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 :الممخص
تتناول ىذه الدراسة  دور االكراد في مصر من العيد        

العثماني حتى عيد محمد عمي باشا وخمفائو ،إذ تعد مصر 
اكثر البمدان العربية التي ارتبطت بعالقات وطيدة باألكراد ، 
فبعد الفتح االسالمي لكردستان واعتناق االكراد لالسالم أدى 

مية ، فيارروا ة االسالاالكراد  دورًا بارزًا في صنع الحضار 
حكم الدولة االيوبية ، إذ  ، السيما أثناء حقبةالى مصر

اآلف االسر الكردية ، وانتشرت  من رنوب مصر  ىاررت
الى شماليا وشغل الكثير منيم مناصب سياسية وعسكرية، 
فضال عن دور الترار االكراد واسياميم في الحياة 

واستمر توافد  االقتصادية ، واستقرار البعض منيم فييا،
االكراد لمصر طوال العصور الالحقة سواء ايام حكم 
المماليك او العثمانيين، وشيدت حقبة حكم محمد عمي 
وخمفائو زيادة ممحوظة في ىررة االكراد الييا ، فبرزت 
شخصيات كردية في مصر تمتعت بمكانة ميمة  ىاررت 
الى مصر من مدن كردستان، وبمرور السنين اندمروا مع 

شعب المصري وانقطعت رذورىم  مع موطنيم االصمي، ال
ولم يبق ليم سوى االسم ، اذ ُلقبوا بـ )الكردي( نسبة الى 
مناطق نزوحيم االصمية، او بعض المالمح الرسمية  ومن 
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Abstract: 

This study deals with the role of the Kurds in Egypt from 

the Ottoman era until the era of Muhammad Ali Pasha 

and his successors, as Egypt is the most Arab country 

that has close ties with the Kurds. During the era of the 

rule of the Ayyubid state, as thousands of Kurdish 

families immigrated, spread from southern Egypt to its 

north, and many of them occupied political and military 

positions, in addition to the role of Kurdish merchants 

and their contribution to economic life, and the stability 

of some of them in it, and the influx of Kurds continued 

to Egypt throughout the following eras, whether during 

the days of rule. The Mamelukes or the Ottomans, and 

the era of the rule of Muhammad Ali and his successors 

witnessed a remarkable increase in the migration of the 

Kurds to it, so Kurdish figures emerged in Egypt who 

enjoyed an important position immigrated to Egypt from 

the cities of Kurdistan, and over the years they merged 

with the Egyptian people and cut off their roots with 

their original homeland, leaving only the name. As they 

were called (Kurdish) in relation to their original areas of 

displacement, or some physical features, and from 

among these many military leaders, administration men, 

judges, doctors, and professions emerged Descine, 

writers, poets, jurists, and artists, and they provided 

services to Egypt and the wheel of the modern 

renaissance in Egypt revolved at their hands at a time 

when they did not deny their Kurdish nationalism 
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 :المقدمة
تكمن اىمية الدراسة ) موضوع البحث ( في كونيا تتناول رانبًا لم يتطرق إليو الباحثون ، 
فكثير من الدراسات تناولت دور الراليات االوربية في مصر ، فيما تكاد تنعدم اية دراسة 

األكراد في مصر أثناء حقبة الدراسة  ، فيناك تاريخية تمبي شروط البحث العممي حول دور 
اشارات مختصرة في بعض الكتب بعيدة عن الدراسة المعمقة ، لذا راءت ىذه الدراسة لتسمط 

 بارٌز فيو. كان لألكراد دورٌ  الضوء عمى حقبة ميمة من حقب تاريخ مصر الحديث
اعتمد البحث عمى مرموعة متنوعة من المصادر يأتي في مقدمتيا كتاب االكراد في       

، اذ وردت فيو  0100مصر عبر العصور لدرية عوني واخرون المنشور في القاىرة عام 
معمومات ميمة ونادرة ساعدت في توضيح روانب اساسية وردت في المحور الرابع المعنون 

محمد ل الموسوعة الكبرى لمشاىير الكرد عبر التاريخفي مصر ، و  اسيامات االكراد الثقافية
المنشورة في بيروت ، اذ تناولت روانب ميمة وردت في المحور  عمي الصويركي الكردي

الثالث ميدت لي الطريق لتكوين تصور واضح عن دور االكراد السياسي واالداري والعسكري 
 في مصر.

 الى  مصر . دوافع هجرة األكرادالمحور االول :  -
إذ يتخطى عددىم  اغمبية السكان ، األرض التي يبمغ عدد االكراد فييا كردستان ىي
فييا ، وكردستان بالمفيوم الواسع يقصد بيا بالد الكرد ، وتمك المنطقة  االقميات الســاكنة

في  حدود سياسية ليا وىي مرزأة بين تركيا والعراق وايران فضاًل عن نتوءات داخمة الكردية ال
% ( من مساحتيا في الرزء الشرقي منيا 01سوريا ، ففي تركيا يتركز االكراد في حوالي )

العراق ، ومعظميم يقطن في مدن السميمانية  تحديدًا ، كما يقطن االكراد في الرزء الشمالي من
واربيل وكركوك واقضية الموصل وزاخو ودىوك وعقرة وفي اقاليم مثل خانقين ومندلي من لواء 

افظة ديالى وفي العاصمة بغداد ، و يتركزون في شمال غرب ايران ، السيما حول بحيرة مح
اورمية وسننداج ومياباد ، كما يتواردون شمال شرق سوريا ، وفي بعض ارزاء من رميورية 
ارمينيا السوفيتية ، وفي بمدان   مثل لبنان واالردن ، وقد توافد االكراد الى تمك البمدان  من 

 (0)صغيرة . بإعدادر سوريا فرارًا من االضطياد و تركيا عب
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اما الرذور التأريخية لورود االكراد في مصر ارتبطت باالوضاع التي ىيأت ارواء 
االختالط والتمازج السكاني بين الشعوب التي انضوت تحت راية االسالم ، إذ وصل االكراد  

ال انو لم يصبح ليم شأن يذكر اال م ، ا 640كأفراد ورماعات بعد الفتح االسالمي لمصر عام 
ابان  بعد القرن العاشر الميالدي ، وعد االكراد احد عناصر المرتمع االسالمي في مصر

 (  0)م (.0070-969العصر الفاطمي )
عوامل دفعت االكراد لميررة الى مصر فبعد انتقال االسرة االيوبية الى ال ىناك العديد من 

م وقيام 0070مصر ازدادت اعداد االكراد في مصر ، السيما بعد سقوط الدولة الفاطمية عام 
كان لالكراد االيوبيين ولمسمطان صالح الدين  اذ م محميا ،  0070الدولة االيوبية عام 

الرياد ضد الصميبيين ، واسترداد اراضي المسممين في مصر  رئيٌس وكبير في االيوبي دورٌ 
كان دافعًا ليررة االكراد  وبالد الشام. ويتضح من ذلك ان تأسيس الدولة االيوبية في مصر

بأعداد كبيرة الييا لممشاركة في الرياد ضد الصميبيين ، فضال عن ذلك كان البحث عن المرد 
آخر، فكان لوقوع  كما كان لمغزو المغولي لمعراق عاملٌ آخر ،  والراه والشيرة والعمل دافعاً 

االكراد عمى طريق الريش المغولي المترو الى بغداد ان تعرضت اراضييم ألعمال التدمير 
والتخريب ، وكان طمب العمم والترارة عاماًل ميمًا من عوامل ىررتيم الى مصر ، لينيموا من 

متدريس في رحاب مدارسيا ومساردىا وشكل ذلك منابع العمم والمعرفة عمى ايدي عممائيا ول
ليم ، اذ استقروا فييا بعد   عاماًل واضحًا في اتخاذ بعض أولئك العمماء والترار من مصر مقراً 

فضاًل عن  ( 0)ان اصبحت مركزًا لالستقطاب الثقافي ييرُع اليو ررال العمم من كل مكان .
واالستقرار   ليامة  التي دفعت العمماء لميررةعامل االستقرار والرخاء الذي كان من العوامل ا

التي فاقت امكانيات االيوبيين المادية ،   (4)فييا ، فبسبب االمكانيات المالية الكبيرة لممماليك 
 (5)قامت  باالنفاق عمى العمم والعمماء بسخاء  . 

لرابع عشر منذ أوائل القرن ا في اسيا الصغرى )غربي تركيا ( (6)وبعد ظيور العثمانيون  
بقيادة السمطان العثماني محمد الثاني )الفاتح  م0450الميالدي ، وعمو شأنيم ، تمكنوا في عام 

مدينة القسطنطينية واتخاذىا  فتحمن القضاء عمى الدولة البيزنطية و  (م0450-0480( ) 
 ( 7.) عاصمة ليم 
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بادر الى قيادة ( م 0501-0500وأثناء تولي السمطان العثماني سميم االول الحكم )  
في بالد فارس الخضاعيم لحكمو ، وكان طريق الحممة يمر  (8)حممة ضد الدولة الصفوية 

عبر االراضي التي تسكنيا القبائل الكردية القوية وشبو المستقمة ، فكان من الصعب بقاؤىم 
الخيار بين عمى الحياد أثناء الحرب الدائرة بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية فكان عمييم 

الى الدولة العثمانية واشتركوا مع السمطان سميم األول في  لذا انحاز األكراد (  9) االمرين 
.  0504الحرب ضد الصفويين ، وكان لذلك اثر كبير في انتصارىم  في معركة رالديران عام 

ثالثة أرباع  ة عمىـــــتان ، فسيطرت الدولة العثمانيــــونتج عن المعركة تقسيم كردس ( 01)  
 ( 00)و الدولة الصفوية  . ــــــــــيطرت عميــــــــــع األخير فســــكردستان سمميًا ، أما الرب

وبعد تمك األحداث، أظيرت القبائل الكردية وزعماؤىا ترحيبًا بالغًا بالسمطان سميم بعد 
م باحترام استقالليم عودتو من المعركة وبدوره قدم ليم الشكر والثناء عمى مساعدتيم لو ووعدى

وعرض عميو األكراد تحالفيم العسكري والسياسي معو ، فتم توقيع معاىدة بين الدولة العثمانية 
تضمنت ، احتفاظ اإلمارات الكردية الموقعة عمى   0504وثالث وعشرين إمارة كردية عام 

يتم تنظيم ذلك استنادًا المعاىدة باستقالليا التام ، وتستمر وراثة اإلمارة من األب إلى األبن او 
، فضاًل عن مساندة  (00) لقوانين البالد ، ويعترف السمطان  بالوريث الشرعي بفرمان سمطاني 

الدولة العثمانية ليا اثناء تعرضيا العتداء خارري مقابل ان تدفع اإلمارات الكردية رسومات 
ني في أي معارك تخوضيا سنوية كرمز لتبعيتيا لمدولة العثمانية ، ومشاركتيم الريش العثما

  ( 00)  الدولة العثمانية ، وذكر اسم السمطان العثماني والدعاء لو في خطبة يوم الرمعة   . 
وعمى اساس ذلك ، استغل العثمانيون االكراد الى اقصى حد، فألزموا االمارات الكردية  

د في حروب الدولة بتنفيذ مطاليبيم عبر تقديم العون المادي والبشري ليم ، فاشترك االكرا
الضحايا ، سواء أعدَّ ذلك الريش لمحاربة االعداء  من فاألال العثمانية ، وقدموا عشرات

الخارريين ام لمرابية مشاكل داخمية ، وعمى الصعيد المادي حصمت الدولة العثمانية عمى 
لضرائب ، فضاًل عن الطرق غير ا رمع اـــــــــــــــــــــــــــاألموال من كردستان بطــرق عدة ، وفي مقدمتي

 ( 04)  ة كالرشاوي .  ـــــــــــــــــالشرعي
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ومن الضروري االشارة إلى أّن وقوف االكراد الى رانب الدولة العثمانية  وتقديميم 
التضحيات لم يكن حائال أمام تدخل الدولة العثمانية في الشؤون الداخمية لإلمارات الكردية 

، فعندما تولى السمطان (05)ى أوضاعيا الوطنية وتقاليدىا الشعبية .ـــــــــــــــــــــــومحاولة القضاء عم
( عمل عمى حيك المؤامرات والدسائس  م0566-0501العثماني سميمان القانوني الحكم )  

رغم أّن االكراد بطبيعتيم   (  06.) في اإلمارات الكردية إلثارة الحقد والكراىية بين أبنائيا 
ون إلى الحكم المركزي وكانوا يمتفون حول حــــــاكم قوي أحيانًا  فيكونوا بمثابــــــة قوة تقاتُل اليميم

 (07)من أرمو .
زاء ذلك لم يقف االكراد مكتوفي األيدي أمام التدخالت العثمانية  ، إذ ىبوا لمدفاع عن  وا 

، اذ تمكنوا من الحفاظ  حقوقيم السياسية واستقالليم الداخمي ونرحوا في ذلك نراحًا ممحوظاً 
فقامت بعض اإلمارات  (  08)  دة . ــــــــة وسمطاتيم المحمية لقرون عــــــــــــــــــــــــعمى كياناتيم السياسي

 ع عشر ، ومماــــالكردية  بثورات استقاللية نارحة ضد السمطات العثمانية في القرن التاس
عثمانية ، ومن أشير الثورات والحركات الكردية لمدولة ال شرعيم عمى ذلك الوضع المتدىور

، وثورة أحمد باشا الباباني في م  0816ثورة عبد الرحمن باشا الباباني في السميمانية عام 
ام ــــــ، وثورة ربل سنرار عم 0801ام ـــــــ، وثورة كرد الزازا في سيواس عم 0800السميمانية عام 

-0840ي ــــــــــــــــــــــــــ، وثورة االمير بدرخان بين عام م0804، وثورة امير بدليس عامم  0801
، وثورة درسيم بين  م0856-0850بوتان بين عامي  ، وثورة يزدان شير في حكاريم 0847
أّن تمك الثورات حققت بعض النراحات عمى طريق  ، ورغمم 0879 – 0877عامي 

ة التي استطاعت ـــــــــــــــــــــــم قسوة القوات العثمانياالستقالل ، إال أنيا باءت بالفشل في النياية أما
ى قيام الحرب العالمية االولى ــــــــــــــــــــــــأن تفرض حكميا المباشر عمى كردستان العثمانية كميا حت

 . (09  ) 
ومن الضروري اإلشارة الى أنَّ الدولة العثمانية سعت وبكل الوسائل إلدماج االكراد مع 

، السيما التراك ألسباب عدة منيا ، التمسك بأراضي كردستان الميمة بالنسبة لمدولة العثمانيةا
أّن المغة التركية انتشرت بين االكراد، فضال عن رغبتيا في االفادة من الرنود االكراد وترنيدىم 
 في الريش العثماني والدفع بيم في الحروب الدامية التي تشنيا ، وعمى أساس ذلك اصدر
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( قانونًا ىدف بو القضاء عمى الكردية دون م0908-0919السمطان محمد رشاد الخامس )
القضاء عمى االكراد ، اذ نص عمى تشتيت االكراد واعادة توزيعيم عمى الواليات العثمانية 

 (01)%(.5رميعيا بحيث التزيد نسبة اولئك المبعدين في أي مدينة ييررون إلييا عن ) 
االنتفاضات الى اضعاف الدولة العثمانية وسادت الفوضى في عموما ، أفضت كثرة 

ممتمكاتيا وىزت الحركات الشعبية  وانتفاضات الرماىير العربية والكردية واليونانية واالرمنية 
 (00)والسالفية األركان المتداعية لمدولة العثمانية وعرمت بانييار نظاميا .

كم واعالنو الغاء الخالفة العثمانية عام الى الح (00)وبعد وصول مصطفى كمال اتاتورك 
ات االخرى الى قومية ــــعمل عمى تحويل الدولة العثمانية التي ضمت االتراك والقوميم  0904
، وعدًّ كل ماىو غير تركي غير مورود ،  وكانت اىداف نظام اتاتورك (00) الشوفينيوتركية 

ونتائريا ، ليتخمص من القوميات غير التركية االفادة من انشغال العالم بالحرب العالمية االولى 
، اما عن طريق التصفية الرسدية ، او التفتيت عن طريق اليررة والتذويب وذلك بمحو 

فطالب االكراد بالتحدث بالمغة التركية وتسمية اسمائيم  (04)ة الثقافية والقومية ليم .ـــــــــــــاليوي
  (05)ياىم باالعدام فيما لو خالفوا االوامر .ا ماء تركية ميدداً ــــــــــــــــباس

يظير مما سبق ذكره ، أّن عواماًل عدة دفعت االكراد لميررة الى مصر وعبر حقب مختمفة 
، إال اّن قسوة معاممة السمطات العثمانية ومن بعدىا السياسة التي اتبعيا اتاتورك تراىيم كان 

 صر والبمدان األخرى .العامل األكثر تاثيرًا باليررة الكردية إلى م
 .م 8151موقف االكراد من الغزو الفرنسي لمصر عام المحور الثاني :  -

، وكان آخر سمطان ممموكي ىو  طومان باي  0051حكم المماليك مصر منذ عام 
 (06)( الذي قتمو العثمانيون .م0507 -0506)

تحت الحكم العثماني الممموكي ، في حينيا الى مصر كانت  الغزو الفرنسيوصول  وقبل
، عندما دخل العثمانيون مصر في الميالدياذ بدأ في الثمث االول من القرن السادس عشر 

، وظمت مصر خاضعة لمسيطرة العثمانية قرابة خمسة م0507عيد السمطان سميم االول عام 
ىَّ خاير بك واليًا قرون ، وفي ايمول من العام نفسو غادر السمطان سميم االول مصر بعد أن ول

 (07)  عمييا وىو من المماليك  وكان قد انضم إلى العثمانيين . 
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ة من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المصري لحكم ممموكي استبدادي عرف كيف يكون طبقــــــــــــخضع المرتم
يم ليحكم القاىرة ويمقبوه الحكام واالعيان ويميد الطريق التحادىم ، إذ كانوا يختارون أحد بكوات

وكانت سمطتو تنافس سمطة الوالي العثماني ، كما تطمع بعض االمراء المماليك  ) شيخ البمد (
الى التخمص من السيطرة العثمانية ومما شرعيم عمى ذلك ضعف الدولة وانحطاطيا ، 

ى االعمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــواستولى المماليك عمى امالك مصر رميعيا إال ماكان منيا موقوفًا عم
 (08)ة وبوصاية العمماء .ــــــــــــــــــــالخيري

 ، (01) م 0798عام  الفرنسية المترية الى مصر القوة  ( 09) عمومًا ، قاد نابميون بونابرت 
إذ وصل شواطىء االسكندرية في الثالث من تموز فاحتميا، ثم اترو برًا إلى القاىرة فسيطر 
عمييا بعد معركة األىرام  قرب الريزة ، ثم وزع نابميون منشورًا عمى الشعب المصري تضمن 

ر ، ــــــــــــتبريرًا لمريئو إلى مصر لتخميص الناس من ظمم المماليك المسيطرين عمى أمالك مص
ود الوع أنَّ الفرنسيين الى رانب الدولة العثمانية ، وحاول ارضاء الشعب المصري عبر مدعياً 

أعمنت الدولة  العثمانية فرمانًا ىدفت بو  تأليب  ، وعمى أثر تمك االحداث(00)االصالحية .
د الغزاة الفرنسيين ، وكان من بين الواليات التي َأعمن فيو ذلك الفرمان الواليات ــــــــــشعوبيا ض

 (00) الكردية التي استاءت رراء ذلك الحدث .
مدركة اىدافو ومراميو بعيدة المدى ،  الفرنسي ، كونياكما ىمعت بريطانيا لذلك التحرك 

( مفارأة األسطول الفرنسي وأنزل بو  Horation Nelsonفاستطاع القائد االنكميزي )نمسون 
 (00). م 0798ىزيمة ساحقة في موقعة أبي قير البحرية في األول من اب 

فقامت ثورة القاىرة األولى ومن رية أخرى ، قاوم الشعب المصري المستعمرين الفرنسيين 
 ميدانًا لمثورة المصرية ضد الفرنسيين ومعقاًل لممراىدين فسرعان ما (04)وبرز دور رامع األزىر

تشكمت لران لممقاومة، وانضم إلييا المشايخ والعمماء واألئمة  وعمموا عمى تحريض االىالي  
الرسوم المفروضة من نابميون عمى الثورة وأفادوا من حالة الغميان الشعبي بسبب الضرائب و 

فأقفمت االسواق والدكاكين  م0798فأعمنوا العصيان المدني في االول من تشرين االول عام 
وترمع االالف وساروا في تظاىرة الى مركز القيادة الفرنسية معمنين تذمرىم من السياسة 

رة ، وامر باطالق الرديدة ، فأسرع نابميون باتخاذ االرراءات التعسفية لمقضاء عمى  الثو 
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النــــــــــــــار عمى الثوار وضرب الرامع االزىر بالمدافع وانيالت القنابل عميـــــــــــو وعمى االحياء 
 (05)المراورة لو . 

زاء تطور األحداث ، أرسل السمطان سميم الثالث ) في صيف عام  ( م0818-0789وا 
خراج الفرنسيين من مصر واعادة السيطرة حممة ألبانية مكونة من سفن حربية عدة الم  0799

العثمانية عمييا ، وكان محمد عمي باشا عمى متن احدى تمك السفن ، وكان يشغل منصب 
مساعد االمر في الحممة ، وما أن وصمت الحممة الى مصر حتى تولى محمد عمي قيادتيا ، 

مة عند أبي قير، وكاد محمد عمي ، إال أّن الفرنسيين ألحقوا  اليزيمة بالحم (06)بعد وفاة قائدىا .
أن يشرف عمى الموت بسبب غرق سفينتو لوال انقاذ قائد االسطول البريطاني الرنرال )سيدني 

وأسرع محمد تيمور الذي كان مع الريش العثماني  (07)( لُو . Sidney Smith سميث 
ذلك الوقت توطدت عالقة  بمساعدة النارين ، وحينيا التقى محــــــــــمد تيمور بمحمد عمي ، ومنذ

   ( 08)  محمد عمي بمحمد تيمــور وسنتحدث عنو الحقا . 
وتبعا لذلك، كمفت الدولة العثمانية اليوزباشي ) النقيب ( حرو برمع عدٍد من الرنود االكراد 
االشداء وااللتحاق بريش الصدر االعظم يوسف ضياء باشا المكمف بالتورو إلى مصر إلخراج 

لفرنسيين منيا ، وفعاًل ريز ريش تعداده الفًا وقادىم بنفسو  والتحق بالريش المستعمرين ا
العثماني كقوة غير نظامية ، واشترك بالحروب التي حدثت بين الريش العثماني والريش 

ي بقيادة الرنرال ــــــــــــــــــــــولما ارتد الريش العثماني أمام الريش الفرنس (09)الفرنسي في مصر 
حمى حرو مؤخرة الريش العثماني المرتد م  0811إلى الخانكة عام  (41) ( Kleberر)كميب

(.40 ) 
عادة الحممة الى  وعمى اية حال ، سعى  الرنرال كميبر إلنياء االحتالل بأفضل الطرق وا 

لذا أقدم عمى توقيع معاىدة العريش مع الدولة العثمانية  في الرابع والعشرين من كانون  فرنسا ،
إال أّن المعاىدة لم تنفذ ، واندلعت ثورة القاىرة الثانية في  اذار عام  (، 40) م0811الثاني 
والتي استمرت ألكثر من شير وتعرض اىل القاىرة لنقمة الفرنــــــــسيين وغراماتيم ، م 0811
رال عمى قتل الرن( 40)الطالب االزىري سميمان الحمبي الكردي االصــل من رواق الشام  فأقدم

اغالقو ابتداًء من الحادي  شيوخ الرامع االزىر كميبر في الرابع عشر من حزيران فقرر
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، وفي ذلك اليوم كان الرنرال كميبر قد ذىب الى االزبكية لتفقد (44) والعشرين  من الشير نفسو 
( لفي بكام ) سراي االــاعمال الترميم التي كانت رارية في دار القيادة العامة ، وقصر القائد الع

و الميندس ـــــــــــــــــــــــى في حديقة القصر ، وبرانبــــــــــــــــد الظير خرج الرنرال كميبر يتمشـــــــــــــــــــــــــ، وبع
، واقترب منيم سميمان الحمبي بييئة متسول فطعن الرنرال كميبر اربع   Protain ))بروتان

إال أّن الفرنسيين قبضوا ( 45)طعنات في الصدر وحاول بروتان مساعدتو فضربو وفرَّ ىاربًا 
عميو  ، وحوكم امام محكمة عسكرية فرنسية فقضت باعدامو صمبًا عمى الخازوق بعد حرق يده 

ونفذ فيو الحكم في تل العقارب في السابع عشر من حزيران  اليمنى ويترك طعمة لمعقبان
وعمقت الى رانبو رؤوس ثالثة من عمماء االزىر كان قد اخبرىم بنيتو عمى القتل ولم م  0811

 . (47)وتركت رثتو معمقة ثالثة ايام ليراه االىالي(  46)يفشوا سره .
اشتركت مع م  0810 في آب عام بعد تمك االحداث ، وصمت حممة عثمانية الى مصر

البريطانيين في اخراج الفرنسيين ، وكان محمد عمي قائدا لمفرقة االلبانية التي اشتركت في 
د اصحاب ــــــــــــــــــــــــمعركة ابي قير البرية ، وان لم يكن انذاك موضع الصدارة ، او يستند الح

 (48)ُو لتولي الحكم كما سنرى الحقا.ــــــــــاء أىمّ و كان ذا طموح وذكــــــــــالنفوذ في االستانة ، إال ان
وميما يكن من امر ، فقد تولى قيادة الريش الفرنسي في مصر الرنرال )راك مينو 

Jacques Menou  بعد مقتل الرنرال كميبر ، وفي تمك الحقبة تدخل الريش البريطاني)
وغادر  لفرنسي مينو عمى االستسالمثم القاىرة ، فاربر القائد ام  0810ليحتل االسكندرية عام 

وبذلك انتيى االحتالل الفرنسي لمصر الذي استمر  (49).م  0810الريش الفرنسي مصر عام 
 (51)لثالث سنوات .

يتضح مما تقدم أّن االكراد كان ليم دور ميم في اخراج المستعمرين الفرنسيين من مصر 
منيم  مصر مقرا ليم لينصيروا في وبعد البطوالت والتضحيات التي قدموىا اتخذ البعض 

 ميمًا  في المراالت كافة . المرتمع المصري ويؤدوا دوراً 
 دور االكراد السياسي واالداري والعسكري في مصر .المحور الثالث :  -
كبيٌر في المراالت  السياسية واإلدارية والعسكرية في مصر ، وساىم  كان لالكراد  دورٌ  

ضتيا ، ومن ابرز االكراد الذين أدَّوا دورًا في الحياة السياسية البعض منيم في تقدم مصر وني
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المصرية محمد عمي  بن ابراىيم اغا والي مصر ،  وباعث النيضة المصرية ، ومؤسس مصر 
، و اصل م 0769في مصر ، ولد في قولة في ) اليونان ( عام  (50)الحديثة واالسرة الخديوية 

 0949ذكر االمير محمد عمي احد احفاد محمد عمي  عام ابيو من اكراد ديار بكر ،  وفق ما
.واكد االمير  (50)لمرمة المصور المصرية بمناسبة مرور مائة عام عمى حكم العائمة في مصر

أّن ارداده قد انتقموا كر عباس حميم احد امراء اسرة محمد عمي  االصول الكردية لعائمتو ، إذ ذ
، وعمقَّ عباس محمود العقاد قائاًل  " حسب بالد الكرد شرفًا انيا  (50)من ديار بكر الى قولة 

اخررت لمعالم االسالمي بطمين خالدين صالح الدين االيوبي ، ومحمد عمي الكبير ، 
ة ـــــــــــــــــــــع القمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تالقيا في النشأة االولى ، وفي النيضة بمصر " ، كما اررـــــــــــــــــــــــــــــــوق

 ( 54)ا ) قمعة القاىرة اليوم ( .ـــــــــــــــــــــــــــــاليوسفية الييم
وأثناء الغزو الفرنسي لمصر ابدى  محمد عمي شراعة كبيرة في المعارك التي خاضيا  

لثالث بين قادة ضد المستعمرين الفرنسيين فسطع نرمو في سمم الترقيات حتى اصبح الررل ا
 (55)العثمانيين .

اصبحت  م 0810وفي خضم الفوضى الناترة عن  االنسحاب الفرنسي من مصر عام 
بالسمطة ، وتمك القوى ىي االنكميز ،العثمانيون  مصر مسرحًا لصراع القوى المتنافسة لالستئثار

 (56) ، والمماليك .
والذي ارتكب رنده  ا عمى مصر ،ولَّت الدولة العثمانية واٍل عثماني ىو خورشيد باش 

المفاسد بناًء عمى اوامره  ، وكرد فعل عمى سياستو ثار الشعب المصري ضده وشارك في 
الثورة فئات الشعب كميا وتحولت مدينة القاىرة الى ميدان حرب ولم تنقطع المناوشات بينيم 

، وفي (57)قتياًل وبين رند الوالي فقتل من الرنود في شير واحد حوالي ثالثمائة وخمسين 
اترو المشايخ والعمماء الى دار المحكمة وساروا في  م0815صبيحة يوم الثاني عشر من ايار 

مظاىرة كبيرة ضمت حتى االطفال ، وترميروا في فناء المحكمة ورفع المتظاىرون عريضة 
ع وسائر الزعماء عمى ضرورة خم (58)مطاليبيم الى خورشيد باشا ، وأصر الزعيم عمر مكرم

خورشيد باشا وتعيين محمد عمي واليًا عمى مصر بداًل منو ، وذكروا لمحمد عمي أنيم اليريدون 
واليًا غيره ، فوافق محمد عمي وألبساه الكرك والقفطان ) نوع من الثياب ( شارتا الوالية ، ونادوا 
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قام العمماء عزلو وتولية محمد عمي مكانو ، و  بذلك في الشوارع وأبمغوا الوالي خورشيد  بقرار
والمشايخ بارسال كتاب إلى السمطان العثماني سميم الثالث موضحين فيو الخطوة التي أخذوىا 
ضد الوالي العثماني خورشيد باشا ، مطالبين موافقة السمطان عمى تعيين محمد عمي واليًا عمى 

 ( 61) ر  .، وبذلك اصبح محـــــــــمد عمي واليًا عمى مص (59)مصر ، فوافق عمى مطاليبيم 
لو ، عكس الوالة السابقين ، واراد  وفي الحقيقة ، أّن محمد عمي اعتزم اتخاذ مصر موطناً 

ان يؤسس ُممكا يورثو ألبنائو ، وكانت األسس التي اراد وضعيا لنظامو  ، تدل عمى عزمو 
 (60)لألستقرار وأسرتو في مصر .

سياسة داخمية مختمفة عما سبقيا ، عموما ،  تولي محمد عمي  الحكم واتسم عيده بانتياج 
أول األمر بقضائو عمى المعارضين  واخرى خاررية ، فعمى الصعيد الداخمي ، وطد سمطانو في

والرنود االلبانيين ،  (60)و السياسيين في ) مذبحة القمعة ( ــــــــــلحكمو من المماليك أقوى أعدائ
لمتخمص من الزعماء  كما أنو سعى (60)واالتراك وغيرىم ، وأرسميم في حمالت عسكرية 

بعضيم بالمال ، وفرض االقامة  المصريين لينفرد بالحكم ، فأوقع العداء بين العمماء ، مغرياً 
ومع ذلك ظل يمثل  (64)عمى شيخ األزىر عبد اهلل الشرقاوي ونفى عمر مكرم الى دمياط  . 
سيس الدولة الحديثة في أتالسمطان العثماني في الحكم ، و اتبع سياسة مستقمة تيدف الى 

 (65)مصر .
وعمى الصعيد الخارري ، سعى محمد عمي إلى اقامة دولة عربية موحدة تحت حكمو 

ة العثمانية ، فكان لو ذلك عندما طمب منو السمطان العثماني القضاء ــــــــــمستغاًل ضعف الدول
( ، وقضت  م0808-0800)عمى الحركة الوىابية ، فأرسل حممة عسكرية إلى الرزيرة العربية 

-0809عمى الدولة السعودية االولى ، وتبعتيا حممة اخرى إلى السودان فسيطر عمييا ) 
( ، واخيرًا ارسل حممة رابعة م 0807-0800( ، ومن ثم حممة ثالثة إلى اليونان ) م 0800

 (66)( .م0841-0800سيطرت عمى  بالد الشام )
المبنات االساسية لمدولة القوية الموحدة ، فشيدت  بذل محمد عمي باشا ريوده إلعادة بناء

مصر وسائل التقدم والتطور المتعددة اثناء الحممة الفرنسية عمى مصر ، فوظف تمك 
االمكانيات العممية واالدارية المتاحة وعززىا باالىتمام بالرانب العممي والتعميمي فأرسل 
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م البناء االقتصادي بروانبو الصناعية البعثات العممية وفتح المدارس ، كما انو ارسى دعائ
وطور الروانب االرتماعية واالدارية   كبيراً  الرانب الثقافي اىتماماً  والترارية والزراعية  ، واولى

بمشروعو االصالحي النيوض بالبنية التحتية  ووظف احوال مصر الداخمية لمصمحتو ، وىدف
 تي شيدتيا مصر في القرن التاسع عشر إذ، ونتيرة لمتطورات االقتصادية ال (   67)لمصر . 

 (68)أعادت بناء المرتمع المصري في ذلك القرن ومابعده .
وبذلك اصبحت مصر أثناء عيده دولة كبيرة وقوية شغمت السياسة العالمية بسياستيا 
وحروبيا واحداثيا ، وأبدى الشعب المصري قدرة عريبة في  االسترابة لموعي والتطور 

 (69)والنيوض .
فرأى ان الريـــــــــش  ومن الضروري االشارة إلى أّن محمد عمي اولى اىمية كبيرة لمريش ،

ىو الدعامة االولى والوسيمة الفعالة في اقامة دولة عربية حديثة ، لذا سعى لتقوية الريش 
 (  71)واالسطول . 

 (70)البالد  و اعتمد محمد عمي  بشكل رئيس عمى القادة والرنود الكرد في تثبيت حكمو في
ففي اوائل عيـــــــــده رعل حرو من قادة ريشو ، إذ اعرب بقدرتو عمـــــى إدارة الحروب ، فمقــــــبو 
بمقب يمديرم حرـــو ) حرو الصاعقة( ، وفعاًل نرح من انقاذ القاىرة من غارات المماليك 

 ( 70) عمييا.
ف بمقب ) كنج ( بوزارة الحربية  وعيد محمد عمي لشاىين باشا بن عمي اغا الكردي المعرو 

، وراء شاىين  الى مصر مع والده في عيد محمد عمي ، و دخل المدرسة العسكرية ، ثم 
سافر في بعثة الى فرنسا ولما عاد شارك في حروب الريش المصري ضد الوىابيين في 

 (70) ( . م0808-0800الحراز )
( م0854- 0848س باشا االول ) والواقع ، اّن شاىين نال مكانو كبيرة في عيد عبا

(، وُرفع الى رتبة قائم مقام م0879-0860(  واسماعيل باشا )م0860-0854وسعيد باشا )
في عيد عباس باشا االول ، وأبدى شراعة في الحممة المصرية التي ارسمت الى القرم 

ق (عام ( السناد الريش العثماني ، وُرقيَّ الى رتبــة ميراالي ) امير فيمم0850-0855)
وفي  تمك السنة ُرفع الى رتبة فريق ،  ،م 0866، ُوعين محافظًا لمقاىرة في عام م 0855
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، وواصل تدررو في الرتب العسكرية حتى نال رتبة م  0869وُعين وزيرًا لمحربية المصرية عام 
م مشير) اعمى رتبة عسكرية (  ، كما عيد اليو بوزارة الحربية في وزارة محمد شريف  باشا عا

 (74). م0879
شخصية الضابط عباس  وضمن اطار االعتماد عمى االكراد في الريش المصري ، برزت

البازارلي الذي التحق بخدمة محمد عمي  وعرف باسم ) الرندي ( واظير شراعة فائقة في 
) ( .  م0808-0805حروب محمد عمي في السودان ، كما تولى ادارة مناصب عدة لالعوام )

رد االسرة  وكان محمد تيمور بن اسماعيل بن عمي كرد )محمد كاشف ( ولقبو تيمور وىو (75
التيمورية في مصر من كبارمعاوني محمد عمي ، اذ ساعده في القضاء عمى المماليك ، ورقي 

 (76)في سمم المناصب الرفيعة  .
يمور وعمى الصعيد االداري ، كان السماعيل رشدي بن محمد بن اسماعيل بن عمي ت

ن كبير في عيد محمد عمي  ، فكان الكاتب الخاص لو ، وذلك لثقافتو وبراعتو في أالكاشف ش
الكتابة ، وتولى ادارة مديريات عدة ، كان آخرىا الغربية اكبر واليات مصر ، واصبح رئيسًا 

( ، وتولى مناصب  م 0848تشرين االول –لمرمعية الحقانية في عيد ابراىيم باشا )  حزيران
  (77)ارية عدة في عيد عباس االول وعيد سعيد .إد

وفي سياق متصل ، برز الفريق اسماعيل حقي باشا بن سميمان بن ابي بكر المعروف بـ ) 
راء الى مصر عام  ابي ربل ( من اسرة كردية من والية معمورة العزيز في االناضول ،

نتين ، وانتظم في سمك الريش ، د ســـــوالتحق بمدرسة القمعة الحربية وتخرج منيا بعم  0800
وعين م  0851، وُرقي الى رتبة لواء عام  (78)واظير شراعة فائقة فيما عيد اليو من ميام 

 م0857عاد الى مصر عام  (79).م0850مديرًا لقنا واسنا ، وحاكمًا عامًا لمسودان في عام 
 (81). م  0879مناصب ادارية وعسكرية عدة ، حتى أُحيل عمى التقاعد عام  وتقمد

حكمًا وراثيًا م  0950وعمى اية حال ، حكم محمد عمي واوالده واحفاده مصر لغاية العام 
 وراثية في اسرة محمد عمي  فاصدر فرماناً  بعد موافقة السمطان العثماني عمى رعل والية مصر

 (80).م  0840بذلك في عام  
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حتى عام م  0815وفيما يمي افراد االسرة العموية الكردية التي حكمت مصر من عام 
، محمد عمي  ، ابراىيم  بن محمد عمي  ، عباس االول بن طوسون باشا بن محمد م  0950

-0879عمي ، سعيد  بن محمد عمي ، الخديوي اسماعيل بن ابراىيم، الخديوي توفيق )
-0904(، السمطان حسين كامل )م0904-0890لثاني )( ، والخديوي عباس حممي ام0890
-0900( ،بعدىا اصبح الممك فؤاد االول )م0900 -0907( ، السمطان احمد فؤاد )م0907
 (80)( .م0950-0906( ، الممك فاروق )م0906

ومن رية اخرى ، برزت عائالت كردية معروفة في مصر في المرال االداري منيا ، 
فقد سكنت عائمة من آل بدرخان مدينة الفيوم وعرفوا باسم ) والي ( كونيم  (80)عائمة بدرخان

ا استقر البعض ــــــــــوالة عمى تمك المدينة، لذا صار لقب الوالي تسمية ليم وعرفوا بيا ، كم
ن الكردي بدرخان ة القاىرة وىؤالء البدرخانيون من احفاد امير بوتاــــــــــــــن آل بدرخان مدينـــــــــــــــــــم

   ( 84)باشا 
إّن من شان ماسبق ان يوضح ، أّن االكراد كان ليم أثر بارز في نيضة مصر الحديثة 
عبر اسياماتيم السياسية واالدارية والعسكرية والتي لم يقتصر األمر عمييا وانما امتد ليشمل 

 الرانب الثقافي ايضًا.
     .اسهامات االكراد الثقافية في مصر المحور الرابع : 

ساىم االكراد في المرال الثقافي فبرزت عائالت كردية مثقفة منيا ، العائمة التيمورية التي 
يعود ورودىا في مصر منذ قدوم ردىا محمد تيمور الكاشف من مدينة الموصل مع الريش 

محمد عمي  واقامت االسرة  العثماني الى مصر والتي سبق الحديث عنيا ، اذ  التحق بخدمة
التيمورية في مصر ، وبرز األدباء والمفكرون فييا ومنيم  ، احمد بن اسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل بن عمي تيمور ، األديب والمغوي والمؤرخ والباحث المعروف ، وكان ثريًا محبًا 

ابة  تسعة عشر الف لممطالعة مكنو ثرائو من اقتناء المخطوطات والكتب النادرة ، إذ بمغت قر 
مرمد ، والتي آلت بعد وفاتو الى دار الكتب المصرية ، و شرع الريود العممية الحياء التراث 
، واصبح عضوًا في لرنة اآلثار المصرية والمرمع العممي في دمشق والقاىرة والمرمس االعمى 

 (85)معروفان .لدار الكتاب المصري ، ولقب بـ )ابي النابغين ( محمود ومحمد االديبان ال
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تيمور من اشير مؤسسي االدب القصصي والمسرحي في مصر، فكان  وكــــــــــان محمد
اخاه محمود تيمور امير القصة  وعدَّ (  86) شاعرًا  ومؤلفًا مسرحيًا ، ومن رواد القصة القصيرة .

واقصوصة  في العالم العربي ، فقد نيض باالدب الروائي وبألوانو رميعًا ، من رواية ومسرحية
، وعضوًا مراســـــــــــاًل في م  0949، وقد ُأختير عضوًا في مرمع المغة العربية في القاىرة عام 

 (87)، وحاز عمى روائز عـــــــدة .م  0960المرمع العممي العراقي عام 
اما عن اسيامات نساء االكراد الثقافية في مصر ، فبرزت من االسرة التيمورية الشاعرة 

تيمور وىي بنت اسماعيل باشا تيمور ، ، وأصدرت ثالثة دواوين شعرية  بالمغات عائشة 
العربية والتركية والفارسية ، والفتَّ في النثر كتابين ىــــما ، ) نتائج االحـــــوال ( و ) مرآة التأمل 

  (88) في االمور (.
خدمات وألخذ صورة اوضح عن اسيامات االكراد الثقافية في مصر وماقدمتو من 

حممت اسم الكردي  ، في القاىرة والمنوفية  العائالت البارزة التي واسيامات معرفية وثقافية ومن
والغربية والمنصورة والريزة وغيرىا من المحافظات ومن ىؤالء ، عائمة الكردي في القاىرة التي 

 (89) ي مصر .ـــــــــــــــإلى الشيخ محمد أمين الكردي مؤسس الطريقة النقشبندية الكردية ف تنسب
ثم سافر الى مصر  والمولود في اربيل في شمال العراق ، ونشأ وتعمم فييا الطريقة النقشبندية ،

في رامع االزىر ، وعمل بالتأليف والدعوة ونشر طريقتو في  (91)وانتسب الى رواق االكراد 
 (90)   مصر ولو مؤلفات عدة . 

ولود في القاىرة كفقيو ومرشد وداعية ، والتحق بالرامع وبرز ولده محمد نرم الدين الم
مسيرة والده في الدعوة واالرشاد بين  االزىر ، وتخرج منو ، ولم يتول اي وظيفة ، بل واصل

تالميذه ومحبيو في القاىرة وقراىا وضواحييا ، وكان مررعًا لطالب العمم في االزىر والوافدين 
 (90)إليو، واعتنى بنشر مؤلفات والده .

ومن ضمن االكراد المياررين من السميمانية في شمال العراق الى مصر عائمة الشاعر 
احمد شوقي الممقب بـ )امير الشعراء ( ، المولود بالقاىرة السرة ذات راه ، تعمم في مدرسة 
الحقوق ، وارسمو الخديوي توفيق  في بعثة الى فرنسا ، درس االدب الفرنسي الى رانب دراستو 

ون ، وعمل بعد عودتو في القمم االفرنري بالديوان الخديوي ، وتوثقت صمتو بالقصر في القان
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عيد  الخديوي عباس حممي الثاني  فصار شاعر االمير المعبر عن سياستو ، مما افقده ثقة 
بريطانيا الخديوي  وولت السمطان حسين كامل مكانو سخط الشاعر  الوطنيين ، وعندما خمعت

ك اإلرراء معبرًا عن ذلك بشعره فابعد عمى اثره  الى اسبانيا وبقي ىناك احمد شوقي من ذل
مدة الحرب العالمية االولى ، ثم عاد الى مصر فاقترب من قضايا الشعب ومشكالتو  طوال

حتى اصبح يعد نفسو شاعر الشعب والعروبة واالسالم ، ونرح نراحَا كبيرَا في الشعر عمى 
ك النمط ذروتو في العصر الحديث كما ابدع في مسرحياتو نمط القصيد التقميدي فبمغ بذل

 ( 90) واصدر ديوانو المسمى ) الشوقيات ( .
نقيب الفنانين العراقيين االسبق ) حقي الشبمي ( ، تحدث  ومن الضروري االشارة الى انَّ 

رين عن احمد شوقي واعتزازه بقوميتو الكردية في لقاء صحفي لو في بداية سبعينيات القرن العش
مبايعتو اميرًا لمشعراء قائال " وعندما عمم بكوني  عندما التقى باحمد شوقي في القاىرة أثناء

با بي  ، وبأرمل ترحيب وسألني عن العراق بصورة عامة وعن الكرد وعن  عراقيًا راء ُمرحَّ
 ( 94.)مدينة السميمانية بصورة خاصة " 

من  (95)لمعروف من اصل كردي وفي سياق متصل ، كان قاسم امين الكاتب المصري ا
مدينة السميمانية في العراق ، ولد بطرة في مصر ، ونشأ وتعمم في االسكندرية  ، وعاش في 
القاىرة ، وارتبط بصمو وثيقة باالمام محمدعبده وزعيم حزب الوفد سعد زغمول ، درس القانون 

مرأة ودعا الى سفورىا برامعة مونبيميو بفرنسا ، وعمل في النيابة والقضاء ، دافع عن ال
واصدر كتابين عن المرأة األول ) تحرير  ، (96)وتعميميا ومشاركتيا الررل في الحياة العامة 

، وعمى أثر ذلك اصدر كتابو الثاني ) المرأة  (97)حاداً  ، والذي اثار نقاشاً  م0899المرأة ( عام 
أثارت  اراؤه التقدمية كثيرًا من المقاالت والمسارالت والمناقشات من  م0916الرديدة ( عام 

 (98)قبل كتاب عصره .
كما برزت من الشخصيات الكردية محمد عمي عوني كباحث ومتررم المولود في مدينة 
سويرك في ديار بكر الكردية في تركيا ، درس االبتدائية والثانوية في تركيا ، ثم سافر إلى 

دراستو الدينية في الرامع االزىر ، وعندما أراد الرروع إلى تركيا منعتو الحكومة مصر إلكمال 
التركية بسبب افكاره القومية ومناصــرتو لمقضية الكردية ، فأقام في القاىرة وعمل كمتررم لمغات 
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الشرقية في قصر عابدين ، وكمف بميمة اإلشراف عمى مكتبة القصر الممكي في القاىرة وحفظ 
نات والوثائق التأريخية الرسمية التي تعود إلى عيد محمد عمي ، وبحكم وظيفتو واطالعو الفرما

الواسع اصبح حرة في تاريخ االكراد وقضيتيم وكان منزلو في القاىرة مزارًا لمطمبة االكراد ينيموا 
 (99)منو المعرفة واالرشاد  .

ي مدينة اسوان بصعيد اما االديب والشاعر والصحفي عباس محمود العقاد ،المولود ف
ة ، سكن مدينة اسوان المورود فييا ــــــــــــــــــمصر تعود  اصولو الكردية إلى مدينة ديار بكر الكردي

واصبح عضوًا عاماًل  (011)اكراد، وكان رده يعمل بعقادة الحرير ، لذا عرف بمقب ) العقاد ( .
في المرمع العممي بدمشق ، وعضوًا  في مرمع المغة العربية في القاىرة ، وعضوًا مراسالً 

مؤازرًا في المرمع العممي العراقي ، وعضوًا في المرمس االعمى لرعاية العموم والفنون 
وتعمم عمى يديو ابن اخيو االديب والكاتب عامـــــــــــــر العقاد لمدة عشر سنوات  (010).واآلداب

.(010) 
لم العربي ، الدكتور حسن بن محمد توفيق كما برز من اعالم الفكر واالدب في مصر والعا

ظاظا ،التي تعود اصولو الى قبيمة كردية في شرق تركيا ىاررت عدد من اسرىا الى مصر ، 
واستقرت اسرتو مدينـــة )منوف ( التابعة الى محافظة المنوفية حاليًا ، لو اسيامات ثقافية عدة 

كان ذلك في التأليف ام الكتابة الصحفية شممت روانب لغوية وتاريخية وارتماعية وادبية سواء 
 (010)ام إلقاء المحاضرات والندوات ، كما يعد عالمًا بالمغة العبرية والمغات السامية القديمة .

لنساء االكراد في مصر برزت الدكتورة سيير القمماوي المولودة في  ومن االسيامات الثقافية
نت صاحبة مدرسة عممية خررت اكثر من طنطا من اسرة كردية الب كردي وام شركسية ، كا

مائة باحث وباحثة حصموا عمى دررة المارستير والدكتوراه عمى يدييا ، وكانت اول سيدة 
ي االستاذية ، كما تولت ــــــحصمت عمى دررة الدكتوراه في اآلداب وأول سيدة حصمت عمى كرس

ى رائزة الدولة التقديرية في ــــــم، وأول سيدة حصمت ع اآلدابرئاسة قسم المغة العربية في كمية 
، وابدعت في الشعر م 0969، أسست اول معرض دولي لمكتاب في القاىرة عام  اآلداب

 (014)والقصة ومن ثم النقد .
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تعود أصولو الى أكراد العراق ،  (015)وكان القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كرديًا 
ُقّراء وحافظي القرآن الكريم في مصر ، عضو شيخ المقرئين المصريين ورئيس نقابة  وىو

واالذاعة  ، حصل عمى  المرمس األعمى اإلسالمي ، ومن رواد قراءة القران الكريم في التمفزيون
أوسمة ونياشين عدة من مموك ورؤساء الدول ، كان ينتقل بين بمدان العالم السيما في شير 

اإلسالمية ، واستمع لو حتى النصارى  رمضان لقراءة القرآن الكريم في مساردىا ومراكزىا
 (016)وغيرىم لحسن صوتو ونقائو ورمال ادائو .

يتضح مما سبق ذكره ، انَّ االكراد ساىموا بمختمف حقوليم المعرفية كمفكرين وادباء 
وشعراء وكتاب وقّراء وشكموا رزءًا ميمًا من حركة النيضة العربية الى رانب باقي رواد 

اء الوطن العربي ولم تكن انرازاتيم بمعزل عن حركة تطور المرتمع النيضة في مختمف ارر
المصري بخاصة والعربي بعامة واسيامات غيرىم من مفكرين وأدباء سواء في مصر أو الوطن 

 العربي وامتد تأثيرىم عمى البمدان العربية كافة وتركوا بصماتيم في الدول وفي مرال عمميم .
 راد الفنية في مصر .اسهامات االكالمحور الخامس : 

أبدع األكراد في مصر في المراالت الفنية المختمفة كالتمثيل والموسيقى واالخراج 
السينمائي والفن التشكيمي ، ففي مرال التمثيل السينمائي برز فنانين عدة منيم سعاد حسني 

وفي مرال الفن  (017)ومحمود المميري واحمد مظير وعادل ادىم .. الخ . ونريب الريحاني
اما مرال االخراج  (018)التشكيمي برز الفنانان التشكيميان ادىم ومحمد سيف الدين وانمي 

ة ، وابنو المخرج عمي بدرخان ــــــــــــــــــالسينمائي فبرز احمد بدرخان ابرز مؤسسي السينما المصري
 (019)بداعو الفني  ( التي منحت لو ال ل عمى رائزة ) النيل لمفنونــــــــــــــــــــــــــــــالحاص

وىكذا يتبين لنا أّن اسيامات االكراد  كان ليا اقوى االثر في رفد المرال الفني في مصر 
 بمقومــــات النراح .

 الصحافة وتأسيس الجمعيات .المحور السادس : 
ىنالك في الوقت الذي كان فيو االكراد يثورون ضد الحكومة العثمانية وسياستيا كانت  

ريود اخرى في المرال الفكري والسياسي واإلعالمي لتكون إلى رانب العمل العسكري تميد لو 
وتنشر افكاره وتحيي ريوده وتمقي الضوء عميو وترد عمى االكاذيب والدعاوي المغرضة لالتراك   
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صحيفة كردية باسم ) كردستان (  م0898فأصدروا في الثاني والعشرين من نيسان عام  (001).
وصدرت الصحيفة بالمغتين  (000)في القاىرة ، وكان محررىا ىو األمير مقداد مدحت بدرخان 

الكردية والتركية لتكون نقطة تالق لرميع الذين كانوا نواة لتمك الحركة والتف االكراد حوليا ، 
فيما بعد عيدًا لمصحافة الكردية  وعد ذلك اليوم (000)مما بمور لدييم فكرة التحرر الوطني .

 (004)، كما صدرت مرمة دورية في رنيف بالمغة الفرنسية حممت االسم نفسو .(000)
وبعد تدىور صحة رئيس تحريرىا ، واصل اصدارىا في القاىرة شقيقو االمير عبد الرحمن 

ستانة ، صدرت تمك الصحيفة  في االم 0918بدرخان ، وبعد إعالن الدستور العثماني عام 
كما صدرت مرمة نصف شيرية في القاىرة بإدارة احمد عزيز  (005)برئاسة االمير ثريا بدرخان .

 م0906وم  0905بك البدرخاني وىي صحيفة كردستان نفسيا التي كان يصدرىا في عامي 
 (006)احمـــــــــــد ثريا بدرخان بمقب احمد عزيز بك . في القاىرة االمير

مزي بك بن محمد رمزي االرضروممي الكردي االصل مرمة الفيوم كما أصدر ابراىيم ر 
االسبوعية ، اذ وفد رده االعمى الى مصر في عيد محمد عمي  ، كما أصدر في القاىرة مرمة 

 (007)) المرأة في االسالم (، ثم صحيفة التمدن 
مستمرًا  ويالحظ أنَّ السمة الرئيسة لمصحف الكردية االولى الصادرة في مصر كانت تأكيداً 
 (008)عمى أنَّ االكراد  واالرمن واالشوريين عمييم ان يعمموا معًا بشكل متناسق لنيل حقوقيم .

ولم يقتصر نشاط الوطنيين االكراد  عمى الصحف وانما اسسوا الرمعيات فبعد الحرب 
، كما ساىم ثريا بدرخان في  (009)العالمية االولى اسسوا )رمعية الشعب الكردي ( في القاىرة .

 (001). م  0901ر عام ــــــــي مصـــــــــــــتأسيس ) رمعية استقالل كردستان ( ف
وساىمت بعض الشخصيات المصرية برمعيات كردية تأسست خارج مصر منيم ) أمينة  

خانم ( زورة الرنرال شريف باشا وابنة عباس حممي باشا خديوي مصر كرئيسة فخرية لرمعية 
في االستانة والتي كان من ابرز اىدافيا كما راء في م  0909نساء الكرد التي تأسست عام 
المرأة الكردية وتأمين حياتيا االرتماعية ، وتقديم الدعم والعون نظاميا الداخمي ) تطوير 

لالطفال اليتامى والنساء واألرامل الكرد ، بسبب تعرضيم لمتيرير والتقتيل ( ، وكانت امينة 
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خانم ذات شخصية قوية وثقافة عالية ، إذ كانت تريد الى رانب المغتين العربية والتركيــة ، 
 ( 000)ميزية والسويدية .المغات الفرنسية واالنك

يبدو انَّ االكراد وردوا في مصر الحرية الفكرية والرو المالئم لتأسيس الصحف والرمعيات 
 من  المصريين معيم . وتعاطفاً  والمطالبة بحقوقيم ، كما وردوا دعماً 

 .اتجاهات الهجرة الكردية إلى مصرالمحور السابع : 
 الى اسوان رنوباً  تمتد من االسكندرية شماالً  انتشر االكراد في مصر في اماكن مختمفة

وانصيروا في المرتمع المصري ، كما أّن ىناك عائالت كردية استقرت في صعيد مصر ومن 
العائالت الكردية المعروفة في مصر عائمتي تيمور باشا وبدرخان التي تحدثنا عنيا سابقا ، 

وشوقي  وامين وتحمل بعض القرى واالورفمي وظاظا والكردي ووانمي وعوني وخورشيد واغا 
الكردية لفظ االكراد مثل كفر االكراد  ومنية الكردي وقرية الكردي مركز دكرنس في محافظة 
الدقيمية في الورو البحري وقرب اسيوط عاصمة الصعيد رنوب مصر ىناك قرية االكراد بين 

واالسكندرية واسيوط وغيرىا  زيد االكراد ورزيرة االكراد ، وراءت ىررة بعض االكراد الى القاىرة
بدافع الوظيفة او الدراسة او العمل ، ومن اكثر االحياء التي  سكنيا اإلكراد حي شبرا في 

وان كممة زمالك ) منطقة في القاىرة ( ىي كممة كردية تعني مصيف المموك ،  (000)القاىرة ، 
 (000)يم لمصر .وقيل انيا المكان الذي كان يصيف فيو المموك االيوبيين ابان حكم

يتضح مما سبق ذكره ، ان اتراىات اليررة الكردية الى مصر غير محددة الى مدينة او 
منطقة معينة ، ويبدو أن أىم االسباب التي اعتمدوا عمييا في اتخاذ قرار التورو لمدينة او 

الميارر  منطقة معينة ىو امكانية توافر النراح والعمل ، فضاًل عن االمكانيات المالئمة لنشاط
 سواء كان نشاطًا سياسيًا أم عمميًا أم ثقافيًا ام إداريًا ام غيره .

 النتائج
اثناء البحث في موضوع دور االكراد في مصر من العيد العثماني حتى عيد محمد عمي 

 باشا وخمفائو تم التوصل إلى مرموعة من االستنتارات يمكن توضيحيا كاآلتي :  
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راد لميررة الى مصر ، كان ابرزىا الفرار من االضطياد ىناك  دوافع عدة دفعت االك -0
العثماني لمقوميات االخرى ومن ثم من حكومة مصطفى كمال اتاتورك ، فاترو االكراد الى 

 مصر كونو البمد المفضل لدييم ، السيما واّن الحكومة المصرية كانت مرحبة باالكراد .
بي والعصور الالحقة ، السيما أبّان اّن توارد االكراد ازداد في مصر في العصر االيو  -0

حقبة حكم محمد عمي الكردي االصل  ، والذي اعتمد في بداية عيده عمى اقربائو والمقربين لو 
، السيما في المرال العسكري واإلداري ، لذا بدأ توافد الشخصيات الكردية مع عوائميم الى 

 مراالت كافة .مصر واستقروا فييا وأدَّوا  دورًا حضاريًا بارزًا في ال
ادى االكراد دورًا فاعاًل في المرال الثقافي ، فبرز منيم االدباء والمفكرون والشعراء  -0

والصحفيون وررال الدين والفنانون ، كما كان لممرأة الكردية اسيامات ثقافية واضحة في مصر 
التحرر ، اذ نبغت نساء كرديات انحدرن من اسر كردية مشيورة ، فكانوا من رائدات حركة 

واالصالح والفكر واالدب والفن في مصر والوطن العربي معًا ، مما اسيم ذلك في نيضة 
 مصر الحديثة .

ورد الوطنيون االكراد المناخ الفكري في مصر مييأ ليم لتأسيس الصحف والرمعيات  -4
والمطالبة بحقوقيم الى رانب القوميات االخرى ، السيما أنيم القوا الدعم واالسناد من 

 مصريين .ال
نتج عن سفر عائالت كردية معروفة من كردستان إلى مصر واقامتيم فييا سنوات عدة  -5

أن تزوج البعض  منيم بمصريين فانصيروا في المرتمع المصري وابتعدوا عن موطنيم 
 األصمي.

 االحاالت
ة ، مكتب 0990حامد محمود عيسى  ، المشكمة الكردية في الشرق االوسط منذ بدايتيا حتى سنة  -0

 .0، ص 0990مدبولي ، القاىرة ، 
قادر محمد حسن ، اسيامات الكرد في الحضارة االسالمية . دراسة عن دور الكرد الحضاري في  -0

م ( ، دار سبيريز  0080-0051ىـ  /  784-648مصر وبالد الشام خالل عيد المماليك البحرية )
 .09، ص  0119ة والنشر ، دىوك ، ــــــــلمطباع
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در ، دور الكرد الحضاري في مصر وبالد الشام خالل عيد دولة المماليك الرراكسة كامل اسود قا -0
 .04-00، ص 0104م ( ، مطبعة الحاج ىاشم ، اربيل ،  0507-0080 -ىـ  784-900)
يررع اصل المماليك الى غارات رنكيز خان ، وىم شبان من الشركس وغيرىم اسرىم التتار في  -4

واتخذوىم   0001وبيعوا في اسواق النخاسة في اسيا ، اشتراىم االيوبيون عام حروبيم واتخذوىم عبيدا ليم ، 
ليم ، ومالبثت ان ازدادت قوة المماليك واتسعت فقتموا الممك المعظم توران شاه بن الممك الصالح ايوب ،  حرساً 

-0051حكموا مصر )وىو اخر سالطين الدولة االيوبية وكانوا المماليك قسمين القسم االول المماليك البحرية 
( لممزيد ينظر : محمد صبري ، تاريخ  0507-0080( والقسم الثاني المماليك البررية حكموا من )0080

،  0996مصر من عيد محمد عمي الى العصر الحديث ، الطبعة الثانية ، مكتبة مدبولي ، القاىرة ، 
 .08-06ص
 .05كامل اسود قادر ، المصدرالسابق ، ص  -5
م ( ، والذي اتبع سياسة توسعية ، فضم الى  0006-0099عثمان بن ارطغرل ) تنسب الى مؤسسيا -6

تمو االخر حتى انتشرت سمطتو وذاع صيت بالده ، واتبع اوالده من بعده السياسة ذاتيا ، فاصبح  امارتو بمداً 
وا عمييا حتى وحافظ 0507عمم الدولة العثمانية يرفرف في ثالث قارات ، وانتقمت الخالفة الى العثمانيين عام 

 ، اذ قام بالغائيا مصطفى كمال اتاتورك . لممزيد من التفاصيل ينظر : 0904عام 
سييل صابان ، المعرم الموسوعي لممصطمحات العثمانية التاريخية ،مكتبة الممك فيد الوطنية ، الرياض ، 

 .006-005، ص 0111
 .001، ص  0119خاني ، دىوك ، احمد الخميل ، عباقرة كردستان في القيادة والسياسة ، مطبعة  -7
( يررع الصفويون الى الشيخ صفي الدين اسحاق االردبيمي ، وىو الرد الخامس ال 0510-0707) -8

و تبريز عاصمة لدولتو   سماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية في ايران ، واتخذ اسماعيل لقب الشاه ،
م(، دار النفائس ، بيروت ، 0105-607االكراد ).لممزيد من التفاصيل ينظر : محمد سييل طقوش ، تاريخ 

،  0906-0058؛ محمد عصفور سممان ، صفحات من تاريخ العرب الحديث  90-90، ص 0105
 .00-00، ص 0104المطبعة المركزية ، رامعة ديالى ، 

حسين بديوي ، خطوة عمى الطريق الى البيت الكوردي الكبير . دراسة في الوثائق البريطانية ،  -9
 .08-07، ص  0116ة موكرياني لمطباعة والنشر ، اربيل ، مؤسس
سعدي عثمان ىروتي ، كوردستان واالمبراطورية العثمانية . دراسة في تطور سياسة الييمنة العثمانية  -01

؛ موسى مخول ، االكراد من 004، ص  0118، مطبعة خاني ، دىوك ،  0850-0504في كوردستان 
 .95.م ، د.ت ، صالعشيرة الى الدولة ، بيرسان ، د

 . 90، ص 0100درية عوني واخرون ، االكراد في مصر عبر العصور ، القاىرة ،  -00
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 .08حسين بديوي ، المصدر السابق ، ص  -00
 .04، ص 0116لقاء مكي ، الكرد دروب التاريخ الوعرة   ، د.م ،  -00
 لممزيد من التفاصيل ينظر : -04

 . 000-005سعدي عثمان ىروتي ، المصدر السابق ، ص 
، ص  0986ج. شيركوه ، القضية الكردية ماضي الكرد وحاضرىم  ، دار الكاتب ، بيروت ،  بمو -05
44. 
 . 08حسين بديوي ، المصدر السابق ، ص  -06
، اطروحة دكتوراه  0908-0804عروبة رميل محمود عثمان ، الحياة االرتماعية في الموصل  -07

 .007، ص 0116غير منشورة ، كمية االداب ، رامعة الموصل ، 
 .007عدي عثمان ىروتي ، المصدر السابق ، ص س -08
 .95-90درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص -09
،  0110احمد تاج الدين ، االكراد تاريخ شعب ... وقضية وطن ، الدار الثقافية لمنشر ، القاىرة ،  -01
 .010-011ص
، الطبعة التاسعة ، فالدمير لوتسكي ، تاريخ االقطار العربية الحديث  ، تررمة : بطرس البستاني  -00

 .40، ص  0117دار الفارابي ، بيروت ، 
، ونشأ في سالونيك ، دخل الريش وانضم الى حزب تركيا الفتاة ، وبعد سقوط الدولة 0880ولد عام   -00

 0900العثمانية واحتالل الحمفاء السطنبول اثناء الحرب العالمية االولى قاد الثورة في االناضول ، وفي عام 
، وفي التاسع والعشرين  0900في معركة سقاريا ، وعقد مع الحمفاء معاىدة  لوزان عام  ساحقاً  راً انتصر انتصا

.لممزيد  0908من تشرين االول من العام نفسو اعمن قيام الرميورية التركية واختير اول رئيس ليا ، توفي عام 
 ينظر :

 .4، ص  0968، القاىرة ،  ، دار النيضة العربية 0طاحمد عطية اهلل ، القاموس السياسي ، 
 العقل رزانة غياب عن وتعبر ، التعامل في والعنريية والمغاالة والقومية لموطن التعصب ىو -00

 اسم من الكممة ىذه وراءت ،  ليا التحيز في والتفاني الشخص الييا ينتمي لمرموعة لمتحزب واالستحكام
 ظل ، اال انو نابميون وحروب الفرنسية الثورة حروب عدة في مرات ررح الذي شوفان نيكوالس الفرنسي الرندي
 المصطمح في بحث الشوفينيو ، ابراىيم الدين لممزيد ينظر : عماد نابميون و فرنسا مرد من أرل  يقاتل

 . 0119 ، المقدسة العباسية العتبو االستراتيريو، لمدراسات االسالمي ، المركز الفكريو ومذاىبو وتاريخو
 .50، ص  0990واكراد خصام ام وئام ، دار اليالل ، القاىرة ، درية عوني ، عرب  -04
 .65حسين بديوي ، المصدر السابق ، ص -05
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ة ــــــــــــ( . دراس0950-0907ابتسام سعود عريبي الكوام ، الديوان الممكي واثره في السياسة المصرية ) -06
 .9، ص 0104امعة بغداد ، تاريخية ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة ( ، كمية التربية لمبنات ،  ر

ي ـــــــــــــــــــــــــلممزيد من التفاصيل عن الدخول العثماني لمصر ينظر : فاضل بيات ، البالد العربية ف -07
؛  54، ص 0101الوثائق العثمانية ، المرمد االول ، مركز االبحاث لمتاريخ والفنون والثقافة ، استانبول ، 

 .9، ص 0991نسية وظيور محمد عمي ، مطبعة المعارف ، مصر ، محمد فؤاد شكري ، الحممة الفر 
ر ، دار ــــــــعمي عبد المنعم شعيب ، التدخل االرنبي وازمات الحكم في تاريخ العرب الحديث والمعاص -08

 .49، ص 0115الفارابي ، بيروت ، 
 ( ولد في اراكسيو في رزيرة كورسيكا االيطالية ، درس في فرنسا واخذ يييء 0769-0800)  -09

، واصبح ضابط لممدفعية ، وبعد فشل الحممة الفرنسية عمى مصر عاد الى فرنسا عام  نفسو ليصبح رندياً 
.  0814عام  عمى فرنسا  ، واصبح القنصل االول من بين ثالثة قناصل في البالد ، توج امبراطوراً  0799

لممزيد ينظر : عبد الوىاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، الرزء السادس ، الموسسة العربية لمدراسات والنشر ، 
؛ ناصر االنصاري ، المرمل في تاريخ مصر . النظم السياسية واالدارية ، الطبعة 508بيروت ، د.ت ، ص 

 . 017، ص 0997الثانية ، دار الشروق ، القاىرة ،
حسن افندي الدارندلي ، الحممة الفرنسية عمى مصر في ضوء مخطوط عثماني . مخطوطة عزت  -01

، 0999ضيانامة لمدارندلي ، تررمة : رمال سعيد عبد الغني ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، مصر ، 
 .061ص
،  االردن -رميل بيضون واخرون ، تاريخ العرب الحديث  ، دار االمل لمنشر والتوزيع ، عمان  -00

؛فاضل بيات ، الدولة العثمانية في المرال العربي . دراسة تاريخية في االوضاع االدارية 001، ص  0990
 .404، ص 0117في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

 .95درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص -00
 (0841-0800ة )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــءة رديدة لسياسة محمد عمي باشا التوسعيسميمان بن محمد الغنام ، قرا -00

 .00، ص 0981السعودية ،  -، تيامة 
م ، واىمل الرامع االزىر ابان العيد االيوبي ، اال ان 971انشاه الفاطميون بعد فتحيم مصر عام  -04

م( اذ اعاد الخطبة اليو بعد ان الغاىا 0077-0061اىميتو عادت في عيد السمطان الظاىر بيبرس )
 االيوبيون منو ، واصبح محورًا لمتعميم والتربية في العيد العثماني ، وكان الرامع االزىر اكثر الروامع ازدحاماً 
بالطالب ، ولم تكن ىناك سن محددة لاللتحاق بمدارس المسارد ، انما كان المتبع ان يمتحق الطالب بيا اثناء 

المراىقة ، بعد اتمامو دراستو في الكتاب ، وتقسم مدة الدراسة فيو الى ثالث مراحل ، مرحمة االبتدائية ثم سن 
مرحمة اعمى منيا تدرس فييا الكتب المتوسطة ثم المرحمة النيائية . لممزيد ينظر : كمال حامد مغيث ، مصر 
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،  0997الترارية الحديثة ، القاىرة ، م . المرتمع والتعميم ، المطبعة 0798-0507في العصر العثماني 
 .075-074ص
 .54-50، ص 0101دار الفكر ، عمان ،  نمير طو ياسين ،تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، -05
 .70المصدر نفسو ، ص  -06
ر ، القاىرة ، ـــــاحمد حافظ عوض ، نابوليون بونابارت في مصر ، كممات عربية لمتررمة والنش -07

، محمد عمي باشا بدايات قاسية ومرد عظيم ، دار الرميورية لمصحافة،  ؛ نشأت الدييي061، ص 0100
 .08-07، ص     0119،  مصر
 .97-96درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص  -08
في التاريخ االسالمي والعصرالحديث في  محمد عمي الصويركي الكردي ، معرم اعالم الكرد -09

 . 010، ص 0116كردستان وخارريا  ، السميمانية  ،
بعد توليتو قيادة الحممة  0799غادر نابميون مصر سرًا عائدا الى فرنسا في الثالث والعشرين من اب  -41

 لمرنرال كميبر . 
 .55نمير طو ياسين ، المصدر السابق ، ص

محمد عمي الصويركي الكردي ، الموسوعة الكبرى لمشاىير الكرد عبر التاريخ ، المرمد الثاني ،  -40
 .06لمموسوعات ، بيروت ، د.ت ، صالدار العربية 

،  ص 0984عبد الكريم محمود غرايبة ، تاريخ العرب الحديث ، االىمية لمنشر والتوزيع ، بيروت ،  -40
71. 
وىو من اكبر اروقة الرامع االزىر ، وكان يسكن فيو الطالب الشوام الوافدين الى مصر وكان عدد  -40

 يم من تصدى لالفتاء والتدريس في الرامع نفسو .من ىؤالء الطالب يقيمون في مصر بعد تخرريم ومن
ماىر محمد سعيد درويش ،ىررة الشوام الى مصر خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن 

فمسطين ،   –العشرين ، رسالة مارستير غير منشورة ، كمية الدراسات العميا ، رامعة النراح الوطنية ، نابمس 
 .41، ص0110

 .71لكريم محمود غرايبة ، المصدر السابق ، ص عبد ا -44
( ، منشأة المعارف ، االسكندريـــــــــــــة ، د.ت ، ص 0815-0507رالل يحيى ، مصر الحديثة ) -45

؛عزت حسن افندي الدار ندلي ، المصدر السابق 050-050؛ محمد فؤاد شكري ، المصدر السابق ، ص480
 .014، ص
 .000رم اعالم الكرد ، المصدر السابق ، صمحمد عمي الصويركي الكردي ، مع -46
 . 019احمد عوف ، احوال مصر من عصر لعصر ، العربي لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، د.ت ، ص -47
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احمد زكريا الشمق ، معالم التاريخ المصري الحديث والمعاصر ، دار قطري بن الفراءة لمنشر  -48
 .54،ص0986قطر ،  –والتوزيع ، الدوحة 

 .000ون ، المصدر السابق ، ص رميل بيضون واخر  -49
 .70عبد الكريم محمود غرايبة ، المصدر السابق ، ص -51
يذكر المؤرخ احمد الخميل اّن لقب الخديوي العالقة لو بالمغة العربية ، وليس لو معنى بالمغة التركية  -50

ـي ) الرباني ، ، انما لو معنى واضح ودقيق بالمغة الكردية ، فيو يعني ) المالك ، صاحب المممكة ( او يعنـ
 التقي ، ررل اهلل ( .

 .005احمد الخميل ، المصدر السابق ، ص
 .660محمد عمي الصويركي الكردي ، معرم اعالم الكرد ، المصدر السابق ، ص  -50
 .010درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص -50
 .006احمد الخميل ، المصدر السابق ، ص  -54
11- R.R.Madden , Egypt and Mohammed Ali , London , 1841 , p. 1-2 .                

                                     

 
 .06سميمان بن محمد الغنام ، المصدر السابق ، ص -56
 .79رميل بيضون واخرون ، المصدر السابق ، ص -57
نشأ فييا ، لقب بـ ) السيد( ، ( ، زعيم مصري ، ولد في اسيوط في صعيد مصر ، و 0755-0800) -58

مع غزو الفرنسيين  شعبياً  ، اصبح زعيماً  0790درس في الرامع االزىر ، وتولى نقابة االشراف في عام 
. لممزيد  0811، وابدى شراعة فائقة اثناء قيام ثورة القاىرة الثانية ضد الفرنسيين عام 0798لمصر عام 

 ينظر :
ياسة ، الرزء الرابع ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، د.ت ، عبد الوىاب الكيالي ، موسوعة الس

 .000ص
عمى مصر في عام  اضطر السمطان سميم الثالث الذي ضعفت دولتو الى االعتراف بمحمد عمي والياً  -59

رنسا النشغالو بالثورات واالنتفاضات الخاررية . لممزيد ينظر : احمد بياء عبد الرزاق حسين ، موقف ف 0815
، رسالة مارستير غير منشورة ، كمية التربية ، رامعة تكريت ، 0840-0815من سياسة محمد عمي باشا 

 .40، ص0116
 .008-006احمد الخميل ، المصدر السابق ، ص  -61
 .57احمد زكريا الشمق ، المصدر السابق ، ص  -60
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ر لمقضاء عمى الوىابيين أقام محمد عمي وليمة في قمعة القاىرة احتفااًل بمغادرة الريش المصري مص -60
في نرد ودعا رمعًا غفيرًا من االعيان ومنيم المماليك ، واثناءىا اقتيد المماليك الى ممر عند البوابة الرئيسة 

 ، بعدىا صودرت ممتمكاتيم . وفتمك بيم رميعاً 
زيع ، بيروت ، فيميب حتي واخرون ، تاريخ العرب ، الطبعة الثانية عشر ، دار الكشاف لمنشر والطباعة والتو 

 .018-017؛ عمي عبد المنعم شعيب ، المصدر السابق ، ص 800-800، ص 0117لبنان ، 
، ص  0111اسماعيل احمد ياغي ، تاريخ العالم العربي المعاصر  ، مكتبة العبيكان ، الريــاض ،  -60

009. 
شر والتوزيع ، عمان محمد عبد اهلل عودة وابراىيم ياسين الخطيب ، تاريخ العرب الحديث ، االىمية لمن -64
 .47، ص  0989، 
، 0989نزيو نصيف االيوبي ، الدولة المركزية في مصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  -65
 .48ص
 .041اسماعيل احمد ياغي ، المصدر السابق ، ص  -66
 .75نمير طو ياسين ، المصدر السابق ، ص  -67
، 0971يث ، دار النيضة العربية ، بيروت ، احمد عزت عبد الكريم ، دراسات في تاريخ العرب الحد -68
 .045ص
 .040اسماعيل احمد ياغي ، المصدر السابق ، ص  -69
 .80رميل بيضون واخرون ، المصدر السابق ، ص -71
 .017درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص  -70
 .010محمد عمي الصويركي الكردي ، معرم اعالم الكرد ، المصدر السابق ، ص  -70
، الموظفون في مصر في عصر محمد عمي ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، حممي احمد شمبي  -70

 .90، ص 0989مصر ، 
 .018-017محمد عمي الصويركي الكردي ، الموسوعة الكبرى ، المصدر السابق ، ص -74
 001درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص  -75
، 0100يم والثقافة ، القاىرة ، مي زيادة ، عائشة تيمور . شاعرة الطميعة ، مؤسسة ىنداوي لمتعم -76
 .06ص
محمد عمي الصويركي الكردي ، الموسوعة الكبرى لمشاىير الكرد عبر التاريخ ،المرمد االول ، الدار  -77

 .000العربية لمموسوعات ، بيروت ، د.ت ، ص
 .000-000درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص  -78
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 .005المرمد االول ، المصدر السابق ، صمحمد عمي الصويركي الكردي ، الموسوعة الكبرى ، -79
 .000درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص -81
رمال محمود حرر ، القوى الكبرى والشرق االوسط في القرنين التاسع عشر والعشرين ، دار المعرفة  -80

 .60، ص 0989الرامعية ، االسكندرية ، 
 .800فميب حتي واخرون ، المصدر السابق ، ص -80
،  خان المقيم في دركول سيطرتو عمى منطقة كبيرة تدعى بوتان  من مقره البعيد رنوباً بسط االميربدر  -80

والقريب من رزيرة ابن عمر الواقعة عمى نير درمة فوق الموصل ، وكان عمى اتصال بزعماء الكرد ويحثيم 
ضد بدرخان الذي عمى االنضمام إليو لمشروع في قيام دولة كردية ، وقد ررد السمطان العثماني حممة عسكرية 

 ، ونفي الى رزيرة كريت .   0847خانو ابن اخيو يزدان شير فيزم عام 
؛خميل عمي مراد وعبد الفتاح 44ويميام ايغمتون ، القبائل الكردية ، تررمة : احمد الخميل ، د.ن ،د.م ، د.ت ، 

(، مطبعة 0905-0841)عمي البوتاني ، صفحات من تاريخ الكرد وكوردستان الحديث في الوثائق العثمانية 
 .05-9، ص 0105الحاج ىاشم ، اربيل ، 

حسن ظاظا ، دور الكرد في بناء مصر وبالد الشام ، مركز القاىرة لمدراسات الكردية ، القاىرة ،  -84
 .98، ص0107

-80محمد عمي الصويركي الكردي ، الموسوعة الكبرى ، المرمد االول ،المصــــــــدر السابق ، ص -85
84. 
 .001اخرون ، المصدر السابق ، ص درية عوني و  -86
 .000-000المصدر نفسو ، ص -87
 .0مي زيادة ، المصدر السابق ، ص  -88
 .009درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص  -89
ن الغرف لمطعام والمنام ـــــــــــــــــــــــــم ضم عدداً  وىو مكان واسع في الرامع االزىر خاص بالطمبة االكراد  -91

 اوقاف قديمة تررع الى حوالي ثالثمئة عام .وكان لو  ومكتبة ،
 . 0100كانون االول  8صحيفة الحياة ، القاىرة ، )د.ع(  ،

، 0110محمد شفيق غربال ،الموسوعة العربية الميسرة ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الشعب ، القاىرة ،  -90
 .0140ص
 .679محمد عمي الصويركي الكردي، معرم اعالم الكرد ، المصدر السابق ، ص -90
 .0150محمد شفيق غربال ، المصدر السابق ، ص  -90
 .009-008درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص  -94
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 .98حسن ظاظا ، المصدر السابق ، ص -95
 .0504محمد شفيق غربال ، المصدر السابق ، ص  -96
 .094، ص0975فرانتس تشنر واخرون ، تاريخ العالم العربي ، دار صادر ، بيروت ،  -97
 .0504، المصدر السابق ، صمحمد شفيق غربال  -98
 669محمد عمي الصويركي الكردي، معرم اعالم الكرد ، المصدر السابق ، ص -99

 .047-046درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص -011
 .080محمد عمي الصويركي الكردي، معرم اعالم الكرد ، المصدر السابق ، ص -010
 .077المصدر نفسو ، ص -010
 .050، ص درية عوني واخرون ، المصدر السابق  -010
 .055-054المصدر نفسو ، ص -014
 98حسن ظاظا ، المصدر السابق ، ص  -015
 .410محمد عمي الصويركي الكردي، معرم اعالم الكرد ، المصدر السابق ، ص -016
 .059-057درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص  لممزيد ينظر : -017
 .0100كانون االول 8صحيفة الحياة ، القاىرة ، )د.ع( ،  -018
 .0107اب  5، 04001االوسط ، القاىرة ، العدد صحيفة الشرق  -019
 .95احمد تاج الدين ، المصدر السابق ، ص -001
 .010حسن ظاظا ، المصدر السابق ، ص  -000
 .007محمد سييل طقوش ، المصدر السابق ، ص -000
 .010حسن ظاظا ، المصدر السابق ، ص  -000
 .010د.ت،ص  ارشاك سافراستيان ، الكرد وكردستان ، تررمة : احمد الخميل ، د.ن، د.م ، -004
 .60بمو ج. شيركوه ، المصدر السابق ، ص -005
من اقدم العصور التاريخية حتى االن ، تررمة  محمد امين زكي بك ، خالصة تاريخ الكرد وكردستان -006

 .070، ص0909: محمد عمي عوني ، مطبعة السعادة ، مصر ، 
 .09لسابق ، صمحمد عمي الصويركي الكردي ، الموسوعة الكبرى ،المرمد االول ، المصدر ا -007
 .017استيان ، المصدر السابق ، ص ارشاك سافر -008
 .009موسى مخول ، المصدر السابق ، ص -009
 .007درية عوني واخرون ، المصدر السابق ، ص  -001
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عمي رزيري ، الكرد وكردستان . كردستان سوريا انموذرا ، منشورات االكاديمية الكردية ، اربيل ،  -000
 .004، ص0107
 .0100كانون االول  8القاىرة،) د. ع ( ، صحيفة الحياة ،  -000
 .99حسن ظاظا ، المصدر السابق ، ص  -000
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