
																																																																						Şarkiyat	İlmi	Araştırmalar	Dergisi	-e
www.esarkiyat.com	                                 (JOSR) Research Scıentific alOrient of Journal ISSN:	1308-9633 

	
1	(15)	Issue:	8Volume:	2016-)	AprilJOSR)								(525-(s.493											1	(15)	Sayı:	8Cilt:	2016-)	NisanJOSR(	

	

	493	

 في أواخر العھد العثماني سنجـــــــار 

 االقتصادیة)و  االجتماعیة (دراسة في أوضاعھا

 فالح خیري میرزو

 
SINCAR IN THE LAST PERIOD OF OTTOMANS 

(SOCIAL AND ECONOMICAL SITUATION) 
Abstract 

       The current study sheds light on the economic, and social life conditions in one 
angle of the sprawling Ottoman country representing the area of Sinjar, which was an 
important part of Mosul, the Ottoman state, and in a critical era of rule-filled developments 
of the Ottoman Empire: which represented the era between (1850 -1917).This study is 
regarded as an important and exciting area of research for the fact that it is an era filled 
with the developments of the rule of the Ottoman Empire. Moreover, there are other 
reasons for choosing this title to be the focus of the study such as distinguishing Sinjar 
district from the rest of Iraqi's other districts being described as the district of intense 
ethnic minorities and religious communities. It is also for the researcher's personal interest 
in the current topic and the natural conditions of life of this community and to know more 
about the economic relations of its members and the social life for the people of Sinjar 
despite their ethnic and religious differences. Moreover, it is because most of the research 
and studies that addressed this era were mostly limited to only political history, while 
neglecting other important aspects, especially concerning the  economic, and social life 
conditions, on this basis of which no empirical historical study was published specific to 
this subject in the late Ottoman period. 
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 OSMANLININ SON DÖNEMLERİNDE SİNCAR 
(SOSYAL VE İKTİSADİ DURUM) 

Öz 

Bu makalede Osmanlı döneminde Musul Vilayetine bağlı önemli yerleşim 
merkezlerinden Sincar bölgesi ele alınmaktadır. Çalışma Osmanlı’nın bölgedeki 
hakimiyetinin son dönemlerine denk gelen XIX yy. Ikinci yarısından Birinci Dünya 
Savaşının son dönemlerini kapsayan 1850 -1917 yılları ile sınırlıdır ve bu dönemde 
Sincar’ın nin sosyal, kültürel, iktisadi ve dini hayatı ile ilgilidir.  

Anahtar Kelimeler: Sincar, Musul Vilayeti, Cezire, Telafer, Osmanlı, Yezidi 
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 حول أھمیة البحث مقدمة

ألقت ھذه الدراسة بعض الضوء على األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في زاویة من زوایا الدولة العثمانیة      
ً من والیة الموصل العثمانیة، وفي حقبة  المترامیة األطراف والمتمثلة بمنطقة سنجار، التي كانت تشكل جزءاً مھما

تعد ھذه الدراسة  م).1917 -1850دولة العثمانیة الملیئة بالتطورات اال وھي الحقبة الممتدة مابین (حاسمة من حكم ال
من الموضوعات المھمة والمثیرة والسیما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین كون ھذه 

عن ذلك فأن ھناك أسباباً أخرى الختیار ھذا العنوان  الحقبة حاسمة من حكم الدولة العثمانیة الملیئة بالتطورات ، فضالً 
لیكون محوراً للدراسة، منھا تمیز قضاء سنجار عن بقیة أقضیة العراقیة األخرى، بوصفھا القضاء التي تكثر فیھا 

طبیعة حیاة ھذا المجتمع على األقلیات العرقیة والطوائف الدینیة ولرغبت الباحث الشخصیة في البحث والتعرف 
عرفة عالقات أفراده االقتصادیة ببعضھم. وألن معظم البحوث والدراسات التي تناولت ھذه الحقبة كانت في معظمھا وم

تقتصر على التاریخ السیاسي فحسب، في حین أھملت جوانب مھمة أخرى والسیما التي تخص الحیاة االجتماعیة و 
 یخیة خاصة بھذا الموضوع في أواخر العھد العثماني.  األوضاع االقتصادیة وعلى ھذا األساس لم تظھر أي دراسة تار

 خطة البحث:

 . مقدمة حول أھمیة البحث، وخطتھ العامة.1

 . المبحث األول. مدخل الى تاریخ و جغرافیة سنجار:2

 .أصل تسمیة سنجار :أ . المطلب االول 

 .الموقع الجغرافي لمدینة سنجار :ب . المطلب الثاني 

 .خلفیة تارخیة لمدینة سنجار :ج . المطلب الثالث 

    :في قضاء سنجار الحیاة االجتماعیة. المبحث الثاني . 3

 .التنوع القومي المطلب األول :أ . 

 . الكرد1

 . العرب 2

 . التركمان3

 . الشبك4

 :التنوع الدینيالمطلب الثاني . ب . 

 . الیھود1

 . المسلمین2

 . المسیحیین3

 :اة االجتماعیة في سنجارأنماط الحیالمطلب الثالث .  ج .

 . الحیاة العشائریة و المسكن1
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 . الرحل ( كوجر )2

 . أنصاف الرحل ( نصف الرحالة)3

 المستقرون ( الحضر ). 4

 :بعض العادات و التقالید االجتماعیة في سنجارالمطلب الرابع . د . 

 . شؤون العائلة1

 . الزواج2

 المرأة . شؤون3

 . الوالدة و الختان4

 یم الوفاة. مراس5

 . ظاھرة القتل و السلب و النھب6

  :سنجارقضاء في  وضاع االقتصادیةاأل. المبحث الثالث . 4

 .الزراعة و الثروة الحیوانیةأ. المطلب االول : 

  .الصناعة و الحرف الیدویةالمطلب الثاني: ب. 

  .لتجارة المطلب الثالث:  ج .

 .اصالتوسائل النقل و طرق الموالمطلب الرابع : د . 

 .الضرائبالمطلب الخامس :  ھـ .

 . الخاتمة : و فیھا خالصة النتائج التي وصل إلیھا البحث.5

 . المراجع و المصادر6

 :مدخل الى تاریخ و جغرافیة سنجارالمبحث االول . 

 .سنجار أصل تسمیةالمطلب االول : 

راء حول أصل تسمیتھا، فیعتقد البعض أن كلمة تعد سنجار، واحدة من المدن التاریخیة القدیمة، وقد تعددت اآل     
نوح قد اصطدمت بقمة  سنجار قد ظھرت ألول مرة بعد حادثة الطوفان زمن نوح (علیھ السالم) حیث یقال أن سفینة

 .)1(أحدث ضرراً فیھا فقال نوح (ھذا سن جبل جار علینا) و منھا تم اشتقاق اسم سنجارجبل سنجار و

																																																													
، دار صادر، 3م)، معجم البلدان، ج1528ھـ / 626یاقوت الحموي، شھاب الدین ابي عبدهللا الرومي البغدادي (ت  )(1

؛اولیا جلبي، محمد ظلي بن درویش، اولیا جلبي سیاحتنامھ سي، برنجي جلد، دردنجي جلد، ایلك 262)، ص1995(بیروت ، 
)، 1949؛ الدملوجي، صدیق، الیزیدیة، مطبعة االتحاد، (الموصل ، 75م)، ص1897ھـ / 1314طبعي، (استانبول ، 

 .7ـ6ص
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تعني (السھل آلشوریة ونھ كانت سنجار تسمى "سنكارا" حسبما وردت في الكتابات االبعض اآلخر یرى بأو     
بینما یرى البعض أن االسم الحقیقي لسنجار ھي  .)2(عند المصریین القدماء وردت التسمیة بلفظ (سنكار)، و)1(العظیم)

ھـ / 521كیة الموصل سنة (سنغارة) حیث وردت ھذه التسمیة على عملة عماد الدین زنكي بن اقسنقر مؤسس األتاب
 .)3(م المضروبة فیھا1127

ھناك من یرى أن سنجار سمیت بأسم بانیھا وھو ابن البلندي بن مالك بن دعر بویب بن عنقاء بن مدین ابن و     
 ة.لیس ھناك ما یدعمھا من األسانید التاریخیأیضاً ضعیفة ألنھا مجرد مقولة و ، وھذه الروایة)5((علیھ السالم) إبراھیم

وفضالً عن ھذا یرى بعض الباحثین و المؤرخین أن تسمیة سنجار فارسي األصل، حیث خضعت المدینة للفرس      
ً وھم أول من سموھا سنجار وق یراد بھ (النسر) على أساس أن المتحصن في جبل سنجار یكون في مأمن كالنسر دیما

 ً  .)4(منیعاً أمینا

و (ذةنطار) نسبة الى الجبل القریب من سنجار الذي یتألأل عندما تسقط ھناك من یرجح أن أصل اسم سنجار ھو     
وردیة ھو خاصة الحدید مع أن (ذةنط) في اللغة الكوجود المعادن الكثیرة في الجبل وعلیھ أشعة الشمس، ذلك بسبب 

ین) الي ، وأنقلب (الش(ذةنطار) ھو الشيء المزنجر الذي أصابھ الصدأ، لذلك تلفظ الـ (ك) جیما(الصدأ) أو (الزنجار) و
 .)5(أصبحت سنجارسیناً لتقارب مخرجیھما و

ي (الجھة أما أھالي سنجار فیتلفظون اسم بلدتھم بـ (شنطال) و(شةنط أو قةشةنط) معناھا الجمیل، و(آل) فتعن    
، لرایة الجمیلة)على ھذا األساس فان معنى (شنطال) یفید (الجھة الجمیلة أو الطرف الجمیل أو اوالطرف) أو (الرایة) و

یات السیما من الناحیة . لذا أرجح أن یكون الرأیان األخیران أكثر قبوالً من بقیة الروا)6(أن الكلمة عربت الى سنجارو
 االجتماعیة.اللغویة و

 .سنجارمدینة ل الموقع الجغرافيالمطلب الثاني: 

، )8(باسمھا ن دیار ربیعة، وفي لحف جبل عرفت، ضم)7(تقع سنجار، في إقلیم الرابع من أقالیم الجزیرة السبعة     
تھي حدودھا تنوتشمل دیار ربیعة و دیار حضر ودیار بكر، و وسمیت بإقلیم الجزیرة، ألنھا تقع بین دجلة والفرات

 .)9(حدیثة على نھر الفراتجنوباً عند األنبار و

																																																													
 ؛ 113)، ص1968رات الفجر، (بغداد ، ، ت: فؤاد جمیل، منشو2بدج، سر والیس، رحالت إلى العراق، ج )(1
م، دار 1261ـ1127ھـ / 600ـ521الھسنیاني، موسى مصطفى، سنجار دراسة في تاریخھا السیاسي و الحضاري ) (2

 .27)، ص2005سبیریز للطباعة و النشر، (دھوك ، 
( الدینار األتابكي)، مجلة المجمع  النقشبندي، ناصر، الدینار اإلسالمي لملوك الطوائف و المتغلبة على الدولة العباسیة )(3

 . 29؛ الھسنیاني: سنجار دراسة ...،ص232م)، ص1956،(بغداد ، 1، ج4العلمي، مج
 .262، ص3) یاقوت الحموي، معجم...، ج5(

 .367)، الیزیدیة، مكتبة الدراسات العلیا، جامعة بغداد، ص1947الكرملي ، انستاس ماري (ت (4) 
  .214)، ص1976، مطبعة المجمع العلمي، (بغداد ، 1اء المدن و المواقع العراقیة، جبابان، جمال، اصول أسم (5)

 .75اولیا جلبي، سیاحتنامھ ...، ص(6) 
م)، المسالك و الممالك، تحقیق: محمد جابر عبد 951ھـ ـ 340االصطخري، ابن اسحق إبراھیم بن محمد الفارسي (ت (7) 

م)، 1223ھـ /684؛ ابن شداد، عزالدین محمد بن علي بن إبراھیم (53)، ص1961،  العال الحسني،مطابع دار العلم، (القاھرة
)، 1978، تحقیق: یحیى عبارة، نشره وزارة الثقافة، (دمشق ، 1، ق3األعالم الخطیرة في ذكر امراء الشام و الجزیرة، ج

 . 262،  ص3؛ یاقوت الحموي، معجم ...، ج5ـ4ص
م)،رحلة ابن 1377ھـ / 779؛ ابن بطوطة، أبو عبد هللا محمد الطنجي (ت 262، ص3یاقوت الحموي، معجم ...، ج(8) 

 .237)، ص1964بطوطة(تحف النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار)،دار صادر،(بیروت،
 .25؛ الھسنیاني، المصدر السابق، ص220ابن حوقل، المصدر السابق، ص(9) 
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كانت سنجار بمثابة مفتاح ، و)1(أیام عنھا وتقع سنجار في الجبھة الغربیة من مدینة الموصل، وعلى مسیرة ثالثة     
) متراً، 1463فاع الجبل حوالي (صعوبة مسالكھا. یرفع ارتالمنطقة بوعورتھا وتمتاز، والموصل و حصنھا الحصین

 . )2() كیلومتراً 13عرضھ () كیلومتراً و72، ویبلغ طولھ (یعد أعلى ارتفاعاً من التالل الواقعة في الشمالو

ً 120ت الحاضر فان سنجار قضاء تابع لمحافظة نینوى إداریاً، وتبعد عن الموصل (أما في الوق      ، ) كیلومتراً غربا
ً بالحدود العراقیة ـ السوریة و  من الجنوب و الجنوب الغربيالشمال الغربي، ومن جھة الغرب وتحد حدودھا جغرافیا

فلكیاً . و)3(الشمال الشرقي قضاء تلعفرالشرق و الحدود اإلداریة لقضاء البعاج ومن الجنوب الشرقي قضاء الحضر ومن
ً ه42,4ـه41,3) شماالً وخطي طول (ه37,1-ه35,9تقع سنجار بین دائرتي عرض (  .)4() شرقا

 .مدینة سنجارخلفیة تاریخیة لالمطلب الثالث: 

توضحھ در والدویالت، وما تؤكده المصاالدول وسنجار العدید من اإلمبراطوریات وكان قد تعاقب على حكم      
آشور، من أھم مدن انت من ضمن الممتلكات اآلشوریة وغیرھا من الكتابات المسماریة ھو أن سنجار كاألثریات و

ي بعد انقراض دولة آشور فالحربیة ضد الحیثیین و غیرھم، و اتخذوا من جبلھا قاعدة ألعمالھمحیث ملكھا اآلشوریون و
لوارثون دیین تم غلبة الفرس على شعوب بالد المشرق أصبح ھؤالء ھم احلفائھم المیق.م على ید البابلیین و612سنة 

سنجار) معقالً اتخذوا من الجبل (جبل ار تحت حكمھم فاھتموا بتحصینھا ودخلت منطقة سنجلمملكة آشور فیما بعد، و
 .)5(بخاصة الرومانلمواجھة أعداءھم و

نھا سنجار كانت في أیام الخلیفة الراشد ممن ضم الجزیرة والفتح اإلسالمي إلقلیتتفق المصادر التاریخیة على أن      
أصبحت  م و على ید القائد عیاض بن غنم قائد الجیوش اإلسالمیة،639ھـ / 18عمر بن عمر بن الخطاب(رض) سنة 
ً وتخضع لوالیتھا منذ فتحھا، وسنجار ضمن والیة الجزیرة إداری اإلداریة طیلة العھدین ضلت على تلك التبعیة ا

استمرت الحالة عند زوال دولة بني أمیة و قیام دولة بني عباس، حیث لم یجر أي تغییر یذكر في اشدي واألموي والر
 .)6(إدارتھا

من الرابع الھجري والعقیلیین في القرن الثالث وت ھذه المدینة الكثیر من الدول والحكام من أمثال الحمدانیین وحكم     
 .)7(م1229ھـ / 627م و استمرت حكمھم لسنجار الى سنة 1127ھـ / 521ثم حكم االتابكة في سنة 

ومتھم فأصبحت جزءاً من م و ألحقوھا لحك1238ـ  1220ھـ /736 -617لما استلمت األیوبیین مدینة سنجارو     
حلب التي أسھمت في صد الغزوات الصلیبیة عن حیث كانت أختا إلمارتي الموصل و من المدن المھمةدولتھم، و

 .)9(م1261ھـ / 660من ثم حكم الممالیك و استمرت حكمھم لسنجار إلى سنة ، و)8(المنطقة 

، م)1261ھـ / 660بعد سقوط بغداد بید المغول سقطت ھي أیضاً مع الموصل على ید قائدھا (ھوالكو) في سنة (و     
ً كما حدث لسائر تدھورت زراعتھا و تناقص سكانھا ولة االیلخانیة، فساءت أحوالھا وأصبحت جزءاً من الدو تدریجیا

																																																													
 .262، ص3معجم ...، ج؛ یاقوت الحموي، 190ابن حوقل، صورة ...، ص (1)
 .65الخلف، محاضرات في جغرافیة ، ص (2)
حاج ھاشم، (اربیل ، ، مطبعة الم 1958ـ  1921لملكي الریكاني، محمود شیخ سین حسو، سنجار في العھد ا (3)

 .19ص)،2012
 .19)، ص2005االعرجي، أحمد علي حسن، موقع سنجار، مجلة الھدایة،  (سنجار ، آب  (4)

؛ سنجاري، خدر، سنجار أسم و 4/5/1999)، في 923ستم، مختصر تاریخ سنجار، جریدة خةبات، العدد (سنجاري، ر(5) 
 .117)، ص2001)، (دھوك ، 15تاریخ، مجلة اللش، العدد (

 .34الھسنیاني، سنجار دراسة ...، ص (6)
 .117ـ116؛ سنجاري، سنجار أسم و ...، ص263الحسني، تار العراق ...، ص(7) 

م، تقدیم و مراجعة: عبدالفتاح علي یحیى البوتاني، 1958 -1921كر خضر مراد، سنجار خالل الھعد الملكي بازو، ش )8(
 .31)، ص2012مطبعة جامعة دھوك، (دھوك ، 

 .92 -88الھسنیاني، سنجار دراسة ...، ص(9)
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م) على ید الشیخ حسن الجالئري فأصبحت سنجار تابعة 1335ھـ / 736. وبعد زوال الدولة االیلخانیة ()1(مدن العراقیة
، وبعد زوال الحكم )2(م)1393ھـ / 705للدولة الجالئریة حتى ظھور تیمورلنك، حیث وصلت ھجماتھ إلى سنجار (

م)، و اآلق 1472ـ  1411خلت سنجار تحت حكم الدولتین التركمانیتین القره قوینلو(م)، د1411الجالئري في العراق (
 .)3(م)1508ـ  1472قوینلو (

م) مدینة الموصل بعد أن أعلن حاكم المدینة 1524ـ  1501م) احتل الشاه إسماعیل الصفوي (1508في سنة (و     
صفوي منطقة الجزیرة الفراتیة منطقة واحدة تخضع عمر بك اآلق قوینلوي والءه للشاه وقد عد الشاه إسماعیل ال

م) إثر 1516للموصل، واستمرت سنجار تحت االحتالل الصفوي إلى أن دخلت في الدائرة العثمانیة أواخر سنة (
 .    )4(معركة (قرة غین دده)

 :الحیاة االجتماعیة والثقافیة لمدینة سنجارالمبحث الثاني. 

ً من حیث التركیب الدیني والقومي كانت سنجار من أكسر مناطق      ، فقد عاش فیھا قومیات )5(والیة الموصل تنوعا
، فضالً عن دیانات كثیرة منھا الدیانة األیزیدیة )6(عدة منھا الكرد والعرب، وأقلیات قومیة أخرى مثل التركمان واألرمن

 .)7(عن الدیانة المسحیة واإلسالمیة ودیانات أخرى سماویة مثل اإلسالم والمسیحیة والیھودیة وھناك مذاھب تفرعت

ومما یالحظ بالنسبة لتعداد السكان في قضاء سنجار أنھ یفتقر إلى البیانات التفصیلیة عن متغیراتھ الدیموغرافیة،      
حیث كانت في مجملھا عبارة عن تقدیرات أو تخمینات جرت في سنوات متفرقة من لدن الدولة العثمانیة أو وردت في 

 .)8(وظفي الحكومة البریطانیة الذین توجدوا في العراق خالل القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرینتقاریر م

أوردت سالنامات والیة الموصل العثمانیة بعض اإلحصائیات التقدیریة عن سكان قضاء سنجار، حیث تركزت      
م بأن أعداد 1894ھـ / 1312ة الموصل لسنة على التنوع الدیني فقط، وتشمل الذكور فقط، فقد ورد في سالنامة والی

، اما سالنامة والیة )9() من المسیحیین الكاثولیك4)أیزیدي و(2352)مسلم و(4271الذكور في قضاء سنجار بلغ (
) 16) من اإلناث المسلمات، و(2829)من المسلمین الذكور و(4767م فقد أحصت (1912ھـ / 1330الموصل لسنة 

ً عن األیزیدیین إال انھا أوضحت بان من السریان الكاثولیك ا لذكور، ویھودي (موسوي) واحد فقط، وال تذكر شیئا
. وھذه األرقام ال تستند إلى إحصاءات دقیقة )10(اإلحصاءات ما تزال غیر شاملة لكثیر من السكان، السیما أفراد العشائر

 الحكومیة فقط.  شاملة بل مجرد تخمینات تقدیریة، أو انھا تقتصر على المسجلین في سجالت

 .( القومي)التنوع العرقي  المطلب االول:

 الكرد .1

																																																													
 .119)، ص1953م الربیعین، (موصل ، ، مطبعة ا2الصوفي، احمد، خطط الموصل،ج (1)
 .208ص)، 1923، (بیروت ، 1ثماني، ط، حسن، مدینة سنجار من الفتح العربي اإلسالمي حتى الفتح العشمیساني(2)

 . 9المولى، سنجار في العھد ... ، ص (3) 
، مطبعة النجاح، 1البدلیسي، شرفخان، الشرفنامة في تاریخ الدول واإلمارات الكردیة،ت: مال جمیل بندي روزبیاني، ج(4) 

 .157)، ص1953(بغداد،
)، 1992) جلیل، جلیلي وآخرون، الحركة الكردیة في العصر الحدیث، ترجمة: عبدي حاجي، دار الرازي، (بیروت ، (5
 .13ص
 .140، الریكاني ، سنجار ...، ص142) كوران، الكرد في محافظة الموصل ...، ص(6
عشر ـ دراسة في أوضاعھا االقتصادیة  مزیري، شعبان، والیة الموصل في النصف الثاني من القرن التاسع) المزیري، ال(7

 .11، ص ).2006، دار جیا للطباعة والنشر، (بغداد ، 2م، ط1900ـ  1850واالجتماعیة 
 .28)، ص1998محمد، خلیل إسماعیل، اقلیم كردستان العراق ـ دراسة في التكوین القومي للسكان ـ، (اربیل ،  (8)
 .193ھـ ، ص1312موصل والیتي سالنامھ سي،  (9)

 .331ـ  330ھـ ، ص1330موصل والیتي سالنامھ سي،  (10)
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شكلت الكرد المسلمون أغلبیة السكان داخل مركز القضاء وبمحالتھ الخمسة محلة السراي، ومحلة برسھي، ومحلة       
ھبین، أولھما السنة ، وكان الكرد المسلمون في سنجار منقسمین إلى مذ بربروش، ومحلة البرج، ومحلة كالھي (القلعة)

 .)1(على المذھب الشافعي شكلوا الغالبیة، والثاني ھم الشیعة الذین شكلوا األقلیة

ً من ھذه العشائر:       وكان یعیش في مركز قضاء سنجار وأطرافھا عدد من العشائر الكردیة المسلمة نذكر بعضا
وأفراد ھذه العشیرة خلیط من من العرب عشیرة خشولي، وعشیرة خضر خلف، وعشیرة كیجالن، وعشیرة بابوات، 

والكرد وكانوا على المذھب الشعي، وعشیرة بشكان و سرحوكیة و شیخلري وآلحسكي و آل عیسو وآل شیخو و آل 
 . )2(حمزة و الكركریة

ة من ، فھم طائف)3(أما فیما یتعلق بالكرد األیزیدیین فیعتبرون أحد أھم العناصر السكانیة في قضاء سنجار عامة     
، والتي كانت تتجمع في أطراف سنجار، مع وجود أعداد قلیلة منھم في )4(الطوائف المعترف بھا في الدولة العثمانیة

المركز وذلك بحكم ممارسة مھنتھم الزراعیة والرعویة. ولكن من الصعب تحدید وتقدیر تعدادھم في عموم منطقة 
وتقدیرات مختلفة، حیث أصبح تعدادھم حسب سالنامة والیة  سنجار، على الرغم من أن تعدادھم في سنجارورد بصیغ

 .)5() أیزیدي من الذكور2352م (1894ھـ / 1312الموصل لسنة 

والبد من اإلشارة إلى وجود عدد العشائر الكرد األیزیدیة الموجودة في عموم قضاء سنجار وكما اآلتي: عشیرة      
كز قضاء سنجار، وكانت من أقوى عشائر المنطقة، إذ كانت العشائر الھبابات التي كان یقطن أغلبیة أفرادھا في مر

، أما العشائر األیزیدیة التي تقطن خارج مركز قضاء )6(األخرى وبضمنھا المسلمة تؤدي الضرائب إلى ھذه العشیرة
راء الجفریة، سنجار فھي: المھركان، ماال خالتي (بیت خالد)، سموقة، ھسكان، القیران، آل دخي، جلكا، جیلكان، الفق

الحلیقیة، المندكان، الرشكان، الدنادیة، الشرقیان، وكان البعض من ھذه العشائر تتكون من المسلمین واألیزیدیین معاً 
 .)7(ومنھا الھسكان

 العرب .2

، وإلى جانب )8(العشائر العربیة كانت تستوطن قضاء سنجار منذ القدم ومنھا على سبیل المثال عشیرة الخواتنة      
عشائر عربیة أخرى ھاجرت من الشبھ الجزیرة العربیة وبالد الشام واستقرت في قضاء سنجار بعد أن الفتھا المكان 

م)، حتى قبل 1918ـ 1850، فقد شھدت السنوات مابین ( )9(المناسب لالستقرار، نظراً لخصوبة أراضیھا و وفرة میاھھا
. ولعل من أبرز ھذه العشائر )10(منطقة الجزیرة وأطراف سنجار ھذا التاریخ حركة واسعة لتوطین العشائر العربیة في

كانت عشائر شمر الجربا والتي أخرجھا الوھابیون من موطنھا في نجد إلى جنوب العراق، ومنھا توسعوا إلى الجزیرة 
ر، . وكذلك عشیرة الجبو)11(م1803الفراتیة، ومن ثم أحكموا سیطرتھم على المنطقة وبضمنھا منطقة سنجار سنة 

وكانت واحدة من العشائر التي ھاجرت من بالد الشام إلى العراق في أواخر القرن الثامن عشر، واستقر قسم منھا 
																																																													

 .194ھـ ، ص1330؛ موصل والیتي سالنامھ سي، 279، 276ھـ ، ص1312موصل والیتي سالنامھ سي،  (1)
 .142،148الریكاني، سنجار ...، ص (2)

 .143المصدر نفسھ، ص(3) 
رق كردستان، ترجمة جرجیس فتح هللا، مطبعة الزمان، (بغداد ویكرام، دبلیو. أي وادكار. تي. أي، مھد البشریة الحیاة في ش(4) 

 ؛ الدوسكي، بھدینان ...، ص4419، ص6؛ سامي، قاموس األعالم ...، ج80)، ص1971، 
 .293ھـ ، ص1312موصل والیتي سالنامھ سي، (5) 
ة ـ ، تقدیم: خلیل یخیسة تارعبدالرحمن، بشیر سعید، بھدینان وعشائرھا ـ درا؛ 228ـ  224الدملوجي، الیزیدیة ...، ص(6) 

 .518ص)، 2006علي مراد و رزق عبدالمنعم شعث، مطبعة خاني، (دھوك ، 
 .144الریكاني، سنجار ...، ص (7)
 .145؛ الریكاني، سنجار ...، ص41الدملوجي، الیزیدیة ...، ص (8)
 .145محمد، اقلیم كردستان ...، ص (9)

 .12المزیري، والیة الموصل ...، ص (10)
 .127)، ص1947، مطبعة المعارف، (بغداد ، 1العزاوي، عباس، عشائر العراق، ج ؛(11)
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، كما استقر قسم من عشیرة الظفیر في أطراف سنجار والمتمثل بـ(ألبو فرج)، )1(المتمثلة بـ(ألبوحمادة) في سنجار
ر، فضالً عن عدد من العشائر العربیة األخرى التي ھاجرت وكانوا قد قدموا من نجد في أوائل القرن التاسع عش

واستوطنت في أطراف سنجار ومنھا، عشیرة العكیدات، والجغایفة (ألبو عجاج)، وعشیرة طي التي توجھت بعد 
 .  )2(م إلى غرب سنجار1803اصطدامھا بعشائر شمر الجربا سنة 

تواجد كبیر في قضاء سنجار، وذلك للمتاجرة أو امتالك وتأجیر فضالً عن أن العدید من األسر الموصلیة أصبح لھا      
البساتین الزراعیة المنتجة فیھا، فكانوا یجوبون القرى و األریاف المحیطة بسنجار لشراء األغنام ومنتجاتھا من السمن 

د ھاجروا و األصواف و الجلود، وألجل الحفاظ على مصالحھم وتأمین اتصاالتھم التجاریة مع أھالي سنجار، فق
واستقروا مع أسرھم ھناك وذلك منذ مطلع قرن العشرین ولعل من أبرز األسر الموصلیة في سنجار، كانت آل صائغ و 

 .)3(یعد أبنائھا من العرب الموصلیین، وآل قداوي في سنجار، وآل حساوي، وآل 

 . التركمان3

ھـ، حیث استقدم عبیدهللا بن زیاد 54اقیة الى سنة لألراضي العر طان التركمانیرجع تاریخ المرحلة األولى الستی     
وفي عھد البویھیین تعددت موجاتھم باتجاه العراق، فقد جاءوا من بالد خراسان ومن  )4(ألفي من الترك أسكنھم البصرة

األماكن األخرى الواقعة في الجھات الشمالیة الشرقیة من فارس وسكنوا في سامراء و تكریت و الموصل وكركوك 
، وجاء قسم من األتراك في عھد السلطان طغرل بك السلجوقي الذي جاء بقواتھ إلنقاذ الخلیفة )5(بیل وشھرزوروار

 .)6(القائم بأمر هللا العباسي والقضاء على السلطة البویھیة

لطان مراد ان كلمة التركمان المستعملة في العراق كانت و مازالت تطلق على تلك المجامیع البشریة التي سكنھا الس     
الربع في المنطقة الممتدة من ناحیة تلعفر و قرى أخرى في الشمال الغربي من مدینة الموصل وتسیر باتجاه مدینة 
اربیل ، وقریة آلتون كوبري وقرى طوزخورماتو، تازة خورماتو، وداقوق، وكفري، قره تبة، و في بلدة كركوك،و 

 .)7(عباس، قزانیة،و مندلي، وبدرةقزلباط،و جلوال، و خانقین، و المنصوریة، ودلي 

، و وصفتھم سالنامة )8(وكان سكان ناحیة تلعفر من التركمان حصراً، وھم یتحدثون لھجة تركیة قریبة بالجغتائیة     
ً أصحاء الجسم ومجتھدین وجسورین إال ان في طبعھم خشونة 1912ھـ / 1330والیة الموصل لسنة  م بأنھم عموما

 .)9(نوعاً ما

 ك. الشب4

الشبك أقوام جاءت من األجزاء الجنوبیة من بالد فارس وسكنت القرى الشمالیة القریبة من بلدة الموصل إال إن عدد      
، أما لغتھم مزیج من اللغة الكردیة و والفارسیة و قلیل )10(أفرادھا كان قلیالً مقارنة باألقوام األخرى الساكنة في سنجار

																																																													
 .145الریكاني، سنجار ...، ص (1)
 .145المصدر نفسھ، ص (2)
 .146الریكاني، سنجار ...، ص (3)
 .15ـ13)، ص2003الھرمزي، أرشد، التركمان والوطن العراقي، مؤسسة وقف كركوك، (اسطنبول ،  (4)
 .15)، ص1973مطبعة الجمھوریة، (بغداد،  ،داللطیف بندر، التركمان في عراق الثورة أوغلو، عب (5)
 .15المزیري، والیة الموصل ...، ص (6)
 .47، 44)، ص1961رف، (بغداد ، ، مطبعة المعا1الضابط، شاكر صابر، موجز تاریخ التركمان في العراق، ج (7)
ین كانوا یخضعون لحكم تیمورلنك، وقد تأثر الجغتائیون المتأخرون بالترك أطلقت تسمیة جغتائي أو جغتاي على البدو الذ (8)

الذین قدموا الى بالد ماوراء النھر وصارت اللغة التركیة لغة البالط والمجتمع، أنظر: العاني، نوري عبدالحمید، العراق في 
 .20)، ص1986اد ، (بغددار الشؤون الثقافیة العامة، م، 1411ـ 1337ھـ / 814ـ 738العھد الجالئري 

 .61؛ بوتاني، سنجار في سالنامات ...، ص225ـ 224ھـ، ص1330موصل والیتي سالنامھ سي،  (9)
؛ النجار، اإلدارة العثمانیة ...، 55)، ص1923، مطبعة السلفیة، (مصر ، 1الصائغ، القس سلیمان، تاریخ الموصل، ج(10) 

 .27ص
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. وال یوجد )2(وھم من الغالةخص أصولھم فھم كرد ، ویدینون بالدین اإلسالمي . فیما ی)1(من التركیة والعربیة
م كان یقدر عددھم 1890إحصاءات تبین فیھا عدد سكان الشبك في قضاء سنجار، ولكن في عموم والیة الموصل سنة 

 .)3()12200بنحو (

  :التنوع الدیني المطلب الثاني .

 . الیھود1

راق إلى زمن بعید، وھم بقایا الیھود الذین أسرھم الملك شلمنصر في القرن الثامن قبل یعود سكن الیھود في الع     
كان أولئك الیھود في و .)4(المیالد. وأن أعداد الیھود قد ازدادت بسبب ھجرتھم من فلسطین ھرباً من الغزوات الصلیبیة

ن على طقوسھم وشعائرھم الدینیة، وكانوا تلك الحقبة یتكلمون اللغة الكردیة و كلمات قلیلة من العبرانیة ویحافظو
منتشرین في والیة الموصل ومن ضمنھا منطقة سنجار، وعلى الرغم من قلة عددھم مقارنة مع األكراد فأن طبائع 
الیھود تشبھ طبائع األكراد وفیما كان قسم منھم یمارس الزراعة و تربیة الحیوانات. وكان قسم آخر منھم یمارس 

. ومن طبائعھم )5(ن والحرف الشعبیة كالحیاكة، حیث أن معظم المالبس الكردیة كانت من صنعھمالصیاغة وبعض المھ
، أما فیما یخص مرجعھم الدیني فكان لھم مرجع )6(انھم كانوا یحملون السالح على غرار ماكان یفعلھ سكان المنطقة

 )7(دیني في بغداد والموصل

 . المسیحیین2

إلى ثالثة مذاھب أساسیة ھم، األرمن الكاثولیك، والسریان الكاثولیك، والسریان  ینقسم المسیحیون في سنجار     
وسكن النصارى في منطقة سنجار منذ القدم، ممن كانوا من بقایا سكان العراق القدماء من اآلرامیین .)8(األرثوذكس

المختلطون باألجانب عن سیحیون ،ویقول (نیبور) (( كان الم)9(والنساطرة، وھناك من یزعم بأنھم من بقایا اآلشوریین
 .)10(طریق التعامل التجاري یتكلمون الكردیة والتركیة والعربیة))

وكان المسیحیون في سنجار معظمھم من الذین لجأوا جبل سنجار من جھات مختلفة من الدولة العثمانیة، والسیما      
-1914طرتھم ظروف الحرب العالمیة األولى من وان وارضروم وماردین والشدادیة، وھؤالء ھم من األرمن، وقد اض

م إلى الھجرة من دیارھم وااللتجاء إلى سنجار. واستقبلھم األیزیدیون في سنجار. وقدر عدد الالجئین األرمن 1918
 .)11() الجئ400قرابة (

ح، وقسم آخر وبعد أن استقروا األرمن في سنجار بدءوا یعملون في بساتین سنجار بعد ان ناصفوا أصحابھا بالرب     
منھم كانوا یجوبون القرى ویبدلون السكر والعشب و الفضة و الذھب واالبر والعلك بالقمح والشعیر والعدس، وعندما 

																																																													
  .89)، ص1954د ، ، عقائدھم، عاداتھم ـ ، مطبعة المعارف،( بغداـ أصلھم، لغتھم الشبك الصراف، أحمد حامد،(1) 
 .28، ص1986مینورسكي، ف.ف، الشبك، دائرة المعارف اإلسالمیة ، دار الشعب، (2) 
  .55، ص1الصائغ، تاریخ الموصل ...، ج (3)
 .127)، ص2002(اربیل ،  السندي، بدرخان، المجتمع الكردي في المنظور االستشراقي، دار آراس للطباعة والنشر، (4)

 .76)، ل2000، جابخانةى وةزارةتي رةوشةنبیري، (ھةولیَر ، 1باوةر ،احمد، جولةكةكاني كوردستان، ض(5) 
 .28الدملوجي، إمارة بھدینان ...، ص (6)

الخنساء ،مطبعة شركة 1العزاوي، عباس، اربل في مختلف العصور ـ اللواء والمدینة، تحقیق: محمد علي القرةداغي، ط(7) 
 .111)، ص2001للطباعة والنشر، (بغداد ، 

	.148الریكاني، سنجار ..، ص(8)	
	.128)، ص1974أمین آغا،عبدهللا، بلدة أسكي موصل تاریخھا و آثارھا، مطبعة الجمھوریة، (الموصل ، (9)

	.264نیبور، رحلة نیبور ...، ص(10)	
	.186احمد، والیة الموصل ...، ص(11)	
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م ذھب عدد من األرمن إلى بغداد وتحدیداً الماردینیین وبعضھم آثروا البقاء في 1917احتلت القوات البریطانیة بغداد 
 .)1(سنجار

 :سنجار الحیاة االجتماعیة في أنماطالمطلب الثالث . 

، أنصاف الرحل (نصف الرحالة) ، والرحل ،ینقسم سكان قضاء سنجار على ثالثة أنماط من الناحیة االجتماعیة ھي     
 )2(المستقرون (الحضر) و

 الحیاة العشائریة و المسكن .1

السكنى في األرض معینة وتخضع إلى  عرفت العشیرة الكردیة بأنھا مجموعة من األفخاذ ترتبط ببعضھا عن طریق     
، فان الرابطة األساسیة التي تربط بینھم ھي رابطة المكان الذي یسكنھا أفرادھا و األرض التي یتخذونھا )3(رئاسة معینة

، فھي على غیر حال القبیلة العربیة التي تربطھا القرابة )4(للزراعة ولتربیة المواشي، أكثر من أن تكون رابطة النسب
، واعتادت األسرة تتخذ لھا رئیساً یقوم بإدارة شؤونھا والدفاع عن حقوقھا، وھكذا )5(نسب وتجمع أفرادھا رابطة الدموال

ً لھا، وكان الجمیع یتبعون زعیم العشیرة الذي یسمونھ (آغا) عند األكراد أو(شیخ) عند العرب  تتخذ كل عشیرة زعیما
حسب مقدرتھ و كفاءتھ، حیث أن الزعامة بمرور الزمن وراثیة في  ویقوم ھو بدوره بتنظیم شؤونھا وتقریر مصیرھا

 .)6(أسرتھ

كانت تتألف العشیرة الكردیة من طبقتین ھما طبقة المقاتلین المتمثلة برؤساء العشیرة (اآلغا) وأصحاب األراضي ممن 
(الرعیة) وتسمى باللغة الكردیة ، أما الطبقة الثانیة فھم كافة أفراد العشیرة وھم المزارعون )7(ال یزرعونھا بأیدیھم

 .)8((كرمانج) أي الطبقة الكادحة المعدمة

كان لرئیس العشیرة في سنجار مكانة مرموقة بین أفراد عشیرتھ ویعد المرجع الرئیسي لھم فإلیھ یرجعون في      
حالة وفاتھ تنتقل مشاكلھم الحیاتیة ویلتزمون بأوامره، ومنصب رئیس العشیرة وراثي محصور في أسرة معینة، وفي 

الرئاسة إلى أكبر أبنائھ، وفي حالة عدم وجود أبناء تنتقل إلى شقیقھ أو أحد أقاربھ المقربین، وكما ان قوة اآلغا ترجع في 
 .)9(كثیر من األحیان إلى عدد أتباعھ

نھ یمتاز بالقوة ومن أھم صفات رئیس العشیرة، فضالً عن المزایا والمؤھالت التي یفرضھا العامل الجغرافي، ا     
، والقوة الجسمانیة، والشخصیة القویة المؤثرة، والجرأة وان یملك ثروة وأراضي وحیوانات، )10(والشجاعة الحربیة
ً وان یقدم الوالئم ألبناء عشیرتھ ولضیوفھ )11(والتدین والذكاء . ومن صفاتھ األخرى، انھ یجب أن یكون كریماً، سخیا

																																																													
	.60ي العھد ...، صالمولى، سنجار ف (1)
 .50ـ45؛ السندي، المجتمع الكردي ...، 271الدوسكي، بھدینان ...، ص) (2

)، 1960)، جامعة بغداد، (بغداد ،شباط 2خصباك، شاكر، ممیزات الحیاة القبلیة الكردیة، مجلة كلیة اآلداب،العدد ( (3)
 . 126ص
ركة اإلصالح في الدولة العثمانیة وتأثیرھا في العراق حالقیسي، عبدالوھاب عباس، ؛ 284خصباك، األكراد ...، ص (4)

 .137)، ص1971)، (بغداد ، كانون الثاني 3م، مجلة اآلداب، العدد (1877ـ  1839
 .156یرات االجتماعیة ...، صالعطیة، المرأة والتغ (5)

 .259؛ الدوسكي، بھدینان ...، ص148المائي، األكراد في بھدینان ...، ص(6) 
 .68، والیة الموصل ...، صالمزیري(7) 
 .137، القیسي، حركة اإلصالح ...،ص34مینورسكي، األكراد مالحظات وانطباعات ...، ص(8) 
ـ 64)، ص1984(بغداد ، ، مطبعة الحوادث،2ل مظھر احمد، طشامیلوف،أ.، حول مسألة اإلقطاع بین الكرد، ترجمة: كما (9) 
66. 

 .69المزیري، والیة الموصل ...، ص (10)
 .138، القیسي، حركة اإلصالح ...، ص13خصباك، ممیزات الحیاة القبلیة ...، ص (11)
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ً للجمیعوالغرباء في مضیفھ الذي یجب ان  . وكان قسم من البیت یستعمل الستقبال الضیوف أو )1(یكون مفتوحا
لضیافتھم، كما كان یجتمع فیھ أھالي القریة أو العشیرة للتباحث في أمور تخص حیاتھم الیومیة أو عن الحوادث التي 

لك: ((كلما كانت ) بصدد ذLeach. ویقول لیج ()2(وقعت أو عن الزراعة وفیھ كانوا یسامرون لیالً بسر القصص
ضیافة اآلغا أعظم كلما ازدادت تقدیر أصحابھ لھ، ولھذا األمر أھمیة بالغة تصل إلى درجة تغطي فیھا مكانة التي 

 .)3(یكتبھا المرء نتیجة كرمھ على وضاعة أصلھ))

ظیفھ النھ مكان وكان للمضیف شباك أو أكثر وباب خاص بھ، وكان غیر مسموح للنساء الدخول إلیھ إال في حالة تن     
مخصص للرجال. وكان سكان العشائر في سنجار یلتقون في المضیف لیالً إذ كانوا یناقشون فیھ مختلف المشاكل و 

 .)4(المسائل المتعلقة بالمجتمع، كما كانت ھذه المضائف تأوي المضطرین للمبیت فیھا

یأمر بالرحیل والبحث عن المراعي والكأل والماء وشیخ العشیرة عند العشائر العربیة كان یتحمل مسؤولیة عشیرتھ و    
، )6(، ویقول الرحالة (راؤولف) عن شیخ العربي بأنھ (صاحب عھد یحافظ علیھ وال یخالفھ))5(والنزول في المراعي

وفي حالة حصول العشیرة على غنائم في حروبھا وغزواتھا للعشائر األخرى كان الشیخ العربي یأخذ حصتھ التي تكون 
، وفي حالة حدوث مصیبة أو )7(صة ویوزع الباقي على أبناء عشیرتھ الذین اشتركوا معھ في الحروب والغزوأكبر ح

خسارة في القبیلة كان الشیخ یأمر كل فرد من أفراد العشیرة بدفع شيء من أموالھ حتى ال یشعر احد بالخسارة ویتحمل 
 .)8(ھو القسم األكبر من الخسارة

لشیخ أن یتزوج بأكثر من زوجة ألسباب سیاسیة، بھدف تكوین عالقات متینة بین العشائر وكان یحق لآلغا أو ا    
، فعلى سبیل المثال أن شیخ عشیرة شمر الجربا تزوج عدة زوجات ، أحداھن كانت من عشیرة كردیة )9(األخرى

 .)10(تسمى( الكركریة)

 الرحل (كوجر)  .2

ً عن الكأل والماءكانوا یعیشون في الخیام طوال السنة وینتق      ، )11(لون بقطعانھم من الماشیة من مكان إلى آخر بحثا
وكانت تنقالتھم تتم موسمیاً، كما اعتمدت حیاتھم على كمیة األمطار الساقطة، فإذا سقطت بكمیات كثیرة نما العشب 

																																																													
 .151)، ص1919الكرملي، األب انستاس، خالصة تاریخ العراق، دار الوراق للنشر،(البصرة ،  (1)
...، ؛ خصباك، األكراد 11)،ص2000الحمداني، قحطان أحمد سلیمان، المضیف عند العشائر العراقیة، (بغداد ،  (2)
 .418ص
 ؛418خصباك، األكراد ...، ص (3)

Leach, E. R, Social and economic organization of Rawunduzkurds, London School of Economics, 
(London , 1940), p.28 .                                                                                                                          

      
 .69المزیري، والیة الموصل...، (4) 
 .288ـ 287، ص5الوردي، علي، لمحات اجتماعیة ...، ج(5) 
راؤولف، لیونھارت، رحلة المشرق إلى العراق وسوریا ولبنان وفلسطین، ترجمة وتعلیق: سلین طھ التكریتي، دار الحریة (6) 

 .198)، ص1978للطباعة، (بغداد ، 
)، 1991، دار الكتب للطباعة والنشر، (الموصل ، 1916ـ  1516الجمیل، سیار كوكب علي، تكوین العرب الحدیث (7) 
)، 2007؛ العالف، ابراھیم خلیل، تاریخ الموصل الحدیث ـ دراسات ومقاالت ـ، مكتبة الجیل العربي، (الموصل ،366ص
 .11ص
 .163الكرملي، خالصة تاریخ العراق ...، ص(8)
 .70؛ المزیري، والیة الموصل ...، 163الكرملي، خالصة تاریخ العراق ...، ص )(9

 .132القیسي، حركة اإلصالح ...، ص (10)
 .133؛ القیسي، حركة اإلصالح ...، ص35الحسني ، تاریخ العراق ...، ص(11) 
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قلیلة أو حدث  وكان الموسم فیما یخص الرحل (كوجر) موسم خیر و رخاء، على عكس ما إذا سقطت األمطار بكمیات
 .)1(انحباس

،فقد أشار رجل )2(م إلى أن قسم من سكان سنجار من الرحل1912ھـ / 1330أشارت سالنامة والیة الموصل لسنة      
بریطاني قبل الحرب العالمیة األولى وھو (أي ـ جي ـ ار) في مالحظاتھ عن العشائر الكردیة الى عشیرة الدنان 

تتكون من حوالي ألف أسرة ورئیسھا أسمھ عبدي وتنزل سنوات البرد أطراف بحیرة  (الدنادي) في سنجار وقال أنھا
، ویشیر الدبلوماسي )3(وان، وقسم من ھذه العشیرة بأكملھ من الرحل وقسم أخر مستقر وقسم ثالث نصف الرحالة

ن تلعفر و مدینة من األیزیدیین الرحل بی )أسرة300البریطاني مارك سایكس إلى أن عشیرة (مندكان) تتكون من (
ً من المندكان ھم مسلمون ال یتصاھرون مع األیزیدیین ولھم عالقات طیبة في كل قضایاالعمل  سنجار وان أعداداً معینا

 .)4(مع رفاقھم األیزیدیین في العشیرة

  أنصاف الرحل ( نصف الرحالة). 3

ن الزراعة، ویقضون فصل الشتاء في بیوتھم، أما تسكن ھذه القبائل في بیوت مبنیة من الطین واللبن، وكانوا یزاولو     
في الصیف فكانوا ینقسمون إلى قسمین، قسم منھم یبقى في البیوت لحین حصاد مزارعھم المزروعة بالحنطة والشعیر 

، أما الباقون فكانوا یرحلون مع أغنامھم باتجاه المروج والمراعي الغنیة الواقعة في قمم الجبال أو في )5(والحبوب
 .)6(وتكون عملیة سیر القوافل بشكل عام منتظمة و تسیر إلى مناطق معلومة بحراسة المسلحین من الرعاة رتفعات،الم

  المستقرون (الحضر). 4

تشیر بعض الدراسات إلى أن المستقرون (الحضر) تنقسم إلى قسمین، القسم األول سكان القرى الذین كانوا      
، حیث كانت تعیش في بیوت ثابتة ولھا أراضي زراعیة خصبة فیمارسون الزراعة )7(یعیشون في حالة استقرار دائمیة

لالستھالك الشخصي، والقسم الثاني سكان المدینة كانوا یمارسون بعض المھن أو الحرف الصناعیة  ویربون الحیوانات
لذلك فإن أسلوب حیاة ، )8(ویحترفون األعمال التجاریة والزراعة فیما كان قسم منھم یعمل في الوظائف الحكومیة

الحضر واقتصادھا یختلفان بشكل عام عن اقتصاد و حیاة الرحل و نصف الرحل، ویمكن أن نشیر إلى أن طبیعة الحیاة 
 .)9(جعلت من الرحل أقوى بأساً وأشد شكیمة في تحمل الصعاب من المستقرین

نصف الرحالة قد تحضرت تماماً وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعض العشائر من الرحل و      
ً قسم من بعض العشائر قد استقرت في مواقعھا الشتویة والقسم اآلخر في  واستوطنت محالت ثابتة، وھناك أیضا

																																																													
 .65المزیري، والیة الموصل ...، ص(1) 
 .224ھـ ، ص1330موصل والیتي سالنامھ سي، (2) 

E.J.R,Notes on Kurdish Tribes, Government press,(Baghdad , 1919), p.5.                                     
 (3) 
سایكس، مارك، القبائل الكردیة في اإلمبراطوریة العثمانیة، ترجمة: خلیل علي مراد، تقدیم ومراجعة و تعلق: عبدالفتاح  (4)

 .125)، ص2007النشر، (دمشق ، علي بوتاني، دار الزمان للطباعة و
 .33مینورسكي، األكراد مالحظات وانطباعات ...، ص(5) 
 .275الدوسكي، بھدینان ...، ص (6) 
)، ل 2000، ضاب وئوفیسیَتى دةزطاى سةردةم، (سلیَماني ، 3سلیَماني شارة طةشاوةكةم، بةرطي بابان، جمال وأخرون، (7) 
 ؛. 275
 .35صالحسني، تاریخ العراق...،  (8)
)، دار الثقافة والنشر 4،  3خصباك، شاكر، الزراعة الال عشائریون في كوردستان، مجلة شمس كوردستان، العدد( (9)

 .10ـ 8)، ص1971الكردیة، (بغداد ، آب وأیلول 
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، وتتحكم بحالة االستقرار أو ممارسة الرعي و التنقل من مكان إلى آخر، الظروف )1(المناطق الصیفیة من رحالتھا
 . )2(لمناخ واألمطار وغیره، أكثر من أي شيء آخرالطبیعیة كالجبل و السھل و ا

 :في سنجار العادات والتقالید االجتماعیةبعض المطلب الرابع . 

 شؤون العائلة. 1

تعتبر األسرة اللبنة األساسیة للمجتمع في سنجار، وھي أشبھ ما تكون بمؤسسة اجتماعیة قائدھا الزوج و الزوجة إذ      
، والفرد ال یعتد )4(، وتعتبر األسرة أصل العشیرة أو القریة أو المدینة)3(اعیة مقدسةانھما مرتبطان برابطة اجتم

ً بطوابعھا االجتماعیة و القانونیة، فكانت  بشخصیتھ بل بأسرتھ وعشیرتھ، فاألسرة ھي التي تنظم حیاة أعضائھا جمیعا
دت األسرة أن تتخذ لھا عمیداً یقوم بإدارة ھي التي تطالب بحقوقھم تتأثر حین یموتون، وتفرح لھم حین یتزوجون و اعتا

 .)5(شؤونھا والدفاع عن حقوقھا

ترك العامل االقتصادي آثاراً واضحة على العالقات داخل األسرة ومنھا ان لألب السلطة الوحیدة على أعضائھا،      
اقتصاد األسرة، وشجع حیث إنھ یحرث األرض ویزرعھا و یرعى الحیوانات ویحرسھا مما یجعلھ المسیطر األول على 

ھذا العامل أیضاً على قیام األسرة الواسعة التي تشمل األب و األم وأبنائھم وأحفادھم، حیث تعیش األسرة في بیت واحد 
، فإذا لم تستطع الزوجة أنجاب أطفال حق للرجل ان یتزوج ثانیة ألن إنجاب األطفال وزیادة عددھم )6(أو بیوت متصلة

رة ویساعد رب األسرة في الزراعة وتربیة الحیوانات، حیث ان المجتمع الزراعي الرعوي كان یرفع من شأن األس
 .)7(بحاجة إلى أیدي عاملة، وھكذا یستمر األبناء بالعمل مع آبائھم

أما فیما یخص إدارة البیت فتكون من مسؤولیة األم أو بالتعاون مع بناتھا، فھي التي كانت تقوم بالطبخ والتنظیف و      
خیاطة والغزل والنسج، فضالً عن ذلك كانت األسرة في سنجار متماسكة و مترابطة في تكوینھا، إذ یتصف الرجل ال

 .)8(بصالبتھ و المرأة بقوتھا

 . الزواج 2

كان زواج المرأة في منطقة سنجار یتم بشكل  مبكر ویرجح انھ كان بفعل العامل الدیني، حیث كان أفضل عمر للزواج 
، وفیما یخص البنات فقد جرت العادة أن تزوج البنت بعد أول حیضة، )9() سنة للفتى25ـ  20للفتاة و () سنة 17ـ  14(

والسبب یعود لحمایتھن من الوقوع في المحذورات والطیش، والزواج بین الطوائف الدینیة والعرقیة نادر جداً والسبب 
ً و مكروھاً ، أما بین الك(یعود إلى العوامل الدینیة والمذھبیة والعرقیة رد والعرب فكانت المصاھرة قلیلة، كما كان عیبا

عودة المرأة المتزوجة ذات األطفال إلى بیت أھلھا وترك بیت زوجھا مھما كان السبب، وكان أھالي منطقة سنجار 
 .)10(یتشاءمون من الزواج من األرملة إال في حالة كون األرملة غنیة وجمیلة

																																																													
 .176الدوسكي، بھدینان ... ، ص(1) 
 .289؛ سینو، األكراد األیزیدیون ...، ص18جلیل، من تاریخ اإلمارات ...، ص (2) 

؛ شریف، عبدالستار طاھر، المجتمع الكردي ـ دراسة اجتماعیة ثقافیة سیاسیة، جمعیة 259) الدوسكي، بھدینان ...، ص3(
 .9)، ص1981الثقافة الكردیة، (بغداد ، 

 .11العزاوي، عشائر العراق...، ص (4)
 .174المائي، األكراد في بھدینان ، ص (5)
 .259وسكي، بھدینان ...، ص؛ الد454خصباك، األكراد ...، ص  (6)
 .259الدوسكي، بھدینان ...، ص (7)
 .67المزیري ، والیة الموصل ...، ص (8)

 .461ـ 460خصباك، األكراد ...، ص(9) 
 .11ـ 10)، ص1975الدیوجي، سعید، تقالید الزواج في الموصل، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، (الموصل ، (10) 
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منطقة سنجار تتشابھ بین الكرد المسلمین واألیزدیین والطوائف األخرى، فالزواج في  فعادات وتقالید الزواج في     
. وبناًء على ما تقدم )1(سنجار كما ھو في غیره من المناطق الكردیة، سنة اجتماعیة لھا عاداتھا وتقالیدھا الخاصة بھا

 ثة من الزواج في سنجار ھي كاآلتي:یمكننا أن نوضع بان ھناك أنواع ثال

 الزواج التقلیدي (الشائع)ـ 

الواحدة وبین األھل وكذلك بین غیر األقارب في حالة عدم وجود فتاة  الزواج یتم بین األقارب في القريكان ھذا      
مناسبة من األقارب للتقدم لخطبتھا، وكان ھذا النوع من الزواج یتم عن طریق التفاھم والرغبة بین عائلتین لغرض 

یخص أھل المدینة فانھم كانوا یفضلون ابن البلد على األجنبي، حتى ان بعضھم كان یغالي في ھذا ، وفیما )2(المصاھرة
 .)3(فال یزوج ابنھ من محلة بعیدة عن محلتھ

  ـ زواج البدائل (امرأة مقابل امرأة)

فتاة من عائلة أخرى  كان ھذا النوع من الزواج یتم باتفاق العائلتین على أن تتقدم أحدى العوائل لتزویج ابنھا من     
مقابل أن یتزوج أختھ البن تلك العائلة التي یتزوج ابنتھا، وفي أغلب األحیان تكون أخت طالب الزواج أي ان كل واحد 

، ولم یقتصر ھذا الزواج )5(، وكانت كل أسرة تتكفل بنفقات الزواج)4( من دون دفع المھر منھم كان یتزوج أخت الثاني
بل شاع ان یعطي األب ابنتھ ألبن العائلة التي یرید ان یتزوج ابنتھا عندما تكون زوجتھ على األخوة واألخوات، 

 .)6(متوفیة

ومن أسباب اللجوء إلى ھذه الطریقة في الزواج الرغبة والضرورة الملحة إللغاء مھر العروس الذي كان یعد العائق      
البدیلة بین أبناء العم أو بین رجلین فیتزوج كل منھما أخت الرئیسي أمام الزواج، فضالً عن ذلك فانھ قد تكون المرأة 

الثاني وأكثر ما یكون ھذا في المحالت التي ھي أقرب إلى البداوة منھا إلى الحضارة، وقد تكون عند أھل المدینة 
 ً  . )7(أیضا

 ـ الزواج عن طریق الخطف (الھروب)

مین واألیزیدیین، وھو قد یحدث نتیجة حب متبادل بین فتى كان ھذا النوع من الزواج موجود في سنجار لدى المسل     
وفتاة واجتماع أسرة أحدى الطرفین وعدم موافقتھا على الزواج وھذا ما یسمى بـ (زواج النھوة) وذلك عندما یقوم أھل 

وكان ھذا  الفتاة بإجبارھا على الزواج من ابن عمھا أو شخص آخر ال تحبھ وال تریده وعادة یكون الخطف نتیجة لذلك،
الزواج یتم في حالة رفض األھل تزوج ابنتھم للشاب بسبب الفروقات االجتماعیة والطبقیة والتفاوت االقتصادي بین 

 )8(أفراد المجتمع

 المرأة شؤون. 3

ً مع المرأة، فھن       ان البحث في حالة المرأة مھم جداً لتحدید أخالق أي شعب، ویعد الكرد من أكثر الشعوب تسامحا
لسن مع الجماعة بشجاعة ودون استحیاء ویشاركن في الحوار مع الرجال، وفي الوقت نفسھ فإنھن یقمن بأعمال بیتیة یج

																																																													
  .100اعیة في سنجار ...، صشنكالي، الحیاة االجتم(1) 
 .93المزیري، والیة الموصل ...، ص (2)
 .10الدیوجي، تقالید الزواج ...، ص (3)
 .99السندي، المجتمع الكردي ..، ص (4)

 .253خصباك، شاكر، العراق الشمالي ...، ص(5) 
 .96المزیري، والیة الموصل ...، ص (6)
 .10الدیوجي، تقالید الزواج ...، ص (7)
 .28ریف، المجتمع الكردي ...، صش (8)
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، ویحملن الدواب، وینزلن األحمال، ویصعدن إلى مواقع رعي األغنام لحلبھا، كما یقمن )1(شاقة ویجلبن الماء من العین
نازلھن للتدفئة والطبخ. فضالً عن حمل األوالد على ظھورھن بجمع االحطاب والمحروقات األخرى وینقلنھا إلى م

بواسطة أحزمتھن الطویلة. ورغم ان تلك األعمال الشاقة تكسبھا القوة الجسمانیة إال انھا كانت سبباً في عدم الحفاظ على 
 .)2(جمالھن وفقدان ألنوثتھن بسرعة

والقومیة، لمعایشتھا ذات الواقع الجغرافي و ذات العالقات  ویشمل ما ذكر المرأة في سنجار بجمیع مكوناتھا الدینیة     
العشائریة وقیامھا بذات األعمال واألدوار داخل المنزل و خارجھ وتأثیر األعمال المرھقة والشاقة على صحتھا 

رض . وبطبیعة الحال ال یشمل ما ذكرناه زوجات اآلغوات وشیوخ العشائر وبناتھم، أو زوجات مالكي األ)3(وجمالھا
 .)4(ومالكي قطعان الماشیة أو غیرھن

أشار العدید من الباحثین والرحالة الذین زاروا المنطقة إلى أن للمرأة الكردیة مكانة محترمة بین المجتمع الكردي،      
ھا تعود ، أن سمة التفتح التي تتسم بھا المرأة واالھتمام والثقة العالیة ب)5(وتتمتع بالحریة في الخروج ومزاولة األعمال

. أما (خصباك) فیشیر إلى أن للمرأة الكردیة الحق في التجول ضمن القریة، وان تحیى )6(إلى عوامل تاریخیة ودینیة
الرجال من أقاربھا وجیرانھا، بل وحتى الغرباء إذا اقتضت الضرورة، ویجب أن تحسن التصرف في خارج البیت، 

ق إال للضرورة، وعلیھا القیام بواجب الضیافة للغرباء عند مثل عدم الضحك بصوت عال وعدم الذھاب إلى األسوا
غیاب الزوج، وتتبادل الزیارات وخاصة مع األقرباء، وتجتمع مع النساء عند نبع القریة حیث یغسلن المالبس واألواني 

 .)7(ویحضرن میاه الشرب ویتبادل األخبار

شؤون العائلة وتقوم بدور (ربة األسرة) في حالة غیاب  وفي حاالت عدیدة كانت المرأة في سنجار لھا القدرة على     
ً ما كانتتثبت جدارتھا. وكان للمرأة مكانة خاصة في المجتمع ومحترمة ال ینقص قدرھا عن قدر  أو وفاة زوجھا وغالبا

ارك الرجل الرجال والسیما إذا اتصفت بالعلم والعفة والتقوى، ولھا الحریة التامة داخل المنزل وھي سافرة الوجھ، وتش
في اغلب النشاطات ما عدا حمل السالح في الحرب، وھناك أمثلة على حمل السالح عند اللزوم ولكنھا لم تكن من 
الحاالت الشائعة، فضالً عن انھا كانت تشارك الرجال في أعمال الرعي والزراعة، وتقوم بنسج الجوارب والبسط 

 .)8(والسجاد وغیرھا من الحاجیات المنزلیة

ال یخفي أن المجتمع في سنجار كغیره من المجتمعات قد تعرض إلى الكثیر من الظلم واالضطھاد مما تسبب في و     
تأخیر نموه االجتماعي والثقافي وكان العبء األكبر من نصیب المرأة، یضاف إلى ذلك سیادة التقالید العشائریة 

، )9(ذلك أدى إلى تحریمھا من أبسط حقوقھا اإلنسانیةالصارمة والكثیر من العادات التي أدخلت ضمن نطاق الدین، كل 
فمثال على ذلك كانت المرأة محرومة من التعلیم العتقاد الناس بان التعلیم یؤدي إلى إفساد المرأة والخروج عن طاعة 

 .     )10(الرجل

 الوالدة والختان. 4
																																																													

 .262الدوسكي، بھدینان ...، ص(1) 
، دار آراس للطباعة وانشر، (اربیل ، 3نیكیتین، باسیل، الكرد دراسة سوسیولوجیة وتاریخیة، ترجمة: نوري الطالباني، ط(2) 

 .137ـ 136)، ص2004
 .318سینو، األكراد األیزیدیون ...، ص (3)
 .136ص نیكیتین، الكرد ...، (4)

 (5)Bell, Gertrude Lowthian, Amurath to Amurath, (London , 1911), p274                                        
       
 .262الدوسكي، بھدینان ...، ص (6)
 .451ـ 450خصباك، األكراد ...، ص (7)
 .188ـ187المائي، األكراد في بھدینان ...،  (8)
 .110)، ص2001)، (دھوك ، نیسان 15الجتماعیة في سنجار، مجلة اللش، العدد (شنكالي، الحیاة ا (9)

 .267النجار، التعلیم في العراق ...، ص(10) 
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ى الرغبة في تكثیر األیدي العاملة ذات األثر الفعال ان االھتمام باإلكثار من النسل في المجتمعات العشائریة یرجع إل     
ً لزیادة عدد أعضاء العشیرة وخاصة من الذكور أقدر  في تمشیة أمور الزراعة أو الثروة الحیوانیة، أو قد یكون طلبا
على حمایتھا من تطاوالت اآلخرین والن على عاتقھم تقع مسؤولیة تثبیت مركزھا في المجتمع العشائري عن طریق 

فالمجتمع في سنجار باعتباره ذات سمات عشائریة، زراعیة فانھ یستبشر  ة على سمعتھا والذود عن حماھا.المحافظ
باألوالد ویرغب في انجابالذریة، وحین یعلم الزوج ان زوجتھ حامل یفرح كثیراً وینتظر بكل شوق ذلك الیوم الذي یرى 

انت الزوجة وأھل الزوج یقومون بتحضیر لوازم الطفل، على وفق فیھ ولیده النور، وعندما كان موعد الوالدة یقترب ك
 .)1(حالتھم االقتصادیة

أما عملیة الوالدة، ففي القریة وبحكم موقعھا البعید عن المدینة وعدم وجود مراكز صحیة فان عملیة الوالدة كانت      
رسة وتلعب المعتقدات الدینیة دوراً كبیراً في ھذه، تتم على ید القابلة، فھي تعتمد في عملھا على الخبرة المتأنیة من المما

فالمجتمع الریفي أكثر ما یكون مجتمعاُ اتكالیاً، یقوم على قاعدة (هللا العاطي) وال تخفي أن الكثیر من عملیات التي تمت 
ضحیة جھلھن على أیدي القابالت قد ارتكبت فیھا الكثیر من األخطاء بحق األم أو المولود، باإلضافة إلى األمھات 

 .)2(وضعف خبرتھن

وعندما تتم عملیة الوالدة بسالم وبدون أیة عواقب فان أھل المولود یقومون بإعطاء الھدیة إلى القابلة وھي غالباً ما      
تكون قطعة من القماش أو مبلغ من المال لقاء الجھد الذي بذلتھ القابلة وھي ھدیة رمزیة وتستمر القابلة بعد الوالدة 

 .)3(عة المولود طیلة ثالثة أیام أو أكثر وذلك للوقوف على حالتھا الصحیةبمراج

وفیما یخص تسمیة المولود البكر قد یسبق عملیة الوالدة بأیام أو أشھر أو یتم اختیاره بعد الوالدة بأیام معدودة، وقد      
ب، أو تتم تسمیتھ باسم أحد األنبیاء أو مناسبة یتم اختیار اسم المولود ایفاءاً لعھد أو لتخلید ذكرى أحد أقارب األم أو األ

 .)4(من المناسبات الدینیة و االجتماعیة

وعند النصارى إذ كانت المرأة مصابة بالعقم فإنھا كانت تقدم النذور للدیر وتتطلب ان تحقق أمنیتھا، فإذا تحققت      
وم بحلق شعر رأس المولود لحین بلوغھ السابعة من وحملت، یسمى المولود الذي یولد باسم الدیر ویتعھد الزوج ان ال یق

 .)5(عمره ویتم حلق رأس المولود وسط احتفال كبیر توزع فیھ الھدایة من الذھب والفضة و النقود

أما الختان (الطھور)، سنة اجتماعیة یلتزم بھا اإلنسان في سنجار في المرحلة مابین الوالدة والزواج، فكان الختان      
دي الحالقین المھرة، وكان الختانون الیھود الكرد مشھورین وبارعین في ھذا المجال وفي كثیر من األحیان یتم على أی

 .)6(كان الكرد یستعینون بالختانین الیھود الذین لم یتقاضوا أجوراً مقابل الختان فعد عدوھا من أعمال البر

ن یتم االستعداد لذلك قبل عدة أیام فكان یتم إرسال ھذا وكان للختان مراسیم خاصة یقوم بھا أھل الطفل، إذ كا     
ً للمدعوین. إذ كان الختان یتم في جو احتفالي، إذ كان یتم جلب  الدعوات إلى األقارب و تنحر الذبائح كي تقدم طعاما

																																																													
 .183العبیدي، أزھر، الموصل أیام زمان ...،ص  (1)

 .83الجاوشلي، الحیاة االجتماعیة ...، ص(2) 
 .104شنكالي، الحیاة االجتماعیة في سنجار...، ص(3) 

)3( Layard, Austen Henry, Nineveh and its Remains-with the an account of a visit to the Chaldean  
     Christians of Kurdistan and the Yezidis, (Pares , 1850), p.85.                                                   
          

 .105المزیري، والیة الموصل ...، ص(5) 
)، 2002 ،، مطبعة وزارة التربیة ، (اربیلخوان كركوكي وعبدالرزاق بوتاني: شایك، یھود كردستان، تبروار، إیر(6) 
 .196ص
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نایة، الفرق الموسیقیة الشعبیة وبحضور المطربین الشعبیین ومشاركة الشباب الذین كانوا یرقصون على الطبل و الزر
 .)1(وعند الرحالة العرب كان الدفوف والطبل تضرب

كان ھناك حلقات للرقص للنساء والشابات وھن متزینات بأحسن وأجمل زینة ومرتدیات أبھى ما عندھن من      
ً أبیض یتم خیاطتھ لھذه المناسبة، فیما كان ترفع زغارید  المالبس، وفي أثناء عملیة الختان كان الطفل یرتدي ثوبا

 .)2(لنسوةا

، وعن طریقتھ تنشأ األخوة في الدم )3(وكان الختان عند األیزیدیة غالباً ما یتم في عمر ثالث سنوات وعشر سنوات     
التي تعرف بـ(كریفاتي) وبذلك تقوى أواصر المحبة والتعاون المتبادل بین األھل الذین یضعون الطفل في حجر 

حكیم، مع انھ كان یجوز وضع الطفل في حضن شخص من غیر أفراد أسرة (كریفھ) وتجري لھ عملیة الختن من قبل ال
ً ما یكون من طبقتھ، فإذا كان مریداً فیكون من طبقة  ً غالبا ً وإذا كان أیزیدیا الطفل ویجوز أن یكون ھذا الشخص مسلما

 .)4(الشیوخ أو البیر وإذا كان شیخاً فیكون من طبقة المرید أو البیر وھكذا

ة الختن یقوم المدعوون بتقدم التھاني والتبریكات لوالد الطفل ویتمنون للطفل العمر المدید، وبعد عدة أیام وبعد عملی     
 .)5(یتبادل أھل المختون وأھل الكریف الزیارات لتقویة العالقات االجتماعیة بینھم

 مراسیم الوفاة. 5

ً ف      ي األفراح واألحزان فانھ إذا أصاب أحدھم مصیبة كانت لما كان أبناء المحلة الواحدة أو القریة، یشتركون جمیعا
ید المساعدة تقدم لھم من الجیران، وفي حالة وفاة أحد أفراد العائلة المسلمة في المدینة أو القریة، كان الجیران 
دین واألصدقاء واألھل واألقارب یجتمعون في بیت المیت لتشیعھ ویذھب أھدھم لجلب التابوت والكفن وإحضار رجل ال

الذي یغسل المیت، وبعد أخذ الجنازة إلى الجامع یقوم المال بقراءة آیات من القرآن الكریم على المیت، ومن ثم یتم نقلھ 
 .)6(إلى مثواه األخیر وعند وضعھ في القبر یكون وجھھ باتجاه القبلة

یمكن التسامح فیھ وباألخص إذا كان في حالة عدم حضور مراسیم دفن المیت وتقدیم التعازي، فان ذلك یعد أمراً ال      
المتوفي من أحد وجھاء القریة أو العشیرة، وتبدأ النساء باللطم والبكاء والصراخ وتتواصل مراسیم العزاء لعدة أیام وإذا 

 .)7(كان المتوفي رئیس العشیرة فان األمر یستمر شھراً 

د المآتم لدیھم تتشابھ تقریباً مع ما موجود لدى المسلمین عدا اما بالنسبة للكرد األیزیدیین في سنجار فان عادات وتقالی     
االختالف الموجود في الرجل الدیني (المال)، حیث كان للمیت لدى األیزیدیین أخ لآلخرة ویكون الشیخ أو البیر ھو نفس 

ثم یكفنھ بقماش  أخ اآلخرة وعلى كل حال فان الشیخ أو البیر یقوم برش الماء النظیف على جسد المیت و وجھھ. ومن
أبیض ویساعده في ذلك بعض أقارب المیت من ثم یقوم الشیخ أو البیر بقراءة دعاء على المیت، وبعد تكفینھ یسار بھ 
إلى المقبرة یتم نزول المیت إلى قبره موضعاً وجھھ باتجاه شرق. وعلى األغلب تقع قبور الموتى بالقرب من المزارات 

																																																													
)، 1974،(بغداد)، دار الشؤون الثقافیة،11ر، مراسیم الختان عند األیزیدیة، مجلة التراث الشعبي، العدد(، خضسلیمان (1)
 .116ص

 .199ن، صالعبیدي، الموصل أیام زما(2) 
خلو، ممتاز حسین سلیمان، السنن االجتماعیة عند الیزیدیة، بحث منشور في كتاب ( تقالید الحیاة الشعبیة العراقیة)، نخبة  (3)

 . 139)، ص1986من الكتاب، إعداد وتقدیم: باسم عبدالحمید حمودي، دار الشؤون الثقافیة العامة، (بغداد ، 
 .133..، لنةجم ئةلةني، ئاییني ئیَزدي .(4) 
(5)   Heard, W. H, Notes on the yazidis, (The journey of the Royal anthropological Institute Great 

Britain and Ireland, vol 41, 1911, p.209 – 210.                                                                                     
      
 .95ي، الحیاة االجتماعیة في سنجار ...، صشنكال (6)
 .133خصباك، ممیزات الحیاة القبلیة ...، ص (7)
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ذه القبور ال تختلف عن تلك التي لدى المسلمین. وبعد االنتھاء من مراسیم الدفن ینصرف لدى الكرد األیزیدیین وھیئة ھ
المشیعون وأثناء االنصراف یقوم احد أشخاص الذین شاركوا في مراسیم الدفن برمي بعض من تراب القبر على ذوي 

شدة حزنھم والمھم على المیت.  المیت وأقاربھ دون أن تنتبھوا إلى ذلك، ومعنى ذلك اعتقادھم ھو لغرض التخفیف من
 .)1(وتستمر مراسیم الوفاة سبعة أیام یستقبل أھل المیت خاللھا التعازي

 ظاھرة القتل والسلب والنھب. 6

من خالل دراسة الحیاة االجتماعیة في تلك الحقبة نجد إشارات كثیرة إلى ھذه الحاالت التي تحولت إلى ظاھرة      
دى البعض بشكل خاص. وقد أشار إلیھا أو تعرض لھا العدید من الرحالة، والعدید ممن اجتماعیة في بعض المناطق ول

أشار إلى ذلك نقلھا بشكل مبالغ فیھ وعمم حالة معینة على منطقة بأكملھ، وفي المقابل فقد حاول آخرون التقلیل من 
، إال انھ من المؤكد انھا كانت موجودة أھمیتھا و اعتبارھا حاالت فردیة ال تمت بصلة إلى عادات وتقالید وأخالق الناس

بل شائعة لدى بعض العشائر وخاصة الرحالة منھا، وھي بشكل عام تتناقض مع كل القیم بغض النظر عن األسباب 
 .)2(والدوافع

وقد شھدت منطقة سنجار نھب قوافل التجاریة وصراع العشائر بحكم موقع سنجار الجغرافي الذي كان تمر فیھ      
قوافل التجاریة والتي كانت تأتي من الموصل وتتجھ إلى بالد الشام و األناضول وبالعكس، وجرت العادة في أكثر ال

، )3(جمیع الطرق التجاریة على النھب والسلب، وبھذا تعرضت القوافل التجاریة المارة في منطقة سنجار إلى ما ذكر
في طرقھ إلى بالد الروم حامالً ستة أحمال للتجار قیمتھا  م قدم من بغداد احد التتار (حامل البرید)1792ھـ /1206ففي 

م 1810ھـ/ 1225. وفي سنة )4(خمس مئة كیس، فخرج علیھ أھل سنجار ونھبوا األحمال وكان في ھذه األحمال لؤلؤ
مئة  تعرض أھل سنجار بالقرب من ماردین إلى قافلة كانت قادمة من مدینة حلب، فنھبوا القافلة، وراح للناس ما قیمتھ

 .)5(ألف قرش سوى الجمال والخیل والدواب

م على أھل 1792ھـ / 1206أما عن صراع العشائر ونھب القرى واألغنام فقد أغار أمیر طي فارس بن محمد سنة      
م ھجمت فرقة من عشیرة طي العربیة على 1801ھـ / 1215سنجار، وسلب بعض أغنامھم وقتل منھم أثنین. وفي سنة 

 .)6(كندیر وسلبوا األبقار و األغنامقرى البوتان و

ویتضح من حدیث (بكنغھام) واستعدادات قافلتھ قبل عبور منطقة سنجار كانت ھناك مخاوف كبیرة لدى الرحالة      
) خالل زیارتھ Forbesوالقوافل حتى قبل دخول تلك المنطقة والتعرض إلى عملیات السلب والنھب، ویذكر فوربس (

یة في سنجار ان سلب والنھب كان من أعمال الرئیسیة التي یعیش علیھا سكان تلك القریة، حیث الحدى القرى األیزید
م كان شغل الشاغل لألھالي ھو الجلوس على قمة التل المقابل للقریة 1837یقول: ((قبل مجيء حافظ باشا إلى ھنا سنة 

م، وبما أن األمر قد انتھى فانھ لیس لھم أي طوال الیوم یترصدون القوافل والمسافرین بھدف قطع الطریق علیھم وسلبھ
فإن األیزیدیین في منطقة سنجار لم یكونوا الوحیدین في مجال النھب والسلب بل  وحسب قولھ .)7(عمل یعملونھ بھ

																																																													
 .95شنكالي، الحیاة االجتماعیة في سنجار ...، ص(1) 

 .304) الدوسكي، بھدینان ...، ص2(
 .22المولى ، سنجار في العھد ...، ص(3) 
یة في حوادث األرضیة، تحقق: عماد عبدالسالم رؤوف، مطبعة العمري، یاسین بن خیرهللا الخطیب، زبدة اآلثار الجل(4) 

 .122؛ العزاوي، تاریخ الیزیدیة ...، ص169ص)، 1974اآلداب، (النجف ، 
 . 643)، ص1940العمري، غرائب األثر في حوادث ربع القرن التاسع عشر، مطبعة أم الربیعین، (الموصل ، (5) 
 .23المولى، سنجار في العھد ...، ص؛ 122العزاوي، تاریخ الیزیدیة ...، ص(6) 

7) (Forbes, Ferederick,  A visit to the sinjar Hils in 1838 with some account of the sect of Yezidis 
and of various places in Mesopotamia Desert between the rivers and Khabur, (the journal of the 
royal geographical society of London), vol.9, 1839p.418.                                                             
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، أما (أینسورث) فیعطي صورة أكثر )1(شاركتھم بعض القبائل األخرى العربیة والكردیة المسلمة وحتى تركمان تلعفر
ً من العصابات أصبحت مصدر  سلبیة عن سكان سنجار وقیامھم بالسلب والنھب إذ یقول: ((شكل سكان سنجار فرقا

 .)2(خوف ورعب كل القوافل، ولم ینجح أي تاجر وقع بین أیدیھم وقتلوا التجار دون رحمة))

وھنا ال نستبعد قیام بعض یالحظ ان المبالغة والتعمیم كانا واضحین في كالم ھؤالء الرحالة التي ذكرنا آرائھم،      
العشائر أو بعض األفراد ببعض عملیات السلب والنھب في الطرقات، ولكن ھذا ال یعني بأن تعمیم تلك الصفات على 
كل العشائر وسكان سنجار بأكملھم بل یمكن القول ان ما اذكر من قبل ھؤالء الرحالة ما ھو إال سرد جاف لحوادث 

فل والمسافرون دون اإلشارة إلى األسباب والدوافع التي تقف وراء انتشار ھذه الظاھرة السلب والنھب تعرضت لھا القوا
 .)3(في منطقة سنجار

أما السلطات العثمانیة فرغم ضعف اإلمكانیات مقابل ھذا العدد من األحداث في المنطقة، فانھا اتخذت إجراءات      
رسمیة لوالیة الموصل ودعت المتھمین للمثول أمام العدالة وإال القانونیة في جمیع تلك األحداث ونشرتھا في الجریدة ال

ً ویتم حجز أموالھم وفي الوقت نفسھ استمرت في مالحقة المتھمین، ولم تكتف بذلك، فكثیراً ما كانت  سیحاكمون غیابا
لة العثمانیة تشكل مفارز خاصة لمالحقة العصابات التي تتمادى في سلوكھا في منطقة معینة، ومن ذلك یظھر ان الدو

 .)4(بأجھزتھا كانت تبذل الجھود الكبیرة حسب إمكانیاتھا للحد من ھذه الظاھرة
ولعل أھم أسباب وراء تلك األحداث سببین: األول یتمثل باألوضاع االقتصادیة الصعبة التي كانت تعانیھا المنطقة،      

م 1905ي تعاني من تلك األوضاع فیقول:((سنة فعلى سبیل المثال ینقل لنا (الدملوجي) صورة من بعض المناطق الت
كنت أطوف قرى لیس فیھا سوى أكواخ متھدمة، وأناس مرضى، على وجوھھم صفرة الموت، ال یطیقون أیة حركة، 
وال تجد على وجوھھم مسحة من مسحات الحیاة، ال فرق بینھم و بین سكان الغابات في القرون الغابرة، ونسائھم في 

.اما الثاني فان )5(انوا حفاة عراة، لیس علیھن من مالبس سوى خرق بالیة یسترن بھا سواتھن))مثل ھذه الرثاثة ك
ً لذلك والسیما عند العشائر الرحالة، فالسلب والنھب (ھي طبائع العشائر غیر المتمدنة  العرف العشائري كان مشجعا

عد دلیالً على الشجاعة والبطولة، فإذا أرادوا ان ، وان القتل (كان ی التي تعیش على الفطرة وھم یعملون بھا منذ القدم)
، وذكر إسماعیل بك جول بقولھ: ((ان اإلغارة على  یصفوا أحداً بالرجولة یقولون عنھ (میركوذ) أي قاتل الرجالة)

 .  )6(القوافل التجاریة وسلبھا كانت عادة عشائریة في المنطقة))

  سنجار:في مدینة  األوضاع االقتصادیةالمبحث الثالث . 

 .الزراعة و الثروة الحیوانیة المطلب األول :

تعد سنجار من المناطق الزراعیة المعروفة منذ القدم و بشھادة الجغرافیین و المؤرخین، المتالكھا جمیع مقومات      
جات الجبلیة الالزمة للزراعة الناجحة، وقد وھبت المنطقة موقعاً فریداً، إذ امتلكت مساحات واسعة من السھول و المدر

ً بتربتھا  الخصبة بحكم موقعھا في سفح جبل خصب وھو جبل سنجار وفي وسط بریة واسعة، وتمیزت سنجار أیضا
 .)7(الخصبة و میاھھا الغزیرة وأراضیھا الزراعیة الواسعة

																																																													
1)                                                                                                                (               Ibid, 

p.411. 
2)      (    Ainsworth, W. F, The Assyria origin of Devil worshipper,(Transaction of the 

Ethnological society) Vol. 11, 1860, p.512.                                                                                          
                            

 .258ـ 257، ص2؛ بدج، رحالت ...، ج123األیزیدیون ...، ص) محو، الكرد (3
 .305؛ الدوسكي، بھدینان ...، ص371) حسین، كردستان الجنوبیة ...، ص(4

 .45الدملوجي، إمارة بھدینان ...، ص (5)
 .111)، ص1934جول، إسماعیل بك، الیزیدیة قدیما وحدیثا، المطبعة االمیركانیة، (بیروت ، (6) 
 .98المولى، سنجار في العھد ...، ص ؛2653، ص... ن سامي، قاموس األعالمشمس الدی(7) 
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ً فأنتجت م      ختلف وبامتالك سنجار ھذه المقومات الزراعیة أصبحت أراضیھا مالئمة ألنواع المزروعات جمیعا
جبل سنجار، بجبل الخصب المالئم لزراعة مختلف انواع  ،فقد وصف الرحالة (بكنغھام))1(المحاصیل الزراعیة

، ویصف الرحالة التركي أولیا جلبي خصوبة جبل سنجار و مالئمتھ للزراعة سیما أنھ غني بالعیون و )2(الفواكھ
 .)3(الینابیع

فون اصیل سنجار: ((وفي ھضاب سنجار تین فائق الجودة، وھم یجفوكذلك یقول الرحالة أبي طالب خان عن مح     
ً لموصل وبغداد، واویبیعونھ في أسواق ماردین و یساویھ في كبر الحجم و لذة  األجاص فیھا كثیر جداً، ولم أَر أجاصا

 .)4(الطعم))

جبلیة من سنجار ا، ففي الجھات الالفواكة تتوفر في سنجار بأنواعھا المختلفة حسب المناخ المالئم لھوكانت الثمار و     
 .)5(التین والرمان مع فواكھ أخرىكان ینتج العنب و

وفي سالنامات والیة الموصل معلومات جیدة عن الحیاة االقتصادیة في منطقة سنجار والسیما ما یتعلق باإلنتاج      
األنبات، وبذلك ینتج ھذه الزراعي، حیث تذكر أن ھواءه على جانب كبیر من اللطافة وأراضیھ خصبة كثیرة 

، الحمص، السماق، )7(، الرمان، الجوز)6(المحاصیل: القمح، الشعیر، العدس، القطن، العنب، التوت، التفاح، التین
ً بإنتاج )8(السمسم، الرز، الماش، المشمش، الذرة، األجاص، الخوخ، البلوط، زیتون، الشمع . و عرفت سنجار أیضا

 .)9(ھالعسل األبیض المعروف بجودت

ومن الجدیر بالذكر ھنا أن منطقة سنجار كانت مشھورة بوجود العیون و الینابیع و أشارت الرحالة البریطانیة (بلنت) 
، أما )10(م إلى أسماء بعضھا وھي:بارة، سكینیة، جدالة، القیارة، البلعد، الشنقال، الصالحیة1878في رحلتھ سنة 

) عین ماء في منطقة سنجار و ذكرت 400فقد أشارت إلى وجود ( م1894ھـ / 1312سالنامة والیة الموصل لسنة 
 .)11(أسماء بعض ھذه العیون المشھورة في المنطقة ومنھا: عین سینو، عین الشبابیط، عین الحصان، عین عبرة

یة، وفضال عن ھذه الینابیع و العیون كانت سنجار تعتمد على میاه األمطار في زراعتھا وتحدیداً الزراعة الشتو     
حیث استخدم المزارعون في سنجار فضالً عن الینابیع والعیون واألمطار الساقطة، طریقة أخرى لجلب المیاه إلى 

 أراضیھم الزراعیة، وھي ري اصطناعي عرف بـ (الكھاریز).

نواع بناءاً على ما تقدم أن وفرة المیاه وتعدد مصادرھا في منطقة سنجار كان العامل المساعد على إنتاج مختلف أ
المحاصیل الزراعیة، وساھمت بدور فعال في إنعاش الحیاة االقتصادیة فیھا في مختلف المجاالت، فقد ذكرت سالنامة 

																																																													
 .219شمیساني، مدینة سنجار ...، ص (1)

)، 1968ة أسعد، (بغداد ، ، مطبع1، ترجمة: سلیم طھ التكریتي، جم1816ھام، جیمس، رحلتي الى العراق سنة غبكن(2) 
 . 18ص

 . 188ص، الكرد األیزیدیون ن،؛ فرحا70، ص4) اولیا جلبي، سیاحتنامة ...،ج3(
مطبعة اإلیمان، ، ترجمھ من الفرنسیة: مصطفى جواد، 1799ابي طالب خان، رحلة أبي طالب خان إلى العراق و أوربا  )(4

 . 354)،ص1969(بغداد ، 
 .289؛ حسین ، كردستان الجنوبیة ...، ص2653سامي، قاموس ...، ص(5) 
 .173ھـ ، ص1310النامھ سي، ؛ موصل والیتي س121ص ھـ ،1308موصل والیتي سالنامھ سي،  (6)
  .224ھـ ، ص1310؛ موصل والیتي سالنامھ سي، 121ھـ ، ص1308) موصل والیتي سالنامھ سي، (7

 .99؛ المولى، سنجار في العھد ...، ص113، ص1وھب ، تاریخ تلعفر...، ج (8)
 .69، ص4اولیا جلبي، سیاحتنامھ ...، ج(9) 

 .227دو ...، صبلنت ، قبائل ب(10) 
 .293ـ  292ھـ ، ص1312موصل والیتي سالنامھ سي،  (11)
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) 11)مزرعة و(2282) بستان و(2300م أن ھناك في عموم قضاء سنجار (1894ھـ / 1312والیة الموصل لسنة 
 .)1() مطحنة26مرعى و(

ً یربون المواشيوفضال عن الزراعة كان أھالي سن      ، ویستفیدون من منتجاتھا، نظراً لتوفیر المراعي )2(جار عموما
و المیاه في مناطقھم، وان أھالي سنجار كانوا یمتلكون أنواع مختلفة من الماشیة و تحدیداً األغنام التي عرفت بأعدادھا 

 .)3(یر و الدواجن بأنواعھا المختلفةالھائلة باإلضافة إلى الماعز و األبقار و الجمال و الخیول و البغال و الحم

وبسبب طبیعة منطقة سنجار كان للخیول والبغال والحمیر لھم أھمیة كبیرة بالنسبة لحیاتھم الیومیة، فباإلضافة إلى      
 ً   .)4(استخدام الخیول في المعارك فقد كانوا یستخدمونھا للعمل في الحقول الزراعیة وألغراض النقل أیضا

ن تربیة الحیوانات عرفت منطقة سنجار بالصید وتحدیداً في أواخر أیام الربیع و الصیف حیث تكثر أنواع وفضالً ع     
 الطیور الغریبة الشكل و الحیوانات البریة على اختالفھا، حیث أشار الرحالة (بدج) من خالل رحلة 

 .)5(قام بھا في سنجار الى وجود طیور البجع و االوز العراقي

في صدد الحدیث عن الزراعة في سنجار البد من اإلشارة إلى ما ورد في بعض سالنامات والیة الموصل ومادمنا      
م ذكر 1892ھـ / 1310عن وجود شعبة للمصرف الزراعي ((زراعت بانقھ سي)) في سنجار، فقد ورد في سالنامة 

اتباً و(علي آغا ـ محمد یونس آغا موظفي ھذا المصرف في سنجار وھم: (حاجي محمد أفندي) رئیساً و(رشدي أفندي) ك
م فكانت المصرف الزراعي تتكون من (حاجي محمد 1894ھـ / 1312. أما في سالنامة سنة )6(ـ عبدهللا أفندي) أعضاء

ً و(محمد آغا ـ عبدهللا آغا) أعضاء ً و(یحیى أفندي) كاتبا . وال تورد سالنامات أیة معلومات أخرى عن )7(أفندي) رئیسا
ة نشاطھ في سنجار، ومن الجدیر بالذكر أن فكرة تأسیس المصرف الزراعي في الدولة العثمانیة تعود المصرف و طبیع

م لدعم عملیات التطویر الزراعي من خالل تقدیم القروض بفوائد رمزیة 1887م و طبقت سنة 1883إلى سنة 
) فرع، إذ اعتمدت في 400( للمزارعین، حیث أنتشرت فروعھ في كل أنحاء الدولة العثمانیة حتى بلغت أكثر من
ً من ق بل المجالس المحلیة في األلویة رأسمالھا على حصة مضافة على رسوم األعشار في الدولة، وكانت تدار مجانا

 .)8(األقضیةو

 .الصناعة و الحرف الیدویةالمطلب الثاني : 

عدم وجود مرور، فضالً عن تمیزت الطبیعة الجغرافیة في منطقة سنجار بعوارض طبیعیة واسعة وھو صعب ال     
األوضاع السیاسیة العامة التي كانت تعیشھا المنطقة فان ھذه العوامل مجتمعة أجبرت طرق المواصالت الجیدة و

غیرھا من متطلبات الحیاة الیومیة، ملبس والسكان على االعتماد على أنفسھم لتأمین حاجیاتھم الضروریة من مأكل و
نتاج ھو االستھالك المباشر وسد الحاجة المحلیة وصوالً إلى االكتفاء الذاتي، لذلك لذلك كان الھدف الرئیسي من اإل

كسوتھم، وذلك یعد من القریة كل ما یصلح لغذائھم و تحولت العائلة إلى الوحدة االقتصادیة الرئیسیة حیث یستخرجون
ً لسببین: األول النخفاض دخل الفالحین بحیث ال یمكنھ من اإلفاد ة من الخبرات الفنیة لآلخرین، أما السبب أمراً طبیعیا

																																																													
 .293ھـ ، ص1312موصل والیتي سالنامھ سي، (1) 
 .223ھـ ، ص1330؛ موصل والیتي سالنامھ سي، 225ھـ ، ص1325موصل والیتي سالنامھ سي، (2) 
 .176ـ175، ص...العمري، یاسین بن خیرهللا الخطیب، زبدة اآلثار (3) 

(4) Layard, Nineveh and its.., p.93. 
 .105، ص2بدج، رحالت ...، ج(5) 
 .170ھـ ، ص1310موصل والیتي سالنامھ سي، (6) 
 . 155ھـ ، ص1312موصل والیتي سالنامھ سي، (7) 

 .60؛ بوتاني، سنجار في سالنامات ...، ص187علي، النظام المالي ...، ص )8(
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الثاني وھو األھم أن دور العامل الجغرافي الذي أجبر السكان على إنتاجالبضائع بأنفسھم بسبب عزل القریة، وھذا ال 
 ً  .)1(یعني أن الھدف كان سد حاجة العائلة فقط، بل كان یھدف إلى تحقیق أغراض تجاریة أیضا

لي سنجار میل للصناعات المحلیة بالمعنى الكامل للتصنیع اآللي الواسع، بل كان ألھا لم تكن في سنجار صناعة     
معظمھا كانت بیتیة باالعتماد على إنتاج األسرة المحلیة، ومن خالل ما عرض في البحث من إنتاج المحاصل و

من المنتوجات الزراعیة ئض الزراعیة و الثروة الحیوانیة تبین بأن أھالي سنجار یمتھنون بعض الحرف، فكان الفا
یصدر إلى المناطق المجاورة، منھا التین الذي كان یجفف و یسلك على شكل قالئد و یصدر إلى األطراف، یصنع و

 .)2(البصرةووصناعة تجفیف العنب "الزبیب" الذي كان یصدر إلى بغداد 

توت و القطن و تربیة دودة الحریر كما اتضحت أمامنا أن سنجار اشتھرت بالصناعات النسیجیة لوجود أشجار ال     
ل والموازین واألواني الفخاریة النشاب والسالساعة المعادن، كاألسطال والسكین ووبكثرة في قراھا إلى جانب صن
 .)3(الخشبوالخزفیة والحفر على الجص و

ومن خالل ما كان ینتجھ أراضي سنجار من المحاصیل الزراعیة و أھمھا الحنطة و الشعیر، أن حرفة طحن الحبوب    
وإلى جانب ذلك كانت ھناك صناعات غذائیة أخرى  ،و تحویلھ الى طحین كانت حرفة منتشرة في بعض قرى سنجار
، باإلضافة إلى تجفیف اللحوم و الفواكھ وخزنھا لفصل في سنجار، ومن أھمھا صناعة األلبان من (اللبنوالجبن والزبدة)

الشتاء، و باإلضافة إلى ذلك فقد كانوا یصنعون الدبس من العنب و التین و یأكلون مع الخبز، وكان للنساء الدور األول 
 .)4(في ھذه الصناعات

، منھا صناعة )5(رفم إلى امتھان سكان تلعفر بعض الح1912ھـ / 1330أشارت سالنامة والیة الموصل لسنة 
المنسوجات القطنیة والصوفیة "الحیاكة" فكان السكان یسدون احتیاجاتھم من مالبس وفرش وبسط من ھذه الصناعة، 
وكانوا یحصلون على منسوجات ھذه الصناعة من أصواف األغنام التي یربونھا والقطن الذي یزرعونھ في أراضیھم 

 .)6(فضالً عن الذي یجلبونھ من سنجار

  التجارة طلب الثالث:الم

كانت التجارة في سنجار مزدھرة مع جھات عدیدة، في كافة العصور وتحدیداً عصور اإلسالمیة، ویعود ذلك      
الشام، أما العامل اآلخر الذي ساعد على سیطرتھا على الطریق بین العراق ولموقعھا الجغرافي الممتاز، وكذلك ل

المواصالت التي كانت تربط سنجار بجھات عدیدة، إال أنھا بعد أن رق النقل وا، فھو وجود شبكة من طازدھار تجارتھ
دخلت في الدائرة العثمانیة تردت حال المدینة وانتھى الجانب األكبر من تجارتھا التي تمتعت بھا بالمشاركة مع المناطق 

 .)7(المجاورة

ریة الواقعة غرب نھر دجلة والتي لھا عالقات وبالرغم من ذلك تعتبر سنجار في فترة الدراسة من المدن التجا     
، وكما اتضح أن سنجار كانت تضم سوقاً واحداً یقع جنوب شرق المدینة، تصب فیھ )8(تجاریة محلیة جیدة مع الموصل

كل أنشطة القرى المجاورة فیھا، حیث كان سكان األطراف یأتون بمختلف منتجاتھم إلى سنجار لبیعھا ھناك سواء 

																																																													
 .464ص )،1959اسة لنواحي الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة، (القاھرة ، ـ در الشمالي قالعراشاكر، ) خصباك، 1(

 .70، ص4...،جسي اولیا جلبي، سیاحتنامھ  (2)
 .389، ص...دیون یسینو، االكراد األیز(3) 

(4) Forbes,  A visit …, p.427. 
 .225ھـ ، ص1330موصل والیتي سالنامھ سي،  (5)
 .167، ص1وھب، تاریخ تلعفر ...، ج (6)

 . 229شمیساني، مدینة سنجار ...، ص(7) 
م،أطروحة 1939ـ  1919النحاس، زھیر علي أحمد، تاریخ النشاط  التجاري في الموصل بین الحربین العالمیتین  (8)

 .45)، ص1995دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة الموصل، (الموصل ، 
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ة أم حیوانیة، حیث كانت تصدر بالدرجة األساس إلى الموصل اما عن طریق التجار، سواء من أھالي أكانت زراعی
سنجار أو أھالي الموصل الذین توافدوا بكثرة إلى سنجار بھدف المتاجرة أو االمتالك وتأجیر البساتین الزراعیة المنتجة 

األغنام و منتجاتھا من السمن والجلود واألصواف، فیھا، فكانوا یجوبون القرى و األریاف المحیطة بسنجار لشراء 
وكانت ھذه المتاجرة المتواصلة بین التجار الموصلیین و أھالي سنجار، قد أدت إلى قیام عالقات اجتماعیة قویة بین 
ار الجانبین فقد ازدادت مصالحھم التجاریة ھناك وللحفاظ على ھذه المصالح، فقد ھاجروا مع عوائلھم واستقروا في سنج

 .)1(منذ مطلع قرن العشرین

ان تصدیر التین المجفف كان التجارة األساسیة، التي یمارسھا سكان سنجار وكانوا یزودون كل األسواق المجاورة      
ا ، فقد أعجب الرحالة أولیا جلبي بجودة فواكھ سنجار و وفرتھا وقیام السكان بتجفیف بعض أنواعھ)2(بھذه المادة

.وأن إنتاجھم لمادة الحریر الخام ھو من )3(بیب سنجار یصل إلى بغداد و البصرة، وذكر بأن زوخاصة التین والعنب
 .)4(كثرة حتى أن إنتاج ماردین للحریر یعتمد بشكل رئیسي على الحریر الخام المنتج بكثرة في جبل سنجار

ً إنتاجھا من القطن إلى مدینة الموصل       التي اعتمدت علیھ في إنتاج وفضالً عن ھذا كانت سنجار تصدر أیضا
) نسبة إلیھا، وكانت منسوجات الموصل Musliniمنسوجاتھا القطنیة والسیما منسوجاتھا المعروف بـ (الموسلیني ـ 

القطنیة تصدر إلى حلب و تباع ھناك إلى التجار الفرنسیین الذین یقومون بشحنھا من ھناك إلى میناء مرسیلیا كما 
وكان  في مدینة حلب ذاتھا، وكان أكثر سكان الموصل یعملون بنسج وتجارة ھذه المنسوجاتتستھلك كمیات كبیرة منھا 

 .)5(العسل یعد من السلع المصدرة المھمة أیضاً، واشتھرت خاصة بتصدیر العسل األبیض المعروف بجودتھ

صیبین بقماش القطن أما فیما یتعلق بواردات سنجار، فقد كانوا یبادلون صادراتھا في أسواق الموصل و الن     
والعباءات الصوفیة والتبوغ، ویقایضونھا وبمنتوجات ھم بحاجة إلیھا كبعض المنتوجات الصناعیة من أدوات الزراعیة 

أو كانوا یقایضون منتجاتھم المذكورة مع القوافل التجاریة المارة في مناطقھم لیحصلوا منھا  أو بعض األواني وغیرھا
 .)6(على حاجاتھم

بالنسبة للنقود المتداولة في الموصل و بغداد كانت تصل منطقة سنجار أیضاً، فقد كانوا یتداولون في معامالتھم أما      
و الجرخي  *مختلف النقود العثمانیة المعدنیة وبنوعیھا الذھبیة و الفضیة، وأھم تلك النقود المتداولة كان القرش

 .**البغدادي

 .التجاریةو الطرق وسائل  النقل  المطلب الرابع:

تشیر المصادر وبعض الكتب الرحالة، بأن القوافل كانت تمثل واسطة النقل البریة الوحیدة في بالد الرافیدین وعموم      
الشرق بما فیھا منطقة سنجار، خالل القرون المتتالیة من فترة الحكم العثماني، بدءاً من القرن السادس عشر وحتى نھایة 

																																																													
 .199؛ الریكاني، سنجار ...، ص45النحاس، تاریخ النشاط ...، ص(1) 
 ,… Layard, Nineveh and its                 ؛                             60بوتاني، سنجار في سالنامات ...، ص(2) 

p.108. 
 .70، ص4اولیا جبلي، سیاحتنامھ ...، ج (3)
 .205؛ فرحان، الكرد األیزدیون ...، ص110المولى، سنجار في العھد ...، ص (4)
 .291لجنوبیة ...، صحسین، كوردستان ا (5)
 .43جلیل، من تاریخ اإلمارات ...، ص (6)
دراھم، للمزید ینظر:  6م و بوزن 1688القرش: ھو نقد عثماني فضي والبعض یسمیھ (الغرش)، بدأت الدولة بسكھ سنة * 

 .249، ص4مراد، النظام المالي ...، ج
م)، وكان متداوالً في بغداد وبالدرجة 1831ـ  1817( الجرخي البغدادي: نقد فضي أیضاً ضربھ والي بغداد داود باشا* *

 .144األساس. للمزید ینظر، محو: الكرد األیزیدیون ...، ص
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كل قافلة تتألف من عدد معین من الحیوانات أو الدواب التي ینقل على ظھورھا البضائع القرن التاسع عشر، وكانت 
 .)1(المختلفة أو السلع التجاریة

، كما )2(أما تركیب القافلة فكان یضم الرئیس الذي یتزعم القافلة ویحدد حلھا وترحالھا وكان یسمى (كروان باشي)    
فلة منھم السائس، وذلك باإلضافة الى التجار والمسافرون وحموالتھم، وقد یضم مجموعة من الرجال یقومون بخدمة القا

یرافق القافلة الحراس و الجنود لحمایتھا في الطریق، حیث تقطع القافلة الرحلة في عدة مراحل، وتزداد تلك المراحل 
یادي یرسل مع تلك القوافل، كلما كان محل الشحن بعیداً عن محل التفریغ، وتزداد أیام السفر، كما كان البرید االعت

ولكون السفرة تستغرق عدة أیام فقد كانت القوافل خالل رحلتھا تقضي اللیل في أماكن خاصة تسمى (الخان) (كروان 
سرایا) حیث یبیت فیھا المسافرین كافة و یحصل الواحد منھم في أفضل الحاالت على قدر من الخبز والحساء وعلى 

 .)3(قندیل وقدر من العلف لدوابة

حیث كانت تلك القوافل تحت تھدید الشتاء القارص وقطاع الطرق وانعدام الطرق المعبدة خاصة للمسافات الطویلة،      
ً ما تنتھي تلك القوافل عند المدن الرئیسیة، لھذا  السبب كانت  الدولة تكلف بعض عمال الطرق (یولجي)  وكانت غالبا

م صدرت الئحة تنظیمیة نشرھا مجلس المعابر حول ضرورة فحص 1863بإصالح الطرق و العنایة بھا، وفي عام 
م كلفت الذكور من السكان بالعمل في إنشاء الطرق، وتم إقرار 1869الطرق كافة، ثم اعقبتھا الئحة تنظیمیة أخرى سنة 

م تحول العمل 1891) كم من الطرق وفي سنة 500م حیث أسھم ذلك في اقامة (1879ذلك مرة أخرى في سنة 
 .)4(إلجباري في الطرق إلى بدل نقديا

في نقل  *فضالً عن القوافل البریة كان أھالي سنجار تستخدم النقل النھري للتجارة، حیث كانت تستخدم األكالك     
البضائع في المنطقة، وكانت المالحة تتم من الشمال إلى الجنوب، أي أن الطریق النھري كان ذو مسلك واحد، حیث 

ن مناطق والیة المصل إلى بغداد ولیس العكس، وذلك ألن المالحة كانت تعتمد على تیار الماء النازل. یستخدم للنقل م
وأثناء الرجوع من بغداد كان التجار والمسافرون یضطرون إلى تفكیك أكالكھم في بغداد فیبعثون األلواح الخشبیة 

ھا عن طریق البر إلى مناطقھم في الشمال، وقد والمحتویات غیر الضروریة، بعد تفریغ القرب من الھواء ویعودون ب
 .)5(یبیعون القرب أیضاً حیث تستخدم لنقل المیاه من دجلة إلى البیوت

وإضافة إلى القوافل أو الوسائط المارة في سنجار، والحیوانات المستخدمة في القوافل، فقد كان ألھالي سنجار دور     
 ).6(سافرین، حیث كانوا مسیطرین على العدید من نقاط العبور وتحكموا بھابارز، في نقل بضائع التجار والرحالة والم

أما بالنسبة للطرق التجاریة، فالتزال للطرق و المواصالت أھمیة كبیرة في تنشیط الحركة التجاریة في أنحاء      
.حیث كانت في )7(جاریةالمعمورة كلھا ومنھا سنجار، التي اشتھرت ومنذ القدم بوصفھا العقدة للطرق و القوافل الت

سنجار أنواع مختلفة من الطرق تربط بین مركز القضاء والقرى التابعة لھ،وھناك طرق تربط القضاء بمركز مدینة 
. فمن أھم الطرق والمسالك الرئیسیة التي )8(سوریا عبر قضاء سنجارھناك طرق تربط بین شمال العراق والمصل، و

 عدیدة یمكن إدراجھا على شكل نقاط اآلتیة:كانت تمر بھا القوافل في سنجار ھي 

طریق الموصل ـ تلعفر ـ سنجار ـ وردیة ـ الحسكة ـ دیرالزورـ الرقة ـ حلب ثم البحر األبیض المتوسط، ویمتاز  .1
 بانبساطھ وتحدیداً بعد جبل سنجار، وھو حلقة وصل طبیعیة بین الموصل وحلب وبالد لشام.

																																																													
 .277حسین، كوردستان الجنوبیة ...، ص (1)
 .364) الدوسكي، بھدینان ..., ص(2

 .74أوغلي، من تارخ األقطار ...، ص (3)
 .363ـ  362 ، الدوسكي، بھدینان ...،ص703المصدر نفسھ، ص (4)
 .412سینو، األكراد األیزیدیون ...، ص (5)
 .412المصدر نفسھ، ص (6)

 .63باقر، المرشد ...، ص(7) 
 .200الریكاني، سنجار ...، ص(8) 
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ر الزور ـ البدیع ـ سنجارـ عین غزال ـ تلعفر ـ الحضر ـ تكریت ـ بغداد طریق بحر المتوسط ـ دمشق ـ حلب ـ دی .2
 .)1(ـ بصرة

 .)2(طریق الذي یسیر من دیاربكر الى ماردین فمدینة نصیبین ویستمر إلى الموصل بعد أن یمر في سنجار .3
ین رأس العین و طریق یبدأ من حلب فیعبر الفرات عند بیرجك و متبعاً الطریق الشمالي فیخترق السھل الواقع ب .4

 .نصیبین، أو یتجھ إلى الخابور عبر سنجار ثم الموصل. وھو من الطرق الرئیسیة 
طریق حلب یسیر مع الخابور إلى أن یتصل بدجلة و یتجھ بعدھا نحو الشمال الشرقي ماراً بالسھل الوقع جنوبي  .5

 .)3(سنجار ثم الموصل
الزور الى الصور وتقع الصور على الخابور، ویمر  طریق دیر الزور ـ الموصل من الغرب الى الشرق من دیر .6

 . )4(كم340بالفدغمي و البدیع وعین غزال وتلعفرو حمیدان فالموصل طولھ 
أما الطریق التجاري التي كانت تربط قضاء سنجار بالموصل فكانت على الشكل اآلتي (الموصل ـ تلعفر ـ  .7

ر الترانسیت الخاصة بالموصل، والجدیر بالذكر ان وتأتي أھمیتھمن استخدامھ كطریق لتجارة المرو، سنجار)
أحد أبواب الموصل كان یسمى باب سنجار ألن الطریق منھ كان یؤدي الى سنجار. كما كانت ھناك طرق 
ً مثالً طریق ( طریق سنجار ـ تلعفر) و (طریق  داخلیة تربط مركز القضاء بالمناطق والقرى التابعة لھ إداریا

 .)5(سكینة ـ بارة)
بب ھذه الشبكة الواسعة من طرق الموصالت التي تعتبر شرایین الحیاة، ازدھرت حركة التجارة والنقل بین سنجار وبس

 .)6(و أطراف عدیدة

 الضرائب المطلب الخامس:

كانت الضرائب تشكل المورد األساسي لخزینة الدولة العثمانیة، ودلیل التبعیة لھا واالعتراف بسلطتھا، لذلك أھتم بھا    
 عثمانیون بشكل كبیر، وكانت الضرائب والرسوم حسب طبیعتھا تنقسم إلى أنواع متعددة منھا:ال

 الضرائب الشرعیة (العشر، الخراج، الجزیة) .1
 رسوم الرعیة (ضرائب المسلمین وغیر المسلمین رسوم على الطواحین ، العروس وغیرھا). .2
 قد تكون نقدیة أو عینیة. ضرائب العوارض (الطارئة) .3
 .)7(العرفیة، كانت بعد عھد التنظیمات (االمالك، األراضي، التمتع) الضرائب .4

وفي قضاء سنجار كانت السلطات العثمانیة تفرض معظم ھذه الضرائب كبقیة المناطق األخرى الخاضعة      
نسبة لسیطرتھا، وفي مقدمتھا ضریبة العشر التي فرضت على ما تنتجھ األرض الزراعیة من الغلة سنویاً، إال أن ال

الحاصل  1/7الحاصل وأشجار الفواكھ  1/5الفعلیة لھ لم تكن تطبق على تسمیتھا فقد بلغت على إنتاج الحنطة 
، وقد حدد )9(، وقد تدفع نقداً كما فرضت الجزیة على المسیحیین و الیھود واألیزیدیین)8(الحاصل 1/10والخضروات 

ً عدا*أقجة 240ھذه الضریبة بمقدار  رجال الدین والنساء والعجزة، وضریبة الماشیة التي بلغت  على كل فرد سنویا
																																																													

 .108؛ المولى، سنجار في العھد ...، ص118، ص1وھب ، تاریخ تلعفر ...، ج(1) 
 .6، ص1) بكنغھام، رحلتي ...، ج(2

م، ترجمة: عبدالرحمن بن الحاج أمین 1743ـ  1718یو، حصار الموصل والعالقات العثمانیة الفارسیة أولسن، روبرت دبل(3) 
 .276، حسین، كوردستان الجنوبیة ...، ص55) ص1983، دار العلوم، (بیروت ، 1بك الجلیلي،ط

 .108؛ المولى، سنجار في العھد ...، ص18الجزار، المعلومات الزراعیة ...، ص (4)
  .200اني، سنجار ...، صالریك(5) 
 .134الھسنیاني، سنجار دراسة ...، ص(6) 
 .368الدوسكي، بھدینان ...، ص (7) 
 .145؛ محو، الكرد األیزیدیون ...، ص95 -94؛ علي، النظام المالي ...، ص252مراد، النظام المالي...، ص(8) 
 .368الدوسكي، بھدینان ...، ص(9) 

 – 1220الضارب إلى البیاض، وھي عملة فضیة یرجع استخدامھا إلى العھد المغولي (أقجة: كلمة تركیة تعني الشيء  *
 . 145) غرامات، ینظر: محو، الكرد األیزیدیون ...، ص4م) واستمر استخدامھا في العھد العثماني وكانت وزنھا (1335
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) رأس فضالً عن 30أقجة واحدة عن كل رأسین من األغنام وضریبة رعي األغنام ومقدارھا رأس واحد عن كل (
اإلقطاعیة المتنوعة فضالً عن الضرائب الطارئة ، والضرائب الضرائب على األسواق (التمغا) وعلى التجار (الباج)

م المحاكم وغیرھا، وبعد ذلك فرضت ضریبة األمالك والعقارات وضریبة أعمال الطرق واستھالك الملح ورسو
 .)1(ورسوم المعادن ومواد البناء والطابع وغیرھا

ب السابقة الذكر كان المسیحیین واألیزیدیین في قضاء سنجار یدفعون البدل النقدي العسكري في ئوإلى جانب الضرا     
كانت السلطات العثمانیة توافق على أعفائھم من الخدمة العسكریة اإللزامیة وجعلھم یدفعون البدل النقدي  األوقات التي

ً عنھا، فخالل فترة مابین عامي ( م) كانوا یدفعون خمسین لیرة تركیة على كل شخص بلغ من 1885ـ  1849عوضا
ً یتوجب علیھ أداء الخدمة العسكریة، اما خالل السنوا ت الالحقة فقد رفضت السلطات العثمانیة أن تعامل العمر مبلغا

م معاملة 1885، وقد قررت الحكومة العثمانیة في سنة )2(األیزیدیین كالیھود والمسیحیین بخصوص مسألة التجنید
 . )3(األیزیدیین على غرار المسلمین في مسألة التجنید

سنجار، كان شیوخ العشائر القویة ذات الشوكة  فضالً عن كل تلك الضرائب وااللتزامات الحكومیة على سكان قضاء
والنفوذ المطلق یفرضون ضریبة (األتاوة) على العشائر الضعیفة والقوافل التجاریة في أثناء مرورھا بأراضیھم بدعوى 

الموظفون الذین یقومون بجبایة الضرائب یقال لھم (المحصلون) أو (جامع الضرائب)، وكان یقال لمن یتولى  ،حمایتھا
 .)4(دارة ذلك (المستوفي)إ

في بعض األحیان،  ان تلك الضرائب والرسوم المفروضة (بجمیع أنواعھا) على التجارة والتي قد تصبح باھظة     
تتحول الى عامل سلبي بالنسبة للمبادالت التجاریة و الترانسیت، حیث كان التجار یضطرون إلى دفع الرسوم مرات 

لى أخرى، ومما كان یزید األمر سوءاً ان كل مدینة أو منطقة لھا تقالیدھا الخاصة في عدیدة، وعند التحول من إیالة إ
 . )5(الرسوم والموازین والمكاییل

 الخاتمة

 بعد ھذا التطواف في ھذه النازلة یمكننا یمكننا أن نلخص أھم ما وصل إلیھ البحث:      

ري ھو الطابع السائد في العالقات االجتماعیة في سنجار، االجتماعیة، فقد كان الطابع العشائ فیما یخص األوضاع     
وقد أظھرت الدراسة ان المجتمع كان یتمیز بتنوعھ الدیني والقومي، ورغم ذلك فقد ساد بینھم روح التسامح بشكل عام، 

ا یعیشون في وإذ كانت األسرة ھي اللبنة األساسیة للمجتمع فقد كان للمرأة دور مھم فیھ، كما أن غالبیة السكان كانو
القرى وان العشائر الرحالة كانت في طریقھا الى االستقرار باستمرار نتیجة للتطورات االجتماعیة واالقتصادیة، كما ان 
العادات والتقالید االجتماعیة في منطقة سنجار تتشابھ بین الكرد المسلمین واألیزدیین والعرب والطوائف األخرى ، 

اء والدبكات، كما تركت األوضاع االقتصادیة الصعبة وفقدان األمن والصراعات فضالً عن حبھم للموسیقى والغن
ً التقالید السائدة صداھا، على انتشار ظاھرة القتل والسلب والنھب، حیث عجزت السلطات العثمانیة  المحلیة وأحیانا

 باإلماكنیات المحدودة عن وضع حد لھا.

ار، فقد كشف الدراسة من أن منطقة سنجار كانت تمتلك مقومات األوضاع االقتصادیة في سنجفیما یخص اما      
اقتصادیة كبیرة والسیما في الزراعة والرعي التي كانت تعد الحرفة الرئیسیة لمعظم السكان، وذلك من خالل ما ھو 

تشار موجود من أراضي خصبة وثروة مائیة، كما تمیزت منطقة سنجار بوجود ثروة كبیرة من النباتات الطبیعیة وان

																																																													
 .368؛ الدوسكي، بھدینان...، ص257ـ 252مراد، النظام المالي ...، ص (1)

 (2)  Layard, Austen Henry, Nineveh and Bbylon a narrative of a second expedition to Assyrian 
during the year 1849-1851, (London , 1867), p.40. 

 .196البناء، الیزیدیون ...، ص (3)
 .176)، ص2010وت ، م، التنویر للطباعة والنشر، (بیر1834ـ  1726قاشا ، األب سھیل، الموصل في العھد الجلیلي (4) 
 .23ـ 22)، ص1971لوتسكي، فالدیمیر بوریسوفیتش، تاریخ األقطار العربیة الحدیثة، دار التقدم، (موسكو ، (5) 
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الحرف و الصناعات الیدویة. إال ان سنجار كانت تعاني من الفقر والعوز وذلك لعدم استغالل تلك اإلمكانیات بسبب 
عوامل عدیدة منھا حالة فقدان األمن والسیاسة العثمانیة الخاصة بالضرائب والتجنید والسیما تصرفات ملتزمي 

القات العشائریة واستغالل الفالحین من اآلغوات، وعدم وجود الضرائب، فضالً عن الواقع االجتماعي المتمثل بالع
طرق المواصالت الجیدة،وفشل الصناعات المحلیة في منافسة المنتوجات المستوردة، وبالمقابل یتم استیراد الحاجیات 

ة سنجار الضروریة منھا، والبد من اإلشارة إلى ان سنجار تمیزت كمنطقة تمر منھا الطرق التجاریة، إذ كانت منطق
تربط طرق التجاریة بین الموصل وبالد الشام واألناضول، وتمیزت بعالقاتھا االقتصادیة الخاصة مع مدینة الموصل، 
أما تجارتھا فكانت مع المدن العراقیة والشامیة والمجاورة والتي تمثلت بعض الصادرات التي كانت من فائض 

 ي في سنجار، كان یقدم بعض الخدمات للفالحین.منتوجاتھا الزراعیة، كما ان الفرع المصرف الزراع

 مصادرالمراجع وأھم ال

 .)2000،(سلیَماني، ضاب وئوفیسیَتى دةزطاى سةردةم،3ـ بابان، جمال وأخرون، سلیَماني شارة طةشاوةكةم، ب 

مصار م)،رحلة ابن بطوطة(تحف النظار في غرائب األ1377ھـ / 779ـ ابن بطوطة، أبو عبد هللا محمد الطنجي (ت 
 ).1964وعجائب األسفار)،دار صادر،(بیروت،

م)، األعالم الخطیرة في ذكر امراء الشام و الجزیرة، 1223ھـ /684ـ ابن شداد، عزالدین محمد بن علي بن إبراھیم ( 
 ).1978، تحقیق: یحیى عبارة، نشره وزارة الثقافة، (دمشق ، 1، ق3ج

، ترجمھ من الفرنسیة: مصطفى جواد، مطبعة 1799و أوربا  ـ ابي طالب خان، رحلة أبي طالب خان إلى العراق
 .)1969اإلیمان، (بغداد ، 

 .)1920ـ أرملة، إسحاق، القصارى في نكبات النصارى، (بیروت ، 

م)، المسالك و الممالك، تحقیق: محمد جابر 951ھـ ـ 340ـ االصطخري، ابن اسحق إبراھیم بن محمد الفارسي (ت 
 ).1961دار العلم، (القاھرة ،  عبد العال الحسني،مطابع

م)، المسالك و الممالك، تحقیق: محمد جابر 951ھـ ـ 340ـ االصطخري، ابن اسحق إبراھیم بن محمد الفارسي (ت 
 ).1961عبد العال الحسني،مطابع دار العلم، (القاھرة ، 

 ).2005ـ االعرجي، أحمد علي حسن، موقع سنجار، مجلة الھدایة،  (سنجار ، آب 
 ).1974ین آغا،عبدهللا، بلدة أسكي موصل تاریخھا و آثارھا، مطبعة الجمھوریة، (الموصل ، ـ أم

 .)1973ـ أوغلو، عبداللطیف بندر، التركمان في عراق الثورة ، مطبعة الجمھوریة، (بغداد، 

حمن بن الحاج م، ترجمة: عبدالر1743ـ  1718ـ أولسن، روبرت دبلیو، حصار الموصل والعالقات العثمانیة الفارسیة 
 .)1983، دار العلوم، (بیروت ، 1أمین بك الجلیلي،ط

ـ اولیا جلبي، محمد ظلي بن درویش، اولیا جلبي سیاحتنامھ سي، برنجي جلد، دردنجي جلد، ایلك طبعي، (استانبول ، 
 م).1897ھـ / 1314

 ).1976ي، (بغداد ، ، مطبعة المجمع العلم1ـ بابان، جمال، اصول أسماء المدن و المواقع العراقیة، ج

م، تقدیم و مراجعة: عبدالفتاح علي یحیى 1958 -1921ـ بازو، شكر خضر مراد، سنجار خالل الھعد الملكي  
 ).2012البوتاني، مطبعة جامعة دھوك، (دھوك ، 
 ). 1968، ت: فؤاد جمیل، منشورات الفجر، (بغداد ، 2ـ بدج، سر والیس، رحالت إلى العراق، ج

 ).2002، مطبعة وزارة التربیة ، (اربیل، خوان كركوكي وعبدالرزاق، یھود كردستان، ت: شاـ بروار، إیریك

 .)1992ـ جلیل، جلیلي وآخرون، الحركة الكردیة في العصر الحدیث، ترجمة: عبدي حاجي، دار الرازي، (بیروت ، 
 ).1991، (الموصل ، ، دار الكتب للطباع1916ـ  1516ـ الجمیل، سیار كوكب علي، تكوین العرب الحدیث  
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 ). 1934ـ جول، إسماعیل بك، الیزیدیة قدیما وحدیثا، المطبعة االمیركانیة، (بیروت ، 
 ).2000ـ الحمداني، قحطان أحمد سلیمان، المضیف عند العشائر العراقیة، (بغداد ، 

، دار الثقافة والنشر )4،  3ـ خصباك، شاكر، الزراعة الال عشائریون في كوردستان، مجلة شمس كوردستان، العدد(
 ).1971الكردیة، (بغداد ، آب وأیلول 

 ).1959ـ خصباك، شاكر، العراق الشمالي ـ دراسة لنواحي الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة، (القاھرة ، 
 . )1960(بغداد ،شباط )،2العدد (ـ خصباك، شاكر، ممیزات الحیاة القبلیة الكردیة، مجلة كلیة اآلداب،

 ).1949صدیق، الیزیدیة، مطبعة االتحاد، (الموصل ، ـ الدملوجي، 
 ).1975الدیوجي، سعید، تقالید الزواج في الموصل، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، (الموصل ، ـ 
راؤولف، لیونھارت، رحلة المشرق إلى العراق وسوریا ولبنان وفلسطین، ترجمة وتعلیق: سلین طھ التكریتي، دار ـ 

 .198)، ص1978(بغداد ،  الحریة للطباعة،
 ).2012،(اربیلحاج ھاشم،مطبعة الم،1958ـ 1921لملكي محمود شیخ سین حسو، سنجار في العھد االریكاني، ـ

سایكس، مارك، القبائل الكردیة في اإلمبراطوریة العثمانیة، ترجمة: خلیل علي مراد، تقدیم ومراجعة و تعلق: ـ 
 )2007باعة والنشر، (دمشق ، عبدالفتاح علي بوتاني، دار الزمان للط

 ).1974)، دار الشؤون الثقافیة،(بغداد،11سلیمان، خضر، مراسیم الختان عند األیزیدیة، مجلة التراث الشعبي، العدد(ـ 
 .4/5/1999)، في 923خةبات، العدد (سنجاري، رستم، مختصر تاریخ سنجار، جریدة ـ 
 ).2001)، (دھوك ، 15لعدد (سنجاري، خدر، سنجار أسم و تاریخ، مجلة اللش، ا ـ
 )2002السندي، بدرخان، المجتمع الكردي في المنظور االستشراقي، دار آراس للطباعة والنشر، (اربیل ، ـ 

 ).1984، مطبعة الحوادث،(بغداد ، 2شامیلوف،أ.، حول مسألة اإلقطاع بین الكرد، ترجمة: كمال مظھر احمد، طـ 
 ).1981كردي ـ دراسة اجتماعیة ثقافیة سیاسیة، جمعیة الثقافة الكردیة، (بغداد ، شریف، عبدالستار طاھر، المجتمع الـ 

 ).1923، (بیروت ، 1شمیساني، حسن، مدینة سنجار من الفتح العربي اإلسالمي حتى الفتح العثماني، طـ 
 ).2001)، (دھوك ، نیسان 15شنكالي، الحیاة االجتماعیة في سنجار، مجلة اللش، العدد (ـ 
 ). 1954راف، أحمد حامد، الشبك ـ أصلھم، لغتھم، عقائدھم، عاداتھم ـ ، مطبعة المعارف،( بغداد ، الص ـ
 ).1953، مطبعة ام الربیعین، (موصل ، 2الصوفي، احمد، خطط الموصل،جـ 
 ).1961، مطبعة المعارف، (بغداد ، 1الضابط، شاكر صابر، موجز تاریخ التركمان في العراق، جـ 
م، دار الشؤون الثقافیة العامة، 1411ـ 1337ھـ / 814ـ 738ي عبدالحمید، العراق في العھد الجالئري العاني، نورـ 

 ).1986(بغداد ، 
عبدالرحمن، بشیر سعید، بھدینان وعشائرھا ـ دراسة تاریخیة ـ ، تقدیم: خلیل علي مراد و رزق عبدالمنعم شعث، ـ 

 .)2006مطبعة خاني، (دھوك ، 

،مطبعة شركة 1ربل في مختلف العصور ـ اللواء والمدینة، تحقیق: محمد علي القرةداغي، طالعزاوي، عباس، اـ 
 ).2001الخنساء للطباعة والنشر، (بغداد ، 

 ).1947، مطبعة المعارف، (بغداد ، 1العزاوي، عباس، عشائر العراق، جـ 
 .)2007الجیل العربي، (الموصل ،العالف، ابراھیم خلیل، تاریخ الموصل الحدیث ـ دراسات ومقاالت ـ، مكتبة ـ 

 .)1940العمري، غرائب األثر في حوادث ربع القرن التاسع عشر، مطبعة أم الربیعین، (الموصل ، ـ 

العمري، یاسین بن خیرهللا الخطیب، زبدة اآلثار الجلیة في حوادث األرضیة، تحقق: عماد عبدالسالم رؤوف، مطبعة ـ 
 ).1974اآلداب، (النجف ، 

 ).2010م، التنویر للطباعة والنشر، (بیروت ، 1834ـ  1726األب سھیل، الموصل في العھد الجلیلي  قاشا ،ـ 
م، مجلة اآلداب، 1877ـ  1839القیسي، عبدالوھاب عباس، حركة اإلصالح في الدولة العثمانیة وتأثیرھا في العراق ـ 

 ).1971)، (بغداد ، كانون الثاني 3العدد (
 )، الیزیدیة، مكتبة الدراسات العلیا، جامعة بغداد.1947ري (ت الكرملي ، انستاس ماـ 
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 )1919الكرملي، األب انستاس، خالصة تاریخ العراق، دار الوراق للنشر،(البصرة ، ـ 

 )1971لوتسكي، فالدیمیر بوریسوفیتش، تاریخ األقطار العربیة الحدیثة، دار التقدم، (موسكو ،  ـ

 ).1998ستان العراق ـ دراسة في التكوین القومي للسكان ـ، (اربیل ، محمد، خلیل إسماعیل، اقلیم كردـ 

المزیري، شعبان، والیة الموصل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ـ دراسة في أوضاعھا االقتصادیة ـ 
 ).2006، دار جیا للطباعة والنشر، (بغداد ، 2م، ط1900ـ  1850واالجتماعیة 

 موصل والیتي سالنامھ سي.
  .1986مینورسكي، ف.ف، الشبك، دائرة المعارف اإلسالمیة ، دار الشعب،  ـ

م،أطروحة 1939ـ 1919النحاس، زھیر علي أحمد، تاریخ النشاط  التجاري في الموصل بین الحربین العالمیتین ـ 
 ).1995دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة الموصل، (الموصل ، 

، دار آراس للطباعة وانشر، 3جیة وتاریخیة، ترجمة: نوري الطالباني، طنیكیتین، باسیل، الكرد دراسة سوسیولوـ 
 ).2004(اربیل ، 

 ).2003الھرمزي، أرشد، التركمان والوطن العراقي، مؤسسة وقف كركوك، (اسطنبول ،  ـ
م، دار 1261ـ1127ھـ / 600ـ521الھسنیاني، موسى مصطفى، سنجار دراسة في تاریخھا السیاسي و الحضاري ـ 

 ).2005یز للطباعة و النشر، (دھوك ، سبیر
جرجیس فتح هللا، مطبعة الزمان،  :ویكرام، دبلیو. أي وادكار. تي. أي، مھد البشریة الحیاة في شرق كردستان، تـ 

 ).1971(بغداد ، 
 ، دار صادر،3م)، معجم البلدان، ج1528ھـ / 626یاقوت الحموي، شھاب الدین ابي عبدهللا الرومي البغدادي (ت ـ 

 ).1995(بیروت ، 
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