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إرهاب اخلليفة املعتصم ابهلل(227 -218هـ841 – 833/م) للكورد واضطهادهم سنة226هـ840/م
دراسة اترخيية

رمزية محزة حسن الدوسكي* وگولێ حسني

حممد**

*قسم الدراسات االسالمية ،كلية العلوم االنسانية ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق
*قسم التاريخ ،كلية الرتبية/عقرە ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق

(اتريخ القبول ابلنشر 10:كانون الثاين)2021 ،
اخلالصة

حاول البحث جاهدا البحث اىل مناقشة إشكالية تدور حول ماهية األسباب اليت تتجلى يف اإلابدة اجلماعية اليت تعرض هلا الشعب

الكردي على مر التاريخ ،ومنها يف التاريخ اإلسالمي ،فاملقولة التارخيية الشهرية(التاريخ يعيد نفسه)،ونظرا للسياسات املوحدة يف احلكومات

العربية اليت حكمت العراق على مر التاريخ امام القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي القومية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية،

والتغريات األخرية اليت شهدها الكرد وحتديدا يف أواخر القرن املاضي كان والبد لنا أن نلتفت اىل التاريخ الساسي واالجتماعي واالقتصادي
للكرد يف عهد اخلالفة العباسية(656 – 132هـ1258 -749 /م)،ومنها يف فتة خالفة املعتصم ابهلل (227 -218هـ841 – 833/م) ،إذ
لعب التاريخ أدوارا مت قاربة ومشاهبة اىل حد كبري يف خلق الفرص املختلفة لقمع احلركات الكردية املناهضة للسلطة احلاكمة  ،فالتاريخ علم

كشف احلقائق وفيه الكثري من الدروس والعرب على الباحث وضع اللمسات على العثرات وكشف الستار عنها ،وابلتايل حتقيق أمسى األهداف

القومية هلذا الشعب ،وأختتم البحث بنتائج وتوصيات عدة ،منها :تعزز دور القيادات الكردية يف سد الثغرات أمام أعداء القضية الكردية،
وربط اتريخ هذا الشعب بني املاضي واحلاضر وتوظيفه يف خدمة املشاكل الراهنة .مع اعتماد البحث على مصادر عدة ومتنوعة ختدم حماور

البحث.

الكلمات املفتاحية :الذاكرة ،اإلابدة ،الكرد ،النساء ،السيب.

املقدمة
موضوع اتريخ الشعب الكردي وإابدته من املواضيع املهمة
اليت شغلت فكر الكثري من املؤرخني والباحثني املعاصرين
واملهتمني بقضااي الربط بني الفكر التارخيي يف التاريخ
اإلسالمي والتاريخ املعاصر؛ ألنه يغطي جوانب كثرية من
أمراض اجملتمعات البشرية واإلسالمية منها ،ولكن من القلة أن
جند من أهتم بشأن إابدة الكرد يف العراق إابن عهد اخلالفة
العباسية(656 – 132هـ1258 -749 /م) كونه من
النماذج الثرية إلابدة الكرد يف التاريخ اإلسالمي؛ لذلك وقع
االختيار على هذا املوضوع ،وأنصب اجلهد قدر اإلمكان
لتغطية اجلوانب املهمة منه على األقل ،مركزا على الفوضى

االقتصادية واالجتماعية منها ،فجاهد البحث ان يدرس هذه
احملاور االساسية رغم مواجهة الدراسة لبعض الصعوابت منها
عامل الزمن ،وندرة املعلومات أحياانً من جهة اخرى ،فضالً
عن حماولة التوافق بني الربط املتنوع للمادة العلمية اليت ختدم
البحث وأسباب مجة أخرى ،مع هذا حاولنا قدر اإلمكان
اجتياز هذه الصعوبة وعدم اخلروج من إطار املنهج التارخيي
حيث صميم االختصاص ،قسم البحث فضالً عن اخلالصة
واملقدمة اىل ثالثة مباحث ،األول :تناول(( ماهية اإلابدة))،
سرد فيه بعض من التعاريف عن اإلابدة ،وأسباهبا ونتائجها
كتمهيد لفكرة البحث ،أما املبحث الثان فخصص للحديث
عن (( االوضاع العامة للكرد يف خالفة املعتصم ابهلل(-218
227هـ841 – 833/م) )) ،وأورد فيه إشارات اىل بعض
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من االحداث الرئيسية اليت شهدهتا اخلالفة يف هذه الفرتة
التارخيية ،اليت أثرت بدورها يف األوضاع العامة للكرد يف البالد،
منها :السياسية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية .واملبحث
الثالث املوسوم بـ (( إابدة الكرد وسيب النساء )) كرس هذا
للتفصيل يف املمارسات القمعية جتاه احلركات التحررية
الكردية ،اليت كانت من حمصلتها إابدة الكرد وسيب نسائهم
وامواهلم ونقل الضحااي من األسرى اىل املنفى .اعتمد البحث
على مصادر ومراجع متعددة خدمت البحث ،منها :كتاب
الكامل يف التاريخ البن األثري ،والبداية والنهاية البن كثري،
وابن خلدون ،وغريها.
إشكالية البح ــث :تدور اإلشكالية حول اإلجابة عن الكثري
من األسئلة اليت تدور يف ذهن املهتم هبذا اجملال ،حيث
تتمحور إشكالية البحث عن دور التاريخ يف معاجلة األزمات
الراهنة ،ودور التاريخ يف توظيف تلك العثرات املاضية وتغليفها
ابإلجيابية يف خدمة احلاضر .وميكن تفكيك هذه االشكالية
بشكل خمتصر كاليت-:
 ما دور التاريخ اإلسالمي يف إعادة صياغة القرارات احلالية؟ ما دور املؤسسات احلكومية الكردية يف توظيف األرضيةللتاريخ اإلسالمي إلحياء احلاضر؟
 ما نوع العالقة بني التاريخ يف املاضي واحلاضر؟ كيفية حتقيق االهداف القومية املشروعة للشعب الكردي،وغريها من اإلشكاليات.

فرضيات البحـث :لو مت إعادة جتسيد دور التاريخ اإلسالمي
يف وضع اللمسات على العقبات الراهنة وتوظيفه يف خدمة
املستقبل ومعاجلة آفات القضية الكردية ،ومنها :آفة اإلابدة
اليت تعرض هلا الشعب الكردي على مر اترخيه حتديداً موضوع
البحث.

أمهية الب ـحــث وأهدافه :صالح القيادات الكردية جزءٌ من
النجاح الكبري يف حتقيق أهداف القضية الكردية؛ ألن صالح
النخبة احلاكمة اليت تدير دفة احلكم يف البالد ،اليت تُعترب
النخبة األساسية واللبنة األساسية يف بناء اجملتمعات هي اليت
تلعب دوراً يف صد احلركات القمعية ضد شعوهبا ،ومنهم
104

الضحااي من املدنيني األبرايء ،إذ َّ
إن قوة اجملتمع وضعفه تُقاس
بناء على متاسك السياسيني وتضيق الفجوة للتدخالت
اخلارجية ،وعلى العكس ضعفهم يؤثر يف اجملتمع ،ويعتمد ذلك
على مدى متسك هؤالء السياسيني واإلداريني ببادئهم
القومية .وتنبع أهداف البحث من أمهية التماسك بني أطياف
اجملتمع بفئاته املختلفة اليت تصدر من القادة واالداريني
واملثقفني اىل الطبقة العامة ملنع حدوث الكوارث اإلابدية هذه،
كما تكمن أمهية البحث أبنه ربط بني التاريخ اإلسالمي
واحلديث واملعاصر بتوظيف نصوصها خلدمة املستقبل.
منهج البح ـ ــث :من أجل حتقيق أهداف البحث أستخدم
منهج البحث الوصفي التحليلي لتمحيص النصوص
املستخدمة يف البحث ،وتوظيفه خلدمة مفردات البحث
لتحقيق األهداف املرجوة يف البحث .واستنتاج رأي اإلسالم
يف تساؤالت البحث.

املبحث األول :ماهية اإلابدة
لقـد شـهد العـام جمموعـة مـن اجلـرائم واالنتهاكـات الـيت
مسـت األمـن والسـلم ،ومـن بـني أهـم هـذه اجلـرائم هـي جرميـة
اإلابدة اجلماعيـ ـ ــة ال ـ ـ ــيت تعت ـ ـ ــرب م ـ ـ ــن ب ـ ـ ــني أه ـ ـ ــم اجل ـ ـ ـرائم املاس ـ ـ ــة
ابإلنسـ ــانية ،لـ ــذا كانـ ــت جـ ـرائم االابدة اجلماعيـ ــة احـ ــدى صـ ــور
اجلرائم ضد اإلنسانية.
وبعد إقرار اتفاقية األمم املتحدة اليت أسست سنة
1945م بعد فشل عصبة األمم يف حفظ األمن أعقاب
احلرب العاملية األوىل والثانية لإلابدة اجلماعية عام
1948استقلت أبركاهنا الواجب توافرها ،وقد اشار إليها
النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من بني اجلرائم اليت
ختتص احملكمة النظر فيها هي جرمية االابدة اجلماعية (.)1
وتتألف جرمية اإلابدة اجلماعية من األركان التية-:
أوال :الركن املادي :لكي تتحقق جرمية االابدة اجلماعية
يشرتط ابتداء حتقيق الركن املادي فيها ،وهو تدمري جزء أو كل
من افراد مجاعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها
هذه ،ويتمثل الركن املادي جلرائم االابدة اجلماعية يف اتفاق
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أحد االفعال املكونة للسلوك أو اكثر ،وهذه االفعال حمددة
على سبيل احلصر يف تعريف جرمية االابدة اجلماعية (.)2

اثنيا:الركن املعنوي :إن القصد هنا هو افناء اجلماعة
املستهدفة يف جزء منها أو كلها ،وبعبارة أدق أن اجلان
استهدف عمدا هؤالء االفراد بسبب انتمائهم لتلك اجلماعة،
فالقصد اخلاص هو نية تدمري جزء أو كل اجلماعة املستهدفة
ابإلابدة ،وابلتايل فإن قتل فرد واحد مع توافر هذا القصد هو
جرمية اابدة مجاعية ،يف حني أن قتل الف شخص دون هذا
القصد ليس سوى جرائم قتل ،وكانت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة قد بينت أن(االابدة اجلماعية هي انكار حق الوجود
جملموعات انسانية أبكملها ،اما القتل فهو انكار حق احلياة
لكائن بشري الفرد) (.)3
اثلثا :الركن الدويل :إذا وقعت هذه اجلرائم وفقا خلطة
مرسومة من جانب دولة ضد اخرى أو ضد مجاعة بشرية
معينة ولو كانت تتمتع بنفس جنسية الدولة (.)4

رابعا :الركن الشرعي :الذي خيلع على الفعل صفة عد
املشروعية وله أمهية واضحة يف بناء اجلرمية لكنه م يراع يف
املواثيق الدولية اجلنائية (.)5
هبذا ميكن لنا تعريف اإلابدة من حيث اللغة واالصطالح،

ففي اللغة يقصد هبا ((:اإلابدة :بيدا،بيادا ،وبيودا ،وبيدودة
وتعن هلك وأابده وأهلكه ،إابدة:أهلك العدو( .)6أما يف
االصطالح فاإلابدة تعن ((:أي فعل من األفعال ترتكب
بفعل إهالك مجاعة أو قومية أو إثنية او عرقية او دينية)) (.)7

أوال :اتريخ اإلابدة:
اتريخ اإلابدة أزيل حيث يرجع اىل مهد اإلنسانية على
وجه األرض ،وجذورها تعود اىل جرمية القتل اليت عرفت منذ
أول اإلنسان على وجه األرض ،وذلك عند موت هابيل على
يد اخيه قابيل( ، )8إذ كانت أول جرمية حتدث على وجه
األرض ،وميكن عدها إابدة ،إذ تعترب بداية لسلسة غري متناهية
جلرمية القتل ،وبدأت هذه اجلرمية تتكاثر بتكاثر اإلنسان،
وابلرغم من وجود أسباب للقتل قد تكون هذه األسباب

شخصية ختتلف من شخص اىل أخر ،لكن عندما أتخذ هذه
الدوافع اجتاه آخر او أبعاد اخرى (.)9
فإن جرمية القتل أتخذ منعطفاً جديداً ،وذلك عندما
ترتكب بسبب وجود اختالف بني القاتل واملقتول قد يكون
بسبب اللون او الدين او العرق ،هنا يتحول املصطلح من
جرمية القتل اىل جرمية االابدة ،حبيث تقوم مجاعة معينة على
إابدة مجاعة أخرى ختتلف معها يف الدين او العرق أو ما شابه
ذلك (.)10
وقد عرفت البشرية هذا النوع من اجلرمية اليت تدعى إبابدة
اجلنس البشري ،اليت تركت بصمتها عند الكثري من الشعوب،
واألمثلة كثرية اليت ال يسعن ذكرها هنا ،ونكتفي بذكر ما فعله
االمرباطور دقلندنيوس عندما توىل االمرباطورية الرومانية سنة
284م يف القرن الثالث امليالدي ،حيث كان وثنياً أمر هبدم
الكنائس وحرق األانجيل وعزل كل ما من يعتنق الدين
املسيحي من الوظائف العامة ،وملا اعرتض أقباط مصر على
هذه اإلجراءات التعسفية أمر ابلقبض عليهم ،واعدامهم،
فاستشهد الكثري منهم(.)11
ولن ننسى سلسلة عمليات االابدة وأبنواعها املختلفة اليت
ارتكبت ضد الشعب الكردي يف العراق يف التاريخ احلديث
واملعاصر ( ،)12فضالً عما سيعرض يف التاريخ االسالمي من
عملية إلابدة الكرد حيث صميم موضوعنا.
اثنيا :تطور لفظ اإلابدة:
اتسع نطاق هذه اجلرمية ( اإلابدة اجلماعية) يف العصر
احلديث ،فعرفت ابللفظ املعاصر بكلمة(جينوسايد)،اليت
تتكون من مقطعني ،األول :جينو ،اليت تعن ساللة او عرق أو
قبيلة ،وسايد :توعرف ابلقتل ،فقد أستعمل هذا املصطلح
لداللة على اجلرائم البشعة املرتكبة من طرف النازيني يف أورواب
من أفعال اإلابدة اجلماعة لليهود اثناء احلرب العاملية الثانية
(.)13
ويعود اتريخ أول إطالق هلذا اللفظ لـ ( رافاييل ملكني)
( ،)14إذ استعمل كلمة جينوسايد يف كتابه الشهري حكم احملور
يف آورواب احملتلة سنة .)15( 1994

Remziya33hemze@gmail.com

105

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،24 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 2021 ،120 -103عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك  28 – 27كانون الثاني 2021

أما ابلنسبة لتاريخ التعريف القانون هلذا املصطلح ،فقد
شهد مطلع القرن العشرين العديد من االتفاقيات اليت تدين
جرمية اإلابدة اجلماعية ،وأوهلا كانت اتفاقية الهاي ما بني
سنوات (  )1907 – 1899إذ متثل اتفاقية الهاي إحدى
ركائز القانون الدويل االنسان التقليدي ،فضالً عن معاهدة
فرساي سنة  1919إذ مت التوقيع عليها بعد احداث احلرب
العاملية األوىل ،واتفاقية جنيف ،1929أتفاقية لندن
،1945واتفاقية جنيف ،1949والربوتوكول األول سنة
 1977امللحق ابتفاقية جنيف سنة .)16( 1949
وقد ظهر التعريف القانون هلذا املصطلح بصيغة شبه هنائية
يف 1946/15/11عندما قامت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة بتعريف جرمية إابدة االجناس ،يف قرارها املرقم ()96
الذي نص على أن ((:إنكار حق الوجود جلماعات بشرية
أبكملها ،كالقتل الذي ميثل إنكار حث الشخص يف احلياة))
(.)17
وهذا القرار يعترب كمقدمة لصدور االتفاقية الدولية ملنع
اابدة اجلنس والعقاب عليها لسنة 1948اليت وافقت عليها
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 1948/12/9ابإلمجاع
وتضمنت ديباجتها نص قرارها املرقم  96الذي سبق وإن
أشران اليه ،وذلك حسب املادة الثانية من اتفاقية منع جرمية
اإلابدة اجلماعية واملتعاقب عليها.

املبحث الثاين ((:األوضاع العامة للكرد يف خالفة
املعتصم ابهلل(227 -218هـ841 – 833/م)))
أوال :املعتصم ابهلل:
هو اخلليفة املعتصم ابهلل امسه أبو إسحاق حممد بن الرشيد
ولد يف سنة(180هـ796 /م) ( ،)18وأمهُ أُم ولد امسها
ماردة ( ،)19وكانت حمظية عند اخلليفة هارون الرشيد( 149
– 193هـ809 – 766 /م) (.)20
وأما عن مساته الشخصية وصف اخلليفة املعتصم
ابهلل(227 -218هـ841 – 833/م)بقوته اجلسمية
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وبشجاعته ،قال األربلي عنه ((:وكان يلوي احلديد حىت يعيده
طوقاً ،ويشتد على الدينار إبصبعه فيمحو كتابه)) (.)21
()22
وقد وصفت مالحمه ،فقد قيل أبنه كان ((:أصهب
أبيض ،حسن اجلسم ،مجيل الوجه ،مربوعاً ،مشرابً محرة،
عريض الصدر ،شديد البدن ،طويل اللحية م يشب ،حسن
العينني)) (.)23
اثنيا :املعتصم واخلالفة:
أما خبصوص توليه ملنصب اخلالفة فقد أورد صاحب
كتاب العيون واحلدائق أنه بويع يوم وفاة أخيه اخلليفة
املأمون(218 – 198هـ833 – 813/م) وذلك يف سنة
(218هـ833/م)( ،)24مع انه القى معارضة من قبل البعض
من اجليش (،)25ورفضوا أن يدخلوا يف طاعته يف مبدأ األمر
( ،)26وأرادوا تولية العباس بن املأمون ،ولكنه أسرع اىل مبايعة
عمه ابخلالفة احرتاماً لوصية أبيه ،فحذا اجلنود حذوه (.)27
وقد مت احلديث عن شغب اجليش إذ قيل إنه ((:أرسل أبو
إسحاق إىل العباس فأحضره فبايعه ،مث خرج إىل اجلند فقال:
ما هذا احلب البارد وقد ابيعت عمي ومسلت اخلالفة إليه،
فكست اجلند)) (،)28كما ورد ذلك عند ابن األثري أيضاً ،إذ
أشار اىل الطريقة الساخرة اليت أسكت هبا اجلند حينما قال
هلم ((:ما هذا احلب البارد؟ قد ابيعت عمي ،فسكتوا)) (.)29
ولكن املسعودي أشار اىل أن العباس ابيع بعد تردد ،فقد
قال ((:وكان بينه[املعتصم] وبني العباس بن املأمون يف ذلك
()30
الوقت تنازع يف اجمللس ،مث أنقاد العباس إىل بيعته)).
وهنالك رواية تشري اىل أنه كان يف عهد أخيه اخلليفة
املأمون(218 – 198هـ833 – 813/م) والياً على الشام
ومصر ،وكان املأمون مييل إليه لشجاعته فواله عهده ،ويف اليوم
الذي تويف فيه اخلليفة املأمون(218 – 198هـ– 813/
833م) بطرطوس بويع أبو إسحاق حممد ابخلالفة ولقب
ابملعتصم (.)31
وكان وفاته يف مدينة سامراء بسبب مرض اصيب به سنة
227هـ842 /م ،خملفاً وراءه من األبناء (هارون الواثق ابهلل،
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جعفر املتوكل ابهلل ،امحد املستعني ابهلل ،فضالً عن أخرين م
يتولوا مناصب خالفية وهم حممد و امحد وعبدهللا)(.)32
اثلثا :األوضاع العامة للخالفة أثناء تويل اخلليفة املعتصم

ابهلل اخلالفة:
خالفة املعتصم ابهلل جاءت امتداداً خلالفة أخيه اخلليفة
املأمون(218 – 198هـ833 – 813/م) ،يف مواجهة
بعض املسائل منها مسألة خلق القرآن(((:)33فسلك ما كان
املأمون عليه وختم به عمره من امتحان الناس خبلق القرآن،
فكتب إىل البالد بذلك ،وأمر املعلمني أن يعلموا الصبيان
ذلك)) (.)34
ويف سـ ــنة(220هـ ـ ـ 835 /م ) قـ ــام املعتصـ ــم بتحويـ ــل دار
اخلالفة من بغداد اىل سامراء ،وجاء ذلك نتيجـة بطـش اجلـيش
الرتكي ببغداد (.)35
متيـ ـ ـ ــز اخلليفـ ـ ـ ــة املعتصـ ـ ـ ــم ابهلل(227 -218ه ـ ـ ـ ــ– 833/
841م) ع ــن اس ــالفه أبن ــه أس ــتخدم األت ـراك يف اجل ــيش وجع ــل
جـل اعتمـاده علـيهم ((:أن املعتصـم كـان قـد أكثـر مـن الغلمــان
األتراك فكانوا ال يزالون يرون الواحد بعد الواحـد قتـيالً ،وذلـك
أهنـ ـ ــم كـ ـ ــانوا جفـ ـ ــاة يركبـ ـ ــون الـ ـ ــدواب فريكضـ ـ ــوهنا إىل الشـ ـ ـوارع،
فيصــدمون الرجــل واملـرأة والصــيب ،فيأخــذهم األبنــاء عــن دواهبــم
ويضربوهنم ،وربا هلك أحدهم فتأذى هبم الناس)) (.)36
وقيـ ـ ـ ـ ـ ــل عنـ ـ ـ ـ ـ ــدما تـ ـ ـ ـ ـ ــويل اخلليفـ ـ ـ ـ ـ ــة املعتصـ ـ ـ ـ ـ ــم ابهلل(-218
227ه ــ841 – 833/م)اخلالف ــة ق ــام إبمه ــال العنص ــر الع ــر
والفارسي ،واعتمد على األتراك الذين اختذهم حرساً وجنداً له،
 ،وأسـ ـ ــند إلـ ـ ــيهم مناصـ ـ ــب الدولـ ـ ــة كمـ ـ ــا فعـ ـ ــل أخـ ـ ــوه اخلليفـ ـ ــة
املــأمون(218 – 198هــ833 – 813/م) مــع اخلراســانيني،
وهب ـ ــذا ك ـ ــان اخلليف ـ ــة املعتص ـ ــم ابهلل(227 -218ه ـ ــ– 833/
841م) أول خليفـ ــة أسـ ــتعان ابألتـ ـراك ،وقـ ــد يرجـ ــع ذلـ ــك اىل
اختالل التوازن بني عناصر الدولة العباسية (.)37
ومــن املشــاكل الداخليــة الــيت واجهــت اخلليفــة املعتصــم ابهلل
كان ــت حرك ــة ابب ــك اخلرم ــي(222 – 201ه ــ) وه ــي اخط ــر
حرك ــة ديني ــة يف املظه ــر ،وسياس ــية يف الغاي ــة ،ظه ــرت يف ب ــالد

فــارس منــذ قيــام الدولــة العباســية ،وتتميــز عــن احلركــات الســابقة
هلا ابلسعة والتنظيم يف الدعاية ،وبرباعة القيادة فيها (.)38
وم ـ ــن املص ـ ــاعب ال ـ ــيت واجه ـ ــت خالف ـ ــة املعتص ـ ــم(-218
227هــ841 – 833/م) ،وهــددت مرافــق دولتــه كانــت فتنــة
الـ ـ ـ ــزط (،)39الـ ـ ـ ــيت اسـ ـ ـ ــتمرت مـ ـ ـ ــن خالفـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــأمون(– 198
218هـ833 – 813/م)حىت عهده (.)40
هبذا يسـتنتج أن فـرتة خالفـة املعتصـم كانـت مليئـة ابلثـورات
واالصـ ــطدامات الداخليـ ــة واخلارجيـ ــة ،فعلـ ــى الصـ ــعيد اخلـ ــارجي
واجه ــه حرك ــة امل ــازاير( )41يف طربس ــتان( ،)42فض ـالً ع ــن نكب ــة
األفشني ( ،)43فضالً عـن غريهـا مـن احلركـات املعرضـة (،)44مـع
هــذا فقــد حقــق اخلليفــة املعتصــم ابهلل(227 -218ه ــ833/
– 841م) انتصــارات جعلتــه يشــعر ابلغــرور وجــاء ذلــك جلي ـاً
يف فـ ــتح عموريـ ــة ،ذلـ ــك النصـ ــر الـ ــذي جعلـ ــه يشـ ــعر ابلغـ ــرور،
ومواجهـ ــة أي حركـ ــة متـ ــرد تواجـ ــه خالفتـ ــه ،ووصـ ــفها ابحلركـ ــات
املعارضة (.)45

اثلثا :االوضاع العامة للكرد يف عهد اخلالفة العباسية:
ان التـ ــاريخ ومنـ ــذ فجـ ــره شـ ــهد أحـ ــداث عنيفـ ــة وقيـ ــام دول
وحضارات وممالك ،ويف معظم احلاالت كانـت تنشـب حـروب
بــني املمالــك لينتهــي عهــد قــده وليبــدأ عهــد جديــد مــن احلكــم
ويعلـ ــن عـ ــن مـ ــيالد أمـ ــة أو حضـ ــارة جديـ ــدة ،فجميـ ــع احلـ ــروب
والنزاعات اليت نشبت على أرض كردستان ()46وجباهلا م جتلب
هلا سوى الدمار ،واألَ َمـر مـن ذلـك اسـتعمال الكـرد كوقـود للـة
احلــرب مــن قبــل مجيــع األط ـراف املتنازعــة ،فض ـالً عــن كــل هــذا
الشعب الكردي بطبعه ال يعشـق اخلضـوع ففـي مناسـبات عـدة
كان يتعرض للبطش والدمار (.)47
لقد هيمنة اخلالفة العباسية(656 – 132هـ – 749 /
1258م) ومنذ أتسيسها على مساحات ال حدود هلا
بتقسيماهتا اإلدارية املتعددة ،وكان تعزيز احلكم املركزي
مسألتهم العليا ((:أتثر اخللفاء العباسيون ابلنظرة االستبدادية
يف احلكم)) ()48؛ لذلك كانت مبادرات االصالحات املتخذة
يف هذا الشأن هتدف اىل تعزيز مركزية اإلدارة احلكومية
واستقرار مرتكزات الثروة االجتماعية ،والسياسية واالقتصادية،

Remziya33hemze@gmail.com

107

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،24 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 2021 ،120 -103عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك  28 – 27كانون الثاني 2021

مما أدى كل هذا اىل ظهور مناصب جديدة يف اخلالفة ،فعني
الوزراء والنواب والعاملون على وظائف خمتلفة ،وقد جاء
استحداث هذه الوظائف وفق متطلبات رقعة اخلالفة ،فضالً
عن بعد مركز اخلالفة ببغداد عن الكثري من األراضي اخلاضعة
هلا (.)49
فقد كان هؤالء النواب جيلسون على سدة احلكم يف
املقاطعات التابعة هلم ،إذ كانوا ينتمون إىل األشراف
واالقطاعني الكبار ،شبه مستقلني ابحلكم عن اإلدارة املركزية
ببغداد ،فقط كانوا يرسلون الضرائب سنواي للخليفة((:
شهدت بالد الكرد ( )50قبيل قيام اإلمارات ( )51فيها ،ظهور
السلطات السياسية الكردية.)52( ))...
هبذا تطلب األمر يف حالة هذه اإلدارة الواسعة إنشاء
دواوين خمتلفة من أمهها ديوان املالية ،وديوان الربيد ()53وغريها
وذلك لتنظيم العالقات املختلفة بني املركز واالطراف ،فضالً
عن أسباب مجة ال حاجة لذكرها هنا ( ،)54وبتطور عالقة
املالكني ابخلالفة العباسية وخالل فرتة البحث أجربت اخلالفة
الفالحني على االعرتاف ابخلالفة كمالك أصلي لألرض
واملاء ،مما أدى ابألمر يف النهاية اىل متركز األراضي بيد املالكني
الكبار واىل عبودية الفالحني وحرماهنم من امتالك األرض.
(.)55
فقد أدى متركز األراضي بيد فئة من القواد العباسيني اىل
استبعاد العامة وسلب ممتلكاهتم من األراضي واستبعادهم عن
العمل اىل ظهور حركات معارضة يف معظم أقاليم اخلالفة
العباسية ومطالبة الفالحني بتحقيق املساواة الكاملة واإلعفاء
من الضرائب واألاتوات ،واعتربوا اخلليفة هو السبب الرئيسي
للظلم والبطانة احمليطة به ،فدعوا اىل احلرب ،اليت كانت نشيطة
بني الفقراء واملضطهدين (.)56
وقد كان للفساد اإلداري يف جباية الضرائب يف ظل
اخلالفة العباسية وخاصة يف األطراف اخلاضعة ،وحتديداً يف فرتة
خالفة اخلليفة املعتصم ابهلل (227 -218هـ– 833/
841م) دور كبري يف جلب املآسي لتلك الشعوب ،حيث
كانت قد أثقلت كاهل الشعب با ال ُُيتمل (.)57
108

فمن الطبيعي أن تدخل ضمن سلطة اخلالفة العباسية
املناطق اليت يسكنها الكرد ( ،)58إذ كانوا مقيمني يف اقليم
اجلبال ،وكانوا من أكثر الشعوب املضطهدة آنذاك (.)59
فضرائب األرض الثقيلة واجلزية واالستغالل واالضطهادات
املختلفة أدت إىل نشوب حركات مترد هائلة على كامل
مساحة أرض اخلالفة ( ،)60ومنها املناطق اليت يقطنها الكرد،
حيث كان انتشار الكرد واسعاً يف املناطق اجلبلية يف عهد
اخلالفة العباسية ،وكان شعارهم الرئيسي املساواة (.)61
وإن كانت االنتفاضة الكردية اليت بدأت منذ أواسط القرن
الثالث اهلجري /القرن التاسع امليالدي ،غري منتظمة وتتسم
ابلطابع العفوي ،وم تكن مرتبطة بعضها ببعض ،مع ذلك كان
هلا اهداف هداف اجتماعية واقتصادية ومهما يكن من أمر
فإن للكرد دورا ال يستهان به يف التاريخ اإلسالمي من خالل
املشاركة فيه يف أكثر من صعيد ( ،)62وبرز منهم فقهاء كبار
ومؤرخون وقادة عسكريون وادابء (.)63

املبحث الثالث املوسوم بـ ـ (( إابدة الكرد وسيب النساء))
إن االنتفاضة الكردية بقيادة جعفر بن فهرجس[مري
خوش] ( ،)64كانت قد أحدثت قلقاً كبرياً يف اخلالفة العباسية
()68
( ،)65فقد أورد ابن الفقيه ( )66واملسعودي( )67والدينوري
وغريهم ،معلومات مهمة عن هذه احلركة الكردية ولكن أورد
ابن األثري ( )69معلومات اكثر تفصيالً ،بينما ذكر ابن خلدون
( )70معلومات أقل تفصيالً عن هذه احلركة الكردية ولذا اختذ
اخلليفة املعتصم ابهلل (227 -218هـ841 – 833/م)
تدابري صارمة للقضاء عليها (.)71
فقد عني اخلليفة املعتصم ابهلل (227 -218هـ– 833/
841م) والياً جديداً على والية املوصل حيث اكثرية مقيميها
من العنصر الكردي للقضاء على حركة جعفر بن
فهرجس[مريخوش] ،وذلك وفق ما أورده ابن األثري ((:يف هذه
السنة عصى أبعمال املوصل إنسان من مقدمي األكراد امسه:
جعفر بن فهرجس ،وتبعه خلق كثري من األكراد وغريهم ممن
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يريد الفساد ،فاستعمل املعتصم عبدهللا بن السيد بن أنس
األزدي على املوصل وأمره بقتال جعفر)) (.)72
ويلحظ هنا ومن خالل استطراد القول عن والية عبدهللا
على موصل ،أن حركة مريخوش كانت متتاز ابلقوة واملتانة،
وجاء ذلك جلياً من خالل قول ابن خلدون ((:ويف سنة أربع
وعشرين وىل املعتصم على املوصل عبدهللا بن السيد بن أنس
األزدي وكان سبب واليته ان رجالً من مقدمي االكراد يعرف
جبعفر بن فهرجس كان قد عصى أبعمال املوصل)) (.)73
أما يف رواية عند ابن األثري فقد حتدث عن جعفر بن
فهرجس[مري خوش] ابلصيغة األتية ((:عصى أبعمال الوصل
إنسان من مقدمي األكراد امسه :جعفر بن فهرجس)) (.)74
الرواية اليت اوردها ابن األثري يلحظ عليها من حيث
الصياغة واستعمال اللفاظ تعرتف بزعامة جعفر ،ولكن
التحقري يبدو يف وصفه ابلعصيان ،وكذلك وصفه بكلمة
إنسان وهذا يف ثقافة العصر وقتها يعن أنه جمهول منكور،
فكيف يكون جمرد إنسان وهو يف الوقت ذاته من مقدمي
الكرد ،فالتعليل واضح ،ان الكرد انفسهم ال شأن هلم عند
املؤرخني؛ ألهنم من الرعية ومن ممتلكات اخللفاء.
تؤكد املعلومات املتوفرة لدينا أن االنتفاضة الكردية بدأت
يف والية املوصل ،وإىل جانب الكرد الذين شكلوا النواة
الرئيسية واالنتفاضة على اخلالفة ،فقد شارك فيها أيضاً،
عناصر أخرى انقمة على اخلالفة العباسية((:وتبعه خلق كثري
من االكراد وغريهم)) (.)75
كما يؤيد ما ذهبنا إليه قول املسعودي ((:إن الثائرين
بقيادة فهرجس قد استولوا على املناطق الواقعة بني املوصل
وأذربيجان وأرمينيا ( ،)76حيث نشرت أعماهلم اهللع واخلوف
يف نفوس السكان)) ( .)77عندما اثروا على الظلم وصفهم
املؤرخون ابلتمرد .كما هذا يدل على اتساع رقعة احلركة.
أما عن تصوير أحداث املعركة اليت قادها عبدهللا األزدي
للقضاء على ثورة عبدهللا بن فهرجس ،وما أعد هلا من القوة
والعدة ((:فسار عبدهللا اىل املوصل)) ( .)78حيث كانت
قاعدة احلركة الكردية يف مكان حصني ابلنسبة للقائد

العسكري عبدهللا األزدي ((:وكان جعفر باتعيس
استوىل عليها)) ( ،)80أي أختذها مركزاً له.
أما بشأن أحداث املعركة اليت خاضها عبدهللا األزدي اليت
م تكن ابلسهولة تلك اليت توقعها اخلليفة املعتصم ابهلل ،فقد
كانت عواقبها غري جمدية على األزدي ((:فتوجه عبدهللا إليه
وقاتله ،وأخرجه من ماتعيس فقصد جبال داسن( ،)81وامتنع
بوضع عال فيه ال يرام والطريق إليه وقاتله ،فاستظهر جعفر
ومن معه من األكراد على عبدهللا ملعرفتهم بتلك املواضع،
وقوهتم على القتال هبا رجالة ،معه من األكراد على عبدهللا
ملعرفتهم بتلك املواضع ،وقوهتم على القتال هبا رجالة ،فاهنزم
عبدهللا وقتل اكثر من معه)) (.)82
إذاً انتهت املعركة هذه هبزمية قائد محلة اخلليفة املعتصم ابهلل
عبدهللا األزدي ،وقتل الكثري من جنوده ،كان املوقع اجلغرايف
للمعركة هو السبب الوحيد خلسارة األزدي للمعركة عند ابن
األثري ،حيث املعركة الطاحنة اليت دارت بني جيش اخلالفة
بقيادة عبدهللا ،وقوات مري خوش ،كان يعود اىل وعورة
املسالك اجلبلية فقط ،وحتصن مري خوش هبا ،بينما م يكن
جيش اخلالفة على دراية هبذه املناطق اجلبلية الوعرة ومسالكها
اخلفية عليهم.
ولكننا جند أن األزدي وابن األثري قد أغفال ذكر شجاعة
جعفر بن فهرجس ،واملقاتلني معه ،كما نستدل من ذلك أن
هذه احلركة كانت هلا جذور متينة وهلا قاعدهتا الشعبية
العريضة ،كما يرجح القول أبن العدة العسكرية واملقاتلة على
الرغم من متانتها والتهيؤ للقضاء على احلركة مريخوش م تكن
ابملستوى املطلوب ،مقارنة ابلتحصن واالستعداد العسكري
الذي كان مري خوش قد أعد هلا ،ويذهب اىل صحة ما ذهبنا
إليه وقوع األسرى بني أيدي مري خوش ،وم يكونوا أسرى من
اجلنود أو املقاتلني البسطاء ،بل كانوا من القادة الذين كانوا
يقودون احلملة مع قائد احلملة عبدهللا األزدي ،ومن املقربني
له ((:وكان فيمن أسره جعفر رجالن ،أحدمها :امسه:
إمساعيل( ،)83والخر :إسحاق بن أنس( – )84وهم عم
عبدهللا بن السيد – وكان إسحاق صهر جعفر ،فقدمهما
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جعفر إليه ،فظن إمساعيل أن يقتله ،وال يقتل إسحاق للصهر
الذي بينهما ،فقال :اي إسحاق أوصيك أبوالدي ،فقال له
إسحاق :أتظن أنك تقتل وأبقى بعدك؟ مث التفت إىل جعفر،
فقال :أسالك ان تقتلن قبله لتطيب نفسه ،فبدأ به فقتله،
وقتل إمساعيل بعد))(.)85
يصح لنا القول هنا أن اخلليفة املعتصم ابهلل قام برتشيح
عبدهللا بن السيد بن أنس األزدي على والية املوصل بعد
دراسة األمر حيث اهلدف الواضح من تلك الوالية هو القضاء
على ثورة جعفر بن فهرجس ،فقد كان السبب يكمن ذلك يف
أن عبدهللا األزدي كان ابن أخ إسحاق بن أنس ،الذي كان
على صلة من النسب مع جعفر بن فهرجس ،وتتضح الصورة
أنه قد استغل صلة النسب هذه مع ابن أخيه عبدهللا األزدي
للقضاء على ثورة مريخوش ،ويبدو ذلك واضحاً من اخلطاب
الذي جرى بني األسريين( إمساعيل – إسحاق) اللذين وقعا
يف األسر ومها من خواص وذوي عبدهللا األزدي ((:وكان
إسحاق صهر جعفر ،فقدمهما جعفر إليه ،فظن إمساعيل أن
يقتله ،وال يقتل إسحاق للصهر الذي بينهما ،فقال :اي
إسحاق أوصيك أبوالدي ،فقال له إسحاق :أتظن أنك تقتل
وأبقى بعدك؟ مث ألتفت إىل جعفر ،فقال :أسالك أن تقتلن
قبله لتطيب نفسه ،فبدأ به فقتله ،وقتل إمساعيل بعد)) (.)86
هبذا يبدو أنه كان للعمالة والعناصر التجسسية دور كبري
يف إمخاد حركة فهرجس ،فلم تكتف قوات اخلالفة من
استغالل صلة النسب بني عم األزدي(إسحاق) الذي كان
صهراً جلعفر بن فهرجس قائد احلركة الكردية ،بل متكنت
قوات اخلالفة من رصد شخص امسهُ رابح( )87إلعالم العدو
خبطط ومواقع املقاتلني الكرد ،فضالً عن لعبه دوراً أكثر بروزاً
يف الفتنة إذ كان يطعن يف زمالئه ،ويشغلهم عن العدو من
خالل سرده ألخبار كاذبة ،أو ما شابه ذلك ((:وممن ظهر
منهم إنسان امسه رابح محل على األكراد ،فخرق صفهم،
وطعن فيهم ،وقتل ،وصار وراء ظهورهم ،وشغلهم عن
اصحابه ،حىت جنا منهم من أمكنة النجاة ،فتكاثر األكراد
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عليه ،فألقى نفسه من رأس جبل على فرسه ،وكان حتته هنر
(.)88
فسقط يف املاء وجنا رابح))
مع الدور السليب الذي لعبه رابح يف القضاء على احلركة،
إال أن وحدة الصف الكردي م تنشق ،بل أصاهبا خيبة أمل،
فضالً عن انشغاهلم يف مواجهة هذا العدو الداخلي غري
املتوقع ،الذي متكن اىل حد ما يف تشتيت جبهة املقاومة
الكردية ضد جيش اخلالفة ،وعلى الرغم من املالحقة اليت
القاها رابح من قبل املقاتلني الكرد لكنه متكن يف النهاية من
النجاة إذ ((:ألقى نفسه من رأس جبل على فرسه ،وكان حتته
(.)89
هنر فسقط يف املاء وجنا رابح))
هنا تتضح الصورة لنا عن املدى الذي بلغته ثورة جعفر بن
فهرجس من األمهية لدى اخلالفة ،ومن أجل التصدي للكرد
الذين اعتادوا القتال يف اجلبال ،فقد أرسل اخلليفة املعتصم ابهلل
()90
(227 -218هـ841 – 833/م) جيشاً بقيادة إيتاخ
إذ عرف عن ايتاخ هذا جبربوته وقوته العسكرية ،بعد خسارة
عبدهللا األزدي يف مواجهة جعفر بن فهرجس ،قال ابن
األثري((:فلما بلغ ذلك املعتصم أمر ايتاخ ابملسري إىل جعفر
وقتاله ،فتجهز وسار إىل املوصل سنة مخس وعشرون[ سنة
مائتني ومخس وعشرون للهجرة ] )) (.)91
هبذا قامت اخلالفة العباسية بتغيري قائد احلملة وتكليف
شخص يعد أكثر قوة ومتانة يف مواجهة املواقف الصعبة ،وهو
ٍ
أصول تركية  ،ونالحظ من
القائد العكسري إيتاخ من
احلوادث اليت مر ذكرها أن املعتصم يستخدم األتراك إذا م
تنجح احلمالت املعدة للقضاء على الثورات املناوئة للخالفة،
ويتبني من ذلك أيضاً ان األتراك كانوا بثابة القوة الطارئة
للمعتصم ،وهم مفتاح انتصاراته ،ولكن بسبب ازدايد قوهتم
ومتيزهم عن غريهم من الفرس والعرب ،ويبدو أن اخلليفة
املعتصم ابهلل كان قد أستعمله يف مواقع كثرية وأكثر خطورة من
هذه احلركة ،وقيادته هلذه احلملة جاءت بعد غضب للخالفة
بسبب فشل األزدي يف صد مري خوش ،وإهناء حركته.
كما كانت القوة اجلديدة أكثر جتهيزاً من حيث العدة
وعدد املقاتلني مقارنة ابلقوة األوىل اليت كانت بقيادة عبدهللا
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األزدي .فضالً عن االستفادة من أخطاء احلملة األوىل فقد
ذكر ابن األثري أن إيتاخ ((:قصد جبل داسن وجعل طريقه
على سوق األحد( ،)92فالتقاه جعفر فقالته قتاالً شديداً))
(.)93
انتهت املعركة لصاحل جيش اخلالفة ،ولكن بعد مقاومة
شديدة كما أشري إليها آنفاً ،بعد قتال شديد بني إيتاخ ،وقائد
احلركة الكردية ،أما خبصوص هناية جعفر بن فهرجس اليت
اختلف املؤرخون يف حتديدها ،فقد قيل انه قتل يف بغداد ،كما
جاء يف النص القائل ضمن قائمة الذين لقوا حتفهم على يد
اخلليفة املعتصم((:وقتل اببك وجعفر الكردي املشؤوم)) (،)94
وقيل ((:قتل جعفر الكردي الذي تتشاءم به االكراد)) (،)95
أما الدينوري فقد أورد قائالً بصدد مقتل جعفر ((:ان اخلليفة
()96
قام أبسره ،وبعد إعدامه علق جثته إىل جانب جثيت اببك
ومازاير(.)98( )97
بعد هذا العرض السريع للرواية اليت أوردها املؤرخون عن
هناية القائد الكردي جعفر بن مريخوش ،ووصفه أبلفاظ تصفه
بـ (املشؤوم) (،فأنكشف شرهُ وأذاهُ عن الناس) (،بعد إعدامه
علق جثته إىل جانب جثيت اببك ومازاير) ،وغريها من
االوصاف ،وفضالً عن اخليارين اللذين قدمه ابن األثري بشأن
هناية عبدهللا بن مري خوش((:فقتل جعفر ،وتفرق أصحابه،
فأنكشف شرهُ وأذاهُ عن الناس ،وقيل  :إن جعفراً شرب مساً
كان معه فمات)) (.)99
فمن النص الوارد عند ابن األثري أن جعفر بن مريخوش قد
قتل يف ساحة املعركة بعد مقاومة شديدة ،وبوته تفرق
أصحابه ،ميكننا نفي ما ذهب إليه املؤرخون أبنه قد وقع يف
األسر ،وبعد قتله صلبت جثته اىل جانب جثيت اببك ومازاير،
فقد ظهر فيها نوع من البالغة لوصف مشهد االنتصارات اليت
متكن اخلليفة املعتصم ابهلل من حتقيقها ،ألن الوصف الوارد عن
ساحة القتال ،والقتال الشديد الوارد فيه ،يدل على مستوى
القائد اخلصم لقوات اخلالفة ،ويف اجلملة الواردة بشأن السم
الذي كان معه يف املعركة ،هذا ال يظهر من شخص عادي،
إال أنه كان صاحب مبدأ ،وله مكانة متميزة بني أبنائه.

وميكن لنا إثبات صحة ما ذهبنا إليه أبن جعفر بن
مريخوش م يتم أسرهُ ،ابلصيغة التية-:
 .1اختالف املؤرخني يف حتديد سنة ثورة جعفر بن فهرجس،
فقد تطرق ابن األثري اىل احلركة ضمن حوادث سنة 224هـ/
838م ،وقال ((:وقيل :إن إيقاع إيتاخ جبعفر كان سنة ست
وعشرين)) ،أما الطربي فيذكرها ضمن حوادث سنة227هـ/
841م؛ وكذلك ابن خلدون يذكر احلادث بعناه املختصر يف
سنة226هـ840/م .
يف هذا االختالف دالالت كثرية ،منها سعة احلركة
الكردية ،فضالً عن قوهتا ،وبعدها اجلغرايف وكذلك ميكننا
القول با أنه املؤرخ ابن األثري انفرد ابإلسهاب عن املوضوع،
وابلتفصيل عن بعض جوانبه ،أبن احلركة استمرت لسنني وقد
سببت للخالفة العباسية قلقاً كثرياً ،مما جعلتها تعني والياً
خاصاً على املوصل للقضاء على احلركة ،فضالً عن طلبها من
القائد الرتكي إيتاخ االستعداد والتجهيز ابلعدة واملقاتلني
ملواجهة احلركة جعفر بعد فشل عبدهللا األزدي من إمخادها.
 .2ولو نظران اىل السنوات اليت امخدت فيها حرك ةاببك
اخلرمي اليت مت القضاء عليها يف سنة سنة 223هـ837 /م ،
ومازاير اليت مت القضاء عليها يف سنة 225هـ840 /م ،فضالً
عن حركة جعفر بن مريخوش ما بني سنة 227 – 224هـ/
841 – 838م ،اليت كانت ختتلف كل االختالف من
حيث املضمون واملقاومات ألثبتنا اخلطأ الذي ذهب إليه
بعض املؤرخني ،حني قالوا أبنه صلب جعفر بن فهرجس اىل
جانب جثيت (اببك – مازاير).
قائد جيش اخلالفة العباسية إيتاخ ،م يكتف يف القضاء
على قائد احلركة عبدهللا بن مريخوش ،وتفرق صفوف جيشه
من بعده بل قام أبعمال أكثر وحشية مما يتصوره العقل
البشري ،حيث خرق صفوف املدنيني ،وأحلق هبم األذى،
وجعلهم ضحية لطيشه وعنجهيته ،ومعاملة الكرد معاملة
الكفار ،ألنه حينما((:أوقع إيتاخ ابألكراد ،فأكثر القتل فيهم،
واستباح أمواهلم ،وحشر األسرى والنساء واألموال إىل
تكريت)) (.)100
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هبذا أسرف القائد الرتكي إيتاخ يف إحلاق الضرر والظلم
ابألبرايء من الكرد اللذين ال ذنب هلم ،كما يشار إليهم يف
املصطلح احلديث ابملدنيني ،وورد ذلك التعسف القسري الذي
حلق ابألبرايء حني قيل ((:قتل جعفر الكردي الذي تتشاءم به
االكراد)) ( ،)101الظلم واضح من هذا القول أبن املدنيني
االبرايء من الكرد قد تعرضوا ألسوء الظروف يف ظل هذه
احلركة دون ذنب أرتكب.
من الناحية الشرعية هذا األمر يعترب خمالفاً للشريعة
االسالمية ،ووصااي الرسول( )جليوشه أثناء املعارك اليت كانوا

خيوضوهنا ،يتضح ذلك جلياً يف وصية الرسول( )ألحد
جيوشه ((:وال تقطعن شجرة ،وال تعقرن خنالً ،وال هتدموا))
(.)102
هبذا ينهى عن اإلفساد يف األرض ،وإن كانوا يف حالة

حرب ،كما جاء هذا القول يف وصيةً أخرى للرسول (((:)
وال تعقروا هبيمة ،وال شجرة تثمر ،وال هتدموا بيعة)) (،)103
لكيال يظن ان عداوة القوم تُبيح بعض صور الفساد ،فالفساد
بشىت صوره مرفوض يف اإلسالم (.)104
كما هنى الرسول ( )من قتل النساء والشيوخ واالطفال
يف احلروب ((:أنكر رسول هللا قتل النساء والصبيان)) (،)105

هبذا هنى الرسول( )يف احلروب عن قتل النساء والصبيان،
وعن قتل األجراء وغريهم من االبرايء من غري املسلمني فكيف

ابملسلمني ،واملراد بذلك النهي عن ارتكاب املناهي من املثلة
والغلول وقتل النساء والشيوخ ،وخاصةً إذا م يكونوا مقاتلني،
وحتريق االشجار ،وحىت قتل احليواانت من غري مصلحة ،فضالً
عن النهي يف استباحة النساء ،فكيف ابملرأة والفتاة الكردية
اليت تدين االسالم (.)106
يعترب وسط العراق وجنوبه حتديداً مكاانً للمقابر اجلماعية
للكرد ،فضالً عن سيب نساء الكرد فيهما ،واستخدامهم
كجوار وزوجات دون إرادهتم((:حشر األسرى والنساء
واألموال إىل تكريت(.)108( )107
وهناك من مييل اىل ان احلركة الكردية كانت موجه ضد
القيود االقتصادية اليت كانت تفرضها اخلالفة العباسية على
الكرد آنذاك( ،)109علينا أن ال ننكر الدور الفعال الذي يلعبه
اجلانب االقتصادي يف حتريك أفعال اإلنسان ،ولكن بعد
إسهاب احلديث عن حركة عبدهللا بن مريخوش ،وتفاصيلها
الدقيقة ،أال يرجح وجود عوامل أخرى أقوى دفعت ابلكرد اىل
قيادة هذه احلركة حتت زعامة شخصية معينة ،وانضمت اىل
احلركة شعوب أخرى من غري الكرد من اخلاضعني للخالفة
العباسية والناقمني عليها ،فضال عن املوقع اجلغرايف الذي كان
يقطنه الكرد مقارنة بقر عاصمة اخلالفة العباسية سواءً يف
بغداد أو سامراء ،من حيث القرب.

جدول أبهم الشخصيات الواردة يف منت البحث و شهرهتم

112

الشهرة

تـ

أسم الشخصية

.1

جعفر بن مريخوش

قائد احلركة الكردية

.2

املعتصم ابهلل

اخلليفة العباسي

.3

عبدهللا األزدي

وايل املوصل

.4

إسحاق بن أنس

عم عبدهللا األزدي ،وأحد قواد جيشه ،وصهر عبدهللا بن مريخوش ،حيث أُسر وقتل يف املعركة

.5

إمساعيل

أحد قواد جيش عبدهللا األزدي ،حيث أُسر وقتل يف املعركة

.6

إيتاخ

القائد الرتكي للحملة الثانية لقوات اخلليفة املعتصم
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اخلامتة
 .1من العادات السيئة لدى البعض من املؤرخني الذين أرخوا
للسلطة اهتامهم للثوار ابلفساد ومدح السلطان القائم على
احلكم آنذاك .والشعب الكادح املقهور ال يستحق إن يلتفوا
اليه .يلتفون اليه إذا اثر على الظلم ،وعندما يقومون بتشويه
احلركة وقائدها.
 .2الشعب الكردي بطبعه ال يعشق اخلضوع ففي مناسبات
عدة كان يتعرض للبطش والدمار.
 .3جاءت ثورة عبدهللا بن مريخوش متزامنة مع هناية ثورة
اببك اخلرمي واملازاير.
 .4إن كان هنالك تزامن وتقارب بني ثورة عبدهللا واببك
ومازاير ،إال أنه هنالك اختالف شاسع بينهم؛ ألن حركة
جعفر مريخوش م تغري مسار أهدافها وم تدخل يف اجلانب
الدين كما وجدانه يف احلركتني السابقتني.
 .5كانت للضرائب الفادحة اليت أهلكت كاهل الشعب
الكردي دور ابرز يف القيام هبذه احلركة.
 .6اتسمت االنتفاضة الكردية اليت بدأت منذ أواسط القرن
الثالث اهلجري /القرن التاسع امليالدي ،ابلطابع العفوي وعدم
االنتظام بعض الشيء ،وغري منتظمة ،وإهنا م تكن مرتبطة
بعضها ببعض ،وذات أهداف اجتماعية واقتصادية .إال إهنا
عربت عن إرادة هذا الشعب ورغبته يف االستقاللية.
 .7خالل حقبة البحث م تكن من أوىل اهتمامات اخلالفة
العباسية تثبيت سلطتها املركزية يف االطراف بل كانت هتتم
فقط يف اخضاعها اقتصاداي وجباية الضرائب بختلف السبل
اليت يتبعها العاملني من اجلباة.
 .8أعترب املؤلفون إمخاد ثورة عبدهللا بن مريخوش هي واحدة
من ستة إجنازات هامة قام هبا اخلليفة املعتصم ابهلل يف فرتة
توليه اخلالفة .وهذا حبد ذاته يدل على أمهية احلركة.
 .9م يكن الشعب الكردي أقل إراد ًة من الشعوب األخرى
اخلاضعة للخالفة العباسية ،اليت قامت أيضا حبركات مناوئة
للخالفة ،سواءً راغبني يف االنفصال أو املطالبة ببعض حقوقهم
املشروعة.

 .10يعترب وسط العراق وجنوبه حتديدا مكاان للمقابر
اجلماعية للكورد ،فضالً عن سيب نساء الكرد فيهما.
 .11كثرة اإلحاالت الواردة يف هوامش البحث ،م أتت إال
للحفاظ على وحدة املوضوع ،وعدم اخلروج من النسق العام،
واهلدف املنشود يف البحث.

التوصيات

 .1يرجى من الباحثني واألكادمييني التارخيني من الكرد
وسواهم ،االهتمام املأساوي للشعب الكردي يف العصور
الوسطى ،شأنه شأن التاريخ احلديث واملعاصر.
 .2مناشدة ذوي القرار إعادة النظر يف اتريخ الشعب الكردي
خالل فرتة التاريخ االسالمي ،وربطه ابملستجدات النية،
خلدمة املستقبل .ولتحقيق األهداف القومية املشروعة للشعب
الكردي.
 .3اعادة النظر يف التاريخ اإلسالمي ومقارنتها ابألحداث
احلالية واالستفادة منها إلعادة صياغة القرارات احلالية.
 .4التهيئة الفعالة من قبل املؤسسات احلكومية الكردية يف
توظيف األرضية للتاريخ اإلسالمي إلحياء احلاضر.
 .5وضع حد لعمليات سيب نساء الكرد واستخدامهم كجوار
وزوجات دون إرادهتم ،من خالل بلورة الصياغات السياسية .

قائمة املصادر واملراجع

( )1م ــازن ليل ــو راض ــي وحي ــدر أده ــم عب ــداهلادي ،امل ــدخل لدراس ــة حق ــوق
اإلنسان(،دهوك،)2010:ط ،1ص .8
( )2صـ ــاحل ،عـ ــالء حممـ ــد ،تطـ ــور املسـ ــؤولية اجلنائيـ ــة الدوليـ ــة حـ ــول جـ ـرائم
االابدة اجلماعيـ ــة( ،مصـ ــر:د.ت) ،ط ،1مكتبـ ــة القـ ــانون واالقتصـ ــاد ،ص
.114
( )3عصـ ــام عبـ ــد الفتـ ــاح مطـ ــر ،القضـ ــاء اجلنـ ــائي الـ ـدويل مبادئـ ــه قواعـ ــده
املوضوعية واإلجرائيـة( ،االسـكندرية ،)2008:دار اجلامعـة اجلديـدة ،ص
.139
( )4أب ــو احلس ــن عب ــداملوجود إب ـراهيم ،الدميقراطي ــة وحق ــوق اإلنس ــان(نظرة
اجتماعيـ ــة)( ،االسـ ــكندرية ،)2012:ط ،2املكتـ ــب اجلـ ــامعي احلـ ــديث،
ص.101
( )5اب ــن منظ ــور ،أب ــو الفض ــل مج ــال ال ــدين حمم ــد ب ــن مكرم(تـ ـ 711هـ ــ/
1311م)،لس ــان الع ــرب احمل ــيط ،دار الص ــادر ،ط( ،3ب ــريوت،)2004:
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87/3؛لويس معلوف اليسوعي ،املنجـد يف اللغـة(،بريوت ،)2001:ط
 ،37املطبعة الكاثوليكية ،ص .56
( )6أميــن عبــدالعزيز ســالمة ،املســؤولية الدوليــة عنــد ارتكــاب جرميــة اإلابدة
اجلماعية(،مصر ،)2006:دار العلوم للنشر والتوزيع ،ص.23
( )7مجـ ـ ــال ابـ ـ ـراهيم احليـ ـ ــدري  ،جرميـ ـ ــة اابدة اجلـ ـ ــنس البشـ ـ ــري( ،بغـ ـ ــداد:
 ،)2012ص .79
( )8للمزيد والتوسع يف املوضوع  ،ينظر تفسري :سورة املائدة ،الية( 27
– .)31
( )9ج هـ ـ ـ ـ ـ ــاد سـ ـ ـ ـ ـ ــلمى ،جرميـ ـ ـ ـ ـ ــة إابدة اجلـ ـ ـ ـ ـ ــنس البشـ ـ ـ ـ ـ ــري بـ ـ ـ ـ ـ ــني الـ ـ ـ ـ ـ ــنص

( )17أميـ ـ ــن عبـ ـ ــدالعزيز ،املسـ ـ ــؤولية الدوليـ ـ ــة عنـ ـ ــد ارتكـ ـ ــاب جرميـ ـ ــة االابدة
اجلماعية(،مصـ ـ ــر ،)2006:ط ،1دار العلـ ـ ــوم للنشـ ـ ــر والتوزيـ ـ ــع ،ص ص
.23 – 22
( )18ابـ ـ ـ ـ ــن تغـ ـ ـ ــري بـ ـ ـ ـ ــردي ،مجـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــدين أ احملاسـ ـ ـ ـ ــن يوسـ ـ ـ ــف تـ ـ ـ ـ ـ
(874ه ــ1469/م) ،النجــوم الزاهــرة يف مولــوك مصــر والقــاهرة( ،القــاهرة
 ،)2005:ط ،2مطبعة دار الكتب والواثئق القومية ابلقاهرة.305/2،
( )19وال ــدة املعتص ــم ابهلل :امسه ــا م ــاردة وه ــي تركي ــة األص ــل ،وه ــي كان ــت
جاري ــة يف األص ــل نش ــأة يف الكوف ــة وقي ــل اهن ــا كان ــت م ــن الس ــغد الواقع ــة
طاجكس ــتان ،انتقل ــت اىل قص ــر اخلالف ــة العباس ــية يف أايم اخلليف ــة ه ــارون

والتطبيق(،اجلزائر ،)2008:دار اهلدى ،ص ص .6 – 5
( )10زيـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ــدالكره ،مقدمـ ـ ـ ــة يف القـ ـ ـ ــانون الـ ـ ـ ــدويل اإلنسـ ـ ـ ــان يف
اإلسالم(،الرايض ،)2004:ص.64
( )11جهاد سلمى ،جرمية  ،ص .54
( )12منتص ــر س ــعيد مح ــوده ،حق ــوق اإلنس ــان أثن ــاء النزاع ــات املس ــلحة(
دراســة يف ض ــوء احك ــام القــانون ال ــدويل اإلنس ــان) (،مص ــر، ،)2008:
ط ،1دار اجلامع ــة جدي ــدة ،ص 108؛أب ــو احلس ــن عب ــداملوجود إب ـراهيم،
الدميقراطي ـ ــة وحق ـ ــوق اإلنس ـ ــان(نظرة اجتماعية)(،االس ـ ــكندرية،)2012:
ط ،2املكتب اجلامعي احلديث ،ص.101

الرش ــيد ع ــن طري ــق الش ـراء م ــن قب ــل اح ــد جت ــار الرقي ــق ببل ــغ س ــبعة آالف
درهم ،وأجنبت له ولدين ،األول حممد املعتصم ابهلل سنة 179هـ795 /م
 ،واألمــري أبــو إمساعيــل وأم حبيــب وطفلــني آخ ـرين ،للتفصــيل واملزيــد عــن
سـ ـ ــريهتا ينظـ ـ ــر :السـ ـ ــيوطي ،أ الفضـ ـ ــل جـ ـ ــالل الـ ـ ــدين عبـ ـ ــد الـ ـ ــرمحن ت ـ ـ ـ
(911هـ1505/م) ،املستظرف يف أخبار اجلـواري ،حتقيـق صـالح الـدين
املنجد(،بريوت ،)1976:ط  ،2دار الكتاب اجلديد ،ص .59
( )20الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي ،أ الفضـ ـ ـ ـ ـ ــل جـ ـ ـ ـ ـ ــالل الـ ـ ـ ـ ـ ــدين عبـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــرمحن تـ ـ ـ ـ ـ ـ
(911هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ1505/م) ،اتريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ اخللفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهللا
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود(،بريوت ،)2007:ط ،1دار نـ ـ ـ ـ ـ ــوبليس للنشـ ـ ـ ـ ـ ــر والتوزيـ ـ ـ ـ ـ ــع،

( )13جهاد سلمى ،جرمية ،ص ص .12 -11
( )14رافاييــل ملكــني :هــو حقــوقي مــن أصــل بولنــدي ولــديف ســنة،1900
وتع ــرص لت ــاريخ اهلجم ــات العثماني ــة ض ــد األرم ــن يف املراح ــل املبك ــرة م ــن
حيات ــه ،ويف س ــنة  1933عم ــل عل ــى اس ــتجار حـ ـراس حلماي ــة االقلي ــات
العرقيـة والدينيـة واالجتماعيـة ولكـن دون جــدى ،وعنـدما احتـل بـالده مــن
قبــل األملــان هــرب اىل الــوالايت املتحــدة ،حيــث عمــل يف التــدريس جبامعــة
دوك كأســتاذ ،ويف ســنة  1942ذهــب اىل واشــنطن وعمــل يف مركــز إدارة
احلــرب كمحلــل سياســي يف تلــك الفــرتة وصــف وحشــية النــازيني يف كتابــه
ابلعنـ ـوان وشـ ــرح يف كتابـ ــه كلم ــة )اإلابدة اجلماعيـ ــة) يف كتابـ ــه .Axis
 Rule in Occupied Europللتوسع يراجع:

مج.591/5
( )21األربل ــي ،عب ــدالرمحن س ــنبط قنيت ــو ت ـ ـ ( 717ه ــ ، /خالص ــة ال ــذهب
املسبوك خمتصر من سرية امللوك(،بريوت ،)1985:مطبعة القـديس جـاور
جيوس ،ص .162
( )22الصــهب :لــون محــرة يف شــعر الـرأس واللحيــة ،للتوســع ينظــر اىل :ابــن
كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن كثري تـ (774هـ1372/م)،البداية والنهاية،
حتقي ـ ـ ـ ــق امحـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــعبان بـ ـ ـ ــن أمحـ ـ ـ ــد و حممـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ــادي بـ ـ ـ ــن
عبداحلليم(،القاهرة ،)2003:ط ،1مكتبة الصفا.252/10 ،
( )23ابـن الطقطقــي ،حممــد بــن علـي بــن طباطبــا ت ـ (709ه ـ 1309/م)،
الفخــري يف الداب الس ــلطانية وال ــدول االس ــالمية( ،الق ــاهرة ،)1962 :
مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح و اوالده ،ص .206
( )24مؤلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،جمهـ ـ ـ ـ ـ ــول ،العيـ ـ ـ ـ ـ ــون واحلـ ـ ـ ـ ـ ــدائق ،حتقيـ ـ ـ ـ ـ ــق عبـ ـ ـ ـ ـ ــداملنعم
داود(،بغداد ،)1972:مطبعة النعمان.304/10 ،
( )25ال ـ ــدوري ،عب ـ ــدالعزيز  ،العص ـ ــر العباس ـ ــي األول(،ب ـ ــريوت،)2014:
ط ،4ص .229
( )26اليعقـ ـ ـ ــو  ،أمحـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن ا يعقـ ـ ـ ــوب بـ ـ ـ ــن جعفـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــن وهـ ـ ـ ــب تـ ـ ـ ـ ـ
(284هـ ــ897/م) ،اتريـ ــخ اليعقـ ــو  ،علـ ــق عليـ ــه حممـ ــد صـ ــادق ال حبـ ــر
العلوم( ،النجف األشرف ،)1974:املكتبة احليدرية.196/3 ،

Geofrrey Grand Jean, les jeunes belges
francophones et le génocide des juifs, thèse de
doctorat en vue de. l’obtention de grade de
docteur en science politique et social. Université
de liège, Belgique, 2012, p.17.

( )15املرجع نفسه.
( )16مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري عبدالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغو ،النظريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للقانون(،االسـ ـ ـ ــكندرية ،)1986:ط ،1دار املع ـ ـ ـ ــارف،ص ص – 130
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( )27اجل ـوابرة ،فاطمــة حممــود ،موســوعة اخللفــاء الراشــدون – األمويــون –
العباسـ ــيون( ،عمـ ــان ،)2003 :ط ،1دار الصـ ــفاء للنشـ ــر والتوزيـ ــع ،ص
.266
( )28ماجد ،عبداملنعم ،العصر العباسي االول(،القاهرة ،)1984:ط ،3
مكتبة االجنلو املصرية ،ص .83
( )29ابن األثري ،عز الدين بن احلسن علي بـن أ الكـرم الشـيبان اجلـزري
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (630ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ1233/م) ،الكام ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ ،خلي ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ــأمون
شيحا(،بريوت ،)2007:ط ،2دار املعرفة.426/5 ،
( )30املسعودي ،أبو احلسن علي بن احلسـني بـن علـي ت ـ (345هــ956/

علــى الرضــا مــنهن وإابحــة كــل مــا يلــذ الــنفس وينــزع إليــه الطبــع مــام يعــد
علـ ــى أحـ ــد بضـ ــرر ،وكـ ــانوا نمنـ ــون ابلناسـ ــخ واملنسـ ــوخ والرجعـ ــة ،للمزيـ ــد
وال تفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل عـ ـ ـ ـ ـ ــن املوضـ ـ ـ ـ ـ ــوع ينظـ ـ ـ ـ ـ ــر :ابـ ـ ـ ـ ـ ــن النـ ـ ـ ـ ـ ــده ،حممـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ــن
إسحاق(ت ـ ـ383هـ ــ933/م) ،الفهرس ــت،دار املعرف ــة(،بريوت1978:م)،
ص ص .482 – 480
( )39الزط :كان موطنهم األصلي هو منطقة السند من بـالد اهلنـد ،وكـانوا
يربـ ــون اجل ـ ـواميس ،وك ـ ــان مك ـ ــان سـ ــكناهم يف جن ـ ــوب الع ـ ـراق يف منطق ـ ــة
البطيح ــة ،وك ــان وض ــع ال ــزط املعيش ــي منخفض ـاً ج ــداً ،فأخ ــذوا يقوم ــون
ببعض أعمال اللصوصية الصغرية ،كما جاء عند الـبالذري ((:أبن يسـألوا

م) ،م ـ ـ ــروج ال ـ ـ ــذهب ومع ـ ـ ــادن اجل ـ ـ ــوهر ،حتقي ـ ـ ــق يوس ـ ـ ــف أس ـ ـ ــعد داغ ـ ـ ــر،
(بريوت ، ،)1981:ط  4دار االندلس.5/4 ،
( )31العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،أمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،يف الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ العباس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
واألندلسي(،االسكندرية ،)2006:مؤسسة شباب اجلامعة ،ص .177
( )32ف ـ ـ ـ ـ ـ ــاروق عم ـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ،اخلالف ـ ـ ـ ـ ـ ــة العباس ـ ـ ـ ـ ـ ــية ( عص ـ ـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
واالزدهار)(،عمـ ـ ــان،)2009 :ط ،1دار الشـ ـ ــروق للنشـ ـ ــر والتوزيـ ـ ــع ،ص
.259
( )33خلق القـرآن :أي حمنـة خلـق القـرآن ،وهـو فكـر نشـأ يف عهـد اخلليفـة
املــأمون(218 – 198هــ833 – 813/م) مــن قبــل فرقــة املعتزلــة ،والــيت

الشيء الطفيـف ،ويصـيبوا غـرة مـن أهـل السـفينة فيتنـاولوا منهـا مـا ميكـنهم
اختالسـه)) ،أبــو احلسـن امحــد بـن ُيــر بـن جــابر ت ـ ( 279هــ 892/م)،
فتـ ـ ــوح البلـ ـ ــدان  ،حتقيـ ـ ــق رضـ ـ ـوان حممـ ـ ــد رضـ ـ ـوان(،بريوت ،)1978:دار
الكتــب العلميــة ،ص ص  .384 – 380وملــا ويل اخلالفــة املعتصــم ابهلل
أرسل إلـيهم جيشـاً بقيـادة عجيـف بـن عنبسـة سـنة 219هــ /حيـث متكـن
األخري من القضاء عليهم ،املصدر نفسه.
( )40العمـري ،حممــد بــن علـي بــن حممــد ت ـ ( 580ه ـ 1184/م) ،اإلنبــاء
يف اتريـ ــخ اخللفـ ــاء ،حتقيـ ــق قاسـ ــم السـ ــامرائي(،اليدن ،)1973:نشـ ـرايت
املعهد اهلولندي لآلاثر املصرية والبحوث العربية القاهرة ،ص .91

تعد ان القرآن خملوق وكالم هللا خملـوق وهـو مـا ابتدعـه اجلهـم بـن صـفوان،
وأقتنـع هبـذا الكـالم اخلليفـة املـأمون ،وطالـب بنشـر هـذا الفكـر ،وعـزل كــل
قـ ٍ
ـاض ال يــؤمن بــه ،وهــو مــا لقــي معارضــة واســتهجان الكثــري مــن النــاس
أمث ـ ــال اإلم ـ ــام أمح ـ ــد ب ـ ــن احلنب ـ ــل(241 – 164ه ـ ــ855 – 780 /م)
والــذي حتمــل الكثــري مــن التعــذيب ،ومتكــن يف النهايــة التغلــب علــى هــذا
األم ـ ـ ــر اخلليف ـ ـ ــة املتوك ـ ـ ــل ابهلل (247 – 232ه ـ ـ ــ861 – 846 /م )،
للتوســع يف املوضــوع وللكثــري مــن املعلومــات ينظــر :ابــن األثــري ،الكامــل يف
التاريخ419 – 416 /5،؛ أما للتوسع يف أمر املعتزلة ونشاهتم وتطورهم
ابلتفص ـ ــيل يراج ـ ــع :أمح ـ ــد أم ـ ــني ،ظه ـ ــر االس ـ ــالم(،بريوت ،)2008:دار
الكتاب العر  ،ص ص .640 – 607
( )34السيوطي ،اتريخ ،ص .593
( )35الطــربي ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر ت ـ (310ه ـ 1016/م) ،اتريــخ
الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واملل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك(،بريوت ،)2008:دار الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ط،4
مج .213/5مج.270/5
( )36ابن األثري ،الكامل.436/5،
( )37حممد ،بدر عبدالرمحن ،الدولة العباسية دراسة يف سياسـتها الداخليـة
مــن أوائــل القــرن الثــان اهلجــري حــىت ظهــور السالجقة(،مصــر،)2012:
ط ،1دار العام العر  ،ص ص .92 – 91
( )38حرك ــة ابب ــك اخلرم ــي :البابكي ــة ه ــم طائف ــة م ــن اخلرمي ــة تبع ـوا ابب ــك

( )41املـ ـازاير:هو مـ ــاه يـ ــزداير بـ ــن قـ ــارون بـ ــن ونـ ــداهرز هـ ــو آخـ ــر األمـ ـراء
القــارنيني يف طربســتان ،أخرجــه شــهراير بــن شــريويه مــن طربســتان ،فألتجــأ
اىل امل ـ ــأمون وأس ـ ــلم وتس ـ ــمى بحم ـ ــد ،ويف س ـ ــنة 210ه ـ ــ825 /م ت ـ ــويف
شـهراير ،فرجــع مـازاير اىل طربســتان واسـرتجع اجلبــل ،مث واله املـأمون علــى
طربسـ ـ ــتان ورواين ودونباونـ ـ ــذ ولقبـ ـ ــه االصـ ـ ــبهبذ ،هبـ ـ ــذا تطلـ ـ ــع مـ ـ ــازاير اىل
االنفصـ ـ ــال ،حيـ ـ ــث كـ ـ ــان شخصـ ـ ـاً طموحـ ـ ـاً ،للمزيـ ـ ــد والتفصـ ـ ــيل ينظـ ـ ــر:
البغــدادي ،أب ــو منص ــور عب ــدالقاهر ب ــن ط ــاهر تـ ـ ( 429ه ــ1037 /م )،
الف ـ ـ ـ ـ ــرق ب ـ ـ ـ ـ ــني الفـ ـ ـ ـ ــرق ،حتقيـ ـ ـ ـ ــق حممـ ـ ـ ـ ــد حمـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدين عبداحلميـ ـ ـ ـ ــد(،
القارهة ،)1910:ط ،1مكتبة املعارف ،ص ص .252 – 250
( )42العمـري ،حممــد بــن علـي بــن حممــد ت ـ ( 580ه ـ 1184/م) ،اإلنبــاء
يف اتريـ ــخ اخللفـ ــاء ،حتقيـ ــق قاسـ ــم السـ ــامرائي(،اليدن ،)1973:نشـ ـرايت
املعهد اهلولندي لآلاثر املصرية والبحوث العربية القاهرة ،ص .91
( )43األفش ــني :إمس ــه حي ــدر ب ــن ك ــاوس امللق ــب ابألفش ــني ت ـ ـ ( 226هـ ـ /
 841م) تعـ ـ ــود اصـ ـ ــوله اىل أشروسـ ـ ــنة وكـ ـ ــان مـ ـ ــن السـ ـ ــاللة احلاكمـ ـ ــة يف
أشروسنة ،وكان لقب األفشني يطلق على من ُيكم أشروسنة ،فكان قـد
ورث اللقــب عــن أبيــه الــذي كــان آخــر ملــوك أشروســنة مــن عائلتــه ،وكــان
قائد عسكري من قادة جيش اخلليفة املعتصـم ابهلل ،وعنـدما شـك اخلليفـة
خبيانته ،حني أخربه عبدهللا بن طاهر أبن األفشني خالل أايمه األخـرية يف
ح ــرب ابب ــك ك ــان ال أتتي ــه هدي ــة وال جتتم ــع عن ــده كمي ــة م ــن ال ــداننري إال

اخلرمي ،وم من املعتقدات ما متيزهم عن غريهم يف األصول كإابحة النساء

أرس ــلها س ـراً اىل موطن ــه األص ــلي أشروس ــنة ،ل ــذلك ختل ــص اخلليف ــة م ــنهم،
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للتوس ــع يف املوض ــوع ينظ ــر :الع ــربي ،غريغوري ــوس تـ ـ (685ه ــ1286/م)،
اتريـ ـ ــخ خمتصـ ـ ــر الـ ـ ــدول ،حتقيـ ـ ــق خليـ ـ ــل املصـ ـ ــور(،د.م ،)1997:ص ص
.242 - 240
( )44واجهــت اخلالفــة يف فــرتة اخلليفــة املعتصــم ابهلل ثــورات أخــرى ال تعــد
ابخلط ــورة قياس ـاً ب ــا ذك ــر ،كحرك ــة حمم ــد ب ــن القاس ــم ال ــذي ك ــان يس ــكن
الكوف ـ ــة وبع ـ ــد خوف ـ ــه عل ـ ــى حيات ـ ــه م ـ ــن اخلليف ـ ــة املعتص ـ ــم ابهلل ه ـ ــرب اىل
خراس ـ ــان ((:ك ـ ــان ي ـ ــذهب للق ـ ــول ابلع ـ ــدل والتوحي ـ ــد وي ـ ــرى رأي الزيدي ـ ــة
اجلارودي ــة)) ،حيـ ـث كـ ــان ي ــرى أن أص ــل اخلالفـ ــة ش ــورى يف ول ــد احلسـ ــن
احلســني ،فمــن خــرج مــنهم يــدعو اىل ســبيل ربــه ،فتنقــل بــني كــور خراســان

خاصة نتيجة اختالف جنسـهم واترخيهـم ،للمزيـد والتفصـيل عـن املوضـوع
يراجع:تومــاس بـوا ،اتريــخ األكـراد ،ترمجــة حممــد تيســري مريخــان( ،بــريوت:
 ،)2001ط ،1ص ص .38 - 33
( )48توفي ــق س ــلطان الي ــوزبكي ،دراس ــات يف ال ــنظم العربي ــة واإلس ــالمية(،
موصل ،)1977:ص .44
( )49توفي ــق س ــلطان الي ــوزبكي وأمح ــد قاس ــم مجع ــة ،دراس ــات يف احلض ــارة
العربية االسالمية(،املوصل  ،)1995 :جامعة املوصل ،ص .120
( )50اتريخ الكرد وإماراهتم ذكرت يف الكثـري مـن كتـب البلـدانيني والرحالـة
،للمزيد والتفصيل يراجع :زبري بـالل امساعيـل ،االكـراد يف كتـب البلـدانيني

ومرو وسرخس وغريها يدعو اىل الرضا مـن آل حممـد فتبعـه خلـق كثـري مـن
النــاس ،مــع عــدم انتظــام حركتــه وقلــة خطورهتــا ،متكــن اخلليفــة مــن القضــاء
علي ــه وسـ ــجنه يف س ــامراء  ،للتفصـ ــيل والتوس ــع ينظـ ــر :املس ــعودي :مـ ــروج
الــذهب19- 18 /4 ،؛ كمــا تعرضــت اخلالفــة يف ســنة227هــ841 /م
اىل ثـورتني األوىل كانـت يف فلسـطني ،حيــث اثر أبـو حـرب املربقـع اليمــان
عل ــى اخلليف ــة وألس ــباب شخص ــية ،ك ــان يل ــبس وجه ــه برقع ـاً ل ــئال يع ــرف،
وأخـ ــذ ُيـ ــرض النـ ــاس علـ ــى األمـ ــر ابملعـ ــروف والنهـ ــي عـ ــن املنكـ ــر ،ويـ ــذكر
اخلليف ــة ويعيب ــه للتوس ــع ينظ ــر :الط ــربي ،اتري ــخ الرس ــل ،م ــج - 269 /5
 270؛ ويف الس ــنة نفس ــها اثرت دمش ــق وط ــردت واليه ــا اجلدي ــد ،ولكن ــه

والرحال ــة املس ــلمني يف العص ــور الوس ــطى (،أربي ــل،)1989:ط ،1مكتب ــة
الكون لطباعة واالستنتساخ.
( )51كــان يقــيم علــى اإلمــارات الكرديــة أمـرياً مــن أحــد ابنائهــا ،ويعتــرب هــو
الشـ ـ ــخص األول واحلـ ـ ــاكم األعلـ ـ ــى املهـ ـ ــيمن علـ ـ ــى السـ ـ ــلطة ولـ ـ ــه أوسـ ـ ــع
السلطات ،كما وله احلق وحده يف إقرار أمور عديـدة وهامـة ،عبـدالرقيب
يوس ــف ،الدول ــة الدوس ــتكية – القس ــم احلض ــاري(،أربيل ،)2001:ط،2
دار ائراس للنشر ،ص .75
( )52ق ــادر حمم ــد حس ــن ،االم ــارات الكردي ــة يف العه ــد الب ــويهي دراس ــة يف
عالقاهت ـ ـ ـ ـ ـ ــا السياسـ ـ ـ ـ ـ ــية واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية( 447 – 334هـ ـ ـ ـ ـ ـ – 945 /

أمخ ــد الثـ ــورة بعـ ــد أن جاءتـ ــه جنـ ــدة م ــن العـ ـراق ،للتوسـ ــع واإلطالـ ــة ينظـ ــر:
الـ ــذهيب ،احلـ ــافظ ـ ــس الـ ــدين ت ـ ـ ( 748هـ ــ1347/م) ،دول االسـ ــالم،
حتقيــق حممــد شــلتوت وحممــد مصــطفى ابـراهيم( ،مصــر  ،)1974 :اهليئــة
املصرية العامة للكتاب.108- 106 /1 ،
( )45ف ـ ــتح عمورية:ح ـ ــدثت معرك ـ ــة ب ـ ــني اخلالف ـ ــة العباس ـ ــية واالمرباطوري ـ ــة
البيزنطية سنة 223هـ838/م ،كان جيش الدولة العباسية بقيـادة اخلليفـة
املعتصــم ابهلل ،واجلــيش البيزنطــي بقيــادة توفيــل بــن ميخائيــل ســليل األســرة
العموري ــة واثن أابطرهت ــا ،وتكم ــن أمهي ــة املعرك ــة يف ك ــون عموري ــة م ــن أه ــم
امل ــدن البيزنطي ــة ،وتع ــد م ــن أحص ــن وأمن ــع امل ــدن ،وه ــي منب ــع النص ـرانية،
واستمرت املعركة ألايم ،من مث انتهت بنصر اخلليفة املعتصـم ابهلل(-218
227هـ841 – 833/م) ،للمزيد والتوسع يف املوضوع ينظر :ابن كثـري،
البداية والنهاية.243 – 242/10 ،
( )46كوردسـ ـ ــتان ابتـ ـ ــت مسـ ـ ــرحاً للصـ ـ ـراعات الـ ـ ــيت دارت علـ ـ ــى أرضـ ـ ــها،
للتفصيل يراجع :مجال رشيد أمحد ،ظهور الكـرد يف التـأريخ دراسـة شـاملة
عـ ــن خلفيـ ــة األمـ ــة الكرديـ ــة ومهـ ــدها(،اربيل ،)2003:دار ائراس للنشـ ــر
والطباعة ،ط ،1اجلزء األول.
( )47الشعب الكردي يتمتع بميزات عامة وخاصـة متيـزهم عـن غـريهم مـن
الشــعوب ،كــوهنم كشــعب جبلــي مــع اخــتالف امل ـوارد االقتصــادية املرتبطــة
ابلتنـ ـ ـ ــوع مـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ــث امـ ـ ـ ــتالك األرض واملسـ ـ ـ ــكن ،واخـ ـ ـ ــتالف طبقـ ـ ـ ــاهتم

1055م) (،أربيل ،)1999:رسالة ماجستري منشورة ،ص .10
( )53دي ـوان املاليــة يشــري اىل النظــام املــايل وم ـوارد بيــت املــال حيــث تعمــل
السياس ـ ـ ـ ــة املال يـ ـ ـ ــة لكـ ـ ـ ــل دولـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى حتقيـ ـ ـ ــق التـ ـ ـ ـوازن بـ ـ ـ ــني مواردهـ ـ ـ ــا
ومصـ ـ ــارفها ......؛ديـ ـ ـوان الربيـ ـ ــد يف االصـ ـ ــطالح هـ ـ ــو ان جيعـ ـ ــل خيـ ـ ــل
مض ــمرات يف ع ــدة أم ــاكن ،ف ــإذا وص ــل ص ــاحب اخل ــرب املس ــرع إىل املك ــان
األخـ ــر ،.....للمزيـ ــد والتفص ـ ــيل يراجـ ــع :حسـ ــن إب ـ ـراهيم حسـ ــن ،اتري ـ ــخ
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم السياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي – الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين – الثقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف – االجتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي،
(القاهرة ،)2001:ط ،1دار النهضة ،ص 387 – 375؛ .374
( )54اتريــخ إنشــاء الــدواوين يف الدولــة االســالمية ترجــع جــذورها التارخييــة

االقتصــادية املختلفــة الــيت تــؤدي اىل تبــاين الســكان واملهــن ،مــع عالمــات
116

اىل ف ــرتة اخلالف ــة الراش ــدة يف عه ــد خالف ــة عم ــر ب ــن اخلط ــاب( ،)للمزي ــد
والتفصــيل عــن املوض ــوع يراجــع :اليــوزبكي ،دراس ــات  ،ص ص – 111
.135
( )55اجلهشــياري ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــدوس ت ــ( 331ه ــ944/م)،
ال ــوزراء والكتـ ــاب ،حتقي ــق( ،بـ ــريوت ،)1998:حتقي ــق حسـ ــن الـ ـزين ،دار
الفكر ،ص ص .57 - 54
( )56املصدر نفسه ،ص ص .57 - 54
( )57للمزيــد عــن نظــام الضـرائب يف العصــر العباســي األول وقســوة عمــال
اجلبايــة يف بعــض املنــاطق التابعــة للخالفــة ،ينظــر إىل :قدامــه بــن جعفــر ت ـ
(337ه ـ ـ ـ 948/م) ،اخلـ ـ ـراج وصـ ـ ــناعة الكتابـ ـ ــة ،حتقيـ ـ ــق حممـ ـ ــد حسـ ـ ــني
الزبيدي( ،بغداد  ،)1981 :ص ص .90- 78
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( )58للتفصــيل عــن اتريــخ الكــرد ومميـزاهتم الفكريــة واحلضــارية يراجــع :تومــا
ب ـوا ،مــع االك ـراد ،ترمجــة آواز زنكنه(،بغــداد ،)1975 :ط ،1مطبعــة دار
اجلـ ــاحظ؛ حيـ ــدر لشـ ــكري ،الكـ ــرد يف املعرفـ ــة التارخييـ ــة االسـ ــالمية دراسـ ــة
حتليلية(،دهوك ،)2004:ط.1
( )59أرش ـ ــاك ب ـ ــوالداين ،األكـ ـ ـراد م ـ ــن الق ـ ــرن السـ ـ ــابع اىل الق ـ ــرن العاشـ ـ ــر
امل ـ ــيالدي وف ـ ــق املص ـ ــادر العربية(،دمش ـ ــق ،)2004:ط ،1دار التك ـ ــوين،
ص.91
( )60انصـ ـ ــح عزيـ ـ ــز مصـ ـ ــطفى ،األحـ ـ ـوال السياسـ ـ ــية واإلداريـ ـ ــة يف الدولـ ـ ــة
العباسية يف ظل النفـوذ الرتكـي (256 – 232ه ـ 869 – 846 /م)(،

()68
داود تـ ـ ( 282ه ــ895/م) ،االخب ــار الط ـوال،
أ حنيف ــة أمح ــد ب ــن ُ
قــدم لــه ووثــق نصوصــه عصــام حممــد احل ـاج علــي(،بريوت  ،)2001 :ط
 ، 1دار الكتب العلمية.
( )69ابن األثري ،الكامل يف التاريخ.
( )70اب ــن خل ــدون ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن حمم ــد ،اتري ــخ اب ــن خل ــدون املس ــمى
كت ــاب الع ــرب ودي ـوان املبت ــدأ و اخل ــرب يف اايم الع ــرب والعج ــم والربب ــر وم ــن
عاصـ ـ ــرهم مـ ـ ــن ذوي السـ ـ ــلطان االكرب(،بـ ـ ــريوت ،)1957:دار الكتـ ـ ــاب
اللبنان ،ص 27
( )71ابــن مســكويه ،أ علــي أمحــد بــن حممــد بــن يعقــوب ،جتــارب األمــم

دمشق ،)2019:ط ،1ص ص [.49 – 48
( )61األصـ ــطخري ،ابـ ــن إس ـ ــحق إب ـ ـراهيم بـ ــن حمم ـ ــد الفارسـ ــي ،املس ـ ــالك
واملمال ــك ،حتقي ــق حمم ــد ج ــابر عب ــد الع ــال احلي ــن ومراجع ــة حمم ــد ش ــفيق
غرابل(،الرايض ،)1961:وزارة الثقافة واالرشاد القومي ،ص.195
( )62االلتـزام بنهجيــة البحــث العلمــي وعــدم اخلــروج مــن إطــار املوضــوع،
ابإلمكان الرجوع للتفصيل يف دور الكرد واسهاماهتم يف اجملاالت املختلفة
 :قـ ـ ـ ــادر حممـ ـ ـ ــد حسـ ـ ـ ــن ،إسـ ـ ـ ــهامات الكـ ـ ـ ــرد يف احلضـ ـ ـ ــارة االسـ ـ ـ ــالمية(،
أربيـل ،)2008:مطبعــة احلـاج هاشــم؛ امحـد أمــني ،ضـحى االســالم نشــأة
العلوم يف العصر العباسي األول(،مصر.360 – 4/2 ،)1998:

وتعاقب اهلمم ،حتقيق سـيد كسـروي حسـن(،بريوت ،)2003:ط ،1دار
الكتب العلمية.70/4 ،
( )72ابن األثري ،عز الدين بن احلسن علي بـن أ الكـرم الشـيبان اجلـزري
ت ـ ـ ـ (630هـ ـ ــ1233/م) ،الكامـ ـ ــل يف التـ ـ ــاريخ ،خليـ ـ ــل مـ ـ ــأمون شـ ـ ــيحا،
(بريوت ،)2007:ط ،2دار املعرفة.
( )73ابن كثري ،البداية والنهاية.249/10،
( )74ابن األثري ،الكامل.475/5،
( )75ابن خلدون ،اتريخ ابن خلدون ،ص.27
( )76أش ــار اليعق ــو اىل ان م ــوطن الك ــرد ه ــو أقل ــيم اجلب ــال املمت ــد ش ــرقي

( )63أمحـ ــد حممـ ــود خليـ ــل ،الكـ ــرد وكوردسـ ــتان يف مصـ ــادر األدب العـ ــر
القده (،السليمانية ،)2007:دار سه رده م.
( )64وق ــد ذك ــر اس ــم عب ــدهللا ب ــن فه ــرجس عن ــد الط ــربي ابس ــم عب ــدهللا ب ــن
مه ــرجش اخل ــالف ،اتري ــخ الرس ــل واملل ــوك،مج270 /5؛ ذك ــرت املص ــادر
أس ـ ــم فه ـ ــرجس بص ـ ــيغ متع ـ ــددة ،منه ـ ــا مه ـ ــرجس ،فه ـ ــرجس ،فه ـ ــرجيس،
ومرخوش ،ولكن الصواب هو مـر خـوش ،ألن هـذه الصـيغة املصـححة يف
اللفظة الكردية (مري خوش) واليت تعـن يف اللغـة الكرديـة (خـوش مـري) أي
األم ــري الشـ ــجاع ،للتفصـ ــيل عـ ــن االخ ــتالف يف هـ ــذه التسـ ــميات يراجـ ــع:
فرسـ ـ ــت مرعـ ـ ــي ،حركـ ـ ــة جعفـ ـ ــر الكـ ـ ــردي يف عهـ ـ ــد اخلليفـ ـ ــة املعتصـ ـ ــم ابهلل
العباس ــي(226 – 224ه ــ841 – 839 /م) (،ده ــوك،)2009:جمل ــة
جامعة دهوك ،العدد  ،1اجمللد  ،12ص ص .252 - 251
( )65األزدي ،أ زك ـراي يزي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن إايس ،اتري ــخ املوص ــل ،حتقي ــق
أمحــد عب ــدهللا حمم ــود(،بريوت ،)2006:ط  ،1دار الكت ــب العلمي ــة ،ص
.78
( )66اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن الفقي ـ ـ ـ ـ ـ ــه اهلم ـ ـ ـ ـ ـ ــذان ،أ بك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أمح ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حنــو(340ه ــ951/م) ،خمتصــر كتــاب البلدان(،ليــدن ،)1303 :مطبع ــة
بريل.
( )67ه ــو أب ــو احلس ــن عل ــي ب ــن احلس ــني ب ــن عل ــي تـ ـ (345ه ــ 956/م)،
التنبيه واألشراف(،بريوت  ،)1981 :منشورات دار ومكتبة اهلالل.

العـراق ،ويف غــر فــارس ........وبصــفة عامــة بــني وجــود الكــرد يف كــور
اجلبــال وأذربيجــان  ....حينمــا قــال ((:وإتــا ابتــدأت ابلعـراق الهنــا وســط
ال ـ ــدنيا  ... ...وال مث ـ ــل ك ـ ــور اجلب ـ ــل احلزن ـ ــة اخلش ـ ــنة املثلج ـ ــة دار االك ـ ـراد
الغليضي االكباد ،))....للمزيد والتفصيل ينظر :أمحد بن ا يعقوب بـن
جعف ــر ب ــن وه ــب ،البل ــدان(،بريوت ،)1988 :ط  ،1دار إحي ــاء ال ـرتاث
العر  ،ص ص  236 – 235وما بعدها.
( )77هو أبو احلسن علي بن احلسني بـن علـي ،التنبيـه واألشـراف(،بريوت
 ،)1981 :منشورات دار ومكتبة اهلالل ،ص .355
( )78اب ــن خل ــدون ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن حمم ــد ،اتري ــخ اب ــن خل ــدون املس ــمى
كت ــاب الع ــرب ودي ـوان املبت ــدأ و اخل ــرب يف اايم الع ــرب والعج ــم والربب ــر وم ــن
عاصـ ـ ــرهم مـ ـ ــن ذوي السـ ـ ــلطان االكرب(،بـ ـ ــريوت ،)1957:دار الكتـ ـ ــاب
اللبنان ،ص.27
( )79م ــاتعيش :ه ــي الن انحي ــة م ــانكيش احلالي ــة التابع ــة لقض ــاء حمافظ ــة
دهــوك ،للتفصــيل واالســهاب عــن املوضــوع يراجــع :فرســت مرعــي ،حركــة
جعفــر الكــردي ،ص  ،254حيــث قــد اســهب يف غربلــة املصــادر وحتديــد
املوقع احلايل ملكان ثورة جعفر بن مريخوش.
( )80ابن األثري ،الكامل.745/5 ،
( )81جبـل داسـن :أسـم جبـل عظــيم يف ـايل املوصـل مـن جانـب الدجلــة
الش ـرقي في ــه خل ــق كث ــري م ــن طوائ ــف االك ـراد يق ــال هل ــم الداس ــنية ،للمزي ــد
ينظـ ــر :ايقـ ــوت احلمـ ــوي ،االمـ ــام شـ ــهاب الـ ــدين أ عبـ ــدهللا ايقـ ــوت بـ ــن
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عب ـ ــدهللا ،معج ـ ــم البل ـ ــدان(،بريوت ،)1995:ط  ،2دار ص ـ ــادر ،م ـ ــج/2
.432
( )82ابن األثري ،الكامل.745/5 ،
( )83إمساعيل :م نعثـر علـى ترمجـة لـه ،سـوى مـا أكتفـى بـذكره ابـن األثـري،
الكامل475/5،
( )84إسحاق بن أنس :هو عم عبدهللا األزدي ،وكان له عالقة نسب مـع
جعف ــر ب ــن فه ــرجس ،م نعث ــر عل ــى ترمج ــة ل ــه س ــوى م ــا أكتف ــى ب ــذكره اب ــن
األثري ،الكامل475/5،
( )85ابن األثري ،الكامل.745/5 ،

( )96ابب ــك :وه ــو ابب ــك ب ــن هب ـرام ك ــان راعي ـاً ص ــغرياً يف قري ــة امسه ــا ب ــالل
أابد يف أذربيجان ،بداية ثورته ظهرت سنة201هـ816/م يف فـرتة اخلليفـة
املـ ــأمون ابهلل(218 – 170ه ـ ـ 833 – 786 /م) حيـ ــث قـ ــاد حرك ـ ــة
اقتصادية واليت اعتربت ابلنسخة املتطورة من اخلرمية اليت تـدعوا اىل ملكيـة
مجاعيــة عامــة واعطائهــا للفالحــني ،وحتقيــق املســاواة الكاملــة واإلعفــاء مــن
الضـرائب واإلاتوات ،واعتــربوا اخلليفــة هــو الســبب الرئيســي للظلــم والبطانــة
احمليطـ ــة بـ ــه ،فـ ــدعوا اىل احلـ ــرب والثـ ــورة ،وقـ ــد حتولـ ــت هـ ــذه الـ ــدعوات اىل
عقيدة مذهبية نشطة بني الفقراء واملضطهدين سرعان ما اعتنقتها شعوب
املنطقة ،ويف سنة 223هـ837 /م متكن اخلليفة املعتصم ابهلل من القضاء

( )86املصدر نفسه.
( )87رابح :م نعثــر علــى ترمجــة لــه ،ســوى مــا أنفــرد بــذكره عنــد ابــن األثــري
أبنــه كــان مــن الكــرد ،وقــام خبيانــة الثــورة لصــاحل جــيش اخلالفــة ،كمــا جنهــل
الوعودات اليت حصلها عليها لقاء عمله هذا.
( )88ابن األثري ،الكامل.475/5 ،
( )89ابن األثري ،الكامل.475/5 ،
( )90ايتــاخ :هــو مــن أصــل تركــي ،كمــا قيــل أنــه كــان مــن العبيــد املماليــك
الرتكم ــان ال ــذين ق ــد اص ــطفاهم اخللف ــاء العباس ــيني ألم ــور الدول ــة وأركاهن ــا،
وك ــان أح ــد ق ـواد اخلليف ــة املعتص ــم ابهلل ،أش ــتهر بظلم ــه وجرائم ــه الش ــنيعة،

علي ـ ــه ،للمزي ـ ــد والتفص ـ ــيل ينظ ـ ــر :اب ـ ــن اجل ـ ــوزي ،مج ـ ــال ال ـ ــدين أ الف ـ ــرج
عبدالرمحن بن علي بن حممد ،املنتظم يف اتريخ امللوك واالمم ،حتقيق حممد
عبد القادر عطا ومصطفى عبـد القـادر عطـا(،بريوت  ،)1995 :ط ،2
دار الكتـ ــب العلميـ ــة50/11 ،؛ ابـ ــن األثـ ــري ،الكامـ ــل435 - 432 ،؛
441 – 439؛455 – 443؛ ابـ ـ ــن تغـ ـ ــري بـ ـ ـردي ،مجـ ـ ــال الـ ـ ــدين أ
احملاسـ ـ ــن يوسـ ـ ــف ،النجـ ـ ــوم الزاهـ ـ ــرة يف ملـ ـ ــوك مصـ ـ ــر والقـ ـ ــاهرة( ،القـ ـ ــاهرة
 ،)2005:ط ،2مطبعة دار الكتب والواثئق القومية ابلقاهرة.233/2،
( )97مـازاير :هــو مــازاير بـن قــارون بــن ونــداد هرمـز أظهــر اخلــالف علــى
املعتصـ ــم بطربسـ ــتان ،وعصـ ــى وقاتـ ــل عسـ ــاكره ،فقـ ــد كـ ــان مـ ــازاير منـ ــافراً

وجاء حذفه عنـدما غضـب عليـه اخلليفـة املتوكـل ابهلل(247 – 232ه ـ /
861 –847م) وألقاه يف السجن حيث مات عطشاً.
( )91ابن األثري ،الكامل.476 – 475/5 ،
( )92ســوق األحــد :يعتــرب البلــدانيون املســلمون مدينــة ســوق األحــد مرك ـزاً
ملنطقة املرج(بريات) ،ويعـرف ابـن حوقـل املـرج ((:فسـيح واسـع كثـري الضـياع
واملاشــية والك ـراع ،وفيهــا مدينــة تعــرف بســوق األحــد وفيهــا االس ـواق وهلــا
مواعي ــد االوق ــات ُيض ــر فيه ــا الس ــوق جيتم ــع في ــه املت ــاع والتج ــارة واألك ــرة
واألكـ ـراد وكانـ ــت مدينـ ــة كثـ ــرية اخلـ ـريات ،خصـ ــبة حتـ ــادد اجلبـ ــل علـ ــى هنـ ــر
ابلق ــرب منه ــا هن ــر كرم ــل يط ــرح م ــاءه اىل ال ـزاب الكب ــري)) ،ص ــورة االرض،
منشـ ـ ــورات دار مكتبـ ـ ــة احليـ ـ ــاة( ،بـ ـ ــريوت ،)1967:ص  ،215وتـ ـ ــدعى
اطالهلــا الن ( ملــى ســوكا) أي تلــول األســوق وهــي علــى مســافة كيلــومرت
ونصــف جنــو قريــة بــالن علــى الطري ــق الواصــل بــني انحيــة مريبــا وقض ــاء
الشيخان ،نقالً عن  :فرست مرعي ،حركة جعفر ،ص .263
( )93ابن األثري ،الكامل.476 – 475/5 ،
( )94احلنفي ،عالء الدين مغلطاي بن قلبج بن عبدهللا البكجري ،خمتصر
اتريــخ اخللفــاء ،حتقيــق آســيا كليبــان علــي ابرح(،بــريوت:د.ت) ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،ص .130
( )95اب ـ ــو الفض ـ ــائل احلم ـ ــوي ،حممـ ـ ــد ب ـ ــن نظي ـ ــف ،الت ـ ــاريخ املنصـ ـ ــوري (
تلخـيص الكشــف والبيـان يف حـوادث الزمــان) ،حتقيـق بطــرس غرايزينــويج،
(موسكو ،)1960:دار النشر للداب الشرقية ،ص .106
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لعبــدهللا بــن طــاهر وال ُيمــل إليــه خراجــه ،وكــان املعتصــم نمــره حبملــه إىل
عبــدهللا ،فيقــول :ال أمحلــه إال إليــك ،وكــان املعتصــم ينفــذ مــن يقبضــه مــن
أص ــحاب م ــازاير هبم ــذان ،ويس ــلمه إىل وكي ــل عب ــدهللا ب ــن ط ــاهر ي ــردهُ إىل
خراســان ،وعــظ الشــر بــني بــني مــازاير وعبــدهللا ،وكــان عبــدهللا يكتــب إىل
املعتصــم ،حــىت اســتوحش مــازاير ،وقيــل أنــه صــلب اىل جانــب اببــك بعــد
تعذيب ــه يف س ــنة  225ه ــ840 /م ،للتفص ــيل واملزي ــد ينظ ــر :اب ــن األث ــري،
الكامـ ــل يف التـ ــاريخ474 – 468/5،؛ الـ ــذهيب ،احلـ ــافظ ـ ــس الـ ــدين،
اتريـ ــخ االسـ ــالم (حـ ـوادث سـ ــنة 230 – 221ه ـ ـ) ،حتقيـ ــق عبدالسـ ــالم

تدمري(،بريوت  ، )2001 :ط  ،4دار الكتاب العر  ،ص .66
()98
داود ،االخبــار الط ـوال ،قــدم لــه ووثــق نصوصــه
أ حنيفــة أمحــد بــن ُ
عصـ ـ ـ ــام حممـ ـ ـ ــد احلـ ـ ـ ــاج علـ ـ ـ ــي(،بريوت  ،)2001 :ط  ، 1دار الكتـ ـ ـ ــب
العلمية ،ص.402
( )99ابن األثري ،الكامل.476 – 475/5 ،
( )100ابن األثري ،الكامل.476 – 475/5 ،
( )101ابو الفضائل احلموي ،التاريخ املنصوري ،ص .106
( )102البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني بـن علـي بـن عبـدهللا بـن موسـى،
سـ ـ ــنن البيهقـ ـ ــي الكربى(،اهلنـ ـ ــد :د.ت) ،مطبعـ ـ ــة جملـ ـ ــس دائـ ـ ــرة املعـ ـ ــارف
العثمانية ،ص .17935
( )103الدارمي ،ابـن حبـان حممـد بـن حبـان بـن أمحـد بـن حبـان بـن معـاذ،
اإلحسـ ـ ــان يف تقريـ ـ ــب صـ ـ ــحيح ابـ ـ ــن حبـ ـ ــان ،مؤسسـ ـ ــة الرسـ ـ ــالة(،بريوت:
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،)1988ط320 /13 ،1؛ الط ـربان س ــليمان ب ــن أمح ــد ب ــن أي ــوب ب ــن
مط ــري  ،املعج ــم األوس ــط ،حتقي ــق :ط ــارق ب ــن ع ــوض هللا ب ــن حمم ــد وعب ــد
احملسن بن إبراهيم احلسين(،القاهرة:د.ت).298/4 ،
( )104راغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجان ،أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب يف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة
النبوية(،القاهرة،)2010:ط،1ص .137
( )105زي ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــدالكره ،مقدم ـ ـ ــة يف الق ـ ـ ــانون ال ـ ـ ــدويل اإلنس ـ ـ ــان يف
اإلسالم(،الرايض ،)2004:ص.64
( )106راغ ــب الس ــرجان ،املش ــرتك اإلنس ــان نظري ــة جدي ــدة للتق ــارب ب ــني
الشعوب(،القاهرة،)2010،:ط ،1مؤسسة إقرأ،ص.260

( )107تكريـ ــت:بفتح التـ ــاء والعامـ ــة يكسـ ــروهنا،بلدة مشـ ــهورة بـ ــني بغـ ــداد
واملوصــل ،وهــي أقــرب إىل بغــداد ،بينهــا وبــني بغــداد ثالثــون فرســخاً ،وهلــا
قلعــة حصــينة يف طرفهــا األعلــى راكبــة علــى دجلــة ،للمزيــد ينظــر :ايقــوت
احلموي ،معجم البلدان ،مج.38/2
( )108ابن األثري ،الكامل.476 – 475/5 ،
( )109أرشاك بول

بوخته

دفى فه كولينيدا هه مى هه ولدانييت هاتينه كرن بو كه نكه شه كرن ودياركرنا ئه كه ريين كومكوزيا

ملله تى كورد د قوناغين ميزويى دا  ،زوان قوناغا ميزويا جه رخيين ئيسالميين ناوه راست  ،ودميزويى دا

وه كى دبيزن ميزو خو دوباره دكه ت  ،و لدويف وان سياساتيين ئيكرتى يين هاتينه بكار ئينان به رامبه رى
ملله تى كورد ودوزا كوردى ومافى وايى نه ته وه يى وسياسى وئابورى وكومه اليه تى ز اليى فان حكومه
تين حوكمران كرين ل عيراقى مه هه ولدايه ديار ربكه ين ،هه روه ها زبه ر ئه كوهورينيين بسه ر ملله ت

كور دا رويداين ل فى سه رده مى سه باره ت فى ملله تى و بتايبه تى دوماهيكا جه رخى بورى ،مه بفه ر
ديت بتر بكرنكى به رى خو بده ينه ميزويا سياسى و كومه اليه تى وئابورى يا ملله تى كورد ل سه رده مى

خيالفه تاعه باسى(٦٥٦-١٣٢ه١٢٥٨_٧٤٩/م )د قويناغا حوكمرانيا خه ليفى موسولمانا يى عه باسى المعتصم

باهلل(٢٢٧-٢١٨ه٨٤١_٨٣٣/م) وه كو يا ديار كو ميزويى ده ليفه كا كرنك دايه كو كه له ك بزافيين ئازادى

خوازين كوردى دزى سياسه تا عه باسى سه ر هه لده ن و زاليى عه باسيا هاتنه زناف برن  ،وميزو زانسته

كه راستيا ديار دكه ت و كه له ك وانه و سه ربور زى ز دهينه وه لكرتن له ورا دفيت شين تبلين فه كوله رى
دديا ر بن سه باره ت ئه و هلنكفينيين روداين د ميزويى دا وبه رده لسه ربيته ال دان ،وباشان هه ولده ت
بكه هيته ئارمانجيين به رز يين فى ملله تى و بده ست خوفه بينيت  ،ئه ف فه كولينه بدوماهيك هات بجه

ندين ئه نج ام و ئاموزكاريا وه ك كرنكيا رولى سه ر كردايه تيا كوردى بو نه هيالنا وان فااليا يين دزى ملله

تى كورد بكار دهيين زاليى دوزمنين دوزا كوردى و كريدانا ميزويا كه فن يافى ملله تى بميزويا هافجه

رخفه و بكارئينانا ميزويي بو خزمه تكرنا جاره سه ر كرنا ئاريشيت فى ملله تى ل فى سه رده مى .و بشتبه

ستيا فى فه كولينى هاتين كرن بجه نديين زيده رين جوره وه و جور كو خزمه تا ته وه ريين ىف كوليىن كريه.
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THE ROLE OF THE ABASSID CALIPH AL-MUTASIM BILLAH (218_227
H/833_841 A.C)IN THE EXTERMINATION OF THE KURDS (226 H/840 A.C) IS
AHISTURICAL STUDY
RAMZYA HASAN* and GULE HUSSEIN**
*
Dept. of Religious Education, College of Humanities, University of Duhok, Kurdistan Region-Iraq
**
Dept. of History, College of Education/Akre, University of Duhok, Kurdistan Region-Iraq
ABSTRACT
The research examines the causes of the Kurdish genocide throughout the history ,especially
in the Islamic era. As the historical events , according to the saying “ history repeats itself” ,
often happen in the same way as they did before, and because of many other reasons such as the
same policies of the Arab government against the Kurdish case in Iraq throughout the history
and the recent changes that have been witnessed by Kurds,especially in the late 19th century ,
we find it necessary to shed light on the political,social, economic,and national history of Kurds
during the reign of the succession of Al-Mutasim bilah (833-842) where the history played
similar roles in creating different opportunities to suppress the Kurdish liberation movement.
Since the history is the science of fact-finding and is full of lessons ,the researcher has to put the
touches on the pitfalls and reveal them, and thus achieving the highest national goals of
Kurds.The research concluded with the many results and recommendations including
strengthening the role of Kurdish leaders in solving all the problems to face the enemies of the
Kurds and linking the history of this people between the past and the present and employing it
in the service of current problems. The research has been based on variety sources which serves
its hubs.
KEYWORDS: memory, Kurds, women, Captivity
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