف سيبا شيخ خدرى.
 من مصدر حتو موسى علي القرياني. لقاء مع خدر امحد حممود رئيس فخذ خدر مجاال القريانية ،مواليد  1954يف .2011/9/26 مقابلة مع قاسم دهار خالني مواليد  1932يف طر عزير .2011/10/1172
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ومن أفخاذها :
طولناش :وهم من أكرب أفخاذ عشرية آلدخي ومسيي بهيذا االسيم نسيبة إىل قيريتهم طنوىل يف تركييا
وكانوا باألصل من عشرية الدنادية جاءوا إىل جبل شنطال واستقروا يف طل ،كرسي وهم.
 - 1آل عبداهلل إبراهيم :وهم أحفاد إبراهيم مهمد حمملك أبن حيدر أبن حيتكى وهيم اآلن
آل عاشور وآل قاسم وآل بازو وسكنوا قرية ماميسي ،ومن أبرز وجهيائهم عاشيور عبيداهلل
وحسن عاشور وغامن قاسم ومراد بازو.
 - 2آل بكو مهمد :وهو كبري طل ،كرسيي ورئييس عشيرية طولنناش فيرتة طويلية وبعيد وفاتيه
انتقل الرئاسة إىل أبن أخيه عبداهلل إبراهيم وحلد اآلن.
 - 3آل قروكه :وهم أحفاد رشو مهمدا يف طل ،كرسي.
 - 4آل عساف وآل حسن كالو :وهم أحد أفخاذ طولناش وهم ايض ًا من آل حمملك.
 - 5آل حجي أوسو وآل حامد :وهم احد افخاذ عشيرية طولنناش ويرأسيهم مشيو حسين حجيي
أوسو يف خانصور وحليقي وكرسي وسنوني.
 - 6آل حبو وآل كنعيو وآل حمميود :ويرأسيهم أوصيمان حسينوك يف كرسيي وقنيديلي وغزنيا
عرنوكي وخانصور.
 - 7آل حلي وسك  :وهم ال علكي يف بارا وال جمك يف سينوني وال شيبلي يف قريية اجلفريية
وال صفوك يف قرية طوهبل.
داودا  :وهم فرع من عشرية آلدخية باألصل من "بين شيرفة" مين منطقية ختيارة يف
شيخان وجدهم األعلى دوملز جاء إىل جبل شنطال وسكن يف كهيوف منطقية دوييرى القريبية
من طل ،كرسي وأطلق على العشرية "داودا" نسبة إىل أبرز رجاله داود وليد أبن حييدر أبين
درباس أبن دوملز .
ومسي بيي "داودي ولييا" وليسيت للعشيرية أي دور أو نفيوذ يف املنطقية قبيل ظهيور داود
وليد وكان هلم شأن كبري ودور بارز يف املنطقة ولألسف داود ولييد لييس ليه ورثية وتتفيرع
عشرية داودا إىل فرعني هما:
– حلي وليا :وهم آل محد خليل وعبداهلل خليل وآل حيسكي وآل حممود .
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– عفدكي وليا :وهم آل حجانة وآل مطو هيفكا وآل بنطنو وهنياك حميي آدو ومينهم عائلية
رشو قروا.
ومن أبرز وجهاء عشرية داودا هم محد خليل وقاسو بركات حيسكي .
– آل عنش :وهم فخذ من عشرية آلدخيية وباألصيل مين بين زغيال مين ختيارة أيضي ًا وكيان
جدهم األعلى ناسو داسين جاء إىل جبل شنطال بقضية قتيل وجياء يف أول األمير إىل منطقية
قريانكييي ثييم جيياء إىل داود وليييا يف منطقيية دويييرى عيين طريييق سيييالة خليييل كييبري عشييرية
احلليقية .
ومن أفخاذ آل عنش هم إبراهيم عنش ويوسيف عينش وحليي عينش ويرأسيهم ميراد
فاطمكا (مراد حلي يوسف) يف قرية كرسي .
– البهرمية "البازوئية" وهم باألصل نقيبياً وهيو فيرع مين
عشرية خالتا املعروفة يف تركيا وجاء كبريهم "شاه بركيات"
أو شاه بركيت إىل جبل شنطال وسكنوا يف املنطقة الواقعة يف
شرق طل ،كرسيي وأطليق عليى املنطقية كهيوف شياه بركييت
والتجاء إليه عدد كبري من أبناء العشائر القادمية مين تركييا
وسوريا وشيخان وغريها .
أما اسم البازوئية ال يوجد هناك دليل على امسهم البازوئية
بل هم بهرمة فهم نسل آدي وهو أبين أي شياه بركييت عليى
خديدة خفشكي
ما اعتقد ويتكون من عدة أفخاذ هم -:
أ – محو حاجو ومنهم آل رشوكه وآل كينجو وآل حسن
ب – شهاب حاجو ومنهم بيت كتو شهاب وعمر شهاب
ج – حلو حاجو ومنهم آل جتو
د – اوصمان حاجو ومنهم بيت ملكو أوصمان
وهناك مصيدر يقيول بيأن عائلية آل طاسنو املعروفية أيضياً هيم فيرع مين هيذه العشيرية
(بهرمة) واآلخر يقول بأنهم أحد أفخياذ عشيرية عميرا وييرأس هيصالء مجيعياً خدييدا خليف
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جنعان امللقب ب خدييدا خفشيكي يف قريية شياميكا وهنياك فخيذ مين آليدخي اطليق علييهم
غالية جاء جدهم اىل شاه بركيت منذ زمن بعيد .
– كوسادي :وهم من أقدم العشائر االيزيدية الذين سكنوا مشال جبل شننطال وهيم باألصيل
هكارية من كال كوسا وحسب املصادر جاء جدهم إىل جبل شنطال ميع الشييخ ئيادي وسيكنوا
يف بادا األمر يف قرية بكرا ثم انتقلوا إىل طل ،كرسي ميا بيني قيرييت ماميسيا ومليك والزال
أثارهم موجودة "كوجكا مريشم" ومريشم امسه مشو أبن كال كوسيا ومين أبيرز رجيال هيذه
العشرية إبراهيم حسينا وهو كبري طل ،كرسي يف فرتة ما .ومن أفخاذ العشرية-:
 – 1آل حمكي حطو مسيت يف كرسي.
 – 2آل بكو محور ونعمو محور يف كرسي وسنوني.
 – 3آل خلف علو يف كرسي.
وللعلم بأن هناك فخذ من عشرية الكوسادية يسكنون يف جممع تل قصب وهيم يتوليون
مزار جلمريان حلد اآلن وقسم منهم يف جممع زورافا وكوهبل.
– آل عطو :وهم جاءوا من منطقة بازال وجدهم األعلى محو بلندي إىل عشرية هسيكان ثيم
سكنوا يف منطقة مسوقي ويدعون بأنهم فخذ من هسكان خلف ايان علي ،ولكن هنياك رأي
آخر يقول بأن أصل العشرية من رشيكان وسيكنوا يف قريية كرسيي السيفلي "طونندى ذينرى"
ويرأسهم سليمان عطو(.)1

( )1مقابلة مع مسري عبداهلل مراد ،مواليد  ،1927خانصور .2011/6/1
 مقابلة مع خديدا زريفي ،مواليد  ،1917خانصور .2011/7/15 لقاء مع كريم خديدا خفشكي مواليد  1927يف  2011/7/16يف خانصور. لقاء مع عرب دربو إبراهيم مواليد  1942يف  2011/7/16يف خانصور. لقاء مع بكر خلف مريو حمكي ،مواليد  1945خانصور .2011/7/11 لقاء مع إبراهيم قاسم مطو ،مواليد  1965يف خانصور .2011/7/11175

شنگال خالل العهد امللكي
 -8عشرية خالتا :
وهييي عشييرية كوردييية عريقيية كييان معظييم أفرادهييا يييدينون االيزيدييية ،ويعتقييد أن
احندارهم يعود إىل ايلديني الذين كانوا حيكمون جيزءًا مين كوردسيتان قبيل املييالد ومينهم
أمراء إمارة بوتان اليت كان مركزها مدينة اجلزييرة "جزييرة بوتيان" جزييرة أبين عمير يف
التواريخ اإلسالمية .أجنبت عشرية خالتيا عيدداً كيبرياً مين الرجيال األشيداء اليذين يقياومون
أفواج من عساكر اجليش اإلسالمي والدولة العثمانية وكما ذكر أمسائهم وبطوالتهم يف الغناء
والفلكلييور الكييوردي وميينهم "كةلنةش جنةلو وعنةىل كنةحلو وئيطناش بنةيرو وئيسييكان زورو
ومريزكي زازا وغريهم".
ومن جراء احلمالت والفرمانيات الييت تعرضيت هليا هيذه العشيرية مين قبيل سيالطني
الدولة العثمانية والفتاوى اإلسالمية أدت إىل التشيتت يف صيفوفهم وقسيم مينهم أسيلم والقسيم
األكرب التجأ إىل جبل شنطال وشيخان ومشال سيوريا وأرمينييا وبقيي جيزء مينهم يف كوردسيتان
تركيا ،ويف اآلونة األخرية التجاء أولئك إىل الدول األوربية وأملانيا بوجه خاص ،أما القسيم اليذي
جاء إىل شننطال بصيورة متفرقية قادميًا مين منطقية دييار بكير ومريديين ومحدونية وغريهيم
وهصالء حافظوا على نسبهم وعشريتهم وهم مين أفخياذ نقيبيا وقيزال وميه تينكيا وخيه نيدقى
وغريهم ويسيكنون يف قيرى متفرقية يف مشيال وجنيوب جبيل شننطال والقسيم األكيرب مينهم يف
قرييت رمبوسي يف جنوب جبل شنطال وخانصور يف مشال جبل شنطال وغريها من القرى.
 - 9عشرية هسكان خلف ايان علي:
وهي من العشائر االيزيدية العريقة الييت
سيييكنت منطقييية شننننطال وهيييي مييين العشيييائر
املهاجرة من منطقة أسكيف بعد أن تعرضوا إىل
اإلبييادة اجلماعييية ميين قبييل الدوليية العثمانييية
فرتكييوا ديييارهم وهيياجروا إىل منيياطق متفرقيية
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ومنها جبل شنطال وهذه العشرية برزت يف هدين من الزمن األول عهد "خليف اييان عليي"
اليت حكمت على مدينة شنطال وضواحيها ويقال كان لديه أثنا عشرة قرية جمياورة ملدينية
شنطال من العشرية املذكورة بيالقرب مين منطقية ديير عياص والزال آثيار قيراه موجيودة إىل
اآلن.

ولكيين هييذه العشييرية تعرضييت إىل وبيياء خطييري
أطلق عليه أهيل املنطقية "شننطال" بيي "هالية خلفيي

خان علي" أو "كوال ماال خلفي خان علي" فيما بني
عييامي 1790م1800-م وقضييت علييى مجيييع أفييراد
عائلتهييا و  %90ميين أفييراد العشييرية املييذكورة ،ويقييال
بأن يف اليوم الواحد فقط قضى الوباء على أكثير مين
مثانني شخصاً من العشرية ودفنوا مجيعهم يف مقيربة
"رةشنا" مبيا فييهم األميري خليف اييان عليي وأوالده
وهي من أكيرب املقيابر املوجيودة حليد اآلن يف منطقية
شنطال وتضم أموات عشيائر هبابيات ودلكيا وهسيكان

خدر حسون

وغريهييم ميين العشييائر املوجييودة يف املنطقيية اجمليياورة
ملركز مدينة شننطال أنظير الصيورة مقيربة "رةشننا"
ومرقييد خلييف اي يان علييي رئيييس عشييرية هسييكان .وهييرب النيياجون ميين الوبيياء إىل عشييرية
مهركان.
وبعد فرتة برزت عشرية هسكان يف عهد خدر حسون أبو نورا والذي أصيبح رئييس
العشرية يف بداية القرن العشيرين لكونيه يتصيف بصيفات الرجولية والكيرم والشيجاعة وكيان
معروفاً يف املنطقة ومن صفاته حبه العميق لدينه وقوميته الكوردية وقد أعطى وعداً عام
 1959إىل البارزاني ايالد بان يبقى معه وأوفى بوعده حتى تويف يف منطقة زاخو مهاجراً
عام 1970م وبسبب دوره ومسياهمته يف معركية خنيسيي عيام  1946بيني عشيريتي مشير
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والبومتيوت أصدرت احلكومة امللكيية أميرًا بنفييه إىل حمافظية الكيوت وبقيي فيهيا مين سينة
 1947إىل نهاية سنة .1948

ومن أفخاذ هذه العشرية-:
 – 1فخذ االيزدو يف قرية همدان
 – 2فخذ الغامن يف تل بنات
 – 3فخذ الطريو يف قرية تل قصب
 – 4فخذ علي شريو يف قرية تل قصب
 – 5فخذ البالني يف قرية تل بنات
 – 6فخذ عمركو يف قرية تل بنات
 – 7فخذ عجا يف قرية حردان
 – 8فخذ علي رشي يف قرية زورافا
 – 9فخذ قطوي وهم مسلمون يف قرية تل قصب .
 – 10فخذ الفاركى يف قصبة سنوني
 – 11فخذ السعدو يف تل بنات وباعذرة
ويرأسهم مجيع ًا خدر حسون(.)1

 - 10عشرية رشكان :

( )1لقاء مع العقيد ،درويش سليمان جدعان ،يف شنطال يف .2011/6/20
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نزحت العشرية من منطقة هكياري بسيبب اعتيداء الدولية العثمانيية عليهيا وتوجيه
قسم منها إىل االتاد السوفييت السابق وسيكنوا أرمينييا واذربيجيان والييزال يسيكنون هنياك
حسب أقوال أبناء العشرية والقسم اآلخير واألكيرب توجهيوا إىل منطقية سيلوبي جنيوب تركييا
ومنها إىل منطقة "قرةوال" القريبة من زاخو ومن هناك إىل منطقية بيازلي يف زميار ومنهيا
انشطرت إىل قسمني ،قسم منها سكنت قرية زينيات يف جممع خانك والقسم اآلخير توجهيوا
إىل جبل شنطال .
وتذكر رواية بان الرشكان أتوا ميع الشييخ آدي مين هكيار إىل الليش وعنيد رحيليه لبسيوا
األسود حداداً عليه ومسيت بالرشكان.
وإىل يومنا هذا تلبس نساء الرشكان الكبريات يف السن كوفيية سيوداء تسيمى"شنةعرك"
وهناك رواية تذكر بأن الرشكان والقائدية أوالد عم وأنهم من أوالد علي هكاري .ومن أفخاذ
عشرية رشكان هم-:
هسيينان وقادريييان ومييال بييات وميياال منييدى وه نةمنا ومييام رشييان وه نةفنييدا وغريهييم
ومتفرقني يف قرى جبل شنطال وخاصة كوهبل وتل بنات وخانصور.
ويذكر الكاتب صديق الدملوجي يف كتابة اليزيدية بان الرشكان عشرية رحالية تسيكن
ناحية زمار من أعمال تلعفر ،نزح قسم كبري مينهم إىل شننطال خيالل احليرب العامليية األوىل
( ) 1918-1914طلب ًا للمرعى وهربي ًا مين اعتيداء العشيائر املسيلمة واسيتوطنوا قريية كيين
وشنانيك وكلةخاش وكوهبل وكورولند وبرانه بصورة متفرقة ويبلغون زهاء ( )400نسمة
وأكثرهم مسلحون بالبنادق ،وهم أهل ماشية وكانوا على العهد العثماني ييدفعون األتياوة إىل
العشيائر املسييلمة وقييد اعتييدت عليييهم عشيرية اجلحيييش وهييم قاصييدون اجلبييل سيينة 1914
ونهبت أمواهلم وقتلت منهم بضعة أشخاص.
وبعد أن وضعت احلرب أوزارها عاد أصحاب املاشية منهم إىل ناحية زميار وبقيى اليذين
ال ماشية هلم يف جبل شنطال .والرشكان عشرية قدمية ذكرها البدليسي يف الفصل الرابع من
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كتابه "الشيرفنامه" كانيت تسيكن ناحيية "طنيزة" مين أعميال جزييرة أبين عمير "جزييرة
بوتان" وهم أهل الشيمة والكرم وموصوفون بالشجاعة(.)1

 - 11عشرية جةلنا :
أحدى العشائر الكوردية االيزيدية اليت تقطن منطقة بامتيان وبالتحدييد منطقية طلن،
شريا و "قلعة مرعان" وهم باألصل من عشرية خالتا املعروفة هناك ونتيجية لتعرضيهم إىل
الفرمانات العثمانية كما ذكرنا سابقاً هاجر عدد كبري منهم إىل جبل شنطال .
وعشرية جةلنا يف شنطال هم أفخاذ (هدل والوند) هم أوالد مرعان جاءوا يف بادا األمر
إىل عشرية ماال خاليد (آل خاليد ) يف عهيد الشييخ شيرف اليدين ثيم انتقليوا إىل منطقية طلن،
كرسي وتالفوا مع عشرية كوركوركا ضد العشرية اآللدخيية ونيزاعهم املسيتمر معهيم حيول
األراضييي واملييياه أدى إىل مقتييل عييدد كييبري بييني الطييرفني وميين أبييرز رجاهلييا يف ذلييك الوقييت
إمساعيل جغيطم وعطو إبراهيم امللقب عطو جةلنى املعروف بالشجاعة.
ثم انتقلت العشرية بعد ذلك إىل قرييت كولكيا ومسيي هيسيرت ثيم إىل قريية طابنارا حتيى
استقر بهم املطاف يف قرية زرافكى يف جنوب جبيل شننطال وكيان للعشيرية املوقيف البطيولي
والصامد يف الوقوف بوجه احلكومة امللكية عام  1946وانتصروا يف معركة زرافكيى بقييادة
رئيسهم مسو فامتى.
ومن أفخاذ العشرية :

( )1لقاء مع سليمان علي الرشكاني ،كوهبل
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شنگال خالل العهد امللكي
 - 1بنه ماال إمساعيل جغيطم وآل محد ويرأسها مسو جميو إمساعييل امللقيب مسيو فيامتى يف
قرية زرافكى.
 - 2بنه ماال حلو وكلو ويرأسها زلفو حلو حسني يف قرية زرافكى.
 - 3بنه ماال خلف جومرا ويتكون من آل كيت وآل حينتو وآل تويين وعليي جروتيا وخليف
خاتا ويرأسهم علي كيت خلف ويسكنون يف القرى كاني سارك وكاني عيدو وقرية محي.
 - 4بنه ماال قولو بكو وعلي حاموا فقد سكنوا يف قرييت كولكا ومسي هيسرت.
 - 5بنه ماال صكفان وهم أشقاء عطو جةلن ،ويسكنون قرييت دهيوال واجلفريية ..ولألسيف
عطو جةلن ،ليس له ورثة.
أما فخذ آل (الوند) هم-:
 - 1آل بشار وآل خلو وهم يسكنون القرى تبه و زكدخان ودهوال وكوهبل إضيافة إىل قريية
زرافكي ويرأسهم عيدو سليمان الوند.
 - 2فخذ موسى ويرأسهم برهيم غامن موسى.
 - 3حلو حسنا يف قرية جفرية ويرأسهم حممود حسنوك.
 - 4آل حوكى ويسكن قرييت زرافكي ووردية ويرأسهم نايف حوكى.
ويذكر الكاتب صديق الدملوجي يف كتابه اليزيدية يف صفحة ( )228ويقول كيان اجللكيا إىل
زمن غري بعيد يعدون والكوركوركا عشرية واحدة ،ثم اختلفوا بينهم وتنيازعوا عليى قريية
طابارة ،ومل تكن العالقات بينهم حسنة ،وهم على جانب من القوة(.)1
 - 12عشرية مندكان :

( )1لقاء مع إبراهيم عيدو الوند ،أحيد وجهياء عشيرية جنةلنا يف شننطال 2011/2/9؛ لقياء ميع فرحيان
حممود حسنوك ،رئيس فخذ حلو حسنا ،مواليد  1930يف خانصور .2011/7/16
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تعييد عشييرية منييدكان ميين سييكان جبييل شنننطال وميين أكييرب وأغنييى عشييائر جبييل شنننطال
ويشتغلون بالزراعة وتربية املواشي وسكنوا يف قرية كرسي يف زمن كيبريهم ميري مليس ثيم
انتقلييوا اىل قرييية بييارا يف عهييد كييبريهم "منييدي خييوركي" وهنيياك ميين يقييول بييان املنييدكان
والسموقة جاءوا من منطقة واحدة ،ويف هذا الوقت كانت
عشييرية الغناميية (الطييياوي) يسييكنون قرييية اجلفرييية يف
مشال اجلبل وكذلك يف قيرى طابنارا وحييالي وأسيكينية يف
جنوب جبل شنطال.
ويف عهييد منييدي خييوركي ظهيير نييزاع بييني عشييريتي
مندكان وعشرية الغنامة يف أسكينية بالقرب من كلي شلو
فأدى إىل مقتل حوالي عشرون شخصاً بني الطرفني .فقد
قامييت الغناميية بالشييكوى عنييد الييوالي يف منطقيية جزيييرة
علي قاسم حسني املندكاين
بوتييان ضييد عبييداهلل عيسييي كييبري عشييرية موسييانة الييذي
يتوسط إلنهاء النزاع بينهم ومندي خوركي وأبنه عبياس
أي بلف مندكان "عنةبيس" وأدى إىل قييام احلكومية بإلقياء القيبض عليهميا فيتم إعيدامهم
والزال آثار قبورهم موجيودة يف التيل الواقيع بيالقرب مين قريية بيارا ومعروفية ليدى أهيالي
املنطقة حلد اآلن "تربا مندي وعبيس" .
وذكيير الكاتبييان الييدكتور عييدنان زيييان والسيييد قييادر
سييليم يف كتابهمييا (مأسيياة االيزيييديني) بييأن منييدي خييوركي
وشقيقه عباس قتيل ميع بعيض وجهياء جبيل شننطال مينهم
ديللييو وسييواس وغريهييم يف منطقيية حبييرية اياتونييية أثنيياء
محلة حسن باشا واليي بغيداد عيام  1715بعيد أن أعطياهم
األمان والعفو إال أنه نكيث وعيده وغيدر بهيم وقتليهم .وكميا
يقول أن الذين وقع عليهم هذا التنكيل أغلبهم من عشريتي
جاسو قاسم املندكاين
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السموقة والقريان من سكان مشال جبل شنطال لقربهم من اياتونية الذين جلئوا إليها وكان
تنكيالً قاسياً ومراً .
وبعد إعدام مندي وأبنه عباس كما ذكرنيا أصيبحت رئاسية املنيدكان بييد هافنيد ابين
نعمييت خييوركي وهييو أبيين أي عبيياس وكييان شخصييية معروفيية لييدى عشيائر املنطقيية يف ذلييك
الوقت ،فغضب هافنيد نتيجية قييام احلكومية العثمانيية بإعيدام جيده منيدي وعميه عبياس
وكبري موسانة ،فذهب إىل الوالي وفسر له قضية القتل بني املنيدكان والغنامية فيأقنع اليوالي
بأن إعدام هصالء تعترب باطالً واتهاماتهم باطلة ،فقد أعجب الوالي ما قاليه هافنيد .وقيال ليه
الوالي لو كنت مسلماً الستجبت ملطالبك ،فقال له هافند "هات أييدك ييا واليي" سيوف أسيلم
ففرض الوالي وقال له جيب أن يكون إسالمك مع أفراد عائلتك ،فعياد هافنيد إىل بيتيه وكيان
له زوجتان األوىل من عشرية مسوقة وهلا ولدان هما امحد وحممد ،اصبح امحد اجلد االعليى
لعائلة آل فندي املسلمة الذين سكنوا قرية عني فتحي اما حمميد اصيبح اجليد االعليى لفخيذ
احملمدي وهم يدينون االيزيدية ويسكنون تل قصب القدميية واألخيرى مين عشيرية القيريان
وهلا من األوالد "حسني وعلي" فقد استشار هافند بزوجاته حول موضوع الثأر من الغنامة
وبعد إعالن إسالمه زوجته السموقية رفضت إسالمها مع هافند أما زوجته الصغرية وافقيت
على إعالن إسالمها مع زوجها.
وهناك من يقول بان هافند نعمت خوركي اسلم يف تكية سيد امحد الرفاعي يف جامع
السيد سلطان علي يف شارع الرشيد يف بغداد وبعد ان اعلن اسالمه طلب مين اليوالي اجلييش
تت تصرفه لطرد الغنامة من جبل شنطال فوافق الوالي ،فرافق هافند اجلييش وذهيب يف
أول األمر إىل منطقة طابارا ومت طرد الغنامة منها ثم ذهب إىل قرية حيالي اليت يسكن فيها
الغناميية ميين عشييرية حيييالي العربييية ومتكيين ميين طييردهم ثييم ذهييب إىل قرييية أسييكينية
"خرنوفكي" ومتكن أيضاً من طرد الغنامة منها بعد أن قتيل مينهم أنياس كيثرية واسيتقروا
فيها مع أبناء عشريته مندكان فرتة طويلة والزال بئر للماء موجود يف أسكينية أطليق علييه
"بئر مندكان" .
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وبعد هجرة عشرية القريان إىل قرية أسكينية يف زمن كبريهم "سامو حكرر" وبعده
غامن حممي متكنوا من طرد املندكان منها ومن ثم من حيالي وقد استقر املنيدكان فيرتة يف
منطقة مام هارون بالقرب من مدينة شنطال وقاموا بقطع املواصيالت عين عشيرية القيريان،
إال أن القريانيني يف زمن كبريهم حممود الرفاعي متكنوا من طرد مندكان من هذه املنطقية
أيضاً وتوجه مندكان بعد ذلك إىل القرى (حامتية وكوجو وتل بنات وباشوك) وغريها وكان
عشرية مندكان تتكون من عدة فرق وهم-:
 - 1شهوانية :ويرأسهم خلف حسني وصاحل خديدة خلو يف قرية شيخ خنس .
 - 2عزويي :ويرأسهم قاسم حسني يف قرية ديلوخيان وهنياك مين يقيول بيان العيزوي وهيم
باالصل من عشرية الشرقيان وسكنوا بني املندكان لفرتة طويلة.
 - 3كلشي :ويرأسهم قاسم مطو يف قرية احلامتية وآل وسو ايضاً يف احلامتية وكوجو وهناك
من يقول بان عائلة قاسم مطو هم فرع من عشرية آل دخيان .
أما مندكان املسلمة وهم من ذرية هافند خوركي -:
 - 1ماال باشوك :ويرأسهم كريم باشوك يف قرية باشوك .
 - 2ماال فندي :ويرأسهم حواس عمر يف قرية تل قصب .
وهصالء متمسكني بإسالمهم وصالتهم الودية مع املندكان االيزيديية التيزال حمفوظية
وارتباطهم العشيائري معهيم قويية  ،وكانيت عشيرية منيدكان االيزيديية واملسيلمون هليم قيوة
وكانوا على اتفاق دائم مع عشرية اهلبابات فرتة طويلة(.)1
 - 13قبيلة شرقيان:
قبيلة كيبرية تسيكن قضياء وييران شيار التيابع إىل
لواء مريدين الرتكية يقتنون األغنيام واجلميال ويتجوليون
( )1مقابلة شخصية مع فرحان حممود حسنوك ،مواليد  1930يف خانصيور يف 2011/7/20؛ مقابلية
مع علي ابراهيم عاصي الباشوك ،شنطال يف .2001/9/7
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يف الرباري كالعشائر البدوية ويشتغلون بالزراعة ويرأسهم بيت عفدي أغا وخليف بشيري أغيا
وهم أحفاد ملحم عفدي ولكثرة اختالطهم بعشائر الكورديية املسيلمة كاليدقوريني وامللييني
وغريهم وعلى زمن إبراهيم باشيا املليي اخنرطيوا يف سيلك العسياكر احلميديية ونيالوا نفيوذًا
واسييعاً وهيياجر قسييم ميينهم إىل جبييل شنننطال نتيجيية املييذابح اليييت تعرضييت هلييا ميين احلكييام
العثمانيني وأكثير الفقيراء يف جبيل شننطال يرجعيون باألصيل إىل هيذه العشيرية وانضيموا إىل

ايوركان وخاصة عشرية آجلندو وتنقسم إىل أفخاذ كثرية منها(:)2

 - 1بلكان :وهو فخذ من عشرية شرقيان االيزيدية تسكن يف قريية قولكيا ويوجيان يف قضياء
نصيبني وقرى منمنيك ،قورى ،ملى قجر ،كوند ناصو ،موزك ،ججانة يف ويران شيار وجياء
قسم منهم إىل جبيل شننطال واسيتقروا يف قيرى بيارا وسينوني وكلنةخاش واسيكينية ويقيول
مصدر بان بلكان جاءت من منطقة بةىل اجملاورة ملنطقة بارزان وهم آل حبو جيوك "حبيو
محييد خليييل" املتحييالفني مييع عشييرية القييريان منييذ زميين بعيييد وحلييد اآلن ويسييكنون قرييية
اسكينية .وآل حسينوك وعلي تعلو وآل حسونة وآل زغريو وغريهم ويرأسيهم خلييل ناصير
حسني ثم إبراهيم خليل يف قرية كله خان.
 - 2آديان :ويسكنون قرية كه رمى يف كوردستان الشمالية و ينحدر فقراء ماال زرو من هذا
الفخذ ويسكنون قرية مسي هيسرت يف جبل شنطال ويرأسهم الياس اومير ثيم ميراد سيرحان
ثم درويش مراد سرحان.
 - 3مروانة :وهم الذين يسكنون قرى "حجي زيد وبيجانيك وباشكوى" وأن فقراء ماال جنيدو
وشييرقي ينحييدرون ميين هييذا الفخييذ ويسييكنون القييرى "زفنكييى ،ملييك ،جداليية ،هسيينة وغريهييا"
ويرأسهم هسن علي جندو ثم سيدو مشو خدر جندو ويوسف هسن يف قرية كرسي.
( )2الدملوجي ،املصدر السابق ،ص.247
 مقابلة مع بركات يوسف هسن ،مواليد  1935يف كرعزير يف .2011/9/1 مقابلييية ميييع امحيييد رفيييو خلييييل البلكييياني خمتيييار قريييية كلنننةخاش يف كوهبيييل ،موالييييد  1955يف.2011/8/31
 مصدر من حتو موسى علي القرياني.185
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سيدو مشو خدر جندو

يوسف هسن علي جندو

 - 4قوبانة :وهم أحد أفخاذ عشرية شرقيان ينحدرون منها فقراء ماال أوسو ويسكنون قرية
اشكفتيان يف جبل شنطال ويرأسهم مراد منت .وهناك أفخاذ أخرى مثل "تورينا وماسيكي"
وهم يسكنون يف كوردستان تركيا .
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فقراء عائلة آل اوسو االمري كوكس امساعيل جول بك يف الوسط وعلى ميينه قاسو منت
اوسو وعلى يساره شرو منت اوسو من اجلالسني
 - 14قبيلة الدنادية :
قبيلة كيبرية تسيكن يف كوردسيتان الشيمالية حييث يشيغلون منطقية "سيروج" ميروراً ب
"روها" و"ويران شار" حتى ماردين وجنوباً حنو ديرك ورأس العني وبرزت من هذه القبيلة عدداً
كبرياً من الرجال األشداء ومنهم كوك أغا وكذلك "دةىل دنايي" وشهاب أغا وحسني قنجو ومنر أغيا
زعيم قبيلة دنادية الذي قام بقتل والي املوصل (عبدالباقي اجلليلي) عام 1787م وغريهم .وعليى
مر التاريخ تعرضت القبيلة لالضطهاد ،فإضافة إىل املنازعات العشائرية والقتال الدامي بينهما وبني
القبائل األخرى .وكذلك هناك بعيض احلميالت بتحرييك مين السيلطات العثمانيية أو دينيية بسيبب
العقيييدة الدينييية هلييم وهكييذا كانييت احلييال مييع كييل عشييائر االيزيدييية ،فمئييات القييرى قييد أحرقييت
واحملاصيل نهبت ،ومئات األالف منهم اضطروا إىل اعتناق اإلسالم يف منطقة سروج وزوزان وحليب،
أما الذين متسكوا بدينهم فقد اضطروا إىل اهلجرة املستمرة حنو اجلنوب إىل منياطق دييرك ،عيامودا،
درباسية ،رأس العني ،شنطال  ...وشرقي دجلة ثم اهلجرة حنيو الشيمال باجتياه أرمينييا وقوقياز .ثيم
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حصلت هجرات أخرى كان آخرها عام  1919من وييران شيار وهليليية حنيو اجلنيوب بعيد تفتييت
احللف الذي كان بزعامة إبراهيم باشا امللي (مصيد السلطان عبداحلميد الثاني) وكيان حسيني قنجيو
الدنايي من أبرز أعضاء هذا احللف وكان هجرتهم إىل العراق وخاصة منطقة جب شنطال يف القيرى
كوهبل ،بارا ،جمبورية ،سنوني ،خانصور ،تل ساقي ،رمبوسي ،كرزرك وغريهيا .وكيذلك يف منطقية
دهوك جممعي خانيك وشياريا وبييوت متفرقية يف منطقية شييخان ،كانيت العشيرية يف أوج عظمتهيا
وسلطتها برتكيا وكان يتزعمها "بشار أغا إمساعيل" امللقب ب "بشار تعلي" نسبة إىل أمه تعلي الييت
تزعمت العشرية لفرتة من الزمن وكانت هلا شخصية كبرية وسلطة قوية.
عندما ظهر العصييان عليى احلكومية الرتكيية يف قلعية "فيافى" وحاوليت اجلييور
العثمانية اسرتدادها لكنهم مل يتمكنوا ،فتقدم "بشيار تعليي" ميع فرسيان الدناديية لتحريير
القلعة مقابل إعادة االيزيدية املهاجرين واملسبني إىل شنطال ووافق السلطان فحرر القلعية يف
معركة عنيفة ،ورافق مهاجريع االيزيدية من مريدين إىل شنطال ويف غربيي قريية بيارا كيان
األهالي يف استقباهلم وذحبوا مئات الذبائح لي "بشيار تعليي" والدناديية ومسيوا تليك املنطقية
بأسم "كورا قصابا" أي (حفرة القصابني) لكثرة الذبائح اليت حنرت إكرام ًا للدنادية(.)1
وكانت الدنادية من فرعني هما مزى وقينوني ومناطق تواجدهم يف شنطال قرى "تل
سيياقي ،رمبوسييي ،كييرزرك ،خانصييور ،هريكييو ،جمبورييية ،سيينوني ،كوهبييل" ويرأسييهم يف
جمبورية بشار أغا محود ويف تل ساقي يرأسهم مريزا خلو وهناك أفخاذ أخيرى مين العشيرية
الدنادية وهم عائلة أوسي دوغو ويسكنون قرييت بكرا وشوركا.
وهناك فخذ آخر أطلق عليه "بكيى" وهيم يسيكنون قيرييت يوسيفا وعليدينا وهيم آل
حجي هبو بكي وعلي جروتا وجومر جروتا من بيت العمو وغريهم .
وجييب أن ال ننسيى بييأن الفقيراء ميين عائلية ال محيو شييرو هيم باألصييل دناديية فييرع
كشكوكه ويرأسهم محو شرو يف قرية جدالة ثم خديدا محو ثم سيدو محو .
( )1مييريزا حسيين دنييادي ،املصييدر السييابق ،ص72؛ لقيياء مييع خييريو صيياحل جييروت ،مواليييد  1954يف زورافييا يف
.2011/6/17
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 - 15عشرية كوركوركا :
وهي من العشائر االيزيدية املعروفة يف جبل شننطال وهيم
باألصل جاءوا من بالد اهلكارية إىل جبل شنطال منذ زمن بعييد
وكان جميئهم ليس مبوجة واحدة وإمنا جاءوا إىل اجلبل بصيورة
متفرقة ومنياطق سيكناهم يف بيادا األمير يف كليي كرسيي وبيارا
وغريها من املناطق ويتحالفون مع عشرية جلكا ويعدون عشيرية
واحدة ،ثم اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا عليى قريية كابيارا كميا
من وجهاء كوركوركا شيبو هسن
ذكرنا سابقاً وهم عدة أفخاذ وهم :
 – 1آل حليكى :وهم آل حمى"حسينكو وآل طولو وإبراهيم وآل خليف" ويرأسهم علي طولو
يف قرية كولكا .وحسنوك حمي وهم آل هسن وآل أدو وآلعمير
يف كولكا .وكذلك عبيداهلل حليكيى وهيم عائلية خدييدا حجيي
ويسيكنون قرييية بكييرا كييان والزال بيتييه أول حمطيية يف جبييل
شنننطال عنييد زيييارة الطيياؤوس إىل املنطقيية بسييبب دور قرييية
بكرا يف حفي ومحايية الطياؤوس أثنياء محلية الفرييق عمير
وهيب باشا على جبل شنطال عام 1892م .
 – 2فخيييذ كةمن نةىل :وهيييم أحيييد أفخييياذ عشيييرية كوركوركيييا
ويسكنون يف قرية كرسي السفلى فرتة طويلية وهيم آل حسيو
حسني وآل كندور "كندكى" وغريهم .
 – 3آل بييرغش :وهييم الييذين سييكنوا قييرييت كابييارا ووردييية

قرو عمر كبري كاابرا

وهم آل حفدي وآل حسي وآل خلفوك ويقال بأن فرع الندكى وهم آل عربا أيض ًا منهم .
 – 4آل زغال :وهم الذين سكنوا قرية كابارا ويرأسهم قرو عمر .
 – 5فخذ شكوي :وهم الذين سكنوا يف قرية بارا بني عشرية مسوقة .
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 – 6فخذ عبداهلل ناصرا :وهم أيض ًا سكنوا يف قرية بارا وقسم منهم يف قرية كابارا .
 – 7فخذ سيظ َى :أحد أفخاذ العشرية سكنوا قرية بارا وهم آل مشدين .
 – 8وهناك فخذ آخر يف تلعفير وهيم "جيرك ليي" وهيم أيضياً يعتيربون أنفسيهم مين هيذه
العشرية وأسلموا يف أحدى الفرمانات اليت تعرضت هلا جبل شنطال يف العهد العثماني(.)1
 - 16عشرية داسكان :
عشرية ايزيدية قوية تسكن جبل داسكان بيالقرب مين نصييبني يتزعمهيا أنياس مين
عشرية جيلكا ويوج د منهم مجاعية كيبرية يف قريية مزكفتيى وتلبسييب يف قضياء قامشيلو يف
سوريا ومنهم يف جبل شنطال وخاصة يف قوجا مجي.
 - 17عشرية الفقراء :
يسكنون يف قرى "جدالة وكرسي وبردحلي واشكفتيان" .ومن أفخاذها :
 – 1ماال زرو :ويسكنون قرية مسي هيسرت يف كلي كرسي.
 – 2ماال جندو :ويسكنون قرى زفنكي وكرسي وجدالة وهسنا وغريها من القرى.
 – 3ماال أوسو :ويسكنون قرية اشكفتيان.
 – 4ماال حسن معو :ويسيكنون يف قريية جدالية ،علمياً ان الفقيري حسين معيو استشيهد عيام
 1892أثناء محلة الفريق عمر وهيب على جبل شنطال.
 – 5ماال مسو فقري :ويسكنون قرية كابارا.
 – 6ماال شرو :ويسكنون يف قرى زفنكي وجدالة ووردية وغريها.
 – 7ماال كاكو :يف جدالة.

( )1لقاء مع عزير عزير شيبو ،أحد وجهاء عشرية كوركوركا يف بورك يف .2011/6/17
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وهناك أفخاذ أخرى من الفقيراء وهيم آل ميريزو وآل بيرو حنيو وآل سينجارا وغريهيم.
وأكثير الفقيراء يف جبيل شننطال مل يكونيوا عشيرية واحيدة ،بيل يرجعيون إىل قبائيل خمتلفية
فأكثرهم من عشرية الشرقيان وفيهم من عشرية الدنادية وغريها من القبائل.

ومن عشائر جوانا:

 – 1اهلبابا :

تعد اهلبابا من أقوى العشائر يف جبل شنطال وكان هلا هيبة وصولة ،وكثرياً ما أوقعت احلكومة
فيهم وكبدتهم خسائر جسيمة بياألرواح واألميوال ،وعنيدما أوجيدت احلكومية العثمانيية تشيكيالت
إدارية يف شنطال وافذت مدينة شننطال مركيزًا للقضياء تقربيوا مين هيذه العشيرية واكتسيبوا ثقتهيا
وأكثرهم يسكنون شنطال والقرى اجملاورة هلا وكانوا احملور الذي يدير عليه االتفاقيات وامليصامرات يف

اجلبل ،واجلانب الذي ينضمون إليه يكون على األكثر هو الغالب( ،)1وكلما قامت احلكومية العثمانيية
حبملة على شنطال إال وكان هلم نصيب منها .ويقول أحد أفراد هذه العشيرية بيأن اسيم هبابيا جياءت
نسبة إىل جدهم األعلى "هبو" جاء من منطقة "سرحدا" يف كوردسيتان الشيمالية إىل قريية طنان،
زةركا يف منطقة شيخان وقد خدم يف مزار شيخ آدي بصفة بناء قبب األولياء قرابية عشيرون سينة
حتى وفاة والدته "وردى" ودفن هناك وكان هبو حمبوباً لدى مجيع ايدم والكواجك يف طل ،اللش
وعندما بلغ األربعني من عمره جاء إىل جبل شنطال عند عشرية عالجة يف مهركان وتزوج هبو من
عشرية عالجة وأجنب له ولداً مسياه "آدي" وأبنتيان األوىل تيدعى "بهيار" والثانيية تيدعى "وردى"
نسبة إىل اسم والدته ،وتقول الرواية بأن البنت بهارى آدي تزوجت من أحد أفراد عشرية ماال خاليت
وأجنبت له ولدان هما "علدين وموسقور" وموسيقور أمسيه موسيو ولضيعف بنيتيه مسياه موسيقور
وأحفاده من أقوى العشائر يف مشال جبل شننطال .أميا آدي فتيزوج مين عشيرية عالجية وأجنبيت ليه
سبعة أوالد وهم يسكنون قرية تتكى فوق نهر صوالغ وقد جاء بعض مين أوالدهيم إىل شننطال يف
زمن خلف ايان علي رئيس عشرية هسكان أي منذ عام 1793م ومن أفخاذهم :
( )1صديق الدملوجي ،املصدر السابق،

ص.233-224
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 – 1ميياال خضيير ويتكييون ميين :أ  -فخييذ الييياس ويرأسييه مطييو خلييف الييياس(*) يف شنننطال
وصباحية وشاروك وقد انتخب عضواً يف اجمللس النيابي عيام  1947يف احلكومية امللكيية يف
الدورة االنتخابية احلادية عشرة وكان أول نائب عن الكورد االيزيديني واملسلمني يف شننطال
وتويف عام 1959م .

من وجهاء عشرية اهلباابت

مراد عطو خدر

برجس خدر عمروك

خدر صاحلوك حمما

(*) مطو خلف اليياس خضير حمميا اهلبابيات مين موالييد شننطال عيام  ،1891وقيد مثيل قضياء شننطال يف
جملس النواب كونه أحد رؤساء العشائر االيزيدية أباً عن جد ،كان مستقالً من الناحية احلزبية ال يعرف
القراءة والكتابة وقد فاز عن طريق االنتخابات الثانوية يف الدورة االنتخابية احلادية عشرة عيام 1947
= وتويف يف شنطال عام . 1959وقد أتاح هذا التعديل لاليزيديني اجملال يف أن ميثلوا سكان قضاء شنطال
يف جملس النواب العراقي أبتداءاً من الدورة احلادية عشر لعام  1947ومتكين خضير خدييدا محيو شيرو
من الفوز بأربع دورات متتالية عن طريق التزكية منيذ اليدورة االنتخابيية الثالثية عشيرة يف  24كيانون
الثاني عام 1953ولغاية الدورة السادسة عشرة الييت أنهيت احليياة الربملانيية يف العيراق امللكيي بعيد قييام
ثورة  14متوز عام .1958
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محا قاسكي خلي

دقو خدر حمما

ب  -فخذ العطو ويرأسه مراد عطو يف قرية الشهابية.
ج  -فخذ الدقو ويرأسه دقو خضر يف قرية النصريية.
 - 2ماال حممى ويرأسه حممى عفدو وثم صياحل حمميا عفيدو وثيم خيدر صياحلوك حمميا يف
قرية قزلكند .
 - 3ماال عمروك ويرأسه برجس خدر عمروك يف قرييت قصركي وآمجة .
 - 4ماال خلى ويرأسه قاسكي خلى ووهاب خلى ثم محا قاسكي يف شنطال.
وكانت قرى هيذه العشيرية العريقية مبثابية حيزام األميان حيول مدينية شننطال وهيي
القرى (قزلكند  -قصركي  -آمجة  -كانيا عفدي  -نصيريية  -شيهابية  -زيتيوني  -صيباحي -
طري جامع  -شاروق) إضافة إىل شنطال وللعلم يوجد يف كل قرية من هيذه القيرى عيني مين
املاء العذب.
 - 2املهركان :
عشرية كبرية تضم شعوباً وأفخاذ كثرية تمل هذا االسم ويعدون من أقوى عشائر جبل
شنطال وأكثرهم نفوذاً وأشدهم خطراً ،وكلميا قاميت احلكومية العثمانيية حبملية عليى جبيل
شنطال إال وكان هلم نصيب منها كما هي احلال لعشرية اهلبابا واضطر رئيسهم داود الداود إىل
اهلروب خارج العراق ثم قبضت عليه احلكومة وأبعدته إىل جنوب العراق اكثر من مرة.
193

شنگال خالل العهد امللكي
واهلسكان واملهركان يعدون حلف واحد ،ثم افرتقيوا عينهم وأوجيدوا مين كيل مين أهيالي
قرية هميدان وبياخليف وقريية منيليي وباجسية املسيلمتني وبييت حمميى مين اهلبابيا جبهية
ضدهم وجرى بينهم معارك قتل فيها أشخاص من الطرفني.
ومن أفخاذ عشرية مهركان العريقة :
 - 1علي فره ويرأسها سيدو عفدالي :
 - 2عستنه وهم :
أ  -ماال آدي دال وخمتارها بدل عسو آدي .
ب  -ماال عنزي .
ج  -ماال آدو .
 - 3كولكا .
 - 4البو بكر وبكو .
وكان يرأس هصالء مجيعاً داود الداود ومناطق سكناهم مهركان وزيروان وباخليف وتل
يوسفكه زيده خان وباجسي ومنيلي وغريها مين القيرى املنتشيرة يف الشيمال وجنيوب جبيل
شنطال(.)1
 -3املسقورة :
وهي من أقوى العشائر يف مشال جبل شنطال ويعدون أنفسهم أرفع نسباً وأعظم مكانية
من بقية العشائر اجلوانا يف جبل شنطال ويتصل نسبهم بشخت يدعى "عيسى" وقد اتسيع
نفوذهم وعظم شأنهم يف عهد الدولية العثم انيية وأصيبح احيد أبنياءه صيفوك مطيو حسيني
دومبلي زعيماً على عموم جبل شنطال ويفرضون األتاوات
على بقية العشائر يف جبيل شننطال وااليزييديني يطلقيون
( )1الريكيياني ،املصييدر السييابق ،ص50-49؛ لقيياء مييع حجييي بييابري خديييدا علييي املهركيياني يف تييل قصييب
.2011/3/16
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عليييه اسييم "الباشييا" لكييرب منزلتييه وهييو كييبري مسييقورة وقريتييه طييريف ملجييأ للييدخالء
واملضييطهدين ومنحتييه احلكوميية العثمانييية لقييب الباشييا لقيياء خييدمات يقييدمها للحكوميية
العثمانية وتعاونه معه وهو ذات الشهرة الكبرية يف التاريخ ورئيس اجلبل على االطالق.
ويقول املصري صديق الدملوجي بأنه عار مثانني عاماً وقد رأيتيه شييخاً مسين ًا تليوح
عليييه آثييار اهليبيية والوقييار ،كييان يسييري يف حياتييه العملييية علييى سياسيية التقييرب ميين رجييال
احلكوميية ،والعمييل علييى إرضيياءهم علييى خييالف بقييية الزعميياء االيزيييديني الييذين مل يقابييل
أحدهم رجال احلكومة طيلة مدة عمره؟
وما أتى قائد عسكري وال موظف إداري إىل جبل شنطال إال وكان له صداقة معه ،وقد
أوجد له "كرافة" مع القائممقام امحد بك والقائممقام إبراهيم صدقي بك خبس ولدييه يف
حضنيهما ،وهذا مل حيصل لرئيس غريه يف شنطال مطلقاً.
أن تقرب "صفوك" من رجال احلكومة وابتعاد بقية الرؤساء عنهم مما ساعده على توسيع
نفوذه يف اجلبل والتنكيل مبخالفيه واحلكومة من ورائه ،وقد أصيب بنكبة أليمة وهيو يف آخير أييام
حياته ،إذا كان له ولد على غاية مين الصيباحة امسيه "بيرجس" كيان يرافيق الفرييق بكير باشيا يف
محلته على شنطال عام  1895فصادفه جندي قد قتل صديق له يف أحدى املعيارك ميع االيزيديية
وأراد أن يثأر له فقتله فأثرت هذه احلادثة فيه إىل أن مات ونشأ لربجس ولداً امسيه "حسيني" كيان
مرضي ايلق حمبوباً وسار على سرية جده صفوك يف التعامل والتودد مع رجال احلكومة.
ومن أفخاذ عشرية مسقورة -:
 - 1دومبالن ومن أبناءه قاسو وحسن وحسني ومن نسل قاسو هم معمي وصاحل ومن نسيل
حسن هم آل غراف ومن نسل حسني :مطو و قطيو ومين نسيل قطيو :آل منياور ومين نسيل
مطو هم آل صفوك وامحد صفوك وسييدو صيفوك وبيرجس صيفوك والرئاسية ينحصير يف
بيت حسني برجس صفوك وحمل إقامتهم قرى طريف ثم دهوىل ومراد سيدو يف ناصرية.
 - 2آل داود "دودى" وهم آل عيسى وآل علي وآل عيدو وآل خدييدا ومين نسيل عييدو هيم
علي نافخور وآل رشو وآل مشو ويرأسهم أفدل رشو علي يف قرية قويسي .
ومن آل خديدا :آل عمي وجرذوم ويرأسهم أفدل عمي يف قرية اديكة
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 - 3آل سينو "سينك" وهم آل عفدو(.)1
 - 4قيجكا :
وهي عشرية قدمية من عشائر جوانا جاءوا إىل جبل شنطال ميع الشييخ شيرف اليدين
وتسكن قرييت تربكا وبشيتكريي ويطليق عليهيا اسيم "قيجكياه" ويقيال أن قيجكياه هيذا هيو
خادم الشيخ شرف الدين ومن ذريته .غري أن التقليد الديين ال يصيد صحة هيذا اييرب وهيم
يف وضييعهم ال يتميييزون عيين املريييدين وقييد يعيشييون يف حييياد تييام ويبتعييدون عيين (الفييس
والدسائيس) اليت تظهر يف اجلبل مامل يضطرون إليها( )1ومنهم قرمندا وفارسيا وغيري ذليك
ويرأسهم عمر مريخان يف قرية بشتكريي وقد أعدمته احلكومة العراقية بعد فشل انتفاضة
 1935يف شنطال وجاء بعده على رئاسة العشرية حسني خلف مريخان.
 - 5عشرية "آل ايالد" ماال خالتى :

من وجهاء عشرية بيت اخلالد

( )1لقاء مع خديدا مراد مشو املسقوري ،مواليد  1953يف دهوال 2011/7/22؛ لقاء ميع حجيي مكيي،
مسري رشو قولو
حجي رشو قولو
صاحل
الياس خلف ادو
خلفيفادودهوال .2011/7/22
1968
دومبالن ،مواليد
حفيد صفوك
( )1الدملوجي ،املصدر السابق ،ص.238
 لقاء مع الياس قاسم خلف مريخان ،مواليد  ،1952بورك 2011/6/13 لقاء مع خلف قاسم خلف مريخان ،مواليد  ،1946بورك 2011/6/13 لقاء مع الياس عمر حسني خليل ،مواليد  ،1945بورك 2011/6/13196
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وهم من أعرق عشائر جوانا جاءوا مع الشيخ "شرف اليدين" إىل جبيل شننطال حيوالي
عييام 1274م إىل جانييب العشييائر األخييرى املرافقيية لشييرف الييدين وهييم جودكييا ومرتبييي وقيجكييا
وغريهم .وكان لعشرية ماال خاليت الدور الكبري يف أحداث جبل شنطال خالل احلكم العثماني(.)2
يقول الكاتب صيديق اليدملوجي يف كتابيه اليزيديية إن مياال خياليت (آل خاليد) أو ميا
يسميهم باللغة الكوردية ماال خالتى هم أوالد شخت يدعى خالد وقد خلف ستة أوالد وهم
مسقور وعلدين وحسن وحسني وخنو وخفشو ،فاليذين تناسيلوا مين مسيقور عرفيوا بامسيه
والذين تناسلوا من األخوة الباقني عرفوا باسم علدين .
ومنياطق سيكناهم القيرى يوسيفا وعليدينا وبكيرا وراشيد وبيتيوني الغربيي وبيتييوني
الشرقي ونكرى وبورك وكرى عربا وخنى وكيلى .
وكان عشرية ماال خالتى تتكون من عدة أفخاذ وهم :
 - 1علدينا :ويرأسهم رشو قولو حسني ثم مسري رشو .
 - 2بورك :ويرأسهم صاحل خلف أدو .
 - 3يوسفا :ويرأسهم مراد هسو ثم خلف علي مراد .
 - 4بيتوني الشرقي :ويرأسهم حسن دربو .
 - 5بيتوني الغربي :ويرأسهم برهيم قولو .
 - 6نكرى :ويرأسهم بكر عبدي .
 - 7راشد :ويرأسهم ششو خلف أدو .
 - 8كرى عربا :ويرأسهم صاحل كريتو

( )1

 - 9خنى :ويرأسهم حسن عمر هبو .
 -6عشرية جيلكا :
( )2مقابلة شخصية مع قاسم عطو أوصمان ،مواليد  ،1942سنوني .2011/7/15
( )1الدملوجي ،املصدر السابق ،ص.504-236-235
197

شنگال خالل العهد امللكي
من عشائر االيزيدية القدمية ،ذكرهم املصري البدليسي يف البحيث عين إميارة (حصين
كيفا) الكوردية وقال عنهم أنهم ثالث عشر عشرية اليت كانت فضع هلذه اإلمارة ويسيكنون
ناحية (هيتم) وكذلك يسيكنون (طيور عابيدين) وهيو ميوطنهم األصيلي  -يف قيرى كفنياس،
طاقا ،خرابية ،آفشني ،بازار ،باجن ،شوشان ،كلي صورا ،كيبوي  -وهم على جانب من القيوة
والشجاعة ،وقلما استطاع جماوروهم املسلمني النييل مينهم ،وذليك ملناعية جبياهلم وحصيانة
معاملهم ،ووعورة املسالك املصدية إليهم.
وقييد يعيشييون يف كهييوف ومغييارات حنتييت يف األزمنيية قبييل التيياريخ ،وهييي واسييعة جييداً
يستوعب البعض منها مئات النفوس .وألهل كل قريية صيهريم أو أكثير ييدخرون فييه مين
مياه األمطار ما يكفيهم هم وحاشيتهم طيلة أيام السنة .ومهنتهم تربية املاشية وقليل من
الزراعة.
ويف حدود عام 1847م وهو الزمن الذي قضى فيه العثمانيون على اإلميارات الكورديية
ومسرحاً حلوادث هامة أدى إىل هجرة هذه العشرية من مناطقهم األصلية وتوجهوا إىل أمياكن
أخرى آمنة(.)1
خاصة أن الدولة العثمانية اصطدمت بااليزيدية من عشريتي (خالتا وجيلكيا) وعنيدما
جرت معركة بني جندرمة العثمانية وعشرية جيلكا يف تركيا وقد ذكر بعض املعمرين مين
أبناء هذه العشرية أن بعض من رجال عشرية جيلكان كيانوا يقتليون نسيائهم وبنياتهم خوفياً
من وقوعهن بأيدي اجلندرمة الرتكية .وكما قتل حوالي ثالثة أرباع أو أكثر مين أبنياء هيذه
العشرية على أيدي القوات العثمانية .أما الباقون فقد هاجروا إىل مناطق عدييدة كميا ذكرنيا
وخاصة إىل جبل شنطال ،وعندما هاجروا على شكل قافلة حنو جبل شنطال وتميهم ()25
فارسي ًا ميين العشييرية ،إال أنهييم اصييطدموا يف الطريييق املييصدي إىل منطقيية شنننطال عييرب أراضييي
السورية بإحيدى العشيائر العربيية قيرب تلية مسييت ب (كربكيوس) وجيرت املعركية بينهميا
هناك وقتل الكثري من الطرفني وكانت خسائر عشرية جيلكان معظمهم من النساء واألطفال
( )1الييدملوجي ،املصييدر السييابق ،ص246-245؛ مقاليية ميين مجيييل جيجييو اجليلكييي علييى لسييان املرحييوم
ججون درباس عفدو أحاديث غري منشورة.
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والشيوي حتى وصلت هلم اإلمدادات من ايزيدية جبل شنطال واخيذوا البياقني مينهم معهيم
إىل جبيل شنننطال وحلييد اآلن .ومين أفخاذهييا  -نهروزكييا  -حمياوي  -رةبنننا  -كييواتي  -بييوزيرا -
بنوكا  -جندوكا  -كلي بريا  -شفقتا  -زةينا  -حممودكا  -سعليكا .ومنياطق سيكناهم يف قريية
دهوال وقوجا مجى وغريهيا يف القيرى املتفرقية يف مشيال وجنيوب جبيل شننطال .ومين أبيرز
رجاهلا البري أوسي جمدين الذين له دور كبري ميع أبنياء عشيريته بالتصيدي للحميالت الدولية
العثمانية على جبل شنطال وخاصة محلة الفريق (عمير وهييب باشيا) عيام  1892علمياً أن
وهذه العشرية هي الوحيدة بيني العشيائر االيزيديية تقيوم بإقامية مراسييم عييد الباتزميية
وكان بقية االيزيدية يشاركهم يف العيد املذكور
 - 7أما عشائر " عمرا وعلي سوركا وجودكا ومرتبي ودلكا ":
وهي من العشائر القدمية يف جبل شنطال جاءوا مع الشييخ شيرف اليدين اىل شننطال مل
يبقَ منهم إال أفراد قليلون مقارنة مع بعض العشائر االخرى يف جبل شنطال وهم متفرقون
ال وحدة هلم بسبب تكرار احلمالت العسكرية العثمانية عليهم وأدى إىل إبادتهم تقريباً ومن
افخاذ عشرية عمرا آل موسو وآل كيت ،كورو ،مشي ،كالو ،هيب ،فندي ،زلعو ويرأسهم يوسيف
عمر وخدر موسو.
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العشائر الكوردية املسلمة
اما فيما يتعليق بالعشيائر الكورديية املسيلمة يف شننطال
واليت عاشيت جنبيا اىل جنيب ميع اخيوانهم الكيورد االيزييديني
بهيييدوء وسيييالم وقيييد يكيييون منشيييأ املصييياحبة ميييا ييييدعي
"كريف(*)"الذي يشجع عليى التيالف والتحيالف بيني االيزيديية
وغريهم وتوجد يف شنطال قرى إسالمية كيثرية وسيكانها أقويياء
وال حيصل جتاوز أو تعد عليهم وإمنا هلم كيان ووضع يتمكنيون
بييه حمافظيية أنفسيييهم( ،)1واجلييدير باليييذكر أن هنيياك عشيييائر
كوردييية مسييلمة يف قضيياء شنننطال مثييل البابيياوات ومعظمهييم يف

حسن بن زكر الباابوايت

شنننطال ويف بعييض القييرى اجمليياورة ،وينقسييمون إىل فييرقتني ،فرقيية تسييمى بابيياوات "بييري
زكر(**)" ،وفرقة تسمى باباوات "ست زينب(***)" فقد تالفا مع عشرية هبابيات االيزيديية

(*) كريف :عادة قدمية عرفها اجملتمع االيزيدي وكريف معنى صديق إال أنهيا بالتأكييد أقيوى مين الصيداقة
وتتم املكارفة بيان يضيع االيزييدي طفليه يف حضين الرجيل املسيلم عنيد ختانيه أو بيالعكس فيإذا سيقطت
قطرة دم من الطفل املراد ختانه مسي هذا الطفل كريف دم.
( )1عباس العزاوي ،تاريخ االيزيدية وأصل عقيدتهم (بغداد ،)1935 :ص.105-104
(**) بري زكر :له مرقد يف حملية الواقعية القدميية يف مدينية البليد يف شننطال .ويقيال أنيه مين ذريية اإلميام
موسى الكاظم ويدعي سدنته أنهم من ذريته.
(***) ست زينب :أنهم يرمزون بها عن السيدة زينيب بنيت فاطمية الزهيراء (ع) إال إنهيم ال يعرفيون شييئاً
عنها .يقع مزارها عليى ربيوة عاليية يف مشيال مدينية شننطال تنتسيب إليهيا الطائفية املعروفية بالبابياوات
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القوييية يف شنننطال وعاشييوا يف كيينفهم وقيياتلوا يف صييفوفهم ووقفييوا معهييم جنبي ًا إىل جنييب يف
حماربتهم اجليور العثمانية وغريهم من الغزاة وكانوا يقتلون يف سبيلهم  ،وزادوا على ذلك
مشيياركتهم يف زيييارة "الطيياؤوس" وتقييديم نييذورهم وخرياتهييم ومسييتحقاتهم إليييه ،كمييا أن
اهلبابيييات االيزيديييية دافعيييوا عييينهم وشييياركوهم يف زييييارة "بيييري زكييير" واحتفليييوا وإيييياهم
"بالطوافة" اليت يقيمونها تكرمياً له كل سنة ويتعذر التفريق بينهم وبني االيزيدية سيواء
بلباسهم أوحديثهم أوعاداتهم.
والباباوات أناس وديعون مساملون ،جادون يف اسيتثمار أراضييهم واكتسياب معاشيهم عين
طرييييق السيييعي والعمي يل وتغليييب علييييهم روح األمييين والسيييكينة،
ولرؤسائهم مكانية حمرتمية يف نظير الشييعة يف تلعفير والشيبك يف
املوصل ويتقدمون إليهم بتقبيل أيديهم وتقيديم خرياتهيم إلييهم
باباوات "بري زكر" ورئيسهم حسن بن زكر اليذي ييزعم أنيه مين
ساللة جعفر الصادق احد ائمة الشيعة االثين عشر على ما اظين،
أما باباوات "ست زينب" فكيبريهم حسين بين يوسيف كهيية وهيو
على جانب عظيم مين الفطنية واليذكاء وليه ذاكيرة قويية وعقيل
بدل جبور حممود الباابوايت
راجح وقد كف بصره(.)1
ومن أفخاذها الداوودي يف قرية كرويف مسطو ودهماني وعلو
برو وقسم يسكنون قرية محي ويف بداية ايمسينيات من القيرن
املاضي قام كل من حيدر حممود وبدل جبور ببناء قرية هلم يف خراب باذار.
وهم مزارعون وأهل املاشية ومن مزاراتهم ومراقدهم يف شنطال الشيخ سويد السنجاري

ومام هارون وقبيت األخوين الذي يعتقد بأنهما أوالد اإلمام علي(.)2

فيقال (باباوات ست زينب) تفريقاً له عن (باباوات بري زكر) ويشرتك ايزيدية (جوانيا) يف الطوافية الييت
يقيمونها هلا ويقال أنه كان قبل ديراً للمسيحيني.
( )1الدملوجي ،املصدر السابق ،ص.23
( )2مقابلة مع حسن علي حيدر ،خمتار قرية خراب بازار فخذ احملمود يف شنطال .2011/5/7
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اما افخياذ بابياوات بيري زكير وهيم آل بيريك وآل حييدر وآل عبيدال وآل عبيدالعزيز وآل
ابراهيم وآل حممود وآل غائب وآل حسني ويرأسهم حسن بن زكر(. )3

التات :
وهم خليط من العشائر الكوردية املسلمة ومنهم عشرية كلب علي وهم آل معجيون
وعبدو علي وهم آل محزو وعنوي وهم آل كاتو وهناك شيخوي وناسوي ،ويقال جملموعتهم
"أعبادة" يسكنون منذ القديم بني عشرية املسقورة يف قرية طريف وآديكة وقويسي بصورة
متفرقة ،وكما هناك بيوت متفرقة من عشرية هفريكا ايضاً يسكنون يف هذه القرى ،وقيد ال
يفرق وضعهم معهم عن وضع الباباوات ميع عشيرية اهلبابيات ورمبيا ميتيازون علييهم حبيدب
زعمييائهم عليييهم وكييان "صييفوك باشييا الييدومبلي" زعيييم اجلبييل وكييبري مسييقورة يقييربهم
ويعطف عليهم .وقد سكنت هذه العشائر الكوردية املسيلمة فيميا بعيد يف قريية طنري زةركنا
وكرشكسيييت وهلييم مييزار شيييخ رومييي يف قرييية آديكيية( )1وقييد اجنبييت هييذه العشييرية رجييال

معروفني مثل علي قاسم سنجاري مستشار الرئيس مسعود بارزاني حالياً وغريه .
ايشولية :
عشرية من العشائر الكوردية األصل جياءت مين تركييا إىل
قرييية مهركييان يف جبييل شنننطال وميين ثييم انتقلييوا إىل البلييد
"شنطال " وقيد جياءت تسيمية هيذه العشيرية نسيبة إىل جيدهم
( )3مقابلة مع يونس الياس الباباواتي يف .2011/8/25
( )1الدملوجي ،املصدر السابق ،ص.238
 مقابلة مع الياس مشكو رشو مواليد  1952خمتار قرية كر شكسيت.202
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األعلى "خشو" وكانت هلم عالقات طيبة مع معظم العشائر األخرى يف املنطقة مين األكيراد
سواء كانت مسيلم ًا أو ايزييدي ًا وتتكيون العشيرية مين عيدة أفخياذ مينهم عليي خشيو وسيلطان
حليمي ومحو خه لفى وبيت الداود وآل خشمان وغريهم .
وقد سكنت العشرية يف شنطال يف منطقة برج وطةلةهى وكذلك سكن قسم مينهم ردحياً
من الزمن يف قرية الشهابية مع عشرية اهلبابات االيزيدية والقسم اآلخر يف قرية كوجو.
ويف فرتة األربعينيات من القرن املاضي بنو هلم حياً يف شنطال يف حملة السراي واملعروف
لدى مجيع أهل املنطقة مبحلة ايشولي .
وايشييوليون مناضييلون ميين أجييل قييوميتهم وكييورديتهم ومتعطشييون كييثريًا للقضييية
الكوردية وهلذا السبب قامت احلكومة برتحيلهم من شنطال ومصادرة أمالكهيم ،ومين وجهياء
هذه العشرية العريقة احلاج علي صاحل علي خشو الذي استشهد الحقياً يف معركية جييلمريان
عام  1972وغريهم(.)1
السرحوكية :
وهي أحدى العشيائر الكورديية املعروفية يف شننطال وهيم طابناريية األصيل وجياءت مين
سوريا إىل شنطال ومن أفخاذها العسكر وآل طيلنو وعليو خليو وفخيذ آل نعميو وفخيذ الفيارس
وفخذ ايليفة وفخذ عمر احلسين وهيصالء مجيعياً يسيكنون قريية طنرقبيات وقسيم مينهم يف

قرية طرزرك وشنطال(.)2
الدقورية :

( )1مقابلة شخصية مع يوسف علي خضر ،مدير بلدية شنطال ،شنطال ،نيسان .2009
( )2مقابلة مع نواف حسن حممود

السرحوكي .عزيز مال يونس خضر اخللف

امني عبدالرمحن خضر اخللف
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إحدى العشائر الكوردية الكيبرية الواسيعة االنتشيار متكونية مين عيدة فيرق ومنياطق
سكناهم من مريدين ومور يف عامودا ويف الشام حملة تدعى "الصاحلية" فيهيا حيارة باسيم
"مشدين" نسبة إىل أحد زعماء الدقوريية املعيروف عمير مشيدين أغيا كيان رئيسي ًا للكيورد يف
الشام والرئيس العام لعشرية الدقورية بيت سعيد حممد أغا يف سوريا .
ويف العييراق هلييا تواجييد يف شنننطال ويشييتغل أبناءهييا الزراعيية وتربييية األغنييام والتجييارة
وبسبب تأييدهم للثورة الكوردية وإميانهم العميق بالقضية الكوردية يف الوقت املبكر قاميت
احلكومة برتحيلهم من شنطال ومصادرة أمالكهم(.)1
ويقول الكاتب صديق الدملوجي يف كتابه اليزيدية عنيدما أشيار إىل الدقوريية قيال :مل
تكن هذه العشرية لتعرف قبالً بهذا االسم و املعروف أنها فخذ من "ايواتنة" وملا أفيل جنيم
ايواتنة أخذت تدعي نفسها بالدقورية ،وهي ليست من الدقورية وال الدقوريية منهيا ،وقيد
تسييكن مدينيية شنننطال ونفوسييها تنيياهز ( )300نسييمة ومهنييتهم الزراعيية وتربييية األغنييام
ومناسباتهم مع االيزيدية حسنة وكذلك مع بقية العشائر املسلمة واجملاورة هلم.
ولكن أقول بأن عالقاتهم ميع ايواتنية بطريقية املصياهرة فقيط بعيد أن التقييت بعيدة
أشخاص من هذه العشرية وشخصيات بيارزة مثيل املرحيوم إبيراهيم عزييز ميال ييونس وهيم
ليسوا خواتنة ويصيد هيذا الكاتيب بشيري سيعيد عبيدالرمحن وظهير مين بيني أبناءهيا رجيال
السياسة أمثال الشهيد "سامي حممود عبدالرمحن" و "كريم سنجاري" وأبناء هذه العشيرية
شجعان وكرمياء يقيرون الضييف ويكرميون النزييل ومين أفخاذهيا ميال خضير وفخيذ احملميد
وفخذ األمحد وفخذ اليوسف وفخذ اليونس وفخذ اليياس وفخيذ العبيدو .ومين ابيرز وجهياء
العشرية يف ذلك الوقت أمني عبدو وعزيز مال يونس.
الدوسكية يف شنطال:

( )1بشري سعيد عبدالرمحن ،بهدينان وعشائرها( ،دهوك ،)2006 :مطبعة خاني ،ص.464
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وكييان هنيياك مجاعيية يف شنننطال وبعييض القييرى ينسييبون أنفسييهم إىل عشييرية الدوسييكية
الكوردية املعروفة ومن أبرزهم بيت حسو محرا.
كيجلة :
عشرية كوردية سكنت منطقة شنطال منذ ما يقارب ( )400سنة وهناك عدة روايات
حول كيفية جميئهم إىل شنطال وأقربها إىل الواقيع هيي أن جيدهم األعليى (عليي كيجيل) قيد
جاء إىل شنطال وكان طفالً وقد احتضنته عشرية اهلبابات وبالذات كبريهم ،وقيد اعتنيى بيه
وأهتم برتبيته ومنحه حصة من أمالكه وأراضيه والزالوا حيتفظون بقسم كبري منها  ،ومن
ثم زوجوه وسكن مع عشرية اهلبابات.
أمييا أصييلهم فقييد اختلييف الييرواة فيييه ميينهم ميين نسييبهم إىل قبيليية كيجليية اليييت تسييكن
كوردستان تركيا ومنهم من نسبهم إىل العشائر الكورديية يف سيوريا وهنياك رأي مفياده عليى
أنهم من قبيلة اجلبور العربية ولكن املصكد إن جدهم األول كيان ييتكلم الكورديية وإال كييف
سكن شنطال بني العشائر االيزيدية يف ذلك الوقت .
وسكنت كيجلة منذ بدايتهم يف مدينية شننطال حييث تسيكن ميع عشيرية اهلبابيات ومين
جراء امتهانهم مهنة الزراعية والرعيي فقيد احنيدروا جنيوب شننطال وسيكنوا القيرى (محيي
وكرويف ورمبوسي واملواحل ثم قرية كانيا عبدي اليت مسييت باسيم أحيد أجيدادهم (عبيدي)
وسكن قسم منهم يف قرية خراب العجز التابعة إىل البعاج ومن أفخاذهيا آل عبيدي وآل قيرو
وآل عبداهلل كوور وآل علي قاسو ويرأسهم حسن يوسف(.)1
بشكان :
ال يوجد مصدر أكيد عن أصل العشرية ومن أين جاءوا حيث أن األمية اليت كانت تعم
منطقة شنطال حالت دون توثيق أي شيء من تلك احلقبة من الزمن هناك احتماالت كثرية
( )1لقاء مع حممد الياس عرب الكيجلي ،مواليد  1957يف شنطال يف .2011/9/11
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عن أصل البشيكان ومنهيا أن "سيليمان بشيك" اليذي يرجعيون إلييه كيل البشيكان يف منطقية
شنطال أما أنه كان قائداً ألحد اجلييور الييت كانيت موجيودة يف منطقية شننطال أو انيه كيان
مسصوالً إدارياً يف شنطال وعنيد خسيارة موقعيه التجيأ إىل عشيرية املهركيان السياكنني يف قريية
املهركان.
وعاشت العشائر الثالثة املهركان واهلسكان والبشكان حلفاً واحداً يف مهركان يف السراء
والضييراء وكييانوا يعتمييدون يف معيشييتهم علييى الفالحيية يف البسيياتني املوجييودة يف منطقييتهم
وكانوا يربون املاشية.
تول البشكان مع اهلسكان إىل منطقة "قرتاي(*)" وسكنوا فيها قرابية األربعيني عامياً
وبعد تلك الفرتة سكن البشكان يف منطقة باجسي وعمروا قرية باجسي وسيكنوا فيهيا فيرتة
طويلة بعدها تول قسم منهم إىل قرية همدان ليسكنوا مع اهلسكان.
بعييد فييرتة تييول البشييكان إىل ديلوخييان وثالثييات وبنييوا قييرييت ديلوخييان وثالثييات
والباقي سكنوا قرية منيلي وهناك فخذ من البشكان يسكنون يف قرية رمبوسي وسكن فخيذ
النعمان يف قضاء تلعفر وحلد اآلن.
ومن أفخاذهم آل حممود وآل بشار وفخذ آل نفسيكا وآل إبراهيم وآل محو وآل الياس
وآل بابنيييت وغريهييم وكانييت عالقيياتهم مييع بقييية العشييائر ال ييت تسييكن يف منطقيية شنننطال
عالقات طيبة ومتعايشني معهم بأمان وسالم وحمبة(.)1

ويقول الكاتب قاسم عطو اوصمان بأن عشرية بشكان هم بقايا العقيليني الذين حكموا
شنطال يف عام 1055م وكان والي شنطال (أبو رضا حممد العقيلي) ومين بعيده حكيم األميري
(قريش أبن بدران بن املقلد العقيلي) سنة 1127م وبهيذا حكيم العقيلييني مدينية شننطال
قرابة ( ) 72سنة وكما يقيول بيأن العقييلني هيم اليذين شييدوا امليزارات (سيت زينيب  -إميام
هارون  -بري زكر  -وجيودكى وييالدا) وبعيد سيقو العقيلييني حكيم شننطال دولية الزنكيية
االتابكية .
(*) قرتاي :منطقة تايد قرية همدان من اجلنوب
( )1مقابلة مع ياسني مسيب صاحل البشكاني ،مواليد  1956يف تل بنات .2011/5/22
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شيخلره :
يييدعي الييبعض بييأن هييذه العشييرية أح يد أفخيياذ عشييرية منييدكان ولكيين امل يصري صييديق
الدملوجي يقول يف كتابة اليزيدية بأنهم ليسوا مندكان وقد انضموا إلييهم وتيالفوا معهيم
وأصبحوا يعدون منهم .
وهم أكراد حيافظون على صالتهم وهلم جامع كبري يف قريتهم "القابوسيية" ومهنيتهم
الزراعة وتربية املاشية وأنهم وفدوا من تلعفر ويرأسهم بيجو قاسم(.)1

بيجو قاسم الشيخلري

جانقولي :

( )1الريكاني ،املصدر السابق،

ص.131-130
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وهي من العشائر الكوردية االصل جياءوا مين تركييا واسيتقروا يف تلعفير وقسيم مينهم
جاءوا اىل قرية كوجو بني عشرية املندكان ثم انتقلوا اىل شنطال واستقروا فيهيا ،كميا هنياك
قسم منهم يف البعاج ومن افخاذهيا آل عفير وآل عبيدي وآل رزو وآل خيدور وآل ميراد وآل
عباس وغريهم .
وهناك عشائر كوردية مسلمة وهيم آل حسيكي وآل شييخو واهلوراميان وغريهيم سيكنوا
منذ القدم يف قضاء شنطال
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الفصل الرابع
االوضاع االقتصادية
لشنطال خالل العهد امللكي
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االوضاع االقتصادية :
يف احلقيقة ليست هناك مصادر خمتصة تناولت مسألة النشا االقتصادي يف منطقة
شنننطال ،بييل هنيياك بعييض اإلشييارات السيييما يف كتييب الرحاليية األجانييب أو ميين السييالنامات
العثمانية اليت تناولت أوجه النشا االقتصادي يف املناطق الكوردية الواقعة ضمن سيطرتها
مبييا فيهييا املنيياطق اليييت يقطنهييا الكييورد االيزيييديون يف كوردسييتان اجلنوبييية ،باإلضييافة إىل
اإلشييارات الييواردة يف الكتييب اياصيية بااليزيييديني أيضيياً ،وحبسييب املصييادر فييأن النشيياطات
االقتصادية املزاولة يف مناطق االيزيديني تتشابه مع ما هو قائم يف بقية املناطق الكوردية.
بالنسبة إىل منطقة شنطال فأن الزراعة وتربيية احليوانيات كانيت النشيا االقتصيادي
الرئيسي للسكان منذ أقيدم العصيور وبشيهادة اجلغيرافيني وامليصرخني ،وقيد وهبيت املنطقية
موقعاً فرييداً  ،إذ امتلكيت مسياحات واسيعة مين السيهول وامليدرجات اجلبليية ايصيبة حبكيم
موقعها يف سفح جبل خصب وهو جبل شنطال ويف وسط برية واسعة ومتيزت شننطال أيضياً
برتبتهييا ايصييبة ومياههييا الغزيييرة وأراضيييها الزراعييية الواسييعة ،وجيياء يف دائييرة املعييارف
اإلسالمية عن شنطال بأنها خليقية أن تزدهير حبكيم موقعهيا اجلغيرايف املمتياز وقيامهيا عليى
منحدر خصب تيط به الصحراء وقد أخرجت أرضها مجيع أنواع الفاكهة ،ويشيري الرحالية
كييذلك إىل خصييوبة جبييل شنننطال ومالئمتييه لزراعيية خمتلييف أنييواع الفاكهيية سيييما أنييه غييين
بالعيون والينابيع ،يقول الرحالة "بدج" عن أجواء بلد شنطال أيام رحلته يف أول تسيعينات
القرن التاسع عشر بقوله "مظهر بليدة شننطال أو بليد شننطال عليى ميا يسيميها البليدانيون
العرب وشنطال مونق مجيل ذو رواء .
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ويف املنطقييييية الييييييت تكتنفهيييييا
بسيياتني عيين عييدة ،وعلييى حافيية
جمييرى امليياء املنحييدر ميين الييتالل
إليها قطع مزروعة كيبرية ،وهيذا
اجمليرى يصيب يف نهير الثرثيار يف
خامتيية املطيياف ،ويقييول الرحاليية
األمليياني أوبنهييايم واصييفاً جبييل
شنننطال "أمييا جبييل شنننطال هييذا
فهييييو طيييييب مكييييال باألشييييجار
املختلفيية ميين السيينديان والييبطم
وما شاكل" وكان أهالي القيرى يف
منطقيية شنننطال يزرعييون حوهلييا
فالح ايزيدي من شنگال عام 1948

أشييجار الييتني والزيتييون وغريهييا
ويييذكر الكرملييي بأنييه يكثيير يف
جبيييل شننننطال أشيييجار البليييو

واللوز واحلبة ايضراء وغريها وهم يزرعون احملاصيل يف السهول كذلك.
ويف سييالنامات والييية املوصييل العثمانييية معلومييات جيييدة عيين احلييياة االقتصييادية يف
منطقة شنطال والسيما ما يتعلق باإلنتياج الزراعيي حييث تيذكر أن هيواءه يف غايية اللطياف
وأراضيه خصبة كثرية اإلنبات ،وكما أشارت سالنامة واليية املوصيل لسينة1894م إىل وجيود
حييوالي ( )400عييني ميياء يف منطقيية شنننطال( )1ومنهييا عييني شييبابيط وعييني حصييان وعييني
بريخايى وعني بارا وعني اسكينية وعيني جدالية وصيوالغ وغيري ذليك ،كميا كيان املزارعيون
يعتمدون على مياه األمطار أيضاً والسيما يف فصل الشتاء وفضالً عن مياه العيون والينيابيع

( )1عدنان زيان فرحان ،املصدر السابق.
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واألمطار اعتمد سكان شنطال على مياه الكهاريز يف زراعتهم كذلك ،واشتهرت شنطال بكثيرة
كهاريزها ،وذلك بسبب وفرة املياه اجلوفية املوجودة يف أسفل جبل شنطال.
إن هذه املميزات الطبيعية اليت يتميز بهيا منطقية شننطال مين حييث وفيرة الثيروة املائيية
جعلتها صاحلة لزراعة خمتلف أنواع احملاصييل الزراعيية ،وسياهمت بيدور فعيال يف إنعيار احليياة
االقتصادية منها يف خمتلف اجملاالت ،وقد ذكرت سالنامة املوصل لسينة 1894م وجيود ()2300
بستان و ( )22821مزرعة و ( )11مرعى فضيالً عين ( )26مطحنية ،وقيد أشيارت السيالنامات
وقاموس اإلعالم لشمس الدين سامي إىل أهم احملاصيل الزراعية املنتجة يف منطقة شنطال وهيي:
احلنطة والشعري ،العيدس ،احلميت ،السيماق ،السمسيم ،القطين ،اليرز ،امليار ،اليذرة ،التبيغ وفواكيه
عديدة أهمها اليتني اليذي اشيتهرت بيه شننطال ،العنيب ،التيوت ،التفياح ،الرميان ،اجليوز ،األجياص،
ايوي ،املشمش باإلضافة إىل البلو والزيتون وتعترب فاكهة التني من أبرز املنتوجيات يف منطقية
شنطال وتتميز باجلودة واللذة وحلو امليذاق والنفيع ،وتشيتهر عيدة قيرى يف زراعية اليتني السييما
قرية بردحلي و تينهيا مين أشيهر األنيواع املعروفية يف اجلبيل( ،)1باإلضيافة إىل تيني قيرييت راشيد

وكرسي ذات اجلودة العالية وكذلك أجاص "هنجاص" جبل عليدينا .ويقيول الرحالية أبيو طاليب
خان عن فواكه شنطال مل أر أجاصاً يساويه يف كرب احلجم ولذة الطعم .وقد أشار الرحالية الرتكيي
أوليييا جليييب إىل منتوجييات وفواكييه شنننطال املشييهورة فيييذكر أن خبييزهم هييو ميين حبييوب الييذرة
البيضاء ،وينتجون عسالً يف غاية البياض ولذة الطعم وليديهم أشيجار كيثرية مين اجليوز والكيروم
والتني.
كان الكورد االيزيديني يف شنطال إىل جانب الزراعة ميتهنون كذلك تربية املاشيية ،وكانيت
جمموعة عشائر ايوركان القاطنة يف اجلهات الشمالية والغربية من جبل شنطال فيتت برتبيية
املاشية وكانت عشرية السموقة متلك مواشي كثرية وكذلك املنيدكان ،وأيضياً عشيرية اهلسيكان الييت
كانت تعيش حياة البداوة وترحل بأغنامها الكثرية يف موسم الشيتاء والربييع إىل أراضيي اجلزييرة
وذلك للرعي ،ويتبني من عمليات السلب والنهب اليت رافقت احلمالت العسيكرية العثمانيية عليى
( )1عدنان زيان فرحان ،املصدر السابق ،ص.187
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االيزيدية يف شنطال مدى ضخامة الثروة احليوانية يف منطقية شننطال ويتيبني أيضياً أنهيم كيانوا
ميتلكون أنواع خمتلفة مين املاشيية وتدييدًا األغنيام الييت عرفيت بأعيدادها اهلائلية باإلضيافة إىل
املاعز واألبقار واجلمال وايييول والبغيال واحلميري وغريهيا .وحبسيب ميا جياء يف سيالنامات واليية
املوصل العثمانية فأن أغنام شنطال كانت مشهورة بأنها تلد مرتني يف أكثر السنوات.
لقد كان أبرز أوجه السياسة العثمانية واحلكومات العراقية جتاه الكيورد االيزييديني
توجيييه احلمييالت العسييكرية املتكييررة ضييدهم ،لييذلك أمتييد تييأثري هييذه السياسيية علييى كافيية
النواحي املتعلقة بأوضاعهم  ،فباإلضافة إىل ايسائر البشرية واآلثيار االجتماعيية والنفسيية
السيئة اليت تركتها ،فان األوضاع االقتصادية هلذه الطائفة الكوردية باتت يف حالة يرثى هليا
نتيجة للسياسات التدمريية للدولة العثمانية حكومية وسيلطات ،فأغليب احلميالت العثمانيية
كان يرافقها فضالً عن القتل والتنكيل بالكورد االيزيديني ،عمليات السيلب والنهيب وتيدمري
القرى واحلقول واملزارع وحرقها بشكل منظم.
مل تكن السلطات العثمانية وحدها تقوم بعمليات السلب والنهب ضد الكورد االيزيديني بيل
أن بعض العشائر العربية اجملاورة أيضاً كانت تغزو مناطقهم واالستيالء على ممتلكياتهم وبيدعم
ميين السييلطات العثمانييية ويف سيينة 1801م قييام رئيييس عشييرية طييي حممييد بيين رفيياعي الطييائي
بيياهلجوم علييى االيزيدييية وقييد تكبييد الكييورد االيزيييديني خسييائر اقتصييادية كييبرية جييراء هييذه
السياسات الع ثمانية ،كميا كانيت عشيرية مشير اجلربيا تفيرض األتياوة عليى ايزيديية شننطال ،لكين
االيزيدية رفضوا ذلك وكان الطرفان يف صراع دائيم مين أجيل السييطرة عليى منطقية شننطال إذ
اسييتطاعت عشييرية مشيير اجلربييا أن تفييرض سيييطرتها علييى عشييائر املنطقيية منييذ سيينة 1803م
باستثناء ايزيدية شنگال فأنها مل ت ستطيع اليتحكم بهيم ألنهيم كيانوا ميتلكيون القيوة للتصيدي
لذلك(.)1
أما العامل اآلخر املرتبط بالناحية االقتصادية وألجله كانت السلطات العثمانيية تشين
احلمييالت ضييد الكييورد االيزيييديني ،فهييو اتهييامهم بييالتخلف عيين دفييع الضييرائب وااللتزامييات

( )1عدنان زيان فرحان ،املصدر السابق ،ص.187
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احلكومية .ومن جراء ذليك وجيه العثميانيون محيالت تليو احلملية بسيلب ونهيب ممتلكياتهم
واستبعاد النساء واألطفال وقطع رؤوس الرجال.

العالقات االقتصادية مع املناطق اجملاورة
التجارة :
لقد كان الكورد يف شننطال مشيهورين يف عيدة منتوجيات وتصيديرها إىل املنياطق وامليدن

اجملاورة( )1وتعد شنطال من أبرز املراكز التجارية الواقعة غرب نهر دجلة واليت هليا عالقيات
مميزة مع املوصل وينظم شنطال سوق ًا فييه عيدد مين ايانيات واحلماميات واملقياهي وييذكر
شاهد عيان بأن شنطال خالل فرتة ما بني احلربني العامليتني ( )1939 -1919كانت توي
سوقاً عامراً يتقامسه كل من املسيحيني واملسلمني ومعظم املسلمني من أهالي املوصل اليذين
كانوا يتولون زمام التجارة يف شنطال ،أما املسيحيني فكانوا أغلبهم ميتهنون حرفية الصيياغة
والنجارة واحلدادة وعمل الكجايات "الكجية  -جيية" فيميا عيدا مهنية الصيفارين والقصيابني
اليت كان يتوالها املسلمون ،كما كيان شننطال مبثابية مسيتودعٍ وافيرٍ إلنتياج احلبيوب وميوطنٍ
ميتلك عدد من قطعان األغنام تعطى الرعاة من االيزيدية أو العرب الرحل ألغراض الرعي
واملتاجرة .وبعد تسيوية احليدود العراقيية  -السيورية عيام 1932م قاميت احلكومية بيربط
امتدادات شنطال بأم ذيبان وهي قرية حدودية تبعد مبسافة حوالي ( )40كيلو ميرت غربيي
شنطال لتكون مركزاً جتارياً مهماً ترتبط خالهلا بثالثة مدن جتارية سيورية حدوديية مثيل
ديرالزور وقامشلو وحسكة(.)2

ص.212-187

( )1عدنان زيان فرحان ،املصدر السابق،
( )2النحاس ،املصدر السابق ،ص.45-44
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وازدادت أهمية شنطال من الناحيية التجاريية ،بعيدما قيررت احلكومية امللكيية يف كيانون

الثيياني عييام  1954بإلغيياء مركييز الكمييارك يف عييني غييزال( ،)3الييذي ألغييي بس يبب املتاعييب
واملصاريف اليت يتكبدها التجار العراقيني ممن يستوردون سلعاً وبضائع سورية عين طرييق
ديرالزور وتعيني مدينة "شنطال" بدالً عنها لتسهيل سبل املتاجرة مع سوريا وقيد نشيطت
احلركة التجاريية وأصيبحت شننطال مركيزاً جتاريياً مهمياً ،وغيدت مجييع البضيائع املسيتوردة

للعراق من سوريا وتركيا متر بطريق خمفر بئر عقلة وشنطال( .)1فيذكر أحد الرحالة أنهم
كانوا جيففون التني ويبيعونه يف أسواق مريدين الرتكية واملوصل وبغداد.
وجاء يف إحيدى املصيادر أيضياً أن الزبييب املنيتم يف جبيل شننطال تصيل جتارتيه حتيى
بغداد والبصرة واإلحساء؟ وأن أنتياجه م مليادة احلريير اييام هيو مين الكثيرة حتيى أن أنتياج
مريدين للحرير يعتمد بشكل رئيسي على احلرير ايام املنتم بكثرة يف جبل شنطال ،وكانت
شنننطال تصييدر أيض ي ًا أنتاجهييا ميين القطيين إىل مدينيية املوصييل اليييت اعتمييدت عليييه يف أنتيياج
منسوجاتها القطنية ،ويذكر إمساعيل بك جول أن اإلغيارة والغيزو كانيت عيادة عشيائرية يف
منطقة جبيل شننطال  ،وييذكر باحيث آخير أن سيبب شييوع عملييات السيلب والنهيب يف هيذه
املنطقة هو سبب الصراع بني العشائر وأيضاً حبكم موقع شنطال اجلغرايف فقد جيرت العيادة
أن تشيهد مجييع الطييرق التجاريية حييوادث النهيب والسييلب ،وهنياك ميين يشيري إىل أن ظييروف
الكوارث واإلبادة أدت إىل تول األرياف إىل مساحات شاسيعة مين الفقير واليبوسية وأراضيي ال
تزرع فكثرت بذلك حياالت السيلب والنهيب واهلجيوم عليى القوافيل أوالً وعليى مراكيز الرعياة
الزراعية ثانياً.
الزراعة :

ص.172

( )3الطائي ،املصدر السابق،
( )1النحاس ،املصدر السابق ،ص.45
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ذكرنييا سييابقاً أهمييية منطقيية شنننطال ميين الناحييية الزراعييية منييذ األزمنيية القدمييية
امتالكهييا مجيييع املقومييات الالزميية للزراعيية الناجحيية ومتتيياز تربتهييا خبصييوبتها وبأنهييا ميين
أخصييب الييرتب يف العييراق ،وعرفييت شنننطال بكثييرة وجييود مسيياحات الزراعييية يف سييهوهلا ويف
املدرجات اليت نظمت يف حوايف املقدمات اجلبلية إىل جانب توفر املياه الكافية لريهيا .إضيافة
إىل إن بعض أراضيها معتمدة على األمطار وخاصة حماصيل احلنطية والشيعري بصيورة عامية
والقطن واليرز والعيدس وامليار عليى نطياق ضييق ،إضيافة إىل زراعية التبيغ يف قيرى ناحيية
الشمال "كرسي" اجلبلية وكان التني من أبرز منتجاتها وهو التني الذي يطلق عليها األهالي
ب "تييني بردحلييي" الييذي جيفييف ويسييلك خبيييو طويليية علييى شييكل قالئييد .أمييا تربييية
احليوانات خاصة األغنيام واملياعز فهيي مكملية للزراعية وتشيتهر املنطقية برتبيية احليوانيات
بسييبب وجييود املراعييي إذ أن تربييية احليوانييات جتسييد النشييا االقتصييادي الرئيسييي لسييكان
املنطقة( .)1وكذلك تربية النحل وبرزت يف أنتياج السيمن واجلليود واألصيواف وتصيديرها إىل
املوصل(.)2
احلرف اليدوية :
كانييت الصييناعة يف منطقيية شنننطال حرفييية وذات أهمييية قياس ياً إىل مسييتوى املنيياطق
احمليطة بهيا وكانيت مين أهمهيا الصيناعات النحاسيية والربونزيية الييت تطيورت إىل درجية يف
وقتهييا وإتقانهييا وممييا سيياعد علييى ذلييك وجييود النحيياس يف ايييابور وتشييجيع األتابكيية للفيين
والصناعة.
كما عرفت شنطال أيضاً صناعة األواني الفضية والزجاجية وكذلك الصيناعات ايشيبية
وخاصة األواني اليت كانت تف فيه املشروبات مثل عصري قصب السكر والعسل واسيتخدم
أيضاً الفن بنوعية العادي واملزجم يف صناعة األواني املنزلية مثيل اجليرار .وعرفيت شننطال
ص.47-46

( )1بيان حممد سعيد ،املصدر السابق،
( )2جرجيس ،املصدر السابق ،ص.141
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أيض ًا صناعة أخرى وهي املعيدات واألدوات الزراعيية أميا صيناعة النسييم فقيد كانيت ضيمن
إقليييم اجلزيييرة الييذي شييهد نهضيية كييبرية يف صييناعة النسيييم وقييد اشييتهرت شنننطال أيض يياً

بالصناعات اليدوية البيئية( .)3وكما أشار الباحث محيد املطبعي يف كتابه "رحليت إىل مشال
العراق" حيث أن الشنطاليوش هلم ميل إىل الصناعات احمللية ،وأكثر هذه الصناعات بيئيية أي
"ما تنتجه البيئية" وميا تفرضيه ظيروف البيئية ،وييزاول احلرفييون صيناعاتهم يف البييوت
اعتمادًا على أنتاج األسرة ،والصيناعة الييت شيهرت يف هيذه املنطقية وهيي كيبس اليتني ومين
الصناعات األخرى حياكة القمصان خاصة (شاليه أو شالك) املصنوعة مين الصيوف وحياكية
الفراوي وحياكة بيوت الشيعر "ايييام" ومين الصيناعات األخيرى السيجاد احملليي "البسيط"
املزخيرف بالشيعر والصيوف عليى هيئية شراشيف وعقيد ملونية .وتيدثت بعيض املصيادر أن
شننطال يف عقييد العشيرينات هلييا حرفية يتفييرد بهييا أهليها وهييي تذيية اييييول "صييولبند"
وعمال مهرة يف الصفارة وكذلك اشتهر بصناعة الفحم.
أما فيما يتعلق بالثروة املعدنية فقد عرف عن جبيل شننطال جيولوجيياً أنيه يتكيون
من كاربونات الكلس وهيي مين الطبقيات القدميية املعروفية وصيخور هيذه الطبقيات فتليف
جيولوجياً عن صخور الطبقات املكونة للجبال املمتدة من بنجوين إىل العمادية.
وكما إن املنطقة تشتهر بوجود بعض ايامات واملعادن لكن أغلبها غيري مسيتغلة بينهيا
املرمر والرخام  ،وكذلك تتواجد خامات املنكنايت "احلديد" يف املنطقة لكنها غري مستثمرة
كما تتواجد يف جوف املنطقية كمييات مين خاميات الينفط والغياز الطبيعيي يف حقيل ساسيان
الواقع مشال شنطال إىل جانب حقول أخرى تقع يف جنيوب خمييم "نويكية" والييت تعيد مين
النوعيات اجليدة(.)1

ص.49-48

( )3بيان حممد سعيد ،املصدر السابق،
( )1بيان حممد سعيد ،املصدر السابق ،ص.51
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املالحق
الصور والوثائق
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ال من اطروحة سنجار خالل العهد امللكي للباحث حممود شيخ سني
نق ً
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احد ازقة شنطال

224

شنگال خالل العهد امللكي

صورة لشنطال 1934/8/30

شيخ سعيد خضر مع احد املصرخني يف عني قرية بارا يف ايمسينيات
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دير عاص يف نيسان 1911

قرية كورا مسوقى مبيناً فيها .طرى حممكا وملى دكى
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قائمة املصادر و املراجع
 - 1االمحد ،سيامي سيعيد ،اليزيديية أحيواهلم ومعتقيداتهم ،جيي ،1مطبعية جامعية بغيداد (بغيداد:
.)1971
 - 2امحد ،إبراهيم خليل ومحيدي ،جعفر عباس ،تاريخ العراق املعاصر (املوصل.)1989 :
 - 3البدليسييي ،شييرفخان ،الشييرفنامة يف تيياريخ الييدول واإلمييارات الكردييية مطبعيية النجيياح (بغييداد:
.)1953
 - 4التلعفيري ،قحطيان امحييد عبيور ،ثييورة تلعفير  1920واحلركييات الوطنيية األخييرى يف
منطقة اجلزيرة ،مطبعة األزهر (بغداد.)1969 :
 -5اجلندي ،حممود ،ماهي اليزيدية ومن هم اليزيدية ،مطبعة التضامن( ،بغداد.)1976 :
 - 6جول ،إمساعييل ،اليزيديية قيدمياً وحيديثاً ،تقييق قسيطنطني زرييق ،املطبعية األمريكانيية (بيريوت:
.)1934
 - 7جرجيس ،عبداجلبار حممد ،دليل املوصل العام (املوصل.)1975 :
 - 8احلسين ،عبدالرزاق ،تاريخ الوزارات العراقية ،جي،4

( 5بريوت.)1978 :

 - 9احلسين ،عبدالرزاق ،تاريخ العراق السياسي احلديث ،جي( 2 ،3صيدا.)1949 :
 - 10احلسين ،عبدالرزاق ،العراق قدمياً وحديثاً( 7 ،بغداد.)1982 :
 - 11حبيب ،جورج ،اليزيدية بقايا دين قديم ،مطبعة املعارف (بغداد.)1978 :
 - 12الدملوجي ،صديق ،اليزيدية ،مطبعة االتاد( ،املوصل.)1949 :
 - 13سليمان ،خضر ،كوندياتى ،مطبعة احلوادث (بغداد.)1985 :
 - 14العاني ،خالد عبد املنعم ،موسوعة العراق احلديث( 1 ،بغداد.)1977 :
 - 15العزاوي ،عباس ،تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم ،مطبعة بغداد (بغداد.)1935 :
 - 16العامري ،ثامر عبداحلسن ،موسوعة العشائر العراقية ،جي( 1 ،6بغداد.)1993 :
 -17عبود ،زهري كاظم ،حملات عن اليزيدية ،مطبعة العاني (بغداد.)1944 :
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 -18القيسييي ،سييامي عبييداحلاف  ،ياسييني اهلييامشي ودوره يف السياسيية العراقييية ( ،)1936 -1922جييي2
(بغداد.)1975 :
 -19املطبعي ،محيد ،رحليت إىل مشال العراق ،مطبعة األديب (بغداد.)1986 :
 -20وهييب ،حممييد يييونس السيييد عبييداهلل ،تيياريخ تلعفيير قييدمي ًا وحييديثاً ،جييي( 1املوصييل:
.)1967
 - 21وهب ،حممد يونس السيد عبداهلل ،أهمية تلعفر يف ثورة العراق الكيربى عيام ( 1 ،1920املوصيل:
.)1967
 - 22التوجني ،حممد ،اليزيديون ،واقعهم ،تارخيهم ،معتقداتهم( 1 ،بريوت.)1999 :
 - 23مال خليل ،امحد ،من أذربيجان إىل اللش ،تقيق خليل جندي( ،دهوك.)2006 :
 - 24عبدالرمحن ،بشري سعيد ،بهدينان وعشائرها دراسة تارخيية( 1 ،دهوك.)2006 :
 - 25فرحان ،عدنان زيان ومشو ،قادر سليم ،مأساة االيزيديني الفرمانيات ومحيالت اإلبيادة
ضد الكورد االيزيديني عرب التاريخ (دهوك.)2009 :
 - 26كَييوران ،خسييرو ،ترمجيية حييازم هاجيياني ،الكييورد يف حمافظيية املوصييل( ،1 ،اربيييل:
.)2006
 - 27جليب ،أولييا ،ترمجية رشييد فنيدي ،رحلية أولييا جلييب يف كوردسيتان عيام 1065هيي-
1655م( 1 ،اربيل .)2008:
 - 28فرحان ،دلشياد نعميان ،مراجعية وتقيديم اليدكتور عبيدالفتاح عليي البوتياني ،معانياة
الكورد االيزيديني يف ظل احلكومات العراقية ( 1 ،2003-1921دهوك.)2008 :
 - 29أبونا ،األب ألبري ،فيشخابور( ،بغداد.)2004 :
 - 30حممد سعيد ،بيان ،سياسة التعريب يف قضاء شنطال (دهوك.)2010 :
 - 31فرحان ،عدنان زيان ،الكورد االيزيديون يف إقليم كوردستان (السليمانية.)2004 :
 - 32كييورن ،ديفيييد ،ترمجيية سيييلفان سييايدو ،الييرجالن اللّييذيا أحلييق الكييرد بييالعراق1 ،
(.)2007
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 - 33رديين ،وصفي حسن ،شنطال كوردياتى ..ترحيل وتعريب( ،اربيل.)2006 :
 - 34كَيست ،جون س ،ترمجة عمياد مجييل ميزوري ،احليياة بيني الكيرد ..تياريخ االيزييديني ( 1اربييل:
.)2005
 - 35حبيب ،كاظم ،االيزيدية ديانة تقاوم نوائب الزميان،

(لنيدن - 40 .)2003 :جملية

اللش (العدد ( ،)6دهوك.)1996 :
 - 36ئيزدياتي ،وانه بص قوتابيني ئيزديان( ،دهوك.)2003 :
 - 37تاريخ الدولتني الساسانية والبيزنطية ،كتاب منهجي يف كلية اآلداب قسم التاريخ.
 -38علي شاكر علي ،تاريخ العراقي يف العهيد العثمياني ( )1750-1638دراسية يف االحيوال
السياسية1985. ،1 ،
 -39عبود ،زهري كياظم ،التنقييب يف التياريخ االيزييدي القيديم ،مطبعية حياجي هاشيم،

(دهيوك:

.)2006
 -40اهلسيينياني ،موسييى مصييطفى ،سيينجار ،دراسيية يف تارخيهييا السياسييي واحلضيياري ()1261 -1127م،
(دهوك.)2005 :
 -41الزبيدي ،ليث عبداحلسن ،ثورة  14متوز  1958يف العراق ،مطبعية اليقظية العربيية،
.2
الرسائل اجلامعية :
 - 1الطائي ،ذنون يونس حسني ،األوضياع اإلداريية يف املوصيل خيالل العهيد امللكيي (-1921
 ،)1958رسالة دكتوراه (املوصل.)1988 :
 - 2نذير ،عدنان سامي ،دور نواب املوصل يف الربملان العراقي  ،1958 -1925رسيالة دكتيوراه (املوصيل:
.)1993
 - 3النحاس ،زهري علي ،تاريخ النشا التجاري يف املوصل بني احليربني العيامليتني (-1919
 ،)1939رسالة دكتوراه (املوصل.)1995 :
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 - 4الريكاني ،حممود شييخ سيني حسيو ،سينجار خيالل العهيد امللكيي  ،1958-1921رسيالة
ماجستري غري منشورة ،جامعة املوصل . 2007
اجملالت :
 - 1جملة اللش (العدد ( ،)7دهوك.)1997 :
 - 3جملة اللش (العدد ( ،)13دهوك.)2000 :
 - 3جملة اللش (العدد ( ،)15دهوك.)2001 :
 - 4جملة اللش (العدد ( ،)17دهوك.)2002 :
 - 5جملة اللش (العدد ( ،)21دهوك.)2004 :
 - 6جملة اللش (العدد ( ،)22دهوك.)2005 :
 - 7جملة اللش (العدد ( ،)24دهوك.)2006 :
 - 8جملة اللش (العدد ( ،)26دهوك.)2007 :
 - 9جملة اللش (العدد ( ،)27دهوك.)2007 :
 - 10جملة اللش (العدد ( ،)29دهوك.)2009 :
 - 11جملة اللش (العدد ( ،)31دهوك.)2010 :
 - 12جملة اللش (العددان ( ،)33 ،32دهوك.)2011 :
 - 13جملة ريكا زانست ،تربية شنطال للدراسة الكوردية العدد ( )3عام . 2010
 - 14جمليية رونيياهي شنننطال ،مركييز روذ زردش يت الثقييايف واالجتميياعي يف شنننطال (شنننطال:
.)2010
 - 15جملة الرتاث الشعيب ،العددان الثاني والثالث ،السنة السادسة.1975 ،
املقابالت الشخصية
 - 1مقابلة مع شفان شيخ خلف (مواليد  )1929يف  ،2000/12/10يف كوهبل  /شنطال.
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 - 2مقابلة مع حمما عفدو خضر اهلبابات (مواليد  )1910يف  2000/3/30يف شنطال.
 - 3مقابلية مييع محييد عيييدو محيو شييرو (مواليييد  )1946يف  2000/12/20يف كَرعزييير،
شنطال.
 - 4مقابلة مع عفدي مراد يوسف (مواليد  )1916يف  2000/3/9يف قرية كرسي بقضاء شنطال.
 - 5مقابليية مييع الييياس عبييد األحييد هنييدو املسيييحي (مواليييد  )1927يف  2000/3/30يف
شنطال.
 - 6مقابلة مع الفقري سبيل جندو مريزو (مواليد  )1917يف  2000/4/6يف جممع زورئافا.
 - 7مقابلة مع سعدون حمما بركات (مواليد  )1927يف  2000/3/30يف جممع خانصور.
 - 8مقابليية مييع علييي إبييراهيم خليييل عجييو (مواليييد  )1934يف  2001/3/20يف قرييية
خانصور.
 - 9مقابلة شخصية مع درويش حجي سلو البعشيقي (موالييد  )1929يف 2000/12/10
يف جممع خانصور يف شنطال.
 - 10مقابلة مع قطو حسني مطو اهلسكاني مواليد  1927يف  2011/5/6يف سنوني.
 - 11مقابلة مع قاسم خدر صاحلوك يف قزلكند يف .2011/2/5
 - 12مقابلة مع مسري عبداهلل مراد مواليد  1927يف قرية خانصور 2011./4/27
 - 13مقابلة مع اليياس ناسيو جليو ،خمتيار عشيرية شيركان موالييد  1953يف  2011/4/27يف
خانصور.
 - 14مقابلييية ميييع خليييف عبيييداهلل امحيييد جليييو مييين وجهييياء شيييركان موالييييد  1949يف
2011./4/27
 - 15مقابلة مع خضر مشو اوسو ،من وجهياء شيركان موالييد عيام  1952يف  2011/4/27يف
خانصور.
 - 16شجرة العائلة اليت يرويها املرحوم خضر حسني مطو.
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 - 17مقابلة شخصية مع محيد محا قاسيكي مين وجهياء عشيرية هبابيات يف شننطال موالييد  1943يف
.2011/5/1
 - 18مقابلييية ميييع اليييياس قاسيييم خليييف مريخيييان ،موالييييد  1952يف جمميييع بيييورك يف
2011./6/13
 - 19مقابليييية مييييع خلييييف قاسييييم خلييييف مريخييييان مواليييييد  1946يف جممييييع بييييورك يف
2011./6/13
 - 20مقابلة مع الياس عمر حسني خليل مواليد  1945يف جممع بورك يف 2011./6/13
 - 21لقاء مع حسن علي حيدر ،خمتار قرية خراب بازار يف شنطال 2011./5/7
 - 22مقابلة مع العقيد سليمان درويش جدعان يف شنطال . 2011/2/13
 - 23مقابليية مييع خديييدا حممييود منييدو احلليقييي ،خمتييار آل حييولكي مواليييد  1952يف خانصييور
. 2011/2/15
 - 24مقابليية مييع نييايف جييردو إبييراهيم املوسيياني ،خمتييار حليقييي مواليييد  1930يف خانصييور
.2011/2/15
 - 25مقابلييية ميييع كييييت إبيييراهيم قاسيييم موسيييى اجلفيييري ،موالييييد  1953يف خانصيييور
.2011/3/14
 - 26مقابليية مييع إبييراهيم عيييدو سييليمان الونييد ميين وجهيياء عشييرية جننةلنا يف شنننطال
2011./1/9
 - 27مقابلة مع قاسم عطو أوصمان مواليد  1948يف سنوني 2011./5/1
 - 28مقابلة مع صاحل سفر زلفو اجللكي ،مواليد  1927يف تل عزير 2011./2/22
 - 29مقابلة مع ياسني مسيب صاحل البشكاني ،تل بنات يف 2011./5/25
 - 30مقابلة مع حجي بابري خديدا علي املهركاني يف .2011/3/15
 - 31مقابلة مع مشو خلف تعلو اجلفري مواليد  1954يف 2011./6/5
 - 32مقابلة مع بكر خلف مريو حمكي مواليد  1945يف  2011/7/11يف خانصور.
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 - 33مقابلة مع كريم خديدا خفشكي مواليد  1927يف خانصور يف .2011/7/11
 - 34مقابلة مع عرب دربو إبراهيم مواليد  1942يف خانصور يف 2011./7/11
 - 35مقابلييية ميييع خدييييدا ميييراد بركيييات (خدييييدا زريفيييي) موالييييد  1917يف خانصيييور
2011./7/9
 - 36مقابلة مع سليمان علي الرشكاني يف جممع كوهبل 2011./7/9
 - 37مقابلة مع بابري صفوك قولو مواليد  1952يف كوهبل يف 2011./6/17
 - 38مقابلة مع خريو صاحل جروت مواليد  1954يف جممع زورئافا يف 2011./6/17
 - 39مقابلة مع إبراهيم قاسم مطو مواليد  1965يف خانصور .2011/7/11
 - 40مقابلة مع فرحان حممود حسنوك مواليد  1930يف  2011/7/16يف خانصور.
 - 41مقابلة مع خديدا مراد مشو املسقوري مواليد  1953يف دهوال يف 2011./7/22
 - 42مقابلييية ميييع حجيييي مكيييي  ،حفييييد صيييفوك دومبليييي موالييييد  1968يف دهيييوال يف
2011./7/22
 - 43مقابلة مع خلف علي صيفوك حفييد حمميود الرفياعي القريانيي يف جمميع سييبا شييخ
خدرى يف 2011./6/3
 - 44مقابلة مع خديدا مراد براهيم احلليقي  /خانصور.
 - 45مقابلة مع قاسم حجي محد تعلو الكوركوركي  /يف جممع دكوري.
 - 46مقابلة مع خلف هفند شيبو الكوركوركي  /جممع بورك.
 - 47مقابلة مع ناصر باشا شيخ خلف  /يف جممع كوهبل.
 - 48مقابلة مع الياس حجي بركات  /يف جممع كوهبل.
 - 49مقابلة مع خليل مراد بركات  /يف جممع كوهبل.
 - 50مقابلة مع جالل معمي دقو  /يف شنطال.
 - 51مقابلة مع دخيل حسن مسو فامتى  /يف جممع كَرعزير.
 -52مقابلة سعيد ملحم محو السموقي يف جممع دووكرى.
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 -53مقابلة مع مشكو مراد فاطمكة مواليد  1912يف خانصور.
 -54مقابلة مع الفقري خدر بركات كسيو ،عيامل ديين ايزييدي :موالييد  1922يف قريية كير
شريين.
 -55مقابلة مع علي ابراهيم عاصي الباشوك يف شنطال.
 -56مقابلة مع رشو جوكو سنجار مواليد  1926يف كرسي.
 - 57مقابلة مع جردو حجي سنجار مواليد  1933يف جممع بورك.
 - 58مقابلة مع عزير عزير شيبو يف بورك.
 -59مقابلة مع نواف الياس حفيد بدل جبور الباباواتي ،شنطال 2011./7/18
 -60مقابلة مع حممد الياس عرب الكيجلي يف شنطال.
 -61مقالة من مجيل جيلكي على لسان ججون درباس عفدو احاديث غري منشورة.
 -62مقابلة مع قاسم دهار خالني مواليد  1917يف طر عزير.
 -63مقابلة مع قاسم اوصمان حسنوك ،مواليد  1907يف خانصور.

نشاطات وفعاليات املركز
اصدارات ومنشورات املركز :
أوال"  :سلسلة دراسات ومواضيع كوردية
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 -1جان برتولينو (صحفي فرنسي) الكورد :موطنهم ،تارخيهم ،وقائدهم املوعود الذي متناه
الشاعر امحدى خياني ،اعيداد وتقيديم مجييل حمميد مصيطفى (ليواء عسيكري متقاعيد)،
(دهوك.)2007 ،
 -2عبيدالفتاح عليي البوتياني (اليدكتور) ،موقييف االحيزاب السياسيية العراقيية مين القضييية
الكوردية ( ،1970-1946دهوك.)2007 ،
 -3ط .ث اكواننف (هاكواينناش) ،النننورد الطننوراش ،ترمج يه عيين الفارسييية ،نننزار ويننول طننول،،
تقديم ومراجعة ،عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)( ،دهوك.)2007 ،
 -4تسييني ابييراهيم دوسييكي (اعييداد وتقييديم) ،ذ ايَشننةنطيَن اةخشننانا كننوردي خةلي ننة
يووس َى بايةزيدى ( 1968-1885دهؤك.)2007 ،
 -5أديب معوض (الدكتور) ،يف سبيل العروبة القضية الكوردية بني االمس والييوم ،تقيديم،
عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)( ،دهوك.)2008 ،
 -6رجائي فايد ،توالت الشخصية الكوردية حنو احلداثة دراسة ميدانية ،مراجعة وتقديم،
عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)( ،دهوك.)2008 ،
 -7بيرت جي .المربت ،الواليات املتحدة والكورد دراسة حاالت عن تعهيدات الوالييات املتحيدة،
تقيديم ومراجعية ،عبيدالفتاح عليي البوتيياني (اليدكتور) ،ترمجيه عين االنكليزيية ،مركييز
الدراسات الكوردية وحف الوثائق/جامعة دهوك( ،دهوك.)2008 ،
 -8دك ور ئةمري حوسيَن خوجنى ،شاه ئيسواعي صنةفةوى و دامةزرانندنا دةولنة ا صنةفةوى،
وةرطيَرانا ذ زمانىَ فارسى :نزار ئةيول طوىل ،ضااوانا زاننويا دهؤك( ،دهوك.)2008 ،
 -9وهرام برتوسيان ،سياسة تركيا جتاه كوردستان العراق وامريكيا  ،2003-1991ترمجيه
عن الفارسية :نزار ايوب طول ،،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2008 ،
 -10علي اجلزيري ،دور االنتلجنسيا الكردية يف احلياة السياسية [املثقفيون الكيرد يف سيوريا
امنوذجاً] ،مطبعة جامعة دهصك( ،دهوك.)2008 ،
 -11أديب معوعض ،االكراد يف لبنان وسوريا ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2008 ،
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 -12دلشاد نعميان فرحيان ،معانياة الكيورد االيزييديني يف ظيل احلكوميات العراقيية -1921
 ،2003دراسة يف خطط ووسائل ترحييل وتهجيري وتعرييب االيزييديني ،مطبعية جامعية
دهوك( ،دهوك.)2008 ،
 -13ويلةر  .ساكس وش ،ريَزمانا كوردينا كورمناجنى  -د طنةل هنندةك دةقنيَن خوانندنىَ ، -
وةرطيَراش ذ ئينطليزي :فاخر عور حمود ،ضااوانا زاننويا دهؤك( ،دهوك.)2008 ،
 -14شييريزاد زكريييا حممييد ،أثيير حلييف بغييداد  1955علييى احلركيية التحررييية القومييية
الكوردية ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -15امليجير نوئييل ،مالحظية يف الوضيعية الكورديية،Note in the Kurdish Situation ،
تقديم :أ .د .عبدالفتاح علي البوتاني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -16جان برتولينو (صحفي فرنسيي) الكيورد :ميوطنهم ،تيارخيهم ،وقائيدهم املوعيود اليذي
متنيياه الشيياعر امحييدى خيياني ،اعييداد وتقييديم مجيييل حممييد مصييطفى (لييواء عسييكري
متقاعد) ،الطبعة الثانية ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -17كاوة بةيات ،شؤرشا كورديَن وركيا و كاريطةريا وىَ ل سنةر اةيوةنندييَن دةرظنة ينيَن
ئريانىَ ( ،)1932-1908وةرطيَراش ذ زمنان َى فارسنى :موسنةدة

نؤظى ،ضنااوانا زاننوينا

دهؤك( ،دهؤك.)2009 ،
 -18الدكتور زرار صديق توفيق ،كلية اآلداب جامعية دهيوك ،كردسيتان يف العهيد اجلالئيري
(1411-1337/814-737م) ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -19التحالف الدميقراطي الكوردي يف سوريا ،محلة تعريب امساء املدن والقيرى الكورديية يف
كوردستان  -سوريا ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -20علي صاحل مرياني ،احلياة احلزبية السرية يف كوردسيتان  -سيوريا  2008-1898رصيد
وثيائقي ملسييرية اكثيير ميين قييرن ميين تطييور الييوعي القييومي يف اجلييزء اجلنييوب الغربييي ميين
كوردسييتان ،دراسيية تارخيييية  -سياسييية ،تقييديم ومراجعيية :أ.د .عبييدالفتاح علييي حييييى
البوتاني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
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 -21الدكتور عدنان زيان فرحان ،قيادر سيليم مشيو ،دراسيات يف تياريخ الكيورد االيزييديني،
مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -22عبييدالرمحن املييزوري ،ترمجييه اىل االنكليزييية د .فاضييل خديييده ،تيياج العييارفني الشيييخ
عدي بن مسافر الكوردي اهلكاري ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -23الييدكتور عبييداهلل غفييور ،التشييكيالت االدارييية يف غربييي كردسييتان ،تشييريعات ،قييرارات،
قوانني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -24مننةووود يووسنن ى ،شننظر :ئننةظ هنننةك ئنناهىَ دىل ،ضننااوانا زاننؤيننا دهننؤكىَ( ،دهننؤك،
.)2009
 -25ذ بةرهةظنرنا نعمة اهلل نهيَلى ،جةطةرانةل و هنندةك هنؤزانيَن وى ،ضنااوانا زاننؤينا
دهؤكىَ( ،دهؤك.)2009 ،
 -26ئانىَ مارى شيو  ،وةرطيَرِاش ذ فارسى :مةسظود خالد طوىل ،ناظيَن ئيسالمى ،ظةكؤلني،
ضااوانا زاننؤيا دهؤكىَ( ،دهؤك.)2009 ،
 -27عحوت شريف وانلى ،االنا جينوسايدكرنا كةماية يا كورداش ل سوريىَ ..دؤزا كوردى
ل سننوريىَ ،وةرطيَ نرِاش ذ عننةرةبى بننؤ كننوردى :محنند
(دهؤك.)2009 ،

ننؤظى ،ضننااوانا زاننؤيننا دهننؤكىَ،

 -28د .عةبنندولغ غننةفور ،ئننة نؤ  -جؤطرافينناى باشننوورى كوردسنن اش ،ضننااوانا زاننؤيننا
دهؤكىَ( ،دهوَك.)2010 ،
 -29د .عبييداهلل غفييور ،قسننيوات كشننورى در شننر كردسن اش ،ضننااوانةة دانشننطاة دهننوك،
(دهوك.)2010 ،
 -30علي صاحل مرياني ،سياسة التمييز القومي ومحالت التعريب احلكومية يف كوردسيتان -
سييييوريا  7آب  5 -1928تشييييرين االول  ،2008دراسيييية تارخيييييية  -سياسييييية ،تقييييديم
ومراجعة :أ.د .عبدالفتاح علي حييى البوتاني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
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 -31بابا طا هنر َى عوريناش ،ضنارينةييَن ،وةرطيَنراش بن َو كرمناجنى سسنني دوسننى ،ضناخبانا
زاننوَيا دهوَكىَ( ،دهوك.)2010 ،
 -32خمتصر أحوال األمراء (كور يةك ذ ديروَكا مرييَن هةكارى) وةرطيَنراش ذ فارسنى ،ننزار
ئةييول طوىل ،ضاخبانا زاننوَيا دهوَكىَ( ،دهوك.)2010 ،
 -33علي صاحل املرياني ،موقيف جرييدة دةنننى كيورد  /صيوت االكيراد مين تطيور االوضياع
السياسية يف كوردستان  ،1997-1977دراسة تارخيية  -سياسيية ،تقيديم ومراجعية :أ.د.
عبدالفتاح علي البوتاني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -34حواس حممود ،املشهد الثقايف الكوردي والسبيل لبناء فكر قومي كوردي معاصير "جمموعية
مقاالت" ،تقديم ومراجعة علي صاحل املرياني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -35علي صاحل املرياني ،الوثائق الفكرية والتنظيمية للحركة السياسيية الكورديية يف سيوريا
( 2008-2000ملف وثائقي) ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -36عبيدالفتاح علييي البوتيياني (الييدكتور) ،علييي صياحل املريانييي ،وثييائق بريطانييية عيين مشيياركة
كوردستان  -سوريا يف ثورة آرارات (ئاطرى)  ،1931-1927مطبعية جامعية دهيوك( ،دهيوك،
.)2010
 -37سييتار العبييودي (الييدكتور) ،األسييتاذ الييدكتور كمييال مظهيير أمحييد املدرسيية العلمييية والوطنييية
العراقييية الصييادقة ،تقييديم :أ.د .عبييدالفتاح علييي البوتيياني ،مطبعيية جامعيية دهييوك( ،دهييوك،
.)2010
 -38علييي صيياحل املريانييي ،العالقييات الرتكييية  -االسييرائيلية  2009 -1949بييني االسييتقرار
والتأرجح ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -39عبداهلل علي عبو (الدكتور) ،اليوم اليدولي لنيوروز اعيرتاف دوليي آخير بثقافية الكيورد
وتارخيهم ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -40شييريزاد زكريييا حممييد ،جملييس قيييادة الثييورة يف كوردسييتان  -العييراق ،دراسيية تارخيييية
سياسية عامة  ،1970-1964مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
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 -41عةل ،ة ةر نيَروةي َى (الندك ور) ،سننياسنننة ى حنوومنة ى عيَنرا لنة كوردسنن اش لنة
سايةى بةلَطةنامة فةرمييةكاندا 1975ن - 1991بةرطى يةكة  ،ضاخبانا زاننوَيا دهوَكىَ،
(دهوك.)2010 ،
 -42مةسظود خالد طوىل ،اارضةيةك ذ كول ؤرىَ مة ،ضابا دووىَ ،ضناخبانا زاننوَينا دهنوَكىَ،
(دهوك.)2010 ،
 -43داود مييراد ايتيياري ،االيزدييية يف الوثييائق العثمانييية ،مطبعيية جامعيية دهييوك( ،دهييوك،
.)2010
 -44امساعيل نوري الربيعي (الدكتور) ،ماقوي و هةذار (ديروكنا شنةريَن خناة هنةلطراش)
1291-1095ز ،وةرطيَننراش ذ زمننانى عننةرةبى ذيَهننات حمةمننةد حمةمننةد نناهر ،ضنناخبانا
زاننوَيا دهوَكىَ( ،دهوك.)2010 ،
 -45كارل مايى ،دةربازبونةك د كوردسن انا كيظنى رِا ،وةرطيَنراش ذ زمنانى ئنةملانى حنةجى
جظ ر ،ضاخبانا زاننوَيا دهوَكىَ( ،دهوك.)2010 ،
 -46تطور الواقع الصحي والتنمية االجتماعية والبيئية يف حمافظية دهيوك 2009-1991
معطيات-مقارنات-آفاق ،إعداد سالم فواز العبيدي ،تقديم ومراجعة أ .د .عبيدالفتاح عليي
البوتاني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -47عةل ،ة ةر نيَروةي َى (الندك ور) ،سننياسنننة ى حنوومنة ى عيَنرا لنة كوردسنن اش لنة
سايةى بةلَطةنامة فةرمييةكاندا 1975ن - 1991بةرطى دووة  ،ضاخبانا زاننوَيا دهوَكىَ،
(دهوك.)2010 ،
 -48عبدالفتاح علي البوتاني(الدكتور) ،صيفحات مين اليذاكرة املوصيلية "جمموعية مقياالت
ومقييابالت ومواضيييع عيين تيياريخ املوصييل القريييب" ،مطبعيية جامعيية دهييوك( ،دهييوك،
.)2010
 -49عبنندالرون بننامرنى ،شنناعريَن بامننةرنىَ ،ذ نالبةننند َى مننةزش ب ن َو نالبةننند َى ب ننوي ،
ضاخبانا زاننوَيا دهوَكىَ( ،دهوك.)2011 ،
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 -50امساعييل بيا دي ،رحلية ناصير خسيرو عيرب املنياطق الكورديية ،مطبعية جامعية دهييوك،
(دهوك.)2011 ،
 -51صديق حج ،ول ،،كور نظيَسا ذماراش (بوَ لةزىَ و كور يىَ) ،ضناخبانا زاننوَينا دهنوَكىَ،
(دهوك.)2011 ،
 -52صيديق حجيي وليي ،بنروذ َى هنةظطر نا زمنان ،كنوردي ،ضناخبانا زاننوَينا دهنوَكىَ( ،دهننوك،
.)2011
 -53نظيسنننننار ،رةمننننةزان َى جزيننننرى د ديظ ننننووش و ويقاندنننننةكا ديننن دا قةف ننننةك ذ
هةلبةس يَن وى ،كوَمنرش و ويقاندش امساعي بادي ،ضناخبانا زاننوَينا دهنوَكىَ( ،دهنوك،
.)2011
 -54سننةعيد ديَرةشننى ،بننةرماييَت ديوانننا فننةقي َ،ننةيرا ،ضنناخبانا زاننوَيننا ده نوَكىَ( ،دهننوك،
.)2011
 -55دملنناش ئامينندي ،بابننة يَن بننقارة ،ئننةدةل-سياسننةت-هننزر ،ضنناخبانا زاننوَيننا ده نوَكىَ( ،دهننوك،
.)2011
 -56سةعيد ديَرةشى ،بةراةرِةك ذ ديروَكىَ ،ضاخبانا زاننوَيا دهوَكىَ ،دهوك .2011
 -57ةحسننني ئيننماهيَ دوَسنننى ،ئيوننواش د ننةرازييىَ دا ،ضنناخبانا زاننوَيننا دهننوَكىَ( ،دهننوك،
.)2011
 -58حمةمننةد جننةواد ئاسننايى زارضننى ،ليَن َولَينةوةيننةك لننة سننةر كيَشننةى كوَسننوَظ َو لننة
يةطسالفيا ،وةرط َيرِاش لة فارسنيةوة سناالر عنادل حسنن ،ايَداضنوونةوةى  .ننزار ئنةيول
طوىل ،ضاخبانا زاننوَيا دهوَكىَ( ،دهوك.)2011 ،
 -59خنبة من الكتاب العيرب والكيورد ،الكيورد يف مهيب العيرب ،تقيديم عليي صياحل املريانيي،
مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2011 ،
 -60عبييدالفتاح علييي البوتيياني (الييدكتور) ،االسييالم السياسييي يف اقليييم كوردسييتان  -العييراق
مالحظات وانطباعات تأرخيية وسياسية ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2011 ،
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 -61عبييدالفتاح علييي البوتيياني (الييدكتور) ،مييال مصييطفى البيارزاني قائييد الثييورة الكوردييية
ومرشدها ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2011 ،
 -62مييذكرات مجيييل حيياجو ،تقييديم علييي صيياحل املريانييي ،مطبعيية جامعيية دهييوك( ،دهييوك،
.)2012
 -63آزاد امحييد علييي (الييدكتور) ،دور احلركيية الكوردييية يف االنتفاضيية السييورية خييالل عييام
 ،2011مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2012 ،
 -64عسوةت خنابوور ،ئنةدةبيينةت ورةنطظنةداننا ويَ د حنةف ينامنا (انةميناش) دا ،ضناخبانا
زاننوَيا دهوَكىَ( ،دهوك.)2012 ،
 -65روذهننات ويسييي خالييد ،مشييكلة املنيياطق املتنييازع عليهييا يف العييراق  -اقليييم كوردسييتان
منوذجاً  ،-مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2012 ،
 -66مننةووود يووس ن ى ،ميَننقووا مننة دطننةل كاروانننه شننةهيد و بننااريا ،ضنناخبانا زاننوَيننا
دهوَكىَ( ،دهوك.)2012 ،
 -67نذير جبو ،سالطني هظريكاش "صفحة من تاريخ الكورد" ترمجة د .خليل علي مراد،
مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2012 ،
 -68الدكتور عبداحلكيم بشار ،مفاهيم سياسية ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2012 ،
 -69علي اجلزييري ،حكاييات سياسيية (مكاشيفات صيرحية حيول ثنائيعية السيائد وا ُملهَمَيش)،
مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2012 ،
 -70شكر خضر مراد بازو ،شنطال خالل العهيد امللكيي ( ،)1958-1921تقيديم ومراجعية
أ.د عبدالفتاح علي البوتاني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2012 ،

ثانيا"  /خمتارات ،نشرة شهرية تصدر باللغتني الكوردية والعربية:
 -1رالف بيرتس ،حدود الدم  :الطريق اىل شرق اوسط افضل ،العدد(( ،)1شبا .)2007
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 -2عبييدالفتاح علييي البوتيياني (الييدكتور) ،السييبيل جلعييل العييراق خييياراً اسييرتاتيجي ًا للكييورد،
العدد(( ،)2آذار .)2007
 -3لقيياء فضييائية العربييية مييع رئيييس اقليييم كوردسييتان :السيييد مسييعود البييارزاني ،تقييديم
عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) ،العدد(( ،)3نيسان .)2007
 -4نزار ايوب حسن ،الكورد يف اقليم خراسان ،العدد(( ،)4آيار .)2007
 -5الفيلد مارشال هيلموت فون كارل مولتكه ،الكورد وكوردستان يف رسيائل الفيليد مارشيال
هيلموت فون كارل مولتكه ،العدد(( ،)5حزيران .)2007
 -6حلقة نقار  :كركوك بني احلق الكوردي والتهديد الرتكي واالعرتاض العربي ،العدد(،)6
(آيلول .)2007
 -7حلقيية نقييار :كوردسييتان  -العييراق :بييني الييدائرة الوطنييية والييدائرة القومييية يف سييياق
املتغريات على الساحات الدولية واالقليمية ،العدد(( ،)7تشرين االول .)2007
 -8شاكر النابلسي (الدكتور) ،ضعف التيار الدميقراطي يف العامل العربي ،العدد(( ،)8تشرين
الثاني .)2007
 -9كفاح حممود كريم ،شنكال (سنجار) دراسية عين سياسية التعرييب ،العيدد(( ،)9كيانون
االول .)2007
 -10امساعيييل بشييكجي (الييدكتور) ،سياسيية الدوليية الرتكييية ازاء احلقييوق القومييية للشييعب
الكيييوردي مييين خيييالل رسيييالته اجلوابيييية ملنظمييية "وقيييف التعيييبري احلييير" االمريكيييية يف
 ،1991/5/21تقديم عبيدالفتاح عليي البوتياني (اليدكتور) العيدد(( ،)10كيانون الثياني
.)2007
 -11حممييد لطييييف عبييدالرحيم (اليييدكتور) ،ميياذا جيييرى لكوردسييتان احلميييراء؟ ،تقيييديم
عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) ،العدد(( ،)11شبا .)2008
 -12حممد لطيف عبدالرحيم (الدكتور) ،رؤماش ضية  ،ذمارة(( ،)12ئادار .)2008
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 -13حممد لطيف عبدالرحيم (اليدكتور) ،بنةر ل زماننةكى ينةكبوويى ظنة ،ظةطوهاسن ذ
ئةل اب َى يا ال يين بو عةرةبى شظاش قاسَ حسن ،ذمارة(( ،)13كانوينا دووىَ .)2008
 -14فرح وجييه كيوثراني ،لقميان ابيراهيم حميو ،اجلاليية الكورديية يف لبنيان ،ترمجيه عين
االنكليزية فاخر عمر حممد ،العدد(( ،)14آيار .)2008
 -15خلي ن مس ن ةفا ئة روشننى ،رِؤذنامننةيا (رِؤذ كردس ن اش) وبزاظننا كننةماىل "ظةكولينننةكا
بةلطةنامةيى" ،ذمارة(( ،)15خزيرانا .)2008
 -16مار ن ظاش بروظنسن ،الكورد واالسالم ،ترمجة عن االنكليزية فاخر عمير حمميد ،نيزار
ايوب طوىل ،العدد(( ،)16أيلول .)2008
 -17خلي مس ةفا ئة روشى ،رِؤذنامنةيا (ذياننةوة) ودوو هةلويسن يَن ذيَن جنودا ذ شن َي
مةوودىَ بةرزجنى وش َي سةعيدىَ انرياش ( )1926-1924ظةكوليننةكا بةلطةنامنةيى،
ذمارة(( ،)17ضريا ئيَنىَ .)2008
 -18زيرظاش ئةمني ماي ،،مةذى شويش و ريور ،ذمار(( ،)18ضريا دووىَ .)2008
 -19أديب معوض (الدكتور) ،كورديَن ئيَزدى ،وةرطيَراش ذ زمانىَ عنةرةبى بنؤ كنوردي داود
مراد خة اري ،ذمارة(( ،)19كانينا ئيَنىَ .)2008
 -20اومسان صربى ،تارخيا كورد و كوردستانىَ ،ذمارة(( ،)20كانينا دووىَ .)2009
 -21جننةبار قننادر غ ننور (النندك ور) ،لننة بةلَطةنامننة و دةكيوميَن ننةكانى شؤرشننى ئننةيلول-
ئةجنومةنى سةركرداية ى شؤرش -ذمارة(( ،)21شوات .)2009
 -22زيرظاش امني ،تعديل اتفاقية اجلزائر  1975بني املمكن واملستحيل.
 -23أ .د .عبييدالفتاح علييي البوتيياني (تقييديم واعييداد) ،صييوت كردسييتان جريييدة احلييزب
الدميقراطي الكردستاني ،منطة بغداد ،العدد( ،)1آب 1962.
 -24ث .د .عبننندال ال علننن ،بو نننان ،،موصن ن  ،بننناذيَر َى جنننوطرافى و ديرؤكين ن َى كنننورد و
عةرةبانة.
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 -25ث .د .عبدال ال عل ،بو انى ،رؤذنامةظانيا كنوردي د روينىَ طةنندةليىَ و سن ةمىَ دا،
سةربؤرا يا (كوردس اش) دطةل دةسهةال داريا حةميدي .1902-1898
 -26عةبدررةواش ئادا (الدك ور) ،شاعريَن سيَر ىَ د ئةدةبيا ا كالسنينى دة ،وةرطيَنراش
ذ زمان َى ركى حمةمةد مةسظوود( ،كانوونا دووىَ .)2009
 -27علي صاحل املرياني ،العالقات االيرانية  -السورية "قراءة يف زيارة حمميود امحيدي جنياد
اىل دمشق يف  25شبا ( ،"2010اذار .)2010
 -28خضيير دوملييي ،رؤييية لواقييع الصييحافة الكوردييية يف الفييرتة الراهنيية بييني مييد وجييزر ام
مواكبة للتغيري( ،ايار .)2010
 -29مصدق تويف ،د بريها نا  34ساليا وةغةرا داوىَ يا سنةركردىَ شورشنا ئناطرى ذةننةرال
ئييساش نوري باشا دا :ياشار خامن هةظقين و هةظاال روذين دذوار( ،ئايارا .)2010
 -30ازاد امحييد علي(الييدكتور) ،الكييورد وتيييارات االسييالم السياسييي يف املنطقيية( ،حزيييران
.)2011
 -31تسيييني ابيييراهيم الدوسيييكي ،االميييري بيييدرخان بيييك وشييييوي الطريقييية النقشيييبندية
ومالحظات اخرى( ،كانون الثاني .)2012
 -32آزاد امحييد سييعدون الدوسييكي(الدكتور) ،مدينيية كركييوك الكوردييية يف ظييل الظييروف
الدولية واالقليمية احلالية من منظور اقتصادي( ،كانون الثاني .)2012

ثالثاَ  /الكتب وامللفات الوثائقية:
 -1وزارة الداخلية  /مديرية االمن العامة  -العراقية ،مديريية الشيصون السياسيية  /الشيعبة
الثالثة ،دراسة عن تركيا وموقفها من املسألة الكردية ،أيلول 1977.
 -2بدايات االتصاالت بني الثورة الكرديية واالدارة األمريكيية  14آذار  26 - 1964تشيرين
الثاني  1965من خالل عدد مين وثيائق وزارة ايارجيية االمريكيية ،تقيديم عبيدالفتاح
علي البوتاني (الدكتور).
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 -3القضية الكوردية يف كوردستان  -سوريا ،خالل عهد اليرئيس حياف االسيد 16 ،تشيرين
الثاني  10 - 1970حزيران .2000
 -4القضييية الكوردييية يف كوردسييتان  -سييوريا ،خييالل عهييد الييرئيس بشييار االس يد 10 ،متييوز
 30 - 2000كانون األول .2008

رابعاً  /متابعات سياسية (ديظ ونيَن رامياري):
 -1امييني يييونس ،العالقييات االمريكييية  -الكوردييية ،ودالالت زيييارة رئيييس اقليييم كوردسييتان
االخرية اىل الواليات املتحدة االمريكية ،العدد(( ،)1شبا .)2010
 -2امني ييونس ،زيرفيان ميايى ،انتخابيات جمليس النيواب العراقيي  7آذار  2010معلوميات
وإحصائيات وتوقعات ،العدد(( ،)2شبا .)2010
 -3امني يونس ،اسيتئناف رحيالت القطيارات بيني العيراق وتركييا (خيط موصيل  -عنتياب)
واثره على االوضاع االقتصادية يف اقليم كوردستان  -العراق ،العدد(( ،)3آذار .)2010
 -4امييني يييونس ،القميية العربييية يف ليبيييا وتأثرياتهييا عراقي ياً وكردسييتانياً ،العييدد(( ،)4نيسييان
.)2010
 -5زيَرظنناش ئننةمني مننايى ،ئننةجناميَن هةلبننقار نا و ايَنمينانننا حنومننة ا نننوى يننا عرياق نىَ،
ذمارة(( ،)5نيساش .)2010
 -6امييني يييونس ،العالقييات السييعودية مييع العييراق ومييع اقليييم كوردسييتان ،العييدد(( ،)6نيسييان
.)2010
 -7امني يونس ،هل للفيدرالية مستقبل يف العراق ،العدد(( ،)7نيسان .)2010
 -8زيَرظاش ئةمني مايى ،تعديل الدستور الرتكي وتاثريها على القضية الكوردية ،العيدد(،)8
(حزيران .)2010
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 -9علي صاحل املرياني ،العالقات الكوردية  -العربية ،بداية مرحلة جدييدة "قيراءة يف زييارة
الييرئيس مسييعود البييارزاني لكييل ميين االردن ومصيير"  7-2متييوز  ،2010العييدد(( ،)9آب
.)2010
 -10هل ستساهم مبادرة حزب العمال الكوردستاني يف وقف اطالق النار يف  13آب ،2010
باطالق العملية السياسية مع احلكومة الرتكية؟ ،العدد(( ،)10آب .)2010
 -11علي صياحل املريانيي ،االسيتفتاء عليى التعيديالت الدسيتورية الرتكيية  12ايليول 2010
"املقدمات والنتائم واملواقف" ،العدد(( ،)11ايلول .)2010
 -12آزاد امحد سعدون الدوسيكي(الدكتور) ،إسيرتاتيجية امريكيا يف منطقية الشيرق االوسيط
والثورات العربية يف منظور اقتصادي ،العدد(( ،)12كانون الثاني .)2012
 -13ارشييد محييد حمييو ،يوسييف القرضيياوي وموقفييه ميين القومييية الكوردييية ،العييدد (( ،)13أذار
.)2012
 -14الدكتور برهان غليون واحلقوق القومية الكوردية ،العدد (( ،)14أذار .)2012

الندوات وحلقات النقار:
أوالً  /الندوات :
 -1كوردستان واالشكالية العراقيية ،رجيايى فاييد (الكاتيب واحملليل السياسيي املصيري)( ،آذار
.)2007
 -2شنطال خالل نصف قرن من التعريب ،كفاح حممود شننطاىل (الكاتيب واحملليل السياسيي)،
(آب .)2007
 -3دؤزا كوردى لن وركيا (هةولدانةك بؤ دي نةكة نو) ،جبار قادر غفور (الدكتور -املختت
بتاريخ تركيا املعاصر)( ،تشرين الثاني .)2007
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 -4دؤزا كوردس ن انىَ و دةولننة ني دةور و بننةر ،كننارواش ئنناكرةيى (نظيسننةر و رةوشننةنبيَر،
وريظةبةرى سة ةالي ا كوردس اش)( ،تشرين الثاني .)2007
 -5كوردسييتان يف عييراق مييتغري ،رجييائى فايييد (الكاتييب واحمللييل السياسييي املصييري)( ،نيسييان
.)2010
ثانياً  /حلقات النقار :
 -1القومية الكوردية بني ثالث قوميات تعايش ام صراع (آذار .)2007
 -2كركوك بني احلق الكوردي واالعرتاض العربي والتهديد الرتكي (نيسان .)2007
 -3كوردسييتان  -العييراق :بييني الييدائرة الوطنييية والييدائرة القومييية يف سييياق املييتغريات علييى
الساحات الدولية واالقليمية ،العدد (( ،)7تشرين االول .)2007
 -4ماى ينرنا ركيا ذ ب َو كوردس انا عرياق - َ،مةرج و ئةجنا ( -نيسان .)2008
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