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إيزيديو شنكال واألرمن 9998-9991

دراسة يف موقف اإليزيديُت من اؼبذابح األرمنية
سعيد خديده علو ك اايد عجاج فياف
قسم التاريخ ،كلية العلوـ اإلنسانية ،جامعة دىوؾ ،اقليم كوردستاف-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 91:كانون الثاين)0109 ،

اخلالصة
يعد األرمن من العرقية ادلميزة اليت عاشت يف الدولة العثمانية ،إذ قاموا بتأسيس مجعيات سياسية يف القرن التاسع عشر ،تلك اجلمعيات اليت

سعت إىل أتسيس دولة قومية لألرمن مبساعدة الغرب .كان ذلك من األسباب الرئيسة إىل تعرضهم إىل اإلابدة اجلماعية على يد الدولة العثمانية.

خالل سنوات احلرب العادلية األوىل توجه األتراك إىل اتباع سياسة قومية؛ وذلك نتيجة لتطورات احلرب فكانت النتيجة هتج ر األرمن من
مناطقهم وقيام األتراك مبذابح منظمة ضدهم .متكن بعضهم من النجاة من تلك ادلذابح والتوجه إىل العراق وخاصة إىل سنجار .قام أهل سنجار

من اإليزيديني ابستقبال األرمن ومساعدهتم يف حمنتهم وبناء بيوت من الطني ذلم ،وإجياد العمل ذلم لكي يستطيعوا من االستمرار يف حياهتم ،لكن
موقف اإليزيديني هذا مع األرمن دفع ابألتراك إىل القيام بتوجيه محلة عسكرية إىل سنجار أدت إىل قتل الكث ر من األهايل ،كما هنبت ودمرت

قراهم ،فرتكت تلك احلملة آاثرا سلبية يف ادلنطقة.

الكلمات الدالة :اؼبذابح االرمنية ،اإليزيديوف ،سنجار

ادلقدمة
يعد األرمن من الشعوب اليت كانت ؽبا حصة كبَتة من
اإلابدات اليت قامت هبا الدكلة العثمانية خالؿ اترخيها الطويل
كخاصة يف القرف التاسع عشر ،إذ قاـ العثمانيوف دبذابح
عديدة ضد األرمن حبجج ـبتلفة ،ككاف اؽبدؼ منها إهناء
الوجود األرمٍت يف الدكلة العثمانية على اعتبار أهنم كانوا عامل
قلق للدكلة ،كعن طريقهم كانت الدكؿ األكركبية تتدخل يف
الشؤكف الداخلية للدكلة العثمانية.
عند اندالع اغبرب العاؼبية األكىل يف  ،1914طبق
األتراؾ معادلة قومية ضد األرمن كاألقليات القومية األخرل؛
كذلك نتيجة لظركؼ كتطورات اغبرب ،فتعرضت تلك
األقليات إىل عمليات ترحيل كهتجَت مربؾبة قامت هبا الدكلة
العثمانية ،إضافة إىل علمية إابدة ،سبق كأف خططت ؽبا،
460

ككانت نتيجتها آالؼ الضحااي من األطفاؿ كالنساء كالرجاؿ
كتدمَت قراىم.
قبا من تلك اؼبذابح عدد كبَت من األرمن ،كسبكنوا من
الوصوؿ إىل شنكاؿ عن طريق كالية حلب .قاـ حبمايتهم
اإليزيديوف يف جبل شنكاؿ رغم الظركؼ الصعبة اليت كانوا
ديركف هبا نتيجة قياـ اغبرب العاؼبية األكىل كسياسة الدكلة
العثمانية ذباه اإليزيدية .تقدر بعض اؼبصادر التارخيية عدد
ىؤالء الناجُت بػ ( )900شخص كصلوا إىل شنكاؿ ربت
ضباية رؤساء عشائر اإليزيدية ،كمن ىؤالء ضبو شرك رئيس
عشَتة الفقراء يف جبل شنكاؿ ،فقاموا إبعطاء األراضي ؽبم
كبناء البيوت ككنيسة ؼبمارسة شعائرىم الدينية.
نتيجة للموقف اؼبشرؼ لإليزيديُت ذباه األرمن فقد تعرضوا
إىل التهديدات الًتكية اليت طالبة بتسليم األرمن إىل الدكلة
العثمانية ،كبعد رفضهم لتلك اؼبطالب قامت الدكلة العثمانية
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إبرساؿ آخر ضبلة عسكرية إىل جبل شنكاؿ للتنكيل هبم
بسبب ضبايتهم لألرمن ،ككانت نتيجة تلك اغبملة الكثَت من
الضحااي كتدمَت القرل اإليزيدية كهنبها .كىكذا تعرض
اإليزيديوف إىل اخر إابدة صباعية يف القرف العشرين على يد
الدكلة العثمانية.
أتيت أمهية الدراسة كوهنا تلقي الضوء على موقف
اإليزيديُت من األرمن الناجُت من تلك اؼبذابح ،ككيفية قيامهم
ابستقباؽبم يف شنكاؿ كتقدًن اؼبساعدة ؽبم ،علما أف اإليزيديُت
كانوا قد ذاقوا الكثَت من االضطهاد على يد الدكلة العثمانية
خالؿ اترخيها الطويل ،لكن رغم ذلك عندما حدثت اؼبذابح
ضد األرمن سارع اإليزيديوف حسب امكانياهتم يف ذلك
الوقت إىل مد يد اؼبساعدة ؽبم يف ؿبنتهم .ىذه الدراسة إضافة
أكادديية جديدة يف ؾباؿ اتريخ األقليات يف الدكلة العثمانية
معا أايـ الدكلة العثمانية.
كثَتا ن
اليت عانت من االضطهاد ن
تتناكؿ ىذه الدراسة يف البداية نبذة اترخيية عن مدينة
شنكاؿ من حيث التسمية كاؼبوقع اعبغرايف كالصراعات بُت
القول اؼبختلفة على ىذه اؼبنطقة االسًتاتيجية ،مث تتناكؿ
صفحات منها أىم اؼبذابح اليت حدثت لألرمن يف أكاخر القرف
التاسع عشر على يد الدكلة العثمانية كمدخل للدخوؿ إىل
صلب موضوع الدراسة ،كبعد ذلك سبت دراسة أكضاع األرمن
خالؿ اغبرب العاؼبية األكىل  1918-1914كما قاـ بو
اإليزيديوف من تقدًن اؼبساعدات إىل الناجُت من تلك اؼبذابح
بعد كصوؽبم بصعوبة كبَتة إىل شنكاؿ ،مث تتناكؿ الدراسة ما
حصل لإليزيديُت على يد الدكلة العثمانية من شن ضبلة
عسكرية عليهم يف سنجار نتيجة مواقفهم كقيامهم بتقدًن
اؼبساعدات لألرمن كاستقباؽبم يف سنجار.
نبذة عن اتريخ شنكال

تعد شنكاؿ (سنجار) من اؼبدف الكوردية العريقة اليت تقع
يف اعبزيرة الفراتية ،تتمتع دبوقعها اعبغرايف يف مشاؿ غرب
اؼبوصل ،على السفح اعبنويب من جبل شنكاؿ .ديتد القضاء
من الشرؽ إىل الغرب دبسافة ()72كم ،ربفو السهوؿ يف

الشماؿ كاعبنوب ،كيبلغ اعلى ارتفاع لو ()1462ـ  .تبعد
مدينة شنكاؿ كبو( )120كم إىل غرب مدينة اؼبوصل ،كتقع
إىل الشماؿ من خط العرض ( )36مشاال كخط الطوؿ()42
شرقا دير قرهبا ،تقع ضمن اعبزيرة الفراتية ذات األغلبية
الكوردية الساحقة (.)1
عرفت شنكاؿ بتسميات ـبتلفة اذ ظبيت عند البابليُت
كاالشوريُت بػ(سنكارا اك سنغارا) ،كجاء ذكرىا يف الكتاابت
اؼبسمارية ابسم(سنكور) ( ،)2كىناؾ من يرجع أصل تسمية
شنكاؿ إىل (ذةنطار) نسبة إىل اعببل القريب من شنكاؿ
الذم يتألأل عندما تسقط عليو أشعة الشمس ،كذلك بسبب
كجود اؼبعادف الكثَتة فيو كخاصة اغبديد ،أما ابللغة الكوردية؛
فإف أىلها يلفظوف اسم بلدهتم بػ(شنكاؿ)( ،شةنك) ،كمعناه
اعبميل ،ك(اؿ) أك (أؿ) اليت تعٍت اعبهة اك الراية ،دبعٌت اف
شنكاؿ تعٍت اعبهة اعبميلة اك الراية اعبميلة ( ،)3فضال عن
كجود تسميات أخرل ـبتلفة (.)4
كزا لإليزيدية حيث سكنها اإليزيديوف
تعد شنكاؿ مر ن
قدديا ،إذ أكرد اؼبستشرؽ األؼباين مارتن بلنسر M.Plessner
أبف مدينة شنكاؿ خليقة ابالزدىار حبكم موقعها اعبغرايف
اؼبمتاز كقيامها على منحدر خصب ربفو الصحراء ،كأكد
أيضا على أف :مدينة شنكاؿ أىلها من اإليزيدية كحسب رأيو
أبف انتشار اإليزيدية يرجع إىل العصور الوسطى يف منطقة
شنكاؿ (.)5
ىناؾ من يرل أبف أكىل االقواـ اليت سكنت شنكاؿ ىم
اؼبيتانيوف الذين ازبذكا من جبل شنكاؿ موقعا حصينا ؽبم،
(سةرل كاىن) اليت
ككانت عاصمتهم يف كاشوكاين رأس العُت
َ
تقع اآلف ضمن حدكد الدكلة السورية ،كمن مث سبكن االشوريُت
من السيطرة عليها كجعلوىا قاعدة حربية ضد اغبيثيُت،
كاستمرت حرهبم كقتا طويال حىت سقوط اإلمرباطورية االشورية
على يد التحالف البابلي-اؼبيدم عاـ  612ؽ.ـ .كبعد ذلك
كقعت شنكاؿ ربت سيطرة الفرس اإلطبينيُت عاـ  539ؽ.ـ
كأصبحت منطقة صراع بُت الفرس كالركماف إىل اف تنازؿ
461
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الركماف عنها عاـ  363ؽ.ـ دبوجب معاىدة صلح بينهم
كبُت الفرس (.)6
كنتيجة ؼبوقع شنكاؿ اؼبهم فقد سيطر اؼبسلموف العرب
عليها يف سنة  20ىجرية 640/ميالدية بعد اف فتحها القائد
اإلسالمي عياض بن غنم ،حسب اؼبصادر التارخيية قبل الفتح
اإلسالمي مل يكن ىناؾ كجود للعرب يف شنكاؿ ،إذ أكرد
البالذرم يف فتوح البلداف أبنو مل يكن ىناؾ عرب يف منطقة
شنكاؿ قبل سنة  20ىجرية640/ميالدية )7( ،كاف سبب
إسكاف عياض بن غنم العرب يف منطقة كوردية خالصة يرجع
إىل موقعها العسكرم كالتجارم هبدؼ ضماف السيطرة على
ىذه اؼبنطقة اؼبهمة.
كألمهية شنكاؿ أصبحت ؿبط أنظار القول اؼبتصارعة
كاحملور الرئيسي يف الصراع بُت الدكؿ كاإلمارات اليت قامت يف
إقليم اعبزيرة كبالد الشاـ ،ككثَتا ما كاف التنافس حوؿ ضم
شنكاؿ يتسبب يف اندالع النزاعات كقياـ اغبركب بُت
األطراؼ اؼبتصارعة ،ككاف اػباسر األكرب أىلها كتغيَت
دديوغرافية اؼبنطقة (.)8
دخلت شنكاؿ ربت سيطرة الدكلة الصفوية يف عهد
مؤسسها الشاه إظباعيل الصفوم( )1524-1501الذم
كجو العديد من اغبمالت كبو إقليمي اعبباؿ كاعبزيرة الفراتية
كفرض سيطرتو على العديد من اؼبناطق الكوردية ،كسيطر
الصفويوف على شنكاؿ يف  )9( 1507كبقيت ربت سيطرهتم
إىل اف كقعت ربت سيطرة الدكلة العثمانية منذ أكاخر 1516
كاستمرت حىت  30تشرين الثاين  1918كهناية اغبرب العاؼبية
األكىل دبوجب ىدنة موندركس ككقوعها ربت االحتالؿ
الربيطاين ( .)11تعرض اإليزيديوف يف العهد العثماين إىل الكثَت
من ضبالت اإلابدة اعبماعية ،اذ تفنن العثمانيوف خالؿ القرف
التاسع عشر يف طرؽ كسبل القضاء على اإليزيديُت سواء
إبرساؿ اغبمالت العسكرية إىل مناطق سكناىم ك رجاؿ الدين
هبدؼ الضغط عليهم كإجبارىم على ترؾ دينهم كاعتناؽ الدين
اإلسالمي ،كما قامت بتحويل مراقدىم كمزاراهتم إىل مدارس
462

دينية ،هبدؼ تقويض نفوذىم كتغيَت دديوغرافية مناطقهم (.)11
تؤكد السالنامات العثمانية ابف اإليزيديُت ىم من الكورد من
حيث االنتماء القومي" يزيدم طائفو سي قوميتجو كورد" ام"
الطائفة اإليزيدية كوردية القومية" كما اهنا اعتربهتم مسلمُت يف
األصل ،لكنهم اختاركا ألنفسهم مذىبا غريبا ،األمر الذم
دفعت ابلدكلة العثمانية إىل اصدار فتاكل عديدة ىددت
بعقاهبم كعدهتم من اؼبرتدين عن اإلسالـ كاف ؿباربتهم كالقضاء
عليهم تدخل يف ابب اعبهاد ( .)12كيشَت اؼبؤرخ كاإلدارم
صديق الدملوجي يف ىذا الصدد إىل" :اف معضلة اإليزيديُت
يف شنكاؿ كانت اىم ما القتو اغبكومة العثمانية على مدل
القركف األربعة من السيطرة العثمانية عليها ككانت الدكلة
العثمانية تفرض حصارا عليهم هبدؼ ذبويعهم كاجبارىم على
التخلي من سكٌت اعببل كالنزكح إىل مناطق أخرل" (.)13
كبعد اف ضعفت الدكلة العثمانية كتراجع دكرىا يف عهد
السلطاف عبد اغبميد الثاين( )1909-1876الذم أطاحت
بو صبعية االرباد كالًتقي ( )14كسيطر قادهتا على شؤكف الدكلة،
اتصل اإليزيديوف هبم عن طريق إظباعيل بك جوؿ ( )15الذم
سافر إىل إسطنبوؿ كالتقى بكبار اؼبسؤكلُت ىناؾ يف 25
شباط  1909حيث التقى ابلصدر األعظم حسُت حلمي
ابشا كاشتكى لو ما حدث لإليزيديُت يف كالية اؼبوصل على
يد العثمانيُت ،ككانت شبرة زايرتو إىل إسطنبوؿ كلقاءاتو مع
اؼبسؤكلُت صدكر قرار من ؾبلس اؼببعواثف العثماين  ،نص على
اف اتباع الدين اإليزيدم احرار يف داينتهم كقوانينهم كتعطى ؽبم
اغبرية يف ذلك ( )16لكن رفض اإليزيديوف أداء اػبدمة
العسكرية ،فالتجأ االرباديوف كسابقيهم ،إىل اػبيار العسكرم
كمت ارساؿ ضبلة عسكرية بقيادة اسعد ابشا الدرزم إىل سنجار
( ،)17لكن طيلة الفًتة  1915-1913اليت حكم فيها
سليماف نظيف ابشا كالية اؼبوصل مل ترسل ضبالت عسكرية
إىل شنكاؿ حىت اندالع اغبرب العاؼبية األكىل -1914
 .1918بعد اف تعرضوا إىل ضبلة عسكرية يف عاـ 1917
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نتيجة ؼبوقف اإليزيديُت من اؼبذابح األرمنية كايوائهم لألرمن
الذين التجأكا إىل شنكاؿ (.)18
ادلذابح األرمنية يف أواخر القرن التاسع عشر

الشعب األرمٍت احد اقدـ شعوب منطقة الشرؽ األكسط،
كجيمع الباحثوف كاؼبؤرخوف اف اصوؽبم ترجع إىل الشعوب
اؽبندك أكركبية اليت ىاجرت يف االؼ األكؿ قبل اؼبيالد ،من
سهوؿ آسيا الوسطى إىل منطقة آسيا الصغرل .ىاجركا يف
البداية إىل البلقاف كلكن بسبب حدكث صراعات بُت شعوب
اؼبنطقة ىناؾ فإهنم ىاجركا إىل أرمينيا .اماـ خبصوص اغبدكد
االثنية اك اعبغرافية مازاؿ اػبالؼ على أشده بُت األرمن
كالكورد حوؿ مناطق سكناىم خاصة يف كوردستاف الشمالية،
إذ ىناؾ صعوبة يف ربديد حدكد دقيقة ألمينيا يف معظم عصور
التاريخ (.)19
صحيح اف األرمن أسسوا دكال كإمارات أرمينية يف
كوردستاف الشمالية حىت كصلت حدكدىا ؼبدة ؿبدكدة من
الزمن إىل مشاؿ سوراي كبالد الرافدين يف عهد ملكهم ( تيكراف
الثاين  55-94ؽ.ـ) ،كلكن ابؼبقابل أسس الكورد فيها
عددا كبَتا من الدكؿ كاإلمارات ،ابتداء من الدكلة اؼبيدية يف
اترخيهم القدًن كمركرا ابلدكلة اؼبركانية يف التاريخ الوسيط
اإلسالمي ،كانتهاء ابإلمارتُت القويتُت بدليس كبواتف يف
العصر اغبديث .ككاف للكورد الدكر اغباسم يف أحداث ىذه
اؼبنطقة خالؿ معظم العهود التارخيية (.)21حيث تقع بالدىم
يف الشماؿ من منابع هنر الفرات عند حبَتة كاف ،ككانت
لألرمن منذ االزمنة القددية دكلتهم اؼبستقلة ( ،)21ككاف األرمن
يقطنوف يف ست كالايت يف منطقة األانضوؿ ،كىي :بدليس،
كاف ،أرضركـ ،دايربكر ،خاربورت كسيواس (.)22
دخل الصراع بُت األحزاب كاؼبنظمات االرمنية كعلى
رأسها اؽبنجاؽ كالطاشناؽ من جهة ،كالدكلة العثمانية من
جهة أخرل مرحلة االصطداـ اؼبباشر ،كجرت احداث االزمة
األرمنية األكىل يف  19اب  1894كاستمرت كبو ثالثة
أسابيع يف قرل ساسوف الواقعة جنوب موش ،كربديدا القرل

األرمنية ،جرت اؼبذابح االكىل لألرمن يف آب كايلوؿ من عاـ
 1894يف منطقة ساسوف عندما شعر السلطاف عبد اغبميد
الثاين ( ،)23( )1909-1876ابػبوؼ من النهوض الثورم
للشعور القومي كالوطٍت للقوميات يف االمرباطورية العثمانية
كاىتماـ الدكلة االكركبية كركسيا هبا ،لكن تصرؼ السلطاف
عبد اغبميد فسح اجملاؿ اكثر اماـ ىذه الدكؿ الزباذ اؼبسألة
كسيلة للضغط على الدكلة العثمانية لتحقيق مآرهبا السياسية
فيها ،بذلك قاـ جنود األتراؾ بفتك االرمن يف تلك اؼبذحبة،
كدمركا يف فًتة كجيزة كبو ( )40قرية ،كقتل ( )10آالؼ
شخص منهم (.)24
مل هتدأ األكضاع فيما خيص اؼبسالة األرمنية يف الدكلة
العثمانية ،بل اف ما شهدتو ساسوف من مذابح كانت ؾبرد
بداية ؼبا تشهده البالد مستقبال حسب تقارير القنصليات
كالسفارات األجنبية كحىت تقارير السلطات احمللية العثمانية،
ففضال عن اشتداد اغبملة اإلعالمية بُت الطرفُت العثماين
كاالرمٍت استمرت اغبكومة العثمانية يف مالحقة نشطاء كؿبركي
األرمن كزجهم يف السجوف بتهم ـبتلفة.
بدأت احداث االزمة يف إسطنبوؿ مث انتشرت بعد ذلك
إىل مدف كقرل االانضوؿ كافة ،كلكن اغلب كقائعها كانت
يف كوردستاف الشمالية .قامت السلطات العثمانية ابؽبجوـ
على األرمن يف يوـ  12تشرين األكؿ  1895يف مدينة
ابيبورت ،كما كقعت عمليات قتل كتشريد ضد األرمن يف 25
تشرين األكؿ  ،1895كيف ارضركـ يف  30تشرين األكؿ،
كيف عنتاب كسيواس يف  12تشرين الثاين  ،1895كيف سَتت
يف  19تشرين الثاين .استمرت عمليات القتل ضد األرمن يف
مدف كقرل أخرل إىل أف توقفت يف منتصف شهر كانوف
الثاين  1896بعد ضغوط من الدكؿ االكركبية كإرساؽبا إنذارا
شديد اللهجة إىل السلطاف عبد اغبميد الثاين (.)25
اما خبصوص القتلى يف تلك اؼبذابح فهناؾ اختالؼ كبَت
يف العدد؛ لذا من الصعب جدا معرفة العدد اغبقيقي للقتلى
يف القرل كمراكز اؼبدف كحىت على مستول الدكلة العثمانية
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( .)26ىناؾ من يقدر خسارة األرمن بُت سنوات (-1894
 ،)1896يف اسطنبوؿ فقط خالؿ يومُت سبت اابدة كبو
( )5500أرمٍت ،كيف دايربكر )3000( ،شخص ارمٍت قتلوا
خالؿ ثالثة أايـ كدمرت كبو ( )120قرية من قرل االرمن
كاغتصبت يف اؼبدينة كحدىا عشرات من االرمنيات اما
خارجها فقد تعدل االغتصاب ىذا اغبدكد (.)27
كيف اؼبذحبة اليت جرت يف سيواس يف  12تشرين الثاين من
العاـ نفسو فقد األرمن كبو الف شخص كالقيت جثثهم يف
اػباانت ،كاستنادا إىل قوؿ احد شهود العياف فإف معظم
الضحااي يف سيواس كانوا قد قتلوا ابلساطور كالقضباف اغبديدة
كالعصي الغليظة كاػبناجر كغَتىا ( .)28كما اف الكثَت منهم
ىربوا عرب اغبدكد ( ،)29لكن السلطات العثمانية استمرت يف
التنكيل ابألرمن حيث قامت إبرساؿ كحدات من اعبندرمة إىل
اؼبناطق االرمنية كقصفت اؼبدف األرمنية (.)31
كاف للكورد دكر يف اجملازر بتحريض مباشر من الدكلة
العثمانية ،)31كالسيما الكورد اؼبنخرطُت يف الفرساف اغبميدية
(.)32كقد اطلق على ىذه اجملازر بػ"اجملازر اغبميدية" نسبة إىل
السلطاف العثماين عبد اغبميد الثاين يف حُت اطلق االشوريوف
على ىذه اؼبذحبة بػ"سيفو" اك "بشاتو دم سيفو" أم السيف
اك يوـ السيف اذ استخدمت القوات العثمانية السيوؼ يف
قتل االشوريُت كالسرايف كالكلداف (.)33
ىناؾ من يرل ابف العامل االىم الذم اجج الصراع بُت
الكورد كاألرمن بشكل اكرب عما كاف عليو من قبل ىي
االشاعات اليت كانت تنشرىا كل من السلطات العثمانية
احمللية كاألحزاب األرمنية الثورية ،على اف الدكؿ االكركبية قد
تباحثت مع السلطاف عبد اغبميد الثاين كتوصلوا إىل قرار ينص
على منح اغبكم الذايت لألرمن يف الوالايت الست ،كىي تقريبا
معظم كوردستاف الشمالية فمن جهة كانت اغبكومة العثمانية
تعبئ الكورد على اف ىذه األراضي ىي ارضهم كارض
اؼبسلمُت كابهنم يستطيعوف دفع األرمن عنها ،يف حُت كانت
اؼبنظمات األرمنية توتر األكضاع اكثر إبشاعتها اف األرمن
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قريبوف جدا من اغبصوؿ على االستقالؿ ( .)34كما ال ينكر
دكر الدكؿ الكربل يف االزمة كخاصة بريطانيا كركسيا يف أتزًن
الوضع هبدؼ اغبصوؿ على مناطق النفوذ يف اسيا (.)35

مذابح األرمن خالل احلرب العادلية األوىل -9191

 9191وموقف اإليزيديني منها
عندما تسلمت صبعية االرباد كالًتقي دفة اغبكم يف الدكلة
العثمانية يف سبوز  1908ككعدت السلطات اعبديدة اؼبساكاة
بُت صبيع مواطنيها اماـ القانوف ( ،)36لكن بعد سنة من تسلم
االرباديُت اغبكم قاموا دبجزرة جديدة يف مدينة ادنة خالؿ
شهرم اذار كنيساف  1909كادت اجملزرة حسب اؼبصادر
األرمنية إىل مقتل ما بُت ( )20000إىل ( )250000ارمٍت
خالؿ أسبوع كاحد (.)37
استمر اضطهاد الدكلة العثمانية لألرمن يف سنوات اغبرب
العاؼبية االكىل  ،1918-1914فأثناء اغبرب اعلنت الدكلة
العثمانية قانوف التجنيد االلزامي يف حزيراف  ،1914كمشل
القانوف الرعااي من غَت اؼبسلمُت ايضا ،إال أف األرمن
كاإليزيديُت امتنعوا عن أداء اػبدمة االجبارية فازبذت الدكلة
العثمانية ذلك ذريعة الضطهادىم كالفتك هبم (.)38
ازبذ اعضاء قيادة االرباد كالًتقي قرارا هنائيا يف جلسة
سرية كقرركا فيها اابدة األرمن لقيامهم حبركة عصياف يف اؼبنطقة
احمليطة ببحَتة كاف ( ،)39كيف األكؿ من حزيراف 1915
أصدرت اغبكومة العثمانية قرارا كنشر يف اعبريدة الرظبية
(تقوًن كقائع) الذم كافق عليو الربؼباف (ؾبلس
اؼببعواثف)خبصوص هتجَت اؼبكوانت غَت الًتكية من اؼبناطق اليت
تدار فيها اغبرب ضد ركسيا كدبوجبو مت هتجَت االالؼ من
االرمن إىل الصحارم العربية كاماكن متفرقة اخرل ،كمت اسكاف
األتراؾ يف قراىم كمدهنم .كاعطيت صالحيات التهجَت إىل قوة
خاصة من اؼبرتزقة مت أتسيسها من اجل التهجَت من قبل كزير
العدؿ كالشؤكف الداخلية ككانت عناصرىا من القتلة كمرتكيب
اعبرائم الذين كانوا يف السجوف العثمانية فتم اطالؽ سراحهم
كاصبحوا نواة تلك القوة لتهجَت األرمن (.)41
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كانت ىناؾ طرؽ مدركسة من قبل العثمانيُت للتخلص
من األرمن فكانوا يقوموف ابلقبض على الذكور الذين كصولوا
إىل  15سنة كفما فوؽ حيث يتم استبعادىم إىل منطقة بعيدة
كيتم التخلص منهم بطرؽ ـبتلفة أما األطفاؿ كالنساء فإف
عليهم اف يقطعوا مسافات طويلة من مئات الكيلومًتات،
ككانوا يتعرضوف إىل ىجمات من رجاؿ القرل كالفالحُت فيتم
اخذ البنات كالنساء كاسًتقاقهم ك كاجبارىن على العمل داخل
البيوت كخادمات (.)41
بدأت مرحلة جديدة من عمليات نفي االرمن كقتلهم،
ففي ربيع عاـ  1915قبضت اغبكومة العثمانية على رجاؿ
االرمن يف انقرة بُت سن ( )70-15كربطوا كل اربعة منهم
ببعضهم كارسلوا ابذباه مدينة قيصرم ،كبعد مسَتة طبس اك
ست ساعات كصلوا إىل كاد منعزؿ ىاصبهم فيها الفالحوف
األتراؾ ابؽبراكات كاؼبطارؽ كالفؤكس كاؼبناجم كاجملاريف
كاؼبناشَت ،تلك االدكات اليت مل تكن تسبب اؼبوت الفظيع
ابؼبقارنة مع القتل ابألسلحة كاؼبسدسات فحسب ،بل كاف
األتراؾ أنفسهم يقولوف ابف تلك الطريقة كانت اكثر
اقتصادية؛ ألهنم مل يضيعوا الباركد سدل ( ،)42ىكذا استمرت
عمليات قتل االرمن يف بقية اؼبناطق االخرل بشكل دموم
خاصة يف مدينة موش ( ،)43كما استمرت عمليات ترحيل
االرمن إىل الصحارم السورية ،حلب ،اكرفة ،سرم كاين كدير
الزكر كغَتىا كرافقها تنفيذ اجملازر ،خسر االرمن يف تلك اجملازر
مليوف نسمة كذبح مئة الف منهم يف صحارم دير الزكر (.)44
كىناؾ يف الواثئق العثمانية معلومات عن تعرض األرمن خالؿ
عملية التهجَت إىل ىجمات من العشائر العربية كالكردية،
فضال عن استغالؿ الظركؼ من قبل اؼبوظفُت الذين كانوا
مسؤكلُت يف تنفيذ عمليات التهجَت حيث كانوا يقوموف بسرقة
األمواؿ كاالغراض كخطف النساء كاألطفاؿ كخاصة يف اؼبنطقة
الواقعة بُت حلب كدير الزكر كاغبسكة (.)45
ىكذا ،كمنذ النصف الثاين من عاـ  1915ربولت
اعماؿ القتل كاػبطف ضد االرمن إىل عملية إابدة صباعية

منظمة كرظبية كىادفة من جانب الدكلة العثمانية كقواهتا
العسكرية إىل افراغ تركيا من اؼبسيحيُت ليس بتهجَتىم بل
بقتلهم على األرض اليت ىم عليها ( .)46كانت خطة هتجَت
األرمن سرية لكن تنفيذىا كانت بصورة كاضحة ،اذ مت ازباذ
القرار من قبل اغبكومة كأعلن القرار ؼبواطٍت الدكلة العثمانية
كقد ظبيت عملية التهجَت بػ " إعادة التوطُت" (.)47
كنتيجة الضطهاد الدكلة العثمانية لألرمن خالؿ اغبرب
العاؼبية االكىل ىرب عدد كبَت من شباب األرمن من ماردين
كضواحيها قاصدين شنكاؿ ،خوفا من الظلم كاالضطهاد
كاؼبوت ،حيث كانت شنكاؿ منطقة معركؼ كوهنا منطقة
اإليزيديُت الذين كقفوا إىل جانب األرمن يف ؿبنتهم تلك؛ لذا
فإهنم كجدكا ىناؾ من حيميهم كيدافع عنهم ،كعندما كانوا
يبلغوف سنجار كاف اإليزيديوف يستقبلوهنم بكل ؿببة كاحًتاـ،
كخاصة رئيسهم ضبو شرك ( ،)48ىذا الرجل كاف يستقبلهم
كخيصص ؽبم مساكن لإلقامة كاؼبعيشة كيكمل كل حاجاهتم
الضركرية ،كيوفر ؽبم العمل ككاف يعزيهم كيتأمل معهم لألخبار
اؼبؤؼبة اليت كانت تسمع يف تلك الفًتة (.)49
يؤكد األمَت إظباعيل بك جوؿ  :ابنو عند ظباعهم دبا كاف
حيدث ضد األرمن من قبل الدكلة العثمانية ابهنم اتصلوا ببعض
رجاؿ الدين من اؼبسيحيُت ،حيث أرسلوا إىل مطراف دير
الزعفراف كمطراف ماالايف ،خيرباهنما أبف اإليزيديُت مستعدكف
كم ْن حيضر معهما من اؼبسيحيُت فكاف جواهبم
للمساعدةَ ،
ابهنم من الركحانيُت كليس إبمكاهنم ترؾ اؼبنطقة اال اف من
يريد من اؼبسيحيُت فليهاجر إىل شنكاؿ .كابلفعل حضرت كبو
مائة عائلة إىل قرية كرسي كبردحلي ( )51عاـ  ،1915فقاـ
ضبو شرك كإظباعيل بك جوؿ دبساعدهتم ،كأخذ إظباعيل
دكاب لنقل اؼبسيحيُت إىل القرل اإليزيدية بسنجار ،كضبل معو
صورة السيد اؼبسيح ،كقدـ ؽبم الصورة لعلها تعوضهم عن
الكنيسة ،كتوافد عليهم اؼبسيحيوف ،ككاف معهم قسيس
فأخذكا يصلوف معو ( .)51بل كحُت كصوؿ ىؤالء االرمن إىل
شنكاؿ اكد ضبو شرك يف اجتماع عاـ لرؤساء العشائر
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اإليزيدية يف جبل شنكاؿ ":اننا جيب اف نطعمهم ككبًتمهم،
كاذا رفض ام كاحد منكم مساعدهتم فأنٍت سأنزؿ بو العقاب
الصارـ" ( ،)52كقدر عدد الالجئُت األرمن الذين التجأكا إىل
شنكاؿ كبو ( )400ارمٍت ( ،)53لكن ىناؾ من يقدر عددىم
اكثر من ذلك بكثَت ،يذكر اسحاؽ ارملة اظباء العوائل
االرمنية اؼباردينية اليت عبأت إىل شنكاؿ يومذاؾ كىي :الياس
مالو كبيت عمو فرخاهلل كسبو ،اسرة كجو ،حنجو ،بلبلية،
خودام ،ابرط ،عمجا ،دريج ،طازابز ،حستك ،برغزث ،كليو
جبي ،اتزا ،سرفة ،بوشة ،بغدم ،سعرتوم ،منكلو ،فركجي،
شدة ،جندكلة ،ابزكعا ،صوؿ ،خراب ،اصبهاف ،ماغو ،نعمو،
مقدسي عموس ،صبالديٍت ،تًتم ،اصلو ،نعلبند كغَتىم .اما
االفراد فكانوا(ازرؽ ،حاجيكة ،ماميش ،مشقع ،هنبيا ،زكرمبا،
سحار ،كويل ،ابىي ،كرابيت ،طماس كجام (.)54
كاف الالجئوف األرمنيوف معظمهم من االطفاؿ كالنساء
كالشيوخ الذين كصلوا ،كبسبب كثرة عددىم كعدـ اتساع
بيوت القرية التابعة غبمو شرك ؽبم ،قاـ بتوزيع قسم منهم على
قرل عشَتتو اجملاكرة لقريتو مثل قرية (كولكا ،جدالة كقسركى)،
كغَتىا كقدـ اإليزيديوف كل ما دبقدكرىم للمهاجرين األرمن
( ،)55كيذكر اظباعيل جوؿ بك اؼبعاصر لألحداث ،انو حضر
إىل قرييت (كرسي كبردحلى) كبو مئة عائلة ارمنية كمت أتمُت
مكاف خاص ؽبم بُت كرسي كبردحلى كقدمت ؽبم مستلزمات
اؼبعيشة الضركرية ،كيضيف جوؿ بك انو ذبوؿ بُت ايزيدية
شنكاؿ طلب منهم مساعدة األرمن كاحملافظة عليهم (.)56
كما قاؿ ضبو شرك التباعو ":اننا جيب اف نطعمهم ككبًتمهم
كاذا رفض أم كاحد منكم مساعدهتم فإنٍت سوؼ انزؿ بو
العقاب الصارـ" (.)57
أشار العديد من اؼبصادر إىل تلك اغبقيقة ،يذكر اسحاؽ
ارملة ما قاـ بو اإليزيديوف كخصوصا زعميهم يف جبل شنكاؿ
ضبو شرك من جهود ،غبماية االرمن كحقن دمائهم يف تلك
اؼبرحلة العصيبة .كيؤيد يف ذلك تشارلز لوؾ قائالن" :جيب اف
نذكر التصرؼ الصحيح كاغبسن لإليزيديُت ،ففي اغبرب
466

العاؼبية االكىل كابلرغم من االضطهاد الشديد ضدىم فقد
اعطوا اؼبلجأ ؼبئات االرمن من الذين نزحوا من دير الزكر إىل
جبل سنجار خالؿ مذابح االرمن الكربل كرفضوا تسليمهم
ابلرغم من هتديدات األتراؾ" ( .)58كما تذكر اؼبس بيل اف
اإليزديُت اظهركا عطفا كبَتا على األرمن؛ كلذلك آككا عندىم
عددا كبَتا من االرمن الالجئُت إىل جبل شنكاؿ ( ،)59كتقوؿ
الرحالة الربيطانية (الليدم دركر) هبذا الصدد ما نصو":
كلليزيدية شهرة خاصة شائعة يف حب اػبَت كاالحساف .فلقد
بلغٍت اف قرابة  400الجئ خالؿ اغبرب العاؼبية االكىل اندفعوا
صوب شنكاؿ كاستجاركا شيخها اإليزيدم اؼبعركؼ (ضبو
شرك) فآجرىم ىذا السرل كقد عرفو الناس دكما ينقذ
اؼبكركب ،كيسعف احملركب كيعُت الناس على نوائب الدىر
كىكذا كجدت  100اسرة الجئة ابئسة اؼبأكل كاؼبأكل يف
قرية (الشيخ) اؼبذكور نفسو" ( .)61كما ىناؾ إشارات كثَتة
يف كتب الرحالة االجانب الذين زاركا اؼبنطقة حينذاؾ عن دكر
اإليزيديُت يف ايوائهم لألرمن كتقدًن اؼبساعدة بتوفَت اؼبأكل
كالغذاء كاؼبسكن ،كيف ىذا الصدد يقوؿ (كليس بدج) :اف
اإليزيديُت ربدكا السلطات العثمانية يف ايوائهم لألرمن ،كرفضوا
تسليمهم للحكومة العثمانية (.)61
نتيجة للظركؼ اؼبعيشية الصعبة آنذاؾ تعرض الالجئوف
األرمنيوف يف شنكاؿ عاـ  1915إىل اإلصابة ابغبمى اؼبميتة
االمر الذم أدل إىل قياـ بعض زعماء اإليزيدية كيف مقدمتهم
"عاشور ماميس" كبَت منطقة ماميسا يف كادم كرسي ابف يتم
صبع الالجئُت األرمن كافة يف مكاف كاحد لكيال ينتشر ذلك
اؼبرض بُت سكاف شنكاؿ ،فاضطر اؼبسيحيوف األرمن إىل
اللجوء مرة أخرل إىل ضبو شرك ،فأكصى ببقاء اؼبسيحيُت يف
ماميسا غبُت شفاء اؼبرضى من ىذه اغبمى ،فبا أدل ذلك إىل
انزعاج عاشور ماميسا كطلب من اؼبسيحيُت ابػبركج من
القرية ،فلجأ اؼبسيحيوف إىل ضبو شرك الذم امر إبعطاء تلة
مواجهة لقريتو ؽبم كظبح ؽبم ببناء البيوت كيف الشتاء ساعدىم
اإليزيديوف يف بناء بيت كبَت كاف اؼبسيحيوف جيتمعوف فيو
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للصالة مع كاىن كلداين يدعى "يوسف" اال انو مل يقم طويال؛
لذا فاف معلما يدعى فرج هللا كاف يعلمهم كبعدىا سبكن
األرمن من تشكيل صبعية خَتية كصبعوا خَتات كصدقات
اؼبسيحيُت االمر الذم ساعدىم كثَتا يف ىذ احملنة (.)62
يبدك اف اؼبنافسة كالنزاع بُت ضبو شرك كعاشور ماميسا
كاف السبب الرئيسي يف قياـ عاشور ماميسا بطرد اؼبسحيُت
من قريتو كليس بسبب مرض اغبمى اؼبميتة؛ ألف كانت ىناؾ
منافسة حقيقية بُت ضبو شرك كعاشور ماميسا على الزعامة؛ اذ
تقوؿ نيلدا فيكارك هبذا الصدد :كاف لوصوؿ كاستقرار ؾباميع
مسيحية اليت أصبحت تشكل  %4من ؾبموع السكاف يف
جبل سنجار أمهية كبَتة يف ربديد مركز ضبو شرك مستقبال.
كما اف كجودىم اثر بشكل كبَت يف العالقات العشائرية
الداخلية بُت اإليزيديُت (.)63
استمرار تدفق االرمن إىل سنجار خاصة بعد كصوؿ اخبار
اىاليهم يف شنكاؿ كمساعدة اإليزيدية ؽبم كقيامهم بتشكيل
صبعية خَتية ،ففي اذار  1916عبأ اعداد اخرل إىل شنكاؿ
من مَتدين كنواحي دير الزكر كاستقبلهم اإليزيديوف كقدموا ؽبم
اؼبساعدة ( .)64كاف اؼبوالوف للدكلة العثمانية أيتوف بقوافل
األرمن كيًتكوهنم ىناؾ ليموتوا من اعبوع كالعطش يف تلك
الربية اؼبقفرة ،أما اإليزيديوف الذين كانوا يسمعوف ىذه األخبار
فكانوا يقصدكف أماكن ىؤالء اؼبشردين ليأخذكا األطفاؿ كمن
يرغب اجمليء معهم إىل شنكاؿ ككانوا يسلموهنم إىل اؼبسيحيُت
ليعتنوا هبم؛ لذلك خاطب ضبو شرك مرة اخرل إيزيدية شنكاؿ
كاكد ؽبم على ضركرة اكراـ اؼبشردين االرمن كاحملافظة عليهم
مؤكدان اف ىؤالء الناس مل يتكففوا فينا منذ عهد اؼبسيح ،االف
علينا اطعامهم كضبايتهم (.)65
كبدأ الالجئوف اؼبسيحيوف ابلعمل يف حقوؿ الشنكاليُت
من اجل لقمة العيش ،كاضطر بعضهم أيضا إىل صبع ما تبقى
معهم من أساكر كخوامت الفضة كالذىب كغَتىا كتبديلها مع
اىل اؼبنطقة لقاء اغبنطة ك الشعَت كالعدس كيتقاظبوهنا مع
بعضهم بعضا (.)66

استمرار مأسي األرمن و اإليزيديني
كانت مساندة اإليزيديُت لألرمن يف ؿبنتهم امرا يف غاية
اػبطورة بل مغامرة كبَتة من قبل زعماء اإليزيدية؛ ألهنا ااثرت
حفيظة السلطات العثمانية ،خاصة يف الفًتة اليت ازدادت كتَتة
اغبرب العاؼبية األكىل؛ لذا قامت السلطات العثمانية ،يف بداية
االمر ،بتوجيو انذار إىل زعماء اإليزيدية يف شنكاؿ كخاصة
ضبو شرك ،كدعتهم إىل تسليم األرمن فورا إىل السلطات
العثمانية كاال سيحملوف عواقب كخيمة اف مل يستجيبوا
لطلبها ،لكن ضبو شرك رفض ىذا االنذار كاصر على ضباية
اؼبهاجرين األرمنيُت ،فبا ادل سبسكو بقيم الضيافة إىل استفزاز
اغبكومة العثمانية اليت سارعت إىل توجيو انذار اثين شديد
اللهجة اليو كىددتو إبرساؿ ضبلة عسكرية إلابدة اإليزيدية اذا
مل يسلموا االرمن اليها ،رفض ضبو شرك االنذار الثاين ايضان
كبدأ ابالستعداد للدفاع عن اؼبنطقة يف حاؿ قياـ القوات
العثمانية دبهاصبتها (.)67
كيبدك أف السلطات الربيطانية يف بغداد كانت على علم
أبكضاع اإليزيديُت يف جبل سنجار كما حدث ؽبم يف اؼباضي
من قبل السلطات العثمانية كرغبة كاستعداد اإليزيديُت يف
مساعدة بريطانية ضد قوات الدكلة العثمانية ،لذا أرسلت اؼبس
بيل اؼبوظفة يف الدائرة السياسة الربيطانية يف بغداد برسالة إىل
ضبو شرك يف اب  1917كيعترب ذلك اكؿ اتصاؿ رظبي
حصل بُت الربيطانيُت كاإليزيديُت يف اغبرب العاؼبية األكىل يف
العراؽ االمر الذم شجع زعماء اإليزيدية لالستمرار يف
التواصل مع الربيطانيُت خاصة بعد إدراؾ اإليزيديُت إبصرار
الدكلة العثمانية على اجبارىم لتلبية طلباهتا كاخضاعهم
ألكامرىا ،لذا قاـ زعماء اإليزيدية إبرساؿ رسالة إىل القوات
الربيطانية يف بغداد يف خريف عاـ  1917موقعة من قبل
عدد من زعماء اإليزيدية يف شنكاؿ ،مطالبُت القوات
الربيطانية ابؼبساعدة ضد هتديدات الدكلة العثمانية ؼبناطق
اإليزيدية كخاصة بعد ايوائهم األرمن ( .)68كجاء الرد الربيطاين
سريعا على رسالة إظباعيل جوؿ بك حيث جاء الرد من قائد
467
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القوات الربيطانية اعبنراؿ (ستانلي مود) موكدا يف رسالتو  ":اف
اغبكومة الربيطانية فبتنة كشاكرة الحتضانكم اؼبسيحيُت ،كاهنا
على استعداد ؼبساعدتكم يف كل ما يلزمكم" (.)69
يبدك اف ىدؼ الربيطانيُت من االتصاؿ ابإليزيديُت ىو
اغتناـ فرصة العداكة اؼبوجودة بُت العثمانيُت كاإليزيديُت
ككذلك بسبب ايوائهم اؼبسيحيُت يف شنكاؿ لكن يف اغبقيقة
ارادت بريطانيا استخداـ اإليزيديُت يف ااثرة الفوضى يف اؼبنطقة
كخاصة يف الصفوؼ اػبلفية للقوات العثمانية ليسهل بعد
ذلك تقدمها كبو اؼبوصل يف حاؿ احتالؽبا .ككتب اعبنراؿ
ستانلي مو هبذا اػبصوص" ستكوف خطوتنا التالية االتصاؿ
برئيس اإليزيدية يف سنجار لنحصل على مساعدتو يف غزك
مواصالت العدك ،لكن ذلك جيب اف يكوف ربت قيادة
ضباط بريطانيُت اف استطعنا ارساؽبم إىل ىناؾ" ( .)71كىناؾ
من يشَت إىل قياـ اإليزيديُت يف شنكاؿ بغارات على حطوط
اؼبواصالت العثمانية يف تشرين األكؿ  1917يف موقع(تل
العوينات) كانت يف طريقها من اؼبوصل إىل نصيبُت فبا أدل
إىل عرقلة خطَتة ػبطوط اؼبواصالت العثمانية مشاؿ جبل
شنكاؿ كقتل جندم كجرح أربعة اخرين من القوات العثمانية
(.)71
زاد كصوؿ اخبار تلك االتصاالت بُت اإليزيدية كالقوات
الربيطانية من حفيظة ك انزعاج كغضب السلطات العثمانية فبا
سارعت يف هتيئة ضبلة عسكرية إلرساؽبا إىل شنكاؿ كالسيطرة
عليها ؾبددا (.)72
يبدك انو كانت ىناؾ عوامل عدة دفعت ابلدكلة العثمانية
التفكَت كالتخطيط بتوجيو ضبلة عسكرية ضد اإليزيدين يف
شنكاؿ ،يقوؿ صديق الدملوجي هبذا الصدد :اف اغبكومة
العثمانية اعلنت اف اؼبقصود من ىذه اغبملة ىو ربصيل
الضرائب كالتكاليف اغبربية ،اال اف ذلك كاف يف الظاىر حيث
كاف ىدؼ اغبملة اغبقيقي ىو التنكيل فيهم إليوائهم
اؼبسيحُت االرمن ،كاتصاؽبم ابلقوات الربيطانية اليت كانت
الدكلة العثمانية يف حالة حرب معها كيسميها الدملوجي ابهنا
468

كانت اخر ضبلة كداعية قامت هبا الدكلة العثمانية على
شنكاؿ ( ،)73كتقوؿ اؼبس بيل ابف قياـ اإليزيدية إبيواء األرمن
خالؿ اغبرب العاؼبية األكىل يف شنكاؿ فضال عن قيامهم على
مهاصبة خطوط اؼبواصالت للدكلة العثمانية كل ذلك أدل إىل
قياـ األتراؾ بشن ضبلة عسكرية ضدىم يف جبل شنكاؿ سنة
 .)74( 1917يف حُت تشَت مصادر اخرل عدـ ثقة
السلطات العثمانية ابإليزيديُت كاهنم عامل خطر ابلنسبة ؽبم
كىم يف حالة اغبرب؛ لذا قررت أبف الوقت قد حاف ألهنا
هتديدىم ػبطوط اؼبواصالت العثمانية مع قواهتم يف العراؽ
(.)75
توجهت ضبلة عثمانية على اإليزيديُت عاـ  1917بقيادة
القائمقاـ اغباج ابراىيم بك ،كقد ضمت لواء كامل اؼبتألف
من فوجُت من الكردكس ( )22كمن فوج اؼبستودع فضالن عن
اؼبدافع اعببلية ،كنزلت ىذه القوات يف تلعفر يف كانوف االكؿ
عاـ  1917كضلت فيها سبب بركدة فصل الشتاء كغزارة
االمطار ،كاجتمع ابراىيم بك ىناؾ برؤساء عشائر تلعفر،
كطلب منهم ابداء اؼبساعدة ضد اإليزدية ،كما طلب شخصا
لو معرفة دبواقع اإليزيديُت يف جبل شنكاؿ ( ،)76كاكرد اظباعيل
بك جوؿ خوؿ استعدادات ىذه اغبملة ابنو جاءت من جهة
القفقاس قوات تركية كبَتة مؤلفة من ثالثة طوابَت مع نفَت عاـ
من رجاؿ العشائر العربية كالسيما مشر ،طي ،اعببور ،اعبحيش
كالبومتيوت ،مع ستة مدافع جبلية كنزلت ىذه القوة الضخمة
ابدئ االمر يف تلعفر ،كتوجهت صوب شنكاؿ يف  21شباط
 ،)77( 1918دبشاركة كبو الف فارس من التلعفريُت (.)78
يقوؿ د.كاظم حبيب خبصوص مشاركة العرب يف اغبمالت
العثمانية ضد اإليزيدية " كاف اغبكاـ العرب كالكرد اك األتراؾ
يتحالفوف معا ،كبتأييد مباشر من شيوخ الدين ،لشن ضبالت
إابدة ضد اؼبناطق كالقرل كاألماكن اؼبقدسة اإليزيدية ،بدافع
ديٍت شديد التعصب من جهة ،كبدافع النهب كالسلب
كاالعتداء من جوة أخرل ،ككانت ىذه اغبمالت اؽبمجية تقابل
ابلًتحاب كالتربيك من جانب السالطُت كمن كاالىم" (.)79
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كىناؾ بعض اؼبصادر توكد قياـ بريطانيا بتحريض اإليزيديُت يف
شنكاؿ بعدـ دفع الضرائب إىل الدكلة العثمانية كزعزعة األكضاع

يف اؼبنطقة فبدا اإليزيديوف يف شنكاؿ ابالنتفاضة يف كانوف
األكؿ 1917كتنفيذ ما طلبو الربيطانيوف (.)81
ابشرت القوات العثمانية بقيادة القائمقاـ العسكرم اغباج
إبراىيم بك من تلعفر ابلتوجو إىل شنكاؿ يف اذار 1918
دبشاركة بعض القبائل العربية كمشاركة فعالة من قبل األعافرة،
كبعد كصوؿ اعبيش العثماين إىل اعبهة اعبنوبية الشرقية من
جبل شنكاؿ تصدل ؽبم ؾبموعة من االيزديُت بقيادة الفقَت
خلف شنكايل الذم مت ارسالو من قبل ضبو شرك لعرقلة توغل
القوات العثمانية إىل اعببل .اؼبهم سبكنت القوات العثمانية
الوصوؿ إىل منطقة صوالغ كخيمت ىناؾ ،كبدأك بضرب
القرل اإليزيدية يف اؼبنطقة ابؼبدافع كمنها قرية ضبي  -التبو -
قزلكند-كاابرا -قصركى كجرت معركة بُت القوات العثمانية
كاإليزيديُت قرب قرية جدالة اضطر اىاليها إىل ترؾ منازؽبم
كالتوجو إىل اعببل .كمن ىناؾ بدأت القوات العثمانية ابلتوجو
إىل القرل إىل الواقعة إىل مشاؿ اعببل حيث احتلوا قرل
سكينية كابرا كاعبفرية كاغبليقية إىل اف كصولوا إىل قرية كرسي
كنصبوا مدافعهم ىناؾ (.)81
كجو قائد اغبملة العسكرية ابراىيم بك انذارا إىل زعماء
اإليزيدية يف شنكاؿ فيو ثالثة شركط كىي(:)82تسليم
الالجئُت األرمن كتسليم ما حبوزهتم من االسلحة كحضور
( )22من كبار رؤسائهم إىل عُت غزاؿ على سبيل الدخالة،
أك عليهم اف يتحملوا النتائج اؼبًتتبة على الرفض.
قاـ ضبو شرك ابستدعاء زعماء اإليزيدية يف جبل شنكاؿ
ككانت اآلراء متفاكتة بُت اػبضوع ألمر القوات العثمانية
كرفض اػبضوع كيف األخَت اقتنع ضبو شرك أبنو جيب رفض
طلبات القائد العثماين بقوؿ ":جيب اف ندافع عن انفسنا
كنرفض اف نسلم ىؤالء األبرايء إىل سيوؼ اغبكاـ الظاؼبُت
كيكونوا اغناما كخرافا للذبح كىكذا رفض ما يسمى "ؾبلس
حرب ايزيدم" شركط القوات العثمانية كقرركا فورا ارساؿ

إظباعيل جوؿ بك إىل القوات الربيطانية لطلب اؼبساعدة يف
ىذه احملنة زعماء اإليزيدية كصمموا على اؼبقاكمة ( .)83حيث
ذبمع اإليزيديوف يف مزار شيبل قاسم ،اما ضبو شرك كرجالو
فقد ذبسسوا على القوات العثمانية اليت كانت يف قرية كرسي
ينظركف القياـ بعمليات عسكرية ضد اإليزيدية يف اعببل كبعد
بدء العمليات العسكرية بضرب شيبل قاسم ابؼبدافع نصح
ضبو شرك اؼبسيحيُت بًتؾ اؼبنطقة الشمالية كالتوجو إىل اؼبنطقة
اعبنوبية من اعببل كضبل كل ما يستطيعوف ضبلو من اؼبؤف (.)84
كنتيجة للخالفات اليت كانت سائدة بُت زعماء جبل
شنكاؿ كخاصة ضبو شرك كداكد الداكد كعدـ تكافئ القوة مع
قوات الدكلة العثمانية اضطر عدد من زعماء اإليزيدية إىل
طلب الرضبة من قائد اغبملة العثمانية إبراىيم بك كىم كل من
حجي خضر دمحم زعيم اؽبباابت كداكد الداكد زعيم اؼبهركاف
كحسُت برجس ( )85كبقى ضبو شرك إىل النهاية يقاكـ القوات
العثمانية ( .)86كاف اػباسر األكرب يف ىذه اغبملة ىم
اإليزيديوف يف جبل شنكاؿ حيث تكبدكا الكثَت من القتلى
كاعبرحى كتدمَت العديد من قراىم كهنب فبتلكاهتم كمواشيهم،
حيث يقدر إظباعيل جوؿ بك خسائر اإليزيديُت اؼبادية
حبوايل( )200000ركبية يف ىذه اغبملة (.)87
كبعد السيطرة العثمانية على شنكاؿ كاجملاعة اليت اصابت
العراؽ كشنكاؿ غادر اؼبسيحيوف اؼبنطقة كالتجأكا إىل عشَتة
طي العربية كدفعوا ماال لزعيمهم شرط اف حيميهم من القتل
كىرب قسم اخر منهم حىت كصلوا إىل نصيبُت كالذين بقوا يف
شنكاؿ عادكا مرة اخرل إىل قريتهم اليت ظبح ضبو شرك ببنائها
ؽبم (.)88
اف العوائل االرمينية اليت ىاجرت من ماردين إىل شنكاؿ
خالؿ اػبرب العاؼبية االكىل ىي (الياس مالو كبيت عمو فرخ
هللا كسبو كاسرة كجو كقبو كبلبلة كخودام كرابط كعمجة
كدريج كطازابز كحستك كبرغوث ككليو كجبي كاتزة كبوشة
كبغدم كسعرتوم كمنكلو كفركجي كشدك كجندكال كابزكعة
كصوؿ كاػبراب كاسبهاف كماغو كنعمو كمقدسي عموس كصباؿ
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الديٍت كتًتم كاسلو كنعلبند كحىت االربعينات كاػبمسينيات كاف
بقااي اؼبسيحيُت موجودين يف كلي كرسي كيتكلموف اللغة
الكوردية ،كمنهم انطوف كعيسى كغبدك كمشعوف كحامسيح
كميخي كقبمة كغَتىم .كمعظم اؼبسيحيُت يف شنكاؿ يشتغلوف
يف الصياغة كالنجارة كاغبدادة كغَتىا من االعماؿ اػبدمية،
كىناؾ بعض العوائل اؼبسيحية اؼبسجلة يف تعداد عاـ  1957يف
سجالت نفوس شنكاؿ كمبينا فيها حرفهم كمهنهم ،كمنهم بشَت
منصور عزيز اسكايف كعبدك يوسف جرجيس كعزيز ملكو
مقدسي الياس عامل احذية كعبداؼبسيح يوسف مالو بزاز
كسليماف عيسى كوراي حائك كحنا ركفائيل عبداؼبسيح بغدك ايل
كالياس عبداالحد سعيد كؿبمود اكوب كيورؾ ككاترينا ىرمز
بطرس معلمة كىنا مردكي مشامي معلمة كالياس ملكو مقدسي
حداد كصبيل حنا منباس كيوسف اسكندر يوسف كسامي نوح
جربم طبيب كحنا سليم ميت صائغ كزكي سليم ميت خفاؼ
كسفر بولص افراـ ككوراي اظبر كشابو مراد يعقوب كجرجيس حنا
ابلحد كجاكلُت حنا ملكي كبشارة كربيتك صائغ كجرجيس
مايك نساج كالياس عبداؼبسيح ملكي نداؼ كجربائيل بولص
جرجيس كجةجي ككربيت توماس اكوب قبار كجربائيل اكىاف
جربائيل حداد كيوسف ماغو مضمد صحي كغَتىم .كقد بٌت
ىؤالء اؼبسيحوف يف شنكاؿ ثالثة كنائس كىي كنيسة العذراء
للسرايف الكاثوليك عاـ  1925ككنيسة للسرايف االرثودككس
عاـ  1927كقد بناىا السيد عزيز بيثوف على نفقتو اػباصة
ككنيسة مار جرجيس لألرمن الكاثوليكي عاـ .)89( 1929
كبعد انتهاء اغبرب العاؼبية األكىل كتقف العمليات اغبربية
كاهنيار الدكلة العثمانية كاستباب االمن كاالستقرار ،زارت ؾبموعة
من األرمن إىل ضبو شرك كقدموا شكرىم كتقديرىم لإليزيديُت كلو
على كل ما بذلوه كقدموه لألرمن بعد اإلابدة اعبماعية ضدىم
من قبل الدكلة العثمانية ،كاقًتحوا على ضبو شرك ابف يسمح
لكل كاحد منهم الرحيل إىل اؼبنطقة اليت يريدىا؛ الف الظركؼ
صعبة كليس ىناؾ فرص عمل كىكذا تفرقوا إىل مناطق ـبتلفة
منها إىل اؼبوصل كبغداد كسوراي كلبناف كقسم منهم اسكنهم ضبو
شرك يف القرل اإليزيدية اجملاكرة لشنكاؿ ،كيف مركز شنكاؿ
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كاليزاؿ قسم منهم موجودين يف انحية سنوين كيف مركز مدينة
شنكاؿ (.)91
نتائج البحث
 .9كضعت الدكلة العثمانية خطة مدركسة للتخلص من االرمن
عن طريق هتجَتىم من مناطقهم حبجج ـبتلفة ،منها اهتامهم
ابلتعاكف مع الركس كمساعدهتم يف احتالؿ اراضي الدكلة
العثمانية خالؿ اغبرب العاؼبية االكىل.
 .0كانت نتيجة اؼبذابح االرمنية ابف فقد االرمن مناطقهم
كقراىم كاستوىل عليها اخركف بتشجيع كزبطيط من الدكلة
العثمانية.
 .3ازبذ اإليزيديوف يف شنكاؿ موقفا انسانيا جريئا ذباه اؼبذابح
االرمنية خالؿ فًتة اغبرب العاؼبية االكىل كقدموا ؽبم كل ما كاف
ابستطاعتهم يف تلك الفًتة.
 .1جرت اؼبذابح االرمنية بتخطيط مسبق كنفذت بكل دقة
كعملت الدكلة العثمانية على اشراؾ القوميات االخرل يف عملية
اؼبذابح كخاصة الكورد الذين البدعوا ابلشعارات الدينية اليت
رفعتها الدكلة العثمانية.
 .5خسر االرمن جراء اؼبذابح كعمليات التهجَت كالًتحيل اكثر
من مليوف نسمة .
 .6تعرض اإليزيديوف إىل ضبلة عسكرية عثمانية نتيجة ايوائهم
االرمن كرفضهم من تسليمهم إىل الدكلة العثمانية فكانت النتيجة

حرؽ قرل اإليزيدية يف جبل شنكاؿ كهنبها كقتل الكثَت نتيجة
تلك اغبملة.
قائمة ادلصادر و ادلراجع

()9موسى مصطفى اؽبسنياين ،سنجار دراسة يف اترخيها السياسي
كاغبضارم(600-521ق1261-1127 /ـ)( ،أربيل،)2005:
ص26-25؛ كفاح ؿبمود كرًن ،2006،سنجار(شنكاؿ) خالؿ
نصف قرف  ،2002-1974ؾبلة اللش ،العدد(،2006 ،)25
دىوؾ ،ص.65
()0موسى مصطفى اؽبسنياين ،اؼبصدر السابق ،ص ص.30-27
()3ؿبمود شيخ سُت حسو الريكاين ،شنكاؿ سنجار يف العهد اؼبلكي
( ،1958-1921اربيل ،)2012 :ص.9
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()1ينظر :شكر خضر مراد ابزك ،اتريخ شنكاؿ القدًن  3550ؽ.ـ-
1515ـ( ،دىوؾ ،)2017:ص.18-15
()5نقال عن :د.دمحم صاحل زيبارم ،األمهية السياسية كالعسكرية ؼبدينة
شنكاؿ يف القرف الثاين عشر اؼبيالدم ،ؾبلة اللش ،العدد
( ،2001،)15دىوؾ ،ص .32كىناؾ من يقوؿ ابف أكىل طالئع
استقرار العشائر البدكية العربية يف منطقة اعبزيرة الفراتية ترجع اىل العهد
العثماين كذلك يف اجزائها الشمالية كالسيما يف قضائي شنكاؿ كتلعفر
خالؿ الفًتة ككانت من ابرز ىذه العشائر ،عشائر مشر اعبراب كاليت
اخرجها الوىابيوف من موطنها يف قبد اىل جنوب العراؽ الذين احكموا
سيطرهتم على اؼبنطقة ككذلك عشَتة اعببور اليت ىاجرت من بالد الشاـ
اىل العراؽ يف أكاخر القرف الثامن عشر كاستقر قسم منها كخاصة
(البوضبادة) يف شنكاؿ كما استقر قسم من عشَتة الظفَت يف اطراؼ
شنكاؿ كاؼبتمثل ب(البو فرج) الذين قدموا من قبد يف أكائل القرف
التاسع عشر .حسن كيس يعقوب اؼبوىل ،سنجار يف العهد العثماين،
دراسة سياسية ،ادارية ،اقتصادية 1336-1249ق-1834/
1918ـ ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية االداب ،جامعة اؼبوصل،
 ، 2000ص23-20؛ ؿبمود شيخ سُت حسو الريكاين ،اؼبصدر
السابق ،ص145؛ شكر خضر مراد ابزك ،شنكاؿ خالؿ العهد اؼبلكي
( ،1958-1921دىوؾ ،)2012:ص.143
()6ينظر :شكر خضر مراد ابزك ،اتريخ شنكاؿ،...ص.13

()93صديق الدملوجي ،اليزيدية( ،اؼبوصل ،)1949 :ص.506
()91صبعية االرباد كالًتقي:تسمى ابلًتكية العثمانية  :ارباد كترقي
صبعيت ،كابلًتكية  İttihad ve Terakki Cemiyetنشأت
كجمعية سرية يف اكراب يف الربع األخَت من القرف التاسع عشر من
العثمانيوف اؼبعارضركف غبكم السلطاف عبد اغبميد الثاين -1876
 1909كسبكنوا من السيطرة على اغبكم اثر انقالب قاموا بو يف 23
سبوز .1908للمزيد ينظر:ارنست أ.رامزكر ،تركية الفتاة كثورة ،1908
ترصبة :صاحل اضبد العلي ،قدـ لو كراجعو :نقوال زايدة( ،
بَتكت.)1960:
()95اظباعيل بك جوؿ :ىو اظباعيل بن عبدم بك كلد عاـ  1888من
عائلة امراء االيزيدية ،كانت شخصيتو مزجيا من الطموح كالنزكات ،لو
دكر يف ايواء اؼبسيحيُت الذين تعرضوا اىل االابدة اعبماعية يف الدكلة
العثمانية ،كتعاكف مع الربيطانيُت عند احتالؽبم للعراؽ اثر اغبرب العاؼبية
االكىل ككاف من اؼبقربُت لرئيس الفقراء يف جبل شنكاؿ ضبو شرك .تويف
اظباعيل بك يف اؼبوصل يف  9اذار  1933للمزيد ينظر :اظباعيل بك
جوؿ ،اليزيدية قدديا كحديثا ،كىي ثالث فصوؿ يف معتقدات اليزيدية
كعاداهتم كبعض حوادث اترخيهم كسَتة احد امرائهم اؼبعاصرين ،نشرىا:
د .قسطنطُت زريق ،اؼبطبعة االمَتكانية( ،بَتكت.)1934 :
()96اؼبصدر نفسو ،ص.30-28
()97ارشد ضبد ؿبمو ،االيزيديوف يف كتب الرحالة الربيطانيُت من مطلع

()7البالذرم ،فتوح البلداف ،مراجعة ك التعليق عليو :رضواف دمحم رضواف،
(بَتكت ،)1991 :ص.182
()8د.دمحم صاحل زيبارم ،اؼبصدر السابق ،ص.42-41
()9عدانف زايف فرحاف ،الكرد االيزيديوف يف إقليم كوردستاف،
(السليمانية ،)2004 :ص30؛ ؿبمود شيخ سُت حسو الريكاين،
اؼبصدر السابق ،ص.11
()91للتفاصيل حوؿ االحتالؿ الربيطاين للعراؽ ينظر :ادموند كاندلر،
احتالؿ العراؽ مشاىدات مراسل حريب مرافق للجيش الربيطاين
 ،1917ترصبة :دمحم حسن عالكم( ،بَتكت)2017:؛ د.ايناس سعدم
عبدهللا  ،اتريخ العراؽ اغبديث ،1918-1258
(بغداد)2014:؛د.جعفر عباس ضبيدم ،اتريخ العراؽ اؼبعاصر

القرف التاسع عشر اىل هناية اغبرب العاؼبة االكىل ،مطبعة خاىن( ،دىوؾ:
 ،)2012ص.69
()98ؿبمود شيخ سُت حسو الريكاين ،اؼبصدر السابق ،ص.24
()99ىوكر طاىر توفيق ،الكرد كاؼبسالة االرمنية  ،1920-1877دارا
اراس للطباعة كالنشر(،اربيل،)2012:ص.27
1
()01اؼبصدر نفسو.28 ،
()09كماؿ مظهر ،كوردستاف يف سنوات اغبرب العاؼبية االكىل ،ترصبة:
دمحم اؼبال عبد الكرًن ،دار االفاؽ العربية( ،بغداد ،)1984 :ص.235
()00اكرخاف دمحم علي ،السلطاف عبد اغبميد الثاين كاحداث عهده،
(الرمادم ،)1987:ص.207-206

 (،1968-1914بغداد.)2015:
()99للتفاصيل ينظر:د.سعيد خديدة ،سياسةات دةكلةات عوظباىن بةرامبةر
نوزدل زايٌت دا ،ضاخباان ىاكار ،دىوؾ.2015:
دسةدل
كورديَن ئيَزدل
َ
َ
()90د.عبدالفتاح علي بواتين ،شنكاؿ ،شنكار( ،سنجار) يف سالنامات
كالية اؼبوصل 1330-1308ق ،1912-1890/ؾبلة اللش،
العدد( )15دىوؾ ،2001:ص.54

َيليَكراو ،وةرطيَرانى لة ئينطليزييةوة :مةهاباد قةرةداغى،
ونكوَل

()03ياير ئاوروَن ،جينوسايد كوَمةلكوذى ئةرمةنةكان :لةيادكراو
(ئةربيل ،)2018 :ص38؛ اضبد خليل النعيمي ،اليهود كالدكلة
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THE YEZIDIS FROM SINJAR AND THE ARMENIANS. 1914-1918
A STUDY IN THE YEZIDI POSITION WITH REGARDS TO THE ARMENIAN GENOCIDE.
SAEED KHUDEIDA ALO and AYAD AJAJ VIAN
Dept. of History, College of Humanities, University of Duhok Kurdistan Region-Iraq
ABSTRACT
The Armenians are reputed to be one of the most distinguished ethnic groups which lived
during the rule of the Ottoman Empire.
During the nineteenth century they established political societies whose raison d' etre was to
pursue the founding of a nation-state for Armenia, backed by Western aid and support.
Their political endeavours were one of the main reasons for their genocide under the
Ottoman Empire.
During World War one, the Turks pursued their own national policy, resulting in the
displacement of the Armenians from their territories and targeted massacres against them.
There were those who succeeded in escaping theTurkish massacres and fled to Iraq, most
particularly the area of Sinjar. The Yezidis from Sinjar welcomed the Armenians and aided
them in their process of resettlement, building of mud houses and finding employment.
The aid extended by the Yezidi community of Sinjar to the Armenian displaced, caused the
Turks to launch a military campaign against Sinjar, looting and destroying villages and
murdering many that wreaked havoc upon the region.
KEY WORDS: Armenian massacres, Yezidis, Sinjar
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