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Abstract
The Nestorian clans lived and lived on an egne footing with their neighboring Kurdish tribes in
the embrae of the ottoman empire and also the Islamic world and the Christian were obedient and
oppressed and often lived in the arms However in later stages1914, and tradition of the neigh boring
kurds they are a bit on fighting, and the works of voadsetor the convicted parties(Kurdish and
Nestorians).
Key words: Tribes, Nostorian, Rise, Relation, Kurds.
الملخص
سكنت العشائر النسطورية وعاشت على قدم المساواة مع القبائل الكردية المجاورة لها في أحضان اإلمبراطورية العثمانية وأيضا

منزوعي السالح ،إالّ إنهم وفي مراحل الحقة وتقليدا لألكراد
العالم اإلسالمي ،وكان هؤالء المسيحيين مطيعين وغالبا ما عاشوا
ّ
المجاورين لهم بدأوا يتعودون على القتال ،وقد إنعزل النساطرة في حياتهم عن العالم ،وسكنوا جبال حكاري وتلك المحيطة بها أو القريبة
منها ،بفضل سكانها المسيحيين والذين اختفى وجود أو كاد أن يختفي منذ عام  ،1914فسكان هذه المناطق اليوم أغلبيتهم من األكراد.
عدها أرضا مجهولة ،برغم إختفاء حضور سكانها األصليين فقد بقى فيها كل من الطرفين
وعلى الرغم من أن منطقة حكاري ال يجوز ّ
المتنافسين(الكردي ،والنسطوري).
المقدمة

استوطنت جماهير النساطرة المعروفين بالعشيرت جبال حكاري الشاهقة ذات الوديان المرعبة ,والطرق والمسالك في تلك الجبال

عصية بسبب ما يتخللها من أكوام الحجارة والصخور التي جرفتها السيول ،وفي تلك المناطق الموحشة انتشرت جماعات من اللصوص
ّ
اتخذت قطاع الطرق على المسافرين مهنة أساسية لها ،ولهذا كان اآلمن ناد ار والطمأنينة شبه معدومة .وفي تلك المناطق عاش
النساطرة جنبا إلى جنب مع جيرانهم األكراد ،ولم يكونوا خاضعين للخدمة العسكرية اإلجبارية في الجيش العثماني ،كما إن ُجباة

الضرائب في اإلمبراطورية العثمانية كانوا غير قادرين على التغلغل في المناطق التي كانت تسكنها جماهير النساطرة العشيرت,

وجماهير النساطرة التي رغبت اإلبتعاد عن تلك الجبال الشماء ،ولم تتمتع حياة العشائر الشطورية بما يشبه اإلستقالل ،ولذا تميزت
حياتها بنوع من الخنوع وال ّذل وعرفت بالرايا ،واعتمدت حياة هذه الجماهير على الزراعة والفالحة ،كما ومارست عشائر العشيرت نوعا

من الوصاية والحماية لعشائر الرايا عندما تكون مهددة بالغزو أو حمالت النهب ،وفي مقابل ذلك كانت عشائر الرايا تضمن لعشائر

العشي رت فرصة الحصول على بعض الخدمات الحياتية المهمة ،كالسماح لقطعان الماشية الخاصة بالعشيرت بالرعي في مراعي األكراد

الذين كانوا يحتمون بظلّهم ،وبلغ مجموع العشائر النسطورية من النوعين(العشيرت والرايا) ,بحدود مائة ألف نسمة ،وأبرز هذه

العشائر(تياري العليا والسفلى ،وتخوما ،وجيلو ،وباز وديز) ,وقسمت طبقات مجتمع هذه العشائر على(الرعاة ،والمزارعين ،والطبقة
الحاكمة أو المتنفذة),
يتناول البحث العشائر النسطورية بشكل عام ،فضال عن الحديث عن الجبليين المسيحيين سكان حكاري بشكل خاص ،إذ أن
عدها أرضا مجهولة ،برغم إختفاء حضور سكانها األصليين ،فالطرفين المتنافسين(الكردي
منطقة حكاري المسيحية قديما ،اليجوز ّ
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والنسطوري) ،ظلّوا ولمدة قاربت على القرن من الزمن يحاولون ومن خالل البراهين والشهادات المؤكدة إثبات أنهم أبناء سكان هذه
المناطق األصليون ،وبإمكانهم العيش فيها وفي جميع األوقات.

ونظ ار للغيات التام للتوثيق اإلداري الرسمي ،فقد اعتمدنا على المرحلة التأريخية( )1914-1850موضوع البحث في كون أن

النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبفضل التحسن الكبير الحاصل في وسائل النقل وسهولة اإلنتقال بالنسبة إلى السفر البحري،
كان قد شهد وصول الرحالة والمبشرين إلى مناطق سكن النساطرة.
أوال :موطن العشائر النسطورية

واجهت عملية تحديد موقع واماكن التي سكنها النساطرة مشكلة حقيقية ،وحتى نهاية القرن التاسع عشر ،إذ إن أغلب المعلومات

والخرائط التي أعتمدها الرحالة والمؤلفون كانت غير وافية وغير دقيقة ،السيما مشكلة تأشير أسماء تلك المواقع واألماكن ،بسبب

اختالف وتعدد اللغات التي تق أر بها هذه األسماء كالتركية والكردية والعربية والفارسية ،فضال عن لغة السورث الخاصة بالنساطرة(،)1

وعاشت جماهير النساطرة مآسي القرن العشرين في مناطق كانت تقع ضمن أراضي هي اليوم داخل حدود تركيا وايران الحالية(.)2

إن قلب بالد (وطن) النساطرة يتكون من األراضي التي سكنتها ست من العشائر المستقلة ،من بينها عشيرتا(تياري وجيلو) ,التي

انقسمت إلى فرعين ،ويرأس كل عشيرة من تلك العشائر أو فرع من عشيرة رئيس يسمى (ملك)( .)2وجميع تلك العشائر هي تحت سلطة

البطريرك ،وهنا ال نعني به الناحية الدينية فقط بل أيضا السلطة المدنية والسياسية ،والبطريرك يقيم عادة في قرية قوجانيس ،التي يتجه
موقعها نحو الشرق ،وهي القلب النابض للعشائر النسطورية والهدف الذي يقصده الزوار والغرباء ،وتقع على ارتفاع ألف متر على قمة

جبل مطلة على كل ما حولها من الحقول الزراعية واألشجار الكثيفة ،وعلى الجانبين يجري نهران صغيران يصبان في نهر الزاب
الكبير ،وموقع قوجانيس كان بعيدا ومنعزال عن مناطق سكن العشائر ،إذ أن المسافة الفاصلة بينهما تتجاوز العشرين كيلومتر(.)2
والبطريرك الذي تحدثنا عنه في أعاله ،هو الرئيس األعلى لكنيسة المشرق(الكنيسة النسطورية) الرسولية ،ويمثل الحلقة األخيرة في
سلسلة البطاركة الطويلة ,والتي بدايتها كانت بمار توما الرسول ،وتمتعت هذه الكنيسة بتأريخ حافل يمتد عبر عشرين قرنا ويحتوي على
صفحات مشرقة وأخرى مظلمة ولمراحل تأريخية متباينة(.)3

ويخترق نهر الزاب الكبير أراضي العشائر النسطورية باستثناء منطقة عشيرة تياري ،التي أصبحت هي الوحيدة الواقعة أراضيها
بأجمعها على الضفة اليمنى من هذا النهر ،وتشكل هذه األراضي رقعة جغرافية هي على شكل شريط مستطيل يمتد مسافة

(80كيلومترا) ،واتجاهه شرقي غربي وما ار عبر كتل جبل سات داغ ووصوال إلى ذرى القمم المسيطرة على أشيثا في الغرب( ،)4وعرض
عدة روافد
هذا الشريط اليتجاوز في حده األكبر (20كيلومترا) ،فيما عدا منطقتي أراضي تياري العليا وتياري السفلى ,التي تجري عبرها ّ
وأنهار صغيرة في الجهة اليمنى من نهر الزاب الكبير ،وتكون منطقة سكن كل عشيرة نسطورية مكونة من جزء من و ٍاد ومن حوض
مجرى رافد صغير يصب في نهر الزاب الكبير ،وهكذا روافده غالبا ما تكون مصباتها في مختنقات أو مضايق عاصية وغير مأهولة
بالسكان ،وهكذا كانت مواطن النساطرة وديان بين جبال أو سفوح يصعب الوصول اليها محاطة بمجار مائية تشكل حدودا طبيعية

وعاش النساطرة في المالجئ اآلمنه منعزلين عن العالم الخارجي(.)5

( )1السورث هي اللغة التي تحدث بها النساطرة سواء كانوا أولئك الذين سكنوا الجبال أو السهول القريبة من تلك الجبال ،كما أنها اللغةة التةي تكلةم بهةا أيضةا ً اليهةود
الذين عاشوا بأعداد كبيرة في منطقة كردسةتان ،هةذا باسةتثناء المسةيحيين الكلةدان الةذين عاشةوا فةي مدينةة الموصةل وغيرهةا مةن المةدن الكبيةرة أي المسةتعربين
حديثي العهد ،ومما يجدر ذكره هنا هو أن المستعربين حديثي العهد سموا السورث بـ(فليحي) ،أي لغة الفالحين القرويين للمزيد ينظر:
William.M. Ramsay, Impressions of Turkey during twelve years wanderings, London, 1897,Vol. 6,p. 296.
( )0ميشيل شفاليية ،المسيحيون في حكاري وكردستان الشمالية(الكلدان والسريان واآلشوريون واألرمن) ،ترجمة نافع توسا ،مراجعةة وتقةديم األب د .يوسةف تومةا
مرقص ،بغداد ،شركة األطلس للطباعة المحدودة ،0212 ،ص.66
0
) ( ديفيد رايلي ،الطريق الوعر عبر الزاب ،نقله إلى العربية محمد رازق ،بيروت ،مطبعة رسائل العلم ،1978،ص.56
3
) ( ميشيل شفاليية ،المصدر السابق ،ص.67
4
) ( مصطفى أحمد السباعي ،الصالت بين المنصرين السفراء والقناصل والمترجمين،اإلسكندرية ،1980،ص.84
5
) ( ميشيل شفاليية ،المصدر السابق ،ص.68
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والى الغرب من الحدود التركية الفارسية يظهر وبشكل مباشر الخط الفاصل بين مناطق األرمن والنساطرة ،والتغيرات بين هذين
الشعبين ظهرت بوضوح وبصورة استثنائية ومكونة من وح دات من الجغرافية الطبيعية ،فللنساطرة الجبال العالية ذات المضايق العاصية
حيث تنبسط المراعي التي ترعى فيها مواشيهم ،أما األرمن فلهم الهضبة المرتفعة ذات الطبيعة المالئمة للزراعة ،وتتجزء تلك الهضبة

بسالسل الجبال( .)1والخالف الواضح بين الشعبين أدهش العديد من الرحالة ( ,)2وهذا االختالف يتمثل في التقاء نهر الزاب الكبير من
جهة الشمال بنهر (ناحل) ،ثم حوض(الباغ),وبعد ذلك تأتي القرى النسطورية في الموقع بعد القرى األرمنية ,وهنا سيالحظ االختالف

في طريقة بناء البيوت(.)3

وبالرجوع الى العشائر النسطورية الست (تياري العليا والسفلى ,وتخوما ،وجيلو ،وياز ،وديز) ,نجد أن عشبرة تياري هي العشيرة

الوحيدة التي عاشت في موطن موقعه مغاير لموطن وعيش العشائر األخرى ,إذ يقع موطن عشيرة تياري على الضفة اليمنى من نهر

الزاب الكبير ،ومجموع أبناء هذه العشيرة يمثل لوحدة حوالي نصف المجموع الكلي لمجموع أبناء العشائر الباقية كله أو أكثر( .)4وتنقسم
هذه العشيرة إلى فرعين لكنهما غير متكافئين باألهمية وغير متساويين بالعدد ،فالفرع األول والذي يعرف (تياري العليا) ،يختلف عن
الفرع اآلخر الذي يعرف (تياري السفلى) ،واألخير عدديا هو ضعف األول ،وال اتصال بين أراضي الفرعين إالّ عن طريق مضيق يمر

خالله نهر الزاب الكبير( . )5وتشغل عشيرة تياري السفلى الجزء الجنوبي من حكاري التركية ،وهذا الجزء وقبل كل شيء ال يقع على

الضفة اليمنى من الزاب الكبير ،وكان يضم في بدايات القرن العشرين بحدود ( 25قرية) ,مقسمة إلى خمسة قطاعات تقع في أسفل

نهر(مياب عيزاني  ،)Miyab Izaniوالذي يسمى في الوقت الحالي باسم (سيفي كاسراني  ,)Seri Kasraanعلى الحدود التركية
اإليرانية ،وهو يجري في الجهة اليمنى من الزاب الكبير وباتجاه يقارب أن يكون شرقيا غربيا( .)6وأكبر القرى التي تعود لعشيرة تياري
السفلى هي القرية الكبرى (أشيثا) ،والتي يطلق عليها بالتركية اسم (آسوتا  ،)Asutaوهذه التسمية تعني بلغة النساطرة لغة السورث,

وتعني (الركام الجوفي)( .)7وتعد أشيثا تقليديا قلعة األرثدوكسية النسطورية( .)8ويبلغ عدد نفوس تياري السفلى بحدود (15ألف) نسمة،
منهم بحدود ( 2300نسمة) يعودون إلى جماعة الرايا ،آخذين بنظر اإلعتبار أن هذه األرقام ليست أرقام دقيقة تماما ,وانما هي
تخمينات لمشاهدات اغلب الرحالة والمبشرون الذين زاروا ووصلوا إلى هذه المناطق ،والذين وضعوا معدال يتراوح بين ستة أو سبعة
أشخاص للعائلة الواحدة(.)9

ويحدد موطن سكن عشيرة تياري العليا وحدها بحدود ( 15قرية) ،جميعها تقع في أعماق وديان تقع على الضفة اليمنى من نهر

الزاب الكبير ،وامتداد مواقعها يكون من شمال ليزان إلى زو اروا الواقعة إلى األسفل من جوالميرك بقليل ،وترتبط تلك القرى بقرى أخرى
تعود لجماعات الرايا الساكنين في مواطن عشيرة والطو على الضفة اليسرى ،وملك تياري العليا يقيم في منطقة تقع أسفل أراضي عشيرة

تخوما على نهر الزاب الكبير قرب مزار (مار ساوا)الشهير(.)10

وسكنت عشيرة تخوما في األراضي الواقعة على الضفة اليسرى من الزاب الكبير ،وصعودا مع مجراه نحو منطقة (سالباكا

 )Slabacieالمفصولة عن ذلك الموقع بمضيق ضيق جدا من جهة وعن وادي (هان ديريزي  ،)Han Deeryaziالنازل من جنوب
1

) ( يوسف نسيم سوريا ،محاضرات في المسيحية ،روما(الفاتيكان) ،مجلة الراهبات ،العدد( ،1983،)8ص.38
0
) ( من هؤال ء الرحالة ،البريطاني اليارد ،واألمريكي داريل فورد ،والفرنسي جاك وكنر ،وغيرهم .للمزيةد ينظةر :محمةود سةالمه ،رحةالت الشةرق األوسة دراسةة
إجتماعية وإقتصادية مقارنة ،القاهرة ،دار رومل للنشر ،1985 ،ص.153
3
) ( إدورد ايفري ،اآلشوريون الذين في الشرق ،تقديم اي .جي .اربيري ،ترجمة شارل سميع دبلن ،1969،ص.423
4
) ( سي .جي .ادموندز ،كرد وترك وعرب ،سياسية ورحةالت وبحةوث عةن الشةمال الشةرقي مةن العةراق1905-1914م ترجمةة جةرجيس فةتح هللا ،بغةداد،1971،
ص.021
5
) ( المصدر نفسه ،ص.026
6
) ( دبليو اي .ويكرام وادكار.تي.اي ويكرام ،مهد البشرية(الحياة في شرق كردستان) ،ترجمة جرجيس فتح هللا ،أربيل ،0212،ص.127
7
( ) John joseph, Nestoerns in fluence on their relations, Princeton,1961,p. 68.
8
( ) Ibid,P.66.
9
) ( ديفيد رايلي ،المصدر السابق،ص113؛ دبليو.اي.ويكرام وادكار.تي.اي ويكرام ،المصدر السابق ،ص.191
10
( ) J. Wagner,Travels in Persia, Georgia and Kurdistan, Vol.3, London, 1856, p.116.
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غرب جبال جيلو من جهة أخرى ،وعلى امتداد تلك األراضي كانت تنتشر ست قرى بشكل متسلسل( ،)1ورئيس العشيرة (الملك) ,يقيم في

القرية الرئيسية من بين القرى الخمسة عشر وهي قرية (تخوما كوايا) ،والتي يسكنها بحدود األلفي نسمة( .)2ويقدر أفراد العشيرة بحدود(5

آالف نسمة) ,موزعين على هذه القرى(.)3

وتركز موطن عشيرة جيلو التي قد يكون أصل تسميتها راجع إلى اسم (جيلو  ,)Djeloأو(قيلو  ,)Ciloأو(جيليا زين Gelia

 ،)Sinوهما مشتقان من المصدر نفسه ،وهذه أسماء قمم جبلية مرتفعة تنافس قمة جبال (ريزقوه  ،)4()Rezekoتركز في وسط المنطقة
الواقعة على الجزء الجنوبي الشرقي من جبل جيلو ،ثم تتجه نحو الشرق حيث هناك فتحة تفصل ما بين جبل جيلو وجبل سات داغ من
جهة ،وأعالي روبارسين من جهة اخرى ،وتتصف هذه العشيرة بأنها العشيرة النسطورية األقل شموال بالوصف والحديث عنها األكثر

غموضا وغرابة ،وذلك بسبب أن الرحالين والمبشرين كانوا أقل ترددا على مواطن سكناها مقارنة بمواطن سكنا العشائر األخرى ،باعتبار
أنها مناطق شبه تامة اإلنعزال نظ ار لما يحيطها من مرتفعات شاهقة وبخاصة تجاه أراضي بالد فارس مقارنة بالجهات المواجهة

للموصل( ، )5فقد سميت جماهير النساطرة في مدينة الموصل بصورة عامة بـ(التيارين) ،وكذلك بالمقابل سميت الجماهير نفسها في مدينة
أورمية الفارسية بـ(الجيالويين)(.)6

وخالل القرن السابع عشر عاش في مدينة أورمية مطران اشتهر بكونه من عشيرة جيلو ،إذ عثر على نص تأريخي مكتوب

فيه(:أنه هناك رئيس أساقفة لجيلو وسالمس)( , )7وسكان تلك المنطقة كانوا يعيشون في فقر مدقع ،وهو ما تأكده كثرة هجرة السكان

للشحاذة(.)8

1

( ) John Joseph,Op.Cit,p.74.
2
( ) Morgan Phillips, A Journey Through Azerbeijan and Persian Kurdistan, London,1895,p.309.
3
( ) Ibid,P 311.
4
) ( كانت جبال طوروس بالنسبة إلى عشائر النساطرة ،وعلى مدى األجيال ملجأ ً منيعةا ً ألن قممهةا ترتفةع عةن مسةتوى سةطح البحةر بمقةدار(4222م) ،وهةذا الجةزء
من الجبال يُعد الجزء األعلى من جبال طوروس ،وعرفت القمة المسماة(ريزقو) ،والواقعة أحيانا ً ضمن جبال جيلةو بةـ(جيليازين) ،وهةذه القمةة هةي سةقف جبةال
نركيا أي أعلى قمة في ها باستثناء القمم البركانية في أرمينيا ،وبين أحضان هذه الجبال الشماء استقرت األراضي التي سكنتها العشةائر النسةطورية ،والتةي يمكةن
تشبيهها بالكعكة التي توضع على الرأس عند حمل بعض المواد ومحيطها يزيد على(1522كم) والجبال التي يحي بها مفصولة عنها عنةد حةوض بحيةرة وان
التةةي ارتفاعهةةا يبلةةغ بحةةدود(1642م) ،وعةةن سةةهول نهةةر دجلةةة الوسةةطى والتةةي ارتفاعهةةا بحةةدود (322م) عنةةد مدينةةة الموصةةل .والجةةدار الشةةاهق المحةةي بهةةذه
األراضي يتكون من سلسلتين جبليتين تغطيهما الثلوج أغلب أيام السةنة ،وتسةمى جبةال(جيلوداغ  )Gilodagوارتفاعهةا يصةل إلةى(4172م) ،وجبال(سةات داغ
 )Sat Dagوارتفاعها يصةل إلةى(3812م) علمةا ً أن تسةمية جبةال حكةاري هةي تسةمية حديثةة ،تةم اسةتعمالها فةي القةرن التاسةع عشةر ،وهةي فةي الواقةع تشةمل
جبةال(جيلو داغ)و(سةةات داغ) وامتةةدادتها الشةةرقية والغربيةةة نحةةو وادي الةةزاب الكبيةةر .للمزيةةد ينظةةرA.W.Burr, Anotes on the Kurdistan, :
London,1930,P.218-219.
5
) ( جورج حبيب ،بقايا دين قديم ،ط ،0دمشق ،دار مسناة للطباعة والنشر،1976،ص.93
6
) ( في أواس النصف الثاني من القرن الناسع عشر ،كانت جماهير المسيحيين السريان الجبليين القاطنين ربوع كردستان ،تعتنق العقيدة النسةطورية بشةكل أساسةي،
غير إنه وبعد انقضاء هذه المرحلة وباستثناء أولئك الةذين سةكنوا منةاطق أورميةه الفارسةية ،أخةذ هةذا الواقةع فةي التغييةر التنةازلي ،بسةبب الضةغ والتةأثير الةذين
أجبرا كل هذه الجماهير على التخلي عن موطن سكناهم األصلي ،وعدا ذلك فةأن قسةما ً كبيةراً مةن النسةاطرة أخةذ ينتمةي عقائةديا ً لإليمةان الكةاثوليكي .للمزيةد عةن
ذلك ينظرAsahel Grant, Life in Kurdistan, Vol.2, NewYork,1905, P.41. :
7
) ( إن منطقة اإلكتضاض السكاني لجماهير النساطرة ،هي بهيكلية معقدة فمن ناحية الشمال نجدها معزولة لوقوعها في قلب كردستان من جهة ومجرى نهةر الةزاب
الكبير من جهة ثانية ،وتبلغ مساحة هذه المنطقة بحدود( 1522كم) ،أمةا اقلةيم مةوطن العشةائر النسةطورية السةته المعروفة(العشةيرت) ،فيقةع ضةمن جبةال شةاهقة
العلّو ،وأغلب سكانه نسةاطرة وتحيطةه جبةال عاليةة خاصةة جزؤهةا المسمى(شةمدينان) الواقةع فةي الجةزء الجنةوبي الشةرقي مةن جبال(سةات داغ) وكمةا يشةمل
سهول كافار وباشقلعة واألحواض المرتفعةة والمنحةدرة نحةو بةالد فةارس وتحديةداً نحةو سالمس(سةالماس) والثنيةات الحدوديةة المعروفة(بيةه خيةر )Bieheir
والواقعة غربي سعرت وبوتان وفي اقليم راوندوز ،وعند المرور بمنطقة(البرواري) ووادي صبنا والزيبار ،نالحظ أن جميع هذه المنةاطق هةي ذات اكتضةاض
بقرى النساطرة المعروفين بالرايا ( ) Rayaوهم سةكان السةهول الةذين اليتبعةون نظةام العشةيرت فةي حيةاتهم اإلجتماعيةة .ومةن ميةزات سةكان هةذه القةرى أنهةم
تعودوا التعايش مع جماهير األكراد التي تسكن قرى قريبة من قراهم .وانتشرت قرى جماعات الرايا وامتدت نحو الناحية الشمالية حتةى وصةلت هضةبة أرمينيةا
وبالد القوقاز الروسية .للمزيةد ينظةر :ب.ج .كيةد ،النسةاطرة الشةرقيون مةراحلهم المبكةرة ،ترجمةة عزيةز صةقري ،بيةروت ،مركةز المفكةر العلمةي ،0221،ص
ص.135-133
8
) ( ان الهجرة األكثر شمولية هي تلك التي حصلت ألبناء عشيرة جيلةو وكانةت بسةبب الفقةر المةدقع الةذي يعيشةونه ،وذكةر أحةد الرحالةة أنةه وفةي عةام ،1852رآهةم
يجوبةون هضةاب آسةةيا الصةغرى(تركيا) وسةةهول سةورية ووصةةوالً إلةى فلسةةطين شةتا ًء ،وعملهةم ارتكةةز علةى حياكةةة السةالل وقبةةل حلةول فصةةل الصةيف رآهةةم
يعةةودون إلةةى ديةةارهم فةةي كردسةةتان إلنجةةاز نشةةاطهم الزراعي(الحصةةاد) وجمةةع الغ ةالل ،ومةةن ثةةم حراثةةة األرض وزراعتهةةا لموسةةم قةةادم ،وبسةةبب هةةذه الهجةةرة
الموسمية استطاع هؤالء المهاجرون تعلّم القليل من اللغات(التركية والعربية والفارسةية) ،فضةالً عةن ذلةك فةإن ارتبةاطهم الةديني بكنيسةتهم أصةبح أقةل ممةا هةو
لدى أبناء العشائر النسطورية األخرى وفي نهاية القر ن التاسع عشر كان أبناء عشيرة جيلةو يةذهبون للشةحاذة جماعةات جماعةات ،وكةان ذلةك عنةد حلةول فصةل
صةلون إلةى أوربةا ،والجماعةات األجةدر بالمالحظةة هنةا هةي تلةك المؤلفةة مةن
الخريف ،ووجهتم كانت بالد مابين النهرين وبالد فارس والقوقاز ،وأحيانةا ً كةانوا ي ِ
أشةةخاص يمثلةةون رجةةال ديةةن مةةزيفين والمركةةز الرئيسةةي لهةةذه الجماعةةات كةةان يُعةةرف (مةةار ازي  ،)Mar Ezeوهةةو مركةةز مطةةران جيلةةو حيةةث يقةةع المةةزار
الشهير(مار زيا  )Mar zaiaوبعض من هؤالء الجماعات يغادرون لهذه المهمة وهم متنكرين بز ّ
ي الكهنة وأحيانا ً كانوا يحملون رسةائل استشةهادية ووثائقيةة
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وكتب أحد المبشرين الذين وصلوا منطقة سكن عشيرة جيلو عند منتصف القرن التاسع عشر وهو المبشر بادجر ،قائال :أن
األراضي التي كانت موطنا لعشيرة جيلو التشمل فقط الوادي الذي يجري فيه نهر(رودبار سين) ,ذو المضيق الموحش باستثناء الجزء
السفلي المجاور ،بل أيضا األراضي التي يجري فيها رافدان أو ثالثة صغيرة وكلها تقع على الضفة اليمنى من هذا النهر ،وأكبر تلك

الروافد هو (باز) ,المركز الرئيسي لعشيرة باز ،والواقعة في حوض هذا الرافد ،وخاصة في الجهة العليا منه والتي تعرف بـ(جيلو

الكبرى)( .)1واتصفت تلك المناطق بكونها منطقة ذات الجبال األكثر علوا ,ووصفت المنطقة بأنها منطقة موحشة بشكل غير طبيعي(،)2

ويقيم ملك ال عشيرة(رئيسها) في أكبر قراها وهي(زيراني) ,وبجواره يقيم المطران المسؤول عن المنطقة في القرية المعروفة بمزارها الشهير،
(.)3

والذي يحمل نفس اسم القرية التي تدعى قرية(مار زيا)

وموطن عشيرة باز المعروفة بصغر حجمها ،يقع جنوب غربي أراضي عشيرة جيلو ،في حوض يجري فيه رافد يقع على الضفة

اليمنى من رافد باز ,وفي عام 1850كان يوجد في هذه المنطقة خمس قرى يبلغ عدد سكانها بحدود ( 2500نسمه)( .)4وأراضي موطن
تلك العشيرة عبارة عن و ٍاد صغير يسمى اليوم (كار صو  ،)Kar Suويشغل هذا الوادي الجزء الشمالي من أراضي موطن عشيرة جيلو
ويفضي في نهايته إلى الضفة اليسرى من الزاب الكبير( ,)5أما موطن عشيرة ديز فال يبعد كثي ار عن قوجانيس (مقر اقامة البطريرك
النسطوري) ،وتميز رجال تلك العشيرة بمسؤولية خاصة تمثلت بحماية البطريرك ،ومن ناحية أخرى ،البد أن تحدد االشارة إلى أن

البطريرك النسطوري سبق وأقام مدة من الزمن وقبل مذابح أواسط القرن التاسع التي تعرض لها النساطرة في أسفل وادي ديز وتحديدا

في إحدى قراها المعروفة بقرية (ربان عوديشو)( . )6والمنطقة بمجموعها كانت تضم ست قرى صغيرة كانت مرتبة بشكل يبتدأ من أعالي
النهر بقرية (صوفا أو صوما  )Souva or Soumaوالتي تبعد عن أعالي النهر بحوالي (1200م) ،ويسكن فيها بحدود

(1300نسمة) ,أو (1600نسمة) ،باختالف المالحظات والمشاهدات التي سجلها الرحالة والمبشرون( .)7وعمليا كانت كل واحدة من

تلك القرى مبنية على منحدر جبلي ،كما وكان لكل قرية ملحق بها مجموع من البيوت يسمى(شومبي  ،)Choumbiوكانت بيوت

تةةزودهم بهةةا السةةلطة الدينيةةة المحلّيةةة بشةةرط المشةةاركة فةةي األربةةاح ،التةةي كانةةت وفةةي أغلةةب األوقةةات كبيةةرة بحيةةث كةةان هنالةةك ضةةرورة إليةةداع تلةةك المبةةالغ فةةي
المصارف .وكانت جوالت هكذا مزيفين تصل أحيانا ً إلى أرمينيا وجورجيا وأوربا ،وفي مرّات قليلة تصل إلى أمريكا .بينما المتسولون اإلعتياديون من مختلةف
العشائر والطوائف ،أي كان من بينهم أيضا ً ممن كانوا ينتمون إلةى عشةائر تخومةا وبةاز وديةز ،بينمةا التيةاريون وهةم سةكان تياري(العليةا والسةفلى) كةانوا أبنةاء
عشيرة مفاخرة بأنهم أقل فقراً ،لذلك فأنهم لم يمارسوا الشحاذة والتسوّل ،بل ولةم يتعةودوا علةى الهجةرة المؤقتة(الموسةمية) أو الدائمةة أيضةا ً وأبنةاء عشةيرة بةاز
كةانوا يتوجهةون عةادة إلةى سةهل الموصةول للعمةل فةي بنةاء الصةخور والحجةارة المنحوتةة ،وهةذه المهنةة تعلّموعةا فةي مدينةة الموصةل ،كمةا وكةان سةهل أورميةه
الفارسية هو اآلخر ً ميدانا ً لعمل النساطرة الجبليين كفالحين خالل فصل الصيف ولممارسة الشحاذة شتا ًء .وممةا يجةدر ذكةره هنةا أن ممارسةة التسةول والشةحاذة
بتبريرات دينية من قبل جماعة(مار ازي) كانت تتم وفق ضواب  ،لذا كان لهذه الجماعة الحق في الذهاب إلى كل األماكن أما بالنسبة لآلخرين فكةانوا مشةمولين
بقواعد محدودة وصارمة في مايخص مواقع نشاطهم تحاشيا ً ال ّ
ي تنافس قد يؤدي إلى مشاكل .للمزيد ينظر :جي بي .تومسون رحالت خالل فةارس وكردسةتان
وأذربيجان ترجمة أحمد ناصر ،لندن ،1933،ص ص.167-161
1
) ( جورج بيرسي بادجر النساطرة وطقوسهم ،ترجمة عمر توفيق عمر،ج،1لندن ،دار جوزيف للطباعة والنشر ،1850،ص.198
0
) ( ميشيل شفالييه ،المصدر السابق ،ص.70
3
) ( المقصةةود بهةةا هنةةا هو(مةةار ازي) التةةي مةةر ذكرهةةا فةةي أعةةاله ،وهةةذا اللةةبس أو الخطةةأ ربمةةا يرجةةع إلةةى ضةةعف اللغةةة أو مصةةادر المعلومةةات التةةي كةةان الرحالةةة
والمبشةةرون األوربيةةون يسةةجلون بهةةا معلومةةاتهم ويةةدونها .ينظةةر :جةةي .بةةي .تومسةةون ،المصةةدر السةةابق ،ص199؛ والتةةر هةةاريس ،أيةةام فةةي كردسةةتان التركيةةة،
ترجمة محمد مصطفى أسعد ،مراجعة وتقديم ،سهلية محمود محمد ،القاهرة ،المعرفة والعلوم للطباعة والنشر والتوزيع ،0225 ،ص.081
4
) ( ميشيل شفاليية ،المصدر السابق ،ص72؛ ب.ج.كيد ،المصدر السابق ،ص.003
5
ً
) ( العالقةةة بةةين جمةةاهير النسةةاطرة القةةاطنيين منطقةةة السةةهول وأولئةةك المعةةروفين بةةالجبليين كةةان محةةورا فةةي بحةةوث وكتابةةات الكثيةةرين ،ونتيجةةة لكةةل تلةةك البحةةوث
والدراسات ،يظهر أن الجماعتين مشابهتين وعلى الخصوص في ناحية الق ِدم ،والةدليل هةو قةدم الكنةائس ،ومةن بةين هةذه الكنةائس نشةير إلةى كنيسةة القدسةية(مريم
العذراء) ف ي أورميه الموجودة على عمق بضعة أمتار عن مستوى سطح األرض العادي ،والبرهةان االخةر هةو تةأريخ تأسةيس األبرشةيات العائةدة للنسةاطرة فةي
كل من أورميه وسالمس(سالماس) .للمزيد ينظر:
Justine Perkins, Aresidence of Eight year in Persia among the Nestorians Christians with Notices of the
Muhammedans, NewYork,1843, P.129.
6
( ) John Joseph, Op. Cit, P.40.
7
( ) A.W.Burr, Op. Cit, P.239; Asahel Grant,Op. Cit, P.79; Austin Henry Layard, Discoveries in the Ruins of
Nineveh Babylon,Vol.2, London,1927, P.98.
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الملحق مشيدة على حافة مجرى السيل (الرافد)( ،)1ورئيس عشيرة ديز (الملك) ،كان يقيم عادة إما في قرية(ربان عوديشو) السالفة

الذكر ،أو في قرية (ماديس) ،وبحسب ما كانت تقتضيه الحاجة ،السيما في أوقات الصراعات والنزاعات مع األكراد(.)2

وأراضي موطن سكن العشائر النسطورية لم تكن تضم دوما تجمعا شعبيا مسيحيا متجانسا تماما ،وذلك ألنه كان هناك قرى

كردية في منطقة سكن أغلب تلك العشائر ،وهو ما أكده خط مسيرة أغلب الرحالة والمبشرين والقناصل ،والتي بينت وبكل وضوح وجود
تشابك حقيقي بين قرى النساطرة واألكراد وفي وادي الزاب الكبير ،السيما الضفة اليمنى منه ،ومنطقة تياري العليا ،وأحيانا كان هذا

التشابك مضال بمضلة اآلمن والسالم(.)3

أما أراضي موطن سكن جماعات الرايا (أي الذين ال يتبعون تنظيما عشائريا) ،فإننا نجد أنه وعلى الرغم من أن اإلختالط بين

أبناء العشائر واألكراد كان ح الة شاذة ,نجد الحالة مغايرة بين القرى المسيحية والكردية لجماعات الرايا ،إذ إن اإلختالط في الحالة الثانية
كان من مميزات المناطق التي تتواجد فيها قرى من هذا النوع ،لكن رغم ذلك فإن اإلحتفاظ بنظرة التعالي واإلستغالل كانتا قائمتين،

السيما من جانب األكراد( .)4ومع كل ذلك فإن اختالط األكراد بجماعات الرايا من النساطرة والسكن في قرية واحدة -ورغم ندرة
حصوله -لم يكن باألمر الشاذ إذا ما حصل ،إذ أن هذا التجاوز المتأتي دون شك من تغلغل األكراد في المنطقة واغتصابهم وسيطرتهم
على األراضي أدى إلى اضعاف موقف النساطرة ووضعيتهم بشكل عام( .)5من خالل ما تقدم يمكن القول إن النساطرة الذين يعيشون

حياة مختلفة مع المجاورين لهم ،وأغلبهم مسلمين ،وبسبب طبيعة الحياة التي عاشوها فإنهم ظلّوا ولفترات طويلة يحاولون التوفيق بين
الحوافز الدينية المقدمة لهم وبين التعنيف األدبي الذي غير مجرى حياتهم.

ثانيا :عالقة النساطرة باألكراد

عاشت جماهير النساطرة في كردستان كنواة مسيحية قديمة سليمة معافاة ،ثم نمت وتكاثرت في أزمنة ماضية استوطنت مناطق

السهل ومن ثم المناطق الجبلية المجاورة( .)6وتعايش هؤالء النساطرة (العشيرت ,والرايا) مع األكراد ،والذين كانت امتدادات استيطانهم
باتجاه الجنوب والغرب ،تعايشوا في أزمنة قديمة أيضا ،مما يدل وبوضوح على التشابه في نوعية الحياة التي عاشتها عشائر النساطرة

ومثيالتها الكردية ،األمر الذي يقودنا بالتالي إلى استنتاج سؤاال واقعيا مفاده هو :هل أن الجماهير النسطورية التي استوطنت الجبال
تم امتصاصها من األوساط الكردية؟ أم على العكس علينا التعامل مع قبائل
العالية (دون األخذ بنظر اإلعتبار لغتها ومعتقدها)ّ ,
()7
أصولها كردية نضجت مبك ار واتخذت لها لغة ودينا وفدا عليها من جهة السهول؟ .
إن التعايش القائم بين األكراد والمسيحيين (النساطرة) منذ أواخر القرون الوسطى ،أي منذ انسحاب السريان الشرقيين نحو شمال
بالد ما بين النهرين وسهل أورميه وحافات الجبال الشمالية ،يشكل لتلك الجماعة حالة مأساوية تأريخيا ,نظ ار لما عانته من بؤس وقهر
خالل فترات اإلبادة شبه التامة التي تعرضت لها ،وان قيام عالقة بين ملجأ المسيحيين والوكر الكردي ،لم يكن حدثا حصل بالصدفة،

ألن الجماعات األولى من النساطرة المسيحيين استوطنت ملجأها المتمركز في الجبال وما حواليها ،بينما موطن األكراد يتمركز أصال

في الجبال وسفوحها السهلية( .)8وفي الجزء الشمالي من كردستان يوجد التجمع الرئيس لجماهير النساطرة الجبليين ،وتكون هذا التجمع
ومنذ القرن السادس عشر ،على أثر وضع اإلتفاق المبرم بين اإلمبراطوريتين الفارسية والعثمانية موضع التنفيذ وبشكل نهائي ،وكنتيجة
1

( ) John Joseph, Op. Cit,P.112.

0

) ( ميشيل شفالييه ،المصدر السابق ،ص.71

3

( ) Evand Elie, Event in Kurdistan 1878-1914, London, 1945, P.88.
4
) ( عبد الرحمن قاسملو ،األكراد وكردستان ،بيروت ،مطبعة علوم للدراسات والنشر ،1989،ص.147
5
) ( ميشيل شفالييه ،المصدر السابق ،ص.78
6
) ( أوستن هيربيرت هن ري ،مخيم الالجئين في بعقوبة ،ترجمة يعقوب دنها ،لندن ،مطابع فاييز للنشر،1902 ،ص.124
7
) ( إن كثافة النساطرة تقل تدريجيا ً كلما اتجهنا من المركز إلى المحي  ،والبقعة التي قطنها هؤالء المسةيحيون كانةت بحةدود(022ألةف كةم ،)0وهةي تمتةد مةن غةرب
ماردين إلى أورميه ،ومةن منطقةة وان إلةى الموصةل بإسةتثناء القطةاع الغربةي الةذي بقيةت فيةه األوضةاع هادئةة ،ولةم يبقةى لهةذه المنطقةة وقبةل عةام 1914سةوى
سديم(السةةةديم :مجموعةةةة النجةةةوم البعيةةةدة والتةةةي تظهةةةر وكأنهةةةا سةةةحابة دقيقةةةة ومتلئلئةةةة) يةةةرتب بنةةةواة منيعةةةة متمثلةةةة بةةةالموطن الحصةةةين(حكاري) .للمزيةةةد
ينظر:جي.أم.كيرلي ،موارنة قبرص ،ترجمة لوليان حتي ،باريس ،مطبعة دون بوسكو ،1998،ص.37
8
) ( ديفيد رابلي ،المصدر السابق ،ص.80
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لذلك اإلتفاق والتنظيم ،أصبحت المنطقة إمارات كردية ،وتلك اإلمارات لم ترتبط بالباب العالي حتى منتصف القرن التاسع عشر إال
بروابط ضعيفة جدا ،قوامها طاعة رخوة ،وعمليا كان واجب هذه اإلمارات التي اشتهرت بإجادة القتال ،وتوفير الحماية العسكرية الدائمة
لإلمبراطورية العثمانية والبقاء سدا منيعا أمام الجيوش الفارسية( .)1واإلقطاعيون األكراد لم يتم اخضاعهم بشكل نهائي إالّ في السنوات

التي سبقت عام 1850بقليل ،وبقي الرؤساء األكراد يتمتعون وحتى سنوات الحرب العالمية األولى بسلطة تشبه وضعية (الحكم الذاتي)،

وذلك بسبب الصعوبات الصعبة والقاهرة التي كانت تواجه العثمانيين كلّما كانوا يرغبون بفرض سيطرتهم على الجبال الشاهقة (وكر

األكراد وموطنهم)( .)2يمكن القول ان الحفاظ على اإلقطاع الكردي المتسلط ،لم يكن فقط من أجل حماية الظهر من الفرس ،بل أيضا
فعالة إلخضاع جماهير المسيحيين التي ال تؤمن وبخاصة النساطرة واألرمن منهم.
لجعله أداة ّ
والمشكلة األثنية الكردية في واقع الحال أقدم بكثير من التجذر المسيحي في كردستان ,والذي يتجاوز تأريخه القرن الرابع،

فمنطقة بوتان والمعروفة قديما باسم (كوردين ,)Gordyeneوالواقعة بين نهري دجلة وبوتان صو ،تعد الموطن األصلي لألكراد( .)3ومن
المؤكد فإن الوكر الكردي األصلي كان يمتد بعيدا في الجهات الشرقية وأعالي نهر الزاب الكبير حتى يصل مرتفعات حكاري ،وفي تلك
المناطق ومنذ القرون الوسطى وحتى الحديثة بضمنها أخذ األكراد في اإلنتشار متقدمين نحو المناطق المتاخمة لموطنهم األصلي(.)4

واعتمدت حياة األكراد وحتى منتصف القرن التاسع عشر على آسس قوامها النظام العشائري(القبلي) ،وبتنامي القبيلة وازدياد

عدد أبنائها حصلت حاجة للتوسع ،ونتيجة ذلك التوسع ،فإن تسميات لمناطق كثيرة تغيرت خالل مراحل معينة ،رافقه حصول تميز
واضح بين اإلتحادات الرئيسية ،والقبائل األساسية ثم الثانوية وأخي ار األفخاذ ،وان اإلتحاديين الكبيرين المتكونين(الموكريين ,Mokris
الذين سكنوا جنوبي بحيرة أورميه ،والميلليين  ,Millisالذين سكنوا المناطق بين ماردين وأورفا) ،استطاعا وتم ّكنا من ضمان حماية
جموعهم باحتمائهم بجبال النساطرة(حكاري شرقي نهر الزاب الكبير وبجبال اآلرتوشيين الواقعة غربي النهر وحتى مناطق بوتان)( .)5وان

أغلب القبائل التابعة لهذين اإلتحاديين كانت تعيش حياة شبه بدوية (حياة الرحل)( .)6مع مالحظة أنه كان هناك قبائل كانت تعيش حياة
بدوية صرفة ،ومن تلك القبائل نخص(الهركيين) ،وأمثال هذه القبائل استطاعت التعايش مع اآلخرين ،وكانت تنتقل صيفا ذاهبة مسافات
بعيدة حيث سهول ما بين النهرين الشمالية ومراعيها العالية في جبال طوروس ،وأحيانا كان هناك من يصل بالد فارس ،وتميزت تلك
القبائل بأبنائها المقاتلين المرعبين بسبب أعمال السلب والنهب التي يرتكبونها ,غير إن المجموعات المستوطنة لألراضي ،أو تلك التي

كانت تعيش حياة شبه بدوية(التي كانت تنتمي إلى مجموعات األكراد غير المنتمين إلى قبيلة ما) ،كان بناؤها السياسي أو باألحرى
اإلقطاعي يتطابق وبشكل غير تام مع النظام العشائري(.)7

كانت الجبال الكردية عند بداية القرن التاسع عشر في الجانب العثماني مقسمة إلى تسع إمارات كردية أصلية ،وكان الرؤساء
في هذه اإلمارات يحملون لقب (باشا) ،وكان هناك والى جانب هذه اإلمارات إمارات أخرى جنوبية عرفت بـ(السوران) ،ووصف رؤساء

1

) ( المصدر نفسه ،ص.94

2

( ) Frederick. G. Coan, Yesterday in Persia and Kurdistan, Claremont (Calif), 1939, P.239.
3
( ) Walter Harris, Wandering in Persian Kurdistan, Vol.2, London,1895, P.112.
4
) ( دبليو.أي.ويكرام وادكار.تي.أي .ويكرام ،المصدر السابق ،ص.147
5
) ( ف .ب .باركييف ،كردستان منطقة الصراعات المخفية ،ترجمة رشيد طاهر أركناس،أنقرة ،مؤسسة ليزان للنشر والطباعة ،0222،ص.48
6
ً
ً
ً
) ( اإلختالف الديني واللغوي بين األكراد والنساطره لم يلعبا دورا مهما في حياتهما ،فالشةعبان بقيةا يعيشةان جنبةا إلةى جنةب فةي تفةاهم تةام ،وكانةت عالقةة كةل منهمةا
بمختلةةف الفةةرق المكونةةة لكةةل شةةعب مةةن الشةةعبين جيةةدة وحسةةنة ،ومةةع مةةرور الةةزمن حصةةل لركةةراد تفةةوق عةةددي بةةين العشةةائر النسةةطورية والقبائةةل الكرديةةة،
واإلختالف الديني لم يكن لةه أثةر ملحةوظ علةى طرفة ّي اإلتفاقيةات فقةد تمتعةت بفضةل عزلتهةا بنةوع خةاص مةن الوجةود والكيةان وأختلةف عةن ذلةك الةذي عاشةه
المسيحيون الشرقيون اآلخرون أو الجماهير أصحاب الكتاب والتي كانت خاضعة لنظام وضةعته الدولةة العثمانيةة عةرف بةـ(الملّت) ،والسةلطات العثمانيةة كانةت
دوما ً تحث القوى اإلسالمية المركزية علةى تجاهةل وجةود هةذه األقليةة طالمةا ال تمثةل أي خطةر علةى الدولةة أو تسةبب لهةا المشةاكل ،لكةن بعةد وصةول المبشةرين
األجانب الغربيين استيقظت الروح القومية وخاصة بعد أن لعبت القوى العظمى أدوارها الحاسمة في تقطيع أوصةال اإلمبراطوريةة العثمانيةة ،وكةل هةذه األمةور
كةةان لهةةا تةةأثيراً سةةلبيا ً فةةي حيةةاة النسةةطوريين .للمزيةةد عةةن ذلةةك ينظةةر :نوشةةيروان مصةةطفى ،كوردسةةتان ،ترجمةةة صةةالح أمةةين ،دمشةةق ،مطبعةةة الشةةهيد إبةةراهيم
عزو،1978،ص ص.46-44
7
) ( ف .ب .باركييف ،المصدر السابق ،ص.61

1474

العدد43/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

نيسان2019 /م

األكراد في بيتليس المتمركزين غربي بحيرة وان وحكاري وبوتان (جزيرة ابن عمر) ،وبهدينان (العمادية) ،بأنهم متحدين وفق نظام معقد

من التبعية والتوالي الوراثي(.)1

ونتيجة لإلضطرابات التي واجهت اإلمبراطورية العثمانية خالل النصف األول من القرن التاسع عشر ،انفجرت في اإلمارات

الكردية سلسلة من الثورات ،التي تطور وضوحها شيئا فشيئا وهدفها كان إقامة نظام دستوري ملكي كردي مستقل ،وأهم تلك الثورات

كانت ثورة األمير محمد الراوندوزي ( ,)1836-1831وتلك التي قام بها بدرخان أمير بوتان ( .)1847-1844ولم تكن تقف قوات
اإلمبراطورية العثمانية مكتوفة األيدي أمام الثورات الكردية المشار إليها في أعاله ،وانها واجهتها بعنف وبقوات عسكرية مضادة قادها
رجال عثمانيون أمثال (حافظ باشا ،ورشيد باشا ،وعثمان باشا) ،والهجوم العثماني أدى إلى وضع نهاية لإلمارات الكردية ،وعوضا عنها

قام العثمانيون بتأسيس إدارة عثمانية مباشرة في المناطق الكردية عرفت معالمها بالباشويه ،ومن ثم سميت والية حكاري ،وكان مركز

ادارتها في الباشقلعة ،والتي سبق وان كانت في الماضي مرك از لإلدارة الكردية ،ثم بعد ذلك صارت سنجقا تابعة لوالية(وان) ,ووفقا
للتدرج األداري المعمول به آنذاك ،وكان هناك أيضا منصب القائم مقام الذي يتمتع من يشغله بصالحيات متهاودة ،وعادة كان القائم

مقام يسكن المركز الذي فيه كثافة سكانية عالية ويقع في مختلف المناطق الجبلية(.)2
ثالثا :الجبال هي الفاصل بين األكراد والنساطرة

ي حكاري الذين أحدهما كان يتميز بنظام إقطاع تتركز إدارته في جوالميرك ،واآلخر المركز الديني في قوجانيس ,والذي
إن مركز ّ
كان خارج نطاق إدارة منطقة العشائر ,وكانا يقعان على الضفة اليمنى من حوض معلّق على علّو شاهق يتجاوز البضع مئات من

األمتار عن مضيق مجرى نهر الزاب الكبير .والنواة التي كانت تمثلها جوالميرك(التي تدعى اليوم حكاري ،وبالسريانية جومال ،واألرمنية

أليلمار) ،تتكون وحسب ما كانت علية عند نهاية القرن التاسع عشر قلعة وقصر أصبحا خربات كانا يعودان ألمراء األكراد ،والقلعة
مشيدة على علّو يصل(1700م) عن مستوى سطح البحر ،وكانت تط ّل على السوق(القوناغ) العثماني ،والقوناغ بحسب المفهوم
ّ
()3
العثماني يعني بناية اإلدارة والشؤون العسكرية  .وبالقرب منه كان هناك ضيعتان صغيرتان يسكنها األكراد ،ومنطقة خاصة بسكنى
األرمن تدعى باكان ،لم تكن تضم مسيحيين نساطرة رغم أن الموقع كان مرك از تأتيه كل العشائر النسطورية لغرض التجارة وتمشية

قضاياهم المدنية( . )4ومن هضبة جوالميرك ينفذ واد إتجاهه شمالي جنوبي نازل من الجبل ،وتنتشر في أرجاء هذا الوادي سبع قرى
كردية متجاورة وخمس قرى أرمنية ونسطورية ،وتبعد قوشانس(بالتركية قوجانس) بمسافة (20كم) عن جوالميرك إلى الناحية الشمالية
الشرقية منها ،ويفصل بين اإلثنين ممر جبلي ،وفي بداية القرن العشرين كان يوجد في قوجانس حوالي المائة بيت ،كما وكانت قرية
قوجانس على إتصال مباشر مع مناطق سكنى جماعات(الرايا) ،ففي الناحية الشمالية الشرقية من األراضي التي سكنتها عشائر
النساطرة ,تواجدت قرى نسطورية كانت تعود لجماعات(الرايا) ,وكانت تلك القرى مبعثرة بين قرى األكراد المعروفين باألرتوشي ،والتي

كان محل سكناهم يتمركز في وادي(لوين  ,)Lewinفي منطقة(نوردوز) ،ومنطقة لوين عبارة عن هضبة مرتفعة ذات انحدارات هادئة،
اشتهرت بخصوبة أراضيها ،ويسقيها رافد يجري على الضفة اليمنى من الزاب الكبير ،وهذا الرافد يلتقي بنهر الزاب ويصب فيه من
خالل مضيق وعر ،وهنا كان يوجد حوالي الثالثين قرية منها :ثماني قرى تعود للنساطرة ،والباقية تعود لألكراد ،علما أن منطقة نوردوز

تقع في الشمال البعيد وخارج حوض نهر الزاب الكبير عند أعالي نهر بوتان صو ,الذي يعتبره األرمن مجرى علوي لنهر دجلة(.)5

وفي الجهات الشمالية الشرقية من موطن العشائر النسطورية ،كانت هناك منطقة مزدحمة بجماهير النساطرة من ذوي التجانس
المتشابه (العشيرت ,والرايا) ،وهذه المنطقة هي سهل كافار الواسع والواقع على إرتفاع (2000م) عن مستوى سطح البحر ،وانتشرت في
1

) ( ف .ف .مينورسكي ،األكراد مالحضات وانطباعات ،ترجمة معروف خزندار ،بغداد ،1968،ص.41
0
) (ف .ب .باركييف ،المصدر السابق ،ص ص.77-76

3

( ) Frederick.G.Coan,Op. Cit, P.257.
4
( ) Ibid,P.264.
5
( ) W.Ainsworth, Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaledea and Armenia,Vol.2,
London,1942, P.137.
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ربوع هذا السهل خمس وعشرون قرية أغلبها قرى نسطورية ومعها قرى أرمنية وكردية ،والقرى الكردية كانت تقع على المحيط وحول

قرى النساطرة واألرمن ،حيث امكانية اإلتصال بالقرى الكردية المنتشرة على السفوح والمنحدرات( .)1وكانت القمم الجبلية مكللة بغطاء
ثلجي منظره مدهش ومكونا ثالجات جبلية تشبه ثالجات جبال اآللب الشهيرة إلى حد ما ،غير إن هذا بالنسبة إلى الجهة األمامية من

جبال جيلو ،وبصورة معاكسة للوضعية بالنسبة إلى السهل الزراعي ،وكان هناك عدد قليل من النساطرة (حوالي العشر عوائل),
منتشرين في القرية الرئيسية لمركز منطقة كافار ،وهي قرية (ديزي) ،والتي يطلق عليها اليوم منطقة (أوكس كوفا) ،وقسم كبير من
سكان هذا المركز اإلداري والتجاري الواقع عند أقدام الممرات الجبلية المؤدية إلى أورميه ،كانوا يترددون على سوق ديزي ،فضال عن
العديد من التجار األرمن واليهود القادمون من والية وان ومن بالد فارس(.)2

وتمتاز منطقة بوتان بأنها منطقة جبلية ،وتعد بوتان المنطقة المجهولة من جبال النساطرة ،إذ ال يعلّو جبالها جبال أخرى ،وهذه

المنطقة ال زالت والى اآلن مجهولة المعالم بالنسبة ألغلب األوربيين الذين زاروا مناطق كردستان الواسعة ،والسبب في ذلك هو وحشية

القبائل الكردية ،فقد ذكر أحد الرحالة المبشرين أنه والقنصل البريطاني في والية وان العثمانية رفضا وفي عام 1847زيارة منطقة بوتان،
ألن تلك الرحالة كان تستوجب توفير سريتين من الجند لمصاحبتها وحمايتها من أكراد بوتان في أثناء رحلة السير للمنطقة ،علما أن
أكراد بوتان ينتسبون إلى اإلتحاد الكردي الكبير في بهدينان(.)3

وتشكل جبال طوروس التي يسكنها األكراد والنساطرة منطقة متميزة فيما يخص بناء المساكن المبنية بالحجارة والصخور ،وليس

هناك من فرق يذكر بين بيوت األكراد والنساطرة في هذه المناطق سوى بعض النقاط التفصيلية المستندة إلى تقاليد شعبية خاصة،
المعد للحياة والمعيشة والراحة ،وهذا المعنى هو المقصود والهدف عند الجميع وكذلك لغويا
والمفردة (بيت) تعني باللغة األرمنية المكان ُ
(المحكية) ،وواقعيا هذا النوع من المساكن يخرج بأسلوبه عن اطار اإلسلوب التقليدي لبيوت
أي بالنسبة للغة الكردية واألرمنية الحديثة
ّ

األرمن اإلعتيادي ،وفي المناطق الجبلية فإن نموذج البيت الكردي هو السائد تقريبا( .)4وبيوت النساطرة الجبليون تجمع في مواصفاتها

تجانسا وانسجاما تاما مرتبطا إرتباطا وثيقا بنوع الحياة التي يعيشها السكان ،أي الحياة الزراعية الرعوية ،وفي العام 1890كان الطرفين
(الكردي ,والنسطوري) ،يعتمدان على إسلوب السكن الثنائي الشتوي والصيفي ،ويعيشون في بيوت قذرة جدا وأنها أقرب أن يكون اماكن

للحيوانات من أن تكون مساكن لبشر( .)5وعلى الرغم من أن النساطرة إندمجوا عمقيا في المجتمع الكردي ،إالّ إنهم غالبا ما يظهرون

عدم تأثر أصالتهم خالل حياتهم ضمن المجتمع الكردي العشائري رغم الميزات الضاغطة الخارجية المحيطة بهم( .)6وفيما يخص الحياة

الزراعية-الرعوية ،ال يختلف النساطرة عن األكراد في هذا النشاط إالّ في الغياب التام لإلنتجاع (أي إرتياد الماشية للكأل في مواضعه
البعيدة في أعلى الجبال صيفا ،كما أن األراضي المزروعة العائدة لألكراد الجبليين تظهر بشكل منظم ومشابه لذاك الخاص باألراضي

الزراعية العائدة للمسيحيين النساطرة)( . )7وذكر أحد الرحالة عند مروره عبر وادي عشيرة تخوما النسطورية ،الواقع ضمن مناطق الجبال

الكردية ،أنه اندهش من جمالية ما شاهده ،قائال :ان هذه المناطق من أغنى بالد كردستان( .)8أما بالنسبة لإلدارة الجماعية لألراضي

الم ستزرعة العائدة لجماعة المسيحيين ،فإنها تؤشر وتوضح للخالف الموجود في اإلسلوب الزراعي المتبع من قبل األرمن وسكان
الهضاب والسهول العالية ,وذاك المتبع في جبال األكراد والنساطرة ،ففي الجبال فإن الفالح ال يعرف إالّ البردعة والمحراث البسيط

1

) ( ميشيل شفالييه ،المصدر السابق ،ص.89
0
) ( ديفيد رايلي ،المصدر السابق ،ص.113
3
) ( ف .ف .مينورسكي ،المصدر السابق ،ص.75
4
) ( المصدر نفسه ،ص.63

5

( ) John Joseph,Op.Cit, P.91.
6
( ) Ibid,P.96.

7

) ( عبد الرحمن قاسملو ،المصدر السابق ،ص.178

8

( ) John Joseph,Op.Cit,P.103.
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والمجرفة ،بينما في سهول كافار وأورميه وسالماس(سالمس) ,نرى الفالحين يستعملون في األعمال الزراعية في أراضيهم الصلبة عربات
محراث ثقيلة تجرها الثيران أو الجواميس(.)1
الخاتمة

إن العالقة القائمة بين األكراد والنساطرة والمتأثرة بطبيعة نشأة الجماعة النسطورية أفضت إلى جملة استنتاجات يمكن إيجازها باآلتي:

 .1إن حكاري هي منطقة جبال المسيحيين النساطرة ،كانت والزالت بمعزل عن إهتمام وكتابات المؤرخين والباحثين ،وان ما ذكر
عنها ما هو إالّ ما كان سائدا من أقاويل وحقائق تفوق غرابتها ,وفي بعض األحيان األساطير التي تتداولها األجيال جيل بعد

آخر ،وأظهرت المنطقة عاصية تصعب اإلقامة فيها.

عدت منطقة كردستان وخالل القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ,بأنها منطقة نفوذ أنكلوسكسونية ,ألسباب جيوسياسية
ّ .2
أكثر من أن تكون سياسية ,فكانت بالد فارس وأجزاء من الدولة العثمانية بالدا ملحقة باإلنكليز ,ألنها أراضي تتوسط عقدة الطرق
الرئيسية ،ولهذا وجدنا بريطانيا تحاول زيادة نفوذها فيها من خالل اللعب بورقة األقليات الدينية كالنساطرة مثال.

 .3رغم اإللتحام القوي ضمن نسيج الشعب النسطوري المرتبط عضويا بنوع الحياة التي يعيشها وحياته السياسية واإلجتماعية والدينية،
فإن أغلب الرحالة والمبشرين الذين زاروا مناطقهم اصطدموا وتأثروا بما لمسوه من إختالفات قائمة بين العشائر النسطورية نفسها
وبين مجاوريهم من األكراد.
 .4نظ ار لعدم توفر نتائج احصاءات سكانية رسمية والطابع غير المؤكد لألرقام المستخلصة ،فإن األرقام الواردة في مؤلفات الرحالة
والمبشرين .مثّلث احصاءات لمؤشرات يمكن اإلستناد عليها حتى وان كان ذلك بشكل مرغم عليه.

 .5استطاعت جماهير النساطرة المسيحيين التعايش مع األكراد المسلمين سواء كانت المعايشة مختلفة (قرى يسكنها األكراد
والنسطوريين سوية) ,أو معايشة متجاورة (قرى مستقلة تسكنها جماعة واحدة لكنها متجاورة) ،وهو ما يمكن وصفها بصفة بعيدة كل
البعد عن التفريق.

 .6كان لإلختالف اللغوي في اللهجات تأثي ار كبي ار في قيام التجزئة وتكريس التقوقع والتمزق في كيان جماهير النساطرة وعالقاتهم مع
األكراد أكثر مما كان له لألزياء من تأثير.
 .7استيطان النساطرة في منطقة حكاري تظهر وبشكل فعلّي إن المسيحية دخلت ربوع كردستان عن طريق اهتداء السكان لهذه الديانة
منذ أزمنة بعيدة ،فكان ذلك على أيدي رهبان ورجال دين أصولهم في األغلب من مناطق بعيدة.

1

( ) Ibid,P.117.
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