أهم الحروب التي خاضها أهايل
العامدية (ئاميدي)
بسار شايل
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أماد – ئفاهيا (مدينة الشعب امليدي) ،هكذا
كانوا يسمونها يف املاضي السحيق ،ومبرور الزمن
تغري األسم علی السنة الناس ليصبح اليوم أمسها
باللغة الردية (ئاميدي) أو ما يسمونها باللغة
العربية (العمادية) نسبة إیل عماد الدين الزنكي
الذي أحتلها وجدد بنائها ،هذه األمساء القدمية
واحلديثة وباللغات املختلفة أطلقت علی مدينة
عريقة يف التاريخ واليت تعترب ثاني أقدم مدينة
يف كردستان بعد مدينة أربيل ،من حيث كونها
مأهولة بالناس منذ انشائها ومواصلة احلياة
والعيش فيها حلد اآلن ،كما وتعترب ئاميدي
إح��دى أق��دم امل��دن يف الشرق األوس���ط ،حيث
أختذها املديني عاصمة إلمرباطويتهم بناءاً علی
أوامر وتعليمات زعيمهم ديو (ديوكسس) كما
كتبها األغريق سنة  731ق.م ،وليحكموا منها
إمرباطورية واسعة جداً ،وإن أي متابع للتاريخ
ً
وخصوصا تاريخ احل��روب القدمية وتكوين
اإلم��ارات واملمالك وال��دول أو اإلمرباطوريات
القدمية ،فإنه عندما ينظر إیل خارطة منطقة
بهدينان بإقليم كوردستان العراق واملناطق
احمليطة بها بشكل عام سوف جيزم بأن أي كيان
قديم لألكراد كان سيتخذ من هذه الصخرة
ً
مكانا أو قلعة
املرتفعة (مدينة ئاميدي)
ً
حصينة لكي يكون مركزاً أو عاصمة حلكم
املناطق األخری ،ملا يتمتع بها من موقع فريد
من حيث اإلرتفاع وكذلك كثرة األنهار اليت
حتيط بها واليت كانت مبثابة خطوط الدفاع
األمامية وهي يف الوقت نفسه حماطة بسالسل
جبلية م��ن ك��ل اجل��ه��ات ،أي وف��ق ً��ا للمفاهيم
العسكرية القدمية إنها مدينة أو قلعة يف غاية
التحصني واملناعة وهو موقع مثالي لكي يتخذ

ً
عاصمة حلكمه ،ومن
منه أي قائد مركزاً أو
ناحية أخری فإن أغلب مصادر التاريخ تؤكد
بأن الشعب امليدي كان من الشعوب اهلندوأوربية
الذين سكنوا شرق حبر قزوين وهاجروا إیل
مش��ال غ��رب هضبة إي���ران وإن��دجم��وا بشعب
قديم يطلق عليه (نه يار) وهم أبناء عمومة
للشعب امليدي وقد سبقوهم إیل تلك املنطقة أي
حوض نهر الزاب الكبري( ،ولكي نبسطها للقارئ
وباملفاهيم واألمساء احلالية ،فنحن نتحدث عن
منطقة بهدينان وهكاري واليت متتد إیل عمق
كوردستان الشمالية حتی منابع نهري دجلة
والفرات وميتد ً
شرقا حتی جبل جودي) ،وبعد
تكوين أمرباطوريتهم توسعوا ً
شرقا حتی جنوب
حبر قزوين ،ويؤكد الكثري من مصادر التاريخ
وكذلك أغلب املؤرخون بأن الشعب امليدي هم
أصل الشعب الكردي احلالي وكانوا يعيشون
يف شرق ومشال اإلمرباطورية اآلشورية واليت
سقطت بأيديهم سنة  612ق.م ،علی يد ملكهم
(كي اخسار) ،كما أن أغلب الكتابات اآلشورية
املكتشفة تؤكد بأن أكرب تهديد لإلمرباطورية
اآلشورية كان يتمثل بهجمات امليديني عليهم
وأن أغلب ملوك آش��ور كانوا يف ح��روب شبه
مستمرة مع امليديني.
ً
إذا من خالل ما سبق وإستنادا إیل التحليل
املنطقي والواقعي ومن خالل مصادر التاريخ
واخلرائط اجلغرافية احلديثة وكيفية إنتشار
الشعوب وتكوين احل��ض��ارات ،يظهر لنا أن
الشعب ال��ك��ردي ه��و أم��ت��داد لشعوب قدمية
عاشت وحكمت املنطقة منذ آالف السنني أي
مبعنی أن الكرد هم من ساللة الشعب امليدي
الذي أندمج معه شعب نه يار* األقدم منه يف

ً
إنطالقا من مركز
املنطقة ،والذي حكم املنطقة
احلكم أي مدينة ئاميدي (العمادية) اليت سكنها
الناس منذ أكثر من  2700سنة وحلد اآلن
دون إنقطاع ،وان أسم ئاميدي قد جاء من أسم
ً
سابقا ،وعلى الرغم
الشعب امليدي كما ذكرنا
من أن أمرباطورية ميديا قد خسرت احلرب
مع (ك��ورش الكبري) سنة  550ق.م وبذلك
غابة مشسها وانقطعت أخبارها إال أن (ئاميدي)
بقيت بيد امليديني حسب بعض املؤرخني ،إیل أن
أحتلتها جيوش أسكندر الكبري سنة  331ق.م
عندما أجتاح منطقة الشرق األوسط وأسقطت
اإلمرباطوريات وال��دوي�لات الصغرية ،وكانت
ئاميدي منذ ذل��ك التاريخ حتكمها عائالت
كردية عريقة وخمتلفة عرب مراحل التاريخ
املتعددة ،كانت خالهلا تتمتع بإستقالهلا التام يف
كثري من األوقات ،وسيطرة علی املناطق احمليطة
بها ،ويف مراحل أخرى من التاريخ كانت تابعة
إلحدی الدويالت أو الكيانات القوية يف املنطقة
أو لقوی إقليمية حكمت مناطق شاسعة يف
الشرق األوسط ،وبعد الفتح اإلسالمي أصبحت
جزء من األمرباطورية اإلسالمية.
وم��ن خ�لال مصادر التاريخ نستنتج أيضا
أن مدينة ئاميدي (العمادية) مثل شقيقاتها
يف املناطق الكردية ق��د قامت بالعديد من
اإلنتفاضات ضد احلكام العرب املسلمني وجامعي
الضرائب ،إیل أن حكمها زعماء كرد من أبناء
حلف مع السلجوقيني،
املنطقـة الذين كانوا يف ٍ
كما أنها خاضت العديد من احلروب مع إمارة
هكاري اليت كانت تقع يف مشال ومشال شرقي
املدينة ويبدوا أنها سقطت ودم��رت علی يد
اهلكاريني يف النصف األول من القرن الثاني

عشر.
ويذكر أبن األث�ير يف كتابه الباهر ،أن عماد
الدين الزنكي ق��ام سنة  538هـ 1142/م
ببناء قلعة عظيمة يف بالد هكاري (بالد هكاري
ما يسمى اليوم حمافظة ده��وك ،أو منطقة
بادينان) ،على انقاض قلعة كبري ال مثيل هلا يف
بالد الكرد ومسيت بامسها ،وبعد فرتة دمرها
أمراء هكاري لعجزهم عن اإلحتفاظ بها وإبقائها
حتت سيطرتهم ،وكلف عماد الدين الزنكي
نائبه (نصر الدين جقر) بإكمال السيطرة على
امارة هكاري ،متكن هذا األخري من السيطرة على
أغلب قالع املنطقة منها على سبيل املثال :قلعة
هرور وقلعة قمري ،قلعة نريوه ،قلعة ئاشيتا
(أشت) واليت دمرها ً
كليا ،باإلضافة اىل العديد
من القالع الصغرية واليت سواها باألرض بناءاً
على أوامر عماد الدين الزنكي لكي ال يستعملها
الكرد ضدهم مرة اخ��رى ،مثل قلعة (جهله
قهسرى – مبعنی قصر القمة) يف قرية (ألــه)
الوقعة يف منطقة (نريوه) ،كما سيطر على جبل
ً
مشاال ومتكن
كاره وجبل متينا ،وبعدها اجته
من السيطرة على املناطق الواقع بني العمادية
وحبرية وان ،ووصل اىل احلدود األرمنية عند
جبل ارارات.
ويف سنة  615هـ امل��واف��ق 1218م ،حاول
حاكم مدينة املوصل بدر الدين لؤلؤ ،إخراج
مدينة ئاميدي (العمادية) من يد عماد الدين
أبن نور الدين (وهو حفيد عماد الدين الزنكي
الذي جدد بناء قلعة ئاميدي سنة 1142م علی
أنقاض قلعة عظيمة وقدمية مل يكن هلا مثيل
يف جبال الكرد حسب وصف أبن األث�ير) ،وقام
بفرض حصار علی املدينة ،إال أن حاكم أربيل
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مظفر الدين كوكبوري (وهو والد زوجة عماد
الدين حاكم العمادية يف ذلك الوقت) متكن من
الوصول إليها جبيشه يف الوقت املناسب ودارت
بني الطرفني معركة حامية أسفرت عن هزمية
ب��در الدين لؤلؤ وف���راره من املعركة بإجتاه
املوصل.
ه��ذا وقلما جن��د يف ت��اري��خ املنطقة مدينة
تعرضت للحروب واحل��ص��ار مثلما تعرضت
هلا مدينة (ئاميدي) التارخيية ،وقليلة هي
عدد امل��رات اليت سقطت فيها املدينة بأيدي
الغزاة ،وسبب ذلك يرجع كما ذكرنا يف السابق
إیل موقعها احلصني وإیل بسالة وشجاعة أهلها
وإصرارهم علی الدفاع عنها وحتمل احلصار
الذي كان يفرض عليها أثناء املعارك ،ولكون
(ئاميدي) كانت قلعة أسرتاتيجية مهمة يف
املنطقة وكانت يف الوقت نفسه ،عاصمة إلمارة
بهدينان اليت دامت ألكثر من ستة قرون وكانت
مركزاً ألمرائها ،وألن منطقة الشرق األوسط
بشكل عام والعراق ومنطقة كردستان بشكل
خاص كانت منطقة صراع مستمر بني القوی
اإلقليمية واحمللية وكانت جتتاحها بني فينة
وأخرى جيوش الطامعني والغزات من الشرق
والغرب ،فكان من البديهي أن تتجه األنظار
حنوها لغرض إحتالهلا أو القضاء عليها.
ومي��ك��ن أن نلخص أب���رز تلك امل��ع��ارك اليت
ً
دفاعا عن
خاضتها مدينة ئاميدي (العمادية)
نفسها وعن إمارتها (إمارة بهدينان) ،وحسب
التسلسل الزمين مبا يلي:
•يف سنة 1400م ،حاول تيمورلنك إحتالل
ئاميدي عندما أجتاح مجيع الدول واإلمارات
يف منطقة الشرق األوسط ،بعد أن كان أمريها

عماد الدين بك أظهر والئه لتيمورلنك سنة
 1394وجعله هذا األخري ً
ملكا على الكرد ،إال
أن طاعته لتيمورلنك مل تكن لفرتة طويلة بل
ً
ً
مرحليا تطلبهتا معطيات العصر،
تكتيكا
كان
ويذكر أن ق��وات تيمورلنك فشلت يف أحتالل
ئاميدي.
•يف سنة 1470م ،إنتصر األمري (حسن بك)
أمري إمارة بهدينان علی جيش دولة (آق قوينلو)
اخلروف االبيض واليت كانت عاصمتها دياربكر،
وال��ذي تقدم حنو العمادية (ئاميدي) لغرض
احتالهلا ،وكان هذا اجليش بقيادة (سليمان بك
بيزن) حيث حاصر هذا القائد مدينة العمادية
ولكن األمري (حسن بك) استطاع بذكائه اخلارق
وخربته توحيد وتنسيق اجلهود داخل القلعة
(ئاميدي) وقوات اإلمارة يف قالع اإلمارة منها
(قلعة نريوه وقلعة أرز وقلعة شوش) ،باإلضافة
إىل التنسيق والتخطيط م��ع ق��وات عشائر
بهدينان املنطوية حتت جناح اإلمارة ،ومهامجة
جيش اخلروف األبيض واإلنتصار عليه ،ليحقق
بذلك اإلستقالل التام إلمارة بهدينان وجعلها
من أقوی إمارات املنطقة وإستأصل بذلك شوكة
دولة (آق قوينلو) من املنطقة.
•يف سنة 1629م ،قام أمحد خان األردالني
بهجوم واس��ع علی عشرية الداسنية يف إم��ارة
بهدينان ونتيجة لذلك أرس��ل األم�ير يوسف
خ��ان ب��ك األول (1629م – 1632م) أمري
ً
جيشا بقيادة عمه لصد اهلجوم
بهدينان
األردالن��ي لكنه فشل يف صد اهلجوم ،مما حدی
بأمحد بك األردالني إیل أن يوسع هجومه علی
إمارة بهدينان وأن يتجه حنو عاصمة اإلمارة
(ئاميدي) ،وإستطاع أن حياصرها لفرتة من

الزمن إال أن م��رض الطاعون أفتك بالكثري
من جنوده مما دفعه ایل اإلنسحاب والعودة
إیل دي��اره ،ويوجد حلد اآلن يف أط��راف مدينة
ئاميدي مقربة ألوالئك املوتی من جنود اجليش
األردالني الذين ماتوا بالطاعون وتسمی مقربة
(سوران).
•يف سنة 1718م ،قام والي بغداد حسن باشا
(1704م – 1723م) بقيادة محلة عسكرية
علی إمارة بهدينان حبجة وجود اإلضطرابات
فيها ،وي��ب��دوا أن وال��ي بغداد التابع للدولة
العثمانية إستغل الصراع الدائر يف اإلمارة بني
أمري اإلم��ارة بهرام باشا وشقيقه سعيد بك،
وتلبية لطلب األخري من والي بغداد مساعدته،
وال��ذي مل ي�تردد يف تلبيته ألن��ه يتماشی مع
سياسات الدولة العثمانية يف إضعاف اإلمارات
الكردية وتأجيج نار الفنت بينها لكي تتمكن يف
النهاية من السيطر عليهم دون عناء ،حشد والي
بغداد قواته ومتكن من الوصول إیل ئاميدي
وحماصراتها بغية الدخول إليها ،إال أنها فشلت
يف ذلك ومل تتمكن من إحتالهلا نتيجة ملقاومة
قوات وأهالي العمادية (ئاميدي) بقيادة أمريهم
بهرام باشا الكبري ،ويف النهاية أنسحبت قوات
والي بغداد حسن باشا من أراضي اإلمارة حتت
ضغط ق��وات بهدينان اليت ج��اءت من القالع
واملناطق املختلفة من اإلمارة.
•كانت العالقة بني والي بغداد أمحد باشا
أبن الوالي السابق حسن باشا الذي هاجم إمارة
بهدينان سنة 1718م ،وف��رض حصاراً علی
عاصمتها كما ذكرنا ،وبني الباشا الكبري األمري
بهرام باشا ،سيئة للغاية ،حيث كان والي بغداد
اجلديد يكن ً
كرها شديداً ألمري بهدينان بهرام

باشا وكان يعد له الكثري من الفنت والدسائس،
ً
وخصوصا عندما شعر ب��أن أم�ير بهدينان ال
يعطي لتوجيهاته أي أهتمام ومل يكن يكرتث
به وال بأوامره ،بل كان يراجع الباب العالي يف
أستانبول مباشرة لعرض الشؤون املتعلقة بإمارة
بهدينان ،حيث كان من املفروض أن يراجع أمري
بهدينان والي بغداد حسب التشكيالت اإلدارية
يف ذلك الوقت ،لذلك اتهم والي بغداد أمحد باشا
خصمه األمري بهرام باشا مبحاولة التمرد علی
الدولة العثمانية واإلستقالل عنها ،ويف سنة
ً
جيشا كبرياً بقيادة
1728م ،أرسل والي بغداد
أحد مساعديه ليقوم حبملة عسكرية ضد إمارة
بهدينان ،وقد وصلت القوات املهامجة إیل أطراف
عاصمة بهدينان (ئاميدي) وضربت حصاراً
حوهلا ،وقامت بالعديد من اهلجمات عليها دون
فائدة ،وفشلت احلملة هذه امل��رة ً
أيضا كما يف
السابق نتيجة لصمود أهالي (ئاميدي) وكذلك
بسبب املقاومة الشرسة للقوات البهدينانية
بقيادة أمريها بهرام باشا ،كما وكانت هلجمات
العشائر البهدينانية علی قوات والي بغداد األثر
الكبري يف إرباك صفوفهم وإضعاف معنوياتهم،
مما دفع مبساعد والي بغداد الذي كان يقود تلك
القوات إیل عقد إتفاق صلح مع األمري بهرام باشا
واإلنسحاب من أراضي إمارة بهدينان.
•يف سنة 1740م ،قام والي املوصل احلاج
حسني باشا اجلليلي حبملة عسكرية كبرية
علی إمارة بهدينان ،وتعرضت العديد من قری
منطقة بهدينان إیل النهب والسلب والتدمري
وخاصة تلك الواقعة يف طريق ه��ذه القوات
بإجتاه ئاميدي واليت وصلت إیل أطرافها وفرضت
ح��ص��اراً ش��دي��داً عليها ،وقامت ه��ذه القوات
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املعادية بالعديد من احملاوالت إلقتحام املدينة إال
ً
نتيجة للمقامة الباسلة
أن مجيعها باءت بالفشل
ألهالي املدينة ول��ق��وات اإلم���ارة ولعشائرها،
حيث تكبدت القوات املهامجة خسائر جسيمة
ً
نتيجة
وكانت تلك اخلسائر تزداد يوم بعد آخر
هلجمات قوات إمارة بهدينان املتواجدة يف قالع
ومدن اإلمارة باإلضافة هلجمات قوات العشائر
البهدينانية عليها ،لذلك طلب والي املوصل عقد
الصلح مع األمري بهرام باشا وأنسحب من أراضي
ً
راجعا إیل املوصل.
إمارة بهدينان
•يف سنة 1769م ،وبعد هزمية بريام بك أبن
السلطان بدر الدين بك (وهو أحد أبناء عمومة
أمري إمارة بهدينان وهو من األسرة املريسفدينة
احلاكمة إلمارة بهدينان) يف معركته مع األمري
إمساعيل باشا األول أمري إمارة بهدينان ،توجه
إیل والي بغداد عمر باشا (1764م – 1775م)
لطلب املساعدة يف أن يتویل حكم إمارة بهدينان،
ً
مبلغا كبرياً من املال
وبعد أن أعطی بريام بك
ً
جيشا كبرياً
لوالي بغداد ،أرس��ل األخ�ير معه
وطلب م��ن أم�ير (ق��ه ل��ه ج���والن) حممد بك
الباباني (1763م – 1773م) ،أن يساند بريام
بك يف حربه مع األمري امساعيل باشا األول ،كما
ً
فرمانا بتولي بريام بك إمارة
أصدر والي بغداد
بهدينان (لقد كان موقف والي بغداد من هذه
القضية يتماشی مع سياسة الباب العالي اليت
كان ينتهجها مع اإلمارات الكردية وهي سياسة
فرق تسد) ،وبعد أن ألتقی اجليش الذي أرسل
مع بريام بك مع جيش حممد بك الباباني توجها
حنو إمارة بهدينان ،وقد متكنت هذه القوات من
الوصول إیل أطراف عاصمة اإلمارة (ئاميدي)
حصار
وأحتالل املناطق احمليطة بها وفرض
ٍ

حمكم عليها أستمر ملدة مخسة أشهر ،وقامت
القوات املهامجة بالعديد من احملاوالت إلقتحام
أس��وار املدينة إال أن مجيعها ب��اءت بالفشل،
وذل��ك لبسالة أهالي ئاميدي ولشجاعة قوات
إمارة بهدينان وحلصانة أسوار املدينة وشجاعة
أمريهم ،وبعد أن تدهورت األوضاع يف صفوف
القوات املهامجة وإق�تراب فصل الشتاء البارد،
طلب حممد بك الباباني من األمري امساعيل باشا
األول الصلح علی الرغم من معارضة بريام بك
لذلك ،وبعد انسحاب حممد بك الباباني وقواته
من إم��ارة بهدينان هرب ب�يرام بك إیل اجلبال
وحتصن فيها.
•يف سنة 1779م ،أرسل والي بغداد اململوكي
املدعوا عبد الباقي البغدادي إیل مدينة املوصل
لكي يقوم من هناك حبملة عسكرية علی إمارة
بهدينان ،ومن املوصل أنطلقت محلة العثمانيني
وهامجت إمارة بهدينان ،ومتكنت قوات اململوكي
عبد الباقي البغدادي من الوصول إیل أطراف
حصار حمكم عليها،
العاصمة (ئاميدي) وفرض
ٍ
وقد كان عبد الباقي البغدادي وقواته قساة
لدرجة أنهم دمروا ونهبوا وأحرقوا كل شيء يف
طريقهم ويف املناطق اليت إحتلوها وحولوها إیل
خراب ،ويف أطراف (ئاميدي) قاموا باإلعتداء
علی الناس وعملوا مذابح فيها ،وأسروا من بقي
ً
حيا منهم وأرسلوهم إیل املوصل ،وبعد عدة
حماوالت فاشلة إلحتالل عاصمة إمارة بهدينان
وعدم جدوی احلصار املفروض عليها ،أنسحب
عبد الباقي البغدادي مع قواته عائداً إیل املوصل
بعد أن نهب أم��وال كثرية من أهالي املنطقة،
ً
وأثناء اإلنسحاب ،أحدثت قواته دم��اراً
واسعا
يف القری ،هذا ومل يسكت البهدينانيون علی

تلك اإلعتداءات واملذابح اليت قام بها اململوكي،
لذا أرسل األمري إمساعيل باشا األول علی وجه
السرعة ق��وة عسكرية من خمتلف العشائر
بقيادة ك��ل م��ن (سيف حممد آغ��ا الزيباري
وأمحد آغا املزوري وخالد بك الربواري) ملهامجة
القوات العثمانية املنسحبة ومتكنت القوة من
اإللتفاف على القوات املنسحبة وإعرتاضها عند
قرية (لومانا) القريبة من مدينة (ده��وك)،
ونشب بني القوتني قتال عنيف أسفر عن
انتصار ساحق لقوات بهدينان ومتزيق القوات
املعتدية ،وأثناء املعركة هاجم أحد شباب ُ
الكرد
وكان امسه (خلف امل��زوري) علی قائد القوات
العثمانية اململوكي عبد الباقي وقتله ،وقد
أسرتد البهدينانيون أمواهلم وغنموا الكثري من
األسلحة.
•يف سنة 1803م ،قاد والي بغداد علي باشا
(1802م – 1807م) ،محلة عسكرية علی
اإليزديني يف سنجار ،وطلب من مجيع أمراء
ُ
الكرد وم��ن وال��ي املوصل املشاركة يف احلملة
العسكرية ،وق��د أع��ت��ذر األم�ير (م���راد خان
بك) أمري إم��ارة بهدينان عن املشاركة وأرسل
قوات رمزية من أجل املشاركة يف تلك احلملة،
حيث كانت عالقة األخري جيدة مع (إيزيديي
سنجار) باإلضافة إیل كون (إيزيديي شيخان)
جزء من إم��ارة بهدينان ومن رعاياها ،وبعد
إنتهاء احلملة علی اإليزديني ،أصدر والي بغداد
علي باشا أوامره بعزل األمري (مرادخان باشا)
من حكم إمارة بهدينان وتوىل إبن عمه قباد
بك مكانه وطلب من األم�ير حممد السوراني
واألمري عبد الرمحن الباباني التوجه بقواتهم
إیل إمارة بهدينان ،وتقدمت هذه القوات بإجتاه

عاصمة اإلم��ارة (ئاميدي) ،وأحدثت دم��اراً
ً
واسعا يف القری اليت مرت بها ،وبعد وصوهلا إیل
حميط العاصمة هامجتها قوات إمارة بهدينان،
وبعد قتال عنيف متكنت القوات الغازية من
فرض حصار شديد علی (ئاميدي) وقامت يف
الوقت نفسه ،بعدة حماوالت لدخوهلا وإقتحام
أسوارها ،إال أن مجيعها باءت بالفشل ،وكانت
العشائر البهدينانية تهاجم بني حني وآخر
القوات اليت حتاصر املدينة وحتدث يف صفوفها
خسائر فادحة ،مما أج�برت القوات املعتدية
على اإلنسحاب بعد عدد أشهر من حصارها
للعاصمة (ئاميدي) ،إذ مل يعد مبقدورها البقاء
أكثر نتيجة لقلة اإلمدادات واملؤن ولقرب فصل
الشتاء ،وكان خلسائرها الفادحة اليت تكبدتها
نتيجة للهجمات املتكررة للعشائر عليها دور
مهم يف إنسحابهم.
•يف سنة 1804م ،ما ان علم أمحد بك (وهو
من أبناء عمومة األمري عادل باشا أمري إمارة
بهدينان ،وهو من األسرة املريسفدينة احلاكمة
إلمارة بهدينان) ،بسجن أخيه قباد بك الذي كان
يعارض أمري بهدينان ،يف العمادية (ئاميدي)،
بأمر من األمري عادل باشا ،بعد أسره من قبل
عشرية املزورية وتسليمه ألمري بهدينان ،حتی
قام جبمع أتباعه ومبساعدة عشائر الدنادية
اإليزيدية مبهامجة القری امل��زوري��ة املؤيدة
لألمري عادل باشا ،ونهبوا أمواهلم وممتلكاتهم
وقتلوا ع��دداً كبرياً من الناس جراء ذلك ،ثم
واصلوا تقدمهم بإجتاه (ئاميدي) ،وأخ��ذوا
بنهب وسلب البلدات والقری احمليطة بعاصمة
اإلمارة وفرضوا حصاراً عليها ،وبطلب من األمري
عادل باشا هامجت قوات العشائر البهدينانية
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القريبة من العاصمة ومنهم علی سبيل املثال
(ال�برواري ،املزوري ،الزيباري ،نريوه ،وغريهم
من العشائر) ،علی قوات أمحد بك اليت كانت
حتاصر ئاميدي واشتبكت معها يف قتال حامي
أسفرت عن هزمية نكراء لقوات أمحد بك وقد
فر األخري من ساحة املعركة.
•ويف سنة 1805م ،وبعد اهلزائم املتكررة
اليت حلقت بأمحد بك علی يد األمري عادل باشا
ً
طالبا
أمري بهدينان ،ذهب أمحد بك إیل بغداد
العون من واليها علي باشا ال��ذي كان صديقاً
ألخيه قباد بك (املسجون يف العمادية) ،وبعد أن
قدم أمحد بك ً
مبلغا كبرياً من املال لوالي بغداد،
وعده الوالي بأن يوليه إمارة بهدينان وأن يرسل
إليه قوات كبرية من بغداد ،ويف السنة نفسها،
أصدر والي بغداد أوامره إیل كل من خالد باشا
الباباني وعبد الرمحن الباباني وإیل أمري إمارة
س��وران أمحد باشا باإلنضمام إیل قوات بغداد
ملساعدة أمحد بك يف توليه حكم إمارة بهدينان،
وكانت سياسة الدولة العثمانية يف هذا اجملال
ٌ
واضحة ،وذلك علی أساس مبدأ «فرق تسد» كما
ذكرنا ،وكانت تلجأ إیل ضرب اإلخ��وة بعضهم
البعض من أجل إضعاف الكل ومن ثم القضاء
عليهم فيما بعد ،وإذا أمعنا التفكري يف املثل
الصيين الذي يقول :دع النمران يتقاتالن ثم
أقضي عليهما ،سندرك بأن إسرتاتيجية الدولة
العثمانية كانت واضحة مع اإلمارات الكردية يف
النصف األول من القرن التاسع عشر وهي إنهاء
هذه اإلمارات من الوجود.
وصلت ق��وات ب��غ��داد م��ع ق��وات خالد باشا
الباباني إیل حدود إمارة بهدينان وأنضم إليهم
أمح��د ب��ك بقواته ،ووص��ل��ت تلك ال��ق��وات إیل

(ئاميدي) وفرضت حصاراً شديداً عليها ،وبعد
شهر حترك عبد الرمحن باشا الباباني بقواته
حنو إم��ارة بهدينان إال أنه توقف يف منتصف
الطريق بالقرب من كركوك بإنتظار وصول
قوات أمحد باشا السوراني ،لكي يكمال السري
معنا بإجتاه إمارة بهدينان ،وما أن وصل حتی
قام عبد الرمحن باشا بقتله ،لوجود خالف
قديم بينهما ،ومل يكمل طريقه بإجتاه إمارة
بهدينان ملساندة القوات اليت حتاصر العمادية
(ئ��ام��ي��دي) ،ب��ل أخ��ذ يهاجم ق��ری املنطقة
ويسلبها ،وما أن علم والي بغداد علي باشا بقتل
أمحد باشا السوراني حتی أصدر فرمانا بعزل
األمري عبد رمحن باشا الباباني وتعني خالد
باشا الباباني حمله ،وكان هذا املوقف يف صاحل
أمري بهدينان حيث أنسحب خالد باشا الباباني
بقواته من إمارة بهدينان ،أما أمحد بك املتمرد
على إمارة بهدينان مل يتمكن من البقاء داخل
حدود اإلمارة ،حيث أرسل أمري بهدينان قواته
بقيادة أخيه زبري بك ملطاردته ،لذا فر أمحد
بك من اإلمارة وجلأ إیل بغداد ،وبذلك عاد اهلدوء
إیل املنطقة لفرتة من الزمن.
•يف بداية ربيع سنة 1833م ،وصل األمري
حممد ب��اش��ا ال���روان���دزي (م�ي�رى ك���ور) ،أمري
إمارة سوران ،بقواته إیل أطراف عاصمة إمارة
ً
بهدينان ،وفرض حصاراً
حمكما عليها ،بينما
حتصنت ق��وات بهدينان داخ��ل املدينة ،وقد
حاول أمري رواندوز عدة مرات مهامجة املدينة
وإحتالهلا ،وأستعمل يف ذلك كل املعدات احلربية
املتوفرة لديه مبا فيها املدافع ،لكنه مل يفلح،
وأستنفذ كل اخلطط احلربية واحليل من أجل
إقتحاد مدينة ئامدي ،حتی أنه جلأ إیل حفر نفق

حتت املدينة من أجل الوصول إليها ،إال أن مجيع
اجلهود باءت بالفشل ملناعة املدينة ولشجاعة
أهلها وإص��راره��م علی الدفاع عن مدينتهم
والوقوف إیل جانب أمريهم مهما كلفهم األمر،
وكذلك لبسالة القوات املدافعة ،وك��ان لدور
القائد العسكري عمر آغا الكتاني األثر الكبري يف
ً
خملصا ألمريه إیل أبعد
ذلك الصمود ،حيث كان
ً
شهما شجاعاً
رجال ً
حد ويف الوقت نفسه كان
ذو موهبة عسكرية ف��ذة  ،وك��ان يسهر علی
مهامه ويتقن فن إدارة األمور ،وبفضله متكنت
ً
طويال يف وجه حماوالت
(ئاميدي) من الصمود
األمري حممد باشا الرواندزي يف إحتالل املدينة،
وكان القائد الكتاني يرسل دوريات إستطالعية
إیل خارج املدينة من أجل مجع املعلومات ،كما
وكان يشكل جمموعات قتالية صغرية ويرسلها
إیل خارج املدينة من أجل نصب الكمائن للقوات
املعتدية من أجل إحل��اق أكرب قدر ممكن من
اخلسائر يف صفوفهم وذل��ك من أجل إضعاف
معنويات العدو.
وتذكر مصادر التاريخ ،أنه يف إحدی املرات
كمني
وقع أمري سوران حممد باشا الرواندزي يف ٍ
نصبه جمموعة قتالية من قوات إمارة بهدينان
يف مكان خطر خ��ارج املدينة وك��اد أن يأخذ
أسرياً لوال وصول قوات إمارة سوران إیل مكان
الكمني يف الوقت املناسب ،وبذلك مت إنقاذ األمري
حممد باشا من األسر ،ويف  6حزيران من عام
1833م وعن طريق اخليانة ،سقطت مدينة
(ئاميدي) بيد األمري حممد باشا الرواندزي بعد
أن تكبدت قواته خسائر فادحة قدرت مبئات
القتلی واجلرحی علی يد أهالي املدينة ،ومت أسر
أمري بهدينان حممد سعيد باشا وقد عامله أمري

رواندز املنتصر بإحرتام ،وأخذه إیل مقر قيادته
العسكرية يف (س��هری ئاميدي) املطلة علی
املنطقة ،أما األمري أمساعيل بك الثاني شقيق
األمري األس�ير ،فقد متكن من اهلرب مع رفاقه
وعد ٍد من البكوات وقادة اإلمارة عن طريق نفق
سري إیل منطقة نريو ه وحتصن يف قلعة (نريوه)
اإلسرتاتيجية يف مشال شرقي ئاميدي.
•يف نهاية سنة 1833م ،متكن األمري أمساعيل
بك الثاني من حترير عاصمة إمارة بهدينان
(ئاميدي) من ق��وات إم��ارة س��وران مبساعدة
أهالي العاصمة ،وأعاد أخاه األمري حممد سعيد
باشا األم�ير الشرعي إیل حكم إم���ارة آبائهم
وأجدادهم من جديد بعد قرابة ست أشهر من
وقوعها بيد قوات إم��ارة س��وران ،وما أن تأكد
األمري حممد باشا الرواندزي من تلك األخبار
حتی أوقف محلته العسكرية اليت كان يقودها
علی إمارة بوتان ورجع إیل إمارة بهدينان من
جديد حيث أعاد سيطرته علی أغلب مناطق
اإلمارة وحاصر العاصمة (ئاميدي) من جديد
حصار حمكما  ،ويف داخل املدينة أستعد األهالي
مع أمريهم حممد سعيد باشا وأخيه أمساعيل
بك الثاني جيداً للمعركة ،ومل تتمكن قوات
أمري روان��دز من إحراز أي تقدم يف حماوالتهم
من أجل إقتحام املدينة والسيطرة عليها من
جديد ومل يبق لديه س��وی تشديد احلصار
علی املدينة واإلن��ت��ظ��ار حل�ين جي��وع أهالي
ملدينة ،وطال أمد احلصار ونفذ خمزون الغذاء
لديهم وأنتشر اجلوع والقحط واألمراض داخل
املدينة ،ويف النهاية أضطر أهالي املدينة إیل
طلب الصلح ،وواف��ق األم�ير حممد سيعد باشا
أمري رواندز علی ذلك بناءاً علی رغبة األهالي،
183

أقواس

أقواس

184

ً
مجيعا وعدم
وقد وعدهم األخري بالعفو عنهم
حماسبتهم أو التعرض هلم يف حال سلموا املدينة
له ،وبعد أن دخل األمري حممد باشا مع قواته
مدينة العمادية (ئاميدي) للمرة الثانية نكث
بوعده مع األهالي وقام بإلقاء القبض علی مائة
ً
شخصا من وجهاء املدينة مع أمريهم
ومخسون
ً
ً
وقتلهم مجيعا إنتقاما ملقتل العدد نفسه من
خرية ق��ادة قواته عندما أقتحم املدينة عن
طريق اخليانة ،ثم أخذ ينكل بالناس ويقسوا
عليهم ويفرض عليهم غرامات قاسية ،أما
األمري أمساعيل بك الثاني فقد متكن هذه املرة
أيضا من اإلفالت من قوات إمارة سوران ،وكان
ي��درك بأنه لو بقي داخ��ل اإلم��ارة فإن األمري
حممد باشا سوف يالحقه مهما كلفه الثمن ،لذا
قصد حليفه األمري بدرخان بك يف إمارة بوتان
حرب مع األمري حممد
حيث كان األخري أيضا يف ٍ
باشا الرواندزي.
ه��ذا وبعد أن أدرك وتأكد أم�ير روان��دز من
تذمر أهالي بهدينان منه ومن قواته وشعوره
بأن أهالي إمارة بهدينان لن يقبلوا حباكم من
خارج األسرة املريسيفدينية ،وألنه كان حباجة
ماسة إیل أن تكون األمور مستقرة يف بهدينان،
أضطر إىل التصاحل مع أم��راء وبكوات األسرة
املريسيفدينية ،وعفی عن األمري أمساعيل بك
ً
حاكما علی مدينة دهوك وزاخو،
الثاني وجعله
ً
بينما ظل أخوه رسول بك حاكما علی مدينة
ئاميدي ،وبذلك عاد اهلدوء ً
نوعا ما إیل منطقة
بهدينان (بادينان).
•سنة 1835م ،حت��رك وال��ي املوصل إجنه
ب�يرق��دار جبيشه بإجتاه (ئاميدي) من أجل
إحتالهلا متهيداً حلملة عسكرية كبرية علی

ً
إمارة سوران القوية ،وكان حيدث دماراً
وخرابا
ً
واسعا يف القری والبلدات اليت كان مير بها إیل
أن وصل إیل (ئاميدي) وفرض حصاراً عليها،
والغريب أن إجنه بريقدار قد متكن من إحتالل
املدينة بسهولة يف هذه املرة علی الرغم من أن
اجلميع كان يعلم بأن اجليش العثماني يف والييت
بغداد واملوصل ميكن أن يهامجهم يف أي حلظة،
ومن أسباب سقوط (ئاميدي) بسهولة بيد والي
املوصل ،أن احلاكم اجلديد للعمادية رسول بك
الرواندزي مل يكن يف املدينة وقت حماصرتها
حيث كان يف مهمة استطالعية يف مكان آخر،
وك��ان قد أخ��ذ معه أغلب جنوده ،أم��ا األمري
أمساعيل بك الثاني الذي كلفه األمري حممد باشا
الرواندزي بالدفاع عن إمارة بهدينان فقد كان
يف قلعة (نريوه) يشرف علی حتصينها ،وكذلك
غياب القوات املدافعة عن املدينة يف وقت اهلجوم
عليها ،وأعتقد أن عدم وجود من يقود أهالي
املدينة لكي يدافعوا عن مدينتهم من أهم
األسباب اليت أدت إىل سرعة سقوط املدينة بيد
والي املوصل.
علی أي حال سقطت ئاميدي سنة 1835م
بيد الضابط العثماني (املعتوه) إجنه بريقدار
حيث ق��ام األخ�ير بوضع حامية عسكرية يف
املدينة ورج��ع إیل املوصل ،وما أن علم األمري
إمساعيل بك الثاني بسقوط (ئاميدي) حتی
مجع ما أمكنه مجعه من القوات علی وجه
السرعة وع��اد إیل (ئاميدي) حيث متكن من
إعادة سيطرته علی املدينة مبساعدة األهالي
ومت القضاء علی احلامية العثمانية فيها.
•سنة 1837م ،وحبجة خروج األمري إمساعيل
باشا الثاني عن الدولة العثمانية والتمرد عليها،

ً
جيشا
جهز وال��ي بغداد علي رضا باشا االزي
كبرياً يف العدد والعتاد للقيام حبملة عسكرية
علی إمارة بهدينان وقادها بنفسه ،وصل جيش
والية بغداد إیل أطراف (ئاميدي) وفرض حصار
عليها ،وبعد العديد من احمل��اوالت إلحتالهلا،
فضل األمري أمساعيل باشا اإلستسالم ً
بدال من
ً
وخصوصا أن نوعية
إطالت أمد احلرب واحلصار
األسلحة اليت كان اجليش العثماني يستعملها يف
معركته علی (ئاميدي) كانت متطورة وفتاكة
مقارنة بأسلحة إمارة بهدينان وخصوصا سالح
املدفعية ،مما تسبب خبسائر كبرية بني األهالي،
وقد أخذ األمري إمساعيل باشا الثاني أسرياً إیل
بغداد ،إال أن وال��ي بغداد مل يتمكن من إدارة
ً
مركزيا من بغداد ،وحدثت
منطقة بهدينان
إضطرابات وفوضی يف املنطقة نتيجة ملا حدث
لألمري أمساعيل باشا الثاني ،حيث كان األمري
يتمتع بشعبية عظيمة بني شعبه مما أضطر
والي بغداد جمرباً حتت ضغط أهالي بهدينان
إیل إعادة حكم إمارة بهدينان إیل األمري أمساعيل
باشا الثاني من جديد ،وعاد األمري مرة أخری
إیل إمارته ومارس شؤون احلكم مرة أخری وعاد
اهلدوء إیل املنطقة من جديد.
•سنة 1840م ،شعر وال��ي امل��وص��ل إجنه
بريقدار بأن األمري أمساعيل باشا الثاني يهدد
نفوذه يف املنطقة ل��ذا عجل بتجهيز جيش
كبري وهاجم إمارة بهدينان ووصل إیل أطراف
ً
ً
(ئاميدي) وضرب حصاراً
عليها ،وبدأ
حمكما
باحملاوالت املتكررة من أجل إجتياح القلعة
اجلبارة ،إال أنها فشلت يف البداية لكن الفرق يف
ميزان القوی ونوع األسلحة املتطورة املستعمل
ً
قياسا مبا لدی الطرف
من قبل اجليش العثماني

الثاني ،مكن والي املوصل من أحتالل املدينة
يف النهاية ،ومتكن األمري إمساعيل باشا الثاني
من الفرار والوصول إیل حليفه األمري بدرخان
بك أمري إمارة بوتان ،أما والي املوصل فقد عني
أحد وجهاء مدينة (ئاميدي) املدعوا يونس آغا
ً
حاكما للمدينة وترك حامية عسكرية يف
الكلي
املدينة ورجع إیل املوصل ،كان احلاكم اجلديد
ً
ً
خملصا
مقربا من األمري أمساعيل باشا وكان
ألمراء (ئاميدي) وعلی إتصال بأمريه الذي كان
يف إمارة بوتان.
وكما ذك��رن��ا ،ك��ان أهالي ئاميدي يطالبون
بإحلاح عودة األمري الفار ،وإثر ذلك ،رجع األمري
أمساعيل باشا سنة 1842م ،مع قوة عسكرية
من إم��ارة بوتان ،حيث كان هنالك حلف بني
أمراء ٌ
الكرد والعديد من وجهاء املنطقة ،وكان
يسمی بـ (احللف املقدس) ،وينص علی مساعدة
بعضهم البعض عند الضرورة ،ودخل األمري
أمساعيل باشا ئاميدي من جديد مبساعدة
األهالي ،ومتكن من القضاء علی جنود احلامية
العسكرية العثمانية فيها.
•سنة 1842م ،علم وال��ي املوصل بعودة
خصمه العنيد األم�ير أمساعيل باشا الثاني
إیل ئاميدي وسيطرته علی احلكم فيها ،لذا
ً
جيشا كبرياً من املوصل ،وتلبية لدعوة
جهز
والي املوصل ،وصل ٌ
دعم عسكري من بغداد إىل
املوصل ،ويف الوقت نفسه ،قام والي املوصل إجنه
بريقدار بشراء ذمم بعض رؤس��اء العشائر يف
املنطقة من أجل مساعدته يف القضاء علی أمري
بهدينان ،ومن جانبه أستعد األمري أمساعيل
باشا الثاني وجهز قواته وأوكل قيادتها إیل أبن
أخيه حممد بك أبن األمري حممد سعيد باشا،
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وإلتقی اجليشان البهديين والعثماني بقيادة
والي املوصل إجنه بريقدار بالقرب من قرية
(أيتوت) القريبة من مدينة دهوك ،حيث دارت
معركة قوية وحامية بني الطرفني وسقطت
أعدا ٌد كبرية من القتلى واجلرحى بني الطرفني،
ومل تكن املعركة متكافئة بني الطرفني حيث
ك��ان اجليش العثماني أك�بر من حيث العدد
ً
ً
نظاميا
جيشا
والعدة ونوعية األسلحة ،وكان
ً
ً
وخصوصا يف والية
إلزاميا
وكان التجنيد فيه
املوصل خبالف اجليش البهديين الذي كان جيشاً
ً
عشائريا بالدرجة األساس وأسلحته كانت قدمية
ً
ضعيفا،
وغري فعالة ،كما وكان التنظيم فيه
وبالنتيجة كانت الغلبة للجيش العثماني
وإنسحاب اجليش البهديين إیل ئاميدي ،وكان
لوقوع قائد اجليش البهديين من فوق صهوة
حصانه يف بداية املعركة وموته علی إثره ،أن
أربك قوات إمارة بهدينان يف املعركة ،كما وكان
ً
خليانة بعض رؤس��اء العشائر دوراً
فاعال يف
إنتصار اجليش العثماني يف تلك املعركة.
حتصن األمري إمساعيل باشا جيداً يف عاصمته
ئاميدي بإنتظار اجليش العثماني ،أما والي
املوصل إجنه بريقدار فقد أخذ يفتك بالقری
وال��ب��ل��دات ال ُ��ك��ردي��ة وينهبها ويقتل ك��ل من
ً
مروعا والدمار
يصادفه من األهالي ،كان املشهد
يف كل مكان ،ووصل اجليش العثماني إیل أطراف
ئاميدي وض��رب حصاراً شديداً عليها أمتد
ألربعة أشهر ختللها العديد من اهلجمات الفاشلة
إلحتالل املدينة ،كما أن صوت املدافع مل تسكن
طيلة الوقت من قبل احملاصرين ويف النهاية
تيقن األمري إمساعيل باشا بأنه لن يتمكن من
ً
وخصوصا أن األهالي كانوا يعانون
اإلستمرار

الكثري م��ن ج��راء اجل��وع والقصف املستمر،
وك��ان وال��ي موصل بريقدار يرسل بني احلني
ً
رسوال إیل األمري يطلب منهم اإلستسالم
واآلخر
وتسليم املدينة متوعداً بضمان حفظ أرواحهم
وممتلكاتهم.
ويف اخلريف من سنة 1842م ،واف��ق األمري
إمساعيل باشا علی اإلستسالم وتسليم مدينة
ئاميدي إیل والي املوصل بشروط ،ومن بينها
احملافظة علی أمن وسالمة املدينة وسكانها،
لكن بريقدار نكث بوعده وغدر باملدينة وأهلها
وإرتكب جمازر فيها راح ضحيتها املئات ورمبا
اآلالف من أهالي املنطقة بعد أن غادرها األمري
إمساعيل باشا ،حيث أخذ معه أقربائه وحاشيته
وأمواهلم وممتلكاتهم إیل بغداد للعيش فيها
بعيداً عن مدينة ئاميدي ومنطقة بهدينان
أرض آبائهم وأجدادهم ،وحرم عليهم العودة
إليها ،وبذلك أسدل الستار علی إمارة بهدينان
وزالت من علی اخلريطة اجليوسياسية للمنطقة
وإنتهی بذلك حكم ونفوذ أمراء وبكوات مجيع
مناطق ومدن وقری وبلدات بهدينان ،وأنتهی
دور العمادية (ئاميدي) يف لعب دور حموري
يف املنطقة ،كما أن آغ��وات ورؤس���اء العشائر
البهدينانية مل يعودوا يطيعون ويكرتثون أو
يهتمون بالبكوات من األس��رة املريسيفدينية
الذين حكموا منطقة بهدينان الواسعة وبنوا
فيها إمارة قوية عاصمتها ئاميدي ،أمتد حكمها
ألكثر من ستة ق��رون ،وبذلك أنتهی عصر
احلروب الكبرية والشاملة اليت خاضتها املدينة
يف املاضي لتبدأ مرحلة جديدة يف حياة أهالي
مدينة ئاميدي وأهالي املنطقة بصورة عامة.
بسقوط إم���ارة بهدينان ال��ع��ري��ق��ة ،شعر

البهدينانيون ألول م��رة مبعنی اإلح��ت�لال،
وفقدوا هويتهم القومية ومعها طعم احلرية
واإلستقالل وإن كان شبه إستقالل ،وأصبحت
الدولة العثمانية تتدخل بصورة مباشرة يف
شؤون الكورد ،وهذا دفعهم ألول مرة  ،ومنذ
ع��ق��ود طويلة أن ي��ش��ع��روا بثقل اإلح��ت�لال
واإلختالف العرقي ،وأحسوا بأنهم يتعرضون
إیل اإلضطهاد القومي بشكل واس��ع ومتعمد،
وأصبحت سياسة الدولة العثمانية مركزية
يف تلك املناطق وحل النظام اإلداري املركزي
اجل��دي��د حم��ل النظام الكالسيكي ال��ك��وردي
املتوارث ،وحتولت العمادية (ئاميدي) إیل مركز
قضاء واحلقت إداري��ا بوالية املوصل ،وغاصت
املنطقة بصورة عامة يف سبات عميق وإهمال
واضح ومتعمد من قبل والة املوصل املتعاقبني
بناءاً علی أوامر الدولة العثمانية ،وكان اجلهل
واألمية ومعها األم��راض والفقر منتشراً يف
املنطقة نتيجة لتلك السياسة وكانت تؤخذ
ضرائب كبرية من الناس وبصورة مستمرة
وقاسية ،وبقي احلال هكذا إیل أن أندلعت احلرب
العاملية األویل ،ودخلت القوات الروسية حدود
إقليم كوردستان العراق يف 1916/3/7م عند
مدينة خانقني وكذلك دخلت حدود كوردستان
من اجلهة الشمالية الشرقية ومل يكن يف مقدور
القوات العثمانية صدها أو إيقافها ،وإنسحبت
بإجتاه اجلنوب ،يف البداية مل يقاومهم الكورد
لكن سوء معاملة القوات الروسية هلم وإرتكابهم
أخطاء كبرية حبقهم دفع العشائر الكوردية
ومدنها ومن بينها مدينة ئاميدي إىل التصدي
هل��م ،حيث أرس��ل��ت املدينة  200رج��ل من
أبنائها للدفاع عن كوردستان ،ويذكر الباحث

الكوردي الدكتور طارق باشا العمادي شهادة
أحد املشاركني يف تلك احلملة وهو املدعوا السيد
عبد اجمليد مصطفی ويذكر ما يلي« :تقدمت
قوة عسكرية يف  /1حزيران ،1916 /على
طريق (دي��ره ل��وك – س��ي��اري) باإلتفاق مع
العشائر الكوردية يف املنطقة ،وكلما تقدمنا
زاد عدد املقاتلني ،وانقسمت القوة اىل قسمني،
احداها بقيادة ضابط عثماني توجهت اىل قرية
(بيبو) يف منطقة (ن�يروه) والثانية بقيادة
حسني نعمان توجهت اىل جسر (حه النكي)
على نهر الزاب ،وقامت بتدمري اجلسر لعرقلة
تقدم اجليش الروسي بإجتاه ئاميدي ،ومن ثم
توجهت القوة اىل منطقة (سياري) ،وكنا نالقي
مئات من املدنيني الفارين من املناطق احملتلة،
وهنا اشتبكت قوتنا م��ع ق��وة استطالعية
للجيش الروسي مما دفع باألخرية إىل اإلنسحاب
بعد أن تركت عدداً من القتلى والعتاد ،ومن ثم
قمنا بنصب جسر على نهر ال��زاب وعربنا اىل
الضفة االخرى وتقدمنا اىل ان وصلنا اىل قرية
(شيله دزي) وهنا فوجئنا بنريان كثيفة تنصب
علينا من حامية رشاشات العدو فأستشهد منا
ثالثة مقاتلني ومتكنا من اصابة العدو خبسائر
يف األرواح والعتاد واجربت القوة الروسية على
اإلنسحاب بعد ترك قتالهم وكثري من الغنائم
واالعتدة اليت وزعت بني املقاتلني من قواتنا،
وبعد هذه املعركة بقينا يف املنطقة ملواجهة اي
طارىء إىل أن تقدم اجليش العثماني الذي سبق
اعداده يف املوصل وعرب نهر الزاب ووصل يوم
 /20متوز 1917 /اىل (جه لي) وتوقف على
خط (كاني ره ش – وكوزه ره ش) ،ثم مسعنا
بأن القوات الروسية بدأت باإلنسحاب ،وحنن
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بدورنا رجعنا اىل مدينة ئاميدي».
أحتل األنكليز العراق ومعه والية املوصل يف
1918/11/10م ،ودخل القائد الربيطاني
مسرت (جلمن) مدينة ئاميدي يف نهاية سنة
1918م من دون مقاومة ،وأمر بإنزال العلم
العثماني ،وتدهورت أوض��اع مدينة ئاميدي
بسبب مقتل احلاكم األنكليزي للمدينة مسرت
ك��اردن يف ليلة 31حزيران1/متوز من سنة
1919م علی يد أفراد من أبناء املدينة ،كما
وت��ده��ورت األوض��اع يف عموم املنطقة بشكل
واس��ع وال�تي كانت إم��ت��داداً إلنتفاضة شعبية
مشلت عموم كوردستان يف سنة 1919م.
ويبدوا أن نصيب مدينة ئاميدي (العمادية)
من اإلعتداءات مل يقتصر علی القوی اإلقليمية
وال��دول��ي��ة ب��ل كانت هنالك هجمات لبعض
العصابات اليت كانت تتعاون مع احملتل ،ويذكر
الباشا يف مقالته عن تاريخ العمادية ويقول:
«ليلة  /26 25-متوز1922 /م ،هاجم 150
فرداً املدينة مستغلني خلوها من أهلها حيث
كانو يقضون فصل الصيف يف بساتينهم يف
(الروبار ومزيركا) ،ما عدا القائممقام (محيد
صرصر) مع بعض أف��راد الشرطة والعاملني
على بسط األمان يف املدينة احملصنة ً
أصال وذات
البوابتني (بوابة الباشا وبوابة بهدينان) واليت
ال ميكن ألح��د اخرتاقهما لكونهما مغلقتني،
ولكن املهامجني استطاعوا تسلق سفح اجلبل
مبساعدة العوائل املتعاونة معهم واليت كانت
دورهم على السفح الشمالي من املدينة واحتلوا
املناطق السرتاتيجية واخذو مبهامجة البيوت
ونهب وسلب كل ما تصل إليه ايديهم ،وحدثت
بعض املناوشات وإطالق النار بينهم وبني أفراد

احلرس والشرطة اليت جعلت األهالي يف روبار
يسمعونها فأنطلق بعضهم اىل جن��دة املدينة
واستطاعوا تسلق السفح الشمالي الشرقي
للمدينة عند دار القائممقام ومبساعدة أحد
املتسلقني املعروفني يف املدينة ،واستمرت
املواجهة بني الشرطة وأهالي املدينة واملهامجني
إىل غ��روب الشمس وسقط بعض القتلى من
اجلانبني ،ومت إلقاء القبض على بعضهم واضطر
املعتدون إىل اإلنسحاب ومغادرة املدينة بعد أن
محلوا معهم مجيع ما نهبوه من أموال أهالي
املدينة وخاصة التجار واألغنياء منهم.
وكما هو معلوم فإن لكل مرحلة من مراحل
التاريخ أساليب خمتلفة للمقاومة والدفاع عن
احلقوق وإسرتدادها من املغتصب ،وخالل الفرتة
ما بني احلربني العامليتني األویل والثانية إزداد
الوعي القومي يف كوردستان بشكل عام وأخذ
الكورد بتكوين اجلمعيات واألحزاب السياسية
واحلركات الوطنية لنيل حقوقهم املشروعة،
وك��ان ألبناء ئاميدي ال��دور الكبري فيها ،كما
كان هلم دور مهم يف ثورة الزعيم القومي مال
مصطفی ال��ب��ارزان��ي يف األربعينيات ،كما يف
مجهورية مهاباد حتت قيادة البارزاني.
مع إندالع الشرارة األویل لثورة أيلول اجمليدة
يف 1961/9/11م بقيادة الزعيم القومي
مال مصطفی البارزاني ،س��ارع أبناء املدينة
لإللتحاق بها وحدثت مواجهات عنيفة يف
املدينة نفسها وفقدت حكومة عبدالكريم
قاسم السيطرة عليها مم��ا دفعها إیل قصف
املدينة بالطائرات حمدثة دماراً كبرياً وتضررت
اآلث��ار القدمية يف املدينة كثرياً من جراء هذا
القصف ،ويذكر السيد فخري حممد طه من آل

(الباشا) الئاميدي يف مذكراته ،أنه «بعد إنسحاب
الثوار من ئاميدي ،قصفت الطائرات املدينة
ودمرت منزلنا واملئذنة لكونهما إحدی معقلي
القتال ضد السلطة ،ويف اليوم التالي دخلت
القوات احلكومية إیل املدينة للتمشيط فوجدوا
ظروف الطلقات يف غرفة الدار ويف غرفة إخری
صورة البارزاني ،فأحرقوا الدار بعد نهب كل
موجوداتها وك��ان لعائلتنا نصيب يف الشهادة
وكانا طفلتني ،وإصابة شقيقيت جبروح بليغه».
أث��ن��اء ث��ورة أي��ل��ول اجمل��ي��دة ،كانت املعارك
الشرسة تدور يف أطراف املدينة وكانت قوات
البيشمركة حتاول حترير مدينة ئاميدي ،ويف
1965/9/9م دخلت أعداد كبرية من قوات
اجليش العراقي بقيادة (الزعيم خليل) إیل
املدينة جمدداً ،وأنتهكت حرمات املدينة وأهانت
أهلها وعذبت رجاهلا.
يذكر األستاذ فخري حممد طه يف مذكراته
تلك األيام حيث كان شاهداً فيها وأحد الذين
رفضوا اخلضوع للذل واإلهانة فكان له موقف
بطولي مشرف ،ويقول« :عندما دخلت قوات
اجليش العراقي مدينة ئاميدي أم��ر القائد
(زع��ي��م خليل) جبمع األه��ال��ي أم��ام ال��س��راي،
وخطب يف اجلمع بكيل الشتائم البذيئة ألهالي
ً
خصوصا الكورد منهم ثم تناول شخص
املدينة
البارزاني وهو يف حالة هستريية ،رفعت يدي
لعدم حتملي اإلهانات ،فدعاني قائد القوات
العراقية للحضور عنده وسألين عن أمسي
ومهنيت ،أجبته أمسي فخري حممد طه ،معلم
مدرسة ،فرد علي وقال (أنعل أبوك وأبو الذي
عينك) ،أجبته إن حكومتك هي اليت عينتين
فثار غضبه وشعر خبطأ شتيمته فطعنين

بسفود يف بطين وأم��ر اجلند ً
قائال (أدب��وه)،
فأنهالوا بالضرب على مجيع أحناء جسمي دون
ً
شخصا
رمحة وألقوا بي يف السجن مع ()150
إضافة لـ ( )17إمرأة ،لكي تبدأ قصة التعذيب
الوحشي الذي تعرضت له».
حنن بدورنا سنذكر ج��زء من ه��ذه القصة
لكي ال ينسى ابناء هذا اجليل واألجيال القادمة
ما تعرض له الكورد على يد النظام البعثي
البائد وهذه القصة هي وأحدة من بني مئات
األالف من القصص املرعبة ،حيث يذكر طه أنه
عندما ادخلوا السجن كانت اشتباكات طاحنة
تدور بني قوات البيشمركة والقوات العراقية
على أط��راف مدينة ئاميدي وكانت القوات
العراقية تستخدم مجيع ان��واع األسلحة ومن
بينها الطائرات ،ويقول« :بعد أن خيم الظالم
نقلوني إیل إسطبل البغال ،واآلالم تقطع أوصالي
إنتحيت يف زاوية فإذا جبموع األهالي يزجون يف
األسطبل معي يف ظلمة الليل الدامس والقتال
مستمر بال هواده ،إمتأل األسطبل والكل حائر
مبا سيحدث هلم من مصري أسود جمهول ،طال
الليل وحنن نتوسد روث البغال دون طعام وال
ش��راب ناهيك عن اآلالم وال�برد ،وم��ع اخليط
األول من الصباح ،أخرجونا واحداً واحداً وكان
اجلنود ينهالون بالضرب على من خيرج وكانو
يستخدمونهم لنقل املعدات احلربية إىل ربايا
قمم اجلبال ،وعند خروجي من االسطبل أمر
قائد اجلند أن ال يلمسوني وتوجه حنوي ً
قائال
(أيها األمحق كيف تتجرأ علی القائد الزعيم
خليل ،يوم أمس) وطرحين أرض ً��ا وطلب من
اجلنود إعطائه سكينة ليذحبين ،وبالفعل أخرج
ً
ماسكا
أحدهم سكينة فوضعها علی حنجرتي
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ذقين وقال (أذحبك مثل اخلروف) عندها رأيت
املوت فإخذت أرفس برجلي ويدي من حتته فإذا
بالسكينة تصيب يدي وجبيين وأخذت الدماء
تنزف مين علی جسمي ووجهي ،ومن ثم أخذ
اجلند ينهالون علي بالضرب حتى فقدت وعي،
وبعد ذلك رموني يف األسطبل مرة اخرى وأنا
فاقد الوعي ،فضمد السجناء جراحي برماد
السكاير وبعض القطع من مالبسهم ...ويف اليوم
التالي عند الصباح ،أخرج مجيع السجناء إیل
العمل الشاق وبقي معي ٌ
نفر قليل من بينهم
طفل ال يتجاوز العشر سنوات ،ويف ليلة اليوم
نفسه دخل علينا مساعد القائد وناداني وين
سفري املال مشرياً لي ،وك��ان يقصد باملال (مال
مصطفى البارزاني) ،وقادني إیل إربعة جثث من
شهداء البيشمركة ،وعلی ضوء الفانوس النفطي
طلب مين تشخيص إبن عمي من بني الشهداء
األربعة أجبته أن ال أحد منهم فانهال يضربين،
مشرياً إیل أحدهم قريب الشبه من أبن العم،
قلت كال ليس هو ،فطلب مين أن أبصق عليه
إن مل يكن هو كإمتحان فامتنعت عن ذلك وقلت
له (أنا ال أبصق علی األحياء فكيف باألموات)
ً
هددني رميا بالرصاص غداً
صباحا ثم أدخلين
ً
جفنا
السجن ثانية ،فطال ليلي ومل يغمض لي
من اهلم واالالم ودوي رحی احلرب الضروس مل
ينقطع حلظة ...وبعد حرب نفسية والتهديد
املستمر بالقتل ،ويف اليوم الثالث من القتال
الدامي بني قوات البيشمركة واجليش العراقي،
جاء مساعد القائد ومعه جمموعة من اجلنود
وق��ي��دوا ي��دي من اخللف وق��ادون��ي إیل إحدى
األعمدة الكهربائية وسط الشارع يف مدخل
املدينة وربطوني عليه وطلب من بعض اجلنود

إطالق النار علي عند مساع اإليعاز ،وقبل أن
يطلقوا النار علي ن��ادى أحد اجلنود مساعد
القائد وطلب منه أن يسرع إیل موقع توجيه
الطائرات إیل اهلدف ،وهكذا تركين ومضی وبعد
قليل أنصرف اجلنود من تلقائهم ،وبعد ذلك
ادخلوني السجن مرة ثانية ...ويف الصباح الباكر
من اليوم التالي ،جاء مساعد القائد يصيح (وين
ً
مكبال وقال( :سوف
سفري البارزاني) وقادني
نرسلك هدية إیل املال) ،وكنت أفكر يف الطريق
كيف يكون ذل��ك ،حتی وصلنا عند موقع
ً
شخصا
دبابتني يف مدخل املدينة وقد أحضروا
آخر امسه (حممد شهاب) وكان معلم الرتبية
الدينية وتهمته إرسال األدوية إیل (املتمردين)،
شدوا أيدينا وأرجلنا وعلقونا يف ماسورة املدفع
ورأسنا مقابل فوهة املدفع ،وقال عند اإلطالق
سوف يطري رأسكم هدية للبارزاني ،ويف هذه
األثناء جاء ضابط مع بعض اجلنود من الربايا
وقال آلمر الدبابتني ما هذا؟ فأجابه نرسل
رؤوسهم هدية للمال ،فتوجه إلينا هذا الضابط
ودفعنا ً
قليال إیل اخللف وأبعد رؤوسنا عن فوهة
املدفع وانصرف ،وما هي إال حلظات وأطلقت
قذيفة وكأن أحداً نزع قليب من صدري وأتبعتها
أخری والثالثة ومل أشعر ماذا جری بعد ذلك،
وعندما شعرت وجدت نفسي يف االسطبل ثانية
وأضيفت آالم احلروق إیل سابقاتها.
هكذا مرت األيام اخلمسة العصيبة ،وبعد مرور
إثنان وأربعون ً
يوما مليئاة باجلروح واحلروق يف
التوقيف دون معاجلة ،تدخل العميد املتقاعد
(حممد ناجي) بواسطة قائدي الفرقة الرابعة
والثانية حبكم الزمالة بينهم ،وطلب نقلي إیل
معسكر الغزالني باملوصل حتت حراسة مشددة

وأنا مكبل من اليدين والرجلني واحلديث يدور
بني أفراد احلرس بأنه مطلوب لريموه يف معسكر
الغزالني ،وصلنا املعسكر قبيل إنتهاء الدوام،
وإذا جبموع اجلنود حيتشدون حولنا وينادوا
بعضهم (إنه سفري املال) وسوف يرمونه هنا ،ما
أن وصل اخلرب إیل قائد الفرقة (صديق العميد
املتقاعد حممد ناجي) حتی خرج إیل الشرفة
لريی األمر فوجد أنه أنا املعين فأخذ يشتمهم
ً
قائال ما طلبت إحضاره هكذا ،وأمر بفك القيود
وأخذني إیل غرفته وقصصت له ما جری لي
فأعتذر ثم قال تستطيع أن تذهب اآلن».
بعد اإلجناز الكبري لثورة أيلول اجمليدة بإعالن
بيان  11آذار سنة 1970م ،ازداد أهمية مدينة
ئاميدي (العمادية) كثرياً حيث أصبحت من
املراكز املهمة للثورة الكوردية ،والتحق اآلالف
من أبناء املدينة بصفوف ق��وات البيشمركة
ليشاركوا يف الثورة وخاصة بعد أتفاقية اجلزائر
بني شاه إيران والدكتاتور صدام حسني سنة
 ،1974واليت أدت إىل إفشال الثورة الكوردية،
ودفع الشعب الكوردي وقيادتها مثن ذلك ً
غاليا
مبا فيهم أهالي ئاميدي حيث أستشهد منهم
العشرات ومت نفي املئات من املشاركني يف الثورة
إیل وسط وجنوب العراق.
وبإندالع الثورة اجلديدة لشعبنا سنة ،1975
وثورة كوالن سنة 1976م ،ألتحق بهما أبناء
ئاميدي وتبوءوا فيهما مراكز سياسية وعسكرية
متقدمة وخاصة يف صفوف احلزبني الرئيسيني
يف كوردستان ،اإلحت��اد الوطين الكوردستاني
واحل��زب الدميقراطي الكوردستاني ،ويستمر
كفاحهم وتضحياتهم يف ص��ف��وف احلركة
التحررية الكوردية حتی أندلعت اإلنتفاضة

اجمليدة لشعبنا يف 1991/3/5م ،لتنتفض
مجاهري ئاميدي علی حكم الطاغية صدام
حسني يف 1991/3/15م ،وحيرروا مدينتهم
من أزالم��ه ،وبتاريخ 1991/3/31م ،ترك
أهالي ئاميدي مدينتهم لينضموا إیل اهلجرة
املليونية اليت قام بها مجاهري شعب كوردستان
العراق ،حيث رفض هذا الشعب العيش مرة
اخرى حتت سيطرة حكم النظام الدكتاتوري
لصدام حسني ،وفضل املوت يف العراء ً
بدال من
ذلك.
وم��ن��ذ ال��ع��ام 1991م وم��دي��ن��ة ئاميدي
(العمادية) تعيش بسالم وأمان مثل شقيقاتها
من مدن وبلدات وقری إقليم كوردستان العراق،
وم��ازال أبناء هذه املدينة العريقة واألصيلة
يواصلون كفاحهم وتقدمهم يف شتی جماالت
احلياة ويساهمون بكل إخالص وإقتدار يف بناء
وتطوير وتقدم كوردستان.
أخ�يراً ،أقرتح علی حكومة إقليم كوردستان
واجل��ه��ات املختصة ب��أن يتم فتح جامعة أو
أكادمية علمية يف منطقة ئاميدي بأسم جامعة
قبهان (علی أسم املدرسة التارخيية العريقة يف
املنطة قباهان أو قبهان) ،باإلضافة إیل مكتبة
علمية ك��ب�يرة بنفس األس���م ت��ق��وم بالبحث
ومجع وتوثيق وحفظ الوثائق املتعلقة بتاريخ
ئاميدي وكوردستان.
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ترمجة حممد علي عوني ،مطبعة صالح الدين ،بغداد
1961م.
.12حمفوظ العباسي ،إم��ارة بهدينان العباسية،
مطبعة اجلمهورية ،املوصل1969 ،م.
.13لونكريك ،أرب��ع��ة ق��رون م��ن ت��اري��خ العراق
احل��دي��ث ،ترمجة جعفر اخل��ي��اط ،مطبعة شريعة،
الطبعة الرابعة1968 ،م.

.14حمفوظ العباسي ،العباسيون بعد أحتالل بغداد
(1258م – 1989م) ،بغداد1990 ،م.
.15عمادي طارق الباشا ،2005 ،معركة ئيتوت
اخلامتة من اجل استقالل ام��ارة ئاميدي (بادينان)،
جملة دهوك ،العددان ( ،)29 ,28دهوك ،كوردستان.
.16عمادي طارق الباشا ،ئاميدي (العمادية) ابان
احلرب العاملية االوىل وبداية احلكم الوطين واسطورة
شعارها اخلالد.www.krg.org ،
.17عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني،
بغداد ،ج1949 ،2م.
.18د .عماد عبد السالم رؤوف ،املوصل يف العهد
العثماني فرتة احلكم احمللي (1726م – 1834م)،
النجف األشرف1975 ،م.
.19ياسني بن خري اهلل اخلطيب العمري ،غاية املرام
يف تاريخ حماسن بغداد دار السالم ،بغداد1968 ،م.
.20ياسني بن خري اهلل اخلطيب العمري ،غرائب األثر
يف حوادث ربع القرن الثالث عشر ،املوصل1940 ،م.
.21املكرياني ،موجز تاريخ أمراء سوران ،ترمجة
حممد املال عبد الكريم ،مطبعة سليمان األعظمي،
بغداد.
.22صديق الدملوجي ،اليزيدية ،مطبعة األحتاد،
املوصل1949 ،م.
.23د .عماد عبد السالم رؤوف ،األس��ر احلاكمة
ورجال اإلدارة والقضاء يف العراق يف القرون املتأخرة
(1258م – 1918م) ،بغداد1992 ،م.
.24عمادي طارق الباشا ،ئاميدي (العمادية)  -لقب
الباشا  -ودراسة دميوغرافية ال بد منها www.krg.
.org
.25عمادي ط��ارق الباشا ،عاصمة االمرباطورية
امليدية بني أم��اد – ئفاهيا (ئاميدي – العمادية)
واقباتان (همدان  -كرمنشاه) . www.krg.org
.26د .علي ترت توفيق ب��ك ،احلياة السياسية يف
كوردستان  ،1927 – 1908ترمجة :حتسني أبراهيم
الدوسكي ،مراجعة أ.د.ع��ب��د الفتاح علي البوتاني،

مطبعة خاني ،دهوك ،الطبعة األویل2007 ،م.
* شعب نهيار :ينسب إليهم أسالف الكورد من امليديني
وغريهم ،وقد ورد هذ االسم يف كتاب املصرين القدماء،
كما وإن التوراة ذكرهم بأسم ارام – نه يارام ،ويؤكد
الباحث د .طارق باشا العمادي بأن هذه الكلمة كوردية
ومكونة من مقطعني (ن��ه) ويعين ال و(ي��ار) مبعنی

حبيب او صديق اي الشعب الذي ال صديق له أو املعزول
عن الشعوب اجملاورة ،وان هؤالء هم سلف امليديني وكانو
يعيشون يف كوردستان األوس��ط ،وكان هلم الكثري من
القوة والسلطان وكان هلم شأن ظاهر يف القاء الرعب
واهليبة يف قلوب مجيع الشعوب اجملاورة له ،وهو الشعب
الذي محل اسم الكورد فيما بعد.
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