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الفتح االسالمي لكوردستان بني التفسري الديين وادلطنق التارخي
"اراء ٣تموعة من االكاددييُت الكورد امنوذجان"
جوتيار ٘تر صديق
قسم التاريخ ،كلية العلوـ االنسانية ،جامعة دىوؾ ،اقليم كوردستاف-العراؽ

(اتريخ القبول ابلطنشر 34 :شباط)3232 ،

اخلالصة

جذب موضوع الفتح االسالمي لكوردستان العديد من الباحثني الكورد وغريهم الذين ألفوا وكتبوا رلموعة من الكتب والدراسات االكادميية

حول ادلوضوع ،ضمن االطارين العام للتاريخ االسالمي واخلاص بتاريخ الكورد يف العصر االسالمي ،وما يثري التساؤل بني االوساط االكادميية هو

االختالف احلاصل يف الطنظرة اليت اختذها اصحاب تلك ادلؤلفات والدراسات حول االسباب وادلقاصد فيما يتعل ابلفتوحات بشكل عام ،االمر

الذي جعل من هذا ادلوضوع شائكاً ومتداخالً  ،وابلتايل ادى اىل خل تباين واختالف واضح يف االراء حول ماهية الفتوحات ،ومن االسباب

اليت أدت اىل ظهور ذلك التباين حبسب رأي الباحث ،اخللفية الديطنية والثقافية والتارخية ذلوالء الباحثني ،حيث أتثرت ارائهم هبا ،وجانبوا الولوج

يف الكثري من التفاصيل اليت تعارض خلفياهتم ،مما جعل هطناك مؤيدين للفتوحات واعتربوها مصدر هداية للكورد ،ابعتبار اهنا اخرجتهم من حتت

احلكم الفارسي الساساين (656-226م) الذين وحبسب رأيهم اذاقوا الكورد الويالت ومارسوا ضدهم االضقهاد والظلم واجلور ،يف حني

ذهبت اراء اخرى على اهنا -الفتوحات – هي احتالل واضح لكوردستان ،مستشهدين ابرائهم ماحدث يف تلك ادلطناط اليت فتحت عطنوةً وبعد
معارك دارت بني اجليش االسالمي واهايل تلك ادلطناط وما نتج عطنها من قتل وسيب.

الكلمات الدالة  :أتريخ الکورد اإلسالمی ،الفتوحات ،الغنائم ،ا٠تراج كاٞتزية.

ادلقدمة
تتسم ا١تعلومات ا١تتوفرة حوؿ الكورد كا١تناطق الكوردية يف
ا١تصادر االسالمية بشيء من الغموضْ ،تيث جعلت
الباحثُت يف ا١توضوع يعتمدكف ابلدرجة االساس على أتكيالهتم
الشخصية ،كعلى بعض النصوص ا١تبتورة اليت قاموا بقياسها
على بعض النصوص االخرل اليت كردت ْتق اشخاص اخرين
كمناطق اخرل ٗتتلف كليان من حيث البيئة االجتماعية ككذلك
من حيث الرؤية للدين اٞتديد الذم بشركا بو ،السيما فيما
يتعلق ابلنزعات القبلية اليت كانت سائدة يف تلك االكساط،
لذا فانو من االحجاؼ اف يتم تلك االسقاطات على الواقع
الكوردم الذم كاف يف االصل منطواين ٖتت ضغوطات

سياسية كاجتماعية كاقتصادية مغايرة ٘تاما لتلك اليت يريدان
بعض الباحثُت الكورد اف نراىا ،كعلى ذلك االساس جاءت
ىذه الدراسة للبحث فيما كراء تلك االراء اليت جعلت من
الكورد قوـ كانوا ينتظركف ظهور النيب ْتسب رؤيتهم ،يف حُت
تشَت ا١تصادر العربية االسالمية االصلية ابف الكورد قاكموا يف
مناطق كثَتة اٞتيش االسالمي ككقفوا سواء ضمن تشكيالت
اٞتيش الساساين اك ضمن مناطقهم بوجو العرب ا١تسلمُت
بعدما دخلها اٞتيش كخاضوا معارؾ عديدة ضدىم.
ىذا البحث ا١توسوـ (الفتح االسالمي لكوردستاف بُت
التفسَت الديٍت كا١تنطق التارخيي "اراء ٣تموعة من االكاددييُت
الكورد امنوذجان" ) ،يهدؼ اىل تسليط الضوء على كتاب "
مششَت لةئيسالمدا " الذم يضم اراء بعض الباحثُت
زةبرل ر
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الكورد " ئةٛتةد مَتزا مَتزا  -حةكيم ئةٛتةد خوشناك  -قادر
دمحم ثشدةرل – حسُت دمحم صاحل جاؼ – طارؽ دمحم ابراىيم
 ضمن حوار اجرم معهم حوؿ الفتوحات االسالميةلكوردستاف ،ككذلك على بعض االراء اليت كردت يف كتاب "
الفتح االسالمي لكردستاف " للباحث الكوردم " فرست
مرعي " ،كاليت ٕتد الدراسة ابهنا يف الكتابُت ٗتضعاف للخلفية
الدينية للباحثُت السيما يف الكتاب االكؿ ابلدرجة االساس،
اما الكتاب الثاين فعلى الرغم من ٤تاكلة الباحث ا٠تضوع
للمنهج االكادديي يف طرحو لالحداث كٖتليل الركاايت كفق
منهج اترخيي دقيق ،اال انو كقع يف التناقض من حيث تعميم
ا١تفاىيم الدينية كاسقاطها على اٟتدث التارخيي احياانن ،فاثرت
بشكل كاخر على الوقوؼ بصورة كاضحة على ٣ترايت
االحداث كفق ا١تنطق التارخيي ،كما رافقها من تغيَتات كامور
تستوجب التوقف عندىا برؤية نقدية ،يتكوف البحث من
مقدمة كمبحثُت كخا٘تة ،جاء يف ا١تقدمة توطئة حوؿ ا١توضوع
بشكل عاـ ،كتوضيح ٥تتصر لالشكالية اليت يريد الباحث اف
يشَت اليها ضمن آلية البحث ،من حيث تلك االراء
كالنصوص الواردة يف ا١تصادر االسالمية ىذا من جهة،
ككذلك الوقوؼ على التقسيمات اليت احتواىا البحث من
جهة اخرل ،اما يف ا١تبحث االكؿ فقد تطرؽ البحث اىل
مفهوـ الفتح بُت العنوة كالصلح ككذلك القهر كالقسر،
ككذلك الوقوؼ على سَت حركة اٞتيش االسالمي ضمن دائرة
الغزكات يف عهد النيب (ص) كما رافقها من ٖتوالت ،كيف
ا١تبحث الثاين كقف البحث على االراء اليت كردت ضمن
كتاابهتم كاليت تُبُت خلفيتهم الدينية من حيث تفسَتاهتم
كمقارانهتم كاليت ىي بنظر الباحث التكفي الثبات اٟتدث،
من حيث دكافع اٟتمالت ككيفية دخو٢تا لالقاليم الكوردية
كبركز النزعة القبلية كاالستيطاف مع انتشارىا،اما يف ا٠تا٘تة فقد
اشار البحث اىل بعض الرؤل اليت ديكن رصدىا اكاددييان كفق
ا١تعطيات العامة للحدث التارخيي حوؿ اٟتمالت العسكرية
االسالمية على الكورد كمناطقهم.

ادلبحث االول  :مفهوم الفتح بني العطنوة والصلح

-الفتح بني العطنوة والصلح:

كجدت الدراسات اٟتديثة نفسها اماـ مصطلحُت مرافقُت
١تا اطلق عليو الفتوحات االسالمية ،كمها العنوة كالصلح ،كاليت
من خال٢تما ديكن استقراء ماىية تلك اٟتمالت العسكرية
االسالمية على ا١تناطق غَت العربية سواء اليت كانت خاضعة
للسلطة البيزنطية (1453-395ـ) اـ الساسانية ،كتندرج
االالقاليم الكوردية ذات الًتكيبة السكانية الكوردية ا٠تالصة،
كاليت شكل الكورد غالبية فيها ضمن دكائر التبعية لتلك
ا١تنظومة ،حيث كانت مقسمة كمدرجة ضمن التشكيل
االدرام للدكلتُت البيزنطية كالساسانية ،كابلتايل فاهنا خضعت
للحمالت العسكرية االسالمية كقتها ،كدخلها ا١تسلموف عنوةن
كصلحان ،كمن ىنا تشكلت الرؤية ا١تغايرة للطركحات النابعة
من التفسَت السبقي للتشريعات االسالمية فيما خيص ىدؼ
تلك اٟتمالت ،كاالساليب اليت اتبعها اٞتيش العريب االسالمي
يف اقتحامو لتلك ا١تناطق ،كمن ٍب الظركؼ ا١تستجدة اليت
فرضها كجود دين جديد ،كقبائل جديدة.
تعد ا١تصادر االسالمية االصيلة ىي النبع االساسي
للمعلومات حوؿ تلك اٟتمالت العسكرية كاليت تباينت االراء
حوؿ مفهومها بُت الفتح كاالحتالؿ ،فالفتح عنوةن خيالف كثَتان
الفتح صلحان ،كما اف الصلح يف مفهومو العاـ خيتلف كثَتان عن
الصلح يف اٟترب.
فالفتح يف اللغة نقيض االغالؽ ( ابن منظور ،لساف
العرب ، )540/2 ،كالفتح :افتتاح دار اٟترب ( الفَتكز
تح :استيالء على
آابدم ،القاموس احمليط ،)229/1 ،ك " فر ر
بلد عن طريق اٟترب ،الفتوحات :ما فُتح من البلداف يف
اٟترب("..اٛتد ٥تتار ،معجم اللغة ، )1665/1 ،اصطالحا
يقصد ابلفتح اك الفتوحات االسالمية اخضاع الدكؿ الكافرة
كادخا٢تا ضمن كالية الدكلة االسالمية ،كالفتح يعٍت خركج
ا١تسلمُت للدعوة اىل دين االسالـ يف البلداف ا١تختلفة كاالقطار
النائية ،فاف دخل اىل تلك البالد يف االسالـ فذاؾ ،كاف ابوا
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ُعرض عليهم دفع اٞتزية ،فاف ابوا فالقتاؿ حىت يدخلوا يف
سلطاف ا١تسلمُت(اٛتد سيد اٛتد ،الفتوحات االسالمية،
ص ، )28-27الفتوح االسالمية تعٍت التوجو اىل االماكن
االخرل سواء ابالتفاؽ كالصلح اذا ما استسلم اىايل تلك
ا١تناطق اك االصطداـ معهم ابٟترب( ئةٛتةد مَتزا ،ئيسالـ
كمششَت،ص ، )26كيقصد هبا ايضا افتتاح دار اٟترب،
ر
كاالنتصار على ٤تاربيها ،كاليقتصر على االنتصار العسكرم
فحسب ،بل يتعداه اىل االنتصار يف ٥تتلف ا١تيادين العسكرية
كاالدبية كاالخالقية ،كاليت سببت ٣تتمعة دخوؿ االقواـ يف
البالد ا١تفتوحة يف دين االسالـ بقناعة كرضا٦ ،تا سبب انتصار
عقيدة التوحيد على الشرؾ يف تلك البلداف( عبدالعزيز
العمرم ،الفتوحات االسالمية ،ص ،)15كذلك ما يعٍت ككفق
ا١تنطق التارخيي التوسعات كاالحتالؿ كاخضاع الشعوب
كاٟتكاـ كا١تلوؾ" هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد
اىل عبادة هللا ،كمن ضيق الدنيا اىل سعتها ،كمن جور االدايف
اىل عدؿ االسالـ (،"..اتريخ الطربم،)401-400/2،
كالفتح بذلك يكوف انسياح اٞتيش االسالمي داخل اراضي
ا١تمالك االخرل كالسيطرة عليها كاخذىا سواء اب١تعاىدات
كاالتفاقيات اك ابٟترب كمن ٍب اخضاع اىلها لسلطتهم ،كمن
ذلك ا١تنطلق بدأت اٞتيوش االسالمية االنسياح داخل
االمصار كالبلداف ،عنوةن كصلحان ،كابلتايل فاننا اماـ مصطلحُت
اخرين متالزمُت كمًتافقُت للحمالت العسكرية االسالمية.
كعنوت
خضعت لك كاطعتك،
فالعنوة  :عنوت لك ُ
ر
خضعت،،كقيل :كل خاضع للحق اك غَته ،عاف،
للحق عنوان
ر
كاالسم من كل ذلك العنوة ،كالعنوة :القهر كاخذتو عنوة ام
قسران كقهران ،كقيل :اخذه عنوة ام طاعة كمن غَت طاعة،
كفتحت ىذه البلدة عنوة ام فتحت ابلقتاؿ ،قوتل اىلها حىت
غلبوا عليها ،كيف حديث الفتح،انو دخل مكة عنوة ام قهران
كغلبةن ،ك عنا يعنوا اذا ذؿ كخضع ،كالعنوة ا١ترة منو ،كاف
ا١تأخوذ هبا خيضع كيذؿ ،كاخذت البالد عنوة ابلقهر
كاالذالؿ ،كعنا يعنو اذا أخذ الشيء قهران ،اخذت الشيء عنوة
يكوف غلبة ،كيكوف تسليم كطاعة ٦تن يؤخذ الشيء منو ( ابن

منظور،لساف ، )314/9 ،كالعنوة تقريبا عند غالبية علماء
اللغة ذات مفهوـ متقارب اف مل يكن متفق " عنا ارض جاره:
اخذىا ابلقوة ،كالقهر كالقسر :خضع لو كذؿ ( "..اٛتد
٥تتار ،معجم.)1566/1 ،
ك٘تعنان يف مفهومي القسر كالقهر ،سيتبُت اف كليهما يدالف
على الغلبة كاالكراه ،فقسران تعٍت اكرىو عليو ( ،االزىرم،
معجم هتذيب اللغة ،)3066/3 ،قسره على بيع ارضو:
اكرىو كاجربه على بيعها ،اتى بو قسران – قسره على االعتذار
– اخذ الشيء قسران" كلمان ،عنوةن (" ..اٛتد ٥تتار ،معجم،
 ، )1810/1كقهران :كالقهر الغلبة كاالخذ من فوؽ (
االزىرم ، )3066/3 ،كقهره يقهره قهران :غلبو ،كقد أذؿ
كاقهر ام صار امره الذؿ كالقهر ،كصار اصحابو اذالء
مقهورين ( ابن منظور ، )210/12 ،قهر الشخص :احتقره،
تسلط عليو ابلظلم ،قهر اٞتيش ،غلبو ،اخذىم قهران :من غَت
رضاىم – اخرجو قهران :جربان كاضطرارا ،قهران :من غَت ارادتو،
قسران .قوة اك ضغط يفرض على فرد اك ٚتاعة للقياـ بنشاط
معُت( "..اٛتد ٥تتار ، )1866/1،كْتسب ذلك تصبح
العنوة االخذ ابلقوة كالقهر كالقسر كالغلبة ،يرافق ذلك يف
احياان كثَتة االذالؿ ،كاخضاع االخرين سياسيان كاقتصاداين
كاداراين ،عند اٟتاؽ ارضهم ابلدكلة االسالمية.
اما الصلح :انو يعٍت اهناء ا٠تصومة ،كصلح صالحان
كصلوحان فهو صليح كالصلح اهناء حالة اٟترب ،كالصلح
السلم ،كقد يوصف اب١تصدر فيقاؿ :ىو صلح يل ،كىم لنا
صلح :مصاٟتوف ،اما يف حالة الفتوحات  ،الفتح صلحان
يكوف ابلتزاـ اىل ا١تفتحة ترؾ القتاؿ (الفاسي ،الزىور
ا١تقتطفة ،ص ، )13كفتحت البلدة االخرل صلحان ام مل
يغلبوا ،كلكن صوٟتوا على خرج يؤدنو( ابن منظور،314/9 ،
اٛتد ٥تتار.)1314/1 ،
كمن خالؿ ادراؾ مفهومي العنوة كالصلح  -القسر
كالقهر  -ديكننا اف نقف على االحداث التارخيية كفق ا١تنطق
التارخيي بعيدان عن التفسَتات الشخصية السبقية اليت
التتناسب كاٟتدث التارخيي من جهة ،كالتتناسب مع الظركؼ
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اليت ًب تسويغها ضمن دائرة اٟتدث التارخيي نفسو ،السيما اف
اٟتالة التعد ّتديدة على القائمُت بتلك اٟتمالت ،ابعبتارىا
امتداد طبيعي ١تا حدث يف صدر االسالـ ابالخص يف العهد
النبوم(632- 610ـ).
اتسمت ا١ترحلة االكىل – صدر االسالـ  -من التاريخ
العسكرم االسالمي ابلغزكات اليت قادىا الرسوؿ (ص) بنفسو
من اجل السيطرة على القبائل اليت هتدد امن كاستقرار ا١تدينة،
كعلى الرغم من اٟترص البالغ لتطبيق الرؤية االسالمية كفق
النهج الذم فسره الرسوؿ (ص) يف كيفية التعامل اثناء اٟتركب
اال اف تلك الغزكات شهدت القتل كالسيب بشكل ملفت
للنظر ،حيث توضح الركاايت التارخيية عمليات القتل كالسلب
اليت كانت ترافق حركة الغزكات يف عهد النيب (ص)  ،فقد
كصف خالد بن الوليد ىجومو على خزاعة  -من امهات
القبائل يف اٞتزيرة العربية – ( ينظر:االزرقي ،اخبار مكة،
 ": )153/1فهزمناىم كقتلناىم قتال ذريعان كمل ندع ٢تم فارسان
اال قتلناهٍ ،ب طلبنا البيوت فنهبناىا ،كسبينا ،فلما ىدأ القتاؿ
كالنهب ،امرت اصحايب ّتمع السبااي ،لنقدـ هبن على رسوؿ
هللا ("..االبشهيٍت ،ا١تستطرؼ ،)361/2،كأتكيدان على اهنا
مل تكن حادثة عرضية ،امنا كاف هنجان يفرضو الواقع العسكرم
يف ام عهد كاف " ،انصرؼ رسوؿ هللا (ص) عن الطائف
فنزؿ اٞتعرانة –ماء بُت الطائف كمكة – كقسم هبا امواؿ
ىوازف كسباايىا ...كىم ستة االؼ رأس"(اتريخ
خليفة،ص.)43
كقد اطلق ا١تؤرخوف اسم الغزكات على اٟتركب اليت
خاضها الرسوؿ (ص) اال اهنم اتفقوا على فتح مكة(البالذرم،
فتوح ،ص )45ابعتبار اف ا١تصطلح مأخوذ من القرآف الكرمي
نفسو ،كبعد كفاة الرسوؿ (ص) كأتسيس نظاـ ا٠تالفة جرت
االمور على ما كانت عليو يف اايـ الرسوؿ (ص) كاتسعت رقعة
الغزكات لتشمل مناطق ابعد كلتصل ايضا اىل ا١تناطق اليت
كانت ٖتت سيطرة البيزنطيُت كالساسانيُت ،ك اعتمدت
ا٠تالفة مصطلح الفتوحات ،بدؿ الغزكات كالسرااي ،كلقد
شهدت ا١تناطق اليت دخلها االسالـ ٚتلة متغَتات فرضها

الواقع اٞتديد ،فق ارسل ابو بكر الصديق(-11
13ىػ634-632/ـ) بعث رجالن من االنصار اىل خالد بن
الوليد (ت 21ىػ642 /ـ) أيمره اف يقتل من انبت من بٍت
حنيفة( اتريخ خليفة ،ص ،)57ككذلك حُت اتى خالد بن
الوليد عُت التمر – تقع غريب ٤تافظة االنبار العراقية كىي
منطقة اسسها الفرس ٟتماية حدكدىم  -فحاصرىم حىت نزلوا
على حكمو فقتل كسىب( البالذرم ،فتوح البلداف ،ص-244
245؛ اتريخ خليفة ،ص ، )63-62كمر على حوارين –
تقع على بعد  80كم اىل اٞتنوب الشرقي من ٛتص شرؽ
الطريق السريع بُت ٛتص كدمشق  -فقتل كسىب ،كاغار على
قرل غساف ٔترج راىط – موضع يف الغوطة من دمشق يف
شرقيو -فقتل كسىب( اتريخ خليفة ،ص ، )63-62كايضا
"ارسل ابو بكر الصديق سرية اسامة بن زيد(54ىػ673 /ـ)
اىل أبٌت عاـ 11ىػ632/ـ ،كحرؽ بيوهتم كاشجارىم كمزؽ
اعواهنم كسىب اكالدىم كنساءىم ("..ابن حبيب ،ا١تقتفي،
 )237/1كاستمراران على نفس النهج الذم اتبعو كل من النيب
(ص) كاكؿ ا٠تلفاء الراشدين ،ففي عهد عمر بن
ا٠تطاب(23-13ىػ644-634/ـ)  ،قاـ ا١تسلموف ابلسيب
يف جلوالء -ا١تسافة بينها كبُت خانقُت سبعة فراسخ كبينها
كبُت حلواف  18فرسخ – ( ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف،
 )291-290/2سنة  16ىػ637/ـ  ،ك٘تت عمليات
السيب يف خانقُت – ا١تسافة بينها كبُت قصر شَتين ستة
فراسخ 36كم – ( اٟتموم )341-340/2 ،ايضان ( اتريخ
الطربم.)34 ،29-28 /4 ،
كفق ذلك ا١تنطق سارت الغزكات كالفتوحات من بعد،
كتلك االحداث تؤكدىا ا١تصادر االسالمية االصلية لذا فهي
الٖتتاج اىل أتكيالت مغايرة لكوهنا قد اكدهتا ا١تعرفة االسالمية
نفسها حُت حاكلت اف تُبُت اتساع رقعة الدكلة االسالمية
على حساب االقواـ االخرل.
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ادلبحث الثاين :الفتوحات بني التفسري الديين وادلطنق
التارخي

ٖتاكؿ بعض الدراسات االكادديية الكوردية اف تقدـ
انسياح اٞتيش االسالمي اىل كوردستاف بصورة تتناسب
مششَت لةئيسالمدا)،
كافكارىم كتفسَتاهتم الدينية(زةبرل
ر
(الفتح االسالمي لكردستاف) ،.متجنبُت التطرؽ اىل ا١تسارات
التارخيية اليت تفرضها الوقائع كاالحداث ضمن صَتكرة اٟتدث
التارخيي ،كْتسب رؤيتهم اف الغاية ديكن اف تغطي الوسائل،
كاف الوسائل اليت رافقت حركة اٞتيش االسالمي كاتبعتها اثناء
دخو٢تا لالمصار كالبلداف ىي حتمية لكوهنا يف النهاية تعٍت
ىداية الناس اىل الدين اٞتديد ،كاخراج الناس من الظلمات اىل
مششَت،ص ، )67كبذلك يتجنبوف التطرؽ
النور(خوشناك،
ر
بشكل كاخر اىل بعض االمور االخرل اليت رافقت اٟتدث
التارخيي ،كادت ابلنهاية اىل اقتحاـ اٞتيش االسالمي ٞتميع
االقاليم الكوردية ،كاصبحت تلك ا١تناطق فيما بعد ضمن
ا٢تياكل االدارية للدكؿ االسالمية ا١تتعاقبة( عن كوردستاف يف
النظاـ االدارم االسالمي ينظر :زرار صديق ،كورد
ككوردستاف ،ص.)35-30
 :6اسباب ودوافع الفتح االسالمي لالقاليم ومن ضمطنها
االقاليم الكوردية.
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جاء انسياح اٞتيش االسالمي لالمصار كالبلداف كفق
صيغ ٥تتلفة ،كيف االقاليم الكوردية اٗتذ النهج الذم اشارت
اليو ا١تصادر االسالمية" ،عنوةن ،اك صلحان " ،كجاءت االخبار
يف ا١تصادر االكلية متماشية مع حركة تلك اٟتمالت كاىدافها
كدكافعها ،كاليت ٕتلت ابلدرجة االكيل بنشر االسالـ بُت
الشعوب االخرل ،كاف االسالـ امنا ىو رٛتة للعا١تُت ،كاف
الرسوؿ (ص) مكلف ابيصاؿ الدين االسالمي للعامل من اجل
ٖترير ٚتيع ىوالء الشعوب على كجو االرض ،كاهناء الظلم
الذم فرض عليهم من قِيرل االمرباطورايت اٟتاكمة  ،كاخذ
الباحثوف الكورد تلك ا١تعلومة كذكركىا بشكل عرضي يف
مششَت  ،ؿ67
كتاابهتم دكف التطرؽ اىل التفاصيل(خوشناك  ،ر

) ،اليت كردت يف الوقت نفسو ضمن تلك ا١تصادر ٓتصوص
الوقائع التارخيية اليت رافقت تلك اٟتمالت اليت تطور مفهومها
من الغزكات كالسرااي يف عصر النيب (ص)  ،اىل الفتوحات يف
عصر ا٠تلفاء الراشدين ،كمن بعدىم ،كالفتوحات ٛتلت
رسالة كاضحة ٕتاه االخرين غَت ا١تسلمُت ،فاما االسالـ
كا٠تضوع للدكلة االسالمية ،اك دفع اٞتزية ،اك القتاؿ( ابن
االثَت ،الكامل ، )238/2،كجرت تلك الشركط على اغلب
االقاليم الكوردية ،كاليت خضعت ١تنطق رابع كىو ا٠توؼ من
انسياح اٞتيوش داخل اراضيهم فلم جيدكا انفسهم اال على
ا١توافقة على الصلح ،ككذا فعل اىل مهذاف  -ىي اعتق مدينة
ابٞتبل ( -اليعقويب ،البلداف ،ص )41فقد ٖتصنوا يف
مدينتهم ،كعندما ٝتعوا اف اٞتيش االسالمي ٘تكن من السيطرة
على منطقة جرميذاف – موضع يف ارض اٞتبل – (ايقوت
اٟتموم ،معجم ،)129/2،كا١تناطق االخرل احمليطة هبا،
اسقط يف ايدىم كتوالىم الرعب فطلبوا الصلح على اٞتزية(،
الطربم ،147/4،فرست مرعي ،الفتح ،)153 ،ككذلك
حُت "عرب – اٞتيش  -اىل بلد حىت اتى نصيبُت – مدينة
اترخيية يف اٞتزيرة ،يسكن الكورد فيها كفيما حييط هبا( -
اٟتموم ،)390/8 ،فلقوه ابلصلح ،كصنعوا كما صنع اىل
الرقة – احدل ٤تافظات سوراي اٟتالية  ، -كخافوا مثل الذم
خافوا("..اتريخ الطربم ، )54/4،كيف حراف " ٍب سار بو اىل
اطراؼ حراف فوقع الرعب يف قلوب االىايل فارسلوا اليو
شخصان يطلب الصلح ("..ابن اعثم الكويف ،الفتوح،
.)255/1
ففي حُت حياكؿ بعض الباحثُت الكورد اعطاء الفتوحات
صفة الرٛتة كاستمكاالن لعملية الدعوة ابٟتكمة (عبدالرحيم ،
مششَت ،ؿ  ،)25-24كاف كصوؿ االسالـ لكوردستاف امنا
ر
جاء الخراج الكورد من ظلم احملتلُت الرضهم من الفرس
كالبيزنطيُت (فرست مرعي ،الفتح االسالمي،ص-174
 ،)175كيف تناقض كاضح بُت مفهوـ القسرية كالقهر كحىت
الصلح الذم اليتم اال على شركط اقلها كطأة على الشعوب
االخرل ىي اٞتزية حيث مل يكن االعداء خيَتكف بُت االسالـ
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كالسيف ،بل كاف ا٠تيار االسالـ كاٞتزية كالسيف( ،ابن
االثَت ،الكامل( ،)421/2،كؿ كايريل ديورانت ،قصة
اٟتضارة٧ ) 73/13 ،تدىم حياكلوف االبتعاد عن ا١تنطق
التارخيي الذم تؤكده ا١تصادر االصيلة كاليت الٗتلوا ابدان عن
سرد اخبار الغزكات كالعمليات العسكرية – الفتوحات – كما
رافقها من قتل كسيب كحىت تشريد االىايل عن مناطقهم قبل
اف يصاٟتوىم على تلك الشركط كا٠تيارات اليت الخيار فيها
اال ا٠تضوع للمنطق ،كْتسب رأيهم اف تلك الشركط السيما
اٞتزية ىي ليست لقهر الناس امنا عودة للعقل ا١تعريف كالتفاكض
،مششَت ،ؿ
كالتعايش كالتفاىم كقبوؿ احدىم االخر (مَتزا
ر
 ،)176بينما الواقع التارخيي يثبت ابهنا كانت ٤تصلة لطبيعة
الفتوحات كاليت الغنائم احدل ركائزىا كدكافعها"كركل عن
عمر بن ا٠تطاب انو قاؿ ٞترير بن عبدهللا البجلي(  51اك
 52ىػ 671 /اك672ـ) ١تا قدـ عليو يف قومو من الشاـ،
ىل لك اف أتٌب الكوفة كلك الثلث بعد ا٠تمس من كل ارض
كشيء("..ابن عبدالرب ،فتح الرب ،)148/11،كذلك ما اقرتو
ا١تصادر التارخيية حوؿ تقسيم الغنائم "كاف عمر اعطى ّتيلة
ربع السواد فاخذكه ثالث سنُت("..البالذرم،
فتوح،ص ،)263كما اهنا تشَت ابف جرير بن عبدهللا كاف يريد
الشاـ اال انو اكره على السَت للعراؽ مقابل تلك الغنائم اليت
سيحصل عليها ( فاىب حىت اكرىو ،فلما خرجوا لو كامرىم
اب١توعد عوضو الكراىو كاستصالحان لو ،فجعل لو ٜتس ما افاء
هللا عليهم ("..اتريخ الطربم ،)461-460/3،فبُت الربع
كا٠تمس تتضح الصورة حوؿ بعض الدكافع ،كما اف فرض
اٞتزية كاف من ضمن اكلوايت الدخوؿ يف ام منطقة "كدعا
اكراد البالسجاف اىل االسالـ فقاتلوه فظفر هبم فاقر بعضهم
ابٞتزية كادل بعض الصدقة كىم قليل("..البالذرم ،فتوح
البلداف ،ص ،)317كذلك كدافع اخر للفتوحات كليس كما
ينظر اليو " اٞتزية تؤخذ من اىل الذمة – غَت ا١تسلمُت الذين
يعيشوف بُت ا١تسلمُت – حيث اف ا١تسلمُت حيافظوف عليهم
مششَت ،)150 ،لكوف اف تلك
كعلى اموا٢تم  ( "....مَتزا ،ر

ا١تناطق يف االصل مل تطلب من ا١تسلمُت اجمليء لتحريرىم بل
ا١تسلمُت ىم من دخلوىا.
اف الرؤية اليت تناكلت تلك اٟتمالت من منظور التفسَت
الديٍت ٘تثلت ابلدرجة االساس يف الوحي ،كما فرضو الوحي
من ُم رسلرمات التشريع االسالمي من  -قرآف كسنة نبوية -
كاجتهادات للخلفاء ،حيث بٌت اغلب اصحاب النزعة الدينية
رؤيتهم حوؿ االحداث التارخيية اليت رافقت تلك اٟتمالت من
منطق كجوب ابالغ الرسالة ٞتميع االقواـ ،كاف الرسالة يف
مضموهنا ىي الرٛتة للعا١تُت ،كاف قتاؿ ا١تشركُت ليس بدافع
مششَت،ؿ ،)16
السيطرة كاالحتالؿ ،امنا بدافع ا٢تداية(مَتزا ،ر
كتغافلوا عن ا١تمارسات اليت رافقت تلك اٟتمالت ابعتبار اف
الكثَت منها كانت بدافع السيطرة كاذالؿ الناس الذين كقعوا
ٖتت ايدم ا١تسلمُت ،فحُت فتح ا١تسلموف خانقُت بتوجيو من
ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب ،اكؿ اجراء قاموا بو ٘تثل يف ختم
اعناؽ اىل الذمة لتمييزىم " ككانت من اكؿ ما افتتحوا
فختما اعناؽ الذمة ٍب قبضا ا٠تراج("..البالذرم ،فتوح،
ص ،)268كعلى الرغم من ملئ ا١تصادر االسالمية بتلك
االخبار كاالحداث "كينبغي مع ىذا اف ٗتتم رقاهبم يف كقت
جباية جزية رءكسهم حىت يفرغ من عرضهم("...ابو يوسف،
ا٠تراج،ص  ،)127استمرت ارائهم بوصف تلك العمليات
ٔتسميات كثَتة كنشر ا١تساكاة كاالخوة الدينية ،كقدموا ٢تا
تربيرات غالبيتها انبعة من التفسَت الديٍت السابق الذكر ،دكف
التطرؽ اىل ا١توجبات التارخيية للحدث العسكرم نفسو " فتح
مكاف كالسيطرة على مدينة ،جيب اف ينظر اىل ذلك على اهنا
،مششَت،ؿ .)28
نعمة كتقرب اىل هللا( "..عبدالرحيم ر
اف بناء الرؤية على اساس اف اٟتمالت تلك كانت
موجبة ،كمن ٍب بياف غرضها على اهنا لنشر تعاليم االخوة
الدينية ،كاهنا مل تفرض القتاؿ اال على الذين مل ديتثلوا للدعوة،
ليس اال ٖتوير للرؤية التارخيية االساسية للحمالت ،لكوف
التشريع اليؤمن ابالكراه من جهة ،كلكن القادة ا١تسلموف
كضعوا تلك االقواـ اماـ خيارات ثالث ،كاليت يستند ىوالء
الباحثُت على اهنا فرضت ٟتمايتهم ك١تنع العدكاف عليهم كليس
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الستعبادىم ،ام اف الدافع مل يكن استعمار تلك ا١تناطق الف
االحتالؿ لو اسس منها اخراج اىلها كاالستيطاف فيها كاخذ
خَتاهتا كتوزيعها كتقسيمها على انفسهم ،كاعماؿ القتل كاٟترؽ
مششَت ،ؿ  ،)32يف
كالنهب يف تلك ا١تناطق "(عبدالرحيم ،ر
حُت اف الواقع من حيث ا١تنطق التارخيي يذىب اىل ما قالو
ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب حيث قسم االمم كقتها اىل ثالث امم
االكىل ىي امة االسالـ ،كالثانية مستعبدة ،كالثالثة مرتعبة"قد
نصر هللا دينكم ،فلم تصبح امة ٥تالفة لدينكم اال امتاف ،امة
مستعبدة لالسالـ كاىلو ،جيزكف لكم يُستصفوف – اخذ صفوه
– معاشهم ككدائحهم كرشح جباىهم ،عليهم ا١تؤكنة كلكم
ا١تنفعة ،كامة تنتظر كقائع هللا كسطواتو يف كل يوـ كليلة ،قد
مأل هللا قلوهبم رعبان...قد دمهتهم جنود هللا عز كجل كنزلت
ساحتهم ،مع رفاغة العيش ،كاستفاضة ا١تاؿ( ،"...اتريخ
الطربم ،)217/4،كعند التمعن يف قولو يستصفوف معاشهم
ككدائحهم كرشح جباىهم ،فاهنا تلخص دكافع تلك اٟتمالت
العسكرية كما كانت عليها ،كتظهر أبف اٞتزية كا٠تراج ليسا
فقط للتعايش كاالنتماء كاٟتماية ،امنا كانت دافعان لسَت تلك
اٟتمالت ،كما اهنا استعبدت تلك االمم ،كاخذت كدحهم
من اجل اف يعيش ا١تغَتكف عليهم يف رفاغة العيش كاستفاضة
ا١تاؿ ،اف ذلك ما جيعلنا اماـ حقيقة تغاضت ارائهم عنها  ،اال
كىي ىل كاف لتلك االقواـ خيار رابع كىوف البقاء احرار ..؟
ذلك االمر ىو ما جيعل ا١تنطق التارخيي يفرض رؤية اخرل غَت
اليت شاعت من قبل ىوالء ا١تفسرين ،حيث اف فرضية اخراج
االقواـ من ٖتت ظلم الفرس كالبيزنطيُت مل يكن برغبة غالبية
تلك االقواـ ،الهنم يف االصل كانوا مدركُت ابف ا٠تيارات
ا١تقدمة ٢تم من قبل القادة ا١تسلمُت التنم عن اية حرية ،كىذا
ما اكدتو االحداث التارخيية ،حيث انو على الرغم من اصرار
ىوالء الباحثُت على اف الكورد استقبلوا الدين االسالمي
برحابة صدر ،كاف االسالـ انتشر بينهم بسالسة كدكف قسر
كقهر ،كاف الكورد كاف لديهم يف االصل معرفة ابالسالـ قبل
كصوؿ اٞتيش االسالمي اىل اراضيهم ،السيما ىوالء الذين
٘تت دعوهتم من قبل جاابف الكوردم كاصحابو (عن جاابف

ينظر :زرار صديق ،كورد ككوردستاف،ؿ )64الذم قاـ بنشر
االسالـ بُت الكورد دكف ذكر اية معلومات تفصيلية عن
الكيفية اليت نشر هبا جاابف االسالـ ،اك حىت عن القبائل
الكوردية اليت اسلمت على يديو ،كعلى الرغم من اهنم اكدكا
ابنفسهم على انو اليعترب اترخيان ما مل تذكره ا١تصادر ،كانو
التوجد ادلة كاضحة حوؿ ما قاـ بو جاابف الكوردم من
مششَت ،ؿ ،) 55-54فضالن
حيث دعوتو لقومو (خوشناك ،ر
عن اف ىناؾ من شكك يف صحبتو للرسوؿ (ص) (فرست
مرعي ،الفتح ،ص، )96اال اهنم مع ذلك اكتفوا ابلتأكيل
كالتفسَت عندما قاموا بقياس االمر على ما قاـ مصعب بن
عمَت (ت 3ىػ624 /ـ) حُت ارسلو النيب (ص) اىل ا١تدينة،
كعلى الرغم من اف احدىم قلل من اتثَت جاابف الكوردم على
الكورد انذاؾ يف تناقض كاضح بُت ارائهم اال انو يف االٚتاؿ
تذىب ارائهم اىل كصوؿ اخبار الرسوؿ (ص) اىل الكورد قبل
،مششَت،38-36 ،
كصوؿ اٞتيش االسالمي( ،عبدالرحيم ر
مششَت ،) 55 ،مع عدـ ذكر كبياف ا١تصادر اليت
خوشناك ،ر
منها استقوا ركايتهم كمعلوماهتم ،امنا اكتفوا فقط ابلقياس ،يف
حُت اف ا١تصادر التارخيية تذكر بوضوح ايضا يف السياؽ ذاتو
اف الكثَت من ا١تناطق الكوردية بقت على داينتهم القددية اىل
العصر االموم(132-41ىػ750-661/ـ) ،كما اهنم مل
يضعوا يف اٟتسباف تلك االنقالابت اليت حدثت يف غالبية
ا١تناطق الكوردية من حيث العصياف على السلطة ا١تركزية
ك٤تاربة الوالة ا١تسلمُت من خالؿ القياـ بثورات ك٘تردات
استمرت اىل العصور االسالمية ا١تتأخرة" اف الكورد يف
شهرزكر -كورة كاسعة يف اٞتباؿ بُت اربل كمهذاف ،كاىلها
كلهم اكراد –(اٟتموم)375/3 ،اك بعض اعما٢تا مل يسلموا
عاـ
اىل
االصلية
داينتهم
على
كبقوا
122ىػ740/ـ("..حافظت بعض ا١تدف الكوردية على
دايانهتم القددية اىل اكقات متاخرة للمزيد ينظر :زرار صديق،
كورد.)72 ،
تفرض االحداث على ا١تتتبع ٟتركة اٟتمالت العسكرية
اإلسالمية – الفتوحات -النظر اليها كواقعة اترخيية ،كقد
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خيالف البعض فَتاىا كاجبا دينيا ،أك أمرا عقائداي ْتكم األمر
ابٞتهاد " ،ىدؼ االسالـ ىو اسلمة الناس ،كليس اخذ ا١تاؿ،
اك القتل ،الف الرسوؿ (ص) يقوؿ:قولوا ال الو اال هللا تفلحوا،
معناه ا٢تدؼ ىو التحرر كالفالح يف الدنيا كالقيامة...كيف
السياؽ ذاتو انو مل يكن يف ام كقت للفتوحات االسالمية
مششَت،
غرض اقتصادم ،اك النهب اك الغنائم (، "..جاؼ ،ر
 ،)142كلكن ذلك ما مل تثبتو الوقائع كاالحداث التارخيية اليت
رافقت اعداد كانسياح اٞتيش االسالمي" كاصابوا امواالن
عظيمة كسالحان كدكاب كسبااي ،فبلغت الغنائم ٙتانية عشر
الف الف ("..اتريخ خليفة ،ص ، )75انىيك اف الغنائم
كانت سببا يف كقوع االختالؼ بُت اٞتيش االسالمي كقادتو
كمحصلة اترخيية كحدث يثَت اٞتدؿ حوؿ الغاايت كالدكافع
ايضا ،ابعتبار اهنا مل تكن ذات إتاه كاحد ،كىو نشر ا٢تداية
كالرٛتة بُت االقواـ االخرل ،حيث كرد ابنو حدث خالؼ بُت
كل من القائد عياض بن غنم حُت دخل الرىا كفتحها ككضع
اٞتزية عليها ،كبُت قائد جيش ا١تدد الذم ارسلو يزيد بن ايب
سفياف (18ىػ639 /ـ) من الشاـ بكتاب ا٠تليفة عمر ابن
ا٠تطاب ،كقد كانوا يف الف رجل امَتىم كاف بسر بن ارطأة
العامرم( خيتلف الركاة يف سنة كفاتو 86ىػ705 /ـ)ْ ،تيث
ما اف كصلوا اىل الرىا حىت طالبوا ابشراكهم يف الغنائم "
كقالوا :اشركوان يف ا١تغاًل ،فقاؿ :اما ما فتحو ا١تسلموف كاحرزكا
غنائمو فهذا حق ٢تم فيو ،كاما ما بقي من البالد اليت تفتح
فامران كامركم فيو كاحد...فلم يرض القوـ كغالظ بسر بن ارطأة
عياض بن غنم كتطاكؿ عليو( "..ابن اعثم الكويف ،الفتوح/1 ،
 ،)254-253كيف السياؽ ذاتو كيف حادثة اخرل رفض
حبيب بن مسلمة(42ىػ662 /ـ) :اف يعطي الغنائم الىل
الشاـ حُت قدموا على اىل العراؽ كطالبوىم ٔتشاركة الغنائم
"انكم قدمتم علينا كقد ىزـ هللا عز كجل العدك ،كبدد مشلهم
كقد صارت الغنيمة اىل قوـ قد ابلوا كقاتلوا كليس لكم فيها
حق ،قاؿ :فوقع الكالـ بُت اىل العراؽ كاىل الشاـ حىت اهنم
اقتتلوا ،فظفر اىل العراؽ ابىل الشاـ ،فكاف ذلك القتاؿ ىو
اكؿ عداكة بُت اىل العراؽ كاىل الشاـ...كما كاف بينهم من

اٟترب الجل الغنائم( "...ابن اعثم الكويف ،الفتوح/1 ،
 ،)343كتذىب اراء عديدة على اف الغرض االقتصادم كاف
ركيزة اساسية يف التحرؾ االسالمي ٨تو تلك االمصار كالبلداف
كذلك بصرؼ القبائل عن العصبية القبلية بعد فتنة الردة
كاشغا٢تم بقتاؿ امرباطورية عظيمة الثراء ،خاصة كاف الغزك
جانب اساسي من اٟتياة البدكية ،فالعراؽ يعد من اخصب
بالد العامل ،كىذا يعٍت جٍت الغنائم كالثركات٦ ،تا يزيد من كقة
الدكلة االسالمية كيزيد من ىيبتها (الدكرم ،مقدمة يف اتريخ
صدر االسالـ ،ص53؛أمية فايز ٤تمود حجا ،سالح الرعب
يف معارؾ ا١تسلمُت ،ص ،)185كما اف اكضاع الناس مل
تتغَت بقوؿ كلمة الفالح كمل تتحسن اكضاعهم ا١تعاشية
فا١تسلموف من خالؿ الفتوحات مل يكتفوا بنشر االسالـ فقط،
امنا أقركا ا٠تراج على االراضي اليت اخذت عنوة حىت كاف اسلم
اصحاهبا  ،فاالسالـ مل يكن كافيان لكي يتم اسقاط اٞتزية على
من اسلم " جاء رجل اىل عمر بن ا٠تطاب ،فقاؿ :اين
اسلمت فارفع عن ارضي ا٠تراج ،قاؿ :اف ارضك اخذت
عنوة("..البالذرم ،فتوح ،ص.) 268
ك لقد كردت الكثَت من االايت القرانية حوؿ الغنائم "
القراف الكرمي ،سورة اٟتشر  ،7-6سورة االنفاؿ ،69 ،41
سورة الفتح  " 15كما كردت العديد من االحاديث النبوية
ايضان حوؿ الغنائم ك الفتوحات ،جعلت القبائل العربية تسارع
يف خوض غمار تلك التجربة سعيان ١تكاسب شخصية –
الغنائم  -من جهة " فاذا امرأة كالغزاؿ يف حسن الشمس،
فاخذهتا كثياهبا ،فأديت الثياب ،كطلبت يف اٞتارية حىت
صارت اىل فاٗتذهتا أـ كلد " (،اتريخ الطربم،)27/4 ،
كٖتقيقان لنبؤة الرسوؿ (ص) الذم بشر صحابتو بفتوحات يف
الشاـ كالعراؽ كاليمن " قاؿ رسوؿ هللا (ص) تفتح اليمن
فيأٌب قوـ يبسوف فيتحملوف أبىلهم كمن اطاعهم ،كا١تدينة خَت
٢تم لو كانوا يعلموف ،كتفتح الشاـ فيأٌب يوـ يبسوف،
فيتحملوف ابىليهم كمن اطاعهم ،كا١تدينة خَت ٢تم لو كانوا
يعلموف ،كتفتح العراؽ فيأٌب يوـ يبسوف ،فيتحملوف ابىليهم
كمن اطاعهم ،كا١تدينة خَت ٢تم لو كانوا يعلموف"(مسلم بن
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اٟتجاج ،صحيح مسلم ،) 625-624/1 ،2006 ،كما
بشرىم ابلغنائم " مثل اجملاىد يف سبيل هللا كمثل الصائم
القائم ،كتوكل هللا للمجاىد يف سبيلو ابف يتوفاه ،اف يدخلو
اٞتنة ،اك يرجعو سا١تان مع أجر أك غنيمة(،"..البخارم ،صحيح
البخارم،2006 ،ص )377ككثَت من األحاديث تشَت
لذلك اٞتانب كتضع ا١تتتبع اماـ كقائع الديكن التغاضي عنها
لنبل ا٢تدؼ كالدافع ضمن التشريعات ،لكن اإلنصاؼ يقتضي
النظر إليها ابعتبارىا كاقعا اترخييا ،تقييمو حياؿ على الوحي
كقيمو ،كبُت ا١تسارين اجتهادات البشر كتدبَتىم كمدل ٘تثلهم
لقيم الوحي كمسايرهتم ألحكاـ الواقع ،كقدرهتم على ا١تواءمة
بينهما ،للوصوؿ ألفضل ا١تمارسات كأكضح ا١تفاىيم ،حيث
يتم الوقوؼ على ا١تمارسات اليت رافقت ا١تد االسالمي كفق
رؤية اترخيية ٢تا مرتكزاهتا من حدث كزماف كمكاف ،كليس كفق
الغاية االساسية اليت اكجد نظاـ الفتوحات ْتسب اصحاب
التفسَت الديٍت كالذم يكمن يف الرٛتة كاخراج الناس من
الظلمات اىل النور ،الف من قاموا بتلك اٟتمالت قد ركنوا اىل
الواقع ،كتركوا ااثران كاضحة من حيث اٟتدث التارخيي ،بشقيو
االجيايب كالسليب ،كاثبتوا اف التفسَت الديٍت كحده اليكفي
الستمرار تلك اٟتمالت ،كامنا يستلزـ اف يقوـ اصحاب الرأم
كالقادة ابمور ٘تكن جيشوىم من البقاء كاالستمرار فقد ًب "
اخذ الزيت كا٠تل كالطعاـ ١ترفق ا١تسلمُت ابٞتزيرة مدة ٍب
خفف عنهم كاقتصر هبم على ٙتانية كاربعُت درمها ...ككاف
على كل انساف مع جزيتو مدا قمح كقسطاف من زيت
كقسطاف من خل("...البالذرم ،فتوح ،ص) 178من اىايل
ا١تناطق ا١تفتوحة ،حيث ينبٍت على ذلك الفهم ا١تستنبط من
اٟتدث كواقعة اترخيية انتفاء اٟتاجة للتربير ،كيتأسس عليو
اٟتاجة للتفسَت ،كىي اليت تقودان الستيعاب كمعرفة مسار
تلك اٟتركة الضخمة ،كما التحوالت البارزة فيها ،ليتسٌت
فحصها ك٤تاكمتها ،لكن يف سياؽ ذلك ،تغفل كثَت من
القواعد التارخيية اليت حكمت عالقات الكياانت السياسية
ببعضها حينها ،كٙتة كثَت من ا١تفاىيم اليت تغَتت توصيفاهتا
بُت اٟتاضر كذلك الوقت.

كما اف االخوة الدينية كدافع اليت اندل هبا االسالـ مل
تستطع اف تتجاكز مفهوـ العنوة يف الفتوحات ،السيما فيما
يتعلق بقتل الكورد يف شهرزكر " عن مشايخ شهرزرك ،قالوا:
شهرزكر كالصامغاف -سكاهنا من الكرد ،كىي كورة من كور
البلداف،
فتوح
(البالذرم،
اٞتباؿ
ص،325اٟتموم ،)176/5،كدراابذ – سكاهنا من الكورد،
تقع ابلقرب من شهرزكر كالصامغاف (-البالذرم ،فتوح،
ص،325اتريخ الطربم )128 ،176/9،من فتوح عتبة بن
فرقد السلمي ( حوايل 50ىػ 670 /ف) فتحها كقاتل االكراد
فقتل منهم خلقان( "..البالذرم ،فتوح البلداف ،ص،) 176
فالتقوا يف ماسبذاف فاقتتلوا( "..ابن االثَت ،الكامل،
 " ،)361/2ككذلك يف العديد من ا١تناطق ابٞتزيرة " ففتح
عُت الوردة – رأس العُت تبعد 85كم عن اٟتسكة  -بعد
قتاؿ شديد( "..البالذرم ،فتوح ،ص )329كيف غالبية مناطق
اقليم فارس " اما بلغك اف االكراد كفركا ّتباؿ فارس"..
(اتريخ الطربم" ،)201/5 ،اف االكراد عاثوا كافسدكا.....
فبعث اٟتجاج – اٟتجاج بن يوسف الثقفي –
(95ىػ714/ـ) احد قادتو يف اىل دمشق اليهم فاكقع هبم
كقتل منهم خلقان( "...البالذرم ،فتوح البلداف ،ص، " )319
كذلك خيالف بشكل كاخر ما ذكر عن اف الكورد استقبلوا
ْترارة اٞتيش االسالمي اثناء عمليات الفتوحات (ئةٛتةد
ا،مششَت ،ؿ  ،)16حيث اف الركاايت التارخيية تثبت
مَتز ر
بشكل كاضح اف الكثَت من ا١تناطق الكوردية كانت شوكة يف
طريق ا١تد االسالمي " ككاف لتلك القبائل – يقصد هبا
القاطنُت يف اقليم فارس يف اٞتنوب الشرقي من اقليم اٞتباؿ
حيث مواطن الكورد – كالتجمعات الكوردية يف اقليم فارس
دكر اليستهاف بو يف الوقوؼ بوجو جيوش الفتح االسالمي
القادمة من البصرة ابٕتاه االىواز ("..فرست مرعي ،الفتح
االسالمي،ص ،)178فاف تلك االحداث تغالط ايضا االراء
اليت تذىب اىل اف االسالـ مل يتم فرضو على ام مكاف
ا،مششَت ،ؿ .)20
(ئةٛتةد مَتز ر
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 :2سري علميات الفتح االسالمي لكوردستان
اف ا١تتتبع ٟتركة اٞتيش االسالمي اىل االقاليم الكوردية،
سيجد ضمن االحداث ا١ترافقة النسياحو الكثَت من الوقائع
التارخيية اليت تُبُت بشكل كاضح مدل اختالؼ ما يطرح كفق
الغاية االٝتى للدين االسالمي ،ككفق ما يثبتو ا١تنطق التارخيي،
كاف مقدمة االنسياح بعد انتصار ا١تسلمُت يف معركة القادسية
عاـ 16ىػ637/ـ (ابن االثَت ،الكامل ،) 484/2،حيث
توجو اٞتيش االسالمي بعدىا اىل ا١تناطق االخرل ،كاليت
كانت معركة جلوالء (عن ا١تعركة ينظر:اتريخ الطربم-24/4،
 ) 25ىي ا١تدخل لالنسياح داخل ا١تناطق الكوردية يف بالد
اٞتباؿ (للمزيد عن كيفية انسياح اٞتيوش االسالمية اىل ا١تناطق
الكوردية ينظر  :زرار صديق ،كورد ككوردستاف ،ص ص -10
 ،25فرست مرعي ،الفتح االسالمي ،ص ،)120كبعدىا
ساركا اىل خانقُت كاصابوا سبيا ،كمن ٍب كصل اٞتيش
االسالمي اىل حلواف  -مدينة اتبعة للجباؿ ( -االصطخرم،
ا١تسالك كا١تمالك ،ص")60ففتح جرير حلواف صلحان على اف
كف عنهم كامنهم على دمائهم كاموا٢تم كجعل ١تن احب منهم
ا٢ترب اف اليعرض ٢تم("..اتريخ الطربم ،)34/4 ،كلقد اٗتذ
بعض الباحثُت الكورد ضمن مؤلفاهتم مسألة الصلح ،كنشر
االسالـ بُت الكورد كدليل على اف اٞتيش االسالمي جاء
،مششَت  ،)16،الخراج الكورد من ٖتت ظلم
اب٢تداية (مَتزا
ر
الفرس احملتلُت الرضهم ،كالذين تركوا حلواف ىراب كجعلوا اىلها
اماـ خيار اٟترب مع ا١تسلمُت اك الصلح ،فاختار االىايل
الصلح ،كما اهنم يف خانقُت قاموا ابلسيب.
إف مشكلة تربير الفتوحات اإلسالمية ترجع الفًتاض
أساسي ،كىو قداسة تلك الفتوحات كنبلها ،كذلك بناءن على
نبل الغاية ْتسب رؤيتهم ،ما جيعل كل التفاصيل مقبولة،
كديكن التعامل معها ٔتنطق القداسة ،انىيك عن ٤تاكلة ابراز
اىدافها كفق النظرة القائمة على اهنا كانت لغرض أتمُت
حدكد الدكلة االسالمية" ،كدفاعان عن ا١تسلمُت كمقدساهتم،
السبل اماـ الذين ىم كاقعوف ٖتت ظلم كاضطهاد
كلتسهيل ُ
حكاـ الفرس كالبيزنطيُت ،كمن ٍب تسهيل اختيارىم لدينهم

مششَت،)150 ،
برغبتهم ،كذلك االمر ١تصلحتهم ( مَتزا،
ر
كىو افًتاض ال تعززه ٦تارسات التاريخ منذ بدء تلك
اٟتمالت العسكرية ،لكن رؤية مفسرم التاريخ ابلفكر الديٍت
تعتمد على معٌت اثبت كغَت قابل للتحوؿ ،كىي الرؤية ا١تثالية
للفتوحات كحركة غَتت كجو التاريخ ،كقد ال جيزئ االكتفاء
ابلقوؿ أبف اٞتهاد ٥تتلف عن اٟتركب ا١تقدسة ،كأف غايتو
نبيلة ،الف اٟتركب مهما كانت اىدافها تبقى ا١تمارسات ىي
اليت ٖتكم على صَتكرهتا من حيث قداستها اك غلوىا يف
التعامل مع االحداث كالوقائع كا١تستجدات ،فنبل ا٢تدؼ مل
دينع ضرب الرقاب "فالتقوا بسهل ماسبذاف فاقتتلوا ،فاسرع
ا١تسملوف يف ا١تشركُت ،كاخذ ضرار آذين اسَتان فضرب رقبتو،
ٍب خرج يف الطلب حىت انتهى اىل السركاف – السَتكاف -
(االصطخرم ،ا١تسالك كا١تمالك ،ص)118فاخذ ماسبذاف
عنوة فهرب اىلها يف اٞتباؿ فدعاىم فاستجابوا لو("..ابن
االثَت ،الكامل ،)370-369/2 ،كمثل تلك ا١تمارسات مل
أتٌب من فراغ ،امنا ٢تا اصوؿ اعتمدكا عليها يف التفسَتات
السابقة للحركب السيما فيما يتعلق بضرب الرقاب كقطع
الرؤكس " اذا كاف يف ٛتلها – الرؤكس – تقوية لقلوب
ا١تسلمُت ،اك اضعاؼ لشوكة ا١تشركُت فالمانع يف ذلك بل ىو
فعل حسن ،كتدبَت صحيح ( "..الشوكاين ،السيل،
 ،)568/4كبذلك مل تكن الصورة مبهمة يف فهم حركة اٞتيش
االسالمي يف تلك ا١ترحلة ،الف الوقائع كاضحة حُت دخلت
الكثَت من ا١تناطق من حيث اخذىا ْتد السيف ،كما اف
األمر يف احملصلة مل خيل من السيب كالغنيمة أيضا كذلك ما
حصل يف االقاليم الكوردية " ،كادرؾ القعقاع – القعقاع بن
عمرك التميمي – (40ىػ660/ـ) يف اتباعو الفرس مهراف
ٓتانقُت فقتلو ،كادرؾ الفَتزاف – قائد جيش الفرس يف معركة
هناكند ،قتل يف 21ىػ642/ـ  -فنزؿ كتوغل يف اٞتبل
فتحامى ،كاصاب القعقاع سبااي فارسلهن اىل ىاشم – ىاشم
بن عتبة 37( -ىػ657/ـ) فقسمهن ( "..ابن االثَت،
الكامل " ،)358/2 ،فساركا حىت لقوا عدكا من االكراد
ا١تشركُت ،فدعوىم اىل االسالـ أك اٞتزية ،فلم جييبوا ،فقاتلوىم
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فهزموىم كقتلوا ا١تقاتلة كسبوا الذرية فقسمو بينهم "..ك "
كاجتمع ببَتكذ – بَتكز  -انحية بُت االىواز كمدينة الطيب –
(اٟتموم ،معجم البلدافٚ )526/1 ،تع عظيم من االكراد
كغَتىم...كغنم ما معهم...كقد اختار من سيب بَتكذ ستُت
غالما( "..ابن االثَت ،الكامل ،)421-420/2،كيف ركاية
اخرل "كاف امر امراء االنسياح ١تا فصلوا اىل النواحي ،حىت
اجتمع ببَتكذ بُت هنرم تَتم – تَتم بلد بتواحي االىواز
كالنهر ابسم البلد ( -ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف319/5،
)كمناذر – مناذر الكربل كالصغرل مها بلداتف بنواحي االىواز
 (ابن حوقل ،صورة االرض ،ص  ،227اٟتموم ،معجمالبلداف)199/5،من اىل االىواز ٚتوع من االعاجم اعظمهم
االكراد ،ككاف عمر – بن ا٠تطاب  -عهد اىل ايب موسى -
االشعرم – (44ىػ665/ـ) اف يسَت اىل اقصى ٗتوـ البصرة
ردءان لالمراء ا١تنساحُت ،فجاء اىل بَتكذ كقتل تلك اٞتموع
قتاالن شديدانٍ...ب كىن هللا ا١تشركُت فتحصنوا منو قلة
كذلة("..اتريخ ابن خلدكف،ص.) 561كما حصل يف غَتىا
من ا١تناطق اليت مل تستثٍت من القتل كالسيب كالغنيمة اال ما
ندر ،اف مفهوـ العنوة كا١تتمثل ابلقهر كالقسر الجيانب تلك
التحركات للجيش االسالمي ،كما اف الغرضية ايضا تتوافق مع
اٞتمع بُت التوسع على حساب ا١تمالك االخرل كالغنيمة لرفد
خزينة الدكلة ابالمواؿ " اف هللا سبحانو كتعاىل امران بقتاؿ اىل
الشرؾ ،كاابح لنا دماءىم كاموا٢تم ،كنساءىم ،فكانوا يف ىذه
اٟتيثية على اصل االابحة ،سواء كجدانىم يف دراىم اك غَت
دارىم( ،"..الشوكاين ،السيل.)551/4 ،
كتعد ىذه الرؤية ىي االكثر قبوالن اترخييان ،ك اليت من
ا١تفًتض اف يتبناىا الباحث حوؿ تلك العمليات كليس كما
يذىب اليو بعض الباحثُت الكورد " اف الدعوة االسالمية
عبارة عن – ادع اىل سبيل ربك ابٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة
كجاد٢تم ابليت ىي احسن – كانت ىكذا كستبقى ىكذا "..
مششَت ،ؿ  ،)169كيف
(سورة النحل ،االية ( )125؛ مَتزا  ،ر
ا١تقابل " من قتل رجالن فلو سلبو ،...اقتلوا شيوخ ا١تشركُت
كاستحييوا شرفهم ،...دار اٟترب دار اابحة رديلِك كل فيها ما

ثبتت يده عليو ( ،"..الشوكاين،)551 ،532 ،540 /4 ،
كيقيسوف كل االحداث من خالؿ ذلك ا١تنظور االحادم
الفهم – اٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة  ، -دكف االخذ
ابالعتبارات اف من قاموا بتلك اٟتمالت ىم بشر كىوالء مل
يكونوا معصومُت ،بل اف ٕتربتهم العسكرية حىت يف العهد
النبوم كانت ٦تتلئة ابالحداث السيما يف اكقات اٟترب،
كبتلك ا١تشاىد من السيب كالقتل كالغنيمة " فحكم بقتل من
جرت عليو ا١تواسي ،كبسيب النساء كالذرية ،كاف يقسم ما٢تم
بُت ا١تسلمُت ،فاجاز رسوؿ هللا (ص) ذلك ( "..البالذرم،
فتوح ،ص،)31كٖتولت تلك التجربة اىل كاقع اترخيي اابف
اٟتمالت االسالمية على االمصار كالبلداف يف عصر
الفتوحات " كاصاب ا١تسلموف يوـ جلوالء غنيمة مل يغنموا
مثلها ،كسبوا سبيا كبَتا  ...فذكركا اف عمر بن ا٠تطاب كاف
يقوؿ :اللهم اين اعوذ بك من اكالد سبااي اٞتلوليات"..
(الدينورم ،االخبار الطواؿ ،2001،ص ،)186كأتكيدان
على الغنائم من امواؿ كسالح كدكاب كسبااي " كاصابوا امواالن
عظيمة كسالحان كدكاب كسبااي ،فبلغت الغنائم ٙتانية عشر
الف الف ("..اتريخ خليفة ،ص ، )75انىيك اف الغنائم
كانت سببا يف كقوع االختالؼ بُت اٞتيش االسالمي كقادتو
كمحصلة اترخيية كحدث يثَت اٞتدؿ حوؿ الغاايت ايضا،
ابعتبار اهنا مل تكن ذات إتاه كاحد ،كىو نشر ا٢تداية كالرٛتة
بُت االقواـ االخرل كما حدث بُت كل من عياض بن غنم
كبسر بن ارطأة العامرم من جهة ،كبُت اىل العراؽ كاىل
الشاـ من جهة اخرل كيف حادثة مغايرة كزمن كمكاف اخر
(ابن اعثم الكويف ،الفتوح.)343 ، 254-253 /1 ،
 :3نتائج الفتح االسالمي لكوردستان وموقف مطنه.

تتجو االراء يف الغالب كْتكم التفسَت الديٍت للتاريخ اىل
اف ٣تيء االسالـ اىل كوردستاف ٛتل معو السالـ كالتعايش
مششَت ،ؿ ،)32كاف
كفق مفهوـ – الفتح – ( عبدالرحيم ،ر
اٞتزية مل تكن تؤخذ ٠تدمة اٟتمالت العسكرية فقط ،امنا
ٟتماية من يؤخذ منهم اٞتزية ،كلزايدة التقرب كالتفاىم بُت
مششَت ،ؿ ،)139كما اف
اٞتيش كاىايل ا١تناطق ( ،جاؼ ،ر
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اٞتيش مل حيرقوا مدينة كمل ينبهوا مدينة كمل ديارسوا القتل
مششَت ،ؿ،)33-32
اٞتماعي ضد االىايل " (عبدالرحيم ،ر
كما اف االسالـ ابعتباره اخر االدايف ،كدين ٚتيع العامل كدين
كل العصور كاالزمنة فاف تبليغو لالقواـ االخرل كاجب على
الذين دخلوا فيو " ادع اىل سبيل ربك – سورة النحل – كىذا
امر هللا كجيب على اٞتميع الدعوة اليو (" ...عبدالرحيم،
مششَت ،)25-22،فضالن عن اف الكورد بعد معركيت جلوالء
ر
كحلواف كىزدية الفرس الساسانيُت ،بقوا يف مدهنم كاماكهنم
كقبلوا برغبتهم الدين االسالمي...كشكرا هلل من كقتها اىل االف
مششَت،
يدافعوف عن االسالـ ٔتا٢تم كاركاحهم ( ،"..جاؼ ،ر
 ،)114كيف الوقت نفسو ًب اسقاط ما فعلو الرسوؿ (ص) مع
اىل مكة – اذىبوا فانتم الطلقاء  -قياسان على ابقي االمصار
كالبلداف اثناء اٟتمالت العسكرية االسالمية – الفتوحات ، -
مششَت ،)29-28،يف حُت اهنم تغافلوا عن اف
(عبدالرحيم ،ر
النيب(ص) مل يفرض على اىل مكة اٞتزية كا٠تراج كالسيب مع
انو ارضهم اخذت عنوة ( ا١تسعودم ،التنبيو
كاالشراؼ ،) 267-266،كما فعل ا١تسلموف مع ابقي
االقاليم كاالمصار كذلك يف تناقض اتـ حوؿ آليات الغزك
كاٟتمالت العسكرية االسالمية ضد االقواـ االخرل.
لقد اسهبوا يف سرد تلك االخبار كا١تعلومات اليت تبُت
كجهة نظرىم النابعة من تصورىم السبقي حوؿ غرضية
اٟتمالت العسكرية – الفتوحات – تلك ،كدكافعها النبيلة،
غَت اهنم مل يتطرقوا اىل اف االستيطاف رافق تلك اٟتمالت
ايضا ،حيث تذكر الركاايت التارخيية اف ىرٙتة بن عجرفة
(34ىػ654 /ـ) اكؿ من اختط ا١توصل كاسكنها العرب (
البالذرم ،فتوح ،)323،كما اف جرير بن عبدهللا البجلي بعد
سيطرتو على حلواف قد اسكنها " قوـ من كلد جرير بن
عبدهللا فاقامهم هبا( "..البالذرم ،فتوح البلداف ،)295 ،كما
اف االنسياح كالسيطرة جلبت معها فيما بعد اٗتاذ ضياع يف
ماسبذاف " ككاف بن زىرة بن اٟتارث بن منصور بن قيس بن
كثَت بن شهاب اٗتذ ٔتاسبذاف ضياعان ...كما اف بعض كلد
خشرـ بن مالك بن ىبَتة االسدم اف اكؿ نزكؿ ا٠تشارمة

ماسبذاف كاف يف اخر اايـ بٍت امية نزع اليها جدىم من
الكوفة( "..البالذرم ،فتوح 301 ،؛ ا٠تشارمة :من عشائر
ساعدة الغزية العداننية  ،للمزيد ينظر :عباس العزاكم احملامي،
موسوعة عشائر العراؽ القددية،).101،108 ،249 /3 ،
ك "١تا انصرؼ عياض عن اخالط – بلدة عامرة مشهورة كىي
قصبة ارمينيا الوسطى ( -اٟتموم ،معجم البلداف-380 /2،
) 381كصار اىل اٞتزيرة بعث اىل سنجار – تقع يف ٟتف
جبل سنجار ما بُت مدينيت ا١توصل كنصيبُت ،تبعد كل منهما
ثالثة اايـ حوايل 108كم ( -االصطخرم ،ا١تسالك
كا١تمالك ،ص  ،53ايقوت اٟتموم ،معجم البلداف78 /5،
) ففتحها صلحان كاسكنها قوما من العرب( "..البالذرم،
فتوح ،ص178؛ قاتل اىل سنجار – شنكاؿ  -اٞتيش
االسالمي كصمدكا بوجهو اال اهنم يف النهاية استسلموا على
الصلح ،ابن االعثم ،الفتوح ،) 258/1،كيف السياؽ ذاتو "
اف العرب ١تا نزلت اذربيجاف نزعت اليها عشائرىا من ا١تصرين
– الكوفة كالبصرة  -كالشاـ كغلب كل قوـ على ما
امكنهم( "...البالذرم ،فتوح ،)320 ،تلك الصورة مل تكن
عرضية ،كاف كاف االمر بنظر البعض ىدفا من اىداؼ
الفتوحات ،كما اف الفتوحات مل ٗتل من التوسع ايضان يف
٦تالك كبالد الشعوب األخرل ،كاالستيطاف يف تلك ا١تمالك
كالبلداف (٥تتار خواجة ،الفتوحات االسالمية كالبحث عن
مربر ،اخبار من اٞتزيرة  ،) 2016/11/15 ،ففي القرف
الثالث ا٢تجرم /التاسع ا١تيالدم ،اصبح العرب من احدل
ا١تكوانت السكانية يف كل من حلواف كسَتكاف كالصمَتة،
ككرماشاف ،كالدينور  ( ،اليعقويب ،البلداف ،ص،)40-39
كاستمرت مسألة السيطرة كاالستيطاف يف ا١تدف كا١تناطق
الكوردية اىل اكاخر العصر االموم ،كيف العصر العباسي ايضا،
من شهرزكر كاربيل كاذربيجاف كجزيرة ابن عمر – بواتف –
كغَتىا من االماكن كا١تناطق اليت كانت ذات االغلبية الكوردية
اك كوردية خالصة (،للمزيد عن االستيطاف ينظر :زرار صديق،
كورد ،ص ،)29-26فضالن عن ذلك فقد رافقت العمليات
العسكرية تلك استيطاف قبائل عربية يف بعض ا١تناطق ا١تتاٜتة
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للمناطق الكوردية كما حدث يف ا١توصل " كاسكن فيها القبيلة
ا٠تزرجية سنة  20ىػ 640 /ـ" ( الواقدم،فتوح الشاـ،
.)183-182/2
اما فيما خيص ا١تقاكمة الكوردية النسياح اٞتيش
االسالمي ،فاف االراء متبيانة ،بُت قائل ابهنا ٤تصورة ضمن
تشكيالت اٞتيش الفارسي كالبيزنطي ،الف الكورد يف االصل
كانوا دائما يف انتظار ٣تيء الرسوؿ (ص) كذلك ْتكم
معرفتهم كمعلوماهتم عن ٣تيء نيب اخر الزماف " (جاؼ،
مششَت ،ؿ ،)112كتلك الصورة ىي الغالبة عند الذين يتبنوف
ر
التفسَتات الدينية كيوظفوهنا يف قراءهتم للوقائع التارخيية السيما
فيما يتعلق ابٟتمالت العسكرية االسالمية على كوردستاف،
فيتم طمس االحداث اليت رافقت سَت تلك اٟتمالت ٖتت
مسمى ا٢تدؼ االٝتى كالغاية النبيلة للنشر الدين االسالمي
بُت الكورد ،فضالن عن من يؤيد كجود مقاكمة كوردية يف
العديد من ا١تناطق " كاف ىناؾ قتاؿ ،كقتل – من الطرفُت –
كقتل بُت الناس ،كظهور بعض ا١تقاكمة يف بعض االماكن"...
مششَت ،ؿ ،)93-92اال اهنم يرجعوهنا السباب
( بشدرم ،ر
سياسية تعود لكوهنم جزء من اٞتيش الساساين اك البيزنطي،
يف حُت تؤكد اراء اخرل "ابف ا١تقاكمة الكوردية للفتح
االسالمي كانت كاضحة يف اقليمي فارس كاالىواز بصورة
انفرادية ،اك من خالؿ ا١تشاركة مع الفرس ،كىذا انبع من
تركيز التجمعات البشرية الكوردية ا٢تائلة يف االقليم االكؿ –
الزموـ كىي مناطق الرعي اليت كانت القبائل الكوردية
تستخدمها يف الربيع كالصيف ٦ ،-تا ادل ابلتايل اىل اعاقة
انسياح جيوش الفتح االسالمي كتكبدىا خسائر اكثر من
مثيالهتا يف االقاليم االخرل( ،"..فرست مرعي ،الفتح،
ص ،188كعن الزموـ ينظر ايضا :ا١ترجع نفسو.)78-77،
كعند تتبع حركة اٟتمالت العسكرية تلك ،سيتضح أبف
الكورد كانوا يف الكثَت من ا١تناطق مقاكمُت للتوغل االسالمي،
سواء ضمن تشكيالت اٞتيش الساساين  -ا١تقاكمة الفارسية
الكوردية يف اقليم االىواز ( -فرست مرعي ،الفتح،
ص ،)149تلك ا١تقاكمة اليت تؤكدىا ا١تصادر التارخيية السيما

فيما يتعلق اب١تشاركة الكوردية للوقوؼ بوجو ا١تد االسالمي
حيث اجتمعوا يف معركة هناكند – معظم اىلها من الكورد –
( لسًتنج ،بلداف ا٠تالفة ،ص ،)232ابعتبار اف احدل اىم
ا١تعارؾ كا١تواجهات االسالمية الساسانية كقعت يف ا١تنطقة
اٞتباؿ ذات التواجد الكوردم الكثيف (،فرست مرعي،الفتح،
ص ،)149تلك ا١تعركة اليت تصفها ا١تصادر بكوهنا فتح
الفتوح ( اتريخ الطربم ،)122/4 ،كحُت توغل عياض بن
غنم القائد االسالمي يف كوردستاف ،ك٘تكن من الدخوؿ لبعض
ا١تناطق بعد قتلو عدد كبَت من الكورد ا١تشركُت نتيجة
مقاكمتهم للفتح االسالمي ،قاـ ٔتصاٟتتهم كفرض عليهم اٞتزية
كا٠تراج ،على اف اليقتلوا كاليسبوا كالدينعوا طريقا يسلكو
ا١تسلموف( البالذرم ،فتوح ،ص ،)325على اف ذلك مل دينع
اف يعود الكورد فيما بعد كحُت استعاف هبم ملك الفرس
١تقاكمة اٞتيش االسالمي " فكفر ا٢ترمزاف..كاستعاف ابالكراد
فكثف جنده(0 ،" ...اتريخ الطربم ،)76/4،كما فعلوا
ايضا يف بَتكذ – بَتكز  -حيث اجتمع عدد كبَت من الفرس
كالكورد للوقوؼ بوجو ا١تد االسالمي كاعاقة تقدمو ( ،ابن
االثَت،الكامل ،)46/3 ،كالٗتفي ا١تصادر التارخيية اف كلما
اشتدت ا١تقاكمة كلما كانت عمليات القتل كالسيب اكثر،
(البالذرم ،فتوح ،366 ،اتريخ الطربم ،)184/4 ،كما اف
ا١تقاكمة الكوردية بلغت درجة يف اقليم فارس جعلت ا٠تليفة
عمر بن ا٠تطاب كىو خيطب يف يوـ اٞتمعة اف يدعوا
للمسلمُت ابلنصر " كقصد سارية بن زنيم – كاف قبل اسالمو
لصا ،فاما اسلم حسن اسالمو ،مل نقف على سٌت كفاتو –
فسا –مدينة جليلة كثَتة االىل كالتجارة – (ابن
حوقل،ص )238كدارّترد – احدل كور اقليم فارس –
(اٟتموم ،)446/2،حىت اهنى اىل عسكرىم ،فنزؿ عليهم
كحاصرىم ماشاء هللاٍ ،ب اهنم استمدكا ،فتجمعوا كٕتمعت
اليهم اكراد فارس ،فدىم ا١تسلمُت امر عظيم كٚتع كبَتٍ ...ب
قاتلوىم فهزموىم ،فاصاب مغاًل ( ،"..اتريخ الطربم/4 ،
.)178
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كعلى الرغم من اف تلك االحداث اكردىا صاحب كتاب
الفتح االسالمي لكردستاف يف كتابو ،كفق هنج اكادديي ،سواء
من حيث تتبع االحداث كذكر تباين االراء كاختالفها،
كترجيح بعضها ،اال انو مل يستطع اف التخلص من خلفيتو
الدينية ،اثناء سرد االحداث فوقع يف اكثر من موضع ٖتت
أتثَتىا" ازداف هبا اترخينا االسالمي ٦ ، ...تا ادل اىل حدكث
تغيَتات جذرية يف ٣ترل حياهتم ابنتقاؿ السيادة من الفرس
الساسانيُت اىل العرب ا١تسلمُت ،كظهور عالقات اخرل ٕتلت
يف االخوة االسالمية بعد دخوؿ الكرد يف االسالـ عمالن
بوصية الرسوؿ (ص) ..كلكن اٟتشود ا١تعادية من الفرس
كالكرد (،"..فرست مرعي ،ص ص .)124 ، 95 ،77
جوهبت مقاكمة الكورد يف العديد من ا١تناطق ابلشدة
كالقوة " سار سلمة بن قيس االشجعي – لن نقف على سنة
كفاتو  -حىت التقى ٔتشركي االكراد ،فدعاىم اىل ما امر بو
امَت ا١تؤمنُت ،فرفضوا ،عند ذاؾ دعاىم اىل اٞتزية فأبوا عندىا
قاتلهم قتاال شديدان كانتصر عليهم ،فقتل ا١تقاتلة كسىب الذرية
كٚتع الرثةٍ ،ب بعث رجالن اىل ا٠تليفة لتهنئتو ابلنصر( "..اتريخ
الطربم ،)187/4،كاستكماال للحدث التارخيي كالوقائع
اليت رافقت ا١تد االسالمي يف ا١تناطق الكوردية كمقاكمة الكورد
اعًتض الكورد بُت جرة – مدينة بفارس بينها كبُت شَتاز
 120كم – ( ابن حوقل ،ص )236كشيزار -ا١تسافة بينها
كبُت فسا 180كم – ( االصطخرم )50 ،احد القادة
ا١تسلمُت كقتلوه " فاحاطت بو ٚتاعة من االكراد فقتلوه
فسميت العقبة عقبة اٞتاركد – اٞتاركد العبدم21( -ىػ/
642ـ) ( "..البالذرم ،فتوح ،ص.)377
كيف السياؽ ذاتو "لكن اٟتشود ا١تعادية من الفرس كالكرد
الذين ٕتمعوا....يف سهل ماسبذاف – تقع شرؽ اقليم العراؽ
جنوب اقليم اٞتباؿ ( ..-اليعقويب ،كتاب البلداف ،ص -38
) 39فخرج ضرار – ضرار بن ا٠تطاب – ( 16ىػ637 /ـ)
ٔتن معو من قوات ا١تسلمُت...انتصر فيها ا١تسلموف("..
فرست مرعي ،الفتح االسالمي ، )125-124 ،بغض النظر
عن كلمة معادية الهنا تنم عن ٖتيز لطرؼ دكف االخر كتظهر

ا٠تلفية الدينية للباحث ،فاف سكاف ا١تنطقة قد ىربوا من بيوهتم
اىل اٞتباؿ ،كبعد دخوؿ اٞتيش االسالمي اليها دعا قائدىم
الناس فعادكا كاسلموا كما ذىب اليو الباحث ،كمع اف ا١تصادر
تؤكد اف ماسبذاف كانت من ضمن ا١تناطق اليت ٞتأت اليها مع
شهرزكر ا١تتمردين على الدكؿ االسالمية السيما يف العصر
االموم كالعباسي ،فضالن اف عدـ ذكرىم كقع اٞتزية كا٠تراج
على اىايل تلك ا١تناطق ،حيث اف دعوهتم للعودة مل تكن
بدكف شركط فرضها القادة ا١تسلمُت على االىايل (للمزيد عن
تفاصيل ا٠تراج ينظر :ابو يوسف ،كتاب ا٠تراج1353 ،ىػ/
1933ـ).
كما اف الرؤية القائمة على اف الكورد برزكا كمسلمُت
ككمدافعُت عن االسالـ ،يقابلو يف اٞتانب االخر ايضا اف
الكورد كانوا ٛتلة راية العصياف ٕتاه الدكلة االسالمية منذ
عهودىا االكىل ،كابختالؼ ا١تؤرخُت القدماء كاٟتديثُت حوؿ
االسباب كا١تسببات اليت ادت اىل خركج الكورد على الدكلة
فاف االمر كواقع اترخيي يثبت ايضا اف االسالـ مل يكن متأصال
يف نفوس كورد تلك ا١تناطق ،مع انو الديكن تعميم االمر على
ٚتيع الكورد ،ابلتايل فاف قياـ الكورد ابٟتركات سواء يف العهد
الراشدم "امنا تقاتلوف مارقة مرقت من الدين ،كعلوجان منعوا
ا٠تراج كاكرادان(، "..كقتلنا ٨توان من ثلمائة من العلوج كاالكراد،
ككذلك فاان لقينا ا١تارقُت ،كقد استظهركا علينا اب١تشركُت،
فقتلناىم قتل عاد كارـ ..للمزيد ينظر :اتريخ الطربم/5،
124-123؛ ابن االثَت ،الكامل )368-367/3 ،كسواء
أكاف يقصد اب١تارقة الكورد اـ غَتىم فاف التحاؽ الكورد
ابٟتركة ضد السلطة يوضح موقف الكورد من جهة ،كمفهوـ
ا١تارقة ابعتبا اف االسالـ مل يكن متأصالن بُت ىوالء الكورد من
جهة اخرل (ا١تارقة ٢تم ٜتسة القاب ،يقاؿ ٢تم ا١تارقة كالشراة
كا٠توارج كاٟتركرية كاحملمكة ،كاصل مقالتهم الرباءة من عثماف
كعلي كاكفارمها ،كاكفار كل اماـ بعد ايب بكر كعمر ،كالرباءة
منهم ،للمزيد ينظر :السجستاين،اشتقاؽ االٝتاء كأتكيل
االمثاؿ ،ص ،)125-124كامنا قد اسلموا ٖتت كطأة
الشركط اليت سبق كأف ذكرانىا ،اما االسالـ ،اك اٞتزية ،اك
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القتاؿ ،كابلتايل كاف االسالـ دافعا على االقل كي يسقط
عنهم اٞتزية اك ا٠تراج اال انو على االغلب مل يسقط عنهم
ذلك امنا بقوا يدفعوف اٞتزية " كقد كاف آؿ مركاف أيخذكف
اٞتزية ٦تن اسلم من اىل الذمة كيذىبوف اىل اف اٞتزية ٔتنزلة
ضريبة العبد فال يسقط اسالـ العبد ضريبتو( "..اٞتصاص،
احكاـ القراف ،)296/4 ،فكاف اف كف عنهم القتل،
كاستمراران على نفس النهج سار الكورد يف مناطق اخرل،
حيث كقفوا ضد الدكلة االسالمية ككالهتا يف مناطقهم ،فكورد
شهرزكر على الرغم من كوهنم بنظر البعض كانوا من موايل
ا٠تليقة عمر بن عبدالعزيز االموم (101-99ىػ-717/
720ـ) ( فرست مرعي ،الفتح االسالمي  ،ص ،)179اال
اف الوقائع التارخيية تثبت ابف كورد شهرزكر كانوا يف خالؼ
دائم مع السلطات االسالمية كاف ا١تدينة قاكمت بشدة انسياح
اٞتيش االسالمي منذ البداية (فغزاىا عتبة بن فرقد ففتحها
بعد قتاؿ على مثل صلح حلواف ككانت العقارب تصيب
الرجل من ا١تسلمُت فيموت ،البالذرم ،فتوح البلداف،
ص ،)325كمن ٍب اهنا كانت ا١تأكل للكثَت من اٟتركات
ا١تعارضة ضد الدكلة خالؿ عصورىا ا١تختلفة(حسن ابراىيم
حسن ،اتريخ االسالـ.)310/1 ،
 :4بروز الطنزعة القبلية العربية يف عمليات الفتح.
مل تكتمل الصورة يف الفتوحات االسالمية تلك اال بعد
اضافة بعض ا١تفاىيم النابعة من التعصب القبلي كالطبقية اىل
تفاصيلها( عن الطبقية يف االسالـ ينظر :زرار صديق،
كومةلطال كوردةكارل ،ؿ ؿ  ،)17 -12ففي حُت تذىب
اراء بعض الباحثُت الكورد اىل اف اجملتمعات كانت قبل
االسالـ فيها طبقية كاضحة قائمة على التفريق بُت شرائح
اجملتمع ،اال اف الدين االسالمي دين ٔتفهوـ العصر دديقراطي
يف ىذا اجملاؿ ،كىو يعمل على كحدة الشعوب
،مششَت،ؿ ،) 26فقد تغاضوا بشكل كاضح عن
(عبدالرحيم ر
رؤية ا١تعلومات الصرحية كا١تباشرة اليت كردت خالؿ العصر
االسالمي االكؿ ،السيما يف عصر ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب
الذم رفض توزيع العطااي ابلتساكم ،كامنا اعتمد على االسبقية

يف االسالـ حيث غَت ما كاف قد سار عليو ا٠تليفة ابو بكر "
كاف لو رأم يف ىذا ا١تاؿ ،كيل فيو رأم اخر ("..ابو يوسف،
ا٠تراج ،ص ،)43انىيك عن اٞتانب االخر من اعمالو
ا١تتعلقة ابلفتوحات ،كاليت ابدت كجهة نظر مغايرة عن اليت
ارادكا ايصا٢تا لنا ،السيما فيما يتعلق ابالنتماء القبلي ،اك لنقل
ٔتفهوـ العصر القومي ،حيث على الرغم من ٤تاكلة النيب (ص)
يف صهر عرل القبيلة يف الدكلة االسالمية ،اال اهنا بقت
متجذرة يف الفكر االسالمي الذم تبناه من اتى بعده ،كبرز
ذلك الفكر يف مراحل الفتوحات بشكل جلي ،حيث هتادت
عرل االخوة االسالمية "امنا ا١تؤمنوف اخوة ("...سورة
اٟتجرات (االية  ،)10ام اٞتميع اخوة يف الدين ،كترد يف
السياؽ ذاتو احاديث كثَتة عن الرسوؿ  :ا١تسلم اخو ا١تسلم،
ا١تؤمن للمؤمن كالبنياف ،للمزيد ينظر :ابن كثَت ،تفسَت القراف
العظيم،ص ،)1747كظهرت على الساحة ايضان اكاصر القبلية
العربية ،حيث كانت نظرة ا١تسلمُت اىل االقواـ االخرل اليت
كقعت ٖتت سيطرهتم بعيدة عن ا١تساكاة كاالخوة يف التعامل،
كقد تبلور ذلك الشعور منذ العهد النبوم حُت رفض النيب
اخذ ا٠تراج من ارض العرب كاالسًتقاؽ ايضان "مل يوظف النيب
(ص) على اراضي مكة مع اهنا فتحت عنوة كاقر اىلها عليها،
الف العرب اليوضع على اراضيهم ا٠تراج ،كما اليوضع على
رقاهبم اٞتزية كالرؽ على ما عرؼ يف موضعو ...اما ارض
العرب فالنو عليو الصالة كالسالـ كا٠تلفاء من بعده مل أيخذا
ا٠تراج من ارض العرب("...الزيلعي ،تبيُت اٟتقائق شرح كنز
الدقائق.) 271/3،
فقد كره العرب ا١تسلموف السيب لبٍت قومهم من القبائل
االخرل ،يف حُت اقركه لالقواـ االخرل ٦تن اسلموا ،كذلك ما
يفسر معٌت " عنوةن " لدل تلك االقواـ من حيث القهر
كالقسر ،فقد كره ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب السيب يف العرب،
حيث استمر يف اجراءاتو ١تنع ظاىرة السيب بُت العرب ،فرد
سيب قبيلة االزد مقابل اربعمائة درىم ،كقاؿ السباء يف االسالـ
،بقي السباء معركفان حىت اايـ عمر فمنعو بقولو السباء على
عريب" (جواد علي ،ا١تفصل يف اتريخ العرب قبل
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االسالـ ،)254/4،كقاؿ عمر بن ا٠تطاب " انو ليقبح
ابلعرب اف ديلك بعضهم بعضان كقد كسع هللا ككفتح
االعاجم( "..اتريخ الطربم .304/2 ،؛ للمزيد :شادم
ابراىيم ،السيب ،ص ،) 27كأتكيدان لذلك تواترت الركاايت
التارخيية على اف اكؿ عمل قاـ بو عمر ابن ا٠تطاب ىو" رد
سبااي اىل الردة اىل عشائرىم ،كقاؿ اين كرىت اف يصَت السيب
سنة على العرب ("...اتريخ اليعقويب139/2 ،؛كتشَت
الركاايت التارخيية اف السيب يف االقواـ االخرل من غَت العرب
لقي ا١تعاملة القاسية من جيش ا١تسلمُت احياانن ،فكاف يتم
ختم اعناقهم ،فحُت بعث قتيبة بن مسلم كثَت بن فالف اىل
كاشغر ،سىب منها سبيان ،فختم اعناقهم ٦تا افاء هللا على
ا١تسلمُت ،الطربم ،اتريخ500/6 ،؛ ابن خلدكف ،اتريخ،
85/3؛ كيرد ايضا انو مات البعض من الربد حيث لبسوا
ثياب السيب احملصل من خوارزـ فماتوا من شدة
الربد،البالذرم؛ فتوح ،403 ،كيف ركاية اخرل كٝتع دكم
عظيم كبكاء شديد من سيب قنسرين لربطهم ابٟتباؿ بقسوة ،
الواقدم ،ا١تغازم ،112/1 ،كللمزيد ينظر ،شادم ابراىيم
،السيب  ،ص ،)47فضالن عن ذلك فقد كردت بعض الركاايت
االخرل اليت تؤكد تلك االجراءات عندما قاـ عمر بن
ا٠تطاب بعتق احد ابناء القبائل العربية حُت كقع يف سيب قبيلة
اخرل  "،كقد بلغٍت انو السباء يف االسالـ كالرؽ على عريب
يف االسالـ ،فامر عمر اف يعتق فوران( "..االصفهاين ،كتاب
االغاين281/12 ،؛ شادم ابراىيم ،السيب ،ص،) 26
ككذلك يف ركاية اخرل "فقد كاف الرجل اليزاؿ قد عرؼ ذا
قرابتو يف بعض احياء العرب قد سيب يف اٞتاىلية ،فذكر ذلك
لعمر ،ففدل كل رجل منهم ابربعمائة درىم ،كفدل عثماف -
عثماف بن عفاف(35-23ىػ656-644/ـ) رجالر من مهذاف
ابربعمائة درىم ،كيف السياؽ ذاتو" اتينا عمر يف نساء اك اماء
مباعُت يف اٞتاىلية ،فامر ابكالدىن اف يقوموا على اابئهم كأف
ال يسًتقوا ،كنتيجة لوقف السيب بُت العرب فقد ٖتدد الوالء
تدرجييا بغَتىم ،كقد بدأ ىذا االٕتاه يتبلور يف هناية ا٠تالفة

الراشدة("...للمزيد ينظر:ابن سالـ  ،كتاب االمواؿ،
ص.)177
برزت تلك النزعة بصورة كاضحة يف الكثَت من مراحل
اٟتمالت العسكرية ،كفيها تغاضى ا١تسلموف عن االغراض
ا١تعلنة للفتوحات ،كره السباء يف العرب كمن ٍب منع ،جرل
سيب قوـ صهيب الركمي (ت  38ىػ658 /ـ) (يذكر اف
اصولو من العرب لكنو كاف من بُت سيب الركـ ،فعاش بينهم
كتعلم لغتهم ،فاصبح ينسب اليهم ،للمزيد ينظر :ابن كثَت،
البداية كالنهاية ،)319-318 /7 ،الذم امر عمر نفسو اف
يصلي صهيب ابلناس بعدما طعن " كليصل ابلناس صهيب
( "..ابن االثَت الكامل423/ 2 ،؛ تذكر بعض الركاايت اف
النيب لدك ِاع قبلية على االغلب عتق العرب من السيب عرب
الشماؿ ابناء اٝتاعيل ،فنهى عائشة عن عتق سيب اليمن
كامرىا العتق من مضر ،ككانت سبية من بٍت ٘تيم عند عائشة
فامرىا ابف اعتيقها الهنا من كلد اٝتاعيل ،للمزيد عن ذلك
ينظر :مسلم ،صحيح مسلم1957/4 ،؛البيهقي ،سنن
البيهقي الكربل ،)75/9 ،كما انو اجاز السيب يف قوـ سلماف
الفارسي (على االرجح  36ىػ606 /ـ) ،ككزع سبااي فارس
على ابناء الصحابة " اف عمر رضي هللا تعاىل عنو اتى ببنات
يزدجرد بن شهراير بن كسرل( 651-631ـ) مسبيات،
فاراد اف بيعهن فاعطاىن لدالؿ ينادم عليهن ابلسوؽ،
فكشف عن كجو احداىن فلطمتو لطمة شديدة على كجهو
فصاح :كاعمراه ،كشكا اليو ،فدعاىن عمر كاراد اف يضرهبن
ابلدرة ،فقاؿ علي بن ايب طالب رضي هللا تعاىل عنو اي امَت
ا١تؤمنُت اف رسوؿ هللا صلي هللا عليو كسلم قاؿ :اكرموا عزيز
قوـ ذؿ ،كغٍت قوـ افتقر ،اف بنات ا١تلوؾ اليبعن ،كلكن
قوموىن ،فقومهن كاعطاىن اٙتاهنن ،كقسمهن بُت اٟتسُت بن
علي كدمحم بن ايب بكر كعبدهللا بن عمر ،فولدف ىوالء
الثالثة( "..االبشيهي ،ا١تستطرؼ،ص.)481-480
كمع ذلك تصر اراءىم اىل انو ٕتلت االخوة
االسالمية بُت العرب ا١تسلمُت كاالقواـ االخرل ،متجاىلُت
بعض ا١تفاىيم التارخيية ا١تتعلقة بصلب حركة االنسياح
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االسالمي ،فا١توايل كىم بنظر العرب يف العصر االسالمي
ا١تسلموف من غَت العرب ،كانوا اقل شأان يف ٣تتمعهم من
االحرار ،على الرغم من اف بعض ا١توايل كانوا احرار كليسوا من
العبيد كالرؽ ،اال اف ذلك مل دينع من نظرة االزرداء اليهم حىت
يف االسالـ ،فمع اصرار بعض الباحثُت على مساكاة االسالـ
للعرب بغَتىم كاتيانو ٔتقياس جديد يف تفضيل ا٠تلق بعضهم
على بعض كفق نظرية الفضل لعريب على اعجمي " ٧تد اف
العرب بقت يف االسالـ ايضان أتنف من تزكيج بناهتا اىل
ا١توايل..كنظران اىل ازدراء العرب لشأف ا١توايل ،كما كاف جيلبو
الوالء من ازرداء العرب بعضهم بعضان ٢تذا السبب ...فقد امر
ا٠تليفة (عمر) اببطاؿ الوالء بُت العرب ،كجوز بقاءه فيما بُت
العرب كغَت العرب("...جواد  ،ا١تفصل ، )370-369/4 ،
فضالن عن ذلك فمع االصرار على ٕتلي االخوة االسالمية
كنتيجة النسياح اٞتيش االسالمي مع االقواـ االخرل كمن
ضمنهم الكورد ٧تدىم يعًتفوف ْتركات ا١تقاكمة كالعصياف اليت
ابدهتا اجملموعات الكوردية القبلية ضد عملية انسياح جيوش
الفتح االسالمي يف اقليمي خوزستاف كفارس (فرست مرعي،
الفتح االسالمي  ،ص ،)79كمن الراجح اف الكثَت من
االراضي فتحت ْتكم االستسالـ كٕتنب القتاؿ كاعطاء
اٞتزية ،كمن ٍب اعتنق الكثَتين منهم االسالـ ،كلكن ذلك مل
يكن كافيا ابسقاط اٞتزية عنهم ،ابعتبار اف ارضهم اخذت
عنوة " فاان فتحناه عنوة بسيوفنا فاىب ،كقاؿ ١تن جاء بعدكم
من ا١تسلمُت........كضرب على رؤسهم اٞتزية( "..
البالذرم ،فتوح  ،ص.)264
لكن ذلك الدينع اف نؤمن اب١تنطق التارخيي ايضا  ،كننظر
اىل ا١تناطق اليت اخذت ْتكم القوة كالسالح كاالعداد
ابعبتارىا مل تستطع اف تفتح عقوؿ الكورد ليعتنقوا دينهم بل
بقوا على دينهم كمقاكمتهم كىذا ما تؤكده االحداث التارخيية
اليت تلت انتشار ا١تسلمُت يف ا١تناطق الكوردية السيما يف
اكاخر العصر الراشدم كطواؿ العصر االموم فضالن عن فًتات
كثَتة يف العصر العباسي(656-132ق1258-750 /ـ).

اخلادتة
ٕتلت يف الدراسة كْتسب رؤية الباحث عدة اساسيات
ديكن من خال٢تا الدخوؿ اىل عوامل اتريخ الفتوحات االسالمية
للمناطق الكوردية ،حيث اف االعتماد فقط على الرؤية
السبقية اليت تنادم بقدسية الفتوحات ابعتبارىا من ضركرات
الدين ،التتوافق مع االعماؿ كا١تمارسات اليت رافقت انسياح
اٞتيوش االسالمية ا١تعدة لتلك العمليات ،فكاف البد من
اظهار معامل االختالؼ كالتوافق بُت العمليات تلك من حيث
كوهنا ذات اغراض دينية من جهة ،ككوهنا ذات اىداؼ اخرل
توسعية اقتصادية " الغنائم " من جهة اخرل ،فضالن عن
االمهية اليت جيب اف ينظر اليها القارئ حوؿ مفهوـ دخوؿ
تلك اٞتيوش اىل ا١تناطق الكوردية كفق مبدأ العنوة ،كالصلح،
ابعتبارمها مفومهُت مارفقُت لتلك العمليات ،فكانت الرؤية
معاكسة لليت اٗتذىا بعض الباحثُت الكورد حوؿ الفتوحات،
ابعتبار اهنم جعلوا من العنوة اليت تعٍت القهر كالقسر ككذلك
الصلح الذم ىو اما االسالـ اك اٞتزية اك القتاؿ مفهوما
حياكي يف مضمونو رؤيتهم الدينية النابعة من ضركرة ابالغ
ٚتيع االقواـ ابلدين اٞتديد ،على اف الدين نفسو يتضمن
الالاكراه ،كلكن مع ذلك المس الباحث يف الدراسة عمق
ا٢توة بُت تلك االفكار ا١تبنية على مقررات سبقية ،كعلى
الوقائع التارخيية اليت تفرضها العمليات نفسها ،فكانت اٟتكمة
كالرٛتة كاالستقباؿ كاخراج الكورد من ٖتت احتالؿ الفرس
كالركـ ،اماـ ٖتدم الواقع كالذم كاف فيو القتل كالسيب كا٠توؼ
كاالستيطاف ،فضالن عن بركز ركح التعصب القومي العريب
ضمن االحداث التارخيية منذ بداية عمليات الغزكات
كالفتوحات.
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قائمة ادلصادر وادلراجع

اوالً :ادلصادر االولية

 -6القران الكرمي .

ابن األثَت :عز الدين أيب اٟتسن على بن دمحم بن عبد الكرمي اٞتزرم (ت
630ىػ1232 /ـ)
 الكامل يف التاريخٖ ،تقيق :ايب الفداء عبدهللا القاضي ،دار الكتبالعلمية (بَتكت.)1987 :
االبشهيٍت :ابو الفتح شهاب الدين دمحم بن اٛتد(850ىػ1446/ـ)
ا١تستطرؼ يف كل فن مستظرؼٖ ،تقيق مفيد دمحم قميحة ،دار الكتبالعلمية(بَتكت.)1986:/
االزرقي :دمحم بن عبدهللا بن اٛتد ( ت 250ىػ864/ـ) .
اخبار مكة كما جاء فيها من ااثرٖ ،تقيق عبدا١تلك بن عبدهللا بندىيش ،مكتبة االسدم ( د.ـ .)2003 :
االزىرم :ايب منصور دمحم بن اٛتد( 370ىػ981/ـ).
 معجم هتذيب اللغةٖ ،تقيق رايض زكي قاسم ،دار ا١تعرفة للطباعةكالنشر كالتوزيع(بَتكت.)2001:
االصطخرم :ابراىيم بن دمحم الفارسي (ت بعد 340ىػ951 /ـ).
مسالك ا١تمالك ،دار احياء الًتاث العريب (بَتكت.)1988:االصفهاين :ابو الفرج علي بن اٟتسُت(ت356ىػ966/ـ)
 كتاب االغاينٖ،تقيق علي مهنا كٝتَت جابر،مؤسسة ٚتاؿ للطباعةكالنشر(القاىرة :ب.ت).
اين االعثم  :أبو دمحم أٛتد (ت 314ىػ926 /ـ)
كتاب الفتوح ،الكويف ،الفتوح ،دار الكتب العلمية(بَتكت.)1986:البخارم :اٝتاعيل بن ابراىيم ( ت 256ىػ870 /ـ)
صحيح البخارمٖ ،تقيق ابوعبدهللا عبدالسالـ بن دمحم علوش ،مكتبةالرشيد اتشركف( الرايض.)2006:
البالذرم :أٛتد حيِت بن جابر (ت  279ىػ892 /ـ)
 فتوح البلداف ،ابشراؼ ٞتنة ٖتقيق الًتاث ،دار كمكتبة ا٢تالؿ(بَتكت.)1983:
اٞتصاص :ايب بكر اٛتد بن علي الرازم ( 370ىػ980 /ـ).
 احكاـ القرافٖ ،تقيق دمحم الصادؽ قمحاكم ،دار احياء الًتاث العريب(بَتكت.)1992 :
البيهقي :بو بكر اٛتد بن اٟتسُت (458ىػ1066 /ـ),
سنن البيهقي الكربل ،مكتبة دار الباز (مكة ا١تكرمة.)1994:ابن حبيب ،االديب اٟتسن بن عمر(ت779ىػ1377 /ـ).

ا١تقتفي من سَتة ا١تصطفى ملسو هيلع هللا ىلصٖ ،تقيق مصطفى دمحم حسُت الذىيب،دار اٟتديث( القاىرة1416:ق).
ابن حوقل ،ابو القاسم النصيبيٍت( 367ىػ997 /ـ)
صورة االرض ،دار مكتبة اٟتياة .1979 ،ابن خلدكف :عبد الرٛتن بن دمحم (ت 808ىػ1405 /ـ)
 العرب كديواف ا١تبتدأ كا٠ترب يف اايـ العرب كالعجم كالرببر ٖ ،تقيق:ابوصهيب الكرمي ،بيت االفكار الدكلية (عماف ،د.ت).
 أبن خياط :خليفة بن خياط بن أيب ىبَتة الليثي (ت 240ىػ/854ـ).
 اتريخ خليفة بن خياطٖ،تقيق:مصطفى ٧تيب فواز ،حكمت كشليفواز ،دار الكتب العلمية (بَتكت.)1995:
الدينورم :ابو حنيفة الدينورم (ت 282ىػ895 /ـ).
األخبار الطواؿٖ ،تقيق :عصاـ دمحم اٟتاج علي ،،دار الكتب العلمية،(بَتكت.)2001:
ابن سالـ ،ابوعبيد القاسم بن زيد (224ىػ838 /ـ )
كتاب االمواؿٖ،تقيق دمحم خليل ىراس ،دار الفكر(بَتكت1408:ىػ).
السجستاين :ايب بكر دمحم بن عزيز العزيزم (ت 330ىػ 941/ـ).
اشتقاؽ االٝتاء كأتكيل االمثاؿٖ ،تقيق دمحم علي ٣تلي راببعة ،دار كرداالردنية للنشر كالتوزيع( عماف.)2011 :
الشوكاين :دمحم بن علي (1255ىػ1839/ـ)
السيل اٞترار ا١تتدفق على حدائق االزىارٖ ،تقيق٤ :تمود ابراىيم زايد،دار الكتب العلمية،ط(1بَتكت:د.ت).
ابن عبد الرب :يوسف بن عبدهللا النمرم( 463ىػ1071/ـ).
فتح الرب ٖ،تقيق:الشيخ دمحم بن عبدالرٛتن ا١تغراكم٣ ،تموعة التحفالنفائس الدكلية للنشر كالتوزيع( الرايض.)1996:
ابن كثَت :عماد الدين إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي (ت
774ىػ1372 /ـ) .
تفسَت القراف العظيم  ،دار ابن حزـ للطباعة كالنشركالتوزيع(بَتكت.)2000:
البداية كالنهاية ،مكتبة ا١تعارؼ( بَتكت.)1992:الفاسي دمحم بن اٛتد بن علي الفاسي (ت 832ىػ1428/ـ)
 الزىور ا١تقتطفة من اتريخ مكة ا١تشرفة ،دار الكتب العلمية(بَتكت:.)2001
الفَتكز آابدم٣ :تد الدين بن يعقوب( 817ىػ1414 /ـ).
القاموس احملبط،مؤسسة الرسالة،ط(2بَتكت)1987:قدامة بن جعفر (337ىػ948/ـ)
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ا٠تراج كصناعة الكتابٖ ،تقيق دمحم حسُت الزبيدم ،دار الرشيدللنشر(بغداد.)1981:
الزيعلي :فخرالدين عثماف بن علي (ت 734ىػ1342 /ـ).
تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ،ا١تطبعة الكربل االمَتية ببوالؽ (مصر1313:ىػ).
الطربم :أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم (ت 310ىػ922 /ـ).
-اتريخ الرسل كا١تلوؾٖ ،تقيق أبو فضل إبراىيم ،الطبعة الثانية ،دار

الدكرم ،عبدالعزيز :مقدمة يف اتريخ صدر االسالـ ،مركز درسات
الوحدة العربية  ،ط( 2بَتكت.)2007:
علي  :جواد  :ا١تفصل يف اتريخ العرب قبل االسالـ ،جامعة
بغداد،ط(2بغداد.)1993:
عمر :اٛتد ٥تتار :معجم اللغة العربية ا١تعاصرة،عامل الكتب ( القاىرة:
.)2008
العمرم :عبدالعزيز:الفتوح االسالمية عرب العصور ،دار اشبيليو ،ط(2

ا١تعارؼ ،القاىرة 1971 – 1964 ،كنسخة دار القلم(
ا١تسعودم:ابو اٟتسن علي بن
بَتكت :بدكف اتريخ).
اٟتسُت بن علي الشافعي (ت346ىػ956 /ـ )
 التنبيو كاالشراؼ ،منشوارت دار صادر (بَتكت:د.ت).النبيو كاالشراؼمسلم  ،ابو اٟتسن بن اٟتجاج القشَتم النيسابورم(ت
261ىػ874/ـ).
صحيح مسلمٖ ،،تقيق نظر مب دمحم الفاراييب أبو قتيبة ،دار طيبة(الرايض  ،)2006 :كنسخة دار احياء الًتاث
العريب(بَتكت.)1956:
ابن منظور،ايب الفضل ٚتاؿ الدين دمحم بن مكرـ (ت
711ىػ1311/ـ).
 لساف العرب ،ط ،3دار صادر(بَتكت.)2004:الواقدم :أبو عبد هللا دمحم بن عمر (ت 207ىػ822 /ـ).
 فتوح الشاـ ،ط ،3مطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده (القاىرة:.) 1954
ايقوت اٟتموم :شهاب الدين أبو عبد هللا (ت 626ىػ228 /ـ).
معجم البلداف ،دار صادر (،بَتكت.)1979:أبو يوسف :يعقوب بن إبراىيم (ت 192ىػ808 /ـ) .
كتاب ا٠تراج ،الطبعة الثانية ،ا١تطبعة السلفية لصاحبها ٤تي الدينا٠تطيب ( القاىرة1353 ،ىػ1933 /ـ).
اليعقويب :أٛتد بن يعقوب بن جعفر (ت 292ىػ905 /ـ).
اتريخ اليعقويبٖ ،تقيق :السيد دمحم صادؽ ،ا١تكتبة اٟتيدرية ،النجف،ج .1974 ،1كج ،2دار صادر(بَتكت.)1960:

د.ـ 1419 :ق).
احملامي :عباس العزاكم:موسوعة عشائر العراؽ القددية كالبدكية كاٟتاضرة،
دار ا١توسوعات العرابية (بغداد.)2005:
مرعي :فرست :الفتح االسالمي ل ُكردستاف،دار الزماف(دمشق.)2011:
لسًتنج .كى :بلداف ا٠تالفة الشرقية ،ترٚتة بشَت فرنسيس ككوركيس
عواد ،مؤسسة الرسالة (بَتكت :د.ت).
كؿ كايريل ديورانت:قصة اٟتضارة "عصر االدياف" ،ترٚتة دمحم بدراف ،دار
اٞتيل( بَتكت:د.ت ).

اثنياً :ادلراجع العربية وادلعربة

اٛتد :سيد اٛتد  :الفتوحات االسالمية بُت اآلؿ كاالصحاب حقائق

كشبهات ،مربة االؿ كاالصحاب (الكويت.)2011 :
حسن :ابراىيم حسن :اتريخ اإلسالـ السياسي كالديٍت كالثقايف
كاالجتماعي ،الطبعة السابعة ،دار اٞتيل،يسركت ،ج2001 ،1

اثلثاً :ادلراجع الكوردية

توفيق  :زرار صديق :كورد و كوردستان لة روذطارى خيالفةتى
ئيسالميدا

(656-16ك1258-637/ز)،ضاخبانةى

روذهةالت (هةوليَر.)2010:
كومةلطاى كوردةوارى لة سةدةكانى ناوراست ،ضاخبانا روذهةالت (هةوليَر.)2014:
مريزا  :ئةمحةد مريزا  ،حةكيم ئةمحةد خوشناو ،قادر حممد ثشدري،
حسني حممد صاحل جاف ،طاريق حممد عبدالرحيم:زةبرى
مششيَر لةئيسالمدا  ،طفتوطوية ،سةبارةت بة فتوحانى ئيسالمى
بو كوردستان،ضاخبانةى روذهةالت (هةوليَر.)2015:

رابعاً:الرسائل اجلامعية

أمية فايز ٤تمود حجا :سالح الرعب يف معارؾ ا١تسلمُت يف العهدين
النبوم كالراشدم (40-1ىػ662-622/ـ) ،رسالة
ماجستَت مقدمة اىل كلية االداب ،اٞتامعة االسالمية بغزة،
.2018
شادم ابراىيم عبدالقادر مدلل :السيب يف صدر االسالـ ،رسالة
ماجستَت مقدمة اىل كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح
الوطنية يف انبلس ،فلسطُت2010،

خامساً :الدورايت وادلقاالت.

٥تتار خواجة:الفتوحات االسالمية كالبحث عن مربر ،اخبار من اٞتزيرة
.2016/11/15 ،
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 ملکاهى و سىراهى، فىتحکرن،مێژوویا کٌرد ل سىردەمێ ئیسالمی
پٌختى

بابىتێ ڤىكرهێن ئیسالمی بٌ كٌردستاهێ گىلىك ڤىكٌلىرێن كٌرد و بیاهی بىرڤ خۆڤى راكێشاین و

ژمارەكا پىرتٌك وڤىكٌلیوێن ئىكادیمی ل سىر هڤیسین د چارچٌوڤێ گشتیێ مێژوویا ئیسالمیدا و تایبىت

 ئىوا جًێ پرسیارێ د هاڤىهدێن ئىكادیمیدا جیاوازییا دیتوا.ب مێژوویا كٌرداهڤى د سىردەمێ ئیسالمیدا
 ئىڤ.ئىوان هڤیسىر و ڤىكۆلیوایى ل دۆر ئىگىر و مىرەمێن گرێدای ب ڤىكرهاهڤى ب شێٌەیىكێ گشتی

 د ئىهجامدا بۆ ئىگىر كٌ جیاوازیێن،چىهدە یا بٌویى ئىگىر كٌ ئىڤ بابىتى یێ ئالۆز و دهاڤێكداچٌوی بیت
 ژ ئىگىرێن پىیدابٌوها ئىوان جیاوازیان ل دویڤ يزرا.دیار د بۆچٌوهاهدا دەربارەی ڤىكرهان يىبن
 كٌ بیرۆوبۆچٌوهێن ئىوان،ڤىكۆلىری؛ پاشخاها ئاییوی و رەوشىهبیری و مێژوویی یێن ئىوان ڤىكۆلىراهى

 و خۆ ژ گىلىك يیركاتیان دویر ئێخستیوى ئىوێن يىڤدژ لگىل پاشكۆ و بۆچٌوهێن،پێ كاریگىر بٌویوى
. ب ئىڤێ چىهدێ يودەك بٌویوى.ئىوان

THE ISLAMIC CONQUEST OF KURDISTAN
BETWEEN RELIGIOUS INTERPRETATION AND HISTORICAL LOGIC
"THE OPINIONS OF A GROUP OF KURDISH ACADEMICS ARE A MODEL"
JOTYAR TAMUR SEDEEQ
Dept. of History, College of Humanities, University of Duhok, Kurdistan Region-Iraq
ABSTRACT
The topic of the Islamic conquest of Kurdistan attracted many Kurdish researchers and
others who wrote and wrote a set of books and academic studies on the topic, within the general
frameworks of Islamic history and the history of the Kurds in the Islamic era, and what raises
the question between the academic community is the difference that occurs in the view taken by
the owners of those literature and studies On the reasons and intentions with regard to the
conquests in general, which made this subject thorny and interrelated, and thus led to the
creation of a difference and a clear difference in opinions about what the conquests were, and
among the reasons that led to the emergence of that difference according to the opinion of In the
researcher's opinion, the religious, cultural and historical background of these researchers, as
their views were influenced by them. And they avoided accessing many details that oppose their
backgrounds, which made there supporters of the conquests and considered it a source of
guidance for the Kurds, as it took them out from under the Sassanid Persian rule who,
according to their opinion, tended the Kurds woes and practiced against them oppression,
injustice and injustice, while other opinions went as - the conquests - It is a clear occupation of
Kurdistan, citing their opinions of what happened in those areas that were forcibly opened and
after the battles that took place between the Islamic Army and the people of those areas and the
resulting killing and captivity.
KEY WORDS: Islamic Kurdish History, conquests, spoils.
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