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 المقدمة
 

 

يعد تاريخ اإليزيديني جزءًا أصيياًل مين تياريخ الشيعب الكيوردك، ولكين  لي  ال        
يف خمتليف العصيور    الي  سيادت تيارخيهم    )املأسياوك(  يديية ينفي اخلصوصيية الااج 

أو حقبية القيرون الوسيطى ثيم العهيد العثمياني اليذك اسيتمر  يلية           يسالماإلسواء 
 أربعة قرون متتالية.

لتوجه املغولي حنو الشيرق  حدة ا القرن الثالث عشر امليالدك تزايدويف منتصف 
، لتعيي   م1258سينة   ا بغيداد بإسقاط اخلالفة العباسية واحتالل عاصمته وأنتهى

املنطقة بعد  ل  يف فراغ سياسي واضح. وهذا ما شّجع الكثري من املكونات الشرقية 
ومنها اإليزيدية يف أظهار دورها وبروزهيا عليى السياحة وتأثريهيا وتأثرهيا نيا كيان        

أدى هييذا ت حتييى بداييية احلكييم العثميياني، وحيييدم ميين حونييا ميين أحييدام وتطييورا
خمتلفية مين   اإليزيديية يف منيا ق    اإلميارات الزعاميات و العديد من  بروز إىلالوضع 

 الساحة السياسية حينذاك.  ولعبت دورها على كوردستان
سيطر العثمانيون خالل الربع األول من القيرن السيادع عشير عليى اايزء األكيرب       

وشييخان وريريهيا، وحتيى انهييار      شنطالمن كوردستان نا فيها منا ق اإليزيديني يف 
 . 1918ولة العثمانية يف عام الد

ين علييى يييد السييال ني العثمييانيني األميير يليية تليي  الفيياة عييانى اإليزيييديون  
ووالتهم يف الواليات اجملاورة نم، أونما االضطهاد اليدي  لكيونهم يعتنقيون الديانية     

، وثانيهمييا سييالماإلاإليزيدييية اليي   تلييف عيين ديانيية الدوليية الر ييية أال وهييي      
لقومي لكونهم كوردًا، ليذل  فقيد شيّن هيمحالء محيالت عسيكرية متتاليية        االضطهاد ا

رافقتها عادة عملييات النهيب والسيلب وحيرق وتيدمري      يزيدية وال  على منا ق اإل



 8 

، نياإليزييدي حلمالت الي  أثيرت عليى نفسيية     قراهم وسيب نسائهم وأ فانم، تل  ا
والي  تعيرع عنيدهم    يذكرون أحداثها كصفحات سوداء مين تيارخيهم    واحبيث الزال

 بي)الفرمانات(. 
الذكر انه التتوفر يف املصادر التارخيية سوى معلومات نادرة عين تلي    املفيد ان 

احلمالت ال  شنت حبق اإليزيديني يف القرون الثالثة األوىل من السيطرة العثمانية 
دام أك حتى القرن التاسع عشر، حيث مت التطرق إليها يف إ ار تناول املمحرخني ألح

ييدك البياحثني   أاملنطقة وأخبار السال ني العثمانيني ووالتهم، لذل  ال تتيسر بني 
 معلومات كافية ملعرفة تفاصيل تل  احلمالت.

نتيجية سياسية احلكومية     اإليزييديني الكيورد   ةمعانيا  إن إلييه  اإلشارةجتدر مما و
ذا فليس من نتيجة نفس السياسة. ل األرمن ةالعثمانية مل تكن اقل بكثري من معانا

يف تلي  الريروع    األرمين و اإليزييديون دم التقارب اادك بني الكورد حي أنالغرابة 
يف  لألرمين موقف مشرع يف مساندة ومد يد العيون  ، حيث كان لإليزيديني القاسية

 آنذاك. عاناتهم الكارثيةم
 بييان  حماولية ، دراسية مين هيذه ال   األخيري املبحيث   أن إىل اإلشيارة أيضيا   والبد مين 

 بوصيفهم  الدولية العراقيية،   احلقبية الي  نشيأت فيهيا     من أحدام اإليزيديني موقف
 مين  املسيلمني  الكيورد  مواقيف  عين  خمتليف  موقيف  نيم  يف العيراق كيان   دينيية  أقلية

 .احلديثة العراقية الدولة تأسيس
ابرز  إحدى، كانت الدراسةقلة املصادر واملعلومات ال  تناولت موضوع  إن

يمحسف له، انه ليس لدينا  ، ومما زاد يف الطني بلة وماازهاجناملشاكل ال  جابهت 
مثة مصدر كوردك تناول تاريخ كوردستان و بيعة العالقات الكوردية مع الواليات 

االعتماد على  ألزمناالعثمانية وخباصة مع والية املوصل خالل هذه الفاة، وهذا ما 
، وكما فاتنا اال الع وبهاأسلاملوضوعية يف  إىلريري كوردية تفتقر  أجنبيةمصادر 

 خرىاألوقوعها هي عدم و ،على املصادر والتقاويم العثمانية و ل  لعدم توفرها
حتى يومنا هذا، ولكن رريم  ل  متكنا من اجتياز هذه املشاكل،  أيدينابني 
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اعتمدنا على جمموعة مهمة من املصادر واملراجع، وال   أنبعد  الدراسة تواكتمل
 .حبثنا موضوعاملهمة والقريبة من  وانباابعض  إىلتطرقت يف ثناياها 

 من الدكتورقدم جزيل الشكر ومزيد من التقدير لكل نخريًا وليس آخرًا أو
واألخ خدر  يف تنقيح الكتاب من الناحية اللغوية على جهوده صباح حسني حممد
 الضوء إلقاءيف  ناكون قد وفقن أنمل ونأ، مالحراته السديدة خالت حبزاني على

احللقات املهمة واملفقودة من تاريخ الشعب الكوردك، وان تكون حماولتنا بعض على 
 املتواضعة هذه قد  رقت بابًا ليأتي ريرينا ويفتح الباب على مصراعيه.
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 تمهيد

 
 
 

من تاريخ االيزيديني بني العصر  - حلقة مفقودة - تشكل هذه احلقبة
ي وحقبة القرون الوسطى وتزايد حدة املتأخر املتمثل بالعهد العباس يسالماإل

اخلالفة العباسية واحتالل عاصمتها  بإسقاط ئهالتوجه املغولي حنو الشرق وانتها
بغداد، لتعي  املنطقة بعد  ل  يف فراغ سياسي واضح. وهذا ما شجع الكثري من 

وبروزها على الساحة وتأثريها  دورها ظهارإ علىاملكونات الشرقية ومنها االيزيدية 
 وتطورات حتى بداية احلكم العثماني. أحدامتأثرها نا كان حيدم من حونا من و

 وندرة ،والغموض ،املزيد من التعقيد اكتابة تاريخ هذه احلقبة ساوره لكن
ن يعطي البحث صورة أاملصادر التارخيية ال  تناولته مما كان من الصعوبة نكان 

ن كانت إمضات من تل  احلقبة وولكن هذه الو آنذاك. لألوضاعتارخيية واضحة 
ألنها تتناول فاة تارخيية  ؛للباحث التارخيي األهميةمتبعثرة لكنها يف رياية 

 مسواء كانت حملية ا أخرىعصيبة عاشت املنطقة خالنا بني احنالل قوى وظهور 
 .إقليمية

االيزيديني الكورد فان هذه الفاة تسلط الضوء على تاريخ  ،األمر مهما يكن
حالتهم االجتماعية اخلاصة  تطور ايتبني خالن إ  ؛هم قبل العصر احلديثووجود

 والسياسية املعقدة.

ة والسياسية لاليزيديني تتمركز بشكل رئيسي يف يد كانت الزعامة الديني
بال الواقعة يف مشال ااعلى سفح  (الل  )معبد ومركز قيادتهم يف داسن أمراء
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 أمراءضمن قائمة  داسن إمارةبدليسي اسم ورد شرفخان الأوقد  .)1(شرق املوصل
 اإلماراتوحكام كوردستان يف الفصل التاسع من كتابه )شرفنامه( يف تاريخ الدول و

قد ولكن لالسف هذا الفصل ريري موجود يف منت الكتاب وال يستبعد أنه  الكوردية،
و يتحدم عن أيبحث مل انه  ، لذل قبل  بع املخطو ة مت اتالفه من قبل مغرض

 .)2(خرىاأل اإلماراتعن احلديث منفردة بل  كر بعض من احداثها خالل  مارةإلا

ورد اول وقد الكوردية العريقة،  اإلماراتكانت من فإنها  الداسنية مارةاإل وخبصوص
قبل حدود امربا وريتهم نملكة داسن حددوا و لي)داسن( يف الكتابات االشورية،  كر

ى عتبة بن فرقد طاب ول اخلان عمر بن  إىل يةالمساإلوتشري املصادر  .)3(ق.م(2000)
يزيديني وقالع اال ،وحصون ،الذك وجد فيها ديارات م(64/هي20)السلمي املوصل سنة

داسن  :وكانت اهم مراكزهم فيها هي .هم على دفع اازيةيف مشانا الشرقي فصاحل
 ،نطالشو ،)آمد(مهمة يف جبال دياربكر أخرى، كما كان نم مراكز )4(وباعدرى

 .)5(تعد من القالع القدمية احلصينة للكورد االيزيديني تودهوك وال  كان

بية من منطقة جزاء اانوبية الغرالداسنية تشمل األ مارةاإل تلقد كان
مدينة )بلد( ال  تقع بالقرب من الضفة الشرقية من نهر ، وكان مركزها بادينان

الشوش  :نت تشمل منا قوكا تسمى اليوم بي)دهوك(ال  و ،املوصلدجلة مشال 
 .)6(وزاخو والسندك ،والشيخان ،وريكان ،ونريوه ،والسليفاني ،)املرج والعقرة(

املنطقة ال  تشغل  (اديابني)داس  حتى اانوب الشرقي قريبًا من  إمارةوامتدت 

                                                 

(1)  John Guest, the yezidism, London, 1987, P. 42. 

(  1953:  )بغرردادروذبيرران : جميرر   ترجمررة شرررفمام  الشرررفنان اللدلي،رري   (2)
 .336ص

شررمو قاسررم الرردناني  مررن مشررا ير الكررورد ح،ررين بررال الداسررمي  م لررة اللرر    (3)
 .39  ص1997(  د وك  آب 8العدد)

 .327(  ص1909يمظر مثالً: ابي الح،ن اللالذري  فتوح الللدان  )مصر:  (4)

 .668ش(  ص1378صديق صفي زاده  تاريخ كرد وكردستان  )طهران:  (5)

 .44دناني  المصدر ال،ابق  صشمو قاسم ال (6)
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لذل   ؛الداسنية السفلى مارةاإل ، وكانت دهوك مركز)1(بني الزابني الكبري والصغري
 وال  تأسست .اك داسن السفلى ،(Dasinya Jêrî -يرىژ)داسنا  إمارةعرفت ب

 إمارةم، ثم تأسست على انقاضها 1236هي/630حوالي  إىلم ودامت 916هي/200سنة
 .)2(بادينان إمارةالشيخان املندجمة يف اخر عهدها ب

 وهدزطاملعروع بي) مريااليزيدية األ مارةاإليف هذه  اءاألمروكان من اوائل 
واستقل بها يف  ،س (، الذك متكن من السيطرة على منطقة بادينان احلاليةالدا

ك كلف وزيره خالد الذبداية العصر العباسي يف عهد اخلليفة ابي جعفر املنصور، 
، وجعل من لسيطرته م768/هي149 منا ق كوردستان عام بن برم  بإخضاع

اورة ال  الداسنية اجمل رةمااإلخضاع إعماله أوكانت باكورة  ،املوصل مركزًا لقواته
سيطرة الدولة ورفضت اخلضوع ل ،لديانة االيزيديةاملتمثلة با متسكت بعقيدتها

 .)3(العباسية

ها املشهور جعفر بن مري أمريالداسنية الكوردية يف عهد  مارةاإلازداد نفو  
ومن  ،عائلة عريقة من مقدمي الكورد الداسنية إىلينتمي الذك حسن الداس ، و

وشخصية بارزة بني ًا شجاعًا أمريمري حسن . وكان والده (Pîr -ريثالي)  بقة
شرية ع إىلا ه يف املصادر التارخيية، كذل  ينتمي املري حسن  وقد ورد الداسنية.

 ،الداسنية مارةاإلري جعفر والده  املري حسن يف حكم املالدومبلية )دونبلي(، وخلف 
رك )عقرة( وحتى زاخو وكانت قرية ئاك ومشلت إمارته املنطقة املمتدة بني
 .)4(ماتعيس )مهتا عيسو( مركزًا لتجمعه
                                                 

(7)   Guest, OP. Cit, P. 43. 

  محمد امين 63(  ص1960انور المائي  االكراد في بهديمان  )الموص  :  (1)
زكي   تاريخ الدول واالمارات الكردية في العصر االسالمي  ترجمة : محمد 

 .399(  ص1945علي عوني  مطلعة ال،عادة )القا رة : 

 ـ  ابن االثير  الكام   حوادث 148  تاريخ الموص   حوادث يمظر: االزدي (2)
(  10 ـ  شمو قاسم الدناي   مير جعفر الداسمي  م لة الل   العدد )148

 .42  ص1999د وك  كانون الثاني 

سميت  ذه القرية كذلال ن،لة ال  االمير عي،و الدومللي ثم اختصررت الت،رمية  (3)
(  Mehetدية بقضاء الشينان وت،م  )مهت ال  ماتعيس  و ي حالياً بلدة ايزي

وتذكر الشرفمام  ان االمير عي،  قد انتقر  مرم م رة اسررة ايزيديرة دوملليرة الر  
آذربي ان  وكان مرن اوائر  االمرراء الردوملليين  ويعتقرد متررجم الشررفمام  الر  
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كان والة وقادة اخلالفة العباسية يف املوصل يتبعون سياسة تعسفية جتاه سكان 
يفة املنا ق اجملاورة، وباالخص جتاه القبائل الكوردية، وقد متيزت فاة حكم اخلل

واحلركات املناوئة للسلطة  تفاضاتاالنم( بكثرة 842-833هي/227 -218املعتصم )
بني الشعوب وعدم  سوء ادارته إىلوهذا يعود  العباسية وخاصة يف كوردستان،

 اءاألمروكان املري جعفر الداس  من  ،)1(خرىاحاامه حقوق العقائد الدينية األ
 واخذ يسعى حنو االستقالل يف منطقة بادينان هذه السياسة، وارفض نالكورد الذي

 .)2(حسن االستغاللأوضاع حينذاك حناء كوردستان مستغاًل األومجيع ا

، و ل  للنيل (م839هي/ 224)علن املري جعفر الداس  حركته يف حدود سنة أ
ويذكر ابن االثري ضمن  .)3(رادت تقويضه سياسيًا ودينيًاأمن الدولة العباسية ال  

مال املوصل تبعه إن املري جعفر ونتيجة حلركته بأع م(839/هي224) حوادم سنة
خلق كثري من الكورد من القبائل االيزيدية واملسلمة فأمر املعتصم عبداهلل بن السيد 

فشل يف مسعاه  ل  بعد ان متكنت قوات املري جعفر يف  بأخضاعه ريري انهنس األزدك أ
 .)4(معه الذينجبال داسن من إنزال انزمية بقواته وقتل أكثر 

يف  وقع عميقله زيدية على قوات الدولة العباسية كان انتصار قوات الكورد االي
نفس اخلليفة العباسي املعتصم، فأمر بتوجيه القائد الاكي )إيتاخ( الذك جهز 

وبعد قتال ضارك  ب جبال داسن حيث معاقل الداسنيني.وحترك صو ،جيشًا جرارًا
القائد الاكي  هذا م، متكنت قوات840هي/225بني الطرفني استمر  يلة سنة 

، وفضل منهم خرونوقتل الكثري من الكورد االيزيديني وتفرق اآل .من االنتصار
سنة به ع  ًا فمات متأثرًا جّرئد احلركة املوت على االستسالم، فاملري جعفر قا

                                                                                                              
العربية مال جمي  بمدي روژبياني  ان المير جعفر  و من احفراد االميرر عي،ر  

لي الذي ورد ذكره في الشرفمام  الن كليهما مرن ابمراء العشريرة الدوملليرة الدومل
؛ وشررمو 323-322االيزيديررة  للمزيررد  يمظررر: اللدلي،رري  المصرردر ال،ررابق  ص

 .43قاسم  المصدر ال،ابق  ص

 .42شمو قاسم الدناي   المصدر ال،ابق  ص (1)

يين  م لررة زرار صررديق توفيررق  موترروعات حررول ترراريخ اليزيديررة واليزيررد (2)
 .114  ص1995(  د وك  آب 5الل   العدد )

 .114المصدر ال،ابق  ص (3)

 .58-57  ص6(  ج1987  )بيروت: 1ابن االثير  الكام  في التاريخ  ط (4)
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 انتهت حركة الداسنيني وقامت قوات إيتاخ بنهب القرى م، ونوته841هي/226
 .)1(ريتتك إىل واستباحة النساء وسوقهم وأسر من فيها

يف االستمرار  عنالكورد االيزيديني  حركة املري جعفر الداس  مل ي ثِن ن قمعإ
م ثار الكورد 906هي/293ففي سنة لدولة العباسية، لاحلركات املضادة ب القيام

ومتكنوا من وبأحتاد هذه املرة مع الكورد انذبانية واحلميدية  أخرىالداسنيون مرة 
تستولي على مدينة املوصل  ان قواتهمل الشرقية، وكادت على نواحي املوص الءياالست

انيجاء  أبام( 908-902هي/295-289اخلليفة العباسي املكتفي ) لوال  ويلنفسهٍا، 
تصفية حساباته مع القبائل بن محدان التغليب متولي املوصل وأمره ب عبداهلل

 ة بني الطرفنيات عنيفوبعد معارك واصطدام الكوردية الثائرة يف نواحي املوصل،
ورئيس القبيلة انذبانية  احلركةحد قادة أسلم حممد بن هالل انذباني وهو 

 أمري، وبعد مرور فاة ثار لمت الداسنية واحلميديةسنفسه ملتولي املوصل، ثم است
ائد العباسي احلر بن كوردك آخر من الداسنية يف نواحي املوصل، فسار إليه الق

ن فلم يدركه القائد العباسي املذكور وال تشري املصادر جبال داس إىل فالتجأ ،موسى
 .)2(ما آلت إليه حركته إىل

دك بن مسافر الشيخ ع يءالداسنية حتى جم مارةاإلتنقطع معلوماتنا عن 
 حوالي سنة الذك توجه اليها يف معبد الل  يف جبال داسن إىلانكارك 
ارخيية جديدة للكورد هذا الرجل املتزهد مرحلة ت نجيء م، وتبدأ1110هي/505

حد ما من تغيري منط حياة االيزيديني من النواحي  إىلمتكن  ، إ االيزيديني
الكوردية االيزيدية  مارةاإلالداسنية ب مارةاإلوبذل  اندجمت  الدينية والسياسية،

، وانتزع بعض املنا ق منها من )3(الشيخان( إمارةااديدة ال  عرفت يف التاريخ )ب
                                                 

 .58-57  ص6المصدر نف،   ج (5)

 .116-115زرار صديق توفيق  المصدر ال،ابق  ص (1)

وتررم جمعهررا وفررق قواعررد اللغررة الشررينان: واشررتقت اصررالً مررن كلمررة )الشرريخ(  (2)
الكوردية ال  )الشينان( وعرفرت كرذلال؛ الن كلرار شريوك الكرورد االيزيديرة قرد 
انلعثوا من  ذه الممطقة وفي مقردمتهم الشريخ عرادي برن م،رافرالهكاري والشريخ 
شمس بن ئيرزدين اميرر الشم،راني  والرذي كران الررئيس الروحري لاليزديرة عمرد 

ال سراللت  ترمعم بهرذا الممصرى حتر  يوممرا  رذا م يء الشيخ عدي وقللر  ومراتز
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 سنةحوالي و ل  يف حسن بن سيف الدين ها أمريانية يف عهد نالبادي مارةاإلقبل 
 .)1(مدينة دهوك السفلى مارةاإل، ومن مجلة هذه املنا ق مركز 1470

الشيخان املنطقة احملصورة بني نهرك الزاب الكبري واخلابور،  إمارةضمت 
يع ن مجأ  إساع جتمع عشائرك ودي  وقومي، أويرتكز بنيانها االجتماعي على 

ع جتّمقد ، وناء اقلية منهم، هم من الكورد االيزيدية والكورد املسلمنيباستث اسكانه
، ويقر االيزيديون بانه متكن من مسافر انكارك دك بناريلبيتهم حول الشيخ ع

 أيضًادك بن مسافر انكارك ويعتقد الشيخ ع .ن بهاممل  وآرؤية فكرة  اووع 
ه هي الفكرة االساسية يف املعتقدات الكوردية بان اخلري والشر مصدرهما واحد، وهذ

حول اخلري  يةنررية الزردشتال رية القدمية وال  قامت عليها فيما بعداآل
يكون  لكان عاجزًا وال إىل"لوكان الشر بغري ارادة اهلل تع يقول انكارك: إ  .)2(والشر

 وز ان يكون فيها ما الاليريده، كما الجي ما العاجز إنًا، النه الجيوز ان يكون يف داره
يزيدية ويذكر الكورد االيزيديون ان الشيخ عادك انكارك اعتنق الديانة اال .)3(يعلم"

دك بن مسافر يها الشيخ عالقدمية معتمدين على نص دي  يقول ف من بعقائدهاآو
 انكارك:

 ذ دةرةجَى هةتا دةرةجَى
 شَيشمسة خودانَى فةرةجىََ

 شمس تواف كةينئةم دَى دةست و دامانَيت شَي
 شونا كةعةبة.. و حةجىََ

 
                                                                                                              

ويعرف بـ)اللابا شيخ(  للمزيد يمظرر: خردر سرليمان وسرعدخ شرينان  المصردر 
 .25ال،ابق  ص

ئاميدى  إمرارة  شاوةلي  كاوه فريق احمد 63انورالمائي  المصدر ال،ابق  ص (1)
 .33(  ص2000  )د وك: 1824 -1700باديمان 

(  243الديانة اليزيديرة  م لرة الثقافرة ال ديردة  العردد )   توء عل ممو فرحان (2)
 .106ص

 .104المصدر نف،   ص (3)
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 حول اشعنيالفرج، وسنطوع خ بدرج، الشيخ مشس هو صاح إىلك من درج أ
 ن )معبد الل (أعلى اعتبار  ،الكعبة حول واعطالحضرة الشيخ مشس، بداًل من 

 لكهنتها الذين مازالوا حيرون نكانةكان وقتذاك معبدًا لعبادة الشمس وزاوية 
 .)1(ورد االيزيدينيخاصة لدى الك

مجع الباحثون وخاصة أفقد  دك بن مسافر انكاركاصل الشيخ عما حول أ
جداده أدك كان كورديًا يف االصل، وكان ن الشيخ عأالكورد واملستشرقون منهم على 

ن أ إىلوهذا ما يمحكده لنا انور املائي حني يشري  )جبال داسن( من جبال انكارية
الشام،  إىلواللجوء  ترك ومغادرة جبال انكارية إىل واالشيخ عادك قد اضطرأجداد 
 ،ي جبال هكاركعلى زردشتي اخلناق تقد ضيق تن اخلالفة العباسية كان ل  أل

ا بانه ا ا مل يكن ويسانده يف رأيه باحثون اخرون من الكورد االيزيدية، يمحكدون لن
معبد الل   إىليئه عند جمحوله من هذه املنطقة ملا اجتمع اهلها دك اجداد الشيخ ع

انه من كورد بالد ابن املستويف ، ويعتقد )2(بهذه الكثرة واللهفة، وملا لقب بانكارك
يف حوالي سنة  تعرع بي)شوع الكورد( منطقةالنه مولود يف الشام 
من الباحثني الكورد البارزين يف ارمينيا وويعتقد قناتى كوردو  ،)3(م1070هي/465

ردستان يف كو (Merîwanمن منطقة )مريوان  عادكأن اصل الشيخ  السوفياتية
، وجلوة( شرة)مصحف  االيزيدية املقدسان اباكتلهجة يران، معلاًل سبب  ل  بإ

ن ما يمحكد كوردية أريري  ،)4(بلهجة اهالي منطقة )مريوان( نفسها اكتبت املكونه
ب ريلفأالكوردية، انه كان يتكلم  إىل ن بعض املصادر قد اشارتأدك هو ع الشيخ

                                                 

 .16شاكر فتاح  المصدر ال،ابق  ص (1)

 .72انور المائي  المصدر ال،ابق   ص (2)

. خرردر سررليمان وخليرر  116  ص1ابررن الم،ررتوفي االربلرري  ترراريخ اربرر   ج (3)
 .102(  ص1979جمدي  ئيزدياتي  )بغداد: 

  قمررات  كرروردو  ل بابررةت نظي،رركار زمرران وئررةلفلاي  بررةرتوكيت ديمرر  ئيزديرران (4)
 .145-144  ص1(  الم لد 1م لة الم مم العلمي الكوردي  العدد )
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ه والتقوا به مثل )ابن خلكان، ابن املستويف االربلي، وه وشاهدواملمحرخني الذين عاصر
 .أيضًا، ابن العربك...اخل( يمحكدون على اصله الكوردك مرفر الدين االربلي

مارًا باملوصل قاصدًا جبال ويذكر مرفر الدين االربلي انه رأى الشيخ عادك 
ن ، ويف احلقيقة أ)1(د ريفرية من االيزيدينيانكارك حيث معبد الل  واستقبلته اعدا

، تعاظم شأن الكورد االيزيديني من الناحية السياسية والدينية إىلدى أتوافده هذا 
، حيث برزت الزعامة الشيخان إمارةوراثية عرفت ب إمارةه بيش ما إىلوحتولت 

تارخيية  دوارأنا  أصبحالسياسية والروحية لقيادة الكورد االيزيدية )الداسنية( و
 .)2(خر العصر العباسياوأخطرية يف تاريخ بالد هكارك يف 

ايام الشيخ عادك والسيما االوضاع  الشيخان إمارةتذكر املصادر شيئًا مهمًا عن  ال
الشيخان قد نشطت يف عهده،  إمارةورريم  ل  نرى بان السياسية ال  كانت متر بها، 

دينيًا ودنيويًا نم، ومنذ  ل   مرجعًاوه ورشح هدازاظهر الداسنيون والءهم نذا ال إ 
الوقت نرى بان دور العائلة الشمسانية يضمحل يف ادارة شمحون االيزيدية الروحية 

اقامة عدد من  جانب إىل( ائيةاملياقوع العبادات تقوم بط تحيث كان) والدنيوية
ل ، اال رية القدمية يف معبد الوعبادة الشمس وقوى الطبيعة اآل الطقوع املثرائية

يزال الرئيس مة الطقوع الدينية االيزيدية وماانه بقي نذه العائلة الدور يف اقا
اليزيدية ينتخب من العائلة الشمسانية وحدها دون ريريها من سالالت الروحي ل

 بابا شيخ( اك اب كل الشيوخ االيزيدية.الشيوخ ويعرع بي)

ال   غيرياتتالان  ن علىدك يمحكدوالباحثني الذين كتبوا عن الشيخ عكثرية أن إ
ال تمحيد مثل هذه ، ولكن هناك ادلة فاته إىليزيدية تعود مت احداثها يف الديانة اإل

يف الديانة االيزيدية،  تغيرياتما يدل على انه قام باية  هناكليس  ألنهات، التوجه
تذكر  وال ،عكف على التزهد والعباداتر تمحكد على انه كان رجاًل واكثرية املصاد

اجملاورة يئًا عن اك اصالحات، وما يمحكد لنا  ل  هو موقف الدولة العباسية والقوى ش
                                                 

 .1/114ابن الم،توفي االربلي  المصدر ال،ابق   (1)

زرار صررررديق توفيررررق  الزعمرررراء واصررررحاب القررررال  الكررررورد  م لررررة متررررين   (2)
 .106(  ص49العدد)
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ن دل هذا فأمن توافده،  خماوع دود فعل، كما انها مل تبد أكمنه وال  مل تقم باك ر
دك كان رجاًل متزهدًا ن الشيخ عأ، من ما  هبنا اليهامنا يدل على صحة  على شيء

التغيريات ، اما مل يبد اهتمامًا كثريًا باالمور السياسيةو ،منشغاًل بالعبادة والتصوع
دك الثاني ة الشيخ عفا إىليف الديانة االيزيدية فعلى االريلب انها تعود ال  حصلت 

 أبنه دكن مسافر انكارك والشيخ حسن بن عبن ابي الربكات صخر بن صخر ب
سية وتزايد دينية سيا إمارة إىلااليزيدية  مارةاإلالثاني وما يمحكد  ل  هو حتول 

حاولت تقويض دية من  ل  فااالقوى اجملاورة ابدت املخاوع  نأحدود نفو ها، كما 
 ، كما سنرى الحقًا.االيزيدية هذه مارةاإلسلطة 

كي  يف الديانة االيزيدية كانت لعوامل عديدة منها: حصلتال   التغيرياتان 
املعتقدات عن  أيضًاالنرر  تغضي ولك لالضطهاد الدي ، مع االسالم اتقاًءتتالءم 

القدمية واجياد نوع من التنريم العداد الكورد الداسنيني انائلة الذين اعربوا عن 
عائلة الشيخ عادك الثاني للكورد  هم لقيادتهم ااديدة وتضمن زعامةخالصإ

 يف املستقبل، وتقليل من دور العائلة الشمسانية كما  كرنا، والسبب االكثر االيزيدية
اهمية هو لكي يتحول نفو  الكورد االيزيدية وامارتهم من نفو  يقتصر على 

دينية لتحقيق نفو  دي  سياسي، اك االستفادة من املبادئ ال إىلالناحية الدينية 
 .خرىه ظاهرة ليست بغريبة يف االديان األية، وهذالطموحات السياس

بالنرام  واستبداله الاكيب الدي  القديم تتمثل هذه االصالحات يف تغيري
الطبقات  إىل، حيث مت تقسيمهم االيزيديةيزال قائمًا بني الكورد الذك ماانرمي 

 :)1(الرئيسية التالية
 

 :  الشيوخ -1

 .)2(مشساني ،قاتانيآداني،  : ثالثة فروع وهي إىلوتنقسم هذه الطبقة 

                                                 

 .108-107ممو فرحان  المصدر ال،ابق  ص (1)

 ررذه الت،ررمية قديمررة هيررر انهررا اسررتلدلت  واصررلحت ت،ررم  بهررذه الت،ررمية علرر   (2)
 االهلى ايام الشيخ عدي  نظراً لعلادتهم للشمس.
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قدمًا وعراقة شمساني( اكثر الطبقات الدينية اصالة واكثرها الاك ) ةاألخريوتعد 
كانت متارع حتى فاة قريبة )بل وحتى القدمية؛ ألنها  الكوردية االيزيديةة انيف الدي

املقيمني يف معبد الل   قوع الديانة الكوردية القدمية، حيث ان كهنتها يومنا هذا( 
، حتى قبل جمئ الشيخ عادك االول كانوا يقيمون الطقوع الدينية االرية القدمية

واستطاعت ان تقر ائية، ايطقوع الزرادشتية وكمًا هائاًل من العبادات املوعددًا من ال
وحتى ان حتى يومنا هذا  االيزيديةهذه العبادات والطقوع كجزء اصلي من الديانة 

، عيد نوروز، سةرسال) : ومنها ،ميارسونها ومل يتخلوا عنهامن االيزيدية اخذوا العامة 
 إىلقاد النار يف املعابد وخاصة يف معبد الل ، والتوجه ، ايفانريطال، لبس اباغطال، اطورط

مجيع الكورد نختلف  وحتى عيد نوروز الذك حيتفل به اثناء الصالة ...اخل(. الشمس
كان من االعياد املهمة  ومن املعلوم انه اديانهم ومعتقداتهم اضحى عيدًا قوميًا كورديًا،

 .يف الديانة الزرادشتية الكوردية القدمية
 

 : Pîr ريالث -2

م لزرادشتيني وكانت تقيا تتكون من الكهنة كانت هذه الطبقة يف البداية
من العبادات  عدد إىلوباالشااك مع الشمسانيني الطقوع الزرادشتية باالضافة 

، كما  كرناتقام زال قسم كبري منها ماتاملثرائية القدمية وال   -والطقوع االرية
صفوع هذه الطبقة،  إىلول مع الشيخ عادك األ جاءواعناصر جديدة ممن  تدخلو

وكانت قدميًا فخذًا واحدًا من الكهنة الزرادشتيني  أيضًااربعني فخذًا  إىلومت تقسيمها 
 والشمسيني.

 
 :  املريدون -3

الوظائف الدينية  تأدية بعض أيضًاوكل اليهم ، أااليزيديةأك العامة من الكورد 
والفقراء الذين يشرفون على  ،صوص الدينيةالذين يرتلون الن ومنهم القوالون

 .أخرىخدمة معبد الل  مع مهام 
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ت الثالم وجعل لكل ايزيدك هكذا مت خلق عالقة دينية معقدة بني الطبقا
 ولني عنها.مسئ خًا لالخرة، واوكل اليهم مراسيم يمحدونها ويكونونأو ًاريثوشيخًا 

تكن اصالحات بل تشويه مل  تغيريات الشيخ عدك وخلفاؤه فانه الطريقة ذوبه
عادات بني  ومزجت ،مبادئ اسالمية عليهايانة االيزيدية الكوردية وادخال للد

ا فنتج مزيج مالقدمية وااديدة، لدرجة يصعب التمييز بينه االيزيديةوتقاليد 
وقد مت الاكيز يف هذه  مشوه من املبادئ، والغريب مازال يعاني منه االيزيديون،

تغيريات داخلية يف  ت احدثيني ال زرادشتالراهر اخلارجية عكس على امل التغيريات
، وجنحت هذه )1(ال يتجزء منها ًاجزء االيزيديةحيث كانت  الديانة االرية القدمية

 مارةاإلديني نركز الديانة ويفعاًل حيث ربطت مجيع الكورد االيز التغيريات
 .االيزيدية

يف معبد الل ، م( 1162هي/557)دك بن مسافر انكارك سنة تويف الشيخ ع
ابن اخيه  املشيخةدك قبل وفاته بأن يأخذ مكانه يف واوصى الشيخ ع .)2(ودفن هناك

تذكر املصادر اية  ، وال)3(الشيخ ابو الربكات صخر بن صخر بن مسافر انكارك
واخر القرن أيف  -ريلب الرنأ-ايامه، وتويف  يف سلطة املشيخةمعلومات واضحة عن 

 .)4(ك، الثاني عشر امليالدكالسادع انجر
االيزيدية يف الشيخان.  مشيخةيف  وخلف الشيخ صخر ابنه الشيخ عادك الثاني

حتى وصلت حدود مدينة املوصل، واستطاع الكورد  يف عهده السلطةنشطت وقد 
وبعد  ،)5(عقابهمأااليزيديون يف عصره من مقاومة ومقارعة املغول وردهم على 

ومتكنت يف صوب املوصل،  وأجتهت ربيل انسحبت قواتهمأفشل حصار املغول لقلعة 
 السلطان املغولي إىل أرسلوالقبض على الشيخ عادك الثاني،  إلقاء ريقها من 

                                                 

 .108ممو فرحان  المصدر ال،ابق  ص (1)

 .1/114ابن الم،توفي االربلي  المصدر ال،ابق   (2)

 .69-68(  ص1973  اليزيدية  )الموص :جيالديوةسعيد  (3)

 .107زرار صديق توفيق  الزعماء واصحاب القال  الكورد  ص (4)

 نفس المصدر والصفحة. (5)
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وكان  ل  يف حوالي سنة  فأصدر حبقه حكم املوت فقتل. ،انخيزطجن
 .)1((م1122هي/619)

الل  سنة ، الذك ولد يف معبد الشيخ حسن ابنه جاء بعد الشيخ عادك الثاني
 .)2(( حسب ما يذكره املائيذدها روذم، وهو صاحب كتاب )(م1094هي/591)

متتع الكورد االيزيديون يف عهد الشيخ حسن بن الشيخ عادك الثاني بسلطة و
االنفراد  يف سياسية واسعة، وكان يريد احدام تغيري دي  شامل، كذل  كان يأمل

ق نفو  الكورد االيزيدية يف ت منا ، واتسع)3(بالسلطة يف منا ق اازيرة وهكارك
م( وهو 1258 -1218هي/656 -615الذك ادى بأتابكها بدرالدين لمحلمح ) عهده األمر

ستدعائه ومن ثم قتله ريدرًا بعد ان خنقه خر من حكم املوصل من األتابكة، باآ
م النه ؛م، خوفًا من الكورد االيزيديني1246هي/644بوتر يف قلعة املوصل سنة 

 .)4(تولون على املوصلسارة منه كانوا سيشإدنى وبأ
السياسية للكورد االيزيدية متارع نشا ها بعد العصر  -الدينية السلطةظلت 

على روايات متفرقة يف بطون املصادر التارخيية غولي وااالئرك وباالمكان العثور امل
ندك )ت وعمليات االضطهاد ال  تعرضوا نا، ويذكر القلقش ،تروك حتركاتهم السياسية

كثر قوة وشكيمة، ويرهر أو ،وفر عددًا وعدةأن االيزيدية كانوا أم( 1418هي/821
 .)5(من روايته ان الضعف دب يف كيانهم السياسي

                                                 

 .29علدالرزاق الح،مي  المصدر ال،ابق  ص (6)

 .72انورالمائي  المصدر ال،ابق  ص (1)

 .23ص(  1997شاكر فتاح  اليزيديون والديانة االيزيدية  )بيروت:  (2)

 رررـ(  فررروات الوفيرررات  )القرررا رة : 764يمظرررر: محمرررد برررن شررراكر الكتلررري )ث (3)
؛ علررد الرررزاق الح،ررمي  اليزيررديون فرري حاتررر م وماترريهم  1/242(  1961

؛ احمرررد تيمرررور باشرررا  اليزيديرررة وممشررر  136-135(   ص1984  )بغرررداد:10ط
 .36(  ص1932  )القا رة:2نحلتهم  ط

؛ زرار صرديق توفيرق  الزعمراء...  387  ص4القلقشمدي  صرل  االعشر   ج (4)
 .3/108ق
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، محلة كبرية ضدهم (م1254هي/652)سنة  شن بدر الدين لمحلمح من جديد فقد
املوصل،  وتعليقها على ابواب شيخهمعضاء أقتل فيها املئات منهم، كما أمر بتقطيع 

وقتل امه، عر تيخ عادك بن مسافر انكارك وحرقكما قامت قواته بنب  قرب الش
، كما ادت الصدامات )1(سره من الكورد االيزيدية اثناء هذه احلملةأوصلب من وقع يف 

مذابح دموية  إىلمع املغول خالل عشرينات ومخسينات القرن الثالث عشر امليالدك 
 .)2(عديدة كوارمفيها لقي االيزيديون 

شرع الدين الذك قتل يف يف عهد  بوجه املغولوكذل  وقف الكورد االيزيديون 
الدين السلجوقي على يد القائد املغولي )أنكورك نوين( و ل  يف   ريقه لالتصال بعز

، وقد  كره ابن العربك ضمن حوادم هذه السنة كزعيم )3((م1257هي/655)سنة 
كان شرع الدين من القادة البارزين  إ  .)4(انبادينكوردك بارز يف بالد هكارك و

 لعزالدين السلجوقي.
دعا رجل من بالد العجم من املذهب الشافعي وهو جالل الدين حممد بن  فقد

م، فاستجاب له 1414هي/817حربهم وقتانم سنة  إىلالدين يوسف احللواني  عز
)جزيرة  بن عمرصاحب جزيرة ا )البوتاني( الدين البخ  عز مريوساند محلته األ

شران (، وجتمع حونم الكثري من توكل الكوردك صاحب شرانس ) مريألوا بوتان(
لقوات وكذل  ساندهم مشس صاحب حصن كيفا با أيضًاالكورد السندية، وامدهم 

                                                 

ابررررن الفرررروطي  الحرررروادث ال امعررررة والت ررررارب المافعررررة فرررري الم ررررة ال،ررررابعة   (1)
-136؛ علررد الررزاق الح،ررمي  المصردر ال،ررابق  ص271 رـ(  ص1351)بغرداد:
137. 

؛ 136(  ص1991شرررابري  سياسرررة واقليرررات فررري الشررررق االدن  )القرررا رة: (2)
Kemal Tolan, Rewşa êzidiyan di dema impratoriya osmanîde, 

govara laliş, hijmara (24), L.253. 

(  1973  اليزيديررة  دار الكتررى للطلاعررة والمشررر  )الموصرر :الررديوةجيسررعيد  (3)
 .39-38  احمد تيمور باشا  المصدر ال،ابق  ص93ص

(  1971:   )       1سررامي سررعيد االحمررد  اليزيديررة احرروالهم ومعتقررداتهم  ج (4)
 .39-38  احمد تيمورباشا  المصدر ال،ابق  ص158ص
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م باجتاه جبال داسن وما حونا حبجج هالدين حممد ااردقيلي وزحفت جحافل قوات
 معبد الل  إىلثم  هبوا باالسرى  من االيزيديني،ة وقتلوا واسروا اعداد ريفرية واهي

 ؛ إ االسرى بانتهاك حرم االيزيديني ضريح الشيخ عادك وقاموا وامام اعنيحيث 
 .)1(واخرجوا عرامه واحرقوها ،نبشوا قرب الشيخ عادك

ن اخلامس عشر والسادع عشر تعاظمًا ليس بالقليل شهد القرنا بالرريم من  ل 
الفراغ السياسي الذك ساد منا ق  إىلوسبب  ل  يرجع يف نفو  االيزيديني، 

تزعمها الكوردية ال سيما تل  ال  كان ت اإلماراتكوردستان مما  ح بازدهار 
أن سبع جتمعات محكد )الشرفنامه( وي ،)2(سالالت وقبائل تعتنق الديانة االيزيدية

 كانت ورديًامع نهاية القرن اخلامس عشر من اصل ثالثني جتمعًا قبليًا كرئيسية 
واخلالتية  ،: الداسنيةة، وهذه التجمعات القبلية هييتعتنق الديانة االيزيد

 ،)البوتانية( والبختية ،والبسياينة ،واحملمودية ،ومبليةدوال ،)اخللدية(
حتدثت الشرفنامه عن مجاعة من  ريلبيتها امارات حاكمة.أل ت، وكان)3(والسليفانية

وتقليديًا فانها  (.والقصري ،وكليس ،حلب) :نا قااليزيدية يف ريرب كوردستان يف م
افواج انكاريني ال  كانت حتت خدمة صالح الدين، وقد وقفت  إىلترجع باصونا 

جانب القائد الكوردك صالح الدين االيوبي يف  إىلالعشائر االيزيدية يف كوردستان 
صن يف حربه ضد الصليبيني وتكرميًا اهودهم فقد منحهم معرم املنا ق واحل

                                                 

 رـ(  ال،رلوك لمعرفرة دول 845يمظر: تقي الدين احمد ابن علري المقريرزي )ت (1)
  الح،رررمي  294  ص4(  ج1972الملررروك  دار الكترررى المصررررية  )القرررا رة:

  زرار صرررديق توفيرررق  الزعمررراء واصرررحاب 138-137المصرردر ال،رررابق  ص
 .108/ص3ق القال  الكورد 

 .Guest, OP. Cit, P  84  ص1سرامي سرعيد االحمرد  المصردر ال،رابق  ج (2)

43. 

  جوناثرران رانرردل  امررة فرري 23-22شرررفنان اللدلي،رري  المصرردر ال،ررابق  ص (3)
 .44شقاق  ترجمة: جوزي م يدي  )ال،عودية  دار المهار: د.ت( ص
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ازيزيان وقد  إمارةباسم  إمارةالقصري ريرب حلب، فاسس الكورد االيزيديون فيها 
 .)1(ًا نا وزعيمًا للكورد هناك عن  ريق االكثرية االيزيديةأمري (الشيخ مند) أصبح

ن االيزيدية يف أ مارةاإلويذكر املمحرخ الكوردك شرفخان البدليسي حبق هذه 
قوته وتوسع  وازدادتاجتمعوا حول الشيخ مند، قصري قد وال ،وكليس ،منا ق حلب

كورد والي  الشام وحلب، ولقوته و عته ونفو ه  نفو ه حتى التف حوله جّل
على الكورد القا نني يف والي   اءاألمر أمريالبارز هذا منحه السلطان االيوبي لقب 

 .)2(الشام وحلب
السياسية  مارةإلانفو  الكورد االيزيدية يف حلب والشام ضعف  ةقو تعاصر

حفاد الشيخ عادك مع مجوع من ألذل  توجه  ؛االيزيدية يف كوردستان اانوبية
الدين بن شرع  زين مرياأل االحناء، وكان اول من توجه اليهاتل   إىلالكورد الداسنية 

و ل  نتيجة السياسة التعسفية ال  اتبعها اتاب  املوصل بدر الدين لمحلمح جتاه  ؛الدين
االيزيدية  أمريد وفاة كام مرتبة قيادية عالية بع، وقد منحه احل)3(يزيديةالكورد اال

املركز القديم لعائلته يف  (بيت فأر)قرية  إىلالشيخ مند، ثم توجه  :أك ،هناك
 .)4(منطقة بعلب  وعاش كامللوك على حد قول احد املمحرخني

خطرًا  صبحأف ،مصر إىلواتسع نفو  زين الدين بني كورد الشام وحلب وتعداها 
ثر أيف دمشق والشام، وعلى  اءاألمركبريًا على املمالي ، ومتكن من استمالة عدد من 

نائبه يف الشام بأعتقال زين الدين  إىلاملل  سيف الدين قالوون أمرًا  أرسل ل  
 .(م1282هي/681)مصر وفعاًل القي القبض عليه يف دمشق سنة  إىلرساله إو ،انكارك

                                                 

(4)   xelil cindî, Mîrgeha Şêxan u Kilîs, govara Roj, 

(Hanover:1998), Jimare(6), L.21-27, Guest, OP. Cit, P. 43. 

 .230شرفنان اللدلي،ي  المصدر ال،ابق  ص (1)

  الح،رمي  المصردر ال،رابق  271يمظرر: ابرن الغروطي  المصردر ال،رابق  ص (2)
  احمررد تيمررور 96-85  المصرردر ال،ررابق  صالررديوةجي  سررعيد 137-136ص

 .40-39باشا  المصدر ال،ابق  ص

  المصرردر ال،ررابق  الررديوةجي؛ سررعيد 108شرراكر فترراح  المصرردر ال،ررابق  ص (3)
 .40شا  المصدر ال،ابق  صا؛  احمد تيمور ب96ص
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وهكار وفيهما  الل  إىلملا لقاه يف سجنه من العذاب، وحنينه ويف شعره وصف صادق 
ثم ا لق سراحه وتويف سنة  ،، وبقي يف السجن مدة ثالم سنواتاهله وأبناء جلدته

االيزيدية يف حلب والشام  مارةاإل. خلف زين الدين يف حكم )1((م1298هي/ 697)
 .اءاألمر أمريعزالدين( أك  انمريمري ولقبه بي) اءاألمرابنه عزالدين، وكان من عرماء 

والتف حوله كورد حلب والشام ودعموه دعمًا ماديًا ومعنويًا فخاع املمالي  من قوته 
ثم اعتزل  أخرىدمشق مرة  إىلعيد أثم  ،ثم صفد ،دمشق حاكمًا علىوعينوه 

 إىلاملمالي  اوعز  أمريوون ال ان حممد قالإوقد كان مستعدًا للثورة احلكم بعد  ل ، 
إن ل م فااجع عزالدين عن الثورة ويقااحد قادته ان ينكل باصحابه يف الشا تنكز

 .)2(ان مات وتفرق الكورد إىل، وسجنه (م1334هي/733)سنة اعتقله األخري
هناك عائلة من الشيوخ االيزيدية  ات نفو   تانه كان إىلوتشري الشرفنامه 

الكورد االيزيدية  رةماوكانت تنافس زعامة الشيخ مند إل ،بنواحي مرع  ومحاه
 االمريأيام حكم  مواملسلمني الكورد االخرين يف نواحي حلب وكليس، وقد برز منه

 ،زعيم ايزيدية )محاه، مرع ، مال ية أصبحعزالدين، الشيخ بكر الذك 
 .)3(وكليس(

 إ من استعادة قوتهم ونفو هم يف الديار احللبية.  يف وقته متكن االيزيديون
 .انطاكية إىل وردية هناك اخالصها ونبلها نم حتى وصل نفو همظهرت القبائل الكأ

. ويف الفاة الواقعة )4(القصري إمارةوتوىل احد شيوخهم وهو عزالدين يوسف الكردك 

                                                 

؛ شاكر فتاح  المصدر 100-95  المصدر ال،ابق  صالديوةجيسعيد  (4)
 .108ال،ابق  ص

؛ احمررررد تيمررررور باشررررا  103-101  المصرررردر ال،ررررابق  صالررررديوةجيسررررعيد   (1)
 xelil  108؛ شراكر فتراح  المصردر ال،رابق  ص42-41بق  صالمصدر ال،را

cindî, S. p, L21-27 

شررةرةفنان  بدلي،رر   شررةرةفمامة  وةرطيررران بررو كرروردى :  ررةذار موكريرران    (2)
   .415(  ل1972تابنانةى نعمان  )نةجةف  

؛ شراكر فتراح  448-447  ص(1949صديق الدملوجي  اليزيدية  )الموص :  (3)
 .108  صالمصدر ال،ابق
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الكورد يف لواء  أمري أصبح بأواخر الدولة ااركسية واوائل سيطرة الدولة العثمانية
"انت من اكراد ربنا ام من أكراد  وبلغ من القوة حتى ا ا قيل للواحد منهم: ،حلب

عزالدين يوسف  مريوينتمي األ .)1(بل من اكراد عزالدين" : عزالدين؟ فيقول
"الشيخ بكر" زعيم الكورد يف حلب والشام والذك سبق  كره وكان  بيت إىلردك والك

احفادهم  ومايزالنم جاه كبري ومنزلة رفيعة وهم من كبار شيوخ االيزيدية، 
ن الباشوات أ. ويذكر شرفخان البدليسي )2(شنطالنا ق الشيخان ويعيشون يف م

للكورد بنواحي حلب  ًاورئيس ًاأمري الكوردك يوسفااركس اعافوا بالشيخ عزالدين 
 مريه األحبيب وأخو مريوالده األأأمحد ب  ومن بعده  عربو مرين اوالد األوكليس، أل

ل إلمارة حلب وكليس ومن عائلة االيزيدية األوائ مراءاأل ساللة وهم من -قاسم 
رفضوا اخلضوع حلكم الدولة ااركسية، ومنذ  ل  احلني بدأت احلزازة  -الشيخ مند

عائلة الشيخ وأوالد االمري عربو من بيت  من والعداوة بني الشيخ عزالدين يوسف
 .)3(الشيخ مند

وهزم  ،( سوريا1520-1512اجتاح السلطان سليم االول ) م1516ويف سنة 
 الشيخ مندقاسم من بيت االمري  أعلن واستوىل على حلب ودمشق، ،ي  املصركاا

، الوالء عزالدين يوسف مريالسابق يف ريرب حلب والعدو اللدود لأل االيزيديةوزعيم 
ن متكن أووقف ضد املصريني... ويف السنوات التالية وبعد  ،للسلطان العثماني

استانبول، ويف  إىلسم ب  يف رجوعه خضاع مصر، رافقه قاإالسلطان سليم االول من 
                                                 

 رـ(  إعرالم المرلالء بتراريخ حلرى 1140يمظر: محمد راهى الطلاك الحللي )ت (4)
  ممشرورات دار القلرم العربري  2الشهلاء  صحح  وعلق علي : محمرد كمرال  ط

؛ محمررررد امررررين زكرررري  مشررررا ير الكرررررد 488-487  ص5(  ج1989)حلررررى:
 يصرديق الردملوج؛ 68  ص2(  ج1947وكردستان  مطلعة ال،رعادة  )مصرر:

 .448  المصدر ال،ابق  ص

الرردملوجي  ؛ 487  ص5  المصرردر ال،ررابق  جمحمررد راهررى الطلرراك الحللرري (1)
 .108؛ شاكر فتاح  المصدر ال،ابق  ص448المصدر ال،ابق  ص

؛ محمررد راهررى الطلرراك 417-416شرررفنان اللدلي،رري  المصرردر ال،ررابق  ص (2)
حررول صرررا   ؛ للمزيررد مررن المعلومررات487  ص5  المصرردر ال،ررابق جالحللرري

 Xelil Cindî, L.21-27العائلتين لتولي سلطة إمارة حلى وكليس يمظر: 
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الوالي العثماني ااديد حللب وهو    فاز الشيخ عزالدين باحلروة لدىريضون  ل
على الكورد ليس يف  ًاأمريبأن تولية قاسم ب  السلطان  إىل، الذك كتب اشاثقراجا 

 اشاثصاحل الدولة العثمانية واتهم قاسم ب  باخليانة، وبهذه الطريقة اقنع قراجا 
وهكذا عني الشيخ عزالدين  .والي حلب السلطان العثماني بأن يتخلص من املري قاسم

 .)1(ًا على الكورد يف حلب وكليس بعد وسا ة والي حلب املذكورأمري
عزالدين يوسف الكردك االيزيدك مكانة مرموقة  إمارةنال الكورد االيزيدية ايام 

(، ويف هذه الفاة 1566-1520) حتى اعاع به السلطان العثماني سليمان القانوني
 يتبني بانالتاريخ  إىل وبالرجوع .شنطالازدهر نفو  الكورد االيزيدية نحيط جبل 

منذ ايام االتاب  بدر الدين لمحلمح، ومع بداية السيطرة  شنطالااليزيدية حكموا جبل 
 . )2(ردكوعزالدين يوسف الك مارةتابعة إل أصبحتالعثمانية 

عن  ريق جتمعات قبلية  أيضًايزيدية يف كوردستان توسع نفو  الكورد اال
، واهم هذه سالماإلكوردية كبرية وقدمية كانت تعتنق الديانة االيزيدية قبل 

والسليفانية  ،واخلالتان ،والبسيانية ،والبختية ،وحممودك ،ومبليةدالتجمعات هي ال
القبلية الكوردية شارت اليها الشرفنامه، كما  كرنا سالفًا، كأهم التجمعات أوال  

منا ق  سالماإل. فضاًل عن الداسنية وانكارية وال  كانت تقطن قبل )3(االيزيدية
 .)4(شنطال هكار واازيرة )بوتان( و

الديانة  ومبلي الكوردية الكبرية يعتنقون مثل قبائلهمعشرية الد أمراءكان 
يف جبال بوتان  ، وكانت تقطن باالصليمنذ القدم حسب ما  كره البدليس ةااليزيدي

                                                 

 .Guest, OP. Cit, P؛ 417-416اللدلي،ري  المصردر ال،رابق  ص شررفنان (3)

45 

 .Guest, OP. Cit, P. 46؛  40شمو قاسم الدناني  ح،ين بال الداسمي  ص (1)

جكرخروين  المصردر  ؛23-22يمظر: شرفنان بدلي،ري  المصردر ال،رابق  ص (2)
 .80-79  ص1؛ سامي سعيد االحمد  المصدر ال،ابق ج34  ص1ال،ابق  ج

-737الكرد في اقليم ال زيرة وشهرزور في صدر االسالم  فائزة محمد عزت  (3)
(  1998م  رسالة ماج،تير  كلية االداب جامعة صالح الدين  )اربي : 749
 .63ص
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وقد . الدنابلة البوتانيون :أك ،ونذا كان يعرفون باسم )دومبلي خبت( ؛قرب اازيرة
 ،منا ق كوردستان الشرقية وسكنت خوك وسكمن آباد إىلهاجرت الدومبلية 

حكم الكثري افت بسلطتها عليها، لذل  تولت اعوخضعت حلكم الدولة الصفوية ال  
 .)1(زمن امللوك الصفويني يفات ريرب حبرية اورمية من الثغور والقالع والقصب

وبنهاية القرن السادع عشر فان عشرية الدومبلي استقرت يف ااانب الفارسي 
وبعض أفخا   نيطبن بأسم عيسى واملعروفو األمراء سرة اواعتنقت  من احلدود،

 متمسكًاظل من العشرية  ًا، ولكن قسمومتذهبوا نذهب السنة ،سالماإلالعشرية 
، وقد هاجر القسم همئأمرا إسالموتفرق الدومبليون بعد  .)2(بعقيدته االيزيدية

ان البقية الباقية من الدومبليني  دواالناضول، ويب إىلااليزيدك من هذه العشرية 
املعتنقني للديانة االيزيدية احتموا باملنا ق االيزيدية الرئيسة يف كوردستان 

زال  ماوال   )3(شنطال  سيما ننطق  الشيخان ووال ،اانوبية يف الفاات الالحقة
 يف هذه املنا ق حتى الوقت الراهن.يعيشون منهم  ًاقسم
 إىلمع الدومبلية من بوتان  خرىما قبيلة حممودك فقد هاجرت هي األأ

أتصل الذك د، ووهم يسمى بالشيخ حممأمريآ ربيجان يف عهد دولة القره قوينلو وكان 
يوسف فمنحهم قلعة آشوت وخوشاب جنوب  قره قوينلوية نمحسسي الدولة القره

، ثم اخنر ت هذه العشرية االيزيدية يف )4(شرق وان تكرميًا خلدماته ال  قدمها له
حصونًا ومعاقل  نا الشاه ا اعيل الصفوك ووصلت آ ربيجان واقتطعت أمراءسل  

ن اعلنت والءها أبعد قبااًل عريمًا ، خاصة إ، ويف زمن الدولة العثمانية نالت عديدة

                                                 

؛ صرررديق الررردملوجي  323-322صاللدلي،ررري  المصررردر ال،رررابق   شررررفنان (4)
 .450-449المصدر ال،ابق  ص

 .Guest, OP. Cit, P؛ 323-322اللدلي،ري   المصردر ال،رابق  ص شرفنان (1)

46. 

(  1988: بةهدا  )بةط شينان وشينان  خدرى سليمان وسةعدولال شيناني  (2)
 .Guest, OP. Cit, P. 46-60؛ 137؛ شابري  المصدر ال،ابق  ص20ل

 .314اللدلي،ي  المصدر ال،ابق  ص نشرفنا (3)
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 ال  اسسوها يف قلعة خوشاب مارةاإلوظلت  .)1(للسلطان العثماني سليمان القانوني
وكان القسم الغربي من  .متارع نشا ها حتى اواخر القرن السادع عشر آشوت

 .)2(بادينانتيارك تابعًا نا، حبسب ما ورد يف كتاب االكراد يف 
ري حسني ب  وكان فخذ من عشرية املد ابنه حممودك بعد الشيخ حممو إمارةتوىل 

مع احملمودية يف زمن احد امرائها ضد الشاه  ية وهي )مام رشان( قد حتالفالدومبل
ثم  .احملمودية مارةاإلعلى الصفوك  هماسب نررًا لقيامه بتعيني شخص دخيل 

ليسي شرفخان البدوكما يقول بعد املري حسني،  مارةاإليف حكم  اءاألمرعدد من  إىلتو
حسن ب  بن عوض  مريفقد كانت عشرية حممودك على الديانة االيزيدية وكان األ

حيث  بكل جدية، سالماإلتراجع عن ديانته واعتنق مرائها أول أمري حامد  نب  ب
قراءة القرآن  كما علم اوالده سالماإلبدأ بالصوم والصالة واحلج واداء بقية فروض 

  .)3(يف منا ق امارته يةسالماإلنية وقام ببناء املساجد واملدارع الدي
نه أ اإل يف حكمها ابناء املري حسن ب  إىلاحملمودية استمرت وتو مارةاإلرريم ان 

 سالماإلممن رفضوا اعتناق  خرىشنت افراد العشرية احملمودية األ األخري إسالمبعد 
مع فرع )مام رشان( من العشرية الدومبلية  الرن لباريهجومًا فتوجه همحالء 

 االيزيديةالشيخان احلالية حيث تواجد الكورد  (باس )منطقة  إىلمعهم ملتحالفة ا
تزال تسمى ماهناك احداها  من ابناء العشرية الدومبلية فيها، وبنوا نم قريتني

تزال ماف خرىبقرية )حممودا( حيث استو ن فيها افراد عشرية حممودك، اما األ
من العشرية الدومبلية من  مام رشان(سكن فيها فخذ ) بي)مام رشان( أيضًاتعرع 

 الذين هاجروا معها.
عوض ب  بن حسن : منهم ،اءاألمرعدد من  مارةاإلحسن ب  حكم  إسالموبعد 

ثم شري ب  بن حسن  ،ب  بن عوض ب  عليب  بن عوض ب  ثم ب  ثم مصطفى 
 مريالذين  كرهم شرفخان البدليسي وبعد هذا األاحملموديني  اءاألمروهو اخر  ب 

                                                 

 .Guest, OP. Cit, P؛ 450-449  المصردر ال،رابق  صصرديق الردملوجي (4)

45. 

 .75-74انور المائي  المصدر ال،ابق  ص (5)

 .564اللدلي،ي  الترجمة الكوردية  المصدر ال،ابق  ص شرفنان (1)



 31 

، ريري ان هناك من )1(من الوجود مارةاإلوتاريخ توليته ينتهي امر هذه العشرية و
شوت ظلت متارع نشا ها حتى حوالي سنة آال  اسسوها يف قلعة  مارةاإلان  إىليشري 
وكان القسم الغربي من تيارك تابعًا نا والراهر انها انصهرت فيما بعد  .م1700

 .)2(يةبادينانال مارةاإلب
عهد العثماني ندينة )قلب( على الاد نفو  الكورد االيزيدية يف بداية زداكما 

 ًاعدد ييذكر شرفخان البدليس. و)3(همأمريفيها مركزهم و أصبحضفة نهر بوتان و
)قلب وبطمان(، وقد التف حونا عدد االيزيدية ال   اها  مارةاإلهذه  أمراءمن 

دخلريان، وهويرك، وها: بانوكي، ومن ،من العشائر الكوردية االيزيدية واملسلمة
عشرية  أمراء مارةاإلبرازك وخال (، وكان حيكم هذه وزكزيان، وزيالن، وبوجيان، و

 .)4(بسيان االيزيدية
 االيزيديةس عشرية بسيان الكوردية قد تأسست جبهد من رئي مارةاإلهذه  توكان

حلب  أمراءد سم علي خريك استوىل على قلعة ميافارقني واستدعى احاواملعروع ب
كانوا يف عداء معه ومع علي  (صاصون) إمارة أمراءريري ان  اليها، (طبشاولد )املدعو 

القضاء على قوتهم يف خريك هذا، لذل  اقنعوا السلطات العثمانية وبدسيسة دبروها ب
 .وبطمان( حلب إمارةاملعروفة بي) مارةاإلجتهوا حنو قلعة حلب واسسوا ميافارقني فا

 ( عامًا.13دة )معًا وادارا امورها مل مارةاإلهذه  ريك وشاولد ب وقد حكم علي خ
 مارةاإلشمحون  ي، ولكن بعد  ل  ولمارةاإلوبعد وفاة شاولد ب  توىل اوالده حكم 

ن عّيحيث  م،1594 والد علي ب  املذكور حتى سنةأرؤساء عشرية بيسان من 
حلب وال  إمارةًا على أمريحفاد شاولدب  املدعو زينل ب  أحد أالسلطان العثماني 

 .)5(بعد  ل  مارةاإلما آلت اليه يذكر شرفخان شيئًا ع
                                                 

 .568-565المصدر نف،   ص (2)

 .75-74ق  صالمائي  المصدر ال،اب انور (3)

 .450  المصدر ال،ابق  صصديق الدملوجي (4)

؛ الرردملوجي  المصرردر 268 -265اللدلي،رري   المصرردر ال،ررابق  ص شرررفنان (1)
 .84  ص1؛ سامي سعيد االحمد  المصدر ال،ابق  ج451-450ال،ابق  ص

 .480-477اللدلي،ي  الترجمة الكوردية المصدر ال،ابق  ص شرفنان (2)
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يف  ًامهم ًاكان توسع نفو  االيزيدية يف هذه املنطقة حسب قول الدملوجي حدث
نقطة االتصال بني املنا ق املأهولة بااليزيديني من  أصبحت  إتاريخ االيزيدية، 

على  نفو هانوب كوردستان، فبسطت ج إىل يشرقالغرب، ومن الشمال  إىلالشرق 
وأمتد حتى مدينة  ،دياربكر فاازيرة إىلمن مصب نهر بوتان  حوض دجلة الشمالي

 .)1(هم لاليزيديةزاخو فاملوصل حيث اتصاله ننطقة الشيخان املركز األ

 
 
 

                                                 

 .84  المصدر ال،ابق  صصديق الدملوجي (3)



 33 



 34 

 
 

 

 

 
 األولالملحث 

 
 ديين يسة العثمانية ت اه االيزال،يا

 خالل القرن الثامن عشر

 
 
 

ر العثمانيون خالل الربع االول من القرن السادع عشر على اازء االكرب سيط
داريَا إ أصبحتوشيخان، وال   شنطالديني يف يمنا ق االيز امن كوردستان نا فيه

 تابعة لوالية املوصل اال يف احلاالت االستثنائية تتبع والي بغداد.
 لعثمانيني ووالتهم يفسي واالضطهاد على يد السال ني اديون املآيعانى االيز

كرية متتالية على منا قهم وال  همحالء محالت عس الواليات اجملاورة نم، فقد شّن
تل   لنسائهم وا فانم وسيب ،قراهملسلب وحرق وتدمري هب ونها عمليات ترافق

يذكرون احداثها كصفحات  وازال؛ إ  ماااليزيدينينفسية  يف سلبًا احلمالت ال  اثرت
 انه بالذكر اادير)الفرمانات(. ومن يرخيهم وال  تعرع عندهم بسوداء من تا

التتوفر يف املصادر التارخيية سوى معلومات نادرة عن تل  احلمالت ال  شنت حبق 
ك حتى القرن التاسع أ ،الوىل من السيطرة العثمانيةأيف القرون الثالثة  االيزيديني

رخني الحدام املنطقة واخبار ليها يف ا ار تناول املمحإعشر، حيث مت التطرق 
السال ني العثمانيني ووالتهم، لذل  ال تتيسر بني يدك الباحث معلومات كافية 

 ملعرفة تفاصيل تل  احلمالت.
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 دية:يالحمالت الع،كرية العثمانية عل  االيز -

خالل القرن الثامن عشر  االيزيدينيمتثلت سياسة الدولة العثمانية العامة جتاه 
والشيخان، كانت تل   شنطالت عسكرية متعاقبة صوب منا قهم يف بتوجيه محال

، وكان (1)بغداد واملوصل والي اجملاورة خاصة  الوالياتحكام ريالبًا احلمالت يقودها 
. وقبل الدخول يف تفاصيل (2)والتخريب ،والسيب ،قتلااليزديون ال حتملنتيجتها 

لتربير  ؛ذرائعكا ذها العثمانيون سباب ال  تل  احلمالت البد من توضيح احلجج واأل
 .االيزيدينينسانية ضد امحالتهم العسكرية الال

ان تل  احلمالت كانت تدخل يف ا ار السياسة العثمانية العامة ازاء  ومع
هم كفرة ومرتدين حسب وجهة النرر العثمانية انذاك، ا قهم؛ لعدومن االيزيديني

، وتعد مسألة خروجهم عن أيضًا أخرىج حبج االيزيدينيلكنها كانت تشن على و
، (3)وقطع الطرق ،والسلب ،القانون وممارستهم اعمال الشقاوة من قبيل النهب

كانت ظاهرة  ، وهذه(4)مهامجة القوافل التجارية املارة بني املوصل وماردينو
 ن الوالة العثمانينيأ، اال (5)لدى معرم العشائر يف الدولة العثمانية انذاك ةموجود

وشن احلمالت العسكرية على منا قهم يف  ،االيزيديني ريعة الضطهاد  هاوا ذ
  فانم.أنسائهم و ونهب اموانم وسيب ،، والقيام بسلبكوردستان اانوبية

                                                 

(  2004عدنان زيان فرحان  الكرد االيزديون في اقليم كردستان  )ال،ليمانية:  (1)
 .39ص

ز ير كاظم علود  (2)
 

 .75(  ص1995لمحات عن اليزيدية  )بغداد: 

سعدي عثمان ح،ين  كوردستان ال موبية وإيالتا بغداد والموص   اطروحة  (3)
 -ال  م لس كلية االداب جامعة صالح الدينه هير ممشورة مقدمة ادكتور
 .149  ص2001

جون س. كي،ت  الحياة بين الكرد.. تاريخ االيزديين  ترجمة: عماد جمي   (4)
 .139(  ص2005مزوري  )اربي : 

-108(  ص1985يمظر: علي شاكر علي  تاريخ العراق في العهد العثماني  )نيموى:  (5)
109. 
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دفعت بالدولة  أخرىهناك عوامل  أنمن خالل مراجعة احدام تل  احلمالت، و
تها العامل املادك املتمثل ، ويف مقدمااليزيدينيانتهاج تل  السياسة جتاه  إىلالعثمانية 

هم املادية والبشرية، وريالبا ونهب مقدرات االيزيديني ثرواتستيالء على اولة االيف حم
الرئيس يف شن تل  احلمالت، ا  كانت عمليات  املار  كره هو كون هذا العاملما ي

النهب والسلب، ناهي  عن امتالك الرقاب ترافق معرم احلمالت العثمانية. ومما هو 
وسيلة للتقرب  يف احيان عديدة منها ونتخذي كانوان الوالة أايضا،  دير بالذكرج

وينالون  ،، فيفوزون برضا املسوؤلني فيهااستانبولبواسطتها من السلطان ودوائر 
ارسال  إىلهمحالء الوالة على ثقة السلطان، يعمدون ريالبًا  حيصلاحلروة لديهم، ولكي 

تل  املنا ق لتكون دليال للرفر على  استانبول ىلإاملقطوعة  االيزيديةبعض الرؤوع 
يف دفع  ،الكورد املسلمني بناء جلدتهمكأ االيزيديني ةا لاملنكوبة. كذل  كان مم

، اما بسبب عدم قدرتهم على دفعها سببًا آخر وراء تل  احلمالت الدولة إىلالضرائب 
عثمانيني يف و بسبب تعسف جباة الضرائب الأ ،نتيجة لسوء ظروفهم االقتصادية

داء اخلدمة العسكرية يف أيف  االيزيديني. فضال عن امتناع (1)جباية الضرائب منهم
 خرًا للفت  بهم.آااي  العثماني الذك كان عامال 

بغداد  والي كثر شيوعًا يف تعامل سلطات سلوب األكانت القوة املسلحة تعد األ
عديد من الضربات العسكرية. ال إىل، لذل  تعرضت منا قهم االيزيدينيواملوصل مع 

حد كبري من حيث انها  إىلالبعض مع ورريم ان مجيع تل  احلمالت تتشابه بعضها 
حيان، شفقة مع الغدر يف بعض األ وأكانت تصاحبها القسوة والبط  بدون رمحة 

املوصل يف  واليةولكن محالت بغداد كانت تتميز عن تل  احلمالت ال  توجهها 
ودقة  ،والضخامة ،بوضوح اندع :كانت تتمتع بشكل عام ا  انها العديد من النواحي،

                                                 

؛ وللمزيد حول الملررات 151ر ال،ابق  صسعدي عثمان ح،ين  المصد (1)
التي ساقتها الدولة العثمانية لشن الحةالت تد االيزيديين يمظر: كورد 
وكوردستان في رسائ  الفيلد مارشال  ليموت فون كارلمولتك   ترجمة  

تموز  -(  )بغداد4علدالفتاح علي يحي   م لة االديى الكردي  العدد )
1992.) 
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يف حتقيق اهدافها، اما محالت والة املوصل  (حرًا)كما كانت اكثر  ،اكرب يف التنريم
 أن فكانت اشبه بغارات عشائرية حمدودة هدفها النهب واملغامن املادية فقط، كما

 . )1َ)دائمامل حتالفها النجاح 
حلمالت حبشد كافة القوى املمكنة لتسليطها على املنا ق كذل  متيزت تل  ا

بغداد واملوصل كانت ريالبا تلحق بهما  والي انجمات املشاكة  فضاًل عن، االيزيدية
 .(4)والعديد من العشائر العربية (3)ريوات الكوردمن األ(2)أخرىقوات 
 
 

 اواًل: سياسة والة بغداد
 :1715عام  اشاثحملة ح،ن  -

 1715يف سنة  (5)(1723 -1704) اشاثال  قادها والي بغداد حسن  ان احلملة
ديني خالل القرن الثامن يكرب احلمالت العثمانية ال  شنت ضد االيزأتعد من 

من شهرزور وبعض  ًاقوات بني صفوفه ضم ًاكبري ًاشجي اشاثحشد حسن  إ  ،(6)عشر
واستخدامه املدفعية  رريم ضخامة جيشه، وشنطال، وسار به صوب (7)البيكات الكورد

                                                 

 .154المصدر نف،   ص (1)

  .153المصدر ال،ابق  ص (2)

  .110علي شاكر علي  تاريخ العراق ...  ص (3)

  )المكتلة الحيدرية: د.ت(  6علاس العزاوي  تاريخ العراق بين احتاللين  جـ (4)
 .153. سعدي عثمان ح،ين  المصدر ال،ابق  ص29ص

ة: ستيفن  يم،لي لونكريال  اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث  ترجم (5)
. علي شاكر علي  عالقة 163 154(  ص1985  )بغداد: 6جعفر النياط  ط

  بحث تمن موسوعة 1918 -1516الموص  بالواليات العراقية االخرى 
  .26(  ص1992  )جامعة الموص : 4الموص  الحضارية  مج

 ؛110ص  ...العراق تاريخ علي  شاكر علي (6)

Roger lescot, yezidiler,fransiz cadan çevirer: Ayşe Meral, 

(Istanbul:2001), S.113.  

؛192  ص5علاس العزاوي  تاريخ العراق بين احتاللين   جـ (7)
 

سعدي عثمان 
 .154ح،ين  المصدر ال،ابق  ص
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دير ) عزموا على املقاومة فتحصنوا يف موقع باابل يقال له دينييأن االيزال إ
قاموا أ، وتصدوا للحملة بعد ان (2)كمال  للدفاع عن انفسهم ذوه، وا (1)(العاصي

وعندما قاربهم العسكر العثماني "ابتدروه  (3)املتاريس والطوابي الدفاعية هناك
بطال فاشتعلت بينهم نريان وه باحلراب والنبال، وقاتلوه باالحزاب واألبالنزال، وقابل

مل يتمكنوا من  االيزيديني، ولكن (4)احلرب، وكثر بني الفريقني الطعن والضرب"
الذك واصل الشرع الذك يفوقهم يف العدد والعدة و الكبري الصمود امام هذا ااي 

، (5)فرقت مجوعهمتمنهم وخلقا عريمًا  هجومه على حصونهم وبط  بهم وقتل
اخر معقل نم يدعى  إىله وخيله وهرع من متكن منهم النجاة، بعياله ورجال

القلعة املذكورة من مجيع  تهم القوات العثمانية وحاصرت، فالحق(6)اخلاتونية()
ونم من القوة  ،يدك جتاه هذا التنكيلن مل يبقوا مكتويف األ، لكن احملاصري(7)جهاتها

فغامروا يف التصدك للحملة ال  يعرفون  (8)ليس للجي  احلكوميوالشجاعة ما 

                                                 

دير العاصي: واٍد في جل  سم ار خلف المديمة ملاشرة  تلعد عمها م،افة  (1)
 متحصمة.بضعة كيلومترات  حيث تكثر في  الكهوف والمواقم ال

  .110علي شاكر علي  تاريخ العراق...  ص (2)

؛ ح،ن ويس يعقوب المول   سم ار في العهد 110المصدر نف،   ص (3)
  رسالة ماج،تير 1918 -1834العثماني دراسة سياسية  ادارية  اقتصادية 

  2000 –هير ممشورة مقدمة ال  م لس كلية االداب / جامعة الموص  
  .13ص

  .64ن ال،ويدي  حديقة الزوراء والدوحة الوزراء  د.م: د.ت(  صعلد الرحم (4)

نظم  زاده مرتضي افمدي  كلشن خلفا  ترجمة: موس  كاظم نورس  )بغداد:  (5)
 .329(  ص1971

الناتونية: و ي قلعة مربم الشك  وم،ورة ب،ور صغير  محكمة اللماء  تقم في  (6)
المول   المصدر ال،ابق   رأس جل  سم ار الغربي. يمظر: ح،ن ويس يعقوب

  .76ص

 العمري  خ خير بن ياسين ؛66ص ال،ابق  المصدر ال،ويدي  الرحمن علد (7)
  (ت.د: الم ف) االداب   مطلعة االرتية  حوادث في ال لية االثار زبدة

؛80  Roger lescot, A.g.e., S.113.  

  .489صديق الدملوجي  المصدر ال،ابق  ص (8)
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على معاملة العسكر العثماني يف  وايبدو انهم قد تعودوصعوبة االنتصار عليها 
احلمالت السابقة، لذل  فضلوا املوت على االستسالم، فدارت معركة ضارية قتل فيها 

 اليوم التالي بعد ان يأسوا ، ويف(1)الكثري من رجال الطرفني من بينهم كهية الوالي
 إىل، اضطروا املقاومة والدفاعمن القتال وتيقنوا بانه ليس نقدورهم االستمرار يف 

اال انه نكث وعده  مان والعفواأل األخري، فمنحهم اشاث لب االمان من حسن 
وهم  شنطالهم، فقتل الكثريين منهم من بينهم عدد من مشاهري رجال جبل بوريدر

كان النصر حليف قوات حسن  وهكذاخو مندو، خركي وسواع، ا، عباع ديللو، مندو
شارة در اإلجت. ومما (3)حسن( وةخ الشعراء والكتاب هذه احلملة بي)ريز. واّر(2) اشاث

 السموقيني والقريانيني عشريتي ريلبهم منأ هذا التنكيل اليه ان الذين وقع عليهم
اأوا اليها وكان تنكيال قاسيا  نالذيلقربهم من اخلاتونية  شنطالسكان مشالي من 
 ًا؛ ومّر

ريانيهم الشعبية أيف  هذه الوقعة وهذا التنكيل زال االيزديون يذكرونإ  ما
 .(4)ويتوجعون نا

 اشاث تلف املصادر التارخيية بشأن وصف تل  احلملة وما قام به عسكر حسن 
 ،والقتل ،لب والنهبانذاك من قبيل الس شنطالدية يمن االعمال الال إنسانية إزاء ايز

"...ونهب بعض قائاًل:بهذا الصدد  (5)ويذكر ياسني العمرك ، والبنات.وسيب النساء
القرى فيه، وقتل من اليزيدية خلقًا كثريًا، ورينم منهم ماال جزيال، ومل  ارينامهم 

تل  احلملة  واسر من ا فانم ونسائهم، وعاد منصورًا " ويف كتابه رياية املرام يذكر

                                                 

؛ عدنان زيان فرحان  157ي لونكريال  المصدر ال،ابق  صستيفن  يم،ل (1)
 .42المصدر ال،ابق  ص

؛  علاس العزاوي  تاريخ 329نظم  زاده مرتضي افمدي  المصدر ال،ابق  ص (2)
  .192  ص5العراق بين احتاللين  ج 

  .13ح،ن ويس يعقوب المول   المصدر ال،ابق   (3)

  . 489(  ص1949صديق الدملوجي  اليزيدية  )الموص :  (4)

  .81ياسين العمري  المصدر ال،ابق  ص (5)
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، (1)احل باهله الدمار ونهب وسلب وقتل وعطب حتى ا نم وافقررينيهم" "بقوله:
هل  اكثر خيلهم ورجال من بندق التف  ورشق النبال  "... :(2)اما السويدك فيقول

فدخل القرية عنوة وحمقهم بسيف االنتقام وحصل بذل  للمسلمني االنترام واسر 
نساءهم وبناتهم واماءهم وعاد النساء واال فال واريتنم ااند االموال، وابتاعوا 

 الوزير منصورَا...". 
قام بتفويض  شنطال ايزيديةوبسط سيطرته على  ، اشاثوبعد جناح محلة حسن 

تابعة لوالية  أصبحترئيس قبيلة  ي العربية حممد الذياب ال   إىلحكم املنطقة 
يف محلته  اشاثحسن  اجراءات الصارمة ال  ا ذهاإل من رريمال يبدو على. (3)بغداد

مرة  شنطالجبل  وغزل، 1718املذكورة، انه مل حيقق ما اراده، لذل  عاد يف عام 
 .(4)موال ورجعسر العيال واريتنم األأو ،هلها الرجالأ، فقتل من أخرى
 
 

 :1733اشا عام ثامحد  محلة -

( م1747 -1723يف والية بغداد ) اشاثالذك خلف والده حسن  اشاثمحد أ شّن
العساكر  أرسل فقد، 1733منطقة الشيخان سنة  ايزيديةية على اول محلة عسكر

االيلي  اشاثثم تبعهم والي املوصل حسني  ،على الزاب الكبري االيزيديةفنهبوا قرى 
 .(5)واخذ ما نهبوا وعاد

                                                 

  .42نقالً عن:عدنان زيان فرحان  المصدر ال،ابق  ص (6)

  . 66علد الرحمن ال،ويدي  المصدر ال،ابق  ص (7)

؛ علي 192  ص5علاس العزاوي  تاريخ العراق بين احتاللين  جـ (1)
  .110شاكرعلي  تاريخ العراق...  ص

197-196  ص 5عزاوي  تاريخ العراق بين احتاللين   جـعلاس ال (2)
 
.  

؛ علاس العزاوي  تاريخ اليزيدية 13ح،ن ويس يعقوب المول   المصدر ال،ابق   (3)
؛ عدنان زيان فرحان  المصدر ال،ابق  118(  ص1935واصول عقيدتهم  )بغداد: 

 .43ص
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 :1752عام  اشاث محلة سليمان -
جتددت احلمالت العسكرية  من القرن الثامن عشروحبلول النصف الثاني 

، 1752يف كوردستان اانوبية، وبالتحديد توجهت يف عام  االيزيدينيانية ضد العثم
-1750ابو ليلة ) اشاثمحلة عثمانية ضخمة حتت قيادة والي بغداد سليمان 

تهدد مصاحل  أصبحتوتقويض قوتهم ال   ،شنطاليف  االيزيديني( إلخضاع 1762
ل  حنن بصدد احلديث ا- . ضمت احلملة(1)الدولة العثمانية حسب ما كانت تراه

جانب جي   إىلالكوردية  اإلماراتالعديد من العشائر العربية مع قوات بعض  -عنها
 االيزيدينين أاملوصل الذك انضم اليها عندما وصلت احلملة املدينة املذكورة. ويبدو 

 إىلوعرفوا بصعوبة مالقاتها، لذل   هب بعض رؤسائهم  ،قد علموا بامرها مبكرا
تزال يف كركوك، ولكن ابو ليلة مابني االمان والعفو حينما كانت احلملة الوالي  ال

 لكسر االيزيدينيمتكن بدهائه من استغالل  ل  االنشقاق الذك دب يف صفوع 
 إىلهم شقائأولئ  الذين  لوا عن أدك من يشوكتهم. فأمر باحيل ثالثة اآلع ايز

مان. اما فيما يتعلق بوقائع ألعطاهم ما  لبوا من العفو واأن أجهات ماردين، بعد 
دية ي  تذكر الرواية االيزإفتتضارب الروايات حونا،  شنطالاحلملة بعدما وصلت 

الكهوع واملغارات عندما علموا بضخامة  إىلاحمللية بان السكان ال وا بالفرار الجئني 
بعض  إىل أرسلاحليلة الستدراجهم و ل  حينما  إىل اشاثاحلملة، فلجأ سليمان 

ائرهم ليبلغهم استعداده للعفو عنهم شرط ان ينزلوا مع اوالدهم ونسائهم عش
موانم عارضني عليه الدخالة. فقبل االيزديون  ل  مضطرين ولكنهم  وقوا أو

بادة إعملية  إىلسلحتهم بعد تطمينهم، ليتعرضوا اثناء الليل أباانود وجردوا من 
نساء الالتي تعرضن للسيب. ويمحيد بضعة اشخاص، و ل  باستثناء ال مل ينج منها اإل

                                                 

  )بغداد: 1831-1750عالء موس  كاظم نورس  حكم المماليال في العراق  (1)
 .43؛ عدنان زيان فرحان  المصدر ال،ابق  ص30(  ص1975
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ها تقاده االناشيد الشعبية ال  يرتلالدملوجي هذه الرواية ال  حفرتها حسب اع
ديون يف نواديهم بطريقة مثرية للعوا ف. اما ياسني العمرك فيمحيد هذه يااليز

، : "ثم نزلوا يطلبون منه االمانقائاًل  زبدة االثار ل  يف (1)الرواية ضمنًا، ا  يدون
واقاموا يف واد هناك، فامر العساكر فحملوا عليهم من كل مكان، وقتلهم عن اخرهم، 

. (2)وكانوا اكثر من الف رجل ومعهم بعض النساء وقتل من العسكر حنو مائتني"
ًا للوالي يف ريدره هذا فيذكر بانهم تسويغوحياول نفس املمحلف يف مكان اخر ان جيد 

لوالي" وامر بقتلهم فقتلوهم عن اخرهم وسيب حاولوا الغدر باانود فاحس بهم ا
ال  متثل وجهة النرر العثمانية فكان من  خرى فانم". اما املصادر األأنسائهم و

فيه ديني، و ل  يف الوقت الذك يفتخر يالطبيعي ان تهمل صفحة الغدر بااليز
ى نا فعله من قتل وسيب ونهب وتدمري ليتمكن بذل  من السيطرة عل اشاثسليمان 

 .(3) شنطال رع القبلة من جبل 
اال ان مهمة الوالي املذكور مل تنته بهذه السهولة ا  حتصن الباقون من السكان يف 

تل   إىلحتويل قواته  إىل روة جبل عال بطرع الشمال يقال نا قلعة بوالد فاضطر 
ااهة. وعندما قاوم اولئ  املتحصنون مقاومة ضارية رريم النريان ال  انهالت 

الضغط عليهم بواسطة قطع  إىلالوالي  ادق ومدافع القوات املهامجة، األيهم من بنع
املياه ااارية عنهم مما اثر يف مصري مقاومتهم، فاستوىل الوالي على القلعة وبلغ عدد 
من قتل فيها اكثر من ثالثة اآلع رجل ريري النساء واال فال الذين زهقت ارواحهم 

ما النساء أ. استانبول إىلارسال ثالثة مائة راع مقطوع  اثناء اشتداد املعركة، فتم
وا أصبح فال الذين وقعوا يف ايديهم وكانوا يبلغون اربعة اآلع ومخسمائة فقد واأل

                                                 

رسول الكركوكلي  دوحة الوزراء في تاريخ وقائم بغداد الزوراء  ترجمة:  (2)
؛ سعدي عثمان ح،ين  المصدر 125موس  كاظم نورس  )بيروت:د.ت(  ص

  .156ال،ابق  ص

 .108ياسين بن خير خ العمري  المصدر ال،ابق  ص (1)

  .156سعدي عثمان ح،ين  المصدر ال،ابق  ص (2)
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ويقول  ،(1)املقهورين االيزيدينيما حصلوا عليها من اموال وممتلكات  إىلتضاع رينائم 
واصالهم  ،عليهم احلصار الكركوكلي بهذا الصدد" فلما وصل الوزير جبنوده ضيق

نارًا واسرًا، وسبى نساءهم، ورينم اموانم واسلحتهم، ودمر اماكنهم، واقتلع بساتينهم 
حنو ثالمثائة رأع منهم  أرسلواحرق مزارعهم، وحز اعناق الكثريين من رجانم، و

. ويدل  ل  على عرم الكارثة (2)بغداد" إىلاالستانة، ثم عفا عن الباقني وعاد  إىل
السلطة امتيازات معينة من  ديني. فنال الوالي بواسطة هذه احلملةي حلت بااليزال 

السلطان  ان عن . فضاًل(3)بانتصاره اشادواالذين  ء، كما فاز ندح الشعراومسمحوليها
 أرسل. كما (4) شنطالتقديرا النتصاره يف محلة  ه خلعة ووساما من الفرو الفاخرهداا

الذين  اءن رؤساء القبائل الكوردية والعربية والوجهلكثري م أخرىبهدايا  الوالي
احتفال هذه اندايا واالو ة يف ووزعت  شنطالشاركوه يف احلملة العسكرية على 

 .(5)مهيب
 االيزيدينين السياسة ال  مارستها الدولة العثمانية ازاء فأتاسيسًا على ما سبق 

 إىل هدفتعسكرية قاسية خالل النصف االول من القرن الثامن عشر كانت سياسة 
على اخلضوع لسلطة احلكومات املركزية،  واديني الذين مل يتعوديكسر شوكت االيز

كانت الدولة ال تراعي يف هجومها  وقهرهم بالقوة واخضاعهم لسيطرتها املباشرة،
متخضت عن و على االيزيديني اية قواعد حربية فكل شيء بالنسبة نا كان مباحًا،

 . نم سي واملتاعبجلب الكثري من املآديني ويهاد االيزتل  السياسة اضط
 

 

                                                 

 .157المصدر نف،   ص (3)

  .125رسول الكركوكلي  المصدر ال،ابق  ص (4)

  .157سعدي عثمان ح،ين  المصدر ال،ابق  ص (1)

؛ عالء موس  كاظم 204ستيفن  يم،لي لونكريال  المصدر ال،ابق  ص (2)
  . 31نورس  المصدر ال،ابق  ص

؛ ستيفن  يم،لي لونكريال  125وكلي  المصدر ال،ابق  صرسول الكرك (3)
 .204المصدر نف،   ص
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 1834-1726 االيزيديةوالية الموص  والكورد ثانياً: 

املرتبطة بها،  خرىتشمل دراسة عالقات الكورد بالدولة العثمانية والواليات األ
 بيعة  النها تدرع؛ وردك احلديثاهم ااوانب املتعلقة بالتاريخ الك حدأدراسة  هوهذ

حدى الواليات العثمانية، اال وهي والية املوصل، و ل  إب االيزيديةالقات الكورد ع
 .(1834 -1726) االيلية األسرة خالل فاة احلكم احمللي فيها، واملتمثل حبكم 

ديون للدفاع عن يهمية دراسته يف تبيانه للدور الذك حري به االيزأوتكمن 
حاولوا مرارًا  الذين ؛التوسعية لوالة املوصلمن اال ماع  بادينان مارةإنفو هم ونفو  

زحزحة كيانهم واستقرارهم و ل  لرفضهم التام اخلضوع لسيطرتهم وبالتالي 
ارتكابهم سلسلة من املذابح الدموية حبقهم عرب احلمالت ال  شنوها وبالتعاون مع 

ر هدافها، رريم اخلسائأن مثل هذه احلمالت فشلت يف حتقيق أباشوات بغداد، ريري 
اىل جانب  املادية والبشرية ااسيمة ال   دفعوها، بل وزادت من اصرارهم يف الوقوع

 ضد كل من يهدد استقالنم واستقرارهم.وبشكل دائم  امارة بادينان

وكان الباب العالي هو الذك يعني واليها، لكنه  كانت املوصل والية قائمة بذاتها،
بغداد، وقد لبثت املوصل مدة  اشاثب و ينصب بناًء على  لأكثريًا ما كان يعزل 

 األمر دارة مضطربة بسبب ضعف سلطة الباشوات وضعف السلطنة نفسها، إيسرية يف 
االيلية  األسرة  دن تصبح االسر احمللية هي املسيطرة على املدينة، وتعأ إىلدى أالذك 

، بعد م1726سر احمللية، ال  متكنت من السيطرة على والية املوصل سنة احدى األ
 .(1)ان قدمت خدمات كثرية للدولة العثمانية

كان ريريبًا عن املوصل، خاصة  األسرة جتمع املصادر التارخيية على ان اصل 
بالنسبة للطبقة العليا صاحبة النفو   فيها، هذا يف الوقت الذك حفلت املدينة انذاك 

فست الوالي العثماني ان نا األمربعدد من االسر القدمية الغنية  ات السلطة وال  بلغ 

                                                 

م(  1831-1750عالء موس  كاظم نورس  حكم المماليال في العراق ) (1)
 .173(  ص1975)بغداد  دار الحرية للطلاعة  
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االيلية  األسرة وعرفت  .(1)يف سلطانه وفرضت نفسها على الصعيد الداخلي، للوالية
املل  موصليًا وامنا كان  املل ، ومل يكن عبد االيل بن عبد عبد إىلبهذا االسم نسبة 

االيل  متهن عبدأواملوصل، و ةاألخريمن اهل ديار بكر وكانت له جتارة واسعة بني 
ن لوقوع مو نه على نهر دجلة اثر كبري يف منو أالده حرفة التجارة والريب كو

االيل  . وعندما توسعت جتارة عبد(2)ثروته وريناه حتى اضحى اكرب جتار املنطقة
 .(3)م1688االستقرار يف مدينة املوصل، وعاش فيها حتى وفاته سنة  إىلاضطر 

 ،املدينة وهم )ابراهيم وخليلبعد وفاة عبدااليل  اع صيت اوالده السبعة يف 
نم مكانة كبرية يف  أصبحتو .وعبدالرمحن( ،وا اعيل ،ويونس ،وزبري ،وصاحل

قلوب اهل املوصل. وسعوا يف تنمية ثروتهم بالتجارة والصناعة واحلزم، فصارت نم 
مشاريعهم االعمارية يف  عززتفقد  ؛من احملبة وانيبة لدى الناع الشيء الكثري

وضاع األ يفالتجارك قد اثر كثريًا  األسرة شعبيتهم والش  ان مركز  مناملوصل 
 .(4)للمدينة االقتصادية والسياسية

م ريزو االراضي االيرانية بعد 1723وعندما قررت الدولة العثمانية سنة 
 ،االيلية استعدادها لتحمل نفقات احلملة األسرة ظهرت أسيطرة االفغانيني عليها 

رة الطيبة من اسرة حملية خري مشجع للسلطان العثماني، الذك وقد كانت هذه املباد
فرادها وهو ا اعيل بن عبدااليل يف سنة أحد أبان انعم على  األسرة كافأ عمل 

                                                 

عماد علدال،الم رؤوف  الموص  في العهد العثماني )فترة الحكم (2)
 .39ص  (1975ف  مطلعة االداب (  )الم 1834-1726المحلي/

(  نيموى 1750-1638علي  تاريخ العراق في العهد العثماني ) عل  شاكر (1)
 .158  ص1985تموز   30ممشورات مكتلة 

 والصفحة.  المصدر نف، (2)

 .46-45عماد علدال،الم رؤوف  المصدر ال،ابق  ص (3)
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، وكانت تل  السنة هي سنة (1)يطلربطبحكم والية املوصل مع منحه رتبة م 1726
 ابتداء احلكم احمللي االيلي يف املوصل.

 

 
 الشينان: إمارةعالقتها ب

الشيخان مطلع احلكم االيلي لوالية املوصل يف منطقة  إمارةحنصر نفو  ا
ريربي املوصل وبني  شنطالالشيخان  اتها، ويف سفوح جبل مقلوب وقراه، ويف جبل 

ينتهي على املنا ق الواقعة يف  ريق  وكانت مصدر خطر ال .اخلابور ونهر دجلة
ت متر بها القوافل من اقليم كوردستان املوصل وحلب وخاصة ان هذه املنا ق كان

، فتكررت أخرىحلب والشام من جهة  إىل ةاألخرياملوصل من جهة، ومن  إىلاانوبي 
امر مرورها بايديهم، لذل   أصبحعلى هذه القوافل حتى  االيزيديةحوادم سطو 

االيليني بشن احلمالت لضربهم والتنكيل بهم وشاركت بغداد فيها  ة املوصلقام وال
ن نغفل الدوافع االقتصادية يف أننا الميكن أ اإل (2)م1715سنة  اشاثمنذ عهد حسن 

 احلمالت. تل احلصول على املغامن واالموال من وراء شن مثل 

الشيخان  ا سلطتني دينية ودنيوية. ومل تكن للسلطات العثمانية  أمريلقد كان 
 تعاع بها كغريها من مل ان الدولة العثمانيةكما . (3)االيزيديةاية سلطة على 

كانت تتبع اداريًا  مارة الشيخانإان و ل  السباب دينية فضاًل عن  الكوردية، اإلمارات
 اال انها كانت ال  ضع نا، بل تتبع امارة بادينان وتطلب احلماية منها والية املوصل

                                                 

قى باشا من اعل  و و ل -بيال الليكات-: و ي كلمة تركية تعمي يطلربطب (4)
المصدر  . للمزيد انظر: عماد علدال،الم رؤوف واليةدرجة ولقى حاكم 

 .218-217ص ال،ابق 

 .173المصدر نف،   ص (1)

 .456(  ص1949صديق الدملوجي  اليزيدية  الموص   )مطلعة االتحاد  (2)
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 اءأمرفال عجب ا ا عطف  ، ونذا(1)ميني ريري املستساغ لديه لصًا من حكم االيل
 ومشلوهم حبمايتهم. االيزيديةعلى  بادينان

 إمارةوىل احلمالت ال  شارك فيها والة املوصل من االيليني لتقويض نفو  ألعل 
هي ثم 1146م/ 1733سنة  اشاثها والي بغداد امحد أرسلالشيخان هي احلملة ال  

ب، ثم اخذوا الواقعة على الزا االيزيديةااليلي، فقاموا بنهب قرى  اشاثتبعه حسني 
 .(2)املوصل إىلما نهبوا ورجعوا 

الشيخان عام  إمارةراضي أيام احلكم االيلي لوالية املوصل تعرضت بعض أويف 
ثناء زحفه على املوصل، يف أحلمالت قاسية قام بها الشاه الصفوك نادرشاه  م1743

تدمري حل بها الأ ؛ إ على الزاب الكبري ومراكزهم يف بعشيقة ايزيديةومنها قرى 
 .(3)والتنكيل يف الوقت الذك استعدت فيه املوصل للتصدك ايوشه

يف عهد  تالشيخان كان إمارةبني والة املوصل من االيليني و دام مباشرول ِصأو
م(، حيث توجه سنة 1786-1785االيلي ) اشاثالوالي عبدالباقي 

يخان من قبائل الش ،الدنانية هي على رأع جيشه قاصدًا قبيلة1200م/1786
اعالي اابل تاركني مساكنهم  إىلفرادها االلتجاء أالرئيسية، فاضطر  االيزيدية

، ويذكر صاحب كتاب زبدة االثار االيلة بهذا (4)لينهبها عساكر الوالي االيلي
االيلي وعرب ااسر وتوجه  اشاثوفيها خرج والي املوصل احلاج عبدالباقي "الصدد: 

اابل و معت  إىلفهربوا  -منرين سيمو والصحيح  و الدنادية... واسم مقدمهم إىل

                                                 

امارة بهديمان الكوردية او امارة العمادية  ا)لموص     صديق الدملوجي (3)
 .42-41(  1992طلعة االتحاد ال ديدة  م

  ص 5(  جـ 1953علاس العزاوي  تاريخ العراق بين احتاللين  )بغداد   (4)
245. 

(  1995كاظم علود  لمحات عن اليزيدية  )بغداد  مكتلة المهضة   ز ير (1)
 .76ص

 .175عماد علدال،الم رؤوف  المصدر ال،ابق  ص (2)
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له باعمال وبينما كانت عساكر الوالي االيلي متفرقة ومشغو (1)"العساكر بالنهب
مع عدد اريا مع  بن  و منريم الدنادية )الدنانية( نزل زع السلب والنهب والغنائم

وا بالنجاة، ، فهربت عساكر الوالي وتفرق كل منهم يف جهة كي يفلحمن فرسانه
، فلم قربائه حيث بقوا وحيدينأمن  ًاه وبعضامنر اريا الوالي االيلي واخ ففاجأ

يتحركوا وال جردوا سيفًا، فقام منر اريا ومجاعته بقتل الوالي واخيه عبدالرمحن 
 .(2)اريا وابنا عمه صاحل وحممود وهرب من بقي من اتباعهم

( حاليًا حافرة دهوكنل لقد وقعت هذه احلادثة يف قرية  يل )قضاء  ي
تزال اثاره موجودة وهو فوق رابية يشرع على القرية ماريا وآوفيه قصر كور منر 

واكثرهم من القرى الواقعة على  ريق املوصل،  االيزيديةبعدها جتمع . و(3)نفسها
تفرق الكل حتى ان هاربهم "فهرع اهل املوصل ودخل الرعب يف قلوبهم حتى قيل: 

تفرق  االيزيديةوعندما رأى الكورد  (4)"ظنه رجاًل {ك شيءأ} ا  رأى ريري شئ
ئة واخذوا منهم حوالي م فقتلالطريق  اضاعواعساكر املوصل حتى ان بعضهم 

 .(5)سالحهم وثيابهم

هل املوصل ووالتها من االيليني، محل بعد هذه احلادثة املأساوية بالنسبة أل
مه، ودفنوا ع نازة اخيه واب ل جنازة الوالي وجهل القرى اجملاورة لسميأبعض 

م عرضت القضية . ث(6)عند )باب ااديد( فيما بعد مسجد خارج املوصل ويقال يف
االيلي، وكان  اشاثبن حممد امني  اشاثفاستناب على املوصل حممد  على والي بغداد

                                                 

زبدة االثار ال لية في الحوادث االرتية  حقق   ياسين بن خيرخ العمري  (3)
(  1974وعلق علي  عماد علدال،الم رؤوف   )الم ف  مطلعة االداب  

 .155ص

 .157-155المصدر نف،   ص (4)

 .456الدملوجي  اليزيدية  صصديق  (5)

 .157-155  صزبدة االثار...ياسين بن خيرخ العمري    (1)

 175لمصدر ال،ابق  صعماد علدال،الم رؤوف  ا (2)

ياسين بن خير خ العمري  ممية االدباء في تاريخ الموص  الحدباء  حقق   (3)
 .85(  ص1955سعيد الديوه جي  الموص   )مطلعة الهدف  
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مور ، فرجعت األاشاثجنل والي بغداد سليمان  اشاثهو نعمان ستناب يف بغداد فا
 .(1)سابق عهدها إىلمستقرة 

مام أان آل عبدااليل القابضني على زمام احلكم يف املوصل مل ينبسوا ببنت شفة 
الذين يفرضون  اعتهم على الشيخان مل حيركوا ساكنًا،  بادينان أمراءهذا احلادم، و

وتفت  بسكانه نجموعها  شنطال إىل خرىووالة بغداد الذين يرسلون احلملة تلو األ
، ومغزى (2)قتل هذا الوالي ومتزيق جيشه واالخذ نعاقبة الفاعلنيمل يكن يهمهم 

كانت مرتبطة ببغداد على اساع التعاون املشاك، ونا ان منر  بادينان إمارةن أ ل  
سر هذا   تكن مستعدة الجل االيليني ان فان بغداد مل بادينان أمريريا كان حليف آ

يض سلطة املوصل املستقلة وجعلها تابعة ، بل كانوا يرريبون دائمًا تقوالقوكاحلليف 
 لبغداد.

ا اعيل  بادينان أمريدم اال بعد هجوم شنه حتمل  واجهةامل هونالحظ بان هذ
احلاج  إىلاللتني تعودان  -شاه قوليقرية و -كرمليس-على قري   م1783عام  اشاث

ض حتر اخذت بغداد والن. (3)عبدالباقي االيلي، و ل  ملا بينهما من احلقد والعداوة
 ضد والي املوصل.  بادينان أمري

 االيزيديةعلى ايدك  اشاثلقد جاء رد املوصل على حادم اريتيال عبدالباقي 
بو ألهي تعاونت قوات لقبائل عربية من العبيد و1213م/1798متأخرًا، ففي عام 

محدان و ي حتت لواء احد اعوان والي بغداد وهو عبدالعزيز بن عبداهلل ب  
الوالي  (4)بهم عساكر املوصل بقيادة كتخدا تثم التحق ،ونزلوا خارج املوصلالشاوك، 

                                                 

محمد امين بن خيرخ العمري  ممه  االولياء ومشرب االصفياء من سادات  (4)
(  1967مطلعة ال مهورية    )الموص جيةالديوالموص  الحدباء  حقق  سعيد 

 .197  ص1جـ 

 .458 -457  صاليزيديةالدملوجي  صديق  (5)

 .176عماد علدال،الم رؤوف   المصدر ال،ابق  ص (1)

كتندا: اصطالح فارسي مركى بمعم  صاحى الدار  وقد ينفف ال  كا ية وكهي   (2)
نتلف شؤون  وكنيا  ويراد ب  م،اعد الوالي و و معاون   ومدير مكتل  الناص لم
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ورجعت هذه القوات من ريربي املوصل  (1)املدعو بكر افندك اشاثااليلي حممد 
قرى الشيخان، فوصلتها  إىلباب ااسر وسارت  ودخلت املدينة ثم خرجت منها عرب

ابل وقامت هذه القوات حسب الشيخان حسن ب  باهله وصعد ا أمريصباحًا فهرب 
ونهبت مخسة عشرة قرية وسبوا النساء واال فال "قول صاحب ريرائب االثر 

ومجيع مانم من اموال وريالل والقرى كلها الهل املوصل وقتل من الشيخان مخسة 
 .(2)"بغداد إىلواربعون رجاًل ومحلوا رؤوسهم 

ئل عربية يف املنطقة من ن ونساعدة بغداد وقباوااليليهكذا ثأر والة املوصل 
 ؟هذه احلملةلتنريم بغداد  تملا ا بادر .الشيخان، ورنا يسأل املرء إمارة ايزيدية

ان بغداد كانت حتلم باعادة نفو ها وسيطرتها على والية  إىلرنا يعود  ل  
نها ومن خالل هذه احلمالت أ ؛ إ املوصل، وان يكون امر عزل وتنصيب والتها بايديها

 إمارة، ويف الوقت  اته كانت منا ق (3)انها تثبت وجودها على الساحة كانت ترن
الشيخان وقراها رينية باملوارد الزراعية واالقتصادية، وكان والة بغداد حباجة ماسة 

هداع الرئيسية ملثل هذه احلمالت، وال  من األ والنهب كان ،اليها، لذا نرى بان السلب
، فضاًل عن ارتكاب قوات املوصل على االعراض كان يرافقها سيب النساء واالعتداء

، وال  استغلت مثل هذه الفرص لتحقيق مارةاإلفراد أاعمال القتل حبق بدافع الثأر 
 .(4)مآربها هذه

قباد  مركز امارة بادينان ازدادت قوة بغداد خالل هذه الفاة فولت على العمادية
، وعادل ب  واستوىل فعصى مراد خان ب  واستوىل على عقرة ،م1799ب  سنة 

                                                                                                              

 نف،  االدارية الع،كرية والمالية فهو اذن بمثابة الوزير للوالي  انظر: المصدر 
 .226ص

 .176المصدر نف،   ص (3)

هرائى االثر في حوادث ربم القرن الثالث عشر   ياسين بن خير خ العمري  (4)
 .52ص ( 1940مطلعة أم الربيعين  )الموص : 

 .113لمصدر ال،ابق  ص عالء موس  كاظم نورس  ا  (1)

فتاح  اليزيديون والديان  اليزيدية  ترجمة دخي  شمو الحكيم  )بيروت   شاكر  (2)
 .113(  ص1997
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على العمادية، وحسب قول العمرك فان قباد ب  كان قاسيًا على القبائل الكوردية 
 أمريوكان يفرط يف ظلمهم وجورهم، فاجتمعت عليه ومتكنت من نهبه، وقد هرب 

 إىل أرسلالشيخان حسن ب  منه النه تابعه فخاع من ريدره، وقد مل  قباد زاخو و
ل ال  سلبها من القبائل الكوردية كي ترسل اخللعة اليه، بغداد الكثري من االموا

الشيخان عن  ريقه مع بغداد يف ان يرسلوا بعض االموال مقابل ا الق  أمراءواتفق 
 .(1)سراح اسراهم

 بادينان إمارةلقد كان امرًا  بيعيًا ان يشكل اك حتسن يف العالقات بني املوصل و
، فعندما مترد (2)ا، و ل  حبكم موقعها بينهماالشيخان  اته إمارةخطرًا جسيمًا على 

 أرسلقباد ب   بادينان أمريهي على 1214م/1799الشيخان عام  أمريحسن ب  
عسكرًا مع اخيه بهاء الدين وقاتله، ولكن انكسر عسكر قباد ب  هذا وهرب  األخري

الشيخان  إمارة إىلعسكره  أخرىقباد ب  مرة  أرسلاخوه وقتل منهم مجاعة ف
مثارها، لذا  نمل جت أيضًاوا قريتني من قرى عقره، والراهر ان هذه احلملة فنهب

من والي  بادينان إمارةان يطلب املساعدة والول مرة يف تاريخ  إىلاضطر قباد ب  
االيلي، الذك بعث له جيشًا فاجتمع بعسكر قباد ب  ونزل  اشاثاملوصل حممد 

الشيخان كبست قوات قباد ب   مارةإان قوات  اايشان معًا يف نواحي زاخو، اإل
والوالي االيلي، ونهبوا عساكر املوصل نا فيها دوابهم واسلحتهم وثيابهم وهرب من 

 .(3)سلم وقتل منهم رجل واحد

ان قيام فاة سلم  ويلة االمد بني بغداد ووالية املوصل من  سبقنستنتج مما 
ااك هذه القوى جمتمعة ضد ، واشأخرىمن جهة  بادينان إمارةو ةاألخريجهة، وبني 

الشيخان كان له اثر كبري يف االخالل بالتوازن السياسي الذك  املا استمدت منه  إمارة
 اشاثدعامة وجودها، وتدل احلوادم التالية ال  رافقت ازمة تعيني امحد  ةاألخري

                                                 

 .53-52  ص...هرائى االثر  ياسين بن خير خ العمري  (3)

 .176عماد علدال،الم رؤوف  المصدر ال،ابق  ص  (4)

 .53-52  ص...هرائى االثر  ياسين بن خيرخ العمري  (1)
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، مارةبن بكر افندك على ان انشقاقًا خطريًا حدم يف البيت االيزدك احلاكم لإل
جناحني رئيسيني: اونما يبقي على والئه  إىل مارةاإلقسمت على اثره زعامة وان

جبدوى  ةاألخري، واالخر جديد فقد اميانه بعد احلوادم بادينان مارةالقديم إل
 .(1)تهمه سوى مصاحله االعتماد على حليف ال

ولكن رريم  ل  فاننا جند ان التيار االول ظل مسيطرًا على االحدام، حيث ورد 
 أخرىالشيخان جاهرت بالعصيان مرة  إمارةتاريخ املوصل لسليمان الصايغ ان  يف

على املوصل، حيث قامت بقطع الطرق على املسافرين، وجتمعوا يف النواحي البعيدة 
اتلهم االيلي بعساكره وق اشاثواشهروا احلرب على املوصل فسار اليهم واليها نعمان 

 م.1808االريلب يف سنة وعلى  (2)م1807واخضعهم و ل  يف سنة 

الوضع االدارك واالقتصادك يف الشيخان حيث  تدهور إىللقد ادت هذه احلادثة 
التحصن  إىلانقطعت املواصالت والطرق واضطر اهل القرى املسلمة اجملاورة للموصل 

السهل واملدينة لبيع حماصيلهم،  إىلوامتنع الكورد يف اابال النزول  ،يف منازنم
 .(3)وعمت الفوضى ،ستوىل عليهم اليأعفعرم ااوع وا

 بادينانمارتي إلقد كانت بغداد تتبع سياسة النفاق يف عالقاتها مع املوصل و
والشيخان، وكانت ترريب باالستمرار يف اتباع هذه السياسة العتيقة و ل  لضرب هذه 
 القوى بعضها بالبعض وبالتالي استغالل  ل  للتدخل يف شمحونها الداخلية، هذا بداًل

يف احلقيقة ان االستقرار يف  (4)نصابه إىلن تاخذ باسباب االصالح وتعيد االمن أمن 

                                                 

 .177عماد علدال،الم رؤوف   المصدر ال،ابق  ص  (2)

القس سليمان صائغ الموصلي  تاريخ الموص   )مصر  المطلعة ال،لفية    (3)
 .294  ص1(  جـ1923

 .460الدملوجي  اليزيدية  ص صديق  (1)

 والصفحة.  المصدر نف، (2)
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املنطقة مل يكن لصاحل والة بغداد؛ الن  ل  معناه حرمانهم من الغنائم والسلب 
 .(1)والنهب والتدخل يف شمحونها

 إىلهي 1224م/1809سنة  أرسلالصغري،  اشاثلذل  نرى بان والي بغداد سليمان 
الشيخان حيثهم على التحرش بوالية املوصل عن  ريق نهب القرى احمليطة بها اهل 

خوه عبدك خضع له أبل  األمر نا ا  الشيخان حسن ب  أمريل و ريبها، ومل ميتث
ب ، وجعل يطوع على ريالب قرى املوصل ويصادرهم وياخذ منهم دوابًا وثيابًا 

كهذه كانت اقل مما توقعه  عمااًلأوالراهر ان  (2)آالع قرش 10حتى اخذ منهم 
نه بعث يف أ ع اسلوب النفاق، حيث يذكر العمركتباأوالي بغداد، لذل  نراه يستمر يف 

يأمره ان  اشاثبن ا اعيل بن بهرام  اشاثزبري  بادينان أمريحليفه  إىلالسنة نفسها 
 ونهب ،هل املوصلأيرسل قبيلة الدنادية )الدنانية( الشيخانية ويأمرها نحاربة 

ها يف أمريوامر ال اننا نرى بان الدنادية )الدنانية( متتثل هذه املرة ألإ، (3)قراهم
 أمرياملذكور، ولعل  بادينان أمريوامر الصادرة من الشيخان وترفض االستجابة لأل

 الشيخان كان يدرك هذه املرة، نوايا والي بغداد التآمرية.

م، 1809املوصل سنة  إىلليلي االيلي اعادة احلكم اا اشاثوعندما متكن حممود 
موال اهل أما قام به اخوه عبدك ب  واخذه   يعتذر عالشيخان حسن ب أمري أرسل

خيه فطرده حسن ب  أفقبل عذره وبعث اليه يأمره نحاربة  ،قرى املوصل ودوابهم
 اشاثالعمادية زبري  امري، وبعد  ل  نرى بان شنطالجبل  إىلوابعده  املنطقةمن 

وملا حيمله من  ،لوالي املوصل االيلي استفزازًاب اليه، فأبقاه عنده استدعاه فذه
بان االمري حسن ب  قتل بعد  (1)ويذكر )بادجر( .(4)البغض والعداء له والهل املوصل

 .(2)هذه االحدام بفاة قصرية دون  كر سنة مقتله

                                                 

بغداد   2العراق  ط يوسف عزالدين  داود باشا ونهاية حكم المماليال في  (3)
 .31-30  ص1976مطلعة الشعى  

 .177المصدر ال،ابق  ص  عماد علدال،الم رؤوف  (4)

 .100  ص...هرائى االثر  ياسين بن خير خ العمري  (5)

 المصدر نف،  والصفحة.  (1)
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 ووالية املوصل من جهة وبني بادينانال إمارةالعالقات السيئة بني  تستمرا
سنة  بادينان أمري إىلوالي بغداد  أرسل، حيث أخرىوبغداد من جهة  ةاألخري
بكر افندك املعارض  اشاثم يامره هذه املرة بارسال عساكره ملعونة امحد 1809

القوك لوالي املوصل، فامتثل المره ومجع العساكر من القبائل والعشائر وسريهم 
جبل مقلوب وقراه التابعة  إىلموا فقد اشاثحملاربة والي املوصل ومساعدة امحد 

 فكتب والي املوصل ؛للموصل وقاموا نصادرة اهل القرى واخذوا منهم الذخائر

ا انًا صاريية لتحذيره هذا،  حيذره، اال انه مل يلق اشاثزبري  إىلااليلي  اشاثحممود 
 .(3)واالكثر من  ل  انه هدده بانجوم على املوصل نفسها وانهاء حكم آل عبدااليل

ليس لدينا ما يدل ؛ إ  الشيخان يف هذه احلادثة إمارةتورط  إىلوال تشري املصادر 
قامت باية حتركات معادية لوالية املوصل حتى نهاية حكم آل  مارةاإلعلى ان هذه 

 م.1834عبدااليل سنة 
 

 

 : شنطالجبل  ايزيديةمع  -

كانت  على ما ،شنطالجبل  ايزيديةاختلفت  بيعة عالقات والية املوصل مع 
الشيخان، فقد كان خروج هذه املنطقة حبكم  إمارة ايزيديةعليه يف نفس الوقت مع 

                                                                                                              

م من 1842جورج بيرسي بادجر: ملشر بريطاني بروت،تاني ارس  في عام   (2)
مطقة  كاري في شمال كوردستان لم،اعدة رجال الدين قل  الكمي،ة ال  م

الم،يحيين ونشر المذ ى اللروت،تانتي  ماك  قام خالل ال،موات الالحقة 
برحالت عدة ال  ميزوبوتاميا وكوردستان بضممها مماطق سكم  الكورد 

م معلومات قيمة عن 1852االيزيديين  ودون في كتاب  الذي نشر في لمدن سمة 
اوتاعهم العامة في جموب كوردستان. يمظر: ارشد حمد محو  االيزيديين و

الكورد االيزيديون في كتى الرحالة اللريطانيين من مطلم القرن التاسم عشر 
ال  نهاية الحرب العالمية االول   رسالة ماج،تر هير ممشورة مقدمة ال  

 .19  ص2009 -م لس كلية االداب/جامعة د وك 

 .23المصدر نف،   ص  (3)

 .100  ص ...هرائى االثر  ياسين بن خيرخ العمري  (4)
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موقعها ااغرايف عن تاثري املوازنات السياسية للقوى اجملاورة، قد افقدها فرصة 
الطرق التجارية ال   االعتماد على حليف قوك مالئم كما ان سيطرتها على جمموعة

شام واسيا الصغرى قد جعلها مصدر خطر مستمر على تربط املوصل ببالد ال
ن تاريخ هذه املنطقة أما  حد إىلاقتصاديات اقليم العراق باسره. لذا ميكن القول 

رتبط باية قوى خارجية ممحثرة، سوى ما كان يشنه عليها ين أكان يشكل نفسه دون 
نفو هم  الوالة اجملاورون من محالت قوية وكبرية بني حني واخر و ل  للحد من

 .(1)وخطرهم هذا

يف  االيزيدية إىلوكانت السلطات احلاكمة يف املوصل وبغداد واالستانة تنرر 
كانوا  االيزيدية، حيث ان مجيع (2)على انهما كتلة واحدة شنطالالشيخان و

ًا وراثيًا واحدًا يقطن منطقة الشيخان، ولكن رريم  ل  فان أمرييتبعون 
كانت تفتقر دائمًا للتنسيق مع اخوانهم يف  شنطالحركتهم العسكرية يف جبل 

تعاني من التنكيل املستمر، كان  شنطالالشيخان، وبينما جند منطقة جبل 
؛ و ل  بسبب ب عد الحيرك ساكنًا مهما كانت الرروع يف الشيخان مارةاإلمركز 

وعشائر مسلمة موالية  ووجود نهر دجلة املنطقتني الواحدة عن االخرى
وهذا ما جعل مهمة القيادة العسكرية لقوات املوصل  ايضًا،للحكومة بينهما 

 .(3)سهلة يف هذه املنطقة على الدوام

لقد كان عدم التبصر وضعف الوعي لدى السلطات العثمانية بشكل عام 
واحلكومات احمللية التابعة نا بشكل خاص سببًا آخر يف حدوم املشاكل يف مثل 

 شنطالامل ال  كان يتعرض نا اهالي جبل هذه املنا ق، فبعد كل املذابح واملر
وبداًل من ان تقوم السلطات باصالح الوضع ومعااة املشاكل وقضايا الكورد 

                                                 

 .1790178عماد علدال،الم رؤوف  المصدر ال،ابق  ص  (1)

علدالعزيز سليمان نوار  تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا ال    (2)
  1968نهاية حكم مدحت باشا  القا رة  دار الكاتى العربي للطلاعة والمشر  

 .129ص

 .174عماد علدال،الم رؤوف  المصدر ال،ابق  ص  (1)
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ومراعاة معتقداتهم واصالح ااوانب االجتماعية واالقتصادية  االيزيدية
والسياسية نم والتعامل معهم باساليب سلمية ودبلوماسية، فقد اوكلوا ادارة 

ال   الوافدة اىل املنطقة لرئيس عشرية  ي العربية شنطالجبل شمحون منطقة 
 .(1)محاية نفسها اكثر من االخرين إىلكانت حباجة 

الطريق الواقع بني كركوك  إىلوحاولوا مد نشا هم  شنطال ايزيديةازداد نفو  
هم  ريق حيوك يربط . والذك يعد أل وفعاًل متكنوا من السيطرة عليهواملوص

 واب اشاث. وللحد من نفو هم هذا جرد والي بغداد سليمان (2)ي العراقاملوصل جبنوب
يذكر صاحب و، م1752محلة عسكرية واسعة النطاق عليهم و ل  يف سنة  (3)ليلة

دوحة الوزراء انه ونذا الغرض سافر من بغداد متجهًا حنو كركوك، ملا علم الكورد 
سائهم والقوا ؤجمموعة من ر تفذهب ،نا عزم عليه الوزير اخذهم اخلوع االيزيدية

كانوا  ماردين باتباعهم الذين إىلبانفسهم عليه  البني العفو والسماح نم بالنزول 
 .(4)نه  ح نمإيقال . ويبلغون حوالي ثالثة آالع

فقد ا ذوا من جبانم حصونًا للمقاومة بها، فهاجم  املقاومنيما من بقي من أ
 اقتحم قالعهم فدمرها الواحدة تلوصار، وجبنوده وضيق عليهم احل اشاثسليمان 

هم ءع برجانم قتاًل واسرًا وسبى نساوق"وكتب صاحب دوحة الوزراء يقول: .خرىاأل

                                                 

 .489  صاليزيدية  والدملوجي؛ 121شاكر فتاح  المصدر ال،ابق  ص  (2)

 .179عماد علدال،الم رؤوف  المصدر ال،ابق  ص  (3)

حرز أ . و احد مماليال ح،ن باشا والي بغداد و و من اص  كرجي من تفليس (4)
ً في  أتم ممصى والية بغداد بعد ان عين عل   ً وحازما واللصرة وكان قويا

الشؤون االدارية وقد تمكن من القيام باعلاء والية بغداد المترامية االطراف  
وذلال بحكم  و يممت  الشديدة وقد لقى بابي ليلة لتنفي  في اللي  وخروج  متمكراً 

ً بـ   ياب-لالطال  عل  اوتا  المديمة العامة في النفاء كما كان ي،م  ايضا
 .-دواس اللي -و  -رةسم

  اربعة قرون من تاريخ ريالطلونيم،لي  للمزيد انظر: الم،تر ستيفن         
 .202(  ص1985 ) بغداد  1العراق الحديث  ترجمة جعفر النياط  ط

 .125  ص   المصدر ال،ابقرسول الكركوكلي  (1)
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ورينم اموانم واسلحتهم ودمر اماكنهم، واقتلع بساتينهم، واحرق مزراعهم، وحز 
، ثم عفى استانبول إىلرأع منهم  (300)حنو  أرسلعناق الكثريين من رجانم، و

 .(1)"بغداد إىلعن الباقني وعاد 

وحاصرهم واستوىل  شنطالويذكر ممحرخ اخر ان والي بغداد هذا قام بغزو جبل 
على قراهم ثم نزلوا يطلبون منه االمان واقاموا هناك فامر العسكر فحملوا عليهم 
من كل مكان وقتلوهم عن اخرهم، وكانوا اكثر من الف رجل ومعهم بعض النساء 

. ويدرج صاحب زبدة االثار االية هذه احلملة ضمن (2)ر مائتنيوقتل من العسك
 .(3)م1753/هي1166حوادم سنة 

استدعت ريزوات اليزيديني " فيذكر عن هذه احلادثة مانصه: ريكطلوناما 
جتريد محلة واسعة النطاق عليهم، فقد جاء ابو ليلة بقوة  شنطالوعنفهم يف جبل 

بن احلاج حسني االيلي  اشاثهذه امني املوصل، وعاضده يف محلته  إىلعريمة 
 .(4)"بتجربته واخالصه

                                                 

 المصدر ال،ابق والصفحة.  (2)

 .490  صاليزيديةالدملوجي  صديق   (3)

 .108  صزبدة االثار...  ياسين بن خيرخ العمري  (4)

 .212-211اربعة قرون  ص  ريالطلونيم،لي  ستيفن   (5)
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هذه يف مساعدة والي بغداد ولي مدينة املوصل يف سنة  اشاثونتيجة اهود امني 

لدى الباب العالي له، ودافع عنه وعن اخالصه  اشاثم، بعد ان توسط سليمان 1758
 .(1)للدولة العثمانية

ذه احلملة شيخ عشرية  ي، فقد اعجب حبملة وساعد والي بغداد واملوصل يف ه
 .(2)نادرة ةاه فرولشيخ حتى اهدل هذه وراقت اعماله اشاثن سليما

يف  ريناءهاديني هذه احلملة حيث يتم يتذكر االرياني الشعبية للكورد االيز
بداغ ب   إمارة عهد ن هذه احلملة قد حدثت يفأاحملافل واملناسبات وتوضح لنا ب

بعساكره الكثرية يف حمل يسمى )كورك  اشاثان، حيث نزل سليمان دية والشيخيلاليز
 اشاثكورك(، بالقرب من مزار )شرع الدين( وعلى بعد ساعة منها قام سليمان 

وكانت حوالي الف  االيزيدية( اخلالتاننذحبة حبق االبرياء من عشرية )اومرا( و)
وىل من جهة فرق، األ عد ان استسلم همحالء، وكانوا ثالمبيت فقتلوهم عن اخرهم ب

 تان من جهة الشمالاألخريالغرب ومل ينج منها سوى ثالثة اشخاص، اما الفرقتان 
اابل فقد جنا منهم اربعة عشر شخصًا،  إىلفقد قتلوا على بكرة ابيهم، اما من هرب 

. وبالرريم من كل (3)ديارهم إىل، و هبوا بهن مت العساكر بسيب نساءهم وفتياتهموقا
ل صاحب كتاب اربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، فان هذه هذا وحسب قو

 .(4)احلملة فشلت يف حتقيق اهدافها

 شنطالجبل  ايزيديةتكشف لنا حوادم محالت والة املوصل وبغداد التالية على 
عن اخللفية االقتصادية ال  تكمن وراء اعدادها فقد كان اندع الرئيسي لكل محلة 

                                                 

 .212المصدر نف،   ص  (1)

 .121فتاح  المصدر ال،ابق  صشاكر  (2)

 .491-490  صاليزيديةالدملوجي  صديق   (3)

 .204ص  اربعة قرون  ريالطلونيم،لي  ستيفن   (4)
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نا حتتاجه من  -أخرىبني اونه و -امداد املوصل إىلضافة تأمني  رق التجارة ا هو
 .(1)وال وريالل ومنتوجات زراعية ومواٍشام

االيلي ولده سليمان  اشاثهي جهز الوالي حممد امني 1181م/1767ففي عام 
وا أرسلفسار اليهم وحاصرهم، ف االيزيدية شنطالقتال اهل  إىله أرسلبالعساكر و اشاث

ولكن شرط عليهم ان يعطوه الف رأع من الغنم وثالثة رؤوع مان، األ منه يطلبون
داء امن الغنم واخليل وامتنعوا عن  ( رأع800)وا أرسلمن اخليل، فقبلوا الشرط، ف
وقتل منهم سبعة اشخاص، وقبض على رئيسهم  اشاثما تبقى فحاربهم سليمان 

املوصل  إىلومخسة رجال كانوا معه، وقتل من عساكراملوصل اربعة جنود، ورجع 
 .(2)وسجن االسرى

ونازل اهل  اشاثهي، سار بالعساكر والي املوصل سليمان 1187م/1773ويف عام 
وقبض على ثالثة منهم فقتلهم ثم سبى ثالثة ريلمان من االهالي،  شنطالجبل 

يف هذه احلملة اخوه اسعد  اشاثوقد شارك سليمان  .(3)املوصل إىلونهب ارينامهم وعاد 
نهل االولياء انه جرح اثناء هذه احلملة جبروح بالغة ويف سنة ويقول صاحب م .بي 

وهو اخ الوالي سليمان  اشاثهي شن قائد جي  والية املوصل حممد 1193م/1779
وعاد  رجانا فنهب حماصيلهم واسر مخسة من شنطالااليلي هجومًا على جبل  اشاث

 .(4) اشاثديار اخيه سليمان  إىل

وكلها كانت  ات دوافع  شنطالجبل  يزيديةااستمرت محالت املوصل على 
غاية بمعهم  وتعاملو اءريبب اموال وريالل وموارد االهالي االاقتصادية بغية سلب ونه

  وحتسني ظروفها املنطقة وم باصالح اوضاعن تقأبداًل من و الرببرية والوحشية،

                                                 

 .180-179رؤوف المصدر ال،ابق  صل،الم علد ا  (1)

 .491  صاليزيديةالدملوجي  صديق   (2)

 .137  صزبدة االثار...ياسين بن خيرخ العمري    (3)

 .181-180  ص1ج ممه  االولياء خيرخ العمري  محمد أمين  (4)
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رفع أ ! ما دامال؟ َمتقوم نثل هذه االعمال وِل أيضًاوكانت القبائل العربية 
 ؛السلطات قد اعتادت على  ل  فقد اعتربوها املثل االعلى الرتكاب مثل هذه االفعال

هي 1206م/1791سنة  شنطال ي فارع بن حممد على اهل جبل  أمريفقد ريار 
وقام بنهب املواشي واالرينام وقتل مجاعة منهم عدا ما رافق  ل  من اعمال السلب 

 .(1)لقرى واملزارعوالنهب وهت  االعراض و ريب وتدمري ا

والي بغداد مع لطف اهلل افندك بقتال  اشاثويف نفس السنة قام الوزير سليمان 
ونهبوا ريالنم واموانم  ،حتصنوا باابال فسلبواالذين  االيزيديةمن  شنطالهالي أ

باملثل، فعندما  شنطال ايزيدية، وقد كان امرًا  بيعيًا ان يرد (2)بعدما حزوا الرقاب
امحال ومعهم ستة  ي بريدها وهم حاملوي م فوارع التتار 1791داد سنةمن بغقدم 

ئة كيس من النقود وثالثة ار ال من اللمحلمح، وملا وصلوا للتجار قيمته حنو مخسم
خرج عليهم اهلها ونهبوا وسلبوا ما معهم ومن ثم ا لقوا  شنطالقرب جبل 

 .(3)سراحهم

 ايزيديةيف شن احلمالت على وحبجة  ل  استمر والة املوصل ونباركة بغداد 
هي سار بالعساكر من املوصل واليها حممد 1207م/1792، ففي سنة شنطالجبل 

، ومل  منها )اانوب( من جهة القبلة شنطالونزل على اهل جبل  ،االيلي اشاث
سبعة  مثان قرى، وقام حبرقها بعد ان نهبها وحصد زروعها وقتل منهم اثنني ويقال

عيسى  أيضًااملوصل، واستغل  ل   إىلوعاد  سراحهن ة ثم ا لقأامر ةعشر واسر اربع
موال وريالل فهي أاردين التابع لبغداد لينهب ويسلب ما شاء له من )حاكم( م (4)اريا

                                                 

  492  صاليزيديةالدملوجي؛ صديق   122فتاح  المصدر ال،ابق؛ صشاكر  (1)
 .180رؤوف  المصدر ال،ابق  صلد ال،الم عماد ع

 .25ياسين بن خيرخ العمري  هرائى االثر  ص  (2)

 .492  صاليزيديةالدملوجي  صديق   (3)

واصطالح شائم في الواليات  ( حاكم)ويوتة:  ي كلمة سالفية بمعم    (4)
 االوربية للدولة العثمانية وفي ماردين  ويوازي درجة مت،لم. للمزيد انظر:

 .425  المصدر ال،ابق  صريالطلون
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مباحة النها مل  الكفرة! فنزل هذا يف جهة الشمال من اابل، فقاتله اهلها، وقتل 
ثالم فانكسرت عساكره  من عسكره حوالي اربعة عشر رجاًل وملكوا من خيامهم

 .(1)وتراجع خائبًا

ك ضمن واقدم والي املوصل االيلي على اعادة الكرة يف العام التالي، فيذكر العمر
 توجه من املوصل قاصدًا جبل الوالي املذكور هي ان1208م/1793حوادم سنة 

لى ريار عأو ي فيها االيزيديةمن قبائل الكورد  ي ، ونزل على قبيلة املهركان شنطال
ويف اواخر رمضان من العام نفسه كر  .املوصل إىلوعاد  ،كل عامة زروعهمأو ،ارينامهم
ريار عسكره على بعض قراه، فتفرقوا أ، فحاصر اهله و شنطالجبل  إىلراجعًا 

فرق من  هم وضربوهم بالرصاص فانكسرت اربعباالودية فخرج رجال املهركان علي
 .(2)الينكجرية )االنكشارية(

واحدة كانت مع الوالي وقتل منها جندك واحد واستوىل املهركان وثبتت فرقة 
 .(3)الينكجرية املنهزمني أمراء عاقباملوصل و إىل اشاثوعاد حممد  ،على املدافع

قام فقد  ،يف هذه الفاة االيزيديةمن ريزو  أكثرواوهنا جند بان والة املوصل 
 املرتني بيد املهركانيني، يف يقتلمرتني يف سنة واحدة، وكاد ان  اشاثحممد  بغزوهم

 ايزيديةااليلي على ايدك  اشاثوحتل به عني الكارثة ال  حلت بعبدالباقي 

                                                 

ً مؤلف : زبدة االثار  31  صهرائى االثرياسين بن خيرخ العمري    (1) ؛ وايضا
 .172-171ص

اليمك رية )االنكشارية(: كلمة تركية معما ا )المظام ال ديد( و م من ال ي    (2)
انت تتكون من م مو  قوى الدولة والتي ك اً الثابت في الوالية  ولم تكن اال جزء

( جماعة وت،م  ك  ممها )اورطة( اي مركز وينضم الك  لقيادة 196من )
كرمز  ديةيمركزية واحدة يتوال ا اها اليمك رية في االستانة  وتتداول عمد االيز

-239ص المصدر ال،ابق  رؤوف  عماد علد ال،الم للتع،ف والشرذمة  انظر
240. 

 .173؛ وزبدة االثار  33ثر صهرائى اال  ياسين بن خيرخ العمري  (3)
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ادة مستأصلة يف نفوع همحالء الوالة عهذه الغزوات  أصبحتم، و1786الشيخان سنة 
 .(1)ومل يطيقوا صربًا على تركها

 اشاثدها حممد ال  شنها والة املوصل، احلملة ال  قا خرىومن احلمالت األ
حبجة احملافرة على الطرق  شنطالهي على جبل 1209م/1794االيلي يف سنة 

التجارية بني املوصل والشام، فتمكن عسكره من ان يرفر بفرقة من اهل جبل 
من انرب، فحملت  امتكن؛ إ  نوسلم منهم اثنا ،فقتلوا منهم ثالثة عشر شنطال
 .(2)دبغدا إىلاملوصل ثم  إىل املقتولني رؤوع

واخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر امليالدك ترهر عوامل أويف 
الضعف واالحنالل يف احلكم االيلي لوالية املوصل، ومنذ  ل  الوقت ازداد نفو  

ة بني املوصل، والشام وكان والة املوصل ة املاّرعلى الطرق اناّم شنطالجبل  ايزيدية
خطرهم  ءان يتدخل والة بغداد لدر إىلدى أمما عاجزين عن احلد من نفو هم 

ونفو هم، ولذل  الغرض جعلت ماردين تابعة لبغداد، ولكن احلمالت العنيفة مل 
الن جبانم منيعة فال يلبثون ان  ؛تكن تنتهي ابدًا باخضاعهم االخضاع التام

 .(3)ويستعيدوا نفو هم وسيطرتهم على الطرق التجارية انامة ،يستأنفوا نشا هم

م سنة 1802-1780) اشاثها سليمان أرسلومن محالت والة بغداد احلملة ال  
حيث يذكر العمرك بانه قام بارسال العساكر مع  .شنطالجبل  إىلهي 1794/1209

الشاوك  اشاثحماربة احلاج سليمان  إىلعبداهلل ب  اخي امحد كهية... حيث ساروا 
اخلابور  إىلرحل  األخريري ان ، ريشنطالجبل  ايزيديةالذك كان قد احتمى بني 

تكريت ثم  إىلعبداهلل  مريال  كانت حتت قيادة األ اشاثووصلت عساكر سليمان 
فيها ومنها  االيزيديةواريارت على قبائل  شنطالجبل  إىلتلعفر ثم توجهت  إىلسارت 

                                                 

 .493  صاليزيديةالدملوجي  صديق   (4)

 .35ياسين بن خيرخ العمري  هرائى االثر  ص  (1)

علدالعزير سليمان نوار  داود باشا والي بغداد  )القا رة  دار الكاتى العربي    (2)
 .119(  ص1968
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 .باابل ى هفند )آفند( واعتصم ومن معهوكان رئيسهم يسم .اباريةطوالاخلوركية 
 لت خالل هذه احلملة اكثر من ستني رجاًلاملصادر ان قوات والي بغداد قتوتذكر 

ونهبوا حوالي الف رأع رينم سوى اامال  ،"ستني ريالمًا وجوارك بكارى" تواسر
 .(1)واخليل والبقر وريريها وكان اكثر االسرى من العرب الساكنني يف اابل

ها السااتيجي الواقع مستغلة موقع -على مثل هذه احلمالت  االيزيديةاما رد 
 إىلنهب كل قافلة متر عرب اراضيها  فاكز على -حسن استغاللأعلى الطرق التجارية 

م من ريارات حيث قام 1799بغداد واملوصل وبالعكس، ومثال  ل  ما قاموا به سنة 
رئيسهم الذك كان ا ه حسني مع اتباعه بسلب قافلة النها اهملت و رفضت اداء 

املنا ق املتآمخة للجبل و ل  ثأرًا من  إىلقد امتدت رياراتهم هذه الضريبة اليهم، و
. (2)والة بغداد واملوصل وافعانم البشعة ال  ارتكبوها حبقهم من سلب ونهب وقتل

كانت قادمة من  -م1800اك يف سنة  - يف السنة التالية أخرىكما قاموا بنهب قافلة 
)بارى( احلالية على احلدود دياربكر يف موقع يسمى بي)جلبارات( قرب قرية 

 .(3)السورية، وكان معها ستون محل كتان سوى القماش -العراقية

وقد يسأل املرء ما هو  نب همحالء التجار واصحاب القوافل من احلمالت ال  كانت 
 ؟شنطالجبل  ايزيديةكل من بغداد واملوصل تشنها على 

، واًل وقبل ريريهم عن  ل أ ة هاتني الواليتني هم املسمحولونوااواب هو ان وال
حبمالت سلب ونهب وقتل وسيب اهالي اابل،  مه واألنهم كانوا يدركون ا ا ما قام

بغداد واملوصل مستغلًة موقعها  إىلساد باملثل يف نهب القوافل ال  تتجه  ةاألخريفإن 
املسيطر على الطرق التجارية، وهذا يع  انها كانت حترض اهالي اابل كي ترد هي 

ليهم بالسلب والنهب حبجة محاية الطرق التجارية والقوافل، وال  كانت رياية ع

                                                 

وزبدة االثار   ؛37هرائى االثر  ص  انظر: ياسين بن خيرخ العمري  (1)
 .176-175ص

م  ترجمة 1799ابو طالى خان  رحلة ابو طالى ال  العراق واورية سمة   (2)
 .354.ت(  صدمصطف  جواد  )بغداد  مطلعة االيمان  

 .494  ص اليزيديةالدملوجي  صديق   (3)
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هذِه السياسة وال   إىل شنطالجبل  ايزيديةمحالتهم هذِه، يف الوقت الذك مل ينتبه 
سياسة   ل  كانت، فضاًل عن ها بصورة دائميةتبعتكان كل من بغداد واملوصل 

قار االيزيدية واضعافهم لتملئ عليهم اف يف تل  الفاة تهدع اىلالدولة العثمانية 
كما ال نستبعد ان  .شرو ها. وكان االيزيديون يعوضون خسائرهم بسلب القوافل

العديد من القوافل كانت للوالة اونم حصة فيها؛ لذل  كانت عادة حترسها فرق 
 مسلحة مستأجرة.

 رةإمامستغلًة ضعف  شنطالجبل  ايزيديةتستمر محالت والة بغداد على 
 اشاثامر تعيني والتها بأيديهم منذ عهد علي  أصبحااليليني يف املوصل ال  

 .(1)م( الذك صار يولي ويعزل حكام املوصل من االيليني1802-1807)

الية بغداد، وهو من املمالي  يف و اشاثالذك خلف سليمان  اشاثقام علي فقد 
يث ساعده يف هذِه احلملة ، ح(2)البلباع كوردم حبملة على 1802األواخر يف سنة 

 ا عنوا من ريري مقاومة، نيبابان، إال ان البلباسي اشاثهيم وقوات ابرا اشاثحسن 
املوصل فوجد  إىلمن هناك  اشاثثم عرب علي  ،ودفعوا ريرامة كبرية من حيواناتهم

االيلي الطويلة كانت توش  ان تنتهي، فعزز هناك قواته  اشاثان مدة حكم حممد 
، االيلي ثم نزل يف اخليام خارج املوصل اشاثوية، واجتمع مع حممد جبيوش الباش

وحاصر منه جهة الشمال وامر العرب نحاصرة جهة  شنطالجبل  إىلوبعد  ل  توجه 
من كهوفهم  االيزيديةسحب  إىلفأدت اساليب احلصار والضغط املتوالي  )اانوب( القبلة

يث يذكر الكركوكلي ضمن حوادم ح .(3)االستسالم بشروٍط قاسية إىلواضطرارهم 
 م عن هذِه احلادثة مانصه:1802هي/1217

                                                 

 .176نورس  المصدر ال،ابق  صعالء كاظم   (1)

والجان في كوردستان ايران   سم ممطقة عشيرة كوردية قوية ت،كن  : اللللاس (2)
وراوندوز وقلعة دزة ورانية في كوردستان العراق  وتمق،م ال  ثالثة شعى 

  ولك  شعلة فرو  كثيرة واللللاس لي،وا ورطوممم  اكليرة و ي بيران وم
( Confedracy of tirbesعشيرة بمعم  الكلمة و م علارة عن تحالف قللي )

ً في الحروب. للمزيد انظر:من العشائر  اً يضم عدد  التي ت،اند بعضها بعضا
دائرة االستنلارات اللريطانية  العشائر الكردية  ترجمة فؤاد حم  خورشيد  

 .32-29(  ص1979 -)بغداد  مطلعة الحوادث

ستيفن  يم،لي   64-63ياسين بن خيرخ العمري  هرائى االثر  ص  (3)
 .269-268  المصدر ال،ابق  صلونكريال
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حترك حتى بلغ محام علي....وحضر والي املوصل للسالم عليه، وبعد يومني "
املوصل، ومن هناك اردع بقواته مايقارب مخسمائة جندك، وسار على  إىلحترك 

واحا ت بهم  ... ثم ضيقت احلملة على اليزيديةشنطالرأسهم حتى وصلوا قرب 
اكثرهم هدفًا للرماة فوقعوا قتلى وجرحى، و ح للعشائر  أصبحمن كل مكان، و

التابعة للحملة بانجوم عليهم وهم العبيد وااربا.... فراحوا يطاردونهم 
منهم على  بيهم لوال ان استسلم الذين بقواوَيصيدونهم وكادوا ان يفنوهم عن بكرة ا

 .(1) "الستسالم....قيد احلياة، معلنني اخلضوع وا

ثاروا على حممد ب   فقدعلى مثل هذِه احلمالت كالعادة،  االيزيديةوكان رد 
 شنطالا نواب الوالي يف منطقة جبل أصبحوكانا قد  -الشاوك واخيه عبدالعزيز ب 

ويف سنة  .(2)ومتكنوا من القبض عليهما وقتلهما -االيزيديةملراقبة حتركات 
ان ترفر بدواب  شنطالمن اهل جبل هي متكنت فرقة 1223م/1808

ستولت عليها واخذتها، فشكا ا املوصل عند عودتها من نصيبني فيف (3)(املنزخلانة)
-1808الصغري ) اشاثوالي بغداد الوزير سليمان  إىل (املنزخلانة)حاله صاحب 

رئيس عشرية  ي فارع بن جممد يأمره  إىلبدوره  األخري أرسلم(، ف1810
وقبض فيما  .لبهم بها فأمتنعوا فاكهم ايامًاو ا االيزيدية إىلعث بتحصيل الدواب فب

فحبسهم الوالي نعمان  ،املوصل إىلبعد على عشرين رجاًل منهم وقيدهم ومحلهم 
يف حكم والية املوصل وضيق عليهم حتى اعطوا  اشاثااليلي الذك خلف حممد  اشاث

 .(4)ي عند والي املوصل عشرية  لق صراحهم بعد توسط رئيس أثم  ،قيمة الدواب

بعد  شنطالجبل  ايزيديةالصغري يتحني الفرص للهجوم على  اشاثكان سليمان 
هذِه احلوادم، ويف هذِه الفاة بالذات حدثت اضطرابات خطرية يف املوصل حيث اراد 

املوصلي لواليتها بعد وفاة  كوزير بغداد هذا انهاء احلكم االيلي فرشح  امحد افند

                                                 

 .224-223  صرسول الكركوكلي  المصدر ال،ابق  (1)

 .65-64  صهرائى االثر...ياسين بن خيرخ العمري    (2)

 .و ي خان او ما كان يشل  الفمدق حيذاك  (3)

 .80  صهرائى االثر...ياسين بن خيرخ العمري    (4)
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اليلي وتوسط الجل  ل  عند الباب العالي، وفعاًل جاءت املوافقة ا اشاثنعمان 
 .الصغري اشاثوحدم ما اراده سليمان  (1)بتعينه واليًا على املوصل

هذِه  شنطال ايزيديةا ذت عشائر الرفري العربية القا نة يف منطقة دياربكر و
ثم اتسعت رقعة املرة من ا راع اورفة مركزًا لنشا اتهم ضد والة املوصل وبغداد، 

 إىلنفو هم ونشا اتهم حتى اصابت نفو  عشرية  ي فكتب رئيسها فارع ااربا 
الوزير خيربه نا تفعله هذِه العشائر من اعمال  ل بأمن ونفو  بغداد يف هذِه 

الصغري نذه الدعوة و ل  يف اليوم اخلامس والعشرين  اشاثستجاب سليمان ااملنا ق، ف
 .(2)م1809ي/ه1224من شهر حمرم سنة 

، وتوجهت فوصلهاحترك من بغداد حنو املوصل الصغري بعد ان  اشاثتوجه سليمان 
عن  ريق تلعفر،  شنطالحنو  (3)املوصلي معه عساكرها بقيادة واليها امحد افندك

جم عليها ونهب واستوىل على ما فيها ، فهشنطالقرية من قرى  وىلأ إىل فوصل لياًل
فقد استعدت وا ذت  خرىنساءها، اما القرى األ من ماشية وقتل رجانا وسبى

عن اراضيهم وقراهم  رجانا التدابري الالزمة ملقابلة عساكر بغداد واملوصل، فدافع
يف هذه  تعساكر املوصل وبغداد، وقد شارك اعلى اثره تدفاعًا مستميتًا تراجع

 اشاثتيمور قوات  إىلحممد ب  باألضافة  ه )كويسنجق(كوي أمريقوات  أيضًااحلملة 
 ي فارع ااربا وعلى حد قول صاحب دوحة الوزراء  عشريةامللي وقوات رئيس 

يف حني يذكر  .(4)فإن مجيع قوات هذه العشائر مل تفعل شيئًا ومل حترز اك تقدم
م: ان 1817سنة  شنطالالذك زار  (5)(William Heudeالرحالة )وليم هيود 

                                                 

 .178-177نورس  المصدر ال،ابق  صعالء كاظم   (5)

 .245المصدر ال،ابق  ص الكركوكلي رسول   (1)

 .177نورس  المصدر ال،ابق  صعالء كاظم   (2)

 .245ص المصدر ال،ابق  الكركوكلي رسول   (3)

م 1817وليم  يود: رحالة ومالزم ع،كري في ال ي  اللريطاني  قام في سمة   (4)
برحلة ال  العراق و و قادم من الهمد  وفي شلاط وص  ال  بغداد  ثم ت ول بين 
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، و ل  لتحقيق شنطالبرية بأجتاه جبل خرج من بغداد على رأع قوة ك اشاثسليمان 
هدفه يف القضاء على االيزيديني ونهب اموانم، فالحقهم بقوات جرارة وحاصرهم 

، ودمر بساتينهم وحما معامل الزراعة من منطقتهم وقطع رؤوع زعمائهم يف جبانم
 .(1)حيث انها تركت يف نفوع االيزيديني  كرى همجية وحقدًا عميقًا على االتراك

نتيجة لضعف قوات هذه العشائر وعدم رريبتها االستمرار يف ما يكن يف االمر، مه
)مدينة  والي املوصل ملساندتهم فتوجهوا حنو ديركوالقتال اضطر والي بغداد 

على حدود  كوردية يف ريرب كوردستان ريريت السلطة السورية ا ها اىل املالكية(
عدة مرات، إال أن مجيع هذه  (ديناملتمر)دياربكر، وضربوا خيامهم هناك، وهامجوا 

وحاول الوزير بعد  ل   .وتراجعوا منهزمني وخمذولني ،الفشلاحملاوالت باءت ب
ماردين، وابقى هناك قوة كبرية بقيادة  إىللكنه فشل فعاد  ،ضربهم على نطاق واسع

 االيزيديةمن الرفري و (املتمردين)الرضاعة امحد بي  ملواصلة ضرب  يفاخيه 
تهم، اال ان رعونة و ي  وريرور امحد بي  هذا وهجومه عليهم دون وتشتيت قو

مما نتج تنريم وبشكل جنوني، فقد قابلته مجوعهم وفتكت بقواته فتكًا  ريعًا، 
ثالث وعلى رأسهم  قسم منهم حنو دياربكر وقسم آخر حنو اورفه، وقسم عنه أن فر

يف ماردين وهم  اشاثمان  وا بالفرار هاربني حنو معسكر الوزير سليامحد بي ... ال
 .(2)حبالة يرثى نا

ملا رأى الوزير ما رأى انزعج كثريًا وقرر العودة للهجوم على املتمردين واالنتقام 
ه بعدم امكان  ل ، تنت معه من القبائل والعشائر صارحمنهم، إال ان القوات ال  كا

عندئذ اضطر الوزير ، و"ا ا اردت ان التطاع فأمر نا ال يستطاع"واعتذروا بقونم: 
 .(3)املوصل إىلمع امحد افندك املوصلي الرجوع 

                                                                                                              

وال،ليمانية والموص   ودون معلومات عن رحلت  في كتاب ل  طلم سمة اربي  
 .40يمظر: ارشد حمد محو  المصدر ال،ابق  ص .في لمدن 1819

 .41-40نقالً عن: المصدر نف،   ص  (1)

 .246-245ال،ابق  ص الكركوكلي   المصدررسول   (2)

 المصدر نف،  والصفحة.  (3)
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 شنطال ايزيديةوامحد افندك املوصلي ازداد نفو   اشاثبعد فشل محلة سليمان 
حكم والية املوصل سنة  إىلااليلي الذك جاء  اشاثوبلغ  روته يف عهد امحد 

مجاعاتهم يف م، حتى سيطروا على مجيع الطرق التجارية، وقد انتشرت 1813
املوصل وماردين وكانت كل مجاعة منهم متألفة من عدة مئات ،  إىلالطرق املمحدية 

حتى ان ناقلي الربيد من فوارع التا مل جيرؤوا على سل  هذه الطرق فقد قبضوا 
يون حسب قول پوجردوهم من كل شيء، واضطر املسافرون االور أخرىعليهم مرة 

 اشاثطرق، ومل يكن بوسع والي املوصل امحد لونكري  العدول عن سلوك هذه ال
ان يعيد االمن  -الذك كان هو نفسه يف موضع خطر وريري آمن على نفسه  -االيلي

 .(1)هذِه املنا ق إىلوسيطرة املوصل 

 اشاثقد محوا قاسم الشاوك الثائر على والي بغداد داود  شنطالوكان االيزديون يف 
يف الوقت الذك مل يكن  شنطالنواحي جبل  م( وقد ازداد نفو هم يف1831 -1817)

)كما  كرنا( فكان والي بغداد يرى يف  ءشي أك فعل اشاثالي املوصل امحد بوسع و
مماليكه على ماردين وزوده خبمسمائة مقاتل ل  خطرًا يهدده، ولذل  نصب احد  

 يف املنا ق الواقعة بني االيزيديةواعطاه مبالغ وفرية وكلفه بأن يقضي على نفو  
ويبدو ان الويوضة مل يقم باملهمة خري  .وماردين ويعيد سيطرة بغداد اليها شنطال

سنة  شنطاليف  االيزيديةبنفسِه محلة على عشائر هذِه املرة  اشاثفجرد داود  ؛قيام
م و اردهم، ولكنه مل يتمكن من القضاء عليهم وإخضاعهم اال بشكل ممحقت 1826

ملشاكل والفنت إال لفاة عامني وإن اخضاع نررًا لضيق وقته وانه مل يفرغ من ا
 .(2)كان يتطلب يف الواقع سنوات عديدة اوالقضاء على نفو ه االيزيدية

وخاة من وراء تهكذا فشل والة املوصل وحتى والة بغداد يف حتقيق االهداع امل
واصرارهم يف  صالبتهمزادت من بل  شنطالجبل  ايزيديةشن كل هذِه احلمالت على 

بشكل دائم ضد كل من يهدد استقرارهم واستقالنم على الرريم من انهم الوقوع و
                                                 

 .291ص در ال،ابق المص  ستيفن  يم،لي لونكريال  (1)

 .155-154نوار  المصدر ال،ابق  صعلد العزيز سليمان   (2)
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 لب نوع من احلكم، وكل ما  إىلمل يكونوا حيملون اية فكرة سياسية واضحة ترمي 
كان هو اختالفهم مع جريانهم املسلمني يف العقيدة والدين، فكانت مثل هذِه 

هم وااليقاع بهم و ل  احلكومات املتخلفة تستغل املشاعر الدينية للتحريض ضد
للحصول على املغامن واالموال وممارسة اعمال السلب والنهب وريريها ال  هي يف 

احلكام والوالة، يف الوقت الذك كان باالمكان معااة املشاكل  مهاماحلقيقة ليست من 
اقل خطرًا بهدع التفاهم معهم واحدام  أخرىال  كانت حتدم معهم بطرق 

افرة على االمن واالستقرار وهذا مامل يكن حيرص عليه بتاتًا االصالح بينهم واحمل
 .(1)بشكل جليلنا  ل  احد املمحرخني  وضححكام والي  املوصل وبغداد، وقد 

 

                                                 

 .31-30يوسف عزالدين  المصدر ال،ابق  ص  (1)
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 -:االيزيديةعل  الكورد  باديمان إمارةأثر الممازعات بين والية الموص  و -

مدينة العمادية تقع يف مشال شرق املوصل وكان مركزها  بادينان إمارةكانت 
وحتد والية املوصل ملسافة متتد من دجلة حتى الزاب االعلى، وكانت تعد بتكوينها 
العسكرك واالدارك اقوى سلطة سياسية يف كوردستان الوسطى واانوبية وقد نشأت 

مدينة  إىلها يف االصل منها ؤأمرانزح  ،(1)يف البداية على  وم مدينة مشدينان
زحوا كانوا يتولون احلكم يف قلعة  ارون من اعمال العمادية، وقبل ان ين

املوقع  ت على قلعة العمادية احلصينة  اتستولا، ثم امتدت ريربًا ف(2)مشدينان
بهاء الدين، ومنها توسعت  مرياالسااتيجي انام وا ذتها عاصمة نا يف عهد األ

اواًل  بفشملت منا ق جبلية واسعة، متتد من سفوح جبال هكارك حتى ضفاع الزا
ويف اواخر القرن اخلامس عشر استطاعت ان تضم اليها زاخو ريربًا  دهوك ثم زاخو

 .(3)بوتان إمارةمنتزعة اياها من 

حتى استولت جنوبًا  مارةاإلحسن بن سيف الدين من ان يوسع نفو   مريومتكن األ
ات كما انها استطاعت ولسنو (4)هي630م/1236الداسنية سنة  مارةاإلعلى دهوك مركز 

 حسن والءه يف مري، وعرض األ(5)نفو ها إىلمدينة املوصل  اتها  معدودات ان  ضع
البداية للشاه ا اعيل الصفوك الذك اقره حاكمًا على العمادية، وعند جميء حسني 

م( 1520-1512السلطان العثماني سليم االول ) إىلاحناز  بادينان إمارةحكم  إىل اشاث

                                                 

شمديمان : ممطقة في والية  كاري القديمة من اعمال ايالة )وان( الحالية   (1)
الناتعة للحكومة التركية  انظر: شرفنان اللدلي،ي  الشرفمامة تعريى مال 

 .138(  ص1953  )بغداد   مطلعة الم اح   بيانيذروي  بمدي جم

 والصفحة.  المصدر نف،  (2)

 .160رؤوف  المصدر ال،ابق  صعماد علد ال،الم   (3)

المائي  االكراد في    وانور141اللدلي،ي  المصدر ال،ابق  صشرفنان   (4)
 .63(  ص1960بهديمان  )الموص   

 .160مصدر ال،ابق  صرؤوف  العماد علد ال،الم   (5)
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املوالية للدولة  اإلماراترته واعتمد عليه يف كبح مجاح والذك اقره حاكمًا على اما
 .(1)الصفوية

يف السياسة العثمانية خالل القرنني السادع عشر والسابع  بادينانازدادت اهمية 
حد انها اعتربت وحدة سياسية قائمة بنفسها وال ترتبط اال مع الباب العالي  إىلعشر 

 بولتانسالسلطان يف ا إىليرجعون  احلكمى ها يف نزاعاتهم علأمراءمباشرًة، حيث كان 
وامر للمساهمة يف احلمالت العسكرية، وكان حق اصدار اوامر منه األ لمونيست

ويف الربع االول من القرن الثامن  .حكمهم من اختصاص السلطات العثمانية وحدها
الضريبة يمحدوا  واخذوابأيدك والة بغداد،  بادينان أمراءامر تعيني  أصبحعشر 

ية ومنحهم اخللعة الر ية سنويًا، بادينانال مارةاإل، لقاء اقرارهم حلكام نم سنويةال
 بادينان أمريم( من ضم 1734-1723والي بغداد ) اشاثحيث متكن الوزير امحد 

 .(2)دائرة نفو ه بصفة نهائية إىلم( 1768-1714الكبري ) اشاثاملعاصر له بهرام 

، بدليل انه بعد  اشاثمنذ عهد زبري  بادينان مارةالشيخان موالية إل إمارةكانت 
 أمريكان يف استقباله  مارةنبول حاماًل معه احلكم الشرعي لإلارجوعه من است

، وعند (3)م1699الشيخان مع عدد من الزعماء الكورد االخرين و ل  يف سنة 
 إمارةاستالم االيليني مقاليد احلكم يف والية املوصل انا ت الدولة امر ادارة 

يون يرون انفسهم احق بها منهم، فحددوا امارتهم بادينانالشيخان اليهم، بينما كان ال
 إمارةنهر دجلة وحتى جبل مقلوب وعلى هذا االجتاه تكونت  إىلمن اانوب الغربي 

يني كانوا بادينانان ال إىلوهي داخلة يف نطاق امارتهم، باالضافة  االيزيديةالشيخان 
اقحاح وماعدا  كوردالنهم من الناحية القومية  ؛بهممن شع االيزيديةيعتربون 

يني اواصر قوية ال ميكن جتاهلها، بادينانوال االيزيديةاختالع املعتقد فإنه يربط 
 االيزيديةيني كانوا اقدر من االيليني على اخضاع بادينانان ال إىلباألضافة 

                                                 

 .168-167علي  المصدر ال،ابق  صعلي شاكر  (1)

 .162-161رؤوف  المصدر ال،ابق  صعماد علد ال،الم   (2)

(  1969محفوظ العلاسي  امارة بهديمان العلاسية  )الموص   مطلعة ال مهورية   (3)
 .75ص
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لف من اربعة وادارتهم، فلهم جي  قوك حمارب... بينما ااي  االيلي وهو ممح
فرق من الينكجرية ال قيمة حربية له سوى الشغب والقتال بني جدران مدينة 

 .(1)ه  يف اعمال السلب والنهب والتخريب كما تبني سابقًاؤأمرااملوصل وقد يستخدمه 

الشيخان،  إمارةلذل  فإن حمور اخلالع والتنازع بني املوصل والعمادية كان على 
ية بكاملها تابعًا نم، بادينانال مارةاإلمعون يف ان يكون امر ورنا كان والة املوصل يط

هم عند والة بغداد ويرمونهم ب يوشونوملا مل يستطيعوا من حتقيق  ل  اخذوا 
يني، بادينانال إىلبألتهم قصد ان خيلوا نركزهم، على ان والة بغداد كانوا اكثر مياًل 

املوصل من االيليني فكانوا و ل  ملا كانوا حيملونه من بغض وكراهية لوالة 
 .(2)يستعينون بهم ضدهم

ووالية املوصل وكان لذل   بادينان إمارةالشيخان تقع على حدود  إمارةكانت 
القا نني يف هذه املنا ق حيث كانت قراهم  االيزيديةرد وكبري على الك هريثتأ

 تتعرض للعمليات العسكرية ايوش الطرفني وما رافقتها من تدمري و ريب
 اقتصاديات هذِه ريدمتالسلب والنهب، وكان نتيجة  ل  السيما  أخرىواعمال 

شعور بفقدان الاملنطقة االسااتيجية وال  جتمع بني اقتصاديات اابل والسهل، و
 إمارةالسياسة ال  كانت من رريم على الاالمن واالستقرار السياسي واالقتصادك، 

 جياد نوع من التوازن السياسي يف املنطقة.الشيخان تتبعها للتوفيق بني القوتني وا

االيلي حنو العمادية، فنهب  اشاثهي توجه حسني 1153م/ 1740ففي سنة 
الواقعة شرقي  خرىاأل االيزيديةالكومل واخلازر، والقرى  نهرك القرى الواقعة بني

 اشاثثم حاصر العمادية ملدة شهر وقد ف  احلصار بعد ان دفع بهرام  ،(3)الشيخان
ستمحنف السفر االوالي االيلي على سبيل املصاحلة، ف إىلالعمادية مبلغًا من املال  ريأم

 .(4)واملوصل بعد انقطاعه  ول مدة احلصار إمارة بادينانبني 

                                                 

 .23الدملوجي  امارة بهديمان  صصديق   (1)

 .22  صالمصدر نف،   (2)

 .170علي  المصدر ال،ابق  صعلي شاكر  (3)

 .163رؤوف  المصدر ال،ابق  صعماد علد ال،الم   (4)
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ما يتم تدمريه ونهبه فإن النشاط االقتصادك والتجارك كان  إىلفباألضافة 
واملسلمة تعي   االيزيديةردية واريلب القرى الك ألنيف مثل هذه احلمالت  انيتوقف

 يفثرها أ ازدادكلما  الت فاة املنازعات واملعارك  ، إ على حياة الزراعة والرعي
الوضع االقتصادك واالجتماعي للسكان االبرياء، فكل محلة كان يشنها احد الطرفني 
على اآلخر يرافقها اعمال السلب والنهب وتدمري القرى وحرق البساتني واملزارع 

واحلصول  ،والة املوصل وبغداد حيث كان همهم الوحيد املغامن واالموال وباالخص
 ،سرواأل ،، عمليات القتلت، عدا مارافقت مثل هذِه احلمالتعلى املزيد من املنهوبا

 النسانية.إدون ادنى مراعاة للمشاعر من والتهجري و ،والسيب

االيلي  اشاث وشاركه فيها حسني اشاثففي احلملة ال  شنها والي بغداد امحد 
 االيزيديةبنهب وتدمري قرى  اقامت عساكرهم هي،1146م/1733الي املوصل سنة و

 ت عساكر، كما قام(1)يف الزاب، وقاموا بتخريب املزارع والبساتني ال  يف  ريقهم
وعشرية الدنادية  بادينان إمارةوالي املوصل يف محلته ضد  اشاثعبدالباقي 
 .(2)وتدمريها ،ونهبها ،سلبهاهم وقرا بانجوم علىالشيخانية، 

من خالفات وال  اثرت  بادينان أمراءماحدم بني  أيضًا خرىمثلة األومن األ
نزا ضمن واملسلمني، حيث يذكر دومينيكو ال االيزيدينيسلبيًا على اوضاع الكورد 

عليه  ثار، املدعو بريم ب  اشاثاحد اقارب ا اعيل  م، بأن1769حوادم سنة 
ستيالء على اراضي غداد و لب منهم دعمه بالعساكر لالوصل ثم بامل إىلو هب 

، وكان هذا موافقًا لسياسة الوالة يف بغداد واملوصل، فقد بادينان مارةالكورد التابعة إل
 إىل ل كميات وفرية من االموال، وانضمًا للعمادية مقابأمريوافقت بغداد على اعالنه 
 .(3)الشيخان أمريين مل يكونوا يف وفاق مع الذ االيزيديةعساكره عدد من العشائر 

                                                 

 .245(  ص5  جـ )تاريخ العراق بين االحتاللينالعزاوي  علاس  (1)

 .155ياسين بن خيرخ العمري  زبدة االثار  ص (2)

عريى روفائي  دوميميكوالنزا  الموص  في القرن الثامن عشر )مذكرات (  ت (3)
 .63(  ص1953  الموص   المطلعة الشرقية الحديثة  2بيد اويد  )ط
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اخلضوع لبريم ب  هذا يف  إىلالشيخان بداغ ب  بن مريخان ب  اضطر  أمريإال ان 
العمادية، الذك كان يف قلعته  أمري اشاثحني كانت قبيلة الدنادية موالية ال اعيل 

م بتدمري العديد عدائه، يف الوقت الذك استوىل فيه بريم ب  على اابال وقاأآمنًا من 
تمكن اهالي هذِه القرى يكما مل  .(اشاثة له )اك ا اعيل ردية املواليومن القرى الك

فيه  ةاألخرياملوصل لبيع مواردهم الزراعية يف الوقت الذك كانت  إىلمن النزول 
بضائع كثرية وتستورد  بادينان إمارةاراضي  إىلكانت تصدر  ؛ ألنهابأمس احلاجة اليها

وعند هزمية بريم ب  وتفرق عساكره قبض ا اعيل  .(1)الرينى عنها أخرىئع منها بضا
ثم اقره على الشيخان وكان هذا سنة  ،مواالً كثريةأخذ منه أالشيخان بداغ ب  ، و أمريعلى  اشاث

 .(2)هي1184م/1771

يف الشيخان مهددًة دائمًا حلمالت الطرفني  االيزيديةلقد كانت قرى الكورد 
 ي الذك قتل  أمريهي 1204م/1789سنة  ةاألخريت أرسلاليلي، فقد ي وابادينانال

واستمرت املنازعات  .خيونم واسالبهم ومل  ،الشيخان احد عشر رجاًل أمراءمن 
 .(3)بنهب وسلب ممتلكات اآلخر كل  رع منهما الفاة قام فيه

والعشائر الشيخان  أمريانب ا ًاتأمينما كان اال  اشاثقوم به ا اعيل ان ماكان ي
فلقد كانت له سلطات واسعة  (4)التابعة له يف الوقوع بوجه والة املوصل االيزيدية

وهذا ما يرهر فعاًل، فيذكر صاحب ريرائب االثر  شنطالوخاصة يف  االيزيديةبني 
م ان  ائفة من كورد بالد اازيرة نزلت قرب 1794هي/ 1209ضمن حوادم سنة 

خاله وامده  بالعساكر حلربهم، فلما  اشاثا اعيل العمادية  أمري أرسلمدينة زاخو، ف
مخسة عشر رجاًل من العسكر، ثم رحلت تل  الطائفة مع التقى اامعان قتل خاله 

وامر قبيلة املهركان بقتال  شنطالجبل  إىل اشاثا اعيل  أرسلنواحي اازيرة ف إىل

                                                 

 المصدر نف،  والصفحة. (1)

 .132  صزبدة االثارياسين بن خيرخ العمري   (2)

 .22ياسين بن خيرخ العمري  هرائى االثر  ص (3)

 .24-23  صامارة بهديمانالدملوجي  صديق  (4)
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من املهركان ، فسار يف  ل  قبيلة الدنادية الشيخانيةتل  الطائفة، وساندتها 
والدنانية حوالي مائة مقاتل وحاربوها، إال انهم انهزموا وتركوا يف ساحة القتال 

 .(1)ستني قتياًل

يف  ايزيديةان يأمر عشرية  اشاثمكان ا اعيل إوميكن القول هنا بأنه ليس ب
الشيخان وبإشارة  أمريبقتال اك شخص ا ا مل يكن  ل  برضا وموافقة  شنطالجبل 

هر ان هذِه الطائفة كانت موالية لوالة املوصل من االيليني وكانت يف منه، والرا
حتالف مع بغداد بدليل ان رؤوع القتلى قد محلت اليها بعد انتهاء القتال بني 

 .(2)الطرفني

محلة  إىلهي 1213م/ 1798ديون يف الشيخان بعد  ل  ويف سنة يتعرض االيز
 اشاثبغداد ثأرًا ملقتل الوالي عبدالباقي  من وحلفائهمااليليني  على يدقمعية كبرية 
؛ املزيد من املغامن االقتصادية للحصول علىكذل  هي و1200م/1786االيلي سنة 

قرية، وسبت النساء واال فال  ةقامت عساكرهم بنهب اكثر من مخس عشرولذا 
 إىل، باالضافة (3)االموال والغالل وقتلت اكثر من مخسة واربعني منهم تومجع
 قتها من عمليات تدمري القرى وحرق بساتينهم ومزارعهم.ماراف

يف احلقيقة ماكانت هذِه احلملة إال نتيجة حتمية لطبيعة الصراع الدموك بني 
ية ال  كانت تستند يف نزاعها ضد املوصل على بادينانال مارةاإلوالية املوصل و

ن كافني، لذا ، فكانت اراضيهم ساحة للمعارك ال  كانت تقع بني الطرااليزيدية
 أمريسد يف الوقت الذك كان حصة األنصيبهم من القتل والتدمري والتشريد والنهب 

على الدوام، اما والة املوصل من ه فيمركز امارته احلصني آمنًا  إىليرجع  بادينان
كفي للدفاع عن املدينة، لذل  كان يالقوى احمللية ما من  أيضًاااليليني فكان نم 

ضم هو كان هدع النزاع ؛ إ  الشيخان إمارةموك يقع على عاتق هذا النزاع الد

                                                 

 .37ص هرائى االثر...  العمري ياسين بن خيرخ  (1)

 .176ياسين بن خيرخ العمري  زبدة االثار  ص (2)

 .25هرائى األثر  ص  ياسين بن خيرخ العمري (3)
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احلصول على املغامن  أيضًاامللتفة حوله، و االيزيديةها والقبائل أمريوكسب  ،اراضيها
 واملنهوبات الوفرية.

تطلب منه مجع  ةاألخريت أرسلمواليًا لوالية بغداد و بادينان أمريكان قباد ب  
ا ا  له بعدم ارسال اخللعةه ات من املواشي وريريها وهددتنهوباملزيد من االموال وامل

موال القبائل الكوردية التابعة أنصادرة ؛ لذا قام موال والنقودمل يرسل املزيد من األ
ونتيجة نذه  .(1)من النقود ًائة وعشرين كيسوالي بغداد م إىلمنها بعث ف ،المارته

 أمريبائل، كما عصى حسن ب  متردت عليه هذِه الق املستمرة السياسة ااائرة
؛ وبسبب بغداد إىل أوامر قباد ب  جبمع األموال له كي يرسلهاالشيخان يف اازيرة 

قباد ب  املزيد من العساكر ال  قامت بنهب القرى إال انه مل يتمكن من  أرسل ل  
فطلب من والي املوصل االيلي  خرىالشيخان والقبائل الكوردية األ أمريالقضاء على 

 .(2)هي املساعدة لسحق همحالء1214م/1799سنة  اشاثمد حم

الشيخان وحليفاتها  وانتصرتحماوالته بالفشل مل ينجح، إ  باءت مجيع  هولكن
ابن عمه  وعينت، فسحبت بغداد اخللعة من قباد ب ، عليه من القبائل الكوردية

حسن ب  مع  الشيخان أمري، فأستدعى قباد ب  بداًل منه ًا للعماديةأمري اشاثمراد 
 بادينان أمريلب منهم ان يتفقوا معه ملناوئة ابن عمه ازاخو، و  إىلبعض اقاربه 

 ل   عن الشيخان امتنع أمري، إال ان مارةاإلمن حكم  ئهااديد والتمرد ضده ألقصا
مع اقاربه يف داره لياًل، ضاربًا قيم واصول الضيافة قتله أال أن يقباد ب   ما كان منف

 .(3)احلائطعرض 

وتدلنا هذِه احلوادم على ان اك تقارب بني العمادية واملوصل كان يشكل خطرًا 
حيث يتحالف الطرفان ضدهم، واالنكى من  ل  انهم دخلوا  االيزيديةجسيمًا على 

ها من أمراءالعمادية و إمارةيف جمال الصراع العشائرك بني القبائل الكردية من جهة و

                                                 

 .91العلاسي  المصدر ال،ابق  صمحفوظ  (1)

 .53  صهرائى االثر... ياسين بن خيرخ العمري  (2)
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اد فعااًل يف اثارة مثل هذِه الفنت والصراعات وكان دور املوصل وبغد .أخرىجهة 
والسيطرة عليها وبالتالي فرض املزيد من األتاوات، يف سبيل  ،و ل  لضمان ضعفها

 ارسال اخللعة ملن تريد هي اختياره.

والشيخان  بادينانك شيء ضد أوملا كان والة بغداد واملوصل عاجزين عن فعل 
بية ضدهم، فنرى قيام  شيخ عشرية  ي حتريض القبائل العر إىل ونلجأي واكان

النازلة  االيزيديةهي بنهب قبائل الشيخان 1216م/1801حممد بن ارفاعي سنة 
( الف 13( الف رأع رينم وقيل )16قرب نصيبني و ل  للرعي، فنهب منهم )

 .(1)رأع

بني والة املوصل من  أخرىالعالقات مرة  تهي حتسن1220م/1805ويف سنة 
م( امور 1807-1802) اشاثحيث فوض والي بغداد علي  بادينان أمراءااليليني و

 اشاثالعمادية عادل  أمري إىلفبعث  ،االيلي اشاثوالي املوصل حممد  إىلالعمادية 
والي بغداد  إىلاملوصل كي يرسلها  إىلاموااًل كثرية  األخرييبشره  باملل  له فريسل 

الذك  اشاثعادل  إىلاليلي اخللعة ا اشاثمقابل اخللعة الر ية، وفعاًل يرسل حممد 
الشيخان مل يكونوا راضني عن  ايزيديةوالراهر ان  .العمادية إمارةاستقر يف حكم 

، والدليل على  ل  اشاثاخو قباد  اشاثهذا التعيني وكانوا يف حتالف سابق مع امحد 
ائر من عش مالسليفانية وهعشرية الدنادية وعشرية  إىلرًا التجأ فو اشاثان امحد 

 .(2)بغداد إىلثم خاع وهرب  ،كما نعلم، وادعى احلكم لنفسه االيزيديةالشيخان 

من اك تعيني تقوم به  كانوا ريري راضني االيزيديةمن هذِه احلادثة ان  ويرر
كانوا  االيزيديةالعمادية بشكل مباشر، ومغزى  ل  ان الكورد  مراءاملوصل وبغداد أل

 مرياأل أصبحنوا متعطشني دائمًا لألموال، فإ ا ما يعلمون ان والة بغداد واملوصل كا
ضربهم وبأمر منهم، للحصول على املزيد من  إىلي مواليًا نم فإنه سيلجأ بادينانال

                                                 

 .60ص هرائى االثر...  ياسين بن خيرخ العمري  (1)

 .70المصدر نف،   ص (2)
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ألنهم كانوا ارينى عشائر املنطقة وهذا ما كان االيزديون ال يرريبون  ،االموال والغالل
 حدوثه.يف 

االيلي يف حوالي  اشاثاعدم نعمان وفعاًل حدم ما اراده الكورد االيزديون فقد 
قبيلة األسكرية  أمري -وعلى االرجح قبل  ل  بسنة -هي1223م/1808سنة 

هبون ، فثار ريضب ابناء هذِه القبيلة واخذوا ينبادينانالكوردية القا نة يف منطقة 
العمادية  أمري إىل اشاث، فبعث والي املوصل نعمان به من اهل املوصل واكل من ظفر

، ريري (الثائرين)الكورد م( يطلب منه القضاء على همحالء 1833-1807) اشاثزبري 
هذِه  أمريبنهب اهل املوصل ملا فعله واليهم ب أيضًارفض  ل  وامر هو  اشاثان زبري 

العمادية ضد والي املوصل  أمريالشيخان كالعادة مع  ايزيديةالقبيلة، وقد وقفت 
 .(1)االيلي

الشيخان اكثر مما وقعت  ايزيديةال على عاتق لقد وقعت مسمحولية هذه االعم
االيلي ويف السنة  اشاثوقبيلة االسكرية، حيث شن نعمان  بادينان أمريعلى عاتق 

الشيخان وقام بأخضاعهم بعد قتال مرير بني  ايزيديةنفسها محلة على 
يها الوضع االدارك واالقتصادك يف الشيخان وتضرر اهال تدهور إىل مما أدى، (2)الطرفني

 ،كثريًا نتيجة ملا قامت به عساكر الوالي االيلي من اعمال تدمري و ريب القرى
 ،والنهب ال  رافقت اكثرية محالتهم كالعادة، وانقطعت املواصالت ،وعمليات السلب

 .(3)وعمت الفوضى واجملاعة بني السكان االبرياء ،والتجارك ،وتوقف النشاط الزراعي

، و ل  ألن بادينان إمارةالشيخان الثقة ب زيديةايوبعد هذِه احلادثة فقد 
 إىل وا لذل ضطرفانم للوقوع بوجه عساكر املوصل، مساعدة  ةمل تبد اي ةاألخري

 بادينان أمراءموالة وهي  ، والتخلي عن االسااتيجية القدميةماتهتغيري سياس
انه عندما  التوفيق بني القوتني، بدليل ضرورة هذِه املرة رأتفقط، و والتبعية نم

                                                 

 .81المصدر نف،   ص (1)

 .294(  ص1القس سليمان صائغ الموصلي  المصدر ال،ابق  جـ ) (2)

 .460الدملوجي  اليزيدية   صصديق  (3)
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هي بالتحرش بوالية 1224م/1809الشيخان حسن ب  سنة  أمريمر والي بغداد أ
رفض حسن ب   ل ، وعندما امتثل اخوه عبدك ب  ألوامر  املوصل ونهب قراها،

وقام بطرد اخيه عن  ل ، االيلي  اشاثالشيخان من حممود  أمرياعتذر بغداد، 
ها ئوال عن خرىة  لت هي األيخانتلبية لطلبه، كما ان عشرية الدنادية الشي

تنفيذ امر  اشاثوالدليل على  ل  انه عندما امرها زبري  بادينان مارةالسابق إل
والي بغداد حملاربة اهل املوصل، نرى بأن هذِه العشرية الشيخانية ترفض االستجابة 

كم الشيخان يف اتباع هذِه السياسة حتى نهاية احل إمارةملثل هذِه األوامر، وتستمر 
 االيلي لوالية املوصل.

 مجلة نيااليزيدي بيعة عالقات والية املوصل مع الكورد  يستنتج من دراسة
 إىلمن احلقائق التارخيية ال  قلما تناولتها البحوم والدراسات ال  تطرقت 

 ديني بشكل خاص.يالتاريخ الكوردك بشكل عام وتاريخ االيز

لدولة العثمانية والواليات املرتبطة بها، حماوالت اهي  لعل من بني هذِه احلقائق
مارات الكوردية  ات اخضاع اكرب مساحة ممكنة من اراضي كوردستان التابعة لإل

ها لنفو ها وسيطرتها، بغية حتقيق أمريو مارةاإلاالستقالل الذاتي، بل واخضاع 
 املصاحل الذاتية اخلاصة بها.

ل  مارست نشا ها السياسي الكوردية ا اإلماراتالشيخان احدى  إمارةوكانت 
 رديةوالك اإلماراتاملستقل خالل هذِه الفاة وعملت على تقوية عالقاتها مع 

 .ية على وجه اخلصوصبادينانال مارةاإلمنها و، األخرى
اما موقف الدولة العثمانية منها فكانت تعدها خارجة وجيب القضاء عليها وضم 

، بادينان أمراءالشيخان وحتى  أمراءرفضه والية املوصل، وهذا ما كان ي إىلاراضيها 
الشيخان امتدادًا لنفو هم، لذل  حتالف الطرفان  إمارةحيث كانوا يرون يف 

، كما ةاألخريي والشيخاني اكثر من مرة بوجه حماوالت والة املوصل ألحتالل بادينانال
بنيت  يني اواصر القومية واالصل املشاك وعلى اساسهبادينانبال ونااليزيدييربط 

 إىلاضطرت الشيخان  ةاألخريية، وبعد ضعف بادينانعالقات االمارتني، الشيخانية وال
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 أمراءاتباع سياسة التوازن يف القوى بعد ان ثبت نا يف عدة حوادم عدم متكن 
 ، أو مد يد العون نا.املوصل عساكر محايتها من محالت من بادينان

نًة بالوضع الذك كان عليه مقار خيتلف وضعهمف شنطالجبل  ايزيديةما أ
د االعتماد على حليف قوك كي يش إىل كانوا يفتقرون ؛ إ الشيخان إمارة ايزيدية

على  شنطالجبل  ايزيديةمن ازرهم ويقوك ظهرهم، ولكن بالرريم من  ل  حافظ 
وقفوا حبزم بوجه احلمالت ال  شنت عليهم، للقضاء على ، فقد استقالنم الذاتي

ضيهم، وال  كانت تعد االكثر حيوية يف االسااتيجية العثمانية استقالنم وضم ارا
 انذاك.

مما حتا ك حدود والية املوصل،  االيزيديةلقد كانت املنا ق اخلاضعة لنفو  
ية الكوردية ووالية بادينانال مارةاإلكبري عليهم يف فاات النزاع بني  ثرأ كان له

راح ضحيتها  االيزيديةخضاع ة إلمرارًا محالت دموي ةاألخرينت املوصل، حيث ش
ان حل الدمار األقتصادك بأراضي  أيضًاالكثري من السكان العزل، وكان من نتائجها 

 الطني بلة يف زاد اممنتيجة عمليات السلب والنهب ال  كانت ترافقها، و االيزيدية
مستغلًة ضعف والة املوصل، بشن سلسلة من احلمالت  هي األخرى قيام بغداد هو
احلصول على املزيد هو ، كان اندع االساسي منها االيزيديةموية ضد الكورد الد

من االموال والغنائم االقتصادية والسيطرة على الطرق التجارية، هذا بداًل من ان 
تقوم باحملافرة على االمن واالستقرار الداخلي، وتعمل على حتسني االوضاع 

وال  رص عليه والة املوصلحيوهذا مامل ، االيزيديةاالقتصادية واالجتماعية للكورد 
 حتى الباب العالي نفسه.ال و والة بغداد
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 الثانيالملحث 
 

 (1918 -1894) رمميةن من المذاب  األموقف االيزيديي

 
 

 
ميات النشطة يف الدولة برز القوأحد أكان يشكل  الذك األرم لقد عانى الشعب 

اتبيع   فقيد ، ملفجعة على يد السلطات العثمانيية سي اآاملوالكثري من املرامل  العثمانية
مين  هم التيارخيي  ازالية وجيود  و ،بهيدع ابيادتهم   هيم؛ اسيية ازاء العثمانيون سياسة ق

حبقهييم  ةاألخييري، لييذا مل يكيين ميين املسييتغرب ان ترتكييب جغرافييية وتيياريخ املنطقيية
، العثمانيية  يف الدولية  نم يف  ل  حيال االيزييديني  اح العديد من الفرائع واارائم

( جميازر دمويية   1915-1894الفاة املمتدة ما بني السينوات )  خالل األرمنشهد و
ضيحيتها اكثير مين امللييون ونصيف امللييون        ، حييث راح النسانيةإرجة عن القيم خا

 . مليئة باالحدام االليمة بالنسبة نم، وهي فاة رم ا
مانييية مل تكيين اقييل عث نتيجيية سياسيية احلكوميية النيالكييورد االيزيييدي ةان معانييا

دم حيي نتيجية نفيس السياسية. ليذا فلييس مين الغرابية ان         األرمين  ةبكثري من معانا
 . يف تل  الرروع القاسية األرمن ونيتقارب جدك بني الكورد االيزيدي

حييزا   ةاألخيري ية على يد الدولية العثمانيية يف االونية    األرمننالت قضية اجملازر 
اليذك دفيع   األمير  ، بريا يف وسيائل االعيالم املتنوعية   كي واسعا من الدراسات و اهتماميا  
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؛ لكونهييا شيير انتقييادا ال عييا للدوليية الاكييية بربملييان دوليية اوربييية هييي فرنسييا ان تن 
 . األرم ازر الرهيبة حبق الشعب يف حيثيات تل  اجمل ةاألخريوىل واملسمحولة األ

د اريفليت او  الشيان قي   ن عددا مين الدراسيات الي  تهيتم بهيذا     أمما يلفت االنتباه 
االريلبية يف وهي املوقف املشرع لبعض الفئات من الشعب الكوردك  تناست عن عمد

قد صورت تل  بل على العكس ل ،د العون لالرمن يف حمنتهم الصعبةد ّيمساندة وّم
ننا أومع  ،الدولة العثمانية ال ارتكبوا تل  اجملازر هم الذين نهمأالدراسات الكورد وك

 ن الكيورد اليذين اخنيدعوا بالشيعارات الدينيية الي  نيادى بهيا        سيهام عيدد مي   إالننكر 
  يف  ل . العثمانيون

 
 

 :األرمننلذة تارينية عن مذاب   -

لشيرق االوسيط و تقيع بيالد     واحدا من اقدم شعوب منطقية ا  األرمنيمحلف   
الشمال من منابع نهر الفرات عنيد حبيرية وان، أك    إىل( رمنستانأرمينيا او أ) األرمن

 ،زمنيية القدمييية دولييتهم املسييتقلة   منييذ األ ألرميينكوردسييتان وكييان ل  كدانهييا حتيي أ
 . )1(وحضارتهم املتقدمة و تارخيهم اخلاص بهم

، وانو، هيي: تبلييس  و ،الناضيول أطقية  يقطنون يف ست والييات يف من  األرمنكان 
 . )2(وقد سكنوها قبل االتراك .و سيواع ،خاربوتودياربكر، وارضروم، و

خوض يف تفاصيل لفال يسع اجملال هنا ل كبت حبقهمال  ارت ذابحملا صوصاما خب
نسانية ازاء ريري اإلعمال تل  األإىل اب ال  دفعت السلطات العثمانية االسباالحدام و

تلي  امليذابح    عين اعطياء بعيض التلميحيات    هنيا عليى   سنقتصير   ، لذااألرم الشعب 

                                                 

 د. كمال مظهر  كوردستان في سموات الحرب العالمية االول   ت: محمد المال (1)
 .235  ص (1984بغداد : )علد الكريم  داراالفاق العربية  

رمادي : )ال خان محمد علي  ال،لطان علد الحميد الثاني واحداث عهده راو (2)
 .207ــ  206  ص(1987
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برييياء ميين  بييح األ يفاالسييلوب انمجييي الييذك مارسييه ااندرميية االتييراك  الدموييية و
 . املسنني دون رمحة او شفقةو ،نساءالو ، فالومشل  ل  األ األرمن

يف منطقية ساسيون عنيدما     1894ايليول مين سينة    ب وآوىل يف جرت املذحبية األ 
بياخلوع مين    )2((1909 يي 1876) )1(شعر السلطان العثمياني عبيد احلمييد الثياني    

مربا ورييية العثمانييية ات يف االالييو   للقوميييو النهييوض الثييورك للشييعور القييومي 
لكن تصرع السيلطان عبيد احلمييد  اك فسيح     وربية وروسيا بها وواهتمام الدول األ

( وسييلة للضيغط عليى    لة امليذابح أمسي لة )أال يا  املسي   اليدول  أميام هيذه  اجملال اكثر 
 . يهاية فسالدولة العثمانية لتحقيق ماربها السيا

ودميروا   ،يف تل  املذحبية  األرمنن بذوا يفتكوخأتراك ن اانود األأاألمر املهم يف 
 . )3(منهم ع شخص( اآل10قتلوا )و ،ة( قري40يف فاة وجيزة حنوة )

ييية األرمناملباشييرة يف املذحبيية  اهييدافهأحتقيييق يف  ةالعثمانييي السييلطات دى جنيياحأ
رجيال السيلطان يف    أبيد  1895يليول  أففيي   .بارتكاب مذحبة ثانية أن تبدأ إىلوىل األ

مدن ارمينييا   إىلثم انتقلت املذحبة  ،فقتلوا منهم االالع األرمنيفتكون ب بولاستان
وسييواع   ،ديار بكرو ،مرع  :مثل األرمنال  كان يسكنها  خرىالغربية واملدن األ

 األرمين رقام واالحصاءات حول خسائر عطاء بعض األإويكفي هنا  .نداملريريها من و
  كيييانوا مييييرون بهيييا بيييني سييينوات    سييياة الييي أالبشيييرية واملاديييية لفهيييم عميييق امل  

كما  ،رم أ( 5500حنو ) ابيد خالل يومني فقط استانبولففي (، 1896ي1894)
رمي   الع شخص اآقتل خالنا ثالثة  ،يف دياربكر ثالم ايام األرمناستمرت مذابح 

اريتصبت يف املدينة وحدها عشرات و من قرى األرمن ( قرية120كما دمرت حنو )
يف  األرمين . كميا فقيد   )4(رجهيا فقيد تعيدى االريتصياب هيذا احليدود      يات اما خااألرمن

                                                 

 .  150  ص (1996 :سوريا)محمد خلي  امير  عالقة االكراد بمذاب  االرمن   (1)

 .  115  ص(1990بغداد: )دولة العثمانية  د. احمد خلي  المعيمي  اليهود وال (2)

 .250ص المصدر ال،ابق  احمد  د. كمال مظهر (3)

 المصدر نف،  والصفحة. (4)
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، حنو الف شيخص  تشرين الثاني من العام نفسه12 املذحبة ال  جرت يف سيواع يف
شهود العيان فان معرم الضيحايا  حد أعلى حد قول و. )1(جثثهم يف اخلاناتيت لقأو

واخلنياجر   ،غليرية سيواع كانوا قد قتلوا بالسا ور وقضيبان احلدييد والعصيي ال   يف 
جمموع ما فقد مين األرمين    نإكخالصة لكل ماسبق ميكن القول و. )2(ما شابه  ل و

ن كيثريين  أكميا   ،رمي  أ( اليف  300) بلغمذابح  إىلها في واتل  الفاة ال  تعرض يف
 . )3(منهم هربوا عرب احلدود

ة ت السلطات العثمانية كتائب من وحدات ااندرمي أرسل 1904واخر سنة أويف 
( 8بلغ عدد الضحايا اكثر مين ) ية واألرمناملدن  فقامت بقصفية األرمناملنا ق  إىل

 . )4(أرم  الع شخصآ
السييما املنخير ني يف صيفوع    و ن قسيما مين الكيورد املسيلمني    أف ليه  مما يمحسي و

، يية الي  رفعتهيا الدولية العثمانيية     خنيدعوا بالشيعارات الدين  ا )5(الفرسان احلميديية 
من اادير و ،رمناملشاركة يف تل  اجملازر ال  جرت لأل إىلبعضهم الذك دفع باألمر 

 )6(السييهام الكييوردك  اك كييان بتحييريض مباشيير ميين الدوليية العثمانييية  إن أبالييذكر 

                                                 

 .153ــ  152محمد خلي  امير  المصدر ال،ابق  ص (1)

 .251  المصدر ال،ابق  صاحمد د. كمال مظهر  (2)

احمد  ال،ليمانية    ت: اكلر1917ــ1891م. س. الزاريف  الم،الة الكوردية  (3)
 . 100  ص2001

 . 153محمد خلي  امير  المصدر ال،ابق  ص  (4)

  اعلن ال،لطان العثماني علد الحميد 1890الفرسان الحميدية : في اوائ  سمة  (5)
الثاني عن تشكي  بعض الفرق من العشائر الكوردية ومن بعض جماعات 

 من العشائر  ةمشابهال
نية في المماطق الحدودية لروسيا وعرفت تلال الفرق العربية والشرك،ية واالللا

رض من تلال التشكيالت غلا كان بالفرسان الحميدية تيمما باسم علد الحميد الثاني 
لشعوب هير التركية ال سيما لالقضاء عل  الحركات التحررية القومية  و 

: ماجد محمد رممية والكوردية في ان واحد  يمظرترب الحركة التحررية األ
 . 77-67(  ص2008اخوي   الفرسان الحميدية  )د وك: ز

 . 260ــ  259المصدر ال،ابق  ص احمد  مظهر لد. كما  (6)
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مين تيوريط بعيض     -أو اإلريراء املادك-كانت قد متكنت باسم الدين ةاألخريويبدو ان 
ربهيا  آخدمية مصياحلها وم   تسيخريهم يف ويف هيذه األحيدام   ء البسطا املسلمني الكورد

 .  الاكية داخل الدولة العثمانيةريري خرىعلى حساب الشعوب األ

 مأساة ا فال االرمن
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، واليي  كانييت تشييكو ميين جديييدة للشييعوب املغلوبيية علييى امرهييامييل أظهييرت بارقيية 
الاقي دفية  ادية بعد استالم مجعية االحتاد وسلطان عبد احلميد االستبدالسياسات 

 ةث وعدت السلطات ااديدة باملسياوا حي 1908 وزمتاحلكم يف الدولة العثمانية يف 
ني سييرعان مييا كشييفوا عيين  ولكيين االحتييادي )1(مييام القييانونأ هييابييني مجيييع موا ني

 فقيد  .جتاه القوميات رييري الاكيية  العنصرية سياستهم الطورانية و زائفةنواياهم ال
 يية القومييات داخيل االمربا ور  العنصير الاكيي عليى كافية الشيعوب و     نادوا بسييادة  

فضيل  أمل يكن عهد االحتاديني لذا  ؛بالرجل املريض(ت تعرع )ناكال  و ،العثمانية
يف عهييدهم سياسيية سييتانفت إ  أ ؛خييرىالقوميييات األورميين بالنسييبة لأل ميين سييابقه

 . كثر بشاعة من قبلأ، بل وبشكل أخرىاجملازر مرة 
 1909أك يف سينة   للحكيم  حتياديني انيه بعيد سينة مين اسيتالم اال     األمر املهم يف 

( ارم  بركء 9000مقتل ) إىلدت أ (ادنة)رمن يف مدينة قاموا مذحبة جديدة لألأ
مل تكن مذابح  بأنه: القول إىلذك دفع ببعض املصادر ال األمر )2(خالل اسبوع واحد

شيييئا ميين حيييث الفراعيية والبشيياعة ا ا قارناهييا باملييذابح   1909 -1894سيينوات 
بعييد ا ييا  القييرار  )3(يف السيينني اليي  تلتهيياو 1915ليي  قامييت يف سيينة اييية األرمن

بادة إعلى بالاقي وجملسه األعضاء قيادة االحتاد وأالنهائي يف جلسة سرية من قبل 
 ونوجبه األرم قانون التهجري  1915اصدرت يف سنة و )4(بيهمأعن بكرة  األرمن

سكان إمت و ،أخرىاماكن متفرقة ية والعربالصحارى  إىل األرمنع من آلمت تهجري اال
 . )5(مدنهمقراهم واالتراك يف 

                                                 

الفيكونت جيمس برايس واخرون  منتارات من بعض الكتابات التارينية حول  (1)
 .  8ص(   1995الالذقية :  )   ت: خالد ال ليلي 1915م ازر االرمن عام 

 .  329  ص( 1951الموص  :  ) جيان  تاريخ االمة االرممية  ك . ل . الستار (2)

بيروت )  2النياط  ط  المس بي   فصول من تاريخ العراق القريى  ت: جعفر (3)
 .182  ص(1971: 

 . 211ــ  210محمد خلي  امير  المصدر ال،ابق  ص (4)

 .333ك. ل. الستار  المصدر ال،ابق  ص (5)
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ت مرحلية جدييدة مين عملييات     أبيد  1915ابتدءا من شهر كانون الثياني سينة   
اجمليال   ال يتسيع نيا انيه   كثرتهيا و حيدام و عب األشي نريرا لت و )1(همقتلي نفي األرمن و

 .ثارةإحلوادم ا تل  اكثرعلى  كر لذا سنقتصر  ،حداماأل تل  للخوض يف  كر كل
يف  األرمين ففي ربيع السنة املذكورة انفا قبضت احلكومة العثمانية عليى رجيال   

باجتياه   هموأرسيل طيوا كيل اربعية مينهم ببعضيهم و     ربو( 70 - 15)انقرة بيني سين   
منعيزل هيامجهم    واٍد إىلساعات وصلوا  و ستأبعد مسرية مخس مدينة قيصريية و

، واملناجيل واجملياريف واملناشيري   طارق والفمحوع االتراك بانراوات وامل ونالفالحفيها 
القتييل باالسييلحة   تليي  االدوات اليي  مل تكيين تسييبب املييوت الفريييع باملقارنيية مييع     

كثير  أكانيت  تلي  الطريقية    بيأن  ونيقولنفسهم أتراك ، بل كان األواملسدسات فحسب
 . )2(سدى عوا البارود واالريلفة النحاسيةّيالنهم مل يض ؛اقتصادية

                                                 

 .212ال،ابق  ص محمد خلي  امير  المصدر (1)

حلى: ) قت  االمة  ت: د. الك،مدر كشيان     مذكراتمورهمطاو مري  (2)
 .55  ص(1990

 جثث االرمن ملقاة يف باحة احدى الكنائس
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 ا،بطريقة ال ميكن للعقيل تقبليه   األرمنمدينة موش فقد جرت عمليات قتل اما يف 
اميا يف مدينية ميوش فقسيم مين      "العمليات يذكر شاهد عيان ما يليي:   وبصدد تل 

ت كان، وف رميا بالرصاص و عنا بالسكاكنيعرم اتلاتلف باملتابن والقسم األ األرمن
 وقد قّص ثمانية يوميا...م لرية عتعطي كل واحد منهو احلكومة تستاجر قصابني

مرزيفيون مين اعميال واليية       باء ويسمى عزيز ب  انيه كيان يف قضياء   احد األ علّي
القائمقيام وقيال ليه...     إىلب هساسيل للقتيل فيذ    األرمين علم ان قافلة من سيواع و

، فيرخص ليي و هبيت    التشرحيية بام عي رى العملية ألارجو ان تا ن لي بالذهاب 
بيد كل واحد منهم مدية  ويلية وافيراد اليدرك يفرقيون      ،ت اربعة قصابنيدفوج

ون الواحد بعد االخر لعند القصياب، فيقيول   على حدة ويرسل األرمنمن  ةكل عشر
 . )1(": فيذحبه  بح الغنم...القصاب لالرم : مد رقبت  فيمدها

تهجييري ترحيييل وعمليييات  أيضييًا ن تليي  اجملييازر رافقتهييا أميين ااييدير بالييذكر  و
. ريريهيا زور والي وديير   ،سيرك كياني  و ،اورفية و ،وحليب  ،الصحراء السيورية  إىل رمنألل

موت القسم االعرم  إىل تدأاحيل تل  يف احل  الرروع مما جرت عمليات ال وقد
الفاجعية   يف هيذه  األرمين . وخسير  )2(شيدة االرهياق   منهم و  ل  عطشا وجوعيا مين  

 . )3(زورالديريف صحارك  منهم ئة الف شخص فقط،  بح حنو موحدها مليون نسمة
عن  )4((رام( صاحب كتاب )مهد البشريةويكالفت لالنتباه ما يذكره )لوا

ن نذكر هنا جناة االيزيدية أبقي علينا يقول ما نصه ) إ زمن اجملازر،  االيزيدية يف
يف  .هم(ئعجب لبقاتية ال يسع للمرء اال ان يففي هذه اجملازر الدمو ،من املذحبة

 ،ويكرام() اضطهاد العثمانيني كما يتصور ون بعيدون عناحلقيقة مل يكن االيزيدي
صعوبة يف القضاء على ولكن يبدو ان اركان احلكومة العثمانية يومذاك وجدوا 

                                                 

 .254ص   المصدر ال،ابق احمد كمال مظهر .د (1)

 . 62الفيكونت جمس برايس  المصدر ال،ابق  ص (2)

 . 335ك.ل. الستار جيان  المصدر ال،ابق  ص (3)

ي. ويكرام  مهد اللشرية الحياة في شرق دبليو. أي ويكرام و ادكار. ت (4)
 . 321  ص(2000اربي  : )  3ط  كوردستان  ترجمة جرجيس فت  خ 
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ورنا كان  ،ديني نم نفو  وسلطة يف منا قهم، بسبب وجود زعماء ايزيااليزيديني
انوا موالني يشاركون يف  بح االيزيدية النهم ك فرسان احلميدية ميتنعون او ال

، فضاًل عن ان االيزيديني كانوا ال يشكلون امللي اشاثالكرب رؤوساء فرسانهم ابراهيم 
كما انهم كانوا اليستسلمون بسهولة للسلطات ، خطرًا ممحثرًا كاألرمن على الدولة

، وهذا هو يقاومون االعتداء عليهم ننتهى الشراسة ال  تقوم بذحبهم، بل كانوا
 .دولة العثمانيةسبب بقائهم يف ال

مين   املهم يف االمر ان الدولية العثمانيية اجليت االصيطدام بهيم اىل حيني التفيرغ       
 ابادة االرمن وسنوح الفرصة املواتية للفت  بهم.

  
 

  :األرمنمذاب  موقف الكورد االيزيدية من 

تعرضييوا لعمليييات التنكيييل و ،اليزيييديون ميين الرلييم واالضييطهادعييانى الكييورد ا
يية يف سينة   األرمناملذابح  أن تبدأاعية على يد السلطات العثمانية قبل البادة اامإو

 . ية وبعدها ايضااألرمنملذابح اضطهادهم ابان ا نفأندة  ويلة واست 1894
املنيا ق  اضطهد االيزيديون يف  األرمنففي الوقت الذك جرت فيه عمليات ابادة 

 :إىلمينهم مين النجياة     مين متكين   فيرّ و (تركييا الشمالية من كوردسيتان )كوردسيتان   
نستطيع القول بان السياسة العثمانيية ازاء   أخرىبعبارة و ،روسياو ،وسوريا ،العراق

أن عليى اعتبيار    األرمين االيزيدية هيي نفيس السياسية القاسيية الي  مارسيتها جتياه        
ان عبيد احلمييد الثياني رفيع     ، علما ان السيلط هما يشكالن اقليتني ريري مسلمتنيكال

سياة االيزييديني يف الدولية العثمانيية مل تكين      أ( لذا فيان م يةسالماإل شعار )ااامعة
 . افيه األرمنساة أماقل من 

 تهيا امليذابح الي  ارتكب   جتياه ا ذ االيزييديون موقفيا انسيانيا واجيابييا وجريئيا      
 . والسنني ال  تلتها 1915ي  1894سنوات يف  األرمنالسلطات العثمانية حبق 
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ما محيو  يسي يديون بصورة عامية، وزعميائهم يف جبيل شينكال، ال    ند الكورد االيزلقد سا
وا نيم يف تلي    مقيد ، ونشياعر التضيامن   األرمنصورة خاصة ب )2(وا اعيل جول )1(شرو

 ؛ فقيد )3(وسعهم تقدمييه مين معونية   يف ال  كانوا يعيشونها كل ما كان  الرروع العصيبة
زمات املعيشية مين   افة مستلقدموا نم كو ،االنسانيةنم اقصى قيم الضيافة و وفروا

مح ميدى التسيا   ّبير عين  كيان  لي  يع  و ،، كما امنوا نم احلماية الكاملية املاوىاملاكل و
 األرمين اييواء   إىل، فضال عن سبب هام اخر دفع بهيم  الدي  لدى الكورد االيزيديني

الدولية  أك:) همعيدو  . وهيو أن  لي   نرريم مين كيل املخيا ر الي  ترتبيت عي      على الي 
 . واحد ٍنآااليزيديني يف و األرمن كاًل من دابآو وقد اضطهدمشاك  وعدالعثمانية( 

 حينهيا،  يف اليذين زاروا املنطقية   يف كتب الرحالة االجانيب  قيمة هناك معلومات
: ان االيزييديني  بهيذا الصيدد   (4)حييث يقيول )بيدج(   ، آنفياً  تمحكد على ما  هبنا اليه

                                                 

في قرية زفكي جموب قرية ملال في وسط جل   1850ولد حمو شرو عام  (1)
ال هة الغربية من مديمة  فيفي قرية جدالة التي تقم  1933توف  سمة وشمكال. 

لمعروفة في جل  شمكال بالقرب من مزار شلي  شمكال ودفن في قرية كرسي ا
)دروي   بركات  خديدة  سيدو  اسماعي   جمدو   و م: اوالد وترك سلعة

شرو ودوره ال،ياسي  م لة كوالن  عيدو( يمظر: علدو خديدة شمكالي  حمو
 .113  ص2000تموز 31اربي     (50العربي العدد )

بال من عائلة االمراء في الشينان  ولد اسماعي  بال جول ابن علدي بال بن علي (2)
وية عمد االيزيديين وحين بلغ اسماعي  بال من يمركز ال،لطتين الديمية و الدن
يتيما من االب  ف صل وبعد سموات فقد ام  ايضا   العمر ستة اشهر توف  والده

وعمدما بلغ سن الرشد اخذ يتمق  بين قرى االيزيديين في شمكال واصل    واالم
كما ان  رح  ال  سوريا وتركيا ودخ   تناصمة شائر االيزيدية المبين بعض الع

الحدود الروسية وت ول بين االيزيديين القاطمين في بالد القوقاز ثم عاد بعد ذلال 
في  نشط دورب قاملدى االيزيديين   ينوكان ل  مكانة وشان كلير .ال  وطم 

للريطانية ال  العراق االحداث ال،ياسية في الممطقة السيما بعد دخول القوات ا
اسماعي  بال جول   :. يمظر1933في سمة  توفياالول   ابان الحرب العالمية

الموص   )  صديق الدملوجي  اليزيدية  1934اليزيدية قديما وحديثا بيروت: 
 . 26  ص(1949

  اسماعي  بال  المصدر ال،ابق 298كمال مظهر المصدر ال،ابق  ص .د (3)
 .54ــ 53ص

م وتنرج من جامعة 1857بدج: عالم اثاري بريطاني  ولد عام سرواليس  (4)
كاملردج وتنصص بالدراسات االشورية  وقامة برحالت عديدة ال  الشرق. 
يمظر: ارشد حمد محو  الكورد االيزيديون في كتى الرحالة اللريطانيين من 
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مين ورفضيوا تسيليمهم للحكومية.     حتدوا السلطات العثمانية بيايوائهم الالجيئني االر  
:" جيييب ان نييذكر التصييرع الصييحيح واحلسيين  قييائاًل تشييارلز لييوك ويمحيييده يف  ليي 

لليزيديني، ففي احلرب العاملية االوىل وبالرريم من االضيطهاد الشيديد ضيدهم فقيد     
اعطوا امللجأ ملئات االرمن من الذين نزحيوا مين ديير اليزور اىل جبيل سينجار خيالل        

  .(1)ربى ورفضوا تسليمهم بالرريم من تهديدات االتراك"مذابح االرمن الك
مل تتنياول موقيف    واادير باليذكر ان املصيادر التارخييية املتيسيرة بيني اييدينا      

السيما املذابح ال  جرت يف املرحلة االوىل لكين   مما أصاب األرمن نيالكورد االيزيدي
وقيف  كننا استنتاج مدورهم يف حوادم تل  الفاة مي إىلمثة تلميحات بسيطة تشري 

 .  من  ل نيالكورد االيزيدي
فيواج  أ يف نيعلى عيدم مشياركة الكيورد االيزييدي     معرم املصادر التارخيية تتفق

يف تليي  املييذابح ورفضييهم القييا ع    سييليب دوربيي قامييت  الييوالفرسييان احلميدييية  
، انية الفعليية يف اايي  العثمي   منهم كانوا ميتنعون عن اداء اخلدأل ا؛لالنضمام اليه

نذا كانوا ميثلون امرا خارجا عن و ؛( لرية تركية50ويدفعون بدال نقديا مقداره )
ية الي   دراكهيم للنتيائج السيلب   إفضال عين   )2(القياع يف نرر املخططني العسكريني

 . )3(الكوردية-يةاألرمنرب العالقة ضتاكها الفرق احلميدية ل
االيزيييديون ميين املسيياعدة  مييا قييام بييه إىلويف نفييس الوقييت تشييري تليي  املصييادر  

كورد االيزيديون العلى ما سبق كان موقف  سيسًاأتو .وىلمن املذابح األ لالرمن بدءًا
، حيث وقفوا ضيد اضيطهاد و بيح األرمين مين قبيل       من املذابح منذ البداية ًايجيابا

 . االدولة العثمانية ال  كانت تضطهدهم ايضًا فهي العدوة املشاكة نم

                                                                                                              

ر   رسالة ماج،تر هيمطلم القرن التاسم عشر ال  نهاية الحرب العالمية االول 
 .42  ص2009 -كلية االداب/ جامعة د وك  ممشورة  مقدمة ال  م لس

 .60نقالً عن: ارشد حمد محو  المصدر ال،ابق  ص (1)

علد الحميد الثاني وسياست  ت اه الكورد االيزيدية في  سعيد خديدة  ال،لطان (2)
 .88ص  2000  د وك كانون الثاني 12م لة الل  العدد   والية الموص 

 .163خلي  امير المصدر ال،ابق  ص محمد (3)
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رمينيا سالكني أمن تركيا و األرمنهاجر املئات من  ح االوىلاثناء املذابف
منطقة الكورد  إىلوا أالتجزور، والاملمتدة هناك وعرب  ريق دير السالسل اابلية

قبلوهم كما ان االيزيديون من جهتهم است ،ريريهاو شنطال  يف الشيخان ونييااليزيد
تسليمهم للحكومة  وافضرو ،لهملعوائو نم احلمايةوى وأوفروا نم املو ،بالاحاب

تهديداتها املتكررة جراء احاام االيزيدية و ،العثمانية رريم عروضها السخية
اكرامهم بدافع الضيافة والعشائرية وكذل  بدافع الشعور و ،األرمنلالجئني 
 . )1(معهمبالتضامن 

                                                 

علي جمدو    مقابلة شنصية مم298ص المصدر ال،ابق  احمد  كمال مظهر .د (1)
م في 1938. ولد علي جمدو في سمة 2004ني،ان  3في  خديد حفيد حمو شرو
كم تقريلاً  وترعر  في  ذه القرية  كما 15بم،افة  شمطالقرية جدالة هرب بلدة 
م  ثم  دمت قريت  من قل  الحكومة 1955البتدائية سمة انه  فيها دراست  ا
م  وسكن مم عائلت  في م مم ق،ري باسم القحطانية 1975العراقية في سمة 

كم  واليزال يعي  مم عائلت  في القحطانية 16جموب قرية جدالة بم،افة حوالي 
 م.1978التي اصلحت ناحية ممذ سمة 

 1919-1914مجاجم االرمن يف اورفة 
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تليي   إىلشييار أ(  )خاجييادور ابافييياناألرميي املتنييور ن الكاتييب وأه ممييا لييه داللتيي و

يني ضيد القيوات العثمانيية    الكورد االيزييد و األرمنكتب باعجاب عن نضال احلقيقة و
 بياريوص  األرمي  والقيديس   )1(م كيل مين القائيد االيزييدك ميريزا ارييا      لقد قيدّ " :قائال

 . )2("صورا رائعة من البسالة والرجولة
 إىلوىل كانت الدولة العثمانية حباجة ماسة حدام احلرب العاملية األأبسبب و

ك ذالبيق قانون التجنيد االلزامي ولذل  بدات بتط ،القتال إىللسوقهم  ؛اانود
الذك صدر قبل نوجب  ل  القانون لمني أيضا رعايا الدولة من ريري املس مشل

والكورد  األرمنن أم، اال 1914هي/1332 ةاألخريمجادك 16اندالع احلرب يف 
 ل   ريعة فا ذت الدولة العثمانية  الجباريةإداء اخلدمة أااليزيدية امتنعوا عن 

ان بدات السلطات العثمانية يف و 1915، ففي ربيع الفت  بهمالضطهادهم و
عدد  برثر  ل  هأعلى و )3(حبجة امتناعهم عن اخلدمة األرمن ةطاردمارضروم و

، خوفا من شنطاليف ماردين وضواحيها خلسة قاصدين  األرمنمن الشباب كبري 
 افيه رأوانهم ألو، )4(ضطهاد واملوتاخلدمة العسكرية والرلم واالانالك احملتم يف 

                                                 

وكانت ال،موات  1899ح،ين بال في سمة توف  االمير االيزيدي ميرزا بال بن  (1)
االخيرة من حيات  مشوبة بالذل فقد طالل  العثمانيين باعادة تاكيده اعتماق  للدين 
االسالمي واال فان  سين،ر راتل  الشهري. فلعد وفات  تول  اخوه علي بال 

شينان بعد ان نفت  الحكومة العثمانية ال  الممصى االمارة والذي عاد ال  
ال االناتول  يمظر: عدنان زيان فرحان  الكورد االيزيديون في سيواس شم

داب جامعة صالح ممشورة كلية اآل كوردستان ال موبية رسالة ماج،تيرهير
 .471صديق الدملوجي  المصدر ال،ابق ص .112ص  2002الدين 

 .16محمد خلي  امير المصدر ال،ابق ص (2)

 هير رسالة ماج،تير عثماني ح،ن ويس يعقوب المولي  سم ارفي العهد ال (3)
 .59ص  2000ممشورة كلية االداب جامعة الموص  

المعلم علد الم،ي  نعمان قره باشي  الدم الم،فوك  ترجمة ال  العربية:  (4)
  نقالً عن: الرا ى فائز حما 2005ثافيلوس جورج صليلا مطران جل  للمان  

دةنط  الل    خضر  "عالقة حمو شرو بالم،يحيين المضطهدين"  جريدة
 (.15/6/2008(  )د وك: 105العدد )
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من ثم التخلص ، وااالعتصام فيهال  ميكن االختباء و ،ملنيعةاملنطقة احلصينة وا
كما هو معروع هي منطقة سكنى فضال عن ان شنكال و )1(امل العثمانينيرمن م

هناك  لذا فانهم وجدوا ،يف حمنتهم تل  األرمنجانب  إىلااليزيديني الذين وقفوا 
كان االيزيديون  شنطالوعندما كانوا يبلغون . من حيميهم ويدافع عنهم

حسان و شرو( املشهور باإل. وخاصة رئيسهم )محواحااميستقبلونهم بكل حمبة 
نسانية. هذا الرجل كان يستقبلهم بكل مودة وعطف، وخيصص والرمحة واحملبة اإل

كّمل كل حاجاتهم الضرورية. ويّوفر نم أسباب نم مساكن لإلقامة واملعيشة وي
 .)2(العمل. وكان يعّزيهم ويتأمل معهم لألخبار املمحملة ال  كانت تسمع يف تل  األيام

االتصال بالسيما محو شرو وا اعيل جول ب  وزعماء االيزيدية يف شنكال  أبد
 األرمين  الجيئني لعين اسيتعدادهم السيتقبال ا    معلننيورجال دينهم  األرمنبزعماء 

وصيل هيمحالء    حيني و )3(احلمايية نيم  اوى وبكل ترحاب يف منطقة شنكال وتامني املي 
ان اليزعيم   يمحكيد  لي   مما و ،حافروا عليهمكرمهم االيزيديون وا شنكال إىل األرمن

.... اننا جيب ان "االيزيدك محو شرو وقف يقول اليزيدية شنكال يف اجتماع عام : 
هم فان  سانزل بيه العقياب   واحد منكم مساعدت ا ا رفض أكو ،نطعمهم وحنامهم

( 400شيينكال حنييو )  إىلوا أالييذين التجيي  األرميينالجييئني لر عييدد اقييّدو ،"الصييارم
، ييذكر اسيحاق ارملية    من يقدر عددهم اكثر مين  لي  بكيثري   ولكن هناك  )4(ارم 

 اليياع ميالو   :شينكال يوميذاك وهيي    إىلت أية املاردينية ال  ااألرمنائل ا اء العو
عمجيا،  وابيرط،  وخيوداك،  وبلبلة، وحنجو، و ،اسرة كجوومه فرخاهلل كسبو، وبيت ع

بغيدك،  وبوشية،  و ،سيرفة وتيازا،  وكليو جبيي،  وبرريزم، وحست ، و ازباز، ودريج، و

                                                 

 .52  صالمصدر ال،ابق  اسماعي  بال جول (1)

   المصدر ال،ابق.قرةباشيالمعلم علد الم،ي  نعمان  (2)

 .53ص   المصدر ال،ابق ان فرحانيعدنان ز (3)

رسالة ماج،تير كلية االداب    والية الموص  ابرا يم خلي  احمد نقالً عن: (4)
 .186ص  1975ة بغداد جامع
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اصبهان، واخلراب، وصول، وبازوعا، وجندولة، وشد، و ،فروجيومنكلو، و ،سعرتوكو
 . ريريهمنعلبند وو، اصلووك، تاومجالدي ، ومقدسي عموع، ونعمو، وماريو، و

زرمبييا، ونهبيييا، ومشييقع، ومييامي ، و ،حاجيكييةومييا االفييراد ) فكييانوا: ازرق،   أ
 . )1(، جاير ماعوكرابيت، وباهي، وكويل، وسحار، و

ال والنسياء والشييوخ   الذين كان معرمهم من اال في  األرمنالجئني لبعد وصول ا
طعام واملسكن ( ووفر نم ال ملقريته ) إىلاخذهم لهم محو شرو واستقب شنكال إىل

، قيام  وعيدم اتسياع بييوت القريية نيم      األرمين ، وبسيبب كثيرة عيدد    وااللبسة وامليمحن 
كولكييا، جداليية، لييى قييرى عشييريته اجمليياورة لقريتييه مثييل )  عع قسييم ميينهم يييوزتب

 إىلنييه حضيير أحييدام، ا اعيل جييول بيي  املعاصيير لأل يييذكرو )2(( وريريهيياقسييركى
مني مكيان خياص نيم    أ تي متارمنيية و  الي مئة عائلة( حوىوبردحل ى،كرسقري  )

 يضيف جول ب و .نم مستلزمات املعيشة الضرورية تمقدبني كرسي وبردحلي و
وان  لي  شيرع كيبري     األرمين نه جتول بني ايزيدية شنكال و لب مينهم مسياعدة   أ

ا رفع مكانية  ضيألى كل ايزيدك وان من شان  ل  نم وان احملافرة عليهم واجب ع
 . )3(يدية يف املنطقةااليز

سبيل املثال يذكر  ىفعل .احلقيقة تل  إىلشار العديد من املمحرخني أ ،حال يةعلى أ
شنكال محو شرو من خصوصا زعيمهم يف جبل رملة ما قام به االيزيديون وأسحاق إ

ادر ، كما ان املصن دمائهم يف تل  املرحلة العصيبةحقو األرمن، حلماية جهود
.. جيب ان نذكر "( عن  ل  )لوك ه كرومنها ما ل  ايضا االنكليزية تمحكد  

ريم من ربال، ويديني ففي احلرب العاملية االوىلالتصرع الصحيح و احلسن لاليز
من الذين نزحوا من دير  األرمنملئات  أطوا امللجع، فقد اضدهماالضطهاد الشديد 

بالرريم من ليمهم الكربى ورفضوا تس األرمنجبل شنكال خالل مذابح  إىلالزور 
                                                 

 .60ص  المصدر ال،ابق يعقوب  ح،ن ويس (1)

 ه.علي جمدو خديد مقابلة شنصية مم (2)

  عدنان زيان فرحان  54ــ53المصدر ال،ابق ص  علي بال جول اسماعي  (3)
 116المصدر ال،ابق ص
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 األرمنطفا كبريا على هروا عظ انيا تذكر املس بيل ان االيزيديكم "تهديدات االتراك
)الليدك  تقولو ،جبل شنكال إىلالالجئني  األرمنعندهم عدد كبري من  اووآلذل  و

. االحساناصة شائعة يف حب اخلري وولليزيدية شهرة خ" ا نصهمدرور( بهذا الصدد 
 شنطالالجئ خالل احلرب العاملية االوىل اندفعوا صوب  400فلقد بلغ  ان قرابة 

رفه ( فاجروهم هذا السرى وقد عتجاروا شيخها االيزيدك املعروع )محو شروواس
ا ف احملروب ويعني الناع على نوائب الدهر وهكذعسيالناع دوما ينقذ املكروب، و

 . )1("ذكور نفسهامل( الشيخ)قرية وى يف أكل واملأسرة الجئة بائسة املأ 100وجدت 
 1916ففي ا ار سنة  ،تل  الفاةجبل شنكال باستمرار ابان  إىل األرمنتدفق 

ستقبلهم أشنكال من مريدين ومن نواحي دير الزور و إىلمنهم  أخرىت اعداد أا
يأتون  املوالون للسلطاتكان  حيث .)2(الذين سبقوهم بالاحاب األرمنااليزيديون و

هناك ليموتوا من ااوع والعط  يف تل  الربية املقفرة.  وياكونهم األرمنبقوافل 
أما االيزيديون الذين كانوا يسمعون هذه األخبار فكانوا يقصدون أماكن همحالء 

ومن يتمنى منهم اجمليء معهم، ويأتون بهم  ،املشردين فيذهبون وخيطفون األ فال
ب محو شرو مرة لذل  خا  .)3(املسيحيني ليعتنوا بهم إىلويسلمونهم  شنطال إىل

فرة عليهم ااحملو األرمنرة اكرام املشردين اكد نم على ضروايزيدية شنكال و أخرى
 ا عامهم علينا، االن ،ان همحالء الناع مل يتكففوا فينا منذ عهد املسيحممحكدًا 

 .)4(ومحايتهم
 لالرمن العون يد االيزيديون يف تقديم مل يتوان أيضًاوردستان الشمالية ويف ك

يف كل  صهم من بط  وتعسف العثمانيني الذين يالحقهميبغية  ل دين،املضطه
 األرمن، واثر تل  املالحقات اضطر 1916، ففي أيارمكان داخل الدولة العثمانية

                                                 

 .117ــ  116ص فرحان  المصدر ال،ابق  عدنان زيان (1)

 .59ص  ل،ابقالمصدر ا يعقوب  ح،ن ويس (2)

   المصدر ال،ابق.قرةباشيالمعلم علد الم،ي  نعمان  (3)

 .117ص   المصدر ال،ابق فرحانزيان عدنان  (4)
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 إىل، واللجوء قرى والبالغ عددها سبع Sîrtê ترك  قراهم  يف منطقة سريت إىل
 األرمنمحاية اولئ   إىلا ال  يسكنها االيزيديون والذين سارعو Basaقرية باسا 

 إىلخروج سكانها االيزيديون ونم  بعد اخالئهايف قريتهم  واخفائهماملشردين 
 إىللديهم  األرمنتسرب خرب وجود حتسبًا لعدم احدى اابال القريبة منها، و ل  

نا  العثمانيون فاة  ويلة حتى علم مل متض رريم  ل  ، ولكنالعثمانية احلكومة
محلة  يزهقررت جتلذا  ؛ومحايتهم األرمن ايواءمن قرية باسا  هاليأقام به 

قها وقتل ااحرب بدأوا ثم هاتحاصر إ صوب قرية باسا،  هاتأرسلوضدهم عسكرية 
الذين جنوا من املذحبة، اما من باستثناء نفر قليل  األرمنمن فيها من  جّل

خوفًا يهربون  أيضًام هبدأوا فااليزيديون الذين احتموا يف اابال اجملاورة للقرية، 
منطقة  إىل ، متجهنياألرمنبادة إ شاهدوا بأم اعينهم من بط  العثمانيني بعد ان

يف الطريق  نم وانصب ةااندرمة العثمانيشيخ( حيث معبد الل ، ولكن  ةالتو)
منا ق  إىلهاربًا  فّرف ما من متكن من النجاة أاكثرهم  واو حب واقتلفكمينًا 

 كةلةيزال يسكنون هناك والسيما يف قرية )ستان اانوبية وماااليزيدية يف كورد
 .جنوب دهوكال  تقع يف سفح جبل زاوا  )Kelêbedrê))1 بدرى

 أخذنم  ها االيزيدونصصماكن ال  خيف األ األرمنستقرار أبعد  األمر،واملهم يف 
 . )2(در ملعيشتهمتكون مصكي راضي والبساتني ليزرعوها محو شرو يعطيهم األ

، ادرة خطيرة رمن يف حمنيتهم يف حقيقية امرهيا بي     لألنيكانت مساندة الكورد االيزيدي
ملنياهض لسيلطة   حيد االنفجيار نتيجية هيذا العميل ا      تغي بلو عمقيت اخلالفيات بينهميا    النها

 .  )3(االحتاديني محكالدولة العثمانية و
 نييدين االيزأباملعلومات  هاوصلت ماحينالسلطات العثمانية أن  ،األمراملهم يف 

يف جبل شنكال ريضبت و  األرمنسهم محو شرو قاموا بايواء الالجئني أعلى رو
                                                 

(1)  bo bitir pêzanîna binêre: Keleşê hacî yê Basî,“Firmana 

Basîya”, Govara laliş, hjimare (6), (Duhok: adara 1996), L.33-37. 

 .110ص  لمصدر ال،ابقا  اليطشم هعلدو خديد (2)

 .117ص   المصدر ال،ابق فرحانزيان عدنان  (3)
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 ،وىلاشتداد احلرب العاملية األ تزامن  ل  اننزعجت من هذا التصرع السيما ا
بقية زعماء االيزيدية يف و  ،شرو محو إىلفقامت احلكومة العثمانية بتوجيه انذار 

عواقب  سيتحمل ونال إويها إلن عندهم جودياملو األرمنتسليم  إىلهم دعت، والطشن
على  صّرأاالنذار و هذا محو شرو رفض ولكن ،وخيمة ان هم مل يستجيبوا لطلبها

 متسكه قد ادى و ،مهما ياتب على  ل  من نتائج األرمنمحاية املهاجرين 
 ثاٍن توجيه انذاٍر إىلسارعت  ال  احلكومة العثمانيةاز استفز اىل بقيم الضيافة

 وام ا مل يسل إبادة االيزيدية محلة عسكرية إلبارسال  تههددو  اليه د اللهجةشدي
 . )1( هاالي األرمن

ه تييللقتييال ا ا مييا هامج تهاسييتعدادا أمحييو شييرو االنييذار الثيياني ايضييا و بييد رفيض 
ات احلملية  ل كافية تبعي  حتّمي و األرمين  مين  جل محايية مين قصيدوه   أل القوات العثمانية

ن الدولية العثمانيية مصيرة عليى     أدرك محيو شيرو بي   أحيني  و .)2(العسيكرية العثمانيية  
احلملييه العسييكرية العثمانييية علييى   نأو ،بييية  لباتهييا واخضيياعه الوامرهييااجبيياره لتل

محيو شيرو ورييريه مين زعمياء االيزيديية يف جبيل         أبيد  ،ممحكيدة باتت ايزيدية شنكال 
ة العثمانيية  اندة مينهم ضيد الدولي   بغية احلصول على املسي  بربيطانيااالتصال بشنكال 

 احملتملة على شنكال.  امحلتهو
 إىلبارسيال رسيالة    1917وبهذا الصدد قام ا اعيل جيول بي  يف خرييف عيام     

قيد  زعمياء االيزيديية يف شينكال و   عيدد مين    وقع عليهيا يف بغداد  ات الربيطانيةوالق
وقييد  لييب زعميياء  ،( ميين اهييالي بغييدادمحييل الرسييالة رجييل مسيييحي ا ييه )اوسييي

تليي  الرسييالة مسيياعدة القييوات الربيطانييية ضييد احلكوميية العثمانييية    االيزيدييية يف 
( ومعييه رجييع )اوسييياملقيييمني بييينهم، و األرميينالالجييئني  وتهديييداتها نييم والرواح

ان ) :)سيتانلي ميود( جياء فيهيا    قائد القوات الربيطانيية اانيرال   جواب الرسالة من 
نهييا علييى اسييتعداد   ا، واألرمييناكرة الحتضييانكم احلكوميية الربيطانييية ممتنيية وشيي   

                                                 

 حمو شرو. علي جمدو خديدة مقابلة شنصية مم (1)

 المصدر ال،ابق. (2)
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مجيييع زعميياء   إىل ةكانييت هييذه الرسييالة موجهيي   و ملسيياعدتكم يف كييل مييا يلييزمكم   
ا اعيييل بيي  جييول الييذين بالغييا والسيييما محييو شييرو و الطشنننيف جبييل  االيزيدييية

 . )1(األرمناحلرص على ضمان ارواح ب

                                                 

المصدر   عدنان زيان فرحان  57ــ56المصدر ال،ابق ص  اسماعي  بال جول (1)
 .118ال،ابق ص

 شنطال بلمحو شرو احد زعماء االيزيدية يف ج
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يية  القوات الربيطانالزعماء االيزيدية و وصلت اخبار تل  االتصاالت ال  جرت بني
األميير الييذك زاد ميين انزعاجهييا وريضييبها علييى االيزيييديني    السييلطات العثمانييية  إىل

ها نلسييلطابغييية اخضيياعهم   )1(رسييال محليية عسييكرية كييبرية ضييدهم  أ واالسييراع يف
 . )2(املباشرة ثانية

1917انطلقت احلملة يف نهاية سنة 
بقيادة القائمقام العسكرك احلاج  )3(

، من املدافع اابليةع و بطرية دمن فوج املستو كامالًَ ًاابراهيم ب  وقد ضمت لواء
رجال من  الكثرياليه  تلعفر انضم إىلقواته  معراهيم ب  بعد وصول احلاج ابو

 )4(الرروع املناخية صوب شنكال مالئمة، ثم توجهت احلملة بعد هناكالعشائر 
غ ت بالصوالعني ريزال ثم خيم إىل 1918حيث وصلت القوات العثمانية يف ا ار 

يف هذا املكان مركز شنكال و ( على بعد ميلني من )البلد(يف منطقة قرية )التبة
 ةو حتديدا محو شرو بتنفيذ ثالث ر قائد احلملة احلاج ابراهيم ب  االيزيديةانذ

 أرسلبصدد هذا الشرط و األرمنتل  الشروط تسليم الالجئني  دحكان اط وورش
إلينا كل املسيحيني الذين  أرسل"يها يقول ف )5(محو شرو إىلقائد احلملة رسالة 

هربوا واأوا الي  مع أنواع األسلحة ال  حبوزت ، وإ ا مل  ضع لألمر ستحل ب  
  وبيوت مجيع أهل  و وي  مصائب وآالم مريرة ال تتصورها. وسوع نهدم بيت

وقال: كيف يسمح لي  شرو هذه الرسالة ريضب جدًامحو ". وملا قرأ وعشريت 
همحالء املسيحيني الذين اأوا إلّي وأنا أعطيتهم عهدًا وأقسمت  يمسلبتضمريك 

، أما إ ا ُقتلت أنا وأوالدك فبإمكان األعداء م واحدًا. لن أسلهمبشريف ودي  أال  أريّش
يطلب  أرسلان يفعلوا بهم ما يشاءون. وتابع محو شرو قائاًل: هذا الضابط الذك 

                                                 

 .55ــ  51ص ق   المصدر ال،ابح،ن ويس :حول تفاصي  الحملة يمظر (1)

 .51ص  يعقوب  المصدر ال،ابق  ح،ن ويس (2)

 .110ص  المصدر ال،ابق  علدو خديدة شمكالي (3)

  1ج ( 1967 :الموص )علدخ تاريخ تلعفر قديما وحديثا  محمد يونس ال،يد (4)
 .259ص

 .60  ص 53ــ  52ص يعقوب  المصدر ال،ابق ح،ن ويس (5)
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حنا لنسل مه إياه، ونبقى حنن عّزاًل . يطلب سالحقري تفكريهوان سالحنا، ما أسخفه 
وعرضة لسالحه وعسكره. قرأ هذه الرسالة ودعا كل زعماء العشائر يف جبل 

وكانت آراء  ،وأعلمهم بأمر الضابط. وأعلن موقفه بالتمرد على أمره وقراره شنطال
زعماء العشائر متفاوتة. فمنهم من قال اننا خنضع ألمر الضابط ومنهم من رفض. 

أقنعهم محو شرو بقوله: جيب ان ندافع عن أنفسنا ونرفض أن نسل م همحالء  وأخريًا
سيوع احلكام الراملني ويكونوا أرينامًا وخرافًا للذبح. فخرج رؤساء  إىلاألبرياء 

القرى وأخذوا أسلحتهم وجتمعوا يف مكان يدعى )شيب القاسم( سكان و العشائر
مرافقيه، من ض الفقراء فاختار بع ووهي دائرة مقدسة عندهم. أما محو شر

القوات و هبوا ليتجسسوا على القوات العثمانية يف منطقة تدعى )كرسه( فرأوا 
وملا اصر  .)1(املنطقة واحتاللعلى اابل  للهجوم ةالعثمانية تنترر الفرص

. )2(هم القوات العثمانية بقيادة احلاج ابراهيم ب تهامج ،ةن على املقاومويديااليز
هم وقذائفهم على شيب القاسم حيث جيتمع قداان بنوأخذوا يطلقون نري

االيزيديون. فاهتزت األرض من أصوات املدافع ودب الرعب يف قلوب أهالي اابل. 
ومحو شرو والذين معه كامنون نم ياصدونهم. وملا  ،اابل حنووتقدمت القوات 

جاًل، دنوا منهم أ لق محو شرو ورجاله النار عليهم، فقتلوا منهم مخسة عشر ر
 إىل.  اك الذك  هب يشنطال ومل ي قتل من االيزيديني إال رجل واحد هو خلف ال

، و شرو كثرة عدد القوات املهامجةأسلحتهم. وملا رأى مح ليجمع العثمانيني القتلى
 ،قرية قريبة ودعا املسيحيني قائاًل: أنصحكم ان  رجوا من بيوتكم إىلعاد 

محلوا معكم اابل حيث ال يوجد خطر هناك. ون اااهة اانوبية م إىل اوتنتقلو
الن العدو واقف على الباب  ؛كل ما تستطيعون من املمحونة والثياب واحلاجات

االيزيديني  بنيريري متكافئة ضارية و عدة معارك وبعد .)3(ويهّددنا بقساوة وعنف

                                                 

   المصدر ال،ابق.رةباشيقالمعلم علد الم،ي  نعمان  (1)

 .60  ص53ص يعقوب  المصدر ال،ابق  ح،ن ويس (2)

   المصدر ال،ابق.قرةباشيالمعلم علد الم،ي  نعمان  (3)
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تفوق قوات العدو من حيث العدد  بسببو اضطر االيزيديون والقوات العثمانية
بل اا إىلاللجوء  إىل األرمنمع الالجئني ها وددة رريم املقاومة القوية ال  ابالعو
نصيبني بغية النجاة من  إىلنهم ، كما هرب عدد م)1(ورااملغاالعتصام بالكهوع وو
ويقدر بعض الباحثني عدد األرمن الذين التجأوا إىل   .)2(ات العثمانيةوائع القرف

 .)3(ابان حمنتهم تل  باآلالع شنطال
بعد انتهياء احليرب العامليية االوىل زاليت الصيعوبات وانيدحرت الدولية العثمانيية         
وانتهييت عملياتهييا العسييكرية ومحييالت االبييادة ااماعييية حبييق االيزيييديني واألرميين  

عليى   األرمين ن ئيو اح الالجاقي  فاستتب االمن واستقرت االوضاع يف املنطقة عندئيذ 
، بيان يسيمح لكيل واحيد     أجليهم مين   روه على كيل ميا قيام بيه    محو شرو بعد ان شك

وصييل امل، سيييما القييرى اجمليياورة لشيينكال و املنطقيية اليي  يريييدها إىلالرحيييل  ميينهم
الن  ؛، كل حسب رريبته للبحيث عين فيرص العميل نيم     لبنانوبغداد وحتى سوريا و
عليى   ، وافيق محيو شيرو   ال تكفي لتلبيية حاجياتهم  حمدودة وفرص العمل يف شنكال 

املكيان   إىليصيالكم  ، حنن مسيتعدون ال نتم احرار فيما  تارونا :قال نماقااحهم و
، فكلف محيو شيرو   لبنانسوريا و إىلايصانم  األرمن، فطلب قسم من الذك تريدونه

 إىلوصيلوا  ، واله املسلحني للقيام بهيذه املهمية  حفيده جندو خديدة مع عدد من رج
كل مين   األرمنهمحالء كان من بني لبنان بناءا على رريبتهم و إىلسوريا وقسم منهم 

كميا قيام محيو     )1((كليه  هفهيمي عبد الكيريم قير  و )4(عمصو مرشوو ،)الياع مرشو

                                                 

 .122ص   المصدر ال،ابق فرحانزيان عدنان  (1)

 .60ص  المصدر ال،ابق يعقوب  ح،ن ويس (2)

(3)   Lazarev, M.S; Kurdistan I Kurskaja problema; Moskova 1964, 

S.315, Wergeran: Rêzan Demir, www.dergush.com;  روجية لي،كو
(  2007اليزيدية في سورية وجل  سم ار  ترجمة: أحمد ح،ن  )دمشق:

. 134ص  

ان االرممي المدعو عمصو مرشو اثماء وجوده في شمكال ابان فترة ل وء  (4)
  سوريا اتيحت االرمن ال  شمكال قد رزق بولد سماه يعقوب  بعد ذ اب  ال

 في االنتناباتان ال،وري حيث فاز مليعقوب الفرصة لترشي  نف،  في اللرل
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جملياورة  ا ةلبهم يف القرى االيزيديي بناءا على   األرمنشرو بتوزيع القسم االكرب من 
الجيئني  يومنا هذا قسم من همحالء ال إىليزال مااملوصل وبغداد ووركز امليف لشنكال و

 . )2(يف مركز مدينة شنكال( ون يف قرية )سنونيموجودي األرمن
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              

علي جمدو خديدة حمو  مقابلة شنصية مم. 1954واصل  عضو برلمان في سمة 
 .شرو

بعد ان نق  االرممي فهمي علد الكريم قره كل  الذي كان تمن الالج ين االرمن  (5)
يزال ماة  ماك وحص  عل  شهادة الهمدسة وفي شمكال ال  للمان دخ  المدرس

ً موجودا في للمان ويعد مواطم ً للماني ا  المصدر نف، . . ا

 المصدر نف، .  (1)
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 الثالثالملحث 

 
 االيزيديون والدولة العراقية الحديثة من الت سيس 

 (1932 -1921) االستقالل حت 

 
 

 الدول من العديد والدة( 1918-1914) األوىل العاملية احلرب عن متخضت
 دول أمام انهزمت ال  العثمانية ولةالد نقاضا على والسياسية القومية والكيانات

 1921 آب يف تأسست ال  احلديثة العراقية الدولة كانت احلرب، تل  يف احللفاء
 مع ينسجم نا -بريطانيا  خاصةو - احللفاء حدودها رسم وال  الدول تل  حدىإ

 تلفخي مواقف العراق يف والدينية القومية لألقليات وكان. املنطقة يف مطامعها
 . اعنه

 الضباط  ريق عن مباشرًا حكمًا العراق حيكموا أن الربيطانيون سعى لقد
 العسكرك ااانبني على سلبًا أثرت العشرين ثورة اندالع ولكن ،(1)السياسيني

 األنفس يف باهرا مثنًا كلفتها فقد الربيطاني االحتالل لسلطات واالقتصادك
 من املزيد  صيص يتطلب لعراقل املباشر احلكم نأب بريطانيا وأدركت واألموال،
 الرأك دعا ما وهو الربيطانية الضرائب دافع ترهق ال  املالية، والتكاليف النفقات

 إىل والدعوة الربيطانية للحكومة العنيفة االنتقادات توجيه إىل الربيطاني العام
                                                 

ل.ن.كوتلوف  ثورة العشرين الوطمية التحررية في العراق  ترجمة: علد  (1)
 .128(  ص1985الواحد كرم  )بغداد: 
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 ادجيالعوامل وريريها أجربت بريطانيا على البحث إل هذه العراق، إزاء سياستها تغيري
 ال ونا مصريهم، تقرير حق يف العراقيني إشراك عرب السياسة، نذه بدائل

 بناءًا على  ل  مت. جديدة نعاهدة العراق ربط خالل من مصاحلها مع يتعارض
وكانت خاضعة  النقيب الرمحن عبد برئاسة ممحقتة عراقية حكومة أول تشكيل

 Percy كوكس برسي الوامر وتوجيهات ومراقبة املندوب السامي الربيطاني

Cox .ومتفاهمة نا مناسبة معروفة شخصية إجياد عن تبحث بريطانيا بدأت ثم 
 ال ملكيًا نرامًا العراق يف احلكم نرام يكون أن على العراق، يف احلكم لتولي معها

 وهكذا ،(مكة شريف) احلسني بن فيصل مرياأل على االختيار وقع وأخريا مجهوريًا،
1921 آب23 يف العراقية ملكةامل تأسيس إعالن مت

وقد اختلفت مواقف الشعب  .(1)
 العراقي بكافة أ يافه القومية والدينية من هذا الاشيح.

 اإليزيديني موقف بيان وحماولة املوضوع هذا دراسة أن إىل اإلشارة والبد من
يف  دينية أقلية بوصفهم الدولة العراقية، تل  احلقبة ال  نشأت فيها من أحدام

 كورد هم اإليزيديني إن فيه مما الش  ألن قومية، نرر وجهة من راق وليسالع
 للدولة العثمانية التابعة الر ية التقارير  ل  أكدت كما القومية الناحية من

 الكورد مواقف عن خمتلف موقف نم كان  ل  مع ولكن حينذاك. األمم لعصبةو
 اإليزيديني فصل يع  ال هذا أن اال  احلديثة العراقية الدولة تأسيس من املسلمني

األحدام  سري يف أثرها نا وظروع عوامل هناك تكان إ  القومية، هويتهم عن
وان العراق كان يضم العديد من  السيما احلقبة، تل  يف ومواقف السكان منها

 باسم ممحملة ومذابح متاعب من اإليزيديون عاناه ما فضاًل عناألقليات الدينية، 
عليهم باعتبارها دولة  ربيطانيةال باالضافة اىل تأثري السياسةو ي،سالماإل الدين

 .حتام حقوق االقليات
 

                                                 

(  رسالة 1958-1921) د الملكيفي العه محمود شيخ سين ح،و الريكاني  سم ار  (1)
-34  ص2007ماج،تير هير ممشورة مقدمة ال  م لس كلية االداب جامعة الموص   

37. 
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برسي كوكس املندوب السامي الربيطاني، عبدالرمحن من اليمني اىل اليسار: 
 .النقيب اول رئيس وزراء عرياقي، ملكفيصل االول، ا اعيل جول ب 
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 :فيص  ملكاً عل  العراق ميرن من تمصيى األموقف اإليزيديي

 نوستنو برئاسة عقد الذك القاهرة ممحمتر يف األخري االتفاق مت املداوالت بعد
1921 آ ار12 يف( آنذاك املستعمرات وزير) شرشلت

 ترشيح على نهائي وبشكل ،(1)
 األفضل نه منأ الربيطانية احلكومة رأت العراق، على ملكًا احلسني بن فيصل مرياأل

 ورريبات تطلعات مع القرار هذا انسجام مدى يف للنرر عام شعيب استفتاء إجراء
يف  ترريب بريطانيا نأاليتبني ب وحتى فيصل مرياأل ترشيح حول العراقي الشعب
 أرادت بريطانيا أخرى وبعبارة عليهم رريم إرادتهم، حاكمًا فيصل مرياأل فرض

 أوعز لذا العراق، حكم على فيصل مرياأل تنصيب لعملية دميقرا ي ريطاء عطاءإ
 عن و ل  عام، شعيب استفتاء إجراء على بالعمل الداخلية وزارة إىل الوزراء جملس
 للشعب والرريبات اآلراء لتسجي فيها يتم الشأن، بهذا ر ية مضابط تنريم  ريق

 متصريف وعلى اإلدارية مجيعًا، وامللحقات النواحي لسكان اان بواسطة العراقي
 بغداد العاصمة إىل وإرسانا ،اللجان وليمسمح إىل املضابط تقديم( احملافرني) األلوية

 .(2)إكمانا فور

ينذاك، احلاكم السياسي للموصل ح (3)الكولونيل امنأن ومن اادير بالذكر، 
واملتعلق باجتاهات الرأك العام يف  1918كانون األول22يف  يف تقريره املمحرخأشار 

شعور  شنطال: "الحرت عند جتوالي يف منطقة وصف تل  احلالة قائاًل والية املوصل
الفزع الذك يسود اليزيديني هناك بسبب وجود مندوب احلكومة الفيصلية يف دير 

                                                 

(  1967  )بغداد:3علد الرحمن اللزاز  العراق من االحتالل حت  االستقالل  ط  (1)
 .126ص

 .37  ص2007  المصدر ال،ابقمحمود شيخ سين ح،و الريكاني    (2)

لوني  دبليو ل من في تواحي مديمة بترسفيلد اللريطانية في ال،ابم ولد الكو  (3)
م في خان المقطة الواقم 1920آب 12وقت  في  م1880تموز والعشرين من شهر
رحلة الكولوني  ل من إل   "د. علدخ بن إبرا يم الع،كرانظر:  بين بغداد والفلوجة.
فلراير  27- ـ 1429صفر 20   األربعاءجريدة الرياض اليومية"  ال زيرة العربية

 .14492العدد  -م 2008
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 إىلمنصب حكومي يف منطقتهم  أكا بان ال يعهد . وقد قدم اليزيديون  لبالزور
 .(1)شخص مسلم"

ي حول رريبات سكان الوالية، ففي أجرك استفتاء أولي قبل االستفتاء الر 
ومحو  ،، حرر اإليزيديون مضبطة محلت تواقيع داود الداود1919كانون الثاني2

إ اعيل بن والشيخ علي الرئيس الروحاني للديانة اإليزيدية يف الشيخان و ،شرو
الكولونيل امن،  البوا فيها "أن يعدهم رعية دولة  إىلها وموقدعبدك، 

"...نطلب قلبا ولسانا أن نكون رعية حلكومة  ، حيث قالوا فيها:(2)بريطانيا..."
 .  (3)قطعا أن حتكم علينا دولة عربية..." لوال نقب ،بريطانيا العرمى

 للتعبري أقلية كل د عيت املوصل والية يف:  (4)َكيست.ع جون يذكر ما وحسب
 املوقع اإليزيدك البيان نأو العراق، حكم على فيصل مرياأل تنصيب بشأن رأيها عن
 يرريبون بأنهم أفاد اإليزيديني زعماء كل فيهم نا شخصًا مخسني حوالي قبل من

 حتكمهم بأن أبدًا يقبلوا لن سوع نهمأو العرمى، بريطانيا رعايا من يكونوا أن
 . عربية حكومة

عن موقف سكانها من ترشيح  شنطالوحسب ما يمحكد عدد من املعمرين يف 
من املمحيدين نذا الاشيح  كانوا شنطالأكثرية املسلمني يف قضاء  أنفيصل،  مرياأل

من عائلة دينية معروفة احلسب  مريلكون األ ؛ ل  ألسباب دينيةيرجع وسعداء، و
لعامل الدي  كان يوظف لصاحل تأييد ن اأالسيما وووالنسب من أشراع احلجاز، 

                                                 

  1922-1908إبرا يم خلي  احمد  والية الموص  دراسة في تطوراتها ال،ياسية   (1)
 -بغدادفي جامعة  اآلدابم لس كلية  إل هير ممشورة مقدمة رسالة ماج،تير 

 .441  ص1975

ت اه عشائر العراق  عمار يوسف علدخ عويد العكيدي  ال،ياسة اللريطانية  (2)
دكتوراه هير ممشورة مقدمة ال  م لس كلية التربية في  أطروحة  1914-1945

 .235  ص2002 -جامعة الموص 

 .434  صابرا يم خلي  احمد  المصدر ال،ابق  (3)

انظر كتاب : الحياة بين الكرد..تاريخ االيزديين  ترجمة: عماد جمي  مزوري    (4)
 .394(  ص2005:أربي )
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 شنطالن يف االيزيديون واملسيحيو، أما فيصل ليكون ملكًا على العراق مريترشيح األ
ضوعهم حتت سيطرة حكومة عربية، إ  كانوا أو خلفكانوا مناهضني لاشيح فيصل 

ونهم بيد أو أن تكون إدارة شمح ،ة الربيطانيةحيبذون بأن يكونوا من رعايا الدول
حلكومة الربيطانية، وعلى ما يبدو أنهم بقوا ثابتني على املوقف الذك ا ذوه يف ا
( حول مستقبل العراق، ورفضوا بأن حتكمهم 1919-1918) ثناء االستفتاء عامأ

إنه لوال مساعي . ونوجب التقرير السرك املشار إليه آنفا، ف(1)حكومة عربية
 شنطالناحية الشمال التابعة لقضاء  –لكان موقف أهالي الشمال ( الكولونيل )نولدر

يف خالفات  ؛ ألنهم كانوايف الدرجة الثانية وللاك يف الدرجة األوىل، ممحيدًا للعرب –
. كما  كر التقرير انه املوالي لالنَكليز -ُقبَلة  –محو شرو أحد رؤساء اانوب  مع

 .(2)من املمكن تعديل أفكارهم إ ا مل يقان نعاكسة احلكومة
نتيجة االستفتاء العام كما جاء يف بيان املندوب  فقد جاءتيكن من أمر، مهما 

ًا بريطاني ًاتقريرأشار %(، يف حني 97السامي الربيطاني إن فيصل حصل على نسبة )
 .(3)%(96نه حصل على نسبة )أ آخر

 نتائج على تعليقه يف املوصل والية يف الربيطاني السياسي املوظف ويشري
 واملسيحيني واإليزيديني للُكرد القرار ا ا  حرية منحت لو" هان إىل االستفتاء

 وهذه. "عليهم عربي لفرض املعارض احلقيقي رأيهم عن لعربوا العرب والفالحني
 سكان ريالبية رفض إىل املوظفني بعض تقارير فيها أشارت ال  األوىل املرة تكن مل

 كولونيل أجراه ءاستفتا ففي. عليها عربي -شريفي حكم فرض املوصل والية

                                                 

 .39  صالمصدر ال،ابقمحمود شيخ سين ح،و الريكاني   (1)

 .455  صإبرا يم خلي  احمد  المصدر ال،ابق  (2)

الوطمية في العراق  واألحداثهانم محمد الحفو وعلدالفتاح علي اللوتاني  الكورد   (3)
 .19(  ص2005:أربي   )1958-1921خالل العهد الملكي 
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 إلقامة معارضتهم املذكورة الوالية أهالي أبدى ،1919 -1918 املدة يف ويلسون
 .(1)عربي حكم

 على ملكًا فيصل مرياأل تتويج مراسيم 1921 آب 23 يف جرت مهما يكن فقد
كان  كافة العراق ألوية عن ممثلة شخصيات حبضور له حفل أقيم حيث العراق،

 ذينلال والسليمانية كركوك لوائي باستثناء ،(2)سعيد ب بينهم امري االيزيدية 
 .(3)العراق يف امللكي العهد بداية التتويج هذا وعّد .االنتخابات اوقا ع ضده اصوت

 برفقته وكان املوصل، إىل فيصل املل  قدم ،1921 األول تشرين من األول ويف
 والبيوت الشوارع أنريتد فق الزيارة، بهذه املوصل أهالي ابتهج آنذاك. الدولة ولومسمح

 وقدمت ،(حاليًا املوصل ملتحف املالصق الضيافة دار) قصره إىل املل  و هب باألضواء،
 يوسف القائمقام من ممحلفًا كان الذك شنطال من وفد وبضمنها املهنئة، الوفود إليه

 ،الداود وداود شرو، محو دروي : من كل ضم شنطال وجهاء وبعض منرود أفندك
 عشرية رئيس) العيسى وجاراهلل ،انبابي كهية خضر وعتو ،القرياني رخض والشيخ

 .(4)الكوردية الشيعية املذهب (البابوات عشرية أريوات من) آريا وجبور ،(البومتيوت
 على ملكًا فيصل مرياأل تتويج عن راضيًا يكن مل شرو محو نأ سبق مما يتضح

 الستقبال املوصل إىل قدمي مل لذا حلكمه، واخلضوع للرضوخ راٍض وريري العراق،
جود داود الداود ن وأكذل   جيب أن ال ننسى  .(5)هعن نيابة ابنه أرسل وإمنا املل ،

                                                 

الت زئة سياسة بريطانيا العظم  ت اه م،تقل   إل سعد بشير اسكمدر  من التنطيط   (4)
 .295(  ص2007  )ال،ليمانية:1923-1915كردستان 

 1913  تول  حكم اإلمارة بعد مقت  والده عام 1901ولد سعيد بال بن علي بال عام  (1)
و و ما يزال في الثاني عشر من عمره  حيث نش  نش ة ارستقراطية؛ لذلال انغمس 

هو لم يكن مهتماً بشؤون الرعية مما ادى ال  فقدان شعليت  بين في حياة الترف والل
. للمزيد يمظر: صديق الدملوجي  اليزيدية  1944االيزيدية ال  ان مات في عام 

 .31-30(  ص1949)الموص :

 .40  صالمصدر ال،ابقمحمود شيخ سين ح،و الريكاني   (2)

 .41-40  صالمصدر نف،  (3)

 .41  صالمصدر نف،  (4)
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 بينهما رفض املشاركة فيه، نررًا ملا كان إىلقد دفع حبمو شرو  ضمن أعضاء الوفد
وقوع كل واحد منهما  إىل، رنا هذا السبب أدى تل  الفاة من عداء عشائرك يف

  النقيض.على  ريف
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 املل  حلكم باخلضوع يرريبوا وانويك مل اإليزيديني إنف ماسبق، على تأسيسًا
 املل  كونعن  ناتج املوقف هذا وكان بريطانيا، حتكمهم أن فضلوا وإمنا فيصل،
 اإليزيديون رفض فقد لذا ،(مكة أشراع من) مسلمة دينية عائلة من فيصل

 الدولة عهد يف مجاعي وقتل مآسي من اإليزيديون عاناه ملا  ل و حلكمه، الرضوخ
 نم شعارًا نالعثمانيو السال ني رفعه الذك يسالماإل الدين ستار حتت العثمانية

. ويتضح  ل  املسلمني ريري من الدولة موا   من وريريهم بااليزيديني للفت 
يجمن احلاكم لبعد مقابلته مع  شنطالجليًا من حديث إ اعيل ب  ألهالي 

"...أردنا حكومة مسيحية وخصوصًا حكومة بريطانيا  يقول:السياسي للموصل، إ  
اآلن ما عاد يصري علينا أدنى نا وأجدادنا وئالعرمى وهذا ما كنا نتمناه من وقت آبا

 .  (1)من جهة ديانتنا وال من جهة ناموسنا..." تعٍد

 
 

 :اإليزيديون ومشكلة الموص 

 تشرين ويف أملانيا جانب إىل األوىل العاملية احلرب يف مانيةالعث الدولة اشاكت
 ويف العثمانية، الدولة من جزءًا كانالذك  العراق، بريطانيا هامجت 1914 الثاني
 مع Mudros مودروع هدنة العثمانية الدولة وقعت 1918 األول تشرين 30
 كانت اندنة هذه توقيع وعند الطرفني، بني احلرب نوجبها أوقفت احللفاء دول
 إال. الربيطاني ااي  قبل من بعد حمتلة ريري املوصل لوالية التابعة ألراضيا أكثر

 وريريها املوصل مدينة احتاللب الربيطانية القوات استمرت اندنة عقد رريم انه
 بنود إىل استنادًا و ل  ،(2)قبل من هااحتلت قد تكن مل ال  خرىاأل املنا ق من

 عرفت وال  وتركيا وفرنسا بريطانيا بني مشكلة خلق إىل دىأ مما. نفسها اندنة

                                                 

 .70( ص1934اسماعي  جول بال  اليزيدية قديماً وحديثاً  )بيروت:  (1)

علد الفتاح علي اللوتاني  دراسات وملاحث في تاريخ الكورد والعراق المعاصر  ( 2)
 .187(  ص2007: أربي )
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 حصتها عن التنازلب فرنسا إقناع من  ل  بعد بريطانيا متكنت. (1)املوصل نشكلة
 .(2)وتركيا بريطانيا بني حمصورة املشكلة أصبحتوهكذا  املوصل، والية يف

 تراكاأل بني املفاوضات فشل وبسبب املوصل بوالية األتراك  الب عندما
 1923 عام عقدت ال  لوزان معاهدة أساع على خبصوصها للتفاهم والربيطانيني

)مشكلة  النزاع هذا ثرأ على بريطانيا رفعت العثمانية، والدولة احللفاء بني
 ثالثة من ممحلفةبشأنها  دولية انة تشكيل قررت وال  األمم عصبة إىل املوصل(

 رأيهم حول املوصل والية سكان بني ءواالستفتا القضية يف النرر لغرض أعضاء
ومجع املعلومات  ات العالقة باملسألة  .(3)العراق أو تركيا إىل االنضمام يف ورريبتهم

لتستعني بها عصبة األمم على ا ا   ؛جملس العصبة مع توصياتها إىلوتقدميها 
 .(4)قرار يف موضوع النزاع

بدأت بتقصي و، 1925كانون الثاني27مدينة املوصل يف  إىلوصلت اللجنة 
ثم رفع  ،الستطالع آراء سكانها ؛وجتولت يف املنا ق التابعة للوالية ،احلقائق

تقريرها على ضوء  ل ، لكي تسهل مهمة عصبة األمم إلعطاء القرار النهائي بشأن 
 .(5)مشكلة املوصل

، توجهت اللجنة لزيارة البلدات والقصبات الشمالية 1925ويف بداية آ ار 
كان ريالبية سكانها من اإليزيديني و ل  إلكمال التحقيقات،  وال ملوصل ملدينة ا

ويقول رئيس اللجنة ك. اع. فريسني بهذا الصدد: "وخصصنا واحدة من جوالتنا 
                                                 

 .2-1(  ص ص1977فات  ح،ين  مشكلة الموص   )بغداد: (1)

(  بحث 1926-1916ص  )فات  ح،ين  الم،اومات الدولية حول والية المو (2)
(  1992: ممشور في موسوعة الموص  الحضارية  الم لد النامس  )الموص

 .51ص

 .219  صالمصدر ال،ابقعمار يوسف علدخ عويد العكيدي   (3)

(  2002  )اربي :1925 -1900جرجيس فت  خ  يقظة الكرد تاريخ سياسي   (4)
 .325ص

  1958 -1914عراق حقلة من الصرا  محمد حمدي ال عفري  بريطانيا وال (5)
 .448جرجيس فت  خ  المصدر ال،ابق  ص .43(  ص2000)بغداد:
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 ،ومو نهم ريرب املوصل ومشانا ،لليزيديني... وعددهم اليتجاوز ثالثني ألفًا
الناحية العرقية أكراد وأصونم وتارخيهم حيف بهما الغموض والتعقيد وهم من 

. واجتمعت اللجنة بكامل هيئتها (1)بدون ش  ولغة الكالم املتداولة هي الكردية..."
فضّل إيزيدية الشيخان حكومة عربية واإليزيديني يف معبد الل .  أمريمع 

 .(2)شريطة أن تكون حتت االنتداب األوربي
 رأك إىل لالستماع طالشن اللجنة زارت ،(3)ويف نهاية شهر آ ار من العام  اته

 بعائدية األتراك ادعاءات من معارضًا موقفًا شرو محو موقف كانف ،اإليزيدية
 على العراقية الدولة إىل االنضمام يريدون اإليزيدية نأوأكد . إليهم املوصل والية

 .(4)مباشرة ريري أو مباشرة بصورة الربيطاني واالنتداب احلماية حتت تكون أن
و شرو أثره على بقية السكان سواء من اإليزيديني أو وقد كان ملوقف مح

العراق ألنهم كانوا خيشون  إىلاملسلمني الذين كانوا خيشون إبداء رأيهم باالنضمام 
ألنه كان  ؛املنطقة، كان موقف محو شرو هذا  بيعيًا إىلمن عودة السلطات الاكية 

يزيديني  يلة عهد لال اضطهاده من تراك، نررًا ملا كانوا يقومون بلال معاديًا
عودة األتراك يع  فقدان محو شرو ملكانته  فضال عن  ل  فأنالدولة العثمانية، 

 .(5)املنطقة إىلاملرموقة وامتيازاته ال  اكتسبها من جميء الربيطانيني 
 وخاصة شنطال جبل أريوات من آخر عدد لربيطانيا والئه يف شرو محو وشارك

 واسع حكومي بنفو  نيتمتعا أخذا اللذين القرياني وخضر انسكاني خلف الشيخني
 .(6) شنطالل بريطانيا احتالل منذ

                                                 

 .361-360نقالً عن: جرجيس فت  خ  المصدر ال،ابق  ص  (1)

 .380-362المصدر نف،   ص (2)

 .366المصدر نف،   ص (3)

 .219  صالمصدر ال،ابقعمار يوسف علدخ عويد العكيدي   (4)

لدو خديده شمَكالي  "حمو شرو حمو ودوره ال،ياسي"  م لة كوالن العربي  ع (5)
 .113ص ( 2000  )أربي : تموز 50العدد 

 .220  صالمصدر ال،ابق عمار يوسف علدخ عويد العكيدي  (6)
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ويف مقابل هذا التأييد الذك حريت به اإلدارة الربيطانية من جانب محو شرو 
ء يف والئهم، ومن همحال ش  ت بريطانيا تفقد وجد من رؤساء اإليزيدية كان ،وأتباعه

 .(1) شنطالس عشرية املهركان يف رئيعلى سبيل املثال، داود الداود 
زعامات عشائرية عديدة تتنافس لزعامة االيزيديني منذ  شنطالوجدت يف 

نهاية احلرب العاملية االوىل، وابرزها زعامتني كانت زعامة محو شرو رئيس عشرية 
 لنيل تسعى مجاعة كل وكانت .الفقراء وزعامة داود الداود زعيم عشرية املهركان

 احلكومة حاولت وملا ،شنطال منطقة يف اإليزيدية الديانة بناءأ على الرئاسة
 مطاليبها رفض كما وسا تها الداود داود رفض الزعامتني بني تصلح أن العراقية

 ااو بسالح االستعانة إىل احلكومة فاضطرت ؛املوصل لواء مركز إىل باحلضور
1925 نيسان 20و 18 يومي قريته لقصف الربيطاني

 قابلوا اإليزيديني نأ إال  ،(2)
 . (3)إحداهن سقطواأو بالنار الطائرات

درست اللجنة والية املوصل من ااوانب التارخيية وااغرافية والقانونية 
ومل يكن  .والعنصرية واالقتصادية والسياسية والعسكرية، خالل فاة وجيزة

أجنزت  ةأ ا علمنا ان اللجنسيما وال ألعضائها وقت كاع للتعمق يف تل  ااوانب،
األمر عملها ملدة شهرين ونصف تقريبًا، وخالل فصل الشتاء القارص، ولكن املهم يف 

عصبة األمم بناءًا على تل  التحقيقات، وكان من ضمن  إىلأنها رفعت تقريرها 
ن اإلقليم املتنازع عليه سيكون يف كلتا احلالتني ضمن أ: نا (4)يليما توصياتها

و تركيا( فإرضاء ألماني األقليات السيما املسيحيني سيادة دولة مسلمة )العراق أ
وكذل  اليهود واإليزيديني من الضرورك أن تتخذ إجراءات معينة حلمايتهم. 

                                                 

 .220  صالمصدر نف،  (1)

-1918للتفاصي  يمظر: شكري رشيد النيرافاي  " شمَكال في الفترة مابين ) (2)
 .46-44(  ص2002  )د وك:كانون الثاني17("  م لة الل   العدد 1939

 .220  صالمصدر ال،ابقعمار يوسف علدخ عويد العكيدي   (3)

"  1925محمد صال  زيلاري  "تقرير ل مة التحقيق الدولية حول والية الموص   (4)
 .137ص ( 1997  ) تشرين الثاني 70م لة متين  العدد
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وجيب أن يضمن لكل املسيحيني واإليزيديني احلرية الدينية واحلق يف فتح 
ئمة نها عدت اإليزيدية أقلية قاأولكن اخلطأ الذك وقعت فيه اللجنة   .(1)مدارسهم

بذاتها، ومل تعدهم ضمن الكورد، وبهذا ميزت اللجنة بني القوميات واألقليات 
 .  (2)الدينية على أسس ريري علمية

أنه يف حالة اعتماد النواحي أنها أشارت إىل وااانب االجيابي يف تقرير اللجنة 
العنصرية وحدها أساسًا حلل مشكلة والية املوصل، ينبغي تأسيس دولة كوردية 

ن اإليزيديني عنصر أمن سكان الوالية، كما  5/8لة، ألنهم يشكلون أكثر من مستق
مشابه للكورد حسب تعبري التقرير، وجيب أن يدخلوا ضمن الكورد، يف حالة تشكيل 

 .(3)من السكان 6/8الدولة الكوردية، فتكون نسبة الكورد حينذاك أكثر من 
مم باإلمجاع على رأك وافق أعضاء جملس عصبة األ 1925كانون األول  8ويف 

انة التحقيق الذك فضل إحلاق كل املنطقة الواقعة جنوب خط بروكسل )والية 
 .(4)املوصل( بالعراق

 
 
 :م لس المواب العراقي )اللرلمان العراقي(زيديون واإلي

( تقرر 1924 آب 2-1923 تشرين الثاني 22وزارة جعفر العسكرك األوىل ) يف
، 1924شباط  25مجلس التأسيسي العراقي يف للاب نو ختيارال إجراء انتخابات

ه، وانتخب عبد احملسن نفسآ ار من العام  27وافتتح اجمللس أوىل جلساته يف 
السعدون رئيسًا له. وكان لليهود واملسيحيني ممثلني يف اجمللس التأسيسي خبمسة 

 كان عدد اليهود يف العراق فقدمقاعد لكل منهم، بوصفها حصصًا خمصصة نم، 

                                                 

 .673  صالمصدر ال،ابق  جرجيس فت  خ (1)

 .138محمد صال  زيلاري  المصدر ال،ابق  ص (2)

 .138ص المصدر نف،   (3)

 .677جرجيس فت  خ  المصدر ال،ابق  ص (4)
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، (1)( ألف نسمة78 كان يقدر بنحو )املسيحينيوعدد ( ألف نسمة، 87يقدر بنحو )
فانه  .(2)ألف نسمة (30-26أما اإليزيديون فعلى الرريم من أن كان يااوح مابني )

ولو نقعد  ميثلهمن السماح نم نمن ميثلهم يف اجمللس وكان يفاض هناك مل يكن 
رة العسكرك وحتت  ريعة االبتعاد عن إثارة واحد يف اجمللس التأسيسي، ولكن وزا

أثرت اخلالفات  كما .(3) عن اجمللس التأسيسينيالنعرات الطائفية مت إقصاء اإليزيدي
يتنازعان  اكاناللذين اإليزيدية سعيد بن علي ب  وإ اعيل جول ب   أمري بني

  فيما وكيفية تقسيم واردات معبد الل )اك تولي اإلمارة( حول رئاسة اإليزيديني
بني رؤساء العشائر  العشائرية الفاتاخلوجود  جانب إىل على ما كرنا. بينهما

سيما العداء املوجود بني محو  شنطالحول زعامة االيزيديني يف جبل  اإليزيدية
 منقسمون على أنفسهم، لذل  مل ينيالذك جعل اإليزيداألمر شرو وداود الداود، 

واء من حيث متثيلهم يف اجمللس التأسيسي يكن هناك من يطالب حبق اإليزيديني س
أو تثبيت حقوقهم يف القانون األساسي العراقي )الدستور(، بل كان اَنّم الوحيد 
لرؤساء اإليزيدية حينذاك هو كيفية احلصول على واردات معبد الل  والطواويس 

 .(4)فضاًل عن نيل شرع الرئاسة
واملسيحيون نالوا مقعدين، أما يف لواء املوصل  أواحد ًافقد نال اليهود مقعد

اإليزيديون فلم حيصلوا حتى على مقعد واحد يف املوصل، كما  كرنا آنفا، على 
 .(5)ل  اللواء بستة أضعاعتإن عددهم يفوق عدد اليهود يف  من ريمالر

وحلرص بعض النواب يف اجمللس التأسيسي على كسب األقليات وتأييدهم للحكومة 
 البوا بضرورة متثيل اإليزيديني  بني أبناء الو ن الواحدرقة وعدم التف العراقية،

                                                 

 .42-41  صالمصدر ال،ابق محمود شيخ سين ح،و الريكاني  (1)

 .577-379جرجيس فت  خ  المصدر ال،ابق  ص (2)

 .42   صالمصدر ال،ابقيكاني  محمود شيخ سين ح،و الر (3)

الحياة بين الكرد..تاريخ االيزديين  ترجمة: جون س. َكي،ت  مظر: للمزيد ي (4)
 .396-391  ص  المصدر ال،ابق(2005:أربي عماد جمي  مزوري  )

 .48   صالمصدر ال،ابقمحمود شيخ سين ح،و الريكاني   (5)
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يف جملس النواب، وكان اجمد العمرك من ابرز النواب الذين دافعوا عن حقوق 
 الب يف إحدى جلسات اجمللس بتخصيص مقعد  فقداألقليات الدينية يف اجمللس، 
اء، فضاًل عن ألنهم يشكلون نسبة كبرية من سكان اللو ؛لاليزيديني عن لواء املوصل

، ولكن بعض أنهم يشاركون يف دفع الضرائب وأداء اخلدمات العامة كغريهم يف الدولة
على مقاح النائب اجمد العمرك بتخصيص مقعد لاليزيديني يف اعاضوا النواب 

حتجج على  ل  بان  الذكمنري  قويف مقدمتهم النائب عبد الرزااجمللس التأسيسي، 
  وقف كل من جعفر العسكرك قة الطائفية واألقلية، كذالالعراق يسعى إلزالة الفر

ن عدد اإليزيديني اليتجاوز إىل أاليب إ  أشار االيب ضد مقاح العمرك، وداود ا
ألنهم ينبذون عاداتهم القدمية  ؛سالماإلنهم يشكلون اآلن كتلة داخل أاملئات، و

اء املسلمني. واملهم يف أ ون القرآن ويسمون أوالدهم بأالباقية من الوثنية وهم يقر
حينما وضعت التقارير املختصة بهذه املناقشة اجمللس التأسيسي العراقي  أن األمر 

يف التصويت، مل يوافق على اقااح اجمد العمرك بتمثيل اإليزيديني يف جملس 
 .(1)النواب العراقي

بشكل خاص من الفوز يف  شنطالمل يتمكن اإليزيديون بشكل عام وسكان 
ك بدأ دورته األوىل االنتخابات والتمثيل يف جملس النواب العراقي، الذ عضوية

، و ل  رريم 1946ولغاية انتهاء الدورة العاشرة يف عام  1925متوز 16جبلسته يف 
 .(2)مشاركتهم يف االنتخابات األولية، لكنهم مل يتجاوزوا االنتخابات الثانوية

 
 

 ستور(سي العراقي )الدسااإليزيديون والقانون األ

 بتاريخمت نشر القانون األساسي العراقي )الدستور( يف ااريدة الر ية للدولة 
 ،( مادة موزعة على مقدمة123، واحتوى هذا القانون على )1925آ ار21

 وعشرة أبواب. وفيما يتعلق باألقليات ريري املسلمة يف العراق وحفظ حقوقهم

                                                 

دراسة تارينية سياسية   محمد مظفر االد مي  الم لس الت سي،ي العراقي (1)
 .645-642(  ص1976)بغداد: 

 .48  صالمصدر ال،ابقمحمود شيخ سين ح،و الريكاني    (2)
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وجب املادة ي قد تكفل بذل  ونفإن القانون األساسي العراق وبضمنهم اإليزيدية
: "ال فرق بني العراقيني يف أنهعلى  ال  نصتالعراقي السادسة من الدستور 

احلقوق أمام القانون، وإن اختلفوا يف القومية والدين واللغة"، كما أوىل الباب األول 
وعمل على حفظ حقوق األقليات ريري املسلمة  ،، اهتمامًا خاصًا حبقوق الشعبهمن

 .(1)لف أ يافها، ومل يفرق بينهما وبني األريلبية املسلمة من حيث املبدأنخت
 يةسالماإلالديانة اإليزيدية )فرقة من الفرق  دكانت احلكومة العثمانية تع

، لذل  نررت إليهم يةسالماإلالضالة(، وتطبق حبق أبناء اإليزيدية أحكام الشريعة 
قديم اخلدمة للدولة العثمانية املسلمني، وحاولت إجبارهم على ت إىلكنررتها 

لاليزيديني بداًل من حانم حال املسلمني، نذا كانت ترفض قبول البدل النقدك 
أهل  ريري املسلمنيون أخذه من اخلدمة يف ااي ، وهو البدل الذك كانوا جيوز

 . (2)الذمة

ني، وملا تألفت احلكومة امللكية العراقية ال  ورثت احلكم يف العراق من العثماني
( من قانونها 13نهجت نهجًا آخر إزاء األقليات ريري املسلمة يف العراق، فنصت املادة )

دين الدولة الر ي، وحرية القيام بشعائره املألوفة  سالماإلاألساسي على ما يلي: "
يف العراق على اختالع مذاهبه حمامة المتس، وتضمن اميع ساك  البالد حرية 

القيام بشعائر العبادة، وفقًا لعاداتهم، ما مل تكن خملة  االعتقاد التامة، وحرية
 .(3)باألمن والنرام، وما مل تناِع اآلداب العامة"

ولية احلكومة العراقية على ضرورة ادة من الدستور العراقي تمحكد مسمحهذه امل
 ة. كما أنها نفت عن اإليزيدية صف(4)احاام بقية األديان ريري املسلمة يف الدولة

                                                 

 .43-42  صالمصدر نف،  (1)

(  1984علد الرزاق الح،مي  اليزيديون في حاتر م وماتيهم  )بغداد: (2)
 .129ص

 .129المصدر نف،   ص (3)

(  2003ة تقاوم نوائى الزمن  )أربي : كاظم حليى  اإليزيدية ديانة قديم (4)
 .97ص
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ن  قوسهم الدينية ال تعّد خملة بأمن الدولة ونرامها، وال منافية لآلداب ، ألسالماإل
 .(1)العامة

                                                 

 .129علد الرزاق الح،مي  المصدر ال،ابق  ص (5)
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 1925ا اعيل جول ب  سنة 
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ون محمارسة بعض الشن حت احلكومة العراقية لألقليات الدينية  ومن جانب آخر
 ون ااماعة.اإلدارية الدينية اخلاصة بشمح

السلطة ويتضح هذا من مواد الباب اخلامس من القانون األساسي املختص ب
وحماكم  ،حماكم مدنية :إىل( احملاكم القضائية 69املادة )فقد قّسمت القضائية. 

وجمالس  ،حماكم شرعية :إىل( قسمت احملاكم الدينية 75ن املادة )أخصوصية. و
( من القانون 79روحانية  ائفية. وكانت مهام اجملالس الروحانية نوجب املادة )

 التالية: األساسي العراقي النرر يف األمور
 ،والنفقة ،والتفرقة ،والطالق ،والصداق ،النرر يف األمور املتعلقة بالنكاح -1

األمور  عداوتصديق الوصايات ما مل تكن مصدقة من كاتب عدل  ،والزوجية
الداخلة ضمن اختصاص احملاكم املدنية يف ما خيص أفراد األقليات الدينية عدا 

 األجانب منهم.
د األحوال الشخصية املتعلقة بأفراد األقليات الدينية يف ريري  ل  من موا -2 

 .(1)عند موافقة املقايضني
ومن هذا املنطلق أوصت اإلدارة يف املوصل بإمكانية تكوين اجمللس الروحاني 

، كما هو حال بقية األديان، ولكن 1928للجماعة الدينية اإليزيدية ابتداًء من عام 
، أخرىنت تبغي وراء تشكيل هذا اجمللس دوافع إن احلكومة العراقية كاففيما يبدو 

 مارةاإلتل  الفاة بني عائلتني من بيت  صراعًا كان حيتدم يف نأخاصة إ ا علمنا 
وال  أضرت  مارةاإلاإليزيدية )عائلة حسني ب  وعائلة سعيد ب ( على مركز 

ون اإليزيدية عامة يف تل  احلقبة مما سبب خلق مشاكل ومتاعب كثريًا بشمح
وبيت  شنطالحكومة أيضا، فضاًل عن اشتداد الصراع بني العشائر اإليزيدية يف لل

 .(2)عمومًا مارةاإل
املندوب السامي الربيطاني يف  إىلقّدم عدد من اإليزيديني العديد من العرائض 

جملس عصبة األمم مباشرة احتجوا فيها  إىل أخرى، ثم رفعوا عرائض 1931عام 
هم سعيد أمريب رون بها، وعدم ارتياحهم وقناعتهمعلى صعوبة الرروع ال  مي

                                                 

 .43  صالمصدر ال،ابقمحمود شيخ سين ح،و الريكاني   (1)

محمود شيخ سين . 102-99كاظم حليى  المصدر ال،ابق  ص للمزيد يمظر: (2)
 .46-43  ص المصدر ال،ابقح،و الريكاني  
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ب ، وخاصة تالعبه بالعائدات ال  يتم مجعها، وحياته اخلاصة ال  تشوبها بعض 
احلكومة  شكلتالشوائب. وبتوصية من انة االنتدابات عن  ريق املندوب السامي، 

ء املوصل للنرر يف لوا ولني يف اإلدارة احملليةممحلفة من عدد من املسمحانة العراقية 
حتى يتسنى لتل  اللجنة اقااح سن قوانني تتالءم مع  يف أحوال االيزيديني

 بيعة  قوسهم الدينية وعاداتهم االجتماعية، وعالقاتهم بشيوخهم. لكن 
أحجمت عن التدخل يف القضايا الداخلية  األمراحلكومة العراقية يف نهاية 

يزيدية، وحذرت ااميع بأنها لن تسمح اإل مارةاإللاليزيديني وخاصة فيما يتعلق ب
 .(1)باستغالل هذه املسألة واإلخالل باألمن

 
 

 

 

                                                 

 1939-1920قادر مصطف  االسحاقي  العراق وعصلة األممعامر سلطان  (1)
سياسية  رسالة ماج،تير هير ممشورة مقدمة إل  م لس  –دراسة تارينية 

 .86  ص2000 -كلية التربية في جامعة الموص 
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 قائمة المصادر والمراجم
 
 

 الرسائ  ال امعية: 

-1908إبراهيم خلييل امحيد، واليية املوصيل دراسية يف تطوراتهيا السياسيية          .1
جامعة يف  اآلدابجملس كلية  إىلريري منشورة مقدمة رسالة ماجستري  ،1922

 .1975 -بغداد

ارشد محد حمو، الكورد االيزيديون يف كتب الرحالة الربيطانيني مين مطليع    .2
القرن التاسع عشر اىل نهاية احلرب العاملية االوىل، رسالة ماجسا ريري منشيورة  

 .2009 -مقدمة اىل جملس كلية االداب/ جامعة دهوك 

راسية سياسيية، اداريية،    حسن ويس يعقوب املوىل، سنجار يف العهد العثمياني د    .3
، رسيالة ماجسيتري رييري منشيورة مقدمية اىل جمليس       1918 -1834اقتصادية 

  .2000 –كلية االداب / جامعة املوصل 

سييعدك عثمييان حسييني، كوردسييتان اانوبييية وإيالتييا بغييداد واملوصييل،         .4
ه ريري منشيورة مقدمية اىل جمليس كليية االداب جامعية صيالح       اا روحة دكتور

 .2001 -الدين

-1920امر سييلطان قييادر مصييطفى االسيحاقي، العييراق وعصييبة األمييم عي   .5
سياسية، رسالة ماجسيتري رييري منشيورة مقدمية إىل      –دراسة تارخيية  1939

 .2000 -جملس كلية الابية يف جامعة املوصل

عدنان زيان فرحان ، الكيورد االيزييديون يف كوردسيتان اانوبيية رسيالة        .6
 .2002امعة صالح الدين داب جماجستري ريري منشورة كلية اآل
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 (.2008واليوم، تقديم، عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(، )دهوك، 
رجائي فايد، حتوالت الشخصية الكوردية حنيو احلداثية دراسية ميدانيية،      -6

 (.2008، مراجعة وتقديم، عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(، )دهوك
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بيا جي. المربت، الواليات املتحيدة والكيورد دراسية حياالت عين تعهيدات        -7
الواليات املتحدة، تقديم ومراجعة، عبدالفتاح علي البوتياني )اليدكتور(،   
ترمجييه عيين االنكليزييية، مركييز الدراسييات الكوردييية وحفييظ الوثييائق /   

 (.  2008جامعة دهوك، )دهوك، 
شاه ئيسماعيل صنةفةوى و دامةزرانندنا   ش ىدكتور ئةمري حوسَين خوجن -8

ش وةرطَيرانننا ذ زمننانَى فارسننى: نننزار ئننةيو  طننو      دةولننةتا صننةفةوىش  
 .2008 –ضاثخانا زانكويا دهؤك 

-1991وهرام باوسيان ، سياسة تركيا جتاه كوردستان العراق وامريكيا   -9
لي، مطبعة:  جامعة دهيوك  طوترمجه عن الفارسية: نزار ايوب ، 2003

– 2008. 
علي اازيرك، دور االنتلجنسيا الكردية يف احلياة السياسية ]املثقفون  _10

 .2008-الكرد يف سوريا امنو جًا[، مطبعة: جامعة دهمحك
 .2008-أديب معّوض، االكراد يف ل بنان وسوريا، مطبعة جامعة دهوك -11
دلشيياد نعمييان فرحييان، معانيياة الكييورد االيزيييديني يف ظييل احلكمحمييات      -12

، دراسييية يف خطيييط ووسيييائل ترحييييل وتهجيييري  2003-1921اقيييية العر
 وتعريب االيزيديني.

د طةل هندةك دةقنَين  –رَيزمانا كورديا كورماجنى ش ويلةر م. ساكستون -13
ش وةرطَيران ذ ئينطليز : فاخر عمر حممندش ضناثخانا: زانكوينا    -خواندنَى
 .2008 –دهؤك 

عليى احلركية التحرريية     1955أثر حلف بغيداد  ،  شريزاد زكريا حممد -14 
 2009 –القومية الكوردية، مطبعة جامعة دهوك 

 No in the Kurdishامليجر نوئيل، مالحرة يف الوضيعية الكورديية،    -15

Situation    تقييديم: أ. د. عبييدالفتاح علييي البوتيياني، مطبعيية جامعيية ،
 .2009دهوك، دهوك 

م، وقائيدهم  جان برتولينو )صحفي فرنسي( الكورد: ميو نهم، تيارخيه   -16
املوعود الذك متناه الشاعر امحدى خياني، اعيداد وتقيديم مجييل حمميد      
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مصييطفى )لييواء عسييكرك متقاعييد(  الطبعيية الثانييية، مطبعيية جامعيية     
 ( .2009دهوك، )دهوك، 

شؤرشننننا كنننوردَين توركيننننا و كاريطننننةريا وَى ل سننننةر  كننناوة بننننةياتش   -17
ران ذ زمننانَى وةرطَينن(ش 1932-1908ثةيوةنننديَين دةر ننة يننَين ئريانننَى)  

 .2009فارسى : موسةدةق تؤ ىش ضاثخانا زانكويا دهؤكش دهؤك 
الدكتور زرار صديق توفييق، كليية اآلداب جامعية دهيوك، كردسيتان يف       -18

م(، مطبعيية جامعيية دهييوك،  1411-814/1337-737العهييد ااالئييرك )
 .2009دهوك 

املييدن التحييالف الييدميقرا ي الكييوردك يف سييوريا، محليية تعريييب ا يياء    -19
سييوريا، مطبعية جامعيية دهيوك، دهييوك   -والقيرى الكوردييية يف كوردسيتان  

2009. 
سييوريا  –علييي صيياحل مريانييي، احلييياة احلزبييية السييرية يف كوردسييتان     -20

رصييد وثييائقي ملسييرية اكثيير ميين قييرن ميين تطييور الييوعي    1898-2008
سياسية، -القومي يف اازء اانوب الغربي من كوردستان، دراسة تارخيية

م ومراجعة : أ.د. عبدالفتاح علي حييى البوتياني، مطبعية جامعية    تقدي
 .2009دهوك، دهوك 

الدكتور عدنان زيان فرحان، قادر سليم مشو، دراسات يف تاريخ الكيورد   -21
 .2009 -االيزيديني، مطبعة جامعة دهوك، دهوك 

عبييدالرمحن املييزورك، ترمجييه اىل االنكليزييية د. فاضييل خديييده، تيياج     -22
 الشيييخ عييدك بيين مسييافر الكييوردك انكييارك، مطبعيية جامعيية     العييارفني

 .2009 -دهوك، دهوك 
اليييدكتور عبيييداهلل ريفيييور، التشيييكيالت االداريييية يف ريربيييي كردسيييتان،    -23

 .2009تشريعات، قرارات، قوانني، مطبعة جامعة دهوك، دهوك 
ضنناثخانا زانكؤيننا  –مننةمحوود يووسننفىش شننعر: ئننة  هنننةك ئنناهَى د   -24

 .2009 –هؤك دهؤكَىش د
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 –ذ بةرهة كرنا نعمنةا  نيَيلنىش جةطةرثنةل و هنندةك هنؤزانَين وى       -25
 .2009 –ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَىش دهؤك 

ننا َين   –ئانَى مارى شيملش وةرطَينراان ذ فارسنى: مةسنعود خالند طنو        -26
 .2009 –ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَىش دهؤك  –ئيسالمىش  ةكؤلني 

 
 

 نشرة شهرية تصدر باللغتني الكوردية والعربية. ثانيا" / خمتارات،
(، 1رالف بياع، حيدود اليدم: الطرييق اىل شيرق اوسيط افضيل، العيدد )        -1

  2007شباط 
)اليييدكتور(، السيييبيل اعيييل العيييراق خييييارًا  عبيييدالفتاح عليييي البوتييياني -2

 2007(، آ ار2اسااتيجيًا للكورد، العدد )
يم كوردسييتان: السيييد مسييعود   لقيياء فضييائية العربييية مييع رئيييس اقليي      -3

(، 3البيييارزاني، تقيييديم عبيييدالفتاح عليييي البوتييياني )اليييدكتور(، العيييدد) 
 .2007نيسان

 . 2007(، آيار4نزار ايوب حسن، الكورد يف اقليم خراسان، العدد ) -4
الفيلد مارشال هيلموت فون كارل مولتكه، الكورد وكوردسيتان يف رسيائل    -5

 . 2007(، حزيران5ل مولتكه، العدد )الفيلد مارشال هيلموت فون كار
حلقة نقياش: كركيوك بيني احليق الكيوردك والتهدييد الاكيي واالعيااض          -6

 . 2007( آيلول 6العربي، العدد )
العراق: بني الدائرة الو نيية واليدائرة القوميية    -حلقة نقاش: كوردستان -7

تشيرين   (،7يف سياق املتغريات على الساحات الدولية واالقليمية، العيدد ) 
 .2007االول 

شاكر النابلسيي )اليدكتور(، ضيعف التييار اليدميقرا ي يف العيامل العربيي،         -8
 .2007(، تشرين الثاني8العدد )
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كفاح حممود كريم، شنكال )سنجار( دراسة عين سياسية التعرييب، العيدد      -9
 . 2007(، كانون االول 9)
اء احلقيييوق ا اعييييل بشيييكجي )اليييدكتور(، سياسييية الدولييية الاكيييية از -10

القوميية للشييعب الكيوردك ميين خيالل رسييالته ااوابيية ملنرميية " وقييف     
، تقييديم عبييدالفتاح علييي   21/5/1991التعييبري احليير " االمريكييية يف   

 . 2007(، كانون الثاني 10البوتاني )الدكتور( العدد )
حممد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(، ما ا جيرى لكوردسيتان احلميراء؟،     -11

 .2008(، شباط 11اح علي البوتاني )الدكتور(، العدد )تقديم عبدالفت
( ئنادار  12رؤمنان ضنية ش ذمنارة )   حممد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(،  -12

2008. 
بنةر   زماننةكى ينةكبوويى  نةش     حممد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(،  -13

 ةطوهاسنت ذ ئةلفابَى يا التيين بو عةرةبى شنظان قاسنم حسننش ذمنارة     
 . 2008دووَى  ( كانوينا13)
فرح وجيه كوثراني، لقمان ابراهيم حمو، ااالية الكوردية يف ل بنيان،   -14

 .2008( آيار 14ترمجه عن االنكليزية فاخر عمر حممد، العدد )
خليننل مسننتةفا ئةتروشننىش راؤذنامننةيا )راؤذ كردسننتان( وبزا ننا كننةما    -15

   .2008( خزيرانا 15" ةكولينةكا بةلطةنامةيى"ش ذمارة )
مارتن  ان برو نسنش الكنورد واالسنالمش تر نة عنن االنكليزينة فناخر        -16

 .2008( أيلول 16عمر حممدش نزار ايو  طو ش العدد )
خليل مستةفا ئةتروشىش راؤذنامةيا )ذيانةوة( ودوو هةلويسنتَين ذَينك    -17

-1924جننودا ذ شننَيمح مننةمحودَى بننةرزجنى وشننَيمح سننةعيدَى ثننريان )    
 .  2008( ضريا ئَيكَى 17ةلطةنامةيىش ذمارة )(  ةكولينةكا ب1926

(ش ضريا دووَى 18زير ان ئةمني ماييش مةذى شويشنت و تريورش ذمار ) -18
– 2008. 
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)الدكتور(ش كوردَين ئَيزدىش وةرطَينران ذ زمنانَى عنةرةبى     معوضأديب  -19
 .2008( كانينا ئَيكَى 19بؤ كورد  داود مراد خةتار ش ذمارة )

( كانيننا دووَى  20ىش تارخينا كنورد و كوردسنتانَىش ذمنارة )    اومسان صرب -20
2009. 

جنننةبار قنننادر غفنننور )الننندكتور(ش لنننة بةلمطةنامنننة و دةكيومَينتنننةكانى  -21
( شنوات  21ذمنارة )  -ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرش -شؤرشى ئةيلول

2009. 
 بني املمكن واملستحيل. 1975زير ان امنيش تعديل اتفاقية اجلزائر  -22
أ. د. عبييدالفتاح علييي البوتيياني )تقييديم واعييداد(، صييوت كردسييتان        -23

( آب 1جريييدة احلييزب الييدميقرا ي الكردسييتاني، منطيية بغييداد، العييدد )
1962. 

ث. د. عبدالفتاح علي بوتانيش موصنلش بناذَيرَى جنوطرافى و ديرؤكينَى      -24
 كورد و عةرةبانة.

د رويَى طةنندةليَى   ث. د. عبدالفتاح علي بوتانىش رؤذنامة انيا كورد  -25
و ستةمَى داش سنةربؤرا ينا )كوردسنتان( دطنةل دةسنيةالتداريا حةميند        

1898-1902. 
 

 امللفات الوثائقية:الكتب وثالثَا / 
العراقيييية، مديريييية الشيييمحون -وزارة الداخليييية / مديريييية االمييين العامييية -1

السياسييية / الشييعبة الثالثيية، دراسيية عيين تركيييا وموقفهييا ميين املسييألة      
 .1977، أيلول الكردية

 -1964آ ار  14بدايات االتصاالت بني الثورة الكردية واالدارة األمريكية  -2
مين خييالل عييدد مين وثييائق وزارة اخلارجييية    1965تشيرين الثيياني   26

 االمريكية، تقديم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(.
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سوريا خالل عهد الرئيس حافظ االسد،  -القضية الكوردية يف كوردستان  -3
 .2000حزيران  10-1970تشرين الثاني  16

سوريا، خالل عهد الرئيس بشار االسد،  –القضية الكوردية يف كوردستان  -4
 .2008كانون األول  30 – 2000متوز  10

 
 

 الندوات وحلقات النقاش:
 أوالًً/ الندوات: 

)الكاتيب واحملليل السياسيي     كوردستان واالشكالية العراقيية، رجيايى فاييد    -1
 (.2007)آ ار املصرك(،

)الكاتييب شنننطا خييالل نصييف قييرن ميين التعريييب، كفيياح حممييود   شنننطال -2
 (.2007واحمللل السياسي(، )آب

 دؤزا كوردى لن توركيا )هةولدانةك بؤ ديتنةكنة ننو(ش جبنار قنادر غفنور      -3
 (.2007الثانياملختص بتاريمح تركيا املعاصر(ش )تشرين  -)الدكتور

دةور و بنةرش كناروان ئناكرةيى )نظيسنةر و     دؤزا كوردستانَى و دةولنةتني   -4
 (.2007الثانيرةوشةنبَيرش وريظةبةرى سةتةاليتا كوردستان(ش )تشرين 

 
 ثانياًً/ حلقات النقاش:

 (.2007القومية الكوردية بني ثالم قوميات تعاي  ام صراع )آ ار -1 
كركيييوك بيييني احليييق الكيييوردك واالعيييااض العربيييي والتهدييييد الاكيييي     -2

 (.2007)نيسان
العييراق: بييني الييدائرة الو نييية والييدائرة القومييية يف سييياق     -كوردسييتان -3

(، تشييرين االول 7املييتغريات علييى السيياحات الدولييية واالقليمييية، العييدد ) 
2007 . 
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