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ةـدمــــاملق  

ع والسالم والصالة ن العامل رب مد محمدا وذخرنا وقدوتنا ياءسيدنا ن خاتم

آل وع ن وسلمواملرسل بھ و   .ھ

تنظيملقد ع جيالو أعملنا و العصور حسب يانراق خيةحقائقوت ملدينةتار

العصور  مدى ع واستقبلت ضارات ا مختلف ت احتض ال قة العر  الرقة

وش بحفاوة عراق غــــمختلف و دباء ا فرا بطبيعتـــد الشعراءــزل وأةــــمأل،ا

خھ بتار شيد اشعب جدرا زوايا،ع بحثنا اولو لوجدنا ـاواثارقصور

قديمـــبصم ضارات معالـــة رسمت اـــة و م اع حينماــمشعوبوأن،ر م

الن والــشرع إـــعبات،ُس العدوةوض ا،ود إحياماض ع عمل ءو

ا خ خاللالصور،شتار حداثمن ل ل والتوثيق مضتالبحث اال

سطر ،السابق بيةمشعةو ذ لمات ب اا حاضر صفحات واملثقفون،ع ون فاملر

أن ون امليدر اضذا است السلك لذوي ذا و العالية ان،مم ودفعالألذ

ضة ال ق طر امل إ الناشئة لتحقيقلألجيال مـأوالس حضارة(فـ،داف

قةــمدين العر الرقة طارضمن)ة و ــالن ذا كــولتحقيقالوض اــا قــل

خ رضــع التــاملراحواستعراضاتار خيــل ومعالــلةار املدينة واثارــمـذه اــــا

   .اـــومشا

املوفـــ    قوهللا

 

 

 

 



ول   الفصل

خية تار م ملحة الرقةعن دينة  

موقع مية أ معإن شآت م س تأس تطلبت لفتتالرقة قديمة ة قر نواة لت ش ة مار

موقـعنظـــر  وم نيقوفور مدينة س تأس ن املكــدوني إ سب ي،و املكدو سكندر

السمـراء غ،الرقــة أسس ثم عندما ا الينكوساسم ي الثا م.ق٢٤٤عامسلوقس

مكـــمدين الرقــة البيــان حـاملأم(ضاءة باسمفر ــع،)ـاــاليـــون يكت وردـــوقوم،ـــالي د

انياسم سر كتـــابات نطيـــا و كمركزـــة طــاريـــتج ة ع التجارــــام القوافل ةـــرق

خاص طرــو اــة رــق ع،ر مــو البيـــاطــد ليــور ع٤٧٤-٤٥٧ ون ــــزنطي مـــباستــرفــم

س ول    "ليونتو

ع جيــتوج،م٦٣٩اموفـي الفتــت ســوش بقـــح بندةياالمي عنــغعياض ابة نام ال

يةأسلم دي ا بدراو ،قبل د أحدا،ش ندقو ،و الشام،ا رة،ونزل ز ا فتح مدينة  و ا

عامــــالرق املدينإعسكرو ١٨وقيل١٧ة باب من ي الغر املسمىــالشمال الر(ة ) اــــباب

املدينةافطلب حاكم ق أر و ،لصالبطر ع ا أمن أن عد املدينة م،سلم كماواح

م، س كنا ع م أعمالأم من عمل يقومون وال ة ز ا يدفعون داموا ما دم فال

الفتح جيوش موافق عدي بن يل س يقول ذا و          :العدوان

الفــــصادمن غـــا ســرات أ***رناـــداة اـــإ باــــزـــل  واــــــلعرة

الرقــذنـــــــأخ البيضــــــــا الشــرأين***ـاــملاءـــــة لـــــا  اللــــــــــبال وحــــــــــر

خفضو  عد رة ز ا ت بالزوال***أز تخوف انت قد  و

ا صار ضاحيــــــــو زــــبأكن***اــإلينةـــرج ا تقـــــاف ع   اــــرة

منو  اأسفل ل يقال ة كث ن سات ذات ة كب ة قر و الرقة السوداء باسمالرقة عرف

قديماً  ذكرت السمراء،كما الضفـبالرقالرقة ع و قة املح الرقـة قبال ية نو ا   ةـة

رق ا ل يقال ضاحية واسطـالبيضاء ب،ة قصحيث امللك عبد بن وجسراً ـشام ن ر

الفرا اع ري ب محاطة الضاحية و و ت بل قناتان ما و ليفـاملري ا شامـما  ة

٢٧٣ص ٣معجم البلدان ج ،یاقوت الحموي    

 

٢ 
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الفرات محصنمن انت ضــو عر بحصن متنة ع فارســـس تكنان،ـــھ بناءـــقبولم ل

نزـــكب ةــــالرافق طيبة ا أ غ طــقديمة،ـــــــــة ا حسنــة ســـة كثــــة رىــالقةــواق

ساتو  اتو  نال يـــمع،و ا ا الصابون و ـــــدن تد ــــالز لــ و املقــون يقول كما جامــا عـد

طيبو  يب أسواقـــحمامات ظللت قد قصورـــة وارتفعت شرــا وان نا قليم

ا تخم ع فالشام ا و ،ذكر ا جن ا كثوالفرات ا    .العلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موي الرقة العصر  

ع الرقـتا مدينــة ارــت ازد العصــــوراـــة ليــــفــفب،عـــــ ا شــــفــا بــة عـام  امللكبــدن

وترعام٧٢٤ - ٧٤٣ قنوات وشق ا تجار واملـري (للمياهســوقا زراعة) ال شرت فان

املثم ار و عـــالكروم كمرة الفراِت، الرقضفـاف مقابل ب يةالضفة عةــا الغر

حول شأت ن جسراقصر شأ أ وكذلك الرقة، واسط ذاما عند الفرات ر ع

الع،الواسـط خالل الرقة انت مــو جيــد تمد الفتــوي ســوش من ا ول باملؤن واقــح

العتيق شام سوق لھ يقال يب   . سوق

 

م ١٩٠٩طبع لیدن  ١٤١معرفة األقالیم ص أحسن التقاسیم في ،المقدسي    

 

 خارطة مدینة الرقة



4 
 

العبا العصر  الرقة

الشام تخوم ع سيطر ا أل بالرقة العباسية الفة ا تمت ا
)١(

حتفاظ  م عل ان ف

مركز  ة تقو و سنةا املنصور شرع لذا ، بمحاذاة م٧٢٢/ه١٥٥ا جديدة مدينة ناء ب

كمدين ا بنا الرافقة سميت غدــالرقة وشو ة ا سور ااد جنـوأحيا ارع ا ،ورتب داـــا

ن املوال خراسان ل أ اــــللدولمن تــــة ب ل وأل خاصةـــديدة أصبحتو   ھ ما سرعان

ذه امتدت قد و أسواق ا ضاحية الرافقة و الرقة ن ب قامت معروفة ورة مش مدينة

أسواق نقلت ا إل و ن ت املدي ن ب وصلت ح شامالضاحية سوق ا ف بما الرقة

فقيل عد فيما الرافقة ا الرقة اسم انتقل و ن توأم أصبحتا و تان املدي فنمت العتيق

الرشيد ارون ليفة ا د ع و الرقتان ما شرقا) م ٨٠٩ -٧٨٦(ع املدينة ،توسعت

رتوشمـاال  إل وازد إدارتھ نقل الرشيـد ليفة ا أن انح سنوات عشر مدة اا ف ت

نمركزا نطي الب لقتال يوش ا في "إلعداد ت ن بيـو و ــا للمال روت و ول للسالح

الرشي تو ح كذلك قيت سنةـــو زانةه١٩٣د ا ا م و فحملت ر و ا او السالح

والكوواستمر ،دادــغ يد ع ا خرا يوم ح ا ار ارون.م١٢٥٨  ازد ا واستوط

سنة جميال ه١٨٠الرشيد قصرا ا ف عمارتو زادت و ا الناس اثر النتقال،اــوت ان

فقــالرشي ا ار ازد عظيم أثر الرقة ا العمرانـد ا ف تطور       د

 

  

 

 

 

 

 

 
.م ١٩٥٤مطبوعات المجمع العلمي العراقي١٣٢یة،صكي لسترغ،بلدان الخالفة الشرق )١(  

.٢٧٢ص ٣یاقوت الحموي،معجم البلدان ج   

٥٠٩ص  ٨ج،تاریخ الطبري   
٤٧٧،٤٨١الذهب في تاریخ حلب صنهر ،   الغزي 

 

 بقایا قصر هارون الرشید في الرقة
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العصر جمة أنموذجاً  - الرقة(العباال غداد )و  

ر  التحر فتوحات تمت الشام،سالميةعندما الد مصر،و من ل قيا، وإفر والعراق،

ي ال الثقافة البالد ذه السائدة الثقافة انت يةالشمالية، نطية،لي انتالب و

غداد،و أ ة،و سكندر الثقافة ذه مراكز سابور ،و الرقةم ذه. جند رتو اش ة الف

إيران،مدينة دولة جنوب الواقعة سابور تدجند اليونانيةوظل سانية العلوم س  ر

رامي باللغة ،يتم العبا العصر بداية ح م بة اتصال حصل املحيث ذه دنن

العلمية، الناحية سابور من جند مدينة أنوخاصة املنصو ،إذ جعفر ي أ ليفة ،طلبر ا

إ طباء من اندغدامجموعة مرض ة وقدقدمملعا معدتھ منھ ي غدادعا إ

طباءمجموعة س رئ م رأس طباء،وع شوعمن بخ بن س عائلة .جورج ومن

شوع ليفة بخ ا استد الرشيدار  ذه الذين مجموعة ون طباء عاشوامن

مدينة ي نو ا أن. ةالرققصره شوع كما بخ بن يل ج أمر الرشيد ليفة و  ا و

سحفيد س جورج من بيمارستان بتأس ا،والرقة،غداد ل سم ال شأة امل و

الرقة ل أ البنات(بـ اليوم زا،)قصر ما شأة امل ذه حو قائمة الدورلت مستوى

يوول، اليونا الطب علوم س،ونقل بتدر و النواة ن كذاتأسست املسلم العرب إ

من الطبية الكتب ترجمة شرت وان املثقفة، وساط ن ب شر تن جمة ال علوم دأت و

ية العر اللغة إ اليونانية من .اللغة ية الغر الشمالية طراف الفةوع ا أرض

ية مجسالمية،العر ناك يةانت العر املدن من منطقةحران،: موعة الواقعة

ا الر ن ب العليا، ة السور رة ز اا م القرب ن،و الع ن،ورأس ب يكوم نص الي  والرقة،

اليونا ات الف عاصرت ا جميع املدن والرومانيةذه حران. نية مدينة أطلقو ال

ا اسمعل سة الكن ا،ورجال ف شرت س،ان ول الرقةايلينو معتقدا ئ تت ديانة

العقا من ج مز خاصةع الصابئة بالديانة القديمة،وسميت واليونانية البابلية ئد

العبا ليفة ا د الرقةاع من جعل الرومملأمون،الذي ضد لغزواتھ ان .منطلقاً و

املأمون  ليفة ر  ا غداد،و كمة ا ت ب أسس أنقد املؤرخون يمنحاملأمون، وي ان

الكتاب، وزن بقدر ماالً جم خاصامل عالمة جم امل الكتاب م علّ ان أمروأنھ و ة،

كمة، ا ت ب مؤلبوضعھ يمنح ان أنھ قال ،و أك مقداراً الفلسفية الكتب ممافي

وأوجد واملتطور الواسع الثقا راك ا من حالة ن أوجد ب تنافساً العلماءأيضاً

ن جم ية  .وامل العر ضارة ا عرفت الفكري،لقد التمازج ذا بفضل عصراًسالمية



6 
 

اً الاطور متفكر الثالث حكمالتاسعري،ـــالقرن ات ف خالل امليالدي،وخاصة

لفاء الرشيد،واملأمون،املنصور ا ارون خالل،و التما ذا و التمازج، ذا تم ولقد

ومتطّو  امة اقرةحركة إ بن ن حن مدرسة ا ف احتلت جمة،ال رائداًال اناً م

اً  و  .ومتم لفاء ا ود ع ية العر اللغة إ جمة ال رة ظا انت ائللقد

، والعبا موي ن العالعصر ا فتح ال البلدان س ل ش شراً من ربشاطاً

الفتوحات،. آنذاك ذه أول العر ومع املفتوحة،أسرع البلدان ذه ع السيطرة ب

العقو  املتمثلة القائمة، الب ع بذلك ن محافظ ا قياد ع ياً عر دووضعوا

الت،واملحفوظات توسيعكما.وال إ رسمية،وسعوا لغة ية العر اللغة فرضت

ا، شار مان الكر القرآن ا نزل ال اللغة ا لفاء. أل ا أنّ نجد للذلك جمة ب أمروا

الع الفارسية باإلدارة يتعلق ية،ما العر اللغة أصبحت ذلك و الرسمية،راق، اللغة

اليونانية اللغة من بدالً ومصر، ة سور من ل موي أن .العصر ليفةكما ا

عامعبدموي من ن املسلم خليفة أصبح الذي مروان بن ميالدي٧٠٥إ٦٨٥امللك

ج ب املالية،مقام باألمور يتعلق ما ل عمل،و ة لغة ية العر اللغة بفرض سبةقام بال

ن ب يمتلكون الذي ن سابات،للموظف ا دفاتر م املحاسبةأيد ألمور سبة بال وكذلك

اللغة. العامة إ جم ت ي العبا العصر انتظار من بد ال ان سابقاً أسلفنا وكما

ال الفالسفة أعمال م أ ية أمثالالعر من والفلسفيةنأل أرسطو،كبار ة الفكر املؤلفات

مدرسة شاط ب ا ف مت سا ال لحن العلمية ش تأخرت قد اق، إ بن ن

إال جم ت لم أنھ وظ،إذ رسائل م عض الطب،و اليونانية املؤلفات عض

منفردة،وأعمال،أرسطو أعمال انت ذه جمة عامةال حركة تحت تنضوي ال وفردية

جمة أجيا .لل ثالثة إ انية والسر اليونانية، اللغة من جمة لل العبا العصر ليقسم

عام، ل ش ن جم امل ذامن تحديد الباحث ض ع ال ات الصعو ل دثرغم ا

ام، الال مثل الباحثون رى الباحثةو سالمة: سيدة م كار،–مر جمةففي ال ا تا

، العبا ول،«: تقول ١٣ص،ميالدي،١٩٩٨،دمشقالعصر يل عاما ولغاية٧٥٣من

بداية٧٧٤عام ،العصر  ميالدي،أي يقعالعبا و املنصور و ن ليفت ا حكم  تحت

   .الرشيدو 

، و ة الالف ة الف ليفة و ا حكم تحت مناملنصو تقع بالغ تمام با ت ر،تم

علمقبلھ، قصرهالفلك،إذ وخاصة من ندسيةغداد،أنھ ال الكتب جمة ب أمراً أعطى
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العلم، ذا عا ذهال اديو ال ابنھ أمر بالذات ة مدينةالف ناء الرافقةب

البيضاء الرقة مدينة من بأعمال. بالقرب ده يزوّ الروم،أن اطور إم من طلب أنھ كما

اقليدس ـبطليموس،وأنھلواملجسطي،إقليدس كتاب جمة ب أمر ية، أيضاً العر املصدرإ

خلدون، بن أو السابق،وحسب من الكتاب ذا اليونانية،إعت اللغة من جمات ال

ية، العر أناللغة كغ ار سالمة م مر العباالسيدة العصر جمة ال ا        تا

أسبق: تقول ١٣ ص عصر إ عود النوع ذا من جمات ال أو أن يبدو أنھ      .غ

مجمو  يل ا ذا ضم أمثالو من ن جم امل من طيبة ترجم: عة ق،الذي البطر بن يح

يل ج بن املنصور،جرجس ليفة ا زمن الرشيد، املجسطي زمن عاش ب طب و و

املقفع بن هللا عاوعبد املنطق،و الذي كتب املنصور،وترجم ليفة ا زمن بنش وحنا

ھ  .مأسو

أخرى قديمإشارات ترى،ة موثقة ليفةأخبار ل ترجم قد ان املقفع، ابن اتب ال أن

ندي، ال ا شان با كتاب ا بي من أخرى كتباً امللوكاملنصور سلوك أن. قواعد كما

الرشيد ارون ليفة عاما من حكم عام٧٨٤الذي أمر،ميالدي،٨٠٨ولغاية وقد و

اليونانية،بالرقة الطبية املؤلفات تمجمة يةال العر ر التحر حروب أثناء ا وقد،جمع

ة مأسو بن يوحنا ب الطب إ مة امل ذه ل   .أو

ي، الثا يل ا ليفةأما ا د ع إ عود عاماملأمون فإنھ من حكم عام٨١٣الذي ح

اقم،٨٣٣ إ بن ن حن إليھ تمي ي يل ا ذا ان،و ال منومدرستھ مجموعة تضم ت

مثل ن جم بن: امل مطر،كوستاو ،قرةثابت بن اج ق،وا البطر ح لوقا،و الذينبن

العصر جمة ال حركة فعالية ك املرحلة جمي م من القائمة رأس ع انوا

 .العبا

العلمية ركة ا ذه من الثالث يل ا عامأما من بدءاً رت ظ فقد م٩١٢املتألقة،

امليالدي العاشر القرن اية سموم. ولغاية عض ستذكر املرحلة ذه جمي م اءن

مثل جمة ال حقل س،: الالمعة يو بن عادي،وم بن ثايح بن انتبت،سنان   و
 .م٢٠٠١،ألمم، محمد عبد الحمید الحمد،دمشقحوار ا

 .م١٩٩٨دمشق،،نجیب عزاو -د:ت،مریم سالمة -لترجمة في العصر العباسي،كارا
  م١٩٦٩دمشقكامل عیاد،محمد  - د ،١جونان،تاریخ الی

 "حسن إبراهیم حسن -د،٣،جتاریخ اإلسالم
  .حمد العزومللباحث ، مقال
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تتم، جمة مباشرةال ية،إما العر إ اليونانية اللغة إمن اليونانية من انيةأو السر

ي العر إ ثم العام.ةـومن املكتبات لعبت اصـولقد وا اًـة كب دوراً املجة الـذا

كمة،وخاصة ا ت اشب يالذي الثا غداد،وفرعھ ذكر .الرقةر  ذه وع

أن املكتبات ،إ ش أن نا ة،املنود سور من ل عام ل ش  والعراق،ومصركتبات

ع ا م سالم ع السابقة ة الف ماً م دوراً لعبت املثالقد يل مكتبة: س

ة السكندر القرن ت ش أ و ال امليالد، قبل منثالث ل أخرى مكتبات ناك

ة استخدمتسور موي والعراق اق. العصر إ بن ن حن أن إ ش نا و

تقع يومدرستھ الثا يل م. ا ،و شاك خوة النديم،أن ابن لنا روي و أبو ذا

ن،ــد،وـــجعفر،وحسن،وأحم الالمع ن جم امل من باـــقم منـــوعــمجم ستدعاءاموا ة

غداد،و  إ ن جم امل. الرقةامل ش سواو ل ن جم امل أن إ خية والتار دبية صادر

ن، لغو افقط طب،وفلك،بل العلمية،من ختصاصات افة من اضياتنوا   .ر

دوراً  جمة ال لعبت ضارة،لقد ا تقدم ماً وم اً الكب رة الظا تلك او أبرز

كمة"مدرسة ا اق،ودار إ بن ن ع،حن را ل ش والرقة غداد من لعبتل وقد

أ يقل ال دوراً أخرى عمدن غداد،مية من ل لعبتھ الذي الدور مثلن ا،والرقة والر

ن الع ن،ورأس ب آنذاكنص الفة ا مدن من ما   .وغ
  

ي العثما العصر  الرقة

عا الرقة من يجعلوا أن العثمانيون قحاول طر ن تأم دف الفراتية، رة ز ل صمة

م،املواصالت حوز دخلت ال غداد العامإ ي القانو سليمان السلطان قام ثم

الرقم١٥٣٤ والية شكيل اـــب حاكم مقر أورفة انت و عليھ. ة، يطلق حلب وا ان و

قص ٍة والرقلف حلب وا اسم العام،ةـــــٍة كواليأعيم١٥٦٦و ا شكيل شملــــد ة

خية التار رة ز ا امل ا سناجق أو ا بامناطق الرقة،تقر سناجق ا ل  وأورفة،فتبعت

ي جـــو والرحبــــره الــدي(ةـــك، يعابور،ــوا) زورـــر ر ا( ةـــو رةــأع  ةــــــوعان،روجــوس،)ز

ن السابر ـــالقةـــايــو والثامنـــن عشر جع من ياة ا دبت حــعشر الفراتــديد وض

ع منــباستمــرار يـــلائالقبدد حياتـــفبِة،ــــاملنطقةـــوالكرديةــوالعر باستعــادة اــدأت

شاط ي،ــو العمرا قتصا و والزرا جتمــا  .اديـــو
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العثمانية    الرقةواليةدراة

العا الباب وال ،رأى الرقةأن كذا، ية ستمر أن وااليمكن وصار حلب بوالية ا ق فأ

و  مستقلة،واستحلب، يقيمالرقة،حلب واليات ل ش ن ذلك كومةمر ا عادت ثم

بوالية الرقة اق إ إ سنة،اورفأالعثمانية انت١٧٦٠ففي والية م، ا االر بع  الدير ي

ابور ،والرقة سو ،وحلب،رانــحو ،وا عدوغ،ق الرقة عادت ستقاللذا،ثم إ لك

كوالية، ا أصببنفس ا تولك والية حقحت ة كعقو حيان عض الوالة ع فرض

م م ء سنة،امل بنو،ه١١٨٩/م١٧٧٥ففي باشا محمد الوا بكحلب باشا محمد

ازاده سك ان و يب،، واليــفلم أيامحلبةـــق بضعة الق إال صدر عثم ي السلطا زلھرار

حلب، والية والياعن نھ عي الرقة،و عوقبع أنھ ع ذلك ان العاو الباب من

حد هللالتجاوزه حدود عام ،من عت أن مكننا تح، ه١٢٨١/م١٨٦٤ و ولــنقطة

الرقة إ سبة تمبال العام ذا العثمانية،ففي للواليات جديد شكيلشكيل وقبل

ال حدالواليات الفرات،عثمانية منطقة اضطرابات السلطةثت ضد القبائل وتحركت

العفادلة، العثمانية قبيلة الرق وتمكنت أطالل من بالقرب بق،ةـــالقاطنة يقاع وةـــمن

عثمانية ة ا عسكر ا أرسل حلب ثر وا العشائرــــفتن ،إلخمادباشا الوا ولكن ة ذا

كبــعدمــتق بقوة ذلك بنفسھ،ــــة،قادــد بــــاستطا إخضــــــاع القبــا املتمـــاع ردةــــائل

شي القبائوخــــواصطحب معــــذه الـــل دير إ وسمــومنح زور،ــــــھ والنياشــــم  نـــة

لقـــــعلي رى ــــوأج الرواتب املنطقةــــم من بحفظ م تكفل شي. اء من ان منطقــو ةــوخ

الولـــشي،ةـــالرق ة عش سالم)ةـــــشامي( دةــــخ الدنـــــالشيخ عشــــوشيلـــــــدـة الــخ  دةــولــة

العفـعشي خــــ،وشي)رسانبو أ،امللقب(دندلـال دـحمالشيـــخ)رةــزجــ( شـــالشي ةــادلـــرة الشــــخ

العـــوتم،ــــالع قائمقاميــذا شكيل دـــام الة قائمقام،و ـــير ا ل ن ةــالرق علتجزور،وع

بـ،ةــــناحي قت الزور(ــأ قض،)دير اق إ الزورـوتم دير حلبــبوالي اء ر. ة أش ستة عد و

جعلت ذلك سنجقامن الزور وج)متصرفية( دير السبخةعل، ناحيةقضاء ت بھ قت أ

سنةالرقة و قضاءه،١٢٥٨/م١٨٦٩ ، مركز الرقة قي،أصبحت لـو عة تا الزور(ت )دير

الزوروج دير بـ علت ق م لواء وج)لبح(ــمركز فيھ، الرقةعل قضاء بھ ق وأ  متصرف

فك حلبثم عن الزور دير لواء بـارتباط وارتبط         . )استانبول (ــ،

  .عبدالقادر العیاش،الرقة قلب الجزیرة الفراتیةحضارة وادي الفرات،
.اسطنبول  یف العثمانياالرشفي  والیة الرقة وثائق  
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سن،مباشرة قضاء، ه١٣٠٣/م١٨٨٥ةــو الزور،ــع ةـــالرق فك دير بواليـــوأن حلبـــق ة

العاملي رب ا أوائل سنةــــــو و ارتب١٩١٧ة جرى الرقــم، بلواءـاط  .لـقاملست أورفة ة

ادار واليــاضطرابات الرقـــة عـــة العامليـــة رب ا ولـــد ىـــة  

ان وـعد العاملية رب ا العثمانية الفة ا املدنيار من كث الفو عمت

رب ا تلك ب كوم، م١٩١٧امع،س ا د الفيصليــع ابـــة ا أعقبت ال ة

ن اراالعثماني الشاممن الرقةبالد اق إ الزور، بلواء تم القواتدير احتلت وملا

الزور دير يطانية حلبم،١٩١٩عام ال بقضاء الرقة اق إ كومة،تم ا بيد انت ال

الفيصل ية الشالشية،العر باشا رمضان الضابط ن عي الرقةحاكما وتم ولكن،لقضاء

الزور دير من ن يطاني ال اب ا عد عام/٢٧و من ول اللواء م١٩٢٠انون غل شُ

كومرسميا ا قبل الفيصليــمن مة،ـــة لدى بـ فيصل وتقرر الرقة قضاء اق دير(ــإ

ذلك،)الزور ان الع ١٧و نفس من ي الثا شم،١٩٢٠امــانون الزورحيث دير لواء ل

إدارت زمام باشامولودھــواستلم باد،مخلص فو الذي املذكور،رمن تنفيذالقرار عدره  و

ةمعركة سور سية الفر القوات ودخول سلون ا،م أ رك أعلن ا الوطنيةةــالرقةقيام

م بقيادة ي املستقلة م بن ا،دــحاكم إعال تم لعام١٠ال آب والم،١٩٢٠من

ملدينة سية الفر القوات بدخول ت عام ١٩ لرقةاان من ول ذلكم،١٩٢١ انون و

الرقة مدين انت الفرـسورةـآخر حتالل تحت تقع تم ة   ةــبوالي ةـالرق ارتباطحيث
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حكومحلب، سقوط سبق ركـوقد ا رقمـة القرار صدور الوطنية خ/٣٦٧ة أيلول٣١/بتار

غورو١٩٢٠عام ال ا بتوقيع قي،م بھ أعلن دولــــوالذي حلبـــام اـــوجع  ة ضمن ةـــلرقل

تنفي ا،ـــدودــح سبـــوتم بال ذلك لــــذ ول ١٦  ) ةـــالرق(ة أواسطم،١٩٢١عامانون و

الرقةم،١٩٢٢عام ت س بلواء حلب عنا قت الزور وأ الدولةبموجدير حاكم قرار ب

املرسومم،١٩٥٩ عامأيار١٩املؤرخ ذا ونفذ محافظة ا يجعل مرسوم صدر حيث

  . م١٩٦٠عام

د الرقة والة يالع العثما  

بك لطفي بك/١٨٩٤/محمد لطفي عمر ـ بك/١٨٩٧/م حافظ مصطفى ـ ـ/١٨٩٩/م  م

بك رضا ـ/١٩٠٠/ ع قدم م أبو بك بك/١٩٠١/أحمد لطفي محمد ـ ـ/١٩٠٣/م م

غدادي بك ـ/١٩٠٤/نورس بكم هللا ومرة/١٩٠٥/نصر ـ غداديأخرىم بك   نورس

بكعاصم/١٩٠٧/ الدي/١٩٠٨/م ا بك أحمد ـ بك/١٩١١/م امل ـ أحمد/١٩١٢/ م ـ م

بك ـ/١٩١٣/ راسم بكفم ـ/١٩١٤/ خري بك م املا/١٩١٥/نجيب بك ن مع ـ م

  . م/١٩١٧/

 

 

 

 

  

 

 

 

 

االرشیف العثماني اسطنبول،والیة الرقة-سجالت السنالمة  
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خية التار واملعالم                                                                                       الرقةمدينةثار

الرق صروح أك العظيــيبقى الفرات ر و وضامم،ـة ا، وجود ب استمرارــس  اـن

اد بال مدينة برز ما ا امللمح و و ا، وزوار املدينة أبناء ن حن يتوجھ فإليھ

الثالثة العقود مدينةتحولت إ ة كب ة قر من عقود. املاضية بضعة عاشت الرقة

دخلت طبيعية وزالزل غزوات عد و املشعة، املدن مسار الرشيد ارون د ع

ل طو ع، سبات س ع ر ا ا ج ت اتج فأينما ، كب متحف عن عبارة والرقة

إ شر تن لية س علمطرق و تالل، سارك و فيھيمينك دبت حياة أن البد تل ل ثار

آالف أو قرون نقبل نوع. السن العصر وت ع زمنيا ا بتوزع الرقة وريشثار

يوصوال  الثا العبا العصر ح سالمية ود الع ي،إ العثما د   .والع

ة ثر واملعالم خية التار الرقةوابد                                                                           مدينة

الرصافة)آ امللك: مدينة عبد بن شام موي ليفة ا ا م جعل ال ثثال(املدينة

أمية ب ع)خلفاء الفتھ ثانية عـعاصمة ا ف إلقامتھ دمشق لـد من ور ش دة

وأشاسنة، ده، ع رت ازد ال شام برصافة عرف باتت خار ولذا اد سور ج

بيوت، وعدة ن جميل ن للمدينةقصر م اجتياح عند العباسيون ا عل ى املدينة. أ ولكن

ال إ عود السور داخل نطي،املوجودة الب عامعصر أسقفية مركز انت م٤٣٢ح

ول يان جوست اطور م د ع م سور ا إحاط نحو) م٥٦٥ -٥٢٧وتم بطول

نحو٥٦٠ وعرض نحو٤٣٠م السور داخل للمدينة بمساحة العديد.كتاراً ٢٣م تزال وما

ا م نذكر ا، خ وتار ا قدم ع دة شا ية ب الواقع:من ى الك اتدرائية زءال ا ة

ا، م الشر ي نو القرنا كجامع الشما ا قسم استخدم وقد ية، ب أجمل و

امليالدي عشر س. الثالث الكـوالكن داء(ى ــة الش سة الشماـالواقع) كن الباب ي جنو ة

بنحو يوم. م١٠٠للمدينة املارت يد(ومب الش الش) مب الباب من س. مابالقرب وكنا

سكنية، ومبان ومستودعاتأخرى، مياه                                                               .وخزانات

والـــالرافق)ـــــب عــــالرق: ةـــرقة رت ازد قديمة مدينة والرومــــة اليونان نـــد نط والب ان

سنة املسلمون العرب ا ئا. ه١٧وفتح ش ا م يبق لم ودولكن الع تلك أن .من غ

تزا ما ال خية التار للعياملدينة ماثلة ا قايا و ا أطالل ا انــل ا يومنا بأبح

تبق ما لبعض ا،صورة م الرافقى جزءاً مدينة حاليا وال للرقة املجاورة من ة

ى  الك ا. املدينة و الرافقة ب عاموالذي املنصور العبا ومنه١٥٥/م٧٧٢ليفة
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معالــأ املاثلـم الرافقة للعيــم الباقيـــة املغـــان التدم عد سنــــة سور،م٣٧١ةــــو

املتخ شــاملدينة الفــكذ عل نصفـــل يزال ما الذي قائماً ــرس الشر نھ بابح من

الشما الباب ح اليوم.غداد ح صورة بأج غداد باب يبدو داخل. كما و

الر  د وم ، الش البنات قصر يوجد يزال ما حديثاالسور ترميمھ أعيد الذي  .افقة

إعمار بداية عود الية ا الرقة امليالديومدينة عشر التاسع القرن منتصف إ .  ا

شرقا شماال دمشق عن تبعد سلمية٣٧٥  و ق طر   .كم

  

 

 

 

 

 

 

الرافقةأ السور:سوار من مؤلفة ف مضاعف ل ش باآلجر الرافقة أسوار شيدت

عن ندق ا ار ا بالسور حيط و الفصيل، ما ي و ار ا السور وحولھ دالداخ

ي نو ا محاذياالضلع ان رالذي   .لل

جع)ج سالمقديمة،القلعةال: قلعة قبل ما إ ا خ تار قلعة. عود القديم ا اسم

املنذر بن النعمـان غالم إ سبة حيث دوسر الشمال، أبواب ع جعلھ ملا ة ا ملـك

ا بان بأنھ البعض ا . يقول تملك عندما السالجقة د ع جع بقلعة جععرفت م

سنا املتو ية العر قش ة عش من مالك مدين. ه٤٧٠ةــبن غرب شمال الثورةــتقع ة

س مـــك١٠بنحو ة بح ع الشمالـــمشرفة من ف. د تصب عاليةـــو منارة القلعة وق

ل الش   . مستديرة

  

 

ق.م   ٧٢٧- ٧٤٤ شوري د الع إ خھ تار عود تمثال و و ، الرشيد حديقة ان  ش  أسد
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العدـباإلضاف)د إ خي ديـة التار املواقع ن،وموقع(كـــ ـةمن صف عموقع انب النخيلة   ا

الفرات، من البيعة،يمن الفراتوموقع من سر انب ا ع رقلة والتالل وموقع

القديمة رائب وا ة   .) ثر

مقصد)ه ل ش ال خرى املعالم ن،اومن واملت ن عروسكللسائح ن الواقعةع

أبيضب تل من منبو القرب ل ش البليخ،ــــال ر ح ع مةو ال سد سد ة خلف

سنة املنجز من١٩٧٣الفرات تقارب   . ٢كم ٦٣٠،بمساحة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 قلعة جعبر
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القديمة الرقة مدينة   بـوابات

مدين إ غـــالقياس الرافقاملدو  دادــــة عــــرة،كون من ما ا،وكال ل شا ع ت بن دـــة

املنصور،فإنھ ليفة الرقالبدا للرافقة يكون أبواب ةـــأن عة ش،أر حوقلو ابن

مدينة عن حديثھ فيقول معرض دية شبھ:امل رض ع رأيتھ فيما ما ل س ل بابان ا ول

الرافقة سور ع ن الباب غ نظ ،،وال عمالً ما مثال تُ وع اُ ما ل ش وحول.خذاومثل

فيقول  شداد ابن يذكر ن الباب سنة«: ذين ان الرشيدمن١٨٠وملا خرج وسارـ غداد

ا ا،إ سور ،و موطناً ا فاتخذ السباللرقة باب ع مكتوب انب واسمھ ا من

فيقول  الكتابة يذكر مثالھ هللا:الشر أطال الرشيد ارون ن املؤمن أم عمارتھ أمر

مواله يع الر بن الفضل بتو شدادُوف .بقاءه ابن قول من ا(م سور املقصود)و أن

ا س تلب شيبذلك ال ة املعمار شآت امل مع عادتھ كما جر بمادة جدهلسور ا د

ليفة بوابات.املنصور ا من يبق ية ولم نو ا ة غدادعندالزاو باب أطالل الرافقةسوى

                            .الشرقية

انت:دادـغ باب - الذي منالباب القوافـتنطلق إــھ الشام بالد من ة متج  .غدادل

الرقة،و  مدينة غداد باب حقيقة معرفة فيلد رز ست أر ي ملا ثري العالم حاول

عام الرقة إ حكمھ إدارة نقل الرشيد،الذي ارون د ع إ العالم٧٩٦فأرجعھ أن ،إال

البو  ذه سب زول كر ي يطا املنصورال د ع إ أن،٧٧٢ابة ذكر ي الط إن قال ثم

غقد الرافقة نمط ع ت والشوارعــبن والرحبة والفصيل البوابات حيث من قع. داد و

بارتفاع ار ا السور ع الشرقية ية نو ا ة الزاو غداد فتحةم،٥٬٢٠باب أما

بارتفاع ف مكسور ٢٬٥الباب قوس ذات قنطرة ا علو تان. م حن الباب جان وع

اضر.زخرفيتان ا الوقت عد ولكن ةإجو املعمار شأة امل ذه ة ثر ات فر ا راء

التا النحو ع البوابة ذه ل وصفا إعطاء الر: ستطيع جر مادة من البوابة شيدت

بمقاساتھ س٧×١٠×٢٧املعروف ا مادة مع بقوس.سم واحداً مدخالً البوابة ذه ول

وع،مدبب ن اليم ع جواره مجزوءان و قوسان يوجد سار لال ش ع ومدببان

زخارف ل ش ع البوابة ة واج ن ي ل ن واسع ن جرمحراب بواسطة زر"ندسية ال

ع"باف وحنية و حنية من،لف معينات ل ش ع تبدو ندسية ال الزخارف ذه و

العلوي  قسمھ س زخارف،ا دون و أصم ل ش لھ السف القسم نما أضفى، ب                                  .مما
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وجميالً  عاً بد داً مش إالواليوم .عليھ يبق البوابة لم سار ع الذي زءو. القوس ا

البوابة، ة واج من عشرالعلوي أحد يوجد املدبب القوس من أمتار ستة علو وع

ب محار ثالثة ا م زال س وا باآلجر زخارف الداخل من ا عل جميالً م، محراباً قي او

فقط ق.ثمانية د شا البوابة من الولوج مجرد اـــو عاد أ انت(م١٥×١٥اعة ا لعل

س)مقببة وا باآلجر منفذة عقود ا عمدة،ل أثار مع د شا العقد ذا أثار مازالت

شأة امل من املتبقي زء ا ية ش أيضاً  .ا الحظ املقرنصات،و فوقبقايا يوجد حيث

القاع ثاــذه طابق مرتفعةة قبة علوه التقاليح ن املــسب غــعمارد من ل دادـــة

الس .راءــوسام مجموعــوتخلل الطــور من حـــوظيفت)طاقات(وق ــة تحقيق اـــا ة ركةــــر

تص نو السور ع ن املرابط للعسس ان.ال الداخل من طاقة ل من ذلك جانب إ

ا ق خ و مستقيم ل ش شارع ايمتد تتوسط ة مركز ساحة إ داخل،ملدينة يوجد ان و

امع ا د وامل مارة قصر ت، الساحة وان وا ن اك بالد مكتظة انت.الشوارع و

املدينــخنـ ذهــ للمدين:ةــدق خنــان يلفــة ي ما الثالثــــدق ات ا من الشرقيــا ةـــة

ية والغر اأما،والشمالية ف ية نو ا ة الفا يتقو ،راتــــن ندق ا السورــــان دم

، ار للمدينا مائياً عاً ما ل ش ن.ةــو ا ذا ان يزو و الفراتدق ر من باملاء عد

ليفة ا ا حفر الرشيدقناة عنارون يبعد ان م دام١٧مسافةالرقةمن اً غر . انـكم

التوس العشواـوقبل ي العمرا للمدينع الشماـي باتجاه شال،ة آثارــكنا   ذه  د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 باب بغداد
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والف يزو ــالقناة ان الذي قنذرع من باملاء ندق النيلــا مبلطة.اة ندق ا أرضية انت

آجر بمادة نوع عاده الرقةجر،من أ القنسم،٥×٤٠×٤٠تبلغ ايات انت نو ت ا من اة

الشرقية، ية نو يةا الغر ية نو ةمز وا فخار بقساطل منودة الزائدة املياه ف لتصر

ال إ للقناة.رالقناة ان عاد،و أ ندق ا عأو . م٩،٥القاعم،وعند١٥،٩٠فعرضھ

ذل عد لكن موجودة القناة انت املا القرن يات سبعي اية قبلوح من ردمت ك

الرقة مدينة معبدمجلس شارع ا ا م املدينة ،وُجعل الثالث يطوف ا ا ج ساحةوامل،من

الشارعالقائمة ن شأوالسور ب ظمامل حديقةنُ ا السور  خضراءف امل امتداد   .املتبقيع

أن عد معمو شآت م ثالث بناء إ التفت ن السور بناء من املعمار ندس امل ةانت ار

و ول السور داخل ا:أخرى د املنصور (امعامل د مارة)م ذا، وقصر لكن

وأز  دمر نالقصر العشر القرن بداية شارع، ل تقاطع عند قائماً ان الدو و  ةلسيف

ش ا٢٣ارعــمع ا املعم.شباط شأة سمر اوامل ما الثالثة اليـة بــى البن(وم   .)اتـــقصر

 

  

 

 

 

 

 

 

واج زول كر درس غدادــلقد باب شتاق(ة ال )ال ا برج،وتصورأ انت قد مستطيالبد  ا

ة الزاو ة، قائم الواج وسط ع بد مقنطر مدخل ةمع كب حنية توجد املدخل جانب وإ

ع أر ا ف الفرس حذوة ل ش ع العمق معقوفــقليلة صلبان عاتــة مر خمسة ضمن ة

أسلوب وأن أكمل ل ش جدلة(و ة)لف الواج أع ي،و ثما عةتوجد بد حنيات

 

الخلف من بغداد باب  
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ن فصوص،قائمةالتكو ثالثة ضمن مقنطرة ا م دائرة،ل نصف أعمدة اع أ بدو و

مستطيلة غرفة ا خلف انت ال ة، الواج من الشما انب ا حنيات ثالث فقدت

معقودة قبة ا   .عل

سنة تقدم فقد وارن جون ي ل ن الباحث لتحم١٩٧٨أما بناءبمحاولة خ تار ديد

معتمدا غداد اعية،عباب الر قواس تطور خ انتار بف اق من خأك التار من

الباب، لبناء قيقي عشر ا ادي ا القرن عد ان بناءه إن قال وأنامليالدي،عندما

املدينة أسوار إ إضافتھ اقتضت حول. الضرورة دار الذي اللغط يكون أن املتوقع ومن

غداد لھ،باب اطئة ا سمية ال ب س شأ دقد ا الرقة ان س أوائل ا جل دوال

م أول حول تجمعوا مدينةالقول،الذين ب د الرقة خفر عاالع ي  م١٨٦٥مالعثما

الرحالة الر ألن زار عندما شاو ادوارد ي عامقملا سوار،م١٨٧٣ة داخل يجد لم

السود،ال الشعر بيوت عض سوى آنقديمة الليدي ية ل ن الرحالة زارت وعندما

عام الرقة املخفر،،م١٨٧٨بلنت حول يقيمون ن لبي ا التجار عض مالحظت ومع

دارا أو تا ب عشر سبعة نحوا الل من ية   .مب

 

 

 

 

 

 

. 

حران - حر  : باب الاباب يصــن ان حــذي إ عار ــــل التا ألورفـــن  .اــــة
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العتيق- امع املنصور (ا املنصور،):جامع د م بناء خ تار ايرتبط العتيقأو امع

الرافقة، بناء خ املحلية،بتار سمية ال عمحسب نظام اعتمد املخططالراارةحيث فقة

غداد ملدينة ل الدائري الذي الوصف و د امل ذا ل الوحيد طيبـالوصف ا   ھ

 

 

 

 

 

  

 

  

ي العتيق ان:كما ن ال و و قصره مالصق امع ا د امل جعل املنصور جعفر أبو

ن والط ن بالل مساحتھبناه انت ولذرا٤٠٠× ذراع٤٠٠و د امل ومساحة ×  ٢٠٠ع

ا٢٠٠ ن نواساط قطعت اسطوانة ل و د امل ذا،شب ندس م أن ي الط ذكر و

م وأن عرطاط بن اج ا و د عــامل د امل وظل سنوات ع أر اسغرقت البناء دة

ل الرشيــــش ارون ليفة ا عصر ح عليھ ب الذي والذيھ بناءهد وإعادة دمھ أمر

الطوب جر،من ص،و الت،وا ذا ع عرفنا عليھوقد ع تأس نص من جديد

املطلبأع د امل جــجدران ع التجديدــة خ تار النص ذا وذكر خرسان بوابة ة

و أنه١٩٢و لھ يؤسف إالومما معاملھ وضاعت دم د امل ستدذا امكن اللانھ

من وكذا ب قر د ع ح موجودة تزال ال انت ال طالل من أسسھ بقايا ع

د للم ن تخطيط إ ا م يتوصلوا أن العلماء استطاع ال ن املؤرخ   كتابات
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ول  ا:التخطيط م ر ظ د بامل حفائر عمل قام عندما سفيلد ر العالم إليھ توصل

مساحتھ ا٢٠٠×  ٢٠٠أن بوسط القبلةذراع ظلة ا أك ظالت ع أر بھ يحيط ن

ية ان ا الظالت أما ية خش أعمدة ع ا سقف حمل أروقة خمسة من تتكون ال

بأبراج د للم ارجية ا وائط ا ودعمت فقط ن رواق من تتكون انت ف د للم

سنة و ن الل من ة دائر د١٩٢نصف امل بتجديد الرشيد ارون ليفة ا أمر   عه

 

  

 

 

 

  

  

  

  

نة الرا مساحتھ سنة،ع أخر ٢٦١و مساحة القبلة ظلة إ ليفة ا ى أضاف

م ظلـعادل مساحة ا مساح أو القديمـــا دار با وفتح أروقة خمسة أي القبلة ة

اض١٦ كما ن الظلت ن ب ليصل نــــفتحة ال امتداد ثانيا نا د للم اف

د امل مؤخر   . القديم

ي الثا يزد:التخطيط لم با العتضد ليفة ا أن يري إذ يل زو كر العالم إليھ توصل

مساحتھ بنفس القديم د للم مماثل آخر دا م ب وإنما فقط القبلة ظلة مساحة

ن ديد ا د امل يتوسط ان و ليفة ا قصر ان م ب ديد ا د امل وأن

وأنھ القديم ن لل مماثل القديمآخر القبلة جدار ن١٦فتح ب ليصل فتحة

د امل ذا ل ان وقد ذا واملقصورة املن ديدة ا القبلة ظلة إ نقل كما دين امل
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ة با انت و داخ سلم ا ول املسقط عة مر انت فقد ا ل ش تزفيلد تصور مئذنة

د امل من ية الغر    . الشمالية

 

 

 

 

  

  

البنات- الرافقة،ي:)العباالقصر (قصر شرق جنوب البنات قصر اقع أسوار وضمن

خزفيعو  عــع القصر امليالدي،ــات عشر ي الثا القرن إ ا خ تار قصرو ود عد

الش حيث من ا نوع من دة الفر ة املعمار النماذج من والتصميم،البنات شيدل وقد

القصر، العباذا العصر تحف إحدى عد الرقــمدينالذي عبة،ـــة االعتماد

اما ا جر امادة ومناخ املنطقة ئة ب عدو  مع ع القصر    باب شمال م٤٠٠قع

  

  

  

  

  

 

.صبحي السید غندر إبراهیم/د،ون الزخرفیةالفنالطرازین االموي والعباسي علي العمارة و   
.االرشیف العثماني اسطنبول،سجالت السنالمة  
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سور  وإ،غداد من ثري الغرب عدة،املدينة خية تار ات ف إ ؤرخ البنات«و .و » قصر

الوث ألن محلية ا أ عتقد ا،سمية ذكر ع تأت لم خية التار املصادرائق أغلب أن إال

بيمارست بوجود ف للتع ن ومدرست جميعاان شيدوا الز عليم الدين نور منأيام ي ن

ما، ا م إ شارة ودون البيمارستان ذا بأن جيح لل ثار علماء حدا الذي مر

مة ال طالل إال منھ يبق لم الذي البنات أن. قصر أيضاً املصادر ذكرت كما

العبا ليفة القصر،ا يد ش ب قام من و اليكملاملنصور الرشيدھ ارون ليفة

عده، عرضتمن ن ح إ مدرسة استخدامھ ليتم الرافقة أسوار ضمن بناه وقد

تضرر لزلز  مدمر ا،ال م ك الزنكيالقسم ية يو ة الف ا يل وتأ ا ترميم  ةــــليعاد

استخدامــــليتح مدرســـول إ مـــا ف علم يمارستان و الطــــة للتـــا ومشفى لـــقبداوي،ـــب

أط إ الزمن ا يحول أطلــــأن لـــالل أ ا عل حــــالرقق البنـقصاــديثـــة                                                                                                                  . اتـــر

ديثةالتنقيبات املوقع:ا التنقيبات عامــمنبدأت عم١٩٧٧ذ سنواتـــواستمرت  دة

امـــوق عن كشفت الشماد تجاه شأة للم ي،،تداد نو وا تنقيباتوالشر أن إال

يمت ار ا شأة امل دار كب امتداد عن كشفت وراءــحديثة ما إ الشرق ة ج من د

الرقـــس زاـــور ما شأة للم ة كث بتفاصيل يو ما ثري مطمورةة مت. لت نطوي دادـــو

باح باــع تقر ل الش عة مر ة مركز عة ر ات ا من ا عل وتطل الوسط تقع

من بھ،مجموعة ن خاص ن ورواق باحة ع طل نوبالغرف،و ا ةو واج د شا

مداخل، ثالثة مع عخاصة يطالن سيطان إيوانان ناك ف والغرب الشرق أما

ن.الباحة و يد ت عمليات استخدام عن املوقع ة ثر التنقيبات كشفت وقد

الرقة مدينة ة املعمار شآت امل ول شاف ك ل ما ذا و و،  .ا
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السيد السرحان قال الرقة محمد ومتاحف آثار دائرة ذا: مدير لدىإن املعروف القصر

ل يبــالرقأ البنات قصر باسم غ٤٠٠عدة باب شمال سداـــم من الغرب إ الرقــد ةــور

عود ثري  و جر مادة من مب الفرات منطقة العباسية ة ثر وابد ل ك و و

االس ومناخ املنطقة لطبيعة بذلك عتق.ب بقصر ـــو سميتھ بأن محليــسميالبناتد  ةـــة

خ تار أساس أي ا ل س عــل اعتماداً خيي التار املصادر سالفاة،ــل إليھ أشارنا  كما

ف نجد ال سمحيث ذا قصر إ إشارة أي وجودا إ ش املصادر أغلب ولكن

نو  أيام للتعليم ن ومدرست شارةبيمارستان دون وذلك ي الزن الدين ظنر و ما ا م إ

الب قصر ان ما ر بأنھ املنطقة زاروا الذين ثار البيمارستانعلماء و وأضاف .نات

املنــالسرح ثري فر ا أعمال إن إــان عود البيمارستان ذا أساسات أن ت أثب ي

ال خية التار ة الف عامنفس املدينة سور ا ف ع.م٧٧٢ب مر املب ل ش اًــو كب اً

ع أر إ جامـــينقسم عن فصلھ و جنوب شمال باتجاه مستطيالت املعروفعــة املنصور

العتي امع حالياًـــبا ونحدده للمدينة ي العمرا التوسع مع ل أز الذي الفة ا قصر ق

وشارعب الدولة سيف شار جر .شباط٢٣تقاطع من مب بأكملھوالبيمارستان املشوي

جر ال أش وتدل القصر خارج إ املياه ف لتصر وفتحة ماء نافورة وسطھ وجد و

بارتفااملوجو  ساسات فوق شأة امل ذه جدران ع جدددة أنھ إ مختلفة عات

د بيمارستانالع إ الحقاً وحول ي املالحظات.يو ن تدو الفضل السرحان رجع و

مل العالم إ طالل ذه عامحول رتزفلدففي الكب ي رحلتھ١٩٠٧ا خالل ا عل مر

و  ا ر بتصو وقام يؤرخاملنطقة أن وحاول ا م راً ظا ان ملا ولية املخططات أعد

د الشوا خالل من فيھ بالتنقيب البدء قبل القصر ذا والعناصرل والزخارف رة الظا

ة إ املعمار خاص ل ش و امليالدي عشر ي الثا القرن إ سبھ ن و العقيلي الذين أسرة

الحقاً واستقروا عد فيما شاه ملك مع ثم السالجقة مع وأو.جع تحالفوا

عام أنھ واملتاح١٩٧٧السرحان ثار ة مدير بدأت قصرم التنقيب العامة ف

تالبنات، بي وال القصر ذا ل رتزفلد ا شر ال والصور الدراسات إ عادوا حيث

ارتفاع يتجاوز  أن ان تأم١٠أطاللھ وثب النوافذ من طبقات ع بأر با تقر ع تار طالل

ا ا ا يارات،ارتفاع و ديم ال عمليات والعد م مبان لبناء آلجره الناس واقتالع

من يقارب ما التنقيب عثة رفعت أن عد و املا القرن يات ثالثي من بدءاً حدثت

امل رضية إ وصلوا أمتار خمسة إ عة باحة.بلطةأر من يتألف القصر إن وأضاف
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مر  ة با،مركز تقر ل الش الوسط،عة منتقع ا عل منوتطل مجموعة ع ر ات ا

نالغرف، الشمال املفتوحة،و الصالة و و يوان أو رى غرفة خلفيةومعزز ة

ن، ت جانب ن رت وو بھ ن خاص ن ورواق باحة ع يطل و ف ذلك إ تمتعوإضافة

بھ، خاصة ة بواج الشما تو يوان إ ش مدخل يوجد نوب ا منو البناء جھ

الشمال، نحو نوب ومدخالنا أوسط مدخل مداخل ثالثة مع خاصة ة واج د شا و

الشرق أما ية جان وغرف الشما لإليوان مناظر الوسط يوان و يان جان

يطال  سيطان إيوانان ناك ف الباحةوالغرب، ع أن.ن ان امل ذا ل الدارس الحظ و

تطل ة مركز باحة ناك و شأة امل ذه نوب ا و الشمال محوري ع اً ترك ناك

أيضاً ونالحظ متصالب مخطط ضمن ع ر سية الرئ ات ا من إيوانات عة أر ا عل

الزواي ى ك وصاالت غرف غرفةوجود ل عاد أ متناظر ل ش بقي م٦×٨ا ةأما

امة، مالحظة ذه متناظر،و غ ل ش فتتوزع منالغرف دم ما أن ظ ا سن و

البناء من ة العلو جزاء ل ش تصور ع فساعد رض ع بقي قد ووصف.القصر

البناء، جاءالسرحان آنذاك،كما ة ثر البعثة ر جصيةتقر بقايا وجود أساس ع

الق ذه فضل و النوافذ ندسيةحول ال بالدراسة القائم ق الفر استطاع املتناثرة طع

م ط شر عن عبارة ال النافذة ل ش تصور و عرف بالنافذةأن يحيط ص ا ن

ارج، ا متكررةمن نباتية ال وأش زخارف من بحثاً. مؤلف ب ألعمال القصر عرض و

العاملية املتاحف بھ الذي الر زف ا خمس. عن مدار عملياتوع من سنوات

ع تدل و ناك و نا متناثرة ة كث وكسر امل خز إناء ع إال ع لم التنقيب

الر زف ا العصر.روعة ا أوال مراحل بثالث مر القصر أن إ السرحان وأشار

امل يكون قد ق ر عرض حيث ي وراءه،يو ابتغول ة فق عائالت سكنتھ تثم

ل ز م،جدراناً وجود ع دلت عة حيث عشر التاسع القرن خرابھ عد سكن ثم

فقر املرحلة ذه و تنور بقايا  .ع

 

 

 

 

 

 
٢٠١٢ عامل في مدینة الرقة  عملیات التنقیب   
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رقلة                                                                                               قصر

رقلةيق قصر الرافقِة خارج)الرشيد قصر(ع تخليداو  سور أ نتصارالذي لذكرى

عد ع رقلة، مدينة ر وتحر وفتح الروم، ع الرقة٧الكب غرب ارون. كم شأه أ

نقف ع منتصراً رقلة مدينة فتح أن عد ه. ور الرشيد بتم ب غر القصر ذا ناء   و

قصرا يكون ال مج،وقد ةوإنما ار تذ آبدة و  رد منھ، بالقرب ايضا قصوروجد من عدد

امراء وشمال الرافقة مدينة شـر ن،   .العباسـي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
كلب الروم -والذي بناه بعد انتصاره على نقفور " قصر ھرقلة"أطالل قصر ھارون الرشید   

 

 

 

ي الثا   الفصل
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الرقة                                                                                                                                                           متحف

عام الرقة متحف القديم،،م١٩٨١ افتتح السرايا العامةبناء ة املدير رممتھ الذي

الرق محافظة آثار ليضم واملتاحف املتعاقبةــلآلثار ة ثر البعثات ا ع كشفت ال ة

املاضية العقود ن،وعنو .خالل طابق من املتحف الزائرــتألف د شا مدخلھ لوحةد

امليالدي عشر امس ا القرن إ عود حالوةعثـر فسيفسائية جة حو ا عل

الرقة فوتوغرا. محافظة بلوحات ر الطابق املتحف و ن مواقعوز م أل فية

ا سور القديمة.ثار لآلثار ر الطابق يض. وخصص جنـكذلك الطابق ثــم ارــاح

ع إـــال ديث الرومانيةالعصور ود ا للفن جناح إ نطية،إضافة الط.والب قــابـــأما

فخصص يـــللعص ول العر سالميـــور الرقـــومنة،ــة خزف الرقـــوزخة،ـــا قصور ةـــارف

جصيالداخلية، إطارات وتيجــو بارزة وعقــة ةـان فخار وجرار ة ر الط. ود قــابــو

قسمــنفس التقاليھ الشعبيــعرض الرقــد الرق.ةــــة رت بصناعــواش زف،ــة ا وة

الرصاف خزف ا مي أ عادل منھ نماذج دمشق الوط زف ةـاملتحف ا خاصة و

ي معد يق ب يتصف   . الذي
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الرقة والية ي( إعمار العثما د   )الع

ع التا رة ز ا إعمار ا،ـأي ل أولة البليخجرت منطقة إ ان للس نقل والرقة،عملية

عشر،ـأواخ ع السا تلكرالقرن الرق)٥٠٠٠(فر ،إذاــكب ــاقاــإخف اواج من ت لون ب ش  ة

ت)١٥٠٠٠(حوا ي ا م كمانيمصاً ال العشائر إ واـون إ ة،وع عائدين الفرات

 .ناضول 

الرق بلدة ات نو الضفـــتأسست ع الــة جة حضري كمركز الفرات من وارـــسرى

املندثرةم خية التار الرافقة أس،دينة قد املنصوران جعفر أبو العبا ليفة ا ا س

العام٧٧٢العام العثمانية السلطات أقامتھ الذي الدرك مخفر حول ملراقبة١٨٦٥م

التح بدأ وقد ، الفرات ر ع ن بيوتــالعابر السكن من تول ب أول بناء إ الشعر

عامــ طي الرقة أسسو . ١٨٨٠ري الذين وائل املتحضرون املدينةتجمع ا

ما ن محلي ون  اتحادين والعشار امليادين( كراد جنوب العشارة إ قدموا) سبة وقد

وظ أو اقتصادية ألسباب الرقة العشائري،إ اع ال ألسباب أو بصفيفية عائالتةــولكن

عشائر بصفة س  .ول

مخف وجود ل الدرك،وش جاذبار من حالة نمطيوتحسن ن ب مع ول لالستقرار م ل

والرعو الشتاء الزراعية ياة يـــا الر فـة ر وا العائالت. ع استظالل ان ما ور

قبل من ا وصف إ دفع الذي و الدرك حماية تحت الرقة استقرت ال البدوو

لمةــالغ باسم ل محّرف ب عر و درك قرقول  ول مخفر ع ال كية  .ال

الع ذه نوعــــعقدت ا بي فيما وتضـــائالت أمان تحالف عقد من ااً بي فيما امن

الب ة بدو،ــمواج وصفھ عاقيمكن من اجتمـــنوع وليــــد حضري ذا.دـــا يكن  ولم

الت من يخلو والصر التحالف املوارد،وتر ع مورد اع انوتحديدا الذي املشاع رض

ا سنو تحيوزع ن دوماادين،ب يجد ان ةولكنھ عمليةسو ز عز ا نتائج ت ص لھ

زراع والتوسع الطميــالتحضر، مناطق الفة فيضانات ا ع تنحسر والراتــال

و ة تجار زراعة ست ول معاشية زراعة مانت بالتفا ذلك سامععزز رئ يد م بن

الفدعان ضنة(عشائر ةمن املنطقة،)ع تلك ة أبيضواملسيطرة، الضار تل من ا  عل

مش حــــإ اعتملب،ـارف علــــوال العثمانيــــالسلطاــدت مــــضب ةـــات سيـــط   اقـــــــن،

اشــعیالقــادر عبــدالقدیمة، ةالرقة كبرى المدن الفراتی  
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حلبمعقد ق طر حماية الصراع أورفة اأورف،منبج،من تجار إقبال ا(أحدث ) الر

العام منذ ع و سفل البليخ ي واد أراض شراء ع اغيم١٨٨١وحلب كب ا

إ ة موج ة تجار زراعة إ املعاشية ي الذا كتفاء زراعة من الزراعة ل تحو

ا التصدير أكو الرقة ارتباط ا ت لطرقشاب كومة ا ن تحس خالل من أورفة مع

العام ديد ا ق الطر وافتتاح أورفة، إ منبج من ات  .م١٩٠٧  العر

الرقة شر والفرات البليخ ن ب جداً صبة ا الدلتا يقع را معظم ان . فلقد

اس طور الري كما أنظمة وأورفة حلب تجار بثمار خيةوفق التار ا أواخر.قايا وح

امتداد ع ة كب ري قنوات عدة ناك ان الفر نتداب د ع دء و ي العثما د الع

البليخ عن ات كيلوم العام بضعة املدرس باشا ن حس ق الفر قام م١٨٨١ولذا

الزور،بفص دير لواء عن الرقة قضاء حلبل بوالية قھ ج....وأ ص٣الطباخ، ،٣٨٥ .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من ل مع ولية لفية وا مامية ابطات ال ذه فضل ةو وت ارتفعت وحلب أورفة

العامالتحضر، الرقة قضاء قرى عدد إ،م١٩٠٣ووصل ونيف عقدين غضون  أي

لعام ١٤٨ حلب سالنامة إحصائيات ة ا...،م١٨٩٩قر وعثمان،ج أورد ي    ٢١٨ص١عنتا

يام م تقدم نما حيثب أقل، أرقاماً سا منأبا املزارع عدد ارتفاع إ و٣٩ ش ة ١٧قر

العام ثابت حضري و٥٧إم١٨٩٢تجمع ة العام٢٧قر رتطو م١٩٠٣مزرعة
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كوم قضـــا السلطــفافتتدة،ــالبلاءــة عبــح ميدــان العدا ي مدرسةم١٨٩٣ امـــالثا

فيــــرشدي ة صغ ومكتبا١٨٩٧العامعمرو ا،ـــة جـــالرقعياش، .... جامعا ص٢ة، ،٢٦  

العام إم١٩١٢و الرقة ان س عدد ا٣٠٠حواوصل حضر مستقرة واليرتد، عائلة

الطبيعية ادة الز حركة إ العثمانية الدولة د ع أواخر ح ستمر س الذي التوسع ذا

ا ارجية ا رة ال إ مايرتد ابقدر فلقد عددالوافدة، الرقة نستقبلت اجر امل من

من براجيكتراك ان لية( س اج بزراعة،)ال ضري ا املجال يوسعون أخذوا الذين

البطيخ زراعة تقنيات ع البلدة ان س وا ودر املثمرة، ار  )القاوون(صفر كروم

بذرات تبذر بـــالذي القر را الفـــھ من استقبلتــث. راتـــة سنــالرقم م١٩٠٦ةــة

جركسيـــعائل٢٠٠واـــحم١٩١٧ةــوسن مــة قبــة قــئاـــن بقيـــل طـــداي أنزورــــالــــادة         وستان

يجدوغ،و  أراٍضقبائل العثمانية البلدية م اومنح فعليا.لزراع اجرون امل إوانضم

عاق أو الغـــتحالف ع ـــد للبلدة املؤسس مـــحمايول ل ي ال آل ثالث. ة حوا ةــولكن

الرق من انتقلت العائالت ذه اع منبـــأر أخرى أماكن إ حلبـــة ي الغر والشمال ج

أخ تفــــثم املوجـــذت عض انــــد ال ة لعش ة الصغ منـــات ستقر و العامـــة م١٨٩٥ذ

بور البلدة، ا من تنحدر مجموعات ا،ودليم،طيو ،ثم   .وغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



30 
 

الرقــة مدينةطبيعــة    

الرق،ة بأرضها الزراعیة الخصبةالرقة غنی الطبيعية ئة جــالب اــميلة شطر حيث ة

ن، شطر و الفرات البيضاء الرافقةالرقة مع السوداء عالرقة واسط ورقة ساره ع

ن ال ر ناك و ھ و ـجنو عي الفر املري و جنوب راقاتات وا شمالھ حبالفت(البليخ

شديد ستخــسف:وال للتنـــن الف رـــتمخ)زهــدم ضفتراتــــعباب الفــوع شرتراتـــي ان

ضرة ا دائمة ف ن سات ري ـوفي .ال الصنو الشاعر يقول   :ا

فق اض الر بـــأما صاغــد ــا ألوا فنــدت حليــــت أفنــــون اـــاــا  

سيمـــــمعانرقت رق و محاسنـــا بدت و طـــــا و زمانــا   اــــــــــاب

ق رـــــالئـــنظمت ز كجــد زمـــنظم رــواـــــا عقيــردــت إ اـــــــانــا  

خــ قيصومــاــزامــــذا ذا و شــقــاـــــا حــائقــذا ذا و اـــــــوذانــا  

اب ال غدران أن غدراـتواصلتلو لتواصلت إذا اـا  

عليـتبك كـي ن ع تمــــابــلـــا أن ما البكـة من أجفـــل اــاــــــا  

طــــمنق فكأنــادة بدت إذا نوب ا عنــــوع نوب ا بيد ــاـــــانـــا  

لــوا نــــــــرافقـــا ا محــة بــلــول ت حس أنــــھ جــــــارــــا و اـــــنانا  

م بلــدة عظــيا قــــــازال كــــدرـــم ناحيـــا عظــــــل و شانــــــة اـــــــم  

الفـــأم فــــــا ضــــإنـــرات الـــاحــــھ أما فـــــنــا ســــتانـــــــإنـــي ــــــھ اــــــ  

ك أيـــو الصــــأن أيــبــام كــــــــامــــى و أزمــــا الـــــأن أزمـــــــــــان ــــــــــانـــوى اـــ  

 

 

 

 

 

٢٠،انظر الداریات،لشابشتي صنب الرقة حفره هشام بن عبد الملكنهر بجا:الهني .   
.ایضا ذكرها الرحالة ابن حوقل  
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الرقةمعنراءـالشعھماقال دينة  

الرقــق يعة ر : يـال  

دارــــالرقذاــــحب بـلــو ة سلــــد تــــاكــــــــد ممن بــحنھ  

رأينــم بلــا أسمعنــــدلـعـدةـا وال ال عنـــا أحـــــا دـــــا  

بــــإن بحرـرــا ســة بحــورــــة اـوس رــا ددـور  

أشـــالصلصسمع ومكـجار ــل ال دد غر ـا داء  

تضم بلدةـلم جمالـمن من ضمنت شا قر . وأسدمن  
 

أبـوق نال : واســـو  

الع إ برغـرجعت انفــــراق وخلفـــــم زـــــي ا والشآمـت اـرة  

البلي شطط وســــع سـاكنيـــخ متيـــھ ماماـــالم ا لقي   م

الوليـوق بن مسلم : دــال  

خمــوص رصافيھ تميـرف وتبــرة موم ال السـت راراــدي  

ترأنـــأل الشــــم بأرض أطعــــي الــــام شــــت أو القعــــوى ت اراـــر  

كنت حلقد ال من أ الشام أجعل أن البليخ خمر وداراب  

: صم  و قال

شـــــد رمـــــل،وأ غ من اللينــة رض  الرقاق

مطــــــــر      ب ـــــن،شآب ـ تبـــار مـــر   -   إذا وا الر قــــاق ن ب ـــا  كأ
  

طالب ي أ بن جعفر  بن لعبدهللا الرقيات ـس ق بن  و قـال:عبيـدهللا

ــــا جــــــار الـــــر وض ع أثــــ كمــــا لــھ/ عليك أ أنت بالذي نثــ ناك   أت

ـا ار ونــ ــا ليلــ ـــا علــيــ جعفـر/ ســــواء ابن نحــو بـاء الش ي  تقـدت

ــــــا قـــرار دمشـق قليــال جعفـــر/ لكــان ابن تــــزور أن لـوال  فوهللا

ا منار أنت املعروف من يل يقم/ س ولم صديق يوصل لم مت  فإن

ــــا بحار ن الرقتـــــ بأعـــــــــ بأرضنــــا / وجــــاش الفـرات فـــاض أن  ذكرتك

ــــا وعشار ا شـولــــ ا منــــ مة/ عطــاؤك هللا خـو ل ممــا  وعنــدي
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الرقــمدين فك ةــة رفيــمركز                                                                                                            عــري

الرق ري،ةتمتعت ال ي الثا امليالدي،القرن رفيالثامن فكري العيبمركز ا ف ان ديدع

م العلماء،وم محم:من حسـمام بن يـــد با الش حنيف،ن ي أ نومنة،ــصاحب املؤسس

نفي، ا ب للمذ مناظراتـــولوائل مـــمشھ مع بالرقـــورة الشاف اـــام ان و ة

ي،أيضا نالكسا الرشيدوح وتوفيا،قال الري إ الرشيد مع اللغ:خرجا دفنت ةــاليوم

ة(ھوالفق نو سنة)ر الري قرى إحدى ش٨٠٤ /ه١٨٩و ما ذا ميم،و أ الرقــإ ةة

انت يــوم العر قاليم ن ب ســـا الــالميــة الثالث القرن التاســة امليـــــري ماالدي،ـــــع

أحــرث بھ طـدى بن أحمد ن املصر يقو و ولـالشعراء غرهع ـم  أنت:ل ن،حيث و الشام

وماــوالرقت املشرق حن مصر واه از،واليك إليك،رقةو،وا شو ل ي املدى  . ق مع

الرقظل املــت ات أم من ى ك مدينة سالميــة ية العر عــدن الرا القرن أواسط ح ة

أخ حيث ري، الساطـــال ا نجم فول،ـــذ مع ا عض ا التحــوانتا إـــود،ثم ول

عادية، لھمدينة ا ق بر تفقد لم ذلك   .ومع

ال ة الشعر الصورة املتوإن ري الصنو بكر أبو الشاعر لنا ا م٩٤٥/ه٣٣٤ سنةترك

الرق ار ازد ع د شا نخ الرقت وصف شعره مليح ومن القرن، ذا   :ة

حلي فنون صاغت ا ألوا بدت فقد اض الر أفناــأما   اــا

مفانيـرق سيمــت ورق وــا محاسنـا وطــدت زمانـــا   اـــاب

خ ااـازامــذا قيصوم شقائقـــوذا حوذانـذا وذا   اـــا

ن ع ا عل ي ابتب تمةــل أن البكـــما من أجفاـــل   .اـــا

فماحدوم                                             ياسر أبو مدا   :بقولھ،ا

بالرق مجموعاملجد مــوالفض. ة ــرئـــل ومسمـــ   وعــــي

ب كـــوان عميـــا النــــل يـــم لـــدى ينـــداه   عـــيــابــــود

ت ب القرى مبذول ل مرفــو العلياء عال ع   وعــھ
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الكب ميدي ا د                                                                                                                       امل

ا امع ميدي،كا ا د م ،أو ممالكب وأك أقدم و عليھ،و متعارف مدينةساو جد

ميديالرقة، ا اسم عليھ أطلق لذلك ميد ا عبد ي العثما السلطان زمن إ عود و

املنطقـــالكب وان املحيطـــ،بل أخـــة بھ منــة سم،ــھــذت قذا م ان املدرساــو ةـــبھ

مدــالرشيدي و يــرسة، دي موجــة ساسية ا غرف زالت ال ة صغ ذاــة يومنا ح  ودة

الرق ا أ أغلب د امل يؤم لالستماعان وكذلك ح او ال صالة ألداء رمضان ر ش ة

ع والشر العلم دروس عليـــإ ن املتعاقب ئمة ا يلق ان ال مــة الذين ن واملفت ھ

طب ا من انوا دمشق،الغالب علماء عن يك نا فيھ، ن واملدرس من وحلب، اء وح

الوحدة مصر ان.زمن مالذاكما د الرقامل إ ن ومنللقادم محافظات من اطقة

مناسبة ان رمضان ر وش الرقأخرى، ا أ مــليصطحب منازل إ د امل ضيوف ة

يتقاسمون م ف ين كث انوا وان فطار، جم،وقـأوقات مراحل،دــد ع د امل بناء د

أنالنصف ،إال املا القرن من ي وأمالثا ميـــھ أ املــةـــام نجـذا لم أيــد د

يذك تمام ميمــا ب سيما ال بھ نــر وتحس أطــھ من تبقى بما حتفاظ و مثلـــھ ، و : اللھ

القرميديــمئذنت املدر ــسطوانيةــھ وغرف ل، الش الرشيديةة   .سة

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

حمیدي في مدینة الرقةالجامع ال  
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ن صف  معركة

ميت أ ان امل سب خــيك التار ميــيھ أ من بھ،ــة املرتبط دث ا نـوة صف ع ينطبق  ذا

ن(فـ ة،ــالقر)صف الصغ اـــخلة اسم ن د صف لاـــوجعلت، وقعة يا وال وابد عداد

الدة، اــتلا رددلسن،ج عــــو خ التار منور،ـــالد رـــما ا اسم مل ا ولوال

والقرى  املدن من ر الد دثره ما مع واندثرت املكوالسؤال؟،الوجود، قيقيــعن ا ان

ا،أجاب نــصفي ةـــلقر ل الباحث،ذاــعنوس الرقة مادة مؤرخ موقعــلتح: )١(ا ديد

بدقةــ ة القر املوقع، ذه ذا اض اف ألأو العودة من بد نقال غرافي وا ن املؤرخ وال

نج والدليدـــي يقــالضوء الذي قيقــــل ل أوماــودنا الع لقد.اـــيقار ة  من ديدــــتطرقت

ي العر تحديدـــاملراجع إ ن"عــموقة صطخري فقد" صف ا الفرات:ھــبقول:حدد ي  غر

الرقة ن الس ب ن أرضو حوقل، وقال. صف باابن عن حديثھ ربصدد و خساف ةــدية

الرق خساف ن الســـب و الشام،،ة إ ب الذا سار نو عن الباديصف ذه بقرب ةــأرض

ماال نفرات الســالرق ب و مك.ة قول نــو صف عن حديثھ من آخر  الفرات عأرض: ان

شرفــمطل من السمكة ياق.عا قول موي ـــو ا ن وت صف موض:عن و بقربـــو ع

الفة،ــالرق شاطئ الرقرات،ـــع ن ب ي الغر انب ا الســـمن و موي  وقال. ة ا ياقوت

بالس: جع ن الطوال،بقولھةـــوالرقب خبار صاحب ن صف ن،وذكر صف و:قرب

الروم، بناء من خراب ة الفراتقر إ ا مقدار غلوةـ م مـــرمي أي س وع ة الفراتـ شط

ملتفة، غيضة ا يل نزوز،مما ا ن،ف فر من نحو ا سطول نول الفر يك ذي

الفرات، إ ق واحطر ق طر ارة،إال با مفروش خالفد ذلك ال بر غو  وسائر ملتف

ووحل،سلك، نزوز الغيضة ذلكوجميع إإال ة القر من يأخذ الذي ق   .الفراتالطر

خلك ابن فيقتــأما اـــان كث انرب امل تحديد من: نـــصفقولفي من بالقرب أرض و

جع  أقلعة برــإال زــب  رــــجعب ةـــوقلعامــالش ا الفراتيــرا ن ةــــرة دارــــمق ماـب

مشــــــوفيل،ـــــأقو  أخــفرس مـــا ـــعــوقــال عـــوضــد املشـــــ انــــة ال يـــورة أ بن ع ن ب ت

أبــبةــمعاوو  طالب سفيانـــن عـــرض،ي هللا جم امي قبور رض ذه اب عةاو ال   ةـمن

م،  ع هللا الوقعةر ذه عنھ،ا  تلواوق حضروا هللا ر ياسر بن عمار م وقد،م

حوقل أشار إ ابن ن بدقة ح ا موقع ر  تحديد رــع ا فوق عظيمة،ومن أعــوة وة

في ا، عـم مال ت ب طالا ي أ بنفسھء،يــللف  بـبن                                                                    .قائما

 
مادة )١( ا فرحان الرقةأديب حم مدينة أعالم من   .ومؤرخ
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املوضــحنصاطبــريال وأورد ذا حديثــول خالل العباــوع،من ليفة ا عن املعتضد ھ

، عائداراحلواملبا ان نما ب ا قطع منطقال الثغور،ـــمن لة ا أن عدوصولھإذ يفة

حلب، ن، ھــوإقامتإ يوم و ا خساف إ ثم الناعورة إ ا م إالسرحل ن،ثم وصف

دام بطن إ الرقــدوسر،ثم إ ثم  .ةــان

  

  

                

 

 

 

 

موقوثمة بتحديد يتعلق آخر نـــنص صف بغابنأوردهع ع،رديري أنھ وفــذلك اةــد

الالسلطان يـــصالح ي،ـــدين أبنائو املــوتو عھ من ولديده،ــلك ن ب وحشة ھــجرت

ز  العز فضامللك وامللك مصر، دمش لـــصاحب العادلـــصاحب امللك ما عم ان و  ق،

ب أيوب،أبو ابن ،كر جع قلعة سفساريقيم عمھ إ بھ،فضل العادلنجد فخرج

معــلتلقي فسار ن، صف ع سنةــھ وذلك دمشق إ الشرق عساكر ش.ه٥٩٠ھ ومما

موض صفـــإ ساعن،ــع تحـــو ع كذلك املتعلقــد النصوص بمدينـــديده، فقــة بالس، دــة

سو امل والقرى بالس حدــانت ا إل وســــاة و سفلــع و ة،أعذاءط عشر

ان امللكفلما عبد بن الروم،،مسلمة إ اً غاز عسكرتوجھ ة زر ا الثغور نحو من

ل،)بالس(ـــب أ وأــفأتاه لســا، بو ن،ل قنـــوصفي،دينـــابـــوع،وقاصر سوــ،و م ةـــرى

فسأل ا، جميعاـــإل يحفوه لــأن نر أرضراــم سقي الفرات، أنــمن ع لھيم، جعلوا

م، غال من عـــعالثلث السلطان،د يأخذه،ـــالشر ان النذي الــفحفر معروفذيـــر ان

بالشرط مسلمةرـبن لھ لنا.ووفوا صف ن عــموض ري ـــالطب و خ صف ديثــمن ا الل

املع فيقـــعن ص: ول ـــركة، أول طـــوجرى ن ب القوتيــدام ع ســال ق.ومر ــــالور ــــن عـو دــول

اللوحة التوضیحیة في موقع بنات أبي هریرة
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في:ذلك عــإن شر ولـھ س ا م املاء الستقاء الفرات عة،ــة يوجد ا وال غ  الفرات

الشام ل أ ن(بــوإن ال )صف م عةساطا نزلوا الشر أخذوا   .واسعاً

الغزي وذكر قضاء،تابھكامل عن كالمھ حلب،عند خ تار ب الذ عةالرقر التا

حلب القضاو: لوالية أيضاذا ن،ء أعمالصف من انت نــجنو سر ق قر،د انت ةــو

عامرة، ة مككب منــع مرتفع سفح،و راتــالف ان مشوفھ،ــالفرات نــا املؤمن ألم  د

هللاع(لــ موضـــوقي،)عنھر أنھ الوقع،ةـــفسطاط عــل غر ـــوموقع رضـــية ة

ل عــالس وقت املشة، قب وشرقيـــأرض معاوھ،ـــد املشةـــوقت ي مــغر وجث د

الت من واــتالل القتــراب ة لك انوا و طرحوــيحفارة، و حفائر ا،ــرون ف يلونـوم

الت م رفعونراب،ــعل وجـــــو ع رض،ــــھ لطھ التاللـــــــفصارت الزمن خ.ول اللــــمن

السابقاس للنصوص نــتعراضنا صف عن التالية بالنتائج روج ا يمكن   : ة،

سالمي-١ الفتح قبل معروفة قديمة   .مدينة

الفرات-٢ ر من ية الغر ة ا   . الشامية تقع

قلعة-٣  ةمقابل ج من قليلة جع مسافة ما ي و   .الشامية،

الفرات تقع-٤ ع مطلة عالية يصعمنطقة املاء، استقاء ا م   . ب

ن -٥ و ا قليلةــمساف الفراتبي ســـرمي ارـــدمق( ة ا) مـة أ عفومشر ةبــرقأي   .رـــــالن ة

غـتق-٦ ســع الـــرب بالسـوشروم،ور   .رق

م-٧ مـابالقرب عة الفراتــشر من   .اء

كـــأرض-٨ اــا ة   .ارةــث

أعاــفي-٩ يكـالرــــو قد د بــعل(لـونـوة،مش أبــي طـــن اللبلاي عنھـر ملوضع أو)ھ

مال،ةــــفسطاط ت ب موضع   .ھـــــأو

ت -١٠ ا م قبــبالقرب ا ف ة، صغ صفـــالل قت                                                                 . نـــــور

م-١١ ب ت منـــب لــالغ اكن التاشلرب ب ت بال   دامان جع،نــصف،سلبا:رق،تكون

                               .                                                                                                                            ةــالرق

اباـف-١٢ ال من كث أشة،ــقبور مــمن ياسمع ر بن رضــــــار عنـــر هللا نادا.ھــي إواس

النتائج من ذكرت الفرات،: ما ر ل اليم الضفة بالسع من الشر نوب ا  إ

الرقة،بي،)حاليا مسكنة( ن و غما ة قر تقع ةانت بح بمياه اأطلسدرت عل ق

ا م كيلو بضعة عد وع رة، ر ي أ اسم العصر اذا م الشرق إ موقع  ت يوجد
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تل يد مرتفع رةأثري ر ي أ اسم .بنات رة،إن ر ي وجأ القديم،ــال لھ ولمود

ما ل و ديثة، ا أو القديمة خية التار املوارد املكتذكره ذا القدماء وــــيذكره ان

الوحيـــصفي املوقع الرقـــن، ن ب الســـد و أيإذا،ة اسممن جاء ي ن العالميقول  ؟ رةــرـــأ

دوسو مشتقة:الفر لمة ال غرا Alalis  منإن ا غراسم ا يورده الذي

و بطليموس لمة لل ص ل الش رة  Hararis ولعل ر ي أ العرب ا بعدال وجعل س

دوسو ن املوقع تخم ألن سالم،نظراً قبل معروفا عان عحيث مدافناملنطقة

الع من ة جنائز رةومغاور ر ي أ السم صلة ال أن كما نطي، الب صيةمطلقا د بال

ورة، رةــالاملش ر ي أ ديث ا ة راو ي با ا غر س لمةفل تتحول  إ "Alalis" أن

"Hararis" إليثم. رةـــرـثم الناس لمــأضاف ذلك عد انــاعتق)أب(ةــا امل أن م م ادا

يسم ا ال اسم ع ليلي رةا ر ي عنھأ هللا أن .ر يرد تاج ست ذا ولكن

ســ ر تظ لم ية العر سمية ال عصــذه دقيقا، رناوى دوسو تاج است ان لعرفولو

املراج القديمةـــسم سالنام، ع سم واليــوذكر حلبــة عامـــالعثماني ة ، م١٩٠٤ة

الكالمـــعن الرقةد قضاء قضاء، عن قرى جملة من رةة،ــالرقفذكر ر أبو ن ا، كر وذكر

فقال ب الذ ر كتابھ قضاء: الغزي عن الرقةو هللا ر رة ر ي أ ه،ھـــمرقد وغ

اب ال الكرامـــمن أن،ة ما رةو ر املدينةأبا القول  تو فيمكننا ا، ف إن :ودفن

مش من و و جديد الت سم د سالميفكث.كا العالم د املشا مرتبطة،من

إسالميــــصي أن،ةـــات طالب ح ي أ بن الع دـــــيوج،ع    نــــم ـــأك الميـــــــسالمــــلھ

   

  

 

 

 

 

 

 



38 
 

أك،دــمش و إسالميــو سةــصية العالم د مشا ا رــأوو ،الميــل ي القر س

عن أكثــــهللا لھ ســھ العالم د مشا عشرة من ق،الميــر أنھ ودفن دــعلما قتل

ن نأو  .صف صف إن قال من رةأالقديمة ول ر رة ي ر أبو بنات جبل عصرناأو

حاوي عبد:و الر شورةــمقالت،القادر امل يھ العر وليات السورـــا عامـــة م١٩٦٩ ة

حتوي  رةو ر ي أ بنات وخرائب، تل أطالل ع االيوم بي محفورة من ومدافن قبور

نطي الب د الع من ر إسالمية، ال اومئذنة قطر ل الش اسطوانية جر  ٣،٥من

ا عة،م١٥وارتفاع مر قاعدة فوق ا،تقوم علو مستطيلة نوافذ عة بأر ع ت وت

نص ةأقواس دائر جان، ف جامعوإ آثار يير مدروس ا الزن الدين نور بناء من ا أ

ري ـــالق ال السادس الرق، رن مآذن ا ل ا،ناحر و ،ةـــملشا معظم سب ي ،ال وجع

املصل امللك ذا السد، حـــإ بمياه ا ا م غمر وة ر فوق ام.و ا ذا جوار فوقــــإ ع

سبق مما أع أخرى وة مدفن، ر سالمييوجد ي العر د الع من ما ما،ان عل يأِت لم

ة البح أمثال،غمر ن صف معركة داء ش لبعض يا ب ما ياسر: ر بن موضع،عمار ا أ أو

عنھمش هللا ر طالب ي أ بن ع فسطاطة،د موضع مالھأوأو ت خالل،ب ومن

ي  الط لقول القول ، السابق العودة الشام:يمكن ل أ يإن غر املوقععسكروا ألن،ذا

ر  ال لفراش ري ال االطرف عن تعد ي آخرنا ان م أي من أك ر نمخلفا،ل و نھ ب

الفراتا بمياه متصال واسعا ال س ر ل،ل أ أن ن موقعالعر ح من الشرق إ انوا اق

رة بنات ر ي عمودياً ،أ بل ا انحدار يكون الن،بحيث من ستفادة يصعب أما،رـمما

صفــس الروم،أول سور من يمتد أنھ اض ف فيمكن مامن الد،شرقاا ا إ غر

ا جنو الرصافة شمال   .إ

  

  

  

 

 

لباحث الرقي حمصي فرحان الحمادةل، في تاریخ مدینة الرقة لمقا  
 مئـــذنــة أبي ھـــریـــرة
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البليخحضارة                                                                                                                               وادي

السي تنقيبات جـــأثارت كوفـــد لـــوالسي انــــاك كـــدة ن النــــور أس دــــو البليــــتل ع خــــود

تم العلميـــا وساط العامليـــام العــة والغــــن ي ي،ــــر ظ ر أدلــــحيث جـــــرت عـــديـــة دة

مي البليـــأ وادي أزمــة منذ قبـــــنخ ما خ،ــــة التار أنــــوق ل ن تب البليـــــحد وادي ءـــوض م خ

ع ال ة ثر تـــباملواقع إذ القدم، املوغلة زمنة لتلك منود أك وجود ن  تال٢٣ب

جان ع متناثرة ا تخفيــبـــأثر ثنايــــالوادي أثــاـــي عصــــا الفخـــــار قبل ما ورــــوعصار،ــــور

الفخار ووج م.ق ٥٠٠٠ - ٧٠٠٠أوائل فختال  ٢٧ ودــــ، ا باط حلف ارــــتخفي ــالشتل

ـــولغ٥٥٠٠من مستوطن.ق٤٠٠٠ةــــايـ أما ةـــــم، ف فقد.ق ٣٥٠٠ -٤٠٠٠مندــــالعبي ات م،

ع أثري١٤ع البليـــحتل وادي ة،ـــوض الف تلك من النحاخ العصر ة ف ومن

البلي ع وادي حوض ة أثر تلول سبعة وجودإنخــع إ ش ولية الدالئل

  عالقة

 

 

 

 

 

 

  

  

  

التابعا لهاوواي البلیخ  ویظهر في الخارطة أیضًا نهر،من ضمن أقضیتها الرقةویعد قضاء ،١٩٠٧لعام  حلبخارطة     
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ومناطق البليخ وادي حوض ن ب دجلة،عالقة وحوض ن ر ال ن ب ما دشمال ش عوال

جنوب مع اتصال أي البليبالدوجود ومنطقة ىـالرافدين د خ،خ نــــومن التحص اتـــالل

النــاـــالظ ص ت من ل م زلةــــوج)الالــــص(رة أ عـــيبدو الثانيةـــا ن قبت ا إ ودان

م القوالثالثة ونز ال عصر أنـــن بدو ةتلديم،و ثر التالل عض و رة شرةخو عاملن

ر ْ وآخر ابور ا ضف سورداخ مزودة العص انت تلر خار انفسھ ول بيدر

وجود أن ،كما ليل ا ل أنالفخارش ع ش ي املعد يق ال انذو السوري الشمال

م من جزءاً املنطقة ذه تصبح أن قبل ة مركز بحضارة ودولةيتمتع ادية ة  اطور

لب٢٠٠٠ - ٢٢٥٠ الثالثةأور  طو بوادي.وقت املتعلقة الكتابية د الشوا عض لدينا

قال ي الثا لف مرحلة نودم،.بليخ ا عض ا سلك ق طر إ ا عض ش إذ

قالقرن  عشر أن.الثامن املؤكد الم،ومن ة التجار ق الطر انت ا ذا ق الطر

التجار  ا أيضاسلك ة التجار القوافل ا ق. وسلك الطر ذه مدينةتبدأ من ا مسلك

مدينة الرسا ح نوب ا باتجاه البليخ ر وتباري الرافدين، تنعطفتوتول،بالد ثم

ايمار ميناء ت وت اً ع ،مدينةغر الية ا شرقمسكنة شمال ع الفرات

ة غرافية. سور ا ات الصعو عض ب فإنس الفرات، ر ضف تكتنف ذهال

لم ق رالطر إ ا وصول بمجرد تنحرف بل نتوقع كنا كما ر ال بمحاذاة تكن

بحواضر تمر ا أ إذ ة، السور رة ز ا من الشمالية جزاء قة مخ ھ تبار ي دجلة،

مثل امة و ة ار: كب بيدرو ،حمو أسلفنا،تل كما ، اً جنو تنحدر ثم رة خو روتل نحو ،

الشع(البليخ ق محطتا،)طر الطثمة ذه ع تان وثاب امتان امللكيــــن ق ماــر ة،

البليــعــاــمن منطقــــر نبـــخ عيـة العــــع فـــن الشمالـــروس ا ومدينةي وصف ال تولول

مدينة مينـــــاملسمار ماري رقم ا أ ع نـــــة تقـــاء كب عنــــري نـــــع مصب البليـــد يــفخـــــر

بمقدارالفرات، ن املحطت ن ات ن ب ل كم٨٠واملسافة الطو املسافة ذه نـــــوع ب ة

ث أو ن مرت يحون س املشاة نود ا ان ن املســاملحطت أثناء مرات ص. الث الالـــانت

ثنـدثـــاملن ص اـــايـــرة ،ــــا النـــتل احـــــمحطا س وـة العروس دـــعة ن   ع

كماحلـت اـزلبانتـوك ال الثانيــــمحط انمم الوقوف الع ـــــةة ق طر نودـــأما ا فإنَّ ودة

م مس عملي.زلبا التوقفدونستمرون البدء ثـــقبل التنقيب  تــــلريــة

كمان حمام عض،ال لدى سائد اعتقاد ناك حمام زلبا أن رثاعلماء ان تقع

الذي كمان، الواقع ال حمام تل غ جزلةقبال و تل مدينح زلبا وملدينة.ة مع ةــــاية
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تق ك زلبا أن:ول ـــتوتول دائـــال ق،ول ـــتوتشاكسامـــانت تحـــانت ع لـادرة كب و قسم

ت مدينة عليھ عتمد الذي البليخ ر مياه راضـالقديم الرقة و ول ــوتـــمن ري يـة

املحيطــالزراعي جـــةــة من الشـتــا والشمالـــي أت،رق نــونــو ت املدي ن ب اع ال   ذا

الوثائ عشائر ـــاملسمار قــتقول أن يبدو رابية او باسم عرف اع ةــانت ال وفضت تدخلت

مدينةلص العشائر ،توتول  ا العرف الوحسب انت ماي ق طر عن تحسم سمىاعات

جان. بـالشرع املا تركنا وقتناباولو إ ةوعدنا قر شمل بالفعل اضر،فإنھ ا

الب ا كمان ال ر من ترتوي واسعة زراعية أرا املعاصرة كمان ال الذي حمام

ن ب املحصور القديم السد بواسطة البليخ ر بمياه الن يتغذى ص أسود تل ع وتل

البليخــالضف ر ل الشرقية ق.ة مسماري نص الثـــو القرن من عشرــديم يروي م.ق امن

مدينة ملك مدينة زلبا اسم ع اً مل نفسھ و ان حصوة حصوم الذي تقع،أو ال

من إ ا زلبا الشمال ا م ل نج ينھ عالقة.وال وجود إ ش أخرى نصوص ناك و

ن ال  زلبا ب ناضول و   .د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .هدى شوكت.د، رحلة مع التراث العربي
.للباحث الرقي محمدالعزو،والبلیخضارة الفرات األوسط ح  

 

لنهر البلیخعین العروس المنبع الرئیسي   
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محدــعبأبو ـو :يــــانــالبتمحمد ھ البت برجابنمداللّٰ سنان يبن و ،ا اضيات فلكعالمو ور

العل غ نوا فــوأحد كعصره يــم يالبت(بـــ و رأس إسبة)ا بتانــمسقط البعض ھ  ولقبھ

العرب العشر ببطليموس من الفر العالم الالند ه عت العالم فلكيانو ن ور . املش

وميالده عام: شأتھ حوا ي البتا حران م٨٥٤/ه٢٤٠ولد حران بتان بإقليم وإقليم

والرقة ا الر مدين ن ب تقع ال حران أسرتھ،مدينة انت الديانةتدر اقديمو س

ية، الصابالصاب سبة ا م جاءت جرام ال برصد حياتھ أغلب ي البتا أم وقد

الرقة مرصد او ي البتا بمرصد ة عام السماو من عام٨٧٨/ه٢٦٤وذلك ح  ه٣٠٦م

البتا م٩١٨/ وأساتذة ن معلم عن تفاصيل يوجد ال ودراس العلمية واملراحلحياتھ ي

يححياتھ، التعليمية ي الفل أن املعروف من والفاولكن منصور ي أ بنبن ع ي ل

انا ي سطرال قدع أنھ املحتمل ومن فيھ، شأ الذي العصر ن الفلكي أك من

خصوص ما أحد يد ع وتتلمذ الفلــعلم وإن مثلـــا ان ي سطرال ع بن ع ھــي

يــاحراني ع تــأو عض املؤك  ماــالمذتد مر و ـــو قددرس ي البتا أن املؤلفاتد استوعب

عصره،ــالفلكي متوافرة انت ال لبطلمية املجسطي كتاب قدوس،خصوًصا والذي

عليق عد فيما فيھكتب وردت ال بطليموس أراء من عضاً بإنتقاد وقام عليھ و،ا

الندي ابن ذكر رست البتــالف أن بدأيــانـــم الرصدالفلــرحلتقد مع م٨٧٨/ه٢٦٤امــع يــھ

الرقة بمدينة ة ف أقام قد ي البتا أن الثابت وال ومن أرصاده من جزءاً ا وأجرى

عام ح النديم،  م٩١٨/ه٣٠٦تواصلت ابن ذكره ملا ا وفقً أخرىوذلك ة ف أقام قد وأنھ

مر  باسم عرف الذي املرصد شأ أ حيث أنطاكية ابمدينة سور شمال ي البتا قد.  صد

عصر  الفان لعلم ار ازد عصر ي عتالبتا تتا وعصر ي املندا الصاب نجازات لك فيھ

العلم ذا مجال ية الصاب   .العلمية
 

 

 

 

 

 

 

الرقة مدينة  مشا

ثالثال لفصلا  
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البتقو  شأ ُجلـــد عائلة ي العلمأفرادا من أحداء،ا و الصابو الكب العالم أحفاد

يــــاملن بدا قرةثابت  .م٩٠١/ ه٢٨٨ ن

ي للبتا العلمية علموقد:نجازات ي البتا يئةحقق ذا)الفلك(ال بارزة، إنجازات

اضيازاتــإنج إ افةــباإلض الر العلوم مجال ا(ةـــھ ندسةحساب وال ) ملثلثات،وا

غرافياوايضا الفلكيـــولروع، ا إنجازاتھ العربـــة بطليموس لقب عليھ اطلق وذلك،ة

ي غرافـش وا ا والر ي الفل بالعالم لھ السكنـا والذيــي بطليموس كالوديوس دري

القـــع امليـــاش ي الثا ع  الديــــرن ألباتيجنــو املحرف باسمھ الغرب ي البتا وســـرف

  .نـــوألباتيج

علم مجال ي للبتا العلمية إنج:الفلكنجازات م أ اــومن الفلكيازات ي ةــلبتا

الفلكيو  أجراه ما أدق من عد ال يحة ال أرصأرصاده من العرب أدقاد،ــن ومن

د يث زال ما الذي مر عشر ع السا القرن ح ت أجر قد ال ابرصاد وإ شة

نظر  وذلك الفلك نعلماء القرن توافرت ال الدقيقة الفلكية لآلالت ي البتا إلفتقار ا

ن وقاس.املاضي عظم، امليل ة زاو برصد ي البتا قام يحة ال رصاد تلك إطار و

حركــــموض الشمس أوج الظـــع قــــا فألفاه ة ر القيــا عن غ أجــــد الذي راهــاس

امليالدي ي الثا القرن  .بطليموس

.                                                   
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العلمي ي البتا املثلثاتــإنجازات حساب البت:ة ساسيةــتوصل املعادالت عض إ ي ا

ام ال لول الكري ـــوا املثلثات حساب علم  . ة

الو  بدل اس من أول ي البتا بـــــعد ستعملھ بطليموس ان الذي يب(وتر عت)ا الذي

سا والذي املثلثية سب ال للزاوإحدى املقابل الضلع طول قسمة حاصل وترـــوي ع ة

ة الزاو القائم الزاو.املثلث قيمة ساب ية ج ملعادلة بالتوصل ي البتا ةــــقام

سبــبمعلومي ال جيـة ن ب اــبـــة تمام وجيب داول.ا ا حسب من أول ي البتا عت

املماس لنظ اضية العل .الر أوائل من ي البتا الرموزعد استخدموا الذين ن املسلم ماء

اضية الر العمليات يل سب.س و املثلثات وحساب ا علم مجال م أس

ساسية املثلثية سب ال مقاليب ار ابت إليھ ظتا(الفضل قتا، يو )قا، البتا أن قال

ف س كوكب ل وأن رض ة كرو شفوا اك من أوائل من ان بيـقد مسار ذكر.ضاوي ي

عالم كتابھ جابر:الزرك بن مبلغ بلغ سالم علم أرصاد،لم يح ت ي البتا

ا ا حر وامتحات و.الكواكب السابق املرجع نفس السمت(وذكر كشف من  )أول

السماء ما نقط أول ـالبت عد وحدد ي اكـــم  ا حـــشـن الشمســركــــف وج وتـــة دمقـي

وانحرافھــــالشمس دارامل نيلنوو .ي عنھ سوف:قال وا للكسوف جليلة رصودا لھ إن

سنةاعتمد دنتورن ا الزمان١٧٤٩عل من قرن خالل حركتھ القمر سارع تحديد  .م

الفر اللند عنھ العالم:قال روا ظ الذين ئمة ن العشر ن الفلكي أحد ي البتا

 .)لھ

أول و ي املثلثيةالبتا الصيغ ذه شف اك .من  

 

أيضا ذه : و  
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ميـعب   اتبـــدا ال د  

كتــشي اتاخ ن الدواو لبــب للتضفاا سـء املختـالطبيعي ار كبيھولـ،ةـلفـة سميــأثر  ةــر

املناط من الرقـنجالـــفمث،قــالكث البيضــداسم السمءاــة مراتجن ،كماراءــوالرقة ا اسم  د

حقيقة وال خـندري أُ ذا ـــل املنطذ طبيعة من بةسم ال ذات ذلك،قة ذكر كما

شي عب اري ــا محمــأبو والكتـــــال ھــكتاب دــــدهللا خلكـــاب،أمــــــوزراء ابن أطلق انــــــا فقد

كتابــعلي الوفياتـــا مرات ھ ا مجموع اسم مــو القرى،تـة الضفـــن ع ةــع

لن سرى الفرات،ــال عر يقاربــع ما مــكيل ١٠د مـــو والرقـةنــات طية بو حمرة و

مرات اتبعبد،ا ال ميد نشيخ ا الدواو منازعكتاب كتــشي بال اتاخ ن الدواو بــب

ل للتضفاا سـء املختـالطبيعي ار كبيھولـ،ةـلفـة سميــأثر املناط ةــر من الـــفمث قــالكث

الرقـنج البيضــداسم مراتجن ،كماراءــالسموالرقة ءاــة ا اسم حقيقة وال د لـندري

خ ذا ـــأُ بةذ ال ذات املنطقة طبيعة من شي،سم ا ذلك ذكر عب اري ــكما دهللاــأبو

والكتـــــال ھــكتاب دــــمحم خلكـــاب،أمــــــوزراء ابن علي انــــــا أطلق كتابــفقد الوفياتـــا  ھ

مرات ا مــمجموعو اسم القرى،ـة الضفـــت ن ع لنــع سرى ال عــة الفرات، ر

يقاربــع ما مــكيل١٠د مـــو مراتالرقـةنــات ا و طية بو حمرة ميدعبد،و ا

اتب نشيخ ال الدواو منازعكتاب   .بال

عبد سعدو بن يح بن ميد اتب،،العامري ا بال اناملعروف البعض روي ان جدهو

العامري،مل ب و بن للعالء يحو ي بأ ك و عامر ي أل سب اجدادهاستقرواو ،ف

نب وأقارار،ــــمنطقة لھ أ انتقل الرقــونزلھ،ــثم من بالقرب عرف ةــوا        بموضع

مراء(ـبـ والدت،)ا أن ر انتـــــو رة،ھ ال يات علخمسي الشرعيةـــعلم عصره وم

البلغة،ـــــدبيو  من صار والفـــــح بداياء،ــــــاء حياـــــان يـــتة ص معلم نــــھ ب تقل ي   ة

الرقالبلدان، شأـــــو نة ب عبــــت بن سالم ن و الرحمن،ــــھ وجـــداقـــصد ي ألن تطورت   ة
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ميدعبد سالم،،ا شامابنة ديوان يكتب سالم ان شامافة،الرصو إ  فقدمھ

سنة أرسلھ ن،ه106 الذي ا أخبار ليكتب يجان أذر البد،ــإ التقى،الدــووضع حيث

الدمشقي، غيالن انناك د،غيالنو والز العلم ره د أحد إليھذا يدعوه ان و

ل ز العز عبد بن عمر ليفة ا ، م يا،فيما أرمي إ ذلك عد وخرج يدعو يعظھ، ان و

العدل، لة،إ املع القولدعوة إ أمية ب أمراء ب يذ نما ب رادة، و العقل، ة وحر

ميد ا عبد وأرسل ، ل عبدبا بن شام ليفة ا إ شأنبرسالة ه يخ امللك

شام فاستد ، غيالن، الرصافة،ھ،وقتلغيالناً إ ميد ا عبد سنةوعاد إ ا ف قي و

ب،ه١١٤ محمد(ـــليلتحق بن وفاة،)مروان ح يجان،والزمھ أذر ع خ و عندما

مروان،ه١٢٦سنةشام، لھ،ن،احر عواليا فانتقل عاصمة ا عبدواتخذ وكتب

لكث ذلك قبل ميد أمية،ا ب خلفاء لـمن كتب مروان(فقد بن امللك لـ)عبد د(،ثم يز

عبدا اتبا،)امللكبن قي آخر و ح أمية محمدلب بن مروان و و م ل وعن.خليفة

حلمعلمھ،وتالمذتھ، و «بأوالده،وماذا الكتابة أستاذه شامان مو عبداسالم  بن

داوود، بن عقوب طالبھ دي،امللك،ومن امل ليفة ا ر العباسيةوز الدولة قيام ان قبل

تخرج، وعليھ يديھ ن ب ولدهكمايكتب ،إسما ان راً ما جممعاتباً الكتابدوداً لة

أحف ،أما مرات،فاده،ـــاملشا ا منطقة أوالده بقي منــوتذكقد خ التار كتب لنا ر

ميد،أحفاده ا عبد بن د يز بن يح بن سنة،سعد مرات ا مره٢٩٢ املولود كما

مصر،ذكر  وأحفاده امتدادألوالده ونالحظ م دواو الوالة عض م استخدم حيث

ميد تأث ا أحف عبد ح اتب عص  ادهــــك عنھ قيلت ال ادات الش إنھ رهــوعن

ن، الدواو الكتاشيخ املثل بھ ضرب ميددقيلقو والبالغة،بةو عبدا الرسائل تحت  فُ

العمي بابن عن،دــواختتمت النديــوقال ابن رستھ،مـھ سلون ــأخ(:ف امل عنھ قت ذ   ھــولطر
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ي س ل س الذي و البالغة،لزموا،و رهل د وأحد بيانھ)الرسل احظ ا  ،وسماه

ميد ا،كعبدا ،ون نموذجاً يأخذواكتابتھ أن العباسوقالكتاب بن يم إبرا عنھ ل

، ميدالصو ا عبد ذكر لھ(عنده، عندما عاناً مُ الكالم منان أحٍد كالم ت تمن ،وما

،مث يكون أن قط كالمھالكتاب الكتابة،)ل ان إماماو دب و العلم من فن ل  و

ا، عض طبع ورقة،وقد ألف رسائلھ نذكرومجموع رسائلھ رسالة: ومن الكتاب إ رسالة

خاء، الصيد،وصف وصف أخ،رسالة إ ةرسالة التعز رسالة،رسالة

ذلك،الشطرنج وغ رس، خالل عرفومن أن ستطيع أدبھ،ائلھ أنفنوازع د ير و

فة شر صنعة الكتابة من الناس،يجعل أدوات،تفيد إ تحتاج برأيھ تفردو عبدو

ميد دوات،ا ذه ل و بإتقانھ التجارب،ف نجذتھ عظيم عقل العلموأيتمتع يده

دب، أوو اتبوقد ال ميد ا ا،،الكعبد حق الديوانية وروعةتابة ي املعا غزارة من

ر وب،سل يدبج وم والطالوة، والرونق، زالة، ا من ا حقوق ا الوإعطا أدبية سائل

السياسة، ا يقصديقصد جميل،إنما فن و حيث من دب إ أنا فاستحق

بجيحم نـــل الدواو كتاب شيخ لقب ايضا دارة خطاطا ان : بقولھ املسعوديوصفھ.و

وصاياه ط،من ا جميل ان ال:و أحسن نالقلم   .لسان

املصادر:وفاتھ ورةأنحسب املش قولتھ لھ محمد،قال بن يا:مروان بنفسك عبدانج

،ا أ ي خسر ي قتلو إن ي فإ الناسميد، خسرك قتلوك مع وإن قتل إنھ مروانثم

ن، ثن عشر يوم ة،سنةالثالث ا ذي ،،ه١٣٢ من بوص ا ل يقال ة منقر

الفيــــأعم املصرــــوم،بالـــــال نـــديار أخــــة،و روايات مقتلھ،ـــاك عن قتلرى سب للسفاحـــت   ھ
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مقتوالــــمختلفبصور ق أنھ يجة اتب.ة،والن ال ميد ا عبد ذكر رسائلھ،و  إحدى

بنفسھ ا م عز لھ أل ا كت بأنھ قيل رسائلھ«: ال ل ارـــنختمن أل ا أرسل ال ھــتلك

معوــو زم يقيمون،مروانم انوا يقول و بنفسھ،إذ م عز ا مرات،وف أما:ا

محفوفة:دــع الدنيا جعل هللا والسرور،فإن نوجعلبالكره ب مختلفة أقساماً ا ف

ا، ل در فأ ا،من بحالو لھ ات ا،وأقامــوساعده ور ا إل سكن ا، ف ا،ومنظ عل

ا،ـــا،وعضتــــبأظفار ھـــقرصت بأنيا اـــقھ عـــنافال ســـا،وذمـــــرا علــــاخطــــا اـــاـــوشكا،ـــا

يدا أذاقتنــوقا،ــــلمس انت أفــــد ا،ــاوـــــا استحلينا نافرةق بنا جمحت ،ورمحتناثم

خوان،مولية عن وطان،وفرقتنا عن فبعدتنا ا، لي ا،وخشن عذ نازحة،فم فالدار

صبابوقبارحة،والط وإليكم عدا، منكم دنا تز يام و ت كت ،ةد البليةووجداً تتم فإن

ا، مد أق قإ ي وإن نا و بكم د الع آخر يليكميكن من أظفار من جارح فر ظُ  نا

جار  شر والذل سار، بذل إليكم شاء،نرجع من عز الذي هللا ذلسأل شاء،و أنمن

ولكم،أ لنا سجامعة،لفةب تجمع آمنة بدان،دار و ديان ربالمة نفإنھ العامل

ن الراحم   .وأرحم

 

 

 

 

 

 

 

 

براهیم بن العباس الصوليو ،في بیانه  الجاحظ،في فهرسته  ابن الندیم .إ  
  .حمصي فرحان الحمادةالباحث  األسـتاذ،مقاالت وبحوث
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ي را ا قره بن                                                                                                               ثابت

املصـــاختلف سبــت فقيــادر ســأب وــــلــــــھ ا قــابــث نــو بن مــــــــــت بن رونـــــز أو روانـــــــره

ثابــــــأو بن كـــرون بن يــرايـت إبرا بن كرايـــا بن وسم مار بن وس ا ماالغر ءجاو . بن

إنھ أخرى بنا ثابت: رواية قرة يبن إبرا بن ثابت بن كر ا مـمروان بناايابن مارنيوس بن

ســسالم ثاني،ا رواية اسم ةـــو قــث :ھــــأن بن مــــــابت بن قياروانـــرة بــــــبن نـورا مار ـــــن ونــ

سلوم اــــــبن عــون و ي، باـــرا يـــــرف أبو را تھ سن وكن تلق، ا لم العلمية انتھ م لكن

التفرق  ميع ذا فا ختالف، والفلسفة عــيجم أو والطبيعة اضيات بالر عالم أنھ ع

إ الذكر، آنفة املجاالت والعلم طالع سعة ر اش وقد واملوسيقا، والفلك والطب

أف وقد باملوسيقا، إملامھ السابقجانب رصيده إ فأضاف خرى للغات معرفتھ من اد

انية والسر ية العر إ الكتب أن ترجمة يوالرا را نا ب ة الف عاش  -٢١١(قد

انت،)م٩٠٠ - ٨٢٧ / ه٢٨٨ ول،انحر و وسكنھ رأسھ مسقط منالصائبة الشمال إ

العل مجامع ا ف تلقى حيث والبليخ، الفرات ن ب وشعرالرقة، ونحو لغة من ية العر وم

والدين القرآن و وعلوم التعليم ان سالم و الفتح منذ باملساجدحران ي

ب(واملدارس ية،)الكتات العر اللغة انت ،و و املراحل التعليم ثابتلغة  ودخل

ي وظل عصره انت ال العلوم مجامع ا م ل و املدارس اذه ا أتم ح مسةل

عمره، من امعفالتحقعشرة ا د امل العلم سابقامعبدبحران،بحلقات شارا

أي ع العا عليمھ انية،ليتلقى السر ن باللغت ساتذة اللغةدي جانب إ واليونانية

ية د العر امل ذا بحلقات والطبوتلقى واملنطق والفلك اضيات والر الفلسفة دروس

الثالث،و  ذه البحتة،اللغات العلوم املعتمدة الكتب كتبدرس     وأفالطون أرسطو،:و
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در ،وســـوجاليندس،ــــقليإو  ال الكتب قرة  اــــسومن بن اــــبامل ثابت كتابــــد  امع

الصوري املخروطات ي وكتاب، ألبولونيوس رمو ال التارن يقاع نوس الذي ألرستكس

حوا در وم. م.ق٣٥٠عاش ال الكتب ان الكب ثابت س امع ا د كتببامل الطب

غامي( ال عامي،)جالينوس ن ب عاش ثابت.ق٢٠٢ -١٣٠الذي ان و كيم م، ا سميھ

حكمة عتمد ان كما بما<<: القائلة أبقراط الفاضل، املرض دفع ة ال حفظ إن

ثابت >> يضاده عل  غادر مدرسة يكون أن شبھ ما ا ف شأ الرقة،وأ مدينة إ توثا ياكفر

والطب، والفلك الفلسفة املدرسلتعليم ذه إ سب الطوائفوان أبناء راني:ة  ةـــا

وديةو ةــاملسيحي ن ال راني ا تالميذه من ان يمو ،سنان:ابناه:و يإبرا البتا أختھ وابن ، 

رانية ا الصباح نو وعلماءوإ محمد: و ن جم امل ُحذاق من انوا و ن، س وا يم برا

ند ميطااقرةو سة،ال قُ رونبن ز بن يم وإبرا ، الصاب روح وأبو قرة ، بن ثابت ب  قر

ع بن فيما وأسيد بثابت ق جمة،وقد ال وساعده غداد بنو عد أيوب

الر سة قاسم عن ابن فيموعثمان صارا موقد ن جم م عد غداد،ا ن ور انش و

الثناء أبو تالميذه قرة،من بن ثابت ت ص ذاع ن وح والطب، الفلسفة نبغ الذي

ز ا إلي رةــأرض موـــــس ب أوالد ج ھ لــلي غــــم ماــع والكتب، دادــــم  ض

رج تُ ا،ـــــان م بمرصــــصلوم م أرصاد م ل الشماسية،ـــح شد ـــو علـ من الغامض م ل   مــــرح

خ ندسة ال وعلوم يل شاكر. رى ـــا ب أبناء أك شاكر بن مو بن محمد   التقى

البـ قرة بن محمدثابت بالدھمعرقة،وأخذه الكتبر الإ لب ن نطي الب   اليونانية وم
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عام غداد إ معھ أخذه ليفة٨٦٥ /ـ٢٥١ثم ا د ع باا م ن صارغدادو ملستع

صديقــث للــــابت رـــا بلبوز ليف انـــوك لـــابن قد،م٨٩٢ - ٨٦٩/ ه٢٧٩ - ٢٥٦ املعتمدةـــا

با املعتضد أخيھ ع سھ،غضب ابن وح ثـــوك بلبل عند منــان يزوره الثــــث ھــــزلــابت

يومي ثـــوأصب اً ـــمرات خـــد،وحـــتضللمع اً ـــصديق ابتــح وتـــــــن الفـــرج ا ـ٢٧٩عام ةـــو

ثابتـــطل م٨٩٢/ ج اً ــب الفةموأدخلھ ا ببالط ن الفلكي ا لة قـباـث نو أصبـــــــت عـــد ااملــح

فصاحة صاحب جمة،،موسوعياً ال يفبارعاً تص انية الكتب و والسر ية  بالعر

مبج ان عنــــوألنھ ا املعتضددــــال م يجلھ،ـــنتعلت ان إذ أك تھ ص حبوذاع و وقدھ،ـھ

وفادت عليـوأغھ،ــأحسن العطايــدق ضيعاــواقتطعا،ھ كون ھــباسمھ ياــرغم صاب وھ  وـ،

عل ندســمؤسس ال التحليليــم علــة شف ام التفاضل مـــة،ومك كونھ لـوالت إ إضافة

وعاملا حاذقا، با الطبطب علماء حذقھمن ع د شا خ ة والبص البصر وكتاب

الطب مقدمة. علم ع الكتاب يحتوي باباإذ عشر ستة ن: أبوابمن الع ح شر

أمراض فن،جملة ا ن،وأمراض املالع القرنيةق،اوأمراض وأمراض امللتحمة وأمراض

ي العن يــوأمراض العن ثقب الرطة،ـــة،وأمراض البيضيةـــوأمراض ة الرطو ةـــوأمراض و

ليدية الباصر،،ا الروح املجوفوأمراض العصب الزجاجيوأمراض ة الرطو ةـــوأمراض

للتة،ـــالشبكيةــــالطبق وأمراض باباً يضم ةـــكما دو و علم.داوي ة ي، الطب الذخ املبا

ندسية القطـــرس،ال ل الش املخــــرساع،ــــالة مساحة ال روطــــالة الآالت   زوالــــساعات

فالك، املوسيقا،طبمستركيب الكواكب،ــــائل ع يئا سوفعل ةــال وا الكسوف   ة

العلترصد،ال ،مراتب ا مسائل خالقوم،ـــيح الك أصول النــتولرة،ـــالعمل ارـــد

ا ن ن،املسائــب الطبيـــر ندســـكت ة،ـــل ال يــــا تو دــوق، ةــاب ن را وست سبعة عن

كتاباً عاما، ن وخمس مئة نحو أثره خلف     .وقد

  

 

 
 

 ینـم المؤلفـمعج.يـطـفــقـلل،اءحكـتاریخ ال.انـالبن خلك،انـات األعیـــوفی.يللخیر الدین الزرك،المـــاألع.أبي صبیعة البن،اءـــعیون األنب
  .ذهبيـل،الءبسیر الن.دیمنــن البال،تـرسـهـالف .ةـا كحالـلرض
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الر يعة نواسغأشعر(ر ي أ من    )                                                                         زال

دعبـوج سؤالھـالھ يروانــم(لـ زا أ أشع:)حفصة بن ياعجما كمر من ن املحدث أبا«ة

تا،:فقال !؟»السمط ب نا أس الر«: الق !و؟ــــمن: فقالأشعرنا يعة يقول  »ر د الذي يز

حاتو سليم ابن ن لشتان مــغر ب يدين ما ي،دىــالن ال ر ب عةو ثابت لبن  بن ــجــــــان

ضيـــش«ل و يق،اري ـنصارالع ول العصر كتاب»فــو را»العبا ضر ان حتوتفت و

مبكرة، تھ ر عـيشرهشع ذـاخف شاعر سمعح إليھ،» ديامل«إ صھ فمدحھفأ

قص حنـعدة أنھ غ ال جز عطاء ا عل موطنائد،وأثابھ إلياـــفعھ،ــإ حــد ي ال ان ھـھ،و

قلي كـــإال باـــال،مما س ذكــمإان عــــلبعره،ــــال بـــده لفـــن ا ومخالطــــالط الشعــــاء راءــــة

يمدح. غداد الر يعة عبدــــالعبر بن ع بن محمد بن العباس بن ذيال(ســاهللا

الرشي ان يقول) دــصفي ا ف عة را    :قصيدة

للعب    قيل قللو محمد بن يا مخلد: اس اال،وأنت قال ما  

ع أُ إن خصلدــــما ارم امل عم  ةـــمن وجدتك خالــــإال أو   اا

بل    سايروا امللوك وأنتــــكواكانواـــكدةــــوإذا االلـــــا  

رابخجزاء» العباس«وجزاه مر اء اه غيظا،و ن،فجن بدينار إليھ عث وعلم سا،إذ

يع«ـــل وأمر»العباس« ع فغضبة،ــــبالقص»الرشيد« در» ةـــر ألف ن وخلعـبثالث  .ةـــم

شاعر الرجل أن قيقة يرتقيمطبوع وا وسالسة،ال برقة شعره يمتاز الكالمإ، وعر

اللفظ، خشن والعذوـــإنموإ ساطة لل يميل إسفاف،ةـــا بادون قر شعره يجعل    مما

ا س والقلب، النفس فظ،من ا الركبع بھ وحفظتــــفسارت اصةــــان وا العامة  ھ

سيم، ال البالد سرى قالح جواري: و دي«إن ش» امل عضقد ان بھ،ح غفن

يك ساج الال ع أشعاره ومنتبون قولـــسط ق :ھـــا ي أ تبدلتـــوتزعم سواـــخلد اـــة

ذاالباط املتقول ـو الل ل منـــل الصديقبھ فغاع حاش:التقه تفعـعم كنت إن  لــاك
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أخبا من بدو كو ان أنھ واري،ره ا ساء،والسيما بال التعلق راحث تجودإذ حتھ قر ت

رقيقھ، الشعر غزال عذب الناس أشعر ون كث ه عدّ ذلكح يورد شو«زمانھ،كما

قول » الشعي«و»ضيف املع«من جميعا شعرهأما«:ذلك»ابن زمانھ ل أ أشعر فإنھ

منھو  غزال أ وال أطبع أجد أيضا.»ما قول يعة«ان«:و غزال »ر نواس«منأشعر ي » أ

غزلأل  نواس«ن ي ا،» أ كث عذببردا ل س سليم ذا  وغزلھ،وغزل

 

 

 

الص،أعثمة وارحمي شك ع ينا الر العلق يناأطلقي الر  ب

 

زا                                                                         أورثت فقد فارحميھ لك زائرا نونائركعلق  ا

 

العاملينا رب هللا عا قالوا الناس رآك أن  وملا

 

جماال                                                           . ھ فاشكر ك ر أعطاك الواصفينافقد وصف     فوق

 

قيدت أدبرت وإن حـسنا الناس رعت أقبلت  العيوناإذا

 

ر                                                                 . يوما رأوك امللوك أن ساجديناولو جمالك من    وا

 

إذا لكنت أمرا ملكن ساء ال أن ناولو املؤمن  أم

 

أخرى                                                               . قول  و

 

غاحــص ي أبداــصـــإ حاح داحــمن قتي*  *   * * * *   ب وهللا غـــأنا من لك   راحـــتـــجــــل

ال  الغزل لقبسلك ح و ل ان إذ ح،     »الغاوي «بـصر

ي ان اـوممن ل يقال ة جار ن                                         » عثمة« وا

يقول  ا  :وف
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ساط واـــولعل الشعر ولة وس لمة ال ابتة،ـة ع ال ذلك أن  الشعرذ ـع

مــلكن فيھھ يقال املمتنع«: ما ل مطبوع،...»الس لشاعر إال يكون ال و وعرو من ينفر

الكالم، وغليظ قاللفظ افتجود ف يجول بما حتھ لفر ت أو عمد غ  واصطناعمن

عصره،كم شعراء من البعض ان دفعولعلا الذي املع«ذلك عإ» ابن يقدمھ أن

جميعا زمانھ ل م،أ كأشعر م رؤوس ع رفعھ الك،و ذا جزافاو ي يأ ال تملقا الم  أو

ناقد عن صدر قد القديمةإنما النقدية املدارس ابذة ج من بذ وج ولعل حصيف

الشعراء«بھكتا عر » طبقات أن من ر   .فأش

أشعاره،و  من ذكر الشعراء«: سواءمما ي«أو»طبقات ا،» العمدة«أو» غا ونقفوغ

قصيدة عند القافية«فقط ا» مقيدة ا» الرقة«قال م   :نقتطف

لد» الرقة«حبذا و ساكنھدار تودبلد   ممن

بلدة                                                                                       رأينا أحدما ا ع نا أخ وال ال ا  عدل

ض ما بلدة تضمن وأسدملم ش قر جمال من  نت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



55 
 

قن مؤرخأ(توفيق )الرقةنحد  

عبـتوفي و بن أحمدــــق بن محهللا بن يوسمد بن قنــد و ــومفكاديب،ف مدير ر أول ان

ليمل أ انةــالرقةـــدرسة أك ،كما غزال  ــمن ا،االشعراء ضار ن املؤرخ م أ  ومن

، توفيقستاذ ولد عامقن الزور دير ل دـوق،م١٩٠٩ مدينة أ بتـتنمي ھـحاول مو  ھــة

عيدا ا التجارةوتوج بة،عن املو ذه أبيھ،فنمت نة تماما م وا علميا مسارا لتأخذ

الكتاب شغوفا وحب مدرسوه،باملطالعة فعل العناي،وكذلك من والرعايـفأولوه ماة،ـة

الشعراء فحول ن دواو بمطالعة يبدأ دبية،جعلھ و العلمية الكتب ات اؤهوأم ذ فنمى

وزاداندفاعھ، يؤمنـوقأك ان حقيقياد يال س التطبيقي بتطبيق،بالعلم بدأ حيث

واقع علمية أمثلة درسھ ما    .يةعض

مطل ضـو النضال شارك نات الثالث رفاقــع جانب إ الفر املستعمر منــد ھ

ن، العرااملناضل إ للسفر اماق،واضطر أح سيون الفر أصدر أن عليھعد باإلعدام

من عٍض ن،وع ال إ اقتيدوا الذين عرفاقھ ناك قي تخفيفو من الرغم

عام كم عدا١٩٣٣ا سنوات،م،من خمس س ا إ ماليــمم غرامة اــع قدر ة

صدورعفو  ٣٠٠٠ من الرغم ،وع فر كومفرنك ا عداتفاق سيةشامل الفر ة

عام ن ضم،١٩٣٧والوطني النضال ناك ع تا ي،ــحيث ل ن املستعمر خاللمد ن

العديدة، فية ال فكتاباتھ عليھ، ل ن نقمة أثارت إال نفيھ بداتم مصر،وملا

عة، املتا ع قسرامصمما عيد عامأُ ة سور من م١٩٤١إ يات مسي ا مطلع و

الرقة مدينة إ قدم ن، العشر عالقرن عليھ،عندما لية رض أ مدرسة أول إدارة

املأمون (الرقة متوسطة،)متوسطة ناك يكن لم الرق حيث قضاء أنحاء يكملةــل ،

املد ذه أبناء ا بتدائيــينف عد املتوسط م عليم الــة ا سورو م ان فقد ة

ب ستطــيذ لم ومن م، عليم إلكمال حلب إ يتوقفـــــون ان ع ع متا الدراســـعن  ة،ـــة
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املدرسة ذه الرقةمنقذافجاءت األبناء متوسطي والفقراء،من ستاذال مارس وقد

املواد، عض س تدر يةباتوفيق العر اللغة مادة ا وم دارة، لتوليھ عملإلضافة ،وقد

الوقت، ذلك ساتذة كالمعھ مود:من ا  ومحمود آنزورمحمدو ،البليبلإسماعيل

ذه .دعو الجمأحمدو ،توفيقالسيد ســغاملدينة،ش و وتارارـبآث ذتاف يلااخا  عر

شغ وأنجـفا بالبحث الكبتوسوعمزل الر تار،ةـــھ نخ مجلداتقت ثالثة وماتزال ،و

كتب،مخطوطة أعالمــمخطوطكما عن دي،ةـالرق ة ري ـــوحقق الصنو الشاعر دــ،وقوان

مؤخرا لھتم شعر ديوان أوالده،طبع نفقة ع تأمالت الفراتعنوان بوادي فيھ  غ

الع خالل القصائد،ــمن من ذكديد كثيــالرق رــكما بقصائد مــة الفرات:اــرة  وادي

ضارة والفرات ري .الرقةو  وا الصنو عو ،وشعر ن الو ،ع طول ع ذكرى " وقفة

وعي مسلم،روســــالع نـــواملري قصي،و ةـــوحصن نقتطفـــمن ع ن ع بياتــدة    :ذه

ضر ا العيون العيـون ***  طفال عشقت عشقھ سن ا  وروض

ن باملحــسب عيــــاســــي عـــن رجــــــــال وع *** ن رزـــــــــــــــوى  نـــــــال

ظــــانـــــــرمـ وســـــــــي فـــــبــا املـــــــــــــــــواــــــيــــــــــــمـنوتي*** ؤاديــــى ــيـــستكــا  نــــــــ

بأسرــــرضي عبـــــــت اـــــــوأس *** ىـــولــــومـداـــــــــا أشـــر يكـــــــــب ما  ون ـــــــــى

عشـ اــومـن نفســــــرائــــــــق ذل او  *** اــــر الـــــــــذل ثمــــــــدنيـــــــب   نـــــــــيـــا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

.مع بعض األصدقاء في أحد المواقع األثریة لمدینة الرقة األستاذ توفیق قنبر یمینا  
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قصيدة العروس من ن  :يقول  ع

العروس ع ن صبحا ع الصباح* جلست ض العروس أح  وما

ــــــــامــــــــــــــــــأم والـر لــــــــــي اعتـــــــاح مشــــــــــــــــزمـ *** زافــــــــا الـوشـــــــــــردة ــــــــــذرة  ـاحـــــــــــ

الطـــــــــــــيكـ دني ـرـــــيبصرفــــــــــاد ح*** اــــــــــــــأن ــــــمن تظ التمـــالم  احـــــر

ـــــــــــــخـ لـحـــــــــــلألسمـ ذــــــــــــلـ ـرــــــــر فيـــــــووجـ*** اـــــــــــنــــاع إغـــــــھ الــــــھ  رداحـــــــــــــــــراء

ســــــفـ ى طـــــــــــأ حــــــرفــــــار ــتـــــــك جنــــــمف*** ھــــ البـطـــــــاتن ذي  احــــة

اليقظـان حسـك باألقاحـي*** نجـمفيخلـب شعورك وي س  و

ســــــالنيلـرىـــت ال فـــــوفر وســــــع*** اـــــام أثبـــــذارى القــــط  حراــــاج

الرقة قصيدة قول ري ،و الصنو  :وشعر

بك لقــــــــــأبـا شعـــــر خلفـت لــــــــــــــمنيح*** راـــــــــد لذةــــــــــــــــــــة  نـــــــــيـــــذتـــــــــــــأو

املخلــــــفأيـكم ــــــأشع*** ھـــــــــــاحبيــــــــــصدــــــا ر أم الرقتيـــــــــرك؟  ؟نــــوع

م أدري يــــــوال طــــــــــــــــع مقــــأذكركم*** والــــــــــــام بقى س ـــــــــرنيـــــــــا  ؟نـــــــ

أيــــــف ا لعبت اللياـــــإن يـــــفشع ***دي اللعب أخاف قد  نـــــــرك

زار الشعــــــومثلك غنمــــــا جنــــــفعاش *** اــــراء ن ب وعيـــــــاوا   نــــــــــــت

عام أيلول من السادس الشاعم،١٩٧٢و ،ر تو قن توفيق لزورمدينةواملدرس  .دير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في المركز الثقافي بدیر الزوراألستاذ توفیق قنبر   
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بليبل  فيصل الشاعر  

فيصل املصطفىعبدو ادي الذي،املحمد ال سليمان الشيخ رابن وـــول،ــبليب بـــبلق اشتـــ

لـاملحـــــــــالتصغ عـملل،ــبلب ةــلمـــبب الـجم نـــــــم ھــــعن رفــــــا وعال تـــصوت أثنــــذو تـــھ الوةــــاء

البدران إيــــتمو  رآن،ـــقال ة   .عش

فيصالشولد سنةاعر الـمدينم١٩١٩ ل عليمھ ،دمشق م١٩٨٤وـــوت ةقر ــة تلقى

ح الرقة ة مدينة الثانو ادة الش ع عدد حصل س بالتدر مدارس عمل من

مدة أقعده  اعام٢٧دمشق عن ح النصفي                                                       . العمل الشلل

الشعـــنت ري ـــاج  

الثق دمشقةقاـــدارمجلة مطبوعان  ديوانان عبدـــقصائ:  ديوان: لھ جمال ا رـدالناصـمزق  

املخطوطـعھــولاله،ـــــــوافيص:وانــودي،م١٩٦٢ من الشعــدد معل:اــــــمنة،رــات ي امــأصن مـإ

حلا،اءــالسم من إ رانـــدروب حــأ،ز رانـــل اتحاد،واذالهللبعث دزغار،ز إ  رسائل

العــالكت شكم،ربـاب ج شالوأخ ذا الكفاح،ومـــا متمردــــعاــش،يوم تم ر تھـت تجر ي

ي ىــــــــإل الفلسطي ة،القضية الشعر بأغراضھ استأثرت ال ةــــتأثة الشعر بداياتھ ر

و  القبمفردات م،ـأساليب الكر تمرآن ي أ أسلوب ذلكـــوتج ھـاتــحماسي امـــو

السياسيةــكتاب ع،اتھ طا تمثل زن ا من خيوط ا،غالباقصائده م كث ع اا وف

ع املعالم،طموح ة وا مستقبلية ة سارؤ سام عنھ فيصل«: قال الشاعر عد

املس النظرة رواد أبرز من ةبليبل سور ديث ا السيا الشعر   .تقبلية
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البليبلو  فيصل ستاذ ةاب،للشاعر شعر دمشق،،يات سيون الفر قصف اعندما خاط

الرقة قائال،من قلبھ عتصر لم   :و

أي نادت ا نـدا نا فلـب االشـام فدا املوت شت ال  نا

ا" مروان"أخت                                                          ا ر إال الـعزة ت تن ل و الفخر  لدى

والد تزل خفاقالم النجم ام فوق ا حساد مـن ار  لوا

قصيــوق((            كتــدتـــال ال الرقـع م١٩٦١اـھ تھ مدي               )) اــــــــومنة،ــــن

ع الفـــإليك وجـلـــروس الثنـاء قـــثنرات عـن يــــــاؤك در  

علي                                                             . العظيـــالرشي كــأيث وأطمـــد تـقبـــم أن   دحـــمـــــع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيصالهاو "ديوان " 
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الشيخـــالرقؤذنــومشاعر ـافظ ا الكشة    ةرمضان

العثمان محمد بن يح بن رمضان س،و ين و نو العشار من فرع م و الرملة آلل  ب

لـكشو  لقب والده(ة والدتھ،،)يح عليھ كشةأطلقتھ لمة ولدو فارسية،وقد لمة

روي،كفيفا، كما كذلك والدتھ ب بھ،أوس املخاض ا جاء عندما والدتھ وحيدةن  انت

ا بجوار ان عمود أمسكت أن عد واقفة ار  ودـــاملول دوول فولدتھ حيث تطمرمضان

فــوج باألرض والدتــــھ جعل ھـــور ما ذا ل ھــو م ان قيل،و كما مالصقــــكفيفا لباباــــھ

ا د مف يديمامل من ل ذلك عد بھ سكن ،الذي وحسنو  ةقالر  الشما  ةجا

كتاب محمدرس رشيدالشيخ وجةد ان،ا حفظا و م الكر القرآن كفيفيتعلم  ألنھ

لھ ع يتا ان القو اتم،ـــعب راءةــع ا حفدهللا القرآنــحيث نصف ر ظ أش ستة

الث وحفظ سنةـانــالنصف قد ي يكون ذلك سعونصف،و وعمره م الكر القرآن حفظ

افظ سنوات الرقة، رمضان ا شعراء مقدمةالكشة،عميد و ا جامع ي مؤذ وأقدم

نبــــدي حياتھـــوانھ عن ع ذة ولد حوال،رقةـــالم،١٨٨٩امــحيث بطاقة حسب

حلب لدولة صية إ،ال بإرسالھ والده ررغب ف، ز سنةالشر حالت م١٩١٧ولكن

م ا سنة دعيت ابن ىال إرسال من مؤذناالوالد ن ر،فع ز للدراسة امعھ ل

السنة تلك والده،، الكب تو أيضا ا و وف أسرة إلعالة راتبھ املكونةفخصص الده

وأخ، بنات، وثالث زوجات، ثالث يمو من إبرا ولده سنوات،،ذكر سبع عت وعمره ان و

الرق ول الشاعر شعةـــنفسھ ياـــ،وأغلب دي ان يديره ع تدرب الشـــ، اعرـــھ

العب الطـــمصطفى البليبلو ھـــدهللا ،و ،فيصل ي ال السالم مصطفىو الدكتورعبد

سون  لديھو ،ا يكون حيث واملشورة للرأي لھ يرجعون يختلفون عندما ؤالء ان

الكالم بن .فصل ب س امـــوعن ا ميــــاء ا ان ديـــع وجمؤذناةــــالكشالذي ودــلھ،

لبنائ عب ھـــــروايتان املف تذكر و اــــالرواية أ،ارـــدالرحمن الشيخ دــــحمووالد

عب اج ةدــــا مدير ان م ، القوت شارع الرقة ب د م أول ان و ، املوصل  هللا
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بناهوقاف، ب، حيث ن باملصل ضاق ن ميدي،فح ا امع ا ناء ب بدء ذ حيث

ارواملوصل بول  ا است الرقة،م،وطلباإ ل أل جامع بناء السلطان وأمرالسلطانن

ميد ا نائھ، عبد ب حلب عاموا ذلك ان فت،ه١٣١٠و الثانية الرواية بأنأما قول

الكشة،والد رمضان عمھالشيخ ابن مع ب ت،حمودذ إ خيل حيثبتجارة دركيا  اأ

رد الذي للسلطان داه فأ حصانا يةوالدالشيخ عي منھدية وطلبوا بأدب ا ،فرفضو

مالھبدال  من لبنائھ السلطان ع وت الرقة، د م بناء ا بأرضھع ع وت اص، ا

الشيخ عبارةرمضان،والد ، املف ت ب ح امع ا عند من رض يملكون انوا حيث

ات الزو حاليا الز دير من عمال الثقاة، رواية حسب بالبناء قام من ان املشرفو ان ر،و

السيد البناء سون ع ا ة،كون،خلف الف تلك بلدية س رئ أول عطيھ أُ  ٥٠٠٠حيث

بل  ذ درار،وأحضة يد م كب ان و العمال منھر وزاد املبلغ ل عليھ ٥٠٠وأنفق

لوا ا فأعاد ب ذ ة أعمال.عففا حلب ل طرائف وأفعالــــوعن ومراسالتــــھ الــــھ، ةـامــھ

عل ن تب كعبـــال أشعــــو عض و الريقول .ارهــھ، مادةالباحث مكتب: ا لديھ ةـــانت

إذاـــامع ان و أحـــجرة، يقــــاءه لالستعارة لـــد شعراً ـــول  :ھ

ال مستع يا عارأال املحبوب إعارة فإن دع  كتاب

من ي افمحبو محبو أبصرت ل ف ي كتا   عارُ الدنيـا

س الرئ من ل مع مراسالت لھ ان عبدمجو غازي الناصر،ال رسائل،وامللك جمالومن

نذكر عبدالناصر عد،الس(:لھ و طيبة الكشة،تحية رمضان الرقيقةيد تحيتك لك أشكر

ع ت أعر ال الصة ا تك جميعاووطن هللا س،وفقنا حاس الصادقة قصيدتك ا

أك خطانا،وهللا رة،ــوسدد ورم٢٥/٥/١٩٥٨القا م ا س عبةـــرئ الناصردـــجمال

ال رسائل للملكومن ي املل نذكر ديوان غدادال:غازي ي املل م١٩٣٤/شباط/١٣بالط

ار ـــحض،١٥٠/ط مـــالرق الفاضل رمضــــــافـــة مــــبأمة،ــــالرق/رمــــاملحت انــــظ صــــر احبـــــوالي

اــــحض املعظــــرة امللك لكــــأشكم،ــــاللة شعــــر الرقيقــــم تكم ن ب الطيب ـــوركم بمناسبــ ةة

جاللتھ والسالم،سكرتلون،متمنيامامليقران العز اللة كم ا من وكرم صاحب من

متحف الطھ قبل ثالثحم،٧/٧/٢٠٠٥ طھ و م،و التكر ذلك محاضرة ألقيت يث

جةــــالرق مؤذن عد يـــالدكتدــــ، ال ــث،ــــور افـ ا لــم يم، ابرا ديـــظ مخطــــھ وطـــوان

ستان ال رة ز افباسم رمضان،ــل فيــــجمظ أشعاره مدائح،ھـــــع النبوــــومن قولــــھ  ھــــة
 

 
أ ـشرايـا بال ــعـفاعط املبـعوث بدياملفتونـ   را

للمع مرمن و الن رب حب العذري وى ال  
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طـــالشي النعسانـياخ الرقة قائم( ر ا،مقام خ تار                                                     )ومحقق
اأ دش بانجلا حيــزاتارقة بأعــــھ قام مـكحبة،ـليلجلماث مقام،ـكقائھـنصبم أم ھنإذ

مـــك آافظحان ع كثا ا غقاامار باب بتدعيم ادادــم يةالشرقية، ةـــمن نو وا

ا قناطر حـــوأص العتيق عشامع لر،ـدى الموكشف ساس ارة اـــكتب ات

الدـن ييور الش ام،دــن ا بإصالح قام بإص، ه٥٦١معاعــعندما مئذنتـــوقام ھ،ومنعـالح

ن منـا ن سي الفر البدود الواقــم غ ـعرج باب ليل.دادـــخلف ا أعمالھ أيضاــــومن ة

السلط محاـــنقده لعدم سية الفر الرقة،ة ثار ا وصيان ا وافظ ق عن كشف كما

باشادالرقة،سعدال الفرات،ومط،ين ر ع جسر ناء ب قالبتھ ان باملطالبةـو سبقھ د

العليان ن حس الشيخ لوخدم،بذلك أنالبليخ،أ ميـــحيث قسم عـــاـــھ وق م بي ھ

يجلـــك ن شأ ت انت ال اعات قلذلك، ةـــال ع التوقيع تم بحضورـــحيث التقسيم رار

نـــــمحاف سي الفر ن املسؤول عض و الزور، دير الرقة ظ مقام قائم توليھ ب س وعن

املص لھتذكر ان ر طا الشيخ ان القائادر مساعدة الوطنيمدور قائمةة،ــة ضد

عامـــاملوال انتخابات لالستعمار، الدور م،١٩٣٢ن ذا نقوكشف الرقلفتم إ وذلكــھ ة

ع عام١٩٣٤امـمنذ سعادم،١٩٣٦م،ح تھ اب فتقول  وتذكر الرقة: ذلك إ والدي  نقل

صغارا، كنا حيث لنقلھ لھ،كماوتأثر أ لفراق اتأثر مطلع برسالة م ل عث مــب:حيث

نديـــأالالتعلل وال وطن وال سكنــل وال كأس وال ل م أ إ عرف أن عد  الرقة ولكنھ

الكعكھجيدا آل م و ،وم ي، دال الرقة، ،والعو س البلديةآ س رئ لھ قدم حيث

الكعكھ آغا البلد عبيد منتصف ان و تھ، إوة،ب عاد مدة إ حماة عد  ليأخذنا

الدخول الرقة ستطاع وال السفر، ق طر عن ا يفصل الفرات ان البلدة دخولنا وعند

ا تظرنا إل ت ة العسكر السفينة انت وصولنا ل وعند بأ الرجل عالقة وتوثقت ،

أسكنھ الذي ت الب ان و التعامل، وسماحة ساطة، من عنھ عرف ملا عبيداملدينة،

إآغا يقع اليةبھ ا املتحف حديقة من ع،الشرق ي النعسا م،١٩٦١امـــتو

نقحلب ثم جثمانـــ، مدينــل إ حماةـــھ كــــوق،ة الفلسطيـــد الشاعر ي"تب العدنا محمد

بيات ذه ه ق ھ :ع تر حضن نا ا يثوي النعسان ر س /طا لـ كب قـلـب ذا ان

كقلبھ   .الدنيا

 

 
  

ع الرا  الفصل
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الطھ عبدهللا مصطفى                                                                                                وسو الشاعر

عفمصطـو الطبدى الع اـهللا ي مدھ اـبرا مدـالعمدم ما وســـــا د

أوسو خمسةبـــأنـج،الكردي امللقب والد عام ز مــمن يا لي تو م١٩٩٣الذي

يب ارموعـ سانحة،و ــامـوأس الـبنوصـ من ثالثا،ولھ   امـعأدبيا دىمنت الرقةافـتتحا،ــت

اـم،حي١٩٨١ دث من العديد فيـھ يلتقي الثقافـي، ءبـان بالشأن ن تم ذاوامل عت و

ا ي أد منتدى أول بـدايات لرقةاملنتدى الشعرـوعن دية،ھ يم بــــيـقول ليلإبرا  ا

عام قصيدة أول  :اـمـطلع م١٩٣٤كتب

انفـجار ا ل والدموع قـرار/ذكرتك لـھ يـقر ال   ودم

فؤادي                                                             ب تل الشوق نا/ونار حشاء ذكراك   رومن
  

شـع تقليديا ان اــــاجتره،ــــو كث وخلد الصورة ي،ـتركيب املعا ف ق اشعاره يـــومن

  :النكبة١٩٤٨حرب

زار يا واصدح بلبل يـا نتصار/ات ولـحن املـجد غمة   

ا أيك ياورق الـديار/مىوا أشـبال بـطال بت                                                         

ل من قـسور ب ن فـخار/عـر للـموت يـحدوه أروع  

أرضـعھ وقـد الـحرب ونـزار/طبعھ شمـس عبد ا لبـا من                                                                 

ة((                        وسور مصر ن ب الوحدة قيام عند شعره ))ومن  

وليــــلفـجا       أو البـــر ـ              رــــدحــــينيــــغــــل فاسمـــــجقــــوا القـــل ا أ            درـــــع

وح   يوم دوى ة العرو اــــصـوت املـجــــــــــف                د أصـــــــــــوق من أثـــــــــواتــــــرة رــــــــــــھ         

وثبـة       سنيا ســـمن ق ا املا عـــــس              ا ومن املاــــري صـــــزة               ور ــــا

ق       الـثــــيا لـوحـدتنــــــائد ى الك نـخــمـرن               اـــــورة عــــا نأتمــــالاتــــاديــــض        رــــول

طلـع        اــــيا نــــة سـ ش             ةــــــمشرقاءــــر خــــجـ عـمـــــــــشعـبدــــــالـــــھ       رــــــــھ
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بوف سمع ساوعندما الرئ عباجمة قال اهـــ،رثرـدالناصـل :إذ  

الثمرح يجت وملا القضاء أك*******م قدرــــهللا يـا أقساك مـا   

الكثي القـــكتب من العاطــائــصر وقد ضــفية معظمــــد قصيدتــــا،ومــــاع فاتنـــــن :ارــــنختةـــھ  

سد تصيد ذوابعيون و القلب شغاف وتروي نواعس لــو   

غر                                                           افو مـا لـمعابإذا يجاوـرق مــھ اطزن ـــــھ الدمع لمن   

قفي ح و قلـــبلا ح و ا و طبعھ تقلب مـن عاذلي شمت ن حـ   
 

الشاعر الرقةحقوقال   :بلدتھ

سالمــسـ الـرشـيد دار يا رـالمـــــهللا الـعـتيـــا الـفخر دـــــة   

م                                                            عن اك ر نـظيـأجل مخـــــــدح أقصةـافم قصيـأن ديـــر   

حنايـــمرات مــالساــع غيـــور وحسان مى ا لـغزالن دـوى  

لللـــوم                                                                      ــي فـر حـنيـــــــبــوع نــي إ يـحرك الـرشيــن دـاد  
 

ية الدي اشعاره :ومن   

امل خفــــشـط القلب ات و يصبـاقـــزار البـا عذبات إ مشتاقـو اـــان  

جي                                                          تذكرت سـيبذيراناــفـما تحدر إال الـدمـــــــسلم دفـل  اقاع

القلبيا جراح يدمي دام إن ب ل فالنوى رفقا البان ة إحراقاج  

الـرسول  مدح وسلموفـي عليھ هللا ا،ص ف يقول مشاعره،إذ فيض ا وحمل ا :ابتدأ  

املـكـ وفاتـــف مشغول عنك ي فإ لـقـــالم تـحوــلبـما عـنھ لــي   

فق                                                ن ر سا ي و و فـقلبدـــــفـخل سعاد متبول ـبانـت اليوم ي   

فاحتيفاء خطرت فالـندنواإن ا نفج سر وال ذول ـــمبوالورد  
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دي و ال محمد  الشيخ

العفادلة ة عش عـــام،شيخ دي و ال محمد الشيخ ة١٨٧٨ولـد العش شيخ والـــــده ان م

العفادلـة رجاالت أبرز البوشعبان(وأحد عشائرفقبيلــــ) من سبع من تتألف البوشعبان  ة

إ تمي ت واحدة شعبان،وتمتـــجكـــل من مديندذم غــرب إلـىــمن حلب روراـرق،مشــالة

الرق ف ومـــــــبر الف اة شاطئ ع ا وصـــحول العشائرــرات ذه انت معدان،و إ وال

حتاللمتناحرة ع،الفر زمن ظـــو الضــد القبائل املتبديةــــور املنطقةاعنة

ة، وع وشمر أبالفدعان استطاع الذي دي و ال محمد البوشعبانرز قبائل يوحد ن

غزو  املتبدية، أمام عامالقبائل شيخم١٩٢٤واستطاع مركز بوأ ي البوشعبانأن

رة(قاطبة وجز ما)شامية ذا عباس،و العراق،ذكره عشائر كتابھ البوالعزاوي  فصل

والعشعبان، شمر قبيل ن ب تم الذي الص ان أر أحد و منكيداتو يات الثالثي

، املا معالقرن ولھ الفر املستعمر ضد نضالھ ذروة انت ورة،ــو مش مواقف ھ

مثال  ا عامم حدث فتنةم١٩٣٩ما والشعبانيةمن ة البدو العشائر ن ) ةــــالعفادل(ب

ستعمار، ا غذا الوقوال من العشرات،تل ن فيطرف ا يوم سمى شر(ةــــو موضع

البلي شقيق،)خــــر ع للقبض حملة سيون الفر ل دي،ـــــفش و ال جاسم باعتبارهھ

القتالقائدا العفادلة مساجالت ماعة ن سي الفر ن و نھ ب اعتفحدثت قالعد

عقد أن ا أخ واستطاع اشقيقھ ة،ص ع ة عش سيدـفشمع الفر اعةو ــلھ بال ن

عـــــوا والثبات قزم دانجليھ ا عنھ فر(فقال ف):ضابط الشر الرجل ذا  لوال

التمردالستطع وأنواع ن الف ل إخماد املننا ذه شأ ت اال كث عبنا أ  طقة،فقد

ان حاذقا،و رجال دي و ال محمد النفوس،،ذكياالشيخ ع بطبا عنھعارفاً عرف ما رغم

والكتابة، القراءة عرف ال أميا ان وولبأنھ ة سور الشيوخ أعلم ان ذلك مع كنھ

بأخبـــاملجالبلدان م،ـــاورة وأيام العرب وعاداار م وتقاليد م سا انم،وأ مــو

وفض واملعضالت ل املشا حل م خرى،وعارف والعشائر تھ عش أفراد ن ب اعات   ال
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أفراد ن ب تجوالھ ة لك فيھ قيل بأنح إال قبيلتھ تھ ب ينم لم عمرهھ ع ان،ر شكوو

ضعفا أيامھ مدينالكبد،أواخر إ الفينــفيختلف ن ب حلب لعـــة خرى و الجــــة

كمرضھ، ما إ عود ح بتحسن شعر إن عليــفما شـــان إدارة عشيـــــھ وحلھ،ـرتـــؤون

اعات ن ال خب اشت.رى ـــالعشائر مـــفلما قبـــرضد موتـــھ من أيام قھ،ــل يردد ولــــراح

تميم:رــــالشاع ل ألفيت ا أظفار ت ش أ املنية تنفـــوإذا ال                                                       .عـــة

ب (                             دييلشاتنص و ال محمد العفادلة ،خ لناحية   ) مديرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوثيقة :نص  

الرق مقام حضرة٨٤٣الرقم/ةــقائم محمدإ الشيخ العفادلة ناحية ديمــدير و ال

م ا،املح ع شارمر ألبناء املس الفرات قطعات قائد الكولونيل سعادة من الوارد  ال

حضـــواملبل     ١٢٢٣رقم٩٢٣أيلــول١٤رخاملؤ .داري  من إلينا ضاـالليوتنرةـــغ طـبان

العفادلة لناحية مديرا نكم عي املتضمن القضاء املباشر  استخبارات ب ن/١ةفي شر

ا٩٢٣/ ولألا دهإلبأمور أع ملا شاط و جد ل ب د دارة وا دمة ا حسن من بحضرتكم

العـــــخإلوا الوطن ذا ل زـــالص داعيـــوإنب ز باملباشرة ي لكــــا بالتوفيـــا ميقـــم مح   نـــودمتم

الرقة .٩٢٣/ أيلول٢٣  قضاء   .قائمقام

ح ليلة دي و ال محمد الشيخ عام١٤دــــتو من من٩املوافق،م١٩٤٣شباط صفر

  .ةــــر١٣٦٢عام

 

RC 
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البورسان شواخ  الشيخ

الشيخ مدالناصرو ا البورسان أحمد بن يدية(شواخ الز الولدة قبيلة مشائخ   ) شيخ

ام ال صيات ال الــمن حمدة شواخ ن،الشيخ العشر القرن بداية رت ظ

الولدةالبورسان ة عش رئاسة تو رة(الذي ز عام)ا الستةم١٩١٦،منذ ابن و و

يعاً  ر البورسان.عشر شواخ الشيخ الدينم١٩٠٠عام ولد شمس ة قر املشاطئة،،

الفرات ر البورسان،ل أحمد الشيخ شواخ و ولده ية ت تر علمب وفروسية،و كرم

الفروسية،الذي جده ية،وأخذعن العر واللغة الدين أصول ن مختص أساتذة أيدي ع

املنطقة القبائل من الكث بمقارعة ر    .أش

ضد ية العر ي املقاومة ل ن ستعمار و ن سي الشيخ الفر نضال البورسان بدأ  شواخ

ا قاد ال ية العر ملة با لمضار بمشاركتھ ن من الزور دير ر لتحر الشالش باشا ن

قضاء،١٩١٩عام تبع أُ قد ان الزور و ي،إدير ل ن ملةنتداب ا رأس ع ان و

العفادلة ورجال الف،شيوخ محمد السالمةـــوالشيخ البورسان ،والشيخرج الذي شواخ

ي العر الثورة لواء واديـــحمل اة ر تحر عد بأسر ،الفرات،و ي العر ش ا قام

م، أسر يفك ي،ولم ل ن ش ا من وجنود ا إالضباط ترسيم تم أن منعد   دود

ة، وسور العراق ن ب الزورجديد دير جديد وعادت من ة سور نضاالتھ .إ توالت ثم

سنة الولدة،و من قبيلتھ رجال مع ن سي الفر سيةم١٩٢٢ ضد الفر القوات ت ضر

الناص عرودة،كبيوت جبل فوق ت ص نُ ال املدفعية الدين،بواسطة شمس ة قر مار

الطائرات من صفت امل، قُ إفشاءليوم ي،واسمھولوال املغر صل ،ذو الفر ندي ا

طائرةبموعد صالح سقطت أُ ،وقد جميعاً م عل وم،لق ومساع ال ا طيار  دهــوقتل

السن،الــف جبل شمســواقـــوق مشارف ع الشي لـــدين،وقيـــالع البورسانـــش خــأن  واخ

رسال دـــق جرمانوس،يقـأرسل الفر القائد إ اــة ف ص<<:ول تت خسائرنا ل انت

حم عـــبمقتل لـ ودـــــار، بـــع"ملكيتھ ا مدينـــكم.>>ازةـــوش احتل عام ةـــا   .م١٩٣٧جرابلس
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الفر شار املس توأسر ا،وقُ جنودل معركةلعديدمن ا تل سية،ثم الفر امية مخفرا

مة إمدادات العر حمالت ع ق الطر يقطع ان حلب،و محافظة الباب ملنطقة ع التا

ة،و  السور رة ز ا ملناطق ة املتوج والسالح بمعاركإضافةالزور،دير املؤونة اكھ الش

نان يم دإبرا املجا ى،ومعارك الك ة السور الزاو والثورة م١٩٤٧ عامةوجبل

الرقةالشواخرُ قضاء عن معھ ا ف ي،ون النيا املجلس انتخابات ذه إ

السادةــال من ل سان،ـــالع دـــرشي:دورة ا د،وخلف ياالمـــدالســـعب ور ـــوالدكتو  ل

عام إ عامم١٩٤٩ واستمرت ة وسور مصر ن ب الوحدة د ع معھ م١٩٥٨،و ن

ن غب بن عبيد من ل مة مجلس بانتخابات الرقة قضاء اوش،عن امل  .وعبدالرحمن

نايف ابنھ حوكم،يقول ال ن ال ام أح باإلعدام،وحكم«:وعن مّرات ع أر عليھ حكم

ملد ن ن،وع١١٠ةبال الوطني عددمن أروادمع ن ن ُ متفرقات،و سنوات

ع ،و القوت شكري س الرئ م ابري رأس ا هللا سعد م الوطنية،وم الكتلة رجاالت  ض

عفو وفر ع السوري،وحصل الساحل باتجاه م برفق ن ال افة من عن  شامل

عام ات البورسان. م١٩٤٥العقو شواخ الشيخ عم١٠/٦/١٩٨٢تو عضالـــ، مرض د

منطق لسنوات،ودفن بھ ةــألم ال عـــالت ة ــا ملدينـ القامـــة النفسة يم ان ،و ش

يدف منطقـــأن الطفولــــن ع مرا الدين،حيث شمس   .ةـــة
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يد م بن حاكم الفدعان(الشيخ )شيخ  

الب زـكــيرت خ حركدتار ت سب عديدة قوى ع ية العر الكبـاوة التجوال اـة د ش ال ة

ز ير ا العر نقـــة ب قبائلـة الظــفم اـل الطبيعير ـن كــةوف سيطـــال عن خارجة رةــانت

العشائر،مروراتل الك املنطقةبالتحوالت ا د ش انت ال سبقسياسية ملا ضاف  و

شأنا أقل س ل آخر ب باستقـــــــــ،يتمثس كــــل ا فــرار املنـومات الـاطـي املجاورةةــزراعيـــــق

م، ز  ل ا قبائل ى ك اجرت لذلك يجة الد رةن و الشام بالد ووصل الرافـدينباتجاه

ب إ جديدة استقرار مناطق عن بحثھ ا فارس،عض قبيلةالد انت من الفدعان و

اجرت، ال حقيقيةالقبائل مراٍع ع صول ا ة الكب ا ر خالل واستطاعت

حلب من الشرق إ ناك١٠٠حوا،ومر وحماة،املنطقة ا استقرار من حدوثعام دون

رعي ان م غي القبيلة من ستد حقيقية ل مشا نموا،ـأي ايدولكن امل ي ا الس ا

إليبمرورالزمن، ينقسم ال ن املجموعت ن ب ت ش ال خوة أيـوحرب الفدعان ا

من، الولد رصة،جعلت منھ،وا البد واقعا الثانية رة إال رصة ا ت توج حيث

الرافد بالد بنين،داخل ا قت أن الولد ت لب ما عشرـثم التاسع القرن اتخذو  .اية

منطقدـــالول عدــمن فيما ع ن ع منــوالواقع ة الغرب إ شالبليخة لالذي

منة، الشرقية م حدود ممجراه عموم أبناء تخطى نما البليخب رصة إا ووصلوا

الولا بيوتات أعرق با،ومن تقر حاك،دــــابور الشيخ يــــالفارس م بن قبيلـــم شيخ ةــــد

  . انـــدعــــالف

شأتھ و بنو: سبھ ع ما بن م م بن ي تر بن جغيثم بن صا بن فاضل بن حاكم

مناع بن يد،اراشد م العامبن جدعان١٨٨٥املولود للشيخ قبلھ املشيخة انت م،و

نايا شيخــال،فــــبن ان بالفطـــذي بلرة،ـــا قـــــالذي أوج يــوتــــغ سبعي القــــھ التاســــات     عــرن
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حلب ان العر قائمقام او عشر،فصار البي بأحدةونال مقتلھ عد و ا، مستحقا ل ب

ابنھ واصل يماغزواتھ ي حاكم شأ ي تر ت ب مشواره،و ي وترعرعتر والده، وفاة عد

عمھ ابن ت جدعانب بن ي تر تھ، عش ي،  وزعيم تر موت عد قت،و أحدحيث ل

الرولة قبيلة مع قبيلتھ صغ ،وخلمعارك ولدين وراءه مف م ما   محمدو ،ين

                           

  

                                                                                                               

 

 

 

 

 

حاكمـوحين عمر ان ان يبقى،عاما١٩ا ال أم الفدعانوح رأت شيخ يدون جدةتر

م م ين بومحمد، الصغ القيام ستطيعان ال انا املشيخة،اللذين تقيمواجب أن

وصيا ما رئاسةل انيتو يك ثما ر ختيار ،الفدعان حاكمفوقع ما عم ابن  ع

صاحبة انت برفقةو ين الصغ فأخذت وا حاكمحكمة، منھإ آنذاك،وطلبت حلب

برد دا ع منھ أخذ و املشيخة حاكم يقلد ففعلأن ما أشد ان الصغ يبلغ ثما ر ا

وتو طلبتھ ما ناالوا سن املشيخة برضعديد حاكم كومــــة ا حـــا ع والقبيلة دـــة

العالقواء،ــــس انت نـــو ب عمــــة اب ن و مـــھ نومحمدمـــھ الشرعي ن ث   ةـــطيبالور

املؤرخ ذكر س"و لو انورمان انتمو م بأنــــمدى املنطقة، ع سيطرتھ وسعة ھ

حلب يدفعونو املوصلو تجار انوا مناكمغداد ا وحماي م قوافل خفر لقاء أتاوة

البادي اوقط ةــلصوص طرق يجي اع ان اللـــو كيـــغد ال الدو .ةــة رضا العثمانيةونال   ال لة

 
 جلوسا من الیمین مجحم بن مهید وفي الوسط حاكم بن مهید وفي الوسط الطفل خلیل بن حاكم المهید وفي الیسار مشل فارس الجربا
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رتبة ا،ومنحتھ ر ش راتبا لھ روأراض) بيك(خصصت ع يتعاطىالبليخ،زراعية وصار

فيقـــــالزراع فــــة بزراعــــــوم املتحضرة العشائر من لھ،وعنــــالحون را تلك سقـــة   وطــد

 

  

  

  

ي حإبرا س رئ امل باشا القبلفم ةوفصا امل املس ميدية(ئلھ ا استطاع)فواج

ن،منعند العشر القرن اعطف ضر يقيم دولأن بالدمن أعا قامتوعندما،الرافدينة

عام ن حس ف الشر بقيادة ية العر وم،١٩١٦الثورة ا شارك،م١٠/١٢/١٩١٨أيد

ع الذي املناسبــــقباالحتفال ذه عمـــة،وقـــد أ ن د حس ف الشر باشـحين"عليھ لقب  .اـــا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ین ـــلك حسمد والیـر المهمـالشیخ ثا .وأحد أعیان مدینة الرقة قدري الصطاف) مصوت بالعشا(مجحم بن مهید   

 آل مھید شیوخ الفـدعان من عنزة، من الیمین:حاكم بن فاضـل بن صالح،محمد بن تركي بن نایف،مقحـم بن تركي بن نایف ١٨٩٩م
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قع شالشيخ ة(ش ع )فارس  

بصيصخــــالشيو بن ش ش الف قع ضنــعدـــــــمن من عنــــان املغـــــــالف رز ـــب،زةـــة وارـــــــارس

أح وعرف بصيص بن ش ش الداميـــــقع الفدعان ر ــــداث ال عشر ي الثا القرن ية

ع من ان قبيلـــــو عنــــان قبزة،ـــة ع ماجـــوترأس ضنا ابنــــائل جاء ثم حمــــد بنــھ دان

القبيل رئاسة م م دور ولھ ش ش دــــقع برز ثم امللقبــــة ش ش قع بن حمدان بن ام

ھ شوار ال جز،أ من واستوطنواــــجاؤوا ن السن مئات منذ ا سور إ العرب عضرة

السورـــاملناط الرقـــق اف ار مناطق واشتــــة اعـة بال القبائل أبناء ن ب ميــــروا وا ةـــة

ق الشــــوكما راف:اعرــال الفـمن عـادعــق الـن والفخـــاجير ــاف اعة ال ل أ مي رــل   . ةـوا

شميسلخــــالشي ش القع ســـيرج:ان الشي ھبــع دـــإ اا امــخ ش ش  شيخ وــو ي ــعللقع

رصذفخ الفــــا ة عش من سلـوق،انـدعــة من برز دـد الشيخ املغيضاأامـھ وارـالشيخ

ام مزود د بن صفوق ي  بن الع ش ش بالنمر، القع أنتوامللقب حكمـوالذي رصة زع ا

عش فرقةمن إليھ ن،وضم غب أبن عمومةةمن أبناء م و ة القو سلمان  .الفدعان الولد

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م١٨٩٩امــــنزي عــمان القعیشیش العـخ سلیـوره للشیــــص  
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عبدالشيخ بن ام شد ش القع ز :العز  

ماج ضنأ قبيلة شمل الباديـــقراملولود،دـــشيخ شمال الغاز السورـــة سنةـــة ة

تقاليد،م١٩٣٨ ام اد الشيخ أمور استلم قبيلوزمام ماجةاملشيخة وراـــضنأ عن ثياد

عبدــالشيوالده زخ سنة،العز وموافق،م١٩٥٤املتو رضا ضنأـــو فروع رؤساء جميع ة

ا وأفراد   . ماجد

ش ش القع أسرة املشيخة   :سلسل

ماج ضنأ شاخ من حمدانــأول الشيخ تاله ثم ش ش قع الشيخ و ش ش القع من د

د الشيخ الــثم ثم نواف الشيخ ثم نايف الشيخ ثم زام العز عبد الشيخ ثم مذود   شيخ

ة شمركز الغازقر ش قع   :آل

البليخ  ر ل سرى ال الضفة ع م كيلو ن بخمس الرقة مدينة شمل الغاز ة قر تقع

ماج ضنأ قرى ن ب يفصل والولدـــالذي و ،د ان بالس معمورة ة قر ن مركزوالغاز

د الشيخ عبـــأمارة بن القــام ز شدالعز ش من.ع تون الز ار أ ميلة ا ا منازل سور و

ا فص.اتـــل ا أرض مروج عشابلـــوتكسو ضـــواملزروع،الصيف ا   .ــراءات
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م١٩١٣سنة، العنزيوق بن قعیشیش ـان بن صفـسلیمالشیخ   
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الكعكة آغا الرقة(عبيد ملدينة بلدية س رئ                                                             )أول

بنــعبيو  آغاد صال محمد حمدـبن بن أل ــــبكعكلقـــب مدوح،ري ـالبكح كة يقـنھ ومـــان

الكعـــبتور شــد يك عبي،م١٨٣٩-١٨٣٢ــاباش  مـإبرا آغــولد الكعكـد جـــا الرقةـــة   ي

وجي،م١٨٨٥ عام و ط ري ـــالبكآل ھـو قبيلة ال دأحيـــو يــــمن حلفي  الرقة ولقعشائر

يمعل الرشديةالكع وت مبادئ املدرسة والكتابة، عــالقراءة منــــو مـــدة م  ة،ـــاصب

رئاسةـومن عـــمن ةـالرق لديةـب ا عامم١٩١٩امـــذ تو أن انم١٩٣٩إ لذلك ،إضافة

الوطنية املسؤول كومة ا الرقة املا قامت حاجمـبزعامم١٩٢٢ - ١٩٢٠ال ة

يدبنا الت م املجلس الرقة مثل من أول الكعكة آغا عبيد ان عامو أس

سان٦و،١٩٢٨ عبيم١٩٣٢ن الكعكةــانتخب آغا ولعضواد ي النيا املجلس

ة، الرقةسور حامدومثل وجةمعھ دير ا ملدينة بع ي قضاء انت ا وعمل،الزوروحي

ا م الرقة ة كث إصالحات ،ع البلدية،ومق قصر الثابناء الطابق ي،تموأما

الرقة فندق أول ه بناء من شأ ستا وأ الشرقيــــقبال انـــل ة ا من البلدية انتة،ـة و

الذبائحـذب عملية وس عشوائ مــــتت ح ل بنـــفتي،ــش مســـم فنياء اءـــوج الرقةاـــا

الص دةرــج بل«:٢ص،١٨٣٧ددــالع،م٢٨/٤/١٩٣٤خــبتارـــقدمش ادرةــالشعب ةـــديــأن

لتةـساعيالرقةءاقض ث ث ا املدينالس التقدمـدم ازمــــالالئة ا ا س رئ ا،وأن ق

إدارتدعبي ع يقوم الكعكة إخالصــآغا ل ب آغع،ا عبيد الكعكــرف  رمـــبالكةـــا

معطاءحليما ان الو ذكر،واسع محمصدر،و ميدستاذ عبدا مدد عشائر ا  كتابھ

رة ةــالرق ز سن«:  ٤٦٦ص، وا سن١٩٣٣ةــانت قحـــم وجــة وغـــط أطلــــوع عليـــالء، اـــق

عظام(العامة أم ب،)سنة الناس الكعكم،ــعظيالءـــوأصاب آغا عبيد بالعشاء ةـــفصوت

بإطع ياعــلقيامھ ا طوتذكر.»ام النعسانـــسعاد ر طا الشيخ ديوان النعسان ر ا

حديثـــمع،٤٤ص والــرض عن أثنـــدـا وجـــا كقــاء مقـــائـــوده عامماــم ن ب ــيالرقة

الكعكأن«م١٩٣٤/١٩٣٦ آغا ق،ةـــعبيد تـــقد ب لوالــــدم طيلـھ ا وجـــد قائماــــة وده

ماتز ـــوللمقام، ت الب يومنذا إ موجودة آثاره ذا،ـــال امعا ا قبالة يقع و الكبو

وفاة،الرقة انت الكعكةو آغا   .م١٩٣٩سنةعبيد
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شــالشي ال ع ديــالـخ ةخــشي:و و ،ةـدلاالعفعش ا أكلعفادلةاوزعيـــم إحدى

البو يدي عشائر الز رجاالتـومنة،ـشعبان برز أـو ا من الشيـبنرز شـاء  ديوـالـــخ

عـــالشي شــخ وــــال محا،ديـال عامفولد الرقة ت،م١٩١٨ظة ص منـوشاع ذــھ

عنـصغ فيـــش دماـره ا موقعة معـو،ـةارك وقعــركــي الـــة عشائر ن ب دوبت

بقصائدوالعفادلة، شعراء عام،وخصھ الفضل،م١٩٤٤و لھ يبأدإيواء ان

شك أمـملالش ر أش عة أر طردة لھ العـــن دمشــق إ طرق،ــودة دير قـــعن

عادالزور، الشيخ،وعندما بطلب أرسل السلطة مرسومواستلم إصدار عليھ وعرض

لقـوإط وريجم باشـــالق الىـــعلاب ديــآل ر ــلك و قفـنھ دون ـإنن: الـائـض باشاوات  ا

للبا مراسيم بحاجة ترفلسنا ال ا أل ة شأنناـشو من عام،ع سم١٩٤٥و الرئ زار

القوتـشك آل ري ل عم و دي و سلي دــال حاطــثورة وو ـم جمعةــم ةو  امعدر لف نھ

الزمن عام من الفر املستعمر ضد الثورة املشاركة للشيخ وقصة،م١٩٤١ان

ورة، ومش معروفة إعدااعتقالھ املستعمر حاول رمياوكيف فرمھ ولكنھ من بالرصاص

تھ عش شؤون إدارة حياتھ ة مس ع ليتا مشيخةاسوفاتھ وعند. سر العفادلة"تلم

ش،والبوشعبان ال م م الشيخ  .ولده

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقة مدينة  مشا
امس ا  الفصل
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السالمة الفرج محمد  الشيخ
عام السالمة الفرج محمد الشيخ عشائر١٨٨٩ولد شيخ و امل م،و مننالولدة تحدرة

يديلبوشعبانا الس.ـةالز نائبـالمـــانتخب ملــة ال عام انـا قضاءم١٩٣٦السوري عن

،و الفر حتالل إبان كم١٩٤١امـع وز ـتم ٤الرقة ال غفان أعي«انـأعلن انـمن

عـتم»ةــــالرق الرقة  رده حكومة ،وأقام الفر الغفانية«حتالل واحد،» الدولة ليوم

ذه سمى الفلتس السنةو إحة،ـــنة ع رجالھ مع غفان أقدم النفر ـحيث وسـاق

السـوالوثائ الثكنة،ـــق القتحام ع تا القديمة،ثم سيةرايا الفر الدفاعات لھ  فتصدت

عدت الرقةـوأ عن الكسرات،ـفعبھ قرى باتجاه الفرات عــــفأقر سية الفر القوات دمت

القــــض املواجـرب ملدـــرى الرقـينة عشة،ـة خمس ع سيون الفر امـفقبض منـرة رأة

املنطق وأودعنــساء ورجالـة غفان ع للضغط السرايا السالمةـن ھ،فاقتحم

ن متحديارجـوأف ال ن الفرع حتالل عامـتم٦و.قوات من ضـرفم١٩٤١وز

جيــــتزو الفــد املستعمر غ«روش ـــالد نـ ليو »ولي رـــن لتحر العراق جاؤوامن ز،الذين

من ة ن«سور شي ة«لقمحبا»الف ا ثم»امل ستعمار ضد الثورة ك تحر لفرشارك

الــدي عر ــوقزور،ـــر إلطالقد بجض جالس و ن،و سي الفر نود ا قبل من ــالنار وارـ

دير  من رجل د ش بالق الزورالقائمقام،واس يجلس منھ،ـــان الفر رب دير ا أ عــــد زور

النار،ــإط أحــفسقالق الضبـط قتيالــد ن سي الفر   .اط
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قف،م١٩٤٢ عامو عليھ اـــرضت ُسموت،ب يةـــامة ح ر ش من لھـــأك ح

ة، سور بدمشبدخول ن ر،ـــف ش ملدة نق إ نقل فلسطــاللثم ثالثةد ملدة ن

و  ر مصر،أش إ بحرانقل سواحلثم قبالة حمر البحر مدخل قمران رة جز إ

سنوات ثالث ملدة ناك منفياً بقي حيث   .اليمن

نفيھ،ومن إ أدت ال سباب م بألفأ الولدة عشائر سليح سا فر محاولة رفضھ

الثاني العاملية رب ا أثناء سالح رة،قطعة ا سا فر عن محتلون:قائالة،للدفاع إنكم

ندافألرضنا، ال ن،ونحن محتل عن أخومنعع ة« ذم تھ،»امل عش أفراد ممن يانةفا با

بالنفي محم وحوكم السالمـتو الفرج عام٢ةـــد الثالثةم١٩٧٢آب ز نا عمر عن

ن   . والثمان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفیھ أثناء السالمة الفرج محمد الشیخ  
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كياصعبد الرقة(الرحمن بلدية س   )رئ

عامولد للسيدم١٩٢٣عبدالرحمن ك بن و الكياص ،و ن،حمود اثن أعقب الذي

عب ن،ليبقى العشر القرن من يات الثالثي ماتا ما الثانية،لك زوجتھ من ن  دــآخر

وحيداً  آغا الرحمن الرمضان ة لعش سب ن ألمھ،و وحيداً ان عدأن من،ألبيھ، م و

ي العثما كم ا إبان مدينةالرقة سكن من ة».أوائل اعش إل تمي ي ال آغا الرمضان

الكياص الديجر عبدالرحمن ة عش من الب فرع ا ر ع منا ع املتواجدة

حصار ديب أورفھ بلدة شان مدينة شمال بنحو الواقعة كية ديجر٣٠ال  كم،ومع

كية ال شأن(باللغة أغوات،)ذوي ة،أي العش ذه سوتختلط ج عشائر املصادر ،مع و

ي جال توركمن م كية كمانية ال ال القدر ذي دولة ام ح رمضان آل إ م وترجع

بلدة امليالدي عشر امس ا الب آدنھ القرن ا ر   .ع

الكياص جمال ، الرحمنعبدوالديشأ:يقول وحيداً أسرتھ يدفعھوآثر كنف أن والده

ا و دراستھ ع تا ،حيث مبكراً التعليم ادةإ ش ديراالسرتفي لرقة،ونال مدينة من

قيام عن ول املسؤول ان ،و الفر لالحتالل ضاً ومنا مناضالً هللا رحمھ ان الزور،و

دارة عن اء ر الك أسالك وقطع ارة، با ن سي الفر نود ا الشعبية،ورمي رات املظا

م سيارا ة،وحرق العسكر الثكنة العسكري اكم فر  ا خروج الوطنو ونيل سا

عام١٩٤٦لالستقالل ا،و م حاكماً للبلد يكون أن أن١٩٤٧م،تقرر تقرر تجرى م

لرئاسة ف،ال انتخابات والر املدينة مستوى ع صاًبلدية ن ثالث من أك فتقدم

والشاعر والدي ما اثنان، قي و ن وعشر ثمانية م م ب العبد"لالنتخابات،ا فيصل

البلي ادي ،وفازال أصوات بل انت و الكياص، الرحمن ا عبد ف بما لھ ا ل البليبل آل

فيصل ا.صوت عد الكياصعبدشغل بلدية الرحمن س رئ ستقاللمنذ الرقة منصب

عام اية أمينا .م١٩٦٠إ ملنصبھ باإلضافة شغل ان الناصريو القومي زب ل

القرارالرقة، اب بأ طھ للوحدةروا  دمشق وتر ن املخلص أشد من ان نة،و مت   بط
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سنة قامت ال ة املصر ة يتحكم،م١٩٥٨السور املصري العسكري كم ا بدأ وعندما

ي،برق الثا املكتب خالل من الناس الكياصعبدبدأاب ي الرحمن ز ا موقعھ خالل من

ع يجري ما ل ل العنيفة مصري،باملعارضة استغالل من ة السور يكأرض دأ تبو

املنطقة، رجال بأسماء اوى واملعانالش الظروف شرح واملزارع،و الفالح ا يلقا ال مااة

ب القومي زب ا س رئ منصب من إلقالتھ آنذاك السوري اكم ا عاونھدفع عدم ة

منية، ات ا للوحدة،وممع الدائمة ومعارضتھ أقسمشاغبتھ أن إال منھ ان أنھفما

بأي عمل سواءلن حكومي وحدةمنصب ظل سيا أو وظيفي للمواطن كرامةال ان

استقالتھ، وقدم ا، وضاع، وجلسف ذه ل تھ،رافضاً أنب إ للوظيفة عد ولم

عام هللا والده، ،م١٩٩١توفاه ل م يمات ال اً حارة نز فاً شر وعندما،،عاش

ب عاه موتھ نبأ عالم ر وز اسمع ف قال الرقة: قية اً فقدت كب أبا.رجالً هللا رحم

اليدواللسان،مثقف، جمال نظيف بلده،عاش مھ ان قليلة، قلة من وواحد وسياف

بلد كذلك،وابن جميلةورحل بناء من خمسة وراءه اسموترك   ،وفاطمة،وجمال،و

موعبد   .الكر

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

احتفاالت ذكرى االستقاللالكیاص في   
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حم  مادة فرحانستاذ )ومؤرخباحث(لبيطاري اا  

فرحــــست  حم تمـاذ ي اـان العشائر ةـرقــال  ةــمدين  رةـــالبياطةـــعشي من و

املدينة استقرت عشرياـــذـــمن  ال التاسع القرن مد،ات مادة ا ةالرقةينــولد

فم١٩٤١عام آنبتدائية،دـــالرشيمدرسة يـــ،ودرس انت قضاءو الوحيدة  الرقة ذاك

ملحافظة ع إ الزورردي التا توجھ تحصيل دمشق ثم عة العلمي،ثـــملتا مدين عاد  مــھ   ةـإ

املتوسط حلب ن ادت الش ع حصل والثـــحيث ة،ثـانـــة لي أكمل مـو ام ا ةـعليمھ

بجامع عة مج،قـدمش ةالشر أول و أبنا ازـــو من عة محافظالشر عمل،الرقة ةـء

مادة منا س عام،م١٩٦٧عام ذــــالتدر ات،م١٩٨٢ولغاية دالرقةثانو ومع

والت ن املستمر،ـدرـاملعلم مادةھـتوجب اململكا السعوديــإ ية العر عامةـة صيف

مدم١٩٨٢ عمل عرساحيث الشر ي واللغـــملاد املعاـــة ية العر العلميـة عةـــد التا ة

مامـــامع سعودامحمدة لغايبن عامـــسالمية حاليا،م٢٠٠٤ة متفرغ و و

العلميةــللدراس مادة .والبحث ا شاط عامبدأ شطةحيم١٩٧٥الثقا أ شارك ث

عضوا ان بالرقة،كما الثقا أصدقـــجمعياملركز العديــــركامل اءــــة منــــز،وألقى د

عــــوصاضرات،املح كتابان لھ عن،م١٩٨١امــدر الواقأ:وانـــول ن ب ي القر س عـــو

سط يـــو معب:ورة،والثا بن وسلمـــوابصة عليھ هللا ص هللا رسول ي ا سدي   .د

 

 

  

  

  

  

  

  
والباحث الحمادة ،بسام البلیبل ابن أخ الشاعر فیصل اعرحوار بین الش  
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أعم النـــوشارك الدوليــــال الرقــــدوة خ لتار ـــة نــــوآثار ةـ ال كعضو التنظيميــــا  ةـــة

التذكر ومحر  للكتاب ومـا ش،راـحاضــاري واملــكما الندوات شاطات اناتـرجــارك

عام منذ الشع اث ال جمع شاطھ بدأ قد ان عنھ،و نيابة تلقى انت محاضرات

جم،م١٩٦٨ مثــــحيث من الشفا الرقة تراث و ـــع والكنايات واملعتقداتال يمان

ديو وال نغناء (لعاب ألطفال ات ،) م الر م أعالموالتقو عن كتاب إ إضافة

السعودية، الرقة من عودتھ عد دار و شطة أ م وكذلك،بالرقة للثقافة سد سا

ا،شاط س تأس منذ العاديات العجمعية ألقى الـــديــــحيث ة الفكر املحاضرات من د

ح تــــتدور رؤ املحافظةــــول الشع اث لل وكذلك لإلسالم، واملعتدلة الوسطية اـــكم ھ

القصائديدـالع شر الشعـمن العموديد ة ةــــــالفك االتـــواملق ةـــر ات ر والدور ف ال

و  دةاملحلية جر لھ ية،وخصصت أمثالاالعر عن ديث ل يومية ة زاو   .الرقةلفرات
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الفواز الشيخ صادق البياطرة(محمد ة عش )شيخ  

الشيخ الفواز والده سلمھ في العلوم رةـالبياط مشيخة الذي  مدرسةةـالزراعي درس

عليميـــوة،ــــسلمي وحدة عةــي تا الف ةعامة سية،مونبلييھ الدبلومر ع حصل  حيث

الزراعية ندسة١٩٣٠سنةالعلوم بمثابةال مأموراــوعليا،حا الزراعيةم،و مشرفا ن

الزراعة ز ع نـف والفرات رةــا م أول بذلك ف  دســـو مدينـزرا ومن،ةقــالر  ـــةي

العلــبتطبي رهـمآث بـمق الواقع،قيامھ أرض افحةةــمـمـــع راد م اجتاحا النجدي،الذي

ع ة خداــم،مستفي١٩٤٢ماسور امن تھ   .لعلميةـ

ع مختصرة البياطرةنبذة ة عش                                                                                             ن

الق ن،ـــبدايات العشر بيوتا رن معظم ان أن محيــتتاعد أوالد ة،ـرقـالطــوزع م و

واحــرج عب دـل املحمدــو مدـالرزاق الدعيجلدـا مد فخ،ا منامــالبوجذمن  عشائر ل

الرقة،العكيدات منطقة إ جاء الزور من قادماوقد ول دير ع الثامن الر القرن من

قرعشر، املشلبـــوسكن املأمة ملدين،ون ـــ،حاليا الرقـــاملالصق جـة من الشرق ـــة . ة

مع بن عمر ي ا ال إ م س عود يىدـــو الز جـــقصو  ديــــيكرب عبـــد الشيخ  دده

الشيمالرزاق الــــمحم خـــجلس عــــوعنانذاك العفادلةخــــــشياب،ــــذيــــد سبـــأن رفــدما ين ھ

شيوخ تق،داتـــالعكيإ والكتاب نــــو من،ةــــالقراءة البقــطلب ضبطاھ ليعينھ ديرتھ ء

را العفادل قـافو و  حسابات ديرة املكوث إضا،ةـع ان ضبطو لعملھ فة

، را دادـــيرتحسابات ا عمل من البيطزق قديما سمى انت وال لذلك،رةـــة،

عش  عمـــكناي،)البياطرة(ــبـةسميت عن جــــة الشيخرةـــالبيطبـدالرزاقــــعبهدــل وأراد

ظروفـمحم لھ يوفر أن الذياب عليرار،ستق د إحفعرض من الزواج فتياتھ دى

جة،ـــاملنطق منھ يهدـفطلب زوجتأن أخت عشيھ،ـــزوجھ من انت الظاالغرةـو  راـنم

العفــإح عشائر أـــعنو ،ادلةـــدى ا،دما ل شيخا الفواز في الشيخ الفواز صبح ان و

تكو ومجمو  بداية منذ الرقة بمدينة استقروا قد ھ أقار من لو ا،عة ناك ةو ر   حة
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ت ن تھ،تب ب إشادة خ إار عود امليالدي،الذي عشر التاسع القرن وسطاية قع و

اتـــــمنطقة،ـــاملدين در ي ةالسبع ال ن يالبليبل،و،ب آلـــمما أن ع  الفوازدل

كعائلة البياطرة، أفراد عض اجو مدينة ا سكن من أوائل من م تاستقر  الرقةوغ

ة عدرة،ــياطالبعش الرقة مدينة م مضاف ناء الشراكســــو مدينةـــرة من ةالرقة

خ ة السور املدن عض يرى،ـــإ ب مناز ــبدؤوا م،ع الفــفوجل في الشيخ ا  وازــد

أف مع عشيـــمناسبة املتفرقـــراد فحلرتھ املنطقة، أنحاء الشراكسةــن محل  عدوا

اشت مـــأن منازل عامبدءاروا ب١٩٢٠من حيث ناقص،وعددـــم، ي الشراكسة عدد دأ

عشي البياطــــأفراد الــحتيزداد، رةــــرة أصبح يقطنـال ـى بحو ـذي البياطرةـــــه املعروف ي من

بوج ع العشائر ا،ـــأن ل مضافة ليحيثود للسمر ة العش أبناء واستقبال،الــيجتمع

وإيوائـــــالضي العشيم،ـــــوف أمور بيـوتدارس الفات وا اعات ال وحل بيم،رة، مـأو

العش ن خرى،او الفوازـلئر في الشيخ ب لھ، ذلك م ة الكب ائنالمضافتھ

عبد الدكتور ل م من يبالقرب ال ومضافتا  السالم البياطرة مشيخة إـــنتقلت ا

صالشيخ الفوازــــمحمد الفواز،م١٩٨٥ - ١٩١٠ادق في الشيخ   . ابن

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

رةـــاطـــي عشیرة البیحفي .. ةـكس راـــع الشـجام  
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منال البارزة ةصيات البياطرةعش  

الفوازالشيخ في فيصحيث :الشيخ امللك عام،لــــأرسل ة سور كتبا١٩١٩ملك م

الفواز في الشيخ م جمل الوطنية،ومن العشائر شيوخ عي،إ العشائر ا ف حث

قائمقام مع الشالشالرقة التعاون باشا رمضان يآنذاك العر كم ا ان،بتوطيد و

ھ، أقار من لعالشالش تمي ي ةإذ العكيدات،البوسراياش بطون إحدى فأصبح،و

ب لقر اليم اللواء،اليد أم وحنكتھ بحكمتھ م الوطنيـــوسا العشائر رؤساء مع ةــــھ

ي العر كم ا بتوطيد محام. ةــــالرقخرى م غوم لطيف سايھ فر دخول وعند نيم،

وظيفتھ، من ة،استقال سور حكومةإ مع بالعمل يرغب لم رجال،أحتاللألنھ ان  إذ

التدين،متدينا حدود أق عامإ بناه الذي د امل ذلك ع د ش ،م١٩٦٢و

أبيض تل شارع املعروف القنيطرة، شارع مرقده،وسط يضم    .والذي

الفواز مي ف ن عتبالذ: حس الرقـــي أبناء من محام أول قــر محافاض،ــة،وأول   ظــــوأول

محافظا أصبح سكةإذ ا   .م١٩٦١عام ملحافظة

الفصاد الشيخ أصب:وازق شيخـالذي البياطـلعشياً ح حيرة،ـرة عد و وااـأثناء في دهلة

حامـو،وازــالف أول لــو الدبلل ادة او ش مدــــلم من ـــالسلميةـــرسزرا الزراعيةـ ماـــع ة

  .م١٩٣٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نحسی تاذــد األســـوال ،وازـــفیضي الفلشیخ ا وازـــین فهمي الفــحساذ ـــاألست   

 

مدینة الرقة وجهاء لشیخ فیضي یتوسط جلسة منا  
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يفعبد أبو ديب(هللا و اتب   )ال

عام الرقة محافظة ،وقيل١٩٤٧ولدعبدهللا جامعةد ،م١٩٤٩م ية العر اللغة رس

و دمشق، ة اللغو العلوم دكتوراه ع حصل موسكوثم جامعة من عام دبية

دمشق،النودكتوراه،م١٩٩٢ جامعة من دب ة ونظر املناصبقد من الكث شغل

منظمة عضواً ان عالحيث عام١٩٧٧عام منذطال للمكتب،م٢٠٠١ ح وعضواً

العرب الكتاب التحاد الطليم٢٠٠٥ -١٩٨٠التنفيذي مجلة من ل ر لتحر ساً رئ  ،ثم

ي، العر اتب وال ي د سبوع دة ي،جر د مديراً املوقف الثثم يةللمراكز العر قافية

الثقافة، و وزارة القصة معية مقرراً لسنوات،وعمل الكتاب اتحاد وعملالرواية

الثقافة، ر لوز شاراً و مس س وتو السعودية جامعة،السودانكرم قبل من أيضاً وكرم

ية العر عدأحد الدول أعال و م القصأ دب ة، م سور والنقدي ثحيواملسر

ة،انصرف القص القصة تجليات قصصھإ ا طبع ار وأف رؤى من تحمل وما

يفامل أبو اسم بذلك لت ة،وش ة،اسماً تناو سور القصة عالم عدبارزاً تج لي

ح النقدية والدراسات املسرح مجال متعددة أعماالً بامتياز،ذلك أديب إ ذاولتھ و

إبدا ن تكو حالة ل ش السوريالتحول والنقد دب تحديث مجال امل صدر،مت

لـ مقدمات ،وكتب كتاباً ن ثالث من أك القصكتاباً ١٨لھ ن ب ةتوزعت  والنقد ةالقص

والفكر، ي واملد دبية و الثقافية والندوات املؤتمرات عشرات رجاناتوشارك

والدولية، ية العر مالفنية عدة مھ تكر العديدوتم ية،رات العر الدول زامتامن

عة املتا و والغزارة وطرحت بالتنوع متعددة أدبية أجناساً غطت ال البحوث وتقديم

متنوعة،قضاي رؤى شاملة،وقدمت ي د والنقد الفكر متھا مسا غفل ولم

الاملؤتمرات ا والندوات د صد ش سيما وال ا ف ترأسوشارك ال للمجالت ارات

اتح ر   .ر

ي شكي(الغوثا ال والفنان   )الناقد

مو الغــراتب د يـــز ج اذــأست وثا مال ا للفن دــواملع قــدمش امعةـــعلم  ون ــالعا

لإلبداع املسرحية ية العر ائزة ل س،واملر علمو تو الكتب عشرات صاحب

مال، محافظةا عيالغوثادرس، م١٩٥٨عام الرقةمواليد وحصل الرقة مدارس

دمشقالثانو  العاصمة إ يصل أن قبل ا م ا ة توج ال دراستھ بدأ بتخرجھو

ميلة، ا الفنون عاملية النحت ي .م١٩٨١قسم الغوثا ع الفنتا شؤون دراستھ
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موسكو  فسافر عام إ ي وغنوفس س اديمية أ من التطبيقي الفن املاجست لينال

عامم١٩٨٨ ا نفس اديمية من التطبيقية الفنون اختصاص الدكتوراه  م١٩٩٠،ثم

القديمة ة السور الفنون عن دراسات عدة ا ف ا،أنجز مم١٩٨٩عام م لدىبحث ودع

ن لين ة، مكتبة عنواناملركز ة،ش: وآخر سور سالمية املرحلة فن دليلل شر

ر  لذاف العلمية بحاث املكتبةس   .ت

جاع:مناصبھ  ي رافي ا التصميم لقسم ساً رئ ردنن التطبيقية العلوم   معة

املعو  س التدر يئة املسرحيدــعضواً للفنون ومحاضراًدمشق،ةـــالعا

والثقافةوالبحث بالفن املختصة واملراكز امعات دمشق ا جامعة ا م أ من العلمي

القلمون اصة،وجامعة والثقافةا بية لل ية العر واملنظمة ة السور الثقافة   .ووزارة

عع ة،ن السور بية ال وزارة ذلك عد ا خالل عمل قيادية مواقع عدة وشغل

ال صورة ن املختلفة،تحس الطالب شرائح لدى افنون ف مناصبھ آخر ان أولو ش مف

إللفنون، ا عد ثقاالسعودية غادر شاراً جدةمس ن شكيلي ال ت لب وفنياً منذفياً

عامم١٩٩٦ ارات، م٢٠٠٢ح امل ر تطو مركز ب املوا شاف اك شؤون شار ومس

فجدة شاراً مس ان الوقت،كذلك جدةذات للفنون العاملية الصالة مسةنياً

عام منذ تمم١٩٩٨أعوام امل الكتب من العديد ذلك عد رحلتھ ع سأنجز رئ بوجھ ة

بطر  ا س وتأس مالية ا بية مجتمعاتنا،بال يحة القة مة امل الكتب من

ي الغوثا والناقد الباحث ا ةكتابھ: أنجز الرؤ عامدراسات،جماليات ي العر الفن

مالية،م١٩٩٩ ا شة عندالطفل،،م٢٠٠٢واملعا ما ا س ا ية بحاثوتر وعشرات

كث  شورة يةامل العر املجالت امن م تمة امل ة بو بية،الفيصل،بناة: ال ل،ال امل

ا، ياو جيال،وغ مال مؤتمرات عدة عاملياً ر وروسياردنو شارك تھ،

ردن التطبيقية العلوم الجامعة ي العر بداع الفكر ائزة مؤسسة ا نا تت

ي العر امعات ا واتحاد ي ودراساتھالعر وأبحاثھ كتاباتھ مجمل عن وذلك س، تو ة

مال وا والفكر بحثھ،الفن عوخصوصاً والغرب الشرق ن ب ة ضار ا ة املواج

ب و قداعـــالثقافة ان خـــ،و من شارك العاللھــد لـاملؤتمر الشرقــاملي ن ب وار

بـربــوالغ ملبور يا(كو الغوثا،)مال العامتو من أيلول أواخر د ي   .السو
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الشيخاننزوح ة عش من تركيا(قسم جنوب الرقةإ من   )مدينة

سب الشيخانتن ة بن مـــليسإ عش المبإم يم الــرا شمس بن ميــوك بن رزاـــدين

اشميــمحم ال ن حس بن موإھـسباملتصــل.... د بن محمــدبن ع بن بن جعفر

العابد ن طالبز ي ا بن ع بن ن س ا بن هللاين حسيـاج ،عنھ ر م جد نـــر

الع،العالم كـــر،ه٧٢٥ -٦٤٥راقـاملولـود ديار اواق إ ف وفاتام ان،ھـــح  حدثام املاعو

عمـجهاحفأاستقر ابن رة ر و ،رـز والظ مراء سلھ محمد،ءاعلممن م م وم

ب زحف،راجيكصاحب لنجكــــبراجيإ الذي الفرسان من سرايا راس منأدةــــع ا ل

طشظلم دية و اجييز اـب اف وأر د،ك ش اجياس املعاركإبيال احدى خاض ال

براجي،ناك قرب تل راس ع مبو كـــــودفن عقب سمدين ركالھ راجي،روجــــة  كــو

من، اــــوالر ا ةـالرقةـواليإزحـــنمـــوقسم سور ذقية،شمال الشيخ/ و وحلب ناوادي

افأو    .ار

منـواشت ي أحفادر اجي الدين ،ال سيف سروجم أم راجيك،قبائل و حلب واطراف

ــت،اـــولــوماح الو ـ سيف اميـدــم القبائلــن تلك عنـــائـــوق،ارة الدفاع لسراية ضــد  دـــا

حفيـــبميـــــــالديعشر ١٩رنــالق و،ةــديـزــي  ميــرز الشيـــــده نبـــر البـــخ ــــاشمي وزانــي   ال

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  ل نقیب ـة من قبقمصده ١١٥٩ـة سنةوثیقة عثمانیة مؤرخ.ه٦٠٦رازي الموفيــن الیرالدـة لفخیالبـة في انساب الطكبار ـرة المجالش
  ـر تبین نزوح الشیخان إلى مناطق الرقةـاسع عشـرن التـي القـدینة الرقة فمارك لـیر مـد الســـارطة العقیــخ.اشراف القسطنطینیة
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الشيخــــان مشائخ ال،دـوعكي،فارسو ،شيخ القب لألحالف سروج زــاملتمركـازي مدينة

ا ل   .وس

ن  الشيخ اشم                                                                           م١٨٨٦-١٧٩٩ ال

مي والرئاسة رـشأ الزعامة ت مراء،ب مة من،سليلة كر سم  اسرة اتـــتحمل

ا وال الفروسي،ةعالشرف وحمـــعلم السيــة البأس،حـــوالرم فــل شديد قبلُ ،واصبح

ازـــــوالعكي،مــــالزعيو ،م ال ألحالف والفارس شبابـد متوسطـــــة املشائخ وشيخ  ھ

اكث ع وحصل فرمــــعمره من سلطـر العـــان الباب من ي حرو ـــاش، اــا الفارسبر ذا

مع ا خاض املليأال خيــحيةحالف حرق يإبمـان باشــرا  سرى أسراح  واطلقيــــامللام

املظ ة او والر ن عساكرـلوم امية زم املليا براجيك:والثانية،ةورجال مدينة أسقاط

سلومحاصرة براجيــــم هللاـم لطف واتبـغآك القلعةـا    .اعھ

عاميمدينةأحداث ن ب اجيك الوثائق،م١٨٤٥ - ١٨٣١ب ا تحمل ال خ التوار من وذلك

املوضوعالعثمانية ذا اختصاره،املتعلقة يمكن اتفــــبقيالذي اجيكـام ب ا أ ن ب اق

از،ةـــــاملدين ال ائتالف من ف الر امللي ناوالشيخ  ةــــوعشائر عشائر من  دــض،ةـــــوقسم

براجي دء كــــمتصرف ومحاص و القواتـقتتال املدينــــاملتواجرة و ــــدة ااضة طرار

اجيك ب بقلعة العث،لالحتماء ءالنجدة م ثم قيق ةــــمانيومن براجيكأنأةـــــوا ا

واتباعــاملديناملتصرف مــــظلمن استاءوا نجـــطلوارسلو ھــة الفــأحو انــالشيخدةـــــــب

از م،ةال ل ـــ،ائلالقب واستجابت ل لف ذاوانضم املليةائر عشا ائتالف نارمن من   جنار

   

 

 

 

 

 

 

 

وتوكیله المدرسة التعلیمیة في زیارة.الشیخ نبي الهاشميمشیخة األمیر بحق  ةحدى الفرمانات العثمانیا  
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رانو  وماردينو القسموكذلك،شار رجال ي،واملليةشيخانمن الرقة نــــالقاطن  والية

املتحا القبـائل مدينـلزحفت إ وفةفة ميــبراجيك ازي والعكيدال الفارس م مقدمتـ

نبــ البوزانالشيخ لف،ي ا وحاميتـــبراجي صرفمتحــــاصر توثق،ھـك التالية والنصوص

ح الر ــــالوثيق:داثـــذه ذات ـــقة املجلد٣٨٩مـ زانR/ ٢٠٧٠٧من ا خت HATةــــرمز ار

النجدة<< م١٨٣١ إرسال قــاملرس،طلب من آغال هللا لطف اجيك ب سلم م ب،بل س

العشائر  ةاتحاد از عض املليةو والشيخانال باإلغارةــوقيام ،ةالرقالرجالمع م

اجي ب و ،كــــع سلم امل قيام باــــرفاقو بھ   .املقاومةو   القلعةالحتماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الرقة إ سروج مدينة من الشيخانية والعوائل سر   نزوح

سروج مدينـة عن خية تار نضول:ملحة جنوب القديمة املـــدن من سروج مدينــة   عـد

طاب ا بن عمر خالفة ة ف خالل سالمية الفتوحات ا غنم،شملتـ بن عياض حملة

القـــو  أخـرى مـرة ا عامئد ااستعاد ـــي الســروجـــــي،م١٢٢٧يـو ضمو ،) ١(مسلمة تم

العصـــدينـامل العثمــــة مــر إ ي العثمانيــــورـــــاطــــا عــة سنـــــث دـــة منــــالث   ـةـــركـــــمعوات

ــد،م١٥٢٤عام(Çaldêran) جالديـران ع ياي انــــالسلطعـــ دالثا بايز بن سليــم  يمتد،وز

سروج بلدة ــل حاـــشرق : س بلدة وجنــــــح أبيــران تل إ ا وعــو عـــض   ومن االــشم ن
  

 

مركز المدرسة االنضولیة لتعلیم االسالمي أبان العهد العثماني ومركز آل ،ي الصالح العابد دفین قریة زیارةالشیخ السروج) ١(
  .الشیخ نبي الهاشمي
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من الفرات ر ا يحد مدينةجالغرب ح شماالرابلس اجيك أ،ب ا از ئيقط ال  ةتالف

ذه،القب دودو توقا اسةالبل ةوفرسانخانالشير از البوزانم  ال ن الشيخ

اشمي رقعة،ال وسع ازالشيخانالذي ال من ن،ةـــوقسم باتجــعبور ا غر الفرات اهــــر

واسكن شيخانيحلب وعوائل كــــأسر لبلي(ة وجراحـــمزغن قرى ) ةــا ا ة اتجاه وغ و

تھسكنذقية عش من قواديالكث واطلــكب كراد جبل عليھــرب وادي ق

أسكن،ميالديعشر١٩القرنمنتصفوذلك،الشيخان الرقة والية باتجاه ا عضوجنو

والعوائل تھ سر عش املليةـــأحي،من مع الرقة مدينة أبيض  اء وتل رة ز ن وا وتب

مارك الس العقيد الشيخان()١(خارطة ة عش أرا أصبحت) رقعة تحتومناطق

أبيض تل وح ع ن ع ر ضمت الشيخان ومدينة،سيطرة الفرات ر الغرب ومن

الرقة،منبج والية باتجاه نوب ا مساحة،ومن طةوتضم ر ا ا وأسم را من ة  كب

الشيخان(  الوعرة) كراج را ع   .و

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

))خارطة العقید السیر مارك((  

.م١٩٠٩م اــعرضت في صحیفة بریطانیة ع،رــع عشـرن التاســة الرقة في القنالخریطة البریطانیة لمدی )١(  

 ض ـعـب رـجیـته 
   ةـل الملیـوائعــال

ـزوح قســم مــن ن
 عشیــرة الشیخان 
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تركيـجنياحالانــالشيخمشيخـــةرأسـتو  س،اــوب ةـــوشمال ي ور ملا خــالشيمـــال

قابالن اشميمحمود اشمي ال ال ن الشيخ م بن حسن الشيخ بن بوزان الشيخ    .بن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
جنوب تركیا  مضیف االمیر الشیخ محمود قابالن الهاشمي في  

بن  الشیخ بوزان بن حسن
 االمیرالشیخ نبي الهاشمي

        الشیخ حسن بن االمیر
نبي الهاشميالشیخ   
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م وت الرقةإامللية   والية

العادر ـــأص،م١٧١١امع منـقسبنقلسلطانيا أمرا»اـمايومياــفرمان«الباب م

والي،امللية العصاة م ا الرقـوإس عقاباة م،لكن،ة تمرد ع م مـل ديار إ عادوا م

ثانيا فرمانا م، م١٧١٣عامفأصدرت كوم،م١٧٧٧عامو بنف ا مةــقامت بنجنيد

يجباري  العثما ش سرعانــلك ،ا التــــعما ن عامــاد قـــدمـــعن،م١٧٨٣وتر امتــا

لقبائل امللـــا اخـمبتف مرة البــفأص،ـــرى رد العالــــدر أمـاب ال راـــي حلب وا رــإ وز

للقي باشا مــــمصطفى بم معاقبــــام نــــة املللي م ة ةورؤسا عش زعيم املل آغا تيم

وأخياملللي الرق ھـــة ة ج آغا يم شقاــــابرا اللذين الطاعة اـــعصا ع الفةة

  .العثمانية

الرق وا امل باشا                                                                                                                   ةـعبدي

واليا باشا عبدي ن الرقع سنــــع ولده١٧٨٥ةــــة عده ن ع ثم باشام، ةــسن تيمور

امللي،م١٧٩٢ عشائر ذا ان ة،فوطن إس من م واليا،الرقة وجعل قي عام إ الرقة عو

عشائر١٨٠٣ منطقم،جاءت من ر ةـــامللية ر،و ش منان م عض أورفاــمناطأورفھو ق

علي يطلق قوـوصار سرحد ج،م دودــــنأي ا باشاالف. ود منتيمور  وعرب تحالف

تحال،وكرد، سماهوتركمان ملة<<ف ملة أي>>زار كو !! ..  ألف العشائرنثم رؤساء من

سماه شيوخ نقشان<<مجلس ختام،>>كم مجموعة منأي السالمةل الشب عرب

ال آغضــاالرم،و دليمــمن ة،اـــن عش ا  رــكدــال من ل أ طيء ري ـــالبكالب،و ـــمن  من

نو ، والغ ميدي وا رف اطع،و ا وكونواال حمحلف، ترأسھ رفــــالذي ا ھ،ــــالط ود

حلفــمواج ية عبــــالنــالعشار تزعمھ يدـــذي ال علوش   .ــــهللا

الرقةور تيم وا آغا  

تيم ن والياور ع واليتھآغا ودامت ر، وز رتبة إ ذلك عد ر ثم مستلم برتبة الرقة ع

الرق يقول ــع ن، سن ثالث عبة عياشــــاملؤرخ تيمور١٧٩٠سنة:(دالقادر ثار ميالدية م

العدد ة الكث امللية قبيلة س رئ امل الو ،باشا املراكز جميع ع ضمنواستو اقعة

والرقة بكر وديار يتاب ،)حلب عيــــثم سنة(اشـع تيم م١٨٠٠و ن املـــع بك سور رئ

امللي ة والياـــعش والسابق الرقة عــــع صـــة أن السلطــــد عفو عنــــدر ومنـــــان رتبـــھ ةــــح

ليع،)الوزارة التــثم جــــود من السلطــــفيعديدــــوتر الرقــــزل وا تيمـــــان اــليع،ـــــة عد ود

العصي ضــــإلعالن اــــان تاديبثمومن ،الفةد البــــتم قبل من العـــــھ وعفــــاب ــــــھعناــــا
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الباشالھقإطلو السلطان لقب ،،السلطان لتيم بظلمھ بدء كمانيةوعندما ال لعشائر

ي الع،ةــــوالعر الباب ول،ــأخوتو،اـحاسبھ باشا يم ابرا ابنــــاستــحوه أيوبـــالم ھ

العصيم١٨٢٠امــــع العاانــــواعلن الباب يوزحف ،ع العثما ش قـاليا و ھ

ن و امللية بتاديب وقام ا قوتھ اثر آمدع باشا منتحراأيوب نھ و،ومات

ابن د تموــع مصرتواطئامل ھ خديوي مصر إمع من القادم باشا يم الفةــاضدبرا

و ،العثمانية املصري ش ا انكسار عد تموو طغارت،موت وشمر ـقبائل يةي عالعر

امل نصياع  ااج و ،ليةالقبائل العاع    .للباب

عض الكردو فرادت إيةالعوائل نضول جنوب م(الرقةواليةمن )ومعاقب  

العثمانية( الدولة أرشيف الرقة )كرد  

عض عن الصادرة التصرفات من العا الباب ياء الكرديةاس سكنت العشائر ال

أسكنت و ،أو حالرقة للمنطقةما ي العثما كم ا خالل ا اعتداء،<<الوثائق وتذكر،ول

الغ ات ممتل ع طرق ،البعض وقطاع أموال سالبو مجرمون ،وتارة قتلة ح،وتارة

أعراض اك ان لدرجة م ال ن” تصل م” من ل املجاورة القرى ان س حال.من يان وت

الرقة تواجدت ال الكردية   .العشائر

الوث الرقمففي ذات املجلد٢٨٩يقة زانة١٤٤٠٢من ا خ.. C..DHرمز نجد،م١٧١٢تار

من االبعض ع باالعتداء يقومون  :الكرد

أكراد( يرتكبھ الذي للظلم حد بوضع باشا يوسف ر الوز الرقة وا ” قليج” يؤمر

ستان ال ناحية بجوار م ا اس تم ن)١(الذين مستقو ا ع م عد بانتماءو ذلك

م إل   . )الوا

الرقموالوثيقة املجلد٢٩٢ذات زانة١٤٥٩٢من ا خC..DHرمز رشيفنجد،م١٧٦٢تار

اق ا عن القرى عضيتحدث ببعض ضرار املللية الكردية   :العشائر

يإ( باشا)٢(بيلر محمد الكر :الرقة للعشائر و سمح أورفا حول الساكنة املللية الدية

نتاع دوريتادت ل ش أرزوروم مرا إ املذكورة،جاع املرا إ أن،بالوصول عد

من منعت قد و انت بموجبذلك قرش ألف ن بخمس تقدر مالية غرامة ا عل فرض

مقدمة،يئةاملعرفةالشرعيةتقديرات اوي ش يجة ين أرغا منجم ا أ بخصوص)٣(من

املذك العشائر أضرارقيام اق بإ القرى ورة املذكورةو ،ببعض القرى ا أ قيام ثم من

و ب للدولة املذكور باملبلغ ع دالت الكردية ع ة العش ماحصلزعيم تكرار عدم ديد    ).ا
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الرقم املجلد١٤والوثيقةذات زانة٦٨٢من ا خC..DH  رمز عن م١٧٦٣تار النقل تتحدث

الكرد لبعض نالقسري ئ الرقالس والية إ م مواط بفعلمن ئةة الس م  : أعمال

يإ( زادةبيلر روشن باشا سليمان   :مرعش

إل و يطلب املجدية غ املحاوالت ترك أكراديكم بحق الصادر كم ا تنفيذ اسل الت

مرعشالعمران سنجق و ،املتواجدين فوراً م ا وإس م نقل حدثبخصوص ما م

ئة الس م أعمال ب س الرقة   ).محيط

الرقالوثو  ذات املجل٣٨مــيقة ا٢٢٧٠دــمن خ.. C..ADLزانةــرمز تصف١٧٧٧ تار م

الالمحدود جرام من ا عض الكرداستغاثة عض يد ع لھ عرضوا   :الذي

قي( حول ة القر ا أ باسم آغا عثمان قبل من املوقع املعمم اصاملعروض ام

الطائفة من باالسم ن االكر املذكور إس تم ال أموالدية سلب ا ف ور الرقة  ا

اصقتو  أ ة،ل قر ان س أعراض تك روو كو يك كونور)٤(جاش لناحية عة التا

قضاء يكمن قل م)٥(كسكن ع الظلم رفع حامھ   ).واس

الرقمو  ذات املجلد٦الوثيقة زانة٢٦٥من ا خ.. C..DHرمز   : م١٧٩٧تار

بقاء( بلزوم تاب املدعوحكم عي زعيم آغا ن قضاء حس فرسان )٦(خاصةوأحد

ر  ن الرا الوقت تاب الرقةعي لوا مرافقاً نھ عي قيامھ،غم احتمال لكون وذلك

قائ شغب كرديةبأعمال أصولھ كون ظة أية أخرى ماً ة ج من وتركمانية ة ج   ).من

الرقم ذات الوثيقة املجلد١١٤أما ا٥١٦٠من خ.. C..MLزانةرمز كتاب(:م١٨٠٧تار

با يوسف الرقة فرزوا املتضمن مس٣٠٠شا شقياء،عسكري ن باملجرم  للتنكيل

كمان،الكرد و ،وال الرقة ان اوالعر العدالة). محيط ع التمدليل   . وعدم

الرقمو  الوثيقةذات املجلد١٨٨تصف زانةرمز ٧٨١٩من خC..MLا انبي(:م١٨١٤تار

الكردو باألموال ذمة يةاملتبقية الرقةم القاطنة الكردية و.)العشائر ب والس

الدفع من العشائر تلك   .تملص

الرقم ذات الوثيقة املجلد٧٦٥أما زانة٣٦٠٩١من ا خCHATرمز كتاب،م١٨١٦تار

ناضو  وا من بوساطة باشا بكر أبو بكر ديار وا قبل من مختوم خورشيدرجاء ل

باشا عبديو أحمد أحمد السابق مرعش متصرف قبل من تمنح:(املوقع القدم منذ

واحدوال  لوال الرقة والية و بكر ديار بكر،ية ديار يقيم ان ما دائماً الوا انتوألن

والتجاوزات بالعصيان تقوم الرقة ديار،عشائر كرد ان الرقة إ ي يأ الوا ان ن وح
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يبدؤون عي.العصيانو بالشقاوةبكر أن بيان من بد ال ديارلذا من ل ل مستقل واِل ن

و  عبكر و الرقة مور ضبط شأنھ من سيكون نحدا الواليت لتا  . )النظام

الرقمو  ذات املجلد٣٢٩الوثيقة زانة١٩٠٧٠من ا خFHATرمز انتقال(،م١٨٣٥تار

سك الروم قلعة قضاء من قرى سبعة واليةتبعية و الرقة والية ن ب الرشيد كرد ا

وا و الرقة وا من ل قبل من مقدمة مختلفة التماسات ع بناء مرات عدة تاب عي

العثمانية املناجم إدارة و تاب   ).عي

الرقمو ذات املجلد١٦٠الوثيقة زانة٧٩٧٠من ا خ..C..DHرمز كتاب(،م١٨٣٩تار

حاج بكر ديار وا قبل من حسنمحرر الرقة وا إ أمر استصدار بخصوص باشا ع

رك سو ا أ لھ يتعرض الذي الظلم ومنع لبحث يد)٧(  باشا نعضع امللي الكرد

الرقة والية ن كراد). القاطن من راك سو ا أ   .مالحظة

ي العثما رشيف بھ ماجاء فقطذا ن ئ واملس ن للمجرم ة وعقو ت المن كردمن

ؤالء الكردياليمثلون اءــشقي و الكرديــالع أو.الشعب ابن ــفالكث،رق الكـــمن ردـــاء

قــادة انو موعلماءفاضل ل د ش اء خـالتوفق بوسطرار بالذ م ــمزعولقــد.اسما

من خالبعض ن واملدلس ن الفةالعثمانيةاملغرض ا ي،العلياصوم العثما والعداء التم

الكردي عدائيةللعرق قصصاً الدقيقة حداث تلك ن وزورامستغل وراء كذباً دف وال

ھ شو و العثمانيةذلك الفة ا    .    صورة

  

  

  
یة العامة یر منشورات المد من –طاهر سازان  –أسماء األماكن العثمانیة،والیة ذو القادریة –سنجق مرعش  - ناحیة البستان)١(

  .١٦٣صفحة  -٢٠٠٦ أنقرة –ركیة ألرشیف الدولة الت
   .معّد الدراسة –الب الوالي نفسه هو على الغو ،یئة بیكاوات سنجق أووالیة ما بیلربي هو منصب عثماني یطلق على رئیس ه )٢(
  .١٧٢صفحة  –المصدر السابق  –والیة دیار بكر  –منجم أرغاني  )٣(
  .١١٠صفحة  –المصدر السابق  –م ١٨٤٩لوالیة أنقرة عام  تحولت هذه القریة إلى قضاء تابع،ة جسر چاشنیکیرقری )٤(
  . ٢٦٦صفحة  –المصدر السابق  –والیة أنقرة  –قضاء كسكین قلعه جیك  )٥(
حیة االصال“وقد سمي بهذا االسم التخاذ أول طابور من الطوابیر الخاصة لفرقة ،والیة حلب –سنجق مرعش  –ءخاصة قضا )٦(

  .٢٢٦صفحة  –صدر السابق الم.مقرًا له في هذا المكان” 
م قضاًء تابعًا لوالیة دیار بكر ثم أنتقلت تبعیتها اإلداریة لوالیة شانلي أورفا في عهد الجمهوریة  ١٩١٠كانت سویرك حتى عام )٧(

  .٤٥٢صفحة  –المصدر السابق  –التركیة
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رِو ـعم ب سة/قــــان شارةكن ال سيدة  

ت رو رشمندر عتعمان الذي أق فمن املسيحية صيات ال محافظةـم  الرقةي

رو  حلبــمدين،قولد أسم١٩٥٧عام ة ودرســــــمن أخوة ستة من مؤلفة حلبية رة

ة والثانو عدادية و عام،حلبمدارسبتدائية ادةم١٩٧٥و الش ع حصل

القد لية وتية الال دراسة لبنان ق رو ة،واكمل وتية، بولس سالثانو ليةالال  و

ان الكسليك دراست و امعي ھــخالل البـــساعةا أعمال الروحيـد شاطات وال عد ةـــر و

وتي والال امعية ا دراستھ اتمام لبنـأن إاان،عـة  حـواصب،م١٩٨١مـاع حلب د

س( عــوف)قس تخصصتم١٩٨٢امــي العليا،حيث دراساتھ ع يقونات ،تا برسم

وروسيا، سا دمفر ا استلم ن ا ذلك مدينـومنذ دم،ورةــالث ةـة ا ع ادة الـز ة

و أال حلب ا ســـاستلم كن خدمة ورعيــي جاورجيوســة س القد ات حلب ة ر وا

ةـالرسولي الرعو شاطات وال الدين،ة مجال العمل اختياره أسباب ان ومن عندما

يافعا الكاشابا ا ترعا ال ية ا شاطات ال مجال عمل انن وكذلك سة ن

نا، ا عمل ركخالھ البطر و حدو عبد الثامن بطرس انأغناطيوس السر رك بطر

بكالمھ عھ وقد ي ورسالتھ،نطا خالھوعملھ حذو يحذو أن خت ابن وعمل ،وقرر

ترقــــعنالرقة إـــدما عمان ب أرشمنــــدرجى تـــــة املعــــوأصب،در سقفاــح يـــون

املتواج فيوالفرات،الرقة دونـــاملسيح دمة وا البقاء    . اــاختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كنیسة سیدة البشارة في حي الثكنة/الرقة



97 
 

 الـخاتـمـة

بداي ل ل ايـــكذا آخ،ةـــة حسن ما العمل ع،رهـــوخ أنـــدــو أتم املتواضع د ا ذا

موفق للعناصسرد اـأكون السابقــــي سـر فيـــة ملل ال موـــردا تقص وال ارـــباختصاــــھ

و ــتار الـمدينارـثأخ يو رقةـــة ــار ــمشا ضارات،ا ا دباءالشعراء ومدينـة،حاضنـة و

مـــمدين،راتـالفعــروس،مـــراءو والعلماء ا بطبيعتــة ضـال ا العــا ا وفرا ذبـــراء

الك ارت مال مراء و امللوك من ا، ث ما الشعراء،وعذب ا خغزل ماـــــمن الل

لنـــضاتو ،قــسب خاــــح بحثنــمن لـــالل املدين(ا خ قتار العر  امــــةالوضوعاتامل جودو ،)ـة

تارــثــــؤ املو  مجال ضـرة ا عتنـاءتمامبـــــفيج،اراتـخ تقدمن ار ــوأخي اـبو أن اـعد

س املجـــــبال الواســذا ينـآمل عـــال أن القبـن ستحسانــال لقى و   . ول
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٦٤-٦٣ …………………..………………………… عبـالش الطــــاعرمصطفى سوــــــدهللا ھ  
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٦٦-٦٥ ……… .. …………………………………………………… محم وـالشيخ ال ديـــــد  

٦٨ -٦٧ ………………....………………………………………… البورسان شواخ  الشيخ

٧١-٧٠-٦٩ …………….......……………………………………… يد م بن حاكم  الشيخ

٧٢ ………………………….……………………….……… ــش ش قع عن،الشيـخ ـزةفـارس  

٧٣……………………………………………… عب بن ـــــام د شــــــــدالعالشيـــــخ ش القع ز ز  

٧٤…………..………………………………………… الرقةعبيدالكع بلدية س رئ  كة

٧٥………………….……………………… امس ا الالشي-  الفصل ش ال ع ديـخ و  

٧٧-٧٦ ………………………………………….…………… الف محمد السالمـالشيخ ةـــــرج  
 

٧٩-٧٨ …………….…….……………………… الكياص الرق(عبــدالرحمن بلدية س )ةرئ  
 

٨١-٨٠ ………………………………… فواملؤرخالباحث مادـرحــحم ا ارـــالبيطةان  
 

٨٣-٨٢ ……………………….………………………………… الفوازمحمدالشيخ صادق  

البياطرة ة عش من البـــارزة صيات   ٨٤ ......….................................... ال

يف أبو وأديب(عبــدهللا   ٨٥ ......….............................................. )اتب

ي شكي(الغوثا ال   ٨٦ ......…..................................................)الفنــان

٩١-٩٠- ٨٩- ٨٨-٨٧ …...........……… الشيخاننزوح ة عش من الرقنمديإقسم   ةة

٩٥- ٩٤-٩٣-٩٢ ……….........................…………… ر وت الرقإمامللية ةوالية  

٩٦…………………………....................………………………… رو  عمان   قــب

٩٧………….........………………....................………………………… اتمةا  



101 
 

          

 

 


