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املقدمة
يف  11كانون األول عام  2110جرى يف باريس التوقيع على املعاهدة األنكلو –
فرنسية التى حددت األراضي الواقعة حتت حكم إنتداب الدولتني العظميني يف سوريا
والعراق .وإعتبارا من هذا التاريخ يبدأ إمسيا كردستان الغربية ،وذلك أن احلدود ادجديدة
ضمت جزءا من كردستان إىل سوريا .ويف  1آذار عام  2112وقع وزير خارجية اجمللس
الوطين الرتكي الكبري الرجعي والشوفيين بكري سامي بك مع وزير اخلارجية الفرنسي بريان
وتضمنت اإلتفاقية تصوير احلدود الرتكية – السورية ،والتى مست من حيث جانبها
ادجغرايف أم السياسي – االقتصادي ،كردستان الغربية ،وأصبحت املسألة الكردية وللمرة
األوىل موضوعا مباشرا للمفاوضات الرتكية – الفرنسية ،وحصل الفرنسيون على إمكانية
التغلغل يف املناطق الكردية الواسعة والغنية.
وهكذا ،برزت املسألة الكردية يف سوريا خالل العقود األوىل من القرن العشرين وذلك
يف أعقاب إتفاقية سايكس – بيكو ووضع جزء من كردستان حتت اإلنتداب الفرنسي
وإحلاقة بدولة سوريا وفقا إلتفاقية أنقرة يف  10تشرين األول  2112واليت عرفت
بـمعاهدة فرانكيلني – بويللون ،ووفقا هلذه اإلتفاقية مت فصل غرب كردستان بشكل نهائي
عن مشال كردستان وأحلق بدولة سوريا من خالل دمج قوميتني خمتلفتني إنتماء وثقافة،
وهما :القوميتني العربية والكردية،إضافة إىل املكونات اإلثنية والدينية األخرى ،وحماولة
دمج ادجميع يف كيان موحد مركب بالضد من مصاحلهم القومية واإلجتماعية .ونتيجة هلذه
اإلتفاقيات السرية رمست خارطة املنطقة وفق مصاحل هذه الدول دون مراعاة للتوزع
السكاني ومصاحل شعوب املنطقة ،وفق سيناريو جديد ومبا يتناسب وميزان القوى ادجديدة
على الساحتني الدولية والشرق أوسطية ،وأصبحت كردستان وألسباب جيو -بوليتيكية
مكافأة مثينة لدول التحالف اإلمربيالي وخباصة بني بريطانيا وفرنسا بغية محاية مصاحلها
احليوية يف هذه املنطقة اإلسرتاتيجية التى تشكل قلب الشرقني األوسط واألدنى ،ونالت
فرنسا حصتها على شكل إحلاق قسري مباشر جبزء من كردستان واليت مسيت فيما بعد
بكردستان سوريا ،وهكذا أحلق هذا ادجزء من كردستان بالدولة السورية التى شهدت
16

النور بعد خروج الفرنسيني يف أعقاب احلرب العاملية الثانية .إن إتفاقية سايكس – بيكو
تشكل نهاية للتاريخ الكردي احلديث وبداية لتارخيه املعاصر.
أن سياسة التقسيم الفوقية ،وتكريس احلدود املصطنعة بني أبناء الشعب الكردي،
من طرف اإلدارتني اإلستعماريتني الفرنسية والربيطانية وتركيا الكمالية مبوجب معاهدة
لوزان ،التى أنهت اإلمرباطوية العثمانية مرة وإىل األبد قانونيا ،قد مهدت لظهور كيانات
جديدة على خارطة جيو – سياسية جديدة على أنقاض اإلمرباطورية العثمانية ،متخضت
عنها نظام دولي جديد ،قائم على سياسة اإلنكار حلقوق الشعب الكردي واألقليات
القومية.وجدير باإلشارة إىل أن بريطانيا وفرنسا تتحمالن كامل املسؤولية التارخيية جتاه
الكرد ومآسيه وحتى يومنا هذا .ولكن علينا أن نعلم أيضا ،بأن العامل الكردي وخاصة
غياب املشروع القومي املوحد وتشتت احلركة الكردية ،قد لعب دورا مساهما يف إحلاق
األراضي الكردية بكل من العراق وسوريا.
و قد أصبح غرب كردستان يف مرحلة ما بني احلربني العامليتني مادة للصراع بني كل من
بريطانيا وفرنسا وتركيا وحكومة دمشق ،وإكتسبت األراضي الكردية أهمية إسرتاتيجية
وإزدادت أهميتها إثر إكتشاف النفط والغاز ،وأصبحت املسألة الكردية منذ ذلك الوقت
عامال دائما ومؤثرا يف الوضع السوري واإلقليمي.
واحلقيقة املرة،أن السياسة اإلستعمارية لكل من بريطانيا وفرنسا ،هي اليت مزقت
كردستان املركزية إبان احلرب العاملية األوىل إربا إربا .لقد نقلت معاهدة لوزان املنطقة من
النظام اإلمرباطوري السابق إىل نظام "الدول" املستقلة اخلاضعة لإلنتداب ،وحلماية
مصاحلهم الذاتية ،ضحى ادجميع بالقضية الكردية ،التى حتولت مع مرور الزمن إىل مسألة
مزمنة ومعقدة ،السيما بعد تشكل الدول ادجديدة .وحتويل القضية الكردية من قضية
مركزية كواحدة من كربيات األمم يف الشرق األوسط وغرب آسيا ،إىل مسألة ((أقليات
قومية كبرية)) ،هامشية يف إطار عدة دول حديثة النشؤ ،وأوجدت هلم غطاء قانوني
وشرعي يف منظور القانون الدولي ،ضاربة عرض احلائط كل أخالقيات ومبادئ اإلنسان
وقيمهم ،يف سبيل مصاحلهم الذاتية.
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وقد جذبت املناطق الكردية (الفرنسية) ،آالف األسر والعوائل من إجتياز خط احلديد
ليصبحوا يف مأمن من املالحقات اهلستريية للقوات الرتكية ،وعلى األغلب مل يكن اجتياز
احلدود واإلنتقال من سيطرة نظام إىل آخر حيتاج سوى قطع عشرات األمتار ،فمثال خط
احلديد بني كل من نصيبني وقامشلو ،مبثابة جدار برلني ،الذي فصل مابني برلني الشرقية
وبرلني الغربية ،وكان هذا اإلنتقال يتم ضمن جغرافية كردستان القومية .وكانت هذه هي
حال مئات األسر من األعيان الكرد الذين سيؤدون خالل العقود الالحقة وحتى أواسط
اخلمسينيات دورا كبريا يف التاريخ االجتماعي – السياسي احلديث لسوريا وكردستان
سوريا خالل فرتتي اإلنتداب واإلستقالل معا .ومل تكن أوضاع كرد سوريا االقتصادية منها
واالجتماعية ختتلف عن أوضاع اخوتهم يف األجزاء األخرى من كردستان .فاجملتمع
الكردي ،حتى ذلك احلني ،مل يكن قد أفرز فئة برجوازية قادرة على أن تلعب دورا ملموسا
يف الدفاع عن املصاحل القومية للكرد ،ومن بناء جسر التواصل مع السلطات الفرنسية،
وعدم القدرة على توفري مستلزمات املصاحل املشرتكة ومن خلق أرضية تثري لعاب
الربجوازية القومية الفرنسية ،ومل تكن العشائر الكردية قد شقت بعد ،طريقها إىل
اإلستقرار ،وهي باألساس منقسمة على نفسها بسبب املصاحل الذاتية املتضاربة لكل
عشرية ،وعدم تبلور الوعي القومي لدى البعض منهم.
بطبيعة احلال ،كان إلحلاق جزء من كردستان باإلنتداب الفرنسي يف عملية جراحية
تركيبية ضربة موجعة جدا لوحدة الشعب الكردي جيوبوليتيكيا ،سترتك نتائج وخيمة على
مستقبل املسألة الكردية وملدى طويل .وعندما إنتدبت فرنسا على سورية من عصبة األمم
بعد احلرب العاملية األوىل ،تبنت سياسة تشجيع اهلوية القومية لألقليات بغية إضعاف الغالبية
العربية السنية يف البالد .أقام الفرنسيون يف سوريا ولبنان فور تدخلهم نظام إدارة
إستعمارية مباشر دون أي وسطاء وحماولني ما طبقوه يف ادجزائر أن يطبقوه يف البالد،
وبطبيعة احلال يف املناطق الكردية أيضا.
إن واحدة من أهم مسات تلك املرحلة إنتقال الثقل السياسي والتنويري السيما بعد
إجهاض ثورة عام  2111بقيادة شيخ سعيد إىل غرب كردستان ،متخض عنها والدة حزب
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خويبون يف عام  .2117ويف مرحلة ما بني احلربني ،برز تياران يف ادجزيرة ،تيار محل
مشروع اإلستقالل الذاتي الكردي يف ادجزيرة بدعم من اإلدارة الفرنسية ضم قادة كرد
ومسيحيني وبعض رؤساء عشائرعرب املنطقة ،وتيار موال حلكومة دمشق ،وعرف جببهة
الوطنيني (وهم جبهة من امليول اإلسالمية العروبية ،زائدا بعض العشائر الكردية).
غادر آخر جندي فرنسي أرض سورية  27نيسان  ،2116حيث رفع شكري القوتلي
رئيس ادجمهورية ،على سارية دار احلكومة علم اإلستقالل ،معلنا أنه لن يرتفع فوقها ،بعد
اليوم ،إال علم الوحدة العربية .وهذا كان إيذانا بالسري على النهج العروبي ،دون األخذ
بعني اإلعتبارحقوق الشعب الكردي امللحق بسوريا .عندما خرج الفرنسيون من سوريا ،مل
يرتكوا "ضمانا واحدا لتأمني حقوق الشعب الكردي .ومنها تلك اليت كانت فيها شعوب
ترزح حتت يد اإلستعمار بدون أن ((تتمتع)) حتى »بهوية شعب مستعمر« ،وهذا النوع
من اإلستعمار أسوأ من سابقه ألنه اليعرتف بواقعه ويطلق عليه أمساء أخرى .وصدق
الربوفيسور عصمت شريف وانلي حينما وصف "اإلستعمار الفقري دجاره بأنه أبشع نوع من
اإلستعمار وآفة كردستان ،وهو حقا ألبشع أنواع اإلستعمار وأشدها وقعا وأكثرها أذية
وأقلها رمحة وإنسانية ،وال حد لبطشه إال بالردع.
منذ عام  2110إحتل الصراع الطبقي بني الفالحني ومالكي األرض واحدا من أبرز
الظواهر االجتماعية يف اجملتمع الكردي إزداد وتائر الصراع مع عملية مكننة اجملتمع
الزراعي ،وإرتفاع قيمة األرض تبعا لذلك ،وإنتقال الوعي الطبقي إىل أبناء الريف بتأثري
األيديولوجية الشيوعية التى أخضعت املشاعر األثنوقومية للنضال الطبقي .وكان ذلك
بسبب توطيد النفوذ اإلقطاعي يف املناطق الكردية وبسبب إرتفاع قيمة األرض نشبت
نزاعات بني املالكني واملستثمرين ،وبني رؤساء العشائر وفالحيهم ،ناهيك عن حروب بني
العشائر يف الصراع على التوسع.
تبنت حكومة دمشق بعد اإلستقالل مباشرة سياسة مربجمة جتاه املناطق الكردية ،حيث
شرعت يف تركيز السلطة بيد احلكومة املركزية ،رافقتها خطوات ضرب اخلصوصية
االجتماعية والثقافية والسياسية الكردية ،عرب سلسلة من اإلجراءات واخلطوات ذات
11

املضمون الشوفيين ،والسري يف حماولة تنشيط إقتصاد كردستان لتكون يف خدمة الربجوازية
القومية العربية اليت حلت حمل الربجوازيتني الرتكية ومن ثم الفرنسية ،ويف خدمة ثلة من
الضباط العروبيني ،الذين صعدوا إىل السلطة عن طريق اإلنقالبات العسكرية ،وإنتهجت
احلكومات السورية اليت تعاقبت على دست احلكم سياسة إهمال املناطق الكردية ومل
تشملها باملشاريع التنموية .وهكذا حتولت كردستان عمليا إىل مستعمرة غنية – فقرية ،ففي
الوقت الذي كانت ثالثة أرباع ثروة البالد تأتي من املناطق الكردية ،لكنها كانت األفقر
من حيث اخلدمات واملشاريع اإلمنائية .كان هدف الربجوازية العربية هو فرض السيطرة
الكاملة على أسواق كردستان ،وربطها كليا باألسوق املركزية.
من دمشق إنطلقت فكرة تأسيس الثارتي الدميقراطي الكردستاني (الكردي فيما بعد) يف
سوريا وبالذات من أوصمان صربي ،حيث توفرت عوامل موضوعية وذاتية ،هيأت الشعب
الكردي يف سوريا ليشارك يف عمل قومي مجاعي ،يقوده إىل أهدافه القومية والوطنية.
أن الوحدة املصرية – السورية أججت الشعور القومي العربي اليت بلغت حدا عنصريا
واضحا ،بالضد من التطلعات القومية الكردية وتعرض الناشطني الكرد وأعضاء احلزبني
الثارتي والشيوعي لإلعتقاالت التعسفية واملالحقات وحتريات جهاز املباحث اليومية.
بتاريخ  11آب  2161ويف ظل حكومة رئيس ادجمهورية ناظم القدسي ورئيس
حكومته معروف الدواليبى صدر املرسوم ادجمهوري رقم ( ،)11نشرته ادجريدة الرمسية يف
عددها ( )12تاريخ  2161/1/11والذي تقرر مبوجبه إجراء إحصاء سكاني خاص يف
حمافظة احلسكة ( ادجزيرة ) مشال شرق سوريا حصرا دون غريها من احملافظات السورية،
حبجة عبور العديد من الكرد غري السوريني إىل سوريا من تركيا ،والذي يعد من أخطر
املشاريع العنصرية يكرس لسياسة تطهري اإلتنو  -عرقي .ومت هذا األحصاء يف عهد وزارة
خالد العظم ( 27أيلول  7 – 2161آذار  )2161وهي التى نفذته فوريا ومل يكن قد
مضى على تربعها يف احلكم أكثر من ثالثة اسابيع بإجراء إحصاء عام للسكان يف حمافظة
ادجزيرة يف  1تشرين األول  2161ثم جاء مشروع حممد طلب هالل هذا املشروع الذي
قدمه حممد طلب هالل بتاريخ  2161 /22 /21إىل ادجهات العليا بدمشق رمسيا ،وعرضه
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على املؤمتر القطري األول حلزب البعث املنعقد يف أيلول  ،2161إلدراجه على جدول
أعمال املؤمتر ،بهدف وضع سياسة مربجمة للوقوف ضد احلركة القومية الكردية الصاعدة،
وقد أعتمدت الدراسة كوثيقة أساسية وبرنامج عمل من جانب احلكومات السورية
املتعاقبة على دست احلكم ويؤخذ به ويطبق حرفيا وليومنا هذا .ويف عهد حافظ األسد مت
توطني اآلالف من قبائل بدو الفرات من العوائل العربية جيء بهم من حمافظتى الرقة
وحلب ،ونقلهم مكرهني يف آذار  2171إىل الشريط املتاخم على احلدود العراقية –
الرتكية وإسكانهم يف قرى منوذجية بنيت خصيصا هلم.
يتناول هذا الكتاب تاريخ كردستان سوريا املعاصر ،واإلطار الزمين هلذه الدراسة يبدأ
منذ منذ عام 2126وحتى عام  ،2171وهي يف حقيقة األمر مرحلة طويلة مليئة
باألحداث واملتغريات املستمرة .ويلقي الكاتب الضؤ على الوضع الكردي يف مرحلة ما بني
احلربني العامليتني ،ومنها أحداث عامودا .وحاول املؤلف يف هذا الكتاب تتبع تطور مسار
احلركة السياسية الكردية منذ نشوب اخلالف يف صفوف الثارتي منذ  2160وحتى عام
.2171
تعرضت املسألة الكردية يف سوريا إىل عملية التهميش سواء أكان بشكل ممنهج أو
بدونه ،حيث ركزت معظم األعمال على املناطق الكردية يف تركيا والعراق وبدرجة أقل يف
إيران .إذ أن قسما كبريا من الدراسات والسيما تلك الصادرة يف الشرق األوسط والعامل
العربي غلب عليها الطابع العنصري وإتسمت بالنزعة الشوفينية وبالتشويه الفظ للحقائق
والثوابت التارخيية ووضعت يف إطار خدمة سياسات الدول املقسمة لكردستان وحكوماتها
اليت تنكر أساسا الوجود القومي للكرد .وعليه هناك ثغرات وهفوات كبرية يف الدراسات
التارخيية وخاصة املعاصرة للشعب الكردي .وتعد كتابات عصمت شريف وانلي األوىل
اليت تناولت القضية الكرددية يف سوريا مثل :سوريا "كفاحي" ضد األكراد؛ واملسألة
الكردية من إصدارات دجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان  ،2161وكتاباته عن السياسات
الشوفينية ضد الكرد وتناوله احلزام العربي.
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زاد اإلهتمام بالكرد السوريني إثر إنتهاء حقبة احلرب الباردة واإلهتمام بقضايا حقوق
اإلنسان يف مجيع البلدان ،حيث ابدت هيومن رايتس ووتش بعد عام  2112اإلهتمام
حبقوق الكرد يف سوريا .تشكل إنتفاضة الثاني عشر من آذار (إنتفاضة قامشلو) ،1001
نقطة حتول تارخيي للحركة الكوردية يف جنوب غرب كوردستان ،وبداية مرحلة جديدة يف
النضال القومي الكردي يف هذا ادجزء ،مبا خلفت من آثار ونتائج على الصعيد القومي
والوطنى واإلقليمي والدولي ،حيث أصبحت القضية الكوردية يف سوريا وللمرة األوىل،
منذ السنوات األوىل التى تلت احلرب العاملية الثانية وظهور سوريا كدولة مستقلة على
اخلارطة السياسية ،مادة للتداول بهذا الزخم ،لتحتل شيئا فشيئا حجمها الطبيعي ومكانتها
على الصعيدين الوطنى والدولي حيث خرجت من النطاق السوري لتصبح قضية دولية.
نشر سلسلة من األعمال مثل هاريت مونتغمري ،الكرد يف سوريا،عام  ،1001وكريم
يلدز ،الكرد يف سوريا شعب يف طي النسيان ،1001 ،وغامبيل ،الصحوة الكردية يف
سوريا ، 1001،وديفيد مكدول ،تاريخ األكراد احلديث1001 ،وغوتية  ،1001ولوي
عام  .1006وجوردي تيزل ،الكرد السوريني  ،1001وتقارير دجان الدفاع عن حقوق
اإلنسان ،ومنشورات مجعية الطلبة األكراد يف أوربا وغريها.
ومن الضروري التنويه بالدراسات األكادميية السوفياتية وخاصة من معهد اإلستشراق
مبوسكو وخصوصا كتابات الزاريف وغريه ،التى ساهمت بشكل كبري مؤثر ال يقدر بثمن
يف تثبيت احلقائق التارخيية وتعرية اإلجتاهات الالعلمية والبعيدة عن املنطق التارخيي من
خالل إبراز الدور التارخيي للشعب الكردي وحتديد حدوده ادجغرافية ،كأحد أقدم شعوب
الشرقني األوسط واألدنى يف غرب آسيا .ناهيك عن الدراسات األكادميية وأطاريح
الدكتوراه التى نوقشت يف القسم الكردي مبعهد اإلستشراق التابع ألكادميية العلوم
السوفياتية بإشراف كل من الزاريف وحسرتيان ،ومنها إطروحة د.جرجيس حسن (الكرد
يف سوريا يف فرتة مابني احلربني) وإطروحة د.بشري صربي (األحزاب الكردية يف سوريا)،
وإطروحة د.إمساعيل حصاف (املسألة الكردية يف العالقات الدولية يف فرتة مابعد احلرب
العاملية الثانية) وغريها من الدراسات التى تناولت املسألة الكردية يف سورية.
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إعتمدنا على مصادر ومراجع خمتلفة ،منها الوثائق الفرنسية ووثائق احلركة الكردية
ومنشوراتها ومذكرات بعض الساسة الكرد والتى حتظى بأهمية كبرية كمصادر اساسية
تتناول الفرتة املعنية ،إضافة إىل الكتب العربية واألجنبية وبعض األحباث األكادميية ،ناهيك
عن املقابالت مع بعض قادة احلركة الكردية يف سوريا والدوريات واملواقع اإللكرتونية.
أن هذا العمل األكادميي املتواضع عن الكرد يف سوريا يف التاريخ املعاصر يتسم بأهمية
علمية وتارخيية – سياسية ،ويشكل رافدا مهما وإسهاما يف إثراء املكتبة الكردية عموما
ويف هذا ادجزء خصوصا ،ويهدف إىل ملء جزء من الفراغ املوجود يف تاريخ الكرد يف
سوريا وتناول قضاياه التارخيية واالجتماعية والسياسية.وهو الخيلو كغريه من األعمال من
نواقص وهفوات ،وكلي أمل أن أكون قد وفقت ولو جزئيا فيما آليت إليه خدمة لشعبـي
وقضيته العادلة.
وقد رأينا ضرورة تقسيم الدراسة إىل ثالثة أجزاء .
يتناول ادجزء األول(تاريخ كردستان سوريا املعاصر  )2116 - 2126من هذه
الدراسة واليت تعترب مرحلة مهمة من تاريخ كردستان – سوريا ،بدءا من تقسيم كردستان
املركزية وتطور األحداث يف مرحلة مابني احلربني العامليتني وصوال إىل خروج الفرنسيني من
سوريا يف عام  .2116وفيها نلقي الضؤ على صراع القوى وسياسة حكومة اإلنتداب جتاه
القضية الكردية ،مبينا مشروع اإلستقالل الكردي يف ادجزيرة ،كما وقفنا عند حركة
املريدين يف جبل الكرد (عفرين) ،وقمنا بعرض أحداث عامودا عام  2117واملوقف
الرتكي منها ،والسياسة الفرنسية الزراعية .وكذلك حتدثنا عن بدايات النشاط القومي يف
هذا ادجزء وظهور خويبون ،ناهيك عن الرتكيبة السكانية وتوزعها ،والصراع القبلي
الكردي –العربي ،واملسألة الكردية عشية احلرب العاملية الثانية وخالهلا ،وغريها من
القضايا اليت مست املسألة الكردية يف تلك املرحلة.
املؤلف
أربيل يف 1091/1/91
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الفصل األول
احلرب العاملية األوىل وتقسيم كردستان املركزية (العثمانية)
إتفاقية سايكس – بيكو أيار : 9191
عندما نشبت احلرب العاملية األوىل سنة  ،2121كان من حق الكرد أن حيلم بدولتهم
القومية ،خاصة وأن عالمات تفكك الدولة العثمانية ،كانت واضحة املعامل ،األمر الذي
كان يثري لعاب شعوب اإلمرباطورية ومنهم الكرد ،أمال يف التحرر وبناء كيانات خاصة
بهم .لكن الشعب الكردي مل يكن يف مركز القرار ،وبالتالي وجدوا أنفسهم وقد جرفتهم
أحداث احلرب ،لدرجة أصبحوا وقودا هلا على ادجبهتني القوقازية ويف غرب آسيا ،ووقف
الكرد إىل جانب تركيا اليت إستخدمتهم كرأس حراب ،مما أحلقت

تلك احلرب

اإلستعمارية ضررا فادحا وخسائر جسام بالشعب الكردي ،واليت إنتهت بتقسيم كردستان
العثمانية وفقا إلتفاقية سايكس – بيكو السرية .وهكذا ذهبت طموح الشعب الكردي
أدراج الرياح ،ألن من أعطاهم األمل من األوروبيني يف حتريرهم من النري الرتكي ،هم
أنفسهم قد شاركوا مباشرة يف تقسيم كردستان ،حسب ماأمليت عليهم مصاحلهم القومية
العليا ،ضاربني بذلك عرض احلائط كل املبادئ الدميقراطية واإلنسانية السامية ،وعليه على
الكرد أن يدركوا جيدا أن بريطانيا وفرنسا تتحمالن كامل املسؤولية التارخيية جتاه قضيتهم
ومآسيه.
وما أن وضعت احلرب العاملية األوىل أوزارها حتى عمت خمتلف املناطق الكردية حركة
سياسية – ثقافية قومية واسعة ،حيث برزت للوجود مرة أخرى مجيع األحزاب واملنظمات
اليت إختفت عن املسرح السياسي يف سنوات احلرب ،وظهرت منظمات أخرى جديدة
وصحف عديدة دأبت على نشر الوعي القومي بني خمتلف فئات الشعب الكردي التواق
للحرية ،لكن علينا أن نعلم أيضا ،بأن العامل الكردي وخاصة غياب املشروع القومي
املوحد وتشتت احلركة الكردية ،قد لعب دورا مساهما يف إحلاق األراضي الكردية بكل
من العراق وسوريا.
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جاءت إتفاقية سايكس – بيكو لعام (2126مسيت نسبة إىل إمسي واضعيها كل من
الربيطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو) ،إثر صراعات مريرة بني الدول الكربى
وأحداث جيو -بوليتيكية وعسكرية يف املنطقة واليت إنتهت بإبرام هذه اإلتفاقية بني روسيا
القيصرية وبريطانيا وفرنسا يف منتصف سنوات احلرب العاملية األوىل من دون إنتظار نهايتها
بعد أن تأكد احللفاء على أن " الرجل املريض " ليس له شفاء  ،لذلك سعت إىل تقسيم
إرثها بالسرعة املمكنة .وقد أحست روسيا بأهمية مضايق البوسفور والدردنيل منذ أن
بلغت حدودها البحر األسود يف عهد بطرس األكرب ( ،) 2711 - 2671كانت روسيا
تسعى الوصول إىل املياه الدافئة والسيطرة على البحر األسود املدخل األساس للوصول إىل
البحر املتوسط عرب البوسفور والدردنيل .وكانت الدبلوماسية األوربية تعمل ليل نهار إبعاد
روسيا عن هذا احللم ،األمر الذي أطال عمر "الرجل املريض" خوفا على من سيملئ مكان
الدولة العثمانية ،إضافة إىل أن روسيا طالبت بالقسطنطينية واملضايق كونها حامية املسيحية
يف الشرق .وقد تولد هذا احللم الروسي إثر زواج األمري األكرب لعموم روسيا إيظان الثالث
يف عام  2171م من األمرية صوفيا باليولوك آخر أمريات اإلمرباطورية البيزنطية اليت
سقطت يف  11أيار 2111ميالدية ،وكانت الفكرة السائدة آنذاك أن موسكو هي روما
الثالثة كمركز للمسيحية األوربية ( بعد سقوط روما األصلية "الرومانية " ثم روما الثانية،
أي القسطنطينية "البيزنطية") و لن تكون هناك روما رابعة أبداً… وكانت سياسة بريطانيا
تتمحور حول عملية احلفاظ على التوازن الدولي واإلقليمي يف محاية مستعمرتها اهلندية عرب
اخلليج الفارسي  ،وأدركت بريطانيا يف سنوات احلرب العاملية األوىل أن حتقيق هذا اهلدف
مير عرب السيطرة على كردستان ادجنوبية وبغداد والبصرة ،وشكلت كردستان حمورا أساسيا
للصراع بني روسيا جارة كردستان وبني الدول األوربية اليت سعت إىل محاية مصاحلها
التارخيية يف هذه املنطقة اإلسرتاتيجية اليت تشكل قلب الشرقني األوسط واألدنى.
لقد وافقت إنكلرتا يف  2121على السماح لروسيا احلصول على القسطنطينية وأرمينيا
الرتكية ألن روسيا كانت قد وافقت بدورها أن ال تنزل اىل اخلليج االفارسي و ال اىل
مناطق أبعد من أرمينيا الرتكية ،أي اىل العامل العربي .فقد كانت روسيا قد وعدت يف
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مذكرتها يف  1آذار  ،2121و يف مقابل أن حتصل على القسطنطينية و مضائق البوسفور و
الدردنيل ( ، )1من احللفاء ،أن يكون بإمكان الدولتني احلليفتني ،إنكلرتا و فرنسا ،أن تطمئنّا
بأنهما ستلقيان من احلكومة القيصرية املعاملة نفسها لتحقيق أهدافهما املستقبلية يف املناطق
املختلفة من اإلمرباطورية العثمانية أو يف أماكن إخرى.
كانت ايران تأتي يف املرتبة األوىل من هذه "املناطق املختلفة" و "األماكن األخرى" .إذ
وقعَت كل من إنكلرتا و روسيا
بعد صراعاتٍ طويلة حوهلا (و كذلك أفغانستان و التيبت) َّ
ّسمَت ايران اىل
على املعاهدة اإلنكليزية  -الروسية يف  .2107و مبوجب تلك املعاهدة ق ِّ
ثالثة أنطقة ،النطاق الشمالي الواقع حتت النفوذ الروسي (على مساحة  710ألف
كيلومرت مربع) و النطاق ادجنوبي الواقع حتت النفوذ اإلنكليزي (على مساحة  111ألف
كيلو مرت مربع) و النطاق األوسط أو احملايد (على مساحة  110ألف كيلو مرت مربع).
بعد أن وافقت كل من إنكلرتا و فرنسا مبذكرتيهما اىل روسيا يف آذار  2121على
التنازل عن القسطنطينية و املضائق اىل األخرية ،و وافقتا أيضاً أن تُعطى احللول النهائية
حول ما ستناالن هما (يف املناطق املختلفة من اإلمرباطورية العثمانية أو يف أماكن
أخرى) ...فقط يف نهاية احلرب و يف أثناء معاهدة السالم اليت جيب أن تُدْرَسَ جمتمعة وُتوَقَّعَ
يف الوقت نفسه من قِبَلِ احللفاء الثالثة .و لكن أنكلرتا من دون أن تنتظر نهاية احلرب ،و
من غري احللفاء الثالثة جمتمعني ،و لوحدها فقط ،و كأمنا دُ ِرسِت مطالبها من قبل احللفاء،
تقدَّمَت منفردة من روسيا و حاولت أن حتصل عليه سلفاً ما كانت ستحصل عليها من
ايران يف الغد...فأكدت احلكومة الروسية و على لسان وزير خارجيتها س .سازونوف يف
 10آذار  2121إ ىل لندن على موافقة احلكومة القيصرية على إحلاق النطاق احملايد
اإليراني اىل النطاق اإلنكليزي القائم ،وبدورها فعلت فرنسا الشيء نفسه.
ففي  26آذار  2121تقدمت فرنسا منفردة من روسيا طالبة منها موافقتها على اعتبار

 - 1حول املوضوع إنظر :فاهان نافاسارتيان،املضائق:البوسفور والدردنيل،باريس. 2117،
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مناطق كيليكيا و سورية مع فلسطني ممتلكات فرنسية يف نهاية احلرب بعد أن ضمنت
موافقتها على التنازل عن القسطنطينية و املضائق الرتكية اىل روسيا.
لقد جرت كل هذه األمور بسرعة و من دون إضاعة وقت و أدّت اىل والدة إتفاقية
سايكس -بيكو مباشرة من الرحم السياسي ملذكرات آذار  2121بني احللفاء و تعرَّضت
تركيا اآلسيوية اىل تقسيم جوهري حتى قبل إنتهاء احلرب.
يف الواقع كان على هذه اإلتفاقية أن تولد عند إنتهاء احلرب بالنصر لصاحل احللفاء،
َكرَة نوعاً ما يف ربيع  .2126ففي تلك األثناء إستسلم ادجيش
ولكن والدتها كانت مُب ِّ
اإلنكليزي بقيادة ادجنرال شارلز تاونزند يف معركة (كوت العمارة) يف العراق اىل قائد
ادجيش العثماني بينما كانت ادجيوش الروسية املنتصرة تتقدم حنو بالد ما بني النهرين بعد أن
نزلت من سفوح بيتليس و موش متوجهة اىل املوصل و بغداد و داحرة أمامها ادجيوش
الرتكية.
لقد عجَّلَ احللفاء من التوقيع على اإلتفاقية اخلاصة بتقسيم تركيا خلوفهم من قيام ادجيش
القفقازي باحتالل املوصل و بغداد و املناطق الواقعة على اخلليج الفارسي وتثبيت أقدامه
هناك حيث مصاحل إنكلرتا و فرنسا .فبعد أن إتفقت كل من إنكلرتا و فرنسا مسبقاً على
هذه املسألة احليوية ،قدّمتا مشروع التقسيم يف  1آذار  .2126و بعد مقايضاتٍ و
تصحيحاتٍ معيّنة مت التوقيع على اإلتفاقية رمسياً بني روسيا و فرنسا يف  16نيسان (مبوافقة
إنكلرتا) وبني إنكلرتا وفرنسا يف  1و 26أيار (مبوافقة روسيا (.
ويف إطار تقسيم ممتلكات اإلمرباطورية العثمانية ،كانت بريطانيا ستحصل مبوجب هذه
اإلتفاقية على بالد ما بني النهرين مع بغداد (و لكن دون املوصل) ،و أعترب ادجزء األكرب
من ادجزيرة ا لعربية منطقة نفوذٍ إنكليزية ،مع تدويل فلسطني و حصول إنكلرتا على موانئ
حيفا وعكا.
وأما حصة فرنسا فكانت سوريا مع كيليكيا و ادجزء األكرب من كردستان و حتى قسماً
من األناضول الشرقية .و كمنطقة نفوذ حصلت فرنسا على املنطقة الواقعة من جند حنو
الشمال وكذلك منطقة املوصل (مع األراضي الغنية بالنفط).
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وأما روسيا ،فبعد إكمال مسألة القسطنطينية و املضائق اليت حصلت عليهما بإتفاقية
خاصة ،فقد حصلت على مناطق طرابزون ،أرضروم ،بايزيد ،وان و بيتليس (مع
ضواحيها) ،جزء من كردستان و شريط من األرض ميتدُّ على ساحل البحر األسود من
طرابزون اىل الغرب مع بقاء اإلمتيازات الفرنسية يف سكة احلديد املوجودة يف األراضي اليت
أصبحت من حصة روسيا .وهكذا بقيت روسيا بعيدة عن منطقة اخلليج الفارسي و احمليط
ضمَنَتْ مبتغاها يف إمتالك القسطنطينية و املضائق....
اهلندي بعد أن َ
كانت سياسة روسيا القيصرية مع الكرد أثناء احلرب ،تهدف إىل إستغالل األكراد يف
حربها مع األتراك يف جبهات القتال يف القفقاس وتوطيد أقدامها يف كردستان ادجنوبية،
ومتكن الروس يف بداية نيسان  2126وضع يدهم على أحد املراكز اهلامة يف كردستان
ادجنوبية – أي مدينة رواندوز اإلسرتاتيجية.وقام الروس يف هذه املدينة بقتل مايقارب من

مخسة آالف ( )1000من الرجال والنساء واألطفال(.)1

شاركت إيطاليا مع الثالثة يف هذا التقسيم بعد عدة أشهر ،أي بعد أن أعلنت احلرب
على أملانيا يف آب  ،2126و حصلت ايطاليا مبوجب اإلتفاقية على مناطق آتاليا ،قونية،
آيدن و إزمري .ففي إتفاقية سان جان دي موريني مت خلق نطاق أخضر (آنطاليا و إزمري
إليطاليا ،ثم َوعَدَت إنكلرتا و فرنسا اليونانيني بإزمري  ...و بعدها رمى مصطفى كمال
اليونانيني يف إزمري يف البحر مبساعدة احللفاء أنفسهم...
ويف تعليقه على إتفاقية سايكس – بيكو ،يقول ديفيد مكدول":إن أي شخص ميلك فهما
أوليا للجغرافية االقتصادية سوف يرى ادجنون يف خطوط تقسيم سايكس – بيكو بإعتبار
أنها سددت ضربة قوية للطرق التجارية واملناطق النائية املنتجة للحبوب"( .)2وعند مساعه

عن هذه اإلتفاقية ألول مرة هتف الرئيس األمريكي وودرو ويلسون قائالً" :يرتاءى لي
1

 -د .إمساعيل حممد حصاف ،كوردستان واملسألة الكوردية ،مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر،

أربيل ،1001،ص.101
2

 -ديفيد مكدول ،تاريخ األكراد احلديث ،ترمجة :راج آل حممد ،دار الفارابي ،بريوت – لبنان،

 ،1001ص .211
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كأمنا احلديث يدور عن شركة جديدة لبيع الشاي ،سايكس -بيكو" ،إذ وضعت دول
احللفاء اإلمربيالية خطة قذرة لتقسيم إستعماري لكردستان باسرها وإستعبادها .وسارع
ويلسون الذي ساوره القلق بنشر مبادئه األربعة عشر خبصوص السالم العاملي ،حيث
أكدت النقطة الثانية عشرة على »ضمان السيادة التامة لألجزاء الرتكية من اإلمرباطورية
العثمانية مع ضمان احلياة للقوميات اليت تنضوي حاليا حتت احلكم العثماني وإعطاؤها
الفرصة كاملة من أجل حق تقرير املصري« .لكن بريطانيا كانت الدولة الوحيدة القادرة
آنذاك على رسم خارطة كردستان بالشكل اليت تريده ،إذ إحتلت قواتها سورية وبالد
الرافدين ومشالي كردستان ومنطقة املضيق حول إستانبول ،كما كان هنالك ضباط
بريطانيون يف غرب إيران ،هلذا كان من السهل على القادة يف لندن أن يشعروا بالشجاعة
عندما يتعلق األمر بإعادة رسم اخلرائط .وحتى قبل أن تهدأ البنادق كان أرنولد توينيب
 Arnold Toynbeeيف وزارة اخلارجية يقرتح على السري مارك سايكس":إذا كان
البد من إستقالل بالد الرافدين حتت حكومة عربية ومساعدة إدارية بريطانية ،فإن النتيجة
الطبيعية جيب أن تكون كردستان متمتعة باحلكم الذاتي ،وعالوة على ذلك تكون مدعومة
من حكومة جاللة امللك ة لتقوم باملهمة نفسها جتاه بالد الرافدين اليت تقوم بها احلدود
الشمالية الغربية جتاه اهلند .وقد إقرتح ذلك مؤخرا شريف باشا الذي قال" :إن كردستان
من هذا النوع سوف تشمل ليس فقط املنطقة الواقعة جنوب الزاب الصغري بل أيضا
مقاطعات رواندوز وهكاري وبوطان يف أعلى اخلط الذي ميكن رمسه حيثما كان للحدود

األرمنية .)1(".....ومن ناحية ثانية ،طالب البيان األنكلو – فرنسي يف سورية وبالد
الرافدين بإقامة حكومات وإدارات قومية تستمد سلطتها من املمارسات احلرة حلق املبادرة

واإلختيار للسكان األصليني(.)2

 FO - 1رقم  ،2107/172توينيب إىل سايكس ،مذكرة  11تشرين األول  ،2121يف :ديفيد مكدول
املصدر السابق ،ص .217
 - 2لإلطالع على النص الكامل ،راجع :جورج انطونيوس ،يقظة العرب ،لندن ،2121 ،ملحق .E
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يف  11تشرين األول  2127إستوىل البالشفة على السلطة يف روسيا ،و يف  17منه
إنتخب مؤمتر السوفييت الثاني لعموم روسيا جملس املفوَّضني الشعبيني فقرر املؤمتر يف
جلسته األوىل نشر مجيع املعاهدات السرية للدول اإلستعمارية كافة والكشف عن تفاصيل
إتفاقية سايكس – بيكو(أيار  )2126اليت إقرتحت سلب معظم شرقي األناضول
(كردستان) من السيطرة الرتكية .وبدأتِ احلكومة ادجديدة العمل بسرعة يف هذا اجملال ،و
شرَت ْيف سبعة أجزاء
مل متضِ ستة أسابيع على هذا القرار حتى كانت الوثائق السرية قد ُن ِ
شرَت يف هذا السياق أيضاً
حتوي على أكثر من مائة معاهدة و إتفاقية وحلف وغريها .و ُن ِ
املعاهدات السرية كافة املتعلقة بتقسيم تركيا...
شرَ الكرملني هذه املعاهدات األخرية مع إضافاتٍ خمتلفة عليها يف كتابٍ
يف عام َ 2111ن َ
ضخمٍ و مثني حتت إسم "الدول األوروبية و تركيا يف أثناء احلرب العاملية األوىل .تقسيم
املؤلفُ أيضاً خريطة
تركيا اآلسيوية مع الوثائق السرية لوزارة اخلارجية السابقة" .و قد ضمَّ َّ
نادرة تتناول تقسيم تركيا رمسها السري مارك سايكس ،وزير خارجية إنكلرتا آنذاك ،و
جورج بيكو ،نظريه الفرنسي .مل تؤخذ اخلريطة األصلية من دواوين وزارة اخلارجية
الروسية و لكن مت تصوير اخلريطة امللحقة بالكتاب من جديد من األُمنوذج املوجود يف
أوراق السفارة الفرنسية يف بيرتوغراد ،وهي تتناول صيف  2127عندما كانت الدول
الكربى تفاوض ايطاليا حول تقسيم ممتلكات تركية اآلسيوية ثانية...و الغريب يف األمر أن
ُددَت على النسخة األصلية من اخلريطة ،أما
األنطقة الفرنسية واإلنكليزية واإليطالية فقط ح ِّ
النطاق الروسي ...فلم يُحَدَّد عليها .ومت التأكيد على اتفاقية سايكس -بيكو جمدداً يف
مؤمتر سان رميو عام  .2110بعدها ،أقر جملس عصبة األمم وثائق االنتداب على املناطق
املعنية يف  11حزيران  .2111إلرضاء كمال أتاتورك واستكماالً ملخطط تقسيم غرب
آسيا ،عقدت يف عام  2111اتفاقية جديدة عرفت باسم معاهدة لوزان لتعديل احلدود
اليت أقرت يف معاهدة سيفر عام  2110مت مبوجب معاهدة لوزان التنازل بنود سيفر
وترسيخ عملية تقسيم كردستان العثمانية بني بريطانيا وفرنسا وتركيا الكمالية  .والشك
أن عودة أمريكا إىل سياسة العزلة طبقا ملبادئ مونرو ( )2111ترك مصري كردستان بيد
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كل من فرنسا وبريطانيا اللتان كانتا تشاطرا الرأي يف ضرورة ملئ الفراغ يف مشال سوريا
والعراق اليت بدا أن الكماليني مصممون على ملئها.
ولقد أراد خمططوا السياسة اإلنكلو – الفرنسية ،ملء الفراغ الذي سببه اإلنسحاب
الروسي من خالل منح مناطق القوزاق والقوقاز وأرمينيا وجورجيا وكردستان إىل بريطانيا

كمناطق نفوذ( .)1ونتيجة هلذه اإلتفاقيات السرية رمست خارطة املنطقة وفق مصاحل هذه
الدول دون مراعاة للتوزع السكاني ومصاحل شعوب املنطقة ،وفق سيناريو جديد ومبا
يتناسب وميز ان القوى ادجديد على الساحتني الدولية والشرق أوسطية ،وأصبحت
كردستان وألسباب جيو -بوليتيكية مكافأة مثينة لدول التحالف اإلمربيالي وخباصة بني
بريطانيا وفرنسا ،ونالت األخرية حصتها على شكل إحلاق قسري مباشرجزءا من كردستان
الغربية واليت مسيت فيما بعد بكردستان سوريا ،هكذا أحلق هذا ادجزء من كردستان بالدولة
السورية اليت شهدت النور بعد خروج الفرنسيني يف أعقاب احلرب العاملية الثانية .إن
إتفاقية سايكس – بيكو تشكل نهاية للتاريخ الكردي احلديث وبداية لتارخيه املعاصر.

لينني وثورة أكتوبر اإلشرتاكية العظمى والكرد:
دشنت ثورة أكتوبر االشرتاكية العظمى مرحلة جديدة يف تاريخ حركات التحرر
القومية ،ودفعت بشعوب الشرق للنضال ضد احملتلني األجانب ،يف سبيل حتررها القومي
والجتماعي .وقد فضحت الدولة السوفياتية إتفاقية سايكس – بيكو واملخططات
اإلستعمارية يف املنطقة .وبدا ذلك يف مرسوم السالم الذي أختذ يف املؤمتر الثاني للسوفيتات
املنعقد يف  8تشرين الثاني عام  ،9191وكذلك يف ندائه إىل شعوب الشرق.

 - 1ديفيد مكدول،املرجع السابق ،ص .211
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ففي مرسوم السالم مت التأكيد على" :أن احلكومة تفهم اإلحلاق ،أو إحتالل أراضي
الغري وفق الوعي احلقوقي الدميقراطي عموما والطبقة العاملة بوجه خاص ،هو أن كل ضم
لشعب صغري أوضعيف إىل دولة كبرية أو قوية ،دون رغبة هذا الشعب التامة وموافقته
املعربة الطواعية الواضحة ،وبغض النظر عن متى مت هذا الضم القسري ،وبغض النظر أيضا
عن مقدار تطور األمة املنضمة قسرا أو ختلفها ،أو احملتفظة بها قسرا ضمن حدود الدولة
املعنية"(.)1

بعد إنتصار ثورة أكتوبر اإلشرتاكية العظمى بقيادة فالدميري إيليتش لينني سنة ،9191
عقدت احلكومة السوفياتية هدنة مع تركيا يف اخلامس من كانون األول سنة  ،9191ومن
ثم معاهدة بريست – ليتوظسك يف الثالث من آذار سنة  9198واليت نصت على أن
تسحب روسيا قواتها من تركيا إىل الطرف الروسي من خط احلدود القائم بني الدولتني
قبل إندالع احلرب العاملية األوىل

(.)2

جرى التوقيع على صلح مودروس يف أواخر تشرين األول عام  9198والذي كان يعين
إستسالم اإلمرباطورية العثمانية ومن ثم أملانيا بعد  91يوما ،وهكذا إنتقلت كردستان إىل
مرحلة تارخيية جديدة .وقد أدى إنسحاب القوات الروسية يف أعقاب أحداث أكتوبر من
جبهات القتال ومن كردستان وعودة الواليات املتحدة األمريكية إىل سياسة العزلة إىل تغيري
جذري للوضع السياسي برمته يف املنطقة ،األمر الذي ترك اجملال مفتوحا أمام القوات
الرتكية واألنكلو – فرنسية التالعب مبصري احلركة الكردية وإستغالهلا طبقا ملصاحلهم.

1

 -لينني» ،مرسوم السالم  16تشرين األول ( 1تشرين الثاني)« ،ادجزء  ،11ص  ،21يف :جليلي

جليل وآخرون ،احلركة الكردية يف العصر احلديث ،ترمجة :د.عبدي حاجي ،مؤسسة موكرياني للبحوث
والنشر ،ط ،1أربيل ،1021 ،ص .211
- Hurewitz. Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. 2,
1914/1956, p. 31.
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وإذا كانت الثورة الروسية قد رفعت شعار تقرير املصري للشعوب املقهورة ،ودفعت
حبركات التحرر حنو اإلستقالل القومي ،حيث كتب لينني أن حرية األمم يف تقرير مصريها
الميكن أن يكون هلا يف برنامج املاركسيني من الوجهة التارخيية االقتصادية سوى معنى
واحد هو تقرير املصري السياسي ،أي اإلستقالل كدولة ،أي إنشاء دولة قومية ،فإن ثورة
أكتوبر يف عام  9191ويف السنوات الالحقة قد تركت تأثريا متناقضا على احلركة القومية
الكردية ،فهي من جهة ،أوجدت وضعا ثوريا يف كردستان ووعيا قوميا بني قادتها ،ومن
جهة أخرى ،ساهمت يف وأد الطموح الكردي ويف ضرب حركته القومية التحررية .فقد
حتولت روسيا يف أعقاب ثورة أكتوبر عام 9191من عدو رهيب لرتكيا تطالب
بالقسطنطينية واملضائق (حسب إتفاقية عام  )9191إىل حليفة هلا ،ألن تركيا ادجديدة
وروسيا السوفياتية واجهتا عدوا مشرتكا هو دول احللفاء الكربى .وهذا ماحدث بعد
إنتصار احلركة (الكمالية) القومية يف تركيا يف أوائل العشرينات ،ويف هذه الظروف
أصبحت آمال الكرد يف تركيا ،املعقودة على دعم روسي فعلي يف نضاهلم املعادي لألتراك،
آماال وهمية ،وبالتالي ظهرت عقبات كأداء على طريق حل املسألة الكردية يف وضع مابعد
احلرب(.)1

ومما يؤسف حقا ،أن البالشفة جتاهلت القضية الكردية ،ومل تدرجها يف إطار الدائرة اخلاصة
مببادئها املعلنة ،كحركة حترر وطين ضمن شعوب املستعمرات ضد املستعبدين األجانب،
وهكذا تنصلت حكومة لينني عن إلتزاماتها األممية جتاه املسالة الكردية كواحدة من أهم
املستعمرات الكالسيكية يف غرب آسيا ،منطلقة بذلك من محاية أمنها القومي املهدد
ومصاحلها القومية العليا على حساب مبادئها .ففي مرسوم السالم الذي تبناه املؤمتر الثاني
جملالس السوفيتات بتاريخ  9191 /99/8ونداء "إىل مجيع الشغيلة املسلمني يف روسيا
والشرق" يف الثالث من كانون األول عام  ،9191مت اإلعالن رمسيا عن مبادئ السياسة
اخلارجية للدولة السوفياتية ،حول التضامن األخوي مع شعوب الشرق املضطهدة يف نضاهلا
1

 م .س.الزاريف وآخرون ،تاريخ كوردستان ،ترمجة:د.عبدي حاجي ،أربيل ،1006 ،ص .21111

من أجل التحرر اإلجتماعي والقومي .كما وإختذ املؤمتر السابع لسوظيتات عموم روسيا
قرار خاص حول األمم املضطهدة ،عرب فيه عن تعاطفه الكبري جتاه حركات التحرر لشعوب
الشرق ،مبديا إستعداده لتقديم الدعم هلم معنويا وماديا( .)1إنطلقت القيادة السوفياتية يف

أغلب األحيان من مصاحلها اآليديو – إسرتاتيجية ،السيما وأن الدولة االشرتاكية الوليدة،
كانت تعاني من مشاكل داخلية وضغوطات خارجية ،لكن التاريخ ال يربر األخطاء
اإلسرتاتيجية .ففي خطاب ألقاه يف املؤمتر العاشر للحزب الشيوعي السوفياتي يف آذار سنة
 ،9119يقول ستالني ":التوجد يف مبادئ احلزب الشيوعي كلمة واحدة حول احلق
القومي بتقرير املصري ،غري إننا نعترب هذا الشعار يف الوقت احلاضر ،أي يف الوقت الذي
تلتهب فيه حركات التحرر القومي يف املستعمرات ،شعار الثورة ،وما دمنا نهتم مبستقبل
األقطار العربية واهلندية وبالد ما بني النهرين ،فإن شعار حق الشعوب باإلنتفاضة على
احلكومات القائمة ،هو شعار الثورة ( ،)2إذا كان نقل هذا النص دقيقا ،فهو مناقض
حبذافريه للمبادئ املاركسية – اللينينية.
ومن ثم إقدام القيادة البلشفية ،درءا للمخاطر على حدودها مع تركيا ،على توقيع
إتفاقية حتالف مع الكماليني يف  91آذار  ،9119تنازل مبوجبها السوفيات عن مدينيت
باطوم وقارص لصاحل تركيا ،وإنسحبت قواتها من مجيع املناطق الرتكية اليت إحتلتها ،وقد
مجعت احلاجة ما بني الطرفني الكمالي والبلشفي ملواجهة احللفاء الغربيني ،واللذين مل يكن
لديهم أصدقاء بعد .ومل متض عدة شهور أخرى ،حتى أحرز كمال أتاتورك يف الشمال
جناحا يف توسيع دائرة احللفاء ،حيث وقع الكماليون معاهدات مع كل من روسيا وأرمينيا
وجورجيا وأذربيجان (مجهوريات ماوراء القوقاز) يف  91تشرين األول  ،9119ثبتت
املكاسب اليت حققها الكماليون عسكريا .مع ان تصاعد قوة كمال أتاتورك ودخوله يف
- V11 Bcepoccийский съезд Советов. Стенуграфический отчет.
М.,1920.
 - 2كاظم حيدر ،األكراد من هم وإىل أين؟ ،منشورات الفكر احلر ،بريوت ،2111 ،ص .61
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مفاوضات مع البالشفة ،زادت من خماوف بريطانيا ،فرأت يف إقامة منطقة عازلة بني
األتراك واملنطقة الربيطانية حاجة ضرورية ،وذلك من خالل إقامة الدولة األرمنية والدولة
الكردية.
علما ،أن الشعب الكردي كان الوحيد من بني شعوب املنطقة ،مد يد التعاون من خالل
قادته إىل قادة الثورة الروسية وعلى رأسهم لينني .ففي رسالته املؤرخة يف  11كانون الثاني
عام  9111إىل القنصل السوفييت يف تربيز ،كتب الشيخ حممود حفيد قائال ":أن األكراد
حيدهم األمل لتحقيق احلقوق القومية املشروعة للشعب الكردي الذي ميد يده إىل الشعب
السوفييت بصداقة وأخوة ،فالشعب الكردي يعترب ان الشعب الروسي سند له ،وأن هذا
الشعب يف نظر األكراد هو حمرر الشرق ،والشعب الكردي قد عزم على أن يربط مصريه

مبصري الشعب السوفييت"( ،)1مطالبا ادجانب الروسي بإقامة عالقات دبلوماسية مع مملكته.
جاءت هذه الرسالة الكردية يف وقت كان معظم الشعوب املسلمة تنظر إىل النظام ادجديد
ككفرة وملحدين.
هدنة مودروس والكرد :6869 /61/01
وقعت هدنة مودروس يف  ،9198 /91/11اليت مبوجبها مت إجالء القوات العثمانية
عن آخر معاقلها يف سوريا ،وتوقفت األعمال العسكرية ضد تركيا ،واليت أعقبت معركة
حريتان بني القوات الربيطانية بقيادة العقيد هولدن والعثمانية بقيادة مصطفى كمال يف 11
تشرين األول  9198بالقرب من قرية حريتان عند قرييت احلسينية وهوبك على بعد  8كم
إىل الشمال من حلب ،ومن اإلشارة مبكان أنها املعركة األخرية اليت سبقت هدنة مودرس،
اليت أنهت الوجود العثماني يف املنطقة .إن إستسالم تركيا دون قيد أوشرط وإقدامها على
توقيع إتفاقية مودروس قضى على اإلمرباطورية العثمانية وأعطت للشعوب املضطهدة
1

 -د.عبدالرمحن قامسلو ،كردستان والكرد ،ترمجة عن اإلنكليزية :ثابت منصور ،حترير وتقديم:حسني

فيض اهلل ادجاف ،ط ،1السليمانية ،1001 ،ص .11
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الفرصة للتحرر واإلنعتاق وزادها امال .ونشطت ادجمعيات السياسية الكردية من فعالياتها

يف اآلستانة مطالبة بإستقالل كردستان وإتصلت مع اهليئات الدولية (.)1
ومل تكن حينها خارطة طريق واضحة للدول املنتصرة يف احلرب جتاه كردستان .فقد منح
جملس الوزراء الربيطاني إرنولد ويلسون صالحيات" ،إجراء إستفتاء يف كردستان (والية
املوصل) ،حول فيما إذا كان السكان يف مناطقهم يرغبون يف أن يشكلوا جزءا من دولة
العراق ،ميتد من الرقة على الفرات وجزيرة إبن عمر على الدجلة وحتى البصرة ومنابع
الزاب األسفل ووالية املوصل ودير الزور ...وبناء على هذه التعليمات ،بدأ تنفيذ
اإلستفتاء ،بني القادة واملشايخ الكرد ،ومت جتاهل ادجماهري العريضة من الزراع والتجار
والعمال والضباط السابقني واحلاليني آنذاك والذين هم يف احلقيقة ميثلون ادجزء األكرب من
الطبقة املتعلمة ،حيث حرمهم من احلق يف إبداء وجهة نظرهم ،وهكذا نرى أن هذا
اإلستفتاء إعتمد حصرا على الشيوخ والقادة الكرد الذين يدينون مبراكزهم للحكومة ،وقد
جاء اإلستفتاء كما يريد ولسون يف تفتيت كردستان املركزية .فقد كانت نتيجته أن الناس
يف كردستان حيبذون دولة واحدة للعراق تشتمل على األلوية الثالث (البصرة  ،بغداد

واملوصل – الباحث(.)2

ومما تبني هنا ،أن املصاحل اخلاصة لتلك الفئة الثرية من اجملتمع الكردي املرتبطة مع
شركائهم يف بغداد ،إلتقت بشكل غري مباشر مع اخلطوط العريضة لسياسة بريطانيا وفرنسا
يف جتزئة كردستان .ويف حقيقة األمر ،لو توحدت اإلرادة الكردية آنذاك حول راي موحد
بتقرير مصري الكرد بشكل مستقل ،لكانت اللوحة جاءت خمتلفة متاما ،وهنا أحلق العامل
الكردي الضرر األكرب مبستقبل كردستان.

 - 1د.إمساعيل حممد حصاف ،كوردستان ،املرجع السابق ،ص .121
 - 2د.حامد حممود عيسى ،املشكلة الكردية يف الشرق األوسط ،مكتبة مدبولي ،2111 ،ص .11-17
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مل تكن لربيطانيا وفرنسا رؤية واضحة يف املسألة الكردية ،فمصاحلهما القومية ،كانت
حتدد إجتاه البوصلة لسياساتهما الشرق – أوسطية ،لقد وعدت بريطانيا سكان بالد
الرافدين عامة باحلرية واإلستقالل وختليصهم من نفوذ األتراك ومنحهم حق تقرير املصري...
ثم جاء التصريح اإلجنليزي – الفرنسي يف  8تشرين الثاني سنة  9198الذي أحيا اآلمال
الوطنية ،وكان من أهم الوعود والتصرحيات الربيطانية – الفرنسية باإلستقالل بسبب

توقيته بعد إنتهاء احلرب( .)1لكن بريطانيا سرعان ما تنكرت هلذه الوعود والتصرحيات.

إن اهلدف الذي قامت من أجله فرنسا وبريطانيا العظمى مبتابعة احلرب اليت أثارتها
املطامع ادجرمانية يف الشرق ،إمنا هو حترير الشعوب اليت رزحت طويال حتت ظلم الرتك
حتريرا تاما ونهائيا ،وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من ممارسة السكان
الوطنيني حلق املبادرة واإلختيار احلر(.)2

مؤمتر الصلح باريس : 6868
ففي الوقت الذي بدأت قوات احللفاء تتقدم من كردستان وسوريا مشددة اخلناق على
القوات العثمانية ،فتحت التغريات السياسية لعام  2127يف روسيا آفاقا جديدة وآماال
جديدة للطورانيني .فقد "أسعف احلظ مصطفى كمال بإندالع الثورة يف روسيا عام
 ،2127مما أدى إىل إضطراب ادجيوش الروسية ،فإنتهز الفرصة وهاجم بقواته وواصل
تقدمه يف القوقاز .وبعد ذلك ،تسلم مصطفى كمال قيادة ادجيش السابع يف ادجبهة

 - 1املرجع نفسه ،ص.11
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 -الدكتور نزار الكيالي ،دراسة يف تاريخ سورية السياسي املعاصر  ،2110 – 2110دمشق،

 ،2117ص .11
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السورية"( ،)1ووضعت معاهدة بريست – ليتوظسك املاروتينية نهاية للخالف الروسي –
العثماني وعودة األخرية إىل حدود ماقبل عام  2176مما مهدت هلا ببزوغ فجر جديد
وإنقاذها من املوت .ورغم حماوالت العثمانيني يف حتقيق إنتصارات على ادجبهات الشمالية
فيما وراء القوقاز ،تضمنت "إتفاق مودروس املوقع يف  10تشرين األول  2121بنودا
شديدة القسوة .فاإلتفاق يفرض بشكل خاص تسريح ادجيش الرتكي ،وإحتجاز مجيع
السفن احلربية ،وإستسالم احلاميات العثمانية يف سوريا ويف طرابلس الغرب ويف بالد
النهرين ،وادجالء عن األراضي عرب القوقازية (بإستثناء ادجزء ادجنوبي – الغربي الذي يبقى
حتت اإلدارة العسكرية الرتكية إىل حني التوصل إىل إتفاق جديد) .وينص البند األول على
أن املالحة يف الدردنيل ويف البوسفور سوف تكون حرة ويعرتف للحلفاء حبق اإلحتفاظ
بقوات يف منطقة املضائق .كما ميكن لقوات دول الوفاق أن حتتل ،عند احلاجة ،الواليات
اليت يسكنها األرمن يف األناضول الشرقية ،وعالوة على ذلك ،فإن اإلتفاق جييز هلا
السيطرة على ممرات طوروس واإلستيالء على منشآت املوانئ وحرية إستخدام السكك
احلديدية والسفن التجارية العثمانية ،ويتعني على احلكومة الرتكية تزويد حاميات احللفاء
جمانا بالفحم واملواد الغذائية وعموما ،جبميع املنتجات اليت تطلبها .ومبوجب البند السابع،
حتتفظ دول الوفاق لنفسها باحلق يف إحتالل بعض النقاط اإلسرتاتيجية اليت ختتارها ...

وهو يكفي ،مبفرده ،إلضفاء طابع إستسالم غري مشروط على اهلدنة"( .)2وبإرغام الدولة
العثمانية اخلضوع للحلفاء ،بقيت دولة وهمية على الورق ،فقد طلب ادجنرال مارشال قائد
القوات الربيطانية يف بالد الرافدين ،سحب قواتها املكلفة بالدفاع عن املوصل ،حيث حقق
ادجيش الربيطاني مآربه يف إحتالل مجيع أراضي كردستان ادجنوبية يف بداية تشرين الثاني
 2121أي بعد هدنة ((مودرس)) وهزمية تركيا العثمانية ،وإلتقى يف حزيران العام ذاته
 - 1رضا هالل،السيف واهلالل تركيا من أتاتورك إىل أربكان -الصراع بني املؤسسة العسكرية واإلسالم
السياسي ،دار الشروق،2111 ،ص .11
 - 2تاريخ الدولة العثمانية ،ادجزء الثاني ،إشراف:روبريمانرتان ،ترمجة:بشري السباعي ،دارالفكرللدراسات
والنشر والتوزيع ،القاهرة ،2111 ،ص.111-112
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ثرسي كوكس الذي أصبح فيما بعد أول كوميسار إنكليزي يف العراق ،بادجنرال الكردي
شريف باشا ملناقشة مشروع اإلستقالل الكردي ( ،)1ويف الوقت ذاته حيتل قوات ادجنرال

اللينبـي األسكندرونة .ويف كانون األول  ،2121ومتشيا مع املعاهدات السرية اليت أبرمتها
احللفاء خالل احلرب ،يستولي الفرنسيون على قليقيا .ويف  1شباط  2121دخل ادجنرال
فرانشيه ديسبريي على رأس قواته أستانبول ،وأصبح العامل املسيحي أمام عودة بيزنطة.
وكان البد ملختلف القوميات واألقليات يف اإلمرباطورية بالتفكري حبدود جديدة مرسومة
باألذهان منها "كردستان ذات حكم ذاتي منتشرة يف قلب آسيا الصغرى ،بني جبال

طوروس وزاغروس.)2("...

وحتول ادجيش العثماني إىل أشالء يف كل مكان ،وبدأت اإلمرباطورية املنهارة تتعرض إىل
التقسيم على يد املنتصرين ،فقد إحتل الفرنسيون والية أضنة وأورفا وماراش وعينتاب
حمتلة من قبل اإلجنليز .ويف هذا األثناء جنح مصطفى كمال أتاتورك املكلف من قبل حممد
السادس بإعادة النظام يف األناضول يف كسب ثقة الزعماء األكراد الثائرين يف شرقي

األناضول( ،)3األمر الذي سيقوض املشروع القومي الكردي فيما بعد ،السيما بعد أن
إنعقد املؤمتريف آب  2121يف أرزروم حضره أربعة ومخسون مندوبا عن واليات كردستان،
إعتمد فيه املندوبون مشروع قرارسينقذ تركيا من السقوط والتقوقع" :الوطن واحد
واليقبل التجزئة ،إن واليات الشرق سوف تتصدى بإتفاق مشرتك ألي إحتالل أو تدخل
أجنيب ،وإذا ماظهر عجزحكومة السلطان عن محاية إستقالل األمة ووحدة أراضي الوطن،

فسوف جيري تشكيل حكومة مؤقتة لتسيري شؤون الدولة"( .)4وأنه "الجيوز ان متنح

 - 1د.إمساعيل حممد حصاف ،املرجع السابق ،ص.120
 - 2املرجع نفسه ،ص .111
 - 3تاريخ الدولة العثمانية ،ادجزء الثاني ،املرجع السابق ،ص .111
 - 4املرجع نفسه ،ص .111
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األقليات غري العثمانية أي إمتيازات أو حقوق تضر بسيادة األمة أو بكيانها اإلجتماعي"(،)1
ومنذ ذلك احلني ،إحتلت النزعة الطورانية والقومية الرتكية مكانة اإلمرباطورية املتبقية اليت
شكلت كردستان قاعدتها الرئيسة.
وفيما يتعلق مبؤمتر الصلح ،فقد قرر جبلسته املنعقدة يف  12آذار  ،2121تعيني دجنة
دولية للتحقيق يف قضايا آسيا الصغرى ،واإلطالع على رغبة سكانها ،تتألف من مندوبني
عن أمرييكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ،لكن إمتنعت فرنسا وبريطانيا عن املشاركة يف
اللجنة ،وإنسحبت إيطاليا لعدم وجود مصلحة هلا يف الشرق ،أما الرئيس األمريكي املسرت
ويلسون "قد إقرتح إيفاد دجنة حتقيق دولية للتعرف على مطالب الشعب السوري ورغباته
يف ممارسة حق تقرير املصري"( ،)2وكما أعلن يف احلادي والعشرين من أيار من العام نفسه،
أنه أصدر تعليماته إىل األعضاء األمرييكيني بالذهاب إىل سوريا .وكانت اللجنة برئاسة
املسرت تشارلز كراين  Charles R. Craneوالدكتور هنري كينغ ،Henry King
وضمت مسرت ألربت اليرب  Albert H. Lybyerوالدكتور جورج مونتغمري والكابنت
وليم يالي  Wiliam yaleواملسرت لورنس مور ،والكابنت دونالد برودي .وصلت اللجنة
إىل يافا يف العاشر من حزيران  ،2121وإنضم إليها الكولونيل ويلسون السكرتري
العسكري للجنرال أللنبـي .وأذاعت اللجنة عند بدء عملها بيانا جاء فيه ،بأن جملس
األربعة يف مؤمتر الصلح قد عني دجنة دولية لدرس احلالة يف اململكة الرتكية لعالقتها
بالوصايات .فغاية القسم األمريكي املوجود اآلن هي الوقوف ،جهد املستطاع ،على أحوال
السكان ورغباتهم ،ليكون الرئيس ويلسون ،والشعب األمريكي على بينة من احلقائق يف
كل سياسة يدعى إىل السري عليها فيما يتعلق مبشاكل الشرق األدنى ،سواء كان ذلك يف
مؤمتر الصلح أو يف مجعية األمم.

Bernerd Lwis,the Emergence of Modern Turkey,London,New - 1
York,Oxford University
 - 2الدكتور نزار الكيالي ،املرجع السابق ،ص .11
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وصلت اللجنة إىل دمشق مساء الثالثاء يف  11حزيران  ،2121وقام األمري فيصل
بزيارتها قبل ظهر يوم اخلميس يوم  16منه ،يف حمل إقامتها بفندق (دامسكوس باالس)،
وبرفقته الشيخ فؤاد اخلطيب ،أمني األمور اخلارجية ،كما زارها وفد العلماء برئاسة مفيت
دمشق الشيخ عطا الكسم ،وقالوا للجنة" :نريد أن نكون مستقلني متاما ،...ونريد حكومة
دميوقراطية ملكية دستورية على األصول الالمركزية تراعي فيها حقوق األقلية .)1("...إال
أن إمتناع بريطانيا وفرنسا عن املشاركة يف اللجنة وإنسحاب إيطاليا وعودة امريكا فيما
بعد إىل سياسة العزلة وفقا ملبدأ (مونرو) ،قد أفرغت أعمال اللجنة من حمتواها ومل تقم
بواجباتها املرسومة.
وكان رؤساء وفود احللفاء بباريس يؤكدون للجنرال شريف باشا رئيس الوفد الكردي
لدى مؤمتر الصلح بأن إخالد الكرد إىل السكينة واهلدوء ضروري حلصول اآلمال القومية
الكردية ،وأن كل حماولة مادية لإلخالل بالسكون تعرض املطالب الوطنية الكردية
للمخاطر .وكان قواد احللفاء ومندوبوهم السامون يف اآلستانة يضربون على نفس هذه
النغمة ملندوبي ادجمعيات الكردية( .)2سارت الدول العظمى على خط تهدئة الكرد ،منتظرة
ما تؤول إليه األمور ،ريثما تضع ترتيبات جديدة ،وفقا للشروط املتاحة ،ختدم محاية
مصاحلها العليا.
وقد نشر قائد القوات اإلجنليزية يف كردستان حينئذ ادجنرال ماك أندرو منشورا باللغة
الكردية ،ورد فيه مايأتي":مبا أن مصري األراضي العثمانية اليت أكثرية سكانها من العنصر
الكردي ،سيتقرر يف مؤمتر الصلح الذي سوف حيقق األماني القومية الكردية واحلقوق
الطبيعية للكرد وكردستان .فإنه واحلالة هذه جيب على الكرد أن يلتزموا السكينة واهلدوء،
وان يطمئنوا إىل عدالة إجنلرتا اليت ستحافظ على حقوق الكرد" .ولكن من جهة أخرى منع
املري آالي بل  Bellرئيس اإلستخبارات اإلجنليزية حبلب ،منشورا كرديا أراد األمري ثريا
 - 1هاشم عثمان ،تاريخ سوريا احلديث ،بريوت  ،1021ص .16
2

 -د .بله ج شريكوه ،القضية الكردية ماضي الكرد وحاضرهم ،ط ،1دار آراس للطباعة والنشر،

أربيل ،1022 ،ص .11
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بدرخان سكرتري مجعية اإلستقالل الكردي حبلب نشره وإصداره لكشف آالعيب مصطفى
كمال مع الكرد ،قائال له أن أكرب خدمة وأعظم فائدة تقدم للشعب الكردي اآلن هي

دعوته إىل اإلخالد إىل اهلدؤ والسكينة"( ،)1إال أن القضية الكردية بدأت تتأزم بشكل أكثر
بعد مؤمتر باريس ،بسبب غياب إرادة دولية مشرتكة جتاهها .ولكن الوطنيني الكرد قد
إخندعوا بكل أسف أمام تصرحيات ووعود رجال أوروبا الذين مل يعرفوهم إال بواسطة
خطبهم السياسية وتصرحياتهم الرمسية ومل يتح هلم اإلتصال بهم شخصيا يف مسائل سياسية
وعمرانية وشؤون كونية أخرى تبني حقيقة الذين يشرتكون فيها ...وقد صدقت مرة أخرى
كلمة »التاريخ يعيد نفسه« إذ أن التنافس األوروبي وسياسة التوازن الدولي اللذين كانا
هلما أثر كبري يف بقاء الدولة العثمانية ،قد عادا إىل الظهور عقب اهلدنة بأجلى مظاهرهما،
وجعال الدول اليت كانت حلفاء يف احلرب متنافسني يف السلم ألن أطماعهم الالشعبية اليت
أيقظتها احلرب مل حيققها السلم .نعم أن هذين العاملني قد إستطاعا مرة أخرى إنقاذ تركيا

من ورطة اإلضمحالل واإلنقراض(.)2

معاهدة سيظر  90آب  9110الوثيقة الدولية الضامنة للدولة الكردية مستقبال:
أن معاهدة سيظر املوقعة يف مدينة سيظر بضواحي باريس يف 20آب  ،2110وذلك بني
حكومة السلطان الرتكي ودول احللفاء املنتصرون يف احلرب العاملية األوىل ،كان قد أعد هلا

كل شئ مسبقا يف سان رميو( .)3ووضعت هذه املعاهدة بناء على شروط إتفاقية سايكس –
بيكو وقرار مؤمتر سان رميو ،ونصت على إقامة كيان كردي يف الواليات ادجنوبية
الشرقية ،فيما لو صوتت أغلبية الكرد على ذلك بعد سنة من اإلتفاقية ،على أن يضم إليها
مناطق والية املوصل الكردية ،ومن ثم إحتمال تأسيس دولة كردية مستقلة.
 - 1د .بله ج شريكوه ،املصدر السابق ،ص .10
 - 2املصدر نفسه ،ص .12 – 10
 - 3م .س .الزاريف ،اإلمربيالية واملسألة الكورد ية ( ،)2111 – 2127ترمجة:د.عبدي حاجي ،أربيل،
 ،1021ص .117
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و قد عرب الرئيس األمريكي وودرو ويلسون عن هذا احلق يف نقاطه األربعة عشر.
وعندما كتب ويلسون (وكان حقوقيا) مسودة (ميثاق عصبة األمم) أعطى ثالث أمثلة
لتطبيق مبدأ القوميات وحق تقرير الشعوب وذلك يف الفصل اخلاص مبوضوع اإلنتداب
( ،)Mandateإذ أنه ذكر إمسيا ثالث بالد غري تركية جيب سلخها من اإلمرباطورية
العثمانية املنهارة ومنحها اإلستقالل بعد فرتة قصرية توضع فيها حتت اإلنتداب الدولي
للعصبة ،وهذه البالد كما مساها وبالرتتيب هي :أرمينيا ،كردستان ،أرابيا  ،Arabiaأي
البالد العربية (بالد ادجزيرة وسوريا مبا فيها فلسطني ولبنان واألردن والعراق العربي بدون
كردستان ادجنوبية اليت أحلقت به عام  .)2111أجل لقد أعطى ويلسون عام  2121نفس
الوزن ونفس املصري – اإلستقالل الوطين -لكل من أرمينيا وكردستان والبالد العربية.
وكانت كردستان املقصودة هي العثمانية (حاليا موزعة بني تركيا والعراق وسوريا) دون
كردستان اإليرانية وسببه بسيط وواضح وذلك أن تركيا العثمانية دون إيران (فارس كما
كانت تسمى) كانت قد إشرتكت يف احلرب وخسرتها وكان ينبغي البت يف مصري
ممتلكانها .وقد وافى األجل هذا الرجل العظيم قبل أن يرى حتقيق مشروعه .ومع هذا
جاءت معاهدة سيظر عام  2110تعرتف حبق البالد الكردية (العثمانية سابقا) يف اإلستقالل
(.) 1

(الباب الثالث :كردستان ،بنود )61 ،61 ،61

ومعاهدة سيظر وثيقة كبرية احلجم تتألف من  21جزء و 111مادة ،وحبسبها كانت
اإلمرباطورية العثمانية ختسر مجيع أراضيها غري الرتكية حسب شروط هذه املعاهدة .وهذه
املعاهدة قد "كرست متزيق اإلمرباطورية العثمانية ،والواقع ان تركيا ،اجملردة من كردستان،
ومن الواليات اليت يسكنها األرمن ،ومن ثراس ،ومن إقليم إزمري ،ومن سوريا ،ومن شبه

1

 -عصمت شريف وانلي ،حول اإلسرتاتيجية السياسية والعسكرية للحركة الوطنية الكردية (نظرة إىل

املاضي وأخرى إىل املستقبل) ،دراسات كردية ،املعهد الكردي – باريس ،العدد  ،1كانون الثاني
 ،2111ص ص .21 – 7
11

ادجزيرة العربية ،ومن بالد الرافدين ،إمنا جتد نفسها خمتزلة إىل دولة أناضولية صغرية

حمصورة بني بلدين ماتزال حدودهما غري حمددة،أرمينيا واليونان"(.)1

وحقيقة أن معاهدة سيظر قد أدخلت الرعب يف قلب الربجوازية الرتكية ،اليت باتت
خائفة من أن تفقد آخر ما بقي بيدها من مستعمرات من تركة النظام العثماني ،وهي
كردستان .وبالتالي إنتهج الكماليون أيام عقد معاهدة سيظر سياسة القمع الشديد ضد
مجيع فئات اجملتمع الكردي وتفتيت بنيته التارخيية ،وإنتهاج سياسة تركيز السلطة بيد
الكماليني .وأكثر من ذلك فقد منعوا الوفود الكردية من السفر إىل مدينة باكو لإلشرتاك
يف مؤمتر شعوب الشرق الذي عقد يف أيلول من عام  ،2110بل وحاولوا ،كما يروي
اإلستاذ إمساعيل حقي شاويس يف كتاباته ،إرسال وفد مصطنع للمشاركة بإسم األكراد يف

املؤمتر املذكور( .)2ومن جهة أخرى نكلت السلطات بالقوى العمالية والفالحية الكردية

وباليسار الرتكي ،فقد دبرت السلطات يف طرابزون يف كانون الثاني  2112جمزرة ذهب
ضحيتها س تة عشر قائدا بارزا من قادة الطبقة العاملة وهم يف طريقهم لإلجتماع بعدد من
زعماء احلركة الكمالية( .)3وقد وصف مصطفى كمال إتفاقية سيظر بأنها حكم باإلعدام
على تركيا ،ولذلك فقد رفضها وأتهم كل من قبلها باخليانة ومنهم الصدر األعظم ،كما

رفضها اجمللس الوطين الكبري( .)4لكن سيظر ولدت ميتا يف باريس ،مادام بنودها التتجاوب

ومصاحل بعض الكبار ،..والبد من اإلشارة إىل أن العامل الكردي كان مساهما يف فشل
املشروع الكردي ،حيث جنح مصطفى كمال بدهائه من تفتيت الوحدة الكردية ،ومن
إستمالة قسم كبري من الكرد إىل جانبه وإقناعهم بأن إتفاقية سيظر التساوي احلرب الذي
كتبت به والعزف على الوتر الديين.
1

 -برنارد لويس ،ظهور تركيا احلديثة ،ترمجة :قاسم عبده قتسم ،اوكسفورد ،2162 ،ص -111

.111
 - 2د.كمال مظهر أمحد ،إنتفاضة  2111يف كردستان تركيا ،بريوت ،1002 ،ص .21
 - 3د .كمال مظهر أمحد ،املرجع السابق ،ص .26
 - 4كاظم حيدر ،املرجع السابق ،ص .12
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وتكمن أهمية معاهدة سيظر يف أنها متثل أول وثيقة دولية قانونية تعرتف حبقوق
الشعب الكردي كعنصر مستقل يف الشرقني األوسط واألدنى وببالدهم كردستان يف غرب
آسيا كموضوع يف السياسة الدولية .وخصص يف املعاهدة القسم الثالث خاص بكردستان
املتضمن املواد ( )61 ،61 ،61املعروفة حتت إسم كردستان ،واليت كان من املفرتض
حبسبها تشكيل دولة كردية مستقلة.
نصت املادة ( )61على أنه :تتألف اللجنة املقيمة يف القسطنطينية من ثالثة أعضاء
ترشحهم رمسيا حكومات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ،وخالل األشهر الستة اليت تعقب توقيع
هذه اإلتفاقية تقدم اللجنة خطة للحكم الذاتي احمللي للمناطق اليت تقطنها أغلبية كردية
شرق نهر الفرات وجنوب احلدود األرمنية اليت ميكن حتديدها فيما بعد ،ومشال احلدود بني
تركيا وبني سوريا والعراق كما ثبتت يف الفقرات  .1 ،1 ،22 ،17وإذا ما أخفقت
اللجنة يف الوصول إىل قرار مجاعي حول أية مسألة من املسائل يقوم كل عضو من أعضائها
بطرح املسألة على حكومته .وسوف يتضمن املشروع ضمانا تاما حلماية اآلشوريني
والكلدانيني وغريهما من األقليات القومية والعرقية يف هذه املناطق ،وحتقيقا هلذا الغرض
ستقوم دجنة متثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإيران واألكراد بزيارة هذه املنطقة للتحري،
وإقرار اإلصالحات إذا ما وجد منها شئ ميكن إختاذه على احلدود الرتكية ،حسب شروط

اإلتفاقية املتعلقة باحلدود الفاصلة بني تركيا وإيران(.)1

املادة  – 61توافق احلكومة الرتكية بهذا على قبول وتنفيذ القرارات املتخذة من قبل
اللجنتني املذكورتني يف املادة  61وذلك يف غضون ثالثة أشهر من إبالغ القرارات

للحكومات املذكورة(.)2

بينما نصت املادة  61على انه إذا " توجه السكان الكرد يف املناطق املشار إليها يف
املادة ( )61وبعد مرور عام إىل عصبة األمم ،ويشريون إىل أن أكثرية سكانها ترغب يف
اإلنفصال عن تركيا ،ويقر جملس العصبة بأن هؤالء قادرون على اإلستقالل ،فإنه ينبغي
 - 1د.إمساعيل حممد حصاف ،كوردستان ،املرجع السابق ،ص .126 – 121
 - 2املرجع نفسه ،ص .126
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على تركيا التخلي عن حقوقها يف هذه املناطق .وإذا رغب الكرد يف والية املوصل أيضا

اإلنضمام إىل عداد الدولة الكردية ،فإن احللفاء الرئيسيني لن يعارضوا ذلك"( .)1أما
كردستان إيران وادجزء الكردي من سوريا ،فقد أستبعد من الدولة املقرتحة ومل يرد بشأنه

إشارة يف إتفاق سيظر (.)2

حاملا توجهت مصاحل بريطانيا يف املنطقة حنو املوصل بسبب قدراتها يف تعزيز القيم
االقتصادية والسياسية يف ميزوبوتاميا ،حتى وافقت على إعادة النظر يف مضمون إتفاقية
سايكس – بيكو اليت كانت قد أعطت أصال والية املوصل لفرنسا .ودخلت بريطانيا
وفرنسا يف مفاوضات حول مدى إمكانية إقامة كردستان املستقلة(.)3

مع أن هناك تأكيدات على أن بريطانيا كانت جادة يف إنشاء كيان كوردي ،ويف هذا
اإلطار أكد لي املستشرق السوفياتي الكبري واملختص باملسألة الكوردية م  .س .الزاريف
قائال":رأيت بأم عيين يف الوثائق الربيطانية يف األرشيف اهلندي وثائق تؤكد على رغبة
بريطانيا يف تأسيس دولة كوردية ،لكن الكورد مل يكن مهيأين"( .)4كما وأكد املؤرخ
الكوردي كمال مظهر أمحد على وجود هذا اإلجتاه يف السياسة الربيطانية يف القضية
الكوردية حيث قال":بعدما أطلعت على الوثائق السرية الربيطانية تبني لي أن بريطانيا
كانت تدعم تشكيل دولة كوردية مستقلة"( ،)5وحول املوضوع ذاته ويف مقابلة أخرى

حول إطالعه على الوثائق السرية الربيطانية يقول":زرت األرشيف الربيطاني للوثائق
السرية أو األرشيف الوطين للوثائق السرية ،وهذا األرشيف من البداية إىل العام 1001
كان يسمى ( )Poplice Recor Officeوكان مقره يف وسط لندن ومن ثم يف العام
 - 1م.س .الزاريف وآخرون ،تاريخ كوردستان ،املصدر السابق ،ص.216
2
- Laurin,Mc. The Political Role of Minonrity groups in the Middle
East, U.S.A, 1979, P. 56.
3
- Kerim Yildiz. The Kurds in Syria the Forgotten people, Ploto
Press, London, p. 13.
 - 4مقابلة الباحث مع الزاريف ،مبعهد اإلستشراق،موسكو. 2111 ،
 - 5مقابلة مع د.كمال مظهر أمحد ،هولري. 1020،
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 1001غريوا اإلسم إىل األرشيف الوطين ونقل املقر إىل ( ،)Chue Gardinوهي
إحدى ضواحي لندن ،واملقر ادجديد عبارة عن جنة اهلل فوق األرض ،فهناك جمموعة كبرية
جدا من الوثائق السرية الربيطانية تقدر مبئات املاليني من الوثائق واملايكروفيلمات
والكتب املساعدة وغريها وغريها .وطبعا للكورد حصة يف هذه الوثائق ....ثق ان
ماشاهدته يف هذه الوثائق ،وما وجدته فيها ،تدفعين إىل أن أغري موقفي إىل درجة كبرية ،فإن
هذه الوثائق حتتوي على أشياء غريبة جدا ،على سبيل املثال ،أن الربيطانيني كانوا وراء
تنفيذ البنود الثالثة ملعاهدة سيظر ،وأن شخص تشرشل كان مع هذا اإلجتاه ،رمبا ثرسي
ك وكس إىل حد ما ،مل يكن هكذا ،لكن شخص تشرشل يف مؤمتر القاهرة ،يؤيد حبماس
تأسيس الدولة الكوردية ،فينبغي أن نأخذ هذا األمر بنظر اإلعتبار .)1(...وحسب بعض

املصادر ،أن ما دفعت بريطانيا بالتوقيع على إتفاقية سيظر يف آب " ،2110عداء الكماليني
لربيطانيا وتقربهم من اإلحتاد السوفياتي وإندالع ثورة  10حزيران يف العراق ضد
( ،) 2

اإلستعمار الربيطاني"

ولكن بريطانيا سرعان مابدأت ترتاجع عن هذه السياسة بعد

صمود الكماليني وإحراز القوات الرتكية إنتصارا كبريا على ادجيش اليوناني عند نهر
كاسارى ومن ثم إحلاق هزائم ماحقة بادجيش اليوناني يف موقعة سقاريا بني  1و 21أيلول
سنة  ،2112وحتطيم القوات اليونانية يف كامل األناضول يف آب  ،2111وقضائهم
على األرمن وتصميمهم على عدم منح أي حقوق قومية للكرد ،فتح الطريق أمام ختلص
مصطفى كمال من ماتبقى من حكومة السلطنة يف إستانبول وإنهاء إتفاقية سيظر نهائيا
بإبرام معاهدة لوزان.
لقد باءت بالفشل احملاوالت الرامية لعقد مؤمتر يف لندن إلقناع الكماليني بقبول سيظر
بالتنسيق مع املمثلني العثمانيني .وما أن مت مساع خرب مؤمتر لندن حتى سارع كورد
1

 -مقابلة طارق كاريزي مع املؤرخ الكوردي كمال مظهر أمحد ،صوت األكراد – ادجريدة املركزية

للحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (الثارتي) ،العدد(.1021/22/10 ،)111
- Atiyyah Ghassan, Iraq 1908-1921,the arab Institute for research
and puplishing,Beirut,1973,P.174.
2
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إستانبول إىل زيارة املندوب السامي الربيطاني للتأكيد له بأن وفد أنقرة مل يعد ميثل ،بأي
شكل من األشكال ،آمال الشعب الكردي ورغباته .ولكنهم شعروا أيضا بضعف تصميم
احللفاء وطلبوا أال يكون هناك أي تهاون يف مبدأ احلكم الذاتي املشار إليه يف املادة ،61
وجددوا مطالبهم يف املناطق ذات الكثافة الكردية املستثناة من منطقة احلكم الذاتي واليت مت

إحلاقها بسوريا الفرنسية والعراق الربيطانية(.)1

ومع أن سيظر تشكل الوثيقة الضامنة دوليا حلقوق األمة الكردية يف تقرير املصري ،وتعد

مرجعية دولية للعودة إليها ،فإنها "كانت وثيقة ميتة ساعة التوقيع عليها( ،)2تاركة احلقوق
القومية الكردية يف مهب الريح ،وتقويضها بقرقعة السالح وتسويات "اللعبة الكربى"
حبسب وصف الرئيس األمريكي ودرو ويلسون .وعلى الرغم من أن معاهدة سيظر بقيت
"حربا أبكم على ورقة أصم ،إال أنها كانت مرحلة خطرية يف تطور القضية الكردية .وألول
مرة يف التاريخ حبثت وثيقة سياسية دولية قضية اإلستقالل احمللي للمناطق الرتكية اليت

يقطنها األكراد"(.)3

وأن من أهم األسباب اليت ساعدت على فشل معاهدة سيظر ومنع تطبيق بنود اإلتفاقية
هي برأينا:
أوال – دهاء ومكر مصطفى كمال ،الذي وفق يف التأثري على األغلبية الكردية وإقناعهم
بضرورة الكفاح املشرتك بني األمتني املسلمتني الرتكية والكردية إىل أن تتحرر تركيا كليا
من التأثري اخلارجي ،قاطعا هلم الوعود باإلعرتاف باإلستقالل الكردي وإعطائهم مساحة
أكرب من اليت وردت وردت يف معاهدة سيظر .وبالفعل ،وقف الكرد إىل جانب مصطفى

 - 1ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .111
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 -ويليام إيغلنت اإلبن ،مجهورية مهاباد ،مجهورية  2116الكوردية ،ترمجة وتعليق :جرجيس فتح اهلل

احملامي ،بريوت ،2171 ،ص12؛ د.إمساعيل حصاف ،املرجع السابق ،ص .127
3

 -باسيل نيكيتني ،الكرد :أصلهم ،تارخيهم ،مواطنهم ،عقائدهم ،عاداتهم،آدابهم ،هلجاتهم ،قبائلهم،

قضاياهم ،طرائف عنهم ،مراجعة :صالح برواري ،منشورات جملة ( ،Asoد.م) ،2111 ،ص .210
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كمال ،سوى قلة من املنورين الكرد ،الذين عرفوا نوايا قادة الرتك حق معرفة .أن التعلق
الكردي باإلسالم من جهة وجهلهم من جهة أخرى سَهل ملصطفى كمال بإمرار خططه.
لقد تصرفت الربجوازية الرتكية مبكر ودهاء مع الكرد .لقد قابل مصطفى كمال
واجمللس الوطين بأنقرة باهلتاف لكلمة نائب أرزروم حسني عوني بك يف اجمللس املذكور،
حيث هتف قائال":إن حق التكلم من فوق هذه املنصة هو لألمتني الكردية والرتكية"،
وإستغل الرتك العاطفة الدينية – اإلسالمية للكرد الذين خسروا معركة سياسية جديدة من
تارخيهم حينما أجلوا نضاهلم منتظرا وعود مصطفى كمال.
وبهذا الشكل ،كان التحالف بني الكماليني والكرد والسوريني تعبريا عن حتالف شعوب
يف مواجهة اإلحتالل األوروبي ،غري أن األتراك إستخدموه ملصلحة قيام دولتهم ادجديدة،
مديرين الظهر حللفائهم الذين مل يكن ممكنا حتقيق إنتصارات  2112من دونهم .ويف
النتيجة غدت القوات الكمالية حبلول أواخر عام  2112مسيطرا على ثلثي األراضي

الرتكية تقريبا( ،)1اليت شكلت كردستان قاعدتها األساس ،لظهور تركيا ادجديدة على
اخلارطة السياسية الدولية.
ثانيا – إن إنتصارات القوات الكمالية على ادجيش اليوناني عند نهر ساكاري يف صيف عام
 ،2112وطرد كل القوات األجنبية تقريبا من تركيا يف شهر أيلول  ،2111وبالتالي
سقوط السلطنة العثمانية يف األول من تشرين الثاني عام  2111قوي من مركز مصطفى
كمال على الساحتني الرتكية والدولية وباملقابل أضعفت احلركة الكردية.
ثالثا – ضعف وتشتيت احلركة الكردية املنقسمة على نفسها بني قبائل وعشائر متعددة
وفقدان التنظيم السياسي القوي بني الكرد وفقدان األيديولوجية الواضحة للحركة الكردية
وقلة الكوادر العلمية واملثقفني الكرد املؤهلني لقيادة الدولة الكردية املقرتحة .فقد تراوحت
اآلراء داخل اجملتمع الكردي بني أولئك الذين دعموا القوى الغربية ،وأولئك الذين كانوا
مؤيدة لرتكيا ،وأولئك الذين ناصروا اإلستقالل التام .أن العديد من الكرد فضلت عدم
 - 1حممد مجال باروت ،التكون التارخيي احلديث للجزيرة السورية ،أسئلة وإشكاليات التحول من البدونة
إىل العمران احلضري ،املركز العربي لألحباث ودراسة السياسات ،بريوت ،1021 ،ص .270
60

اإللتزام بوجهة نظر واحدة من بني التيارات املوجودة( .)1وقد كتب عصمت شريف وانلي
قائال":ومن سؤ طالع احلركة الوطنية الكردية إنها مل تتمكن من الصعود لقطار احلرية عقب
احلرب العاملية األوىل رغم "تعبيد طريقها" مبعاهدة سيفر اليت جاء ذكرها .وهلذا الفشل
أسباب تارخيية واجتماعية تنجم عن اجملتمع الكردي نفسه وميكن حصرها ،وكما ميكن
إمجاهلا بأن جمتمعنا مل يكن جاهزا آنذاك ،عام  2110إلمتطاء القطار بسبب تناقضاته
الداخلية وكما هلا أسباب خارجية مبعنى أن اإلستعمار العاملي (الغربي) تكالب عليه يف
مؤمتر لوزان عام  2111 – 2111وخالل (مسألة والية املوصل) حتى عام  2111ملنعه
من التحرر وسلمه مقيدا حلكم دول جديدة إعرتف بها وإقتسمت بالده فيما بينها ،وهي

ادجمهورية الرتكية واململكة العراقية وادجمهورية السورية ،فضال عن إيران"(.)2

رابعا – أن الدول اإلستعمارية مل تكن مهتمة بقضايا الشعوب التحررية وإن بريطانيا
وفرنسا كلتيهما كانتا مهتمتني بتقسيم املنطقة ووضعها حتت إنتدابها .وكان من املمكن
جدا أن تقوم بريطانيا العظمى آنذاك بتشكيل دولة كردية ووضعها حتت إنتدابها ،ولكنها مل
جتد يف الكرد إمكانية إدارة دولة سياسية آنذاك بسبب اخلالفات الكردية – الكردية
وفقدان الكادر العلمي ومسايرة أكثرية سكان الكرد ملصطفى كمال ،األمر الذي أدى إىل
فقدان الورقة الكردية ملكانتها ،يف أن يكون الكرد العبا أساسيا يف إطار الصراعات
املتعددة.
خامسا – أن خروج روسيا من الصراع السياسي والعسكري وإنسحاب القوات
السوفياتية من مجيع املناطق الرتكية اليت إحتلتها ،وتوقيع معاهدة الصداقة واألخوة يف عام
 2112بني السوفيات وتركيا ،قد سهل لرتكيا من توطيد أقدامها يف كردستان وأعطى
اجملال لإلجنليز والفرنسيني التحرك وفق هواهم.

- Kerim Yildiz, op.cit., p.13.
 - 2عصمت شريف وانلي ،حول اإلسرتاتيجية السياسية والعسكرية ،...ص .117 – 116
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سادسا – ان احلرب الرتكية من أجل »اإلستقالل« ،يف الفرتة مابني أعوام – 2110
 ، 2111قد غريت موازين القوى ما بني الدولة الرتكية وبريطانيا لصاحل تركيا ،وأن قيام
تركيا الكمالية شكلت قوة مهددة للمصاحل الربيطانية يف داخل تركيا وخارجها(.)1

أن أهمية سيظر للشعب الكردي هي أنها تعد وثيقة دولية إعرتفت باحلقوق القومية
للكرد للمرة األوىل يف التاريخ الدولي املعاصر ،وستصبح حجة دامغة للدفاع عن احلق
الكردي ،لدى إنعقاد املؤمتر الدولي القادم بشأن القضية الكردية.
إتفاقية أنقرة األوىل  10تشرين األول :9119
بعد دخول ادجيش الفرنسي إىل دمشق ،وإحتالل باقي أجزاء سورية من قبل القوات
الفرنسية ،ظلت احلدود الشمالية مسألة معلقة .ويف  11كانون األول عام  2110جرى
يف باريس التوقيع على املعاهدة األنكلو – فرنسية اليت حددت األراضي الواقعة حتت حكم
إنتداب الدولتني العظميني يف سوريا والعراق .وإعتبارا من هذا التاريخ يبدأ إمسيا كردستان
ادجنوبية – الغربية ،وذلك أن احلدود ادجديدة ضمت جزءا من األراضي الكردية يف

سوريا .)2(...ويف  1آذار عام  2112وقع وزير خارجية اجمللس الوطين الرتكي الكبري
الرجعي والشوفيين بكري سامي بك مع وزير اخلارجية الفرنسي بريان ،وذلك خارج إطار
املؤمتر (مؤمتر لندن املعقد يف شباط – آذار عام  ،)2112يف لندن إتفاقية عسكرية وسياسية
واقتصادية واسعة حتافظ فرنسا مبوجبها على مواقعها االقتصادية السائدة وإمكانية التأثري يف
كيليكية ويف مناطق جنوب – شرق األناضول اجملاورة هلا وذلك لقاء وقف وجودها
العسكري فيها .كما تضمنت اإلتفاقية تصوير احلدود الرتكية – السورية ،واليت مست من
حيث جانبها ادجغرايف أم السياسي – االقتصادي ،كردستان ادجنوبية – الغربية ،وأصبحت

- Kerim Yildiz, op.cit., p. 14.
 - 2م .س .الزاريف ،اإلمربيالية واملسألة ،املصدر السابق ،ص .126
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املسألة الكردية وللمرة األوىل موضوعا مباشرا للمفاوضات الرتكية – الفرنسية ،وحصل

الفرنسيون على إمكانية التغلغل يف املناطق الكردية الواسعة والغنية(.)1

فقد تغري املوقف كليا بعد اإلنتصارات اليت حققها مصطفى كمال يف نهاية احلرب ،لذا
رغبت احلكومة الفرنسية يف إجراء مفاوضات مع احلكومة الرتكية ،لتسوية النزاع
الرتكي -الفرنسي .وقد متت هذه املفاوضات بني يوسف كمال بك وزير اخلارجية الرتكية
وفرانكون بويون ،الوزير املفوض املطلق الصالحيات ممثال للحكومة الفرنسية ،وإنتهت يف
 10تشرين األول  2112إىل توقيع إتفاقية واليت عرفت بـمعاهدة فرانكيلني – بويللون

) )2()Franklin Bouillonنسبة إىل رئيس دجنة الشؤون اخلارجية الفرنسية فرانكلني
بويون( .)3ونصت اإلتفاقية بشكل خاص على جالء الفرنسيني عن كيليكيا (لواء

إسكندرونة) وتركها لألتراك الكماليني مبوجب تسوية بني البلدين إثر اإلنتصارات الكبرية
اليت حققها مصطفى كمال على الفرنسيني هناك .كما إتفق الطرفان على أن تنسحب
القوات الرتكية إىل الشمال والقوات الفرنسية إىل ادجنوب من خط ميتد من خليج
اإلسكندرونة إىل ميدان أكبس ثم حمطة شوبان بك ،ومنها يتبع اخلط احلديدي املتجه إىل

بغداد مارا بنصيبني وجزيرة إبن عمر حتى يبلغ شواطئ نهر دجلة( .)4كما ومت مبوجب

اإلتفاقية تثبيت احلدود الشمالية وادجنوبية حلكومة حلب ،ويعطى اللواء شكال جديدا،
 - 1م .س .الزاريف ،اإلمربيالية واملسألة ،املصدر السابق ،ص .111
حول نص األتفاقية راجع- :
Hawt commissariat de la Rèpublique
diplomatiaues, Beyrouth, 1935,pp 195 – 209.
2

actes

Française.Les

 - 3سياسي فرنسي ،من مواليد سنة  ، 2171درس يف جامعة أكسفورد بربيطانيا ،بدأ حياته السياسية يف
 ،2101وصار وزيرا للدعاية يف  2127وعضوا يف الربملان الفرنسي ،وكان من أشد املنتقدين لسياسة
كليمنصو (رئيس وزراء فرنسا) ،لعب دورا مهما يف اإلتفاق مع الكماليني وتقريب وجهة نظرهم من
فرنسا على حساب بريطانيا ،راجع :جميد خدوري ،قضية اإلسكندرونة ،دمشق ،2111 ،ص .6
- Hawt commissariat de la...,op.cit,art.8.
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4

حب يث ضم قضاء حارم ماعدا ناحية الرحيانية مباشرة إىل حلب ،وضمت نواحي البسيط
والباير وكنسبا (جبل األكراد) إىل األراضي العلوية .وهلذا صار يف إمكان السلطات
العسكرية الفرنسية أن تعلن يف أيلول  2112إمخاد ثورة الشمال ،وأن حيتفل ادجنرال دو

الموت بذلك( ،)1يف إشارة إىل قطع الدعم الرتكي عنها( .)2ووفقا هلذه اإلتفاقية مت فصل
غرب كردستان بشكل نهائي عن مشال كردستان وأحلق بدولة سوريا ( ،)3إبتداء من خليج

إسكندرونة على البحر األبيض املتوسط غربا وإىل نهر دجلة شرقا.
وكان يف هذا اإلطار ،جاء عقد مؤمتر لندن يف  ،2112 /1/1والذي جاء إستجابة
للنجاحات اليت حققها الكماليون ،ومت فيه اإلتفاق على تعديل بنود إتفاقية سيظر  ،وبالتالي
"إضطرت فرنسا التخلي عن نصف غنائمها اإلقليمية يف كردستان لصاحل تركيا

ادجديدة"( ،)4وفقا إلتفاقية أنقرة املذكورة أعاله .وبذلك وعلى أثر معاهدة فرانكيلني –

بويللون ختلت سلطات اإلدارة الفرنسية عن وعودهم إبان إحتالهلم ملدينة ديرالزور ،اليت
اعطوها للعشرية امللّية ،بإقامة إمارة كردية ذات حكم ذاتي هلم تشمل أورفه وسرى كاني
وماردين ونصيبني وجزيرة إبن عمر ينصب على رأسها حممود باشا امللي ،لكن فرنسا
حاولت أن حتمي املليني نسبيا خالل تفاهمها مع السلطات الكمالية على عودة املليني إىل
مركزهم يف ويران شهر يف تركيا ( ،)5رمبا إلستخدامهم ورقة ضغط على األتراك حني

 - 1جاء خطاب دو الموت يف دار احلكومة يف ذكرى إعالن إستقالل حلب،إنظر :ادجريدة الرمسية ،العدد
.2112/1/1 ،101
 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .211
 - 3بذار عومسان ئة محةد ،بارودوَخي سياسي كوردستاني سوريا لة ماوةي ساالَني – 2110
 ، 2170خويَندنةويةكي شيكاري سياسيية ،ريَكخراوي هاود نط بوَ روَشنبريي طشيت ،ضاثخانةي
زانكوَي سةالحةدين ،هةوليَر ،1021 ،ل .26
4

 -سعد بشري إسكندر ،من التخطيط إىل التجزئة سياسة بريطانيا العظمى جتاه مستقبل كردستان،

السليمانية ،1007 ،ص .111
 - 5أمحد وصفي زكريا ،عشائر الشام ،ج ،1ط ،1دار الفكر املعاصر ،دمشق ،2117 ،ص .667
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اللزوم .ومبوجب اإلتفاقية املذكورة ،تنازلت فرنسا مبوجبها عن  21ألف كم1

من

األراضي اليت كانت حتت إنتدابها ،مشلت كيليكيا وقسما كبريا من ادجزيرة (مرعش وأورفه
وماردين وسعرت وكلس وعينتاب) ،ومت إمخاد ثورتي الشمال والساحل جراء إستغالل
القوات الفرنسية اهلدنة ثم اإلتفاقية لوقف الدعم الكمالي هلا .بينما واصل الفرنسيون
مبوجب مامسح به إتفاق فرنكلني – بويون عملية إحتالل ادجزيرة ،وكانوا قد تغلغلوا يف
ادجزيرة ،فإحتلوا راس العني ،كما إحتلوا يف  21تشرين الثاني  2112امليادين بعد قصف

جوي(.)2

أما منطقة املوصل اليت كانت من نصيب فرنسا ،فقد إنتقلت إىل يد الربيطانيني بعد
إنتهاء احلرب بإتفاق بني الدولتني .ويف آذار  2112ابرمت موسكووأنقرة (معاهدة صداقة
وإخاء) تسوي مجيع اخلالفات احلدودية بني تركيا ومجهورية السوفيتيات.وحتى تتوصل
حكومة أنقرة إىل هذا اإلتفاق ،الذي يكفل هلا حدودا مستقرة عرب القوقاز ومساعدة
بلشفية متزايدة ،فإنها تضطر إىل دفع مثن متواضع نسبيا" :التنازل عن باطوم دجيورجيا

املوعودة بتحول سوفياتي وشيك"( ،)3األمر الذي وطدت أقدام الدولة ادجديدة ،ومن ثم
ظهور هدنة مودانيا مع احللفاء يف  22تشرين األول  2111اليت دفنت مودروس ومهدت
الطريق إىل لوزان.
ويف عام  ، 2111شكلت دجنة خمتلطة من العسكريني الفرنسيني واألتراك لتحديد
احلدود النهائية بني سوريا وتركيا ،ولكن أعمال هذه اللجنة مل تتوصل إىل نتيجة مرضية
للطرفني بسبب إصرار احلكومة الرتكية على اإلحتفاظ ببعض املناطق اليت تعترب سورية

مبوجب احلدود املبينة يف إتفاقية فرانكلني – بويللون املوقعة يف أنقرة يف عام .)4(2112
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .211
 - 2املرجع نفسه ،ص .210 – 211
Bernerd,op.cit,p.111 - 3
 - 4الدكتور نزار كيالي ،املرجع السابق ،ص .16
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كانت إتفاقية أنقرة اليت وقعت بني الطرفني الفرنسي والرتكي يف  10تشرين األول عام
 ،2112خطوة أخرى حنو دفن سيظر يف لوزان لتوطيد السالم بني الدولتني على حساب
الشعب الكردي ،ألنها دلت عمليا على إنهيار جبهة احللفاء املعادية لرتكيا ،وهي إتفاقية
إستعمارية يف حقيقتها ،إذ أنه مبوجب هذه اإلتفاقية ،مت إنهاء حالة احلرب بني فرنسا
وتركيا ،وختلت فرنسا عن معاهدة سيظر ،وإعرتفت حبكومة أنقرة ،وحددت بصورة نهائية
احلدود الفاصلة بينهما ،األمر الذي طبق تقسيم كردستان بشكل فعلي على األرض ،بعد
أن كان مرسوما على الورقة يف خمطط سايكس – بيكو .وشكلت إتفاقية أنقرة تهديدا

مباشرا ملستقبل القضية الكردية ،واليت تكونت من ( )21مادة ( ،)1نذكر منها:
املادة األوىل:

يصرح الطرفان الساميان املتعاقدان أنه منذ توقيع هذا اإلتفاق ،تتوقف حالة احلرب فيما
بينهما ،وتعلم بذلك حاال ادجيوش ،والسلطات املدنية والسكان.
املادة الثالثة:
خالل مهلة قصوى أمدها شهران إعتبارا من تاريخ توقيع هذا اإلتفاق ،تنسحب
ادجيوش الرتكية إىل (مشال) وادجيوش الفرنسية إىل جنوب اخلط الذي عني يف املادة الثامنة.

مبعنى"حتديد احلدود بني الفرنسيني يف سوريا وتركيا"(.)2
املادة السادسة:

تصرح حكومة اجمللس الوطين الرتكي الكبري بأن حقوق األقليات املعرتف بها رمسيا يف
امليثاق الوطين ،تثبت من قبلها على األساس نفسه املتخذ مبوجب اإلتفاقيات املعقودة هلذه
الغاية بني دول احللف ،وخصومهم وبعض حلفائهم.
املادة الثامنة:
حيدد اخلط املذكور يف املادة الثالثة ،ويعني بدقة على الوجه التالي:
 - 1ذوقان قرقوط ،تطور احلركة الوطنية يف سورية  ،2111 – 2110دمشق ،2111 ،ص ص 111
– .100
- Hurewitz,op.cit.,p.97.
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يبتدأ خط احلدود من نقطة تنتخب فوق خليج إسكندرون ،مباشرة جنوب ناحية
جرابلس ويتجه قليال حنو ميدان أكبس على أن تبقى حمطة السكة احلديد والناجية إىل
سوريا .ومن هنا ينحين حنو ادجنوب ،بشكل يدع لسوريا ناحية مارسوقا ،ولرتكيا ناحية
كرنبا ومدينة كلس .ومن هناك يتصل باخلط احلديدي يف حمطة جوبان بك ،ثم بيت خط
بغداد احلديدي الذي تبقى ساحته فوق األراضي الرتكية حتى نصيبني .ومن هناك يتبع
الطريق القديم بني نصيبني وجزيرة ابن عمر ،حيث يلتقي بالدجلة .وتبقى ناحيتا نصيبني
وجزيرة ابن عمر والطريق لرتكيا ،ولكن البلدين يتمتعان بنفس احلقوق فيما يتعلق
بإستعمال هذا الطريق .إن املواقف واحملطات يف منطقة جوبان ونصيبني ختص تركيا على
إعتبار أنها تشكل جزءا من ساحة اخلط احلديدي.
املادة الثالثة عشرة:
إن السكان املقيمني أو نصف الرحل ،الذين يتمتعون حبق الرعي ،أو الذين ميلكون
أمالكا يف أحد جانبى اخلط احملدد يف املادة السابقة ،يثابرون ،كما يف املاضي ،على ممارسة
هذه احلقوق وميكنهم نقل مواشيهم وصغارها ،وأدواتهم وآالتهم ،وبذارهم ،وحماصيلهم
الزراعية من أحد جانبى اخلط إىل ادجانب اآلخر بصورة حرة ،وبدون أن يدفعوا أي رسم
مجركي أو رسم الرعاية أو أي رسم آخر ،وذلك لضرورات إستثمار هذه األموال ،على
أنهم خيضعون لدفع الضرائب والرسوم عن هذه األموال يف البالد اليت يقيمون بها.
وكان من نتيجة حتديد هذه احلدود أن فصمت عرى سكان ادجزيرة األكراد عن بقية

أجزاء كردستان( ،)1البل وجممل سكان غرب كردستان .وبهذه السخافة تنكرت فرنسا
ملبادئ الثورة الفرنسية  ،2711اليت أضحت واحدة من أهم الثورات يف التاريخ احلديث،
مبا تضمن من مبادئ ومواثيق حبريات الشعوب وعدالة القضايا التحررية ،لكن ليس غريبا
أن تقدم ثاريس على هذه اخلطوة ،كونها كانت تدار من قبل الشركات اإلحتكارية القائمة
على الغزو والتوسع اإلستعماري ،لكن على حساب املبادئ والوعود الكاذبة للشعوب.
1

 -حممد رجائي سليم ريان ،احلركة الوطنية يف سوريا  ،2111 -2116إطروحة دكتوراه ،القاهرة

 ،2176ص .110
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كان الفرنسيون يلعبون بعواطف الكرد القومية ،ليس من أجل حتريرهم بل إلستخدامهم يف
عملية التوازنات القومية يف سوريا املرسومة وكجزء من اللعبة يف الصراع على سوريا ،ألن
من يساهم يف جتزئ ة أمة ،الميكن أبدا أن يكون صديقا هلا ،فالعداوة والصداقة شيئان
متناقضتان ،أن الفرنسيني حتركوا من منطلق إستعماري ،وحتالفوا مع عدو األمس ضد
شعب تواق حلريته ،مضيفة مصاعب جدية اخرى على حياة الشعب الكردي إجتماعيا
وثقافيا واقتصاديا ،ولقرون طويلة .وكان مبوجب ذلك وقعت مناطق أخرى من كردستان
سوريا حتت نفوذ السيطرة الفرنسية ،بعد أن كانت نفوذها حمصورة فقط يف كرداغ.
وإلعطاء الصفة الشرعية لإلنتداب الفرنسي جاء قرارعصبة األمم باملصادقة رمسيا على

اإلنتداب لفرنسي على سوريا يف  21متوز .)1(2111
لوزان :9110

أن احلرب »اإلستقاللية« الرتكية ،قد تسببت يف إنهيار معاهدة سيظر .فعلى أثر جناح
الكماليني يف وقف الغزو اليوناني ،نقلت القوات الرتكية إىل املناطق الكردية ،وثبت األتراك
وجودهم يف رواندوز ،كل هذا وضعت بريطانيا يف املوقف الذي كان فيه إستعداء األتراك
من شأنه أن يضر باملصاحل الربيطانية .الشك أن تغلب قوات أتاتورك على النظام القديم،
جنبا إىل جنب مع املكاسب اإلقليمية الرتكية ،خلق تهديدا للمصاحل الربيطانية يف
ميزوبوتاميا ،وبالتالي فشلت سياسة بريطانيا الداعمة للكرد ،لتأمني حدود مناطقها ،فرأت
بريطانيا يف التوصل إىل إتفاق مع الكماليني خيار أفضل من دعم »التمرد الكردي« الذي
إفتقر لقيادة واضحة ،والذي قد يؤدي إىل صعوبات غري متوقعة.
شكلت معاهدة لوزان  Lausannesقمة إنتصار الدبلوماسية الرتكية اليت تزامنت مع
إنتصارات أتاتورك العسكرية ،وخذالن مواقف احللفاء ،ودفن الطموح الكردي ،فقد إختذ
مؤمتر لوز ان طابعا ماروثينيا إمتد أعماله خالل فرتتني متميزتني ،الفرتة األوىل من 10
 - 1خريية قامسية ،احلكومة العربية يف دمشق بني  ،2110 – 2121القاهرة ،2170 ،ص .211
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تشرين الثاني سنة  2111إىل  1شباط سنة  ،2111والفرتة الثانية من  11نيسان إىل 11
()1

متوز سنة  .2111وكان اللورد كريزون وعصمت إينونو

هما املمثلني الرئيسيني

لربيطانيا وتركيا.
ففي لوزان أخرب عصمت إينونو ،بكل صفاقة ،كريزون أن األكراد من أصل طوراني،
لقد جاء ذلك يف املوسوعة الربيطانية ،وأنه فيما يتعلق بالعادات واألعراف والتقاليد ،فإن
األكراد الخيتلفون يف شئ عن األتراك( .)2ومن جانبه أخرب كريزون عصمت إينونو من دون
مواربة ،أن مجيع معلوماتنا تؤكد بأن األكراد ،بتارخيهم املستقل ،وعاداتهم وأخالقهم

وشخصيتهم املستقلة ،جيب أن يكونوا أمة مستقلة( .)3لقد أعادت لوزان اإلعتبار لرتكيا
بعد أن ضمنت إعرتافا دوليا حبدود مستقرة هلا يف املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها أقاليم
الشرق أي كردستان .فالفرنسيون سيحتفظون بسنجق األسكندرونة بعد جالئها
اإلضطراري عن كيليكيا مع بقاء اإلجنليز يف املوصل ،بعدما وقعوا معاهدة لوزان مع تركيا
اليت جتاهلت متاما أي ذكر ملوضوع الدولة الكردية .وباد للعيان مالمح تكريس جتزئة
كردستان ،السيما بعد ميالد ادجمهورية الرتكية يف  11تشرين .2111
حصل خط احلدود ادجديد بني سورية وتركيا على تكريس قانوني دولي له يف معاهدة
لوزان ( 11متوز  )2111املربمة بني تركيا من جهة ،واحللفاء من جهة ثانية ،واليت وافق
عليها جملس عصبة األمم يف  11أيلول  .2111ونصت املادة ( )26من هذه اإلتفاقية على
ختلي تركيا قانونيا عن مجيع حقوق سيادتها ،مهما كانت طبيعتها ،على األراضي اليت
1

 -عصمت إينونو( )2171 – 2111يعود إصوله إىل مالطية بكردستان ،إن إنتصاره على اليونانيني

أعطى إمسا لعائلته ،وأما اهم إنتصاراته يف الدبلوماسية فقد كان (إستبدال معاهدة لوزان مبعاهدة سيفر اليت
قضت على آمال الكرد يف اإلستقالل) ،والذي كان سببا ملنحه منصب رئيس الوزراء من عام 2111
وإىل عام .2111إنظر :نور الدين زازا ،حياتي ككردي ،ترمجة :خسرو بوتاني ،منشورات ئاراس ،أربيل،
 ،1001ص .16
 - 2بريطانيا العظمى ،مؤمتر لوزان ،ص  ،111يف :ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .111
 - 3ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .111
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فصلت عنها ،مبا يف ذلك السكان ،بينما نصت املادة الثالثة بالنسبة إىل سورية على أن
يكون خط احلدود بني تركيا وسورية هو اخلط الذي حدده إتفاق أنقرة يف  10تشرين

األول  .)1(2112غري أن معاهدة لوزان مل ميس احلدود فحسب ،بل مسّ أيضا إعادة بناء
اهلويّات يف جنسيّات ظلت تنوس بشكل مضطرب بني مفهومي "ادجنسية" الذي جيسّده
مفهوم البطاقة الشخصية ،ومفهوم "املواطنة" الذي يرتبط بتكون دولة مرتابطة مع أرض
وشعب ينتمي إليهما .وهلذا كانت الفرتة مابني العامني  2111و  2116متثل فوضى اهلوية
على مستويات ادجنسية واهلوية واملواطنة ،ما عكس التناقضات الداخلية البنيوية للدول اليت

كرست معاهدة لوزان اإلعرتاف بإستقالهلا بشكل كامل ،أو حتت اإلنتدابات( ،)2غري أن
ماذكره حممد مجال باروت من فوضى اهلوية واملواطنة يف منتصف العشرينات من القرن
املاضي ،الزالت موجودة يف سوريا ،تبحث عن حل عادل ونهائي هلا.
أن سياسة التقسيم الفوقية ،وتكريس احلدود املصطنعة بني أبناء الشعب الكردي ،من
طرف اإلدارتني اإلستعماريتني الفرنسية والربيطانية وتركيا الكمالية مبوجب معاهدة لوزان،
اليت أنهت اإلمرباطورية العثمانية مرة وإىل األبد قانونيا ،قد مهدت لظهور كيانات جديدة
على خارطة جيو – سياسية جديدة على أنقاض اإلمرباطورية العثمانية ،متخضت عنها نظام
دولي جديد ،قائم على سياسة اإلنكار حلقوق الشعب الكردي واألقليات القومية.
قررت معاهدة لوزان مصري سكان األراضي املنفصلة عن السلطنة العثمانية عرب مبدأين
أساسيني هما تكريس احلدود السياسية السيادية أو الدولتية ،ومبدأ ادجنسية (الناسيوناليتية)
) (Principe de nationalitéاملرتبطة بـ "هوية" الدول ادجديدة اليت أنشأتها
املعاهدة ،أو نتجت منها ،أو رمست حدودها بإعتبارها بديال من ادجنسية العثمانية السابقة،

وأضيف إليها بند ثالث هو حقوق "األقليات"( ،)3اليت مل تلتزم بها النظم السياسية ادجديدة
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 271؛ أمحد عدنان العيطة ،أزمة األسكندرونة وعصبة األمم،
دار األهالي ،دمشق ،1000 ،ص .27 – 26
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .271
 - 3املرجع نفسه ،ص .271 – 271
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الفاقدة أصال للشرعية .ففي سوريا ،إختذت مفهوم اهلوية "املواطنة" بعدا عروبيا ،فكل
مواطن يف الدولة هو عربي سوري حسب "اهلوية الشخصية" ،وبالتالي وبدءا من بداية
الستينات من القرن املاضي ،حل مفهوم ادجنسية "عربي سوري" مكان "ادجنسية العثمانية"،
جاء كل ذلك يف إطار سياسة التعريب املنظمة القائمة على صهر القومية الكردية واألقليات
األخرى يف بوتقة القومية العربية.
واحلقيقة املرة ،أن السياسة اإلستعمارية لكل من بريطانيا وفرنسا ،هي اليت مزقت
كردستان املركزية إبان احلرب العاملية األوىل إربا إربا .لقد نقلت معاهدة لوزان املنطقة من
النظام اإلمرباطوري السابق إىل نظام "الدول" املستقلة اخلاضعة لإلنتداب ،وحلماية
مصاحلهم الذاتية ،ضحى ادجميع بالقضية الكردية ،اليت حتولت مع مرور الزمن إىل مسألة
مزمنة ومعقدة ،السيما بعد تشكل الدول ادجديدة .وحتويل القضية الكردية من قضية
مركزية كواحدة من كربيات األمم يف الشرق األوسط وغرب آسيا ،إىل مسألة (أقليات
قومية كبرية) ،هامشية يف إطار عدة دول حديثة النشؤ ،وأوجدت هلم غطاء قانوني وشرعي
يف منظور القانون الدولي ،ضاربة عرض احلائط كل أخالقيات ومبادئ اإلنسان وقيمهم،
يف سبيل مصاحلهم الذاتية.
جتاهلت لوزان متاما اي ذكر للمسألة الكردية يف منت املعاهدة ،وكلما ورد فيها هو
وجوب إحرتام احلقوق الثقافية والدينية لألقليات والقوميات .فقد تعهدت تركيا يف املادة
الثامنة والثالثني بإعطاء احلرية الكاملة لكل سكان تركيا بدون متييز بسبب املولد أو
القومية أو اللغة أو العنصر أو الدين أو العقيدة ،وعلى متتع األقليات الغري إسالمية حبرية

احلركة واهلجرة(.)1

تنص املواد  10 ،11 ،11من الفصل الثالث من معاهدة لوزان على أن احلكومة
الرتكية تت ععهد بأن لألكراد الذين هم أقلية قومية يف تركيا ،احلق الصريح يف التخاطب
بلغتهم واملرافعة بها أمام احملاكم الرتكية وإصدار ادجرائد واجملالت والكتب بها أيضا ويف
- Hurewitz, op.cit, P.120.
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1

إنشاء أندية كردية علمية واجتماعية وتهذيبية والتجوال يف داخل تركيا وخارجها بكل
حرية ،وأن يكونوا متمتعني جبميع احلقوق السياسية اليت يتمتع بها الرتك .كما أن املادة 17
تنص على أن تركيا تتعهد بأال تنس قانونا أو تصدر قرارا يناقض احلقوق السالفة الذكر.
وتنص املادة  11على أن تعهدات تركيا هذه دولية الجيوز نقضها حبال من األحوال وأال
فيكون لكل من الدول املوقعة على معاهدة لوزان ،والدول املؤلفة منها مجعية األمم ،احلق
يف اإلشراف على تنفيذ تركيا هذه التعهدات بالدقة ،والتدخل ضدها حلملها على تنفيذ ما

تتعهد به أمام العامل( ، )1إال أن الدولة الرتكية بدال من أن تقوم بتنفيذ تعهداتها الدولية،
قامت بتدمري كردستان وإبادة سكانها ودفنهم أحياء وتهجريهم إىل مناطق غرب تركيا.
ومن ضمن نصوص معاهدة لوزان بني دول احللفاء وتركيا إقرار ادجنسية السورية بدال من
ادجنسية العثمانية ،وعلى أن تنظم دوليا وضع الدول اليت نشأت نتيجة إنفصاهلا عن تركيا
مبا فيها سوريا وكذلك جنسيات هذه الدول ،ومبقتضى ذلك ترتب على السلطات احلاكمة
يف سوريا آنذاك (سلطات املستعمر الفرنسي) أن تصدر التشريعات الالزمة لتنظيم ادجنسية
السورية ،وكان أهم القرارات الصادرة بهذا الشأن القرار رقم  /1111/مكرر الصادر

بتاريخ  10آب  2111تنفيذا ألحكام معاهدة لوزان .)2(..إال أن معاهدة لوزان اليت
أعقبت معاهدة سيفر مل يذكر فيها شيء عن كردستان سوى خداع الكرد بنصوص القيمة

هلا وهكذا إبتدأ دور دموي لألكراد بفضل تلك املعاهدة(.)3

ومهما يكن ،فأن معاهدة لوزان ،معاهدة إستعمارية قلقة وغري مستقرة حتمل يف بنيتها
بذور الصراع يف املستقبل ،إذ أنها أعقدت املسألة الكردية وجعلتها مزمنة ،ووسعت دائرة
1

 -حممد شريزاد »زيد أمحد عثمان« ،نضال األكراد ،القاهرة ،2111 ،يف كتاب :كتابات يف املسألة

الكردية ،ادجزء األول ،إعداد وتقديم :رفيق صاحل أمحد ،بنكه ي ذين ،السليمانية ،1001 ،ص .226
 - 2م .أوسي ،اإلحصاء اإلستثنائي يف حمافظة ادجزيرة  ،2161 / 20 / 1مبوجب املرسوم التشريعي رقم
 /11/تاريخ  ، 2161/1/21التحالف الدميقراطي الكردي يف سوريا ،مت النشر يف موقع
نوروز WWW.Yek – dem.com:بتاريخ  11أيار  ،1020ص .17
 - 3د .بله ج شريكوه،املصدرالسابق ،ص .11
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الصراع يف الشرقني األوسط واألدنى ،وجعلت من القضية الكردية مادة الصراع الدائم
يف املنطقة ،وعامال يرتبط به مسائل :األمن واإلستقرار ،احلرب والسالم ،التقدم
والدميقراطية يف غرب آسيا.
إتفاقية أنقرة الثانية  00أيار :9111
شكلت مقاومة الشمال ومن ثم قيام الثورة السورية الكربى عام  2111ضغطا شديدا
على اإلدارة الفرنسية ،اليت بدأت تشعر جبملة من املخاطر تهدد بتغيري موازين القوى ضد
مصاحل فرنسا يف املنطقة ،لذلك قرر املفوض السامي الفرنسي ادجديد اخلامس حسب
الرتتيب هنري دوجونفيل Henri de Jeuvinelle

()1

خالل فرتة حكمه (– 2111

 ،)2117إنتهاج سياسة "الصفقات" السياسية – األمنية يف آن واحد مع الربيطانيني يف
الشرق (العراق) والكماليني يف الشمال ،بغية إخضاع الكرد يف ادجزيرة ومواجهة الثورة
السورية الشاملة ،واحليلولة دون وصول نارها إىل مناطق الشمال الكردي ،وتأمني مناطق
احلدود مع العراق وتركيا.
ففي يوم  10أيار  ،2116وقع كل من ألبري سارو) (A.Sarautالسفري الفرنسي يف
أنقرة ،ووزير خارجية تركيا ،رشدي آراس ،إتفاقية الصداقة وحسن ادجوار بني الطرفني،
جاء يف مقدمتها أنها مبنية على إتفاقية أنقرة يف  10تشرين األول  ،2112وأبرمت فرنسا
اإلتفاقية ونشرتها يف ادجريدة الرمسية بباريس يوم  17آب  .2116وقد شكلت التسويات
واإلتفاقات يف شأن وضع ادجزيرة أحد أهم بنود هذه اإلتفاقات ،إذ نصت إتفاقية أنقرة
الثانية مع تركيا على ختطيط احلدود واللجؤ إىل التحكيم يف اخلالفات وتبادل اجملرمني
1

 -يف األول من كانون األول سنة  2111وصل إىل بريوت هنري دوجونفيل خامس مفوض سامي

فرنسي يف سوريا ،بعد بيكو وغورو وويغان وساراي ،وهو صحفي وسياسي ليربالي كان يبلغ من العمر
 60سنة.إنظر :مذكرات دولة الرئيس حسين بك الربازي رئيس الوزراء السوري األسبق – 2111
 ، 2171مراجعة وهوامش علي صاحل املرياني ،تقديم الدكتور عبد الفتاح علي البوتاني ،األكادميية
الكوردية – أربيل ،1022 ،ص .16
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ومكافحة العصابات على جانبى احلدود .وتوقف األتراك عن تقديم الدعم املادي
والسياسي للثوار على جبهات الشمال( ،)1بينما نصت اإلتفاقية مع بريطانيا على ضبط
الصراعات بني القبائل البدوية على املناطق احلدودية املشرتكة والتعاون يف القضايا األمنية
()2

املشرتكة

 .وكان التنسيق األمين بني الطرفني الفرنسي والرتكي يسري على إمتداد

احلدود بعمق  10كم .كما وقع الطرفان يف نهاية نيسان  2116حبلب على بروتوكول
خاص بالرتتيبات األمنية يف املنطقة احلدودية املشرتكة يف حلب .وهكذا حصلت تركيا
على حياد فرنسة يف سورية حنو القضية الكردية مببادرتها معها لعقد معاهدة صداقة وحسن

جوار(.)3

كما عقد بني  20 – 7أيار من العام نفسه ،مؤمتر فرنسي – تركي يف بلدة الدرباسية
يسمح للقوات الفرنسية بإقامة مراكز عسكرية هلا يف كل من الدرباسية وعامودا ،مقابل
إلتزام األتراك مراقبة رؤساء العشائر الكردية املقيمني يف مشال احلدود يف منطقة عامودا

وإبعادهم عن احلدود حني الضرورة( .)4كما تنازل الفرنسيون يف إتفاقية أيار عن بعض
القرى الواقعة حتت اإلنتداب الفرنسي ،مقابل إعرتاف تركيا بسيادة فرنسا على ادجزيرة
العليا ،عقب هذه اإلتفاقية إستكملت القوات الفرنسية إحتالل ادجزيرة ،وألفت دجنة
لرتسيم احلدود لن تنهي عملها بإتفاق تكميلي جديد إال يف عام  .2111ونصت اإلتفاقية
على تأليف دجنة فرنسية – تركية مشرتكة لتعيني احلدود خالل شهرين من تاريخ تنفيذ
اإلتفاقية ،وبناء على ذلك عينت اللجنة ،وأمتت ختطيط احلدود عدا البقعة بني نصيبني
وجزي رة إبن عمر ،وكان التفاهم على أن جيري تعيني حدودها وفق طريق رومانية قدمية بني
البلدين تتصل بنهر دجلة .وبسبب اخلالف على حتديد هذه النقطة جرى تعيني رئيس
1

- Roupen Boghossian. La Haute – Djezireh, Alep, Imprimerie
Chiraz,1952,p.34.
 - 2حممد مجال باروت ،التكوّن التارخيي ،املرجع السابق ،ص .262 – 260
 - 3د .بله ج شريكوه ،املصدر السابق ،ص .11
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .261
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دامناركي حمايد للجنة احلدود .وعملت اللجنة عامني تقريبا ،ووجدت صعوبة يف تعيني آثار
الطريق الرومانية القدمية ،وأدى ذلك إىل اخلالف بني املندوبني الرتكي والفرنسي على موقع
الطريق ،فأدعى املندوب الرتكي أنها يف ادجنوب ،بينما أدعى املندوب الفرنسي أنها يف
الشمال ،ومل يتفق على ذلك إال يف بروتوكول  11حزيران  ،2111الذي سوى اخلالف
بتقسيم البقعة املختلف عليها بني نصيبني وجزيرة إبن عمر بني فرنسة وتركيا ،حيث
حصلت تركيا على مخس هذه البقعة ،بينما حصلت فرنسا على األمخاس األربعة األخرى،
وبذلك رمست احلدود حتى دجلة .ويف حزيران  2110إنسحب األتراك من املنطقة
املختلف عليها ،وخيل للجانبني أن قضية احلدود قد حسمت نهائيا( .)1وهكذا إتفق أعداء

األمس (األتراك والفرنسيون) وفقا ملصاحلهم ،على الكرد ،حيث تركت إتفاقية أنقرة
الثانية ،اجملال للفرنسيني بالسيطرة على ادجزيرة العليا.
وبالرغم من التوقيع على إتفاقية أنقرة الثانية ،فقد إستمرت اخلالفات حول املناطق
احلدودية للجزيرة العليا ،والسيما مسألة ترسيم احلدود السورية – الرتكية الشمالية
الشرقية يف منطقة منقار البط (قضاء دجلة) ،وكان كل من ادجانبني الفرنسي والرتكي
ميسك بشطر من املنطقة املختلف عليها وفق بروتوكول  11حزيران  2111إىل أن متت
تسوية اخلالف عليها يف  1حزيران  2110بإعادة منطقة منقار البط إىل ادجانب

الفرنسي( ،)2ومتكنت فرنسا من خالل هذه اإلتفاقيات بسط السيطرة على ادجزيرة .ويف
عام  2116بلغت التوتر الفرنسي – الرتكي ذروتها ،إذ حدث خالل الفرتة الواقعة بني
 21حزيران و 1آب  2116أكثر من تسع معارك على احلدود إنتهت يف  1آب من العام
ذاته بإحتالل القوات الفرنسية جزءا من القامشلي( .)3و كما يقول الزاريف ،مل تكن
إتفاقية حزيران  2111سوى تسوية جزئية للنزاع مع فرنسا حول احلدود الرتكية –
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .261 – 261
 -2حممد علي الزرقة ،قضية لواء اإلسكندرون  ،وثائق وشروحات ،ادجزء الثاني ،دار العروبة ،بريوت،
 ،2111ص ص 111 ،211؛ وكذلك راجع :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .262
 -3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .262
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السورية اليت مبوجبها أصبح شريط ضيق من األراضي يسكنه الكرد تابعا لسوريا ( .)1وكان
مصري الكرد يف سوريا دراميا ،فالتقسيم ادجديد لكردستان جرى دون األخذ باحلسبان
مصاحل السكان القومية واالقتصادية .وشكل ترسيم احلدود بصورة إعتباطية مصاعب
إضافية يف حياة الكرد االقتصادية واالثنو – ثقافية .وقد وجد عدد كبري من الكرد من
عشرية واحدة ،بل من إسرة واحدة نفسه على جانبـي احلدود إثر ترسيم احلدود الرتكية –
السورية .وإصطدم طموح الكرد الطبيعي يف احلفاظ على صالت القربى والعالقات
االقتصادية والسياسية مبختلف أنواع اإلجراءات السياسية والعسكرية للدول اليت تتقاسم

كردستان (.)2
ثورة  9111وأثرها على وضع احلركة القومية الكردية يف سوريا

ما أن جنح مصطفى كمال يف إخراج القوات األجنبية وإقامة ادجمهورية الرتكية يف 11
تشرين األول  ،2111بدأ مبالحقة املثقفني والثوريني الكرد واألقليات املسيحية ،األمر الذي
أدى إىل إجتياز العديد من هؤالء خط احلدود الوهمي واإلنتقال إىل ذلك ادجزء من كردستان
الذي وضع حتت السيطرة الفرنسية .كانت الوعود »الكمالية« بالشراكة بني الكرد واألتراك
يف بناء ادجمهورية ادجديدة يف إطار امليثاق الوطين الرتكي »خلبية« وجمرد وعود متوه خلف
بالغتها »املعسولة« خطة مصطفى كمال يف »قومنة « األتراك والكرد وسائر العناصر
األخرى ،وترتيكهم وفقا للمبادئ القومية العلمانية للجمهورية الرتكية اليت صاغ يف عام
 2121مبادئها املنظر القومي الرتكي ضياء غولب آلب ( ،)2111 – 2171بإعتبار اللغة
الرتكية مركز اهلوية القومية الرتكية ادجديدة والعنصر احلاسم يف ترتيك كافة مواطين
ادجمهورية ،وأعاد بسطها يف كتابه مبادئ الرتكية عام  ،2110حيث أعطت كتاباته خطة عامة
للكماليني من أجل إخضاع األقليات للهوية الرتكية( ،)3ورأى أن القومية تبنى بالرتبية ال

 - 1الزاريف وآخرون ،تاريخ كوردستان ،املصدر السابق ،ص .111
 - 2املصدر نفسه ،ص .111
 - 3ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .117
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باألصل العرقي ،وتتمحور حول اهلوية الرتكية ادجديدة ،دجميع من يعيش ضمن حدود

ادجمهورية ادجديدة( ،)1كان غولب نفسه مسترتكا ،أو متقومنا تركيا(.)2

وبعد أن أدرك الوطنيون الكرد يف كردستان – تركيا إبعاد سياسة الكماليني القومية اليت
إستهدفت الوجود القومي الكردي ،حتى بدأوا يعيدون تنظيم صفوفهم بغية توفري مستلزمات
الكفاح املسلح إلجبارالربجوازية الرتكية على منح الكرد حقوقهم املشروعة .ويف هذا اإلطار
جاء عقد مؤمترسياسي سري للقوى الوطنية الكردية يف كانون األول من عام  2111يف
حلب ،شارك فيه نسبيا أكثرية القادة الكرد من تركيا وسوريا والعراق ،ويف املؤمتر توصل
كافة املشاركني تقريبا إىل رأي مشرتك مفاده أن حتقيق احلقوق القومية للشعب الكردي ممكن
فقط عن طريق اإلنتفاضة

()3

لتدارس الوضع والتخطيط لثورة شاملة .وكانت ثورة عام

 2111بقيادة الشيخ سعيد ثريان الرد األكرب على تلك السياسات ادجائرة ،تلك اليت هزت
أركان الدولة الرتكية ،وبهذا الصدد كتب أرمسرتونك يقول":إنتفضت كردستان بأسرها،
فغدت كل املقاطعات الشرقية يف خطر ،وإهتز كيان الدولة الرتكية احلديثة اليت أصبحت
تتمايل حنو السقوط ،أن الدولة واألمة جابهتا خطرا مصرييا( ،)4وقد أثارت الثورة إهتمام

الرأي العام الرتكي يف الداخل ،واحملافل الدولية يف اخلارج.
زجت حكومة أنقرة كل طاقاتها وإمكانياتها العسكرية واللوجستية والدعائية لقمع الثورة،
لكن مجيع إجراءاتها فشلت أمام تقدم الثوار ،حينذاك عمدت ادجهات احلاكمة إىل وضع خطة
واسعة لضرب احلركة من اخللف ،وكان ذلك حيتاج إىل تعاون سلطات اإلحتالل الفرنسي يف
سوريا بأن تسمح بنقل  11ألف جندي تركي عن طريق سوريا إىل املناطق الواقعة خلف
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .101
2

 -املرجع نفسه ،ص101؛ ز.سلوبي (قدري مجيل باشا) ،يف سبيل كردستان ،ترمجة :ر.علي ،رابطة

كاوا للثقافة الكردية ،ص .11
3

 -د .مانوفييل أرسينوفيج حسرتيان ،إنتفاضة األكراد عام ( 2111إنتفاضة شيخ سعيد) ،يف كتاب:

موضوعات من الكردولوجيا السوفيتية ،ترمجة عن الروسية :د.إمساعيل حصاف ،مؤسسة موكرياني
للبحوث والنشر ،هولري ،1001 ،ص .11
- H.C.Armstrong, Grey Wolf Mustafa Kemal. An intimate of a
dictator, Arthur Barker – (Itd.), London, 1932, p. 264.
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مراكز الثوار الرئيسية وأهم ميادين القتال .قدمت اإلمربيالية الفرنسية خدمات خاصة
للسلطات الرتكية بهدف قمع اإلنتفاضة الكردية ،حيث مسحت فرنسا للقوات الرتكية
بإستخدام األراضي السورية لإللتفاف حول املنتفضني والتضييق عليهم من ادجنوب الشرقي

( ،)1وذلك عن طريق ادجزء الواقع من سكة حديد برلني – بغداد داخل سوريا ،األمر الذي
قوض اإلنتفاضة.
وبهذا الصدد كتب نورالدين زازا":فقد تفاهم مع فرنسا ،القوة اإلنتدابية يف سوريا ،لكي
تسمح له بنقل قطعاته عرب خط السكك احلديدية الفاصل للحدود الرتكية والسورية جتاوزا
إلتفاقية أنقرة لعام  2112املوقعة بني فرنسا وتركيا اليت كانت حترم صراحة إستخدام هذا
الطريق ألغراض عسكرية .وهكذا مت جلب عشرات اآلالف من الرجال إىل أورفة وماردين
ومن هناك مت إرساهلم إىل مناطق القتال فوجد الكرد أنفسهم حماصرين من مجيع ادجهات
وإلفتقارهم إىل الكوادر احملرتفة وإىل املساعدة اخلارجية فلم يتحملوا القتال ألكثر من بضعة

أشهر وحينما إقتنعوا باهلزمية إستسلموا للقوات الرتكية الواحد تلو اآلخر"(.)2

وهناك دالئل مهمة تبني أن اإلنكليز ،بالرغم من كونهم إرتاحوا يف البداية من إنفجار
اإلنتفاضة يف كردستان تركيا بسبب النزاع الدائر حول والية املوصل ،إال أنهم تبنوا ألنفسهم
موقفا غري ودي ،إن مل نقل عدائيا جتاهها.ومن أهم الدوافع ملثل هذا املوقف كان خوف
املسؤولني اإلنكليز يف العراق من تأثري نتائج اإلنتفاضة على اجملرى العام للقضية الكردية،
خاصة ألن بعض احملافل السياسية الكردية بدأت تثري من جديد موضوع بنود معاهدة سيظر
بالنسبة هلذه القضية .ولقد ظهر موقف اإلنكليز جتاه اإلنتفاضة قبل كل شئ خالل قضية مساح
الفرنسيني لألتراك بنقل قواتهم عرب سوريا .ففي تلك الفرتة مل تكن فرنسا لتقدم على أي عمل
مهم ،سواء يف أوروبا أو يف الشرق ،من شأنه إغاضة اإلنكليز ،ذلك ألن العالقات القائمة
آنذاك بني حكومةاحملافظني اإلنكليزية وحكومة ((اإلشرتاكيني)) الفرنسية كانت على أحسن ما
يكون ،باإلضافة إىل أن فرنسا كانت متر يف سنة  2111بالذات بأزمة مالية بسبب وضع
 - 1د .مانوفييل أرسينوفيج حسرتيان ،املرجع السابق ،ص .62
 - 2نور الدين زازا ،حياتي ككوردي ،املرجع السابق ،ص .10
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الفرنك يف األسواق العاملية .فكانت حباجة إىل كل مساندة ممكنة من جانب اإلنكليز .وهكذا
فإن الفرنسيني مل يقدموا على السماح لألتراك بنقل قواتهم بدون علم وموافقة الربيطانيني.
وبالفعل جرى يف باريس إتصال رمسي بني الطرفني حول هذا املوضوع ،إذ أكد املسؤولون
الفرنسيون للسفري الربيطاني أنه ال يراد من حشد القوات الرتكية »إال قمع الثورة الكردية«،
وبينوا له أن فرنسا أبلغت احلكومة الرتكية بأنها تسمح هلا بنقل العدد الالزم من ادجنود لقمع
الثورة الكردية فقط .وعلى هذا األساس مل تبد احلكومة الربيطانية إي إعرتاض كان على ذلك

(.)1

يف أعقاب فشل ثورتي عام  2111بقيادة شيخ سعيد وآرارات بقيادة ادجنرال إحسان
نوري ثاشا ،دجأت حكومة تركيا إىل إرتكاب أبشع املذابح حبق الكرد ،واليت تزامنت مع
سلسلة إجراءات صارمة عنصرية مثل تطبيق سياسة التهجري املنظمة حبقهم وتفتيت البنية
اإلجتماعية الكردية من خالل جتريد سكان الكرد من السالح وإلغاء حياة العشائر وتوزيع
أفرادها على الواليات الغربية يف تركيا ،ناهيك عن منع اللغة الكردية بهدف صهرالشعب
الكردي يف بوتقة القومية الرتكية من خالل سياسة الترتيك املنهجي والتهجري القسري
والترتيك الثقايف وصوال إىل حظر اللغة الكردية رمسيا يف عام  .2111وبذلك تنصلت تركيا
من إلتزاماتها الدولية اخلاصة مبعاملة القوميات غري الرتكية ،واليت تعهدت بتطبيقها يف معاهدة
لوزان.
ونتيجة هلذه املمارسات اليت مل تشهد التاريخ مثيال هلا ،إجتازت ألوف العوائل احلدود
الكردية هربا من ادجحيم الرتكي إىل الطرف اآلخر الذي وضع حتت اإلنتداب الفرنسي ،الذي
بدأ يشهد نوع من اإلستقرار ،وبالتالي أزداد عدد املهاجرين الكرد اليت إستقرت يف املدن
والبلدات الكردية الواقعة على إمتداد احلدود الكردية – الكردية ،حيث السلطتني الكمالية
والفرنسية ،فبني عامي  2111و 2117ثار الكرد سبع عشرة مرة ضد ادجمهورية ادجديدة،
وكان ينتج من كل ثورة من هذه الثورات تدفق هجرة كردية جديدة من مناطق القتال وهربا
من اإلبادة ادجماعية إىل الطرف الفرنسي حيث ادجزء األصغر من كردستان املقتطع من
 - 1د.كمال مظهر أمحد ،إنتفاضة عام  ،2111املرجع السابق ،ص .20 – 1
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كردستان املركزية .وميكن القول أن مدينة قامشلو توسعت على حساب مدينة نصيبني وكان
من بني املهاجرين مئات العوائل والشخصيات الوطنية واإلعتبارية اليت هربت من القمع
الرتكي ،وهكذا إنتقل ثقل احلركة السياسية والثقافية الكردية إىل ذاك ادجزء من كردستان
امللحق بسوريا يف إطار إنتداب اإلستعمار الفرنسي.
وقد جذبت املناطق الكردية (الفرنسية) ،آالف األسر والعوائل من إجتياز خط احلديد
ليصبحوا يف مأمن من املالحقات اهلستريية للقوات الرتكية ،وعلى األغلب مل يكن اجتياز
احلدود واإلنتقال من سيطرة نظام إىل آخر حيتاج سوى قطع عشرات األمتار ،فمثال خط
احلديد بني كل من نصيبني وقامشلو ،مبثابة جدار برلني ،الذي فصل مابني برلني الشرقية
وبرلني الغربية .وكانت هذه هي حال مئات األسر منها حال إثنني من األعيان الكرد الذين
سيؤدون خالل العقود الالحقة وحتى أواسط اخلمسينات دورا كبريا يف التاريخ االجتماعي –
السياسي احلديث لسوريا وكردستان سوريا خالل فرتتي اإلنتداب واإلستقالل معا .وهما

حالة قدور بك( ،)1قائمقام نصيبني وعشريته »احمللميّة« الذي كان شقيقه عبدالرزاق نائبا عن
ماردين يف اجمللس الوطين الكبري ويرتبط بعالقات وثيقة مع مصطفى كمال ،وحال رفيق نظام

الدين رئيس بلدية نصيبني وعائلته والقائم على وقف زين العابدين جنوب نصيبني ( ،)2وعلى

كل مل تكن اهلجرة الكردية سوى هجرة داخلية جرت على أراضي كردستان وداخل حدودها
ادجيو – تارخيية.
مل يكن موقف اإلنكليز سلبيا فقط جتاه ثورة  2111بل وجتاه الالجئني الكرد والسكان
اآلمنني الذين إضطروا حتت ضغط مالحقة القوات الرتكية ،لإللتجاء إىل الدول اجملاورة .فقد
وضعت السلطات الربيطانية يف العراق ،شروطا تعجيزية لقبوهلم ،حبيث إضطر قسم كبري منهم
إىل رفضها ،واإللتجاء إىل سوريا ،كما قامت السلطات الربيطانية بتجريد مجيع رجال العشائر
الكردية الذين إلتجأوا إىل العراق من أسلحتهم .ومن ادجدير باملالحظة أن معظم قادة
 - 1هو عبد القادر حاج علي بك املعروف بـ»قدور بك« ( )2111 – 2111تويف يف بريوت ،ومسيت
حارة قدور بك بإمسه.
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
10

اإلنتفاضة الذين جنوا من املوت مل يلتجأوا إىل اإلنكليز يف العراق ،بل إلتجأوا إىل سوريا

ولبنان ،أو بعض األقطار األوربية (.)1

ومل تكن أوضاع كرد سوريا االقتصادية منها واالجتماعية ختتلف عن أوضاع اخوتهم يف
األجزاء األخرى من كردستان .فاجملتمع الكردي ،حتى ذلك احلني ،مل يكن قد أفرز فئة
برجوازية قادرة على أن تلعب دورا ملموسا يف الدفاع عن املصاحل القومية للكرد ،ومن بناء
جسر التواصل مع السلطات الفرنسية ،وعدم القدرة على توفري مستلزمات املصاحل املشرتكة
ومن خلق أرضية تثري لعاب الربجوازية القومية الفرنسية ،ومل تكن العشائر الكردية قد شقت
بعد ،طريقها إىل اإلستقرار ،وهي باألساس منقسمة على نفسها بسبب املصاحل الذاتية
املتضاربة لكل عشرية ،وعدم تبلور الوعي القومي لدى البعض منهم.
ولقيت احلملة الرتكية على كردستان السند والدعم من السلطات الفرنسية يف سوريا ،إذ
أن الرتك أرسلوا محلة كبرية يبلغ عددها مخسة وعشرين ألف مقاتل بالسكة احلديدية السورية

عن طريق حلب ( ،)2لقمع الثورة الوطنية الكبرية لعام  2111بقيادة الشيخ سعيد ثريان.

وهكذا ،إنتقل معظم القادة واملتنورين الكرد من مشال كردستان إىل غربه ،وهي يف حقيقة
أمره هجرة داخلية جرت اإلنتقال من منطقة كردية إىل أخرى ،السيما وأنه مل ميض سوى
بضعة سنوات على وضع احلدود اليت مل تكن سوى خط سكة القطار برلني – قامشلو –
بغداد ،وإنتقل ثقل العقل الكردي إىل ذلك ادجزء اخلاضع للسيطرة الفرنسية.

 - 1د .كمال مظهر أمحد ،إنتفاضة  ،2111املرجع السابق ،ص .202 – 200
 - 2د .بله ج شريكوه ،املصدر السابق ،ص .16
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الفصل الثاني
املسألة الكردية يف ظل اإلنتداب الفرنسي 9141/4/99 – 9110/9/14

بروز املسألة الكردية يف سوريا:
حاولت بعض القيادات العشائرية الكردية يف بداية القرن العشرين وبتأثري من األحداث
الثورية آنذاك اإلستفادة من الوضع ،وكان إبراهيم باشا املللي أول من قام حبركته ،فقد
سيطر على أراضي شاسعة متتد من أرزجنان وحتى دير الزور مبا فيها دمشق ،وذلك بعد أن
تزعم قيادة احلميدية ووحدات من عشائر املللي ومل يتمكن األتراك من قهر إبراهيم باشا،
الذي الذ بالفرار إىل جبال سنجار ،حيث قتل يف نهاية عام  2101ومبساعدة عشائر

الشمر(.)1

ترتبط بروز املسألة الكردية يف سوريا ،بنشؤ نظام اإلنتداب األنكلو -فرنسي ،عندما
وضعت فرنسا بعد احلرب العاملية األوىل قسم من بالد الشام (سوريا) وجزء من األراضي
الكردية (غرب كردستان) املستقطعة من كردستان املركزية (العثمانية) ،حتت نفوذ
اإلنتداب الفرنسي ،حيث حلت القوات الفرنسية حمل القوات الربيطانية نتيجة للتسويات
اليت عقدت بني الدولتني يف أعقاب احلرب .ففي  21تشرين الثاني عام  ،2121سلم
اإلنطليز والية حلب للقوات الفرنسية .وأصبحت املسألة الكردية ،وللمرة األوىل ،جزءا
من الصراع الدبلوماسي بني تركيا وفرنسا.
ومبا أن الرتكيبة السكانية لسوريا مل تكن متجانسة ،بسبب التنوع العرقي  -اإلتين
والطائفي – الديين واللغوي ،فقد إرتكزت سياسة فرنسا اإلستعمارية ،إنطالقا من الوجود
التارخيي للتعددية القومية واملذهبية داخل خارطة الدولة الناشئة ،على تقسيم سوريا إىل
دويالت قومية وطائفية (علوية ودرزية وسنية)" ،وسعى إلقامة دولة كردية – كلدو
 - 1الزاريف وآخرون ،تاريخ كوردستان ،املصدر السابق ،ص .267
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آشورية ، )1("...فقد كشفت إحدى التقارير السرية لوزارة اخلارجية الفرنسية عن هذا
املخطط ،من خالل الربقية السرية املؤرخة يف السادس من آب اليت أرسلها ميللران رئيس
وزراء فرنسا إىل ادجنرال غورو جاءت فيها ":أن النظام الذي يستجيب بصورة أفضل
ملصاحل سوريا ومصاحلنا أيضا هو سلسلة دول مستقلة مجهورية الشكل تتناسب مع تنوع
األعراق والديانات واحلضارات ،وتتحد يف فيدرالية حتت السلطة العليا للمفوض السامي

ممثل الدولة املنتدبة ،) 2( "...مستبعدا من ذلك "األراضي الكردية يف ادجزيرة ،معلال بذلك

بأنه التربطها أية رابطة قومية مع سوريا" ( ،)3حيث مل تكن منطقة نفوذ فرنسا يف املناطق
الكردية بعد إنتدابها على سوريا بفرتة وجيزة تتضمن سوى قسم من منطقة كورداغ.
كانت اإلدارة الفرنسية واألوساط السياسية العربية على حد سواء تنظر إىل خارطة
كردستان بشكل مستقل ،خارج إطار دولة سوريا الناشئة.
حتى أن املؤمتر السوري العام املنعقد يف النادي العربي بدمشق ،يف الثالث من حزيران
 ،2121والذي شارك فيه عدد من الشخصيات الكردية كأفراد ولكن ليس بتمثيل قومي
ومنهم :عبد الرمحن اليوسف وسعيد رمضان وفاتح املرعشي وإبراهيم هنانو وخالد
الربازي ،ومل متثل املناطق الكردية يف جبل األكراد وادجزيرة حيث كان هلا وضع خاص (،)4

مل يعترب املناطق الكردية املستقطعة من كردستان املركزية جزءا من خارطة سورية ادجديدة،
حيث أكد مقرراته على "رسم حدود الدولة السورية يف إطار حدودها القدمية ،كخطوة

إلعالن إستقالهلا" ( ،)5بدليل أن احلضور الكردي يف املؤمتر ،إقتصر فقط على الشخصيات
الكردية القاطنة يف الداخل السوري من أمثال" :عبدالرمحن يوسف باشا وسعيد رمضان من
 - 1عمار ياسر احلمد ،ادجمهورية (العربية) السورية ،موقعGemya Kurda 28.10.2013. :
2

 -حكمت علي إمساعيل ،نظام اإلنتداب الفرنسي على سورية  ،2111 – 2110حبث يف تاريخ

سورية احلديث من خالل الوثائق ،دمشق ،2111 ،ص .211- 212
 - 3املرجع نفسه ،ص .211
 - 4صالح بدر الدين يتذكر ،التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،1022 ،ص .22
 - 5علي صاحل مرياني ،احلركة القومية الكردية يف كوردستان سوريا ،أربيل ،1001 ،ص.11
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حي األكراد بدمشق ،وإبراهيم هنانو من حلب ،ومن محاه حضر املؤمتر خالد الربازي"(،)1
ألن القائمني على املؤمتر مل يوجهوا الدعوة إىل ممثلي الشعب الكردي يف ادجزء الكردستاني
الواقع حتت اإلنتداب الفرنسي ،كونه كان يشكل إمتدادا طبيعيا لكردستان املركزية ،ذات
خصوصيات قومية خاصة ،خمتلفة عن غريها من القوميات املتواجدة يف املنطقة ،ويتضح
ذلك من خالل البند ( )21من إتفاقية فرانكلني – بويون اخلاصة برتسيم احلدود بني تركيا
وسوريا ،الذي نص على حق السكان احملليني (الكرد -الباحث) ،والذين ميلكون أمالكا
يف أحد جانبـي اخلط ،على ممارسة حقوقهم والتنقل بصورة حرة من أحد جانبى اخلط
احلدودي إىل ادجانب اآلخر ،األمر الذي يدل على أن سكان املنطقة (الكرد) يتمتعون
خبصائص ومقومات قومية مستقلة.
أن البند رقم ( )1من القرار رقم ( )1111الصادر من رئيس جملس الوزراء بدولة
سوريا ،وذلك بناءا على قرار تأسيسها تاريخ  1كانون األول  2111ورقم  1110وعلى
قرار تعيينه تاريخ  21شباط  2111ورقم  ،2121وعلى قرار صالحيته تاريخ  21شباط
 2111ورقم  2121وملا كانت حكومة ادجمهورية الرتكية أعادت إىل الدولة السورية
بعض األراضي بناء على إتفاق املوقع عليه يف أنقرة بتاريخ  11حزيران  2111بشأن تعيني
احلدود الرتكية السورية وتثبيتها بإتفاقية دولية يف العام املذكور .وكانت املصلحة تقضي
بالنظر إىل بعد هذه األراضي بتشكيل لواء منطقة ادجزيرة لرتويج مصاحل األهلني وعلى
إقرتاح وزير الداخلية يقرر :يشكل لواء يف ادجزيرة مركزه احلسجة ويضم قضائي احلسجة
والقامشلي واألراضي املنسلخة عن تركيا وامللحقة بالدولة السورية بني حدود قضاء

القامشلي ونهر الدجلة ( .)2إن هذا القرار يوضح جبالء بأن تلك األراضي مل تكن يف يوم
من األيام جزءا من الدولة السورية ،وإمنا أحلقت بها قسرا وبشكل ال شرعي ،وكانت
 - 1علي صاحل املرياني ،املصدر السابق ،ص .11
 - 2العاصمة ،السنة الثانية عشر ،العدد ( ،)27دمشق يف  21أيلول  ،2110ص  ،211يف :د .عبد اهلل
غفور ،ال تشكيالت اإلدارية يف غربي كردستان ،مركز الدراسات الكردية وحفظ الوثائق /جامعة دهوك،
 ،1020ص .12
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الدوائر الربيطانية يف مراسالتها تطلق على ادجزء ادجنوبي الغربي من كردستان بكوردستان
الغربية.
كانت تركيا تنظر إىل املناطق الكردية اليت أحلقت بسوريا على أنها مناطق تعود إليها،
وعندما تشكلت دجنة ترسيم احلدود الرتكية – السورية عام  ،2111أدعت تركيا أن
حدودها جيب أن تشمل منطقة ادجزيرة ،حبجة أن العناصر السكانية اليت تسكن ادجزيرة هي
كردية ،وتريد البقاء معها ،لكن ذلك إصطدم بالرفض الفرنسي وعدها مطامع تركية غري

مربرة (.)1

وكانت مدينة احلسكة قرية صغرية قبل عام  .2117ويف هذا العام وماقبله كانت
ادجزيرة مرتبطة إداريا بلواء ديرالزور ،وتضم قضائني هما :القامشلي وتأسست قائمقاميتها

يف شهر شباط ،ثم قضاء عني ديوار القريب من جزيرة بن عمر على نهر دجلة ،)2(...حيث

شيد ادجنرال الفرنسي روكان يف جنوب مدينة نصيبني ثكنة عسكرية ،اليت حوهلا بنيت فيما
بعد مدينة قامشلو .وعن زيارته األوىل للمنطقة ،حيث عمل شقيقه د.أمحد نافذ طبيبا شرعيا
ملدينة عني ديوار،كتب نور الدين زازا قائال":أما اهلضبة اليت بنيت مدينة عني ديوار على
حافتها القريبة جدا من تركيا ،فقد كانت معروفة بإسم دشتا هسينان (سهل احلديد)
والسبب يف ذلك يعود إىل لون أرضها وكذلك ألنه مت يوما إستخراج احلديد منها يف الزمن
القديم .قبل وصول الفرنسيني مل تكن عني ديوار سوى قرية كردية صغرية مؤلفة من ثالثني
مسكنا مبنية على حافة وادي فرتكها الفرنسيون على حاهلا وأنشأوا يف ادجانب األمين من
الوادي يف عام  2116الركائز األساسية سواءا البنايات اإلدارية منها أو غريها لقائمقائمية
دجلة ومن ثم فتحوا باب احلدود واسعا إلستقبال الكرد والسريان واألرمن القادمني من
 - 1عبد الفتاح علي البوتاني ،احلركة القومية الكردية التحررية دراسات ووثائق ،تقديم األستاذ الدكتور
خليل علي مراد ،مطبعة وزارة الرتبية – أربيل ، 1001 ،ص .11
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 -حملة عن تاريخ ادجزيرة ،رحلة يف تاريخ حوض اخلابور للباحث الصحفي :خليل قطيين ،مقتبس من:

صاحل هواش املسلط ،صفحات منسية من نضال ادجزيرة السورية ،منشورات دار عالء الدين ،دمشق،
 ،1002ص .21
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تركيا وشجعوهم لإلستقرار يف املنطقة وإكتساب ادجنسية السورية ولكن ،يف احلقيقة ،أن
الذين قدموا تشكل من بضع آالف شخص من بينهم مالكني كرد كبار إنتزعت أراضيهم
من تركيا وأحلقت بسوريا .وبعد مرور زمن قصري توسعت القرية وحتولت إىل بلدة يقيم
فيها طبيب كما مت إفتتاح مكتب للربيد ومدرسة وسوق ومقهى بل وحتى مسرح فيها.
ومبوازاة ذلك مت إنشاء مدينة أكرب منها يف جهتها الشرقية على طريق قامشلي – عني ديوار
ومحلت إسم القرية املوجودة  :ديرك (كنيسة صغرية) وتابعة إداريا إىل عني ديوار ولكن
لقربها من الثكنات العسكرية فقد كانت أكثر نشاطا وحيوية من عني ديوار" ( .)1وكان

قائمقام عني ديوار موظف دمشقي بسيط منحه الفرنسيون منصبا إلدارة منطقة بأكملها (،)2

بينما كان رئيس بلدية عني ديوار ،عبد الكريم مال صادق ،واحدا من وجهاء الكرد كما
كان ميلك عشرين قرية يف ضواحي املدينة ،لقد كان رجال ذكيا ومثقفا وكرميا إىل أقصى
حد ،ولكنه مل يكن حيب العمل فيقضي وقته يف لعب الورق وقراءة الروايات ويف الشرب
واألكل ،ومع ذلك فقد متكن أخي (أي د .أمحد نافذ – الباحث) من إقناعه بتجميع مياه
النبع يف حوض وإستخدامها يف بستان يقوم بإنشائه (.)3

عانت املناطق الكردية من إنتشار األمراض واألوبئة بسبب ادجهل وفقدان املراكز
الصحية ،ومل ميض وقت طويل على وصول د .نافذ للمنطقة حتى متكن باإلضافة من إنتشار
مرض املالريا من إكتشاف حاالت عديدة من مرض السفلس – الزهري والسيما يف قرى
احملافظة القريبة من القبائل البدوية وبفضل الدعم الذي قدمه املالزم األول الكورسيكي
ألفونسي الذي عمل مستشارا يؤمن بالرسالة اإلنسانية لفرنسا ،متكن د .نافذ عن طريق
القائمقام من تبليغ األهالي ودعوتهم للحضور إلجراء فحص طبـي يف مستوصفه ،والقيام
جبوالت يف القرى البعيدة لفحص السكان والبدويني بشكل خاص .أن هذه العملية الواسعة
يف النطاق دامت لعدة شهورمما أتاحت لنافذ الفرصة للقيام بتشخيص نسبة عالية من
 - 1نور الدين زازا ،املصدر السابق ،ص .17
 - 2املصدر نفسه ،ص .11
 - 3املصدر نفسه ،ص .200
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املصابني باملالريا والرتاخوما والسفلس .كان املستوصف يستلم يف كل شهر كمية كافية من
القطرات ألمراض العيون واحلبوب ملعادجة املالريا ولكن حملول النيوسالفرسان – الدواء
األجنع يف ذلك الوقت ملعادجة السفلس مل تكن مؤسسات الدولة جمهزة به سوى بكميات
قليلة فسارع الدكتور نافذ بإعداد قائمة من األدوية وأرفقها بتقرير مفصل ومن ثم طلب
من املالزم ألفونسي بأن يتدخل لدى وزارة الصحة ويف أعقاب شهر كان مستوصف عني
ديوار غارقا بصناديق األدوية والسيما بالنيوسالفرسان وقد مت إستخدام مجيع إنواع
(اإلرشادات والتحذيرات والتهديدات والعقوبات ادجزائية) إلجبار السكان على القيام
بالعناية ومعادجة أنفسهم وبعد مضي سنة إنتصر يف املعركة حيث أن السفلس إختفى متاما
من القرى الكردية ولكنه فشل جزئيا يف مكافحة هذا املرض مع البدو والسبب يعود إىل

تنقلهم املستمر وصعوبة الوصول إليهم يف أغلب األحيان ( .)1ولكن مل حتظى كافة املناطق
مبا حظيت بها بلدة عني ديوار ومناطقها.
لقد أقام د .نافذ يف عني ديوار حتى عام  2111حينما مت نقله كطبيب حكومي أيضا إىل
قامشلو اليت خدم فيها إىل عام  2117ومن ثم لعدم رغبته يف مغادرة ادجزيرة فقد إستقر
كطبيب مستقل وفتح له عيادة إستشارية ،ونظرا للشعبية اليت إكتسبها عرب كل هذه السنني
فلم يتجرأ الفرنسيون التعرض له بالرغم من إحتجاج السلطات الرتكية بل بالعكس كانوا
يبعثون إليه مبرضاهم للعناية واملعادجة .كان نافذ يستقبل مائة مريض يوميا واحملتاج منهم
يتلقى العناية واألدوية جمانا حيث أنه كان يسجل على أوراق وصفاتهم الطبية املالحظة
التالية "على حسابي" ،وأما اآلخرون فلم يكن يطالبهم بأكثر من مخس لريات سورية ،مما
تعرض إلنتقادات وحماربة زمالئه األطباء القادمني من الداخل السوري أو من لبنان والذين

كانوا يقبضون مخسون لرية عن كل معاينة (.)2

 - 1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص.201 – 202
 - 2للتفاصيل إنظر:املصدر نفسه ،ص ص .201 – 201
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تكوين سوريا ( سوريا يف العهد الفيصلي )9110/9/11 – 9191/90/9
بإنتصار احللفاء على تركيا ،إتصل القائد العام الرتكي يف دمشق ،مجال باشا املرسيين،
امللقب بالصغري ،صباح الثالثني من أيلول  ،2121بالعرب وقال هلم أنه حريص على منع
حدوث إنهيار للنظام يف البلد ،وأنه على إستعداد ألن يسلم املدينة ملن يرشحه األمري فيصل
ليتوىل السلطة بعد إنسحاب القوات الرتكية .وكان مرشح فيصل ،رضا باشا الركابي إال
أنه كان يف موقع عسكري بعيد عن دمشق ،فإقرتحوا أمساء أخرى من بينها شكري باشا
األيوبي ،وكان وقتذاك يف السجن ،ثم ذكروا إسم األمري عبدالقادر ادجزائري ،ورشحوا
معه شقيقه األمري سعيد ،وتوجه األمريان وسط اهلتافات واملظاهرات ،إىل السجن وأخرجوا
شكري باشا األيوبي ،فتوىل السلطة يف املدينة مع األمريين ادجزائريني ،وبادر شكري باشا
األيوبي ،من فوره ،إىل إصدار أوامره باإلفراج عن أربعة آالف سجني كان األتراك قد
أعتقلوهم ،وخالل الصراع على السلطة ،تدخل نوري السعيد وبدعوى احملافظة على
النظام ،طلب من األمريين ادجزائرييني اإلنسحاب من السراي ،فلما غادرا أعلن نوري
السعيد أن شكري باشا األيوبي وحده هو حاكم دمشق العسكري(.)1
ويف األول من تشرين األول  ،2121دخلت ادجيوش العربية دمشق ،وبعد يومني
دخلها األمري فيصل حماطا حباشيته ،وأذاع بيانا موجها إىل أهالي سورية ،ومن ضمن ماجاء
فيه ...":وليعلم مجيع الناس أن حكومتنا العربية قد تأسست على قاعدة العدالة واملساواة،
فهي تنظر إىل مجيع الناطقني بالضاد على إختالف مذاهبهم وأديانهم نظرا واحدا ،النفرق
يف احلقوق بني املسلم واملسيحي واملوسوي ،فهي تسعى بكل مالديها من الوسائل لتحكم
دعائم هذه الدولة اليت قامت بإسم العرب ،وتستهدف إعالء شأنهم ،وتأسيس مركز

سياسي هلم بني األمم الراقية ،) 2("...ويف السادس من تشرين األول ،عني األمري فيصل،
شكري باشا األيوبي حاكما للساحل السوري بعد أن أخلى األتراك بريوت ،وتوجه إليها
 - 1هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .10 – 21
 - 2املرجع نفسه ،ص.12
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مع معاونه رفيق التميمي ورفع العلم العربي على السراي فيها .ومن جهة أخرى ،شكل
إبراهيم هنانو ،يف مشال سوريا ،حكومة وجيشا يف كفر ختاريم – منطقة حلب – ووضع
ن فسه حتت تصرف الشريف ناصر الذي فوض له حترير أنطاكية ،وتشكيل إدارة حملية يف
منطقتها ،وجعل مركزها الرحيانية .أما اخلطة اليت عرضها ادجنرال الربيطاني على األمري
فيصل يف دمشق ،فقد قضت بإنشاء حكومة عسكرية تبدأ من حدود احلجاز وتضم شرقي
األردن ودمشق ومحص ومحاه وحلب يكون على رأسها األمري فيصل بإسم القيادة احلليفة.
يف حني بقيت املناطق الكردية خارج اخلطة ،مما يؤكد ثانية ،أنه كانت تنظر إىل كردستان
كمنطقة جيوبوليتيكة خاصة خارج املشروع القومي العربي .ومن جانبه أكد مؤمتر دمشق
املنعقد يف النادي العربي يوم  1متوز  2121برئاسة فوزي باشا العظم ،يف الفقرة الثانية من
قراره املرفوع واملوقع بإسم ممثلي السكان إىل الوفد األمريكي من اللجنة الدولية املكلفة
من مؤمتر الصلح واليت وصلت دمشق يوم  11من متوز عام  2121للتحقيق يف قضايا
آسيا الصغرى واإلطالع على أحوال السكان ورغباتهم ،على":أن تكون حكومة هذه
البالد السورية ملكية ،مدنية ،نيابية تدارمقاطعاتها على طريقة الالمركزية الواسعة ،وحتفظ

فيها حقوق األقليات على أن يكون ملك هذه البالد األمري فيصل" ( ،)1كل هذه
التحركات والرتتيبات كانت جتري دون علم ورأي إقليم غرب كردستان ومكوناته اإلتنية
والدينية ،مما يفضي عليها طابع الالشرعية فيما يتعلق ذاك ادجزء من كردستان الواقع حتت
اإلنتداب الفرنسي وامللحق بسوريا  .مع أن اللجنة الدولية قد زارت محص وإجتمعت
بوفود املسلمني ووفد طائفة السريان القديم ووفد ادجركس ووفد املسيحيني ،وبعد ذلك
إنتقلت إىل محاه ،وإجتمعت بوفد الربوتستانت ووفد األرثوذكس ووفد الكاثوليك ووفد
السريان ووفد اإلمساعيلية وغريها من مجعيات ونقابات .ويف حلب إجتمعت بوفد األرمن
الربوتستانت ووفد األرثوذكس ووفد اليهود والسريان الكاثوليك والكلدان والالتني .ثم
إنتقلت اللجنة إىل الالذقية ،وفيها إجتمعت بوفدها ووفود أقضية جبلة واملرقب وصهيون
 - 1هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .17
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وجبل األكراد والرتكمان ومشايخ ورؤساء العلويني ورئيس عشرية املهالبة ورؤوساء
احلرف ونقابات الصنائع وخماتري احملالت وأيد مجيع من إلتقت بهم قرار املؤمتر السوري.
وإذا مل تزراللجنة الدولية املناطق الكردية ،فهو ألن امللف الكردي كان مستقال عن امللفات
األخرى يف مؤمتر الصلح بباريس.
وبينما كان األمري فيصل منشغال برتتيباته السياسية ،قام كل من فرنسا وبريطانيا يف
 2121 /1/21ويف إطار إتفاقية سايكس – بيكو ،بالتوقيع على إتفاق عسكري يقضي
جبالء ادجيش الربيطاني عن سورية وكيليكية ويف غرب خط سايكس – بيكو يف سورية.
وكانت عائلة مشدين واليوسف أبرز عائلتني من األغوات األكراد الذين يسيطرون على
الصاحلية وحي األكراد بدمشق ،وقد أصبحتا من أغنى وأقوى العائالت يف سورية .ومل
يشاطر آل يوسف ،آل يوسف احلماس القومي العربي املتنامي للنخبة املدنية الشابة .ألن
القومية هددت بتآكل سلطتهم التقليدية املعتمدة على القرابة احمللية واحملسوبية .وبالتالي لن
ترحب أغوات األكراد بالثورة العربية  ،2126وال بوصول األمري فيصل كحاكم جديد
لسورية يف عام  .2121وبإعتباره عضوا يف املؤمتر السوري لعام  ،2121عارض عبد
الرمحن يوسف ،زعيم ادجالية الكردية يف دمشق دون منازع ،وبهدوء إستقالل سورية وأراد
اإلعرتاف بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني وأن يقوي إتصاالته مع الفرنسيني قبل أن
يطيحوا فعليا مبملكة سورية يف صيف  .2110وهكذا تعزز اإلنطباع بأنه حتى األكراد

املعربني معادين للقومية العربية يف ظل احلكم الفرنسي(.)1

 - 1ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .611
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مؤمترسان رميو ) 14 )San Remoنيسان 9110
يف  7آذار من عام  ،2110إنعقد يف دمشق املؤمتر السوري العام  ،وكان يضم فقط
ممثلني عن مناطق سورية الداخلية والساحلية وادجنوبية ،حيث مل يكن فيه مندوبون عن
كردستان .وعلى اثر إنعقاد املؤمتر السوري ،ابلغ رضا باشا الركابي دول احللفاء قرار
وزارته باإلستقالل وإعالن امللكية ،ورغبة الدولة السورية يف إقامة عالقات ودية معها،
فكان رد احللفاء أن عقدوا مؤمترا يف مدينة سان رميو بإيطاليا يف الرابع والعشرين من نيسان
 ،2110قرروا فيه فرض اإلنتداب الفرنسي على سورية ولبنان ،واإلنكليز على العراق
وفلسطني ،فهاج الشعب السوري ،فإستقالت حكومة الركابي يف الثالث من أيار،
وتشكلت وزارة جديدة برئاسة هاشم األتاسي ،رئيس املؤمتر السوري ،توىل فيها يوسف
العظمة وزارة احلربية.
أثارت مقررات سان رميو موجة من اإلستياء الشعبـي العام ،بيد أن موقف فرنسا
العسكري مل يتأثر بهذه اإلحتجاجات ،بل أنه أصبح أكثر صالبة من أي وقت مضى،
السيما بعد إنتهاء محلة كيليكيا وتوقيع إتفاقية اهلدنة مع احلكومة الرتكية يف  10أيار
 ،2110إذ أضحى ادجيش الفرنسي الذي يعد حوالي ( )10000جندي مستعدا للعمل
ضد احلكومة العربية يف دمشق (.)1

طرحت املسألة الكردية يف املؤمتر ،وللمرة األوىل يف التاريخ تصبح موضع نقاش يف
مؤمتر دولي ،وجرى اإلعرتاف حبق الكرد يف تقرير مصريهم القومي .إال أن مقررات سان
رميو خابت آمال الوطنيني الكرد ،إذ تقررت املسألة الكردية يف عملية التقسيم اإلمربيالي
ألراضي الشرق األوسط وإعادة تقسيمها إىل مناطق نفوذ اقتصادية وسياسية ،وتقررت
بطبيعة احلال بصورة إمربيالية وكولونيالية أي ضد املصاحل القومية ادجذرية للشعب الكردي
عموما .كان موقف األوساط الفرنسية احلاكمة إستعماريا حمضا ،تنظر إىل القضية الكردية
الناشئة من وجهة نظر مصاحلها ،فقد أرادت أن تؤمن لتفسها حصة من نفط املوصل ،ويف
 - 1د.نزار الكيالي ،املرجع السابق ،ص .11
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كردستان الغربية والشمالية أرادت – طاملا لن تتمكن قريبا من ترسيخ أقدامها فيهما – ان
ترى منطقة واسعة متامخة ملستعمراتها تطمح فيها وحتمي بأمان املمتلكات الكولونيالية يف
كيليكية وسوريا ولبنان .ومل توافق هذه األوساط على السيطرة الرتكية وال على اإلشراف
اإلنكليزي املنفرد على هذا ادجزء من كردستان ( ،)1وجرى اإلعرتاف مبصاحل فرنسا يف
كيليكية ويف ادجزء الغربي من كردستان املتاخم لسوريا وحتى جزيرة ابن عمر (جزيرة
بوتان).
وأختتم املؤمترون أعماهلم باإلتفاق على عقد املعاهدة السلمية بني دول احللفاء وتركيا
وأعلن مسبقا عن مكان إبرامها يف ضاحية سيفر الباريسية.
معركة ميسلون ويوسف العظمة  94متوز:9110
يف الرابع عشر من متوز  2110وجه غورو إنذاره إىل امللك فيصل ،وما أن قبلت
احلكومة إنذار غورو وتسريح ادجيش ،حتى إجتهت ادجماهري الغاضبة احملتجة إىل القصر
ادجمهوري ،مبدية عن إستعدادها للدفاع عن الوطن ،فاجابهم امللك أنه ليس عند الدولة
سالح حتارب به الفرنسيني ،حينها نهض وزير احلربية يوسف العظمة وقال هلم":يارجال
هاتوا سالحكم وإتبعوني فأنا سأكون قائدكم .ولكن إفهموا متاما ما أقوله" :حنن النستطيع
رد الفرنسيني عن بالدنا ،فهم اقوى منا بكثري ،ولكننا نريد أن يشهد العامل كله أننا ما
تقاعسنا عن مجاية وطننا ،وأن الفرنسيني مل يدخلوه إال بقوة سالحهم ومل ميروا إال على

رقابنا ( .)2ويف صباح يوم السبت الرابع والعشرين من متوز  2110بدأت معركة ميسلون،
خاضها وزير احلربية يوسف العظمة على الرغم من معرفته بتفوق ادجيش الفرنسي بالعدد
والعتاد ،وسقط يف ساحة املعركة شهيدا ،بينما تابع ادجيش الفرنسي بقيادة ادجنرال غورو،

 -1م.س.الزاريف ،اإلمربيالية واملسألة الكوردية ،املصدر السابق ،ص .106
 - 2هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .11
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زحفه حنو دمشق ،فدخلها "يوم  11متوز من عام  2110دخول الغزاة الفاحتني" (.)1
وهكذا إنت هى العهد الفيصلي ،بعد أن عاش أقل من سنتني ،إذ ترك امللك فيصل البالد
متوجها إىل حيفا وذلك يف األول من آب  .2110ويف اليوم الثاني ،توجه غورو إىل ضريح
صالح الدين األيوبي يف ادجامع األموي ،متوجها إليه قائال":ها قد عدنا يا صالح الدين"،
وكان هذا ردا على قول صالح الدين الذي قد قال للصليبيني يف حينه" :إنكم خرجتم من
الشرق ولن تعودوا إليه".
اإلنتداب الفرنسي :9141/4/99 – 9110/9/14
بدأ عهد اإلنتداب الفرنسي بدخول القوات الفرنسية دمشق ،يف أعقاب معركة
ميسلون ،وبعد يومني من دخوهلا ،أي يف السادس والعشرين من متوز  ،2110تشكلت
وزارة برئاسة عالء الدين الدروبي .وعند بدء عمل هذه الوزارة ،بعث إليها ادجنرال
غواييه  Goibietبكتاب تضمن عدة فقرات ،منها فرض مئيت ألف دينار ذهبا ،كتعويض
للعائالت السورية اليت نكبت بقتل بعض أفرادها ودمار بيوتها .وإستجابة هلذا الكتاب،
أصدر جملس الوزراء ،يف الثاني من آب  ،2110قرارا بتوزيع مبلغ الغرامة املفروضة على
مدن املنطقة الشرقية ،وهي" :دمشق ،مدينة حلب ،مدينة محاة ،مدينة محص ،قضاء بعلبك،
قضاء البقاع ،قضاء حاصبيا ،قضاء راشيا ،قضاء الزبداني ،قضاء وادي العجم ،دوما،
جريود ،ملحقات محص ،ملحقات محاة ،ملحقات حلب ،قضاء القنيطرة ،لواء حوران،
قضاء السلط ،قضاء الكرك ،قضاء النبك ،جبل الدروز ،وحتصيله من ذوي اليسار مبعرفة
دجان وإحالة من ميتنع عن الدفع إىل الديوان العريف وحتجز ممتلكاته"( ،)2دون أن يتقرب

- Hocking,William. The spirit of world politics, Macmillan, New
York, 1952, p. 188.
 - 2يوسف احلكيم ،سورية واإلنتداب الفرنسي ،دار النهار ،بريوت ،2112 ،ص .21
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القرار من املناطق الكردية بتاتا ،األمر الذي يدل على خصوصية كردستان ادجيوبوليتيكية
وعدم إرتباطها بالداخل السوري وبالد الشام.
وعلى أثر مقتل عالءالدين الدروبي يف احداث حوران ،تشكلت وزارة جديدة يف
السادس من أيلول  2110برئاسة مجيل األلشي .فقام ادجنرال غورو Henri Gouraud
القوميسيري العالي للجمهورية الفرنسية يف سورية وكيليكيا ،بتقطيع أوصال البالد ،ففصل
منها أوال دولة لبنان الكبري يف األول من أيلول  ،2110ومن ثم جزأ الباقي إىل دويالت:
دولة دمشق ،ودولة حلب ،وحكومة جبل الدروز ،وحكومة العلويني ،وجعل لواء
إسكندرون يتمتع بإستقالل إداري ومالي خاص .لكن غورو أصدر يف الثامن والعشرين من
حزيران  ،2111القرار رقم  2101الذي قضى بإنشاء إحتاد بني دولة حلب ودولة دمشق
وحكومة العلويني .ويف التاريخ نفسه ،أصدر غورو قرارا بتأليف جملس إحتاد مؤقت من
مخسة ممثلني عن كل دولة من الدول الثالث ضم عن دولة دمشق كل من :حممد علي
العابد وعطا األيوبي وفارس اخلوري والشيخ طاهر األتاسي وراشد الربازي ،اي أن ثالثة
منهم كانوا من األصول الكردية.
يف  11متوز من عام  ،2111عهد جملس عصبة األمم ،مبوجب صك اإلنتداب على
سورية ولبنان ،إىل فرنسا بتولي مهمة اإلنتداب على هذين البلدين ،على "أن تقوم بواجب

النصح واملساعدة لسكانهما وفقا ألحكام املادة  /11/من ميثاق عصبة األمم"( .)1ونص

صك اإلنتداب على اإللتزامات الرئيسة ،نذكر منها:
-2

تقوم الدولة املنتدبة – أي – فرنسا بوضع نظام أساسي

Statut

) )organiqueلسوريا ولبنان ،خالل ثالثة أعوام من تاريخ نفاذ صك اإلنتداب ،على
أن يتم وضع هذا النظام األساسي باإلتفاق مع السلطات احمللية ،مع األخذ بعني اإلعتبار

- Hawt commissariat de la Rèpublique Française.Les actes
diplomatiaues, Beyrouth, 1935,pp 25 – 27.
1

200

حقوق ومصاحل ورغبات مجيع السكان ،وعلى أن يتضمن هذا النظام األساسي القواعد
الالزمة لتطوير سورية ولبنان كدول مستقلة(املادة األوىل).
-1

تضمن الدولة املنتدبة لكل شخص حرية املعتقد التامة ،كما تضمن حرية

ممارسة الشعائر الدينية .والجيوز القيام باي متييز بني السكان بسبب العنصر أو الدين أو
اللغة (املادة .)2/1
-1

تقوم الدولة املنتدبة بتطوير العام باللغات احمللية املستعملة يف سورية ولبنان

والجيوز املساس حبقوق الطوائف يف احلفاظ على مدارسها لتعليم وتثقيف املنتسبني إليها
بلغتهم اخلاصة مع مراعات التعليمات العامة اليت تصدرها إدارة املعارف يف جمال التعليم
(املادة  1/1و.)1/1
وقد أصبح صك اإلنتداب على سورية ولبنان واجب التنفيذ إعتبارا من  11ايلول من

عام .)1(2111

غادر غورو سورية ولبنان يف تشرين الثاني  ،2111وفكرت حكومة بوانكارية
 poincarrèبإرسال مندوب سام مدني ،لكن بسبب وجود خطر إصطدام عسكري مع
تركيا فضلت يف النهاية إبقاء املركز بيد رجل عسكري ،يكون يف الوقت نفسه قائدا دجيش
الشرق ،فكان أن عينت ادجنرال مكسيم ويغان  Maxime Weygandمفوضا جديدا
يتمتع بكافة سلطات ادجمهورية الفرنسية يف سورية ولبنان .وما أن وصل ،حتى إنقسم
الوطنيون يف سورية إىل فريقني :فريق أراد أن تتحد دولة حلب ودمشق والعلويني يف إطار
دولة سورية موحدة مستقلة .وفريق طالب بأن تصبح سورية مملكة هامشية ،حيكمها
الشريف علي ،شقيق فيصل ملك العراق.
وكان الفرنسيون أيضا منقسمني فيما بينهم ،فريق ضد ضم الدول الثالثة يف دولة
واحدة ،ألنها برأيهم ستقوي القوميني العرب وبالتالي يصعب السيطرة عليها ،أما الرأي
- Hawt commissariat de la Rèpublique, op.cit, pp 15 – 25.
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اآلخر يقول :إننا لو أبقينا سورية جمزاة ،فإننا لن نتمكن من مواجهة الدعاية العربية،
خصوصا أن معظم السوريينن مبن املؤيدون لفرنسا ،يصرون على التوحيد.
توصل ويغان إىل مشروع وسط لسورية هو توحيد دوليت حلب ودمشق وإبقاء بالدي
العلويني والدروز منفصلتني .ويف تشرين األول  2111أصدر ويغان القرار رقم 1171
الذي إعترب دولة العلويني ضمن حدودها املشتملة على لوائي الالذقية وطرطوس ،دولة
مستقلة عاصمتها الالذقية .كما أصدر القرار رقم  1110بتاريخ اخلامس من كانون األول
 ،2111ومبوجبه إحتدت دولتا حلب ودمشق( ،)1عاصمتها دمشق .إال أن تلك القرارات
دفعت بالشعب السوري إىل محل السالح يف وجه الفرنسيني.
ومع تعقيد املسألة السورية ،تسلم احلزب اإلشرتاكي احلكم يف فرنسا ،وشكل
مسيوهريو  Herriotالوزارة ،فعمد إىل إقالة ادجنرال ويغان وتعيني ادجنرال ساري
 Sarrailيف التاسع والعشرين من تشرين الثاني  ،2111مندوبا ساميا يف سورية ولبنان،
وقائدا عاما لقوات الشرق ،الذي وصل بريوت يف الثاني من كانون الثاني  .2111ومن
أوىل اخلطو ات اليت قام بها ساراي إصدار قرار التابعية السورية يف التاسع عشر من كانون
الثاني  2111الذي نص أن تابعي دول سورية والعلويني وجبل الدروز هم حائزون من
الوجهة اخلارجية تابعية واحدة هي التابعية السورية ،وأدت األمور إىل قيام الثورة السورية
الكربى يف عام  .2111ومما جتدر اإلشارة إىل أن حلب مل تشارك يف هذه الثورة ،وحول
ذلك يشري أسعد الكوراني يف مذكراته قائال" :وما أريد أن أقف عنده يف هذه الثورة عدم
إشرتاك حلب فيها وسبب ذلك ،وهذا ما مل أفهمه ومازلت ال أفهمه وال أجد له من تعليل
سوى أن القضاء العسكري كان قد قضى منذ عهد قريب برباءة الزعيم إبراهيم هنانو،
وهو الوحيد الذي كان يستطيع أن يتوىل قيادة حلب يف هذه الثورة ،فكانت ظروفه اخلاصة
التساعده على إمتشاق السالح ثانية يف تلك األيام ،وإن كنت أظهر أن احللبيني قد

ساهموا بدعم تلك الثورة باملال"( .)2ويبدو أن أسباب عدم مشاركة إبراهيم هنانو ،على
 - 1راجع :مذكرات ادجنرال ويغان ،جملة الصياد ،العدد  ،1066تاريخ  6حزيران.2111 ،
 - 2أسعد الكوراني ،ذكريات وخواطر ،مقتبس من :هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .71 – 71
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األرجح ،كانت ألسباب سياسية تتعلق مبواقفه من األحداث ،ألنه بعد إنتهاء الثورة
السورية وتعقيد املسالة السورية ،أرسلت باريس مسيو مغرا  Maugrasأحد موظفي
اخلارجية ،رئيسا للشعبة السياسية يف املفوضية العليا يف سورية ولبنان ،وكلفته العمل على
حل القضية السورية ،وفور وصوله إىل بريوت قام بإستدعاء الزعيمني هاشم األتاسي
وإبراهيم هنانو للمفاوضة حول القضية السورية.
أثار ضرب دمشق باملدافع ردود فعل داخلية وخارجية ،وأنتقد بعض النواب يف الربملان
الفرنسي ،تصرف ساراي ،طالبني إستدعائه من سورية .وأوفدت احلكومة الفرنسية ادجنرال
ديبور  Dypurtللتحقيق .وإستدعت ساراي لتقديدم تقريره أمام دجنة شؤون اخلارجية،
فغادر بريوت يف العاشر من تشرين الثاني  2111إىل باريس ،وعني بدال منه عضو جملس
الشيوخ الكونت هنري دوجوفنيل  Henri de Jouvenelمن كبار رجال فرنسا
السياسيني،الذي وصل لبنان يف الثاني من كانون األول عام .2111
ويف السابع والعشرين من آذار  2111اصدر املفوض السامي ،قرارا حدد فيه مواعيد
اإلنتخابات السورية ،فاز فيها الوطنيون ،وتشكلت دجنة برئاسة إبراهيم هنانو لوضع
مشروع لدستور فأمتته .ويف احلادي عشر من حزيران ،إجتمع جملس النواب يف قاعة اجمللس
وإنتخبوا صبحي بركات رئيسا للمجلس ،وحممد علي العابد رئيسا للجمهورية بتاريخ 22
من حزيران عام  ،2111وكان إنتخابه نتيجة إتفاق املفوض السامي ومندوبه يف دمشق مع
نواب الكتلة الوطنية( ،)1ويف الرابع عشر من حزيران أصدر رئيس ادجمهورية حممد علي

العابد موافقته على تشكيل الوزارة توىل فيها حقي العظم رئاسة جملس الوزراء وحقيبة
اخلارجية.
يف  27آذار  2111استقالت وزارة حقي العظم ،وعني الشيخ تاج الدين احلسيين رئيسا
للحكومة ،فقامت املظاهرات يف املدن السورية واستمرت االضطربات إىل أن كان عام
 ،2116فأضربت دمشق مدة ستني يوما متوالية وتبعتها املدن السورية ورافقت هذا
 - 1يوسف احلكيم ،املرجع السابق ،ص .112
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اإلضراب االضطرابات يف كل مكان.عمل املفوض السامي دومارتيل على دعوة رجال
الكتلة الوطنية لعقد اتفاق بتاريخ  2116 / 1 / 2بني السيد هاشم االتاسي عن ادجانب
السوري ،ودومارتيل عن ادجانب الفرنسي ،ويف هذا االتفاق اعرتفت فرنسا ألول مرة
باستقالل سوريا ووحدتها ،على أن حتدد عالقاتهما فيما بعد مبعاهدة يقوم باملفاوضة من
أجلها وفد سوري يتوجه إىل باريس لعقدها مع احلكومة الفرنسية مباشرة (.بلغ عدد سكان
سورية يف تلك اآلونة  1110000نسمة تقريبا) وتشكلت وزارة انتقالية برئاسة السيد
عطا األيوبي مهمتها تعيني الوفد املفاوض لوضع املعاهدة ،و الدعوة إلجراء انتخابات نيابية
يف البالد ،وبالفعل فقد سافر الوفد السوري إىل باريس ،ومتكن الوفد بعد ستة أشهر قضاها
يف العاصمة الفرنسية من اإلتفاق على معاهدة ،وعاد إىل البالد لتصديقها من قبل جملس
النواب السوري الذي مل يكن ميثل سوى جزء من اجملتمع السوري .وجرت االنتخابات
النيابية يف كانون األول عام  ،2116وقبل اجمللس املنتخب استقالة السيد حممد علي العابد
من رئاسة ادجمهورية ،وانتخب السيد هاشم األتاسي بدال منه ،وتألفت وزارة برئاسة السيد
مجيل مردم بك يف .2116/21/11
حممد علي العابد (  9101 – 9191م) :
هوحممد علي بك بن أمحد عزت بن حمي الدين ابو اهلول إبن عمر عبدالقادر باشا العابد،
أول رئيس للجمهورية السورية يف عهد اإلنتداب الفرنسي .و سليل هولو باشا الوالي
الكردي املعروف.
ولد يف دمشق عام  ،2167درس يف دمشق وبريوت واآلستانة ،و تعلم بها وخترج من
املدرسة العليا ((غلطة سراي)) ،ثم أمت دراسة احلقوق من جامعة السوربون يف باريس ،و
عينته احلكومة العثمانية مستشاراً لدى السلطان العثماني عبداحلميد الثاني ،ثم وزيراً
مفوضاً بواشنطن ( 2101 – 2101م) .يأعقاب احلرب العاملية األوىل ،و إحنالل الدولة
العثمانية ،ووقوع سورية حتت االنتداب الفرنسي ،عاد إىل دمشق و عني وزيراً للمالية
201

 ،2111 – 2111إختذ موقف اإلعتدال بني الكتل و األحزاب ،فأنتخب نائباً عن دمشق
إىل اجمللس التأسيسي .ثم أعيد إنتخابه يف جملس عام يوم  22حزيران من عام 2111
وخشية فوز حقي العظم جنحت كتابة النواب الوطنيني يف التسوية بينه وبني صبحي بركات
فأيدته رئيساً للجمهورية السورية بني أعوام  ،2116 – 2111و دعمت صبحي بركات
يف رئاسة اجمللس.وبعد أن إستقال من منصبه يف عام  2116غادر دمشق إىل باريس حيث
تويف بها عام  ،2111و نقل جثمانه إىل دمشق ليدفن يف مسقط راسه.
بعد أن وصل دو مارتيل إىل البالد يف الثاني والعشرين من تشرين األول  ،2111قام
بعرض مشروع معاهدة على رئيس احلكومة حقي العظم ،لكنه فشل يف مترير مشروعه .وملا
كانت املعاهدة السورية – الفرنسية هي احلدث األبرز يف عهد دو مارتيل ،فإن هنالك
مايوازيها وهو قرار تنظيم الطوائف – القانون رقم  – 60الذي أصدره دو مارتيل يف 21
من آذار  .2116غادردو مارتيل البالد يف تشرين األول  2111وخلفه غربييل
بيو ،Gabriel Puauxالذي وصل يف اخلامس من كانون الثاني  .2111وعند وصول
بيو كان بإنتظاره املشاكل اليت ورثه إياها سلفه دو مارتيل ،ومنها قانون الطوائف ،الذي
أثار تعارضا وإحتجاجات واسعة من رجاالت الدين وادجمعيات واهليئات اإلسالمية يف
البالد ،واليت على أثرها إختذت احلكومة قرارا بعدم العمل به ووقف تنفيذه .لكن إلغاء
قانون الطوائف ،مل يهدئ األمور ،حيث شهدت احلكومة إستقاالت متتالية بسبب األزمة
السياسية.
يف السادس من متوز 2110أغتيل الدكتور عبدالرمحن الشهبندر ملناهضته للكتلة
الوطنية ومعارضته ملعاهدة عام  2116مع فرنسا ،ووجهت أصابع اإلتهام إىل زعماء الكتلة
الوطنية ،شكري القوتلي وسعداهلل ادجابري ومجيل مردم بك ولطفي احلفار ،وعزز هذا
اإلعتقاد هروبهم إىل العراق .ويف عهد بيو نشبت احلرب العاملية الثانية يف الثاني من أيلول
.2111
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سياسة سلطات اإلنتداب الفرنسي جتاه القضية القومية الكردية يف سوريا:
بطبيعة احلال ،كان إلحلاق جزء من كردستان باإلنتداب الفرنسي يف عملية جراحية
تركيبية ضربة موجعة جدا لوحدة الشعب الكردي جيوبوليتيكيا ،سترتك نتائج وخيمة على
مستقبل املسألة الكردية وملدى طويل .وعندما إنتدبت فرنسا على سورية من عصبة األمم
بعد احلرب العاملية األوىل ،تبنت سياسة تشجيع اهلوية القومية لألقليات بغية إضعاف الغالبية
العربية السنية يف البالد .اقام الفرنسيون يف سوريا ولبنان فور تدخلهم نظام إدارة
إستعمارية مباشردون اي وسطاء وحماولني ما طبقوه يف ادجزائر أن يطبقوه يف البالد،
وبطبيعة احلال يف املناطق الكردية أيضا.
يف نهاية عام  2121دخلت القوات الفرنسية منطقة "جبل الكرد" و"كلس" من جهتني:
األوىل ،من ادجهة الشمالية عن طريق ميدان أكبس بواسطة القطارات ،والثانية :من قرية
احلمام شرقي حلب إىل جنديرس وصوال إىل حمطة قطار قرية قطمة (منطقة شكاك) ،اليت
تبعد  20كم فقط عن مدينة عفرين .إختذت القوات الفرنسية من احملطة مركزا إداريا
وعسكريا رئيسيا هلا ،ومن ثم نقلوا مركزهم اإلداري إىل قرية ميدانكى اإلسرتاتيجية اليت

تربط حلب بعفرين" ،وإستقرت قوة أخرى يف موقع مبنى بلدة شران"(.)1

وعلى الرغم من أن الكرد الذين أحلق جزء من بالدهم (كردستان) ،مبنطقة النفوذ
الفرنسي ومبوجب إتفاقية سايكس – بيكو ،فإن سلطات اإلنتداب الفرنسية مل توليهم
اإلهتمام الذي أولته لغريهم  ،أي أنها مل حتقق هلم ماحققته لغريهم من الدروز والعلويني

مثال( ، )2مع أن تعاون تلك السلطات مع الكورد يف منطقة نفوذها ،كان قد مت يف فرتة
مبكرة ،وذلك من خالل حترك بعض العشائر الكوردية املوجودة يف منطقة ادجزيرة ،الذين
1

 -حممد عبدو علي ،جبل الكرد (عفرين) ،دراسة تارخيية اجتماعية توثيقية ،السليمانية ،1001 ،ص

.111
 - 2د .عبد الفتاح علي البوتاني ،احلركة القومية الكردية التحررية ،منشورات مؤسسة موكرياني للطباعة
والنشر ،أربيل  ،1002ص 11؛ وكذلك:سعد ناجي جواد ،األقلية الكردية يف سوريا ،بغداد،2111 ،
ص .21
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رغبوا يف اإلستفادة من من الوجود الفرنسي للقيام بالعمليات العسكرية ضد عدوتهم
التقليدية تركيا ،ومتثل ذلك بطردها املخافر الرتكية وإزالتها من املنطقة ( ،)1حتى أن الفرق
اخلاصة اليت ألفتها فرنسا يف سوريا كان قوامها األكراد باإلضافة إىل الدروز والشركس

والعلويون (.)2

إال أن األجواء السياسية احلاصلة يف املنطقة ،مل تكن لصاحل الشعب الكوردي ،حيث
كانت أيام التعاون ( الكردي – الفرنسي ) قصرية ،وإنتهت مبجرد ظهور بوادر لتحسن
العالقات الفرنسية – الرتكية يف األفق ،ومتثل ذلك بطلب السلطات الفرنسية من رؤوساء
العشائر الكوردية بإلقاء أسلحتهم وعدم إزعاج األتراك ( ،)3السيما بعد إنتصاراحلركة

الكمالية وعقد إتفاقية فرانكلني – بويون يف  .2112/20/10وعلى العموم كان دور
آغوات وزعماء الكرد هامشيا يف األحداث ،إذ مل يكن هلم دور يف صنع القرار السياسي،
بسبب السياسة السلبية الفرنسية جتاه الشعب الكردي وقضيته القومية ،القائمة على عدم
إزعاج تركيا الكمالية الرافضة أصال اخلوض يف قضية إمسها القضية الكردية ،ناهيك عن
حشد تركيا لقواتها على احلدود مع سوريا وتهديدها ملنطقة األسكندرونة.
ففي تشرين األول من سنة  2110جرى إتفاق بني احللفاء واحلكومة العثمانية ادجديدة يف
أنقرة حول خط احلدود يف منطقة كلس ،مت خالله وضع احلدود ادجديدة بني مناطق النفوذ
الفرنسية والدولة الرتكية احلديثة ،وذلك مبوجب اخلط املسمى "اللنبى – ."Elenbi
ويف  7كانون األول عام  2110دخلت القوات الشعبية "الرتكية" كلس ،وإستلمت
احلكومة من الفرنسيني ،ثم قامت دجنة فرنسية – تركية برسم احلدود يف كافة نواحي قضاء
 - 1د .عبدالفتاح علي البوتاني ،املرجع السابق ،ص .11
 - 2مهدي حممد كبه ،مذكرات يف صميم األحداث ،2111 -2121 ،دار الطليعة ،بريوت،2161 ،
ص .111
3

 -حممد علي بك إبراهيم باشا ،مريى مريان كوردستان ( أمري أمراء كوردستان ) إبراهيم باشا املللي

 ،2101 – 2111احلسكة ( ،2111 ،خمطوط حبوزة املؤلف ) ،ص (،211نقال عن د .عبدالفتاح علي
البوتاني) ،املصدر السابق.
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كلس ،ومت مبوجبه ضم ثلثي أراضي القضاء إىل منطقة اإلحتالل الفرنسية ،وهي نواح جوم
 Cûmوشيخ احلديد  Şiyêوآمكا  Amkaوبلبل  Oqce Ezdînوشكاك Şikak
وقره جه .Qerece
ويف آب  2111وإلعتبارات جيو -ثوليتيكية وإتنية ،أقدمت السلطات الفرنسية على
فصل جرابلس عن سنجقي دير الزور وحلب ،وجعلها قضاءا مستقال مرتبطا مباشرة
باملفوضية السياسية ،وإعتربوا العربية والرتكية والكردية لغات على قدم املساواة فيه،
وإشرتطوا يف املوظفني العموميني أن يتقنوها .على أساس أن يكون التعليم فيه باللغات

العربية والكردية والرتكية .1كان اإلعرتاف باللغة الكردية لغة رمسية يف التعليم ،ويف لغة
املوظفني أول أمر كردي يرد يف وثيقة قانونية رمسية فرنسية ،وكان اإلهتمام الفرنسي به
يعود بدرجة أساسية إىل أسباب إسرتاتيجية – عسكرية – أمنية ،بدأت مع بعثة املالزم
الطيار شارل إيرول لفحص إمكانات املالحة يف الفرات األوسط من بريه جيك فجرابلس

حتى ألبو كمال ألغراض عسكرية ،يف إطار إستكشاف وادي الفرات .2ورمبا كان السبب
األبرز يف إقدام الفرنسيني على خطوتهم تلك بإنشاء قضاء جرابلس هو طابعه الكردي،
حيث كان يقطن هنا عدة عشائر كردية مثل عشرية برازان وكيكان والشيخان وغريهم إىل
جانب أقليات عربية وأرمنية .ويف  12متوز  2111حدد رئيس الدولة السورية ،صبحي
بركات ،احلدود اإلدارية بني قضاء جرابلس وأقضية دير الزور بسبب »األحوال السياسية

واإلدارية وادجغرافية والعنصرية« اليت تستدعي تعيني تلك احلدود(.)3

ابدى سكان املنطقة الكرد عن إستيائهم من عملية جتزئة األراضي الكردية بني تركيا
الكمالية والفرنسيني ،ووجدوا يف ذلك األمر ليس تقسيما للجغرافيا فقط بل ولوحدتهم
 - 1ادجريدة الرمسية ،العدد  16 ،111آب  ،2111يف :حممد مجال باروت ،...ص .177
 - 2حممد مجال باروت ،...ص .177
3

» -قرار رقم  216صادر يف  12متوز  2111عن صبحي بركات رئيس الدولة السورية بتحديد

مناطق دير الزور اإلدارية ادجريدة الرمسية ،العدد  ،117تاريخ  20آب  ،2111يف :حممد مجال
باروت ،...ص .171 – 171
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اإلجتماعية وتفتيتا للعائلة الكردية .وبرز من بني الكرد زعماء إخنرطوا يف حركة املقاومة
ضد اإلحتالل الفرنسي ومنهم كل من حمو إيبو شاشو ومصطفى جوالق ورشيد حج
رسول وغريهم.
وكان الكرد املعروفني بعنفهم ومجوحهم متحمسني للثأر من تركيا وتأكيد قوميتهم
الكردية حسب قول لونطريك – وذلك من غري أن يراعوا اإلحراج الذي يسببه مثل هذا
السلوك حلكامهم ادجدد .وزاد من سؤ الوضع اإلغارات اليت كان يقوم بها األتراك الذين
إعتربوا أن املنطقة إنتزعت من تركيا دون وجه حق .وقد أرغم الفرنسيون على زيادة عدد
املوظفني يف عاصمة املنطقة ،وإعتقلوا زعماء األكراد املتهمني باإلخالل باألمن ،وأعادوا
اهلدوء إىل القامشلي بعد إندالع أعمال الشغب يف عام  2111اليت كان لألتراك ضلع

فيها(.)1

إال أنه ومنذ عام  2111عندما دعت السلطات الفرنسية السكان إىل إنتخابات عامة،
وتكوين مجعية تأسيسية ،بغية إمتصاص النقمة الشعبية وتقوية سلطة اإلنتداب ،إزدادت
نفوذ زعماء العشائر ،واليت راحت تبحث عن جسر من التواصل ،كأمر واقع" ،من أجل

املساومة مع السلطات الفرنسية واحلكومة السورية" ،2حبثا عن مصاحلها ووجودها ،إذ مل
تكن العشائر الكردية قد شقت بعد ،طريقها إىل اإلستقرار ،يف عملية البحث عن هوية
اإلنتماء الوطين" ،فالسلطات الرتكية كانت الزالت تسعى من جانبها إىل جلب العشائر
الكردية الالجئة إىل سوريا إىل مناطقها"( ،)3أي تلك الواقعة حتت سلطة اإلنتداب يف ادجزء

1

 -ستيفن هامسلي لونطريك ،تاريخ سوريا ولبنان حتت اإلنتداب الفرنسي ،ترمجة :بيار عقيل ،بريوت،

 ،2171ص .161
 - 2خالد عيسى ،األكراد حتت اإلنتداب الفرنسي –  ،- 1ينظر الرابط:
www.Kurdistanabinxete.com/tarix…/NerinekjiTarix_KfxalidIsa.htm.
 - 3حول احلركة الكردية يف الوثائق الفرنسية –  ،- 1املمثللية الفرنسية لدولة سوريا ،الشعبة السياسية،
نشرة املعلومات رقم  ،211سري ،القسم األول ،دمشق  7تشرين األول ،2116نقال عن :خالد عيسى،
موقع مركز طلطامش للدراسات والبحوث الكوردية.1001/1/2 ،
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الذي أطلق عليه ( -binxetêحتت خط احلدود) من قبل السكان الكرد ،رفضا
لإلعرتاف حبالة التقسيم.
إتسمت سياسات اإلنتداب الفرنسي جتاه املسألة الكوردية باحلرية واإلرباك ،وباألساس
مل تكن لدى ثاريس مشروع بناء كيان كوردي ،ألن إتفاقية سايكس – بيكو جاءت
لتقسيم احلدود الكردية ،وكانت فرنسا تهتم باألقليات الطائفية والدينية ،متجاهلة املسألة
الكوردية كقضية شعب ،مادامت تتقاطع مع السياسات الربيطانية والرتكية وغريها ،سوى
أن الفرنسيني كانوا ينظرون إىل الكرد على أنهم أقلية مفيدة حلفظ التوازن مع باقي
األقليات وقد شجعهم الفرنسيون يف فرتات متفاوتة على إمكان إنشاء كردستان مستقلة،
ولكن رغم أن الكرد مسح هلم بإنشاء منظمات سياسية إال أن احلرية اليت متتعوا بها نسبيا
كانت جزئية فلم يسمح هلم حبمل السالح ( ،)1وعلى األغلب كانت السياسة الفرنسية
تتجه حنو ترويض القيادة الكردية وإستخدام الكرد كعامل ضغط على احلركة القومية
العربية ،لتحصل منها على تنازالت والتساوم معها .ولكن الكرد مل ينالوا تأييدا مماثال لتأييد
فرنسا لألقليات املسيحية أو الدرزية ،فلم تعط فرنسا إستقالال داخليا للكرد بالدرجة اليت
أعطتها دجبل الدروز ،كما أنها مل تشأ تقوية الكرد على حساب العناصر غري اإلسالمية اليت
كانت تعيش بني ظهرانيهم كاألرمن وغريهم ويضاف إىل ذلك حرصها على عالقاتها

بالدول اجملاورة خاصة تركيا اليت بها مجاعات كردية ( .)2وجند يف السياسة الفرنسية إزاء
الكرد يف سوريا اآللية اليت كانت يف سياسة بريطانيا الكردية يف العراق ،الذي كان يرزح
حتت اإلنتداب .ونظرت فرنسا إىل العامل القومي الكردي يف سوريا وسيلة من وسائل ردع
امليول العربية املعادية لفرنسا ،فقد ساعدت األوساط العربية القومية ،اليت مل تكن لديها
الرغبة يف اإلعرتاف باية حقوق للكرد وطموح الكرد إليها ،الفرنسيني يف أن يغازلوا هذا

الطرف أو ذاك حفاظا على نفوذهم" (.)3

- O'balance, Edgar.Kurds Revol 1961, London 1963.p. 31.

1

- Peretz, Don, op.cit., p.350.
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وكان هناك شخصيات كردية ضليعة بسياسة فرنسا جتاه الكرد ،ويف هذا اإلطار يأتي
إسم مال حممود عبد الفتاح املعروف بـ (مال شحمو) ،وكان يتمتع بعالقات دبلوماسية مع
العشائر الكردية والعربية واملسيحية إضافة إىل أنه كان معتمدا عند اإلدارة الفرنسية يف
ادجزيرة ،يتحدث اللغات العربية والرتكية والفرنسية بطالقة إىل جانب لغة األم الكردية.
ولد مال شحمو عام  2171يف قرية باب اخلري الواقعة على الطريق العام ما بني مدينيت
القامشلي وعامودا .تبناه إبراهيم باشا املللي وتكفل بدراسته يف مدينته (ويرانشهر) ،أرسله
الحقا إىل إستانبول إلكمال دراسته على حساب القوات احلميدية ،بعد إنقالب تركيا
الفتاة وصدور دستور  2101ووفاة إبراهيم باشا املللي بنفس العام ،فر مال حممود إىل
مصر خوفا على حياته من مجاعة تركيا الفتاة ،ومنها رجع إىل سوريا .وساهم إىل جانب
صديقه ميشيل دوم يف دجنة ترسيم احلدود السورية – الرتكية .وأصبح من الداعمني
لباشاوية عبدي آغا خلو ،رئيس عشرية مريسينان مع مال علي توثز ،وذلك بدعم من
الفرنسيني .يف الثالثينات من القرن املاضي متكن من إعمار قريتني بني عشرية مريسينان،
وهما قرييت (كوتيان وقوجي) وذلك مبساعدة أقاربه من آل أوسي علي وآل لوقو .تويف
مال شحمو يف قرية (قوجي) عام  2112ودفن يف قرية حاج ناصر"(.)1

إرتبط املوقف الفرنسي املتغري من احلقوق القومية الكوردية يف ادجزء الذي أحلق
باإلنتداب الفرنسي وعرف فيما بعد بإسم كوردستان سوريا بعوامل داخلية وخارجية،
وكانت أبرزها حماولة فرنسا البحث عن لغة مشرتكة مع عدوتها السابقة – تركيا إثر
التغريات احلاصلة على حدود تركيا الشمالية ،وذلك بدخول روسيا السوفياتية بعالقات
مع تركيا الكمالية .إضافة إىل الرغبة الفرنسية بعدم إثارة احلفيظة الرتكية على ادجانب
اآلخر من احلدود (السورية) الشمالية ،واليت كانت تراقب أوضاع الكورد يف سوريا عن
كثب ،والترغب يف غض الطرف عنهم ،السيما أن العالقات الرتكية – الفرنسية شهدت
نوعا من اهلدوء بعد عقد إتفاقية أنقرة يف  10تشرين األول  ،2112تلك املعاهدة اليت
1

 -كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،دراسة يف نشوئها وتطورها االجتماعي والعمراني ،دار الزمان،

دمشق ،1021 ،ص .121 – 121
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ثبتت احلدود الرتكية – السورية احلالية ،وقد جتلى التنسيق والتعاون بني فرنسا وتركيا
إزاء الكورد وتطلعاتهم القومية يف العديد من احلوادث ( .)1ويف هذا اإلطار طلبت

احلكومة الرتكية يف بداية شهر آذار عام  2111من احلكومة الفرنسية ،السماح هلا مبرور
أربعة قطارات يوميا على اخلط احلديدي بغداد ،من أجل نقل  100000حتى 110000
رجل مع عتادها إىل ساحة العمليات ،كما وطلبت منها يف نهاية أيار السماح هلا مبرور

تعزيزات عرب سورية على اخلط نفسه ( .)2كما حاولت اإلدارة الفرنسية االستعمارية على
عزل العشائر الكردية يف جنوب اخلط عن العشائر الكردية يف مشال اخلط.
يف عام  2111جرى حدثان أثرتا على تغيري موازين القوى ،أن فشل الثورة الكردية
(ثورة شيخ سعيد) أعطت زمخا للقوة الرتكية ،بينما الثورة السورية الكربى زعزعت موقع
فرنسا يف سوريا .لذلك بدأت باريس تبحث عن وسائل جديدة حلل قضاياها مع أنقرة،
وبالتالي دخلت يف مفاوضات مع ادجانب الرتكي وقبلت شروط معاهدة أنقرة عام ،2111
وعليه مت وضع نظام خاص باملناطق احلدودية (نظام مراقبة احلدود) ،على كامل احلدود
السورية  -الرتكية ،الذي منح تركيا حق التدخل العمق السوري مبسافة  10كم ،بناء
على طلب تركي ألجل غايات أمنية ،وهكذا تعاونت فرنسا وتركيا يف مواجهة احلركة
الكردية.
مل يكن أمور الكرد جيدا يف هذا ادجزء الواقع حتت اإلنتداب الفرنسي ،بسبب األوضاع
اإلستثنائية اليت كانت متر بها املنطقة ،فاحلرب قد خلفت آثارا إقتصادية – إجتماعية سيئة،
يف ظل التشتت العشائري ،مع غياب مراكز إقتصادية كبرية ،كل ذلك تركت آثارا سلبية
على احلركة القومية الكوردية اليت كانت تسعى إىل إجياد حضور متميز هلا يف خضم
 - 1د.عبدالفتاح احلركة القومية الكردية التحررية ،املصدر السابق ،ص.11
2

-

كريس كوَجيَرا،كورد لة سسةدةي نوَزدة وبيستةمدا ،وةرطيَرِني لة فارسييةوة :حةمة كةريم عارف،

كتيَبخانةي ئاويَر ،هةوليَر ،1022 ،ل ل .11 ،11
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الصراعات املوجودة ،لتتمكن من طرح مطالبها جبدارة .ومهما يكن ،كانت القضية القومية
الكوردية تندرج ضمن امللفات املهمة لدى دول احللفاء ،وتبني من خالل تقرير بريطاني أن
سلطات اإلنتداب الفرنسي كانت على علم بتطلعات الكورد القومية يف سوريا ،فقد أكد
ضابط يف مكتب اإلستخبارات الفرنسية يف بريوت ،على أن الكورد املتنفذين يف سوريا
كانوا يتمتعون بفكر سياسي ناضج ،وأن فكرة الكورد يف سوريا عن كوردستان هي :تلك
ألرض اليت متتد من خليج األسكندرونة وإىل كوردستان إيران ،وأن عاصمة كوردستان هي
دياربكر ،وذكر أنه من املتوقع أن تقوم ،السلطات الفرنسية مبنح الكورد نوع من احلكم
الذاتي ميتد عرب الشمال والشمال الشرقي من سوريا .وقد وردت يف الوثيقة ":أنها املرة
األوىل اليت يذكر فيها أي ضابط فرنسي شيئا أكثر من تعميمات مبهمة عن األكراد وعن
مستقبل كوردستان .وقد بدأ هذا الضابط حديثه بقوله أنه يعتقد أن إجنلرتا وفرنسا قد
أخطأتا خطأ كبريا بعدم تشجيعها ودعمها لكوردستان مستقلة ويف وقت معاهدة سيظر لكي
تكون والية موازنة بني تركيا وبني القطرين املنتدبني .وقد سألته فيما إذاكان يعتقد أن
كوردستان موحدة ،كانت على اإلطالق يف مدى السياسة املمكنة .فأجاب بأنها يف الوقت
احلاضر ليست كذلك ولكن يبدو أنه السبب مينعها من أن تكون .ألن كوردستان كانت
على األقل واحدة يف ادجنس والدين ،أكثر مما هو األمر بالنسبة للعراق وسوريا أو
يوغسالفيا أو بعض اإلندماجات األخرى اليت أنتهجتها معاهدات السالم .وقد سألته فيما
إذا كان كثريا ذوي النفوذ يعملون يف سوريا وما إذا كان لديهم أي فكرة من السياسة
العملية ،وعن ضرورة التالحم ،ألنه حلد اآلن يبدو أن حركة اإلستقالل الكوردية تكونت
من أحالم وطنية غري مكونة – لعشائر منفصلة وأجاب بأن الفكرة كانت لدى الكرد يف
تركيا دجعل أنفسهم مستقلون عن تركيا وجعل أنفسهم معروفني بصورة رمسية أو غري رمسية
من قبل إنطلرتا أو فرنسا .)1("...ويف هذا اإلطار تأتي الرسائل والربقيات املتبادلة بني

1

 -دائرة السجالت العامة ،وزارة الطريان  121/11القسم ،1أكس/أم  ،201/ 1111ادجيش

الفرنسي يف الشرق ،بريوت ،اليوم السادس عشر /مايس ،2117 /مقتبس من :د.عبدالفتاح بوتاني،
احلركة القومية الكردية التحررية ،املصدر السابق ،ص.17
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ادجنرال غورو ورئيس الوزراء الفرنسي ميلران بني السادس والثالث والعشرون من آب

 ،2110واملوجودة يف أرشيف وزارة اخلارجية الفرنسية ( ،)1ففي برقية سرية من ميلران
إىل غورو حتمل عنوان ( خمطط لتنظيم اإلنتداب الفرنسي يف سوريا) ،يرى ميلران أنه من
غري املمكن إقامة دولة واحدة ،بل جيب إقامة سلسلة من الدول ،تتناسب وتنوع األعراق
والديانات واحلضارات ،ميكن أن تشكل فدرالية حتت السلطة الفرنسية العليا .أما مايتعلق
بالبالد الكردية ،فأن ميلران يرى ،أنه الميكن إدخال هذه املنطقة يف الفدرالية السورية،
ألنها تفتقد إىل رابطة قومية مع سوريا ،وأنه من املمكن مبدئيا تسليم احلكم فيها إىل أحد
الزعماء احملليني مثل (حممد بك) زعيم عشائر املللية الكردية ،على أن جيري تعديل رسم
احلدود كي التقسم العشائر املللية إىل قسمني .وبرايه أن مثل هذا الوفاق مع الكرد،
وتوطني عناصر كلدانية وآشورية على طول خط سكة احلديد يف شرق الفرات ،يضع
فرنسا يف وضع سياسي مثالي حيال كردستان .وخيلص ميلران إىل القول ،أنه جيب أن
يتغلغل النفوذ الفرنسي إىل املناطق الكردية ولكن حبذر ،وبناء على طبيعة هذا التغلغل،
سيتم تقرير إذا ماكان باإلمكان دمج هذه املنطقة يف اإلحتاد السوري أو إقامة نظام مستقل
فيها .ولكن يف الوقت احلاضر – يؤكد ميلران – جيب إقامة متييز واضح بني هذه املناطق
والبالد السورية ( .)2ويف إطار خطة ميلريان الكردية والكلدو – آشورية اخلاصة بادجزيرة،
وعرب توسط الكنيسة الكلدانية إتصل ادجنرال غورو الذي قرر تقويض احلكم يف دمشق
وإحتالل سورية بامللك قمرب بن بنيامني وردا ادجيلوي ،أحد ملوك االثوريني "املتكلدنني" ،أو
"املتكثلكني" ،واملنشقني احملاربني على البيت البطريركي اآلشوري ،وإتفقا على جتنيد امللك
قمرب رجاله يف ادجيش الفرنسي للقتال يف ادجزيرة السورية لقاء وعد مكتوب موقع يف 1
متوز  2110مبنح حكم ذاتي لآلشوريني يف "منطقة ماردين وادجزيرة السورية" .وعلى هذا

1

 -وجيه كوثراني ،بالد الشام – السكان – االقتصاد والسياسة الفرنسية يف مطلع القرن العشرين –

قراءة يف الوثائق ،بريوت ،2110 ،ص .121
 - 2املرجع نفسه ،ص ص .112 – 121
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األساس جلب امللك رجاله من املنطقة اليت دجأوا إليها يف جورجيا ،وتشكل منهم القوام

األساس الفرنسي للكتائب الكلدو – اآلشورية (.) 1

ولكن الغريب يف األمر ،أن خمطط فرنسا بتقسيم البالد إىل مخس دويالت :دمشق
وحلب ودولة املوارنة (لبنان الكربى) ودولة جبل الدروز ودولة العلويني ،مل يشمل الكرد،
حيث وضعت السلطات الفرنسية دساتري ملختلف املناطق و الفئات السورية ماعدا الكرد
مبن فيهم الطائفة اليزيدية ،إذ مل تأخذ يف االعتبار الوجود القومي الكردي ،على املستوى

الدستوري ،رغم كون الكرد يشكلون أكثرية دينية وعرقية يف مناطق سكناهم ( ،)2كثاني
أكرب جمموعة قومة يف سوريا ،مما يدل على أن فرنسا كانت تنظر إىل كردستان كوحدة جيو
 بوليتيكية مستقلة العالقة هلا بسورية من الناحيتني اإلثنية وادجغرافية.وقامت فرنسا ،وعلى طريقة الفرق احلميدية ،بإنشاء (قوات املشرق اخلاصة) ،عام
 2112من الدروز والشركس والعلويني والكرد ،حتت إمرة ضباط فرنسيني ،إلستخدامها
يف بسط سيطرتها على الكثري من مرافق احلياة يف البالد( ،)3وقسم من أكراد حي األكراد
بدمشق سجلوا من قبل حاميهم احمللي ،عمر آغا مشدين ،كما جندت فرنسا قصدا األقليات

القومية يف قواتها النظامية احمللية ،4قوات الشرق اخلاصة ،اليت لعبت دورا كبريا يف
األحداث السورية.
إستخدمت فرنسا املسألة الكردية يف سوريا كعامل يف عملية التوازنات بني القوى
املختلفة ومبثابة ورقة ضغط على الكماليني يف الشمال والعرب يف ادجنوب ،والتلويح
بالورقة الكردية كلما دعت مصاحلها إىل ذلك إلجبارهما على إجراء تنازالت لصاحلها.
1

 -حممد مجال باروت ،التكوّن التارخيي ،املصدر السابق ،ص 212 – 210؛ واملقتبس من :آشور

كيوراكيس ،حركة التحرر اآلشورية والتدخل الفرنسي (.)2111 – 2121
 - 2علي صاحل املرياني ،احلركة القومية الكردية ،املصدر السابق ،ص.60
3

 -باتريك سيل ،األسد الصراع على الشرق األوسط ،لندن ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،ط

 ،22بريوت ،1020 ،ص .17
 - 4ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .611
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هذا بالرغم من أن املادة الثانية والعشرين من معاهدة فرساي اليت وقعت يف  11حزيران
 2121نصت على":وضع املستعمرات واألقاليم اليت كانت تابعة للدول اإلستعمارية اليت
أنهارت يف احلرب العاملية األوىل حتت سيطرة دولة متقدمة ،تقدم هلا املساعدات
واإلرشادات حتى تستطيع أن تعتمد على نفسها .وأوجبت هذه املادة على الدولة املنتدبة،
أن تقدم تقريرا سنويا جمللس عصبة األمم عن البلدان اليت أنتدبت عليها" (.)1

وغضت اإلدارة الفرنسية الطرف عن احلقوق القومية للشعب الكردي ،ومل تسمح هلم
حتى دراسة لغتهم القومية ،وليس أدل على ذلك أن مصطفى بوتي أحد الشباب الكرد يف
عني ديوار ،قدم طلبا إىل الضابط الفرنسي احمللي املالزم ألفونسي يف البلدة ،بفتح مدرسة
يكون التعليم فيها باللغة الكردية ،وبعد املوافقة الرمسية من الضابط احمللي ،جاء الرفض
الفرنسي من بريوت ،وذهب الضابط الفرنسي إىل مصطفى بوتي بالقول":أن هذا ألمر
غريب ،وغري معقول إطالقا...كيف ميكن حلكوميت أن ترفض حقا أساسيا وطبيعيا كهذا،
حق تعليم القراءة والكتابة بلغتهم ( .)2كان الفرنسيون يسمحون للكرد مبمارسة النشاطات
األدبية واملوسيقية وأداء الدبكات كما مل يعرتضوا على تنقالت املثقفني الكرد عرب القرى

الكردية لعرض نشاطاتهم القومية أمام الفالحني ( .)3ورغم هذا املوقف السلبى لسلطات
اإلنتداب ،فإنها وإنطالقا من مصاحلها الذاتية واإلسرتاتيجية ،قدمت عددا من التنازالت
للطموحات الثقافية الكردية .ففي عام  2111مسح لبعض الكرد بدخول املدرسة
العسكرية يف محاه ،كما قدمت منحة دراسية سنويا لطالب كردي من منطقة ادجزيرة .وقدم
الفرنسيون الدعم بعد ذلك لفصل دراسي (كورس) باللغة الكردية يف املعهد العربي للتعليم

- Hurewitz. Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. 2,
1914/1956, p.61.
 - 2نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .201
1

 - 3املصدر نفسه ،ص .221
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العالي يف دمشق ،كما أقاموا سلسلة حماضرات بالكردية للموظفني الفرنسيني ( .)1وجاءت
تلك اخلطوات تكريسا لسلطة اإلنتداب والتقرب من السكان يف املناطق الكردية .
اقرت ادجمعية التأسيسية يف  22أيار عام  ،2111أول دستور لسوريا ،الذي إشتمل
على مخس فصول و ( )221مادة ،ونشره املفوض السامي الفرنسي (بونسو) ،يف  11أيار
عام  ،2110بعد إضافة املادة ( )226اليت نصت على "أحكام مؤقتة حتول دون املس
بإلتزامات فرنسا ،وأن تعد صياغة املادة الثانية اليت تنص على ان سوريا غري قابلة

للتجزئة"(.)2

بعد إقرار الدستور بشهر ،ويف  11حزيران عام  2111وأثناء إنعقاد ادجمعية
التأسيسية ،قدمت اجملموعات الكردية من الزعماء واملثقفني ،اليت كانت تتوىل احلراك
السياسي الكردي يف سوريا ،مذكرة طالب املوقعون عليها من ادجمعية التأسيسية ،بتوفري
الوسائل الكفيلة للحفاظ على ثقافتهم القومية ،كي يصبحوا أعضاء نافعني يف الدولة

السورية .كما تضمنت مذكرتهم عدة مطالب منها (: )3

 -2إستعمال اللغة الكردية مع اللغات الرمسية األخرى يف املناطق الكردية.
 -1تدريس اللغة الكردية يف املدارس اليت تقع ضمن املناطق الكردية.
 -1إستبدال املوظفني الذين يعملون يف املناطق الكردية مبوظفني كرد.
 -1تشكيل قوة عسكرية كردية بإدارة فرنسية حلماية احلدود.
 -1تقديم التسهيالت للمزارعني الكرد يف ادجزيرة.
 -6إستثمار األراضي زراعيا.
1

- Les kurdes du Levant Français, 1940 c.a, p.22, BEY 1364.
 - 2الدستور السوري لعام  ،2111وصدر مبوجب قرار املفوض السامي برقم  1222ومت نشره يف 11
أيار  ،2111دمشق( ،د.ت) ،ص ص .1 – 2
 - 3سعد ناجي جواد ،األقلية الكردية يف سوريا ،املرجع السابق ،ص .21
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جتاهل الدستور السوري يف مواده أي ذكر للقومية الكردية يف البالد ،ونعرض بعضا من
موادها:
 -2فقد نصت املادة األوىل من الفصل األول " سورية دولة مستقلة ذات سيادة ،الجيوز
السماح بإقتطاع اي جزء كان من اراضيها".
 -1واملادة الثانية نصت على أن "سوريا وحدة سياسية التتجزأ".
 -1وتقول املادة الثالثة" :سورية مجهورية نيابية ،دين رئيسها اإلسالم ،وعاصمتها مدينة
دمشق".
 -1املادة اخلامسة نصت على أن ":ادجنسية السورية حتدد يف قانون خاص".
 -1املادة السادسة أكدت على أن ":السوريني متساوون لدى القانون ،وهم متساوون
باحلقوق املدنية والسياسية ،ويف ماهلم وعليهم من الواجبات والتكاليف .وال متييز
بينهم يف ذلك بسبب الدين أو املذهب أو األصل أو اللغة".
 -6وأوضحت املادة اخلامسة عشر أن ":حريات اإلعتقاد مطلقة ،وحترتم الدولة مجيع
املذاهب واألديان املوجودة يف البالد وتكفل حرية القيام جبميع شعائر األديان على أن
الخيل ذلك بالنظام العام واآلداب"
ومن خالل عرض مواد الدستور والذي أقر بعدم التمييز بني السوريني بسبب "الدين
أو املذهب أو األصل أو اللغة" ،فقد جتاهل وجود الشعب الكردي ومل يتطرق قطعا إىل
حقوقه القومية ،األمر الذي يطرح تساؤالت مشروعة حول ذلك ،مما يعتقد أن باريس مل
حتسم امرها حينذاك بالنسبة ملصري ذاك ادجزء من كردستان اليت كان حتت إنتدابها ،أو على
األقل أن بعض الساسة الفرنسيني كانوا خيططون إلقامة كيان كردي خاص ،ومن ذلك
ماورد يف تقرير بريطاني ،أن فرنسا رغبت يف عام  ،2111بإقامة كيان كردي مؤلف من
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مناطق جبل سنجار إىل اخلابور وجزيرة بوتان وسرى كاني ومنها إىل احلسكة ( .)1ومع
ذلك كان دستور عام  2111متقدما عموما عن دستور  ،2110الذي عرف بإسم
"القانون األساسي للملكية السورية العربية" والذي وضعه املؤمتر السوري العام.
النضال الكردي ضد الفرنسيني:
إنطلقت الرصاصة األوىل ضد الفرنسيني من الكرد ،وذلك يف معركة حامية بني
القوات الفرنسية يف منطقة وعرة من سهل العمق يف ربيع سنة  ،2121وكان للكردي حمو
إيبو شاشو وهو من مواليد كرداغ سنة  2112شرف إطالق الرصاصة األوىل يف مسلسل

الثورات السورية( ،)2وإستطاعت تلك اإلنتفاضة اليت دامت أكثر من مخس سنوات تكبيد
القوات الفرنسية خسائر فادحة ( .)3وكان ذلك ردا طبيعيا على سياسات الدول
اإلستعمارية يف متزيق كردستان ككعكة بني بعضهم البعض .إختذت املقاومة الكردية ضد
الوجود الفرنسي شكلي النضال العسكري والسياسي ،كرد فعل كردي رافض يف إحلاق
جزء من وطنه بدولة حديثة التكوين ،من خالل دمج أراض عربية من بالد الشام واراض
كردية قطعت من كردستان املركزية يف وحدة واحدة حتت إسم سوريا ،ودون أية إستشارة

من السكان الكرد .ومل تقم تلك احلركات مبعزل عن احلركة الوطنية العامة يف البالد ،بل
شكلت رافدا منها ،إذ لعب الكرد دور بارز يف حركة املقاومة الوطنية اإلستقاللية .وعمل
العديد من الزعامات الكردية يف إطار الكتلة الوطنية يف دمشق وحلب،وذلك يف غياب

1

 -عبد الفتاح علي البوتاني ،احلركة القومية الكردية التحررية دراسات ووثائق ،املصدر السابق،

ص.11
 - 2ناجي عبد النبى بزي ،سورية صراع اإلستقطاب  ،2171 – 2127دمشق ،2116 ،ص .11
 - 3شريكو محيت إيبو ،ثورة حممد إيبو شاشو يف جبل األكراد ،جملة احلوار ،العددان  ،21 – 22دمشق،
ربيع – صيف  ،2116ص .11
221

املشروع القومي ،ودون اإللتفات إىل ضرورة توحيد اخلطاب السياسي الكردي وطرح
مشروع برنامج قومي.
لذلك اصبح الكرد لقمة سائغة ،فالعديد من الزعامات الكردية إنطلقت من مصاحلها
الذاتية ومصلحة العشرية .وبالتالي وفضال عن اليزيديني ،أقام الفرنسيون عالقات طيبة مع
زعماء عشرية جومي الكبرية ،و مع أمحد آغا الكينج امللي ،ومع أبناء العم شيخو و فائق
آغا ذوي النفوذ القوي يف منطقة جبل األكراد.
هامجت قوة احللفاء ممتلكات الدولة العثمانية يف شرقي املتوسط عام  ،2126وتراجعت
القوات العثمانية بقيادة مصطفى كمال حنو مدينة "أضنه" وأواسط األناضول ،وخالل
إنسحابها مرت تلك القوات مبحازاة خط القطار ،وعسكرت أول األمر يف حمطة قطمة ،ثم
مر مصطفى كمال وبعض قادة جيشه يف سهل ميدانا  ،Meydanaواليزال السكان
يذكرون بعض أقواله وتصرفاته .ودخلت الفرقة اهلندية من القوات اإلنطليزية إىل مدينة
كلس يف شهر كانون األول من عام  ،2121ومتكنت من إحتالل باقي والية حلب
وتوغلت مشاال حتى عنتاب ومراش .يف تشرين الثاني عام  ،2121ختلت اإلدارة الربيطانية
عن والية حلب لصاحل القوات الفرنسية ،اليت دخلت منطقة جبل األكراد وكلس من
جهتني ،األوىل :من جهة حمطة القطار(ميدان أكبس) ،حيث خط القطار ،والثانية :من جهة
قرية احلمام إىل جنديرس وصوالً إىل حمطة قطار قطمه ،فاختذتْ من احملطة مركزا رئيسيا
لقواتها ،وعلى أثرها دجا ابناء الشعب الكردي إىل محل السالح ملقارعة املستعمرين
الفرنسيني ،مع أن هذه املقاومة مل تكن منظمة أو مربجمة ،بل كانت على األغلب عفوية
كرد فعل على األوضاع االجتماعية – االقتصادية والسياسية للشعب الكردي ،وإنتقال
األراضي الكردية من يد العثمانيني إىل يد اإلستعمار الفرنسي القادم من ماوراء البحار
بهدف النهب والسيطرة.
ويبدوأن العامل الديين لدى األغلبية الكردية كان أقوى من العامل القومي ،وهو السبب
الذي أبقاهم مع األتراك العثمانيني ،ويف وقت حتررت فيه معظم شعوب اإلمرباطورية سوى
الكرد ،حيث إستطاع مصطفى كمال من إخداع العديد من الشخصيات الكردية .فعندما
210

متت الدعوة إىل تشكيل القوات الشعبية  Qîwayî milîاليت عرفت يف املنطقة
بــ"قطاع الطرق  "Çete -بقيادة مصطفى كمال ،كان من بني الذين عرفوا مبشاركتهم
يف إجتماعها التأسيسي من منطقة عفرين احلالية كل من :عبدو خوجه ،حمو إيبو شاشو،
حج حنان شيخ إمساعيل ،سيدو ديكو ،أمحد روتو وغريهم ،وكانت األكثرية الساحقة من
تلك القوات يف مناطق شرقي األناضول من الكرد .
ففي تلك املرحلة التارخيية اليت شهدت تغريات يف موازين القوى يف الشرق األوسط وغرب
آسيا ،تعاملت بعض العشائر الكردية مع األحداث ،وفقا للفتاوي السلطانية يف إطار فكرة
ادجامعة اإلسالمية ،يف وقت توفرت عوامل اإلستقالل لشعوب اإلمرباطورية  .وأدت
عوامل اإلنتقام من مصطفى كمال الذي كان قائدا يف عام  2126للقوات العثمانية يف
والية دياربكر ،املركز األساس للعشائر "امللّيّة" ،دورا يف إصطفاف املليني وبعض العشائر
الكردية األخرى ضد حكومة اجمللس الوطين الكبري(الكمالية) اليت تألفت تألفت بني 11
و 11نيسان  .2110وجاء هذا اإلصطفاف يف الظاهر بدعوى اإلستجابة للفتاوى وأوامر
السلطان واحلكومة بسحق الكماليّني ،حيث شكل مالن واألباظية وادجراكسة ،والسيما يف

األناضول ادجنوبي وادجنوبي الشرقي حربة مواجهة الكماليني ( ،)1وهكذا وحلماية مصاحلهم
الذاتية ،ربطت مصريها جمددا مع السلطنة اليت كانت يف طور املوت.
دخول القوات الفرنسية جبل الكرد (:)Çiyayê Kurmênc
حيتل إقليم عفرين موقعا إسرتاتيجيا جيو – بوليتيكيا مهما ،حيث يعترب إمتدادا للنهايات
ادجنوبية الغربية دجبال طوروس .وكانت املنطقة عرب التاريخ جماال للتنافس والصراع بني
القوى املختلفة ،خلصوبة أراضيها وغزارة مياهها وموقعها اهلام .وتبدأ مرتفعات املنطقة من
املنابع العليا لنهري عفرين واألسود غربي مدينة ديلوك القدمية واليت دمرت سنة 2117م.
1

 -حممد مجال باروت ،التكّون التارخيي ،املرجع السابق ،ص 211؛ حممد عزة دروزة ،تركيا احلديثة،

مطبعة الكشاف ،بريوت ،2116 ،ص .16 – 11
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وديلوك حاليا قرية تقع مشالي مدينة عنتاب بنحو  20كم  .ويعترب إمتدادا طبيعيا دجبال
Reşaو  Zagêحيث مناطق األكراد يف الشمال والشرق .وتأخذ مرتفعات املنطقة إجتاها
مشاليا جنوبيا بإحنراف قليل إىل الغرب وبطول يبلغ حنو  200كم إىل نهايته ادجنوبية الغربية
غربي بلدة جنديرس .أما عرضها فيرتاوح مابني  11و 11كم ،وينضم إىل هذه املنطقة
ادجبلية ،جبل ليلون وسهل جومه ،وقد شكلوا معا عرب التاريخ منطقة جغرافية واحدة
ومتكاملة على طول وادي نهر عفرين.
وقد أخذ ادجبل قدميا إمسه من قاطنيه الكرد األصالء ،فأطلق عليه جيايى كرمانج
( ،)Çiyayê Kurmêncوأطلق العثمانيون عليه "كرداغ" ،وبعد اإلستقالل تناولت
ايدي التعريب املناطق الكردية ،وترجم اإلسم إىل العربية وأصبح "جبل الكرد" ،فعرفت
املنطقة بقضاء جبل الكرد ثم منطقة جبل األكراد .وتداول هذا اإلسم يف الوثائق الرمسية
للدولة ادجديدة ناهيك عن الكتب واملناهج الدراسية ،إال ان سكان املنطقة اليعرتفون سوى
باإلسم االصلي للمنطقة .ويف سنوات الوحدة املصرية – السورية أصبحت املنطقة تعرف
مبنطقة عفرين نسبة إىل إسم النهر واملدينة ،وفيما بعد ،ويف إطار سياسة التعريب للمناطق
الكردية ،أطلقت إسم "جبل حلب" على كرداغ بدال من تسميته التارخيية ،رغم بعد الكبري
عن مدينة حلب .وتقع كرداغ القدمية يف أقصى الزاوية الشمالية من الساحل الشرقي
للبحر املتوسط ،وتشغل الزاوية الشمالية الغربية من سوريا.
وبعد ان سيطرت القوات الفرنسية على سوريا وجزء من كردستان ،قسمت منطقة
كرداغ القدمية إىل قسمني :مشالي ضم إىل تركيا ،وجنوبي إحتفظ به الفرنسيون ،الذي
اصبح بعد اإلستقالل جزءا من دولة سوريا .ويقع هذا اإلقليم بني خطي الطول 16011
غربا و 17درجة شرقا وخطي العرض  16010جنوبا و 16010درجة مشاال .وهو منطقة
إدارية تابعة حملافظة حلب وتعرف حاليا بإسم منطقة عفرين ،الواقعة يف أقصى الزاوية
الشمالية الغربية من دولة سوريا ،تفصلها عن جبال األمانوس  Gewirالسهل
املسمى  Licêبعرض يرتاوح مابني  20و 10كم .أما أقرب نقطة يف املنطقة إىل البحر
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املتوسط وميناء إسكندرونة ،فهي قرية قرمتلق غربي شيخ احلديد ومبسافة  11كم كخط
نظر .وتبلغ مساحة منطقة عفرين اإلمجالية حسب املصادر الرمسية  1010كم.1
وقد فصل يف  11حزيران  2117قضاء كرداغ ،ووضع حتت »سلطة دوائر احلكومة
املركزية بشكل مباشر« وإعتربت فيه اللغتان الرتكية والعربية رمسيتني ،على املوظفني
معرفتهما يف مشال حلب ،وأن يكون التعليم باللغتني العربية والرتكية ( ،)1وعلى الرغم من

أن هذا القضاء احلدودي كان كرديا سنيا – يزيديا بصورة رئيسة منذ عدة قرون على
األ قل ،بل كرديا خالصا ،مل تلحظ اللغة الكردية فيه ضمن اللغات الرمسية للتعليم

واملوظفني(.)2

إتسمت حركة املقاومة الشعبية يف مناطق كرداغ واليت إستمرت أكثر من سنتني،
بالشدة والعنف ،بسبب موقعها ادجيو -ثوليتيكي ،ووعورتها ادجبلية ،وقرب املنطقة من

اإلسكندرونة ،مركز التوتر بني سوريا وتركيا والفرنسيني( .)3القت القوات الفرنسية اليت
إحتلت سوريا أول مقاومة هلا يف منطقة عفرين ،حيث أطلق اجملاهد حمو بن إيبو شاشو

الرصاصة األوىل يف مواجهتها يف سوريا (.)4

1

 -راجع :أمر رقم ( ،)701تاريخ  11حزيران  ،2117ادجريدة الرمسية ،العدد  ،111تاريخ  1آب

.2117
 - 2حول املوضوع راجع :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .171
 - 3رشيد محو ،املسألة الكردية يف سوريا – البدايات واآلفاق  ( -د.ت) ( د .م ) ،ص .21
 - 4أدهم ادجندي ،تاريخ الثورات السورية يف عهد اإلنتداب ،دمشق ،2160 ،ص .21
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مترد حمو إيبو شاشو ضد الفرنسيني يف جبل الكرد (:) 1
يعترب الثائرحمو إيبو شاشو (من قرية زرافكي التابعة ملدينة راجو -الباحث) أول من
أعلن الثورة يف عام  2121ضد املستعمرين الفرنسيني يف سوريا ،إذ بدأت الثورة يف جبل
الكرد قبل دخول ادجنرال غورو إىل سوريا.
ولد هذا الثائر عام  2112يف قرية "باسكا "Baseka -الواقعة يف سهل "ليجى-
 –Licêكردستان تركيا حاليا ،وكانت تابعة لناحية راجو قبل ضم لواء اإلسكندرون إىل
تركيا ،وهو أصغر أخوته الثالثة .وإثر نزاع مع أخواله ،ومع أغوات القرية من أسرة "رةش
آغا  ،"Reş Aga -غادرت أسرته القرية ،فالحقها رجال اآلغا وأحد أخواله الذي قتل
يف املواجهة ،ومتكنت العائلة من اللجؤ إىل آل برمدا يف حارم ،ثم غادرها إىل العمق،
وأقاموا لدى أمحد آغا طنج كفالحني  .وهناك قطع "حمو" الطريق على حافلة عثمانية كانت
حتمل الربيد ،فقتل ثالثة جنود ،وأعتقل على أثرها وزج به يف سجن حلب ،وبعد سقوط
السلطة العثمانية ،أطلق اإلنكليز سراح كافة املساجني وكان من بينهم "حمو".
تقول مصادر معلومات أقرباء "حمو" يف قرية "كورزيل جومه" ،إنه بعد إحالل القوات
الفرنسية حمل اإلنكليزية يف سوريا ،إجتمع "حمو" ورجال آخرون من حلب يف حي
"آغيول" ،وقرروا حماربة الفرنسيني يف حلب ،ولكن خوفا من أن يلحق األذى باملدينة،
تراجع احللبيون عن ذلك ،فعاد "حمو" إىل العمق ،وبدأ القيام بنشاطات معادية للفرنسيني،
كانت اعنفها تلك اليت وقعت قرب بلدة "قرق خان" يف لواء إسكندرون.
وعن بطولة "حمو باشا" يف سهل العمق يف هذه الفرتة ،كتب أدهم آل جندي ما يلي" :حمو"
 - 1د.حممد علي الصويركي ،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد اخلامس ،الدار العربية
للموسوعات ،بريوت 1001 ،ص ص 167 – 161؛ د.حممد علي الصويركي ،مساهمة أكراد سوريا
يف مقارعة اإلستعمار الفرنسي وصناعة إستقالل سورية احلديثةwww.gilgamish.org.؛ ثري رستم،
الكورد يف املعادلة السياسية السورية ،احللقة الرابعةRojava.net- 21.2.2009،؛ برهان جنم الدين
شرفاني ،كوردستان سوريا – خالل اإلنتداب الفرنسي  ،2116-2112رسالة مقدمة إىل جملس كلية
الرتبية يف جامعة زاخو وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري يف التاريخ احلديث ،1021 ،ص .11
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الكردي هو اجملاهد البطل حمو إيبو شاشو الكردي ،الذي أطلق الرصاصة األوىل يف وجه
الفرنسيني املستعمرين ،وكانت عصابته هي النواة األوىل لتشكل العصابات (ومصطلح

العصابة يأتي هنا مبعنى الثوار -الباحث) السورية" ( .)1فقد أرسلت احلكومة احمللية يف
حارم قوة من الدرك ملطاردة هذا الثائر ،الذي كان وكيال لدى أمحد بك مرسل ،املنافس
ألبناء عمه املوالني للفرنسيني ،فتوارى حمو عن األنظار ،إال أن ادجنود ساقوا زوجته أمامهم
عائدين بها إىل حارم ،فثار زوجها وإستبسل دفاعا عن الشرف والكرامة ،فتابع رجال
الدرك ،ودارت بينهم معركة إجنلت عن مصرع بعض أفراد الدرك ،والذ الباقون بالفرار،
وعاد حمو بزوجته ،فأمده أمحد بك مرسل بكمية من البنادق والقذائف والعتاد ،وإنضم إليه
أفراد آخرون .فكلفت السلطة الفرنسية قوة مؤلفة من أربعني جنديا ملطاردته ،فتصدى هلم
حمو ورفاقه بنار حامية ،فإنسحب ادجنود تاركني وراءهم قتالهم .أما حمو فقد إنسحب إىل
جبل األكراد ،وإختذ من منطقة جبل خاستيا وقازقلي خمبأ له ،وكانت هلذه احلادثة أعمق
الصدى واألثر يف املنطقة ،فتجمع حول حمو أكثر من أربعني جماهدا .بعد ذلك ،وعندما
كانت قافلة نقل عسكرية فرنسية جتتاز سهول العمق الكثرية األعشاب ،حتى إذا توسطت
املكان املعشب أشعلوا النار من أمام القافلة وخلفها وعن ميينها ومشاهلا ،فلم يرتكوا للقافلة
أي طريق للنجاة ،وإلتهمت النريان رجال القافلة وعجالتها ودوابها وأرزاقها.
بعد أن حتالف حمو ورفاقه مع ثوار آخرين ،إختذوا من منطقيت "عفرين" و"حارم" نقطة
إنطالق هلم ،وبتاريخ  2110/2/11هاجم حمو إيبو برفقة أمحد حاجي ته ك بيقلي وبكر
آغا من قرية سناره وآخرين احلامية الفرنسية يف قرية "احلمام" يف منطقة "عفرين" ،التابعة
حاليا لناحية جنديرس .وجنحوا أخريا يف اإلستيالء على املخفر يف يوم  2110/2/16بعد
مقتل قائد احلامية واملالزم دولونالي.وعلى أثرذلك أرسلت القيادة الفرنسية قوة بقيادة
الكابنت "دروهيل" ملطاردة الثوار البالغ عددهم ستمائة ومعهم "حمو ايبو شاشو" ونتيجة
املعارك الضارية بينهم وبني القوة الفرنسية املتمركزة يف قرية "محام" بالرشاشات ،سقط من
 - 1أدهم آل جندي ،تاريخ الثورات السورية يف عهد اإلنتداب الفرنسي ،دمشق ،2160 ،ص .21
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الثوار  10شهيداً من بينهم أمحد حاجي ته ك بيقلي و27أسرياً .اما بكر آغا إبن حج
مصطفى ،فقد أعتقل على يد القوات الفرنسية ،وتويف يف سجن خان إستانبول يف حلب
عام .2111
ويُقال أنّ الطائرات الفرنسية شاركت يف إحدى املعارك ضد جماهدي (حمو) ،ويف
منتصف ليلة 2111/2/11هامجوا منزل املستشار الفرنسي يف "إعزاز" ودارت بينهم
معركة حامية امتدت حتى الفجر ،وبسبب شراسة اجملاهدين يف القتال اضطرت القوات
الفرنسية االستنجاد حباميتها املتمركزة يف "حلب" بقيادة الكولونيل "دوشي ليون" ،وكذلك
بقواتها املتمركزة يف قري "قطمة" اجملاورة ،ويف هذه األثناء شاركت الطائرات الفرنسية يف
اهلجوم على مقاتلي "حمو" الذين استطاعوا إسقاط طائرة منها .وقاد حمو القتال يف " سهول
وجبال كورداغ ضد الفرنسيني ومبشاركة العديد من الرجال ،أمثال أخوه علي إيبو شاشو
واملقاتل باباز ،ثم إلتحق بهم بطال بكر إيبو من قرية ساره وبريم أفندي من ترتا .وقد كان
مركز إنتفاضتهم اليت دامت مخس سنوات ( )2111 – 2121جبال قاز قلي وحج
حسنلي الواقعة مشال بلدة جنديرس .وإمتد نفوذهم حتى مشل كل قرى وجبال منطقة
كورداغ .وذاع صيته بني الناس ،حيث خاض أكثر من عشرين إشتباكا ضد القوات
الفرنسية وعرقل حركتها وكبدها خسائر مادية وبشرية (.)1

عند ذلك خرج جماهد كردي آخر يدعى "  Tek bîqli Hacîذو فردة الشارب
الواحدة" ،وشكل قوة قوية أقضت مضاجع الفرنسيني وإتفق مع حمو ورجاله ،وهامجوا
حامية احلمام " قرية احلمام اليت على احلدود حاليا" ،الواقعة جنوب جبل األكراد ،فقضوا
على احلامية الفرنسية .وملا بلغ مسامع احلكومة العربية يف حلب وقائع الثائر الكردي
"حمو" ،تشاور إبراهيم هنانو وصبحي بركات ووالي حلب ومدير شرطته ،حول القيام
بثورة عامة على الفرنسيني يف لواء إسكندرونة.)2( ....
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 -شريكو محيت إيبو ،ثورة حمو إيبو شاشو يف جبل األكراد ،جملة احلوار ،العددان (،)21 – 22

قامشلو ،ربيع – صيف ،2116 ،ص .11
 - 2د.حممد علي الصويركي،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد اخلامس ،ص .166
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وإثر هذه احلادثة قرر حمو وته ك بيقله اإلنضمام إىل املقاومة الشعبية اليت كانت قد
بدأت يف مناطق مراش وعنتاب ،وبقي حمو يقاتل يف صفوفهم إىل حني إنسحاب الفرنسيني
من تلك املناطق ،وقد قتل ته ك بيق له يف هذه األثناء ،أما حمو فقد منحته السلطة الرتكية
ادجديدة مرتبة باشا ،ووكلت إليه مهمة محاية مناطق من احلدود .ويف أحد األيام إلتقى حمو
بدورية للجنود األتراك يف إحدى القرى احلدودية تبحث عن مطلوبني إىل اخلدمة
العسكرية ،فإحتج حمو على عدم أخذ موافقته يف ذلك ،وتطور األمر إىل مواجهة مسلحة
بينهما ،قتل على أثرها عناصر تلك الدورية ،وهم صف ضابط وجنديان ،فإضطر حمو إىل
ترك األراضي الرتكية ،وأصبح بذلك مطلوبا من األتراك والفرنسيني على حد سواء.
بعد دخول األراضي السورية ،جعل حمو من مرتفعات خاستيا وقازقلي من جبال
األكراد ملجأ له ،إذ كانت زوجته الثانية من قرية "ترتا"  teteraالواقعة يف وسط جبل
قازقلي ،ويقال أنه نتيجة تواطئ شقيق زوجته املدعو "بريم" مع أغوات العمق والفرنسيني،
أقدم على إغتيال صهره حمو يف باب مغارة ،كان قد إختذها مقرا له جبوار القرية ،ثم سلم
جثته إىل الفرنسيني.
املقاومة الشعبية يف جبل الكرد ( )Çiyayê Kurmêncضد الفرنسيني:
شكلت القطاعات الكردية املسلحة باكورة النضال الوطين ضد املستعمر الفرنسي،
وحتولت تلك األقاليم الكردية إىل ميدان ملقارعة القوات الفرنسية ،إنطالقا من شعورهم
بالدفاع عن ديارهم ،سواء أكان بصورة مستقلة أم يف إطار "التشكيالت الرتكية – العربية
النظامية وغري النظامية" ( .(1حقق الثوار الكرد إنتصارات على القوات الفرنسية ،وقد
مشلت الثورة معظم مناطق جبل الكرد ،ففي راجو قطعوا الطريق على قطار حيمل جنود
فرنسيني من السنغاليني ،ونصبوا كمينا يف شتاء  2112للقوات الفرنسية عند قرية شنطل
القريبة من احلدود الرتكية ،ويف ربيع العام نفسه متكن الثوار من تعطيل ادجسر اخلشبى يف
1

 -رشيد محو ،ثورة جبل األكراد (حركة املريدين) دراسة حول مقاومة ادجبل وحركة املريدين ضد

اإلستعمار الفرنسي  ،2116 – 2112حلب ،1002 ،ص .21
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وادي أشلى (طةليي أشلى) ،كما مت ضرب جسر هره دره ،ويف موقعة هسارى ،كمن
املقاتلون للقوة الفرنسية املتوجهة إىل قرية (بطى) ،معقل زعيم املقاومة احلاج حنان ،فأسروا
قائدها ،وإستولوا على عتادهم ،وقتل العديد منهم ،وسار زعماء املقاومة باألسرى والغنائم

إىل مدينة مرعش ( .)1لذلك واجه الفرنسيون هذه احلركات بعنف بالغ حتى اليتسع أمرها،
وقاموا حبرق قرى املنطقة القريبة من سكة احلديد ومنها قرى " قره بابا – عثمانلي – شيخ

كيلوا ،الواقعة على طريق قطمه – راجو"( .)2ومن جهة أخرى ،كان لبعض العشائر
الكردية يف كرداغ دور مهم يف مواجهة الوجود الفرنسي ،فقد كان آلل حج عمر موقف
مشرف من ثورة إبراهيم هنانو ،وكانت قراهم ملجأ لرجاله ،وجرى قتال بينهم وبني
الفرنسيني يف وادي باوير ( ،(Geliyê Bawêrوبسبب موقفهم املعادي لإلحتالل
الفرنسي ،أعتقل من رجاهلم (سري آغا –  )Serî Axaحفيد لطفي آغا ،كما نفي حممد
دران إىل مدينة محاه ،وللسبب ذاته دجأ كل من خليل وحممد آغا إىل أدرنه يف تركيا لبعض

الوقت ( ،)3كما كان موقف عشرية الشكاك وزعمائهم موقفا غري ودي من الفرنسيني ،غال
أنهم مل يساهموا يف املقاومة بشكل مباشر ،سوى عبدي خوجه الذي إلتحق بالقوات
الشعبية .وقاومت عشرية الشيخان يف منطقة راجو القوات الفرنسية حني دخلت مناطقهم،
فقام أهل الشيخان بإطالق النار عليها يف سهل باليا القريبة من مدينة راجو ،فالحقت

1

 -برز من بني املقاتلني الكرد العديد من األمساء منهم نذكر:سيدو آغا ديكو ،أمحد روتو ،احلاج حنان

شيخ إمساعيل زاده ،أصالن آغا ،حسني آغا كوتو ،رشيد إيبو ،مصطفى داوود والشيخ عبدي خوجة
وغريهم .راجع:برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .17
 - 2رشيد محو ،ثورة جبل األكراد ،...املرجع السابق ص .16
 - 3حممد رشيد شيخ الشباب كيكي ،محاة الديار -دور الكرد يف الثورات السورية من أجل اإلستقالل،
بريوت ،2161 ،ص 11؛ برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .11
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القوات الفرنسية الثوار من ابناء العشرية وأحرقوا عددا من دورهم السكنية يف قرية

عثمانلي (.)1

وامام إشتداد املقاومة الشعبية يف املنطقة ،دجأت حكومة اإلدارة الفرنسية إىل إقامة
عالقات مع بعض من أثرياء ووجهاء املنطقة ،بغية إضعاف روح املقاومة ،ويف هذا اإلطار
جنح ليونارد نوتاري رئيس جهاز اإلستخبارات الفرنسية ملناطق مشالي حلب ،والذي كان
مقره يقع يف بلدة أعزاز ،يف إقامة عالقات خاصة مع بعض أقرباء زعماء املقاومة يف املنطقة،
مقابل توطيد نفوذهم يف املنطقة ومنحهم إمتيازات خاصة .وكان من أبرز هؤالء درويش
آغا مشو من زعماء اإليزيدية ،وحاج رشيد شيخ إمساعيل (املتويف  21آذار ،)2111
امللقب بـ (  - Kor Reşîtكور رشيد – لعور يف عينيه) ،الذي مثل منطقة عفرين بزيه
الكردي يف اجمللس التأسيسي السوري لعام  ،2111وقد "لعب دور حاسم يف إيقاف
املقاومة الكردية ،بعد أن جنح يف إقناع شقيقه األصغر حج حنان وقريبه سيدو آغا ديكو
مقابل العفو عنهم .وكان كور رشيد أول من أسس ميليشيا شعبية حتت اإلدارة الفرنسية،
حاصال بذلك على راتب ألف جندي شهريا"( ،)2وغريهم .ناهيك عن ذلك قام
الفرنسيون ،يف أعقاب الصفقة الفرنسية – الرتكية وإعالن اهلدنة بينهما ،برفع تعداد

جيشهم الذي كان يقاتل ثوار الشمال من  11ألف جندي إىل  71ألف جندي(.)3

مل تفلح فرنسا رغم مجيع مساعيها العسكرية – اإلستخباراتية من إسكات صوت
املقاومة ،اليت عربت عن نفسها من خالل العديد من رجاالت املقاومة من أمثال أمحد روتو
1

 -برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص 11؛ حممد عبدو علي ،جبل الكرد  ،...املرجع

السابق ،ص ص .111 ،111
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 -حممد عبدو علي ،جبل الكرد ،...املرجع السابق ،ص 110؛ وكذلك :برهان جنم الدين شرفاني،

املصدر السابق ،ص .61 –61
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 -عبدالكريم رافق ،من تاريخ سورية احلديث ،العالقات السورية – الرتكية،2116 – 2121 ،

دراسات اقتصادية واجتماعية يف تاريخ بالد الشام احلديث ،دار نوبل ،دمشق ،1001 ،ص – 121
.121
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وأصالن آغا الذي قاتل الفرنسيني مستمرين باملقاومة من معقله يف جبل هاوار ،فأعد
الفرنسيون يف آواخر عام  2111قوات كبرية للقضاء عليهما ،ومتكنت من بلوغ هدفها
بعد أن قصفت قرية أمحد روتو باملدفعية من حمطة قرط قالق للقطار ،فدمرت داره
وأحرقت بعض ممتلكاته ،وأخريا متكنت من إلقاء القبض عليه ،وأودع السجن يف حلب،
لكنه متكن من الفرار ودجأ إىل تركيا ،فقلدته السلطات الرتكية رتبة عسكرية شرفية ،حينها
أرسل نوتاري ضابط اإلستخبارات الفرنسي من يقنع أمحد روتو بالعودة إىل منطقته،
والتعويض عليه عن اخلسائر اليت أحلقت به ،إال أنه رفض العرض ،وبقي هناك حتى سنة
 2116حني صدور قرار العفو العام ،لكن ذلك كان إىل حني ،حيث ظهرت حركة
املريدين .بينما رفيقه أصالن آغا ،قد صمد يف معقله جببل هاوار مقاوما الفرنسيني إىل
أواخر عام  ، 2111إىل حني صدور قرار العفو عن الثوار ،فعاد إىل قريته ،لكنه إستمر يف
مناهضة الفرنسيني .ويف عام  2111صدر حبقه حكم اإلعدام بسبب تعاونه مع حركة
املريدين ،فإنتقل إىل تركيا ،ليعود يف عام  2112بصدور عفو عام .ومتكنت القوات
الفرنسية الدخول إىل جبل الكرد بعد عامني ونصف من املقاومة املسلحة ،وذلك باإلتفاق

مع وجهاء املنطقة وحسب الشروط التالية (:)1

 -2العفو العام عن مجيع من رفع السالح ضد الفرنسيني.
 -1اإلبقاء على اللغة الرتكية لغة رمسية يف دوائر الدولة يف املنطقة ،لعدم معرفة أهلها
اللغة العربية حلني تعلمها.
 -1تشكيل قضاء بإسم كورداغ – يف جبل األكراد على أن يعيني املوظفون من أهله
بناء على القرار رقم ( )11تاريخ  1أيلول  2111القاضي بتشكيل دولة حلب،
وقسم هذا القضاء على أربعة نواحي هي :ناحية احلمام وقطمة وبلبل وراجو.

 - 1برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .61
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سعت إدارة اإلنتداب يف جبل الكرد إىل توطيد نفوذها عرب وضع نظام إداري
للمنطقة"،فعينت أمني ضاويش من قرية معراته أول قائد للدرك يف قضاء جبل الكرد ،كما
وشكل كور رشيد آغا فرقة من املسلحني مسيت بـ(مليس -ميليشيا) ،وكانوا يرتدون الزي
الكردي التقليدي ،ملساعدة القوات الفرنسية ،وقد رفعت لفرتة قصرية راية صفراء اللون،

كتب عليها كلمة ( )Lêxeالكردية مبعنى إضرب"( .)1بسطت حكومة اإلدارة نفوذها
على املنطقة ،من خالل ثالثة أجهزة رئيسية تتكون من "أصحاب القرار السياسي
والعسكري واإلداري وهم املستشارون وجهاز اإلستخبارات اليت توجه قوات امليليشيا يف
البحث عن املعلومات والتجسس على سكان القرى واملدن ،اليت كان يقودها األخوين

(إيبو ومحكه جندار) ومبساعدة كل من سليمان بوشو وإحيو عرب" ( ،)2وقوات اخليالة اليت
تسمى بامليليشيا ،مهمتهم التجوال بني القرى وتنفيد أوامر املستشار ورؤوساء

اإلستخبارات ( .)3وكانوا يثريون الرعب واخلوف بني األهالي ،وساقوا الوطنيني وكل من
يشتبه يف أمرهم بالعالقة مع الثوار ،إىل سجن خان إستانبول حبلب وسجن الرملة ،واحلكم
عليه م باإلعدام أو السجن مدى احلياة ،وبلغت معاملتهم الوحشية للوطنيني إىل حد قطع
رؤوسهم وتعليقها يف الطرقات العامة ،حيث قامت هذه القوات يف عام  2111بقطع
رؤوس ستة من الثوار الكرد ،وتعليق رؤوسهم يف مفارق الطرق يف حلب ،وأعزاز

وعفرين(.)4

ومن جهة أخرى ،سعى الكماليون إىل نشر الدعاية اإلسالمية بني الكرد يف جبل الكرد
والتالعب بعواطفهم ،حتت يافطة وحدة النضال ضد "الكفرة" ،وزرع أجهزة إستخباراتية
تركية يف صفوف املقاومة الكردية ،وإنشاء حلقات دعائية تركية ،وتوزيع املنشورات،
وإنضم بعض زعماء العشائر الكردية أمثال باي حممد من عائلة شيخ إمساعيل زاده وعدد
 - 1برهان جنم الدين شرفاني ،املصدرالسابق ،ص .61
 - 2املصدر نفسه ،ص .61
 - 3رشيد محو ،ثورة جبل األكراد ،املرجع السابق ،ص .11 – 11
 - 4برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص.61
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آخر من الكرد إىل الدعاية الرتكية ،الذين خدعوا بسياسة ترتيك املنطقة ( ،)1ولوضع حد
للدعاية الرتكية ،عرضت فرنسا على بعض األغوات والوجهاء الكرد فكرة احلكم الذاتي،
وإفتتاح املدارس لتدريس اللغة الفرنسية يف القرى الرئيسية ،لكن الفرنسيون غضوا الطرف
عن وعودهم ،إثر تنازل الفرنسيون عن لواء اإلسكندرونة لألتراك مقابل ختلي األتراك عن

أطماعهم يف جبل الكرد( ،)2بعد أن عقد الفرنسيون إجتماعا ألغوات وزعماء جبل األكراد

يف قرية ميدانكي ،وعرض املندوب الفرنسي عليهم نوعا من اإلدارة الذاتية تشبه ماكان
قائما يف لواء اإلسكندرون ،أي تشكيل سنجق جبل الكرد ،إال أن بعض اجملتمعني رفضوا
األمر على خلفية املنافسة على رئاسة السنجق ،وأيضا خشية أن يكون األمر من آالعيب
الفرنسيني ،ففشل اإلجتماع وسقط اإلقرتاح ،فعني الفرنسيون حينها شخصا تركي األصل

"نامق بك كمال" قائمقاما لقضاء جبل األكراد(.)3
 -مصطفى جوالق:

ينتمي إىل قرية "جنجنيا"  -منطقة "عفرين" ،كان باألساس جندياً يف ادجيش العثماني
تطوع فيه ألسباب معيشية وبعد إنهيار الدولة العثمانية بقيت أسلحة جنودها بأيديهم
فتحوّل أبناء املنطقة إىل مقاومني لالحتالل الفرنسي لـ "سورية" .ناهض مصطفى جوالق
الفرنسيني منذ أن وطأت أقدامهم املناطق الكردية ،مدافعا عن الفالحني الذين أثقلت
ضرائب احملتلني كاهلهم ،ويف عام  2111إستشهد يف معركة حامية جرت بينه وبني
الفرنسيني بالقرب من قرية "قرمتلق" احلدودية ،تلك املعركة اليت حتوّلت إىل ملحمة غنائية
طويلة أبدعتها امرأة كردية من ريف املنطقة وما زالت تُؤدى حتى اليوم من قبل العديد من
1

 -جملة دراسات إشرتاكية ،دخول األفكار الشيوعية إىل منطقة جبل األكراد ،القسم األول ،العدد

( ،)2دمشق ،شباط  ،2111ص . 212-210
 - 2جملة دراسات إشرتاكية ،املرجع السابق ،ص .212
 - 3د .حممد علي عبدو ،املرجع السابق ،ص .62
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فناني املنطقة .وحسب امللحمة ":فأن "جوالق" كان يرفض الظلم على الفالحني وخاصةً
يف جمال الضرائب ،وذات يوم أغار مع بعض رجاله على قرية "كفر صفرة" "-عفرين" ليالً
حيث كان جابي الضرائب يف ضيافة "حسني أغا" وجلسوا يف املضافة ،ثم بدأ بطلب حقيبة
الضرائب ألنّه كان يفكر بشراء األسلحة والذخرية له ولرجاله باعتبارهم يقاتلون
الفرنسيني ولكنهم رفضوا ،وبني األخذ والرد أثريت ضجة يف القرية مما جعلهم يضطرون
ألخذ ادجابي و"حسني أغا" وإبن أخيه كرهائن كي حيموا أنفسهم من هجمات أهل القرية
وأثناءاخلروج من القرية قتلوا شخصني هجموا عليهم .وبعد خروجهم من القرية توجّهوا
غرباً حتى وصلوا يف الفجر إىل تلّة صغرية بالقرب من قرية "قرمتلق" احلدودية وأهل القرية
ما زالوا يالحقونهم إلسرتداد آغا قريتهم ،ويف تلك األثناء كان اخلرب قد وصل إىل
الفرنسيني فجمعوا جنودهم من قشلة "حلب" وطابور قرية "قطمة"-عفرين و"قره خان"
(هي اليوم داخل احلدود الرتكية) وقاموا بتطويق املنطقة اليت يتمركزا فيها "جوالق"
ورجاله .ومع ظهور الفرنسيني صاح "حسني آغا" على القرويني وقال هلم بأنّ قتالنا بات
مع الفرنسيني وليس مع رجال "مصطفى جوالق" ألننا أبناء وطن واحد بينما الفرنسيون
هم حمتلون ألرضنا ولكن حذاري من أن تقتلوا ادجنود فهم مأمورون ولكن ركزوا على
اآلمرين من الضباط ،ودارت معركة حامية بني الطرفني استمرت حتى املساء وكان من
نتيجتها إستشهاد كل من "حسني أغا" و"مصطفى جوالق" وعددٌ من رجاله بينما استطاع
إثنان من النجاة األول خبأ نفسه يف جحر ذئب يف التلة واآلخر استطاع أن يركب فرساً
وخيرتق ادجنود ويهرب صوب نواحي جبال "األمانوس" ،أما "عبدو سيفو" وهو من رجال
"جوالق" فقد أسره الفرنسيون .وإلرهاب الناس قام الفرنسيون بسلخ جلد "عبدو سيفو"
أمام مرأى ومسمع القرويني من فروة رأسه وحتى أمخص قدميه ومن بني املتفرجني على
تلك احلادثة الشنيعة أخته اليت كانت تغين حبزن وأسى قائلةً( :ال تئن يا أخي عبدو ،ال تئن)

211

لتبدع أخرياً ملحمة غنائية هي من أروع املالحم الغنائية يف تراث منطقة "عفرين" اليت

تناقلتها األجيال جيالً بعد جيل (.)1

 -9دور إبراهيم آغا بن عمر سفونه:
إختذ آل عمر سفونه بقيادة زعيمهم إبراهيم آغا منذ البداية موقفا معاديا للوجود
الفرنسي يف املنطقة ،إنضم إىل صفوف املقاومة الشعبية الكردية يف

Çiyayê

 - Kurmêncكرداغ وبرز إبراهيم آغا كأحد قادة القوات الشعبية ،املناوئة للفرنسيني،
وكان يربطه عالقات نضالية مع الثائر إبراهيم هنانو ،الذي كان يرتدد إليه للتنسيق معا يف
عمليات املقاومة ضد الفرنسيني يف عموم املناطق الكردية يف الشمال الغربي من سوريا.
وقاوم إبراهيم آغا الفرنسيني على راس ( )100مقاتل يف نواحي مناطق حشتيا

وخاستيا) ، (2وقد تعرضت قرية داركري ومنزل إبراهيم آغا سفونه إىل احلرق والتدمري من
قبل القوات الفرنسية ( .)3ومل تتمكن القوات الفرنسية من الدخول إىل كرداغ إال بعد أن
إستطاعت فرنسا قطع اإلمدادات الرتكية عن املقاومة ( ،)4على أثر توقيع إتفاقية فرانكلني

– بويون بني كل من فرنسا وتركيا يف  12تشرين األول عام .)5(2112

كما ساند إبراهيم آغا احلركة املريدية ،ولكن دون أن يشرتك يف أعماهلم احلربية ،فقام
الفرنسيون بإعتقال وتعذيب الكثري من رجال ونساء قرية معراته حبثا عن الرجال والسالح.

 - 1ياسني طيفور ،اجملاهد مصطفى جوالق ...وليس الشاتورية،1020/20/12 ،
www.syriamylove.yoo7.com
 - 2حممد رشيد شيخ الشباب كيكي ،محاة الديار ،..املرجع السابق ،ص .11
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 -مروان بركات ،عفرين عرب العصور ،حلب ،1007 ،ص 116؛ برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر

السابق ،ص .16
 - 4د.حممد عبدو علي ،جبل الكرد  ،...املرجع السابق ،ص .76
 - 5مذكرات مجيل إبراهيم باشا ،نضال األحرار يف سبيل اإلستقالل،حلب ،2111 ،ص .10
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وقد قتل إبراهيم آغا وإبنه وحارسه املدعو "سورو" مابني قرييت "معراته وداركري" بتدبري
من الفرنسيني وأعوانهم من آغوات املنطقة كما يقال (.)1

وفشلت اإلدارة الفرنسية وجبميع الوسائل من إخضاع إقليم  Çiyayê Kurdبشكل
تام ،ومع ذلك بقيت األوضاع العسكرية هادئة يف قضاء جبل األكراد بصورة عامة ملدة
تقارب ( )21عاما ،إىل حني ظهور احلركة املسلحة دجماعة املريدين بقيادة الشيخ "إبراهيم

خليل سووق أوغلو" ضد الفرنسيني واملوالني هلم (.)2
 -1حركة املريدين:

تأسست احلركة املريدية يف بداية الثالثينات من القرن العشرين (بني أعوام – 2110
 ، )2110على يد شيخ للطريقة النقشبندية يدعى إبراهيم خليل سووق أوغلو ولقب
بشيخ أفندي ،وهي حركة دينية اجتماعية ،عرفت باملريدية أو ( Mourudismeحسب
املصطلح الفرنسي) ،حملاربة اإلحتالل الفرنسي يف املنطقة ،معتمدة يف ذلك بالدرجة
األساس على الرابطة الدينية( .)3حظيت احلركة بدعم من الفقراء من السكان احملليني منذ

عام  ،2110وإختذت طابعا مناهضا لإلستعمار بشكل ملحوظ ( .)4وإلتف من حوله عدد
من األغوات احملليني املتذمرين من السلطة الفرنسية ،لكن اإلنتفاضة محلت طابعا معاديا

 - 1د.حممد عبدو علي ،املرجع السابق ،ص .100
 - 2املرجع نفسه ،ص .60
 - 3روجيه ليسكو ،ثورة جبل الكرد ضد اإلستعمار الفرنسي ،ترمجة وتعليق :بلسم كامل ،تقديم :خالد
عيسى ،باريس ،2111 ،ص .11
- R. Lescot, Le Kurd Dagh et le moveme Mouroud, studia Kurdica 15, 1988,pp. 101 – 125.
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لإلقطاعية ،لكون املشاركني الرئيسيني فيها كانوا من الفالحني الكرد الذين ناضلوا ضد
إستبداد املالكني (.)1

ينحدر الشيخ إبراهيم خليل ( )2111 – 2117من إزميت ،وتلقى تعليمه الديين يف
عينتاب على والده املال سعيد الذي كان أحد أئمة الطوابري العثمانية يف ادجبهة مع اليونان
خالل احلرب العاملية األوىل .وإلتحق الشيخ بالقوى امللية اليت شكلها األتراك بقيادة قره
بكر كاظم باشا حملاربة الفرنسيني يف جبهة كلس ومرعش وعينتاب ،واليت إخنرط الوطنيون
يف حلب ممن إستمروا بثورة الشمال فيه .ويف إثر إلغاء الكماليني للطرق الصوفية نقل
الشيخ طريقته النقشبندية يف خريف عام  2111إىل جبل األكراد ،وحصل على هوية

شخصية سورية (.)2

واتسعت نفوذ احلركة يف املنطقة ،شكل الفالحون قواها احملركة ،وتبعها آالف املريدين
وكان من أبرزهم حنيف عربو وموسى أفندي (نعسان) ورشيد إيبو أحد أغوات عشرية
الشيخان ،الذي توىل قيادة ادجناح العسكري للحركة خالل فرض اإلقامة ادجربية على
الشيخ يف تركيا .ومن أهم عوامل توسيع شعبية حركة املريدين وخاصة يف الريف وحتديدا
بني الفالحني ،معاداتها لإلقطاعية وتبنيها لشعار املساواة مابني الفالحني واألغوات،
وحتريض الفالحني على املقاومة ،ومن منطلق أن للفالحني حق احلياة مثلما لألغوات،
والدعوة إىل حتريرهم من الظلم والقهر.
إال أن الشيخ إبراهيم خليل أبدى نقمته على رشيد إيبو ،بعد أن قام بإغتيال بكر فهمي
على خلفية حساسيات خاصة بينهما ،وكان الشيخ يرى يف املغدور فهمي أحد دعامات
الطريقة النقشبندية .وشكل ذلك أول عملية إنشقاق يف حركة املريدين ،وقف فيها زعيم
عشرية الشيخان حسني عوني رش آغا إىل جانب قريبه رشيد إيبو ،ومن يومها وقع
1

 -م.س .الزاريف ،املسألة الكوردية  2111 – 2111النضال واإلخفاق ،ترمجة:د.عبدي حاجي،

أربيل ،1007 ،ص .171
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 -راجع :علي شيخو ،جبل الكرد إبان اإلنتداب الفرنسي ،ص ص 12 – 6؛ حممد مجال باروت،...

ص .111
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( )1

الصراع بني حسني عوني وحركة املريدين

و شكلت احلركة قوة مقاتلة بلغت مئات

املسلحني ،وراحت يف البداية حتارب بعض أعوان الفرنسيني يف املنطقة وخاصة عائلة
كورشيد إمساعيل زاده املتعاون مع الفرنسيني ،حيث حتول الصراع بني الطرفني إىل عداء
مستحكم ،وساهمت احلركة يف إسقاط كورشيد يف إنتخابات عام  ،2116وقتل بعض من
ساعدوه يف حتريض املستشار الفرنسي ضد الشيخ إبراهيم وإبعاده يف متوز  2112إىل

تركيا ( ، )2وكذلك السيطرة على أراضي أغوات شيخ إمساعيل زاده يف منطقة النبـي
هوري ،ويف مناطقهم األخرى ،وإستغالهلا لصاحل احلركة

()3

 .ثم بدأت االشتباكات

املباشرة مع القوات الفرنسية ورجال الدرك التابعني هلم منذ بداية عام  ،2116ووقعت يف
صفوف الطرفني خسائر كبرية .واستمرت األعمال املسلحة للمريدين إىل  ،2111يف
معظم املناطق ادجبلية يف قضاء كرداغ على اثر ذلك ،قام الفرنسيون بإرسال قوات كبرية
مدعومة بالطريان إىل ادجبل ،فشتَتَتْ قوات املريدين ،مما اضطروا إىل االنسحاب مع
عائالتهم إىل داخل احلدود الرتكية عام  ،2112إىل أن صدر العفو عنهم ،فعاد أكثرهم إىل
قراهم  ،السيما مع إنتهاء احلرب العاملية الثانية ،بعد أن ملسوا عدم مضايقة الفرنسيني هلم،
وعندما بدأت املواجهات واملظاهرات ضد الفرنسيني ،إتصل قائد شرطة حلب (منري مللي)

يف  10آذار  ،2116بزعماء حركة املريدين للمشاركة يف طرد الفرنسيني .)4( ...وأبدى
الشيخ عن موافقته اإلحنياز إىل احلركة الوطنية ،شريطة قيام احلكومة الوطنية بدعم حركته
يف املنطقة على حساب نفوذ أغوات املنطقة.
وجتدر اإلشارة إىل قوة الدعاية الرتكية يف جبل األكراد ،حيث تلقفها العديد من أغوات
املنطقة ،املطالبني بضم ادجبل إىل النفوذ الرتكي ،إلعادة التواصل البشري واالقتصادي بني
األكراد على طريف احلدود ،وإزاء ذلك فرضت احلكومة يف  21كانون الثاني 2117
 - 1حول املوضوع إنظر :علي شيخو ،املرجع السابق ،ص ص .11 ،76 – 71
 - 2حممد مجال باروت ،...ص .111
 - 3علي شيخو ،املرجع السابق ،ص .12 – 10
 - 4رشيد محو ،ثورة جبل األكراد ،...ص .71 – 71
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اإلقامة ادجربية يف دمشق على نائب جبل األكراد كورشيد شيخ إمساعيل زاده زعيم عشرية
بيا ،بسبب إتصاله مع السلطات الرتكية وقيامه بتوزيع األسلحة والربانيط الكمالية على
األكراد ،اليت بلغت قوتها إىل حد وصف عفرين بأنها باتت عش الدعاية الرتكية ( ،)1اليت

كانت تدعوا إىل ضم هاتاي ومشال سوريا إىل النفوذ الكمالي.
كانت األحداث ساخنة ،واألجواء مشحونة ،بسبب اإلختالف يف الرؤى ويف املصاحل،
ففي  11كانون الثاني  ،2111هاجم املريدون بقيادة حمو إيبو شاشو منزل املستشار
الفرنسي يف أعزاز ،وتعرف هذه العملية مبعركة جبل بارسه خاتون .ويف نهاية شهر كانون
الثاني ،إختذ األمري مصطفى الشهابي ،حمافظ حلب ،إجراءات مشددة للفصل بني املريدين
واألغوات ،وتسيري دوريات ملنع اإلحتكاك بينهم ،وفرض غرامات فورية على املخالفني،

وحظر التجول بالسالح وإطالق النار ( ،)2وأكثر من هذا ،ففي أواسط شباط بدأت
احلكومة مبصادر األسلحة يف جبل األكراد ،حيث وضعت يدها على  10بندقية من

املريدين ( .)3ويف بداية آذار قامت احلكومة بنشر قوة كبرية من الدرك يف ادجبل لنزع
األسلحة ،ومن امللفت للنظر هنا ،تعاون احلكومة والسلطات الفرنسية معا للسيطرة على
ادجبل ،وإرساهلما مزيدا من الدرك واملصفحات ،وتولت الطائرات الفرنسية القيام بعمليات

اإلستطالع ،ويف بداية آذار قام الطريان الفرنسي بدك قرى راجو وبلبل وميدانليات (.)4

شهد عام  2111معارك طاحنة بني ثوار املريدين من جهة والقوات الفرنسية واحلكومية
من جهة ثانية ،شارك يف بعضها بهيج اخلطيب ،املفتش اإلداري للداخلية ،والقومندان
برتشي ،وزج فيها وحدات »السباهيني« والدرك والطريان واملصفحات .ومت إعتقال
الشيخ حنيف نائب رئيس حركة املريدين مع  11مريدا ،وإرساهلم إىل سجن بريوت بناء
 - 1النذير 11 ،كانون الثاني 2117؛ حممد مجال باروت ،...ص .111
 - 2حممد مجال باروت ،...ص  ،117مقتبس من :بالغ عام ألهالي جبل األكراد يف :النذير 17 ،كانون
الثاني .2111
 - 3النذير 12 ،12 ،شباط .2111
 - 4حممد مجال باروت ،...ص .117
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على أحكام أصدرتها احملاكم العسكرية الفرنسية ،ومل يفرج عنهم إال يف عام  ،2111بناء
على رسالة أرسلها املريدون يف أواسط حزيران  2111إىل رئيس ادجمهورية باإلفراج عن

رفاقهم (.)1

حاولت أطراف خارجية إستغالل األوضاع يف جبل األكراد ملآرب خاصة بها بعيدة عن
مصاحل أبناء املنطقة ،فقد وضع فوزي القاوقجي وبعض أركان احلزب القومي العربي
السري يف سورية خطة سرية مع اإلجتاه القومي الراديكالي يف القيادة العراقية وبتأييد
رئيس األركان طه اهلامشي لتحقيق وحدة عراقية – سورية ،لتفجري ثورة تتخذ من كرد داغ
قاعدة هلا ،بالتنسيق مع الشيخ إبراهيم خليل) .(2وإستطاعت القوتني الفرنسية والدرك
السوري املشرتكة من إمخاد حركة املريدين والسيطرة على معاقلهم .كانت احلملة التأديبية
وحشية ،فقد مت تدمريأكثرية املراكز السكنية يف كرداغ  ،وهاجر عدد كبري من الكرد إىل

تركيا (.)3

الشيخ إبراهيم خليل وعالقاته الرتكية:
كان سكان جبل األكراد آنذاك ينظرون إىل الشيخ كمجاهد ضد اإلستعمار الفرنسي،
لكن النظرة تغريت اآلن ،فما عدا بعض من أنصاره القدامى الذين ال تتعدى أصابع اليدين،
يعترب الشيخ من وجهة نظر العديد من املثقفني والساسة الكرد ،عميل اإلستخبارات الرتكية
بإمتياز .فقد تزامنت عودة الشيخ إىل منطقة جبل األكراد مع مطالبة تركيا بضم لواء
اإلسكندرون .ومع أن احلركة املريدية شكلت دجنة حتت إسم »دجنة حقوق جبل األكراد«
ومطالبة الفرنسيني بإقامة "نوع من احلكم الذاتي ملناطق عفرين وجبل مسعان وأعزاز"( ،)4إال

أنه يتهم بعالقاته مع الكماليني ،أستخدم كأداة ضاغطة على اإلدارة الفرنسية يف سورية
 - 1راجع»:رسالة املريدين إىل رئيس ادجمهورية ورئيس جملس النواب« ،النذير  21حزيران .2111
 - 2إنظر :حركة املريدين وخطة القاوقجي ،يف :حممد مجال باروت ،...ص ص .111 – 110
 - 3الزاريف وآخرون ،املصدر السابق ،ص .116
 - 4علي شيخو ،املرجع السابق ،ص ص .60 ،16
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إلجبارها على تنازالت لصاحل تركيا ،اليت كانت تطالب بضم لواء اإلسكندرونة واملناطق
الكردية يف مشال ومشال شرق سوريا ومن ضمنها جبل األكراد وادجزيرة.
وحول عالقات الشيخ إبراهيم خليل ،كتب علي شيخو قائال":أن عالقات الشيخ إبراهيم
خليل كانت وطيدة مع كل من عصمت إينونو ،رئيس ادجمهورية ،ومع الكتلة الوطنية
السورية ،يف الوقت الذي مل ينقطع فيه يف عام  2110عن توجيه رسائل التفاوض إىل
الفرنسيني .ويضيف شيخو إستنادا إىل تاريخ شفوي متواتر أنه نتج من ذلك إجتماع ما بني
قائدين من املريدين هما شيخو سيدو وبكر فهمي ،واألخري من أكراد منطقة صالحيه يف
تركيا ،وليس من جبل األكراد ،أن الضابط الفرنسي عرض عليهم العفو مقابل التوقف عن
أعمال العنف ،لكنهم طالبوا بإسم حقوق األكراد بأربعة مطالب هي:
 -2على احلكومة الفرنسية تعيني مفوض سام فرنسي يف حلب لتسيري شؤون املنطقة.
 -1تشكيل جهاز إداري من أبناء املنطقة.
 -1صرف واردات املنطقة من جباية ضرائب وغريها يف مشاريع خدمية للمنطقة نفسها.
 -1وعلى احلكومة التعهد بالدفاع عن جبل الكرد يف حال تعرضه ألي إعتداء من جانب
دول ادجوار الرتك والعرب" (.)1

متتعت احلركة املريدية بعالقات مريبة مع كل من الوطنيني والفرنسيني واألتراك ،وهذا
األمر مثري للدهشة ،فيما لو أخذنا بعني اإلعتبار الصراع الدائر واملستميت بني هذه القوى
الثالث .يبدو ان الشيخ كان يفكر سريا بسيطرة املريدين على ادجبل بواسطة املفاوضات
مع الفرنسيني ،وهلذا حاول أن حيطم سلطة األغوات .وكان قد وضع نفسه حتت تصرف

احلكومة الوطنية ( ،)2يف الوقت الذي كانت تركيا تشكل مصدره األساسي لتأمني حاجياته
من العتاد والسالح واحلاجيات ومالذا آمنا ألتباعه .ومن ادجدير باإلشارة ،أن حتطيم سلطة
 - 1علي شيخو ،املرجع السابق ،ص .10 – 71
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
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األغوات ،ولو أنها تندرج يف إطار العملية الثورية ،لكنها على الدوام كانت هدفا
للسياسات العثمانية – الرتكية ،بغية تفكيك البنية االجتماعية للمجتمع الكردي ،وحرمانه
من عملية التطور الطبيعي ،علما أن مرحلة التحرر القومي تتطلب الوحدة القومية ،كحاجة
أساسية يف مرحلة النضال من أجل اإلستقالل القومي .
ويف نهاية الثالثينات من القرن العشرين ،تراجعت احلركة عما كانت عليه ،وفقدت
مواقعها ،وتراجعت شعبيتها كثريا ،وردا على ما أرسله نائبه حنيف عربو من أن الوطنيني
أداروا ظهورهم للمريدين ،وأنهم سيتحالفون يف اإلنتخابات مع األغوات ،وأنهم يشيعون
عنه بأنه »ليس سوى عميل تركي وميدحون رشيد إيبو« ،أبدى الشيخ إبراهيم خليل
»عجبه من هذا اإلتهام« ،ويقول":هم يتهمونين بالعمل ملصلحة تركيا ،واألتراك يتهمونين
بالتعامل مع العرب ،فأردهم بسؤال كيف أتعامل مع األتراك وأنا أحارب أصدقاءهم
الفرنسيني الذين أهدوهم لواء إسكندرون ،فلو كنت عميال هلم فكيف يسجنونين ثالث

مرات" .ويشري إىل أن جنيب عويد وأمثاله يشيعون مثل هذه اإلتهامات" (.)1

لكنه ليس بوسعنا جتاهل رأي نورالدين زازا يف األمر ،كسياسي وأكادميي أوال ،ومن ثم
أنه عاصر احلدث ،حيث يكتب بهذا الصدد":فبعد أن حتققت سلطات أنقرة من أن املشاعر
القومية الكردية قد إنتشرت يف منطقة جبل األكراد ،مشال حلب ،فقد سارعت إىل زرع
ضابط من املخابرات اخلاصة متخفيا بزي زعيم ديين كردي حتت إسم (شيخ إبراهيم) فيها.
لقد أعلن هذا الرجل بعد جناحه يف إستقطاب عدد كبري من املريدين حوله حربا بال رمحة
على أغوات املنطقة وعلى عوائلها ومناصريها ويف أعقاب بضعة أشهر إندلعت نريان احلرب
األهلية يف كل املنطقة ادجبلية اليت كان يسكنها أكثر من  110ألف نسمة وبدال عن تدخل
ادجيش إلمخاد نار احلرب ووقف اجملزرة إرتأت السلطات الفرنسية تكليف الشرطة السورية
بامله مة ولكن لقلة عدد أفراد هذه القوة وعد جتهيزها باألسلحة املالئمة إضطرت بعد فرتة
وجيزة على اإلنسحاب من ساحة املعركة وهي مفككة متاما تاركة بذلك الطرفني يتقاتالن
 - 1علي شيخو ،املرجع السابق ،ص .111
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بال رمحة وال شفقة .إن هذه احلرب اليت وقعت بني األخوة إستمرت لفرتة سنتني حيث أنها
بدأت يف عام  2111وسببت مقتل أكثر من  20000ضحية وهالك منطقة مزدهرة كما
أنها زرعت بذورا لكراهية عميقة بني املواطنني وأما الشيخ إبراهيم فبعدما أنهى مهمته

إختفى بغموض دون أن يرتك عنوانا ومل يعرف مطلقا من كان حبق وماذا أصبح (.)1

لكن املستشرق السوفياتي املختص بالقضية الكردية م .س .الزاريف ،له رأي مغايركليا
يف هذا املوضوع ،من خالل الربط ما بني العالقات الفرنسية – الرتكية وبني ظهور الشيخ
إبراهيم يف هذه الفرتة ،معطيا الصورة على الشكل التالي":ال ينبغي النظر إىل اإلنتفاضة اليت
قامت بزعامة الشيخ إبراهيم اخلليل مبثابة حدث من تاريخ كردستان سوريا فحسب .فقد
كان هلا سياقا عامليا أيضا وال سيما من وجهة نظر العالقات الفرنسية – الرتكية .فقد كانت
فرنسا شانها يف ذلك شأن حليفتها املقربة بريطانيا معنية جدا يف إستمالة تركيا إىل جانبها
على عتبة الطوفان العاملي القادم .وكانت باريس على إستعداد للتنازل عن ميناء
اإلسكندرونة اهلام (سنجق هاتاي ،الذي كان يعيش فيه  22ألف كردي أيضا) لرتكيا
مقابل ذلك ..ويف  21أيار عام 2111مت اإلعالن باإلتفاق مع فرنسا عن البيان األنكلو –
الرتكي حول التعاون واملساعدة املتبادلة يف حال عدوان يف منطقة البحر األبيض املتوسط.
ويف  11حزيران من نفس العام أعيد هذا البيان يف اإلتفاقية الفرنسية – الرتكية بشأن
التسليم النهائي لسنجق إسكندرونة إىل تركيا .وبإستثناء األسباب الدولية كانت أسبابا
داخلية هامة أيضا ساعدت تركيا على إجراء مراجعة جزئية لنظام فرساي يف ساحة الشرق
األوسط واحلصول على حصة إقليمية يف مركز جيواقتصادي هام بالنسبة هلا بعد سيفر
ولوزان ،وقد مت هلا ذلك على عتبة الصراع العاملي ادجديد .وتكمن هذه االسباب يف األزمة
العميقة اليت كان النظام الفرنسي االستعماري يعاني منها يف سوريا ولبنان ،هذا النظام
الذي كان يتهاوى .وهلذا ختلت باريس عن إلغاء اإلنتداب حتت ضغط القوى اليمينية،
وأقدمت وبسهولة على صفقة إقليمية مع أنقرة ومبوافقة لندن ،وذلك ألجل توطيد أواصر
 - 1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .221
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التحالف معها ،على الرغم من وعودها اليت قطعتها عام  .2116ويف ظل هذا التوزيع
للقوى فإن اإلنتفاضة الكردية بقيادة الشيخ إبراهيم قد حدث يف حينها لألتراك .وقامت
الصحافة الفرنسية والعربية يف نهاية عام  2116ويف النصف األول من عام  2111بنشر
معلومات تسئ إىل مسعة الشيخ إبراهيم .فقد كتبت بأنه ليس كرديا ،بل شركسيا
وهوعميل سري للحكومة الرتكية ويعمل بإيعاز منها ،وقد لعب دورا سيئا يف أثناء ثورة
الشيخ سعيد عام  2111وهو من املعجبني بعصمت إينونو أشد األعجاب ،ومن مواليد
أزمري ،لكنه عاش قبل عام  2111يف سوريا كالجئ سياسي ثم طرد وعاد إىل سوريا عام
 .2116وجرى التأكيد بأن األتراك كانوا يزودونه بالسالح والذخرية .ومل ترد أية
معلومات موثوقة أو قرائن موضوعية على ذلك ومن الصعوبة التأكيد على مدى صحة هذه
األقوال ،لكن مما الشك فيه أن الدوائر الفرنسية االستعمارية واألوساط السياسية املوالية
للغرب يف سوريا ولبنان كانت لديها الرغبة يف التشهري بالزعيم الكردي واحلركة الكردية
بصفة عامة بوصفها حركة تعمل بإيعاز من القوى اخلارجية ،يف حني أن اإلضطرابات
تواصلت بني الكرد السوريني (مبا فيها بيانات اإلنفصاليني يف ادجزيرة) بعد إمخاد إنتفاضة

الشيخ إبراهيم" ( .)1وهكذا ،توفرت اإلمكانيات لدى األتراك يف إستغالل احلركة الكردية
يف املنطقة الواقعة جنوب خط بغداد احلديدي ملمارسة الضغط على فرنسا وسوريا .وقد
تسلم روديولوف امللحق العسكري – البحري يف السفارة السوفياتية بأنقرة معلومات هامة
حول هذا الشأن من امللحق العسكري الروماني .وألجل السيطرة على هاتاي سيطرة قوية،
عمل األتراك بشتى الوسائل على نشر الفوضى يف مشال سوريا ،كي يطرحوا يف اللحظة
املناسبة على بساط البحث السؤال حول ضرورة إدخال قواتهم يف املثلث اإلسرتاتيجي
املطل على حلب لضمان اهلدوء على احلدود الرتكية – السورية ...وعلى هذا النحو مل
تصبح هاتاي وحدها بل الشمال السوري كله هدفا ملطامع تركيا اإلنتقامية الساعية إىل
إستغالل الوضع السياسي اخلارجي املناسب والناشئ قبل احلرب ملراجعة جزئية لبنود لوزان
 - 1م.س.الزاريف ،املسألة الكوردية ،املصدر السابق ،ص ص .176 – 171
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ادجيو – سياسية .بينما إزداد النضال يف سبيل احلقوق القومية أكثر تعقيدا بالنسبة للكرد
السوريني وذلك بفضل تدخل األتراك والطليان (كان الطليان حيظون بدعم كامل من

الرايخ الثالث (.)1

إبراهيم هنانو (9101 - 9111( )2م):
الزعيم الوطين السوري الكردي إبراهيم بن سليمان آغا هنانو ،يعد من كبار الثوار يف
الثورات اإلستقاللية بسورية .ولد يف بلدة "كفر ختاريم" التابعة حلارم يف حمافظة إدلب غربي
حلب عام  2161ونشأ يف إسرة كردية غنية ،حيث كان والده سليمان آغا أحد أثرياء
املنطقة ،ووالدته كرمية احلاج علي الصرما من أعيان كفر ختاريم .درس بادجامعة السلطانية
(املدرسة امللكية الشاهاني) باآلستانة ،وأكمل حتصيله ادجامعي يف احلقوق .وتقلد وظائف
إدارية خمتلفة يف العهد العثماني ،وتنقل يف بعض املدن الرتكية ،فعمل مدير ناحية ،فقائمقام
يف إحدى أقضية دياربكر ،وعاد إىل بالده سنة 2101م ،فأنتخب عضوا يف "اجمللس
العمومي" حبلب ،فأقام مدة قصرية ،وحل اجمللس فعاد إىل بلدته ،وتفرغ إلدارة زراعته.
وعنما دخل ادجيش العربي مدينة حلب فاحتا ( سنة 2121م) عاد إليها ،وأنتخب عضوا
يف (املؤمتر السوري) بدمشق  ،2110-2121وعضوا يف (مجعية العربية الفتاة) السرية .ثم
أحتل الفرنسيون مدينة أنطاكية ،فأنتدب لتأليف عصابات تشاغلهم ،وجعل مقره يف حلب،
ومسي رئيسا لديوان واليها ،وأخذ يرتدد بينها وبني دمشق ،وفوجئت سورية بنكبة
"ميسلون"  2110وإحتالل الفرنسيني دمشق وحلب وما بينهما ،فإمتنع إبراهيم يف بالد
 - 1م .س .الزاريف ،املسألة الكوردية ،املصدر السابق ،ص .176
2

 -حممد علي الصويركي الكردي ،املوسوعة الكربى ،اجمللد األول ،املصدر السابق،ص ص 16-11؛

األعالم الشرقية،211/2:

ويف كتاب نهر الذهب يف تاريخ حلب للغزي؛ موسوعة أعالم

سورية111/1:؛ املوسوعة التارخيية ادجغرافية10/2:؛ موسوعة رجاالت من العرب11-21:؛أعالم
الكرد201-200:؛ فاضل السباعي ،الزعيم إبراهيم هنانو ،القاهرة2162 ،؛ أدهم آل جندي ،املرجع
السابق ،ص ص 221 – 226؛ هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .220
211

بيالن (مشالي حلب) بقوة من املتطوعني الوطنيني .وقاتله الفرنسيون ،فظفر ،وألف حكومة
وطنية ،ولقب بـ "املتوكل على اهلل" وكثرت مجوعه وإتسع نطاق نفوذه .وخاض مع رجاله
أكثر من سبعا وعشرين معركة يف "مناطق أنطاكية وجبل الزاوية وإدلب واملعرة"( ،)1مل
يصب فيها بهزمية ،وإستمر عاما كامال ينفق مما جييبه عماله يف ادجهات اليت إنبسط فيها
سلطانه.

وإتفق

إبراهيم

مع

هنانو

بعض

زعماء

العشائر

الكردية

"خاصة مع مصطفى آغا من فريرية" () 2على تشكيل "أربع فرق عسكرية ،أغلبها من
الفالحني الكرد ،وأفزع الفرنسيني بعد إتفاقه مع األتراك يف أيلول  ،2110كما وكان
لتعاونه مع ثورة الشيخ صاحل العلي ،األثر الكبري يف تشديد احلصار على القوات الفرنسية
يف الالذقية على الساحل السوري"( .)3ويف تلك الفرتة أيضا ،إجتمع زعماء مناطق "بيان،
وشيخان ،وآمكا" ،وهم :سيدو آغا ديكو ،وحج حنان شيخ إمساعيل ،وأمحد روتو
 , Ehmedê Rûtêوأصالن آغا ،وشكلوا معا قوة كبرية بلغت مئات املقاتلني ،وخاضوا
بها معارك عديدة ضد القوات الفرنسية .كان من أهمها ،تلك اليت وقعت يف Gelîyê
( Tîranوادي النشاب) ،حيث قطع املقاومون خط احلديد املار فيه ،فتدهور القطار
وسقط يف الوادي ،مما أدى إىل مقتل العديد من ادجنود والضباط وأسر آخرين .ويف موقعة
"حسارى  " Hesarê -كمن املقاومون للقوة الفرنسية املتوجهة إىل قرية  ،Bêkêوهي
قرية أحد زعماء املقاومة "حج حنان" ،فأسروا قائدها ،وإستولوا على عتادها ،وقتل الكثري
من أفرادها ( )4وأطلع على "بيان" إذاعة الشريف عبداهلل بن احلسني يف عمان يقول فيه إنه
جاء من احلجاز "لتحرير سورية" ،فكاتبه إبراهيم هنانو ،ثم قصده لإلتفاق معه على توحيد
اخلطط ،فلما كان يف شرقي سلمية (على مقربة من محاة) وهو يف عدد من فرسانه،
 - 1حممد عبدو علي ،جبل الكرد  ،...املرجع السابق ،ص .71
 - 2خالد عيسى ،دراسة تارخيية ،األكراد حتت اإلنتداب الفرنسيRojava.net, 26.6.2008.،
 - 3برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص 16؛ بدرخان السندي ،قراءة كردية يف تاريخ الثورة
السورية ،جملة كاروان ،العدد ( ،)11أربيل ،2111 ،ص .11
 - 4د.حممد عبدو علي ،املرجع السابق ،ص .11
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إعرتضته قوة كبرية من ادجيش الفرنسي يعاونها بعض اإلمساعيليني" من سلمية ،فقاتلهم،
وجنا وبعض من كان معه ،فبلغ عمان عاصمة األردن ،فلم جيد فيها اإلستقرار ،وزار
فلسطني ،فإعتقله الربيطانيون يف القدس وسلموه إىل الفرنسيني .وسيق إىل حلب ،فحوكم
حماكمة شغلت سورية عدة شهور وإنتهت بإعتبار ثورته "سياسة مشروعة"" ،وتقرر إعتباره
زعيم مقاومة وطنية ضد اإلحتالل الفرنسي لبالده" (.)1ويف دفاعه أمام اجمللس العسكري
قال هنانو ":لقد طلبت من ادجنرال غورة أن يستفتوا الشعب إستفتاءا حرا ليقرر مصريه
بنفسه ،فلماذا مل تفعلوا ذلك .كنتم تدركون متاما أن الشعب يرفضكم باحلفاظ على
إستقالله وأنتم غرباء عن هذا البلد ،معتدون والحق للمعتدي الغاصب أن حياكم
األبرياء"( ،)2وإنطلق فتحول إىل امليدان السياسي ،حيارب الدولة املنتدبة ،فإجتمعت على
زعامته سورية كلها .وقادها فأحسن قيادتها .وكان منهاجه»:ال إعرتاف بالدولة املنتدبة،
فرنسة ،والتعاون معها« ،وملا دعيت البالد عام  2111إلنتخاب ادجمعية التأسيسية ووضع
الدستور السوري ،أنتخب هنانو عن حلب ،وأختري رئيسا للجنة الدستور يف ادجمعية
التأسيسية ،فأمت وضعه ،وهو الدستور الذي نشر عام .2110
ويف معرتك السياسة ناصبه الكثريون العداء ،وتعرض حملاولة إغتيال عام  2111نفذها
املدعو نيازي كوسا الذي أصابت رصاصته قدم هنانو .فعاش هنانو بعد ذلك ثالثة أعوام
أصابه خالهلا داء السل الرئوي ،وقد إهتزت البالد يف عهد دو مارتيل لوفاة الزعيم الكبري
إبراهيم هنانو يف يوم  12من تشرين الثاني عام  2111يف قريته احلامضة – قضاء حارم،
وأقيمت له حفلة تأبني يوم السبت يف  22كانون الثاني ،شارك فيها عدد كبري من رجال
الفكر واألدب والسياسة ،وقد رثاه الكثري من الشعراء ،ومنهم عمر أبو ريشة بقوله:

1

 -للمزيد راجع :احملامي فتح اهلل الصقال ،ذكرياتي يف احملاماة ،ادجزء األول ،مطبعة الضاد ،حلب،

.2111
 - 2جريدة تشرين السورية ،العدد  ، 2830الصادرة يف  17نيسان. 1984
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هنانو ،أي صاعقة أقضت

على صرح من العليا مشيد؟

هنانو ،أي سيف أغمدته

يد األقدار يف غمد اخللود؟

أال أنظر صحبك الغز الدواهي

يشدون األكف على الكبود

قالوا عنه :من أكرب الزعماء العرب (رغم كرديته – الباحث) الذين تصدوا لإلستعمار،
وقاومه بعنف يف مطلع القرن العشرين ،ويأتي يف طليعة األبطال الذي تفخر سوريا بهم.
كان عفيف النفس ،كريم اخللق ،شهما ،شجاعا ،حاد الذكاء ،حاضر البديهة ،متواضعا يف
سلوكه وتصرفاته ،وجادا يف حديثه ،وشديد التعصب لرأيه.
وقال املؤرخ اللبناني يوسف إبراهيم يزبك ،أن الزعيم السوفييت (لينني) كتب أربع
رسائل خبطه سنة  2121إىل هنانو يدعوه فيها إىل التعاون مع حركات التحرر الوطنية يف
املنطقة واإلعتماد على مساعدة اإلحتاد السوفياتي يف صراعه العادل ضد اإلستعمار.
وعائلة هنانو من العائالت القدمية العريقة ،هلا زعامتها ووجاهتها منذ القدم ،يتناقلها
األحفاد عن اآلباء واألجداد ،وبينهم أعضاء يف اهليئات النيابية ،ويف اجملالس احمللية ،وبينهم
الزعماء والقادة ،وينحدرون من أصل كردي ،يتبع عشرية الربازية .قدم جدهم الكبري إىل
بلدة كفر ختاريم من جهات ماردين ،وإستوطن فيها منذ حنو ثالثة قرون ،وكانت يومذاك
مزرعة صغرية .وهكذا إستطاع إبراهيم هنانو أن يعبأ ادجماهري حتت قيادته ومن تنظيم
حركة املقاومة ضد الفرنسيني عسكريا "مابني أعوام  ،2111 – 2110وسياسيا حتى عام

 ،)1("2111حيث تويف عن عمر ناهز  66عاما.

 - 1روجيه ليسكو ،ثورة جبل األكراد ،املصدر السابق ،ص .21
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 -9دور عشائر الربازية ( )Berazanيف كوبانى ومحاه ضد اإلنتداب الفرنسي:
كوبان أصغر منطقة كردية يف غرب كردستان ،تقع يف مشال شرق عفرين ،على احلدود
مع تركيا .تشتهر املنطقة بالزراعة والفواكه واإلنتاج احليواني وزراعة اخلضروات .وتعترب
بلدة كوبان كردية خالصة تقريبا ،مع وجود سكان عرب يف شرق كوبان ويف غربها.
وتعرضت تل ابيض وجرابلس إىل عمليات التعريب ،ويقطن األكراد والعرب بالتساوي
يف املدينتني.
وقفت عشائر الربازية الكردية يف كل من كوبانى ومحاه موقفا معاديا لدخول اإلستعمار
الفرنسي إىل املنطقة ،إذ واجهت كتفا بكتف مع القوى الوطنية األخرى .ففي كانون األول
من عام  2121إنتفضت عشرية الربازي يف محاه بالقرب من تل كلخ ضد الفرنسيني،
بقيادة األخوين جنيب وأمحد آغا برازي ،ومل تتمكن القوات الفرنسية من دخول مدينة محاه
عام  2110إال بعد قتال شرس مع الربازية.
ولد جنيب آغا عام  2171يف محاه ،وكان يعد واحدا من أهم وجهائها ،لعب دورا مهما
يف التاري خ السياسي السوري ،إذ كان زعيما لغالبية عائلة برازي الكردية ،وعم حسين بك
برازي رئيس جملس الوزراء سابقا ،وعم حمسن بك الربازي األستاذ يف كلية احلقوق
والوزير سابقا .وكان ميلك نصف مليون لرية لبنانبة سورية ،وعن ملكيته العقارية ،فله 21
قرية وملكيات أخرى .أما عن ماضيه السياسي واإلداري" :فبني اعوام (،2111-2121
كان يتعامل مع امللك فيصل األول ملك العرب والقوميني العرب .ورئيس بلدية
( ،)2112-2121كما وافق على الثورة السورية الكربى اليت جرت عام  .2111مت
إعتقاله ملدة ثالثة أشهر يف بريوت .وبني أعوام  2111-2117ينضم إىل الوطنيني
السوريني .وبني أعوام  2111-2112يشارك بنشاط كبري يف اإلنتخابات ضد إبن أخيه
حسين بك برازي ونوري كيالني ،ومت إنتخابه نائبا عن القائمة املناوئة للحكومة .ويف سنة
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 2116يشجع املضربني أثناء اإلحتجاجات املناهضة لإلنتداب ،)1("...بينما كان أمحد آغا
الربازي يف مقدمة ثوار محاه ،حيرض الشباب على اإلستسالم ومحل السالح.)2(...

ويف مناطق كوباني ،برزت أسرة شاهني بك ،واليت لعبت دورا مميزا يف احلياة السياسية،
فقد قاد بوزان بك بن شاهني بك ( )2161 – 2110النضال يف سهل سروج ضد
اإلحتالل الفرنسي بني عامي  .2111 – 2110فعلى أثر مقتل القائد الفرنسي ساجو
على طريق سروج ،بعث ادجنرال غورو فوجا إضافيا عام  2110إىل قواته ،ونزل ذلك
الفوج يف حمطة قطار كوباني ،وبدأت املناوشات بني الطرفني ،قتل على أثرها إثنني من
الثوار وجرح عدد آخر منهم يف معركة مسيت بواقعة (قوناغ) ،خرج سكان القرى على
أثرها من بيوتهم ،وأضرم ادجيش الفرنسي النار يف قصر بوزان بك شاهني ،حيث خطب
األخري بالناس يف جامع سروج ،وقام بتحريضهم ضد اإلحتالل .فأصدر ادجنرال غورو
حكم النفي حبق بوزان بك ومصطفى بك حرجو( )2111 –2110وخالد درويش
الربازي ،وعلى الرغم من العفو عنهم بوساطة إنكليزية ،إال أن مقاومتهم إستمرت ،األمر
الذي أجرب الفرنسيني على الدخول معهم ومع إبراهيم هنانو يف مفاوضات ،وإقرتحت
اإلدارة الفرنسية تشكيل إمارة كردية تكون حدودها من الشمال السككة احلديدية ،ومن
الغرب وادجنوب نهر الفرات ،ومن الشرق احلدود العراقية ،إال أن تلك الفكرة رفضت من
العشائر ،ورغم كل اإلغراءات اليت قدمها الفرنسيون ،بقيت تلك العشائر على موقفها

املعادي لإلحتالل ( .)3كانت تركيا إىل حد ما تغذي احلركات املناهضة للفرنسيني ،حيث

1

 -د .حممد علي الصويركي الكردي ،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد السادس،

الدار العربية للموسوعات ،بريوت ،1020 ،ص .171 – 177
 - 2أدهم ادجندي ،املرجع السابق ،ص .111
 - 3حممد قباجيق ،عالقات إبراهيم هنانو برتكيا يف فرتة ثورة الشمال ،يف الندوة التكرميية للزعيم إبراهيم
هنانو ،إدلب  10-21تشرين الثاني ،دمشق ،1001 ،ص ص 161 – 111؛ أدهم ادجندي ،املرجع
السابق ص 116 -111؛ برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .10-11
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كان مصطفى كمال يتصرف حيال مناطق (كيليكيا – إسكندرون – كورداغ – ادجزيرة)

على أنها أرض تركية ينبغي حتريرها من اإلحتالل األجنيب (.)1
الثوار الكرد يف الشام:

كان لكورد حي األكراد وقرية برزة دور كبري يف تأييد الثوار ومقارعة الفرنسيني،
حيث إنضم العديد منهم إىل صفوف الثوار ،وأستشهد العديد من أبناء الكرد نذكر منهم
على سبيل املثال ال احلصر كل من":أبو دياب الربازي ،توفيق خالد عليكو ،توفيق
الديركي ،رشيد برازي ،علي خالد عليكو ،عمر علي زازا ،حممد علي زازا ،حمي الدين

عمر مجو ،موسى مللي ،حممد مصطفى مللي وحممود بريوتي" ( ،)2وسنقف عند أبرزثوار
األكراد يف الشام:
 -1أمحد باراظي:
ال يقل نضال البطل الكردي امحد باراظي عن الزعيم الكبري إبراهيم هنانو ،فهو من
مواليد حي األكراد بدمشق عام 2111م ،خترج من مدرسة عنرب ،والتحق بقوات الدرك،
وقد تربى يف جو وطين مفعم بالثورية وادجهادية حيث كانت سببا مباشرا حلماسه واخنراطه
يف مقاومة املستعمر الفرنسي يف سوريا ولبنان بكل قوة .وعندما كانت تصدر السلطات
الفرنسية يف دمشق العفو على مجيع الثواركان يستثنى منه.

 - 1رشيد محو ،ثورة جبل األكراد ،املرجع السابق ،ص .21
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 -د .بدر خان السندي ،قراءة كردية يف الثورة السورية ،جملة »كاروان« ،العدد ( ،)11أربيل،

2111؛ عومسان عةبدولرِةمحان مسايل ،كورد لة سوريا  ،2116 – 2110ليَكولَينةوةيةكي
جوطرايف  -سياسي – روَشنبرييية ،دةزطاي تويَذينةوة و بالوكردنةوةي موكرياني ،1001 ،ل .11
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بعد أن جنحت قوات الثورة العربية اليت كان يقودها األمري فيصل بن احلسني يف طرد
العثمانيني من دمشق ،سارع الدركي أمحد بارايف يف الصعود إىل سطح سراي دار احلكومة
يف دمشق وانزل ا لعلم الرتكي ،ورفع مكانه العلم العربي ،وعندما تشكلت احلكومة
الوطنية عيّن أمحد بارايف رئيسا ملخفر الدرك يف قطنا.
بعد أن احتل الفرنسيون لبنان ،عيّن يف خمفر الغزالنية ،وكلف من قبل السلطات الفرنسية
بإقامة حواجز بني الغوطة وجبل العرب ملنع تسلل الثوار من واىل الغوطة ،إال أن وطنيته
جعلته حيول مركزه هذا لصاحل الثوار بني الغوطة وجبل العرب للتنسيق بني رجال الثورة
السورية الكربى بزعامة سلطان باشا األطرش ،ولعب دورا مهما فكان يسحب عناصره
التابعة للسلطات الفرنسية يف املركز كي يفسح اجملال للثوار من أجل العبور ،كان على
رأسهم املناضل الدكتور عبد الرمحن الشهبندر باجتاه جبل العرب للتشاور مع قائد الثورة
سلطان باشا األطرش.
ولقد استمر يساعد الثوار بعد أن نُقل إىل بلدة قطنا ففتح مستودع الذخرية والسالح
ووزع حمتوياته على الثوار معرضا نفسه إىل أشد العقوبات من املستعمر الفرنسي ،ثم ترك
سلك الدرك وانضم هو وأخوه عبد القادر الذي كان قائدا للدرك يف منطقة القنيطرة
ومعهم مخسون فارسا كردياً من طائفته إىل قافلة الوطنيني الذين بلغ عددهم ألف فارس من
العرب واألكراد والشركس وغريهم ،وعلى رأسهم األمري حممود فاعور (شيخ عشائر
الفضل) ،واجملاهد أمحد مريود والذين يعدون العدة ملقارعة الفرنسيني داخل األراضي
اللبنانية.
وعندما احتل الفرسان منطقة مرجعيون وواجهوا القوى الفرنسية يف مناطق لبنانية أخرى
مثل راشيا وقرية الصويرة وشتورا وأحناء البقاع اللبناني احلقوا خسائر فادحة بالفرنسيني
إىل أن أصدر امللك فيصل أمرا لرجوعهم إىل مراكز جتمعهم يف قطنا بعد شهرين من
مقاومتهم يف لبنان.
ويقال أنه مجع رفاقه اجملاهدين توجه بهم إىل قرية (بيت سابر) واستمر نضاهلم إىل اليوم
الثاني ،ثم توجه معهم إىل قرية (برزة) ملتابعة ادجهاد ضد االحتالل الفرنسي إىل جانب ثوار
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الغوطة بقيادة أبو عمر ديبو الذين متركزوا يف (حوش باال) ،واتصل النضال إىل (جباتا
اخلشب) و(عني ترما) و(معربا).
مل يقف امحد الباراظي يف حدود وظيفته كدركي بل نشط مع الثوار وخطط الغتيال
ادجنرال الفرنسي غورو أثناء قيامه بزيارة قطنا ،وساعد الثوار بالسالح وأعمال لوجستية
مستغلة من وظيفته كدركي ،وقام مبالحقة ادجواسيس وعمالء ادجيش الفرنسي ،وشارك يف
ثورة قطنا ،وثورة جبل العرب بقيادة سلطان باشا األطرش ،ومعارك ادجوالن ،ومعركة
زاكية ،لكن اكرب معركة حامية خاضها ضد ادجيش الفرنسي كانت يف بيته الواقع يف حارة
األكراد (ركن الدين) القابع على سفوح جبل قاسيون املطل على دمشق ،ودامت ملدة
ساعة ،وقتل عددا من املهامجني بينهم ضابط فرنسي ،وبعد أن نفذت ذخريته متكن من فك
احلصار واالنسحاب ضمن البئر املوجود يف منزله الذي يتصل بدهليز مائي للنفاذ إىل موقع
آخر بأعجوبة ،وفشلت حماولة اعتقاله.
بعد معركة عني ترما التجأ ثانية إىل شرقي األردن ،ثم صدر قرار العفو من املفوض
السامي الفرنسي يف دمشق حبق الثوار ،ورغم انه استثنى بارايف من العفو إال أنه رجع إىل
دمشق وبرفقة سلطان األطرش ودخل إىل دمشق األمر الذي أحرج الفرنسيني واعفي عنه
أيضا.
وبقي يف حمل اعتزاز لدى أبناء جلدته ،يفتخرون مبا قدمه هذا اجملاهد من التضحيات حيث
كان رفيقا ولصيقا لسلطان باشا األطرش ،وزعيم ثورة حوران ،وسعيد العاص وغريهم.
وقد عاش قرابة املائة سنة حتى توفى يف دمشق وأطلق إمسه على شارع يف حي األكراد

تقديراً له (.)1

 - 1راجع :سليم ادجنابي ،أمحد باراڤی :بطل قاوم اإلستعمار الفرنسي ،دمشق.1006 ،
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 -0أمحد املال(9111 -9191 () 1م):
الثائر أمحد بن حممد بن أمحد يوسف املال :من كبار الثوار الوطنيني يف الثورة السورية
الكربى  ،2116ومن شهدائها.
ولد يف حي األكراد بدمشق سنة 2112م بعد هجرة والده من مدينة "سيورك" التابعة
لدياربكر .تلقى تعليمه يف الكتاتيب واملدرسة الرشدية ومكتب عنرب يف دمشق ،ثم تابع
دراسته يف املدرسة العسكرية يف إستانبول ،وخترج منها ضابطا بادجيش العثماني يف "غلطة
سراي" .وقد وطد عالقاته مع التنظيمات السياسية واالجتماعية الكردية فيها ،ووقف يف
وجه السياسة االحتادية الرتكية.
وبعدما إنفرط عقد احلكومة العثمانية عاد منها ليتابع دراسته يف معهد احلقوق بدمشق،
لكن وطنيته دفعته مع الكثريين من أحرار سوريا للمقاومة والثورة على احملتلني الفرنسيني
يف وقعة ميسلون  ،2110ثم تصدى هلم بالقلم جبريدته "أبو نواس" مع زميله صبحي
العقدة وتكون منربا حرا يف النضال واملقاومة للمفكرين األحرار ويتبادل اآلراء ويتواصل
بالرسائل مع الزعيم املصري سعد زغلول ،حتى أثار حفيظة وحقد الفرنسيني عليه ،فأوقفوا
جريدته عن الصدور والحقوه يف كل مكان.
وملا نشبت الثورة السورية عام  2111ألف عصابة من أبناء حي األكراد والصاحلية
وإنضوى حتت لوائه جمموعة من البواسل حيمي بهم الثغور واملشارف الشمالية من غوطة
دمشق ،وليكون على صلة مع القيادات الثورية يف احملافظات السورية ومع رفاق دربه يف
النضال ،فساء ذلك املوالني  ،إذ كان هناك فريقان سياسيان ،فريق وطين معارض ،وآخر
موال للفرنسيني ،وكان علي آغا زلفو

()2

وأمحد املال يتزعمان الفريق الوطين ،وبعض

 - 1موسوعة اعالم سورية161/1:؛ حي األكراد212:؛ حممد على الصويركي الكردي ،اجمللد األول،
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 -2علي آغا الزلفو النصري والراعي لفن وآداب احلي الكردي .قدم أجداده األولني من كردستان تركيا،
كان يضع كرامته واملصلحة العامة فوق مصاحله املادية ،ففي عام  2111حينما إنتفضت سوريا قام بقيادة
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األغوات يتزعمون املعارضة ،وقد ساء هؤالء جناح الفريق الوطنني يف الدعوات للثورة
للخروج إىل ادجهاد ،وقد أثر ذلك تأثريا كبريا يف نفوذهم الشخصي لدى السلطات
الفرنسية ألنهم كانوا يدعون السيطرة والزعامة على حي األكراد ،فراحوا يقاومون
احلركة الثورية ويدسون الدسائس للتفريق واإليقاع برجاهلا ،مما دفع بالسلطة الفرنسية
احلاكمة أن تبث عيونها وعمالئها يف كل مرصد وتعمل على القضاء عليه وعلى رجاله
حتى إذا ما إنتهى من مهمته يف تفجري اخلط احلديدي بني دمشق ورياق مت إغتياله غيلة
وغدرا مع أثين عشر من رفاقه األكراد من قبل العمالء يوم 2116/1/11م.
وكان أمحد املال زعيم القوة الكردية يف الغوطة ،وأبلى يف مجيع املالحم اليت إشرتك فيها
حتى مصرعه ،وصاحب بطولة كانت مضرب األمثال ،وقد أشاد القائد سعيد العاص
بعناصربطولته ،فقد كان معه يف معركة النبك ،وكانت مواقفه مشهورة يف معركة جسر
تورا وغريها ،وعاش مناضال ومات فقريا ،وقد دفن يف مقربة الشيخ خالد النقشبندي يف
سفح قاسيون.
 -4علي آغا بن زلفو (9119-9199م):
كان من كبار أثرياء دمشق ،ويعترب من بني أغنى مخسة رجال يف سوريا ،ميتلك العديد
من القرى يف دمشق وجوالن وادجزيرة .وكان من املناضلني يف سبيل استقالل سوريا ،إنضم
إىل الثورة السورية الكربى عام  ،2111والذي جعل من »حي األكراد « بدمشق أحد
موائل الوطنية السورية املتقدة ،حيث إخنرط احلي يف الثورة السورية الكربى يف الغوطة،

وكان زلفو آغا نفسه أحد كبار ممولي اجملموعات الكردية املقاومة يف الغوطة ( .)1وكانت
زعامته قد آلت إليه يف العشرينيات حني قاوم علي زلفو زحف ادجنرال غورو إلحتالل
متطوعي أكراد حملته وأحلق خسائر جسيمة بالقوات الفرنسية ،ومتيز بالطول بلغ  2011مرتا وبأكتاف
عريضة ،وكان بيته مركز إيواء الكرد املنفيني .نور الدين زازا ،املصدر السابق ،ص .11 – 12
 - 1ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص 611؛ حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
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دمشق ،ولذا حكم الفرنسيون على زلفو آغا وعلى عدد آخر من الوطنيني غيابيا

باإلعدام( ،)1وقد تعرض إىل السجن والنفي والتشرد يف سبيل استقالل سوريا .وبرز من بني
أكراد دمشق العديد من الثوار لعبوا أدوارا خمتلفة يف مقارعة اإلستعمار الفرنسي يف دمشق
وضواحيها ويف الغوطة ونذكر من بينهم :رشيد براظي ،علي خالد عليكو ،عمر علي زازا،
فارس نعمو ،حمي الدين عمر مجون موسى مللي ،مستو األغواني ،حممد مصطفى وانلي،
حممد بريوتي زازا .
اإلحتالل الفرنسي للجزيرة الكردية وأهميتها ادجيو – سرتتيجية والنفطية
يشكل إقليم ادجزيرة اليوم مناطق حمافظة احلسكة ( ،)2ومتثل على مستوى مصادر الناتج
احمللي اإلمجالي (الدخل القومي) خمزن الغالل والطاقة يف اإلقتصاد السوري ،ويرتبع على
سهل طبيعي ،بالغة األهمية جيو – إسرتاتيجيا ،أطلق عليه اإلغريق إسم ميزوبوتاميا
( ،)Mesopotamiaلوقوعه بني نهري دجلة والفرات .وأطلقوا عليه الفرنسيون عام
 2116إبان إنتدابهم على سورية إداريا إسم »ادجزيرة العليا« ،وسنوا »قانونا« خاصا به.
فقد أصدر املندوب الفرنسي فوق العادة بيري أليب يف حلب هذا القانون ،وحدّد "ادجزيرة
العليا" بأراضي (قضائي احلسكة وطريو) .وبهذا القانون غدت ادجزيرة العليا خاضعة لقانون

 - 1ادجريدة الرمسية ،السنة الثانية ،العدد  ،262تاريخ 2110/20/7؛ حممد مجال باروت ،...ص 111
– .111
 - 2مرسوم تشريعي رقم  271تاريخ  ،2111/21/11اخلاص بإعادة تسمية بعض احملافظات السورية،
بناء على األمر العسكري رقم  1املؤرخ يف  2112/21/1وبناء على املرسوم التشريعي رقم 117
املؤرخ يف  2111/6/1املتضمن تنظيم السلطات العامة ،وبناء على قرار جملس الوزراء رقم  120تاريخ
 2111/21/1يرسم مايلي :مادة  – 2خالفا ملادة األوىل من القرار رقم /1ل .والصادر بتاريخ
20م 2116/2املتضمن إدارة احملافظات بإعادة تسمية احملافظات ومنها تسمية حمافظة ادجزيرة مبحافظة
احلسكة ومركزها احلسكة ،يف :د.عبد اهلل غفور ،التشكيالت اإلدارية يف غربي كردستان ،مركز
الدراسات الكردية وحفظ الوثائق/جامعة دهوك ،1001 ،ص .22
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خاص ،بينما غدت تبعية القضائني اإلمسية اإلدارية للواء دير الزور(  ،)1وإنتهجت سلطات
اإلنتداب الفرنسي يف املناطق الكردية سياسة اإلعمار ،بهدف إنشاء بلدات وقرى ،بغية
توفري عوامل اإلستقرار واإلمناء.
مل يكن الطريق إىل ادجزيرة مفروشا بالزهور أمام الفرنسيني ،فقد عاشت املنطقة حالة
من اإلضطراب والغليان ،إستياء ملاوصلت إليه األمور من تغريات يف سياسة دول احللفاء
جتاه املسألة الكردية بسبب ماجرى من إتفاقيات بني كل بريطانيا وفرنسا مع احلكومة
الكمالية .السيما وأن اخلارطة ادجديدة للمنطقة كانت تتضمن تفتيت كردستان املركزية،
وجاءت ترسيمها بالضد من مصاحل الشعب الكردي ،وقضت على آمال الكرد وطموحهم
اإلستقاللي .ففي خالل الرتتيبات األنطلو -فرنسية ادجديدة املتعلقة بتفتيت والية املوصل
الكردية ودخول الفرنسيني دمشق عام  2110عاشت ادجزيرة فراغا سياسيا ،بسبب فقدان
سلطة مركزية فيها ،إذ بقيت املنطقة إىل حني ،خارج سيطرة النفوذ الفرنسي ،بالرغم من
سقوط دمشق بيدهم وهزمية القوات العربية يف ميسلون يوم  11متوز  .2110إستغرقت
عملية السيطرة على ادجزيرة العليا حنو ست سنوات ،وسط نزاع حاد على ترسيم احلدود
بني الفرنسيني واألتراك ،وإشتعال حرب العصابات على طول احلدود الشمالية مع تركيا
من مرعش – عينتاب يف مشال مدينة حلب حتى قضاء طريو (قضاء القامشلي الحقا) .لقد
كان ذلك أمرا طبيعيا ،فيما لو أخذنا بعني اإلعتبار ،اخلصوصيات القومية ،الذاتية
واملوضوعية ،للمسألة الكردية ،اليت كانت ختتلف إختالفا مطلقا عن الداخل السوري،
األمر الذي يشري إىل عدم تبعية املناطق الكردية للسلطة املركزية بدمشق ،وعلى أنها كانت

 - 1إنظر" :قرار رقم  111تاريخ  16حزيران  2116صادر عن املرسل فوق العادة حلاكم حلب بيري
أليب بالقانون اإلداري للجزيرة العليا – إدارة املالية" يف :جمموعة مقررات حكومة سوريا :وهي تشتمل
على القوانني واملراسيم والقرارات اليت صدرت منذ اإلحتالل آخر أيلول  2121إىل يومنا هذا .مجعها
ورتبها يوسف صادر 1 ،ج (بريوت ،مطبعة صادر ،2111 – 2111 ،ج  ،1ص ص – 101
.120مقتبس من :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .11
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تنظر إليها دوليا كملف مستقل إىل جانب امللف العربي واألرمين وغريهم ،كملفات من
املرياث العثماني.
أوىل الفرنسيون يف وقت مبكر ،إهتماما خاصا باملناطق الكردية ،فقد قرر جورج
بيكو ،أحد خمططي خارطة الشرق األوسط ادجديدة يف مرحلة مابني احلربني العامليتني،

بسط "السلطة الفرنسية على مناطق حوض الفرات وادجزيرة" ( ،)1وأطلق اخلرباء
واإلداريون الفرنسيون على ادجزيرة يف مرحلة اإلنتداب الفرنسي إسم "ادجزيرة العليا ( La
 ،Haute Djezirehأو مايعنيه اليوم املفهوم اإلداري حملافظة احلسكة يف التقسيمات
اإلدارية السورية  ...ومبوجب معاهدة لوزان ،آل القسم األكرب من ادجزيرة العليا إىل
تركيا ،والقسم األكرب من ادجزيرة السفلى إىل العراق ،يف حني آلت ادجزيرة الوسطى إىل

سورية.)2(...

ففي عام  2110توجه إمساعيل بك ومتر بك بامر من حممود بك زعيم عشائر املللية
إىل حلب ،ملقابلة قائد القوات الفرنسية ادجنرال (دي الموت) ،وخالل اللقاء مت اإلتفاق بني
الطرفني (الكردي – والفرنسي) نص على تعهد فرنسا مبدئيا بتحقيق نوع من احلكم
الذاتي يف املناطق الكردية ،بقيادة زعماء املللية ،مقابل قيام العشائر الكردية بطرد املخافر
الرتكية من املنطقة ،وبذلك قدمت السلطات الفرنسية كميات من األسلحة إىل العشائر
الكردية ،اليت متكنت من دحر املخافر الرتكية يف مناطق :الرقة ودير الزور والبوكمال
وامليادين ،وإستلموا السلطة يف دير الزور أكثر من عام ،وواصلوا تقدمهم بإجتاه

ويرانشهر"( .)3ولكي تسيطر على ادجزيرة ،دجأت السلطات الفرنسية إىل توقيع إتفاقية مع
آل إبراهيم باشا زعماء عشرية املليني ( )Millanالكردية املناوئة لرتكيا يف األول من
كانون الثاني عام  ،2112حيث كانت حدود سيطرتها تقع مابني نهر زرطان شرقا وتل
 - 1خالد عيسى ،من وثائق ضم الفرات وادجزيرة إىل سوريا ،ينظرالرابط:
WWW.gilgamish.org.
 - 2حممد مجال باروت ،التكوّن التارخيي احلديث ،املرجع السابق ،ص .11
 - 3برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .217
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أبيض غربا ( .)Girê spîومبوجب هذه اإلتفاقية "تعهدت العشرية الكردية بتشكيل قوة
عسكرية مقرها الرقة حلفظ األمن يف ادجزيرة ،بينما تعهدت فرنسا بتقديم األسلحة هلا"

()1

ويف اإلتفاق بني ادجنرال دو الموت ،قائد منطقة الشمال ،وحممود إبراهيم باشا ،منح امللّي
 11ألف لرية ذهبية سنويا ،مقابل قيامه بتجنيد وحدة عسكرية كردية قوامها 100

جندي ،ووضع  100رجل مسلح حتت تصرف حكومة حلب لفرض األمن يف ادجزيرة (.)2
ووضع امللّيون عددا من رجاهلم أكرب مما أتفق عليه يف خدمة الفرنسيني ،مبا يراوح بني
 100و 100خيمة .وزودهم الفرنسيون مبوجب الصفقة مبدفعني أملانيني وبكمية من

الرشاشات ( ،)3وبالتالي تشكلت القوة الكردية ،وإلتحقت بها قوة من عشرية العنزة
التابعني لألمري حاجم ،وسرية آشورية ،وإستطاعت القوات املشرتكة فيما بعد قهر القوات
الرتكية والعشائر العربية املوالية هلا ،وضم حوض الفرات حتى ألبوكمال إىل دولة حلب(.)4

كانت مهمة حفظ األمن يف ادجزيرة بالدرجة األوىل تقع على كاهل ادجيش الذي كان
يتكون من األكراد اليزيديني واملسيحيني املعروفني بــ »توخالركى« وغريهم بقيادة
ضباط فرنسيني.
ففي أواخر عام  2110نزلت بعثة فرنسة يف دير الزور ،وتبعتها اخرى فيما بعد،
إلتحقت بها فرق حملية من اهلجانة ومفرزة شركسية ،بغية توطيد السلطة الفرنسية هناك.
وما أن وصل الفرنسيون ،حتى أعلن رؤساء العشائر وأبناء إبراهيم باشا الطاعة هلم،

 - 1خالد عيسى ،كيف إنضمت الرقة إىل سوريا ،ينظر الرابطWWW.gilgamish.org :
2

 -حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 211؛ حممد هواش ،تكّون مجهورية :سورية واإلنتداب،

مكتبة السائح ،طرابلس ،1000 ،ص .16
- Victor Muller, En Syrie avec les bèdouins: Les tribus du desert,
Pqris: Librairie Emest Leroux, 1931, p. 138.
 - 4خالد عيسى ،كيف إنضمت الرقة ،املرجع السابق.
3
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ومتكنوا من الدخول إىل الرقة ،وذلك متهيدا للسيطرة على ادجزيرة .)1( ...وقد تبنى
ادجنرال غورو يف عام  2110سياسة ربط لواء ادجزيرة مع املندوبية يف حلب لدواع
عسكرية ،وقام بتشكيل »لواء مستقل« يف ادجزيرة ،وقام بتجنيد وحدات حملية »ملية« و
»آشورية« متكلدنة وفق خطة ميلريان – غورو ،أضاف إليها وحدات بدوية عربية ،قاتلت
مع القوات الفرنسية يف املرحلة األوىل لعملية إحتالل ادجزيرة السورية ،وحتى عام

.)2(2111

يف شباط  2111أخذ ادجنرال دو الموت يلح على القيادة للقيام بعمل سريع للسيطرة
على األراضي الواقعة بني نهري دجلة والفرات يف "منطقة اإلنتداب" بسبب األهمية
اإلسرتاتيجية واالقتصادية هلذه األراضي اليت حددها بالزراعة والقطن بشكل خاص،

والتوقعات النفطية ،ويف ذلك تعويض عن ضياع املوصل ( .)3بات التعريف الفرنسي
للجزيرة السورية بإعتبارها مكمنا نفطيا واعدا وحمتمال حيتل وزنا أساسيا يف حتديد املواقف
الفرنسية ،حبيث إرتفعت خالل تلك الفرتة الواقعة بني أواخر العشرينات والنصف األول
من الثالثينات من القرن العشرين وتائر دراسة مكامن النفط احملتملة ،ومنح رخص التنقيب

عنه (.)4

ويف أعقاب السيطرة على الرقة ودير الزور توجهت القوات الفرنسية حنو ادجزيرة،
واليت متكنت من السيطرة عليها يف أيار عام  2111بقيادة املالزم ترييه (،)Terrier
1

 -عمار علي السمر،منطقة ادجزيرة السورية خالل اإلنتداب الفرنسي  ،2111 – 2110دراسة

سياسية اقتصادية اجتماعية ،رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة
دمشق ،1002 ،ص .11
- Christian Velud, Une Expèrience d'administration régionqle en
Syrie durant le mandat francais: Conquete, Colonisation, et mise en
valeurs de la Gqzira, 1920 -1936, Lyon Université Lumiéres Lyon 2,
1991, Tome 1, pp. 57 – 59.
2

 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .210
 - 4املرجع نفسه ،ص .117 – 116
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وكانت جيوشه تضم املرتزقة من السنغال ،وبدعم ومساندة القوات الكردية من عشرية

امللية ( ،)Millanوالعشائر العربية من العنزة ( ،)1والسرية اآلشورية املشكلة يف حلب بناء
على أمر ادجنرال غورو( ،)2وعلى أثرها صنفت ادجزيرة كمنطقة عسكرية خاصة
بالفرنسيني ،وجعلوها إداريا تابعة حلكومة حلب إمسيا ،اليت أسسها اإلنتداب الفرنسي (.)3

وبعد أن إحتلت فرنسا معظم أراضي ادجزيرة بني سنيت  ،2111 – 2112أنشأ

الفرنسيون يف الثالث من أيار عام  2111وألول مرة خمفرا هلم يف بياندور( ،)4وإحداث
قضاء (بياندور) العائدة ليوسف حسو من عشرية حاجي سليمانان ،وتعيني سامل نوح من
اصل حلبـي قائمقاما عليها ،واملالزم روغان قائدا عسكريا ،ومن ثم إنشاء مركز إداري
وعسكري وخمفر يف قرية عني ديوار وخمفر يف قرية قرمانى ( ،)5سارت على خطة ضم
املناطق الكردية إىل دولة سوريا املرسومة ،ونشؤ متصرفية ادجزيرة إداريا يف إطار تدويل
احلدود الكردية بني األطراف املتصارعة على كردستان .
كان إشتداد املقاومة ضد الفرنسيني املستعجلني وفق خطة دو الموت لفتح ادجزيرة،
مرتبطا على مستوى العالقات اإلقليمية السورية – الرتكية ادجديدة ،بتعثر تطبيق إتفاقية
فرانكلني بويون ( ،)2112وإحنالل اللجنة الفرنسية –الرتكية اليت تشكلت يف عام 2111
1

 -كانت القوات الرتكية يف منطقة الرقة تعتمد إىل درجة كبرية على نفوذ األمري حاجم بن مهيد

ورمضان الشالش من عشرية العنزة ،وعندما حتولت موازين القوى لصاحل الفرنسيني ،إنضمت العشرية
إليهم ،فقد شكل حاجم بن مهيد يف آب  2110حتالفا قبليا ملنع ضمهذه املنطقة إىل األراضي السورية
املخصصة لإلنتداب الفرنسي ،فأعلن إستقالل قضاء الرقة عن حكومة اإلنتداب الفرنسني بتحريض من
احلاكم العسكري رمضان باشا الشالش ،راجع :برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .12
 - 2خالد عيسى ،من تاريخ احلكم الذاتي يف ادجزيرة ،ينظر الرابطwww.gemyakurda.net/ :
modules.php?name=News@file =article
 - 3ستيظان هامسلي لونطريك ،املرجع السابق ،ص .261
 - 4صاحل هواش املسلط ،املرجع السابق ،ص .127
 - 5برادوست ميتاني ،من نضال الكرد ضد الفرنسيني يف ادجزيرة السورية 1 ،نيسان  ،1006موقع:
Welatê Me
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لرتسيم احلدود الرتكية – السورية من النهر إىل جوبان بيك ،واليت مل تستطع أن تتوصل إىل

إتفاق حول تعيني خط "الطريق الرومانية القدمية" ( .)1وبسبب إنتصاراتهم ،تطلع الكماليون
إىل إعادة السيطرة على املناطق الكردية اليت ختلت عنها لصاحل احللفاء يف فرتة الضعف،
وفرض شروطهم بالقوة على الفرنسيني ،نتيجة تغيري موازين القوى لصاحل الكماليني على
ادجبهتني العسكرية والسياسية وإشتداد مقاومة الثوار ضد الفرنسيني .وقام الكماليون مع
إحنالل عمل اللجنة الفرنسية – الرتكية األوىل لرتسيم احلدود بضغوط شديدة على
الفرنسيني ،عرب رفع وترية عمليات الثوار السوريني على جبهة كلس – عينتاب يف مشال
حلب .وبالنسبة إىل ادجزيرة بشكل خاص كان النقيب الكمالي إمساعيل حقي املرابط يف
نصيبني ،قد وضع نصب عينيه طرد القوات الفرنسية بشتى السبل ،وكان هو من يوجه

هذه احلركات ضد الفرنسيني (.)2

يف عام  2111باشرت دجنة ترسيم احلدود عملها بني تركيا ومنطقة اإلنتداب
الفرنسي ،حيث أحلق جزء من اراضي كردستان مبنطقة النفوذ الفرنسي – امللحق بسوريا،
ويف  11حزيران  2111وقع السفري الفرنسي يف أنقرة مع ادجانب الرتكي بروتوكوال
للحدود ،وإتفق الطرفان الوقوف على احلياد ،فيما لو وقع إعتداء من دولة ثالثة على أحد
ادجانبني املتعاقدين .كما إتفق ادجانبان على التعاون املشرتك ،للحد من تنقل القبائل الكردية
على طول احلدود بني البلدين ( ،)3األمر الذي يناقض املادة الثالثة عشرة من إتفاقية أنقرة

 ،2112اليت نصت على حرية تنقل السكان بني طريف احلدود .ونصت إتفاقية أنقرة عام
 ،2111على أن يتم التنفيذ يف الفرتة مابني سنيت  2111و ،2110حيث أخلت القوات
الرتكية منطقة عني ديوار يف عام  ،2110لتحل حملها قوات فرنسية جيئت بها من
احلسكة ،وسيطرت على دمر قاثو –  Demir Qapoوتل براك ،ووصلت إىل عني
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .212
 - 2املرجع نفسه ،ص .211
3

 -راجع :أمرية إمساعيل حممد العبيدي ،العالقات السورية – الرتكية  ،2111 – 2111رسالة

ماجستري غري منشورة ،مقدمة إىل كلية اآلداب ،جامعة املوصل ،1001 ،ص .201 – 207
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ديوار وخيمت فيها ،لتستقبل خماتري القرى الذين جاؤوا لتقديم الطاعة والوالء ،وهكذا
متت السيطرة على شاطئ دجلة املمتدة من جزيرة بوتان إىل منطقة فيشخابور على احلدود
مع كردستان ادجنوبية ،وأقامت سلطات اإلنتداب الفرنسي مراكز إدارية وخمافر حدودية
على أنقاض املخافر الرتكية يف كل من مصطفاوية ،وديرونا آغى Dêrûna Axê -
وتربه سثي –  ،Têrbe spiyêكما أنشأت إبتداء من عام  2110مراكز إدارية جديدة
يف عني ديوار وديريك  ،Dêrkê -وركزت جل إهتمامها على موقع عني ديوار ألسباب
اقتصادية وإسرتاتيجية ،لكونه يشرف على وادي دجلة ،باإلضافة إىل إشرافه على الطريق
التجاري القادم من العراق إىل منطقة جزيرة بوتان ،ووادي الفرات وجبال كردستان،
وأصبح املركز الثاني يف ديريك ،اليت كانت عدد بيتها ترتاوح بني  10 – 10بيتا،
وجعلت منه مركزا للقضاء ،كما قامت بتخطيط وإنشاء مدينة قامشلو ،كبديل ملركزها
القديم قضاء نصيبني يف كردستان تركيا ...وهكذا تشكل قضاء عني ديوار ،ومركزه قرية
عني ديوار ،ثم نقل املركز إىل ديريك اليت كان فيها مقر قيادة أركان القوات الفرنسية

سابقا ،ومسي هذا القضاء فيما بعد (دجلة) ،ومت إحداث أول خمفر للدرك السوري فيه (،)1

وكان حسين الزعيم آنذاك ضابطا برتبة نقيب يف ثكنة ديريك ( ،)2فضال عن قضاء
قامشلو ،ومركزه مدينة قامشلو ،وقضاء احلسكة ومركزه مدينة احلسكة ،ومجيع هذه

املراكز واملدن مسيت مبتصرفية ادجزيرة .ويف عام  2110أحدث »لواء ادجزيرة« ،وجرى
تطويره يف عام  .)3(2111ويف نقلة نوعية أحدث مركز ناحية يف القرمانية يف عهد

اإلنتداب الفرنسي عام  ،2117وتوىل منصب مدير الناحية املالزم مجيل كنه (أبو حبري)
الكردي األصل من منطقة جبل كرداغ (عفرين) ،كما أحدث يف نفس العام أول بلدية يف
القرمانية يف عهد حكومة تاج الدين احلسيين رئيس وزراء سوريا آنذاك (إبان اإلنتداب
الفرنسي) ،وقد عهد منصب رئيس البلدية يف ذلك الوقت إىل (متر حاج موسى) امللقب بـ
 - 1برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .206 – 201
 - 2عمار علي السمر ،املصدر السابق ،ص .61
 - 3ملحق القرار رقم ( ،)1211ادجريدة الرمسية ،العدد  11 ،712متوز .2111
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متو حاج موسى ،شقيق حاج درويش كبري القرية ...وأجنزت البلدية خالل ثالثة أعوام
بعض اإلصالحات .ففي عام  2111قامت بإصالح مدخل القصبة (الناحية) ،وجففت
قسما من املستنقعات ،ويف عام  2110أجنزت البلدية ترصيف  2111مرتا مربعا من
ادجادات ،ومت جتفيف  100مرتا مربعا من املستنقعات ،وبلغ عدد احملال التجارية يف البلد
إىل حوالي  71حمال جتاريا ،ومهنية وحرفية ،يديرها على األغلب املسيحيون ،باإلضافة إىل
مقهى وفرن وطاحونة ومدرسة إبتدائية (.)1

وشهدت العالقات األنكلو – فرنسية توترا آنذاك حول خط احلدود من جهة العراق،
حيث النفوذ الربيطاني ،واليت على أثرها أرسلت عصبة األمم دجنة لرتسيم احلدود بني
منطقيت النفوذ الفرنسي والربيطاني ،وخالل فرتة مابني سنيت  ،2111 – 2111عقدت
عدة إتفاقيات بني أطراف النزاع .ويف مؤمتر باريس يف  11 – 26متوز  ،2111وجهت
احلكومتان الفرنسية والربيطانية دعوة إىل عصبة األمم إليفاد دجنة لرتسيم احلدود بني احلمّة
ودجلة .وقد ألفت اللجنة يف كانون األول  ،2112وأنهت أعماهلا برتسيم احلدود
السورية–العراقية على األرض ،ونشرت تقريرها النهائي يف  20أيلول  2111الذي كرس
رمسيا احلدود ادجديدة ،ووافقت عليه دجنة عصبة األمم يف  1تشرين األول  .2111ويف 1
متوز  2111وقع اإلتفاق الفرنسي – الربيطاني بتكريس خط احلدود رمسيا وقطعيا من تل

دهنايا )  (Dahnayaإىل دجلة ( ،)2دون العودة إىل سكان املنطقة على طريف احلدود.

ويف عام  2117صادق جملس النواب السوري على معاهدة حسن ادجوار ،لتأخذ

احلدود شرعيتها الكاملة ( ، )3مع أن السلطة الفعلية كانت بيد الفرنسيني ،فكال الشعبني:

العرب والكرد كانا يرزحان حتت سيطرة اإلنتداب الفرنسي ،لذلك مل تكن لتلك احلدود

1

 -حممد جزاع ،املناضل محزة نويران (صفحات من الذاكرة) ،من منشورات مؤسسة ماركريت،

(د.ت) ،ص .17 – 16
- Velud, op.cit,pp.351 – 356.
 - 3عمار علي السمر ،املصدر السابق ،ص ص .76 – 61
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2

املرسومة بإتفاقيات املصاحل أية مشروعية قانونية سواء أكانت من وجهة نظر قانوني أم
دولي ألنها فرضت بالضد من مصاحل وإرادة الشعب الكردي .
من الطبيعي ،أن حتظى فرنسا بتأييد بعض الفرقاء أثناء إحتالهلم للجزيرة ،ويف هذا
اإلطار فأن أغلب العشائر العربية ساندت فرنسا ،فمن جانبه أبدى مشعل باشا ادجربا أحد
زعماء عشائر الشمر ،عن إستعداده للوقوف إىل جانب الفرنسيني" ،ورحب بقدوم روكان
القائد الفرنسي يف ادجزيرة وجبيشه ،وقدم املساعدة للمرتزقة الذين جاؤوا مع روكان من

بعض احملافظات السورية" ( ،)1بينما إنقسمت عشرية طي العربية بني مؤيد ومعارض للقوات
الفرنسية ،حيث تعاون الشيخ نايف عبدالرمحن شيخ عشائر الطي مع الفرنسيني ،بينما إختذ
أخوه الشيخ عبدالرمحن موقفا معارضا وتعاون مع زعماء العشائر الكردية املناوئة للفرنسيني

امثال حاجو آغا زعيم عشرية هفريكان وعشريتي شيتيه ودوركان.)2(...

ولتسهيل السيطرة على املنطقة ،قامت سلطة اإلنتداب بتكوين إدارة خاصة بالقبائل
تسمى بـ (إدارة مراقبة البدو) ،ووضعتهم حتت إشراف جهاز املخابرات الفرنسية
( ،)Service Secretكما وضعت فرنسا قبائل وعشائر ادجزيرة وخصوصا ادجزيرة
العليا حتت اإلدارة الفرنسية العسكرية ،وعن طريقها أحكمت سيطرتها ،وأصبحت دير
الزور املركز الرئيسي ملراقبة هذه العشائر ،وإستخدمت الطريان ادجوي ملراقبتها ،وبذلك
أصبحت منطقة ادجزيرة تدار وفق أنظمة ( )S.Sوليس وفق القوانني املدنية ،وهذا ماكان
موضع إنتقاد مبعوث عصبة األمم يف آب  2110الذي إستغرب من دور مصلحة

اإلستعالمات (املخابرات) ،ورأى أن ذلك يتناقض مع دور نظام اإلنتداب ( .)3ويف العام
ذاته وفيما يتعلق باملسيحيني ،فقد "أصبحوا أداة بيد القوات الفرنسية لتنفيذ سياسته يف

 - 1رمو شيخو الفرحة،التآخي الكردي العربي يف سبيل اإلستقالل الوطين ،جملة دراسات إشرتاكية ،جملة
احلزب الشيوعي السوري ،العدد ( ،)10السنة الثامنة ،دمشق  1تشرين الثاني  ،2111ص .206
 - 2برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص.66
 - 3املصدر نفسه ،ص .216 – 211
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املنطقة"( ، )1وكان للعامل الديين دوره يف دفع املسيحيني بالتقرب من اإلدارة الفرنسية .فقد
قامت السلطات الفرنسية بتشجيع جمموعات من الطوائف املسيحية اليت قدمت من
كردستان ادجنوبية والشمالية باإلستيطان يف ادجزيرة ،وأعطتها وزنا سياسيا أكرب من حجمها
على حساب األغلبية الكردية ،وأبدت احلكومة السورية عن ختوفها من هجرة اآلشوريني
إىل منطقة ادجزيرة ،والذين حتولوا إىل طابور خامس ومنحهم ادجنسية السورية الكاملة (.)2

مل تتأطر حركة املقاومة الشعبية بشكل كامل آنذاك ،تلك اليت عربت عن نفسها على
شكل جمموعات مستقلة ،فعالة يف إطار نظام جمتمعي قبلي – تقليدي ،مل تدخل إليه بعد
املفاهيم الثورية ،سوى النخبة منه ،ويف غياب إسرتاتيجية مرسومة دقيقة .وقد برز حتالف
بني بعض من العشائر الكردية والعربية ،جيمعهم هدف محاية مناطقهم من الغزو اخلارجي،
بغية صيانة األوضاع االجتماعية – االقتصادية يف مناطقهم ،وكان للعامل الديين-
اإلسالمي (ادجهادي) دوريف وحدة الصفوف ملواجهة قوة أوربية ختتلف عنهم لغة وعرقا
ومذهبا .وأشار املؤرخ أمني سعيد إىل حتالف الكرد والعرب على مقاومة الفرنسيني،
وقيامهم معا بتعطيل جسر الفرات يف كانون الثاني عام  ،2110ومتكن الثوار من السيطرة

على مخس خمافر على طول احلدود السورية – الرتكية (.)3

ومن جهة ثانية ،كانت لسياسة اإلنتداب الضريبية وإجراءاتهم التعسفية اجملحفة ،وتدخلهم يف
شؤون العشائر ،وممارسة سياسة فرق – تسد ،عربإثارة الفنت ،واحدة من األسباب الرئيسة يف
حتريك الفئات الشعبية وخاصة الفالحني املنقادين من قبل رؤسائهم ،وتقوية روح املواجهة لديهم
ضد الوجود الفرنسي.
وشكل نفط ادجزيرة الواعد مادة للصراع بني األطراف والقوى املتنازعة على املنطقة ،وأولت
فرنسا إهتماما خاصا بها ألهميتها االقتصادية ،فقد كان التعريف النفطي املبكر للجزيرة فرنسيا
 - 1حممد مال أمحد ،القضية الكردية يف سوريا ، ،قامشلو ،1002 ،ص .1
 - 2برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .217
3

 -أمني سعيد ،ا لثورة العربية الكربى ،تاريخ مفصل جامع للقضية العربية يف ربع قرن ،اجمللد الثاني،

القاهرة( ،د.ت) ،ص .210
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باألساس ففي عام  ،2111بعد أن عادت أهمية املنطقية تربز من جديد يف التقديرات
االسرتاتيجية الفرنسية للمنطقة ،أوفدت احلكومة الفرنسية بعثة دراسية لنفط ادجزيرة أشارت إىل
وجود نفط يف مساحات واسعة منها ،وبدأت عملية منح الرخص إلستكشاف املكامن النفطية

وإستثمارها( .)1ومع تزايد األمل بإكتشاف النفط القابل لإلستثمار يف منطقة منقار البط على
املثلث احلدودي السوري – الرتكي – العراقي أحد أسباب إشتداد وترية اخلالف الفرنسي –
الرتكي على ترسيم احلدود حبيث تأخر هذا الرتسيم إىل عام  ،2111حني ضمنت فرنسا ضم

املنطقة إىل سورية ،بسبب تقديرها منذ عام  2111إحتمال وجود النفط فيها ( .)2قامت "شركة
نفط سورية احملدودة" املسجلة بدورها يف بريطانيا بعملية التنقيب عن النفط يف سوريا عموما
وادجزيرة خصوصا ،وعندما باءت حماوالتها بالفشل ،قررت التنازل عن إمتيازها من طرف واحد
يف  20شباط  ،2112وبيع ممتلكاتها للحكومة السورية ،وهو اإلمتياز الذي حصلت عليه
سلطات اإلنتداب الفرنسي من حكومة الكتلة الوطنية ( ،)3ويف خضم الصراع على ادجزيرة ،ومع
تصاعد رائحة النفط فيها ،أثارت إهتمام املستثمراألمريكي جنيب منهل اللبناني األصل املتزوج من
سيدة دمشقية ،حيث برز إهتمامه بنفط ادجزيرة منذ عام  ،2117ومتكن يف عام  2111وسط
محلة دعائية مكثفة ،من احلصول على رخصة اإلستكشاف بدعم من ممثل ادجزيرة يف احلكومة عبد
الباقي نظام الدين ورئيس احلكومة صربي العسلي الذي كان قبل أربع سنوات وكيال لشركة
»التابالين« يف سورية ،وكانت شركته يف احلقيقة عبارة عن واجهة لشركتني نفطيتني هما شركة
أتالنتيك األمريكية والشركة السورية العربية احملدودة للنفط اليت مل تكن سوى شركة متفرعة عن

شركة نفط العراق (.)4

 - 1األهالي.2111 /1/21 ،
 - 2إنظر التقرير احملفوظ يف أرشيف اللجنة الدائمة للحدود بني سورية وتركيا ويعود إىل األول من كانون
األول  ،2111يف:
«Possibilités pétroliéres de I' extrémité Nord – East du territoire sous
– Mandat Français (Bec de Canard)», dans: Velud, Tome 4, pp. 173
175.
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111 – 111
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
266

وحفز ذلك الشركات النفطية األملانية على تأسيس شركة »كونكورديا« اليت كانت عبارة عن
كونسرتيوم نفطي تشكل خصيصا من عدة شركات نفطية للتنقيب عن النفط السوري يف ادجزيرة
وإستغالله ،ومتكنت الشركة يف  1أيلول  2111من احلصول على الرخصة .ويف غضون أقل من
سنتني متكنت »كونكورديا « يف عام  2117من حفر  21بئرا كانت ثالث آبار منتجة منها يف
منطقة السويدية ،كما متكنت شركة منهل من حفر  6آبا أفضت إىل إكتشاف حقل كراتشوك(.)1

وقدرت املصادر السورية املختصة بقطاع النفط حينذاك ،بأن إنتاج تلك احلقول املكتشفة خالل
فرتة بداية الستينات ،كان ما معدله أربعة ماليني طن من مادة النفط اخلام منها حنو( )1,1مليون
طن من حقل السويدية و( )2,1مليون طن من حقول قرة جوغ ورميالن سنويا ،وكما تتوفر مواد
أخرى مثل احلديد والكربيت والفوسفات ولكن بدرجات أقل (.)2

يبلغ اإلحتياط النفطي ادجيولوجي حنو  1101مليار برميل ،بينما يبلغ اإلحتياطي القابل لإلنتاج
منه حنو  601مليار برميل أنتج منه حتى عام  1006حنو  101مليار برميل .وتنتج ادجزيرة يف
مستوى عام  1007حنو  1ماليني مرت مكعب  /ي من الغاز من إمجالي إنتاج الغاز السوري املقدر

بـ  2701مرت مكعب /ي ( .)3ويف املقارنة مع حالة جنوب السودان كدولة حديثة العهد ،يكتب
الباحث حممد مجال باروت":وتعترب ادجزيرة على مستوى حمافظة احلسكة وحجم سكانها ،حمافظة
غنية بالنفط ،وإذا ما قورن إحتياطها القابل لإلنتاج بنظريه يف أحدث دولة ناشئة هي دولة جنوب
السودان حيث يشكل النفط أحد عوامل إنفصاهلا عن مشالي السودان ،فإنه يعادل إحتياطي دولة
جنوب السودان يف املقارنة املطلقة ،ويغدو إحتياطا كبريا جدا بالنسبة إىل عدد السكان ،حيث
يبلغ عدد سكان ادجزيرة (احلسكة) حنو مليون ونصف نسمة مقابل أكثر من  1ماليني نسمة يف

جنوب السودان" (.)4

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق.110 – 111 ،
 - 2حممد محدي الرفاعي ،النفط يف ادجمهورية العربية السورية ،جملة دراسات عربية ،العدد ( ،)1دمشق،
شباط  ،2161ص .202
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111 – 117
 - 4املرجع نفسه ،ص .111
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قرار رقم 1011
أن رئيس جملس الوزراء بدولة سوريا
بناء على قرار تأسيسها تاريخ  1كانون األول  111ورقم  1110وعلى قرار تعيينه 21
شباط  111ورقم 2121
وعلى قرار صالحيته تاريخ  21شبط  111ورقم  2121وملا كانت حكومة ادجمهورية
الرتكية أعادت إىل الدولة السورية بعض األراضي بناء على إتفاق املوقع عليه يف أنقرة
بتاريخ  11حزيران  111بشأن تعيني احلدود الرتكية السورية.
وكانت املصلحة تقضي بالنظر إىل بعد هذه األراضي بتشكيل لواء منطقة ادجزيرة لرتويج
مصاحل األهلني.
وعلى إقرتاح وزير الداخلية
يقرر
 -2يفصل قضاء القامشلي واحلسجة من لواء دير الزور ويطلق على هذا اللواء األخري
لواء الفرات
 -1يشكل لواء يف ادجزيرة مركزه احلسجة ويضم قضائي احلسجة والقامشلي واألراضي
املنسلخة عن تركيا وامللحقة بالدولة السورية بني حدود قضاء القامشلي ونهر
الدجلة.
 -1أن مناطق لواء ادجزيرة هي اآلتية :ناحيتا شدادة ورأس العني املربوطتان راسا مبركز
اللواء قضاء القامشلي املشكل من نواحي القرامانية وعاموده وبويرات.
قضاء الدجلة ومركزع اندوار املشكل من ناحييت موصطافايا وديرون آغا.
 -1وزراء الدولة السورية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القرار دمشق  1ربيع األول 111
و 2ايلول 110
التوقيع :حممد تاج الدين احلسيين
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شوهد وزير الداخلية :حممد مجيل االلشي
شوهد املندوب التوقيع برو بري
شوهد وصدق بتاريخ  1أيلول  110حتت رقم /2621آ
عن املفوض السامي التوقيع :هوبنو × (.)1
يؤكد لنا البند ( )1من القرار رقم  1111الصادر عن قيادة الدولة بأن املناطق
الكردية قد أنسلخت عن كردستان – تركيا وأحلقت بالدولة السورية احلديثة
التكوين.
سياسة فرنسا الزراعية يف ادجزيرة:
كانت ادجزيرة عبارة عن ناحية صغرية تسمى ناحية احلسجة تتبع إداريا للواء دير
الزور .مل تكن ادجزيرة عند قدوم الفرنسيني ،سوى أراض جرداء قاحلة وعبارة عن ناحية
مهملة ،أهملتها اإلدارة العثمانية كليا ،وإحنصرت السلطة العثمانية فيها بفرقة "البغالة" اليت
إختذت هلا سكنة عسكرية صغرية .وفور دخول الفرنسيني ادجزيرة يف عام  ،2111إنتهجت
سلطات اإلنتداب الفرنسي فيها سياسة اإلعمار ،بهدف إنشاء بلدات وقرى ،بغية توفري
عوامل اإلستقرار واإلمناء .وما أن بسط الفرنسيون سيطرتهم شبه املطلقة عليها يف الفرتة
مابني  ،2116 – 2111حتى وضعوا نصب أعينهم برنامج عمل كفيل بتطوير املنطقة
بوتائر سريعة ،لتكون ندا لكل من نصيبني مشاال ودير الزور جنوبا .صدر قرار بتحويل
ناحية احلسجة إىل قضاء ومن ثم إىل قضائني ،يتبعهما ست نواح إلدارة شؤونهما .فقد
أصدر املندوب الفرنسي بيري أليب يف حلب ،قانونا حدد مبوجبه »ادجزيرة العليا« بأراضي
قضائي احلسجة (احلسكة) وطريو ( القامشلي الحقا) ،ووفقا هلذا القانون أصبح املستشار
 - 1العاصمة ،السنة الثانية عشر ،العدد ( ،)27دمشق يف  21ايلول  ،110ص  ،211يف :د .عبد اهلل
غفور ،التشكيالت اإلدارية ،املرجع السابق ،ص .11 – 12
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الفرنسي يف ادجزيرة العليا احلاكم احلقيقي للقضائني ،وبهذا الشكل أصبحت تبعيتهما إمسية
للواء دير الزور .وجرد رؤوساء العشائر من ممارسة وظائف مديري النواحي اليت منحها هلم
املندوب الفرنسي يف دولة حلب ادجنرال غاستون بيوت )،)Gaston Billotte
ومبوجب القرار إنتقلت مهمة مجع الضرائب من رؤساء العشائر إىل دجنة خاصة يرأسها
معاون املندوب لتجميع ضرائب الطريق واألغنام واإلبل وضريبة األعشار اليت كانت
تفرض على اإلنتاج الزراعي عن كل مكلف .وكان ملعاون املندوب ودجنته صالحيات
واسعة يف ختمني ضرائب األعشار عن املزروعات الصيفية والشتوية( .)1ويف األول من

أيلول  2110فصلت القامشلي واحلسكة عن لواء دير الزور ،وإحتدتا إداريا حتت إسم
لواء الفرات ( .)2وحبلول متوز  2111تطور هذا اللواء إىل ثالثة أقضية :قضاء مركز اللواء
يف مدينة احلسكة ،وتتبعه ناحيتان :رأس العني والشدادة؛ وقضاء الدجلة (مصطفوية،
وديرونا آغا) ()Mistefawîyê û Dêrûna Axê؛ وقضاء القامشلي (درباسية،
بديرات ،عامودا) ( .)3وكان قضاء القامشلي من أكرب األقضية ،إذ تبع له يف عام 2111

حنو  11قرية ،كانت  12قرية منها تقع يف ناحية عامودا ( .)4ويف عام  2116حتول
القضاء إىل حمافظة ادجزيرة (حمافظة احلسكة الحقا) .وحول سياسة فرنسا التطويرية يكتب
1

 -حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 111؛ راجع :قرار رقم  111تاريخ  16حزيران 2116

صادر عن املرسل فوق العادة حلاكم حلب بيري أليب بالقانون اإلداري للجزيرة العليا – إدارة املالية« يف:
يوسف صادر ،جمموعة مقررات حكومة سوريا ،وهي تشتمل على قوانني ومراسيم وقرارات اليت صدرت
بسورية منذ اإلحتالل (آواخر أيلول  2121إىل يومن هذا) ،ج  ،1مطبعة صادر ،بريوت ،2111 ،ص
ص .120 – 101
2

 -القرار الرقم  1111الصادر عن تاج الدين احلسيين رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية يف األول

من أيلول  ،2110والذي صدق عليه يف  1أيلول  2110املفوض السامي هنري بونسو .راجع :حممد
مجال باروت ،املرجع السابق ،ص.111
 - 3ملحق القرار رقم 1211ن يف :ادجريدة الرمسية ،العدد  11 ،712متوز .2111
 - 4قرار رقم  1110بتاريخ  21أيار  2111صادر عن وزير العدلية القائم بوزارة الداخلية ،يف ادجريدة
الرمسية ،العدد  7 ،711حزيران  ،2111الصفحة األوىل :حول تقسيم القرى يف قضاء القامشلي.
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نور الدين زازا":الفرنسيون مل يكتفوا بإستتباب األمن والسالم يف ادجزيرة املسكونة بأغلبية
كردية حضرية وإمنا كانوا يشجعون أيضا كل املعارضني للنظام الكمالي باإلقامة فيها
والقيام بإستغالل أراضيها اليت بقيت بورا .أن عشرات اآلالف من الكرد واألرمن
والكلدان والسريان واليهود املستكردين قاموا بتقديم سواعدهم وأمواهلم وعلمهم ألهل

املنطقة الذين مل حيتاجوا لغري سنوات معدودات لكي تصبح ادجزيرة كاليفورنيا سوريا" (.)1

ولتنمية ادجزيرة زراعيا ،ظهر قانون وضع اليد يف عام  ،2116حيث مت توزيع األراضي
الواقعة ضمن بلدية احلسكة جمانا ،األمر الذي شجع امللكية الصغرية من ناحية ،واملساهمة
يف بلورة فكرة التحول من حالة شبه رحل إىل حالة اإلستقرار .وبناء على توصيات
املستشار الزراعي العام حلكومة اإلنتداب مسيو آشار) ،)Achardإختذت احلكومة احمللية
يف الثاني من كانون األول  2116وعدا بتمليك األراضي املستصلحة واملزروعة ملدة
مخس سنوات ،وحتويلها إىل ملك قانوني ملن يستصلحها ( ،)2وحتويل األراضي املشاعة إىل

إمالك (الطابو) ،مبوجب قرار املفوضية الفرنسية يف آذار  ،2116أي حتول رؤساء العشائر
رمسيا إىل مالكني عقاريني .وغدت قوة العشرية تقاس مبدى متلكها ألكرب قدر ممكن من
األراضي اليت مل يعد هلا احلق يف التجوال خارجها .وهكذا برز التنافس مابني رؤساء

العشائر ،والسيما الرعوية – الزراعية منها ،يف إطار تنافس وضع اليد على األراضي (،)3

وبهذا الشكل برزت امللكية الكبرية يف ادجزيرة ،وأصبح رئيس العشرية هو املالك الفعلي

فيها( .)4ووفقا إلحدى التقارير الفرنسية ،مل تشكل امللكية الصغرية ( 20هكتارات) أكثر
من  %1من مساحة األراضي املستثمرة يف ادجزيرة ،مقابل  %11للملكيات املتوسطة (20

 - 1د .نور الدين زازا ،املصدر السابق ،ص .71
2

 -قرار وزاري رقم  201باإلجيار مع الوعد بالبيع ألمالك الدولة الثابتة ،يف :ادجريدة الرمسية ،العدد

 ،107تاريخ .2117/21/21
 - 3راجع :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
4
- Roupen Boghossian, La Haute-Djezireh, Alep:Imprimerie Chiraz,
1952, p. 124- 125.
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–  200هكتار)  ،و %11للملكيات الكبرية (أكثر من  200هكتار) ( .)1ويشري أفرام
جنمة وهو مؤرخ أنرتوبولوجي للجزيرة عموما وللدرباسية خصوصا ،إىل أن بالغ السلطات
الفرنسية الذي وزع يف ادجزيرة تضمن مايلي»:إفلح قدر ماتريد .إزرع كيفما تريد ،عمّر

بيوتا كما تريد ،إثبت عليها مخس سنوات ،تصبح ملكا قانونيا لك يف دوائر احلكومة (.)2

إشتد التنافس بني رؤساء العشائر بعد إصدار املفوضية قانون األراضي ادجديد (رقم
 1111تاريخ  21كانون األول  )2110الذي حل مكان قانون األراضي العثماني ،وألغى
األراضي املشاع ،ووضع اسس جعل امللكية اليت حصل عليها أصحابها قانونية ثابتة ،بأن

أجاز ملن وضع يده على عقارما وأحياه تسجيل حق تصرفه به ( ،)3علما ان األراضي
املستصلحة ) )Miss en valeurمل تتجاوز حتى عام  ،2111سوى  %26من إمجالي
أشكال احليازة العقارية يف ادجزيرة ( .)4ويف عام  2111إختذت احلكومة املركزية قرارا
بإلغاء املكتب العقاري يف لواء ادجزيرة ،حيث أحلقت وظائفه كلها باملكتب العقاري

للمصاحل العقارية وأمالك الدولة يف دير الزور ودمشق ( ،)5وهذا اليعين سوى ختلي فرنسا

عن إلتزاماتها جتاه الشعب الكردي يف هذا ادجزء ،إثر إندالع احلرب العاملية الثانية ،ومل تكن
أوضاع فرنسا مستقرا .ما جعل احليازة املؤيدة مبوجب سندات طابو التتجاوز حتى عام
 2110أكثر من  11يف املئة فقط من إمجالي أشكال احليازات األخرى ،أو مايعادل 101

قرى من  2112قرية يف ادجزيرة ( .)6وواحدة من أهم نتائج السياسة الزراعية الفرنسية،
نشؤ منط االقتصاد الزراعي – الرعوي شبه املستقر ،وإنتشار ظاهرة بناء القرى بشكل
واسع جدا ،فبني عامي  2116و 2110وصل عدد القرى املستحدثة يف حمافظة ادجزيرة
- Velud, Op.cit.,Tome 3, p.579 – 580.
 - 2أفرام جنمة ،شعب ادجزيرة ،دجنة الطبع والنشر ملؤلفات جنمة ،بريوت ،1001 ،ص .11

1

 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .116
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،والصفحة نفسها.
 -5مرسوم إشرتاعي رقم  11تاريخ  21آذار  ،2111يف ادجريدة الرمسية ،العدد  7تاريخ  21نيسان
.2111
 - 6حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
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(احلسكة) إىل حنو  2110قرية ( ،)1وشكل خط احلدود الفاصل مابني كل من تركيا
ومنطقة اإلنتداب بدءا من سرى كاني غربا وحتى مدينة ديريك شرقا ،منطقة اإلستقرار
األوىل ،حيث مير خط املطر ووقوع أغلب املدن والبلدات الكردية يف هذا اخلط ،واليت
بدأت تتوسع سكانيا وتزدهر زراعيا وجتاريا ،ناهيك عن توفر عوامل األمن واإلستقرار.
وساهم يف تطور املنطقة بوتائر سريعة ،طرق املواصالت ادجديدة وخباصة خط احلديد برلني
– بغداد عرب نصيبني وقامشلو وظهور السيارة يف عشرينات القرن العشرين ،ناهيك عن
التمويل والتخطيط الفرنسيني للمنطقة .زائدا تطور وسائل اإلنتاج الزراعي ،حيث حلت
الغراريف املعدنية حمل اخلشبية وإستخدام النواعري على األنهار.
افرزت سياسة وضع اليد وظهور امللكيات الكبرية ،حتوال يف اجملتمع الكردي يف الريف،
حيث ساهمت يف إستكمال فرز العملية الطبقية ،بربوز طبقتني :طبقة األثرياء قاعدتها
األغوات وحلفائهم من بعض رجاالت الدين وشركائهم املزارعون ،وطبقة الفالحني ،الذين
شكلوا جيشا ربطوا مصريهم برؤساء العشائر .وإنقسم الفالحون فيما بينهم إىل فالحني
أثرياء ومتوسطي احلال وفقراء.
وإزدهرت احلركة التجارية يف املدينة ،والفضل يعود حقيقة إىل جتار اليهود واملسيحيني
وأثرياء وأعيان األكراد مثل آل نظام الدين الذين كانوا ميلكون أراضي واسعة وخصبة يف
جنوب نصيبني بإسم وقف مسجد زين العابدين يف نصيبني ،وآل قدور بك الذين كانوا
ميلكون طاحونة ومزرعة وبضع هكتارات يف جنوب نصيبني .وحول هؤالء مدخراتهم اليت
جنوها يف نصيبني وماردين قبل هجرتهم إىل ادجزيرة السورية إىل إستثمار ملمتلكاتهم اليت
كانوا وضعوا اليد عليها ،أو يتولون نظارتها الوقفية ،أو األراضي ادجديدة اليت إستصلحوها
ووضعوا اليد عليها .وهو ما إنعكس يف زيادة إستثمار األراضي ،وتوسيع الرقعة املزروعة،
وزيادة عدد العاملني يف األرض أو جين احملصول(.)2

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
 - 2املرجع نفسه ،ص .116
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وكانت يف ادجزيرة حركة جتارية نشطة بسبب كثرة التهريب من تركيا وإليها ،وقد
خفت هذه احلركة التجارية نسبيا عن األول ،بسبب تشديد احلكومة الرتكية أخريا يف
مراقبة احلدود .وكان من نتيجة ذلك أن إنصرف الزعماء وكبار جتار احلبوب والصوف
والسمن إىل صرف األموال الطائلة اليت مجعوها من التهريب على إحياء األراضي ،وإنعاش
الزراعة ويكفي للداللة على ذلك أن نالحظ ان أكثر القرى عمرانا وغنى يف ادجزيرة هي
الواقعة على احلدود إذ كانت مراكز مباشرة للتهريب ،وعندما خف التهريب أصبحت
هذه املناطق نفسها الواقعة على احلدود مزدهرة من الوجهة الزراعية أيضا للسبب الذي

قدمناه (.)1

وتعد دخول اآللة الزراعية يف املنطقة ،بداية ثورة حقيقية على الصعيدين اإلنتاجي
والفكري .ولعبت شركة »أصفر وجنار« بدءا من عام  2111يف القامشلي ،الدور األكرب
يف جمال اإلستثمار الزراعي ،ومتثلت أوىل نشاطها يف التوسع بزراعة األرز ،وإقامة مصنع

حديث يف القامشلي لتقشريه ( ،)2وإدخال أوىل ادجرارات واحلصادات اليت جترها اخليل .يف

البداية عملت الشركة العائلية على احلصادة اليت جيرها حصان ،ثم على احلصادة والربّاطة
اليت جترها احلراثة .ويف عام  2116أدخلت الشركة أول مرة ادجرار من ماركة
كيز) )Caseيعمل على الكازن وحصادة من ماركة »ماسي هاريس« Masy
) .)Harisويف عام  2111أدخلت ادجرار من نوع »كاتربيلر« (،)Caterpiller
واحلصادة الدرّاسة من ماركة »جون دير« ( .)3( (John Deerوإعتبار من عام 2111

تدخل ادجزيرة عصر املكننة ،وليصل عدد هذه اآلالت يف عام  2110إىل  10آلة،
إمتلكت شركة أصفر وجنار مااليقل عن ربعها .بينما تعطي التقارير الفرنسية أرقاما خمتلفة،
ففي عام  2110كان هناك  11جرارا ،و 21حصادة ،و 1مضخات يف احملافظة .بينما
1

 -ماذا يف ادجزيرة (مذكرة) ،أصدر احلزب الشيوعي هذه املذكرة يف ايلول  ،2117يف :حممد مجال

باروت ،املرجع السابق ،ص .171
 - 2إلياس سعيد جنار ،عائلة أصفر وجنار ،بريوت ،1020 ،ص .11
 - 3املرجع نفسه ،ص ص .10 ،11
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يشري عبداهلل حنا إىل أنه جرى يف عام  2117وبعد مبادرة أصفر وجنار إدخال طانيوس
شاهني ادجرارة واحلصادة ،وتبعه بعد قليل موسى سرتاك وشيخموس الدرويش وجورج
وعزيز بدور وفاكياني أخوان وهدايا إخوان ( .)1ومع دخول املاكنة الزراعية قام األرمين

كيفورك كباجبيان يف عام  2111بفتح أول ورشة حديثة لصيانة اآلالت الزراعية احلديثة،
إلصالح اآلالت وحلامها على األوكسجني ،واليت ستتطور يف غضون سنوات قليلة إىل
صناعة الديسكات حمليا ،وكانت أعلى جودة وأقل عيوبا من الديسكات األمريكية

املستوردة ( .)2وحبلول عام  2110أسست غرفة الصناعة والتجارة يف القامشلي ،وكان
رئيسها يونان هدايا ،مرشح الكتلة الوطنية ملقعد السريان األرثوذكس يف اإلنتخابات النيابية

لعام  2116يف حمافظة ادجزيرة(.)3

وخالل سنوات احلرب العاملية الثانية ،قامت السلطات الفرنسية بإجراءات تعسفية ضد
الفالحني الكرد ،فقد مسي عام  2111بـ (سنة عايشة) ،حيث قامت السلطات الفرنسية يف
هذا العام جبمع قوت الشعب من احلنطة بالقوة ،ومجعها يف قرية شدي املرسينية ،مقابل دفع

مبلغ بسيط للفالحني( ،)4ويضيف رستم مال شعمو":منعت السلطات الفرنسية الفالحني من
ختزين حمصوهلم ،وأجربتهم على مجعها يف قرييت شدي و طرباوي بسعر  10ل.س عن كيس
القمح ،وهو سعر مرتفع جدا ،بسبب ندرته واحلاجة إليه ولتأمني حاجيات احلرب ،يف حني

مل يتجاوز سعر الكيس  21 – 20لرية يف عامي .)5("2111 – 2111

فيما يتعلق باملكننة الزراعية ،يتذكر د.إمساعيل حصاف (مؤلف الكتاب) حينما كان
طفال حوالي العاشرة من عمره يف قريته طرسور املرسينية ،التابعة لناحية عامودا ،بأنه خالل
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .117
2

 -إسكندر داود ،ادجزيرة السورية بني املاضي واحلاضر ،تقديم :سامي الدهان ،مطبعة الرتقي ،دمشق،

 ،2111ص .126
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .117
 - 4مقابلة مع هالل خلف يوسف بوتاني ،هولري يف .1001/1/10
 - 5مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف  1آب .1026
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سنوات الستينات من القرن العشرين ،كان هناك تراكتورا من نوع كاتربيالر من طراز
قديم ،رمبا مل يعد صاحلا للعمل ،خاصة بعد ظهور الرتاكتورات احلديثة ،مرتوك يف ساحة
مضافة حسكو آغا يف القرية .كما كانت هناك حصادة (ماكنة احلصد) Mekîna
 genimاليت جترها اخليل قدمية جدا ،مرمية يف البيدر ادجنوبي لقرية كوتيا آلل حاج محو
) ،(Hecî Hemoوكوتيا قرية تقع مشال طرسور والتبعد عنها سوى حوالي مخس
كيلومرتات .ويف هذا اإلطار ،يتذكر الباحث ،قدوم الرتاكتورات الزراعية يف مخسينيات
القرن العشرين ،وكان يديرها شخص مسيحي من قامشلو وإمسه "عبى" .إذ كانت هذه
الرتاكتورات تقوم حبرث أراضي املنطقة ،وعلى األغلب كان يتعاقد مع مالكي املنطقة
باملناصفة .ويف عام  2160دخلت أول حصادة زراعية قرية طرسور حلصاد قمح وشعري
القرية ،وكان ذلك حدثا كبريا ،إذ خرجت القرية عن بكرة أبيها لتتفرج على هذه اآللة
الشيطانية ،وقد عربالباحث عن هذا احلدث يف روايته األدبية املكتوبة باللغة الكردية

" - Derdê Gelآالم الشعب" (.)1
أحداث بياندور:

عندما قدمت فرنسا ملنطقة ادجزيرة ،قامت بتنظيمها ،وأرادت أن توجد يف وسطها مركزاً
إدارياً ( قضاء ) للمنطقة فوجد روطان يف قرية ( بياندور ) اليت تبعد  27كيلومرتا عن
مدينة قامشلو ،مكاناً مناسباً لذلك .بداية إستأجرت هذه احلملة بناية آل عبين (عبداهلل
شاهني – طعان) الواقعة على تل بياندور وإستقرت فيها ،ومنها مارس القائد الفرنسي
روطان أعماله اإلستفزازية واملشينة جتاه أهالي املنطقة ،ساعده يف أعماله تلك القائمقام سامل
نوح ،وتعيني جاسم أفندي إلدارة هذا املركز ،كما "أنشأ على قمته مهاجع له ولضباطه،

1

- D. Îsmail Hassaf, Derdê Gel, Roman – Benda 1, Çapxana Roşnbîrî,
Hewlêr, 2011.
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ومكاتب إلدارة قيادته ،وأقام خميماً عسكرياً دجنود جيشه ادجرار ،وشكل عسكر اهلجانة

أي عساكر البادية" (.)1

لذا جعلته مركز املنطقة (القائمقامية) ،ومسته طريو )  (Gîroنسبة إىل إسم النهرالصغري
الذي جيري بالقرب منها ،والذي يعرفه الناس باسم ( قريو ) Qîroلكنها حورته حسب
لغتها إىل (طريو (Gîro -لكن بياندور مل تدم طويالً كمركز لقائمقامية ،وذلك بسبب
السياسة اهلوجاء لقائد تلك املنطقة الكابنت ( روطان ) Roganالذي مارس الظلم حبق
الكرد ،إثر مقتل القائمقام سامل نوح يف مطلع حزيران  ،2111على يد جمموعة مسلحة
أرسلها حاجو آغا خصيصا من تركيا لإلنتقام من الفرنسيني.
دجأ روطان إىل إستخدام العنف وشتى أنواع التعذيب ضد سكان القرية ،وحرق بيوتهم
وزجهم يف سجن دير الزور ومن بينهم كل من :يوسف حسو خمتار قرية بياندور .ويف
الوقت ذاته وصلت بياندور كتيبة فرنسية بقيادة الكابنت (دوجروال) قادمة من احلسكة
لدعم حامية بياندور ،وبدأوا جيمعون السكان احملليني ويضربونهم ضربا مربحا ملعرفة قتلة
القائمقام سامل نوح ،حتى أدى األمر إىل قتل عباس حممد عباس ،أحد رؤساء عشائر
دوركان ،و خليل أمحي خمتار بياندور من عشرية حجي سليمانان ،أثناء التعذيب الذي
تعرضا له على يد السلطات الفرنسية ( ،)2ومعهما الفالحان حسن مادو وخلف بادي،

حيث كانوا يزرعونهم يف الرتاب ( ،)3و األمر الذي أثار اإلستياء لدى سكان املنطقة،
السيما أمام إصرار الفرنسيني بفرض ضرائب على احملاصيل الزراعية وعلى املاشية ،لذا
انتفضت ضدهم عشائر عديدة ،مثل عشرية هظريكان  hevêrkanودوركان وحاجي
سليمانا وآخرين كثريين بزعامة حاجو آغا ،وهامجوا مركز القائمقامية بياندور ،وقتلوا
 - 1أنور عبداحلميد الشمري ،معركة بياندور بني العشائر الكردية والعربية (شهادة عربية) ،اخلميس 11
كانون الثاني  ،1001موقع Welatê me
 - 2خالد عيسى ،دراسة تارخيية ،األكراد ،املرجع السابق.
3

 -جكرخوين ،سرية حياتي ،ترمجة :جوان ديالن شوقي ،مراجعة وتدقيق :رضوان إمساعيل ،دار بافت
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القائمقام ( سامل نوح ) املعني من قبلهم ،ومعه بعض ادجند ،كما أحرقوا املركز .ثم تقدموا
حنو تربةسثية  Tirbespîyêوكمنوا للكابتني (روطان ) العائد من جولة تفتيشية يف
الشرق ادجزيرة ،فقتلوه مع بعض جنده ،عند موقع (طرى توثى) قرب حمطة قطار
تربةسثية (قبور البيض) .وحسب شهود عيان ومن "عاصروا روطان ورآه عن كثب ،فقد
كان رجالً حاد املزاج ،عصبياً نارياً ،عديم الشفقة اإلنسانية ،خالياً من الرمحة ،ال يسمع
أحداً وال يرد على أحد ،يفعل ما يرضي نفسه املريضة  ،عسكرياً متغطرساً ،وجنراالً
مغروراً ،ومستعمراً مستهرتاً") ،(1ومن حيث العدد والعدة ،فقد "كان جيش روطان كافيا
لسحق عدة قبائل بآن واحد ،بينما كانت القبائل يف عام  2111التزال بدائية يف معظم
أوضاعها ،وخاصة من حيث السالح .فقد كان العشرة أشخاص ميتلكون بندقية واحدة،
وقد تكون صاحلة لإلستعمال أو حبالة نصف جيدة ،ناهيك عن الذخرية فبكل تأكيد قد
اليكون مع املسلح أكثر من مخسني طلقة ،وحتى الطلقات القليلة قد يوجد فيها مايقارب
النصف فاسدة ،أما التسعة الباقون فقد تكون أسلحتهم عصيا ومدد وقوى عضلية ال أكثر،
بينما متيز جيش روغان بأسلحته الكثرية ،فقد جهزه ببنادق حديثة وبكميات هائلة
وصناديق مألى بالبنادق اإلحتياطية ،وأسلحة رشاشة (مطرلوزات) ،إضافة إىل أن جيش

روغان جيش حمارب وكل مطرلوز يقذف ثالثة آالف طلقة بالدقيقة.)2(" ...
يقول جان برييز ،عن معركة بياندور ،يف جملة تاريخ ادجيوش

() 3

العدد  111لعام

" :1001كانت هذه احملنة من األهمية القصوى ،األكثر وجعاً مما تعرضت هلا وحدات
اهلجانة يف املشرق" فبعد أن كرست معاهدة لوزان اإلنتداب الفرنسي على سورية ،كان
ادجيش الفرنسي يف عام  2111قد سيطر على أغلبية األراضي اليت كانت قد أسندت اليها
مبوجب تلك املعاهدة ،باستثناء كيليكية اليت فقدتها بالسالح ،وباستثناء ادجزيرة اليت كانت
 - 1خالد عيسى ،دراسة تارخيية ،األكراد ،...املرجع السابق.
 - 2أنور عبداحلميد الشمري ،املرجع السابق.
3

 -هذه اجمللة من اجملالت املتخصصة .كما ونشرت حبث فيشه تاشجيات ،بعنوان فرنسة يف كيليكية

وموزوبوتاميا العليا.
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قد صدت عدة حماوالت احتالل وخاصة منذ عام  .2112ويف أيارعام  2111مت تكليف
العقيد بيطو دوطراندروبت بإحتالل املنطقة املسماة مبنقار البطة ،أي القسم الشمالي
الشرقي من ادجزيرة ،حتى يصل إىل نهر دجلة .ومل يكن ذلك ممكناً بدون إخضاع عشائر
ادجزيرة.
ففي البدء حاول بيطو دوطراندروبت حتقيق مهمته باإلتفاق مع السلطات الرتكية.
وكان أبرز قائد تركي ذي نفوذ يف املنطقة احلدودية هو النقيب إمساعيل حقي الذي كان
يتخذ من نصيبني مقراً له ،فرفض هذا األخري التعاون مع العقيد الفرنسي ،واعرتض على
مرور الوحدات العسكرية الفرنسية يف املناطق اليت تتواجد فيها الوحدات التابعة له .وذلك
ألن السلطات الرتكية الزالت حتاول إعادة السيطرة على ادجزيرة ،بعد أن كانت قد
طردت منها ،وكانت قد قبلت بانسحابها يف االتفاقات الدولية.
أمام الرفض الرتكي ،فضّل العقيد الفرنسي التوجه إىل جزيرة بوطان على ضفاف دجلة،
اليت تبعد عن نصيبني حوالي  210كم ،وذلك عرب املناطق البعيدة عن نفوذ انتشار
الوحدات الرتكية ،لتجنب االصطدام معها.
لكن سرعان ما اصطدمت القوات الفرنسية مبقاومة كردية جدّية ،،فتخلى العقيد
الفرنسي عن مشروع الزحف على دجلة(مؤقتا) ،وقرر الرتاجع عند قرية دمر قابي،
والعودة إىل دير الزور مقر السرية الثانية للهجانة ،توقف يف حزيران يف قرية بياندور
(بيهاندور) اليت كانت قد رقيت إداريا إىل قائممقامية ،وما أن غادرها مع قواته ،هجم
الكرد على بياندور وقتلوا قائم مقامها وسيطروا عليها.
أمر العقيد بيطو دوطراندروبت فصيلة اهلجانة بقيادة املالزم كاريري ،وفصيلة اهلجانة
بقيادة املالزم روبرتو ،وضابطاً من املخابرات ،وأمرهم برتك السرية والتمركز على التلة
املشرفة على القرية ،ملؤازرة الثالثني من ادجند رمة املتمركزين هناك .وقد مت تعيني املالزم
روبرتو آمراً عاماً للقوات املتمركزة يف بياندور والتلة املطلة عليها .عادت القوات املتبقية
مع العقيد بيطو دوطراندروبت إىل دير الزور .ولكنه ترك يف احلسجة (احلسكة) ما تبقى
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معه من عناصر السرية الثانية للهجانة ،باإلضافة إىل الفصيلة السابعة عشر من لواء
األجانب.
كانت املواجهات بني القوات الفرنسية واملقاومني الكرد مستمرة يف شهر متوز من عام
 .2111وكان املالزم روبرتو يالحق العشائر الكردية املسلحة ،وقد استطاع يف التاسع من
متوز إلقاء القبض على بعض الكرد املسلحني .مل تتوقف قوات العشائر الكردية من مهامجة
القوات الفرنسية .فتكررت هذه اهلجمات ،وخاصة تلك اليت قادها حاجو آغا ،يف الثامن
عشر ،ويف العشرين ،ويف الواحد والعشرين ،ويف السادس والعشرين من شهر متوز.
مت تعزيز القوات الفرنسية بفصيلة أخرى من اهلجانة ،وكان يقودها املالزم موريل.
عندها قرر الضباط الفرنسيون الزحف على بقية أحناء ادجزيرة الشمالية الشرقية ،وحتقيق
مشروع الوصول إىل جزيرة بوطان وإخضاع املنطقة حتى نهر دجلة .فتقررت احلملة
بقوات مؤلفة من فصيلة كارير ،وفصيلة روبرتو ،واملالزم ريطارد ووحدة الرشاش التابعة
للمساعد طوهون ،باالضافة اىل جمموعة من ادجندرمة .بقيت فصيلة موريل يف بياندور مع
وحدة الرشاش املساعد لياندري وحوالي عشرين جندرما ،أي بقي يف بياندور حوالي مثانني
مسلحاً مع بندقيته رشاشه ،ووحدة رشاشة.
يف الثامن والعشرين من شهر متوز عام  ،2111عندما إبتعدت قوات روبرتو عن
بياندور ،استطاع حاجو آغا تشكيل قوة قوامها حوالي ألف مسلح كردي ،ويف املساء،
قامت هذه القوة بتطويق القوات الفرنسية املتمركزة يف بياندور .ومنذ بداية املعركة،
استطاع الكرد تدمري ا لوحدة الرشاشة التابعة للمساعد لياندري ،ومت القضاء على كافة
عناصر هذه الوحدة بني قتل وجريح .وبذلك إستطاع حاجو آغا فرض سلطته ادجديدة
بالعمل حلساب الكماليني بعملية بياندور يف متوز  2111اليت ستكرس احلوليات الفرنسية

إمسها حتت عنوان مذحبة بياندور( ،)1بينما ينفي البعض أي دور حلاجو آغا يف أحداث
بياندور ،مدعما رأيهم بأن حاجو آغا آنئذ مل يكن قد غادر كردستان الشمالية إىل

- Christian Velud, op.cit,p. 161 – 162.
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1

كردستان الغربية (. )1وحسب بعض املصادر ،هاجم فرسان هظريكان وبعض فرسان عشرية
ادجوالة يف طي ومشراخلرصة (دهام اهلادي) بقيادة حاجو آغا ،بدعم من إمساعيل حقي
كندس يف نصيبني ،احلامية الفرنسية ،وأبادوها ،وفر من متكن إىل مركز احلامية الفرنسية يف

احلسكة ( .)2وجاء تدخل حاجو آغا ،ألن عشرية "دوركان" تنتمي إىل عشرية هفريكان،
وكان لزاما على حاجو آغا أن يثأر حملمد عباس ورفاقه.
ويف التاسع والعشرين من شهر متوز بدأت اهلجمات الكردية تشتد على موقع بياندور.
وكان األكراد يسيطرون على آبار املياه .فحاول الفرنسيون خرق احلصار مرتني للحصول
على املياه ،ومتت اشتباكات عنيفة مع املقاتلني الكرد ،لكنهم مل حيصلوا إالّ على مقدار قليل

من املاء ،ومت قتل أربعة عناصر من القوات الفرنسية (.)3

ويف مساء التاسع والعشرين ،اضطر املالزم موريل االنسحاب من بياندور وااللتجاء إىل تل
نسور على بعد مثانية كيلوميرتات إىل ادجنوب من بياندور .وكان ذلك بغية احلصول على
املياه واحلماية لدى عشرية مشر الصديقة للفرنسيني (هكذا تقول الوثائق الفرنسية).
عندها دخل ما جنا من الفرنسيني يف محاية الشيخ مشعل باشا الشمري ،كان قد وقع يف
صفوف الفرنسيني تسعة قتلى وأربعة عشر جرحيا من بينهم املالزم موريل باإلضافة إىل
مفقود واحد .وجاءت يف الوثائق الفرنسية ،بأن احلوادث اليت حصلت يف ادجزيرة يف أواخر
متوز ،كانت نتيجة ملطالب األتراك وأعماهلم العدائية العنيفة وبشكل خاص من قبل
ضباطهم وعمالئهم ،اليت إتسمت بالسرعة وقوة اهلجوم وجناحها ،وبإعتقادي هناك عوامل
أخرى أجهلها؟ .وبذلت جهدي يف معرفتها خالل أحباثي ومراقبيت أثناء مروري بديرالزور
واحلسكة وأجريت دراسة دقيقة متت حتت إشرايف والقائد مورتيه ( )Mortierقائد القسم
1

 -د .برجس الشويش ،تنويه خبصوص مقال السيد خالد عيسى ،بياندور :الوسام الوطين الكردي،
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- Christian Velud, Op. Cit, Tome 1,p.70.
 - 3خالد عيسى ،بياندور :الوسام الوطين الكردي يف سورية ،موقع أخبار الشرق – الثالثاء  11كانون
الثاني /يناير .1001
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السري  S.Rبالفرقة  1الذي كان مرافقا معي بإستجواب مجيع الضباط وادجنود والرجال
املهمني من أهل البلد..،إخل ،الذين يهمهم األمر يف تلك القضية .وهكذا أمثرت مجيع
الشواهد عن إيضاحات متعددة واليت تأكدنا منها وهي :سرقة ،نهب ،قسوة وظلم...إخل،
واملسؤولية تقع على عاتق قواتنا وضباطنا .وهكذا متكنت ان أوضح لكم لعدة مرات كيف
متكن إمساعيل حقي من اإلستفادة من هذه األخطاء ،اليت ساعدته بتحضري وتنفيذ مناوشاته
يف الوقت املناسب.األخطاء املنسوبة إىل جنودنا بإمكاننا حصرها بأربعة نقاط أساسية :
 -2السلوك العام خليالتنا " مرياريست"  :إساءات ،سرقات ،عنف
 .... -1موت خليل  Khali؟ إبن أخ خمتار بياندور .
 -1إعدام عباس حممد أغا والضريبة الكبرية اليت فرضت على عمه سليمان .
 -1رحلة روبريتو  Robertoاىل نهر دجلة وجزيرة بن عمر.
 -2السلوك العام للخيالة الفرنسيني)الشكاوي ضدهم كثرية) ومنها بشكل خاص:
 -2العيش جمانا على حساب السكان.
 -1العيش على السلب والسرقات.
 -1إستغالل أوامر التفتيش  -بطرد الناس خارج منازهلم واسكان الضباط بدالً
عنهم.
 -1إكراه الناس بفرض أعمال شاقة ومتعبة ،كنقل البلوكات واحلجار...
 -1خطف والتعدي على النساء والفتيات.
بني األعمال واألتهامات اليت ذكرتها ،مل أمتكن أن أتأكد منها جيدا يف بياندور ،ألننا
خرجنا منها بنهاية حزيران ومل نرجع إليها حتى األن.
 -1موت خليل ،إبن أخ خمتار بياندور:
أن قوة ادجند التابعة للكولونيل كرانروت ) (Granrutاليت كانت تدور يف ادجزيرة
خالل شهر أيار ،كانت قد غادرت كرو )  (Kerouيف  1حزيران ،ومتركزت يف
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احلسجة من  1إىل  1من الشهر نفسه ،ويضيف جان برييز ":ومن هذا التاريخ توجهنا حنو
ادجنوب للتمركز على الفرات .وبأمر مين مت تشكيل قوة من كتيبتني ( رقم  1خيالة و27
من الفرقة اخلامسة األجنبية ) كانت موضوعة حتت إمرة الكابنت جرفال ) (Girvalويف
نفس الوقت مسؤوالً عن املنطقة احملررة حديثا .حوالي الساعة التاسعة يف  1حزيران ،يف
نفس اليوم الذي كنا جمتمعني يف احلسكة ،جرح قائمقام بياندور بطلقات نارية على شرفة
دار املختار ،وكان جرحه بليغاً واخلرب نقله أحد أفراد ادجندرمة .ويف  6حزيران ظهراً،
ذهب الكابنت جرينكور بصحبة دكتور رويار بالسيارة إىل بياندور .وحسب قوله ،األهالي
كانو قلقني جداً .الميكن جتاهل احلقيقة بأن قتل القائمقام كان بالتحريض من إمساعيل حقي
( ضابط املخابرات الرتكي ) وكان األهالي قلقني يتسائلون ،عما سيفعله الفرنسييون بهم
بعد هذا احلادث .ببسب هذا احلادث ،فرض على أهل املنطقة بتقديم الطعام لكل الكتيبة
جنود اخليالة بالتناوب .))...ويضيف جان برييز قائال:
مشكلة بياندور حيثين على إعطاء األوامر التالية:
 جتنب الدخول يف صدام مع الكرد سواءاً داخل تركيا أو داخل األراضي السورية،
لكن نستطيع القول بأن تلك احلادثة املؤسفة هي من عمل العصابات.


جتنب التدخل بشكل مطلق بالقوات النظامية حتى التتفاقم األوضاع.
والتعامل فقط وبشكل رئيسي مع قوات ادجندرمة ( الشرطة ) وجتميعهم يف مركز
واحد إذا تتطلب األمر.
قام الكابنت جرينكورت ) ( Grincortبإجراء حتقيق دقيق يف أسباب مقتل القائمقام،

وعندما إلتحق بوحدته ،تأكد واقتنع مبسؤلية املختار ،فقرر بأن هذا املوظف يقتل رمياً،
ولضيق الوقت ،ترك للكابنت جريفال أمر خطي لتنفيذ اإلعدام ( موقعة من الكولونيل قائد
منطقة الفرات ،والذي أخذ ذلك على مسؤوليته ،من قائد قسم املخابرات ) .من غري
املتوقع ،أن يكون الكابنت جرينكورف قد جتاوز مسؤولياته يف إعطاء أمر غري قانوني على
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كل حال ،حاول الكابنت طريظال ) (Grivalأن يفكر من جديد ومل يطبق فوراً أمر صديقه
وحاول أن يكمل التحقيق بتوقيف وحتقيق مع أربعة أشخاص قيل أنهم على دراية
باملوضوع ،من بينهم خليل إبن أخ املختار  .والشواهد اليت حصلت عليها من خالل
التحقيق مل تكن متطابقة .وحسب أقوال حممد أفندي :من أجل إجباره على اإلعرتاف
ضرب خليل بشكلٍ وحشي على رأسه وعلى أعضائه التناسلية ،ثم ربط بعامود يف احلوش
حتت الشمس ،وهكذا مات حتت التعذيب ،ثم أعطوا جسده ألهله  .هذه التصرفات
الوحشية ستكون هلا تأثريات سلبية على أهل املنطقة ..هلذا السبب أخذ أخ خليل معه 10
شخصاُ كردياً من طريف احلدود ،وهم الذين هامجوا كتيبة الليوتنان طراظيل الذي كان
حينذاك لوحده يف قلعة بياندور ( حسب رأي حممد أفندي .ذكر إسم موقع قريو
( )Kerouمرارا ،واحلقيقة هي تلة تسمى قريو وتبعد  1كم جنوب قرية دوطر على نهر
سوبالخ جنوب قرية حلوة وهي كانت مركزاً لإلستخابرات الفرنسية (املرتجم).أسس
الفرنسيون فيها قضاء مسي بـ قضاء قريو ،بعد ذلك إنتقلوا إىل موقع مدينة القامشلي،
وجعلوها قضاء.
إستلم جان برييز نبأ مقتل قائمقام بياندور يف  7حزيران بربقية من الكولونيل طرانروت (
) Granrutمن احلسكة بتاريخ  6حزيران ،وارسلت له فورًا كتاباً ب  t.s.fبرقياَ ( رقم
 /167ب 7حزيران ) بإعدام عباس حممد عباس والضريبة الكبرية املدفوعة على عمه
سليمان .
قبل مغادرة الليوتنان روكار لدير الزور يف  17حزيران للذهاب إىل بياندور ،حيث كان
هناك الكولونيل رئيس منطقة الفرات ،تلقى من الكابنت طرينكور رئيس القسم السري
(املخابرات ) يف منطقة الفرات كل املعلومات ومجيع األوامر الالزمة يف مهمته )اليت بإمكانه
اإلستفادة منها وإستخدامها ملهمته يف موقعه ادجديد (بياندور) .لفت إنتباهه بشكل خاص
حول نشاطات إمساعيل حقي وعلى املكانة اليت يتمتع بها داخل كل املنطقة احلدودية .
الكابنت جريكور نبهه أيضاً وبنفس الدرجة من األهمية حول عائلة عباس املقتدرة والغنية
والقوية اليت متلك قرى كثرية ....ومن أعضائها املهمني والبارزين كل من سليمان عباس
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آغا وإبن أخيه عباس حممد ،مشريا إىل إمكانية تنسيقهم مع األتراك وإمساعيل حقي وذلك
إلخافتهم أو لتحقيق مصاحل معينة من وراء ذلك .كان الليتونان روكار حمسوباً على مالك
القسم املركزي للمخابرات يف دير الزور حيث كان ضابطاً حمنكاً يف املسائل السياسية
للمنطقة اليت كان يعرفها جيداً ،ومن جهة أخرى كان يتكلم العربية ،لذلك كان إختياره
هلذه املهمة جيدا.
وصل روكار إىل بياندور يف  1متوز بنفس الوقت الذي وصلت فيه كتيبة اخليالة بقيادة
الليوتونان روبريتو الذي وصل ليحل حمل كتيبة جرافيل .واحدة من أوائل أعماله هي
التأكد على طلب الكابنت جريفال وذلك ليرتك القلعة واملركز العسكري حسب طلب
الكولونيل رئيس منطقة الفرات بالنقل املؤقت للمسكن واملركز العسكري إىل خزنه (قرية
خزنة تبعد  7كيلو مرت جنوب غربي بياندور) .حوالي منتصف الشهر أوقف السيدان
سليمان وعباس عباس حسب أقوال كلٍ من عزت القائمقام ادجديد لبياندور وحممد ((مدير
العالقات)) بالشكل التالي ":يف  21حزيران أتى شخص مسيحي من دوطر ليشتكي إىل
الليتونان روكار بأن بندقيته قد سرقت ،فأرسل الضابط وراء حممد عباس وأوقفه ملسؤليته
عن املشكلة لكونه مالك القرية ،رغم عدم إعرتافه باملوضوع وإنكارللتهمة املوجهة إليه،
وإقرتاحه حبل املشكلة بتعويض املسروق بضعف مثنه.
ويف الوقت ذاته أوقفوا شخصاً آخر إمسه الشرابي  -يقال أنه مسؤول عن السرقة،
ويف  21حزيران أوقفوا عمه سليمان ،وأقفوا الثالثة يف السراي  .ويف الليل هوجم
املركز؟ ...لكن الليتونان روكار كان على علم باهلجوم ،فجمع كل أهل القرية فوق التل
وأيضاً الشرابي وحممد عباس وسليمان عباس ،وقد أعدم عباس بطلقة يف رأسه ،وجرح
الشرابي باحلربة ومتكن من اهلرب ،أما سليمان مل يقتل ؟ لسنا متأكدين كيف مل يعدم هو
اآلخر؟ ،دفن عباس على التل .
يف الصباح قرر الليتونان روكار إجتماع يشبه حمكمة عسكرية حملاكمة سليمان عباس،
لتنفيذ حكم اإلعدام املقرر حتما يف حقه .ولكن وعلى الطلب الشديد من :القائمقام عزت
و كل من عبد الرمحن النايف رئيس عشائر الطي ومشعل ادجربا رئيس عشرية الشمر،
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احملكمة قررت تأجيل احلكم بانتظارغرامة إعجازية وهي  100لرية ذهبية  1،أحصنة1 ،
ثريان وقد أعطيت فورا كفدية.
بعد ذلك ومن املؤكد ودون أدنى شك أن سليمان عباس أغا هو الذي قام بالتحضري
والتجهيز واإلتصال مع أقربائه وأعوانه يف طريف احلدود للهجوم الذي سوف حيصل يف
األيام اآلخرية من الشهر .
كان وضع القلعة واملركز العسكري لبياندور صعب لقربه من احلدود .كان ادجنرال قائد
القوة قد قرر خالل زيارته إىل قريو يف  12أيار بنقل املركز إىل تل عيد بادجنوب ،وكان
ذلك حيتاج الكثري من األعمال وبإنتظار ذلك قرر الذهاب مؤقتاً إىل خزنه.أرسل الكولونيل
كراوت باألمر برقياً يف  12حزيران إىل الكابنت جريفال ،ودون أن يبدي إعرتاضا،
أرسل بدوره رسالة يف  11من الشهر نفسه إىل الكولونيل قائد منطقة الفرات كتب فيها
بأن .الدفاع عن بياندور سهل وإن نقل املركز إىل ادجنوب يقلل دفاعاتنا و وسيعترب هزمية
لنا من قبل أهالي املنطقة.
رحلة روبرتو إىل دجلة وجزيرة إبن عمرو:
يف  16متوز وصلت كتيبة موريل إىل بياندور لتحل حمل كتيبة كاريري وللمحافظة على
املركز مع كتيبة روبريتو .ادجنود اخليالة كانوا ينتظرونهم بفارغ الصرب لكي حتل حملهم حتى
يعودوا للحسكة حيث احلياة أقل صعوبة كما هي عليه يف بياندور .يف حني أن خيالة كتيبة
كاريري كانوا يتمنون الرجوع إىل ادجنوب يف اليوم اآلخر أي يف  17متوز ،ولكن ولسوء
احلظ يف  11متوز تغري إجتاه الرحلة حنو الدجلة ،وهذا التغري كان له أشد األثر على
سلوكهم خاصة أثناء املعركة يف  12متوز.
ويضيف جان برييز قائال":حسب املعلومات اليت أعطاني الليتونان موريل ،الرحلة كانت
مقررة قبل وصوله إىل بياندور .يف  16متوز وخالل فرتة الغذاء ،إجتمع الضباط كل من
روبريتو وكاريري وموريل ( روكار كان يف زيارة عند عشرية الطي منذ البارحة ) وخطة
الرحلة كانت كالتالي :
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"تتوجه كتيبيت روبرتو وكاريري أوالً إىل دمرقابو ومنها مباشرة إىل الدجلة .عاد الليوتنان
روكار حوالي الساعة اخلامسة و تلقى العلم بهذه الرحلة ففرح بها كثرياً وطلب الذهاب
معهم ،أثناء العشاء تكلموا من جديد عن اخلطة ،حيث قاموا بتغريها إىل خطة ثانية :
حيث مت تغري وجهتهم كي اليكون مباشرة من دمرقابو إىل دجلة بل أن تكون أكثر قرباً من
جزيرة بن عمرو ،ليكون أكثرتأثريا ً،والوصول جيب أن يكون يف املساء ،وعند الفجر
حيث معسكرنا على اهلضبة واألعالم الفرنسية ترفرف عليها أمام املدينة
اليوتنان روبريتو هو الذي كان يدير احلديث ،بإعتباره الضابط األقدم ،وهذه املكانة هي
اليت جعلت الليتونان كارير أن يتبعه".
وحسب ،رمو شيخو عضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري سابقا ومن
سكان تل شعري" ففي عام  ،2116إختذت املقاومة من قرية تل شعري مركزا هلا ،وخططت
للهجوم على ثكنة بياندوور العسكرية ،ومن أجل ذلك إستطاع الكرد حتقيق أفضل تعاون
فيما بينهم من جهة ،والتفاهم مع بعض قبائل الطي (مجاعة الشيخ حممد عبدالرمحن)،
وادجوالة من جهة أخرى ،ومت تشكيل جمموعة مسلحة مؤلفة من فالحني أكراد هم عباس
مراد ،عبدو تيمار ،علي عبداجمليد ،حسو عبداهلل وشباب آخرون من ادجهة ادجنوبية ،وكان
يقود اهلجوم من جهة الشرق حاج حسو طيار ،وكان أول هجوم فالحي إستمر حتى مساء

اليوم التالي"( ، )1وسقط العديد من الفالحني قتلى يف اهلجوم ،لكن اجملموعة جنحت يف
السيطرة على الثكنة الفرنسية ،مكبدين الفرنسيني أشد اخلسائر يف األرواح واملعدات ،يف
حني الذ ماتبقى من ادجنود الفرنسيني بالفرار ،ودجأوا إىل مشعل باشا ادجربا وبعض قبائل
الطي التابعة للشيخ نايف عبدالرمحن (.)2

-1رمو شيخو الفرحة ،دراسات اشرتاكية ،جملة احلزب الشيوعي السوري ،العدد، /50/
 ،2111ص. 107
 - 2خالد عيسى ،دراسة تارخيية ،املرجع السابق.
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نتائج أحداث بياندور:
تركت أحداث بياندور نتائج عدة نذكر من أهمها:
 حاولت السلطات الرتكية إستغالل معركة بياندور لصاحلها ،وبالتالي حتولت إىل جزء
من الصراع الرتكي – الفرنسي ،السيما بعد توقف أعمال دجنة ترسيم احلدود خالفا
على نقطة نصيبني.
 إزدياد اهلجمات العسكرية ضد الوجود الفرنسي ،فخالل عامي  2111و2111
تعرضت القوات الفرنسية إىل  112عملية كان بينها  111عملية خالل عامي
 2111و2111
 باتت نصيبني تشكل مموال للعمليات ضد الفرنسيني على احلدود الشمالية الشرقية يف
أعالي وادي جقجق.
 حاول قائد ادجيش الفرنسي يف سورية الشمالية ادجنرال غاستون بيوت تفادي الصدام
بني القوات الفرنسية والعشائر الكردية يف ادجزيرة ،وفتح حتقيقا يف مقتل قائمقام
بياندور ،ووجه ضباطه يف ادجزيرة إىل التعامل مع األمر بإعتباره عملية أشقياء وليس
بإعتباره عمال منظما ضد الفرنسيني .ثم فتح حتقيقا يف دور ممارسات الضباط
الفرنسيني يف إثارة العشائر الكردية ،وإجتمع إىل قادة العشائر الكردية ،ووعدهم
بتعينهم أعضاء يف اجمللس اإلداري ادجديد للقضاء واإلعرتاف بهم ممثلني للمجتمع
احمللي يف العالقات بني عشائرهم والقائمقام .وبذلك حتول رؤساء العشائر إىل مديرين
فعليني للنواحي.
 وعد الفرنسيون رؤساء العشائر الكردية ،بأن تتوىل السلطات الفرنسية املطالبة
حبقوقهم يف أراضيهم يف تركيا.
 وكذلك بفتح فرع للمصرف الزراعي ملدهم بالقروض.
 وبفتح خط حديدي بني الدرباسية ونصيبني.
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 والعناية الطبية يف املنطقة(.)1
 كما أمر ادجنرال بيوت البت يف جتاوزات الضباط الفرنسيني يف ادجزيرة حبق األهالي
وإعادة اإلعتبارلزعمائهم .وأعطى أمرا بإنشاء مصرف زراعي حملي للتسليف على
موسم احلصاد ،وبناء خط حديدي بني الدرباسية ونصيبني (.)2

معركة طري توثى:
توجه أنظار الفرنسيني حنو احلدود الشرقية للجزيرة ،حيث منطقة الدجلة – ثيش
خابور ،بغية السيطرة على تلك املنطقة وتنظيمها من الناحيتني اإلدارية والعسكرية،
وعندما قرر روطان التوجه إىل تلك املناطق ،أخذ معه بعض الفالحني الكرد مثل علي مستو
أوسي وحسن هزو من قرية حلوة ،وسيد طاهر من بياندوور ،فتصدت هلم قوات املقاومة
الكردية بقيادة آل حسو بركات ،وجرت معركة دامية بني الطرفني يف دمر قابى ،وإلتحق
باملقاومة الكردية أحد شيوخ مشر اخلرصة – مثقال العاصي ،لكن توقف هذا األخري عن
متابعة القتال ضد رطان وجنده ،بعد تدخل بعض الوجهاء املوالني للفرنسيني ،وبعد أن
حصل هذا الشيخ العربي ،على وعود معسولة من روطان ،إال أن عشرية جوالة العربية
إستمرت إىل جانب العشائر الكردية يف مقاومة الفرنسيني ،وأنتقلت املعارك إىل قرية
القطرانية ،ثم حسمت يف طري توثى ،وإستشهد عدد كبري من الفالحني ،ولكن يف النهاية
متكنت املقاومة من إحلاق شر هزمية بالفرنسيني وأنصارهم وذلك بعد مقتل  10جنديا
فرنسيا وثالثة ضباط وثالثة ضباط هم كل من :روبرتو،وكارييل ،وروطان قائد احلملة
العسكرية على ادجزيرة ،وكان ذلك يف خريف عام  ،2116وأصبحت تلك املنطقة بدون

سلطة إدارية حتى أواخر عام  ،)3( 2111ومل يتمكن الفرنسيون من السيطرة على ادجزيرة

 - 1إنظر :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .211 – 217
2
- Christian Velùd, op:cit, p. 173 – 174.
 - 3خالد عيسى ،دراسة تارخيية ،املرجع السابق.
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إال بعد أن حصلت على تأييد بعض العشائر الكردية القوية كعشريتي هظريكان بقيادة

حاجو آغا وعشرية مريسينان بقيادة عبدي خلو(.)1

وبالرغم من الدوراألساسي ألبناء الكرد يف معركيت بياندور و طري توبي ،همشت
احلكومات السورية هذا الدور ،وبهذا الصدد كتب جطرخوين معتمدا على الكتاب
الذهبـي للقائد الفرنسي هـوتزجنر  Hotzengerاملتعلق حبادثة بياندور ،حيث يقول":أن
التاريخ الرمسي السوري ال حيكي قصة املقاومة الكردية ضد الفرنسيني...ففي حادثة
بياندور فإن من أوقف الفرنسيني وأحلق اهلزمية بهم هم الكرد .أما قائمقام بياندور العربي
فقد قتل ألنه كان متعاونا مع الفرنسيني .إن الصفحات القليلة اليت كتبها القائد الفرنسي

1

 -عبدي آغا خلو :رئيس عشرية مرسينان ،عرف بعالقاته ادجيدة مع احلكومة الفرنسية املنتدبة على

سوريا ،لذا منحوه وسام دولة سوريا عام  2117ورتبة باشا عام  ،2112كما كان له عالقات ممتازة مع
الطوائف السريانية يف ادجزيرة إىل جانب بعض رؤساء القبائل العربية .ترأس مؤمتر توثز عام  2117يف
قريته توثز حبضور معظم الشخصيات الكردية يف ادجزيرة باإلضافة إىل بعض شيوخ القبائل العربية املعروفة
والعديد من الوجهاء وأقطاب الطوائف السريانية وذلك بطلب ومساعدة ومباركة احلكومة الفرنسية
املنت دبة على سوريا ،بغية اإلتفاق على إنشاء دولة كردية يف ادجزيرة السورية تضم الكرد واملسيحيني إىل
جانب إمارة عربية .وقف عبدي خلو وعشريته مع الفرنسيني يف أحداث عامودا وأنقاذ املسيحيني
ومحايتهم .قبل ادجالء ،وبعد جناح التيار الوطين ،مت وضع عبدي آغا خلو حتت اإلقامة ادجربية ،إذ كان عليه
مراجعة قائمقام القامشلي يوميا إلثبات وجوده ،وكان حيظر عليه اخلروج من القامشلي إال بتصريح
خاص ...وبقي هكذا إىل أن زاره رئيس ادجمهورية شكري قوتلي يف قريته توثز يف أيار عام 2117
مصطحبا معه وفد رفيع املستوى ،وألقى قوتلي كلمة يف ادجماهري احملتشدة على بيادر القرية ومن حتت
اخليمة املنصوبة خصيصا له قائال :عفا اهلل عما سلف .تويف عبدي آغا خلو عام  2176يف قريته توثز
ودفن فيها .ومن بعده ترأس إمور العشرية إبن شقيقه حسكو آغا خلو  2111 – 2120يف قرية طرسور:
مقابلة شخصية مع إمساعيل عبدي آغا خلو جنل عبدي آغا يوم  1021 /2 /10بداره يف قرية توثز وهو
من مواليد القرية نفسها عام ،2112أجراه كوني ره ش يف :صفحة من تاريخ ادجزيرة عبدي آغا خلو
ومؤمتر توثز عام  ،2117منشور بتاريخ  21شباط  1021يف موقع :والتى مه.
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تبني بوضوح حقيقة وهي أن الكرد هم الذين قاتلوا احملتلني يف بياندور وليس العرب كما

يزعمون"(.)1

ويعزى خالد عيسى يف تقدميه لكتاب روجيه ليسكو ،أسباب معركة طري توثى إىل
التعاون العسكري الفرنسي – الرتكي ضد الكرد ،حيث كتب ":يف نهاية أيار عام 2111
مسح الفرنسيون مرة أخرى بتسيري التعزيزات العسكرية الرتكية على سكة حديد بغداد.
عزز هذا التعاون اإلستعماري بني الفرنسيني واألتراك روح املقاومة عند السكان الكرد
على طريف احلدود ،وهكذا إستطاعت العشائر الكردية يف ادجزيرة القضاء على املؤسسات
اإلدارية الفرنسية يف منطقتهم ،بعد أن قتلوا قائد احلملة الفرنسية على ادجزيرة الضابط
الفرنسي روطان يف معركة (طري توثى) وبقيت املنطقة حتى عام  2117حتت السلطة
الفعلية للزعماء احملليني مثل حسو بركات وحاجو آغا وغريهم (.)2

ففي عام  2111أضطرت السلطات الفرنسية إىل إيفاد مندوب عن املفوض الفرنسي،
وهو الكونت مع حمافظ ادجزيرة نسيب األيوبي إىل منطقة عني ديوار من أجل تهدئة

األحوال واإلتصال بشيوخ القبائل (.)3
عشائر الكرد يف سوريا:

ففي مذكراته يكتب عصمت شريف وانلي":يف القرن الثامن عشر أرسلت الدامنارك
العامل والرحالة  Carsten Niebuhrك .نيبوهر من هولشتاين  Holsteinاليت كانت
تابعة ململكة الدامنارك آنذاك ،لزيارة الشرق والكتابة عن شعوبها وعشائرها وعاداتهم.
كان دامناركيا بادجنسية وأملانيا باللغة .وكعادة األملان يف ذكر األشياء بدقة ،رسم يف الكتاب
 -1نذير جبو ،سالطني هظريكان "صفحة من تاريخ الكورد" ،ادجزء األول ،ترمجة من الرتكية األستاذ
الدكتور خليل علي مراد ،مراجعة وتقديم األستاذ الدكتور عبد الفتاح البوتاني ،مركز األحباث العلمية
والدراسات الكوردية ،جامعة دهوك ،1021 ،ص ص .272 -266
2

 -روجييه لسكو ،ثورة جبل الكرد ضد اإلستعمار الفرنسي يف سورية ،ترمجة وتعليق :باسم كامل،

تقديم :خالد عيسى ،باريس ،2111 ،ص .21
 - 3صاحل هواش املسلط ،املرجع السابق ،ص .61
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الذي نشر عن رحالته ،باللغة األملانية يف الدامناركخرائط للمناطق اليت زارها ،بل خمططات
لبعض املدن (ومنها املوصل ودمشق بنفس املقياس للمقارنة) .ويف عام  2761مر يف
منطقة ادجزيرة اليت هي حاليا جزء من سوريا ورسم خارطة هلا كتب عليها (حسب األجبدية
األملانية) أمساء العشائر الكردية اليت كانت تعيش يف هذه املنطقة ،وقال أنها كانت مخسة
عشائر وهي من الشرق إىل الغرب :آشييت ،ملي ،ششاني ،كيكي ،دقوري (ذكر أمساءها
على اخلارطة ويف كتابه) .وذكر إسم عشرية عربية واحدة هي طي (وقال عنها أنها كبرية).
وما زال هذا العامل مشهورا يف الدامنارك وأملانيا والغرب ويوجد (معهد ك .نيبوهريف جامعة

كوبنهاطن)( .)1إن خارطة ك .نيبوهر هي ذات أهمية تارخيية إذ تشري بوضوح إل قدم
التواجد الكردي يف ادجزيرة ،وهي حبد ذاتها تكذيب إلدعاءات البعث السوري بأن كرد
ادجزيرة قد هاجروا إليها بعد فشل ثورة الشيخ سعيد .الحاجة للقول أن هذه العشائر
الكردية كانت تعيش يف املنطقة املذكورة قبل مرور نيبوهر بها بأزمان طويلة .وأقول رمبا
منذ ( )Altertumالقدم .كانت متضي فصل الشتاء يف ادجزيرة وفصل الصيف منذ أوائل
الربيع يف املنطقة ادجبلية مع مواشيها .وكانت باألصح نصف رحالة أنها كانت متارس أيضا
قليال من الزراعة ،وال سيما يف وديان كردستان .وكانت طي العربية رحالة مائة باملئة

وتعيش على تربية البعري (ادجمال)(.)2

يعرف الكردي نفسه بعشريته مفتخرا بها .ومن خالل اإلنتماء العشائري ميكن أخذ
تصور كامل عن الشخص .ومتثل العشرية مرحلة تطور تارخيي يف حياة الشعب الكردي
السياسية .جاءت يف دراسة حممد طلب هالل عن العشائر الكردية":إن العشائر الكردية يف
ادجزيرة على إختالف نزعاتها وميوهلا وما بينها من عداوات وثارات أصبح جيمعها ناظم
واحد هو "العنصر الكردي" وأمل واحد يعطيها قوة الدفع هو احللم املأمول بالوطن
القومي ،والذي اصبحت فكرته اليوم واضحة أميا وضوح يف ذهن كل كردي بفضل نسبة
1

 -من مذكرات عصمت شريف وانلي ،منشورات مؤسسة ذين إلحياء الرتاث الوثائقي والصحفي

الكردي ،السليمانية ،1021،ص .16 - 11
 - 2املصدر نفسه ،ص .17 – 16
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الوعي والعلم والثقافة اليت أعطيناها ألبنائهم سالحا قويا عقائديا يف أيديهم إذ كانت
الفكرة خطأ يف بتعربهم بالعلم ،فما أن تعلموا حتى أعطوا عكس النتائج املأمول أن

يعطوها.)1("...

عشائر الكرد يف ادجزيرة:
دقوري Deqorî
وهي عشرية كبرية يف ناحية عامودا ،هلا عشرات القرى ،كان يرأسها سعيد آغا بن
حممد آغا ( )2176 – 2117وقد مثل ادجزيرة لعدة دورات نيابية ،والدقورية عشرية
متحضرة ومستقرة ،وذلك من خالل شكل منازهلم الريفية ،اليت ختتلف عن القسم الشرقي
يف ادجزيرة ،حيث كان املنزل يتألف هنا من أربعة أقسام متكاملة ،هي قسم للسكن
واملعيشة ،وقسم للنساء والفرش واملونة ،وقسم آخر للمواشي ،وقسم لتخزين العلف،
بينما كان املنزل يف الريف الشرقي عبارة عن كوخ مؤلف من قسمني للبشر واملاشية،

ويفصل بينهما جدار قليل اإلرتفاع ،غالبا مايكون معلقا( .)2ومن زعماء العشرية أيضا
نذكر كل من هادي آغا حممد آغا ،وبدرخان آغا حممد آغا ،وصاحل آغا شكري آغا.
وتناول حممد طلب هالل العشرية يف دراسته":إن هذه العشرية الكردية الكبرية املتمركزة
يف غرب مدينة القامشلي وحمتلة أكرب قطعة من األرض يف عامودا اليت أصبح يعرب عنها
(مبوسكو الثانية) نظرا لقوة تلك العشرية وسطوتها ونفوذها حيث يقدر عدد عائالتها
حبوالي أربعة آالف عائلة ،تعمل بالزراعة حيث حيتلون أخصب منطقة يف ادجزيرة متتد على
مساحة كبرية من القرى تقدر حبوالي ( )210قرية واملهم يف أمر هذه العشرية أن رؤساءها
1

 -املالزم األو ل حممد طلب هالل رئيس الشعبة السياسية باحلسكة  ،دراسة عن حمافظة ادجزيرة من

النواحي السياسية – االجتماعية – القومية ،رابطة كاوا للثقافة الكردية ،أربيل ،1002 ،ص .11
2

 -آزاد أمحد علي ،أمناط العمارة الوطنية يف ادجزيرة الفراتية ،وزارة الثقافة ،دمشق ،1020 ،ص ص

.110 – 121
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هلم مكانة بني األكراد يف سوريا وتركيا أيضا حيث أن قسما كبريا من العشرية نفسها من
املنطقة الرتكية خلف احلدود ،فهم يف تواصل مستمر وعمل دائم وإلتحام ال مثيل له من
خلف احلدود ،فهم بهذه احلالة ال يعرفون احلدود حبكم عالقاتهم الدائمة واملستمرة حبركة
داخل احلدود وخارجها .وتقسم هذه العشرية إىل عدة عائالت أهمها الطابارا وتسكن
حوالي ثالثني قرية تابعة لعامودا ،كما يوجد ما مياثلها من القرى يف األراضي الرتكية
املقابلة .والطاباطا وتقطن هذه العائلة يف حوالي ( )10قرية تابعة إىل عامودا ومثلها يف
تركيا خلف احلدود(.)1

مالن Milan
كان حممود إبراهيم باشا امللي ( ،)2116 – 2112رئيسا للعشائر امللية توىل رئاستها
بعد وفاة والده إبراهيم باشا املللي ،ويعد أحد الزعامات القوية ،فقد كانت حتت سيطرته
أكرب كتلة بشرية عشائرية مسلحة يف ادجزيرة ،إذ قدر مجيل كنه الذي زار منطقة آل
إبراهيم باشا يف ادجزيرة قوته ادجاهزة بــ  10ألف مسلح يف سورية بني مشاة وخيالة

متمركزين يف منطقة سرى كانيه (رأس العني) قرب احلدود السورية – الرتكية ادجديدة(.)2

وتعد مالن من أكرب العشائر الكردية وأغربها تكوينا وتأليفا ،كانوا يف عهد العثمانيني
يرتادون البقاع ادجبيلية بشمال كردستان بني سيوريك وبريجيك وآمد وويران شهر
وأورفه ،ويقطنون يف سفوح جبل قرج داغ من كانون الثاني إىل نيسان ،فإذا حل شهر
نيسان هبطوا السهل احمليط مبدينة سرى كانيه (رأس العني) وإمتدوا حتى جبل عبد العزيز،
وإذا حل شهر حزيران عادوا حنو الشمال يف إجتاه آمد ،ويف اخلريف يذهبون رويدا حنو
مشاتيهم يف قرج داغ وهكذا .ويقدر عددهم حبوالي  1000بيت ،ومن عناصر ومذاهب
خمتلفة ،حتى قيل عنها من قبيل املبالغة "هزار ملت" ،أي ألف ملة .ومعظم أبناء العشرية من
 - 1حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص .11
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 -مجيل كنه البحري ،نبذة عن املظامل اإلفرنسية بادجزيرة والفرات واملدنية األفرنسية بسجن املنفرد

العسكري بقاطمة وخان إستانبول ،حلب ،2166 ،ص .11
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الكرد املسلمون وبعض اليزيديني .أهم فرقها الباشوات (أوالد إبراهيم باشا) وهم الرؤساء،
حمليان ،كوم نقشان ،تركمان ،حيدران ،هيزول ،صوركان ،متينان ،جوفان ،شيخان،
دودكان ،مندان ،ناصريان ،كوران ،خضركان ،سيدان ،دومليان ،حسنان ،جربان ،زركي،
ومجال الدين .وأهم الفرق اليزيدية :شرقيان ،خالدان ،دنادا ،مروان ،وقوبان .وأهم الفرق
العربية :العدوان ،الفراجة ،ادجبور ،البقارة ،احلديديني ،بين اخلطيب ،شرابني الكواويس

وغريهم.و من هؤالء امللية أناس قاطنون يف الرقة ومحاة ودمشق( .)1أنتخب خليل بك
إبراهيم باشا ( )2161 – 2111نائبا عن ادجزيرة لعدة دورات برملانية عن قبيلة مالن.
عشرية مالن خضر :تقطن غرب وجنوب غرب مدينة عامودا ،وهي عشرية كردية
نصف حضر ،عددهم حنو  600بيت ،برئاسة عيسى آغا عبد الكريم ()2111 – 2110
يف قرية طندور القريبة من عامودا ،وعلي آغا عيسى آغا عبد الكريم ()1001 – 2111
تسلم رئاسة عشرية مالن خلفا لوالده ،ونواف آغا حسن (ابو بشيت) ،أحد أقطاب عشرية
مالن خضران ،استشهد يف قرية سيمتك ناحية عامودا ،ومسو حسنكي أحد وجهاء عشرية

مالن خضران وخمتار قرية بالقية( .)2وسليمان آغا حاج سعدون ( )1001 – 2110زعيم
عشرية بادينان من قبيلة مالن يف قرية سنجق سعدون ناحية عامودا(.)3

تناول حممد طلب هالل »عشرية امللية« يف كتابه السئ الصيت حيث يقول":إن عشرية
امللية واليت يقال عنها بأنها من اصل عربي حيث يلقي القول على عواهنه دون التحقق
التارخيي والعلمي .تتألف هذه العشرية من عشرة بطون من الكرد أهمها :خضركان،
وكومنشان ،وناجريان ،ودودكان ،وشيخان ،وديدان ،وماندان ،وزيالن..إخل ،تقطن
أكثرية هذه العشرية يف منطقة رأس العني ،وهلا مواقف يف تارخيها يف املنطقة ومواقع مع
القبائل العربية ،حيث كانت احلروب بينهم سجاال منذ القديم كقبيلة مشرالعربية وعنزة
وغريها من القبائل العربية .تتزيا هذه القبيلة اليوم بالزي العربي ،وقد يرجع ذلك لقدم
 - 1أمحد وصفي زكريا ،ج ،1املرجع السابق ،ص .661
 - 2كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .112
 - 3املرجع نفسه ،ص .111
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سكناهم يف املنطقة ،حيث أخذوا من العرب زيهم وأعطوهم بدال عنه لسانهم ،يف املنطقة
اليت يعيشون فيها .كما يقال بأن إصوهلم ترجع إىل إبراهيم باشا امللي الرتكي املعروف،
وهم اآلن يتمتعون مبكانة بني العرب والكرد ،فهم على عالقات حسنة مع كورد الدرباسية
وكذلك على عالقات حسنة مع بعض العشائر العربية ،فوضعهم يكاد يكون بني بني نظرا
إلختالط دمهم بالعرب مصاهرة وغريها فقد أخذت منهم أشهر القبائل العربية (املهيد)
وأعطتهم أيضا .وقد جنح منهم نواب يف اجملالس النيابية السابقة وال يزالون إىل اآلن
يتمتعون مبكانة مرموقة يف ادجزيرة يعملون يف الزراعة يف منطقة رأس العني .إال أن أصفر
وجنارأخذ أكثر أراضيهم وإستصلح القسم األكرب منها ومع ذلك فقد بقي لديهم مساحات
واسعة يعملون بها بالطرق الفنية احلديثة .تبلغ عشريتهم حوالي ( )2100عائلة كلها تقطن
يف منطقة رأس العني ،يقال بأن هذه العشرية قد إستعربت حيث أصبحوا ال يتكلمون يف
بيوتهم إال العربية وكذلك أبنا قد نسوا الكردية .ويقال ايضا بأن  %10من أبناء هذه
العشرية ال تزال يف تركيا تعيش بني أقضية ديريك وويران شهر وسويرك حيث يبلغ
عددهم هناك حوالي ( )20آالف عائلة قد إنقطعت الصلة فيما بينهم على ما يقال،
وبتقديري بأن هذه العشرية أقل محاسا من غريها إىل الوطن الكردي ولكن احلنني ووجود
أكرب قسم منهم يف تركيا ال بد وأن يؤثر يف ذلك ،فوضعهم بني بني وعلى العموم فقد

يكونوا أبعد نظرا من غريهم بتحقيق ذلك احللم مما يدعوهم للركون"(.)1
كيكان Kîkan

وهي قبيلة ذات شأن ترتبع على أراض خصبة وواسعة يف منطقة مدينة الدرباسية على
بعد  11 – 1كم عنها ،القسم األكرب منها داخل احلدود الرتكية ،كان عندهم قطعان
كبرية من الغنم والبقر ،عددهم حوالي  2000بيت ،برئاسة عيسى آغا القطنة رستام يف
قرية تل طديش (الدرباسية) ،وتاله يف رئاسة القبيلة كرمو آغا القطنة رستام (– 2111
 )2176يف قرية شعمصور ،ومن زعماء كيكان أيضا محيد آغا متو يف قرية تل طديش،
 - 1حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص .12 – 10
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وحممد علي آغا متو يف قرية جنازية ،ودرويش حاج موسى( )2111 – 2161رئيس فرقة
أزيزان من قبيلة كيكان يف قرية قرمانى ،وفرحان آغا العيسو أحد زعماء فرقة أزيزان يف
قرية غنامية ،وصاحل عثمان آل كيه/مال ( )2166- 2116رئيس فرقة كوساكان من
قبيلة كيكان يف قرية تل إيلون القريبة من بلدة الدرباسية ،وعيسى خلو رئيس فرقة
إمساعيالن من قبيلة كيكان يف قرية بابا حممود ،وآل ولو رئيس فرقة هيزكان من قبيلة
كيكان يف قرية بر كفري ،وحاج حسني برو رئيس فرقة سروخانان من قبيلة كيكان يف
قرية طركوند ،وحممود حاج سليمان رئيس فرقة رماكان من قبيلة كيكان يف قرية تل كمرب،
وحاج منصور رئيس فرقة أومران من قبيلة كيكان يف قرية جتال كيكان ،وعيسى آغا
امللقب بالكطنية وفرحان آغا العيس وغريهم املقيمون يف قرية تل أيلون .وأهم فرقهم

داخل سورية (عزيزان) و (كمكان)( .)1وطاهر بك حممد بك ( )2111 – 2111رئيس
عشرية عربانيان يف قرية جوخا ،تاله إبنه بشار طاهر بك يف رئاسة العشرية ،ويوسف عيسى
رئيس قبيلة خلجان يف سوريا قرية دكوكي.
وحول هذه العشرية يقول حممد طلب هالل":يقدر عدد عائالت هذه العشرية حبوالي
ثالثة آالف عائلة تتمركز كلها يف منطقة الدرباسية وبلدتها مبا يقارب ( )210قرية حيث
هاجرت هذه القبيلة من تركيا إىل سوريا...وأن أفخاذ هذه القبيلة هم فخذ صاروخان،
وكوسكان ،واوماران ،وهيسكان ،وامساعيالن .أجل أن هذه القبيلة كغريها من القبائل
الكردية فهي وإن أظهرت الود للعرب تبقى دائما مرتبطة إرتباطا حياتيا مع بقية القبائل
الكردية إال أنها يف النشاط أقل من سابقاتها لسبب رمبا يكون صحيحا هو عدم إنتشار
العلم وعدم وجود الشباب املتعلم بينهم لذلك جندهم ملحقني بالقبائل اليت يقودها الشباب

الثارتي الشيوعي"(.)2

1

 -أمحد وصفي زكريا ،املرجع السابق ،ص 661؛ كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص

.121 – 121
 - 2حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص .10 – 11
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طاباران (:)Gabaran
ﻋﺸيرﺓ الطابارا ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ أكرب ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟتي ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻨين يف ادجزيرة و جبل سنجار و ايران ﻋﺪﺩ ﻗﺮﺍﻫﺎ ﺣﻮﺍلي ٠٤ﻗﺮﻳﺔ متتد ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻣﻦ
ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﻣﻮﺩﺍ ﻭﺣتى مشال ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍحلسكه ﺑﻄﻮﻝ ﺣﻮﺍلي  ٠٤ﻛﻢ ﻭﻋﺮﺽ 91
–  11كم ،و ما بني ماردين وديار بكر يف مشالي كردستان و كذلك حوالي  91قرية
يف جبل سنجار يف جنوب كردستان وهلم عدة قرى يف شرق كردستان.سكنت عشرية
الطابارا حتى نهاية القرن الثامن عشر يف قرية شوتي (بني آمد و ماردين) قبل ان تبدا
رحلتهم(.)1

يف أواخر القرن التاسع عشر إستقرت العائلة يف قرية عمبارا ،وهنا تويف رئيسهم اوسي
وتوىل الزعامة إبنه عبداهلل الذي هاجر مع كامل أهلهم إىل قرية تل حبش الواقعة جنوب
مدينة عامودا والعائدة خلليل آغا زعيم عشرية دقوري .بعد عدة سنوات تويف عبداهلل
ليخلفه إبنه إبراهيم ثم هسو ،ومن هسو تبقى كنية كل الزعامات الالحقة لطابارا حتى
اليوم .تويف هسو يف بداية القرن العشرين يف قرية تل حبش ليخلفه إبنه محي ،الذي مجع
عائالت الطابارا حتت راية واحدة وأصبح له رجاله ومكانته ،ولكن كل ذلك حدث حتت
كنف رئيس عشرية الدقورية حسني بن خليل آغا ،وهلذا السبب فإن الكثريين يظنون أن

عشرية طابارا أصلهم دقورية(.)2

وهكذا فإن العشرية تقطن يف جنوب عامودا وجنوبها الغربي ويف مناطق احلسكة وكان
رئيس العشرية حاج شيخموس آغا هسو( )9191 – 9811يقيم يف قرية تل حبشة .ومن
وجهاء العشرية نذكر أيضا كل من حاج أمحد هسو وجميد محى هسو املقيمان يف قرية قره
تبه وفرحان حسني هسو ( )1111 – 9111يف قرية كردو .ومن أهم قراها قره تبه
وماريت وسلندر ،تعمل العشرية بالزراعة وبرتبية األغنام.
 - 1للمزيد عن تاريخ العشرية راجع موقع Peywendiya Gabara
 - 2املصدر نفسه.
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برازي (الربازية )Berazî
وتتكون من جمموعة عشائر متحالفة أهمها :عالدينان ،بيجان (أو بيزان) ،شدادان،
زروان ،دنان ،قره كيجان ،أوكيان ،معافان ،وديدان .ويقدر عددهم بـ  1000بيت،
يقيمون على اإلمجال يف قضاء كوبانى ،وكان رئيس العشرية مصطفى بك شاهني نائبا يف
جملس النواب السوري عن قضاء كوبانى ..ومن أهم العشائر الربازية نذكر:
 -2عشرية خلجان :يدعي رؤساؤهم إىل بيت النبـي (ص) ،ويتمركزون يف أحناء قرية
خراب نياز وباديتها ،بني الفرات والبليخ ،ويقدر عددهم بـ  110بيتا ،وكان
رئيسهم الشيخ نوح .
 -1عالء الدين (عالدينان) :كان يرأسها مصطفى بك ،ويتوزعون يف  16قرية ،تعمل يف
الزراعة ورعي املاشية ،مقر رؤسائها أبناء شاهني قرية مكتلة.
 -1زروان :وعددهم حوالي  100بيت ،كان رئيسها أمحد مالك ،ومنهم برازية محاه.
 -1بيجان :كان رئيسها داخل سورية أمحد حممود وحمجان علي ،موزعة على عشرين
ضيعة ،يف مشال غربي كوبانى ،حنو ثالثة أرباع العشرية داخل احلدود الرتكية ،برئاسة
مصطفى بك بن غالب بك.
 -1شدادان :كان شيخها فياض خليل آغا ،وهلذه الفرقة فخذ بإسم أوخ ،وهلذا كان اسم
الفرقة شداد واوخ ،كانت نفوسها حنو  1000نسمة يف كوباني ومثلها يف طرى سثي
(تل أبيض) ،هلم عشر قرى.
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 -6شيخان :يقطنون يف  67قرية يف منطقة خمفر ادجلبية وخرابنبيار .رئيسهم الشيخ نوح
بن الشيخ بوزان يف قرية ترمك ،وفرقهم سيف الدين والشيخ جعفر والشيخ

شوكة(.)1

وتتواجد أبناء عشرية برازي يف مدينة تربة سثية وقامشلو ومركزهم يف ادجزيرة قرية
تل خاتون ،كما يتواجدون يف كوبانى والرقة والعاصمة دمشق يف محاه ومحص ومركزهم
مدينة صوران القريبة من مدينة محاة ولعبت دورا هاما يف احلياة السياسية يف سورية ،فقد
برز من بينهم العديد من الشخصيات السياسية من أمثال حمسن برازي وهو رئيس وزراء
سابق وحسنى الزعيم رئيس مجهورية سابق وغريهم
كيتكان:
كان رئيسها بصراوي آغا ،وقبله كان خمتار األسود ،لذا لقبت بالسودة ،ومن فرقها
كريشان وطبانلي .ويبلغ عددهم حنو  2100بيت ،تقطن يف املناطق القريبة من كوبانى،
ويف ناحية صرين الواقعة على بعد  11كم جنوبي كوباني وإيليجق ،وهلم حنو  10قرية مثل
مزرعة بابا روس وخربة باركري .وكذلك يف قرييت حمسنة وعسلية يف قضاء منبج ،ويف
قضاء الباب يف صابويران ،ويف قضاء أعزاز يف قرية قعر القابني( .)2وحسب حممد طلب

هالل كانت كيتكان موالية للفرنسيني( .)3يرأس القبيلة حاليا الشيخ جنيب بصراوي.
أكراد عثمانو:

يسكنون يف قضاء مصياف التابع حملافظة الالذقية يف قرى :عقرب ،حنجور ،أصيلة
ويشتون يف قرى تل سلحب والعشارنة ،كان عدد بيوتهم مثانني بيتا ،ورئيسهم حممود حممد
 - 1للمزيد إنظر:أمحد وصفي زكريا ،ج ،1املرجع السابق ،ص ص .171 – 170
 - 2املرجع نفسه ،ص .171
 - 3حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص .11
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سعيد .وكانوا قد نزحوا إىل مصياف من مشالي ادجزيرة قبل أكثر من قرنني أو ثالثة جبكم
الفنت اليت كانت حينئذ(.)1

دنادية:
جاؤوا إىل جنوب مدينة حلب يف منتصف القرن التاسع عشر من نواح أورفة وسروج،
ويقطنون قرى تل عرن وتل حاصل وكافر الصغرية يف قضاء الباب ،وأفخاذهم قره كج

وكيتكان وشيخان وبش آليت(.)2
أكراد إبراهيم:

وتعود أصوهلم إىل الكرد اليزيديني ،أجلوا عن بالدهم يف نواح سروج منذ أكثر من قرن
ونصف ،ويقطنون يف قرية أكراد إبراهيم التابعة حلماه غربي العاصي ،لكنهم أسلموا

وإستعربوا(.)3

مرسينان Mêrsînî
وهي عشرية كبرية هلا ثقلها ذات ثروة وزراعة مهمة ،حيث متتلك أراضي زراعية خصبة
()4

وثروة حيوانية ،عددهم حوالي ()1000

بيت ،تقطن العشرية يف سهل إسرتاتيجي يف

غرب وجنوب غربي قامشلو وشرق وجنوب شرقي عامودا .رأس عبدي آغا خلو املولود
عام  2111عشرية مريسينان املؤلفة من عدة أفخاذ (آل رمان ،وآل مسور (ديوانان) وآل
باشوك ،باإلضافة إىل الفرع األساسي للعشرية آل بروكي .عرف عبدي آغا بعالقاته ادجيدة
 - 1امحد وصفي زكريا ،املرجع السابق ،ص .671 – 671
 - 2املرجع نفسه ،ص .671 – 671
 - 3املرجع نفسه ،ص .671
 - 4املرجع نفسه ،ص .661 – 662
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مع احلكومة ال فرنسية املنتدبة على سوريا ،وكانوا قد منحوه وسام دولة سوريا مع غريه من
رؤوساء القبائل العربية يف ادجزيرة عام  2117ورتبة باشا عام  .2112كما إتسم بعالقات
متميزة مع الطوائف السريانية يف ادجزيرة إىل جانب بعض رؤوساء القبائل العربية .كان
للسيد عبدي آغا خلو هيئة إستشارية مؤلفة من مال علي مال خليل املعروف بـ (مال علي
توثز –  ) Mele Aliyê Topizومال شحمو (املعروف بشعمو) اللذان كانا يتقنان
اللغة الفرنسية والعربية بطالقة ،ويف كثري من األحيان كان يتشاور بأصدقائه املسيحيني مثل
عزيز حانا وإلياس مرشو وإبراهيم إيلو (صباغ) وإسحاق جنار وشاهني (كان ضريرا)،
واملطران يوحنا حبى مطران مجيع الطوائف يف ادجزيرة آنذاك .قبل ادجالء ،وبعد جناح التيار
الوطين مت وضع عبدي آغا خلو حتت اإلقامة ادجربية ،إذ كان عليه إن يراجع قائم مقام
القامشلي يوميا إلثبات وجوده وكان حيظر عليه اخلروج من القامشلي إال بتصريح
خاص إىل أن زاره رئيس ادجمهورية شكري قوتلي يف قريته (توثز) ،وذلك يف شهر أيار
من عام  ،2117مصطحباً معه وفد رفيع املستوى ،ضم عدداً من الوزراء وكبار مسؤولي
الدولة ،وألقى الرئيس كلمة يف ادجماهري احملتشدة على بيادر (قرية توثز) ومن حتت اخليمة
املنصوبة خصيصاً له قائالً":عفي اهلل عما سلف ،دولة سوريا للجميع ،لنطوي صفحة
املاضي ،كلنا أخوة ،ولنعمل ألجل الوحدة الوطنية يف سوريا والحقاً كان مصري زعماء
الكرد املوالني واملعارضني للفرنسيني اإلنتقام املمنهج ودون إستثناء ،وبشكل خاص بعد
الوحدة السورية املصرية عام  ،2111وما بعدها كان اإلنتقام اشد ،خاصة يف الستينيات

والسبعينيات إذ طبق حبقهم مجيع املشاريع الشوفينية ( .)1تويف عبدي آغا خلو يف عام
 2176يف قريته توثز وخلفه يف رئاسة العشرية إبن شقيقه حسني آغا املعروف بـ حسكو
آغا ( )2111 – 2120( )Hiskê Birê Xeloتويف يف قريته طرسور ودفن فيها.
ومن وجهاء العشرية نذكر:شيخموس حاج يونس دللي ( )2111 – 2120املعروف
بإسم (شيخ موسا) يف قرية حاج ناصر ،وحاج شيخموس مجعة يف قرية رنكو ،وخلف
 - 1كونى ره ش ،صفحة من تاريخ ادجزيرة عبدي خلو آغا ومؤمتر توبز عام  ،2117موقعWelatê :
 21 ،Meشباط .1021
101

سليمان ( )2167 – 2101يف قرية قوشاني ،وحاج كنعان وليكا يف قرية تل عربيد،
وشيخي حليمي يف قرية ضودارا ،وحجي شيخي موسي ( )2161 – 2110يف قرية غلي،
وحسن (حسنكي) آغا خلو ( )1001 – 2120يف قرية شدي ،وشيخموس آغا خلو
( )1002 – 2120يف قرية علي فرو ،وإمساعيل آغا خلو(مساعيلكو) يف قرية نيف وفرزند
آغا خلو يف قرية كظرى سثي فرزند ،وسيد سليمان حصاف ( ،)2111 - 2112وحاج
أسعد ،وعزيزي خاني وسليمان حرسان يف قرية طرسور ،وحاج يوسف كنو (– 2117
 )1001يف قرية نيف .ومن قرى عشرية مريسينان:
حازدى  ،Hazdêحازدى فوقاني  ،hazda jorîسوركا  ، Sorkaغزاليكى
 ،Xezalîkêرنطو  ،Rengoباب خريى  ،Bab xêrêاولضيا ، Olçya
توثز ،Topizعلي فرو  ،Alî feroنيف  ،Nêfطرسور  ،Girsorشدي ،Şidî
كظرى سثي فرزن  ،Kevrê spî yê ferzenقوشانى  ،Qoşanêبريا بازن Bîra
 ،bazinكرنطو  ،Kerengoكيستك  ،Kêstekطرديوان  ،Girdêwanمسى
سانا  ،Misêsanaتل عربيت  ،Til arbîtحوفا  ،Hofaهرمى عربا Hermê
 ،Erebaضودارا  ،Çewdaraحاجي ناصر ،كوتيا ،قوجي ،دم دم ،جرنك ،غلي،
خربة عاليا ،طركود ،خربى طولي ،ضيلكي ،بللي ،بواريد ،داودية ،تل خنزير ،طر حصار.
وهذه هي عائالت عشرية مريسينيان والقرى اليت يسكنون بها:
ﺃ-

عائلة خلو ويسكنون يف قرى :توثز ،علي فرو ،شدي ،طرسور ،نيف.

ﺏ-

عائلة موسو واليت تضم ( آل حسي ،آل قادي ،آل عبدي ،آل شيخي ،آل علي ،آل
إبراهيم) ويسكنون يف قرى خربة عالية ،طركود ،غال حسي ،غال حليم إبراهيم ،خربة
او زورآفا.

ﺕ-

عائلة دلي ويسكنون يف قرى :حاصدة فوقاني ،كوتيا ،حاج ناصر ،قوجى ،علي
فرو ،توثز.
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ث-

عائلة مجعة :ويسكنون يف قرى :حاصدة حتتاني ،اولضيا،كرنطو ،سوركا،غزاليك،رنطو،
كيستك ،بريا بازن ،موسيسانا.

ج-
ح-
خ-
ﺩ-
ذ-
ﺭ-
ز-
س-
ش-

عائلة مسور ويسكنون يف قرى:حوفا  ،ضودارا.
عائلة قادو ويسكنون يف قرية هرم عرب.
عائلة وليكا ويسكنون يف قرى  :تل عربيد  ،خربي كورما.
عائلة خمصو ويسكنون يف قرى  :هرم عرب ،الداودية  ،طركود.
عائلة حاج جميد حسكو ويسكنون يف قرية خربة طوىل .
عائلة حجيكي ويسكنون يف قرية طرديوان.
عائلة موسي ويسكنون يف قرية غلي .
عائلة كين ( حاج خلو) ويسكنون يف قرية دمدم.
عائلة سليمان اوصمان ويسكنون يف قرية قوشانى (قوضانى) Qoşanê

ص -عائلة ناصو ويسكنون يف قرية قوضانى
ﺽ-

عائلة حاج محو ويسكنون يف قرية قوجاني

ط-

عائلة بطالو ويسكنون قرية موسيسانا

ظ-

عائلة شيخ علو ويسكنون يف قرية ضيلكى

ع-

عائلة فاتو ويسكنون يف قرية بلى ( خربة نازو) )Belê (Xirbê Nazo

غ-

عائلة مشدين ويسكنون يف قرية تل خنزير
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ف-

عائلة علي يونس ويسكنون يف قرى :باب خري  ،طرحصار

ق-

عائلة غوج ويسكنون يف قرى  :عمبارة ،عاطوىل.

ك-

عائلة تيلو ويسكنون يف قرية نيف.

ﻝ-

عائلة كنو ويسكنون يف قرية نيف .

م-
ن-

عائلة حسني صاحل ويسكنون يف قرية نيف.
عائلة حصاف ويسكنون يف قرية طرسور املرسينية ،ومنها إنتقل بعض األسر من
العائلة للسكن يف قرى خارج حدود العشرية ومنها قرية سريمكا ،ونافكري ،وهاللية
ومشريفة.

ه-

عائلة زيركى ويسكنون يف قرية كيستك .

ﻭ-

عائلة حيدر ويسكنون يف قرية نيف.

ي-

عائلة برو ردا ويسكنون يف قرى  :غزاليك  ،نورك .

ﺃﺃ-

عائلة معمو ويسكنون يف قرية هرم عرب.

كتب املالزم األول حممد طلب هالل (رئيس الشعبة السياسية باحلسكة) يف تقريره إىل
القي ادة السورية العليا يف دمشق آنذاك ،والذي محل فيما بعد إسم "دراسة عن حمافظة
ادجزيرة" عن عشرية املرسينية قائال":يقال بأن أصل هذه العشرية عربي إال أن الوقائع
والشواهد املماثلة ال تشري إىل ذلك إطالقا فهم كورد كغريهم وفدوا من تركيا وأقاموا يف
منطقة القامشلي ،حيث تشهد عاداتهم وتقاليدهم وحتى لباسهم بأنهم أكراد وال حاجة بنا
دجلب املقاييس من القرينة الرئيسية إىل غريها متفحصني وما أكثر األكراد الذين يدعون
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بأنهم من أصل عربي وقد يكون ذلك خطة من اخلطط أو جزا من اخلطة العامة املرسومة
بإشراف اإلستعمار.
يقدر عدد العائالت املنسوبة هلذه العشرية بأكثر من ألف عائلة يعملون يف فالحة األرض
وتربية املواشي ،وعالقة هذه العشرية مع العشائر الكردية جيدة وخصوصا مع عشرية
اهلفريكان وزعمائها أسرة آل حاجو ،ماضي هذه العشرية سئ جدا وأكثره يقوم على
الشقاوة وقطع الطرق يف تركيا وسوريا ،وال نزال نعاني مثل ذلك حتى اليوم ،وخصوصا
وأن هلم أقارب يف تركيا جماورين هلم ،حيث احلدود برأيهم بني القطر السوري وتركيا أن
هي إال حدود موهومة بالنسبة للوطن الكردي املزعوم وطنهم احلبيب .فهم يعيشون عمليا
وكأنهم يف كردستان احلبيبة ومل ينقصهم سوى شئ بسيط وبسيط جدا هو اإلعالن
السياسي عن ذلك الوطن وتشكيل حكومته ،والعرب وحدهم املعاندون ،وهم ال يستطيعوا

أن يتصوروا كيف يكون األمر كذلك .يا الستعمار كيف خيطط وكيف يبين؟"(.)1

وشهدت بعض القرى املرسينية نهضة علمية مبكرة من خالل فتح املدارس اإلبتدائة ،ففي
قرية طرسور أفتتحت مدرسة يف العام الدراسي  ،2111/2111وأول معلم جاء إىل القرية
كان من كفر ختاريم شرق دمشق وكان إمسه رضبان( ،)2وكان تالميد القرى اجملاورة يأتون

إليها مثل قرى نيف – كوتيا  -شدي – خربى كوتي – كظري سثي فرزند وغريها .ويف
عام  2111أفتتحت مدرسة يف قرية طرديوان.
دورة عشرية مريسينان يف نشر الفكر القومي:
منذ بدايات تبلور الفكر القومي ،اصبحت "منطقة مريسينان حاضنة للفكر القومي ،فقد
كان عبدي باشا عضوا يف خويبون ،وحسكو آغا من أنصار خويبون يدفعون إشرتاكاتهم.
ويف عام  2116 – 2111كان الشباب يف قرية طرسور يرددون أشعار جطرخوين،
وأخذ جمو حرسان يدرس اللغة الكردية ،بعدها كان جيمع حوله يف بيوتات القرية وخاصة
 - 1املالزم األول حممد طلب هالل رئيس الشعبة السياسية باحلسكة  ،املصدر السابق ،ص .12
 - 2مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1001/1/10
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يف بيت حاج أسعد وبيت سيد سليمان حصاف ويقرأ عليهم أشعار جطرخوين ويعلمهم
اللغة الكردية ،وبالفعل فقد تعلم اللغة الكردية كل من حممودي حسكو ،ومحي أمحدي
طوىل  ،وخليل سيد يعقوب حصاف ،ومال علي .وكان عبد الباقي عجمو حيفظ تلك
األشعار ويلقيها على احلضور بصوته ادجهوري"( .)1لقد خرجت األفكار القومية من منطقة

املرسينية ،ويتحدث هالل بوتاني قائال ":ففي عام  2116إتصل بنا حممود شوذي من مجعية
الشباب الكرد ،ووضعنا بالصورة عن الوضع السياسي الكردي .ويف عام  2111إتصل
بنا حممد فخري ،ومن ثم تعرفنا على خالد مشايخ .وكان من بني الذين لعبوا دورا يف نشر
الوعي القومي يف قرية طرسور نذكر كل من :جمو حرسان ،وسليمان حاج حرسان ،وأوسي
حرسان ،وحاج أسعد ،وسيد سليمان حصاف ،وخلف بوتي وغريهم .ويقول هالل":يف
عام  2111إنتسبت للثارتي ،ويف ربيع عام  2160تأسست أول هيئة حزبية يف ادجزيرة
يف وادي علي فرو ،وكانت عبارة عن أول هيئة حملية للحزب ضمت كل من هالل خلف
من قرية طرسور ،ومال هادي شيخ لطيف من قرية هرم رش ،وحممد حسن مستى من قرية
علي فرو ،ورستم مال شحمو من قرية كوتيا ،وفرحان بريي من علي فرو ،وبرو حممد
اوسي من علي فرو ،وعبيدي داودو وسلمان أوسي من علي فرو ،وكان خليلي سور هو

من نظمنا يف هيئة ،وأنتخب مال هادي مسؤوال عن اهليئة"( .)2وقبل ذلك كانت اإلتصاالت

فردية تتم مع حممد فخري الذي كان إىل جانب خليلي سور من الكوادر .وبعد ذلك
تشكلت أوىل الفرق احلزبية يف قرى عاطوىل ،وتل مناخ ،وعلي فرو ،ويف قرية طرسور
ضمت الفرقة احلزبية كل من :حممد حتو ،وحممد حصاف ،وخليل حصاف ،وأمني رحي،
وإبراهيم محو ،وحواس جميد محو ،وشيخي حرسان وكان هالل خلف هو املسؤول عن
الفرقة .ويف عام  2161اصبح هالل مسؤوال عن منطقة عامودا ،وكان املسؤول واملشرف
على أمور التنظيم هو عبد الصمد مال خليل عضو اللجنة املنطقية .وبرز من بني املرسينية
العديد من النشطاء يف تلك الفرتة من أمثال هالل خلف الذي ولد عام  2111يف قرية
 - 1مقابلة مع هالل خلف ،املصدر السابق.
 - 2املصدر نفسه.
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هرم رش يف عائلة فالحية ،إنتقلت إسرته إىل قرية كضل عرب ومن ثم إىل سيحة املربد (على
إسم خمتار القرية) ،ويف عام ( 2111سنة عايشة) أثناء حرب ادجبور – املرسينية إنتقلت
األسرة إىل طرسور ،حيث إستقر فيها نهائيا عام  2111مع والدته .كما وبرز سعيد
بارودو ومرعي يف قوشاني ،وحممد حسن يف علي فرو ،ومجيل عزو يف طرديوان ،ورستم مال
شحمو يف كوتيان ،وعيسى حصاف يف طرسور ،وحممد مال خليل يف نيف ،وطاهر صفوك
يف تل عربيد وغريهم .ويقول طاهر صفوك":يف بداية التنظيم تأسست ثالثة حمليات وهي:
حملية طرسور ،وحملية تل عربيد ومسؤوهلا كان خليل حاج سليمان (خليل رش) ،وحملية

ضاغر وكان مسؤوهلا حممد باهو صاحب الدراجة وكنا نطلق عليه (الشيطان)"(.)1

ومن جهة أخرى لعبت البيوتات الكردية دورا كبريا يف دعم كوادر الثارتي وإيوائهم.
ففي طرسور أصبح منزل حممد سليمان حصاف مقرا إليواء املالحقني وكوادر احلزب منذ
عام  2160يف عهد اإلرهاب األسود ،زمن املكتب الثاني وحكمت مينة ،ومنزل خليل
ديرسم يف قوشاني إىل جانب بيوت أخرى ،وبيت حسن مستى يف علي فرو ،وبيت يونس
مسي يف نيف وغريها من البيوت اليت فتحت أبواب بيوتهم أمام املناضلني غري مكرتثني
بنتائج ذلك.
وجدير بالذكر ،أن صدام حسني الذي فر إىل سوريا يف نهاية عام  2111بعد مشاركته
مع جمموعة بعثية يف حماولة إغتيال عبدالكريم قاسم ،حيث قضى هناك ثالثة اشهر قبل أن
يلجأ إىل القاهرة ،وعاش يف القامشلي فرتة من الزمن" ،جاء إىل قرية طرسور بسيارة بيضاء
اللون ،وكان يلبس كوفية بيضاء وعقال وعباءة بنية اللون ،طالبا البقاء حتت محاية حسكو
رئيش عشرية املريسينية ،إال أن حسكو رفض ذلك وطلب منه مغادرة القرية فورا ،حيث

غادرها بالفعل وكان الوقت عصرا"(.)2

 - 1إتصال ماسينجر مع طاهر صفوك ،هولري الساعة  7011مساء يوم  11متوز .1026
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بوبالن Bûbilanî
نصف حضرتتوزع قرى العشرية بني تركيا وسوريا ( )Serxet û Binxetومن قراهم
يف مشال كردستان :ضووظا –  ،Çûvaماندرى –  ،Manderêسارجنى – ،Sarincê
قسرا – ) ،qesra (Serçixandسرضكى ، Sirêçkê -هاختى ،Hatxê -زوراظا-
ُ ،Zoravaطرِك ،Gurik -ثري ابوكىPîrebokê (Gundikê Hacî -
) .Hissinوللعشرية أكثر من ثالثني قرية يف الطرف اآلخر من احلدود أي يف كردستان
سوريا غربي قامشلو ومن هذه القرى نذكر :ضامرىل  ،Çamirlêتوكى  ،Tûkêطندط
 ،Gundigتل كيفى  ،Til Kêfêدودا  ،Dodaطربذنط  ،Girbêjingناروز
 ،Narozخربى عبداهلل  ،Xirbê Abdallaطالعه  ،Talaaإتش  ،Itişألو،Elo
عداي ،Edayتعلكى  ،Talikêبتين  ،Pitinêعنرتية  ،Enteriyêبكو  ،Bekoخربة
جديد  .Xirbe cdîdوكان رئيسهم هو يوسف قاسو ( )Ûsêvê Qasoالذي كان
يقطن يف ادجانب الرتكي من احلدود .وهناك عشرية كوجكان برئاسة آل حمي .ومن وجهاء
عشرية بوبالن نذكر كل من :حاج خلف طدو ( )2171 – 2111يف قرية طدو ودودا،
وحممد حوجك ( )2161 – 2170يف قرية شورك وتل عربيد ،وأمحد عبدو درويش
( )2111 – 2101يف قرية جنم ودودا ،وحسو شويش درويش ( )2112 – 2101يف
قرييت جنم وخبضة ،ودريعي مللي يف قرية عداية ،وحاج علي فقة ( )1002- 2110يف
قرية جدالة وخمتارها ،وإبراهيم بيجو يف قرية ضامرلو ،وحاج يوسف كنعان يف قرية توكي،
وأوصمان عليكا ( )2111 – 2171يف قرية تل كيف ،وأمحد حسن كنعان (– 2171
 )2171يف قرية توكي ،وصربي فرمان عطيل ( )2111 – 2120يف قرية خبضة ،وحاج
حممود بكي ( )2171 – 2101يف قرية طربيذنط ( ،)Girbêjingوحاج حممود بيزي
يف قرية نقارة(.)1

 - 1كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .111
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متكا :Temikî
تعرف العشرية أيضا بإسم ثينار علي( )Pînar Alîبرئاسة آل حمو تازه ،حيث كان طاهر
آغا حممود تازه ( )2111 – 2110رئيس عشرية متكان يف قرية هيمو ،تاله يف رئاسة
العشرية إبن شقيقه حسني آغا األسعد ( ،)2110 – 2111وإبراهيم آغا حممود تازة
زعيم عشرية متكان يف قرية طرباوي ،ومن وجهاء العشرية نذكر كل من:مجيل آغا إبراهيم
(مجيلي إبراهيم) ،وجميد آغا إبراهيم يف قرية طرباوي ،وفرحان سليمان أسعد يف قرية
بالقية ،وغالب درويش يف قرية تل شعري شيخان ثم قرية جنم .وهي عشرية كبرية ومهمة
ذات ثروة وزراعة مهمة ،تقطن غرب وجنوب غربي قامشلو ،وعددها  1000بيت،

بعضها داخل احلدود الرتكية ،وأكثرها داخل احلدود السورية( .)1ومن قراها نذكر:هرم
رش  ،Herem reşخراب كورتى  ،Xerab kortêجنم  ،Nicimعمباره
 ،Imbaraمال سباط  ،Melle Sibatخجوكي  ،Xecokêسرمكا ، ،Sêremka
كظرى سثي  ،Kevrê spîكضل عرب  ،Keçel Erebطرباوي  ،Girbawîعاطوىل
 ،Agûlêمتويا  ،Temoyaقوتكى  ،Qotkêجرنا  ،Cirnaعامرا مزن Amira
 ،mezinعامرا بضوك  ،Amira biçûkعزام  ،Ezamكالوه  ،Kelawaحيتمو
.Hitimo
ومن قرى شيخان:تل شعري  ،Til şiîrكودو  ،Kodoنقاره  ،Niqareسرمكا
.Sêremka

 - 1أمحد وصفي زكريا ،ج ،1املرجع السابق ،ص .661
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مريان (الكوضر) Mîran
تتكون عشرية من قسمني رئيسيني هما :الكضا واملريا فيقال كوضرى كضا وكوضرى مريا.
تسكن عشرية مريان املنطقة املمتدة من عني ديوار يف أقصى الشمال الشرقي من ادجزيرة

حتى جنوب جبل قرة ضوخ ( ،)1ومتتد أراضي هذه العشرية إىل بلدة تل كوضر (تل كوضك)

او اليعربية بعد التعريب( )2ولعشري الكوضرا إمتداد كبري يف كل من تركيا والعراق ،وتعترب
مدينة ديريك مركز هذه العشرية .حتتل عشرية مريان – الكوضر ،نصف البدوية ،مكانة
متميزة بني العشائر الكردية ،حيث متكنت من ملئ الفراغ اإلجتماعي والسياسي الذي
تركه إنهيار إمارة بوتان ،وقد منح السلطان عبد احلميد رئيس هذه العشرية مصطفى باشا

املرياني لقب الثاشوية من رتبة »مريان« ،وتويف عام  .2107يف عام  2121أعدم
العثمانيون إبراهيم آغا ،وعلى أثر ذلك تسلم زعامة العشرية نايف بن مستو(مصطفى)
ثاشا ( .)2166 - 2116الذي فر إىل منطقة اإلنتداب الفرنسة ،لينقذ رأسه من حبل
املشنقة الرتكية .وبعد ضم منقار البط (أو قبضة املنقل) إىل سورية ،توىل صهره عبد الكريم
صادق متثيل العشرية ،الذي صعد جنمه كواحد من أهم أعيان عني ديوار ومن كبار
مالكيها ،فكان يف عام  2111رئيسا لبلديتها وميلك حنو عشرين قرية ،ومتتع خبصائص
فردية عصرية متقدمة يف حميطه ،فكان مدمنا على قراءة الروايات ومستحدثا زراعيا توسع
يف زراعة األشجار املثمرة اليت كانت تزود أسواق ديريك واحلسكة والقامشلي بالفواكه،
وحتول إىل أحد أبرز املزارعني يف منتصف األربعينيات بعد التوسع يف زراعة القطن( .)3ومن

 - 1علي صاحل مرياني ،املصدر السابق ،ص .11
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 -فرماز غريبو ،العشائر الكوردية املشهورة يف سوريا ،1001/20/10 ،موقع مركز طلطامش

للدراسات والبحوث الكوردية.1021/20/21 ،
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الشخصيات اإلعتبارية يف العشرية يأتي إسم دهام مريو( )1من قرية موزالن .وسعيد حسني
قاسم (سعيد بكيه)  2112 – 2122أحد وجهاء كوضر مريان ،فرع واره سري يف قرية
قلدومان ،وعبد العزيز بلي أحد وجهاء كوضر مريان ،فرع سينكا يف قرية طبكا(.)2

دخلت العشرية يف صراع مرير مع عشرية مشر اخلرصة العربية ،السيما بعد مقتل أحد أخوة
رئيسها األعلى الشيخ دهام اهلادي إبان صدامات بني فرسان مشر وفرسان عشرية مريان
بقيادة نايف بك بن مستو باشا يف عام  ،2111ومل تنجح الوساطات يف دفع الدية "على
طريقة احلفر والدفن" ،وسجن نايف بك مثانية شهور ،ويشري إبراهيم يامني إىل أن الصلح
حتقق بشكل متأخر عرب حتكيم الشمريم منيس السعيدي ( .)3ومن قرى العشرية نذكر:

باروز(،)Barozكلهي( ،)Kelehêوطركندال( ،)Gir Kendalتل خنزير فوقاني،
وتل خنزير حتتاني وقرية طرباالت( ،)Gir Balatوسي طرا(( )Sê Giraمعربة إىل سبع
جفار) ،وسويدية حممد عليا وكراصور( )Gira sorوعربوها إىل تل ذهب ،وقلدومان
( ،)Qeldûmanوتثكى( ،)Tepkêوبستاسوس( ،)Bestasosوطرزيرو( Gir
،)Zîroوشكرخاج(،)ŞekirXacكانيادريذ( ،)Kaniya drêjوخريكا(،)Xêrka
علي طاميش( )gamîşفوقاني ،وعلي طاميش حتتاني و تقل بقل و باني شكفتى وطركى
حيويل مرجه.

 - 1ولد احلاج دهام مريو يف قرية سيطركا مريو عام  2112أنتخب يف املؤمتر الوطين سكرتريا للحزب،
أمضى ست سنوات ومثانية أشهر يف السجن بسبب بيان أصدره احلزب ضد تنفيذ احلزام العربي ،تويف يوم
.1020/22/1
 -2كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،...ص .111 – 111
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 -إبراهيم يامني ،الدرباسية ماضيا وحاضرا ،دار ماردين ودار الرها ،حلب1001 ،؛ يف :حممد مجال

باروت ،املرجع السابق ص .161
121

هظريكان Hevêrkan
كان إحتاد هظريكان الكردي موجودا منذ منتصف القرن التاسع عشر يف طور عابدين يف
القسم الشرقي من سنجق (لواء) ماردين ،ويتألف هذا اإلحتاد من قسم من العشائر الـ

( )11الباقية من إمارة بوتان( .)1ويف كردستان – سوريا تقطن منطقة ادجراح وواحدة من
إثنيت عشرة عشرية معرتف بها رمسيا ،ويتلقى رؤساؤها إعانات سنوية مقابل قيامهم بـ »مد
يد املساعدة الكافية يف أمر حتقق وجباية األغنام« ،وكانت عشريته هي العشرية الكردية
الوحيدة يف جدول العشائر املعرتف بها رمسيا عشرية نصف متحضرة ( .)2وبعد أن حصل

حاجو آغا على قطعة أرض هدية من أغوات دوريكي مبساعدة من الفرنسيني ،بنى عليها
البلدة اليت مسيت تربه سثية وصارت أهم مركز هلظريكان يف املنطقة ،وتعد العاصمة
السياسية والعسكرية الثانية لسالطني هظريكان بعد مزيزخ ( .)3وختتلف عن بقية العشائر
بكونها تتالف من مسلمني وإيزيديني ومسيحيني وكل قسم من هؤالء يتألف من عدد من
العشائر األخرى وهلا العديد من القرى منها قرى منطقة ادجراح مثل مزطفت – االرشه –

اوتلجه – دريذيك  -تل خاتون -معشوق -طرى ثري– قرتاني( .)4وبلغ عدد بيوتهم حنو
( )100بيت ،ثلثهم مسلمون سنة ،والثلثان الباقيان نصارى سريان يعاقبة وقليلون من
اليزيدية ،وبعد وفاة رئيس العشرية حاجو آغا ( ،)2110 – 2112توىل أمورها إبنه

حسن آغا حاجو الذي كان من أعضاء الربملان السوري( ،)5وعندما تويف عام  ،2161تاله
يف رئاسة العشرية شقيقه مجيل حاجو (.)2110 – 2106

 - 1نذير جبو ،سالطني هظريكان "صفحة من تاريخ الكورد" ،املرجع السابق ،ص .12
 - 2مرسوم  ،2071تاريخ  1كانون الثاني  ،2117ادجريدة الرمسية ،العدد .2117/2/21 ،1
 - 3نذير جبو ،املرجع السابق ،ص .211 – 212
4

 -فرماز غريبو ،العشائر الكوردية املشهورة يف سوريا ،1001/20/10 ،موقع مركز طلطامش

للدراسات والبحوث الكوردية.1021/20/21 ،
 - 5أمحد وصفي زكريا ،ج ،1املرجع السابق ،ص .662
121

وقد إزدادت قوة العشرية وتوسعت نفوذها ،وبهذا الصدد يقول جطرخوين "كان كل
أرمن منطقة ادجزيرة يتحركون سوية مع حاجو .وكانت فرنسا تساعده ،كما كان كورد
سوريا حيبون حاجو كثريا .كانت عشريته إحدى أكرب العشائر يف كردستان العليا ،وكان
بإمكانها أن تساهم ببضعة آالف بندقية ،أي رجل مسلح ،يف الصراع"( .)1ووفقا ملا
أوضحه علي به تي الثاني ،وهو من أفراد العائلة املسنني ،فإن حاجو بسط سيطرته متاما
على  11قرية .إن حاجو مل يعد هاربا يعاني من أجل إجياد مكان يلوذ به ،وليس له مال أو
تأثري ،إنه اآلن أحد القادة األكثر نفوذا ،ومالك أراضي غنى ،وذو رصيد مهين
ودبلوماسي .إن قسما كبريا من ضريبة العشر اليت كان القرويون يدفعونها إىل الدولة
العثمانية على مدى قرون صارت تدفع له( .)2وكان هذا مبعث عدم إرتياح وإنزعاج
عشائر املنطقة ،وحتى آغوات دوريكي ،الذين ساعدوه قبال وأهدوه قطعة أرض ومدوا له
يد الصداقة ،تناسوا خالفاتهم ووحدوا صفوفهم ،ذلك أن اخلالفات واملصادمات ستكون
سببا إلزالتهم إذا أقام حاجو سلطته على مناطقهم ،وإن ما كان يثري قلقهم هو النفوذ الذي

يتمتع به حاجو لدى الفرنسيني( .)3وملكي حوبو هو زعيم الطائفة السريانية يف تربة سثية.

تطرق حممد طلب هالل يف تقريره إىل هذه العشرية حيث كتب ...":وهذه العشرية اليوم
من املكانة بني األكراد يف تركيا وسوريا وحتى العراق ماهلا من القدسية واهلالة من
اإلحرتام ،وتعترب رأس التنظيم الثارتي ال بل حتى الشيوعي ،فهم على دين الشيطان وعلى
مذهب إبليس يعملون ويتعاونون وجيهدون يف سبيل إنشاء الوطن الكردي (كردستان)،
يقدر عدد عائالت هذه العشرية بأكثر من ألف عائلة كلها على إستعداد للتضحية والفداء
بإشارة من أبناء حاجو األحياء اآلن ،ويقدر عدد املسلحني تسليحا خاصا فيها حبوالي
مخسمائة شخص ،هذا عدا عن نفوذهم على بقية العشائر الكردية ،وقد كان قدميا لدى
املسؤولني يف العهود الغابرة إستثمار الناحية الدينية لكونهم إسالم ،فإختالط الناحية الدينية
 - 1فرمان غريبو ،املرجع السابق ،ص .211
 - 2املرجع نفسه ،ص .211
 - 3املرجع نفسه ،ص .211 – 211
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بالناحية القومية قدميا عن قصد عند املسؤولني مما جعلهم يتساهلون ويأخذون جانب
ادجذب عن طريق اإلهتمام بهم ،أما اليوم فال الدين وال غريه من العوامل ميكن أن تزيل ما
رسخ يف أذهانهم من مبادئ احلزب الثارتي ،وكما قلنا لقد ساعد على ذلك الوعي العلمي
الذي ساهمنا به بغية تعريبهم ...فإذا ليس هناك من جمال مطلقا وال بأية حال من حماولة
رأب الصدوع واملعاملة اإلنسانية ألننا قد تدابرنا يف اإلجتاه – وجاوز السيل الزبا حيث
أصبحت كل حماولة للتسوية واإلستمالة فاشلة حتما وليس أمامنا إال املعادجة ادجذرية .من
هنا نقدر خطورة إسرة آل حاجو زعماء قبيلة اهلفريكان الكردية وما يتبعها من اسر
وقبائل صغرية تدور يف فلكها ،وماهم مصممني عليه ومدى عالقاتهم احلالية مع الربزاني
والقوية املتينة املدعمة بالوثائق والرسائل املتبادلة بينهم .وعلى هذا وبالنسبة هلذه القبيلة أو
األسرة ،فال بد من أن تغري مكانها إنسجاما على األقل مع بعد نظر األتراك عندما طلبوا
منا قدميا إبعادهم إىل الداخل على األقل بـ ( )210كم عن احلدود الرتكية – فرفضنا وحنن
نطلب مقرتحني ترحيل تلك األسرة بكاملها من مكانها إىل الداخل .على األقل إنسجاما ما
جيري يف القطر العراقي الشقيق من جهة وحفاظا على أمن ادجزيرة من جهة أخرى وخاصة

وإن شبابنا يف مشالي العراق هم اآلن يف وضع املقاومة الكلية ،)1(..إال أن ترحاهلم كانت

بإجتاه الشمال – إىل السويد كالجئني ،مما حققوا بذلك مشروع حممد طلب هالل ،بشكل
غري مباشر.
هسنا (هسنان )Hesina
وتسكن يف قضاء ديريك وسهل هسنيان (دشتا هسنا) الواقع يف جنوب جزيرة بوتان ما

بني جبل جودي مشاال وجبل قرة ضوخ جنوبا ( ،)2ومن دجلة شرقا حتى أحناء املصطفاوية
يف الغرب ،وعدد بيوتها  2100بيت ،ولدى العشرية  11قرية .وكانت رئاستها يف إسرة
احلاج عبد العزيز ،ويعد أمحد عبد العزيز من آل عمر مسيت أحد وجهاء عشرية هسنان يف
 - 1حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص ص .16 – 11
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 -مارك سايكس ،القبائل الكوردية يف اإلمرباطورية العثمانية ،ترمجة :د.هه وراز سوار علي ،تقديم

ومراجعة وتعليق :د.عبد الفتاح علي بوتاني ،دهوك ،1000 ،ص .11 – 11
121

قرية بليسية ومريو مريو أحد وجهاء عشرية هسنان يف قرية سيطرطا مريو ،وآل جب وآل
حسني فرحو أحد وجهاء عشرية هسنان يف قرية دالظىكرا.كان لدى العشرية قطعان كثرية

إضافة إىل أراض زراعية خصبة (.)1
آليان Aliyan

وهم نصف بدو يف قضاء ديريك ،وتسكن يف منطقة آليان الواقعة بني نهر ادجراح

والسفوح الغربية دجبل قرة ضوخ ( )2وإىل الشرق من منطقة سكن عشرية هظريكان ومركز
هذه العشرية موجود يف قرية ديرونا آغي كما أن زعيم هذه العشرية ينتمي إىل عائلة مرعي
وهو عبدي آغا حممد آغا مرعي ( )2111 – 2111التى تسكن يف قرية ديرونا آغي،
وصاحل آغا عبدي آغا مرعي من قرية كيشك ،ورديين صاحل عبدي آغا (– 2110
 ،)1001وشالل مرعي آغا ( ،)2111- 2111ومن قرى العشرية :قاسطبان لودكا -

ضل آغا -باديان وغريها( .)3وعدد قراهم  11قرية منها  16ضمن مشال كردستان والبقية
يف غرب كردستان ،وعددهم  110بيتا ،منها  110بيتا داخل احلدود السورية .وكان
رئيسهم عبدي آغا حممد املرعي .وكانت العشرية يف عداء مستمر مع مشر .وعشرية أباسان
يف قرية طرزيارت ( )Girziyaretوالقرى التابعة هلا برئاسة يوسف آغا جمدل.
عشائر شيتيه (آشيتيان) :يف منطقة السنجق أو برية خلف آغا شرقي القامشلي ،بني بريج
يف الغرب ونهر ادجراح يف الشرق ،لديهم  11قرية ،عشرون منها داخل سورية ،وعددهم
 100بيت .ومن رؤسائهم حممد أمحد اليوسف وخليل إبراهيم وعبد العزيز سحل .
وتعد عشرية كاسكا إحداها :وهذه العشرية موجودة إىل الشرق من مدينة القامشلي وإىل
الغرب من بلدة تربسثية أو وإىل ادجنوب منها ومركز هذه العشرية األساسي موجود يف
قرية سيحا وزعيم العشرية هو أمحد اليوسف تويف يف احلجاز عام  2111أثناء أدائه لفريضة

احلج ،تسلم رئاسة العشرية من بعده جنله شيخموس آغا أمحد اليوسف (– 2166
 - 1د .أمحد وصفي زكريا ،املرجع السابق ،ص .611
 - 2علي صاحل مرياني ،املرجع السابق ،ص.11
 - 3فرماز غريبو ،املرجع السابق.
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 ، )2116ثم جنله حممد آغا ومن ثم حسني آغا ومن بعده عبدالعزيز آغا أمحد اليوسف.
وهلم العديد من القرى نذكر منها :بوير ،Bwêrسيحة مزن  Sîha mezinو سيحة
بضوك  Sîha biçûkو طرى سوير  ، Girê swêrليلني  ،Lêlênوسحل ،وطرطى
زيران  Girkê zêranوبيازه مزن  Biyaza mezinوبيازه بضوك Biyaza

 ،biçûkومحاره ،وخراب العبد ،وخراب جحاش( ،)1وتل برهم واحملطة وغريها وجتد هنا
فخذ الدوركا املعروف كما جتد ادجوتكا الذين كانوا منذ زمن قصري إيزيديني واآلن صاروا

مسلمني( .)2وتقع قرية مسيحية يف املنطقة جلهم من غرزا يتحدثون الكردية الفصحى وال
يتكلمون السريانية ،وهؤالء مت إسالمهم يف زمن الفرمان ،وبعد هجرتهم إىل سوريا عادوا

إىل املسيحية (.)3

وحجي سليمانان برئاسة حاج محزة حسن عمر( )2170 – 2110يف قرية تل شعري
آشيتان .ومن أقطاب العشرية نذكر" :حاج علي عبدي ( )2111 – 2101يف قرية تل
شعري ،وحاج علي عيسى ( ،)2111 – 2110وحسني حاج علي عيسى (– 2121
 )2111يف قرية حلوة وكان عضوا يف جملس منطقة القامشلي لشؤون العشائر ،ويوسف
حسو ( )2161 – 2102يف قرية بياندور ،أعتقل من قبل الفرنسيني ونفي إىل دير الزور،
ويوسف عيسى ( )2160 – 2100يف قرية خربة ديب .ومن وجهاء عشرية حجي
سليمانان نذكر:خليل شيخموس يف قرية حاصود ،وعمر أوسي يف قرية دكشوري"(،)4

ومن قرى العشرية نذكر :خربة ديب ،تل زيوان ،دكشوريه ،حلوه ،بياندور ،حاصود،
اومريك ،دودا ،شلوميه ،طرديم حليمى وتل بشك .وحاج حممود عليوي يوسف جمدل
 - 1مقابلة مع حممد مصطفى إبراهيم ،هولري يف  .1026/1/21ولد حممد مصطفى يف قرية لطيفية عام
 ،2161ينتمي إىل عشرية عليكان من بشريية (غرزة – عليكان – رما – رشكوتا) ،يسكن حاليا قرية
حلكو يف ضواحي قامشلو ،له إهتمامات تارخيية.
 - 2فرماز غريبو ،املرجع السابق.
 - 3مقابلة مع حممد مصطفى إبراهيم ،املصدر السابق.
 - 4كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .11
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( )2161 – 2111رئيس عشرية اباسان يف قرية مصطفاوية ،وعشرية الدوركان برئاسة
آل عباس آغا حممد عباس ( )2111 - 2117يف قرية دوطرى( )Dugirêقتل بيد
الفرنسيني ،وعشرية كوره سيان برئاسة حسن إبراهيم يف قرية تنورية ،وعشرية شاه بسين

برئاسة مال حاجي يف قرية مجعاية(.)1حاج عليوي ( )2161 - 2110رئيس عشرية جوبرا
يف قرية عابرة ،تاله حسن عليوي ( ،)2167 – 2121يف قرية عابرة ثم جنله نايف

عليوي(.)2ورسول آغا حممد آغا جيلي ( )2111 - 2110وعكيد آغا حممد جيلي
( )2111 - 2111زعيما عشرية جيليان يف ديريك .وهناك عبود السلطان شيخ اخلواتنة
يف منطقة حبرية اخلاتونية ،وسليمان سعدون أحد وجهاء عشرية اخلواتنة يف قرية مويزكي.
وأمحد شاكر يوسف ( )2111 – 2111رئيس عشرية شيخان يف قرية كودو ،وكامل
حسني حسني ( )2111 – 2110من الشخصيات املعروفة يف قرية هرم شرو
 -1دل ممكان ()Dil memikan
تقطن شرقي تربه سثية ،رئيسهم يوسف برو ( )2111 – 2161توال أمور العشرية
بعده صربي علي أمحد (تولد  ،)2111ومن قراها نذكر :طردميا (باني) Girdêma
 Banîطردميا (خوارى)  ،Girdêma Xwarêطربكلى ، Girbikêlêسيطركا

 ،Sêgirkaمعشوق ،لطيفيه ،خالد طلو ( .)3ونوري شاكر من وجهاء العشرية يف قرية
لطيفية القريبة من القامشلي.

 - 1كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .110
 - 2املرجع نفسه ،ص .111
 - 3مقابلة مع حممد مصطفى إبراهيم ،املصدر السابق.
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موسكا ()Pençîmarî
من قراهم شورى ومثلوثة – بيت حاج يوسف .وعلى ادجنوب من شورى هناك قرى
سعدية ،وعمري ،وأم جرينات ،وتل عيد ،وخراب عسكر ،وتل غزال وماال كشو (مشال
تل محيس) (.)1

 -6عشرية احمللمية:
غرب كاسكا من قراهم :خزنة ،خرجيكا ،زعيمهم خليل إبراهيم غيدا (– 2117

 )2171عبد الكريم غيدا وبعد وفاته توىل شقيقه فيصل أمور العشرية ( ،)2وعبد العزيز
غيدا ودحام غيدا وهي عشرية كردية برز منها شخصيات سياسية لعبت دورا يف احلركة
القومية التحررية الكردية .وهلم "الفضل يف دعم ومساندة الشيخ أمحد اخلزنوي على نشره
للطريقة النقشبندية إنطالقا من قريتهم خزنة"(.)3

العشائر اإليزيدية:
ونذكر منهم:
 -2اخلالتا :وهم موجودون يف مناطق خمتلفة مثل منطقة ادجراح واحلسكة ورأس العني
وعفرين.
-1ادجيلكا وتتالف من عشرية الباجنية وهي عدة افخاذ ومقرهم األساسي قرية باجن
وعشرية املمال (منرداني -تاقي -خرابي -شفقيت -كفناسي) والكلكا (حبنمين -حموكي-
افشي -كيوخي) بقرى ادجراح وضمن منطقة عشرية اهلظريكا قرى مزكظت وتل خاتون
واتلجة وآل رشا.
 - 1مقابلة مع حممد مصطفى إبراهيم ،املصدر السابق.
 - 2املصدر نفسه.
 - 33كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .111
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داسكا:
وهم أيضا يقطنون بقرى ادجراح وكان زعيمهم مشدين جولي بقرية مزطظت ثم قوبك ثم

تل خاتون( .)1وكذلك يف قرى فقريان ،قرطل ،قراباش وعشق كيبار وغريها .وهناك قرى

إيزيدية يف مشال مدينة احلسكة حتى الطريق الدولي العام ،ويف شرق وغرب سري كانيه،
ويف جنوب مدينة عامودا ومشال تربه سثية ،وعلى ضفاف نهر ادجراح .وساكنوها ينتمون
إىل عشائر إيزيدية متنوعة ،نذكر منها :مالن ،ودنان ،وهسكان ،وخالتان ،وجيلكان،

وسوغانان ،وباجينان ،وكيوخيان ،وشرقيان ورشكان..إخل( .)2وكان أول من سكن موقع
مدينة ا حلسكة وبنوا فيها بيوت كانت عائلة كردية إيزيدية أصلها من عشرية هسكا يف
جبل سنجار ،وأطلقوا إسم عشريتهم على جتمعهم السكين ،وأصبح الناس يطلقون على

جتمعهم بإسم عشريتهم (هسكي) ومع مرور الزمن أصبحت حسكة( ،)3ومحي أمحد ايو هو

أحد زعماء الطائفة اليزيدية يف احلسكة ،وهو من أقارب درويشي عبدي املشهور بقصة
عشقه لعدولة إبنة زور متر باشا املللي ،تويف يف  11أيار  1001عن عمر يناهز  10عاما.
ومن وجهاء الطائفة اليزيدية نذكر كل من :شيخ حتو أوسي جندو يف قرية قزالجوك ناحية
عامودا ،وشهاب برو آغا يف قرية جتلي ،وخلف حسو عمو يف قرية مركبة ،ومحي بشو يف
قرية خربة ديالن ،وسنان قادو يف قرية قولية ،وعبداهلل توزو يف قرية خربة مجل ،وكوريي

سرو يف قرية كرنطو ،وعلي بشار يف قرية هيشري(.)4
عشائر الشيشان (ضيضان):

وتقيم يف منطقة سرى كانيه (رأس العني) ،وقد قدموا إىل كردستان يف النصف الثاني
من القرن التاسع عشر من القفقاس يف أعقاب فشل ثورة شامل يف الشاشان ضد الروس،
 - 1فرمان غريبو ،املرجع السابق..
 - 2كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .11
 - 3املرجع نفسه ،ص .11
 - 4املرجع نفسه ،ص .117 – 116
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وإستقروا على ضفتى نهر اخلابور ما بني سري كانيه واحلسكة ،وكان رئيسهم هو صاحل
بك اآلني ومن وجهائهم عزت سليم بك وعبد العزيز حسن بك كان نائبا يف الربملان
ووزيرا .ومن قراهم :السفح ،مساجد ،تل سنان ،األبرط ،تل ادجاموس ،العريشة.
القبائل العربية يف كردستان سوريا (ادجزيرة منوذجا):
إعتمادا على مصادره اإلستخباراتية ،متكن حممد طلب هالل من مجع معلومات دقيقة عن
عشائر ادجزيرة ،ومنها العشائر العربية .ففي الفصل اخلامس من كتابه وحتت عنوان (الوضع
العشائري العربي وأمكنة جتمعهم يقول":لقد قررنا فيما مضى بأن الشريط الشمالي للجزيرة
آهل ومسكون باألكراد وفق خطة إستعمارية قدمية .ومن هذا نفهم أن أماكن ومواطن العشائر
العربية هي املناطق ادجنوبية من حمافظة ادجزيرة ،حيث تتمركز أكثر العشائر العربية وهي
خبطوطها العريضة مشر يف العراق وادجبور يف الوسط ،والبكارة يف الغرب على سفوح جبل عبد
العزيز .وترتاوح بقية العشائر بني العشائر املذكورة تلك ،كطي ،والشرابني ،واحلرب وغريها
من بقية العشائر الصغرية من العرب .أجل أنهم موزعون حسب حبسب خريطة األمطار يف
سوريا يف املناطق ادجنوبية واليت ترتاوح نسبة أمطارها بني  110 - 200مم مطري ،فمناطق
العشائر العربية إذا ليست خصبة عدا ما حول اخلابور والسقي وهي قليلة وعدا قرى دهام
اهلادي وبعض قرى طي فهي على درجة من اخلصوبة ال باس بها .هذا وإن أحوال هذه
العشائر عموما غري حسنة ماديا عدا مشاخيهم ونسبة التعليم فيهم ال يتجاوز بشكل عام %1
وهم بأكثريتهم مل يستقروا بعد يف األرض ومل يألفوها عدا عشرية ادجبور حيث هم أخرب قليال
من بقية العشائر بالزراعة خاصة منهم من كانت أراضيه سقي من اخلابور وهؤالء اليشكلوا
شيئا هاما يف هذه الناحية .أما بقية العشائر فهم بني البداوة واحلضر اي يف مرحلة وسط ال
نستطيع أن نقول عنهم بانهم متحضرون متاما ومستقرون كما ال نستطيع القول بأنهم رحل،
اضف إىل ذلك أن بعضهم ال يزال يعيش حياة البداوة يف النقلة والرتحال من مشر وبعض
البكارة وذلك لعلمهم الدائم بالرعي لطروشهم وأغنامهم"(.)1
 - 1حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص .211 – 211
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مشر :Şemera
ويعد الشيخ ميزراملدلول ادجربا والشيخ هذال العواصي من كبار مشايخ الشمر ،ومنها
مشر السنجارة يف الغرب من ضفيت اخلابور وادجقجق برئاسة الشيخ ميزرعبد احملسن ،ومشر
اخلرصة يف الشرق قرب احلدود العراقية وجنوب قضاء ديريك وشيخها هو الشيخ محيدي
دهام اهلادي ،وتعترب قرية تل علو عاصمة للعشرية ،متتد حدود العشرية من جنوب ضالغا
( )Çilaxaجنوب اخلط الدولي حتى حدود العراق وهناك جياورون عشرية كوضر
الكردية .ومن أهم قراهم :سويدية حممد الدهام ،خدعان ،صهريج ،دردارا ،قالعة اهلادي

(جنوب قرية سليمان ساري) شرق تل كوضر من  21 – 20كم(.)1

كتب حممد طلب هالل عن عشرية مشر قائال ":لقد وفدت هذه العشرية إىل ادجزيرة من
احلجاز (منطقة جند) املعروفة من جبل مشر منذ اكثر من ( )100سنة ،حيث إستوطنت يف
املنطقة املمتدة من بغداد إىل الرقة ،وتقسم هذه العشرية إىل قسمني رئيسيني هما "مشر
اخلرصة" و "مشر الزور" .متركز مشر اخلرصة يف منطقة (تل كوضك) وقد جنحت إىل حد ما
وتطورت يف العمل الزراعي ،حيث هي يف طريقها لرتك حياة البداوة والنحو بطريق
اإلستقرار .يدين هذا القسم من العشرية باإلسالم .لقد كان هلا سابقا بعض اإلمتيازات
حيث كانت تدار مبوجب القرار رقم  /211/من قبل معاون مدير العشائر والقضاء فيها
يسري وفق العرف والعادة من قبل الشيوخ ،حيث بقيت تلك اإلمتيازات إىل سنني قريبة
وألغيت بإلغاء قانون العشائر حيث إعتربت مجيع هذه العشائر حضرية .هلذه العشرية باع
طويل يف العمل ألجل القومية العربية فهم السند والدعم واملادة لكل قضية عربية هذا وأن
لعشرية مشر بفرعيها أقارب مقربون يف العراق ويف املنطقة اجملاورة أيضا مما جيعل هلا أهمية
بني العشائر العربية يف ادجزيرة .يعوزها العلم كثريا لنشر (الوعي القومي) وبالتالي للتخلص
من بقايا العقلية القبلية فيما بينهم كما يعوزها اإلعتناء التام من قبل الدولة واملسؤولني
 - 1مقابلة مع حممد مصطفى إبراهيم ،املصدر السابق.
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ألنها هي املوئل األول للقضايا القومية ونظرا ملوقعها ،حيث هي جتاور األكراد من الشمال
إن كان يف سوريا أو يف العراق .شيخ هذا الفرع من القبيلة هو دهام اهلادي شيخ كهل
وذكي إال أن املطامع اخلاصة فرضت عليه شيئا من اإلستغالل نوعا ما للمصلحة اخلاصة،
حازم وقوي ال يزال هو املسيطر على عشريته سيطرة تامة ويكاد ميتد نفوذه إىل العشرية يف
العراق ،له مواقف سابقة مع اإلستعمار .نظيف قوميا ومضمون حيس اآلن خبيبة األمل

بالنسبة لقانون االصالح الزراعي ...يسكن قرية تل علو"( .)1أما مشر الزور الفرع الثاني
لعشرية مشر إستوطن يف تل هدلول حيث تبلغ مساحته ( )17000دومن يقال أن السيد
شكري القوتلي هو الذي أعطاهم تلك األراضي .إن هذا الفرع من العشرية يعترب فقريا من
الناحية املادية حيث أن األراضي اليت يعيش عليها أفراد هذه العشرية تعترب قاحلة وغري
حسنة .إذ فقدت العشرية الفائدة منها بعد أن عملت العشرية يف الزراعة فلم تنتج شيئا
حيث مل تعد تصلح للمراعي كذلك .إن روح مشر الزور املعنوية قوية جدا يف إجتاهها
القومي حيث تعترب عشرية حماربة من الدرجة األوىل ،تدين باإلسالم أيضا .هذا وأن لشمر
الزور خالفات مع مشر اخلرصة قدمية إال أنها اليوم وحدة متكاملة جتاه اخلطر القومي يف
ادجزيرة وليس للخالفات السابقة مغزى سوى الصراع بني القديم واحلديث ،حيث أن
شيخ مشر الزور وهو عجيل عبد الكريم شاب ناشئ وواعي نوعا مثقف ال بأس بثقافته
حياول السري يف اإلجتاه التقدمي السائد بينما (الشيخ دهام اهلادي) خيالفه يف ذلك زد على
ذلك ،النزاع ألجل زعامة العشرية بشكل عام .فإذا ليس جوهر اخلالف بني الفرعني سوى
الصراع الدائم بني عقليتني عقلية تقدمية وعقلية قدمية .هذا ولشمر الزور أيضا مواقف
قومية ووطنية وهم حبكم جوارهم أيضا لألكراد حيقدون عليهم وحياربونهم ،ويعتربونهم
غري مواطنني يف األرض العربية .أن فقر مشر الزور باألرض واملادة ملا جيعلهم يف وضع ،مهما
كانت معنوياتهم قوية غري قادر على العمل وخاصة الشعور بالغنب بالنسبة إليهم جتاه غريهم
من العشائر العربية ،حنبذ لو إنتبهت الدولة إىل هذه الناحية وإعارتها إهتماما وخاصة وقد
 - 1حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص ص.212 – 211
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صرح عجيل عبدالكريم من لسانهم بأنهم يرغبون التملك يف ادجزيرة أو يف العراق ،وحنن
نقرتح أن تساعد هذه العشرية وتستقر يف األرض العربية ألنها حصن منيع ضد التسرب
الكردي وخاصة يف مشالي ادجزيرة .لذا جند ال ضري أبدا بل ومن حقهم وهم األوىل أن
حيصل أفراد هذه العشرية على أرض خصبة يف مشالي ادجزيرة من اإلصالح الزراعي وبذلك
نكون ضمنا احلدود الشمالية من كل متسرب .وال مانع ايضا أن يأخذوا أرضا يف مشالي
العراق مما يوزع اإلصالح الزراعي لكي نستطيع متكينهم ،باألرض العربية اليت هي أرضهم
ووطنهم وإال وحنن نغرس يف نفوسهم الياس والشعور بالغنب رغم مواقهم القومية

والوطنية( .)1بهذا املنطق األعمى ،جيعل حممد طلب هالل عشرية مشر الزور الوافدة من
احلجاز أصحاب حق ،وحيرم أبناء املنطقة الكرد الذين يعيشون على أراضي اآلباء
واألجداد منذ آالف السنني دخالء وصناع االستعمار ،حبجة احلدود املصطنعة أصال ،اليت
قسمت العشرية الواحدة والعائلة الواحدة واألراضي الواحدة واليت أقامها االستعمار نفسه
وفقا ملصاحله القومية.
أسياد صفيحيني:
شيخهم هو شيخ توفيق اهللوش ،وعاصمتهم هي قرية دمدم .وقامت منظمة داعش
اإلرهابية بتفجري قربه يف جنوب غربي تل محيس جبنوب الرد .ففي الشتاء تلتقي املياه
القادمة من شنطال والقادمة من الشمال من نهر جراح –  – Çemê cerahêلطيفية،

وهذا اإللتقاء املعاكس عرف (بالرد) ويف الصيف جيف النهر(.)2

 - 1حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص ص .211 – 212
 - 2مقابلة مع حممد مصطفى إبراهيم ،املصدر السابق..
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الزبيد:
جنوب الشبك عاصمتهم قرية طنجو.
طي :Teya
نزحت هذه العشرية أساسا من اليمن إىل جند يف احلجاز ،ومن هناك إنتقلت فيما بعد
إىل العراق وأقامت ما يقارب اخلمسني سنة ،وبعدها إنقسمت العشرية إىل قسمني ،قسم
سكن يف العراق واليزال فرع منه يف لواء بغداد ،والقسم اآلخر سكن ادجزيرة بالقرب من
نصيبني ...عاشت هذه العشرية نصف حضرية حتى إلغاء قانون العشائر .أما من حيث
التعليم فليست حال هذه العشرية بأحسن من غريها من العشائر العربية إذ نسبة التعليم
ضعيفة جدا ال تتجاوز  %1تتمركز اآلن هذه العشرية مبنطقة القامشلي حدودها احلدود
الرتكية يف الشمال الشرقي وجزء منهم عائد ملنطقة املالكية ،وجزء ملنطقة احلسكة جنوب
سنجار وغربا عشرية بينار علي الكردية أشهر أفخاذ هذه العشرية (العساف) وهو فخذ
املشايخ ،احلريث ،ادجوالة ،حرب ،راشد بين سبعة ،اليسار ،زبيد ،البوعاصي ،الغنامة،
املعامرة ،البكارة .عالقات هذه العشرية جبميع أفخاذها على العموم مع العشائر العربية
اآلن حسنة وعالقاتها بوجه اخلصوص مع األكراد البأس .إن عدد نفوس هذه العشرية غري
معروف إمنا يقدر مع مجيع أفخاذها بأكثر من عشرة آالف نسمة فيهم نسبة عالية من
املسلمني .هذا وتوزيع هذه العشرية يف امكنة خمتلفة جعلها أقل أهمية من مشر ،وإن كانت
ال تقل عنها عروبة ووطنية ،وأن األشخاص البارزين يف هذه العشرية هم عبد الرزاق

النايف وعبدالرزاق احلسو.)1(..

ومن شيوخها الشيخ حممد عبد الرمحن والشيخ عبد الرزاق النايف من آل عساف
واليوم ينوب عنه جنله الشيخ حممد عبد الرزاق النايف ،والشيخ حممد الفارس رئيس عشرية
الزبيد وعاصمته هي أبو خزف جنوب تل معروف (حوالي  1كم) مباشرة .وتتكون الطي
 - 1حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص ص.211 – 211
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من عدة أفخاذ:
 -7جوالة الشيخ سلومي احلميدي من قبيلة طي ومن ثم تاله الشيخ أمحد السلومي يف
رئاسة عشرية ادجوالة يف مشال تل عيد حيث قربه ،ومن قراهم :أم قرين ،بزونة ،أبو
فرع ،أم زبر ،ابو كربة ،تل طحني ،خويتلة ادجوالة ،توبز ،تل طديش ،تل طمرة

وطويل (.)1

 -1فخذ الراشد :بيت حسو وشيخهم كان شيخ عبد الرزاق احلسو(– 2121
 )2111من قبيلة طي ومن قراهم يف جنوب قامشلو وعند تل محيس :قرية ناعم
هيا ،ناعم جراد ،حصوية كبرية ،حصوية صغرية ،تل سطيح وخربة صبحة (.)2

وينوب عنه حاليا يف رئاسة العشرية إبن أخيه الشيخ غوار احلسو.
 -1فخذ الزبيد وشيخها هو الشيخ حممد الفارس من قبيلة الطي .
 -20احلريث ورئيسها الشيخ حسني املقطف من قبيلة الطي .واليوم الشيخ نايف
املقطف يرأس عشرية احلريث.
 -22فخذ بين سبعة :الشيخ حممد الغنام رئيس العشرية ،من آل غامن وشيخهم عبد
احلميد األسعد ومن قراهم شرموخ وتوينة وعمري(.)3

 -21أبو عاصي (إلياس الطلب) جنوب دبانة (من احلرب) جنوب قامشلو عاصمتهم
بضارية على طريق تل محيس مقابل تل عيد .ومن قراهم سويدية ،بورادية وغباط(.)4

 -21فخذ احلرب (حربا) :برئاسة شيوخ آل عبيدو يف قرية تل أمري وآل العاطوب
(حاج منصور العاطوب) عاصمتهم تل عودة جنوب قامشلو حبوالي  10كم من

قراهم :دبانة ،تل محد احلرب(.)5

 - 1مقابلة مع حممد مصطفى إبراهيم ،املصدر السابق.
 - 2املصدر نفسه.
 - 3املصدر نفسه.
 - 4املصدر نفسه.
 - 5املصدر نفسه.
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الشرابيني :Şerabî
يقال أن هذه العشرية " من أقدم العشائر العربية اليت سكنت ادجزيرة ،ذات عدد وافر لو
اجتمعت مع بعضها إال أنها عاشت يف ادجزيرة متفرقة بني ديريك والقامشلي واحلسكة
وراس العني ...هذه العشرية نصف حضرية يعيش أفرادها من تربية املواشي والفالحة
باألجرة ،حيث يعتنون بصورة خاصة برتبية البغال والبقر ،يشكون الفقر دائما وفعال هم
فقراء اليهتم شيوخهم بهم شأن شيوخ مشر .يتعاطى قسم كبري منهم اللصوصية وهذا
معروف عنهم ويكاد يكون صفة بارزة هلم عند العشائر العربية يتنقلون غالبا يف منطقة
جنوبي ملنطقة اهلول .ليس هلذه العشرية ميل سياسي معني ،حتى وكأنهم ال يعيشون أهداف
أمتهم كغريهم من العشائر العربية وقد يرجع ذلك لوضعهم االجتماعي واملادي .تسليح
هذه العشرية ال باس به ،حيث يوجد عددا وافرا من املسلحني من خمتلف أنواع السالح
وذلك إنسجاما مع ما يتعاطون من لصوصية .تستغلهم بقية العشائر العربية يف منازعاتها
اخلاصة بأجنس األمثان .ترتأي العناية بهذه العشرية من حيث الوضع املادي ونشر العلم
والثقافة بعد ذلك ألنهم معدومي العلم والثقافة ،أكثر العشائر العربية اليت يعوزها التوجيه

ورد اإلعتبار.)1(..

كان يرأسهم الشيخ أمحد احلسن البوزو والشيخ بشار الدهام وحاليا شيخ العشرية إبنه
صاحل البشار وعاصمته هي طراحية جنوب تل محيس .ومن قراهم حنوة كبرية وجيبسي

ويقطن قسم من أبناء العشرية يف بلدة تل محيس (.)2
جبور :Cibûrî

كانت تقطن يف جمرى نهر اخلابور األوسط وعلى ضفتيه حتى تل حسني وتل شيخ
محد ،شيخهم عبد العزيز املسلط ( )2111 – 2122من آل امللحم وهو ابن الشيخ
مسلط باشا امللحم شيخ مشايخ قبيلة ادجبور ،حيث يقع قصره على الرد جنوب تل براك
 - 1حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص ص .217 – 211
 - 2مقابلة مع حممد مصطفى إبراهيم ،املصدر السابق.
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ومن أفخاذهم أبو خطاب وسويفات وصبح وفخذ حسون ( .)1ومن شيوخ قبيلة ادجبور
أيضا الشيخ علي الزوبع والشيخ علي السلطان والشيخ مجيل املسلط .
تناوهلا حممد طلب هالل يف تقريره حيث كتب":يقال بأن هذه العشرية وفدت من اليمن
حيث مرت عرب تسيارها جببل العرب يف حوران ومنها إىل حلب فادجزيرة حيث استوطنت
على ضفاف اخلابور حبوالي ( )10كم جنوب مدينة احلسكة ،وقسم منها استوطن يف
العراق ...إن أشهر أفخاذ هذه العشرية هم :امللحم ،السلطان ،اهلزيم ،احملاسن ،احملمد،
احلوي ،الربت ،البومهنا ادجحيش ،البقة ،العلي ،البومانع ،العامر ،الربي ،البوعمرة ،القضاة
احلليون ،البورياش ،البوسالمة .وقد إمتدت هذه األفخاذ يف سكنها حتى مشالي احلسكة
وغربها باإلضافة إىل الشدادي جنوب احلسكة املقر القديم هلا مع موقع (طابان) الذي
يبعد حوالي ( )10كم جنوبي احلسكة .يعمل أفراد هذه العشرية بالزراعة وتربية املواشي،
وعلى العموم أحوال هذه العشرية املادية أحسن من غريها من عشائر ادجزيرة بشكل عام
واملناطق اليت تشغلها على درجة من اخلصوبة والغنى ،أضف إىل ذلك أن قسما منها سقي
على ضفاف اخلابور .وهذه العشرية أصبح هلا باع طويل يف احلياة احلضرية واإلستقرار
حتى نكاد جنزم بأنها العشرية األوىل من العشائر العربية املستقرة يف ادجزيرة حتى أنهم
ينعتون أنفسهم باحلضريني .مقابل ما تنعت به مشر بالرحل وعدم اإلستقرار .إن نسبة
التعليم يف هذه العشرية كغريها قليلة ولو أنها أحسن حاال من بقية العشائر العربية من هذه
الوجهة .ال تتجاوز نسبة التعليم فيها  %20ولكنهم مصممون أكثر من غريهم على العلم
ويط البون بإحلاح بفتح مدارس على خمتلف أنواعها يف مناطقهم ،إذ أحسوا فضيلة العلم.
زعيم هذه العشرية احلالي والتقليدي هو عبدالعزيز املسلط ،كهل ينحو بإستمرار حنو
مصلحته اخلاصة .يتكلم كثريا بالقومية العربية ويعمل قليال بعكس دهام اهلادي شيخ مشر.
حياول التعويض عن ماضيه وكأنه حيس ويعرف آراء اآلخرين به فهو دائما يف منطق التربير.

حذر حتى يصل به حذره إىل سؤ الظن بالناس"( .)2لقد كان هلذه العشرية سابقا خالفاتها

 - 1مقابلة مع حممد مصطفى ابراهيم ،املصدر السابق.
 - 2حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص ص .211 – 217
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مع بعض العشائر العربية كشمر الزور على اخلصوص ولكنها اليوم وبشكل عام قد تركت
تلك اخلالفات إال ما كان منشأة خالفا على األرض وأمثاله .تنصرف إىل اخلطر الكردي
ادجاثم يف مشالي ادجزيرة .فهي مع اخوتها بقية العشائر العربية األمن القومي يف ادجزيرة إن

احسنت الدولة رعايتها مع غريها واإلهتمام بها.)1(..
بطارا : Begarî

عن هذه العشرية يقول حممد طلب هالل ":إحندرت هذه العشرية من بكارة الزور اليت تنزل
على ضفاف نهر الفرات يف منطقة ديرالزور ،حيث متركزت يف سفوح جبل عبدالعزيز
الشمالية يف ادجزيرة ومنذ مدة ليست بالقصرية ،أخذت بفالحة األرض وزراعتها يف
ادجزيرة ،حيث عمرت قرى بالقرب من سفوح جبل عبدالعزيز وبدات متيل إىل احلضارة
وتتطور كبقية العشائر العربية .إال أن بقي قسم منها يعمل برتبية املواشي حيث الزالت
تتجول إىل اآلن يف إحناء جبل عبدالعزيز بغية رعي مواشيها ...مضمونة قوميا هلا بعض
خالفاتها اخلاصة مع اآلشوريني على اخلابور يف ناحية تل متر أكثرها على األرض .تعيش

هذه العشرية حمنة الشعوبية يف ادجزيرة كغريها من العشائر السابقة"(.)2

مسيت القبيلة بهذا اإلسم نسبة إىل جدهم األكرب اإلمام حممد الباقر أحد أحفاد أمري
املؤمنني علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه .تتكون قبيلة البكارة من عدة عشائر منها
البومعيش شيوخهم الشيخ خالد الطالع رئيس عشرية البقارة يف تل بيدر وهي قرية اثرية
تقع إىل مشال مدينة احلسكة حبدود ( )10كم على طريق احلسكة – الدرباسية.

 - 1حممد طلب هالل ،املصدر السابق ،ص .260
 - 2املصدر نفسه ،ص .262 – 260
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عشائر جبل الكرد (عفرين):
يف مناطق عفرين توجد عدة عشائر رئيسية وهي :شيخان ،آمكان ،رشوان ،بيان،
ملالن ،دنان  ،شكاك وروباري...إخل .وقد أخذت الروابط العشائرية طريقها إىل التفكك
منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ،وجاءت احلركة املريدية يف أواسط
القرن العشرين ،لتمزق آخر ماتبقت من تلك الروابط ،ومل يبق منها حاليا إال الذكرى.
ومع ذلك ،قلما تصادف كرديا يف ادجبل اليعرف أصوله العشائرية.
الفضل األكرب يعود للفرنسيان "روجيه ليسكو" و"بيري روندو" ،اللذان تناوال يف بداية
األربعينيات من القرن املاضي ،العشائر يف منطقة جبل الكرد من حيث العدد واملوقع
والتوزيع .وقسم ثيري روندو يف دراسة له عن أكراد سوريا حتى سنة  ،2111أكراد جبل
الكرد وعشائرهم وعددهم على النحو التالي (:)1
أوكجا

آميكي
نسمة

1000

6000

ايزدين
20000

شيخان
20000

1000

كوجر
وغريهم
1000

وكان العثمانيون أيضا ،قد قسموا منطقة جبل الكرد إداريا مبا يتوافق مع أماكن سكن
العشائر ،آخذين بعني اإلعتبار القبائل اليت كانت ذات نفوذ يف القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشرين ،مثل :آمكان ،شيخان ،بيان ،شكاكان ،وحتتل قرى هذه القبائل األربعة
كامل املرتفعات ادجبلية الشمالية دجبل الكرد تقريبا .أما النواحي ادجنوبية الغربية من ادجبل
وهي :حشتيان وخاستيان ،إضافة إىل ناحية سهل "جومه" وجبل "ليلون" ،فتسكنها
جمموعات عشائر كردية أخرى مثل دنان ،شرقيان ،مللي ،كوضر ،روزكي ،بيسكي،

كوسا ،خاليت...،إخل«  .2ومن العشائر نذكر:

 - 1جملة احلوار ،العددان2111 ،6 – 1 ،؛ د.حممد عبدو علي ،املرجع ،السابق ،ص .261
 - 2د .حممد عبدو علي ،املرجع السابق ،ص .261
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رشوان Reşî
هي قبيلة أو إحتاد عشائر كردية ،تقع مناطق سكناها بني نواحي كلس يف ادجنوب وجبال
األمانوس وقونيه يف الغرب ،ومالتيه من الشمال ،وتصل شرقا حتى والية  Samsûrأو
" "Adiyamanيف كردستان تركيا .تقطن جمموعات من العشرية يف بعض قرى سهل
جومه وجبل ليلون مثل برج عبدالو ،طورزيل جومه ،قيبار ،ترنده ،أبو كعب ،ذوق كبري
... Gundî Mezinإخل .وهناك رشوان يف مناطق حارم وإدلب ،ومن أبرز عائالتها آل
هنانو ومنهم إبراهيم هنانو .كما توجد جمموعات كبرية منهم يف منطقة أعزاز :اعزاز،
صوران ،كدريش ،شورين ،تاللني ،كفرغان ،ناحية الراعي ،دوديان ،شيخ كيف ،قره
كوبري ،حرجله ،قره مزرعة .وكذلك يف منطقة الباب "ابو قلقل وبوراز" ،ويف السفرية يف
"تل عرن" و "تل علم" .ومن أبرز زعامات رشوان يف ادجانب السوري من جبل األكراد
فهي :آل حج أومر يف قرية دير سوان.
آمكا Amka
تعد هذه العشرية ،حسب ما يذكر السيد ليسكو ،بأنها من اقدم العشائر يف جبل
األكراد ،وكانت من طائفة القزلباش الشيعة ،ثم إعتنقوا املذهب السين فيما بعد ،وميكن أن
يكونوا قد إستقروا يف كرداغ حوالي القرن السابع عشر ،وهلم أقران يف ديرسم .تقطن
العشرية جبل هاوار والقرى الواقعة على أطرافه .ناهضت عشرية آمكا السلطة الفرنسية،
وكانت من أوىل العشائر اليت قامت بتشكيل فرق مسلحة ضد اإلنتداب الفرنسي ،وبرز
من بينهم عدد من زعماء املقاومة يف ادجبل ومنهم نذكر :سيدو ديكو وأمحد روتو وأرسالن
شوربه .كما رفض زعماؤها التعاون مع األتراك الكماليني ،حيث حاولوا إستمالة سيدو
آغا ديكو  Seydê Dîkêيف عام  2111بإرسال كمية من القبعات اليت يرتديها
األتراك لتوزيعها يف ادجبل ،إال أنه قام حبرقها مبعونة الفرنسيني .ومن جهة أخرى ناصب آل
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ديكو العداء للحركة املريدية اليت ظهرت يف عقد الثالثينات من القرن العشرين ،رمبا
تضامنا مع آل شيخ إمساعيل زاده ،أقرباء آل ديكو باملصاهرة (.)1

وتعرف عن آمكا ،متسكها بالثوابت القومية ،وحفاظها على اخلصائص القومية ،وهم من
املعروفني يف اجملال السياسي القومي الدميقراطي ،كاملرحوم هوريك أمحد من قرية داغ
اوباسي ،وطاهر ديكو الذي أنتخب ممثال ملنطقة عفرين عن احلركة الدميقراطية الكردية يف
جملس حمافظة حلب يف دورتني متتاليتني  .2112 – 2171ومن عائلة "إميرالكاتب والناقد
األدبي حيدر عمر ،وهو صاحب نتاجات أدبية باللغتني العربية والكردية .وسيدو ديكو
وهو عميد متقاعد من الشرطة املدنية .والعقيد العسكري أمحد ديكو بن حبش آغا .ومن
آل شوربه احملامي عصمت عمر ،وهو عضوسابق يف جملس الشعب ،وسياسي ومثقف،
شغل مراكز قيادية يف احلزب الشيوعي السوري لسنوات طويلة .وهناك أكثر من ()11

قرية للعشرية حول جبل هاوا"( ،)2باإلضافة إىل قرى أخرى عامرة .وشهدت العشرية
نزاعات داخلية على السلطة بني األسر املتنفذة داخل عشرية آمكا.
شكاك Şikak
يقال أنها تعود بأصوهلا إىل عشرية شكاك الكردية القوية ،وأقدم مركز ألبناء شكاك هو
خربة شران ،ويعتقد أنهم قدموا إليها حوالي عام  2121م .أغلب أبناء العشرية يف الوقت
احلاضر مسلمون سنة على املذهب احلنفي ،وقسم منهم متسكوا بديانتهم اليزيدية .إن
أماكن سكن شكاك يف منطقة عفرين ،ذات تضاريس قليلة اإلرتفاع ،تصلح للزراعة
واألشجار املثمرة وخاصة الزيتون والكرمة .ومن ناحية املوقع جتاورها عدة عشائر كردية،
هي رشوان (آل حج أومر) وبيان من الشمال والغرب ،وآمكا من الغرب وادجنوب،
وناحية جومه من ادجنوب ،كما جتاورها منطقة اعزاز ،وكلس يف تركيا من الشرق ويبلغ

 - 1حممد عبدو علي ،املرجع السابق ،ص .271
 - 2للمزيد راجع :املرجع نفسه ،ص .211
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عدد قرى ناحية شكاك  16قرية( ،)1و 11قرية حسب تقدير ليسكو .ومن أبرز عائالت
شكاك يذكر آل محدوش يف قرية كفر جنة  ،Serê kaniyêوعائلة خلباش وبرز من
بينهم الدكتور نوري خلباش ،وتوبال محو ،ومن أبرزهم آل جلوسي .وقد أصبح مجيل آغا
جلوسي رئيسا لبلدية عفرين يف نهاية العشرينات إىل منتصف الثالثينات من القرن
العشرين ،ويف عهده أنشأ سوق عفرين  ،Bazarوتويف سنة .2117
إختذ الفرنسيون فور دخوهلم املنطقة ،حمطة القطار بقرية قطمه يف منطقة عشرية شكاك
مقرا إداريا وعسكريا هلم ،بعد ذلك قاموا بنقل مركزهم اإلداري إىل قرية ميدانكي يف
املنطقة نفسها ،كما وإستقرت قوة فرنسية يف موقع مبنى خمفر بلدة شران احلالية .ومن
ميدانكي برز عبدو خوجه ،حيث إلتحق بالقوات الشعبية الكمالية ملناهضة الوجود
الفرنسي .أما بالنسبة ملواقف العشرية من حركة املريدين ،فقد إختذ آغواتهم موقفا عدائيا
منها .وقد تعرضت قرية قسطل علي جندو الشكاكية اإليزدية يف عام  2111إىل حصار
مسلح من قبل حركة املرديديني ،فيما تراوح املوقف الشعيب للشاك املسلمني بني احلياد
والعداء من احلركة ،ومن أبرز الشكاك املؤيدين للحركة املريدية هم مشايخ ميدانكي

الرفاعية (.)2

وكانت للعشرية دور يف احلياة السياسية والربملانية يف البالد ،فقد أنتخب منان نيازي سنة
 2111ثم حنان آغا جلوسي سنة  2117نوابا عن منطقة أعزاز يف الربملان السوري .كما
ترشح علي أكرم جلوسي لدورتني إنتخابيتني  2111و 2162دون أن يفلح يف الوصول
إىل الربملان .وميكن القول بوجود تفاهم وحتالف إنتخابي بني آل جلوسي وآل شيخ إمساعيل
زاده لوجود صالت مصاهرة بينهم ،إذ كانت والدة كور رشيد شيخ إمساعيل زاده

شكاكية ( .)3وقد زار العشرية يف بداية القرن العشرين ،الشقيق األصغر للزعيم الكردي
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مسكو آغاي شكاك ،امللقب بـ  ،Mîrê ziravبغرض إعداد القبيلة لإلنضمام إىل حركة
مسكو التحررية الشاملة ضد النظامني اإليراني والرتكي إلنشاء دولة كردستان املستقلة.
روباري Rûbarî
جدهم األول كان إمسه حممد باشا روباري ،الذي محل لقب "نقيب األشراف – باي
بك" ،وقد جاء من إستنبول ،وأصله من منطقة سريت الواقعة حاليا يف مشال كردستان .
فقد عينه الباب العالي حاكما على إمارة كلس الكردية ،إثر مقتل أمريها علي بك بن جان
بوالت عام  2607بعد فشل ثورته على اإلمرباطورية العثمانية.
ومبرور الزمن ،إستقر أوالده وأتباعه يف سهل جومه ومنطقة الروباريني احلالية على جبل
ليلون ،آخذين من قلعة باسوطه موقعا دفاعيا هلم ،مع احلفاظ على نفوذهم يف حكم كلس.
وساهمت عشرية روباري يف النضال الوطين ضد اإلنتداب الفرنسي ،وتعامل زعماؤهم مع
حزب الكتلة الوطنية وحركة املريدين ،فقد أسس حممد عارف غباري والد عثمان آغا
فرعا حلزب الكتلة الوطنية يف منطقة عفرين ،وأصبح رئيسا له ،فأعتقل مرارا من قبل
السلطات الفرنسية ،لعالقاته الوثيقة مع الكتلة الوطنية ومع حركة املريدين .تقطن العشرية
املنطقة املعروفة بإمسهم  Çiyayê Rûbariyaوهلم حوالي عشر قرى يف سهل

جومى( ،)1وتسكن عدة عائالت منهم يف قرية جلمى  ،celemêكما وهلم وجود مميز يف
مدينة عفرين.
من أبرز زعماء العشرية آل غباري ،وكان هلم املشاركة يف احلياة الربملانية يف عهد
اإلستقالل ،إذ إنتخب حممد عارف غباري عضوا يف الربملان السوري عام  .2117أما
أخوه حممد ذهين غباري ،فقد أصبح عضوا يف برملان اإلقليم السوري أثناء الوحدة السورية
املصرية  ،2162 – 2111كما اصبح احملامي عصمت غباري وهو إبن سعيد آغا شقيق
حممد عارف ،عضوا يف جملس الشعب يف سوريا عام  2171وألربع دورات متتالية حتى
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عام  ، 2110ثم حل حمله يف عضوية اجمللس العميد السابق يف ادجيش السوري عبداحلميد
غباري ،األمر الذي يشري إىل عالقاتهم ادجيدة مع األنظمة احلاكمة يف دمشق منذ اإلستقالل
وليومنا.
Şêxan
 Şêxaأو  Şêxîقبيلة كردية واسعة اإلنتشار  ،ميتد وجودها من أطراف مدينة أورفا
()1

إىل ويران شهر وقرجه داغ وسروج وجنوبي أرزروم إىل جبل الكرد .ويوجد منها يف ناحية
جبل األكراد غربي مدينة جسر الشغور ومنطقة القساطل والفرلق يف حمافظة الالذقية.
شيخان منطقة عفرين من أكرب عشائر املنطقة ،ورغم وجود بعض عائالتها بني العشائر
األخرى ،إال أن حدودها السكانية واضحة ،وبشكل عام يعترب النطاق اإلداري لناحية
راجو منطقة شيخانية صرفة تقريبا .يفصل وادي ميدانا  Gelyê Meydanaمنطقة
شيخان عن قبيلة بيان يف الشرق ،وإبتداء من النهاية ادجنوبية من وادي ميدانا تدخل
شيخان يف متاس مع قبيلة آمكا يف الشرق .ومجيع القرى الواقعة يف إطار خط احلدود
الرتكية من الشمال والغرب مبا فيها بلدة راجو هي شيخانية ،ويبلغ عددها حوالي 71
قرية ،إضافة إىل أربعة قرى داخل احلدود الرتكية ،وهناك عائالت من شيخان يف العديد من
قرى املنطقة .ومن أبرز العائالت اليت تقلدت زعامة العشرية عائلة آل ديويكي Mala
 Diwîkêوآل رش آغا  Mala Reş agaومن أبرز زعمائهم يف القرن العشرين هو:
حسني عوني رش آغا الذي أنتخب نائبا يف الربملان السوري عن جبل الكرد يف عام
 2116مبساندة احلركة املريدية ضد كورشيد إمساعيل زاده زعيم عشرية بيا  .وآل سينو
 Mala Sînêوعلي سورو  ،soroيقطنون قرى ميدانا ،وتضامن خليل آغا مع املريدين،
خالفا لشقيقه موسى آغا الذي عاداهم ،فقتل يف عام  .2117وآل موسى آغا Mala
 Mûsê Eynêوآل بلي رشي  Mala Bilî Reşêوآل حنيف آغا Mala
 Henîf xgaوآل جعفر  Mala Caferوآل مسو Mala Simoومنهم أنور مسو
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الذي أنتخب على قائمة احلركة الدميقراطية الكردية عام  2176ممثال عن منطقة عفرين
يف جملس حمافظة حلب ،وإىل هذه العائلة ينتمي حسن إيبش الذي خاض مع مقاتليه معارك
عديدة ضد القوات الفرنسية .وآل كور امحد  Mala Kor Ehmedويعرفون حاليا بـ
آل مستكي  Mistikêومن أهم رجاهلا عزت خليل الذي أنتخب نائبا عن جبل الكرد يف
الربملان السوري إىل جانب فائق منان وأمحد جعفر عام  ،2111وأرتبط إسم ولده خليل
بالعمل السياسي الدميقراطي الكردي يف جبل الكرد ،وبفضل تلك العالقة أنتخب يف عام
 2176ممثال ملنطقة عفرين يف جملس حمافظة حلب .وعائلة جقلمي Mala Çeqilmê
ومن رجاهلا املعروفني حاليا مجيل إحبو الذي سجن يف عام  2172مع أكراد سوريني آخرين
عدة أشهر يف سجن النهاية يف بغداد وهم يف طريقهم للقاء قائد الثورة الكردية مصطفى
البارزاني.
بيا Biya
فرع من عشرية رشوان ،ويقول السيد ليسكو بان هذه العشرية قد تكون فرعا من قبيلة
ملالن الكردية .وتبلغ قرى بيا  11قرية منها  11يف ادجانب السوري و 10يف ادجانب
الرتكي .وتزعمت عائلة آل شيخ إمساعيل هذه العشرية منذ أواسط القرن التاسع عشر،
وعرفت بـ "زاده" يف الفرتة الفرنسية .وكانت تربط العائلة بعالقات وثيقة مع شيخ إبراهيم
شيخ املريدين ،إال أن تلك العالقة حتولت إىل عداء بني الطرفني ،بسبب توسيع نفوذ احلركة
بني الفالحني ،مما شكل خطرا على الزعامات القبلية ،األمر الذي دفعه إىل التعاون مع
الفرنسيني ،ودعمه كممثل دجبل األكراد يف جملس النواب السوري منذ عام .2117
وجرت مصادمات دامية بني الطرفني ،قتل فيها جعفر آغا شيخ إمساعيل يف عام ، 2111
بكمني نصب له قرب بلدة بلبل .ويف عام  2117أغتيل شيخ حنيف مرشح املريدين
إلنتخابات الربملان السوري يف وسط مدينة عفرين ،وأتهم أمحد جعفر شيخ إمساعيل حينها
بإغتياله.

116

كوضر Koçer
تنتشر العشرية على جانبـي احلدود الرتكية السورية ،وكوضر جبل األكراد من مجاعة
"مريشم" ،وهي من الرحل تنتقل من منطقة ألخرى حبثا عن الكأل ملواشيها .والكوضر
علويون ،ووالءهم ملرجعهم الدنيوي األمري –  ،Mîrوملرجعهم الديين  .Dedeومع قدوم
الفرنسيني ،شهدت املنطقة حالة من الفوضى والتمرد جراء نفوذ رجال من الكوضر عرفوا
بإسم  Çeteمن أمثال  Îbê cindêrو Silêman pîşoو Mihê Îbşaşêوكانوا
يشكلون السلطة الفعلية يف املنطقة يف بداية اإلنتداب الفرنسي .وكان وجهاؤهم ينسقون
نشاطاتهم مع الدكتور نوري ديرسيمي

()1

يف حلب ،الذي كان يشجع على مناهضة

السياسة الكمالية يف تركيا ،وبتاييد من الرموز الوطنية للبدرخانيني الكرد ،وخاصة الدكتور
كامريان بدرخان ،الذي كان نشطا يف تلك املرحلة يف أوساط الكرد يف حلب وعفرين(،)2

وينتمي للعشرية كل من السياسي حمي الدين شيخ آلي( )3سكرتري حزب الوحدة والدكتور

 -1ولد سنة  2111يف منطقة ديرسيم ،وفيها أكمل دراسته وحصل على شهادة الطب البيطري ،يعترب
من املثقفني الكرد البارزين يف كردستان – سوريا ،ألف كتابا هاما عن ثورة ديرسيم خالل اخلمسينيات
باللغة الرتكية بعد فرتة من دجوئه إىل سوريا وإستقراره يف حلب ،تويف فيها سنة  .2171الدكتور املناضل
حممد نوري ديرمسي يف سطور ،جملة راسيت ،العدد  ،1بريوت ،حزيران  ،2171ص .22 – 20
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 -هو حممد آلي بن شيخ موسى ،مواليد مدينة عفرين  ،2111دخل جامعة حلب –كلية اآلداب -

قسم اللغة اإلنكليزية .إنتسب إىل صفوف احلركة السياسية الكردية يف عام  ،2161ويف صيف عام
 2171حضر املؤمتر احلزبي الذي إنعقد يف كردستان العراق (قرية الداودية) .يف املؤمتر الثاني للحزب
 2177أنتخب عضوا يف اللجنة املركزية .يف تشرين األول  2112نشبت اخلالفات يف صفوف احلزب،
فتحمل مسؤولية سكرتري حزب العمل الدميقراطي الكردي يف سوريا حتى عام  ،2110ويف املؤمتر
التوحيدي للحزب املوحد الدميقراطي الكردي يف سوريا أنتخب عضوا يف املكتب السياسي .ويف املؤمتر
الرابع حلزب الوحدة عام  2111أنتخب سكرتريا للحزب .عضو املؤمتر التأسيسي لقوى (إعالن دمشق)
عام  ، 1001وعضو مؤسس للتحالف الدميقراطي الكردي واجمللس الوطين الكردي .فضل إستمرار
117

أمحد رسول املقيم يف أملانيا منذ الثمانينات من القرن املاضي خالل أحداث اإلخوان
املسلمني يف سوريا.
مللي داودي milî dawdî
من العشائر الكبرية من قبيلة مالن الكردية ،ومن زعمائها املعروفني آل عمر سفونا يف
قرية معراته .يبلغ تعداد أبنائها يف الوقت احلاضر حوالي ( )1000نسمة ،يقطنون قرى
معراته

 Maratêوهلم فيها دار يعود بناؤها إىل عام  ،2117ويف قرية

دارطرى  Dargirêوبيوك اوبه  Gundê Mezinفيها دار سكن آلل سفونا مدون
على واجهتها أنها بنيت عام  .2110سادت نفوذ العشرية على سهل جومه وباسوطه
وجبل حشتيا .وكان ألبناء هذه العشرية دور يف احلركة السياسية الكردية ،مثل زكريا
مصطفى وإبراهيم عارف.
آل حسن أفندي
كان حسن افندي يسكن قرية " Gazêطازي تثة" ،اليت تبعد عن عفرين  1كم من جهة
الغرب يف أعلى قمة يف جبل حشتيا .إرتبط إسم أحفاد آل حسن أفندي احلاليني
بالشيوعية.
آل سيدو ميمي Mala seydî Mîmê
تتكلم هلجة زازا الكردية ،يعتقد أنهم قدموا من نواح ديرسيم ومالتيا وآلبستان ،تنتمي
العائلة إىل فئة إجتماعية تدعى كوكضي  ،Kokçîكانت تعمل يف قطع األشجار من املناطق
احلراجية لصناعة الفحم .ومتكنت األسرة من شراء قرى بأكملها ،وبرز من بينهم خليل
آغا ،الذي وصل إىل الربملان السوري يف عام  .2117كما أن احملامي حممد نوري عارف
العيش يف منطقة عفرين ممارسا عمله السياسي والنضالي .رسالة جوابية من شيخ آلي للباحث يف
.1026/20/1
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أنتخب عضوا يف اجمللس النيابي التأسيسي لعام  .2161- 2162وبقي شقيقه احملامي
بطال عارف عضوا يف جملس الشعب السوري ممثال حلزب البعث بني سنوات – 2116
 .2111وتقطن اسرة عارف يف قرية برج عبدالو ،وهم األكثر نفوذا حاليا يف آل سيدو
ميمى

(.)1

ومن اهم شخصياتها املعروفة كمال مجيل آغا سيدو ميمى  ،الذي يعترب من

الرعيل األول يف اليقظة القومية يف جبل الكرد .يقيم منذ سنوات يف أوروبا ويعمل خمرجا
سينمائيا.
دنا Dina
تعترب واحدة من العشائر الكردية القدمية ،مركزها الرئيسي يف سهل سروج يف نواحي
أورفا ،وهلا بعض القرى يف مشالي حلب وشرقيها ،مثل تل حاصل وتل عران .أما يف جبل
الكرد ،فقد كانت القبيلة األكثر عددا وقوة يف منطقة سهل جومه وجبل ليلون خالل
القرنني الثامن والتاسع عشر ،ودنا جبل الكرد كانوا يعتنقون الديانة اإليزيدية ،وتتوزع
قراهم على الضفة الشرقية لنهر عفرين بدءا من قرية عرش قيبار ،إىل القسم الشرقي من
سهل جومه ،وقسم كبري من جبل ليلون( ،)2ومن قراهم نذكر :باسوطه ،برج عبدالو،

غزاوية وعرشقيبار وغريها.
جقلي Çeqelî
وتعد العشرية فرعا من قبيلة ملالن ،ويدعي أبناءها أنهم فرع من عشرية رشوان ،وتنتشر
العشرية يف منطقة عفرين على عدة قرى نذكر منها :جويق ،قرمتلق ،دير صوان وجنديرس
وغريها .ومن أبرز شخصيات هذه العشرية يف جبل الكرد عثمان حدو ،وكان معلما
"خوجه" يف الكتًاب قبل احلرب العاملية األوىل ،أسر يف تلك احلرب على احلدود الروسية،
فتأثر باألفكار البلشفية ،ولذلك كان يقال عنه "فارماسون" أو ماسوني ،إلمتناعه عن إقامة
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الشعائر الدينية وهو اخلوجه املعروف ( ،)1وكذلك برز من بينهم الشخصية الشيوعية
املعروفة يف جبل الكرد وحيد حممود الذي أصبح عضوا يف جملس الشعب السوري ملدة
مثاني سنوات ،وذلك يف عقد السبعينات من القرن العشرين.
اكراد ادجوم
يقطنون ناحية احلمام جنوب غربي قضاء عفرين ،وكان عددهم حوالي  1100بيت،
يسكنون يف  11قرية .وهناك أكراد العميقى وكان عددهم حنو  170بيتا ،وعشرية
املوجلي وعددهم كان حنو  211بيتا يف تسع قرى ،وعشرية خورمالي يف أحناء جبل ليلون،

وعشرية شيقانلي يف ناحية راجو يف  12قرية (.)2

إضافة إىل ما ذكر ،هناك يف جبل الكرد عشائر أخرى صغرية مقارنة مع غريها من العشائر
الكبرية ومنها :عشرية هكاري وشرقيا وخندقي وثوري  Pûrîو  QîtreşوKerafî
وعشرية كوسي وروزكي وهفيدي وقبيلة مللي.
موقع غرب كردستان والتوزع الكردي والرتكيبة السكانية لكردستان
تقع غرب كردستان يف املناطق الشرقية  -الشمالية والشمالية لسوريا على متاس
حدود كردستان ادجنوبية والشمالية (احلدود السورية – العراقية – الرتكية) ،وتتوزع
أراضيها جغرافيا بني حمافظات احلسكة (ادجزيرة) ،حيث يقطن الكرد ادجزيرة العليا وإقليم

دجلة واخلابور واحلسكة ( )3ويف كرداغ ( )Çiyayê Kurmêncوتعد مدينة عفرين

) (Afrînاملركز الرئيس للمنطقة وعاصمتها التجارية والسياسية ،والرقة باإلضافة إىل
 - 1د.حممد عبدو علي ،املرجع السابق ،ص .106
 - 2أمحد وصفي زكريا ،ج ،1املرجع السابق ،ص .671
- Laurin.MC. The political role of Minority groups in the Middle
East, U.S.A,1979,p.51.
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قسم من حمافظة إدلب ،مع تواجد كثيف للكرد يف العاصمة دمشق (حي األكراد – ركن
الدين –  .)Taxa Kurdaويف وصفه للحي الكردي عام  2110عند زيارته األوىل
ملنزل أمحد آغا زلفو الذي كان يقع يف احلي على جبل قاسيون يتذكر د.نور الدين
زازا ":كان عدد سكان احلي يف تلك الفرتة أربعني ألفا ،وحني الدخول إىل املدينة من ادجهة
الشرقية وحتى ساحة جسر النحاس فإن الناس مل يكونوا يتحدثون فيما بينهم بغري اللغة
الكردية ،ومن جسر النحاس إىل ساحة مشدين آغا كانوا جييدون اللغتني الكردية والعربية
ولكنهم يفضلون التداول بالثانية وأما من مشدين آغا وحتى الشيخ حمي الدين فإنه بالرغم
من إعتزاز السكان بإنتمائهم للكرد فقد أضاعوا لغتهم متاما ومل يكونوا يتكلمون بغري

العربية"( .)1كما وهناك "حي خاص باألكراد هو حي الصاحلية والذي حيوي أكثر من ثالثني

ألفا من السكان األكراد"( ،)2وأن املستعمرة الكردية يف دمشق حتتل حيا خاصا بها وهو
مركز الوطنيني النشط خالل السنوات العجاف ( .)3وحبسب أحصاء عام  2111فإن

سكان احليّ كانوا ينحدرون من العائالت األيوبية التارخيية اليت تنتسب إىل جنم الدين
أيوب ،ومن عشائر كردية هي :اآلشيتية والبارافية والربازية والبنيارلية والدقورية والديركية
والرشوانية والشيخانية واملتينية وامللّية والظاظا( )4وادجوالن والذين إستقروا فيها منذ العهد

األيوبي ويف مدينة محاة اليت شيدها ابو الفداء األيوبي ويف قرى حميطة بها ووجود قرى
كردية يف جبال العلويني (جبال الكرد) الشرقي ويف مناطق قلعة األكراد (قلعة احلصن)
واملناطق احمليطة حبمص ويف حوران كعائلة أبو زيد وعائلة الكردي ...إخل ،ومل تراع حدود
هذا اإلقليم الكردستاني الطبيعية يف الدستور السوري الذي مل يعرتف أساسا بالوجود
الكردي وليومنا ،تتوزع وتضيق أراضيها من حمافظة إىل أخرى طبقا للعمق الطبيعي
 - 1د.نور الدين زازا ،املصدر السابق ،ص .11- 17
- Laurin, op.cit,p.51.
- Derk Kennane. The Kurds and Kurdistan, London, 1970,p. 43.
4

2
3

 -عزالدين علي مال ،حي األكراد يف مدينة دمشق بني عامي  ،2171 – 2110دراسة تارخيية

اجتماعية اقتصادية ،بريوت ،دار آسو ،2111 ،ص ص .17 – 11
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والتوزع السكاني كإستكمال جغرايف لكردستان العراق وكردستان تركيا .وتبلغ مساحة
كردستان سوريا أكثرمن  10ألف كيلومرت مربع وعدد سكانها حوالي  1ماليني نسمة
وكلها نسب مقدرة فالعملية حتتاج إىل تبيان احلدود وإجراء إحصاء رمسي سكاني للوصول

إىل أرقام دقيقة( ،)1ال توجد إحصاءات رمسية عن عدد الكرد يف سوريا.

وكردستان سوريا  -هي التسمية احلالية للمنطقة ذات األغلبية الكردية الواقعة يف
إطار ادجغرافية السياسية لسوريا ،واليت تعود تارخيها إىل آالف السنني ،وعلى سبيل املثال
الاحلصر نذكر إمرباطورية هوريا ( )1100قبل امليالد اليت كانت عاصمتها أوركيش (طرى
موزا ) اليت التبعد سوى بضعة كيلومرتات عن مدينة عامودا .
كردستان الغربية هي إمتداد طبيعي لكردستان الكربى اجملزأة بني أربعة دول ،وقعت
حتت النفوذ الفرنسي وفقا إلتفاقية سايكس – بيكو اإلستعمارية ،وقد مت رسم احلدود
بشكل قسري وبغري أي حق قانوني أو شرعي ودون أن يؤخذ رأي الكرد يف ذلك ،بني
فرنسا وتركيا ألول مرة يف إطارمعاهدة "سيظر" بني احللفاء وتركيا بتاريخ  20آب عام
 ،2110اليت حلت إتفاقية لندن  ،2121وإتفاقية سايكس – بيكو عام  ،2126وأخذ
بهذا اإلتفاق الثالثي ،الذي عقد بني احللفاء (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) ،وإتفاقية لندن يف
( )1من آذار لعام  2112بني تركيا الكمالية وفرنسا ،اليت رمست حدودا مصطنعة
الشرعية بالضد من مصاحل الشعب الكردي وإرادته القومية ،فصلت احلقول الزراعية
الواحدة والقرى والعوائل الواحدة بشكل مل جتد هلا مثيال يف العامل( .)2ووجدت آالف مؤلفة

من العشائر واألسر والقرى الكردية أنفسها موزعة بني طريف حدود ،وكان هلذا التقسيم
اثره بالطبع على التوزع السكاني ،وخلق أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية غري
متوازنة.
وبإختصار فأن كردستان سوريا  :هي تلك البقعة ادجغرافية اليت يشكل الشعب الكردي
فيها أغلبية سكانية الواقعة ضمن احلدود السياسية للدولة السورية بعد أن رمست حدودها
 - 1مشروع الربنامج السياسي للثارتي الطليعي الكردستاني – سوريا ،ص .1
 - 2املصدر نفسه ،ص .1
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مع الدولة الرتكية املعاصرة ،واليت متتد من احلدود الشرقية الشمالية لسوريا واملوازية
لكردستان ادجنوبية ،األراضي اليت متتد حنو ادجنوب الشرقي ضمن حدود ادجزيرة ،واملمتدة
يف الوقت ذاته باملوازاة حلدود كردستان الشمالية بإمتداد تواجد إنتشار الكرد ضمن
حمافظة ادجزيرة واملناطق الشمالية من حمافظيت الرقة وحلب.
ويف معرض حديثه عن موقع غرب كردستان ،كتب أديب معوض":منطقة واسعة
الرحاب متتد بني املتوسط غربا وختوم املوصل شرقا ،وهي يف أكثريتها الساحقة ،مأهولة

بالعنصر الكردي اخلالص.)1( "..
الرتكيبة السكانية يف ادجزيرة:

وأن واحدة من أهم مميزات اجملتمع الكردستاني التنوع الثقايف واللغوي والعرقي يف ظل
ثقافة التسامح الديين والقومي الكردية ،ففي الوقت الذي يعاني الشعب الكردي من
إضطهاد ومتييز على يد السلطات احلاكمة ،وحرمانه من كافة حقوقه القومية واإلنسانية،
فإنه ينشد حلرية األقليات العرقية والدينية يف اليت تعيش بني ظهرانيه يف كردستان ،داعيا إىل
حتقيق العدالة والدميقراطية ،مطالبا حبقوق مكونات اجملتع الكردستاني ،لذلك ميكن رؤية
املساجد والكنائس واألديرة واملعابد يف أية مدينة كردية ،حيث تؤدي كل فئة طقوسها
حبرية مطلقة .وعادة فأن قاطين كردستان سوريا من سريان وأرمن وكلدو – آشور
وضيضان ويهود وحتى بعض العرب وغريهم يتقنون اللغة الكردية بشكل مطلق ،حتى أن
بعضهم اليعرف إال اللغة الكردية لغة أما له .ويسود التفاهم واحملبة والتعاون اجملتمع
الكردستاني .ويرجع سبب ذلك إىل التعايش التارخيي الطويل ،ووجود ثقافة التسامح
اساسا يف بنية العقل الكردي ،أبا عن جد .وهكذا وبفضل عملية العمران املمنهج
الفرنسي اإلسكاني واحلضري ،أصبحت ادجزيرة العليا خالل ثالثة عقود بقعة حضارية
سكانا وإنتاجا وفكرا ،والفضل األكرب هو لإلستعمار الفرنسي (احلضاري) ،وبسبب ذلك
إرتفع عدد سكان ادجزيرة من بضعة آالف مستقرين يف بعض التجمعات القروية قبل
1

 -أديب معوض،األكراد يف لبنان وسوريا ،تقديم :فلك الدين كاكه يي ،الطبعة الثانية ،دار آراس

للطباعة والنشر ،أربيل،1020 ،ص .11
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اإلحتالل الفرنسي إىل ما يصل إىل أكثر من مئة ألف نسمة يف التقديرات الوطنية "الرمسية"،
أو ما قد يصل وفق التقديرات امليدانية اإلستخبارية الفرنسية إىل حنو  211110نسمة يف

عام  .)1(2116ويف هذا اإلطار البد من اإلشادة بدور ادجنرال الفرنسي املستنري غاستون
بيوت يف حلب ( ،)2111 – 2112الذي إنفرد عن سائر الضباط الفرنسيني مبحاولة
تطبيق اإلنتداب بروح التنمية ،وأفكار التحديث ،ومشاركة اجملتمع احمللي خلدمته وخدمة

املصاحل الفرنسية يف إطار هذه الرؤية ،)2( ...وميكن القول أن الزيادة السكانية كانت نتيجة
نهضة الزراعة يف املناطق الكردية بقدر ما كانت سببا هلا.
أما اإلستعمار الفقري -ادجديد (بلغة عصمت شريف وانلي) ،والذي سيطر على املنطقة
إثر خروج األول ،فقد أعاد الفقر واألمل والبؤس إىل املناطق الكردية ،بسبب سياسات
التعريب املنظمة واليت إستهدفت أصال الوجود الكردي ،أرضا وشعبا .ومن الغريب أن
الشعب العربي الذي خاض النضال من أجل نيل احلرية وتشكيل دولته القومية ،رفض هذا
احلق للشعب الكردي ولألقليات القومية األخرى ،مع أن الكرد ساهم جبدارة يف إخراج
املستعمر الفرنسي من سوريا ،وأصبح حيل حمله ،وميكنين تسميته باإلستعمار القاصر.
قدم املسيحيون من أرمن وكلد  -آثور وسريان واألرثوذكس الشرقيني من هزخ
ومديات وماردين وآمد(دياربكر) وغريها من املناطق بكردستان املركزية إىل كردستان
وسوريا هربا من ادجحيم العثماني يف سنوات احلرب العاملية األوىل ،وإستقروا يف عدد من
القرى حول تربة سثية ومناطق أخرى .وبهذا الصدد يقول محزة نويران ":خالل احلرب
العاملية األوىل ،وعلى أثر اجملازر اليت أوقعها الطورانيون باألرمن وسائر املسيحيني ،وفد إىل
قرية القرمانية أعدادا كبرية من املسيحيني الفرين من جحيم املذابح اليت أوقعتها فيهم
الطغمات العثمانية – الرتكية منذ عام  2112 – 2121وحتى عام  ،2112حيث

- Velud, Tome 4,op.cit.,p.228.
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .171
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1

مارسوا حياتهم الدينية واليومية حبرية مطلقة ،وبنوا يف القرية كنيسة مارسوا فيها شعائرهم

الدينية دون اإلحساس باإلغرتاب أو أي شعور بالتعصب الديين أو القومي جتاههم" (.) 1

ففي بداية  2121إبان إبادة األرمن على يد غالة العثمانيني ،كان يف سري كاني 100
مهاجر سرياني وأرمين من ماردين ،لكن يف آذار  2126قدر الرقم مبا يراوح بني 10
و 10ألفا ،تويف منهم بني كانون األول  2121وآذار  2126بني  21و 26ألفا بسبب
ادجوع ،أو مرض التيفوس .وأصابت لعنة التيفوس الشيشان ،وأفنت معظمهم ،حبيث مل يبق
من بيوتهم اليت قدرت بـ  1000بيت يف بداية التوطن يف املنطقة يف سبعينات القرن التاسع

عشر إال  100بيت يف أواخر العهد العثماني(.)2

ففي أعقاب معاهدة أنقرة يف تشرين األول  2112بني فرنسا وتركيا واليت ختلت فيها
فرنسا عن كيليكيا للقوات القومية الرتكية ،عرب حنو  10ألف أرمين إىل سورية ،وكانت
هناك موجة أخرى يف أواخر عام  2111ودخل حنو  10ألف مسيحي آخر إىل سورية يف
أواسط  .2111بنهاية عام  2111دخل حنو  200ألف مسيحي إىل سورية .ورغم أن
أكثريتهم إستقروا يف أماكن أخرى ،كان هناك حوالي  10ألف مسيحي يف ادجزيرة يف عام

 .)3(2110وقدر عدد الكرد آنذاك وذلك وفقا إلحصائيات عام  2111بـ  100ألف
نسمة يف هذا ادجزء من كردستان الواقع حتت اإلنتداب الفرنسي ،وبـ  100ألف يف عام

.)4(2111

وبهذا الصدد ،بذل الفرنسيون جمهودا حسنا إبان سنوات احلرب العاملية األوىل ،من
حيث تقديم املساعدة لعشرات األلوف من املسيحيني الذين خرجوا الجئني من األناضول
خالل عامي  2110 – 2121من أجل إعادة توطني األرمن يف كيليكيا .ويف شهر كانون
األول  2112تدفق  10ألف الجئ إىل مشال سوريا وإىل لبنان .وإبتدأت موجة دجؤ
 - 1حممد جزاع ،املصدر السابق ،ص .11
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .212 – 210
 - 3ديظيد مكدول ،املرجع السابق ،ص.616
 - 4بذار عومسان ئة محةد ،س.ث ،ل.22 .
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أخرى يف أوخر سنة  ،2111فوصل  21000أرمين آخر حلب .يف أواسط  2111وصل
 10الف آخرون كان ثلثهم من اليونانيني (جرى ترحيل هؤالء فيما بعد إىل اليونان)
والباقون من األرمن .وحتى نهاية  2111كان عدد الالجئني الذين دخلوا سورية قرابة
 210ألفا .قدر ألكثر من ثلثيهم أن يظلوا يف البالد (.)1

ووفقا لتقديرات د.نالريا فوكارو ،كان عدد الكرد يف بداية أربعينات القرن العشرين
يف سوريا ما بني  110 – 100ألف نسمة ،ووزعهم على النحو اآلتي 10( :ألف) نسمة
يف ادجزيرة ،و( 60ألف) يف جرابلس (كوبان) و ( 60ألف) يف جبل األكراد (عفرين)،
و( 10ألف) يف دمشق ،و ( 20آالف) شخص يف املدن األخرى مثل حلب ومحاه ومحص
وغريهم( .)2بينما قدر الدكتور أديب معوض يف كتابه الصادر عام  ،2111عدد الكرد يف

سوريا بأكثر من ذلك ،ويف هذا السياق كتب يقول":لقد جئت ،يف مستهل هذي التوطئة،
على شئ من جغرافية كردستان وعدد األكراد ،وأرى اآلن لزاما تكملة للفائدة ،أن أنبه
أوال إىل أن من هؤالء التسعة ماليني كردي ،أربعة يف كردستان الرتكية ،وثالثة ماليني
وسبعمائة ألف يف إيران ،ومليونا ومائة ألف نفس يف العراق ،وثالمثائة ألف يف كردستان

السورية ،دون من منهم يف الصاحلية بدمشق ،)3("...ولعل هذا الرقم هو األقرب للحقيقة،
لقرب املؤلف من احلدث وواقعيته ،ناهيك عن أنه رمبا يأتي يف أوائل من إستخدم مصطلح
كردستان سوريا ،يف كتابه املنشور ببريوت عام .2111
ويبدو أن أديب معوض ،قد إستوعب الوضع الكردي جيدا من خالل إستقراءاته
وإتصاالته مع أصحاب الشأن وإطالعاته على املسألة الكردية ،حيث كتب يف عام ،2111
أي قبل خروج الفرنسيني من سوريا بعام واحد ،قائال":يف املنطقة اليت حنن بصددها ،بني
 - 1ستيفن هامسلي لونطريك ،املرجع السابق ،ص .277
 - 2عومسان عةبدولرِةمحان مسايل ،س.ث ،ل .12
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 -الدكتور أديب معوض ،األكراد يف لبنان وسوريا – حبث إجتماعي نشر تباعا يف جملة النشرة

األمريكية ،مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق ،جامعة دهوك ،1001،ص .11
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األلفني واأللف والثمامنائة قرية ،كلها كردية يتخللها بعض القرى أو املزارع من غري
األكراد .وهذا العدد الكبري من األماكن املأهولة منتشر غربا يف شرق ،من ضواحي مدينة
اإلسكندرون املشرفة شرقا على اخلليج حيث تنتهي غربا فروع جبل األكراد املسمى
(كورداغ) ومنحدرات هذي الفروع ،حتى منتهى قضاء (ادجزيرة) الفراتية الشرقي ،أما
األقضية املنتشرة يف الغرب ،إبتداء من هذا األخري ،فهي (عني ديوار)( ،قامشلي)( ،رأس
العني)( ،آراب ثينار) ،و (جرابلس)( ،منبج)( ،عزاز) الذي يتصل بقضاء (كورداغ) أو
جبل األكراد املذكور آنفا .وأما النفوس من كورد هذا اخلط الطويل ،فإنها موزعة على
هذه األقضية توزيعا متفاوت العدد ،وكذلك عدد القرى ،فإن من هذه أكثر من ألف يف
(ادجزيرة) وحدها ،وحنو من ثالمثائة ومخسني يف (اراب ثينار) ،وثالمثائة وتسعني يف
(كرداغ) ،وهكذا.)1("...

يف  27متوز من عام  2111عربت جمموعة من مسلحي آشور بقيادة كل من ملك ياقو
وملك لوقو فيشخابور ووصلوا سورية إثر مذحبة سيميل على أيدي ادجيش العراق ،حيث

طالبا السلطات الفرنسية بتوطني اآلشوريني على األراضي السورية ( ،)2رفضت فرنسا

رمسيا بضغط من بريطانيا والعراق الطلب اآلشوري ،وأخذت مسألة توطني اآلشوريني يف
سوريا منحا خطريا وتوترا بني األطراف املعنية.
ووفقا ملا جاء يف كتاب ر .س .ستافورد "قدم كل من ياقو ولوقا إلتماسهما للسلطات
الفرنسية ،مل ينتظرا جوابا وإمنا أرسل حاال من ينبئ اآلثوريني يف القرى بأن يعربوا احلدود
السورية قائلني أن الفرنسيني قد وعدوهما بإعطاء أراض لآلثوريني وإعفائهم من الضرائب
ملدة مخس سنني .. .وعندما بدأ املوقف يتطور ،ويف مساء احلادي والعشرين من متوز
 2111أبلغ قائمقام زاخو عن قيام أعداد كبرية من اآلثوريني بعبور دجلة باألكالك يف
فيشخابور وهي قرية كلدانية صغرية على الدجلة تقع على مسافة ثالثة أميال جنوب
 - 1الدكتور أديب معوض ،األكراد يف لبنان وسوريا ،املصدرالسابق ،ص .17 – 16
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 -عوديشو برزانا ،أعوام الشدة معركة ديرابون وفاجعة مسيل ،ترمجة :األب شليمون إيشو خوشابا،

مطبعة هاوار ،دهوك  ،1022ص .10
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مصب اخلابور يف دجلة من ناحية الشرق واخلابور هنا خط احلدود بني تركيا والعراق.
فأبلغت (أي ستافورد -الباحث) القنصل الفرنسي بهذه املعلومات حاال ويف اليوم التالي
أخربته بأن عددا آخر قد عرب ،ومل يكن مندوحة من املبالغة العظيمة يف عدد الداخلني إىل
سوريا فقيل أوال إن أكثر من ( )2100قد عربوا احلدود ومل مير وقت طويل حتى صار
مؤكدا أن الرقم احلقيقي هو ( )100أو يزيد قليال – حتى أواسط شهر آب وكان
اخلارجون إىل سورية خليط من التياري العليا والتخوما ،والديز وقليل من الباز

واآلشوتي"(.)1

ففي أواخر سنة  2111برز عنصر جديد مع تدفق الالجئني اآلشوريني من العراق،
وذلك وسط إرتياح العراق وذعر تركيا اليت ختوفت من اخطار جديدة على حدودها ،ومن
ثم قبول الفرنسيني لبضعة آالف آخرين إبان 2116 – 2111وحتت إشراف عصبة
األمم وبتمويل مشرتك من بريطانيا والعراق والعصبة نفسها ،فقد مت توطني هؤالء الالجئني
على اخلابور ورغم عدم رضى أهالي البالد الذين إستنكروا إستقدام أقلية مسيحية غري

مرغوبة أخرى ،)2(..باإلضافة إىل أعداد كبرية أخرى من الطوائف املسيحية ،الكاثوليكية
غالبا اليت تبحث عن األمان يف موطن جديد .وقد آلت مهمة توطني هؤالء الناس احملتاجني
على ضفاف اخلابور وروافده ،وعرب خط سكة احلديدن ويف األراضي ادجيدة اليت يهطل
فيها املطر والقرى الناشئة ،إىل الفرنسيني ،الذين وفروا للقادمني ادجدد املأوى واخلدمات

واألمان ضد الغارات اليت تشن من األراضي الرتكية(.)3

ويف اخلامس من ايلول  ،2111مسحت السلطات الفرنسية لـ ( )2100شخص
آثوري من العراقيني الذين ثاروا على حكومة العراق وفروا ،باإلقامة يف ادجزيرة السورية.
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 -ر .س .ستافورد ،مأساة اآلثوريني من جبال حكاري إىل معسكر الالجئني يف بعقوبة خالل أحداث

احلرب العاملية األوىل وما بعدها ،ترمجة وتعليق :د.حسن كريم جاف ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت
– لبنان ،1021 ،ص  ،102 – 100وللمزيد إنظر الكتاب نفسه ص ص .121 – 211
 - 2ستيفن هامسلي لونطريك ،املرجع السابق ،ص .161
 - 3املرجع نفسه ،ص .161
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وكان سبق للسلطة الفرنسية أن مسحت لـ ( )100شخص من اآلثوريني بدخول سورية
واإلقامة فيها ،وقد رفعت الكتلة الوطنية ،يف العاشر من أيلول ،إحتجاجا على هجرة

اآلشوريني إىل سورية( .)1ومت قبوهلم يف البداية من قبل سلطات اإلنتداب الفرنسي يف
ادجزيرة بصورة مؤقتة ،حتولت إىل دائمة فيما بعد .وقد مت توطني الالجئون اآلشوريون على
روافد اخلابور يف منطقة ادجزيرة بني مدينيت سرى كاني واحلسكة على مدى طولي يبلغ 10

–  10كم ،وبرعاية عصبة األمم( .)2ويف عام  2111بلغ عدد الالجئني اآلثوريني 1000
نسمة إستوطنوا  26قرية حماذية على ضفاف اخلابور ،ومن ثم حتول اإلشراف عليهم من
عصبة األمم يف عام  2110إىل احلكومة السورية .فقد اصدر املفوض السامي القرار رقم
 111القاضي بإحلاق اآلشوريني املقيمني يف اخلابور بالنظام اإلداري لدولة سورية بسبب
إنتهاء مفعول النظام اإلداري املؤقت حتت محاية عصبة األمم إعتبارا من األول من كانون
الثاني  ، 2112ومدد بصورة إستثنائية إعفاء مؤسسات الالجئني اآلشوريني من الضرائب
احلكومية حتى نهاية عام  .)3(2112كما شكل األرمن عنصرا مهما يف اجملتمع
الكردستاني ،وقد جذبت املدن الكردية والسيما قامشلو املهاجرين األرمن ،والسيما
الفارين منهم من مالحقات العسكر الرتكي هلم ،وتضاعف عددهم السكاني يف الفرتة

الواقعة بني عامي  2111و 2116إىل  20100نسمة ( ،)4وباألخص يف مدينة قامشلو،
وجتدر اإلشارة إىل أن األرمن أدخلوا معهم احلرف الصناعية ،ناهيك عن املهن األخرى
احلرة .وبرز ترابط قوي الريف الزراعي – الرعوي املستقر كرديا ،واملدينة اليت غلبت
عليها الصناعة والتجارة ،وكان الفضل األول فيها يعود للعنصرين اليهودي واملسيحي.

 - 1هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .201
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 -القرار الرقم  111الصادر يف  27كانون األول  2116عن املفوض السامي للجمهورية الفرنسية،

يف :ادجريدة الرمسية ،العدد  22 ،6شباط  ،2117ص ص .12 – 21
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .171
4
- Roupen Bohgosian. La Haute – Djezireh, Alep: Imprimerie Chiraz,
1952,p.50.
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وساهم هذا التكامل مابني الريف واملدينة يف تشجيع أصحاب رؤوس األموال والسيما جتار
حلب والدير إىل إستثمار أمواهلم يف ادجزيرة.
ووفقا للتقرير السنوي لعام ( 2111واملوجود حاليا يف مدينة نانت الفرنسية) ،كانت
الرتكيبة السكانية حملافظة ادجزيرة على النحو التالي (:الكرد :مسلمون وإيزيديون 11000
ألف نسمة ،املسيحيون جبميع طوائفهم  12010ألف نسمة ،اجلاجان  2200نسمة،

اليهود  100نسمة ( .)1ووفقا لإلحصائيات الفرنسية ،مل يتجاوز عدد املسيحيني على
خمتلف طوائفهم يف ادجزيرة  211100نسمة ميثلون  21يف املئة من إمجالي سكان ادجزيرة
املسجلني ،وكان معظمهم من السريان األرثوذكس .وكان أتباع تبوني – حبى من السريان
الكاثوليك أنفسهم اليتجاوزون  2111نسمة ،أي  1يف املئة من السكان ،وأقل من 21

يف املئة من إمجالي عدد مسيحي ادجزيرة املسجلني( .)2ووفقا لبعض من املصادر ،فقد بلغ
عدد قرى اإليزيديني يف عام  2111الثالثني قرية أو تزيد

( )3

وهم جزء رئيسي من األمة

الكردية ،وهلم حنو عشرين قرية يف حوض نهر عفرين مشال غرب حلب (.)4
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 -ستيفن هامسلي لونطريك ،املرجع السابق ،ص " .121رضوان باديين ،أكراد سوريا موعد مع

التاريخ ،ط ،1أربيل ،1006،ص 71 – 71؛.
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 -سلمى مردم بك ،أوراق مجيل مردم بك :إستقالل سورية ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر،

بريوت ،2111 ،ص 12؛ حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
3

 -الدكتور أديب معوض ،األكراد يف لبنان وسوريا – حبث إجتماعي .نشر تباعا يف جملة النشرة

األمريكية ،مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق ،...ص .61
4

 -حنا بطاطو ،فلّاحو سورية أبناء وجهائهم الريفيني األقل شأنا وسياساتهم ،ترمجة :عبداللة فاضل –

رائد النقشبندي ،مراجعة :ثائر أديب ،املركز العربي لألحباث ودراسة السياسات ،بريوت ،1021 ،ص
.17
110

كان التوزيع السكاني يف ادجزيرة السورية حسب التقرير السنوي الفرنسي املقدم إىل
عصبة األمم يف عام  9109على الشكل التالي:
 )11000( -2من الكرد،ومعظمهم قرويني تقريبا.
 )11000( -1من العرب املسلمني أغلبهم كانوا رعاة وبدو رحل ،وكان هناك فقط
أقلية صغرية تعيش يف القرى.
 )11000( -1من املسيحيني سكان املدن بالدرجة األوىل ،يعملون يف خمتلف صنوف
التجارة واألعمال يف قامشلو واحلسكة ومراكز صغرية أخرى.
بينما إمجالي عدد سكان الكرد يف منتصف األربعينات من القرن العشرين يف سوريا

يبلغ من  100ألف وحتى  160ألف نسمة(.)1

وحسب إحصاءات السجل املدني لعام  )2(9109كان سكان ادجزيرة موزعني كاآلتي:
كردي وشركسي

12,000

يزيدي ينطقون الكردية "أكراد"

1,210
12,000

مسلم عربي

22,000

جمموعات مسلمة

120100

مسيحيون

1,000

يهودي

211,600

اجملموع

 - 1الزاريف وآخرون ،تاريخ كوردستان ،املصدر السابق ،ص .102
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 -حممد رجائي سليم ريان ،احلركة الوطنية يف سوريا  ،2111 – 2116القاهرة ،2176 ،إطروحة

دكتوراه ،ص .112
112

وبعد سرد هذه النسبة يضيف الباحث املصري قائال":أما اآلن (أي تاريخ كتابة الرسالة –
إ.م) فأن أكثر من نصف سكان ادجزيرة هم من األكراد وهم اليقلون عن نصف مليون
نسمة"(.)1

ويف العام ذاته أي  2117وصف التقرير السنوي الفرنسي إىل عصبة األمم سكان ادجزيرة
وفقا ملا يلي:
 11000من العرب املسلمني ،أغلبهم كانوا رعاة بشكل رئيسي مع أقلية متزايدة من
املتمركزين يف القرى 11000 ،من األكراد وكلهم قرويون تقريبا 11000 ،من
املسيحيني ،سكان مدن بالدرجة األوىل يعملون يف خمتلف صنوف التجارة واألعمال يف

القامشلي واحلسكة ومراكز صغرية أخرى (.)2

اما ستيفن هامسلي لونطريك يقدر يف كتابه التقرير السنوي لسلطة اإلنتداب حول توزيع
السكان يف ادجزيرة لعام  2117على الشكل التالي:
عدد النسمة لعام 9109

العنصر

11000

أكراد

11000

عربي من البداوة
مسيحي من الكاثوليك واألرمن

12000

واألرثوذكس واآلشوريني

2000

يهودي

2000

شركسي

ادجدول وضع من قبلنا (املؤلف)
وحسب مصادرأخرى ،فإنه حبلول عام  2110كان حوالي  10000ألف كردي
يعيشون يف ادجزيرة العليا ،و 60000يف منطقة جرابلس و 60000يف جبل األكراد
 - 1ا حممد رجائي سليم ريان ،ملصدر السابق.
 - 2ديظيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .617
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و 10000يف دمشق و 20000آالف يف املدن الرئيسية يف سوريا ولبنان (بريوت ،محص،
محاه وحلب) (.)1

وكما نرى وألسباب عدة وباألخص عدم وجود إحصائيات دقيقة ،نرى تقديرات خمتلفة.
ففي إحصائية فرنسية خاصة عام  2121يبلغ عدد الكرد يف مناطقهم  71000ألفا،
وحسب تقديرات دجنة عصبة األمم اليت زارت املنطقة عام  ،2111فإن عدد الكرد يف
مجيع أحناء سوريا بلغ  100ألف نسمة ،وحسب إحصائية اإلنتداب الفرنسي الرمسية جتاوز
عدد السكان الكرد يف سوريا يف الثالثينات الثالمثائة ومخسني ألفا ،ومل يكن عدد سكان

سوريا يف حينها يتجاوز الثالثة ماليني نسمة ( ،)2أي ان نسبة الكرد إىل اجملموع العام جتاوز
 %22آنذاك .وقد إزداد عدد سكان سورية من حنو  201مليون يف عام  2111إىل حنو
 2101مليونا يف عام  2111أي أكثر من تسعة أضعاف (.)3

ويف عام  2116بلغ عدد سكان املسيحيني يف ادجزيرة  16120نسمة ،أي
مايعادل يومئذ  1201يف املئة من إمجالي سكان ادجزيرة املقيدين يف السجل املدني البالغ يف
ذلك العام  211210نسمة .أما اآلن فإن عددهم اليصل حتى إىل مخس هذا الرقم
التقديري (.)4

وتذكر الوثائق الربيطانية املؤرخة يف  21آذار لعام  :2117بأن الشعب الكردي يف
سوريا ينقسم إىل ثالث جمموعات :العشائر الكردية اليت تقيم يف ادجزيرة ،وجبل كرداغ
مشال غرب حلب والذين يبلغ تعدادهم حسب إحصاء عام  2111حوالي  /100/ألف
نسمة ،واملستوطنون الكرد يف دمشق وعلى رأسهم جالدت بدرخان عددهم حوالي /10/

ألف ( .)5ويقول السيد مصطفى أمني يف إطروحته الدكتوراه اليت وضعها عام  ،2110عن
- Les kurdes du Levant Français, 1940 c.a, p.12: BEY 1364.
 - 2صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .10
 - 3حنا بطاطو ،املرجع السابق ،ص .11
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111 – 112
 - 5م.أوسي ،املصدر السابق ،ص .11
111
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"األحزاب السياسية يف سوريا" ،بأن عدد األكراد يف سوريا يبلغ حنو  100ألف نسمة.
بينما يقدرعصمت شريف وانلي يف حماضرته اليت ألقاها يف جامعة لوزان عام  ،2116عدد

الكرد السوريني بــ  110ألف نسمة( ،)1وهو الرقم األكثر قربا من احلقيقة.

وخالل األعوام  ،2161 – 2111إبان نهضتها العمرانية والزراعية ،شهدت ادجزيرة
منوا سكانيا مضطردا ،حيث تضاعف حجمها السكاني من  261211نسمة يف عام
 2111إىل  111210نسمة يف عام  ،2111وإىل  126011نسمة يف عام ،2161

مبعدل منو غري مسبوق قدره  601يف املئة خالل تلك األعوام( ،)2والسبب يف ذلك يعود إىل

حتسن الوضع الصحي واالجتماعي وخصوبة اإلجناب واهلجرة الداخلية يف كردستان.
ناهيك عن تسجيل املكتومني ،فقد لوحظ إزدياد عدد السكان املسجلني يف السجل املدني
مبعدل قدره  601يف املئة ،وذلك من  1111616نسمة يف عام  2111إىل 1611101
نسمة يف عام .)3(2111

1

 -إنظر احملاضرة يف ثالثة أعداد خاصة من جريدة الوجدان ،عدد خاص 2116/1/10 ، 1/117؛

والعدد 2116 /20/2 ،20/110؛ والعدد اخلاص .2116/20/1 ،21/111
2

 -إستنادا إىل بيانات قيادة قوى األمن الداخلي ومديرية األمن العام يف :تقرير عن حالة األمن عام

 ،2161مطبعة ادجريدة الرمسية ،دمشق ،2161 ،ص 11؛ حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص
.611
3

 » -بيان وزير املالية عن حالة البالد االقتصادية واملالية ،ادجلسة الثالثة يف  1كانون الثاني ،«2111

يف :ادجريدة الرمسية ،العدد  22تاريخ  1شباط  ،2111ص .217
111

جدول يبني عدد السكان يف حمافظة احلسكة (ادجزيرة) املسجلني يف السجل املدني يف نهاية
األعوام من 9111 - 9111
2160
2111
2111
11111 11210 11611

2162
01011

2161
01171

مركز احملافظة

26121

11111

11111

11711

17117

املالكية(ديريك)

12110

11221

11012

11117

11721

احملافظة

القامشلي
16171 11110 10161 17261 11027
املصدر :اجملموعة اإلحصائية لعام  ،2161ص  ،12يف :حممد مجال باروت ،...ص .706
جدول يبني عدد السكان يف حمافظة احلسكة املسجلني يف السجل املدني يف كل
من األعوام9194 ،9190 ،9190 ،9110 :
عدد سكان ادجزيرة

2160

(حمافظة احلسكة)
املسجلني يف السجل

299543

2170
351910

2171
418083

2171
441901

املدني لألعوام املشارة
التعداد العام للسكان
 111000نسمة

يف ادجزيرة – احلسكة

املصدر :اجملموعات اإلحصائية لالعوام  ،2176 ،2171 ،2171ص ص وعلى التوالي:
.221 ،12 – 10 ،11
وحسب إحصائيات الدولة ،فإن عدد السكان املقيدين يف سجلها املدني ،قدرمع مطلع عام
 1022بنحو  2601ألف نسمة ،وعدد السكان املقيمني فيها بنحو  2177مليون نسمة،
وبذلك بلغت الفجوة  217ألف نسمة أي  107من عدد السكان احملافظة حسب السجل

111

املدني( .)1ووفقا لتقديرات شبه رمسية ألبرشية ادجزيرة للسريان األرثوذكس اليت أعدها
املطران يوحنا إبراهيم يف أيار  ،1021ملعرفة حجم األسر املسيحية املقيمة يف ادجزيرة على
خمتلف طوائفها ،يتوزع املسيحيون املقيمون واملستقرون (غري املهاجرين) على خمتلف
طوائفهم يف ادجزيرة يف عام  1022على النحو التالي:
أرثوذكس

سريان

كاثوليك

سريان

آشوريون

كاثوليك
أرمن

أرمن

مدينة 1000

100

2100

100

100

110

10

كلدان

القامشلي

1100

100

200

110

100

210

60

مركز

أرثوذكس

بروتستانت

املنطقة

احلسكة واخلابور
املالكية (700 )Dêrîk
البيض 110+200
قبور
()Tirbesipî

يف

الدرباسية

اجملاورة
10

رأس العني

211

11

11

100

11

القرى
 11من
بقية
الطوائف
10

(Serê
)Kaniyê

املصدر :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
وبالتالي فإن العدد الفعلي للسكان املسيحيني يقدر بـ  21161عائلة أي حنو 62111
نسمة ،على أساس أن عدد أفراد األسرة املسيحية يقدر باملتوسط حبدود مخسة افراد.
وإستنادا إىل هذه التقديرات ،فإن نسبة السكان املسيحيني التتجاوز  101يف املئة من إمجالي
 - 1حممد مجال باروت ،...ص .111

116

السكان املقيمني يف ادجزيرة مع بداية عام  1022البالغ عددهم  20177مليون نسمة وفق
التقديرات السنوية املستندة إىل نتائج آخر تعداد سكاني نفذ يف سورية ( .)1يعترب احلجم

الذي تعطيه األبرشية أعلى بكثري من تقديرات أخرى سجلها كل من املالفونو جوزيف أمسر
ملكي يف عام  ،2111والقس متى روهم يف عام  ،1006ووفق التقديرات األعلى لروهم
فإن عدد العائالت املسيحية املتبقية يف ادجزيرة يبلغ حنو  6260عائلة ،يشكلون حنو
 10000 – 11000نسمة وفق وسطي حجم األسرة الذي إعتمده املطران روهم ،وهو

بني  1و  1أفراد لكل أسرة( ،)2ويرجع السبب إىل ظاهرة اهلجرة املكثفة اليت حصلت بعد
تفكك اإلحتاد السوفياتي وإنتهاء مرحلة احلرب الباردة .وهكذا األمر بالنسبة لآلشوريني،
فإذا كان عدد اآلثوريني حتى عام  2110بلغ حوالي  10ألفا ،فإن عددهم اآلن ما بني
 1000 – 1000نسمة ،أغلبهم من الشيوخ بعد أن هاجر الشبان إىل إسرتاليا،
ونيوزيلندا ،وأمريكا(.)3

وبالنسبة لعدد سكان الكرد يف سوريا ،نستشهد ببعض املصادر األجنبية اليت تعترب إىل
حد كبري دقيقة .فاملوسوعة السوفياتية لعام  2111تقدر عدد األكراد يف سوريا بـ 100

ألف نسمة ( .)4ويف أعقاب احلرب الكونية األوىل بفرتة قصرية ،قدرت دجنة عصبة األمم
عدد األكراد يف سوريا وغريه من البلدان مثل لبنان مثال بـ  100ألف نسمة( ،)5ونالحظ
أن التقديران متقاربني فيما لو حسبنا أن تقدير عصبة األمم يشمل كورد سوريا وكورد

الشتات.
 - 1حممد مجال باروت ،...ص . 111 - 111
2

 -جوزيف امسر ملكي ،من نصيبني إىل زالني (القامشلي) ،مطبعة دار العلم للماليني ،دمشق2111 ،؛

حممد مجال باروت ،...ص .111
3

 -منري درويش ،هجرة العرب املسيحيني من الوطن العربي :أسباب ونتائج ،دار حوران ،دمشق،

 ،1022ص .21
 - 4د.إمساعيل حممد حصاف ،كوردستان واملسألة الكوردية ،املرجع السابق ،ص .61
 - 5للمزيد حول عدد سكان الكرد راجع :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص ص .71 – 61
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( )1

جدول يبني عدد العوائل الكردي يف الداخل السوري لعام  9191وفقا لتقرير بريطاني
املكان

عدد العوائل الكردية

دمشق – املدينة

 211عائلة

دمشق – حي الصاحلية

 2600عائلة

عزرا

 10عائلة

محاه

 200عائلة

أكراد إبراهيم بالقرب من محاه

 10عائلة

أكراد عثمانو

 200عائلة

القنيطرة – حوران والكرك

 210عائلة
 100عائلة

عوائل كردية منتشرة عنا وهناك
اجملموع

1171

الرتكيبة السكانية يف عفرين :
يشكل الكرد األغلبية السكانية الساحقة يف جبل الكرد ،مل يشاركهم أحد يف إستيطان
املنطقة على مدى قرون عديدة وكان القسم األعظم من سكان املنطقة ميارسون الزراعة
املستقرة ،وتوجد يف املنطقة مايقارب ( )116جتمعا سكنيا فعليا ،وهي تتوزع على سبع
نواح ،يشكل األكراد يف مخس منها نسبة تقارب  ،%200وهي نواحي :شيخ احلديد،
راجو ،بلبل ،شران ،معبطلي .أما العرب والفئات األخرى القاطنة يف املنطقة فينحصر
وجودهم يف ناحييت "جنديرس واملركز – عفرين إضافة إىل ثالث قرى تقع يف ادجانب

 - 1وردت يف تقرير وزارة احلرب يف بريطانيا والصادر عن دائرة اإلستخبارات العسكرية الربيطانية املرقم
إ م ،إي  16111آ يف  22تشرين األول  ،F0361 /1211 ،2121يف :وليد محدي ،الكرد
وكردستان يف الوثائق الربيطانية ،دراسة تارخيية وثائقية(،د.م)( ،2111 ،امللحق).
111

الشرقي ملنطقة عفرين وهي قرى :أناب ومرميني وشوارغة"( .)1وتسكن املنطقة جمموعة
صغرية من أصول تركمانية ،يكاد ينحصر وجودها يف قرية جلمه ،ويبلغ عددها بضع مئات

من األفراد ،وقد تكردوا عرب الزمن باإلختالط والزواج ( .)2وسكنت املنطقة حنو 100

أسرة من األرمن يف أوائل القرن العشرين إثر اجملازر األرمنية اليت إرتكبتها السلطات
العثمانية يف عام  ،2121فقد شكل األرمن حتى عام  2111ثلث سكان مدينة عفرين
البالغ  100نسمة آنذاك ،كما شكلوا حتى عام  2110ثلث سكان أعزاز املقدر عددهم

يومئذ بـ  1000نسمة( )3إال ان تلك األسر غادرت يف عقد األربعينات من القرن العشرين
إىل أرمينيا السوفياتية وإىل مدينة حلب ،باإلضافة إىل العرب وجمموعات الغجر املتنقلة .ويف
سهل جومه يقطن أكثر من فئة سكانية قومية ،جتمعهم روابط اجتماعية خمتلفة كاملصاهرة
وغريها.
الوجود الكردي يف منطقيت الباب وإعزاز يف حمافظة حلب:
تشري التقديرات األولية لعدد الكرد يف مناطق الباب وإعزاز والسفرية إىل  100ألف
نسمة ،حسب إحصائية قام بها نشطاء كرد إبان الثورة السورية ،لكن ال توجد حتى اآلن
أية إحصائية رمسية لعددهم يف تلك املناطق.
وينتشر الكرد ،باإلضافة إىل وجودهم يف مراكز كل من مدينيت الباب وإعزاز ،عرب
جيوب وجتمعات كبرية يف الريف الشمالي حملافظة حلب ،خصوصاً يف الراعي (جوبان
بيك)  ،قباسني ،دوديان ،أحرص ،كفر صغري ،شدود ،سوسنباط ،النريبية ،تل حاصل و تل
عرن ،تل جيجان ،عبله ،تلتانه ودوير اهلوى ،باإلضافة إىل القرى احمليطة بسد الشهباء
التخزيين ،ليصل عدد القرى إىل أكثر من  200قرية.
1

 -حول مراحل قدوم العرب للمنطقة إنظر :د.حممد عبدو علي ،املرجع السابق ،ص ص – 122

.1026
 - 2املرجع نفسه ،ص .211
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .211
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ينتمي غالبية كورد هذه املناطق إىل عشائر عريقة هلا امتدادات يف ادجانب اآلخر من
احلدود الرتكية ،وأهم عشائرهم هي :ديدان – كيتكان – شيخان – بيجان  -دنان –
رشوان – قره كيجان وبعض العشائر الصغرية األخرى .
تعمل الغالبية العظمى منهم يف الزراعة بكل أنواعها البعلية منها ،كالقمح والشعري والعدس
واحلمص والكمون ،واملروية كاخلضار والفواكه ،إىل جانب زراعة الفستق احللبى والزيتون
واللوز .
كما أن قسما كبريا منهم يعتمد على تربية املاشية كالغنم واملاعز وبعض الصناعات املتعلقة
بالزراعة كاحلفارات واحلصادات ومعاصر الزيتون .تشري التقديرات اليت تعتمد على
سجالت األحوال املدنية وسجالت الطابو العثمانية ،اىل أن الكرد من السكان األصليني

للمنطقة ألكثر من  110عاما (.)1

ومتتلك كل القرى والتجمعات الكردية يف هذه املناطق سجالت ملكية زرقاء أو خضراء
أمريية ،تثبت ملكيتهم لتلك القرى قبل تشكل الدولة السورية بأمد بعيد ،بعكس القرى
غري الكردية حيث ينحصر شكل ملكيتهم املؤقتة بأراضي األتراك أو باإلستفادة من قانون
اإلصالح الزراعي  .وقد عثرعلى خارطة سياسية للمملكة العثمانية املتواضعة يف قسم أسيا
ممهورة باخلتم العثماني .حيث يتوضح عليها امتداد كردستان املعرتف به ضمن تلك
االمرباطورية كما كانت تعترب أراض ضمن امتداد اململكة العثمانية.
كما يتوضح عليها التقسيمات اإلدارية مثل ألوية ( املوصل اليت كانت تضم أراضي
ادجزيرة املمتدة بني دجلة والفرات .ووالية دياربكر اليت كانت تضم أراضي ادجزيرة
الكردية الواقعة اآلن ضمن حدود الدولة السورية حيث اقتطعت فيما بعد من ارتباطها مع
والية دياربكر من جهة ووالية املوصل من جهة أخرى .مبوجب معاهدة سايكس بيكو
لتدخل ضمن احلدود السياسية السورية بعد عام 2111م  .كما يتوضح فيها ألوية حلب
وغريها ....ميكنكم اإلضطالع على هذه اخلارطة ليتبني لكم معامل ذلك على أرض واقع
1

 -ساران باران – اسعد حسو – شبكة والتي – الباب ،تتعرض قرية شدود الكوردية يف ريف الباب

إىل قصف وإعتقاالت وتهجري قسري ،1021 /1/22 ،شبكة والتي .Welatî
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تلك اململكة (أي معامل األمرباطورية العثمانية) ..وقد يتوضح لكم من خالل ذلك أن
املعجم ادجغرايف للدراسات العسكرية للقطر السوري كما مسي بذلك .قد اقتبس كثرياً من
معلموماته خبصوص ادجزيرة .خبالف اإلنتماء احلقيقي حيث اعتربوا بأن ادجزيرة هي أراض
سورية ،وهذا هو تزوير للواقع الذي كان معرتفاً به قبل أن يتم حتديد حدود سوريا أصالً.
حيث مل تكن هناك دولة امسها سوريا.
هكذا ينظر إىل ادجزيرة ككل وكوحدة متكاملة كما أوردت هذه اخلارطة يف املعجم
ادجغرايف السوري ملركز الدراسات العسكرية (اخلارطة يف األصل باألبيض
واألسود(.مقتبس من :موقع مركز طلطامش للدراسات والبحوث الكردية).
الوجود الكردي يف الداخل السوري:
وحول كورد الداخل السوري ،القاطنون يف القسم العربي من البالد ،كتب اديب
معوض ،بأن املمتزجني من األكراد باجملتمع السوري احلاضر ،مقيمون إما يف دمشق وإما يف
محاه وإما يف أماكن أخرى من ادجمهورية السورية ،مثل قضاء حارم بني حلب
واإلسكندرون ،وجبل األكراد يف العلويني حيث التقل القرى األكراد عن الثمانني –
وجبل األكراد هذا غري جبل األكراد الواقع يف مشال سوريا من جهة الغرب ،على احلدود
الرتكية .واملقيمون بدمشق من هؤالء املمتزجني يؤلفون ما يقارب الربع من حي األكراد
املشهور يف الصاحلية ،إبتداء فيه من احملل املعروف بـ (الشيخ حمي الدين) إىل ما داخل احلي.
كل هؤالء يف دمشق وحارم والعلويني ومحاه ،بلكل من إليهم من أفراد عائالت الكرد
املنتشرين هنا أو هناك أو هنالك يف سائر أحناء القطر – مدنا وغري مدن -إن مجيع هؤالء
وأولئك قد نسوا ،مثل إخوانهم يف الدم بشمال لبنان ،كل ما يرجع إىل أكراد كردستان
بصلة ونسب تقريبا ،حبيث إنهم مل يستبقوا من كل ذلك غري الذكر من أصل كردي نزحوا
مع الزمن وعلى التوالي ،إىل هذه البقاع وإستوطنوها...فكان من ثم على األغلب فالحون
منهم ومالكون يف العلويني مثال وحارم ،كما إن أغلبهم يف دمشق ومحاه يزاولون التجارة
أو الصناعة ،أو يتقيدون يف األوىل على اخلصوص ،بالوظيفة احلكومية ،أو باإلستخدام
162

التجاري ( .)1أما اللغة الكردية فقد جتد مابينهم حتى اآلن ( ويقصد املؤلف عام - 2111
الباحث) بعض الشيوخ الذين يعرفونها ،سواء يف القرية أم يف املدينة ،السيما يف منطقة
محاه .وخرج من صفوف هؤالء الكرد ،يف الوطن السورين أعالم بارزون ،حتى يف حقل
القومية العربية أمثال إبراهيم هنانو يف حلب ،وعبد الرمحن باشا يف دمشق ،وإشهر مشاهري
القناصني يف سوريا ،بل يف الشرق العربي ،السيد إيبش ،رفيق األمري كمال املصري يف
جماهل أفريقيا وأدغاهلا ،وحممد كرد علي ،والشاعر املعروف يف العربية خري الدين زركلي،
ثم رئيس حمكمة التمييز بدمشق ،مصطفى بك برمد من حارم ،ثم آل برازي يف محاه أو
فيها وما جاورها ،حيث بلغ عدد العائالت منهم بني اخلمسني والستني عائلة أو بيت –
هؤالء ومن إليهم من الشخصيات السورية الكبرية يف كل حقل من حقول النشاط
االجتماعي .إن عهد هؤالء الشخصيات باللسان الكردي ليس ببعيد ،فإن أباءهم كانوا
يتكلمونه إىل سنني خلت ،ال تتجاوز اخلمسني .هذا ،ويف دمشق حي آخر يقيم فيه حتى
اليوم ،بعض ادجالية الكردية املنحدرة منها مثل اسر الشخصيات املومأ إليهم وسواهم ،وهو
حي السروجة ،حيث تقيم اآلن عائلة عبد الرمحن باشا وعائلة إبش .وامثال هذه األسر
عديدة ،راحت ،يف إمتزاجها بالوسط ،شوطا أبعد من شقيقاتها يف حملة الشيخ حمي الدين
بالصاحلية ،وذلك نتيجة وقوع هذا احلي يف وسط املدينة ،وهي أمر سهل عملية اإلمتزاج
وعجل يف نضوجها .وتابع أديب معوض قائال :عودة إىل الصاحلية بدمشق نرتك فيها وراءنا
حملة الشيخ حمي الدين ونلج بها إىل ما قدام ،إىل قلب صاحلية األكراد ،فماذا هناك؟،
وجييب معوض :أن هناك وسطا حبت كردي يف لغته وأخالقه وعاداته وأزيائه ومعنوياته
وثقافته وفنونه وصناعاته وما إىل كل ذلك من ميزات وخصائص يعرف بها الكردي
والكردية ،أينما كان وكيفما إجته ،هؤالء هم ادجالية احملافظة اليت مل يؤثر عليها الوسط بعد،
واليت ،على خالف ادجوالي األخرى مجيعا ،التفتأ حتافظ على أنسابها ،بل يف ذلك ميزة هلا
خاصة ،بأن تلقي العجب فيك ،وهي أن هؤالء األكراد – وهم ثالثة أرباع العنصر
 - 1أديب معوض ،األكراد يف لبنان وسوريا ،تقديم :فلك الدين كاكه يي ،املرجع السابق ،ص .11 -11
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الكردي بدمشق تقريبا – يوفرون عليك مشقة السفر ،أو األسفار ،تتجشمها يف بطون
كردستان وتالهلا ليجتمع لديك جدول يف أمساء العشائر الكردية على إختالفها ،وذلك أن
يف صاحلية األكراد احملافظني بدمشق عائالت متثل مجيع األنساب الكردية املنتشرة يف مجيع
العامل الكردي على اإلطالق .وهي – واحلق يقال – ظاهرة غريبة ،رائعة يف غرابتها ،تضع
بني يديك أمساء العشائر املعروفة يف كردستان الكربى ،مثل (زازا)( ،مالن)( ،سرحدي)،
(بابا كردي)( ،بولي)( ،موتكي)...إىل كل ما هنالك من أمساء األسر والعائالت والعشائر
والقبائل الكردية العريقة يف نسبها الكردي ،مما يعطيك صورة يف الصاحلية مصغرة عن

األقوام الكرد ،على تباين فصائلهم وبطونهم!( .)1واملشهور عن أكراد الشام إنهم على
العموم يقيمون بالصاحلية ،حتى أنه غالبا ما يتبادر إىل اإلذهان ،ال سيما عند من مل يزر
املدينة ،أن الصاحلية هذه ليست مأهولة بغريهم ،والواقع أن الصاحلية هناك قسمان كبريان
يأهل األكراد الواحد ،بينما اآلخر يعرف باملهاجرين ،أو حبي املهاجرين ،ولكل منها شعبة

خاصة من خط ترامواي املرجة تنتهي فيه( )2هذا فضال ،عن أنهم مل ينسوا بعد اللغة الكردية
اليت ،إذا جلت يف حمال الصاحلية الكردية بالعاصمة السورية ،تكاد ال تسمع سواها بني
ادجمهور .بل أن الناس هناك ال يتكلمون العربية ،إال بفضل املمارسة أو املدارس الرمسية
خصوصا ،بينما النساء واألطفال يف البيوت ال يعرفون غري الكردية اليت تعترب يف حق لغة
ادجالية الرمسية يف احلي ،ولغة العائلة الوحيدة فيه .وال يقل عدد هذه ادجالية يف الصاحلية
الكردية غري املمتزجة عن إثين عشر ألف نسمة ،كما أن جمموع األكراد بدمشق ،مبن فيهم
هؤالء واملمتزجون يعادل العشرين ألفا( .)3الشك أن اسبابا عدة جعلتهم يتمسكون بلغة
اآلباء واألجداد،منها قوة اللغة الكردية وتعلقهم بها ،قوة الشعور القومي ونشر الدعاية
الكردية بينهم ،ناهيك عن وجود عدد كبري من املتنورين الكرد يف العاصمة دمشق .وأشاد
الكاتب أديب معوض بتقدم اللغة الكردية قائال":فالظاهر أن الكردية سائرة إىل األمام ،يف
 - 1أديب معوض ،األكراد يف لبنان وسوريا ،املرجع السابق ،ص .12 – 10
 - 2املرجع نفسه ،ص .11
 - 3أديب معوض ،األكراد يف لبنان وسوريا ،املرجع السابق ،ص .12
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طريق الوعي القومي والتقدم .وقد وقع يف يدي حديثا بعض كتب التدريس العصرية
املخصصة لألحداث واملبتدئني ،فدهشت ملا هو باد فيها من آيات اجملهود واإلتقان .وهي

كتب وضعت باحلرف الالتيين"(.)1

ومن مشاهري أكراد الشام غري املمتزجني ،خالد بكداش ،رئيس احلزب الشيوعي السوري
يف سوريا – وهو يتكلم الكردية ومن حي األكراد بالصاحلية – ومثله رشاد عيسى ،أحد
الشيوعيني املعلومني هناك ،ثم بعض الزعماء احملليني املعروفيني مثل عمر آغا مشدين وعلي
آغا زلفو وعثمان آغا آلوسي – من غري آلوسي بغداد العرب – ثم بكري آغا آلوسي أحد
كبار جتار الغنم(.)2

تأريخ املدن الكردية:
تعرضت ادجزيرة للخراب والتدمري على يد املغول – التتار ،خالل جحافل هوالكو
 ،2111ومن ثم على يد تيمورلنك يف عامي  2111و .2102ويصف إبن األثري تلك
النكبة بـاحلادثة العظمى واملصيبة الكربى قائال":فيا ليت أمي مل تلدني ،وياليتين مت قبل
هذا وكنت نسيًا منسيَا ،ولو قال قائل :إن العامل مذ خلق اهلل سبحانه وتعاىل إىل اآلن مل
يبتلوا مبثلها لكان صادقا ،فإن التواريخ مل تتضمن مايقاربها وال ما يدانيها...فنهبو دياربكر
وادجزيرة ،مبا يف ذلك اخلابور وسنجار ،وأعملوا السيف بأهلها ،ومل يسلم بعض أهل املدن

من القتل إال باإلختفاء والتواري"(.)3

ويف سياق التطور االجتماعي وإزدهار التجارة جاء الربنامج العثماني الثاني يف مرحلة
التنظيمات العثمانية لتأمني مصادر جديدة للدخل القومي إبان األزمة املالية لإلمرباطورية يف
عصر اإلحنالل والتدهور ،مبوجبه متكنت السلطة العثمانية من إطالق ديناميات التطوير
احلضراملبكري واملديين ،ساهمت يف أعمار الفرات األوسط ،بينما كان ادجزء األعلى من
 - 1أديب معوض ،األكراد يف لبنان وسوريا ،املرجع السابق ،ص .11
 - 2املرجع نفسه ،ص .11
 - 3إبن األثري ،مج  ،20ص ص .111 ،111
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ادجزيرة الوسطى حول اخلابور هو األقل إفادة من هذه السياسات ،غري أنه مع اإلزدهار
النسبـ ي للزراعة يف سياق الشروط األفضل يف األمن واإلستقرار ،بات إقليم ادجزيرة يف
أواخر القرن التاسع عشر عنصرا مهما يف اإلكتفاء الغذائي الذاتي لوالية حلب .يف هذا
السياق بنيت يف أعالي ادجزيرة الوسطى بؤر حضرية عدَة ،متوضعت أغلب هذه البؤر تقريبا
يف التخوم اللصيقة جبنوب ادجزيرة العليا الذي يتميز خبطه املطري ( القامشلي (قامشلو)،
ديريك ،عامودا ،سرى كاني ،درباسيه) وحول املواقع اإلدارية احلكومية ،أو خط سكة
احلديد .ثم بؤر نصف حضرية يف احلسكة والشدادة (اليت مير فيها اخلابور) ومركدة.
ويف األول من أيلول  2110أصدر الرئيس تاج الدين احلسين قرارا بإحداث لواء
ادجزيرة من ثالثة أقضية هي القامشلي وتتبع له نواحي القرمانية وعامودا وبوارا ،واحلسكة
وتتبع له ناحيتان هما رأس العني (سرى كاني) والشداده ،وقضاء دجلة ومركزه يف عني

ديوار وتتبع له ناحيتا املصطفاويه وديرون آغا(.)1

يف الربع األول من القرن العشرين ،حدث حتول اقتصادي كبري يف ادجزيرة ،فقد كانت
مدينتا ديار بكر وماردين التقليديتني منفذان جتاريان الشمالي للجزيرة ،إال أن اللوحة بدأت
تتغري مع وضع احلدود الدولية ادجديدة ،اليت رمستها إتفاقية سايكس  -بيكو .فأصبحت
القامشلي ،اليت أقامها الفرنسيون على خط السكك احلديدية مقابل نصيبني يف مشال
كردستان مركز سوق جديد وهام ،ومثلها أيضا احلسكة ،وهي أيضا من إنشاء فرنسا،
وبغياب املوصل ،اليت فصلت أيضا باحلدود الدولية واليت وضعت يف دائرة النفوذ
الربيطاني ،اصبحت حلب أقرب مدينة كبرية .وهكذا مال املسيحيون املهاجرون من مشال
وجنوب كردستان إىل اإلستقرار يف املدن ،وكانت القامشلي أهمها .إستقر بعض الكرد يف
البلدات الصغرية ولكن األغلبية أقاموا قرى كانت غري مستقرة نسبيا ولكنها خصبة جدا.
ونتيجة لذلك حتولت القبائل ،سواء احمللية أو اليت وصلت مؤخرا ،واليت كانت يف السابق

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .161
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رعوية إىل احلراثة بشكل متزايد وسرعان ما تبدى أن ادجزيرة ميكن أن تتحول إىل منطقة

غزيرة إلنتاج احلبوب يف الدولة السورية ادجديدة(.)1
حسكة (هسكا):

تشمل حمافظة احلسكة القسم الغربي من ادجزيرة ،وتتألف من سهول فسيحة متتد من
احلدود الرتكية مشاال إىل ما وراء جبل عبد العزيز جنوبا ،وإىل سنجار شرقا ،وتتميز
بسهوهلا الواسعة وأراضيها الزراعية اخلصبة.
يف عام  2100عينت الدولة العثمانية يف مركز مدينة احلسكة احلالية (البينباشي)
البوسنلي فوزي بك قائدا لقوات البادية يف املنطقة ،فقام املذكور ببناء أول خمفر على هضبة
كائنة يف املنطقة ،وإختذها مقرا لقواته ،وعني معاونه املقدم عبد القادر العقيلي احللبى رئيسا
هلذا املخفر ،إذ كانت سلطة هذه القوة متتد حتى صور وشدادي .وبدأ السكان بالتوافد

إليها منذ سنة  ،2121ومنذ ذلك التاريخ بدأت معامل مدينة احلسكة تظهر للوجود(.)2

وكانت مدينة احلسكة يف عام  ،2111عبارة عن برية موحشة ،مل تكن فيها سوى ثكنة
صغرية بنيت يف عهد السلطان عبداحلميد ،وكانت مهمة (فرقة البغالة) فيها ضبط حالة

األمن بني العشائر ( ،)3أقام فيها الفرنسيون عام  2111ثكنة عسكرية ،وسرعان ماجذبت
املدينة قوافل املهاجرين من األطراف ،ومن بينهم املهاجرين السريان من نصيبني ،ومثلت
عائلة عبداملسيح قريو يف قلعتمرا (قلعة األمراء) ،وعائلة إلياس مرشو يف ماردين ،طالئع

املهاجرين (.)4

وسرعان ماشهدت مدينة احلسكة تطورا ملموسا يف العمران والتنمية ،بعد أن وضعت
اإلدارة الفرنسية هلا خمططا هندسيا ،وغدت مدينة مزدهرة جتاريا ،وتوسعت سكانيا ،ففي
 - 1ديظيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .617
 - 2علي صاحل مرياني ،املصدر السابق ،ص .11
 - 3أمحد شريف مارديين ،حمافظة احلسكة ،وزارة الثقافة ،دمشق ،2116 ،ص .101
 - 4أمحد شريف مارديين ،املرجع السابق ،ص .101
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أوائل  2111إرتفع عدد سكان احلسكة الوليدة إىل  111عائلة ،تضم حنو  100نسمة.
وحبلول ايار عام  ،2117بلغ عدد سكانها  2100نسمة أو مئيت عائلة ،وليقفز العدد يف
عام  2110إىل  1000نسمة ،ولريتفع عدد سكانها يف عام  2111إىل حنو  21ألف
نسمة ( .)1ومن جهة أخرى ،بنى فيها خالل عام  2111و 2116جسران على اخلابور من
قبل الفرنسيني ،وغدت سوقا جتاريا للتجار الديريني منذ عام  2111للحصول على
حاجياتهم ،وسوقا لصرف منتوجات ماردين من اخلضار وغريها ،اليت كانت تنقل
منتوجاتها إليها بالعربات اخلشبية ( )Erebê qantiraاليت مل تكن معروفة يومئذ يف

ادجزيرة ( .)2ومنذ عام  2110أصبحت احلسكة متصرفية مستقلة ،بعد أن كانت تابعة
إداريا لدير الزور .ويف عام  2161مت وضع أو ل خمطط تنظيمي هلا.
واليوم تقسم حمافظة احلسكة إىل أربع مناطق إدارية وهي :احلسكة والقامشلي وديرك
(املالكية) وسرى كانيه (رأس العني) ،وإىل مخسة عشرة ناحية وهي :عامودا ،وتربة سثية
(قحطانية) ودرباسية وتل كوضر (اليعربية) وضل آغا (جوادية) والشدادي ومركدة
والعريشة وتل متر وتل براك (بئر احللو) وتل محيس.
قامشلو (قامشلي):
هي عاصمة غرب كردستان ،وضعت اللبنة األوىل ملدينة قامشلو يف عام  2110ببناء
خمفر عسكري ( ،)Qijleواليت أخذت تنمو على حساب مدينة نصيبني ،بعد أن أجتازت
آالف العوائل واألسر خط احلديد املوضوع بني املدينتني ،ومن هذه األسر نذكر على سبيل
املثال ال احلصر عائلة قدور بك قائمقام نصيبني وعشريته احمللمية الكردية ورفيق نظام الدين
رئيس بلدية نصيبني وعائلته .وحبلول أواخر العشرينيات كادت نصيبني ختلو من أهلها

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111 – 112
 - 2املرجع نفسه ،ص .112
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بسبب هجرتهم إىل مدينة القامشلي احملدثة ،وبذلك فقدت نصيبني نتيجة اهلجرة حيويتها.

وظلت نصيبني باملقارنة مع القامشلي حتى عام  2111مدينة هزيلة منكمشة (.)1

عني الفرنسيون فورا بعد إتفاقية أنقرة الثانية التكميلية عمر عبد العزيز ،احد وجهاء
مدينة دير الزور ،قائمقاما على القامشلي ،وكان أول قائمقام هلا ،وشرعوا منذ بداية تشرين
األول  2116يف تنظيم املدينة وفق خمطط الكابنت تريييه ( .)Terrierيف عامي – 2121
 2110بنى قدوربك مزرعة زهرات خزنة وعمارة حول الطاحونة املائية اليت كان ميلكها
على ضفاف نهر ادجقجق (املعروف قدميا بنهر هرماس) ،وكان ميلك ميليشيا عشائرية
خاصة به حلماية ممتلكاته يف هذه املنطقة من غارات البدو ،وللتعبري عن قوته وسطوته
فيها...وإستنادا إىل اإلتصاالت السرية السابقة اليت جرت بينه وبني املالزم تريييه بأن يتوىل
قائمقائمية القامشلي ،عاد قدور بك إىل ادجزيرة عشية وضع املخطط التنظيمي ملدينة

القامشلي .)2( ...وكان قدور بك هو أول من بنى منزال يف القامشلي يف ادجانب الشرقي
من نهر جقجق يف املوقع املعروف اليوم حبي (قدور بك) ،وبعد التخطيط األوىل للمدينة
الذي رمسته احلامية الفرنسية ،سكنها رجل يدعى سيد حسن الذي نصب خيمة يف وسطها،
ثم بنى مسكنا ،ثم جاءها عبد الرزاق محو وشقيقه سليمان محو ثم عبد الرزاق كوزى

وميشيل دوم .وكان هؤالء هم السكان األوائل ( ،)3وقد تنازل كل من عبد الباقي نظام
الدين الذي تنتشر وقفياته يف قسم كبري من األراضي الواقعة على الضفة اليمنى لنهر
ادجقجق ،وقدور بك الذي ميلك أراضي واسعة على الضفة اليسرى للنهر ،جمانا وبشكل
رمسي موثق عن األراضي اليت متلكهما عائالتهما يف جنوب نصيبني إلقامة منشآت املدينة

العامة ( .)4وإعرتافا مبكانة قدور بك ،وما قدمه من هبات من أراضيه لبناء املدينة ،جرى
تعيني عبد الرزاق شلبى القائد السابق مليليشياه خالل عامي  2111و ،2111رئيسا
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .167
 - 2املرجع نفسه ،ص .116 – 111
 - 3أمحد شريف مارديين ،املرجع السابق ،ص .121
- Velud, tom 2, Op.Cit., p. 301.
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للبلدية ،بينما عني علي صائب ،سكرتري متصرف دير الزور وأحد عيون اإلستخبارات،

قائمقاما عليها ،وبذلك غدا القضاء حقيقة إدارية (.)1

إن مامييز قامشلو عن غريها من مدن املنطقة ،منطها العمراني الذي وضع خمططها الكابنت
الفرنسي تريييه ،حيث أنشأ ادجنود الفرنسيون فيها قاعدة عسكرية هلم ،ومن ثم اإلهتمام
الفرنسي الزائد بتطويرها وحتويلها إىل مدينة مميزة ،ولتحقيق هذا اهلدف ،وبتشجيع من
السلطات الفرنسية ،كانت بلدية القامشلي تبيع لغايات تشجيع اإلستيطان املرت املربع من

األرض املعدة للبناء بقيمة رمزية هي قرش واحد فقط ( .)2وخالل ست سنوات ،غدت

قامشلو حتمل معامل املدينة ،ففي حزيران  2117قامت احلكومة بفتح شعبة بريد ( ،)3ويف
عام  2111أنشئ أول مشروع بلدي لكهربتها

()4

ويف أواسط الثالثينات أفتتح مقهى

كربيس الصيفي ،وسوق جتارية كان معظم جتارها مشرتكني بالصحف ،وصالة للسينما
الصامتة ،وملهى (تياترو) ،وفندق معمار باشي .وغدت يف عام  2111مدينة منظمة خمططة
على صورة هندسية جديدة ،منارة بالكهرباء ،ومغروسة باألشجار .وباتت مزدهرة حبرفها
ومهنها مثل النجارة واحلدادة والعطارة ،وأصبحت مركزا اقتصاديا تصب فيه احلاصالت
الزراعية املختلفة ،وسوقا نشطة لتجارة الفمح والشعري والقطن والسمسم والصوف واملواد
الغذائية واألقمشة واألخشاب ومواد البناء .وإرتفعت موازنة بلديتها من  2610لرية

سورية يف عام  2117إىل  61ألف لرية يف عام  .)5( 2110وترافق مع هذا التطور
السريع ،تزايد يف عدد السكان ،ففي أواخر عام  2112كان يقطنها حسب التقديرات

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .117
 - 2إسكندر داود ،املرجع السابق ،ص .122
 - 3قرار رقم  117تاريخ  11حزيران  2117صادر عن رئيس الدولة ،ادجريدة الرمسية ،العدد ،111
 11آب  ،2117يف :حممد مجال باروت ،...ص .111
 - 4إسكندر داود ،املرجع السابق ،ص .161
 -5حممد مجال باروت ،...ص .111
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املختلفة مابني  21 - 21ألف نسمة .ويف عام  2116بلغ عدد سكانها حوالي  10ألفا،

ويف عام  2110إىل  61ألفا (.)1

يف مقابلة له مع جملة (احلوار) يقول أنيس حنا مديواية(":)2إبتدأت احلركة الثقافية يف مدينة
القامشلي من السنني األوىل من وجود املدينة عام ( )2116 – 2111وذلك بنزوح

ساكين املدينة األوائل بإفتتاحهم املدارس لدى جتمعاتهم املذهبية .ويف عام  2116أنشأت
مكتبة دار اللواء ،ويف العام ذاته أنشأ السيد روحي طيارة مطبعة .ويف عام  2117أنشأ
السيد جورج هرموش أول مطبعة حديثة أوتوماتيكية بإسم مطبعة الرافدين ،ثم تلتها مطبعة
اخلابور .ويف عام  2112صدرت جملة اخلابور ثم حتولت عام  2116بإسم مكتبة
املواكب .ويف عام  2111أصدر السيد عبد احلليم طيارة صحيفة بإسم صوت ادجزيرة.
عام  2117أصدر السيد وليد ادجابي صحيفة بإسم الشرق العربي قد ساهم يف كتابة هذه
املوضوعات عشرات من األقالم .كما كان السيد جطرخوين آنذاك وهو الشاعر واألديب
قدم عشرات من الكتب ،الشعر واألدب ،فاين هي تلك احلركة الثقافية من عصرنا اليوم

من تلك األيام؟"(.)3

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
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 -يقول مديوايه عن حياته قائال":مواليد لواء اإلسكندرونة ،نزحت عام  2111مع والدي وأخواتي

وأهلي إىل مدينة حلب على أثر هدية اإلنتداب الفرنسي للواء السليب القطعة اللؤلؤة من الوطن السوري
إىل ادجارة تركيا .. .ووجودي يف القامشلي عام ( )2110والذي مل يكن عدد سكانها آنذاك اخلمسة
عشر ألف ،كان لتعيني والدي حنا مديوايه مديرا للمدرسة الرمسية (سيد قريش) من قبل وزارة املعارف.
عام  2117قمت بتأسيس مكتبة بإسم مكتبة دار اللواء بإسم مدينيت (إسكندرون) اليت اصبحت مركزا
وجتمعا ملثقفي البلدة .وال يزال مقيما يف القامشلي .حوار حسني أمحد ،مع أمني احلزب السوري القومي
االجتماعي يف القامشلي األستاذ أنيس حنا مديوايه ،احلوار(جملة) ،العدد ( ،)61تشرين األول ،1022
ص ص .77 – 70
3

 -حوار حسني أمحد ،مع أمني احلزب السوري القومي االجتماعي يف القامشلي األستاذ أنيس حنا

مديواي ،احلوار(جملة) ،العدد ( ،)61تشرين األول  ،1022ص .10
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تتبع مدينة قامشلوناحيتا عامودا اليت تقع إىل الغرب منها على بعد حوالي ( )10كم،
والدرباسيه الواقعة غرب عامودا بـ ( )16كم.
عامودا:
تعود بدايات نشؤ عامودا كقرية صغرية يف تارخيها احلديث إىل قرون عدة خلت،
وحتديدا إىل أواسط القرن الثامن عشر ،وذلك حينما توجه بركو  -الصيغة الكردية السم
بركات -من طرى عامودي (تل عامودة) -الذي يقع حاليا يف ادجانب الرتكي من احلدود
اليت قطعت أوصال ادجزيرة يف عشرينات القرن املاضي -ليبين أول بيت يف عامودة احلالية
بناء على تعليمات إمساعيل آغا الدقوري (ادجد السادس آلل الدقوري زعماء عشرية
الدقوري – دقورا الذين ما زالوا يقيمون بصورة أساسية يف عامودة)  ،وذلك ليتمكن من
إنشاء مزرعة للخضروات .ومع مرور الوقت حترك أبناء عشرية الدقورا الذين كانوا
يسكنون على التل وحوله  -املسافة بني التل وعامودة احلالية هي يف حدود ثالثة
كيلومرتات -حنو املوقع ادجديد الذي استقطب الحقاً السكان من املناطق اجملاورة لتتحول
عامودة فيما بعد إىل قرية كبرية (.)1

ويعود تطورها إىل إنشاء احلكومة العثمانية مركز ناحية فيها ،وإزدياد عدد سكانها يف

مخسينات القرن التاسع عشر إىل حنو  70بيتا ( .)2وإزدهرت غربها قرية القرمانية بني سري

كاني وعامودا( ،)3اليت تبعد عن الدرباسية الالحقة اليت ستتطور بعد سنوات قليلة إىل بؤر
حضرية ،حنو  1كيلومرتات ،وحنو  600مرت عن احلدود الرتكية – السورية الالحقة.
ومثلت هذه القرية الكردية يومئذ حمطة جتارية صغرية كانت تصل ديرالزور مباردين

وغريهما( .)4وباإلضافة إىل قرية دوركه ،إنتشر يف املنطقة التخومية الواقعة اليوم جنوب
 - 1د .عبد الباسط سيدا ،عامودا مدينة األنفة واملعرفة ،موقع مسا كرد 1 ،أيار  ،1021ادجزء األول.
 - 2أمحد شريف مارديين ،املرجع السابق ،ص .112
 - 3أمحد وصفي زكريا ،املرجع السابق،ص .702
 - 4عبداحلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا – أحداث فرتة ( 2111 – 2116د.م)،
 ،1000ص .1 – 7
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خط سكك احلديد ،العديد من القرى الكردية والسريانية ،مثل قرى الشلهومية ،مال
عباس ،خزميوك ،طرى مريا ،روتان ،طركي شامو ،خزنة ،تل شعري ،خويتال ،تل جيهان ،قرية
حلوة وهي اليوم معروفة يف الطريق بني القامشلي والقحطانية (تربة سثية) (...)1إخل.

ويف حزيران  2116جعلها الفرنسيون ناحية ،وجاء القرار الفرنسي إثر إنعقاد مؤمتر
الدرباسية األمين الفرنسي – الرتكي وذلك يف إطار إتفاقية أنقرة الثانية ،واليت مسحت
للفرنسيني بإقامة مراكز عسكرية هلم يف الدرباسية وعامودا.
وجدير باإلشارة إىل أن عامودا متتاز بصرف كرديتها ،حيث اليسكن فيها إال قلة قليلة
من األجناس األخرى ،مع قلة من املوظفني ورجال األمن من الداخل السوري ،وهلذا
السبب وغريها من األسباب تعرضت املدينة إىل اإلهمال املقصود من جانب السلطات
اإلدارية واألمنية .وقد لعبت عامودا ونواحيها دورا متميزا يف نشر الوعي القومي سواء
أكان يف عهد خويبون أو أثناء وبعد تأسيس الثارتي عام  .2117والبد من الوقوف عند
دور احلجرة اليت تأسست عام  2121وما لعبت من دور يف تلقني الطلبة علوم الفقه
والشريعة والنحو والصرف والبالغة واملنطق والفلك على يد جمموعة من العلماء ويف
مقدمتهم على يد األخوين مال عبيد اهلل سيدا (متويف عام  )2111ومال فتح اهلل سيدا
وغريهم  ،فقد درس هنا العديد من الشخصيات اليت ستلعب الحقا دورا قوميا كبريا ،ومن
أبرزهم كان كل من :مال عبد اللطيف ،ومال شيخموس حسارى (جطرخوين) ،ومال علي
من قرية توثز املرسينية ،ومال شيخموس قرقاتي وغريهم.
يبلغ عدد سكان ناحية عامودا حوالي  100ألف نسمة مبا فيهم سكان  261قرية تابعة
للناحية.

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .211
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درباسيه Dirbêsiyê
بنيت بلدة الدرباسيه مقابل حمطة الدرباسية لسكك احلديد ،وكان أغلب سكانها من
الكرد املسيحيني ،لتصبح مركز ناحية جتذب قرويوا املنطقة إليها بسبب خصوبة أراضيها
السهلية .ويف أواخر العشرينات نشأت فيها سوق جتارية ،تضم حنو مئة تاجر يف جماالت
شتى .يف منتصف عام  2111كانت الدرباسية مؤلفة مما اليزيد على  100منزل ،يسكنها
كورد وسريان وأرمن ،وكان رئيس بلديتها كرديا ،بينما كان بقية اعضاء اجمللس البلدي
من السريان .وأخذ عمران الدرباسية بالتنامي وفق خمطط تنظيمي شطرجني أجنز يف 21
تشرين األول  ،2112وباتت حتوز مجيع مقومات حياة البلدة من حمطة قطار ومجرك ومركز
ناحية وثكنة عسكرية ومصرف وسوق جتارية .وحتول مركز الناحية من قرية قرمانى إىل

الدرباسيه (  ،)1يف عام  2116عقب اإلستقالل ،وأخذت تكرب على حساب قرية القرمانية
اليت جعلها الفرنسيون مركز ناحية عام  . 2117تتبع ناحية درباسية  261قرية.
سرى كاني (رأس العني):
مسيت بسري كانيه لوقوعها على أكرب عيون نهر اخلابور ،وتقع يف الشمال الغربي من
مدينة احلسكة بـ  11كم ،وتشتهر بزراعة احلبوب والقطن.
يف عام  ، 2100أثناء احلكم العثماني كانت مركزا للحاكم العسكري العثماني ،وأثناء
اإلنتداب الفرنسي على سوريا صارت مركز ناحية ،وأصبحت مركز منطقة يف عام
 .2161شهد موقعها حضارات قدمية تعرف بالتاريخ بـ (تل حلف – واشوكاني) وتقابل
مدينة سرى كانيه يف مشال كردستان ويفصل بينهما سكة حديد حلب – نصيبني .وتعد

عائلة إبراهيم باشا املللي من أشهر ساكنيها( .)2وتتبع ناحية املركز  11قرية.

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .161
 - 2للمزيد راجع :كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص ص .61 – 62
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كوباني (عني العرب):
مدينة كوباني عبارة عن مركز ناحية يف منطقة كوباني تتبع حمافظة حلب ،تقع على بعد
 10كيلومرتا غربي نهر الفرات وحوالي  210كيلومرتا مشال شرق حلب .يبلغ عدد
سكانها  11ألف نسمة حسب أحصاء عام .1001
نشأت مدينة كوباني عام  ،2111ومع مشروع خط سكة حديد بغداد يف حدود عامي
 2122و  2121بدأت تتحول إىل جتمع سكاني مهم ،كان يوجد يف املنطقة كهوف قدمية
أستعملت منذ القدم كمساكن ،وكان إسم املنطقة يف العهد العثماني "عرب ثينار" ،وأطلق
الكرد عليها كانيا عربا ،بسبب وجود عدة عيون ماء منها نبع طمرشد ثينار" ونبع "عرب
ثينار" .ففي عهد الرئيس هاشم األتاسي صدر قرارا بإنشاء منطقة عني العرب على أن
تكون قصبة "عرب ثينار" مركزا لتلك املنطقة .ومجيع القرارات اليت صدرت من اجمللس
النيابي السوري بعد عام  2117محلت تسمية عني العرب.
تقع كوباني يف سهل هو جغرافيا إمتداد لسهل سروج الواقع عليا يف كردستان – تركيا
جنوب أورفا .وتقع منطقة كوباني بني منطقة احلسكة يف الشرق ومنطقة عفرين يف الغرب.
و يف جمال التعليم ،لدى كوباني ثانويتان عامتان وثانوية صناعية تقنية وأخرى للفنون
النسوية وأيضا ثانوية زراعية ،كما يوجد فيها معهد شرعي إسالمي للبنني.
تشتهر مدينة كوباني بزراعة القمح والشعري والقطن والفستق احللبى وادجوز واللوز
وغريها من الزراعات .وإشتهرت املدينة بصناعة اآلالت الزراعية وخاصة احلفارات
واحلصادات ومضخات املياه العمودية والقطع واملعدات الزراعية املصنوعة حمليا.
تتبع كوباني  111قرية ،وعدد سكانها يتجاوز  110ألف نسمة أغلبهم من الكرد إىل
جانب الفئات األخرى.
تل متر:
مسيت قدميا بتل متر نسبة إىل زور متر باشا املللي والد عدوال (عشيقة) درويشي عبدي.
أنشئت يف عام  2111على تل أثري واقع على نهر اخلابور ومعظم سكانها من اآلثوريني
171

الذين هربوا من العراق ،وهي اآلن مركز ناحية تقع بني احلسكة ورأس العني ،وتبعد 10
كم عن مدينة احلسكة و 11عن مدينة رأس العني ،تتبعها  211قرية ،وتشتهر بزراعة
احلبوب والقطن والعنب والفواكه (.)1

تل براك (بئر احللو):
يقع يف ادجنوب الغربي من مدينة قامشلو وعلى بعد  11كم ،نقب فيها العامل األثري
(مالوان) بني أعوام  2117و 2111وتبني أنها حتتوي على ست طبقات متعاقبة من عصور
ما قبل التاريخ ،وكشف فيها قصر نارام سني ملك أكاد .وهي اليوم مركز ناحية تتبعها

 117قرية ومزرعة ،تشتهر بزراعة احلبوب والقطن(.)2
تل كوضر (اليعربية):

ناحية تبعد عن قامشلو بـ  10كم من جهة الشرق وهي تبعد عن احلدود العراقية مبائيت
مرت فقط .مير عربها القطار القادم من حلب – قامشلو – موصل ،وتشتهر بسهوهلا
الزراعية املرتامية األطراف( .)3تتبعها  11قرية.

شدادي()Şedadê
مركز ناحية تابعة ملدينة احلسكة تتبعها  20قرى ،وتبعد عنها  11كم ،فيها مديرية حقول
النفط (جبسة) ،يعمل أهاليها بالزراعة وتربية املواشي وحقول النفط وهي إحدى حواضر

عشرية ادجبور(.)4

 - 1كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .61 – 61
 - 2املرجع نفسه ،ص .61 – 61
 - 3املرجع نفسه ،ص .61
 - 4املرجع نفسه ،ص .61
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تربة سثية Tirbe spiyê
هي اليوم ناحية تابعة ملدينة القامشلي ،أول من بنى هذه املدينة هم آل عجو من عشرية
جودكا ن ،إذ كانت على شكل قرية صغرية تقع بني مدينة القامشلي وناحية ضل آغا
(ادجوادية) .يف شباط  2116عندما قدم إليها حاجو آغا ومعه عشريته املختلطة من الكرد
والسريان واليزيديني ،كربت وأصبحت بلدة.
مبوجب القرار رقم  211تاريخ  2161/1/1حتدث يف منطقة القامشلي التابعة حملافظة
احلسكة ناحية مركزها قصبة قبور البيض ،تسمى بإمسها ،وأحلق بها  212قرية (،)1

وتعرضت هذه البلدة إىل عمليات التعريب عدة مرات ،حيث عربت أول مرة إىل (قبور
البيد) ،ثم إىل (قبور البيض) ،لكن ذلك لن يشفي غليل العنصريني ،فتم تبديل إسم ناحية
(قبور البيض) بإسم (القحطانية) ،مبوجب القرار رقم  171تاريخ  )2(2161/1/17إال أن
ذلك أيضا لن يغري من حقيقة وواقع هذه املدينة الكردستانية .كشف يف منطقتها البرتول
ومير عربها نهر ادجراح.
ديريك:
تقع يف الزاوية الشمالية الشرقية من ادجزيرة املعروفة مبنقار البطة وكانت ديريك
(املعربة إىل املالكية) والواقعة شرقي مدينة قامشلو بنحو ( )226كم ،من أقدم البلدات
املعمورة ،بسبب كثرة ينابيعها اليت بلغت  170ينبوعا حتى نهاية اخلمسينات من القرن
املاضي ،وإمكانية الري منها .وتشري بعض املصادر أن ديريك كانت بلدة متناهية يف الصغر
( )3

مؤلفة من حنو  100نسمة و 10منزال

بلغ عدد سكانها يف السنوات األخرية للعهد

 - 1لإلطالع إنظر :د .عبد اهلل غفور ،التشكيالت ،...املرجع السابق ،ص ص .11 – 11
 - 2ادجريدة الرمسية للجمهورية العربية السورية (ادجزء األول) ،العدد  11لسنة  ،2161ص  ،261يف:
د.عبداهلل غفور ،املرجع السابق ،ص .11
 - 3املرجع نفسه ،ص .161
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العثماني حنو  7000نسمة ،يعملون يف زراعة الكرمة وجتارة الفواكه ( .)1وكانت تشبه
غوطة دمشق بينابيعها ورياضها وبساتينها ،وحيتل فيها آل حاجي عثمان رشو مقام الزعامة
وسط صراع على النفوذ مع عائلة كردية أخرى هي عائلة حاجي جنيم ،كما كان يقطن
فيها أحد أكرب املاللي األربعة املعتربين يف كردستان يومئذ .وكانت ديريك جتمعا حضريا
كرديا متطورا ومزدهرا ينطوي على عوامل التمدين ،مبعنى بروز موارد اقتصادية –
اجتماعية أخرى غري الزراعة يف تكوين ناجتها احمللي .وكانت قراها متعددة مثل قرى بسمل

وشيبه وقتارو وشواشيه وغريها( .)2كان لتحويل ديريك إىل مركز قضاء دجلة يف عام
 2116بدال من مركز قضاء عني ديوار برئاسة ماجد بك مالك ،دورا كبري يف عملية
التطور العمراني واإلزدهار التجاري والزراعي ،حبيث أصبحت من"قرية صغرية ال شأن هلا،
إىل بلدة حيوية تشتمل على دار للحكومة وحمكمة ومدارس ومراكز شرطة وأطباء عموميني
ودائرة مجرك ومركز بريد وبرق"( .)3وقد لعب ماجد بك دورا كبريا يف تطور املنطقة،
حيث قام مبشاريع عمرانية هامة فيها منها بناء دار احلكومة والسعي لتعبيد الطريق بني

ديرك والقامشلي وإنارة املدينة بالكهرباء وتوطيد األمن وقطع دابر السرقات( .)4وشهدت
مدينة ديريك ومناطقها تطورا ملموسا يف زيادة اإلنتاج الزراعي ،حيث تنمو فيها األعناب
الفاخرة والبطاطا املمتازة والبندورة واخليار والعجور والبطيخ وادجبس وغريها ،إضافة إىل
األنواع املختلفة من املزروعات مثل القمح والشعري والعدس والقطن ،بسبب تربتها
الزراعية اخلصبة وتوفر مياهها كونها كغريها من مدن كردستان سوريا احلدودية مع تركيا
والعراق تقع يف خط املطر .وتتكون منطقة ديريك من قسمني :جبلي يف الشمال والسهول
املعروفة مبنطقة تل كوضر يف ادجنوب ،وهي سهول متتد يف جنوب جبل قرة ضوخ حتى

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .221
 - 2جطرخوين  ،سرية حياتي ،املصدر السابق ،ص .201
 - 3إسكندر داود ،ادجزيرة السورية ،املرجع السابق ،ص .171
 - 4كوني ره ش ،املرجع السابق ،ص .60
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احلدود العراقية .ويتوزع الكرد يف منطقة جبل سنجار يف قسمها الغربي ،حيث تنتشر
املئات من القرى الكردية يف املنطقة(.)1
ديرونا آغى ()Dêrûna Axê
تأسست مديرية ديرونا آغى يف مركز أراضي عشرية آليان الكردية ومامشور .ويف
وسط أراضي احلسنان السهلية منت عني ديوار بإعتبارها بلدة جتارية صغرية لكنها حيوية،
ففي كانون الثاني  2112كان هناك  71خمزنا ،و 11منزال وأربعة مقاه ،ومطعم ،و110

نسمة ،وذلك بسبب عالقاتها مع املوصل ،وتطور عالقتها مع جزيرة ابن عمر( ،)2وهكذا

شكلت هذه البلدة الصغرية نقطة جيوبوليتيكية وجتارية مهمة مابني املوصل وجزيرة بوتان
وقامشلو ،حيث كان يف سوقها خالل عام  2112وسطيا حنو  200تاجر من جزيرة ابن

عمر(.)3

وحول التطور الزراعي يف املنطقة كتب نور الدين زازا":متكن عبد الكريم مال صادق
بإسم البلدية (كان رئيسا لبلدية عني ديوارآنذاك) من جلب شتالت لفواكه دمشق وتركيا
بل وحتى لفواكه العراق وأمر بزرعها على طريف الوادي واملباشرة بإروائها مبياه احلوض.
وبعد مرور عامني كنا نأكل مجيع أنواع فواكه الشرق األوسط من املشمش وإىل التني
وأمام هذه الروعة سارع فالحوا األطراف يف تقليدها وهكذا بعد مضي سنوات قليلة كنت

تراهم يبيعون العنب واخلوخ يف سوق عني ديوار وديرك وقامشلي"(.)4

 - 1علي صاحل مرياني ،املرجع السابق ،ص .12
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .161
 - 3املرجع نفسه ،ص .161
 -4نور الدين زازا ،املصدر السابق ،ص .200
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طرى سثي (تل أبيض) ( )Girê gewr- Girê spî
تعد منطقة تل ابيض جزءا إسرتاتيجيا مهما من كردستان – سوريا ،تقع على احلدود
الرتكية مشالي الرقة بـ  200كم  ،كانت تل أبيض تتبع إداريا حملافظة حلب وبعد أن
أصبحت الرقة حمافظة يف نهاية الستينات من القرن العشرين (كانت الرقة منطقة تابعة
حملافظة دير الزور) أحلقت تل أبيض والقرى الكوردية التابعة هلا إداريا بالرقة يف إطار سياسة
التغيري الدميوغرايف وعمليات التعريب املنظمة اليت قامت بها احلكومات السورية والسيما
يف عهد البعث.
قدمياً وقبل أكثر من مخسة قرون كانت تسمى عني العروس جنوب تل أبيض بـ 1كم بـ
كانيا غزاالن  : Kaniya Xezalanوتعين بالعربي عني الغزالن لكثرة الغزالن يف
املنطقة  ،إما موقع تل أبيض احلالي كانت تسمى طرى بوزان  ،Girê Bozaوكان نهر
البليخ له فرعان األول كان قادماً من تركيا من ادجهة الغربية لتل أبيض ليندمج مع الفرع
الثاني الذي كان ينبع من عني العروس ،وحاليا هناك فرع ثالث من شرقي تل أبيض يسمى
نهر ادجالب.
تبلغ مساحة تل أبيض (  ) 101111هكتار أي ما يعادل (  ) 1011كم ، 1ومساحة
كوردستان سوريا تساوي حوالي  10000كم 1أي مساحة تل أبيض طرى سثي تساوي
سدس مساحة كوردستان سوريا.
كانت القرى اليت تقع بني ديك الشرقي (شرق تل أبيض بـ  10كم ) والديك الغربي
(غربي تل أبيض بـ  10كم ) وجنوباً حتى حزمية مشالي الرقة  10كم (أمسها بالكوردي
دربازن ) ) Derbazinتعود ملكيتها لإلقطاعي الكوردي حممود نديم أورفلي ،وهناك
قرية للوقت احلاضر تسمى حممودلي (نسبة لنفس اإلقطاعي) تقع مشال نهر الفرات بـ 21
كم .
وحبسب املؤرخني كانت املناطق اليت تقع شرقي نهر البليخ مراعي لعشائر مالن milan
(حالياً يف سري كاني) ،وغربي نهر البليخ مراعي لعشائر الرباز والدن Berazan û
( Denدن عشرية كردية يزيدية) ،وهذه العشائر كانت دائماً يف ختاصم ،مما جعل
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مراعيهما منطقة أمان أو منطقة عازلة األمر الذي شجع العشائر العربية تستغل هذه احلالة
وتسكنها ،إما العشائر العربية اليت كانت موجودة يف املنطقة فاقتصرت على ادجيس
(الكّيس) يف حران (مشال تل ابيض  10كم) وعشرية اجملادمة يف اخلنيز (جنوب شرق تل
أبيض  70كم)  ,إما العشائر العربية املوجودة يف تل أبيض يف الوقت احلالي فقد قدمت
إليها منذ فرتة زمنية ليست ببعيدة ،فأكرب عشرية عربية موجودة بتل أبيض هي البطارا
(املعروفة باملشهور) واليت تنحدر أساسا من بطارة الزور اليت تنـزل على ضفاف نهر
الفرات يف منطقة دير الزور .
يعيش يف تل أبيض الكرد والعرب واألرمن والرتكمان ،ويشكل الكرد الثقل األكرب فيها
اي حوالي  %60من اجملموع العام للسكان ،وتقع القرى الكردية اعتباراً من تل أبيض
املركز وغربًا حتى احلدود اإلدارية حملافظة حلب ،ويبلغ عددها أكثر من  200قرية ،وهناك
قرى تقع جنوب الطريق الدولي حلب – احلسكة ،ومعظم هذه القرى متواصلة جغرافياً
باستثناء بعضها مت إستحداثها من قبل النظام البعثي بعد إنقالب حزب البعث يف 1
آذار. 2161
إما يف تل أبيض املركز فتكون النسب كما يلي  % 11 :كورد و %11عرب و %7
تركمان وأرمن ،وهناك عائالت كوردية متلك أراضي زراعية يف تل أبيض الشرقي وعباطني
حيث تقع هاتان القريتان شرقي تل أبيض متاماً مبحاذاة احلدود ،وإذا توجهنا شرقاً بنحو
 10كم سنجد بلدة سلوك وهي مركز ناحية ،كذلك توجد فيها عائالت كردية وهناك
العديد من احملال التجارية تعود ملكيتها للكرد ،وهناك أيضاً مزارعني ميلكون أرضي زراعية
مبساحات كبرية جنوب بلدة سلوك وجنوب شرقي بلدة سلوك وشرقها أيضا .
وإذا توجهنا من تل أبيض باجتاه الرقة جند مزارعني كرد مالكني لألراضي الزراعية يف كل
من القيصرية والشركراك وباب اهلوى وكورمازاة وصوالً إىل عني عيسى واليت كانت
تسمى (بوزانان  (Bozananحيث يشكل الكرد يف مركز ناحية عني عيسى أكثر من
 %10من السكان ،وهناك العديد من القرى الكردية تتبع إدارياً لعني عيسى مثل بريا كور
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وحم توبك وحيمر وبريخات وتربي وشرتمحان وحجازي ومعظم القرى الكوردية تقع مشال
ومشال غربي وغرب عني عيسى على الطريق الدولي حلب – احلسكة
إما إذا أجتهنا غرباً وعلى احلدود الرتكية فأول قرية كردية سنمر بها هي اليابسة ومن
ثم تل فندر وعلى جنوبها الواسطة ،وإىل غربي تل فندر تقع تل أخضر وإىل ادجنوب
متكلطة وتنوزة (طنهوزة أو املنيفة بالعربي) وإىل الغرب من تل أخضر تقع قرية سوسك
ويارقو(املستديرة بالعربي) ،وكندال (بئر مرمرة بالعربي) ،وطرى سور(تل أمحر بالعربي)
وإىل الغرب عظديكو (عبدي كوي أو عبادي بالعربي ) ومن ثم تل كبري ( كوبرلك
بالكردي) ،ويف إطار سياسة التعريب ،مت توزيع أراضيها مبوجب قانون اإلصالح الزراعي
ومت استحداث القرى ( الثورة واحلرية و 1آذار واألمحدية وأستوطن فيها عشائر عربية)
وإىل غرب منها ادجرن األسود والزرزوري ودنايك (دناي مشالي بالعربي ) وبندرخان
(لكنانة بالعربي) وأغباش (البيضة بالعربي) وخراب زري (خربة غزال بالعربي) ومن ثم
عيداني وبغديك (القمحة بالعربي) كل تبة (تل الرماد بالعربي ) وبعدها تأتي احلدود
اإلدارية حملافظة حلب حيث جبل بغديك ومغارة الضبع ( كون أفتار) أو ديف مغار
ومن ادجرن األسود وجنوباً حتى عني عيسى يوجد العديد من القرى الكردية منها :
احلارة (شوتي بالكردي) وخرابي روظيان (قربوان) وقرتل وبئر عرب وكلت (رأس كبري
وصغري) وكيلك (ميامة كبرية وصغرية) وخراب زري ( الزاهرة) وهنا تتداخل قرى كوباني
مع قرى طرى سثي  /تل أبيض ،وهناك أيضاً قرنفل فوقاني وحتتاني ومنجوك (مجيلية)
وشويك (جوهرة) وقز علي (بنات علي ) وخرابي سروج ( سراجيه ) وصوالً إىل كورك
(أبو حية ) … .إخل .
والعشائر املوجودة يف هذه القرى هي  :معف وعالء الدين وبيسريان وأوخ وشداد
وزوجنك وعاص وتريان وعلي زرات والشيخان وزروال وكوسى نبى وبيسكان … .إخل .
باإلضافة اىل منطقة تل أبيض هناك تواجد للكرد يف مدينة الرقة يقارب عددهم  70ألف
نسمة يتوزعون يف األحياء (الرميلة واملطحنة مشال سكة القطار والدرعية وايضا يف مركز
املدينة ) ،كما أن هناك أكثر من  20ألف كردي يف مدينة الطبقة غربي الرقة  10كم .
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ونتيجة لتفرد حزب البعث يف قيادة الدولة واجملتمع ،ونظراً ملا لتل أبيض من موقع
اسرتاتيجي وجغرايف بالنسبة للكرد فهي تربط كوباني برأس العني ،فقد طبق حبق تل أبيض
العديد من املشاريع العنصرية مثل ( املرسوم  11والذي مينع الكرد من التملك – تعريب
أمساء القرى الكردية – عدم توظيف الكرد يف دوائر ومؤسسات الدولة وهناك القليل من
موظفني الكورد  .غالبية عرب تل أبيض كانوا موالني لنظام بشار األسد  ،ومع دخول
ادجيش احلر (كتائب الفاروق) إىل تل أبيض وخروج النظام منها يف  21أيلول 1021
حتول كل هؤالء املوالني لبشار اىل معارضني وشكلوا كتائب دجيش احلر وصلت عددها
فقط يف تل أبيض اىل  207كتيبة  % 10منها كانت يقتصر عملها على النهب والسرقة
و مت حترير تل أبيض بفضل كتائب الفاروق مبساندة من وحدات محاية الشعب الكوردية
 ، YPGواليت قدمت لكتائب الفاروق كل أشكال الدعم ،يف هذه األوقات كان الكورد
منظمني من خالل اهليئة الكوردية العليا ( تضم اجمللسني الكرديني ) ،فقد تشكل جملس
حملي لتل أبيض احلرة كما كان يسمى ،مل يكن ممثال بالكرد واألرمن ،ومع تشكيل جملس
احملافظة ومتثيل الكورد فيه بأربعة أعضاء ونتيجة الضغط على جملس تل أبيض مت متثيل
الكورد خبمسة أعضاء فيه .
مع خروج النظام من الرقة يف  1آذار  1021وسيطرة أحرار الشام وجبهة النصرة على
املدينة ،فقد تقلص دور كتائب الفاروق يف تل أبيض بعد عدة مصادمات مع جبهة النصرة
واليت حتولت فيما بعد اىل الدولة االسالمية يف العراق والشام  ،حيث أختصر االسم فيما
بعد بـ داعش إما أحرار الشام بـ (حاشا (.
ارتكب كل من داعش وحاشا وبعض الكتائب احمللية اليت بايعت داعش انتهاكات حبق
الكرد من تهجري واعتقال ونهب للممتلكات وتفجري للبيوت ،كما ارتكبوا انتهاكات حبق
األرمن حيث حرق عناصر من تنظيم داعش كنيسة االستقالل األرمنية .
تعرض الكرد خالل األحداث األخرية يف تل أبيض لثالث موجات تهجري االوىل يف متوز
 1021حيث مت إفراغ أكثر من  11قرية كردية حبسب تقرير لألمم املتحدة للعام
املذكور ،وتالها موجتان من التهجري كان أخرها يف  21أيلول  ، 1021حيث مت تهجري ما
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تبقى من الكرد يف ريف تل أبيض ،وعليه يكون قد مت إفراغ مجيع القرى الكردية من
سكانها والبالغ عددهم أكثر من  200ألف نسمة .
وبعد حترير تل أبيض من يد داعش علي يد قوات ي.ث.ك وفولكان الفرات بدعم من
التحالف الدولي يوم  21حزيران  1021مت فك احلصار عن مدينة كوباني املنكوبة،

وأصبحت املنطقة كتلة جغرافية(.)1
منطقة كرداغ (عفرين)

تقع يف أقصى الشمال الغربي من سوريا حتدها غربا ومشاال احلدود الرتكية ،واملنطقة على
األغلب جبلية وتتميز بهضابها املكسوة بالغابات واألشجاروبكروم الزيتون والعنب.
كانت عفرين قرية صغرية عبارة عن خان قديم بني حلب وأنطاكية ،حيث بلغ عدد
سكانها يف عام  2111حوالي  100نسمة فقط ،وكانت قد أصبحت نواة بلدة ومركز
قضاء بدءا من عام  .2111ويف الفرتة مابني أعوام  ،2117 – 2111كان قد غدا يف
()2

املدينة سرايا حكومي ،وخمفر للدرك ،وسوق صغرية

األمر الذي جعلها مركزا اساسيا

يزداد عدد سكانها بإضطراد .ففي عام  2117بلغ عدد سكان مدينة عفرين 1100

نسمة ،وأرتفع يف عام  2160إىل  1760نسمة ( ،)3شكل األرمن حتى عام  2111ثلث

سكان بلدة عفرين البالغ  100نسمة .سعت السلطات الفرنسية إىل توطني األرمن
املهاجرين من كلس يف هذا القضاء ،بهدف تشكيل قوة بشرية جيري إستغالهلا ملصاحل

السيطرة الفرنسية يف القضاء غري املوثوق بوالء سكانه (.)4

 - 1إبراهيم مسلم ،قصة طرى سثي..أو تل أبيض بعد تعريبها 22 ،شباط  ،1021موقع .Basnews
2

 -علي شيخو ،جبل الكرد إبان اإلنتداب الفرنسي ،ص  ،61 – 61يف :حممد مجال باروت املرجع

السابق ،ص .110
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .211
 -4املرجع نفسه ،ص .110
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وتعترب منطقة كورد داغ من املناطق الغنية زراعيا ،فإضافة إىل القمح والشعري والعدس،
يزرع السكان األشجار املثمرة مثل الرمان والتفاح ،إال أن املنطقة مشهورة بزيتونها
املميزة ،فقد زرع األهالي حوالي ( )112111شجرة زيتون بني عامي – 2116
 ،2111وتشتهر املنطقة بالزيت املتميز بادجودة العالية املعروف بـ (الزيت الكردي) .وإىل
جانب الزيتون تزرع أشجار الكروم ،فقد كانت يف املنطقة يف أربعينات القرن املاضي حنو

( )176111كرمة تصنع منها الدبس (.)1
ضيايي كرمانج (عفرين):

وتقع يف منطقة الغاب القريبة من الساحل السوري ،ويقدر عدد القرى الكردية هناك
حبوالي مثانني قرية.إضافة إىل مناطق حارم والعمق والباب .وتتكون منطقة عفرين من 6
نواحي وهي :جنديريس – شيخ حديد – معبطلي – راجو – بلبل – شران . .وتتميز
عفرين بزراعة القطن والقمح والشعري وبعد عام  2170توجه السكان حنو زراعة أشجار
الزيتون وتصنيعها.
ومن مدنها نذكر:
عفرين:
تشري املصادر أنه يف العهد الروماني ،كان مير من موقع مدينة عفرين احلالية ،إحدى
الطرق الرومانية املعبدة (السريعة) .وأظهرت احلفريات على ادجهة ادجنوبية من شارع طريق
جنديرس حجارة بناء ضخمة ،رمبا كانت أساسات ألبنية قدمية ،أو أحجارالقاعدة لذلك
الطريق الروماني .كما تذكر كتب التاريخ ،أنه يف القرون الوسطى -حوالي القرن الرابع
عشر للميالد -كان يف موقع املدينة ،جسر باسم (قيبار) ،على اسم املدعو علي قيبار
صاحب حصن قيبار .ويف أواخر العهد العثماني ،كان يف موقع املدينة جبانب ادجسر خان
 - 1علي صاحل مرياني ،املرجع السابق ،ص .11
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إليواء القوافل واملسافرين يف مكان مبنى البلدية احلالي .بعد وضع احلدود السورية الرتكية
مبوجب اتفاقيات فرنسية-تركية عام  ،9111قسم جبل األكراد بشكل رمسي إىل قسمني،
بقي القسم السوري منه دون مركز إداري تعوض عن مدينة كلس .وحينما مسي جبل
األكراد قضاءً ،وقع االختيار على موقع مدينة عفرين جبانب ادجسر لتأسيس بلدة باسم
عفرين فيها ،ورمبا لذلك السبب كانت مدينة عفرين واىل أمد قريب تسمى (كوبربيه)،
مبعنى ادجسر .وقد بدأ العمل يف إشادة األبنية احلكومية ،ومكاتب اإلدارة املدنية كاملخفر
والسجن والسراي بني أعوام 9111و  .9111واختذ من جانبى طريق احلمام القديم
شارعاً رئيسياً أسست على جانبيه دكاكني وحمالت جتارية ،كما بنى فيه فندقان صغريان.
أما أوائل سكانها فكانوا من األرمن الذين الذوا بالقوات الفرنسية اتقاء من اضطهاد
األتراك ،وبنوا دورهم حول األبنية احلكومية ،ثم تالهم يف بناء دور للسكن بعض آغوات
املنطقة ،مثل آل سيدو ميمي ،وآل غباري ،وزعيم اإليزيديني درويش أغا مشو ،ثم أمحد
خليل آغا من معمل أوشاغي وغريهم .بعد اإلنتهاء من األبنية الرمسية ،تأسست مكاتب
لدوائر السجل املدني ،واملالي ،واإلفتاء ،نظراً لبقاء كافة الوثائق اإلدارية وما يتعلق بأمور
الناس الشخصية وسجالت النفوس وغريهم يف مدينة كلس ،والتزم الفرنسيون يف بداية
حكمهم للمنطقة ببنود اتفاقهم مع الزعماء احملليني ،فسمحوا بتعيني املوظفني من أهل
املنطقة .فكان رؤساء املصاحل املدنية مثل املالية والنفوس والبلدية ،ومدراء املنطقة وقواد
الدرك وعناصرها أول األمر من سكان املنطقة .فأول كاتب للنفوس يف مدينة عفرين عام
 ،9111كان حممد رشاد قهوة (خوجه رشيد) من قرية ترنده .وأول خمتار هلا كان خمتار
قرية ترنده حينها (حسكي سلو) .أما أول مفيت للمنطقة فهو السيد شيخ فاضل الرتكي
األصل ،ثم جاء بعده إبراهيم نعسو من قرية مريكان ،ومن بعده كان السيد حممد الشامي
لفرتة قصرية من ستينات القرن العشرين.
بقيت عفرين بلدة صغرية ،تنتشر دورها على أسفل السفح ادجبلي بشكل متناسق ومجيل،
وكانت معظمها طينية حجرية ومسقوفة باخلشب .ومنذ نهاية عقد الستينات من القرن
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العشرين ،شهدت البلدة توسعاً عمرانياً بسبب اهلجرة احمللية الكثيفة إليها ،وتشكلت أحياء
جديدة :يف الشمال الغربي حي احملمودية (نسبة إىل ساكنها األول) ،ويف الشمال حي
الزيدية وهو القرية القدمية .ومل تعد هناك مزيداً من املساحات الصاحلة للبناء يف هذا احلي،
ثم حي األشرفية يف الشرق ،وحي القراج ( قراج كنجو فيو ) يف ادجنوب الغربي  ،وهما
ميتدان على سفح مرتفع  .من ادجهة الشرقية لنهر عفرين آخذا اجتاها مشالياً جنوبياً وصوالً
إىل قرية ترنده ،اليت ضمت إىل املدينة مؤخرا ،كما وهناك شارع البوبنة احملاذي للضفة
الغربية لنهر عفرين قرب مقلع احلجارة القديم ورغم اإلهمال يف اخلدمات البلدية ،فإن
عفرين القدمية مبوقعها ادجغرايف واستقامة شوارعها ومناخها مدينة مجيلة وهادئة ،يقول عنها
املعجم ادجغرايف السوري ،أنها أمجل املدن الصغرية يف سورية.
وعفرين هي املركز الرئيسي لنشاطها السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلداري .ويف
العقد األخري من القرن العشرين ،بدأت حركة بناء هامة يف املدينة ،وحتول شارع طريق
راجو إىل مركز جتاري وعمراني رئيسي للمدينة ،فإرتفعت على جانبيه األبنية الطابقية،
والعديد من احملال التجارية ادجيدة ،اليت تتعامل مبختلف أنواع البضائع .ويف املدينة سوق
جتارية يومية (سوق اهلال ) تعرض فيه املنتجات الزراعية واحليوانية ،إضافة إىل سوق
األربعاء األسبوعية .ويف املدينة عدة معامل لتصنيع البريين والصابون ،ومعاصر للزيتون،
ومعامل صغرية ملواد البناء واملأكوالت ،وفيها معمل للمشروبات الروحية ( البطة ) يعود
إنشائها إىل عام  .9111وتكثر يف املدينة الورش الصناعية الفنية كالنجارة واحلدادة
وصيانة اآلالت واملركبات ،وما مييز املدينة هو وجود حركة نقل دائمة ومكثفة منها وإىل
حلب بسبب استقرار عشرات اآلالف من أبناء عفرين فيها وهذا ما يوثق الروابط
االجتماعية واالقتصادية والثقافية بني املنطقة ومدينة حلب.
مدينة عفرين حالياً هي مركز ملنطقة تضم (  ) 111قرية و(  ) 911مزرعة .بلغ عدد
سكانها يف نهاية عام  1119حسب تقديرات بلديتها حوالي (  ) 81111نسمة ،أما قيود
السجل املدني لنفس الفرتة فتبني أن نفوسها ( )91111نسمة للبلدة ،و()911119
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نسمة لقرى ناحية املركز ،على مساحة (  ) 111711كم ،1وفيها  99قرية و 91
مزرعة.
ومن املفيد أن نذكر بأن ارتفاع موقع مدينة عفرين يرتواح ما بني 911م جبانب ادجسر
و 111م عند قمة مرتفع الزيدية ( .نسبة إىل كهف موجودة يف على سفحه الشمالي قرب
مقربة الزيدية) .عفرين اسم مركز املنطقة ونواحيها ،ومعناها مسيل املاء وهناك من يقول أن
كلمة عفرين معناها املاء احلمراء العكرة وأيضاً جاء يف املعجم ادجغرايف السوري أن أصل
تسمية عفرين هي من كلمة عفرو اآلرامية ومعناه الرتبة اخلصبة أو احليا .عدد سكان ناحية
املركز بتاريخ 1111/9/9حسب احصاء السجل املدني بعفرين للعام ذاته بلغ
( )911111نسمة.
أما القرى واملزارع التابعة لناحية املركز (مدينة عفرين ) هي:
الزيادية  -األشرفية  -إسكان  -زلقة  -بابليت  -كرسانه  /كرسنطاش  -ادجديدة /
كرسانا – باسوطة (معروفة بالرمان واملشمش والتفاح – الباحث)  -باصوفان  -باعي -
بتيتة  -برج حيدر  -برج عبداهلل  /برج عبدالو  -الكبرية  /بيوك أوبه  -غازي تبه  -تل
طويل  -تللف  -جومكة  -شيخ سيدي  /شيخ سيدو  -اخلضراء  /جويق  -املستورة /
استارو  -عني ديبه  -كفرالب  -النرية  /خلنري  -شيح الدير  -الظريفة  /طرنده -
عيندارة  -غزاوية  -قرزحييل  -كفربطرة  -كفر زيد  -كفرشيل  -كفري  -كوكبة -
الزاوية  /بوزيكه  -معراته  -ابني  -أناب  -باصلحايا  -براد  -كفر نبو  -البصلية /
صوغانه  -برج القاص (القاظ  -الزيارة  /جتل زيارة  -جلبل  -كفربله  -زريقات -
كوبله  -ديرمشمش  -خالدية  -خربة احلياة  /خريبكه  -شوارغة األرز  -ذوق الكبري
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 -بامشرة  -كيلوته  -خربة شيخ عقيل  -شوارغة ادجوز  -معرسة اخلطيب  -كفرمز -

اهلوى  /عرشقيبار  -عقيبة  -فافرتني  -كباشني  -كيمار  -مرميني – مياسة(.)1
جنديرس:

موقع بلدة جنديرس من األماكن القدمية املأهولة ،على الطريق الرومانية القدمية اليت
كانت متر منها إىل ( نبى هوري ،وإنطاكية) ،وتقع البلدة وسط سهول خصبة مبنسوب
( )112م ،حوهلا ينابيع عديدة ،ومير نهر عفرين مبسافة  /1/كم إىل ادجنوب منها ،كل
ذلك جعلت منها إحدى أهم مراكز االستيطان القدمية يف القسم ادجنوبي واألخري من سهل
جومة .واحلي ادجنوبي احلالي احملاذي لتلها األثري هي القرية األساسية قبل اتساع رقعتها
وحتوهلا إىل بلدة ومركز ناحية .وجنديرس احلالية بلدة كبرية ،تنتشر منازهلا بشكل متناسق
يف شوارع متعامدة على رقعة واسعة منبسطة وسط سهل فسيح ميوج بأشجار الزيتون .وقد
وصلت أبنيتها إىل قرية يالنقوز يف الشمال .عدد سكانها مبوجب قيود السجل املدني يف
نهاية عام  ) 1111 ( 1002نسمة للبلدة ،و( )16101جملموع الناحية .إال أن عدد
املقيمني فيها أكرب من ذلك بكثري بسبب اهلجرة الكثيفة إليها من قرى الناحية .جنديرس
مركز لناحية هامة تتبعها ( 11قرية و( )11مزرعة ،مبساحة ( )111020كم .1حتدها
النواحي التالية :شيخ احلديد ومعبطلي من الشمال ،عفرين من الشرق ،منطقة جبل مسعان
وحمافظة ادلب من ادجنوب ،ولواء اسكندرون من الغرب .تربط جنديرس مبدينة عفرين
طريق معبدة بطول  10كم.
تتمتع جنديرس بنشاط اقتصادي وجتاري ملحوظ نسبة إىل النواحي األخرى ،وهي بلدة
زراعية يعمل سكانها بالزراعة وخاصة زراعة الزيتون ،وبعض املزروعات االقتصادية
كالقمح والشوندر وبذور عباد الشمس وغريها على ضفاف نهر عفرين  .ويف البلدة

 - 1موقع ترييج عفرين ،تاريخ الزيارة .1026/7/21
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حمالت جتارية ومعاصر للزيتون ،إضافة إىل بعض املهن كالنجارة واحلدادة وورش صيانة
اآلليات الزراعية واملركبات ،ومستلزمات البناء .وفيها سوق أسبوعية تعقد كل يوم اثنني.
مع األخذ بعني االعتبار أن العدد املذكور ال بد وأن يطرأ عليها أعداد منقولة ( نقل
سجالتهم املدنية إىل أماكن عملهم ) حسب مقتضيات العمل وعدد سكان ناحية جنديرس
بتاريخ  1001/ 9 /9حسب احصاء السجل املدني بعفرين للعام ذاته بلغ ()60611
نسمة.
وقرى ناحية جنديرس هي:
حممدية شرقي وغربي -فيلك  -آشكان شرقي وغربي  -البياضة  /أغجله  -الرحيان /
يالنقوز  -تل محو  -تل سلور  -جوم  /جقلي جوم  -جلمه  -أبو كعب شرقي وغربي
 احلجاج  /حاجيالر  -جلق  /جولقان  -شيخ عبدالرمحن ( كعين كورك )  -حاجاسكندر  -حاج حسن  /حاج حسنلي  -رمضان  /رمضانلي  -احلمام  -خرزان -
خالطان  -ديوان فوقاني وحتتاني  -رمادية  -ادجميل  /مجيلك  -رفعتية  -السنديان /
زندكان  -الزهرة  /بافللور  -حسريكه  -فريرية  -رأس األسود  /قره باش  -الضخم /
قومجان  -قيلة  -قوربة  -الفسحة  /كاوركان  -كفردلي فوقاني  -كفردلي حتتاني -
كفرصفرة  -تاتارانلي  -كمرش برج  -كوران  -الراعي  /جوبانلي  -مروانه حتتاني
وفوقاني  -بدر  /هيكجة  -مسكه فوقاني وحتتاني  -منال خليل  /شيخ خليل  -ديربلوط
– نسرية(.)1

شيخ حديد:
يعتقد أن هناك وادي واقع مشالي البلدة ،ومعناه غسل الثياب واالستحمام الذي كان
يتم على ماء هذا الوادي.عدد سكان ناحية شيخ احلديد حتى نهاية ) 11101 ( 1001
 - 1موقع ترييج عفرين ،املصدر السابق.
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نسمة ،مساحة الناحية االمجالية  21110هكتار .عدد القرى واملزارع  26قرية و1
مزارع وعدد املدارس االبتدائية ( )21واالعدادية ( )1والثانوية ( ،)2يقدر عدد الطالب
الذكور  2111واإلناث  2121للعام الدراسي  .1001/1001وأول إعدادية يف شيخ
احلديد كانت حوالي عام .)1(2170

ولغاية  ،1001قدرعدد أشجار الزيتون بـ  2010000مليون ومئيت ألف شجرة،
ومساحة اآلراضي املشجرة بالزيتون  20217هكتار وعدد األغنام واملاعز  1111رأس
وعدد األبقار  211لغاية وعدد اخليول والبغال  261وعدد خاليا النحل  1021قدمية
وحديثة.
ومن املواقع األثرية :البئر الروماني يف وسط الناحية
مع األخذ بعني االعتبار أن العدد املذكور ال بد وأن يطرأ عليها أعداد منقولة ( نقل
سجالتهم املدنية إىل أماكن عملهم ) حسب مقتضيات العمل .بلغ عدد سكان ناحية
شيخ احلديد ( )11611نسمة بتاريخ  ،1001 / 2 /2حسب احصاء السجل املدني
بعفرين للعام ذاته.
وقرى ناحية شيخ احلديد هي :املزينة  /أرنده  -البازية  /بازيانلي  -جقاللي حتتاني -
جقاللي فوقاني  -السهيلة  /سعودجك  -اخلزفية  /قره مطلق  -الوردية  /خليل كولكو -
درمش  /درمشكانلي  -سنارة  -آنقله  -الصاتي  /صاتي اوشاغي  -حاج بالل -
مستكان  /مستكانلي  -مغار  /مغارجق  -امللساء  /كيالنلي(.)2

 - 1إدارة موسوعة جياي كورمانج.1021/1/10 ،
2

 -إعداد :دراسات مركز ترييج سوفت ،جدول األحصاء ادجديد  ،1001من إعداد حسو ،املصدر
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معبطلي:
تقع بلدة معبطلي فوق هضبة كلسية متموجة ومتطاولة من الشرق إىل الغرب بإرتفاع
( )11م ،تغطيها أشجار الزيتون والصنوبرالطبيعي .تنحدر اهلضبة بشدة حنو الشمال
والغرب والشرق ،وتتصل يف الغرب بقرية قنطرة ،ومن الشمال بقرية قطرانية .بلغ عدد
سكانها مبوجب قيود السجل املدني لنهاية عام  )1191 (1119نسمة للبلدة
و( )91111جملموع الناحية .وهي تقع مبسافة ( )91كم مشال غربي مدينة عفرين.
مساكنها القدمية ترابية مبنية باحلجر ومسقوفة باخلشب ،واحلديثة إمسنتية مبنية باحلجارة،
بدأت تظهر فيها مؤخراً أبنية مجيلة على هيئة فيالت ،وهي تنتشر على اهلضبة بشكل مجيل،
ومل يبق حالياً متسع كبري من األرض التساع البلدة ،يف البلدة حمالت جتارية بسيطة ،وورش
لصيانة اآلليات وحدادة إفرجنية ويعمل السكان بالزراعة وخاصة الزيتون والكرمة.
أصبحت بلدة معبطلي مركزا للناحية يف عام  ،9111وتتبعها  11قرية و  91مزارع،
حتدها من الشرق قرى شران ومركز عفرين ،ومن ادجنوب جنديرس ،ومن الغرب شيخ
احلديد ،ومن الشمال راجو ومساحتها (  ) 191519كم .1
ومعبطلي قد تكون كلمة كردية األصل ،مشتق من العائالت األربع األساسية اليت يتكون
منها سكان البلدة .ورمبا كان ترمجة كردية لكلمة (آل البيت) كون أهل معبطلي من
املذهب العلوي .عدد سكان ناحية املعبطلي بتاريخ  1111/9/9حسب أحصاء السجل
املدني بعفرين للعام ذاته بلغ ( )11111نسمة.
والقرى التابعة لناحية املعبطلي هي:
قطرانلي  -ابرز  -روطو  -انبار  /انبارلي  -اليتيمة  /اوكسوزلي  -ياخور  /ايكي آخور
 برماجة  /برجمة  -مزرعة سليمان  /مزرعة سلو  -حاج قاسم  /حاج قامسلي  -الدفلة /محلورك  -خزيان فوقاني وحتتاني  -دار كبري  /داركري  -الشيطانية  /رمحانية  -املعزولة /

112

روطانلي  -الدالية  /داليانلي  -السحال  /مسالك  -الشوربة  /شوربة أوغلي  -الشيخ
األقرع  /شيخ كيلو  -االقرع  /كيل ايبو  -الشيخاني  /شيخ هتكو  -العطية  /صاتيانلي
 شريكانلي  -الصفراء  /صاري اوشاغي  -اوالد العرب  /عرب اوشاغي  -عربشيخو  -عني احلجر شرقي وغربي (املزرعة)  -قنطرة  -الظاهرة الفوقاني والتحتاني /
كوركان فوقاني وحتتاني  -مزرعة سينو  -املعصرة  /معصرجق  -عاشور  /مستو عاشور
 -البلوطية  /جومازانلي  -قشلة (بركة)  -علي جارو  -األمريية  /مريكان  -الصرة /

كوبك  -احلياة  -ادجزرونية  /كوكان  -ادجمركية  /كمروك(.)1
شران :

تقع بلدة شران وخربة شران (وهي القرية القدمية ،على السفح الغربي هلضبة كلسية
بارتفاع  100م  .تبعد عن مدينة عفرين  21كم باجتاه الشمال الشرقي .إعمار املنطقة
قديم بداللة وجود حجارة كلسية مهذبة ضخمة ومقابر وآبار منقورة يف الصخر تعود إىل
العهد الروماني .بيوتها القدمية طينية حجرية ،واحلديثة حجرية أمسنتية .عدد نفوسها يف
نهاية عام (  ) 1002مبوجب قيود السجل املدني (  ) 1271نسمة للبلدة و( )17101
جملموع الناحية .تعلو البلدة قرية (سنكرلي) مبسافة  /2/كم ،وهي قرية كبرية.
يعمل سكان البلدة بالزراعة ،وحتيط بها حقول الزيتون وبساتني أشجار الفواكه .وفيها
حمالت جتارية ،وورش صغرية للصيانة واحلدادة ومواد البناء ومعاصر للزيتون.
بلدة شران مركز لناحية مساحتها (  ) 112011كم ، 1حتدها من الشرق منطقة
أعزاز ،ومن ادجنوب قرى ناحية املركز ،ومن الغرب ناحيتا معبطلي وبلبل ،ومن الشمال
احلدود الرتكية ،وتتبعها  17قرية و  / 7 /مزارع .وكانت تلة املخفر مركزاً هاماً للقوات
الفرنسية إبان االنتداب الفرنسي على سوريا .وشران بلدة مجيلة متيل مساكنها باحندار
لطيف حنو الغرب  ،بدأت تظهر فيها بعض األبنية احلديثة بهيئة فيالت أنيقة .وشران يعين
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القتال بالكردية ،ويف اللغة اهلورية تعين ملك .بلغ عدد سكان ناحية شران بتاريخ
 1001/2/2وحسب أحصاء السجل املدني بعفرين للعام ذاته ( )10111نسمة.
والقرى التابعة للناحية هي:
بافليون -القاره /بيوك قارقني -مجان /مجانلي -حلوبي صغري-حلوبي كبري -خرابة شران-
سنكرلي -تل أسود  /قره تبه  -احلفرة  /كورتك  -علي بازان  /علي بازازنلي  -العمرية
 /عمرانلي  -تليالق  -قوزلي بيكار  -قاطمة  -القسطل  /قسطل كشك  -الديب
الصغريوالديب الكبري  /قورت قالق الصغري وقورت قالق الكبري  -كفرجنة  -فطرية /
كُوبه لك  -الضحى  /ماتنيلي  -مشعلة  -امليدان  /ميدانكي  -دوديرلي  -احملببة  /نازو
أوشاغي  -عطية  /آدجي  -دامه  /إيكي دام  -بللورية  /بللورسنك  -دوراقا  /دوراقلي
 ديرصوان  -العمود  /ديكمه طاش  -الزيتونية  /زيتوناك  -السعر  /سعرجنك -شلتاح  -عرب ويران  -السيم  /عمر مسو  -قسطل جندو  -جديدة قسطل جندو -
البستان الكبري  /قرقني كبري  -مرساوا  -البياعة  /ديركان  -يازي باغي(.)1

بلبل:
تقع بلدة بلبل على السفح ادجنوبي ألعلى جبل يف حمافظة حلب وهو التل الكبريبارتفاع
( )2161م ،املغطاة باألشجاراحلراجية وخاصة السنديان .وهي مركز قديم لناحية تتبع هلا
( )10قرية و( )21مزرعة ،مبساحة إمجالية (  ) 111011كم .1حدود الناحية :من
الشرق شران ومن الغرب راجو ،ومن ادجنوب معبطلي ،ومن الشمال احلدود الرتكية.
وارتفاعها(  ) 611م عن سطح البحر .وهي تبعد عن مدينة عفرين بنحو  10كم ،وعن
حلب حبوالي  10كم.
بلبل بلدة صغرية أقرب ما تكون إىل قرية كبرية ،عدد نفوسها حسب قيود السجل
املدني

( )1160نسمة للبلدة و(  ) 16601جملموع الناحية .وهي مركز لناحية منذ
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العهد العثماني وكانت مركزا آلل شيخ إمساعيل زاده فيما مضى .يعمل سكانها بالزراعة
وتربية املواشي واملاعز ،وفيها بعض املهن البسيطة مثل ورش لصيانة اآلليات الزراعية
واحلدادة  ،ومواد البناء ،وبعض معاصر الزيتون .املساكن القدمية يف القرية حجرية طينية
ذات سقوف خشبية ،واحلديثة منها أمسنتية وهي الغالبة ،تنتشر على سفح ادجبل.
عدد املدارس االبتدائية تصل إىل  11مدرسة ابتدائية ومخس مدارس اعدادية  ،أما عدد
أشجار الزيتون فتصل تقريباً إىل  10000شجرة  ،وعدد األغنام تصل إىل حوالي 6000
رأس .أما اسم بلبل فهو اسم جديد ،وامسها القديم من العهد العثماني فهو (( عه زي ))..
يقع موقع نبى هوري األثري القديم على بعد حنو (  ) 21كم على ادجهة الشرقية منها،
وهو موقع أثري وسياحي مجيل على ضفاف نهري عفرين وصابون .ويف السنوات املاطرة
تتفجر عشرات الينابيع حول بلبل ويف قراه حمولة إياها إىل حدائق غناء .املرتفعات الغربية
يف ناحية بلبل حتوي على فلزات احلديد ،كما توجد فيها مكامن عديدة للرخام امللون .بلغ
عدد سكان ناحية بلبل بتاريخ  1001 / 2 /2حسب السجل املدني بعفرين للعام ذاته
( )10101نسمة.
وقرى ناحية بلبل هي:
ابل  /اوبل أوشاغي  -قوناق  /بقجه قوناق  -مزرعة قارشق  -بالي  /بالي كوي -
أوبه  /بيل أوبه سي  -الطفلة  /بيك اوشاغي  -بيالن  /بيالن كوي  -دير حسن  /حسن
ديرلي  -خضر  /خضريانلي  -دوبريو  -جوالقلي  -اخلليل  /خليالك اوشاغي  -الديك
 /ديك اوبه سي  -زعره  -شرقان  /شرقانلي  -بركشه  /بركشلي  -قسطل مقداد -
شيخ خورز ( شيخ خوروسى)  -الصاغر  /صاغر اوبه سي  -املروية  /صوالقلي -
مزرعة علي بك  -عبودان  -حفتارو  -عشونة( عشانلي)  -مزرعة عشونة  /زفنك -
علي األطرش  /عليكار  -عوكان  /عوكانلي  -علي جارو  -احلاجب  /قاش اوغلي -
رأس األمحر  /قزلباش  -هوزان  /قورت اوشاغي  -قورنه  -احملمودية  /حممود اوبه سي
 اليابسة  /قوري كول  -قوطان  /قوطانلي  -املدللة  /كوتانلي  -السعيدة  /كورزيلي111

 -جرقا  -السمحة  /كيالنلي  -العالية  /هاي اوغلي  -النور  /هياملي  -املسعرة /

سعرينلي  -بندرك  -زعرة – شنكل(.)1
راجو:

تقع بلدة راجو على قمة مرتفع كلسي ارتفاعه (  ) 111م ،تنحدر البلدة بلطف حنو
الغرب باجتاه سهل (باليا) .تبعد عن مدينة عفرين ( )11كم باجتاه الشمال الغربي .عدد
املسجلني يف قيودها يف نهاية عام  ) 1702 (1002نسمة للبلدة و(  ) 66112جملموع
الناحية .يعمل سكانها بالزراعة ،وزراعتهم الرئيسية الزيتون ،كما يزرعون احلبوب بأنواعها
يف حقول صغرية .يف البلدة حمالت جتارية وورش ميكانيكية لصيانة اآلليات واحلدادة
والنجارة ،وسوقها األسبوعية يوم السبت وتعود إىل بداية الثالثينات من القرن العشرين.
مير بها اخلط احلديدي راجو -ميدان أكبس ،وفيها حمطة للقطار .وهي إحدى النواحي
القدمية يف منطقة عفرين ،تبلغ مساحتها (  ) 111011كم ،1ويتبعها حاليا ً(  )11قرية
و( )10مزرعة .حدودها :من الغرب والشمال احلدود الرتكية ،من الشرق ناحية بلبل،
ومن ادجنوب ناحيتا شيخ احلديد ومعبطلي  .عدد املدارس االبتدائية  11واالعدادية 6
والثانوية  2لغاية عام  .1001وعدد الطالب الذكور  2100واالناث  1100لغاية عام
 ،1001تبلغ نسبة املتعلمني  . % 10ولغاية عام  1001بلغ عدد أشجار الزيتون
 210000شجرة ،عدا األشجار املتفرقة اليت بلغت  1000شجرة .وبلغ عدد األبقار
للعام ذاته  110بقرة ،و 11معصرة فنية وحديثة .بلغ عدد سكان ناحية راجو بتاريخ
 1001 /2/2حسب إحصاء السجل املدني بعفرين للعام ذاته (.)61127
وراجو غنية باحلديد مل يستخرج حتى اآلن ومل يتم إستثماره ،مع أنه يف بداية الستينيات
من القرن املنصرم إشتغل هنا خرباء يوغسالف وجرت تنقيبات لكن دون نتيجة .فقد
صرح رجل أعمال كردي من قرية عندان وكان موجودا آنذاك يف إيطاليا ،بأنه يوميا تقوم
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عدة سيارات بنقل أحجار كبرية من املنطقة إىل معامل حلب بقصد تصنيعها وحتويلها إىل

املواد الالزمة للبناء(.)1

وقرى ناحية راجو هي:
أرض الدولة  -القادرية  /هوبكانلي  -خراب قوالي  -بربند  -بيت عدين  /بعدنلي -
البئرين  /جتال قوير  -املسنة  /جرختلي  -جلقمة  -شيخ بالل  -جنجلة  /جنجنللي -
الراعي  /جوبانلي  -الغزالن  /جيالنلي  -احلسينة  /حسن كلكاوي  -حومجان /
حجمانلي  -محشو  /محشلك  -حاج خليل  -درويشية  /درويش أوبه سي  -األمسية /
دونبللي  -املطلة  /زوركانلي  -الشديان  /شديانلي  -الشيوخ  /شيخ الرو باسي -
ادجبلية  /طاغ اوبه سي  -عطمان  /عطمانلي  -بان  /بانيك  -علمدار  -عمر  /عمر
اوشاغي  -املرتفعة  /قوده كوي  -الطاقية  /كمرش  -تل كشور  -سور  /سورك -
النصر  /كوري  -كوران  /كورانلي  -ضحاك فوقاني وحتتاني/كوليان فوقاني وحتتاني -
ميسكان  /مسكانلي  -الثدي  /مامالي  -حيدراوبه سى  -املعامل  /معمل اوشاغي -
موسية  /موسيك اوبه سي  -هوليلو  -اده  /اده مانلي  -بالليه  /بالليكو  -جعنكلي -
خراب سلوك  -الثالثية  /مسالك راجو  -السوده  /قره بابا  -شيخ عفدال أو فرفريك
حتتاني وفوقاني  -شنكل  -شيخ حممد  /شيخ حممدلي  -التلة  /تبه كوي  -الولي /
والكيلي  -ضوضو  -العلياء  /علي بسكي  -بندرك  -كوسانلي  -ميدان اكبس -
الصوان الكبري والصغري  /جقماق كبري وصغري  -البرتاء  /كاونده(.)2

كانت مدينة حلب مركزا للنشاط السياسي والتجاري والثقايف ملناطق عفرين ،وكان
 %10من السكان الكرد يف حلب من أهالي عفرين وقد أصبحت العديد من أحياء حلب
صرف كردية مثل شيخ مقصود ،أشرفية ،بستان باشا ،هلك وغريها .وبعد توقف العمل

 - 1مقابلة مع د.نشأت إبراهيم ،هولري يف .1001/21/11
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يف الرقة وقيام احلكومة بإستصالح األراضي ،أزدادت هجرة الكرد من كوباني بإجتاه حلب
وباألخص بعد عام .2110
ويف إطار إجراءات البعث العنصرية ،مت شراء األراضي اخلصبة من مناطق عفرين وتوزيع
األراضي املستولية عليها من اآلغوات الكرد حبجة اإلصالح الزراعي على عناصر من
العرب ورجاالت األمن والسيما يف جنديريس منطقة جومي ،حيث جيئوا بهم من أعزاز
ومن مناطق حلب.
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خويبون (:)9141 – 9119
يف أعقاب تصفية ثورة عام  2111بقيادة الشيخ سعيد ثريان ،وما حل بالشعب
الكردي من ويالت ومآس ،وإنتقال املتنورون والقادة الكرد إىل األجزاء األخرى من
كردستان هربا من ادجحيم الكمالي ،كان الواجب القومي حيث تلك النخبة على التحرك
جمددا إلدارة األزمة والقيام مبسؤوليتهم القومية ،وكان للكرد السوريني الدور األبرز يف
ذلك ،وقد كان عدد كبريمن مؤسسي وكوادر التنظيم من مشال كردستان ،موجودين يف
كردستان امللحقة خبارطة سورية حتت اإلنتداب الفرنسي .ويف هذا السياق جرت لقاءات
ومشاورات عديدة بني أقطاب احلركة ،إنتهت باإلتفاق على تأسيس حزب سياسي،
يستوعب األحزاب السياسية القدمية كلها وألول مرة يف تاريخ كردستان احلديث
واملعاصر ،ويقود احلركة الوطنية الكردية داخل تركيا وسوريا وخارجهما ،ويوجه نشاطها
السياسي واإلعالمي والعسكري والثقايف – الفكري واألدبي ،ناهيك عن أن خويبون يعترب
أول تنظيم كردي يطرح الفكر القومي بشكله الشمولي.
جاء إنعقاد اإلجتماع األول للمؤمتر التأسيسي يف  7تشرين األول  ،2117برئاسة

الدكتور شكري حممد سطظان( ،)1يف دار الشخصية األرمنية ظاهان ثاثازيان

)) 2

أحد

زعماء حزب الطاشناق األرمين ،وحضر املؤمتر التأسيسي كل من:

 -2جالدت أمني عالي بدرخان بك
 - 1وفقا ملذكرات كل من مال أمحد شوزي وقدري بك مجيل ثاشا ،للمزيد :راجع :حممد مال أمحد ،مجعية
خويبون والعالقات الكردية – األرمنية ،رابطة كاوا للثقافة الكردية ،أربيل ،1000 ،ص ص .11 – 16
2

 -ظاهان ثاثازيان  ،هو أرمين من مواليد ضواحي مدينة وان ،كان عضو اللجنة احمللية حلزب

»الطاشناق« األرمين والذي كان قد تأسس يف عام  2111يف مدينة »تفليس« ادجورجية ،يف :روهات
آالكوم ،املصدر السابق ،ص .21
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 -1علي رضا الشيخ سعيد ثريان
 -1الدكتور شكري حممد سطظان
 -1حاجو آغا رئيس عشرية هظريكان
 -1بوزان شاهني بك رئيس عشرية برازان
 -6مصطفى شاهني بك ،اخ بوزان بك رئيس عشرية برازان
 -7أمني امحد ثرخيان( )1رئيس عشرية رمان
 -1بدر الدين آغا حبسبين
 -1ممدوح سليم من قادة األحزاب يف تركيا
-20

توفيق مجيل ضابط يف ادجيش الرتكي سابقا.

-22

فهمي دجي كاتب الشيخ سعيد

-21

كريم  ،ضابط عراقي

-21

كامل ،ضابط عراقي

1

 ،Emînê Ahmedê Perîxanê -رئيس عشرية رمان  ، Remanفر إىل سورية يف أعقاب

فشل ثورة  ،2111ليصبح واحدا من مؤسسي خويبون ،عاد يف عام  2111إىل تركيا إثر صدور قانون
العفو ،سلم نفسه للسلطات الرتكية .ويذكر أنه سرب إىل أيدي مسؤولي احلكومة الرتكية معلومات يف
غاية األهمية بشأن خويبون ويسلم إليهم بعض عناصرها .وعلى غرار عدد كبري من أقربائه الذين أغتيلوا
أو قتلوا على أيدي القوات احلكومية ،يستغفل أمني ثرخياني هو أيضا فيستدرج إىل فخ ينصب له يف
خرائب أرزنى وهي مدينة قدمية ،فيقتل هناك ،إنظر :روهات أالكوم ،خويبون وثورة آطري ،ترمجة :شكور
مصطفى ،أربيل ،1002 ،ص .11 – 11
101

-21

مال أمحد شوزي

متخض عن املؤمترالذي واصل عمله ملدة مخسة أيام ،تأسيس حزب »خويبون«،

وأنتخب ادجميع أعضاء يف اللجنة املركزية بإستثناء أمحد شوزي وعبد اهلل ادجزري) ،(1وعند

روهات آالكوم بإستثناء أمحد عبد الرمحن آغا وعبد اهلل ادجزري) ،(2وهذا يعين أن أمحد

عبد الرمحن آغا هو نفس أمحد شوزي)  .(3ومت حل األحزاب القدمية) (4يف احلزب ادجديد،
بقيادة جالدت بدرخان ،واإلقراربإنشاء مركز قيادة دائم يف حلب بهدف اإلرتقاء باحلركة
القومية الكردية وفق الظروف ادجديدة .وتقبل قياديوا احلزب املساعدة من حركة األقلية
الدولية اليت تتخذ من أوديسا مركزا هلا .كما وتوصلوا إىل حتالف مع حزب الطاشناق
األرمين .ومع أن من أولويات خويبون كانت كردستان تركيا ،لكنه أثار قلق القوميني

 - 1هذا ما أخربه أمحد شوزي نفسه ،للسيد حممد مال أمحد ،والذي ذكر أيضا أن علي رضا الشيخ سعيد
مل حيضر املؤمتر ،ألن اإلنكليز منعوه من مغادرة بغداد يف اللحظة األخرية ،يف :حممد مال أمحد ،مجعية
خويبون ،املرجع السابق ،ص .11 – 11
 - 2روهات آالكوم ،خويبون وثورة آطري ،مراجعة :شكور مصطفى،هولري 2111،ص .21
3

 -مال أمحد شوزي ،هو :أمحد بن عبد الرمحن آغا ،رئيس عشرية »بوردوا« يف قرية شوز ،الواقعة يف

منطقة بوتان .بعد مقتل والده عاش يف كنف خالته ،زوجة الشيخ حسني (والد الشيخ إبراهيم حقي) شيخ
بوتان .تعلم عندهم العلوم الدينية ،وعند فرارهم إىل العراق ،ذهب إىل بغداد إلكمال علومه الدينية على
يد الشيخ إبراهيم الراوي .ويف بغداد تعرف على علي رضا ،إبن الشيخ سعيد ثريان ،الالجئ إىل العراق،
والذي دفعه إىل العمل يف احلركة الكردية .ومن ثم رافق عملية تأسيس مجعية خويبون ،كما رافق بعدها
الشيخ الشهيد عبد الرمحن طارسي  ،ملدة أربع سنوات ،يف نضاله من أجل القضية القومية حتى إستشهاده،
وضع مذكراته باللغة الكردية ،يف :حممد مال أمحد ،مجعية خويبون ،املصدر السابق ،ص .11
 - 4يف تشرين األول  2117وبعد عدة إجتماعات بني قادة وأعضاء أربع مجعيات سياسية كردية :مجعية
تعالي كردستان ،احلزب القومي الكردي ،مجعية إستقالل الكرد ،ومجعية التشكيالت االجتماعية الكردية،
عقدوا يف  1تشرين األول أول مؤمتر هلم ،وبهذا ولدت (مجعية املواطن الكردي ،مجعية الكرد أو خويبون.
د.جناتي عبد اهلل ،يف مقدمة كتاب :د .بله ج شريكوه ،املصدر السابق ،ص .21
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العرب ،إلدراكهم بإحلاق جزء من كردستان بالدولة السورية ،وأن ذلك عاجال أم آجال
سيتحول إىل قضية صراع داخلية.
وحول تأسيس مجعية خويبون ،أرسل املفتش اخلاص قائد كتيبة األمن العام يف القامشلي
إىل رئيس األمن العام يف والية حلب بتاريخ  27أيلول  2112حتت إسم (النشاط
الكردي) ورد فيها":يف ربيع عام  ،2117مببادرة من األمراء البدرخانيني ،قرر الوطنيون
الكرد عقد مؤمتر دجمع ممثلني عن كل املنظمات السياسية الكردية ،ومن كل العشائر
الكردية ،ومن كل املدن الكردية ،ومن الثوار الالجئني إىل جبال كردستان .بدأ هذا املؤمتر
أعماله يف التاريخ احملدد على إحدى هذه ادجبال ،وإختذ قرارات هامة جدا ،أهمها هي:
 -2حل مجيع التنظيمات الوطنية لدجمها يف تنظيم يتوجب تأسيسه.
 -1إستمرار النضال حتى رمي آخر جندي تركي خارج حدود كردستان.
 -1قبل املبادرة يف ثورة عامة جيب القيام مبا يلي:
 -2تشكيل قيادة عامة للقوات الكردية.
 -1تنظيم القوات العسكرية ،وتزويدها باألسلحة والذخائر الالزمة واحلديثة.
 -1تأسيس مركز عسكري على إحدى جبال كردستان إلستخدامه كمستودع
لإلنتفاضة ،وكقاعدة للنضال النهائي.
 -1السعي حلل نهائي لكل ماحدث مع األمة األرمنية.
 -1إقامة أفضل عالقات الصداقة مع احلكومة الفارسية واألمة الفارسية الشقيقة .وإنشاء
عالقات حسنة مع احلكومتني السورية والعراقية.
تشكلت إذا الرابطة القومية الكردية "خويبون" ،تنفيذا لقرارات هذا املؤمتر .مبوجب
القرارات املتخذة يف هذا املؤمتر مت حل دجان "كردستان تعالي مجعييت" ،و"كرد تشكيالت
اجتماعييت تشكيالتي" ،و"كرد ملييت فريقاسي" ،و"إستقالل كردستان" ،وإنضمت إىل

خويبون( .)1كانت قد تأسست "كردستان تعالي" يف القسطنطينية  2101من قبل األمري
1

 -املفوضية السامية للجمهورية الفرنسية ،األمن العام ،كتيبة القامشلية ،رقم /777أ.ع.ق ،القامشلية

 ، 2112/1/27من املفتش اخلاص قائد كتيبة األمن العام يف القامشلية ،إىل السيد رئيس األمن العام يف
101

أمني عالي بدرخان ،وادجنرال شريف ثاشا املتواجد حاليا يف باريس ،وأمحد زلفي ثاشا من
ديار بكر .وتشكلت دجنة "اإلستقالل الكردي" يف القاهرة ،بعد اهلدنة ،من قبل األمري
ثريا بدرخان ،وكان الشيخ سعيد أيضا أحد زعمائها األساسيني.
و تأسست "كرد تشكيالت اجتماعية مجعييت" يف عام  2111من قبل األمراء أمني
عالي ،وجالدت ،وكامريان عالي بدرخان ،ومجيل ثاشا زادة أكرم بك ،والدكتور شكري
حممد بك ،وممدوح سليم بك .هذه التنظيمات الوطنية الكردية اليت كانت قد تبعثرت يف
اخلارج بعد إحتالل القسطنطينية من قبل مصطفى كمال ثاشا ،إنضمت كلها إىل
"خويبون" يف عام

2117موحدة جهودها حتت قيادة جالدت عالي بدرخان( .)1ومنذ

تأسيسها حازت رابطة "خويبون" ليس فقط يف كردستان ،بل حتى بني ادجاليات الكردية
املقيمة يف اخلارج أيضا .وإمتدت فروعها حتى أمريكا فرنسا ومصر ،إذ طرح تنظيم
خويبون نفسه بإسم »اجمللس األعلى للحكومة الكردية« ،من خالل نشره كتابا يف أمرييكا
عام  2111حيمل عنوان:

«Supreme Council of the Kurdish

)(2

» ،Governmentوتشكل العديد من الفروع امللحقة باللجنة املركزية اليت تتخذ من
بريوت مقرا هلا .وهذه الفروع هي موزعة كالتالي :اللجنة املركزية يف بريوت ،الرئيس:
كامريان عالي بدرخان .األعضاء :ممدوح بن درويش كيبار ،وظاهان ثاثازيان ،وتار البا
بك ،وخليل بك (إبن عم البدرخانيني).
 -2يف دمشق ،الرئيس :جالدت عالي بدرخان .األعضاء :عمر آغا مشدين ،يوسف آغا،
أوصمان آروسي(؟) ( البد املقصود هو أوصمان صربي -،الباحث) ،وإبراهيم مشدين.

والية حلب ،املوضوع :النشاط الكردي ،يف :خالد عيسى ،عن خويبون يف الوثائق الفرنسية،200/2 ،
تاريخ  ،1020/1/10موقع مركز طلطامش للدراسات والبحوث الكوردية.
 - 1خالد عيسى ،املصدر السابق.
2
- Sureya Bedirhan, The Case of Kurdistan Against Turkey,
Philadelphia,1928 by Authority of Hoybon Supreme Council of the
Kurdish Government.
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 -1يف حلب ،الرئيس :هاريتش ثاثازيان .األعضاء :مصطفى بك شاهني ،بوزان بك
شاهني ،محزة أفندي( ،)1ممدوح سليم(.)2

 -1يف احلسجة :الرئيس :قدري بك بن مجيل ثاشا ،األعضاء :حممد بك بن مجيل ثاشا،
حاجو آغا ،محزة بن بكر كردي ،إلياس أفندي دير كوي ،صاحل أفندي ،سامي بك،

قدور بك ،رسول آغا ،سيمون آكوب (.)3

ويعترب الشيخ عبد الرمحن طارسي من أهم ممثلي خويبون يف العراق .فإن هذا الرجل
الذي هو أصال من كردستان تركيا وحصرا من منطقة سعرت ،إنتقل إىل العراق كغريه بعد
فشل ثورة الشيخ سعيد ثريان ،ويف منطقة املوصل متكن الشيخ عبد الرمحن بناء قاعدة
شعبية واسعة خلويبون ،وقد أغتيل يف العراق  2111على يد القاتل املدعو جنمو ،الذي

كوفئ من قبل احلكومة الرتكية بــ  100لرية تركية على ما إقرتفت يداه (.)4

أدرك الوطنيون الكرد ،ضرورة عقد مؤمتر قومي عام يضم مجيع فئات اجملتمع الكردي

لتوحيد مجيع "املنظمات"( )5الكردية املشتتة ووضع برنامج موحد للحركة القومية الكردية،
قادر على محل أعباء املرحلة ،بهدف إقامة دولة كردية مستقلة .عقد اإلجتماع التأسيسي
يف حبمدون  -بريوت اللبنانية يف اخلامس من تشرين األول  2117بني جالدت بدرخان
احد أبرز مؤسسي ادجمعية وقيادة حزب الطاشناق وعلى رأسهم هراج ثاثازيان الذي
11

 -محزة بيك من ميكس (موكسي) أمضى عشر سنوات يف السجن لنشره مؤلف الشاعر القومي

الكردي الكبري يف القرن السابع عشر ،امحدى خاني .نور الدين زازا ،املصدر السابق ،ص .12 – 10
 - 2ينحدر أصله من وان ،حصل على شهادة بكالوريوس يف القانون والعلوم السياسية .نور الدين زازا،
املصدر السابق ،ص .72
 - 3املفوضية السامية للجمهورية الفرنسية ،املصدر السابق.
 - 4روهات آالكوم ،املرجع السابق ،ص .11
5

 -حضر مؤمتر خويبون رؤوساء أربع منظمات كردية وهي :منظمة تقدم كردستان ،منظمة كردستان،

منظمة األمة الكردية ومجعية اإلستقالل ،إنظر :الدكتور عبد الستار طاهر شريف ،ادجمعيات واملنظمات
واألحزاب الكردية يف نصف قرن  ،2111 – 2101بغداد ،2111 ،ص .61
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ينحدر يف أصوله من مدينة يوزكات يف تركية ،وسيرتشح يف عام  2112لإلنتخابات

الربملانية السورية يف إطار القائمة اإلنتدابية( ،)1إضطلع ثاثازيان فعليا بوظيفة ضابط
اإلتصال بني خويبون واملفوضية ،وبتنسيق احلركة السياسية واإلعالمية للجمعية يف اخلارج
من أجل عرض القضيتني الكردية واألرمنية يف تركيا ،وبتأمني حق اللجؤ السياسي للقادة

األكراد الفارين من البطش الرتكي إىل سورية( ،)2وتأمني الدعم اخلارجي دجمعية خويبون.

وكان هدف األرمن من هذا التحالف ،هو طرح القضية األرمنية إقليميا ودوليا من خالل
ثقل احلركة التحررية الكردية الصاعدة .ضمت قيادة مجعية خويبون وجوها سياسية وثقافية
وعشائرية مهمة يف احلركة القومية الكردية ،أغلبها كانت قد دجأت إىل منطقة نفوذ
اإلنتداب الفرنسي هربا من املالحقة الكمالية هلم إثر فشل ثورة شيخ سعيد عام ،2111
حيث منحتهم سلطات اإلنتداب حق اللجؤ السياسي ومنحهم رواتب شهرية .ومن ابرز
قيادات خويبون :األمري جالدت بدرخان ،وكامريان بدرخان ،وقدري وأكرم مجيل ثاشا،
حاجو آغا ،إبراهيم ثاشا امللي ،بوظان بك ،أوصمان صربي .ومن الشخصيات األخرى
اليت ساهمت يف تقوية نفوذ خويبون يف إقليم غربي كردستان ،الواقع حتت النفوذ
الفرنسي ،نذكر أيضا :ثريا بدرخان ،خليل بك بدرخان ،الشيخ عبدالرمحن طارسي ،محزة
بك مكسي (تويف  )2111من أوائل املثقفني يف ادجزيرة ،توىل إدارة املعارف يف احملافظة،
شوكت زلفي ،ممدوح سليم ،الدكتور أمحد نافذ( ،)3الدكتور نوري ديرسيمي ،حسن

هشيار سردي ( )1()2111 – 2107وغريهم.
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111

 - 2صالح حممد سليم هروري ،األسرة البدرخانية :نشاطها السياسي والثقايف ،2110 – 2100 ،الدار
العربية للموسوعات ،بريوت ،1006 ،ص .211
3

 -هو الشقيق األكرب للدكتور نور الدين زازا،ولد سنة  2101يف مدينة مادن الواقعة على منبع دجلة

وسط منطقة جبلية رائعة الواقعة يف مشال كردستان ،أول مادني حيصل على شهادة الدكتوراه يف الطب من
إستانبول ،يف اعقاب فشل ثورة  2111كان واحدا من بني ثالثني شخصا الذين مت إعتقاهلم يف مادن،
حيث اطلق سراحه يف  21متوز ،عاد بعد ذلك إىل ديار بكر حيث تتواجد عيادته الطبية ويشغل وظيفة
107

وحسب قوائم أعدتها أجهزة إستخبارية ،ميكن أن نؤكد أن الشخصيات الرئيسة يف
خويبون عند تأسيسها كانت عبارة عن جالدت بدرخان ( ،)2112 – 2111كامران
بدرخان ( ،)2171 – 2111ثريا بدرخان ( ،)2111 – 2111ممدوح سليم (2117
–  ،)2176حممد شكري سطبان ( ،)2160 – 2112إحسان نوري (– 2111
 ،)2176علي إيالمي ( ،)2161 – 2110فهمي ليجي ( ،)2167 – 2117حاجو آغا
( ،)2110 – 2111أمني رمان (أمينى ثرخياني) (؟  ،)2111 -بوزان (– 2111
،)2161مصطفى شاهني (؟  ،)2111 -الشيخ عبد الرمحن طارسي (– 2116
 ،)2111رفعت زاده (؟  .)2110 -وفيما بعد ومع وصول الجئني كورد جدد يف العام
 2111مت ضخ دماء جديدة إىل املنظمة ،ومن هؤالء األخريين أكرم مجيل ثاشا (– 2112
 ،)2171قدري مجيل ثاشا ( ،)2171 – 2111عثمان صربي (،)2111 – 2101
أمحد نافذ زازا ( ،)2161 – 2101عارف عباس ( ،)2111 – 2100وشوكت زلفي

( - 2111؟) (.)2

رمسية يف بلديتها.يف  21تشرين الثاني من عام  2117جرت اإلنتخابات البلدية يف عموم تركيا ،ويف
مساء  26منه أعلنت النتيجة بإنتخاب نافذ رئيسا لبلدية مادن اليت حتولت من قائمقائمية إىل حمافظة،
وعلى أثر ذلك كلفته السلطات إلدارة مستشفى مادن إضافة إىل رئاسته للبلدية .لكن احلكومة قامت
بإجراء تعديالت إدارية فصارت مادن مرة أخرى قائمقائمية وبأمر صادر من أنقرة مت إلغاء وظيفة رئيس
البلدية ،ويف بداية صيف  2111ترك نافذ مادن لإلقامة من جديد يف دياربكر .يف عام  2110دجأ إىل
مدينة حلب بسبب ضغوطات احلكومة الرتكية على عائلته ،حيث فتح هنا عيادة إستشارية باألمراض
الزهرية واألطفال ،لكنه سرعان ماقرر ترك حلب يف نهاية كانون األول صعد القطار الذاهب إىل الشام
لإلقامة هناك .عمل طبيبا شرعيا ملدينة عني ديوار ،عرف مبواقفه الوطنية ومساعدته للفقراء الكرد ،فتح
املستشفى الوطين يف قامشلو ،تويف عام  .2161إنظر :د.نور الدين زازا..؛ روهات آالكوم ،...ص .11
 - 1ولد سنة  2107يف مشال كردستان ،شارك يف إنتفاضة عام  ،2111بعدها دجأ إىل سوريا وإستقر يف
احلي الكردي بدمشق ،وفيها تويف سنة .2111إنظر مذكراته.
-La Ligue national Kurde Khoyboun, Documents recueillis, annotés
– et présentés par Jordi Tejel Gorgas, Etudes Kurdes, N hors série 111
Juin 2007, Paris, p. 8 – 9.
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من أولويات أهداف مجعية خويبون القومية ( )2111 – 2117حترير كردستان تركيا
من آخر جندي تركي وبدعم غري معلن من احللفاء ،وكانت تعمل حتت شعار» خويبون –
مجعية قومية كردية« .وكان يقيم أهم ناشطوها يف سوريا .متسكت سلطات اإلنتداب
الفرنسي بالورقة الكردية ،من خالل خويبون باإلحتاد مع منظمة الطاشناق(الداشناق)

القومية األرمنية يف إطار "ميثاق حتالفي بني الطرفني"( ،)1كعامل ضغط على تركيا
وإستخدامها عند اللزوم وفقا لتطور مسار العالقات بني كل من إدارة اإلنتداب واحلكومة
الرتكية .إال أن الكرد بصورة عامة كانوا حذرين من التدخل األرمنى يف املسألة الكردية،
ولكن اإلجتماعات املشرتكة متخضت عن تأسيس مجعية خويبون اليت يبدو أنها أخذت

شكلها األخري يف بريوت يف خريف عام .)2( 2117

وبعد أن حسمت بريطانيا مشكلة جنوب كردستان (والية املوصل) لصاحلها وضمها إىل
صنيعتها اململكة العراقية ،حذرت ضابط إرتباطها يف بريوت من التطرق يف املستقبل ،إىل

قضية الكرد وحقوقهم باي شكل من األشكال( ،)3وهذا مادفعها إىل اإلتصال باملفوض

السامي الفرنسي يف بريوت إلختاذ موقف صارم ضد مجعية خويبون ،فعمدت السلطات
الفرنسية يف صيف عام  2111إىل إغالق مكتب خويبون يف حلب ،وأمرت بتحديد
نشاطهم ،ونتيجة لذلك إضطر قادة خويبون اإللتزام مبا تعهدوا به لفرنسا سابقا من إقتصار

عملهم ونشاطهم السياسي على كردستان تركيا فقط( .)4وجاء ذلك تطبيقا لربوتوكول
 11حزيران  2111املوقع بني سلطة اإلنتداب الفرنسي وتركيا ،والقاضي باحليلولة دون
قيام أي أعمال »شقاوة« على طريف احلدود ،وإبعاد القائمني بأعمال (الشقاوة) عن منطقة

 - 1حول املوضوع إنظر :صالح حممد سليم هروري ،املصدر السابق ،ص ص.210 ،10
2

 -د .عثمان علي ،الكورد يف الوثائق الربيطانية ،مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر ،أربيل،1001 ،

ص .171
 - 3عبد الفتاح علي البوتاني ،احلركة القومية الكردية التحررية دراسات ، ...املصدر السابق ،ص 11
 - 4حممد مال أمحد ،مجعية خويبون ،املرجع السابق ،ص .11
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احلدود وأال يسمح هلم أن يقيموا فيها أبدا( ،)1واملقصود »بأعمال الشقاوة« هنا ثوار
الكورد املناهضون للدولة الرتكية .وأكثر من ذلك ،تعرضت قيادات خويبون إىل
اإلعتقاالت واإلبعاد والنفي وفرض اإلقامة ادجربية( )2من قبل السلطات األمنية الفرنسية.

ويف السياق نفسه ،قررت سلطات اإلنتداب الربيطاني يف عام  2111يدعمها يف ذلك
املندوب السامي الفرنسي يف سوريا ،إيقاف منح تأشرية الدخول إىل العراق لكل مواطن
سوري يشتبه يف إشرتاكه يف نشاطات احلركات الكردية – األرمنية ،وخصوصا بعد الزيارة

اليت قام بها جالدت بدرخان إىل بغداد يف أوائل حزيران .)3( 2111

وحسب الوثائق السرية اليت تعود لتلك الفرتة فأن"القيادات الكردية مل تتخلص من
فكرة حماولة إقناع بريطانيا لدعمهم لتأسيس دولة مستقلة .وأنهم غري ميالني بثقة للتعامل
مع الروس ولكن خويبون يف الظروف احلالية تعاني من أزمة مالية وقد حصلت على
مساعدة مالية من حركة األقليات األممية اليت مقرها أوديسا .هناك معلومات تفيد أن هذه
احلركة وعدت الكرد مبساعدات كبرية بشرط أن يقوموا بإثارة املشاكل لربيطانيا ،وهناك
مؤشر آخر على تورط السوفييت يف املسألة الكردية حيث قام مؤخرا كابنت تسوف
الرييفاني حبضور إجتماع للكرد يف سلماس بإيران وعني شخص يدعى أرداشيز ،ممثل

حركة الداشناق األرمنية ليكون ضابط إرتباط بني الكرد والروس"(.)4

 - 1إنظر ادجريدة الرمسية ،العدد  ،611تاريخ  1حزيران .2111
 - 2راجع :علي سيدو الكوراني ،من عمان إىل العمادية ،أو جولة يف كردستان ادجنوبية ،مطبعة السعادة،
القاهرة ،2111 ،ص .111
 - 3برقية من املندوب السامي الربيطاني إىل القنصل العام يف حلب بتاريخ  ،22111/6/11برقم AIR
 . n.104/B, 23/413ومذكرة سرية من سكرتري املندوب السامي الربيطاني إىل وزير الشؤون
اخلارجية العراقي بتاريخ  .2111/7/21برقم n.s.o.
1587, AIR 23/413; FO 371/13032, E 3584 and E 3707.
-Kurdish Affairs. File No. 13/14 V1. Secret pp. 65 – 70, New Delhi.
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وإذا ساهمت فرنسا يف غض الطرف عن حترك كورد سوريا ،خالل ثورة آرارات عام
( ،)2110 – 2117لدعم إخوانهم يف كردستان الشمالية ،ومساهمتها يف إفتتاح فرع
ادجمعية الكردية (خويبون) يف دمشق عام  ،2117فأنها كانت تسعى من وراء ذلك
لتحقيق هدفني،األول :كسب كورد املنطقة إىل جانب فرنسا ملوازنة ثقل الوطنيني
السوريني ،الذين كانوا يطالبون باإلستقالل الكامل ،ويرفضون ربط سوريا بأية معاهدة،

والثاني :الضغط على تركيا اليت كانت ترفض ختطيط احلدود بينها وبني سوريا (.)1

ومن جهة ثانية ،فإن الثورة السورية الكربى عام  2111قد هزت مكانة فرنسا ،األمر
الذي دفعت بها إىل قبول شروط معاهدة أنقرة لعام  2111بإسم سوريا ،وقد خلق هذا
اإلتفاق وضعا دائما فيما خيص وضع الكرد ،من خالل تقسيم القرى واملدن الكردية على
جانبى احلدود ،وجرى ذلك على قاعدة التعويض املتبادل ،وهذا يعين إعطاء منطقة بدل
منطقة على طول احلدود ،كأن مير خط احلدود يف منتصف قرية ،فترتك القرية موحدة على
أن يعوض للطرف اآلخر يف مكان آخر على طول احلدود .وقد حددت مسالة التعويض

املتبادل باملواد ( 7و  )21من اإلتفاق املوقع يف  11حزيران  .)2(2111إن مثل هذه
الرتتيبات بني فرنسا وتركيا ،قد ساهمت يف زعزعة بنية اجملتمع الكردي ،وعرقلت تطوره
الطبيعي.
كما إتفق الطرفان على وضع نظام خاص مبراقبة كامل احلدود السورية – الرتكية
(احلدود الكردية) ،ومسحت لرتكيا بطلب منها الدخول يف عمق ( 10كم) يف األراضي
الكردية ألسباب أمنية ،إضافة إىل أنهما توصال إىل إتفاق ملالحقة املواطنني يف جانبى احلدود
وإختاذ إجراءات مكثفة ضد التهريب وقمع ادجرائم وغريها وتبادل أمساء لوائح األشخاص
غري املرغوب فيهم ،فضال عن نزع سالح العشائر الكردية .وتعيني نقاط العبور اإلجبارية
سري،رقم  ،2/107مقر قيادة القوة ادجوية امللكية ،قيادة العراق 21 ،حزيران  .2111يف :د.عثمان
علي ،املصدرالسابق ،ص .171
 - 1سعد ناجي جواد ،األقلية الكردية ،املرجع السابق ،ص .21 – 21
 - 2عمار علي السمر ،املصدرالسابق ،ص .66 – 61
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لتجاوز احلدود .ومت مراقبة تطبيق نظام احلدود من السلطات املختصة املكونة من والي
ماردين على ادجانب الرتكي ،وممثلني عن دير الزور من ادجانب السوري وجتتمع هذه

السلطات كل شهرين( ،)1وهكذت فضلت فرنسا مصاحلها القومية على القيم واملبادئ اليت
طاملا أدعت بها ،متخلية عن مجيع إلتزاماتها األخالقية واإلنسانية جتاه الشعب الكردي
وقضيته القومية العادلة.
وبتاريخ  11متوز  ،2111مت التوقيع يف أنقرة على معاهدة الصداقة بني فرنسا وتركيا،
ومبوجب أحكام هذه املعاهدة ،فقد تعهد الطرفان املتعاقدان بعدم الدخول يف أي حتالف
سياسي أو اقتصادي أو عسكري موجه ضد أي منهما ،وأنه يف حال وقوع إعتداء على
أحد الطرفني من قبل دولة أو دول اخرى ،فإن الطرف اآلخر ميتنع عن تقديم أية مساعدة
أو أي عون للدولة أو لدول املنتدبة .وأخريا فقد إتفق الطرفان املتعاقدان على التشاور
لضمان اإللتزامات املرتتبة عليهما للمحافظة على كيان سنجق اإلسكندرون ومنح

التسهيالت الالزمة هلذا الغرض(.)2

دور خويبون يف اجملال القومي ويف ثورة آطرى داغ (آرارات):
لقد وجد الوعي القومي الكردي تعبريه الرمسي األول بتسليم عريضة إىل اجمللس
التأسيسي السوري يف حزيران  2111مطالبة بإستعمال اللغة الكردية جنبا إىل جنب لغات
أخرى يف الت عليم يف املناطق الكردية الثالث ،وأيضا بتعيني مدراء حكومة أكراد يف هذه
املناطق الثالث .هذه املطالب جتد صدى هلا يف الئحة عصبة األمم ،عندما منحت والية
املوصل اخلاضعة للسيطرة الربيطانية يف  ،2116ولكنهم مل يوافقوا عليها( .)3حبلول عام

 - 1عمار علي السمر،املرجع السابق ،ص .67 – 66
- Albert Hourani. Syria and Lebanon, Oxford University Press,
1946,,op.cit, p.358 – 359.
 - 3ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .611
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 2111وبهدف ختفيف قلق العرب السوريني السنة ،أوقفت فرنسا دعمها خليبوون
وأغلقت مكاتبها ،ووضعت حدا للنشاطات الثقافية الكردية يف سوريا (.)1

وكان أمحد ثريا بدرخان (وهو نفس د .بله ج شريكو ،إ.م) ،قد شارك يف عام  2117يف
تاسيس مجعية خويبون القومية الكردية ،ويف عام  2110الذي شهد قيام ثورة جبل آطرى
الكردية العظيمة ضد تركيا ،حظر عليه اإلقامة يف املناطق اليت خضعت إىل اإلنتداب
الفرنسني وإضطر إىل مغادرة األراضي السورية متوجها إىل باريس وممثال عن عصبة خويبون
الكردية ،بغية تسوية وتنسيق ما كان قد بقي معلقا يف هذه املرحلة من أمور مبا يف ذلك
الصراع األرمين الكردي .ومما جيب إيضاحه أن املفوض الفرنسي األعلى كان قد تسلم
القرار القاضي حبظر إقامته يف املناطق اخلاضعة إىل اإلنتداب الفرنسي وإبعاده عن سورية

لطمأنة تركية عن القلق الذي كان يساورها( ،)2فنذر نفسه للعمل الدبلوماسي والنضالي
خدمة للقومية الكردية وحركتها التحررية.
لعبت مجعية خويبون دورا كبريا يف يقظة الوعي القومي الكردي واإلسهام يف الفعاليات
النضالية الكردستانية .وبتاريخ 2111/1/11م ،عقدت مجعية خويبون اجتماعاً ملؤازرة
الفقراء

واملساكني

لكورد

"ادجزيرة"

نتيجة

األوضاع

االقتصادية

السيئة.

ويف صيف عام 2111أقرت دجنة من خويبون تأسيس مجعية باسم "نادي جواني كرد"
يف مدينة عامودة .أقيمت عالقات بني مجعية "خويبون" وحزب "هيوا" يف جنوب كردستان،
بهدف تنسيق العمل .وقد حدثت بني الطرفني مراسالت وإتصاالت ،منها قدوم النقيب
الركن الشهيد عزت عبد العزيز إىل سوريا ،ولقائه قادة خويبون وحبث األمور املتعلقة
بالقضية الكردية ،واإلتفاق على إجراء إتصاالت ولقاءات فيما بينهما .ولدعم القضية
الكوردية افتتحت إذاعة كردية يف بريوت حتت إدارة الدكتور كامريان بدرخان والذي
كان يشارك يف البث اإلذاعي-القسم الكردي -إذاعة الشرق األوسط يف بريوت .اليت

- Kerim Yildiz,op.cit,p. 29.
 - 2باسيل نيكيتني ،الكرد ،منشورات اوزطورلوك يولو ،الطبعة الثانية ،2116 ،ص .111
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تأسست يف يوم اخلامس من شهر آذار عام 2112م .وكان هذا الربنامج يتكرر يف
األسبوع مرتني يوم األربعاء -ويوم ادجمعة.
جتديد العالقات مع املال مصطفى البارزاني وترسيخها ،ويف إبان حركته عام -2111
2111م ،أرسلت إليه مجعية "خويبون" العلم الكردي لريفرف يف ذرى جبال كردستان.
ويف عام  2111توجهت مجعية "خويبون" مبشاركة من "هيوا" بتقرير إىل مؤمتر "ســان
فرانسيســكو" تطالب باحلقوق الكردية.
وارسلت مجعية "خويبون" ممثلها قدري مجيل باشا إىل مهاباد ملباركة ادجمهورية "مجهورية
كردستان2116-م" وتقديم التهاني ،وإلتقى برئيس ادجمهورية الشهيد قاضي حممد.
وفيما يتعلق بدورها يف ثورة آطرى داغ حقيقة هناك مبالغة يف حجم مشاركة خويبون
يف ثورة آرارات بقيادة ادجنرال إحسان نوري ثاشا .صحيح كانت هناك رغبة من قبل
بعض قادة ادجمعية يف تقديم الدعم للثورة وفتح جبهة إضافية على طول احلدود الرتكية –
السورية بهدف ختفيف الضغط عن الثوار .ففي عشية اليوم الرابع من آب عام ،2110
إختذت خويبون قرارا للهجوم من الغرب إىل الشمال ،على نطاق جبهة واسعة تبدا من
جرابلس الواقعة على نهر الفرات وتنتهي يف عني ديوار الواقعة على نهر دجلة ،تتفرع إىل
ست جبهات أو مداخل حتت قيادة أعضاء من خويبون وعلى النحو التالي:
 -2تكون منطقة كوباني حتت إمرة بوزان شاهني بك واخيه مصطفى شاهني بك رئيسي
عشائر برازان  ،Berazanللتوجه إىل أورفه ومرعش ،وذلك حتت قيادة أوصمان
صربي لإلنطالق إىل عشرية مرديسان . Merdîsan
 -1ومن منطقة سرى كاني يتوجه حممد بك بن إبراهيم باشا امللي إىل ويران شهر.
 -1ومن منطقة الدرباسية خيرج أكرم بك مجيل ثاشا وقدري مجيل ثاشا إىل نواحي
ماردين.
 -1ومن تربةسثية ،خيرج حاجو آغا رئيس عشرية هظريكان إىل منطقة هظريكان.
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 -1ومن ديركى ،خيرج جالدت بدرخان ومعه حممد بك بن مجيل ثاشا وزعماء آخرون
من مناطق بوتان مثل :رسول آغا رئيس عشرية زيالن.
 -6ومن منطقة تل شعري خيرج مجيل سيدا  Cemîlê seydaوأبناء عم الشيخ سعيد
ثريان (صالح الدين وشقيقه) ومخسة من الرفاق للخروج من منطقة نصيبني.
إال أنه وألسباب عديدة داخلية وخارجية فشلت مجعية خويبون ومل تستطع أداء مهامها
يف هذا اإلطار ،حبيث مل ينفذ القادة املكلفون بالعملية ،املهام املنوطة بهم سوى أوصمان
صربي ،الذي قاد جمموعته باهلجوم على أحد املخافر الرتكية احملاذية للحدود السورية عرب

جرابلس ( .)1فالصراعات الداخلية بني زعمائها التقليديني كانت تنخرخويبون من الداخل،
ناهيك عن قيام السلطات الفرنسية بتشديد املراقبة على احلدود طبقا لربوتوكول 11
حزيران  2111املوقع بني ادجانبني الفرنسي والرتكي.
بعد أن نال ادجيش الرتكي من ثورة آطرى ،فإن قائدها إحسان نوري ثاشا وقبل توجهه
إىل إيران ،زار سورية وإلتقى بالفرنسيني .وحسبما جاء يف تقرير»إنرتناشنال« ليوم
 ، 2111/2/22إنه عقد مباحثات مهمة مع الفرنسيني ،حيث يؤكد التقريرأن إحسان
نوري ثاشا ،قد ذهب ومعه تسعون مسلحا قبل حنو شهر إىل مدينة احلسكة لإلجتماع
بالفرنسيني هناك ومن احملتمل جدا أن تلك الزيارة قد حصلت رمبا حملاولة البقاء يف سورية.

إال أن أحدا مل يعرف بهدف تلك الزيارة ومرامه من ذلك (.)2
الصراع داخل خويبون:

عانت قيادة خويبون من اخلالفات السيما بني العائالت التقليدية وباألخص بني آل
مجيل ثاشا والبدرخانيني وزعيم عشرية هظريكان حاجو آغا .ومتحور السبب الرئيس يف
تلك اخلالفات حول زعامة احلركة الكردية ،إال أن األسباب األخرى ساهمت يف تعميق
- Bîranînên Osman Sebrî, Weşanên Aram: Kewçer 2004,rûpel. 149.
 - 2للمزيد إنظر :روهات آالكوم ،املرجع السابق ،ص .11 – 11
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الفجوة بينهم .فقد برزت التصدعات يف خويبون يف إثر إخفاق حركة آب 2110
وتقاعس الكثريين وعدم قيامهم باملهام املوكلة إليهم ،حيث أخذت زعامتها تتهم بعضها
البعض مبسؤولية اإلخفاق ،وتسريب بعض أعضاء ادجمعية ومعاونيهم للخطة قبل تنفيذها

إىل كل من اإلستخبارات الفرنسية والرتكية معا( ،)1حيث سعت األخرية لإلطاحة جبمعية

خويبون ،وإستخدمت يف سبيل حتقيق هذا اهلدف أساليب اإلغراء املختلفة.
فمن جهته ،إتهم قدري مجيل ثاشا كل من جالدت بدرخان وحاجو آغا بالتخاذل يف
جبهة ديريك بدعوى تصدي عشرية احلسنان هلما ،كما أتهم حممود إبراهيم ثاشا امللي

بعدم حتريك أي ساكن على جبهة راس العني( ،)2إضافة إىل تفرد كامريان بدرخان يف
حزيران  2111بتقديم مذكرة إىل املفوضية الفرنسية ببريوت املتعلقة بإقامة كيان كردي –
مسيحي بادجزيرة .وإنتهى هذا الصراع يف آب  2111بفصل كامريان بدرخان مستشار
ادجمعية منها ،فتضامن معه شقيقه جالدت ،وخرج بدوره منها( ،)3وترك خروج البدرخانيني
من ادجمعية تصدعا فيها ،وفقدانها هليبتها ومكانتها .ويف عام  2111كانت قيادة خويبون
تتكون من كل من" :أكرم مجيل ثاشا ،قدري مجيل ثاشا ،الدكتور أمحد نافذ ،حسن حاجو
آغا ،أوصمان صربي ،عبد الرمحن علي يونس ،ممدوح سليم ،وعارف عباس"(.)4

وكان اخلالف على أشده بني آل مجيل ثاشا وزعيم هظريكان حاجو آغا ،حول عالقة
األخري بالفرنسيني .إذ وقف قدري مجيل ثاشا ضد سياسات حاجو آغا الفرنسية ،معربا
ذلك بقوله":لن أتبع رجال أميا ولن أكون ذيال لرتمجان" ،وكان يقصد »باألمي« حاجو آغا
و»بالرتمجان« ميشيل دوم .وكانت املسألة األساسية يف املوضوع تتعلق مبسألة الزعامة،
وكان الفرنسيون يدركون األمر جيدا ،فتدخل ضباطهم يف هذا الصراع ،حيث طلبوا من
 - 1روهات آالكوم  ،املرجع السابق ،ص ص .211 ،227
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 -قدري مجيل ،مسألة كردستان 60 :عاما من النضال املسلح ،تنقيح وتقديم :عزالدين مصطفى

رسول ،بريوت ،2117 ،ص .211
 - 3صالح هروري ،املصدر السابق ،ص ص .217 – 216 ،211
 - 4حممد مال أمحد ،مجعية خويبون ،املرجع السابق ،ص .11
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حاجو آغا تنظيم لقاء مع جناح آل مجيل ثاشا لتأكيد نواياهم احلسنة جتاه الكرد ،وضمان
موافقة قادة خويبون على اخلطة اإلنفصالية .وأوفد آل مجيل ثاشا كبريهم أكرم ثاشا
للتفاوض ،ومتخض عن ذلك صوغ ميثاق كردي – مسيحي ،مت تبادله ،لكن قدري مجيل
ثاشا ورفاقه رفضوه ،وبهذا الشكل سار »جناح حاجو آغا – األغوات« يف احلركة
اإلنفصالية إىل آخر الشوط وشكلوا رأس حربتها ،بينما نأى جناح »األفندية«
و»األعيان« املدنيني بقيادة قدري مجيل ثاشا عنها وقاوموها ،فأعيد صوغ امليثاق بني
حاجو آغا واملطران حبى لرفعه إىل »عصبة األمم« ،واملطالبة بتأسيس دولة مستقلة يف
ادجزيرة(.)1

وبسبب معارضة قدري مجيل ثاشا للمشروع الفرنسي ،ورده الصارم على املمثلية
الفرنسية ،قام املستشار الفرنسي بنفيه مع عائلته إىل تدمر ،إضافة إىل نفي عدد من قادة

خويبون ،كان من بينهم عارف عباس( .)2ويف حزيران  2111نقل آل مجيل ثاشا إىل
دمشق ،ووضعهم حتت اإلقامة ادجربية ،وهم :قدري وبدري وأكرم وحممد أوالد مجيل ثاشا

من أهالي منطقة ادجزيرة( .)3بينما كان قادة خويبون يف املعتقل أو اإلبعاد أو اإلقامة ادجربية
أو التهديد باإلبعاد عن ادجزيرة ،إنعقد »مؤمتر ادجزيرة العام« ،يف أواخر متوز ،2111

حبضور  100شخصية من (اإلنفصاليني) برئاسة حاجو آغا ،وإنتهى املؤمتر بإرسال برقية إىل
وزارة اخلارجية الفرنسية تطالب مبنح ادجزيرة احلكم الذاتي الكامل(.)4

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .166 – 161
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 -بعد أن سكن لفرتة وجيزة يف بيت حبي عرنوس بدمشق مع أمحد نافذ وشقيقه نور الدين وشوكت

زلفي ،عثر على وظيفة يف احلسكة – مركز والية ادجزيرة ،ومت إيفاده كإختصاصي يف مكافحة ادجراد
وللقضاء على هذه احلشرة اآلفة فقد إكتسب خربته من جتربة طويلة يف املناطق الكردية برتكيا ،إذ كان من
أوائل املهندسني الزراعيني يف ادجزيرة .وبعد إسبوعني من املغادرة إلتحق به شوكت زلفي إلشغال منصب
السكرتري للجمعية اخلريية الكردية يف ادجزيرة ،نور الدين زازا ،املصدر السابق ،ص .11
3

» -مرسوم رقم  111تاريخ  21حزيران  ،«2111ادجريدة الرمسية ،العدد  ،12تاريخ  11حزيران

 ،2111ص  ،611يف :حممد مجال باروت ،...ص .166
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .167 – 166
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ومن األسباب اخلالفية األخرى ،إعرتاض البعض على املعاهدة املربمة مع الطاشناق،
واليت كانت تتألف من ( )21بندا ،وحتديدا على البند الثامن منها ،الذي يقتضي مبوجبه
وجود ممثل عن األرمن يف اللجنة املركزية ،مما أثار ختوفا لدى هؤالء من تدخل الطاشناق
يف الشأن الكردي ،وكان ينحاز إىل هذا الراي كل من :ممدوح سليم ،والشيخ عبد الرمحن
طارسي ،وأوصمان صربي وأبناء مجيل ثاشا .وإحتجاجا على هذه اإلتصاالت خرج

أوصمان صربي من خويبون( .)1ومع قدوم احلرب العاملية الثانية ،بدأت خويبون رويدا
رويدا تفقد مكانتها ،وبقيت دورها ثانويا يف األحداث ،بسبب مجلة من العوامل الداخلية

واخلارجية.
ويف إطار التحرك األرمين بني الكرد ،ففي رسالة مؤرخة يف  11نيسان  ،211وجدت حبوزة
آريس أوهانيس مور وموقعة من قبل آريس إيغ مور وموجهة إىل رفاقه يف حزب الطاشناق ،يكتب
األخري عن نشاطاته بني الكرد قائال فيها ":وبعد حضوري إجتماعا كرديا توجهت إىل حلب ومعي
بعض الرسائل اليت ساعدتنى .ورغم أنين مل ألق أي تشجيع من احلزب (خويبون–الباحث) فذلك
شكل سببا كافيا إليقاف ادجهود الرامية إىل وحدة الكرد واألرمن .لذلك رجعت إىل كردستان
ألنتظر الفرصة املؤاتية للتحرك .بعد أن مكثت يف كردستان فرتة طويلة آن األوان ألسجل بعض
مالحظات واإلنطباعات عن تأثري سفرتي على مواطنينا الكرد .جيب أن أذكر هنا أن املنطقة اليت
بصحبة الكرد املسافرين ،كانت تسمى أصال بالد ما بني النهرين األرمنية ،تلقى يف سهوهلا
الشاسعة التالل اإلصطناعية اليت بناها أجدادنا كأماكن لعبادة آهلة الشمس وأن كثريا منهم
معروفون بإسم "تيغرانيس" .تبدأ هذه املنطقة من مصب اخلابور وتنتهي جبوار منطقة الشيخ علي،
حيث تسكن هنا القبائل الكردية التالية :دقوري ،مالن ،مريسينا ،ثينار علي .تعترب دقوري أكرب
القبائل األربع املذكورة ومتلك  10قرية .وبالتالي ورد يف الرسالة أمساء ( )10قرية من قرى قبيلة
دقوري مع أمساء املخاتري ،و( )17قرية من قرى عشرية املرسينية مع أمساء خماتريهم و( )21قرية
من عشرية مالن مع أمساء املخاتري( .)2ويضيف كاتب الرسالة :معظم هذه القرى اليت زرتها

 - 1حممد مال أمحد ،مجعية خويبون ،ص .11
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 FO. 371/21111 -ترمجة رسالة وجدت يف حوزة اريس اوهانيس مور ،يف :د.عثمان علي،
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شخصيا وعشت بني سكانها وتكلمت معهم حول إصوهلم األرمنية .بالطبع يف البداية كان هناك
من يعارض محليت اإلعالمية ،ولكن مل أتركهم حتى أستطعت أن أدخل يف أدمغتهم ادجامدة فكرة "
أز أرمنيم" .اود أن أشري أن الكرد اخلاضعني لسيطرة اإلنتداب الفرنسي هلم ميل أكثر لقبول
األرمن أن آمنوا لكن بشرط أن ال ميس دينهم املسلمون ويبقوا على إحرتامهم لشيوخهم
ومالليهم .وحتى تكونوا على فكرة حول الشعور األرمين للكرد أنقل إليكم مقتبسات من احلوار
التالي

الذي

كان

منوذجا

للحوارات

اليت

كنت

أدخل

فيها

مع

الكرد .
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ادجواب :أن الكرد واإليزديني واألرمن هلم إصول واحدة(.)1

دور خويبون يف املسألة الكردية يف سوريا:
عندما تأسست مجعية خويبون مل يكن قد مضى سوى أقل من عقد على تقسيم كردستان
املركزية ،وسنتان على قمع ثورة  ،2111وبالتالي كانت ذهنية قيادات خويبون اهلاربون
 - 1د.عثمان علي ،املصدر السابق ،ص .111 – 117
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أصال من بطش الكمالية ،موجهة حنو تركيز النضال القومي ضد الدولة الكمالية اليت
إستهدفت الوجود الكردي جذورا ،وألن كردستان سوريا كانت ضمن مشال كردستان
قبل سايكس  -بيكو .ومما دفعهم بشكل أكثر حنو ذلك ،غياب مقومات النضال يف حضن
فرنسا املنتدبة ،والعمل وفق إسرتاتيجياتها ،ويف إطار خطوط محر مرسومة ،على أن تكون
نشاطاتهم مبوافقة ادجهات الفرنسية ،وأال يوجهوا نضاهلم من أجل كورد سوريا والعراق،
وأال يطالبوا بأكثر مما أعطتهم الدول اإلستعمارية من حقوق قومية .ويف هذا السياق ،كتب
روجيه ليسكو قائال":خشية من إنزعاج األتراك ،مل نسمح لنشاط القوميني الكرد باإلنتشار
حبرية يف سوريا"( .)1وتلبية لرغبات فرنسا وإرضاء هلا ،نص البند اخلامس من برنامج

خويبون على ":تأسيس العالقات األخوية واحلبية الدائمة مع حكوميت العراق وسوريا،
واإلكتفاء باحلقوق اليت خولتها صكوك اإلنتداب وغريها من املعاهدات الدولية ألكراد

هذين القطرين ،وعد مطالبة حكومتيهما بأي حق سياسي آخر ،سوى ماتقدم"( .)2ونص
البند السادس من مقررات املؤمتر التأسيسي خليبون على":اإلبقاء على ماهو عليه بالنسبة
لكورد العراق وسورية وعدم املطالبة بأي حق سياسي أو قومي هلم من احلكومات ذات
العالقة ومراعاة العالقة الطيبة معها يف الوقت نفسه"( )3ونتيجة للموقف الفرنسي املناهض

دجمعية خويبون من العمل لصاحل القضية الكردية يف سوريا ،فقد إقتصرت عمل ادجمعية
على مشال كردستان ،ومل تقم بطرح مسألة كورد سوريا أو توجيههم حنو النضال لنيل
حقوقهم القومية .هذه اإلسرتاتيجية اخلاطئة من قبل خويبون أثرت سلبا على مسار تطور
احلركة القومية الكردية يف غرب كردستان ،ودفعت شبابها حنو اإلنضمام إىل احلزب
الشيوعي السوري ،الذي كان يقوده شاب من أكراد دمشق.
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 -روجيه ليسكو ،كرداغ واحلركة املريدية ،ترمجة :بلسم كامل ،يف :حممد مال أمحد ،مجعية خويبون،
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 -د .بله ج شريكوه ،القضية الكردية ،النشرة اخلامسة خلويبون ،منشورات رابطة كاوا للثقافة

الكردية.
 - 3املرجع نفسه ،ص 217؛ روهات آالكوم ،املرجع السابق ،ص 27
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ويف منتصف الثالثينيات ،وعلى أثر فشل خويبون يف حتقيق أهدافها يف مشال كردستان،
وتصدع قيادتها ،وفقدان دورها ،راحت تغري موقفها يف سنوات  2117 – 2116من
فرنسا ،حيث وقفت مع القوى الوطنية العربية يف سوريا ،املناضلة ضد فرنسا ،من أجل
تطبيق بنود إتفاقية  2116بني فرنسا والوطنيني العرب ،إلنهاء احلكم الفرنسي يف سوريا.
فقد نفي يف عام  2117قدري مجيل ثاشا وعائلته ،أحد قادة خويبون البارزين إىل تدمر،
بسبب تأييده إلنتفاضة عامودا ضد الفرنسيني ،وكذلك يف بلدة ديريك ،حيث كانت حياة

عارف بك عباس مهددة باخلطر ،من قبل أزالم فرنسا(.)1

تطرق صالح بدر الدين سكرتري الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا آنذاك،
يف التقرير السياسي الذي قدمه إىل املؤمتر الثالث للحزب عام  ،2171إىل فشل قيادة
خويبون يف أداء دوره التارخيي ،حيث جاء فيه":كان توقف – خويبون – عن النشاط منذ
بداية احلرب العاملية الثانية إيذانا عن فشل – الزعامات التقليدية – عمليا يف حترير
كردستان تركيا بل وعجزها عن إشعال ثورة كردية قوية بأساليبها ،ووسائلها ،ومنط
تفكريها .وكان هذا إدانة تأرخيية لقيادة (اآلغا – الشيخ – البك – الباشا – األمري) حلركة
التحرر الكردية ،كما أن سقوط ثورة – آكري داغ – كان دليال آخر على ذلك .بعد
هذا الفشل الكبري الذي منيت به – الفئات العليا – من اجملتمع الكردي وبعد أن تبني
ألبناء الشعب الكردي عجزها عن إحراز أي نصر بقيادتها ،حدث تطور جديد يف واقع
احلركة الكردية وبرزت فئات جديدة على املسرح القومي من أجل أداء دورها ،كبديل
عن – الفئات العليا – الشائخة ،وبالنظر لغياب احلزب الطليعي ،واألداة الثورية وذلك
شأن اجملتمع الكردي يف سورية كمعظم دول وشعوب العامل املتخلف ،لذا فقد كانت
الربجوازية الكردية الناشئة بكل فئاتها هي املرشحة لقيادة احلركة واملستعدة – لتبوء مكان

الصدارة كقوة بديلة عن – الزعامات التقليدية"(.)2
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 -للمزيد راجع :التقريران السياسي واآليديولوجي ألمني عام احلزب الدميقراطي الكردي اليساري يف

سورية ،املقدم إىل املؤمتر الثالث للحزب املنعقد يف أواخر كانون الثاني .2171
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الدور الثقايف والصحافة:
ترك النظام الكولونيالي الذي أقامه اإلنطليز يف العراق والفرنسيون يف سوريا بصماته
على أوضاع الشعب الكردي يف هذين البلدين ،ومل يكن لدى النظام الكولونيالي ،الذي
كان يضطهد الكورد ويقوم بإستغالهلم ،مانعا يف وضع القومية الكردية يف مواجهة القومية
العربية اخلصم الرئيسي له .وهلذا السبب مل تعرقل السلطتني اإلستعماريتني الفرنسية
والربيطانية تطور التعليم والثقافة يف املناطق الكردية يف العراق وسوريا ،اليت كانت يف وضع
أفضل يف هذا ادجانب مقارنة مع أجزاء كردستان الرتكية واإليرانية ( ،)1ويف فرتة مابني
احلربني العامليتني وبعد الثانية كان للكرد السوريني مطبوعاتهم باللغة الكردية ،غري أن

تغريات عديدة طرأت على أوضاعهم يف السنوات اليت أعقبت احلرب( ،)2ورافق ذلك
تنامي العداء الشوفيين العربي والكولونيالي لطموحات الشعب الكردي القومية.
ويف أعقاب فشل الكفاح املسلح ،دجأ العديد من املناضلني الكرد وعلى رأسهم آل
بدرخان (جالدت وكامريان وثريا بدرخان) وأوصمان صربي وغريهم إىل العمل الثقايف
التنويري واإلهتمام باللغة الكردية إدراكا منهم بالوعي التارخيي ،فأصدر جالدت وكامريان
بدرخان بعض الصحف واجملالت يف سوريا ولبنان ،لإلرتقاء بالوعي القومي الكردي
وصوال إىل تكوين خنبة كردية جديدة ،وإيصال الصوت الكردي إىل العامل وخباصة إىل
فرنسا .ومن هذه اإلصدارات نذكر" :هاوار" و"روناهي" و"روذا نو" و"ستري" .قام جالدت
بدرخان بالتعاون مع بعض املنفيني الكرد بإصدار جملة خالل األعوام ،2111 – 2111
ونالت هذه اجمللة صدى وإحرتاما واسعني يف األوساط الكردية آنذاك ،وكانت قد صدرت
بإسم (هاوار )أي )الصرخة( وصدر منها ( )17عددا ،فكان للمجلة دور فاعل يف تفعيل
وتوسيع الوعي القومي وتنمية اللغة واألدب الكرديني ،حتى أصبحت مبثابة دائرة معارف
صغرية ومصدرا مهما للمعرفة بالشؤون واللغة واآلداب الكرديني ،فكان الكرد يبحثون
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عنها يف كل مكان ويسارعون إىل إقتنائها مما منحها شهرة واسعة  ،عالوة على أنها كانت
منربا ثقافيا للثقافة الكردية األصيلة وخباصة عندما إنضم إليها مجيل ثاشا ،على الرغم من

توتر عالقته مع البدرخانيني ( ،)1وهي جملة سياسية أدبية اجتماعية ،صاحبها ورئيس حتريرها
كان (جالدت عالي بدرخان) ،وقد صدر العدد األول منها بتاريخ  21أيار ،2111

وظلت تظهر وحتتجب حتى  1متوز  ،)2( 2111وإستمرت هاوار يف الصدور لثالث
سنوات وثالثة أشهر وثالثة أيام حتى اليوم الذي ثارت فيه السلطات الفرنسية املنتدبة على

الكرد وذلك بسبب ثورة الكرد يف عام  .)3( 2117كما أصدر األمري جالدت عالي
بدرخان بتمويل من الربيطانيني خالل سنوات  2111 – 2111جملة روناهي (النور) يف
دمشق كملحق جمللة هاوار اليت توقفت سابقا بسبب توقف التمويل الربيطاني وضعف

اإلشرتاكات( .)4وحسب عبد الستار طاهر شريف ،صدر العدد األول منها يف شهر تشرين

األول  2112وكانت جملة أدبية إسبوعية( ،)5أما شقيقه كامريان ،فقد أصدر خالل سنوات
( )2116 – 2111يف بريوت جريدة روذا نو (اليوم ادجديد) وستري (النجمة) ،باللغتني
الكردية والفرنسية ثم باللغة الفرنسية .وكانت ستري جملة إسبوعية أدبية ،صدر العدد األول

منها يف  6كانون األول سنة  2111وإستمرت يف الصدور حتى نهاية عام .)6(2111

وحتمل شبه النخبة الكردية وزر نشر الثقافة القومية ،حيث كان الشعور الديين يغلب
على الشعور القومي ،بسبب الدور السلبى الذي لعبه أغلب رجاالت الدين وآغوات
الكرد يف نشر الثقافة الدينية على حساب الوعي القومي ،يف إطار مفهوم "ادجامعة
اإلسالمية" و"كلنا أخوة مادمنا مسلمني" ،بعكس الكنائس القومية يف أوربا ،اليت أرست
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 - 3نور الدين زازا ،املصدر السابق ،ص .207
 - 4صالح هروري ،املصدر السابق ،ص .211
 - 5الدكتور عبد الستار طاهر شريف ،املرجع السابق ،ص .111
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111

املفاهيم القومية لشعوبها .أن املدرسة الشرعية والتكية اليت أنشأها الشيخ أمحد اخلزنوي يف
قرية خزنة شرقي مدينة قامشلو ،مل تلعب دورا مؤثرا يف األحداث خالل فرتة اإلنتداب ومل

تؤد واجبها القومي ،ومثلها املدرستني الدينيتني لتعليم العلوم الشرعية يف عامودا( ،)1مع
العلم أن معظم قادة وزعماء الثورات الكردية ،كانوا من املشايخ واألسياد واملاللي .فقد
برز العديد من األمساء يف احلركة القومية الكردية لشخصيات حيملون ألقابا دينية.
وهناك العديد من الشخصيات اليت كانت هلا بصماتها على احلركتني السياسية والثقافية
ونذكر منهم:
حملـة مـوجـزةعن حياة وأعمال األميـر جـالدت بدرخـان (:)9119 – 9119
ينتمـي األميـر جالدت بدرخان إلـى عائلـة البدرخانيـني ،اليت برزت إمسهـا فـي
احلركـة القوميـة الكـورديـة ،السيما يف جمالي النضـال املسلـح والسياسـي والثقافـي،

ومنـهم كان األميـر جالدت بدرخان( .)2ولد األمري جالدت يف اآلستانة يف  16نيسـان
مـن عام ( 2117ويف رواية أخرى يف  16أيار  ) 2111وهـو بن أميـن عالـي بدرخان
بـن عـبداخلـان األزيزي اهلـركـولي البـوتانـي وحفيد األمري بدرخان آخـر أمـراء جزيـرة
بوتان ووالدته "سـنيحـة" كانت شـركسـية األصـل .
وقـد ترعرع جالدت بدرخان يف أسرة كـرديـة قادت إمارة بوتان ملرحلـة تارخيية
مهمـة ،وبالتالي فقـد تركت كل هـذا تأثيـرا فـي تـكـوين شخصـيتـه وحياتـه الفكـرية،
مبا توفرت له من عوامل وظروف يف جمال التعليم قلما توفرت ألقرانـه الكـورد ،حيث
درس اإلبتدائيـة واملتوسـطة يف إستانبول إضافة إىل إحتـكاكـه بالسـياسـة حبكـم وضـعـه
األسـري .عاش جالدت بدرخان يف أجـواء ،قلما توفرت لغريه يف تلك املـرحلـة
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 -حول املوضوع راجع :د .إمساعيل حممد حصاف ،حملة موجزة عن حياة وأعمال األمري جالدت

بدرخان ( ،)2112 – 2117طوَظارى ميَذوو ،ذماره ( ،)22هةوليَر ،1001 ،ص ص.110 – 111
111

العصـيبـة اليت غابت فيها مقومات حياتية عديدة وشـروطهـا ،حيث إستعان والده بأساتذة
يف جمال اللغات والفن والتاريخ واملوسيـقى .
كانت عائلـة البدرخانيني ،حبكم موقعها قريبـة من السلطات املركزيـة العثمانيـة بدليل
أنها كانت ترسـل أبنائـها إلـى الكليات احلربية ليصبحوا ضباطا يف ادجيِش العثمانـي ومنهم
جالدت الذي دخـل الكلية احلـربيـة وختـرج منهـا ضـابطا ،ويف بدايـة احلـرب العامليـة
األوىل كان من بني الضباط املشرفني على تـدريب الضباط اإلحتياط لرفع قابليتهم القتالية،
وشـارك فـي جبهة القفقاس ضمن الفرقة العثمانية هـناك ،وحارب فـي مناطق حبرية أورمية
ونواح تربيز وباكو .وفـي هـذا اإلطار كتب جـالدت بـدرخـان يف العدد ( )11من جملـة
روناهـي الصادرة عام  2111بأنه عمل بـرتبة ضابط يف عام  2127يف إحدى الوحدات
العسكرية العثمانية املرابطة بنواح حبرية أورميا ،وكان والده حبكم عمله الوظيفي ينتقل من
مكان إىل آخـر ،فـقد دار كل مـن مدينـة إستانبول وإسبارطة وأدرنة وقونية وسالونيك
ونابلس وعكا وبرفقته جالدت الذي تعرف على ثقافات وحياة متنوعـة .
وعشيـة إنعقاد مؤمتـر الصلح كان هناك إتصـاالت مابـني أميـن بدرخان والد جالدت
وكمال باشا ( أتاتورك فيما بعد) ،للنظـر يف املسألـة الكـرديـة اليت كانت تشكل تهـديدا
ملشـروع أتاتورك الوحـدوي إلنقاذ تركيا من السقوط النهائي ،حيث جنـح أتاتورك بدهائـه
التغرير بالكرد وإستمالتهم إىل جانبـه عبـر وعود وهميـة كاذبة ،ويف وقت كانت فيه
تتحرك الدول الكربى ملنح الكورد حقوقهم القوميـة املسـلوبـة .ويف هذا اإلطار جاءت
مهمة الضابط السياسي اإلنكليزي امليجر إدوارد نوئيل اإلتصال بالكـرد ومنهم آل
بدرخان ،وعلى ما يبدوا فـقد أعجب جالدت بطـريقة كتـابات " امليجر أدوارد نوئيل "
بالالتينية ،عندما كان يعمل معه يف كردستان دجمع الفولكلور .فقد كتب جالدت
قائـال":أصطحبنا امليجر نوئيل فـي عام  2121إلـى عشرية رشـوان الكـردية جببال مالطية
دجمع الفولكلور الكوردي ،وكان امليجـر نوئيل ملما باللهجة الكردية ادجنوبية (Sorani
) ويرغب يف تعلم الكرماجنية الشمالية ،والحظت أن الرجل يكتب لغتنا بالالتينية بكـل
سـهولة وبشكل سلس ،بينما كنت أالقي مشكلة مـع احلروف الصوتية خـالل الكتابة
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باحلروف العربيـة ،حينها فكرت باإلنتـقال إىل األلف باء الالتيين ووضع أجبدية فيها
مادامت تتجاوب مـع طبيعـة لغتنا ،وقد إعتمدتها مجعية خويبون يف إجتماع هلا يف دمشق

يف عام  2112يف بيت علي زلفو آغا"( ،)1ويقال بأن جالدت أيضا ساهم فـي إعـداد
الوفد الكردي إىل مـؤمتـر الصلح بباريس عام . 2121
وبعـد إنتصار كمال ثاشا على أعدائـه وجناحه يف طرد القوات األجنبية من البالد بدعم
مـن الشعب الكوردي وقيامـه بتأـيس دولـة تـركيا احلديثة ،تفـرغ للكرد وبـدا بتصفية
احلركة التحررية الكردية ،فقضى عـلى سيظر وإستبدلتها بإتفاقيـة (لوزان) اليت مبوجبها مت
إعدام املسألـة الكـرديـة وإفـراغـها من املضمون الدولي باإلتفاق مع الدول العظمى وعلى
رأسها بريطانيا العظمى والدولة السوفياتية ادجديدة اليت رأت يف املصـاحلة مع أتاتورك تأمني
حدودها ادجنوبية.
فقد حكم آنذاك باإلعدام على مئات املناضلني غيابيا وزج اآلالف بالسجون ،وكان
من بينهم والد جالدت أمني عالي ثاشا وأبنائه ،حيث صدر حبقهم حكم باإلعدام غيابيا،
فإضطروا إىل اهلروب كاأللوف من أقرانهم الكرد ،حيث دجأ كامريان وجالدت إىل أملانيا،
وإلتحق جالدت هنا بكلية احلقوق – جامـعة اليبزيش وختـرج منها يف عام  .2111يف
حني سـافر والده مع أخيه ثـريا إلـى مصر.
وبعد خترجه مـن ادجامعة توجه جالدت برفقـة أخيه كامران إىل مصر ومن هناك إىل
لبنان ثـم دمشق ،حيث شارك يف تأسيس مجعية خويبون مبدينـة حبمدون بلبنان عام 2117
اليت إلتفت حـوهلا النخبة السياسية الثوريـة الكردية والقيادات التقليدية .ويف عام 2111
قدم جالدت إىل قامشلو ليلتحق بثـورة أرارات )آطرى داغ( ،لكنـه فشل يف اإللتحاق
وعاد جمددا إىل دمشق وإستقر فيها بدءا مـن  11آب عام  ،2112وكأنه قرر اإلنتقال
إىل العـمل األدبي إثر اهلـزائم اليت حلقت باحلركة الكردية على املستويني الدبلوماسـي
الدولي والكفاح الثوري املسلح.
 - 1قدري مجيل ،مسألة كردستان 60 ،عاما ،املرجع السابق ،ص .261
116

الشـك أن من أكرب إجنازات جالدت بدرخان وضـعـه لأللفباء الكردية وفق األجبـديـة
الالتينيـة اليت تتكون من ( )12حـرفا وهـي نتاج جهـد وتفكري إستغرقت معه ثالث
عشرة سنـة أي منذ أن رافق الضابط السياسي الربيطاني (امليجر إدوارد نوئيل ) بني عشائر
الكرد يف جبال كوردستان عام  2121وحتى  11تشـرين الثاني من عام  ،2111حيث
نشر ألفبائه يف األعداد الستة األوىل جمللته (هاوار) ،وكان يهدف إىل ترسيخ بنية الثقافة
القومية اليت تشكل دعامة العمل يف طريق بناء الدولـة الوطنية للشعب الكردي ،حيث قال
التعترب القراءة والكتابـة بلغة األم واجبا شخصيا فقط ،بل وواجبا قوميا .ويف هـذا اإلطار

أصدر جالدت بدرخان ( )17عـددا من جملة (هـاوار – الصـرخـة) ( )1يف دمشق خالل
الفرتة مابني  21أيار  2111وحتى 21آب  ،2111وكانت عبارة عن صحيفـة شهرية
شـاملة  .أصـدر األعداد من ( )11 – 2باأللفباء الالتيين والعربي ومن العدد 17 – 11
فقط باألجبـدية الالتينية ،وكان آنذاك يف يريظان جتري حماوالت من هذا القبيل ،وألول
مرة تنتقل األلفباء الكردي إىل هـذه األجبدية اليت جيب أن تصبح اجبدية لكل الكرد يف
الوقت الراهن ألنها تتناسب مع طبيعة وصوتيات اللغة الكردية .وخالل تلك الفرتة توقفت
(هاوار) مخس سـنوات عن الصدور.
وقـد كتب يف هاوار أغلب املتنورين والسياسيني الكرد آنـذاك نذكر منهم عثمان
صـربي (آثو) الذي أسس يف عام  2117الثارتي الدميقراطي الكوردستاني يف سـوريا،
وعبداخلالق أسريى من أهـالي كركوك وعبداللـه طوران وشـاكر فتاح وحاجـي قادر
كويى وفائـق بيكس وشخص بإسم هظندي صـوري  Hevende soriيعتقد أنه
(إبراهـيم آمحـد) ،وكذلك الشاعرقدري جان وجطرخوين وأمحد مصطفى بوطي وهوشيار
حسني ود.كامـران بدرخان ،وكان هـناك مراسـالت بني حاجي جنـدي جـواري
وجـالدت بدرخان ،وأستجوب حاجي جندي من قبل األمن يف أرمينيا السوفياتيـة على

 - 1مت إصدار جملة هاوار برتخيص احلكومة يف  16تشرين األول  ،2112حيث صدر العدد األول منها
يف  21أيار  .2111حول املوضوع إنظر :صالح هروري ،...ص .211
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تللك العالقات أثناء إعتقاله) .(1وكانـت روشن بدرخان أول إمرأة تكتب آنذاك مقالتني
حول تعليم املرأة باإلضـافة إىل املستشرق الفرنسي (روجـيه ليسكو ) الذي كان يعمل يف
القنصلية الفرنسية بدمشق آنذاك ،حيث قام باإلشراف على قسم باللغـة الفرنسية ويعد
د.حسني حبش أول من دافع عن إطروحتـه حول (هاوار) يف موسكو اليت كانت بعنوان
"دور جملـة هاوار يف تطوير الثقافـة الكـردية" – يف عام  ،2111أول عمل يف تاريخ
الصحافة الكوردية حيصـل عليه لقب علمي .
كما أصدر جـالدت بدرخان ملحقا مصورا جمللة هاوار بإسم روناهي – النورعام
 2111يف دمشق ،وهي إسبوعية أدبية ثقافية باألحرف الالتينية الكردية ،ناهيك عن أنه
أسس دار نشـر بإسم (مكتبة هاوار) ،حيث بلغ عدد ماطبع يف هذا الدار لغاية 2116
عشرين كتابا .أما جملتا روذا نو Roja nûوستري  Stêrعلى يد األمري كامران بدرخان
يف بريوت ،كانتا تبحثان أيضا يف املواضيع األدبية والثقافية وذلك يف عام 2111

وباألحرف الالتينية ( .)2وإلتف املثقفون الكرد حول األمريين جالدت وكامران يف سورية
اليت كانت حتت اإلنتداب الفرنسي ويرتك هذا العهد يف نهضة األدب الكردي وتبلوره
وأثره .أن تألق »مدرسة الشام« اليت كان يديرها األمري جالدت بدرخان جيذب إىل جانب
تلك احلقائق ،العلماء واملستشرقني الفرنسيني الذين كانوا عاكفني على دراسة اللغة
والرتاث الكرديني وتعلمهما من أمثال  Pier Rondotو Roger Lascotواألب

 Tomas Boisوتكتسب العالقات اليت تعقد خالل هذه السنوات طابعا إستمراريا(.)3

 - 1للمزيد راجع :د.إمساعيل حممد حصاف ،عرض بيبلوغرايف للمسرية العلمية لنخبة من الباحثني يف الكوردولوجيا السوفياتية
خالل سنوات ( ،)2110 – 2111جملة األكادميية الكوردية ،العدد ،26:هولري.1020 ،
2

 -عبد القادر بدر الدين ،موجز عن مسرية الصحافة الكردية يف ادجزء الغربي – سوريا ،رابطة كاوا

للثقافة الكردية ،أربيل ،1000 ،ص .62
3

 -من مقدمة  ،Joyce Blauباريس 21 ،نيسان  ،2111يف كتاب :مامليسانذ ،بدرخانيو جزيرة

بوتان وحماضر إجتماعات ادجمعية العائلية البدرخانية ،ترمجة :شكور مصطفى،مطبعة وزارة الثقافة – أربيل،
 ،2111ص .1
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وعمل جالدت بدرخان خالل عام  2116/2111مدرسا للغـة الفرنسية يف مدرسـة
صناعيـة مبدينة دمشق ويف عام  2117إشتغل حماميا يف شـركـة الرجيـي الفرنسية .وعلى
أثر تصعيد اخلالف داخل مجعية خويبون ،والفشل يف حتقيق املشروع القومي ،أخذ يقرتب
من احلركة الوطنية السورية ،قائما بدور الوساطة بني منري الريس أحد قادة احلزب القومي
العربي السري ورئيس الشعبة السياسية يف الدور الوطين األول يف عام  ،2111وبني
املهربني األكراد لدعم الثورة الفلسطينية الكربى باألسلحة ،بل عرض مزيدا من الدعم

هلا( ،)1وكان خماطرة ميكن أن تكلفه حياته .ومن جانب آخر ،عرف عنه اإلتصاالت

بالسفارات األجنبية ( .)2كما دار حوله الشكوك ،بإقامة عالقات سرية مع إسرائيل،
وسيشكل ذلك على مايبدو جزءا من متابعة العقيد أديب الشيشكلي نائب رئيس هيئة

األركان (السيد الفعلي للجيش) لبعض القيادات الكردية وملعلومات عن إتصال بعض
املنظمات (الشيوعية) يف إسرائيل ببعض القيادات الكردية ،وكان حسن حاجو آغا أحد
حلفاء آل بدرخان يف مقدمتهم (.)3

إقرتن جالدت بدرخان يف عام  2111بإبنة عمه األمرية روشن بدرخان ،ورزق منها
ولدين وهما :سينم ( فيما بعد زوجة صالح الدين سعداهلل ) وولد مسوه مجشيد .ولرمبا
كانت روشن بدرخان هي أول إمرأة كردية تشرتك ألول مرة يف مؤمتر عاملي ،وكان ذلك
يف العام  2117يف املؤمتر األول لبلدان حبر األبيض والشرق األوسط ضد الكولونيالية يف

أثينا) .(4وقد مثلت روشن بدرخان وحدها الكرد يف املؤمتر ،حيث بقيت املقاعد املخصصة
للكرد طوال أيام إنعقاد املؤمتر خالية ،مل حيضر الكرد السوريون خوفا من إتهامهم باإلجتاه
القومي الكردي ،ويف تعليقها على سري املؤمتر تقول روشن بدرخان":لقد إمتنع األصدقاء
 - 1منري الريس ،الكتاب الذهبـي للثورات الوطنية يف املشرق العربي :ثورة فلسطني عام  ،2116مطابع
ألف باء ،دمشق ،2116 ،ص .112 – 110
- Tejel,op.cit,p.16.
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .761 – 762
 - 4مامليسانذ ،بدرخانيو جزيرة بوتان ،املرجع السابق ،ص .211
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عن اإلشرتاك يف املؤمتر حبجج وذرائع واهية غري معقولة ،ومثلت الكرد وحدي يف املؤمتر.
وعلى الرغم من ردود أفعال الوفود العرب تسلمت يف اليوم األخري للمؤمتر دوري يف
احلديث وبدأت بإلقاء حديثي الذي كنت قد أعددته مسبقا يف الشام ووزعت النص
الفرنسي للكلمة على الوفود املشاركة يف املؤمتر.إن إشرتاكنا يف هذا املؤمتر كان من وجهة
نظرنا أمرا مفيدا من حيث إتصافه بطابعه العاملي"( ،)1وكان من بني الوفود العرب الذين

عربوا عن ردود أفعاهلم حيال إلقاء روشن بدرخان كلمتها ميشيل عفلق من مؤسسي

حزب البعث كما نشرته جملة آرمانج يف إيضاح هلا(.)2

ويف مقدمته لكتاب منذر املوصلي ،عرب وأكراد ،تطرق الدكتور مجال األتاسي

( )3

إىل

هذه املناسبة ،حيث كتب" :لقد كان هناك يف حزب البعث تيار سياسي يتطلع من منظور
 - 1مامليسانذ ،املرجع السابق  ،ص .211
 - 2املرجع نفسه ،ص .211
 - 3ولد مجال األتاسي يف محص نيسان  ،2111خترج من كلية الطب بدمشق عام  ،2117ومن باريس
حصل على الدكتوراه يف الطب النفسي عام  ،2110وعاد إىل بالده ليمارس مهنتني برع فيهما :الطب
والسياسة .دخل معرتك السياسة يف وقت مبكر وهو اليزال طالبا يف ادجامعة السورية ،وتعرف على ميشيل
عفل ق وصالح البيطار مؤسسي حزب البعث ،وإشرتك معهما يف التخطيط ملنهج السياسة القومية .ويعد
مجال األتاسي من مؤسسي البعث األوائل ،ويف املؤمتر اإلستثنائي للحزب عام  2116أنتخب عضوا يف
القيادة القطرية املؤقتة واملكتب السياسي حتى أوائل شباط عام  ،2111ويف أعقاب اإلنفصال ألف مع
سامي الدروبي وعبد الكريم زهور جناحا ذا صبغة اشرتاكية مميزة .وبعد إستيالء البعث على السلطة يف 1
آذار  ، 2161عني األتاسي وزيرا لإلعالم يف وزارة صالح البيطار وعضوا يف جملس قيادة الثورة .إستقال
من حزب البعث ،ويف عام  2161شارك يف املؤمتر التأسيسي حلزب اإلحتاد االشرتاكي العربي وقد عني
عضوا يف املكتب السياسي يف الداخل ،فرئيسا لألمانة العامة يف هذا املكتب عام  2161فأمينا عاما لإلحتاد
االشرتاكي العربي يف عام  .2161أعتقل األتاسي يف أواخر الستينات ودخل السجن ،ثم خرج منه بعد
وقوع إنقالب عام  ،2170ودعي إىل اإلشرتاك يف ادجبهة »الوطنية التقدمية« احلاكمة فكان من واضعي
ميثاقها ،وأصبح عضوا يف القيادة املركزية هلذه ادجبهة بني عامي  ،2171 – 2172ولكنه سرعان ما
تركها ومحل لواء املعارضة يف سورية حتى وفاته .كما إنشق عن عن حزب اإلحتاد اإلشرتاكي العربي عام
 2171يف مؤمتره اخلا مس ،فتوىل منصب أمني عام حزب اإلشرتاكي العربي الدميقراطي إىل أن تويف يف عام
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إنساني ودميقراطي تقدمي ،يف مقوالته القومية ويف العمل لبناء وحدة األمة ودولة هذه
األمة ،ويف التعامل مع القوميات األخرى ومع حركات حترر الشعوب يف العامل .وذاك التيار
مل يكن يقف عند اإلعتزاز بأجماد املاضي ودعوات الرجعة ،وكان ينكر الشوفينية ويرفض
العصبيات والتعصب والتمايز الفئوي وكل أشكال الظلم واالستغالل ،وكان يتطلع من
منظور مستقبلي إىل بناء دولة قومية دميقراطية حديثة ،وأذكر بهذا املعرض واقعة شهدتها
يف صيف عام  2117عندما شاركت يف وفد بعثي حزبي ملؤمتر عقد يف أثينا للحركات
الوطنية يف دول البحر األبيض املتوسط ،حتت شعار التحرر الوطين ومكافحة اإلستعمار
وكان املوضوع األول يف جدول أعماله التعاطف مع الثورة ادجزائرية .ولقد دخل على
ذلك املؤمتر نفر من القوميني الكرد ،راحوا يطرحون يف كواليسه على الوفود قضيتهم
ويوزعون عليها منشوراتهم وينددون مبا يعانون من قهر وإضطهاد يف عدد من األقطار .ومل
تعرض تلك القضية يف ادجلسات الرمسية للمؤمتر وأستبعد طارحوها ،إال أن ادجواب عليها
من ادجانب العربي ،جاء يف الكلمة اليت ألقاها االستاذ ميشيل عفلق ،األمني العام حلزب
البعث ومنظره ذلك احلني ،إذ وقف يتحدث عن املعاناة اليت مرت بها ومازالت متر األمة
العربية ،من ظروف الظلم واإلستعمار ،وما فرض عليها من جتزئة وختلف وإستغالل وعما
ترسخ يف وجدان شعبها حبكم تلك املعاناة ،من معان إنسانية عميقة ومن تطلع للتحرر
الكلي للبشر .وحني حترص على حقها يف الوجود كأمة وعلى حتررها الكامل ووحدتها،
 .1000وهو صاحب العديد من املقاالت واملؤلفات إضافة إىل أعمال مرتمجة مع الدكتور سامي الدروبي
منها» :تفكري كارل ماركس :نقد الدين والفلسفة« » .2111املذهب املادي والثورة«  -جان بول
سارتر – » ،2160معذبوا األرض » 2161 Les Damnés de la Terreو »مدخل علم
السياسة« »تاريخ اإلشرتاكية األوربية« .هذا وقد كان األتاسي باإلضافة إىل أعماله السياسية والكتابية
طبيبا نفسانيا مشهورا ميارس مهنته يف دمشق ،وقد ترأس مستشفى ابن سينا لألمراض النفسية
أعواما.إنظر :الدكتور مجال األتاسي ،القضية الكردية هي أيضا قضية عربية،مقدمة كتاب :منذر املوصلي،
عرب وأكراد ..رؤية عربية ..للقضية الكردية ،دار العلم ،الطبعة الثانية ،دمشق ،2112 ،ص ص – 21
12؛ وكذلك يف كتاب :كتابات يف املسألة الكردية ،ادجزء الثاني ،...ص .106 – 101
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فهي بالضرورة الميكنها إال أن تنظر من منظورها اإلنساني ذاته لبقية الشعوب والقوميات
املظلومة واملقهورة ،فأمتنا العربية اليت عانت التجزئة واإلضطهاد واإلستعمار طويال الميكن
هلا وهي تنهض اليوم مناضلة لتحقيق أهدافها ،أن تقبل لنفسها إضطهاد قوميات أخرى
تعيش يف جنباتها أو على ختومها ،وهي إذ تنشد حريتها فإنها تريدها يف الوقت ذاته

لشعوب العامل مجيعها ( .)1إال أن إحنياز الدكتور مجال األتاسي للفلسفة العفلقية ،القائمة
على إنكار لوجود القومية الكردية على أرضه التارخيي وإصرارهم على إعطاء اهلوية العربية
لألرض الكردستانية ،غري قادر على إخفاء املواقف احلقيقية للبعث العفلقي وحتسني
صورتهم بعمليات جتميلية مصطنعة.
وهنا يتبادر حاال إىل الذهن موقف كارل ماركس يف إمتحانه لإلشرتكيني يف األمم
احلاكمة حول موقفهم من األمم احملكومة ،ففي رسالته املؤرخة يف  21متوز  2170إىل
فريدريك إجنلز ،حول الشاب الروسي (لوثاتني) الذي تعرف عليه أطراه فيها كثريا ،إال
أن ماركس أضاف قائال" :ولكن يف نقطة ضعفه هي :بولونيا أن لوثاتني يتحدث عن هذا
املوضوع كما يتحدث اإلنطليزي – أو على األصح كما يتحدث إنطليزي حر دستوري
(شارتيست) من املدرسة القدمية – عن أيرلندا" .ووفقا لذلك تؤخذ املواقف العربية من
قضايا حركات الشعوب يف العامل يف إطار املوقف من املسألة الكردية» ،أن شعبا يضطهد
شعبا آخر الميكن أن يكون حرا« حسب قول ماركس .وقد إعترب ماركس حترر إيرلندا
من السيطرة الربيطانية شرطا ضروريا لتحرير الطبقة العاملة اإلنطليزية نفسها وإلنتصار
اإلشرتاكية يف بريطانيا .وقد كتب ماركس بهذا الصدد "أن الطبقة العاملة اإلنطليزية لن
تستطيع صنع شئ إذا مل تتخلص من ايرالندا ،ذلك ألن الرجعية اإلنكليزية يف إنكلرتا

تستمد قوتها من إستعباد إيرلندا"(.)2
1

 -الدكتور مجال األتاسي ,القضية الكردية هي أيضا قضية عربية ،...املرجع السابق ،ص – 126

.127
 - 2ف .إ .لينني ،حق األمم يف تقرير مصريها ،ترمجة :دار بن الوليد ،الطبعة الثانية ،2111 ،ص ص 71
– .77
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ويف عام  2117رشـح جالدت بدرخان نفسـه للربملان السوري نائبا عن كورد
ادجزيرة ،لكن احلكومـة السورية ألغت ترشيحـه وفرضـت عليه اإلقامـة ادجربيـة يف
دمشـق .عام  2110عمل جالدت بدرخان مبزرعة آل اإليبش يف زراعـة القطن بقريـة
"اهليجانـة" الواقعـة يف جنـوب مدينة دمشـق ،ونشأ األقدار أن يـسـقط يف البئر فقضى
حنبه ،ودفن جبوار جده بدرخان األزيزي يف مقربة الشيخ خالد النقشبندي يف حي األكراد
(ركن الدين ) بدمشـق .كان جالدت بدرخان ملما بعدة لغات أجنبيـة وترك جمموعة من
املؤلفات منها :
 القضيـة الكـرديـة ( 2110 ، )Doza Kurdistanبالفرنسية بإسم د .بلـهج شريكوه  ،وترجم الكتاب حتت إسم " القضيـة الكردية  :ماض الكورد وحاضـرهم
وطبع يف القاهرة .
 قواعـد األلفباء الكورديـة ) ، ) Rupelen elfabeدمشق . 2111 ، صفحات من األلف باء . 2111 ، رسـالة إىل مصطفى كمال باشـا  ،دمشق  ( 2111 ،باللغـة الرتكيـة ) . حـول املسألة الكـورديـة . 2111 ، القواعد الكوردية – ( باللغة الفرنسية ) . 2111 ، قواعد الكورديـة باإلشرتاك مع روجيه ليسكو يف دمشق ،وبعد وفاته قام ليسكوبنشره بالفرنسية يف باريس.
 العوامل احلقيقية لسقوط أدرنة باإلشرتاك مع كامريان بدرخان . جونى وجيمينا  ،قصـة مرتمجـة عن اللغة اإلنطليزية إىل الكرديـة. 2111 ،-

صـلوات اإليزيديني .

 مقدمـة املولد النبوي .-

القاموس الكوردي ـ الفرنسي أكمله أخيه كامريان بعد وفاته.
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 قاموس كوردي – كوردي (خمطوط) أهـدته روشن بدرخان إىل األكادمييةالكوردية ببغداد عام . 2172
 مسـرحيـة هـفنـد (  ، )Hevindنشرها عام  2111على صفحات جملةهاوار.
-

إعرف نفسك باللغة الكـوردية .

-

جمموعـة شعريـة .

تويف األمري جالدت بدرخان يف يوم  21متوز من عام  2112عن عمر ناهز  11عاما
ودفن جبوار جـده بعد أن رثاه أهله وأصـدقائـه .وترجح بعض املصادر الكردية موته
الغامض إىل إرتياب املكتب الثاني خبططه إلقامة دولة كردية ،وقيامه يف عام  2117يف
مناسبة اإلنتخابات الربملانية السورية بالدعاية للدولة الكردية ،وحماولة اإلتفاق مع حسين

الزعيم على إقامة هذه الدولة( ،)1مع أن الزعيم رفض ذلك ،ومل يستجب دجالدت بدرخان

يف أن يكون معاونا سياسيا له ،ألنه اليرغب يف أن يكون هناك »زعيمان« يف سورية(.)2

وقيل عنه الكثري ،يقول حسن حاجو آغا رئيس عشرية هظريكان يف  11حزيران
 2111عنه يف تربة سثية ":لن أستطع إحصاء مزاياه فهي عديدة جـدا ،فقد كان جالدت
من كبار الوطنيني املتحمسني للنضال القومي ،فقد كان دوما يتحدث عن الوطن والشعب
والقومية" .وكتب يف رثائه املستشرق الفرنس ثيري روندو الذي كان يعرف جالدت
بدرخان عن كثب.كما ونعتـه الصحافة ومنها الصحافة السورية اليت وصفـته بزعيم أكراد
سوريا وبرجل الفكر مثل صحيفة "بردى" و" دمشق املساء" و " األيام " وغريها .
ورثاه قـدري جان يف قصيدتـه :
أميـر الكـرد
إبـن كـردســتان البار
 - 1صالح هروري ،املصدر السابق ،ص .271 – 272
- Tejel, op.cit., p.45.
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2

حفـيـد بـدرخان
جـالدت ياصاحب التضحيات . . .
إن كان جسـمك قـد أودع الثـرى
فإن روحـك سـرمـديـة
تعلـو إلـى باريـها وحتمـل يف ثناياها التضـحـيـة
يف سـبيل الوطـن ومـن أجل العهـد وامليثـاق
كانـت روحـك قربانا وفداءا

ولتـبق يف وجـدانـنا خالدا أبـدا (.)1
 كامريان بدرخان (:)9191 - 9111ولد األمري كامران بدرخان يف  12آب  2111يف الشام()2عمل يف القسم الكردي

إلذاعة الشرق يف بريوت( ،)3ويف عام  2117توجه كامريان بدرخان إىل ثاريس بدعوة من
روجيه ليسكواملختص بالدراسات الكردية وعدد من املستشرقني الفرنسيني الذين كانوا
يتعاطون العمل اإلستخباري يف الشرق األوسط للعمل كمدرس للغة الكردية يف "املعهد
الوطين للغات واحلضارات الشرقية ( ،)Inalcoوحني تفرغ ليسكو للعمل يف
اإلستخبارات الفرنسية أعطاه مقعده يف املدرسة ،فاسس كامريان عالي بدرخان مركزا
للدراسات الكردية ،وأصبح سفريا غري رمسي للشعب الكردي يف فرنسا ،وحصل على منح
دراسية لعدد من الكرد السوريني ،وأصدر جملة سياسية شهرية .وظل كامريان بدرخان
1

 -هـذه القـصـيـدة – مـرثيـة منقوشـة عـلى شـاهـدة قرب األمري جـالدت بدرخان  .نظـمـها

الشـاعـر قـدري جان .مأخـوذة مـن كتاب  :الكاتب الكـردي قـدري جان  ، 2171 – 2122قصص
ومقاالت ،شعر ،ترمجـة ومجـع وإعداد  :دالور زنكي  ،ترمجـة  :هـورامي يزدي – دالور زنكـي ،أربـيل
 ، 1002 ،ص .211
 - 2من مقدمة  ،Joyce Blauاملرجع السابق ،ص .1
 - 3راجع :صالح هروري ،املرجع السابق ،ص .271 – 271
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يدرس اللغة واألدب الكرديني يف املعهد يف ثاريس من عام  ،)1("2170 – 2117يف
املدرسة الدولية للغات الشرقية احلية L' Ecole Nationale des Largue

 ،)2( Orientalesويقوم بتأسيس مركز الدراسات الكردية centre d' Etudes
) )Kurdesوينشر جملة إعالمية بشأن كفاح الكرد .ويف العام  2111يذهب إىل
الواليات املتحدة األمريكية ويقدم إىل األمني العام ملنظمة األمم املتحدة مذكرة كانت
()3

ستبقى وثيقة ميتة

وحسب بعض املصادر كان إسم كامريان بدر خان ضمن قائمة من

يتقاضون رواتب من اإلستخبارات اإلسرائيلية .ففي متوز  2111ويف أعقاب احلرب
العربية – اإلسرائيلية األوىل ،أرسله اإلسرائيليون إىل ما وراء األردن وسورية ولبنان بقصد
معرفة كيفية إعاقة ادجهود احلربية للدول العربية .فرد بتقرير جوابي مقرتحا أن تساعد
إسرائيل تنظيم إنتفاضة من األقليات الساخطة ،وجتنيد الدروز والشركس والكرد يف هذه
املخططات .مل تسفر هذه املقرتحات عن شئ ،إذ كانت إسرائيل مشغولة جدا عن ختصيص
موارد خلطط بدرخان(.)4

 أكرم مجيل باشا(9194 -9119()5م):مهندس ،مناضل وكاتب وشاعر .هو إبن قاسم بك بن مجيل ثاشا من مواليد آمد
(دياربكر) ،تلقي فيها تعليمه ،حيث درسه مدرسون خصوصيون يف املنزل مدة ثالث
سنوات ويف سنة  2102أرسل إىل الرشدية العسكرية وبقي هنا سبعة أعوام ،حيث خترج
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .711
 - 2من مقدمة  ،Joyce Blauاملرجع السابق ،ص .1
 - 3املرجع نفسه ،ص .6
 - 4أرشيف احلكومة اإلسرائيلية ،وزارة اخلارجية ،امللف  ،2/1711يف :ديفيد مكدول ،املرجع السابق،
ص .611
 - 5موسوعة أعالم سورية211-217/2 :؛ حممد علي الصويركي ،اجمللد األول ،ص ص 111-117؛
أكرم مجيل ثاشا ،مذكراتي،ط  ،1دياربكر ،1007،ص ص .17-1
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منها سنة  2101حاصال على الشهادة بدرجة جيدة .ويف تلك السنة أرسل إىل إستانبول
ألجل إمتام الدراسة الثانوية ،حيث حصل على الشهادة من الثانوية السلطانية بإستانبول
عام  2121وباملدرسة التأهيلية النموذجية واملدرسة العسكرية العليا يف اآلستانة ،ويف سنيت
 2121-2121بلغ عدد أوالد مجيل ثاشا الذين أرسلوا إىل أوروبا مخسة اشخاص ومن
بينهم أكرم .درس اهلندسة سنة يف لوزان ثم حضر إىل مدينة كاند ببلجيكا ،لكنه مل يكمل
دراسته بسبب نشوب احلرب األوىل ،أستدعي إىل إستانبول ليلتحق بكتيبة املدفعية وحارب
يف جبهات القوقاز وموش وبدليس.عاد منها ويف وجدانه صور داكنة من معاناة شعبه
وتطلعاته إىل آمال أمته يف احلرية والتحرر ،فأقبل يساهم يف التنظيمات االجتماعية
والسياسية الكردية يف إستانبول ويف مناطق دياربكر ،فينشر قصيدته "أنني مسكني" ،اليت
كان هلا وقع يف نفوس الناس مما حنق عليه احلاكم العسكري مجال ثاشا فأودعه سجن
سري بكر آغا .ويف عام  2121برز عضوا عامال نشيطا يف مجعية (هيوا) ،ومتكنت
السلطات اإلحتادية الرتكية أن تطوقه وحتصره يف سجن مدينة "قسطمونة"  ،فإذا مأفرج عنه
وضع فيها حتت الرقابة والغقامة ادجربية .ويف عام  2121ترأس مجعية تعالي كرد اليت
إنتهجت الكرداييت عن طريق التعمق الثقايف واملعريف ،ثم صار عضوا يف "مجعية الرابطة
االجتماعية الكردية" .ويف عام  2112كلفته ادجمعية بنشر الثقافة والتوعية االجتماعية
والسياسية يف مجيع املناطق الكردية ،ومتكن من خالهلا أن حيول ادجمعية هذه إىل (حزب
الشعب) فكان عرضة دائمة إىل املالحقة واحملاصرة .حتول منه إىل تأسيس (آزادي) يف عام
 ،2111واليت كان هلا دورها التنظيمي الفعال يف ثورة الشيخ سعيد ثريان ،2111
وغريها من اإلنتفاضات والثورات اليت أعقبتها ،حيث صدرت عليه أحكام األعدام فأضطر
للجؤ إىل سورية يف نهاية آذار  .2111ومع نهاية حزيران غادر مع أسرته حلب متوجها
إىل احلسكة ليستقر يف قرية تعلكي التابعة لناحية الدرباسية .إشرتى األراضي احمليطة بهذه
ال قرية باملرياث املرتوك له من قبل والده ،عمل كمزارع إىل جانب تعليمه اللغة الكردية
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لألطفال القرويني خالل ثالثة عشرة عاما( ،)1وبعد سلب احلكومة السورية أراضيه وأقربائه
وتوزيعها على املستقدمني العرب املغمورين ،يقضي حياته يف الشام حلني وفاته بعد ما قضى

حياته (منفيا ومنكوبا) على حد قوله( .)2وتذكر ثروين أكرم مجيل ثاشا املولودة يف دمشق
يف 11آذار  ،2111أحد العضوات املؤسسات للمعهد الكردي يف بروكسل ،بأن احلكومة
السورية سلبت هذه القرية منا ،وسلمتها للعرب ،إثر تطبيق سياسة التعريب يف املناطق
الكردية ،دون أن يدفعوا لنا أي تعويض ،ومت تعريب إسم القرية ومسيت بـ (دهيلة-

.)3( )Dihela

ويف سورية ساهم أكرم مجيل ثاشا يف تأسيس مجعية (خويبون) ،ويف عام  2117أصبح
عضوا المعا يف دجنتها املركزية ،وبعد إعالن احلرب العاملية الثانية اصبح املمثل السياسي
خلويبون حتى عام  2116رفع خالهلا مطاليب الشعب الكردي وخارطة كردستان إىل
السفارات وادجهات الدبلوماسية الدولية.
متيز أكرم مجيل ثاشا بسعة إطالعه وثقافته الفكرية ،وخربته يف احلياة ،فأتقن الكردية
والعربية والرتكية والفارسية والفرنسية وأمل باإلنكليزية .أمضى بقية حياته يف دمشق بعدما
ساهم يف كثري من احلركات واإلجتاهات والتنظيمات السياسية من أجل " الكرداييت".
يف عام  ،2161خالل احلرب الدائرة بني الثورة الكردية بقيادة اخلالد مصطفى بارزاني
واحلكومة العراقية ،يسافر أكرم مجيل ثاشا إىل جنوب كردستان ،وأثناء وجوده هناك يعمل
مرتمجا للصحفي األمريكي املعروف (دانا آدمز مشيدت) .وضع مشيدت بعد زيارته هذه
كتابه املعروف (رحلة بني الرجال الشجعان) ،ويذكر املؤلف يف كتابه إسم (أبو جومرد)،
هذا الشخص هو أكرم مجيل ثاشا نفسه .مت ترمجة قسم من الكتاب إىل اللغة الرتكية فيما
 - 1أكرم مجيل ثاشا ،خمتصر حياتي ،ص ص .11 – 17 ،11
 - 2املصدر نفسه ،ص .11
 - 3حول املقابلة إنظر :مامليسانيذ ،عائلة مجيل ثاشا الدياربكري والنضال القومي الكردي ،الرتمجة من
الرتكية :فيض اهلل برايم خان ودلشا يوسف ،املراجعة اللغوية والتقديم :فدان آدم ،الطبعة الثانية ،دياربكر،
 ،1007ص .111
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بعد( .)1تويف يف الشام بتاريخ  12كانون األول  ،2171ودفن يف مقربة حي األكراد يف
سفح قاسيون.

 قدري مجيل ثاشا (زنار سلوبي) (:)9190/99/19 – 9119قدري مجيل ثاشا املعروف بـ (زنار سلوبي) هو إبن فؤاد بك بن أمحد مجيل ثاشا ولد يف
دياربكر عام  .2112يعترب واحدا من العناصر النشطة يف احلركة القومية الكردية يف
النصف األول من القرن العشرين .أنهى املدرسة العسكرية الرشدية يف دياربكر ،بعد إنهائه
الثانوية يف عام  ،2122إنتقل للدراسة يف املعهد العالي للزراعة بإستانبول ،حيث اسس هنا
مع أخويه وعمه عمر مجيل ثاشا مجعية هيظي وهي أول مجعية علنية للطلبة الكرد .بعد فرتة
إنتقل إىل مدينة لوزان السويسرية بهدف الدراسة ،حيث أسس هناك فرعا هلا ،برفقة أكرم
مجيل ثاشا ومشس الدين وبعض الرفاق اآلخرين ،وكان ذلك يف عام .2121
يف عام  2111إلتجأ إىل غرب كردستان وإنضم إىل مجعية خويبون وأصبح رئيسا ملركز
التنظيم ،وأصبح ممثال سياسيا هلا يف الفرتة مابني  .2111 – 2111دخل يف صراع مع
البدرخانيني ومن ثم مع حاجو آغا وأوصمان صربي ،مما أدى إىل إضعاف خويبون.
يف عام  2117دعت السلطات الفرنسية يف سوريا الكرد إىل مقاومة احلكومة السورية،
جاء رد بعض القادة الكرد ومنهم قدري مجيل ثاشا على الشكل التالي":حنن أفراد شعب
مظلوم ،لقد أتينا إىل هذا البلد كالجئني سياسيني ،من املخجل بالنسبة لشعب مثلنا ،يبحث

عن العدالة أن يقدم املساعدة للظاملني"( ،)2وبسبب عدم إطاعتهم لرغبات الفرنسيني مت نفيه

 - 1دانا آدمز مشيدت ،احلديث مع بارزاني ،منشورات  ،Yontemإستانبول.1007 ،
 - 2مامليسانيذ ،عائلة مجيل ثاشا ،...ص ص .101 – 101
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وأفراد عائلته إىل تدمر( .)1واملدهش يف هذا الرد هو كيف يكون املرء الجئا وهو على
أرضه التارخيية ،ولو أن هذا الرد كان مطابقا لربنامج خويبون الذي وضع أمامه فقط مهمة
حترير مشال كردستان من النري الرتكي.
وتطرق إىل هذا املوضوع (حسن هشيار سردي) ،قائال":طالبت الدولة الفرنسية
بإنتفاضة الكرد والسريان ضد العرب .يف عام  2117قمنا حنن الالجئني ،أي أعضاء
خويبون بعقد إجتماع .إنقسمنا إىل جمموعتني خالل اإلجتماع :قدري بك ،أكرم بك ،محزة
أفندي ،عبد الرمحن آغا ،أنا ورشيد من (ديركا ضيايي مازي) ،قلنا أن العرب على حق،
ولن نساند الفرنسيني الظاملني ،آما حاجو آغا واآلغوات اآلخرين ،وجطرخوين ،إتفقوا مع
املسيحيني ملساندة الفرنسيني ،تعرضت مدينة عامودا الكردية للحرق بالكامل .مت القبض

على أكرم وقدري مجيل ثاشا ونفيهم إىل تدمر .أما حنن الباقني فأخفينا أنفسنا" (.)2

وقد مت جتريد كل من حممد فريد ،أكرم ،بدري وقدري مجيل ثاشا من حق املواطنة بقرار
من جملس الوزراء يف ادجمهورية الرتكية .جاء يف البالغ الذي يعلن جتريد هؤالء من حق
املواطنة مايلي:
نص القرار
مديرية القرارات لرئاسة النواب يف الدولة الرتكية
الرقم91199 :
بسبب فرار كل من حممد فريد إبن مصطفى بك ،أكرم قاسم بك ،بدري فؤاد بك،
وقدري أبناء مجيل ثاشا الكردي الدياربكري وإلتجائهم لدائرة اإلستخبارات الفرنسية يف
سورية ،وأدائهم الواجب العسكري يف بلد غريب ،وبناء على املادة ( )1من القانون
( ،)2121يتم جتريدهم من املواطنة الرتكية مبوجب ترخيص وكالة الداخلية املرقم بـ
 -1زنار سلوبي ،قضية كردستان ،...ص ص .261 ،266 – 261
 - 2مامليسانيذ ،عائلة مجيل ثاشا ،...ص .101 – 101
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( )112101121بتاريخ ( . )2111/20/7متت املوافقة عليه باإلمجاع من قبل هيئة
الوكالء بتاريخ (.)2111/22/21
9100/99/91
رئيس ادجمهورية
الغازي مصطفى كمال
كان وجدي مجيل ثاشا ( ،)2116 /1/1 – 2111وهو ابن حممد فريد مجيل ثاشا
وحفيد مصطفى نزهت مجيل ثاشا ،ضابطا يف ادجيش الكردي جبمهورية كردستان –
مهاباد ،أصيب يف أحد املعارك مع ادجيش اإليراني ،ثم أعتقل من قبل القوات العراقية،
ختلص وجدي من حكم اإلعدام بتدخل أفراد عائلة مجيل باشا ،وعاد لسورية ،2111
حيث تعرض وجدي عثمان وأخاه مصطفى نزهت ووالده لضغوطات شديدة من قبل
احلكومة السورية .قضوا فرتة طويلة يف حجرات ضيقة داخل سجن (الشيخ حسن) سنة
 ،2117وقضوا فرتة أخرى يف سجن احلسكة يف أواسط الستينات .وعندما كان يسكن
دمشق ،كان ميلك دارا يف جسر األبيض ،وميلك قرى يف ناحية الدرباسية ،بدأت احلكومة
السورية مبصادرة القرى العائدة ملمتلكات عائلة مجيل ثاشا سنة  .)1(2162تويف بتاريخ
 17تشرين الثاني  ،2171حيث توارى الثرى يف مقربة حي األكراد بدمشق.

 - 1مامليسانيذ ،املرجع السابق ،ص.111
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 -حاجو آغا هظريكي

( )1

(:)9140 – 9111

ولد حاجو (الثالث) يف قرية مزيزخ اليت كانت مقرا لألسرة وذلك يف أواخر ،2176
وختليدا لذكرى أبيه مسي بإمسه ،وبهذا كان ثالث ذكر يف العائلة حيمل إسم حاجو ،وألجل
متييزه عرف حباجو الثالث .وكما هو معروف فأن لألبناء الذكور قيمة كبرية يف العائلة
الكردية األبوية ،أما بالنسبة آلل أوصمان فإن هذا الطفل ادجديد كان ذو قيمة أكرب ،ألنه
الوريث الوحيد ألبيه .يأتي يف مقدمة الصفوف األوىل ملؤسسي خويبون ومن ذوي الشان،
رئيس عشرية هظريكان ،وأن هذا اآلغا الذي هو على رأس أكرب عشرية ،كثريا مايذكر يف
املصادر بإسم حاجو الثالث .وكان عدد املوالني له وأتباعه يف تزايد مستمر ،وتعرف األسرة
وليومنا هذا بـ "ماال حاجو" أي بيت حاجو ،لقد كان شخصية كارزمية .وهذه العشرية
املؤلفة من مخسمائة أسرة ،إمنا تشكل بنية إجتماعية متنوعة العناصر من الوجهة الدينية،
ففيها املسلم واإليزدي واملسيحي وغريهم ،تسربوا إليها من امللل والنحل املختلفة األخرى.
ويقول جطرخوين الشاعر الكردي املعروف أن حاجو الذي عال شأنه إىل قوة ووضع
حيسب هلما حساب" ،كان سائر أرمن ادجزيرة إمنا يتحركون كتفا إىل حاجو آغا ،وكانت
فرنسا متده بالعون وخيصه كرد سورية باحملبة أكثر من غريه .وكانت عشريته يف كردستان
العليا أكرب العشائر الكردية ،يستطيع حاجو آغا أن يعد بضعة إلوف من البنادق واملسلحني
متى شاء".

1

 -مجيل حاجو هظريكي ،مذكرات مجيل حاجو هظريكي  ،تقديم ومراجعة:أ.د عبد الفتاح البوتاني

وآخرون ،مركز األحباث العلمية والدراسات الكوردية ،دهوك ،1021 ،ص ص 12 – 12؛ روهات
آالكوم ،خويبون وثورة آطرى،مراجعة :شكور مصطفى ،املرجع السابق ،ص ص  ،11 – 11نذير جبو،
سالطني هظريكان "صفحة من تاريخ الكورد" ،ادجزء األول ،ترمجه من الرتكية األستاذ الدكتور خليل علي
مراد ،مراجعة وتقديم األستاذ الدكتور عبدالفتاح البوتاني ،دهوك ،ص ص  .260 – 226نورالدين
زازا ،حياتي ككردي ،ترمجة :خسرو بوتاني ،أربيل ،1001،ص .12
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إن تفاقم املصادمات العشائرية الداخلية يف صفوف عشرية هظريكان ،أثرإىل حد كبري
على أن تأخذ العشرية دورها بشكل أكرب يف احلركة القومية .وألهمية شخصيته على
الصعيدين العشائري والقومي ،منح حاجو آغا النازح يف شباط  2116إىل كردستان
سورية بعد فشل ثورة الشيخ سعيد ،أراضي كبرية هنا ،فبعد أن أقام عالقات مع
الفرنسيني ،يتحول إىل قوة حيسب هلا حسابها يف سورية .كانت التقارير اإلستخبارية
الفرنسي ة تعترب حاجو يف البداية ممثل مجعية خويبون يف ادجزيرة ،ثم أخذت تعتربه أداة حملية
لسياسة البدرخانيني يف ادجزيرة ،وكان يف الوقت نفسه عرب ضلوعه مبشروع آل بدرخان يف
إحياء إمارة ادجزيرة ،متحالفا مع كل من املطران حبى ،ومتمتعا بدعم ضمين من اآلباء

الدومينيكان(.)1

وبعد أن تويف حاجو آغا يف عام  2110عن عمر يناهز الثالثة والستني ،يتزعم جنله
حسن حاجو العشرية ،ويغدو شأنه شأن أبيه ،شخصية حمببة لدى الناس ،وإثر وفاته عام
 ،2160يتصدر زعامة العشرية إبنه مجيل حاجو .وأمساء أبناء حاجو الذكور كاآلتي :حسن
وضاضان ومجيل وحممد وشريف ويوسف وإبراهيم وأكرم وحاجو ونايف .ويف مذكراته
يرسم د .نورالدين زازا حلاجو آغا صورة قلمية زاهية يقول بشأنه مايلي":كان فاتح اللو ن،
ذا عينني وسيعتني زرقاوين ،وحركات موزونة ومؤثرة .كان رئيس عشرية هظريكان يف
منطقة مديات ،شرقي ماردين ،عاش األلوف من املغامرات" .إن ماذكره د.نورالدين زازا
عن قصة حياة حاجو آغا ختتلف عما ذكره جطرخوين ،ففي كتابه "حياتي الكردية" كتب
نورالدين زازا ":كان حاجو آغا مازال يف رحم أمه عيشان (زينب) خامن Ayşan
 ،(Zayneb) Hanimعندما قتل والده من قبل إبن خال له يدعى سرحان .كان والد
القاتل ضلبى يومئذ هو الذي يرتأس العشرية .وبعد مرور مخسة عشر عاما على هذه
ادجرمية ،يقتل حاجو آغا البالغ سن الرشد سرحان ثأرا ألبيه ويعتصم بادجبال .ويتعرض
حاجو آغا إىل تعقيب رجال ضلبى ليل نهار ،غري أن حاجو آغا يستطيع أن يفلح طيلة
مخس سنني يف اخلالص من شر مئات الكمائن اليت نصبها له املعقبون .يف شتاء قارس الربد
- Velud, Tome 3, p.575.
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خارج املستطاع وبعد نفاذ صربه على اإلستمرار يف حياة الكهوف واملغاور يستجمع أخريا
كل قواه ،فيهبط من ادجبل يف إحدى الليالي إىل قريته ويدخل بهو مضيف الدار اليت
يقصدها ،ويرمتي على يدي خالة ضلبى مادا رقبتة بني يدية تتجه يد ضلبى حنو خنجرة،
إال أنه يف اللحظة األخرية يسحب يده من خنجره رأفة بشباب إبن إخته واإلعجاب
بشهامته ،مهيبا به أن ينهض وجيلس إىل جانبه قائال له" :إنك إمنا ولدت لتعيش ،ال لتموت.
وأني أعفو عنك ،رغم أنك قتلت إبين ،أقدم إليك يد إبنيت ،وأريد منك أن تتزعم العشرية
من بعدي .فأذهب إىل أمك اليت طاملا بكتك وذرفت عليك الدموع منذ سنني .وما عليك
إال أن حتضر مراسيم النيشان (عقد القران).
أما حسب الرواية الثانية واألقرب إىل احلقيقة ،فبعد مقتل أبيه خبمسة عشر عاما ،أي
عندما كان يف اخلامسة عشر من عمره ،عشق ثريوزة إبنة سرحان آغا ،أحد أقربائه
املقربني .وكانت بني عائلتيهما خصومة تقليدية ،فقد كان سرحان آغا من وجهاء
دكشوري ورفض بشدة تزويج إبنته من زعيم هظريكان .ورغم اإلصرار على طلب يدها مل
يقتنع سرحان آغا .وعندما مل تبق وسيلة حلاجو خطف الفتاة وصعد بها إىل ادجبل .ومن
املعروف أ ن خطف الفتاة لدى الكرد يؤدي إىل معارك دموية ،إذ أن ذلك يكدر خواطر
أهل الفتاة ويلطخ شرفهم .وإذا مل يتدخل يف املوضوع أحد الوجهاء ،ومل يتم التوصل إىل
تفاهم بأي شكل من األشكال ،فأن سفك الدماء يصبح أمرا حتميا .وفيما عدا ذلك كانت
عشرية هظريكان قد صارت يف هذه اآلونة حتت سيطرة ضلبى ومجو .وهلذا السبب فر حاجو
إىل ادجبل وإختبأ هناك .إال أن قساوة فصل الشتاء كانت تعين إستحالة العيش يف ادجبل.
وعندما مل يبق مكان يلجأ إليه ،وألجل ضمان الصلح مع أهل الفتاة ،وبإعتباره رجال،
ذهب إىل بيت مجو ،قاتل والده ،وقد فتح له مجو بابه وأستضافه لديه .وقد بقي يف ضيافته
مدة طويلة ،وخصص له غرفة خاصة ،وجعل حتت إمرته خدما خصوصيني وأحاطه بعناية
كبرية.
وبعد ذلك مت إقناع سرحان والد الفتاة ،ومت تزويج الشابني .ويقال :أن مجو وضلبى،
أخذوا معهم عددا من وجهاء املنطقة ،وجاؤوا إىل بيت سرحان .ومل يكن سرحان قد رأى
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حاجو منذ طفولته ،وعندما رآه قال":واهلل إبنيت مل تكن خمطئة ،أن حاجو شاب مجيل جدا،
والفتاة اليت التغرم بهذا ادجمال البد أن تكون عمياء" وصفح عنه.
وبقي الزوجان الشابان فرتة طويلة ضيوفا يف بيت مجو .وحسب رواية جطرخوين ،فإن
حممد شقيق مجو مل يكن راضيا عن إستضافة حاجو وزوجته ،ومل يكن يعاملهم معاملة جيدة.
ويف يوم من األيام ألقى كالما سئ املضمون على مسامع زوجة حاجو .وبسبب هذا أقدم
مجو على قتل اخيه طعنا باخلنجر .وقد أقلق هذا احلادث حاجو وقال مع نفسه " :أن العدو
القديم لن يصبح صديقا ،وأن الذي يقتل أخيه يقتلين أيضا" ،فغادر بيت مجو إىل مكان
آخر.
اخذ جنم حاجو يلمع يف مساء هظريكان بعد هذه احلادثة .وسيعيش مغامرات جديدة
وعلى هذا فقد أصبح حاجو آغا ذلك الرئيس الذي بلغ من الباس وقوة الشكيمة وحمبة
الناس له ،حبيث أثار يف قلوب مسؤولي احلكومة العثمانية من احلقد ماجعلهم يصممون
على إلقاء القبض عليه مرتني ،األوىل كانت عام  ،2121وإبعاده من املنطقة .أما حاجو
آغا الذي مل يكن يعرف شيئا من القراءة والكتابة ،فينتهز الفرصة خالل سنتني يف حبسه
بسجن أضنة ،ليتعلم اللغة الرتكية ،فيتقنها كما ينبغي .ويف رأس السنة الثالثة من حبسه جيد
طريقا للفرار من السجن ،فيهرب سالكا ادجبال واملسالك الوعرة ليل نهار ،فيفلح يف
الوصول إىل قريته.
وبعد فراره خيتفي حاجو آغا لفرتة ما يف بيت أحد الوطنيني الكرد وهو احلاج بدر آغا
( ، )2111 – 2171املنتخب نائبا يف الدورة األوىل والثانية عن مالطية ويف الدورة الثالثة
عن مدينة قارص.
يف سوريا وبعد مرور شهرين على وجود حاجو آغا ،طالبه الفرنسيون بتسليم نفسه،
حينها أرسل حاجو آغا إىل بكر صدقي أحد كبار ضباط ادجيش العراقي وكردي األصل،
يطلب منه إقناع اإلنطليز لقبوله وأفراد عشريته كالجئني سياسيني ،لكن رد اإلنطليزكان
ينطوي على شروط عصيبة وهي تسليم مجيع أسلحتهم ،وأن تكون إقامتهم يف جنوب
بغداد بقصد إبعادهم من كردستان العراق اليت كان حاجو آغا يسعى الوصول إليها،
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وهكذا وجد حاجو آغا نفسه أمام خيار وحيد المفر منه وهو تسليم نفسه للفرنسيني،
وقرر الذهاب إىل املستشار الفرنسي  Lieutenant trehالذي كان قد حترك من
احلسكة إىل القامشلي على راس قوة عسكرية بعد أن مسع نبأ جميئ حاجولألراضي الكردية
الواقعة حتت السيطرة الفرنسية .توجه حاجو إىل القامشلي ،حيث معسكر الفرنسيني وسلم
نفسه لليوتنانت الذي أصيب بالدهشة بسبب قيام حاجو آغا بهذا العمل بشكل مفاجئ
ودون سابق إنذار ،رغم أنه كان مطلوبا من قبل الفرنسيني .وأثناء املقابلة شرح حاجو
الظروف اليت أضطرته للهجوم على الفرنسيني يف بياندور ،وقد إقتنع الضابط حبديثه ،واعدا
اإلتصال بالسلطات العليا مع إبداء رأيه هلا بضرورة العفو عنه .وبناء على طلب الضابط
قدم حاجو آغا له ثالث مطالب وهي:
 -2العفو عن مجيع الذين إشرتكوا معه يف معركة بياندور.
 -1إعفاء العشرية من الضرائب ملدة مخس سنوات.
 -1منح العشرية رقعة من األرض لإلقامة عليها وإستثمارها.
وبالفعل مل ميض وقت طويل حتى صدرأمر العفو مع قبول املطالب املذكورة .وبعد
اإلستقرار قرر حاجو آغا باإلتفاق مع بعض رؤوساء العشائر الكردية ومع بعض األرمن
الفارين من تركيا والقاطنني يف القامشلي بزعامة ديكران آظو  Dîkran Avoللقيام
حبملة على األتراك .مت وضع اخلطة العسكرية ودخلت قواته ادجبال احملاذية للحدود
السورية – الرتكية يف منطقة نصيبني واليت تسكنها عشرية  Heverkanوكان ذلك يف
حزيران  ، 2116لكن السلطات الرتكية متكنت من حتريض القسم الباقي من العشرية هناك
ضد قوة حاجو آغا بالتهديد تارة وبالرتغيب تارة أخرى ،وكانت النتيجة أن إشتبكت
العشرية مع بعضها ملدة يومني دون أن تواجه جندي تركي واحد .وملا رأى حاجو آغا
وبقية الزعماء املشاركون يف احلملة أن املذابح ستقع بني الكرد أنفسهم ،قرروا العودة من
حيث أتو جتنبا لسفك الدماء الكردية وبهذا فشلت احملاولة .عند العودة إىل سوريا ،قام
الفرنسيون بإبعاد حاجو آغا وثالثة من أوالده وهم كل من :حسن وضضان ومجيل إىل
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دمشق تنفيذا لتحذيرهم املسبق ،بعدم القيام بأية حركة ضد األتراك ،حفاظا على عالقات
حسن ادجوار معهم.
بعد عام من املنفى يف دمشق ،إنتقل حاجو إىل احلسكة ،حيث فرضت اإلقامة ادجربية
عليه من قبل الفرنسيني ،إرضاء لألتراك الذين عارضوا إقامة حاجو آغا يف املناطق احلدودية
ألسباب تتعلق بأمنهم وخوفا من أن خيلق هلم مشكالت جديدة.
إستقر حاجو آغا يف احلسكة دون ان يهدأ له بال وظل يدافع عن مصاحل الكرد أفرادا
ومجاعات ،حتى أصبح املتحدث بإمسهم وغدت داره مرجعا هلم ومكانا جملالسهم حيكم فيما
بينهم وحيل خالفاتهم مع الدوائر احلكومية ،مبا له من نفوذ ،حيث كان ميضي معظم وقته يف
سبيل خدمة أبناء قومه واإلهتمام بشؤونهم ،وبذلك غدا موضع الثقة من مجيع أبناء الشعب
الكردي يف ادجزيرة ،السيما وأن احللول واألحكام اليت كان يقدمها للمشكالت اليت
تعرض عليه ،متيزت بالنزاهة والعدل واحلرص على مصاحل ادجميع دون متييز ،وقد مكنه
كل ذلك من أن يتمتع بشعبية واسعة يف اجملتمع الكردي ،وجعل الكرد على قناعة بأنه
حامي مصاحلهم واملدافع عنهم ضد كل أذى يلحق بهم .بعد هذه احلملة إستقر حاجو آغا
يف  Tirbe spîليلعب حاجو آغا قبل وفاته بثالث سنني ،دورا كبريا يف أحداث عامودا
اليت تعرضت للقصف الفرنسي عام  2117وحدوث نزاعات عرقية يف املنطقة .وقام
الفرنسيون بإبعاد إبنه حسن إىل تدمر خالل احلوادث كرهينة ،وتهديدا حلاجو آغا يف حال
حتركه خالفا لرغباتهم.
وكان حاجو آغا يعيش حياة متواضعة ،ففي مذكراته يؤكد إبنه مجيل حول ذلك
قائال":كانت احلياة اإلجتماعية للعشرية بسيطة إىل درجة كبرية ،وكانت هذه البساطة
تشمل مجيع األفراد كبريهم إىل صغريهم ،كان هم حاجو األول يرتكز على الزعامة
واإلحرتام من قبل اآلخرين ،ومل يكن يعر األمور املادية أهمية تذكر .وحياته اخلاصة
ماكانت ختتلف عن حياة أي شخص من العشرية ،بل كان ادجميع يعيشون حياة متشابهة يف
بساطتها ودون تكلف أو تصنع ،إذ أن أساليب احلياة العصرية مل تكن موجودة آنذاك."...
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وبعد إستقرار حاجو آغا يف قرية  Dugirيتحول داره إىل ملتقى لرؤوساء العشائر
والساسة الفارين من الظلم الرتكي ،وخري دليل على حمبة وتقدير الناس حلاجو آغا ،هو أنه
يف يوم وفاته عام  ،2110ساد يف كل بيت كردي يف ادجزيرة حزن وحداد ،وشعر الناس
أنهم قد فقدوا زعيما كبريا كان سندا قويا هلم .مل يكن حاجو آغا زعيما عشائريا فقط بل
توفر يف شخصيته مسة القائد القومي ،فقد ساهم بنشاط يف احلركة السياسية الكردية يف
كردستان سوريا ،سواء أكان يف خويبون أو إسهاماته يف حركة النهضة الثقافية الكردية
ودعوته إىل منح الكرد حكم ذاتيا يف ادجزيرة يف ظل اإلنتداب الفرنسي.
بعد وفات حاجو آغا ورثه إبنه حسن يف زعامة العشرية  ،وبات واحدا من أبرز قادة
خويبون ادجدد ،ونشط يف ادجمعية اخلريية الكردية ،وأفتتح يف أواخر الثالثينات يف احلسكة
مدرسة كردية تعلم اللغة الكردية باحلروف الالتينية( . )1وأصبح حسن حاجو من املقربني

جدا للرئيس شكري القوتلي ،مستمدا قوته من تأييد الزعامات الكردية له .وتعزيزا ملكانته
أختار نبيه العظمة مؤسس احلزب الوطين منزله إلستقباله بالنشيد الوطين السوري يف أواخر

عام  .)2(2117ويف العام نفسه فاز حسن حاجو وحليفه إلياس جنار يف إنتخابات جملس
النواب ،مقابل سقوط احلليفني املناوئني سعيد إسحق( )3وسعيد دقوري .وكان حسن حاجو

 - 1جطرخوين ،املصدر السابق ،ص .111
 - 2افرام جنمة ،شعب ادجزيرة ،دجنة الطبع والنشر ملؤلفات أفرام جنمة ،بريوت ،1001 ،ص .111
 -3ولد حوالي عام  2100يف منطقة ماردين (قلعة ماره) ،وهو من طائفة السريان األرثوذكس .درس يف
الدير التوراة واإلجنيل ثم قرأ القرآن ،تعلم األديان وأصبح لديه افق واسع وقبل التنوع الديين والقومي.
كان يتقن الكردية والعربية والرتكية والسريانية .يف عام  2111أنتخب رئيسا للمجلس البلدي يف مدينة
عامودا ،ويف عام  2111رشح نفسه للمجلس النيابي ففاز بالنيابة عن مناطق احلسكة والقامشلي
والدجلة ،كما أنتخب عضوا ملكتب اجمللس النيابي (أمينا للسر) ،كما جنح يف إنتخابات عام  2116عن
ادجزيرة .وبتاريخ  2112/20/2أنتخب نائبا لرئيس جملس النواب وأصبح رئيسا لسوريا ليوم واحد
وذلك عندما قدم رئيس ادجمهورية هاشم األتاسي إستقالته إىل سعيد أسحق النائب األول لرئيس اجمللس
النيابي بتاريخ  1كانون األول من عام  2112وتعطيل الدستور وحل اجمللس النيابي ،وتعيني الزعيم فوزي
سلو رئيسا للحكومة .هاجر إىل أمريكا وأقام يف اشنطن حلني وفاته يوم  ،2111/22/1مقابلة مع جنله
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الزعيم الكردي الوحيد الذي مثل كورد ادجزيرة يف تأسيس احلزب الوطين برئاسة نبيه
العظمة ،وشكل بالتالي قطب احلزب الوطين يف ادجزيرة الذي كان يعترب بشكل ما »حزب
الرئيس األول« شكري القوتلي ،يف حني أن منافسه احمللي الذكي والقوي واملثقف عبد
الباقي نظام الدين ،إختار يف عام  2111عضوية احلزب املنافس وهو حزب الشعب"(.)1
 ممدوح سليم بك (:)9191 – 9110من مدينة وان ،له حتصيل علمي يف جمال الفلسفة والسياسة ،وعمل مدرسا للفلسفة يف
أنطاكيا ،حسب بعض املصادر يعد رائد فكرة تأسيس تنظيم خويبون .شارك يف إصدار
جمليت  Rojî Kurdيف عام  2121و  Jînيف عام  2121ويف تأسيس وإدارة مجعييت
"تشكيالت اجتماعية" و "كرد ملي فرقه سي" ،وصار عضوا يف اللجنة املركزية خلويبون،
وكان يف الوقت نفسه مؤسس فرع ذلك التنظيم يف إنطاكية ورئيسه ،وقد إعتدى األتراك

سعيد إسحق ،هولري يف  .1021/1/21وبسام إسحق من مواليد عامودا  ،2111درس اإلبتدائية يف
عامودا ودمشق ،واإلعدادية يف احلسكة ،والثانوية يف احلسكة ودمشق .إلتحق بكلية اهلندسة املدنية يف
ادجامعة الكاثوليكية يف واشنطن عام  ،2171ونال درجة بكالوريوس يف اهلندسة عام  ،2111يف عام
 2111عاد إىل سوريا ،ترشح جمللس الشعب لدورتي  1001و ،1007ثم قرر إكمال دراساته العليا يف
جمال إدارة النزاعات السياسية والعرقية وحصل على درجة املاجسرت يف هذا اإلختصاص من جامعة رويال
رودس الكندية عام  .1006إنضم يف  1001إىل املنظمة السورية حلقوق اإلنسان وأصبح يف عام 1001
املدير التنفيذي هلا ،ومت منعه من السفر يف أوائل  .1007وبعد قيام الثورة السورية أصبح عضوا يف األمانة
العامة باجمللس الوطين السوري .يف عام  1021اسس اجمللس السرياني الوطين السوري .يعيش خارج
سورية كمعارض للنظام؛ كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،دراسة يف نشوئها وتطورها االجتماعي
والعمراني ،دار الزمان ،دمشق ،1020 ،ص .1021 – 122
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .766
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عليه بالضرب هنا بسبب نشاطاته الناهضة لرتكيا ،ويصف ناجي كوتالي ،ممدوح سليم

بك بإنه متنوركردي عصري وبعيد عن حب الظهور(.)1
 -حممد شكري سكبان (:)9110 – 9119

من مواليد أرغنى  ،Erganîأدار املؤمتر التأسيسي األول خلويبون ،ساهم يف تأسيس
"كرد تعاون وترقي مجعييت" و مجعية "كرد طلبة هيظي مجعييت" يف عام  2121ومجعية تعالي
كردستان يف عام  .2121ودافع حبرارة أمام عصبة األمم عن احلقوق القومية الكردية،
كما توىل رئاسة فرع خويبون يف بغداد.

 أمينى ثرخياني:زعيم عشرية رامان  Remanوهي إحدى العشائر الكبرية يف منطقة باطمان ،ونظرا ألن
والدته ثرخيان خامن كانت من منط النساء القويات الالتي نصادفهن بكثرة يف اجملتمع
الكردي ،فقد عرف بإسم أمينى ثرخيان .ويف الصراع على السلطة داخل العشرية ،قام
أمني بقتل أخيه عبداهلل يف كمني نصب له عند قرية بارسلى  Barislêاليت كانت تتبع
قوبينى (بشرييه) ،وأصبح عميال لألتراك ضد أبناء شعبه .عندما إندلعت إنتفاضة عام
" 2111وقف أمني ثرخيان إىل جانب قوات الدولة"( ،)2وبإنتهاء دوره لدى األتراك،

صار هدفا لإلجراءات اليت أختذتها الدولة بعد قمع اإلنتفاضة ،فر إىل سوريا ،وشارك هنا
يف احلركة القومية الكردية ،وكان من مؤسسي خويبون ،ثم عاد إىل تركيا بعد قرار العفو
 - 1نذير جبو ،املرجع السابق ،ص .100
 - 2املرجع نفسه ،ص .101
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الذي اصدرته احلكومة الرتكية يف عام  ،2111وقام بتسليم نفسه للمسؤولني األتراك،
ونفذ الطلبات اليت طلبتها منه الدولة ،ووثق بتقديم خدمات جيدة هلا وكان حيس براحة
كبرية ،بأنه مل يعد هدفا للدولة ،ولكن مل ميض وقت طويل حتى أدرك الوهم الذي كان هو
فيه ،ولكن بعد فوات األوان ،ويروي جطرخوين إسلوب مقتله بأنه"جاء ضاويش
 Çavûşمع عدد من ادجندرمة إىل بيت أمني وأبلغوه قائلني":قائدنا يريدك" وأخذوه
وحيدا بال سالح من البيت .وأثناء عبور وادي يف الطريق نصب له فخ وجئ به إىل خرابة
مهجورة من خرائب أرزن وقتلوه هناك .ثم وضعوا سالحا يف يده وقالوا" :أن شكري إبن
أمني قطع علينا الطريق وقتل أبيه" ،وهكذا قتلوا األب وأصدروا حكم اإلعدام حبق اإلبن،

ومل يعد أمام شكري من مفر سوى اللجوء إىل كرد "سوريا"(.)1

ويف رواية أخرى مشابهة" ،أعتقل أمينى ثرخياني من قبل عنصران من ادجندرمة ،ويف
الطريق خارج القرية وعلى راس نبع ،طلب منهما أمني أن يفسحا له اجملال للصالة،
وخالل ذلك قاما بقتله ثم إتهما إبنه شكري بقتل أبيه .فالذ األخري إىل بيت حاجو آغا،
وهناك أهداه حاجو قطعة أرض فقام ببناء قرية القطرانية عليه .بعد فرتة أرسل حسن
حاجو إبنه حسني ليقطن يف القرية ،فبنى له فيها بيتا ،وكان ذلك يعين بالنسبة له طرد غري
معلن ،فلجأ شكري إىل بين جلدته آل رمان املرسينية من آل خلو ،وبقي إىل أن صدر
عفو عام عنه من السلطات الرتكية (.)2

ادجمعيات السياسية والثقافية:
يف الثالثينات من القرن العشرين قام املثقفون الكرد يف كردستان سوريا بإنشاء جمموعة
من ادجمعيات السياسية والثقافية نذكر منها:
 - 1نذير جبو ،املرجع السابق ص .101 – 101
 - 2مقابلة مع حممد مصطفى إبراهيم ،املصدر السابق.
112

 -2جظاتا هاريكاريي ژبوونا كوردن بلنطاز(مجعية التعاون ومساعدة فقراء الكرد):
يف عام  2110قدم (حسن حاجو آغا وعارف عباس وجطرخوين) طلبا إىل السلطات

بالسماح هلم بتأسيس (مجعية ملساعدة فقراء األكراد) خاصة الطالب منهم( ،)1تأسست هذه
ادجمعية يف احلسكة عام  ،)2(2110ويف مصادر أخرى عام  ،)3(2111ومن مؤسسيها

نذكر عارف عباس وجطرخوين وحسن حاجو ،وقد تسلم األخري منصب رئاسة ادجمعية(.)4

من أهداف ادجمعية مللمة وحدة ادجماهري الكردية والدعوة إىل مساعدة احملتاجني والفقراء
الكرد ومن بينهم الطلبة ،وتشجيع التعليم وحماربة ادجهل .وفتحت ادجمعية فروعا هلا يف
معظم املدن والبلدات الكردية وكذلك يف دمشق ،وأصبح نافذ بك رئيسا هلا( .)5ووردت

يف مقدمة برنامج ادجمعية ":أيها الكرد حنن الشعب الكردي أحوج مانكون إىل مساعدة
بعضنا البعض ،كما أننا حباجة إىل املعرفة والفن ...وأن نتخذ قرارنا الذي حيررنا من ادجهل
والفقر والتبعية ...وأن القروش اليت تدفعونها دجمعيتكم التشكل عبئا ثقيال عليكم ،لكن
إذا دفعتتم ميكن صرفها يف أعمال كثرية كبناء مدرسة أو بيت أو شراء الدواء لعدد من

املرضى.)6("...

 -1كومةال هيظي ( مجعية األمل):
تأسست هذه ادجمعية عام  2117بدمشق كأول مجعية طالبية كردية ،من قبل نورالدين
زازا وجمموعة من الطلبة الكرد من ساكين حي األكراد (ركن الدين) وعدد من الطلبة
 - 1حممد مال أمحد ،مجعية خويبون ،املرجع السابق ،ص .10
 - 2املرجع نفسه ،ص .10
 - 3إنظر :روهات أالكوم ،خويبون وثورة آطرى ،املرجع السابق ،ص .21
 - 4برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق.
 - 5علي صاحل املرياني ،احلركة القومية الكردية يف كوردستان سوريا ،دهوك ،1001 ،ص .11
Kovara Hawar, hejmar (2), sala (1), 1- hizeran, 1932, r. 1-2. - 6
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الكرد الدارسون يف اإلعدادية الفرنسية بدمشق .وقد تركزت جهود ادجمعية اليت مل يتجاوز
عدد أعضائها مخسة عشر عضوا على إيصال صوت الشعب الكردي عن طريق تسليم
مذكرات إىل املنظمات واهليئات الدولية وعصبة األمم والسفارات األجنبية يف دمشق،
حول مايعانيه الشعب الكردي يف سوريا ،وفضح ادجرائم الوحشية اليت أرتبكتها القوات
الرتكية حبق الشعب الكردي يف تركيا ،وخباصة يف إنتفاضة ديرسم عام  .2117كما
ووضعت نصب عينيها إيقاظ الشعب ونشر الوعي القومي بني الشباب الكرد يف سوريا،
ودعتهم إىل ضرورة تنظيم أنفسهم يف النوادي األدبية والرياضية وتشكيل املنتديات

واألحزاب السرية ،للبيان على عدالة قضيتهم"( ،)1ومل يدم عمرها سوى عاما ونصف.

 -0ناديا جوانني كورد لي عامودى (:نادي الشباب الكردي يف عامودا) :
حول تأسيس النادي كتب جطرخوين يف مذكراته ":يف بداية صيف  ،2111وأثناء
موسم احلصاد تركت كل ما أملكه بيد احلاصدين وتوجهت إىل عامودا وأفتتحنا

النادي"( ،)2تسلم حممد علي شويش ( )2111 – 2121املسؤولية اإلدارية للنادي ،يف

حني كان الشاعر جطرخوين املسؤول العلمي والتدريسي للنادي( ،)3ومن أهم ما قام به
النادي هو اإلهتمام بالثقافة الكردية وتعليم الصغار والشباب الكردي بلغتهم القومية

وباألجبدية الالتينية ،إىل جانب التاريخ وادجغرافية ،فضال عن األدب الكردي( ،)4وبهذا
الصدد يقول جطرخوين  ":أنها املرة األوىل بني كرد ادجزيرة ،حيث شبابها يدرسون بلغتهم
 - 1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .222-220
 - 2جطرخوين  ،املصدر السابق ،ص .160
 - 3علي صاحل املرياني ،احلياة احلزبية السرية يف كوردستان سوريا  ،1001 – 2111دراسة تارخيية -
سياسية ،تقديم ومراجعة :عبدالفتاح علي حييى البوتاني ،دهوك ،1001 ،ص .12
 - 4حممد مال أمحد ،القضية الكردية يف سوريا ،املرجع السابق ،ص .11
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األم ،ويقرأون تاريخ وأوضاع ابناء شعبهم ،أنها املرة األوىل يسريون فيها يف الشوارع
مرددين وبصوت عال األناشيد واألغاني الكردية ،والعلم الكردي يزين أكتافهم،)1("...

تاركا بذلك بصماته على احلياة السياسية للشعب الكردي يف كردستان سوريا ،من خالل
تشكيله لفريق كشافة تألف من حنو ( )100كشاف ،كانوا يقومون بإحياء املناسبات

القومية الكردية ومرددين القصائد احلماسية( ،)2وكان مقر النادي عبارة عن ساحة كبرية

إلحدى بنايات عامودا ،يتدرب فيها األنصار على التمارين الرياضية.
وما ان إكتسب النادي شهرة واسعة بني أبناء الشعب ،وصار له اتباع وتوسع نفوذه،
حتى إحتجت احلكومة الرتكية لدى فرنسا على فتح هذا النادي يف عامودا اجملاورة للحدود
الرتكية ،كما أن إحتجاج بعض املسيحيني وحتريضهم على وجوده ،قد نبهت السلطات
الفرنسية إىل مراقبة نشاطات النادي الثقافية والسياسية ،فقامت بإغالق النادي ومصادرة

ممتلكاته عام  ،)3(2111وباءت حماوالت كل من حاجو آغا زعيم عشرية هظريكان

والشاعر جطرخوين بالفشل ،بإقناع السلطات الفرنسية يف ادجزيرة بإعادة فتح النادي،
حبجة قيام احلرب العاملية الثانية ،وضرورة محل السالح بدال من فتح النوادي( ،)4ومع ذلك
ترك النادي أثره يف األوساط الشعبية والسيما الشبابية الكردية يف عامودا.
 -4نادي كردستان:
تأسس هذا النادي يف عام  2111يف بيت الزازا يف زقاق بشار األلوسية( ،)5حبي
األكراد بدمشق ،من قبل خنبة من النشطاء الكرد من أمثال األمريان جالدت وكامران
 - 1جطرخوين  ،املرجع السابق ،ص .162
 - 2علي صاحل مرياني ،احلياة احلزبية ،...املرجع السابق ،ص .12
 - 3حممد مال أمحد ،القضية الكردية يف سوريا ،املرجع السابق ،ص .11
 - 4جطرخوين  ،املصدر السابق ،ص .161 - 161
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 -عزالدين على املال ،حي األكراد يف دمشق بني عامي  ،2171 – 2110دراسة تارخيية اجتماعية

اقتصادية ،لبنان ،2111 ،ص .211
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بدرخان وعثمان صربي وشوان زلفو وممدوح سليم وانلي ونورالدين زازا .وبرز النادي يف
بدايته مركزا على النشاطات الرياضية ،ومت تشكيل فريق رياضي مسي فريق كردستان عام
 ،2111وشارك هذا النادي يف املباريات اليت نظمتها نوادي دمشق ،وإستطاع أن حيرز
على بطولة دمشق لكرة القدم عام  ،)1( 2110وقد أثارت هذه املبارة ضجة كبرية ومحاسة
شعبية كبرية ،حيث حضر مجوع من شباب ادجزيرة املباراة يف دمشق ،وجدير بالذكر ،أن
املباراة جرت وسط صياح آالف املتفرجني واملشجعني وسط دمشق وبصوت مرتفع
هاتفني بإسم كردستان ( :هيا ياكردستان .هاجم ياكردستان .عاشت كردستان) ،إىل حد
عنونت الصحف الرياضية على صفحاتها األوىل (كردستان الفائزة) ،وبلغ مستوا غالب فيه
الفريق اإليطالي يف ملعب كامبول ،ونادي اهلومنتمن األرمين ،األمر الذي دفع باحلكومة
الرتكية إىل وضع كل ثقلها لدى السلطات الفرنسية والسورية ،لوضع حد هلذا النادي،
والذي يثري مسألة احلديث عن إسم كردستان ومتجيدها ،فأسرعت احلكومة السورية

والسلطات الفرنسية على إغالق النادي واحلد من نشاطه ( ،)2ألن النادي كان رياضيا يف
ظاهره وسياسيا يف جوهره.
 -1يكتيا خورتان (وحدة الشباب):
عام  2117عاد عثمان صربي من منفاه جبزيرة مدغشقر ،وبدأ بتأسيس نادي حبي
األكراد بدمشق بإسم " يكتيا خورتان" يف عام  ،2111وفيما بعد إنضم إليه "نادي
كردستان" ،حيث تراوح عدد أعضائه مابني  100 – 100عضو .وكان من أهم أهداف
هذا النادي:
 -2نشر الروح القومية بني الكرد والسيما بني كورد الشام.
 -1تعليم الشباب الكرد بلغتهم األم قراءة وكتابة باألحرف الالتينية.

 - 1نورالدين زازا ،حياتي ،...املصدر السابق ،ص .221 – 221
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 املصدر نفسه ،ص .221111

 -1نشر الثقافة واألدب الكرديني ودراسة التاريخ الكردي.
أغلق النادي كغريه من النوادي الكردية على يد السلطات الفرنسية حبجة احلرب العاملية

الثانية( ،)1وكانت فرنسا خائفة جدا من نشر الدعاية األملانية بني الشعب ،لذلك منعت
كافة أشكال النشاطات السياسية والثقافية.
 -1نادي صالح الدين:
مللئ الفراغ يف احلي الكردي بدمشق ،الذي تركه إغالق نادي كردستان ،قام شباب
احلي بإنشاء نادي صالح الدين األيوبي الثقايف الرياضي ،وحاز على رخصة رمسية
ومساعدة مالية سنوية من الدولة ،وإنضم إليه أكثر أعضاء نادي كردستان ،وأقاموا يف
ملعبهم خمتلف النشاطات الرياضية ،وحفالت تكرميية لرئيس الوزراء السوري لطفي بك
احلفار ،كما أسس له مكتبة ثقافية ،وتردد عليها القراء ،وأقيمت فيها الندوات

واحملاضرات( ،)2ثم حل هذا النادي بسبب اخلالفات واملنازعات اليت نشبت بني أعضاءه،
وقامت فيه فرق رياضية أخرى محلت أمساء قومية كردية ،مثل فريق آطرى ،فريق زاطروس

وفريق مجشيد (.)3

 -9نادي الشبيبة الكردي:
ظهر هذا النادي يف صيف عام  2111علي يد أول جمموعة متعلمة من الشباب يف
بلدة عفرين وهم كل من :أمحد جعفر شيخ إمساعيل زادة من قرية (باغجي) وكان أمينا سرا
للنادي ،وخليل بهجت من قرية (بريسكي ) ،وخليل أديب من قرية (جومه) ،وحممد تركو
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 -حممد مال أمحد ،صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطين الكردية يف سورية ،رابطة كاوا للثقافة

الكردية ،أربيل ،1002 ،ص .10
 - 2برهان جنم الدين شرفاني ،املصدرالسابق ،ص .10
 - 3للمزيد راجع :عزالدين علي املال ،املرجع السابق ،ص ص .216 – 61
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من قرية احلمام – معلم مدرسة ،وعبد املناف خوجه من قرية برجمه ،وإبراهيم خليل
مصطفى من قرية مريكان ،وإبراهيم خليل حممد من برجمه ،وشيخو حممد فيلك من برجمه

ووحيد محدي من كفر دله فوقاني( .(1وضع النادي نصب عينيه نشر األفكار القومية يف
املنطقة ،وعندما علم املستشار الفرنسي يف عفرين بأمر إنشاء النادي ،دعا أعضاءه إىل
اإلجتماع به ،وقد حضر اإلجتماع ضابط صف من اإلستخبارات الفرنسية عبداحلنان آل
قوچ آغا امللقب بـ (حنوشكو) من قرية مشعلة ،وذلك يف يوم  6أيلول  ،2111فرفض
األعضاء وجود عضو من اإلستخبارات بينهم ،لئال يصبحوا أداة بيد السلطات

الفرنسية( ، )2وعلى أثره قرر أعضاء النادي حله ،ودون أن يقوموا بأي نشاط يذكر ،كونه
مل يعش طويال.
 -1رابطة الطالب الكرد:
تأتي أهمية إنشاء هذه الرابطة إىل قيامها يف سنوات احلرب العاملية الثانية ( – 2111
 ، )2111وهي الفرتة نفسها اليت قاد فيها الزعيم الكردي مصطفى بارزاني ثورته التحررية
يف جنوب كردستان .وقد قام بتاسيسها جمموعة من الطالب الكرد مابعد اإلبتدائي
وعددهم ( )22طالبا ،كانوا يدرسون يف مدارس حلب وهم كل من( :شوكت نعسان
املعروف بإسم شوكت حنان( ،)3عثمان حممد ،حممد منان ،نوري عارف ،عبداهلل حسن
عثمان ،رشيد عبدو ،امحد فيو ،حممد جعفر ،حممد عارف معبطلي ،مصطفى محو،

 - 1حممد عبدو علي ،جبل الكورد عفرين ،...املرجع السابق ،ص .127
 - 2املرجع نفسه ،ص .121
 - 3هو حممود شوكت نعسان ولد يف قرية شيتكا ،منطقة كورد داغ سنة  ،2111درس يف حلب سنة
 ،2117وعمل يف سلك التدريس حتى سنة  ،2112تعرض يوم زفافه لإلعتقال سنة  ،2160شارك يف
النشاطات القومية الكردية يف سوريا ،قبل أن يعتزل العمل السياسي ،وعمل حماميا يف حلب بعد خترجه
سنة  ،2161تويف يف حلب يف 10أيلول  .2111جريدة (يكيت – الوحدة) ،العدد  ،1تشرين األول
2111؛ علي صاحل مرياني ،...ص .17
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مريكان( .)1تعرفت هذه اجملموعة على املناضل الكردي نوري ديرمسي والشاعر جطرخوين
وكامريان وجالدت بدرخان ،وكانت كتاباتهم مشبعة بالروح القومية الثائرة .وكانوا
جيتمعون إسبوعيا ،وإنتخبوا هلا رئيسا ونائب رئيس ،وشكل هؤالء الطلبة كتلة كردية،

وكانوا حيملون بذرة التمايز القومي( ،)2وكان من أبرز أهدافهم تقديم العون للطلبة
احملتاجني وخلق روح املقاومة ضد الوجود الفرنسي ،وأستشهد طالب من بيت القدسي من

قبل القوات الفرنسية( ،)3خالل جتمع تظاهري أمام املستشارية الفرنسية .وإنضم إىل الرابطة
أيضا ،كل من رشيد محو وإبراهيم قادر ورشيد عبدالرمحن.
 -1رابطة املثقفني الكرد:
بالرغم من أن هذه الرابطة ،تعترب إمتدادا ملا قبلها ،لكنها متيزت عنها بأنها أكثر تنظيما
منها ،وساهم يف العمل الوطين املشرتك مع العرب ضد اإلستعمار الفرنسي ،كونها تشكلت
يف نهاية احلرب العاملية الثانية وذلك يف عام  .2111ويف عام  2116أسس الدكتور أمحد

نافذ مع شخصيات كردية من بينهم جكرخوين "مجعية احلرية والوحدة للكرد"(.)4

كما وإهتمت الرابطة بالثقافة الكردية ،فأنشأت مكتبة تثقيفية للطلبة وضعت على شأنها
تعليم الطلبة اللغة الكردية باحلروف الالتينية وإتقانها ،من خالل الصالت اليت كانت جتمع
بني أعضاء الرابطة ،والشخصيات القومية الكردية ذوي النزعات التحررية ،أمثال نوري
ديرمسي من حلب ،ورشيد كورد من ادجزيرة ،وعثمان صربي من دمشق وآخرين من تنظيم

خويبون( ، )5ونتيجة لتنامي الشعور القومي الكردي ،قام أعضاء الرابطة بتوزيع العلم
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 -مقال :دخول األفكار الشيوعية إىل منطقة جبل األكراد ،القسم الثاني ،جملة دراسات إشرتاكية،

العدد ( ،)2دمشق ،شباط ،2111 ،ص .211
 - 2املرجع نفسه ،ص .211
 - 3املرجع نفسه ،ص .211
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .761
 - 5علي صاحل مرياني ،احلياة احلزبية ،....املرجع السابق ،ص .11
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الكردي على الطلبة ،فكان كل طالب خيفي حتت جاكيته علما كرديا ،ليثبت ويتفاخر

بإنتمائه القومي(.)1

ويف مدينة حلب تشكلت مجعية (كردستان مجعييت) يف  26شباط عام  ،2111ملناصرة

أحد أبناء السلطان عبداحلميد ليكون حاكما على كردستان(.)2

مشروع اإلستقالل الذاتي الكردي يف ادجزيرة يف عام :9101
فخالل حقبة اإلنتداب الفرنسي وحتى مخسينيات القرن العشرين ،مل خيل الربملان
السوري من شخصيات كردية من النخبة العشائرية – التقليدية كنواب منتخبني وكان من
بينهم مجيل وأكرم إبراهيم ثاشا ،وحسن وإبنه سليمان وأكرم حاجو يف عام  2111دخل
بعض من رؤساء العشائر الكردية إىل جملس النواب السوري ،وكان من بينهم حاجو آغا

رئيس جمموعة عشائر هظريكان وسعيد حممد آغا من عشرية دقوريه( ،)3إال أن دخول
اجمللس مل يكن أبدا بدافع إنتمائي سوري ،وإمنا حصيلة أمر واقع فرض على ادجميع عربا
وكردا يف التعايش ضمن إطار حدود مرسومة من قبل القوى األوروبية ،وإزاء هذا الواقع
كان البد لزعماء وقادة العشائر البحث عن كيفية الدفاع عن مصاحل أتباعهم ،فوجدوا
ضالتهم حينذاك يف املشاركة يف جملس النواب .فالكرد كانوا ينظرون إىل أنفسهم من خالل
اإلنتماء القومي كجزء من كردستان الكربى ،السيما وأن ادجرح الكردي إثر فشل ثورة
شيخ سعيد ثريان مل ﻳﻠتﺌﻢ بعد ،فالروابط الوطنية مع املركز دمشق مل تكن باألساس
موجودة ،فاحلدود املتفقة عليها بني ادجانبني الفرنسي والرتكي مل تكن سوى حدودا وهمية
يف عقول الكرد ،الذين كانوا اليرون فيه سوى حالة مؤقتة آنية ،وبالتالي تركزت رؤيتهم
 - 1دخول األفكار الشيوعية إىل منطقة جبل األكراد ،املرجع السابق ،ص .216
 - 2عبدالفتاح علي البوتاني ،وثائق بريطانية عن تشكيل دولة كردية مستقلة  ،2117 – 2111أربيل،
 ،1001ص .11
 - 3عمار علي السمر ،املصدر السابق ،ص .12
111

على املطالبة حبقوقهم كقومية ذات خصوصيات مستقلة .وتعد احلركة اإلستقاللية الكردية
– املسيحية ( )2111 – 2111واليت كان أحد قادتها حاجو آغا واحدة من أنشط
احلركات اليت إهتمت باحلقوق القومية للشعب الكردي وعلى خالف مع حكومة دمشق.
أما العالقة مع احلكومة يف دمشق ،مل تكن إال من أجل التنسيق حلماية املصاحل الكردية،
إن إجتياز بعض العشائر الكردية خلط احلدود الشكلي يف حينه بإجتاه منطقة النفوذ
الفرنسي ،مل يكن سوى إنتقال من منطقة كردية إىل أخرى ،هربا من الضرائب والتجنيد
القسري من قبل السلطات الرتكية وخوفا من التنكيل بهم ومن اإلعتقاالت التعسفية اليت
كانت تصدر من حماكم اإلستقالل الصورية الفاقدة للشرعية اصال.
ويف إطار البحث عن احلقوق القومية ،طالب الكرد باحلكم الذاتي ،فقد قدم مخسة نواب
كرد يف الربملان السوري يف عام  2111طلبا ملنح املناطق الكردية حكما ذاتيا إداريا ،رفض
الفرنسيون الطلب بسهولة على أساس أن الكرد ال يشكلون أقلية دينية مثل العلويني
والدروز ،وأنهم يسكنون يف مناطق متفرقة .كما أشاروا أيضا إىل أن السكان الكرد يف
سوريا مل يظهروا موقفا سياسيا موحدا سواء جتاه القوميني الكرد أم جتاه إدارة اإلنتداب

الفرنسي ( .)1وتشري وثيقة سرية فرنسية إىل عريضة تقدم بها حاجو آغا يف  6شباط عام
 2110لضابط إدارة خمابرات قامشلو مضبطة حمررة باللغة الكردية ،ومرتمجة إىل العربية،
موجهة إىل املفوض السامي ،يطلب فيها أن يأخذ يف اإلعتبار منطقة ادجزيرة العليا الكردية،
وأن يدرس إقامة نظام حكم ذاتي من أجلها ،وطلب منه السماح له بالتجول يف هذه
املنطقة ،لكي جيمع التواقيع يف مضبطه ،من أهالي املنطقة ،أشار له ضابط إدارة املخابرات

بأنه الفائدة هلذه العريضة ألن السيد املفوض السامي هو على علم تام بالوضع(.)2

1

- Les Kurdes du Levant Francais, 1940 c.a, p.21, BEY 1364.
 - 2مطالبة حاجو آغا باحلكم الذاتي ،املفوضية العليا للجمهورية الفرنسية ،دولة سورية ،منطقة الفرات،
إدارة املخابرات ،ديرالزور  11شباط  ،2110رقم/21 :ن.م ،نشرة املعلومات رقم 21ن سري ،مسجل
يف وارد قيادة القوات الفرنسية يف الشمال يف  11شباط  ،2110مقتبس من :خالد عيسى،
www.gilgamish.com
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كما ذكرنا سابقا ،مل تتبلور فكرة التجانس بني اجملموعات اإلتنية داخل حدود سوريا
املقرتحة ،فكل جمموعة كانت تبحث عن مصاحلها القومية والذاتية ،منطلقة من األفكار
واملشاعر اليت محلتها كل جمموعة من بيئتها السابقة،ومن جذورها اإلجتماعية األصيلة.
وحتى أواسط الثالثينيات كان القوميون العرب مشغولني جدا بقضايا أخرى ومل تكن
()1

ادجزيرة موضع إهتمامهم

وبناء على هذه النظرة ،إلتقت اخلطوط الكردية – املسيحية،

كونهم من سكنة بيئة وثقافة مشرتكة ،محلوها معهم من كردستان املركزية ،ناهيك عن
ثقافة التسامح الديين فيما بينهم .وبالتالي وقف املسيحيون والكرد يف خندق واحد رافعني
شعار احلكم الذاتي للمناطق الكردية يف ادجزيرة بتشجيع من الفرنسيني ،حيث أنشأ

الفرنسيون سنجق خاص للجزيرة يف عام  ،)2(2111رافقت هذه الدعوات ،مع إصدار
فرنسا قانونا خاصا ،دعت فيه إىل محاية األقليات ،ويف وقت كان تتمتع أقاليم جبل الدروز
وجبال العلويني ولبنان واإلسكندرونة ومناطق سورية الداخلية وكل على حدة باحلكم
الذاتي  .ويف هذا اإلطار ويف حزيران عام  ،2111محلت عريضة أكثر من مائة توقيع من
رؤساء العشائر الكردية ،ومن احملافظني والتجار الكرد ،ومن أغلب وجهاء املسيحيني يف
( )3

ادجزيرة ،ومن بينهم نذكر"حممود إبراهيم ثاشا امللي

وحاجو آغا ،وكامريان بدرخان،

وعبدي خلو رئيس عشرية املرسينية ،وخليل بك زعيم عشرية مالن ،وميشيل دومه قائمقام
القامشلي ،واملطران يعقوب حنا حبى وغريهم .وكان النص األصلي للعريضة والذي كتب
بالعثمانية ،أرسل إىل املندوب السامي الفرنسي ،يف بريوت ،وسلمت باليد من قبل كامريان

بدرخان ،وحاجو آغا شخصيا يف بريوت(.)4

ويذكر املوظف الفرنسي  Helleuالذي نقل العريضة إىل وزارة اخلارجية يف باريس،
بأنه أستقبل حبفاوة ،لكن يف الوقت نفسه مت إخباره بالتصرف بإعتدال وحذر ،حيث أن
 - 1ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .611
 - 2املرجع نفسه ،ص .611
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
 - 4برهان جنم الدين شرفاني ،املصدرالسابق ،ص .220
162

سلطات اإلنتداب لن تتسامح مع أية قالقل سياسية يف ادجزيرة ،إال أنه عرب عن دعم

احلكومة الفرنسية ملستوى التعليم بني الشعب الكردي( .)1وكتب لونطريك قائال":قامت
حركات يف احلسكة والقامشلي إستخدمت التحريض الشفهي واملكتوب وشارك فيها
العرب والكرد الذين إحتدوا بصورة مؤقتة من أجل اإلنفصال عن سوريا .وكان النافذون
من الكاثوليك والضباط الفرنسيون املوجودون يف املنطقة يدعمون هذه احلركات ،ولكن
السياسة الفرنسية العليا مل توافق عليها رغم مزاعم الوطنيني الدمشقيني الذين قالوا أن

فرنسا تثري هذه القضايا لتربير وإطالة اإلنتداب"( .)2ولعب املسيحيون دورا بارزا يف
(،)3

معارضة السياسات اليت كانت سلطة دمشق تطبقها حبق سكان ادجزيرة

حيث تضمنت

العريضة املطالبة بإقامة حكم ذاتي مسيحي – كردي يف ادجزيرة حتت اإلنتداب الفرنسي،
بدعوى أن سكان ادجزيرة من مسلمني ومسيحيني ينتمون إىل العرق اآلري وإىل األمة
الكردية ،ويشكلون مقارنة بالسوريني يف الداخل جمموعة متميزة .وتشري الوثيقة إىل أن
سكان ادجزيرة سيكونون ملتزمني ومدينني إىل األبد لفرنسا يف حال حتقيق اإلدارة
اخلاصة( .)4ووفقا للمذكرة السرية اليت رفعتها املفوضية يف نيسان  2111إىل وزارة
اخلارجية ،مت مناقشة إمكانية إقامة كيان كردي – مسيحي يف إقليم املوصل ومنطقة منقار
البط ،اليت أحلقت يف عام  2111مبنطقة اإلنتداب الفرنسي يف غرب كردستان ،وهذا

املشروع ليس تعبريا عن نزوة بل هو خطة سياسية جيدر اإلهتمام بها(.)5

 - 1إيظا سافلسبريغ ،سيامند حاجو ،مذكرة أكراد سوريا إىل حكومة اإلنتداب ،متوز – حزيران ،2111
نطالب بإدارة خاصة ملنطقتنا ،ترمجة عن األملانية :فرهاد أمحي ،جملة احلوار ،العدد ( ،)16السنة الرابعة
عشر ،قامشلو ،صيف ،1007 ،ص .76
 - 2لونطريك ،املرجع السابق ،ص .161
3

 -خالد عيسى ،تقرير عن احلركة الكردية يف ادجزيرة عام  ،2110احللقة األوىل ،راجع

الرابطwww.Gilgamish.org. :
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
-Velud, Tome 3, op.cit., p. 576.
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ويف إجتماع آخر عقد يف كانون األول وشباط من عام  ،2111حضره من الكرد كل
من حاجو آغا وقدور بك ومجيل باشا وكامريان بدرخان ،ومن األرمن حضره اعضاء من
حزب الطاشناق األرمين الذي كان ناشطا يف ادجزيرة وهم كل من:آطوب بامييان ،ونيخان

بيطرو مندجيون ،وحبثوا فيه إمكانية تنظيم حكومة منفصلة عن سوريا يف ادجزيرة(،)1

وذكرت جريدة ادجزيرة ،أن إجتماعا عقد يف آذار عام  2111بقصر املندوبية الفرنسية يف
دير الزور ،حضره عدد من من زعماء الكرد واملسيحيني وبعض شيوخ العشائر يف ادجزيرة،
هدفه مناقشة موضوع اإلنفصال ورفعه إىل ادجهات املختصة(.)2

وكما ذكرنا ،أثارت املباحثات الفرنسية  -السورية أواخر عام  ،2111تلك املتعلقة
()3

بإستقالل سوريا

القلق لدى الكردستانيني كردا ومسيحيني وغريهم .وظهر جليا،

اإلنقسام السياسي يف اجملتمع السوري ،بني موال للحكومة الوطنية ومعارض .وكانت عقدة
املفاوضات السورية – الفرنسية خالل سين  ،2111 – 2112هي مشكلة اخليار بني
الوحدة والتجزئة ،فقد كانت احلكومة الفرنسية تصر على جتزئة البالد السورية وتقسيمها
إىل دويالت ،يف حني كانت الكتلة الوطنية تطالب بالوحدة السورية .وقد أشار إىل هذا
املوضوع املفوض السامي الفرنسي يف خطابه أمام اللجنة الدائمة لإلنتدابات ،إذ أعلن بأنه

سيكون هناك يف املستقبل القريب منطقتان يف سورية :منطقة معاهدة ومنطقة إنتداب(.)4

قامت حركات يف احلسكة والقامشلي إستخدمت التحريض الشفهي واملكتوب وشارك
فيها العرب والكرد الذين إحتدوا بصورة مؤقتة من أجل اإلنفصال عن سوريا .وكان
1

 -وردت ذلك يف تقرير فرنسي مرفوع من مكتب اإلستخبارات الفرنسية يف دير الزور إىل املفوضية

العليا الفرنسية يف آذار  ،2111إنظر :عمار علي السمر ،املرجع السابق ،ص .11
 - 2جريدة ادجزيرة ،العدد  ،66آذار .2111
3

 -حول بنود اإلتفاقية ينظر :يوسف احلكيم ،سورية واإلنتداب الفرنسي ،بريوت ،2111 ،ص 111

– .111
إنظر حماضر جلسات اللجنة الدائمة لإلنتدابات ،الدورة الثانية والعشرون ،ص - .161
League of Nation, Permanent Mandates Commission.Minutes of the
Permant Mandates Commission, Geneva, 1921 – 1939, p.264.
4

161

النافذون من الكاثوليك والضباط الفرنسيون املوجودون

يف املنطقة يدعمون هذه

احلركات ،ولكن السياسة الفرنسية العليا مل توافق عليها رغم مزاعم الوطنيني الدمشقيني

الذين قالوا أن فرنسا تثري هذه لتربير وإطالة اإلنتداب(.)1

يف حزيران  2111تشكلت حكومة حقي العظم ،وحتددت وظيفتها يف املفاوضة حول
مشروع املعاهدة الفرنسية – السورية وإبرامها ،وكانت متقبلة إلقرار مشروعات الكيانات
اإلثنية املستقلة ذاتيا يف املسودة الفرنسية ملشروع املعاهدة .متثلت فيها الكتلة الوطنية
بوزيرين هما مجيل مردم بك ومظهر أرسالن ،غري أنهما أستقاال يف  1آذار  2111بضغط
من إبراهيم هنانو ،زعيم الكتلة الوطنية ،بسبب رفض الكتلة الوطنية مشروع املعاهدة
الذي يكرس عزل منطقيت الالذقية وجبل الدروز عن سورية(.)2

فقد برز تياران يف ادجزيرة ،تيار طالب باحلكم الذاتي مدعوم من اإلدارة الفرنسية ضم
قادة كرد ومسيحيني وعرب املنطقة ،وتيار موال حلكومة دمشق ،وعرف جببهة الوطنيني
(وهم جبهة من امليول اإلسالمية العروبية ،زائدا بعض العشائر الكردية).
فعلى أثر قمع الثورة السورية الكربى ،نفي إىل ادجزيرة كل من شكري القوتلي،
وسعداهلل ادجابري ،وفوزي الغزي ،وفارس اخلوري ومجيل مردم بك ،وخالل إقامتهم يف
احلسكة ،إتصل بهم بعض زعماء املنطقة ،حيث إنتشرت بينهم الفكرة الوطنية ،والحقا يف
عام  2111دخل الشيخ مجيل املسلط شيخ ادجبور ،ودهام اهلادي شيخ مشر اخلرصة،
وسعيد آغا الدقوري زعيم عشرية الدقورية ومحاد السلطان إىل الكتلة الوطنية( .)3وقد نفي

حسين الربازي وزير الداخلية إىل احلسكة يف  21حزيران  ،2116وبهذا الصدد
يقول ":أخذنا من محص إىل احلسكة ،وكانت آنذاك قرية صغرية يف الصحراء ،وبقينا حتت
املراقبة واحلراسة الشديدة ،وكان معنا سعد اهلل ادجابري مع أنه مل يكن عضوا يف احلكومة،
كذلك كان معنا فوزي الغزي وفارس اخلوري ولطفي احلفار والصحفي بدر الدين
 - 1ستيفن لونغريك ،املرجع السابق ،ص .161
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص.111
 - 3صاحل هوامش املسلط ،املرجع السابق ،ص .62
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الصفدي واحملامي أديب الصفدي ،وبقينا هناك شهرين يف احلر الشديد ،أخريا أشفق
الفرنسيون علينا فنقلونا إىل لبنان منفانا الدائم.)1(...

وحول تشكيل الكتلة الوطنية ،كتب أحد البحاث بأنه":يف عام  ،2111قدم إىل
احلسكة من دير الزور حممد الفتيح ،وأخذ يتصل سرا ببعض الشخصيات من أجل تنظيمهم
يف الكتلة ،وعندما قامت الثورة السورية الكربى عام ( ،)2117 – 2111نفي قسم كبري
من رجال الثورة أمثال شكري القوتلي وسعداهلل ادجابري وفوزي الغزي وفارس اخلوري
والدكتور الشهبندر ومجيل مردم إىل مدينة احلسكة ،حيث تسيطر القوات الفرنسية على
املدينة ،وفرضت عليهم اإلقامة ادجربية .وخالل إقامتهم يف احلسكة إتصل بهم الشيخ مجيل
املسلط شيخ قبائل ادجبور ،ودهام اهلادي شيخ قبائل مشر ،وسعيد الدقوري من زعماء
الكرد ،ومحادي السلطان ،ونفر من املواطنني وشيوخ القبائل ،ومت تشكيل احلزب الوطين يف
ادجزيرة ،ثم حتول هذا التنظيم إىل ماعرف جبماعة القمصان احلديدية والذي ضم عددا
كبريا من املواطنني ،ثم حتولت مجاعة القمصان احلديدية إىل احلزب الوطين املعروف ،إثر
قدوم نبيه العظمة ،وأنشأ احلزب الوطين فيها .ردت السلطات الفرنسية على هذا التنظيم
بتنظيم معاكس ضم بعض الفئات املوالية للسلطة الفرنسية ،فتشكل يف ادجزيرة ماعرف
بإسم اإلشارة البيضاء ،إال أن هذا التنظيم مل تكتب له احلياة بسبب إكتشاف أمره من قبل

املواطنني وإرتباط أعضائه بالسلطة الفرنسية"(.)2

فعلى أثر اإلنتخابات النيابية العامة لعام  ،2112شعر الوطنيون بضرورة تنظيم
صفوفهم ،فقاموا بعقد مؤمتر عام يف محصن حيث أقروا يف  1تشرين الثاني  2111القانون
األساسي للكتلة الوطنية .وقد نصت املادة األوىل من القانون األساسي على أن الكتلة
الوطنية هيئة سياسية غايتها حترير البالد السورية املنفصلة عن الدولة العثمانية من كل
سلطة أجنبية وإيصاهلا إىل اإلستقالل التام والسيادة الكاملة ،ومجع أراضيها اجملزأة يف دولة
 - 1مذكرات دولة الرئيس حسين بك الربازي...املصدر السابق ،ص .11
2

 -الباحث إبراهيم علوان يتحدث :عن نضال ادجزيرة ،يف كتاب :صاحل هواش،املرجع السابق ،ص
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ذات حكومة واحدة ،وتأليف املساعي مع العمل القائم يف األقطار العربية األخرى لتأمني

اإلحتاد بني هذه األقطار(.)1

مذكرة خويبون إىل املفوضية الفرنسية ببريوت:
يف حزيران عام  2111بعثت قادة خويبون مذكرة (عريضة) إىل املفوضية الفرنسية يف
بريوت ،تطالبها مبنح إقليم ادجزيرة حكما ذاتيا ،على غرار نظم احلكم أو اإلستقالل الذاتي
اليت أقامها الفرنسيون يف لواء اإلسكندرونة وجبلي الدروز والعلويني .ووقعت على
العريضة أكثر من مئة شخصية سياسية وزعماء ورؤساء عشائر يف ادجزيرة من الكرد
واملسيحيني ،طالبوا فيها إقامة حكم ذاتي كردي – مسيحي يف ادجزيرة حتت اإلنتداب
الفرنسي ،بدعوى أن:
-

"سكان ادجزيرة من مسلمني ومسيحيني ينتمون إىل العرق اآلري وإىل األمة الكردية.

-

ويشكلون مقارنة بالسوريني يف الداخل جمموعة متميزة.

 وتعسف املوظفني احلكوميني الشوفينيني ضد الالجئني وإعاقتهم تدفق موجاتها.ووضعهم برنامج يضع نصب عينيه تصفية األشخاص الذين الينحدرون من العنصر
العربي يف أقرب وقت ممكن.
 وتشري الوثيقة إىل أن سكان ادجزيرة سيكونون ملتزمني ومدينني إىل األبد لفرنسا يفحال حتقيق اإلدارة اخلاصة.
 وان العشائر اليت تستوطن املناطق احملاذية للخط احلديدي ستقوم برتك تركيا ،وستنضمإىل أبناء عشائرها الذين يتواجدون من قبل يف ادجزيرة ،وسوف جيلبون اإلعرتاف هلذه

املنطقة غري املأهولة"(.)1

 - 1د .نزار الكيالي ،املرجع السابق ،ص .61
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وإللقاء الضؤ على مضمون املذكرة ،نرى أن اهلجرة كانت داخلية طاملا متت ضمن
جغرافية كردستان ،واحلدود املصطنعة اليت رمستها إتفاقية سايكس  -بيكو بني تركيا
وسوريا ،تعترب وهمية الوجود هلا يف ذهنية الشعب الكردي ،وهذه احلدود حتى يومنا
تسمى بــ ( )Serxetو( )Binxetأي فوق اخلط وحتت اخلط .وأن سكان ادجزيرة
تشكل جمموعة خمتلفة عن القسم العربي من حيث اإلنتماء العرقي واللغوي والثقايف ،ناهيك
عن اإلختالف يف التاريخ وادجغرافية .ومن جهة أخرى بروز سياسات التعريب.
إال أن املآخذ على الوثيقة املقدمة للفرنسيني ،هي إقليميتها وتوقفها عند إقليم ادجزيرة
فقط ،وجتاهلها للمناطق الكردية األخرى وخباصة جبل األكراد ،مما تشكل خطوة تراجعية
مغلفة بالعقليات اإلمارا تية والعشائرية مقارنة مع األهداف اليت من أجلها قامت خويبون،
وكان من األجدر بالوثيقة النظرإىل املسألة الكردية يف هذا ادجزء كوحدة واحدة.
نص مذكرة األكراد إىل حكومة اإلنتداب متوز – حزيران :9101
نطالب بإدارة خاصة مناسبة ملنطقتنا
حنن املوقعني أدناه من رؤساء عشائر ،جتار و خماتري قرى وسكان ادجزيرة ،يشرفنا أن نلفت
إنتباهكم إىل القضايا التالية:
 -2حنن سكان ادجزيرة من مسلمني ومسيحيني ،ننتمي إىل العرق اآلري وإىل األمة
الكردية ،اليت وبالنظر إىل تارخيها ،أصلها ،عاداتها وتقاليدها تشكل خصوصية كاملة
وقائمة حبد ذاتها ،وتشكل مقارنة بالسوريني يف الداخل جمموعة متميزة.
 -1ملا كان سكان جبل الدروز واإلسكندرونة وكذلك العلويون ينعمون بعطف حكومة
اإلنتداب ،فإننا نسمح ألنفسنا أن نلتمس من فرنسا أم احلضارة والنور ،أن تعرتف لنا

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 111؛ جملة احلوار ،العدد  ،16صيف  ،1007ص ص 71
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بإدارة خاصة مناسبة ملنطقتنا وذلك حتى تضمن حقوق سكان ادجزيرة البؤساء
وتصان.
 -1أسست ادجزيرة قبل حنو ست سنني بفضل ادجيش الفرنسي الذي عمل على حتقيق
األمن ،وقام حتت سلطة العلم الثالثي األلوان حنو مائيت قرية والعديد من املدن ،وذلك
مبساعدة املساعي الكبرية لالجئني الذين حلقوا بإخوتهم يف الدم الذين كانوا يسكنون
املنطقة من قبل .لكن ولألسف قامت احلكومة احمللية آنذاك بإرسال موظفني حكوميني
غري مؤهلني ال جييدون لغتنا وليسوا جزءا من هذا الشعب البائس.لن يستطيع السكان
حتمل هذا الظلم أكثر من ذلك ولن يستطيعوا كذلك القيام مبساندة موظفني يريدون
أن حيكموا بشكل خمالف لألنظمة والقوانني .لقد أصبح الكثري من إخواننا ضحايا
أبرياء للجشع غري املشروع هلؤالء املوظفني ،بل وصل األمر حد زجهم يف السجون.
أن املوظفني شوفينيون ،وال يقبلون أن يأتي الجئون ينتمون إىل قومية أخرى ويسكنوا
يف سوريا ،وهم يف الغالب ال خيفون هدفهم بتنفيذ برنامج يضع نصب عينيه تصفية
األشخاص الذين ال ينحدرون من العنصر العربي يف أول وقت ممكن.
كنتيجة للتصرفات الالشرعية هلؤالء املوظفني احملليني إضطرت مئات العائالت إىل
ترك منازهلا يف قامشلي وعني ديوار يف منطقة ادجزيرة وإلتجأت إىل مناطق احلكومات
اجملاورة.
 -1يأمل سكان ادجزيرة بالعيش حتت محاية الشعب الفرنسي ،أم احلضارة والتقدم
واملدافعة عن احلقوق القومية .سيكون هؤالء السكان ملتزمني ومدينني إىل األبد
لفرنسا اليت تأمل منها ادجزيرة اليت تعيش حاليا وضعا بالغ السؤ ،إنتعاشا اقتصاديا
جيعلها تزدهر وتنمو.
لقد فتحت ادجزيرة من قبل خرية جنود ادجيش الفرنسي واملئات من املقاتلني
الكرد الذين ضحوا بدمائهم يف سبيل ذلك وسيكون مصري هذه املنطقة اخلراب
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والدمار إذا بقيت يف قبضة احلكومة احمللية ادجائرة ،لذلك فإن إزدهارها وسعادة
السكان ستتحقق إذا حظيت بإدارة خاصة.
وهكذا ستقوم العشائر اليت تستوطن املناطق احملاذية للخط احلديدي برتك تركيا
وستنضم إىل ابناء عشائرها الذين يتواجدون من قبل يف ادجزيرة ،وسوف جيلبون
اإلعرتاف هلذه املنطقة غري املأهولة.
نذكر مرة أخرى بأهمية مطالبنا ونأمل من حكومة اإلنتداب أن جتيز لنا إدارة تليق
بعاداتنا االجتماعية وشعبنا املضطهد.
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املوقعون:
 الرئيس الروحاني على السريان الكاثوليك يف احلسكة ،توقيع القس ،....الرئيس الروحاني على الكلدان يف احلسكة ،توقيع الرئيس الروحاني على السريان القديم يف احلسكة ،خامت مجيل بك زاده ،صاحب أراضي (مالك) يف احلسكة ،توقيع عضو جملس إدارة احلسكة ،توقيع مصطفى بك زاده ،رئيس املقيمني من عشرية مريان يف احلسكة ،خامت رئيس املقيمني من عشرية هفريكان يف احلسكة ،التوقيع :حاجو ...إبراهيم باشا ،رئيس عشائر امللية ،خامت إسكندر مرشو ،تاجر من احلسكة ،خامت إلياس مرشو ،تاجر من احلسكة ،توقيع سعيد كروم ،تاجر من احلسكة ،توقيع إلياس آدمو ،من جتار احلسكة ،توقيع عبد األحد قريو ،من أشراف احلسكة ،توقيع -عبد املسيح موسى آغا ،من أشراف احلسكة ،خامت
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 إسكندر عامون ،خمتار السريان يف احلسكة ،خامت أندراوس ،....خمتار الكاثوليك يف احلسكة ،خامت عبدي خلو ،رئيس عشرية مرسينيا ،توقيع عزو عثمان ،خمتار قرية كردو ،من عشرية مرسينيا ،خامت خمتار قرية شدي ،من عشرية مرسينيا ،خامت يعقوب مكلمو ،من جتار احلسكة ،توقيع حنا آدمو ،من جتار احلسكة ،توقيع من أشراف احلسكة ،توقيع ألكسان ،....تاجر ،توقيع شيخ الطريقة يف آشيتا ،توقيع رئيس عشرية آليان ،توقيع تاجر من رأس العني ،توقيع تاجر من راس العني ،توقيع جورج خباز ،تاجر من رأس العني ،توقيع -تاجر من راس العني ،توقيع
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 تاجر من راس العني ،توقيع إمساعيل حسني ،خمتار ديركا محكو ،خامت خمتار كرزين ،خامت خمتار ،....خامت خمتار رحيانيك ،خامت عبدو ،خمتار كاسان صاحل عبده ،رئيس عشرية آليان ،خامت خمتار عني ديوار ،خامت إمساعيل ،خمتار سرمساخ عبد اهلل ،خمتار بانه قصر ،توقيع رشيد ،خمتار باسوط، حسني ،....خمتار قرية بوريز ،خامت خمتار قصار رجب ،خامت إبراهيم ،خمتار كرزرك -حسن ،خمتار كاني كرك
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 إبراهيم ،خمتار روباري من أشراف عني ديوار ،خامت عبد األحد ،من أشراف عني ديوار ،توقيع إبراهيم ،خمتار محاكا من أشراف عني ديوار ،توقيع واهان ،....من أشراف عني ديوار ،توقيع عبد الكريم ،من أشراف عني ديوار ،توقيع اخلوري عبد األحد ،الرئيس الروحاني والوكيل الناطوري يف عني ديوار ،توقيع خمتار حلكو ،توقيع من أشراف عني ديوار ،توقيع من جتار عني ديوار أفرام طوراني ،من جتار عني ديوار من جتار عني ديوار أنطون ،....من أشراف ديريك -الرئيس الروحاني يف رأس العني ،خامت

171

 سليم ،....من جتار عامودا ،توقيع جرجس ،....من جتارعامودان توقيع الرئيس الروحاني على السريان القديم يف عامودا القس يوسف رزقو ،البطرك الوكيل للسريان الكاثوليك يف عامودا املختار فرحان العيسى ،خامت ...خضر موسى ،خمتار قرمانيه ،خامت درويش خضر موسى ،رئيس عشرية كيكان ،خامت عبد األحد يعقوب ،من جتار عامودا ،توقيع  ....كورو ،من جتار عامودا ،توقيع من أشراف السريان يف عامودا ،توقيع جورج سركيس ،من أشراف عامودا ،توقيع ملك إسحاق ،من أشراف عامودا ،توقيع إبراهيم آغا بن عثمان ،رئيس عشرية ومن أشراف عامودا ،توقيع يوسف ،....من أشراف عامودا ،توقيع -حجي حممود ،من أشراف عامودا ،توقيع
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 حجي يوسف كرو ،من أشراف عامودا حجي حممود درويش ،من أشراف عامودا شيخ ....خلف ،من أشراف عامودا محد املخلف ،من أشراف عامودا عيسى حممد ،أحد رؤساء عشرية امللية ،توقيع شالل بن حجي سليمان ،رئيس عشرية دوركا رئيس عشرية حجي سليمانا ،خامت خليل آغا بن حجي إبراهيم ،رئيس عشرية حملمية ،خامت حممد آغا بن أمحد ،رئيس عشرية كاسكانن خامت رئيس عشرية دقورية ،خامت حسني ،خمتار ،خامت -خمتار خربه رنك وأعضاء جملس اإلدارة (.)1
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األمساء منقولة من صورة عن النسخة العثمانية للمذكرة ،مل يكن يف اإلمكان تدوين مجيع
األمساء اليت وقعت على املذكرة وذلك بسبب صعوبة قراءة اخلط يف عدد من املواضع.
إكتفينا بوضع ( )....عوضا عن األمساء اليت مل يكن يف اإلمكان قراءتها بشكل واضح
وكامل .كما أن العديد من الشخصيات ترد فقط بذكر منصبها اإلداري أو االجتماعي أو
التجاري ،من دون ذكر كامل ألمساء .وقع العديد من الشخصيات بإمضاء اليد ،بينما
إكتفى عدد آخر بوضع خامته .هذه القائمة ال تضم أمساء مجيع املوقعني والذين جتاوز
عددهم املئة.
وقع من قبل أكثر من مئة من رؤساء العشائر ،من احملافظني والتجار الكرد ،وكذلك من
الوجهاء املسيحيني يف ادجزيرة وذلك يف حزيران .2111
كان النص األصلي للعريضة الذي كتب بالعثمانية ،موجها إىل املندوب السامي الفرنسي
ومت إرساهلا إىل عصبة األمم ،وسلمت كذلك باليد من قبل كل من كامريان بدرخان
وحاجو آغا شخصيا يف بريوت.
ضياء طولث آلث وحممد كرد علي (منظرا الترتيك والتعريب):
ضياء طولث آلث ( ،)2111 – 2171هو ضياء أفندي جنل توفيق أفندي ،ينحدر أصله
من ناحية جرميك – عشرية زازا الكردية ،إسترتك كليا واصبح واحدا من أقرب رجاالت
مصطفى كمال ويعد من أبرز املنظرين القوميني للكمالية يف تركيا احلديثة ،ومن أبرز قادة
مجعية اإلحتاد والرتقي يف دياربكر ،حيث ساهم يف حتطيم الزعامة الكردية العشائرية
التقليدية .وضع ضياء طولث آلث يف عام  2121كتابه املشتمل على بذور املستقبل
»مبادئ القومية الرتكية«  ،بإعتبار اللغة الرتكية مركز اهلوية القومية الرتكية ادجديدة
والعنصر احلاسم يف ترتيك كافة مواطين ادجمهورية ،وأعاد صياغتها يف كتابه مبادئ الرتكية
عام  2110على شكل خمطط شوفيين هادف لترتيك الشعب الكردي واألقليات األخرى،
ورأى أن القومية تبنى بالرتبية ال باألصل العرقي .ويف نفس الفرتة تقريبا بدأ ينشر على
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صفحات جريدته اليت كان يصدرها يف مدينة ديار بكر الكردية سلسلة مقاالت حاول فيها
بشكل متقصد ،وغري علمي إظهار الشعب الكردي وكأنه من أصل تركي(.)1

وبهدف تثبيت النزعة القومية الرتكية ،اليت جيب أن تشتمل كافة مواطين ادجمهورية،
سعى الكماليون لوضع خطة حمكمة قادرة على تصفية احلركة القومية الكردية ،وإفراغها
من مضمونها احلقيقي ،من خالل طرح فكرة »اجملتمع املوحد« و»الثقافة الواحدة«
و»اإلنتماء للجمهورية« ،ويف هذا السياق كتب ضياء طولث آلث" :مبا أنه ليس للعرق أية
عالقة بالسمات االجتماعية ،كما أنه من غري املمكن أن تكون له عالقة بالقومية اليت هي
ذروة السمات االجتماعية فإن التضامن االجتماعي يكمن يف الوحدة الثقافية اليت تنتقل
بواسطة الرتبية وبذلك ال تكون هلا أية عالقة بصلة الدم .إن األمة ليست جمرد مجاعة
عرقية أو إثنية أو جغرافية أو سياسية أو تعيش مع بعضها طواعية ،بل هي مجاعة مؤلفة من
أفراد يشرتكون يف اللغة والدين واألخالق واملفاهيم ادجمالية ،أي أولئك الذين هلم نفس

الثقافة"( ،)2ويركز طولث آلث على تثبيت اهلوية الرتكية ،بإعتبار أن األمة هي التعبري
اخلارجي عن ثقافة خاصة ،مقبولة مبعنى أن كل أولئك الذين يعيشون ضمن حدود
ادجمهورية ادجديدة ينتمون إىل هذه اهلوية الرتكية.
أما الثاني ،هو حممد بن عبدالرزاق بن حممد كرد علي ،مؤرخ ،عامل لغوي ،صحايف،
رحالة وسياسي ،من أعالم األدب العربي احلديث ،وهو عالمة الشام وباعث النهضة
العلمية فيها ،وشجع علمائها وأدبائها ،ورئيس اجملمع العلمي العربي بدمشق ،ومؤسسه،
وصاحب جملة "املقتبس" واملؤلفات العديدة.
ولد ألب كردي ينتمي إىل ساللة "األيوبيني" يف دمشق سنة  ،2176وأصل أسرته من
كورد السليمانية يف كردستان العراق ،نزحت إىل الشام قبل قرن ونصف .وكانت أمه
1
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شركسية ،وأبوه تاجرا ومزارعا عين بتعليمه منذ صغره .وعهدت إليه وزارة املعارف يف 7
أيلول  ،2110كما توىل هذه الوزارة مرة أخرى يف عهد السلطات الفرنسية يف  21شباط
 ،2111مع اإلحتفاظ برئاسة اجملمع العلمي.
وكالعديد من ابناء جلدته من كورد الدواخل كما يقال ،إستعرب حممد كرد علي ،فاقدا
هويته األصيلة ،وأكثر من ذلك ،تبنى حممد كرد علي نظرية إدماج األدماج يف بوتقة
القومية العربية على غرار السياسة الكمالية ،وهو بذلك أخذ يقلد كردي آخر خان شعبه،
طولث آلث الذي دخل يف خدمة الترتيك على حساب هوية بين جلدته .فقد أوفدت
احلكومة وزير املعارف حممد كرد علي إىل ادجزيرة للوقوف على أوضاعها .ورفع كرد علي
يف أواخر عام  2112تقريرا إىل رئيس الدولة تاج الدين احلسين ،عن زيارته إىل ادجزيرة،
حيذر فيه من خماطر تركز اهلجرة من تركيا يف ادجزيرة على أمن سورية .ويقرتح إسكان
املهاجرين وحيددهم بـ »العناصر الكردية والسريانية واألرمنية واليهودية ،وأن مجهرة
املهاجرين يف احلقيقة هم من األكراد نزلوا إىل احلدود« وإقرتح إسكانهم "يف أماكن بعيدة
من حدود كردستان لئال حتدث من وجودهم يف املستقبل القريب أو البعيد مشاكل سياسية
تؤدي إىل إقتطاع ادجزيرة أو معظمها من جسم الدولة السورية ،ألن األكراد إذا عجزوا
اليوم عن تأليف دولتهم ،فاأليام كفيلة بأن تنيلهم مطالبهم إذا ظلوا على التناغي حبقهم،
واإلشادة بقوميتهم .مثل هذا يقال يف أتراك لواء اإلسكندرون ،حيث حشد مجهرتهم فيها
قد يؤدي إىل مشاكل يف اآلجل اليرتاح إليها السوريون ،فاألوىل إعطاء من يريد من الرتك
والكرد أرضا من أمالك الدولة يف أرجاء محص وحلب" .وأشار كرد علي إىل أن املهاجرين
يتوطنون على »ضفاف دجلة واخلابور وجقجق والبليخ والفرات ،يقتطعون من شطوط
تلك األنهار مايروقهم من املساحات ،واليبعد أن جيئ يوم متتلك فيه تلك الشواطئ ،مع أن
أكثرها ملك للدولة« .طرح حممد كرد علي إعادة توزيع األراضي بشكل عادل ،وإشرتط
قيام احلائزين على األراضي القريبة من مأخذ الري أن يستصلحوا أراضي بور مقابلها،
وأشار إىل سياسة إندماجية دجمية قومية مبكرة بأن "مهاجرة الكرد واألرمن جيب يف كل
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حال أن ميزجوا بالعرب يف القرى الواقعة يف أواسط البالد ال على حدودها ،إتقاء لكل

عادية تطرأ ،وحنن اآلن يف أول السلم نستطيع التفكري والتقدير"(.)1

وجدير هنا باإلشارة إىل ما قاله عصمت إينونو الشخص الثاني يف قيادة تركيا بعد كمال
أتاتورك ،يف خطاب له ألقاه يف حفلة إفتتاح سكة حديد أنقرة – سيواس قائال ":ليس يف
هذه البالد مجاعة هلا احلق بإدعاء كيان قومي ووطين هلا غري ادجماعة الرتكية .إن هذه
احلقيقة البسيطة ستتجلى بصورة قطعية ال ترتك جماال للشك وال فرصة لقيام الفنت

والثورات ،حينما تصل هذه اخلطوط احلديدية إىل حدودنا وثغورنا"( ،)2بهذه الكلمات
أرسل إينونو رسالة إنذار للشعب الكردي ،بأن أية حماولة إستقاللية يكون مصريها القمع
على يد اآللة العسكرية الرتكية ،ومن املعروف أن إينونو خان شعبه الكردي ،حيث كان
واحدا من محل لواء ترتكة البالد ،وهو من قال":لو عرفت أي وريد يف جسمي تثبت
كردييت لقطعته".
اإلنتخابات النيابية  9101ومضبطة أعيان ادجزيرة للمطالبة حبكم ذاتي:
إحتدم الصراع بني الكتل والفئات ،والسيما بني الفئة العروبية اليت سعت إىل اإلحالل
حمل اإلستعمار الفرنسي وبني التيار الكردي – املسيحي الذي رأى يف ذلك خطرا على
هويتهم القومية ،وخاصة يف أعقاب التوقيع على اإلتفاق السوري – الفرنسي عام .2116
فقد وصل الوفد السوري ثاريس يوم السبت احلادي والعشرين من آذار ،برئاسة
هاشم األتاسي وعضوية كل من ":فارس اخلوري ومجيل مردم بك وسعداهلل ادجابري
ومصطفى الشهابي وإدمون احلمصي ،وبقي فيها ستة أشهر خيوض مفاوضات قاسية مع
1

 -حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 101؛ مقتبس من :مذكرة حممد كرد علي ،وزير املعارف،

عن نتائج جولته التفتيشية يف  21تشرين الثاني  ،2112يف املذكرات ،ج  ،1مطبعة الرتقي ،دمشق،
 ،2111ص .112
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حكومة ادجبهة الشعبية الفرنسية برئاسة ليون بلوم يف أجواء عاصفة من رياح السياسة
اهلوجاء واإلختالف يف الرؤى اإلسرتاتيجية .وتعثرت املفاوضات أكثر من مرة ،بسبب
إختالف وجهات نظر الطرفني حول بعض القضايا ،وعلى رأسها املصاحل املشرتكة والوحدة

واألقليات"( .)1ومت التوقيع على املعاهدة يوم  1أيلول من العام املذكور ،أقرت فيها إعتبار
أراضي العلويني ،وأراضي جبل الدروز ،جزءا من الدولة السورية يسري عليها دستور
ادجمهورية السورية وقوانينها وأنظمتها العامة ،لكن بنظام خاص إداري ومالي .وجرت
اإلنتخابات النيابية يف  10تشرين الثاني  ،2116فاز فيها مرشحوا "الكتلة الوطنية"،
وعندما فتح اجمللس جلساته يوم  12كانون األول ،أنتخب فارس اخلوري رئسا للمجلس،
تلي ذلك كتاب إستقالة حممد علي العابد من رئاسة ادجمهورية ،وأنتخب خلف له رئيس
الكتلة الوطنية هاشم األتاسي ،الذي قام بتكليف مجيل مردم بك بتأليف الوزارة.
وإذا كانت املعاهدة السورية – الفرنسية هي احلدث األبرز يف عهد دو مارتيل ،فإن
هنالك مايوازيها وهو قرار تنظيم الطوائف – القانون رقم  – 60الذي أصدره دو مارتيل
يف الثالث عشر من آذار  ،2116وإعرتف بــ  26طائفة هي " :البطريركية املارونية،
البطريركية األرثوذكسي ة ،البطريركية الكاثوليكية امللكية ،البطريركية األرمنية الغريغورية
(األرثوذكسية)  ،البطريركية األرمنية الكاثوليكية ،البطريركية السورية األرثوذكسية،
البطريركية اآلشورية الكلدانية (النسطورية) الكلدانية ،الكنيسة الالتينية ،الطائفة السنية،
الطائفة الشيعية (ادجعفرية)  ،الطائفة العلوية ،الطائفة اإلمساعيلية ،الطائفة الدرزية ،كنيس

حلب ،كنيس دمشق ،كنيس بريوت"( ،)2بينما القرارمل يأخذ باحلسبان حقوق الطائفة
اليزيدية(الكرد) .والغاية من هذا اإلعرتاف إعطاء النظام الشخصي لكل طائفة وضمان
حقوقها حتت محاية القانون ،وإعطاء حق اخلروج أو الدخول ملن بلغ سن الرشد من طائفة
إىل أخرى.
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مل يكن للشعب الكردي أي دور يف األحداث كما نالحظ ،مبعنى أنه مل حيرم الكرد فقط
من املشاركة يف صنع القرار السياسي ،بل وأكثر من ذلك ،مل يورد إمسه يف تلك املداوالت
واملعاهدات املصريية ،اليت جرت بني احلكومة الفرنسية والكتلة الوطنية ،األمر الذي
أثارلديهم العديد من التساؤالت واملخاوف .حتى أن املعاهدة السورية – الفرنسية لعام
 2116خلت من أي ذكر ملستقبل الشعب الكردي ،سوى الفقرة املتعلقة حبماية حقوق
األقليات ،فقد تعهدت احلكومة السورية بإحرتام حقوق األفراد والطوائف الدينية الواردة

يف الدستور السوري( ،)1وهذا ال يشمل الكرد ،ألن الشعب الكردي عنصر قومي مستقل،
له خصوصياته وتارخيه اخلاص .ففي اخلامس من نيسان حني بدأت ادجلسة الثانية من
املفاوضات السورية – الفرنسية ،مت توجيه (مضبطة أعيان ادجزيرة) إىل املفوضية ووزارة
اخلارجية الفرنسية ،رفضوا فيها الوحدة مع سورية ،وطالبوا بإنشاء دولة مستقلة ذاتية يف
ادجزيرة حتت إمرة حاكم فرنسي على غرار دوليت الدروز والعلويني( . )2ومن جانبه وجه

حاخام القامشلي رسالة إىل رئيس الوزراء الفرنسي اإلشرتاكي ليون بلوم ،دعا فيها إىل منح

ادجزيرة وضعا مشابها لوضع لواء اإلسكندرون يف إتفاقية أنقرة  .)3(2112وقد إختذت
مسألة األقليات منحا صراعيا بني الفئات املختلفة وعامال ضاغطا يف املفاوضات الفرنسية
السورية .فمن جهة ،قام الكاردينال جربائيل تبوني ( ،)2161 – 2171الذي توىل إدارة
بطريركية السريان الكاثوليك يف عام  ،2121بإستغالل مضبطة أعيان ادجزيرة ،كعامل
ضغط على وزارة اخلارجية الفرنسية حلماية حقوق املسيحيني .ومن جهة أخرى ،ويف 10
آب ( 2116قبل تسعة أيام من إختتام املفاوضات يف »قصر الساعة« بباريس بتوقيع
املعاهدة) ،حركت السلطات الفرنسية احمللية الضغط على املفاوضات بني الكتلة الوطنية
واحلكومة الفرنسية ،يف شكل عقد مؤمتر عام مجع فيه ممثلي األقليات ،وقرر التمسك
 - 1د.نزار الكيالي ،املرجع السابق ،ص .71
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باملضابط السابقة ،ورفض إستقبال أي موظف سوري ،وأعلن اإلضراب العام .ويف اليوم
نفسه عقد دهام اهلادي ،رئيس عشرية مشر اخلرصة ،ورئيس فرع »الكتلة الوطنية« يف
ادجزيرة مؤمترا موازيا يف قرية أزنود جنوب القامشلي ضم بعض قادة الوحدويني العرب

واألكراد واملخاتري( .)1وكان هذا اليعين سوى شئ واحد ،وهو إحتدام الصراع بني
التيارين الوطين واإلستقاللي يف ادجزيرة.
ويف خضم توتر األحداث الساخنة ،دفعت األمور باملسيو دو مارتيل ان يقوم بإصدار
قراره يف يوم  27نيسان  ،2117مبنح عفو سياسي يف مجيع األراضي املشمولة باإلنتداب
الفرنسي ،عن مجيع األعمال ذات الصفة السياسية املرتكبة قبل أول آذار سنة .)2(2116

ترك القرار صدى واسعا ،هز العديد من مناطق البالد ومنها ادجزيرة الكردية ،اليت شهدت
أحداثا ساخنة يف أشهر متوز وآب وكانون األول .2117
شهدت ادجزيرة بروز جبهتان متصارعتان ،األوىل متثله التحالف الكردي – املسيحي
ويقوده حاجو آغا اهلفريكاني ،وحممود بك إحتاد عشائر امللي ،وميشيل دوم رئيس رئيس

بلدية القامشلي املسيحي( ،)3وهي جبهة املطالبني باحلكم الذاتي وهم (الكرد والعرب

واملسيحيني)  ،املدعومة من اإلدارة الفرنسية ،ومن ابرز شخصياتها كل من املطران حبى(،)4

مطران السريان الكاثوليك ،ومطران األرمن اوربروس ،ورئيس بلدية قامشلو إلياس
مرشو(ويف مصادر أخرى ميشيل دوم) ،وإثنني من زعماء الكرد وهم كل من حاجو آغا
وحممود بك وعبدي خلو رئيس عشرية مريسينان ،وأعلن هؤالء حركتهم يف شباط
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .101
 - 2قرار عدد  L.R ،11تاريخ  27نيسان .2117
 - 3إلتماس ملحق يف مذكرة من املندوب السامي الفرنسي إىل وزارة الشؤون اخلارجية (الفرنسية) بتاريخ
 2111/7/21وبرقم  . 0573, BEY 571مقتبس من :نذير جبو ،املصدر السابق ،ص .161
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 -يعقوب يوحنا حبى :ولد يف ادجزيرة حنو عام  ،2111ورسم أسقفا على أورنيم شرفا ،وعني نائبا

بطريركيا يف ادجزيرة العليا وملحقاتها يف األول من تشرين األول  ،2111وهو مطران السريان
الكاثوليك .إنظر :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .101
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 ، 2116للمطالبة حبكم ذاتي إداري ومالي ،وكان يدعمهم أغلبية مسيحي ادجزيرة،
والعديد من القبائل الكردية ،وهي عشائر مالن وآليان واملريان وآشيتيه وبعض القبائل
العربية مثل البقارة والشرابني اليت كانت ترعى مواشي جتار املسيحيني يف املدن ،وكذلك
قبيلة طي املنقسمة سياسيا بني مناصرين ومعارضني لدهام اهلادي الزعيم القوي لشمر

اخلرصة( ،)1كرد مباشر على اإلتفاقية الفرنسية – السورية ،املوقعة يف  11كانون األول
عام  ،2116واليت مبوجبها تنتقل اإلدارة يف سوريا من السلطات الفرنسية إىل احلكومة
السورية ،واليت جتاهلت احلقوق القومية للشعب الكردي ولبقية األقليات القومية يف
كردستان .وجبهة املوالني للحكومة القومية السورية يف دمشق وهم ( جبهة من امليول
اإلسالمية من العرب وبعض العشائر الكردية) ،وعلى رأسها دهام اهلادي زعيم عشرية مشر

البدوية .وكانت هذه ادجبهة موالية للحكومة السورية يف دمشق ( .)2وكانت هذه اجملموعة
تعتمد على الدعم املالي والسياسي والعسكري من جانب القوميني السوريني( ،)3فقد

حاول الشيخ دهام اهلادي إستغالل الدين لصاحل قائمته اإلنتخابية ،من خالل دعوته
للمسلمني يف ادجزيرة من عرب وكورد إىل »ادجهاد« و» اإلحتاد املقدس« ضد الفرنسيني
وحلفائهم املسيحيني »الكفرة«» ،خونة الوطن«» ،املتغطرسني« على املسلمني بتحالفهم
مع الفرنسيني ،و"املستأثرين باألراضي"( ،)4حاول شيخ دهام اهلادي إستغالل الرابط الديين

لدى الكرد ،مقلدا بذلك الكماليني وغريهم يف هذا اجملال .وقد دعمت عشائر عامودا
الكردية برمتها ماعدا عشرية املرسينية  Mêrsînîقائمة اهلادي .فقد كان الباشا عبدي
خلورئيس عشرية مرسينان من أبرز الداعمني ملشروع إقامة كيان كردي حتت النفوذ
الفرنسي.
 - 1برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .221
 - 2حممد مال أمحد ،القضية الكردية يف سوريا ،املرجع السابق ،ص .1
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 -إلتماس ملحق يف مذكرة من املندوب السامي الفرنسي إىل وزارة الشؤون اخلارجية (الفرنسية)،

املصدر السابق.
- Velud,Tom 3, op.cit., p.581.
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أثارت محلة دهام اهلادي هذه املخاوف والقلق لدى السريان األرثوذكس ،حيث كانت
العشرات من عائالتهم تعيش من دخل رجاهلا املتطوعني يف وحدات ادجيش الفرنسي يف
ادجزيرة ،والذي كان معظم جنوده من السريان األرثوذكس ،ويدينون برزقهم للفرنسيني.
وكان قائدهم الكابنت ملكيس صادق وهو كلداني من أورميه (شرق كردستان) قد إتبع
سياسة دؤوبة لقومنتهم على األساس الكلدو – آشوري الذي بلوره اخلرباء الفرنسيون يف

عام  2121عشية الصراع األنكلو – فرنسي على مصري املوصل(.)1

ومن جانبها خصصت احلكومة السورية ،رواتب لرؤساء العشائر منذ عام  ،2111يف
حماولة منها لتقريبهم إليها ،شريطة أن تقوم تلك القبائل ببعض األمور اإلدارية ،مثل
املساعدة جبمع ضريبة األغنام .فقد حصل بعض شيوخ العشائر على الرواتب ،إبتداءا من
عام  ،2116وكان بينهم بعض رؤساء وعشائر ادجزيرة وأطرافها وهم كل من ":جمهم بن
مهيد من قبيلة فدعان الوالد ( )1101ل.س ،ميزر عبداحملسن من مشر الزور ()1100
ل.س ،دهام اهلادي شيخ مشر اخلرصة ( 11001ل.س ،حاجو آغا قبيلة هفريكا ()2111

ل.س ،مجيل املسلط عشرية ادجبور ( )606ل.س  .)2("...وكان مكتب مراقبة البدو
ومصلحة اإلستخبارات ،يشرف على تنظيم العالقات بني سلطة اإلنتداب وزعماء العشائر
من خالل إجتماعات دورية ويتدخل يف فض النزاعات وتوجيهم مبا يتوافق والسياسة
الفرنسية .ومن خالل املكتب املذكور توطدت عالقات بعض زعماء العشائر مع سلطة
اإلنتداب.
وقد بينت إنتخابات تشرين الثاني عام  2116النيابية ،اخلصوصيات القومية واإلتنية يف
حمافظة احلسكة ،حيث إحتدم الصراع بني قائمة »الكتلة الوطنية« بقيادة دهام اهلادي شيخ
عشائر مشر اخلرصة واليت ضمت كل من يونان هدايا (سريان أرثوذكس) ،وعلي الزوبع
(عشرية ادجبور) ،وعبد الباقي نظام الدين ،والقائمة »اإلنتدابية اإلستقاللية« بقيادة رئيس
إحتاد عشائر هظريكان حاجو آغا وكانت تضم كل من خليل إبراهيم باشا ( عشائر مالن
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .101
 - 2مذكرات اجمللس النيابي السوري ،عام  ،2116ادجلسة رقم ( ،)7مركز الوثائق التارخيية بدمشق.
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الكردية) ،وسعيد إسحق ( سريان أرثوذكس) وقدور بك ( عشرية احمللمية الكردية).
واإلثنان األوالن كانا نائبني سابقني يف ادجزيرة يف جملس عام  .2111فمن اصل أربعة
نواب وصلوا إىل اجمللس النيابي عن ادجزيرة ،كان ثالثة منهم ميثلون إجتاه الوجهاء املطالبني
باحلكم الذاتي ،وهم :سعيد إسحاق ،قدور بك ،خليل إبراهيم باشا ،ومثل نائب واحد
فقط التيار الوطين القومي هو الشيخ دهام اهلادي.
وبطبيعة احلال ،مل يبق السريان األرثوذكس كمكون إعتباري ،مبعزل عما كان جيري يف
ادجزيرة ،حيث إنقسم الفضاء السرياني األرثوذكسي بنتيجته بني املستثمر الزراعي املبكر،
()1

يونان هدايا الذي يدعمه "اجمللس امللي"

للسريان األرثوذكس برئاسة صاحب الثروة

الكبرية ،واملزارع واملستثمر الصاعد ادجديد مسعود أصفر الذي سرتتبط بإسم عائلته
إحدى أبرز حمددات الثورة الزراعية يف ادجزيرة السورية ،وبني سعيد إسحق وجيه عامودا
املسيحي ،ورئيس بلديتها السابق ،ونائبها يف برملان عام  ،2111والذي غدا مالكا كبريا،
لكنه مجع ثروة من عمله تعترب متواضعا قياسا على ثروتي مسعود أصفر وجنار .وقد دعم
املطران حبى مطران السريان الكاثوليك وجملة البشري اليسوعية يف بريوت سعيد إسحق
األرثوذكسي مبواجهة يونان ،مرشح اجمللس امللي بوصفه املرشح األكثر »مسيحية« يف

إعتماده( .)2ووفقا لتقرير إستخبارات املفوضية كان  17160من األكراد »إقليميني« أي
دعاة فصل ادجزيرة عن سورية ،مقابل  11670من »احلكوميني« مبعنى البقاء مع حكومة

 - 1يعترب اجمللس امللي هيئة إعتبارية إستشارية برئاسة املطران أو املعتمد البطريركي يف مراكزاألبرشيات،
يتوىل تصريف شؤون األبرشية اإلدارية واملالية واالجتماعية ورفع مستواها ،ويشرف على مؤسسات
الطائفة .وكان يف ادجزيرة أقرب إىل ما ميكن تسميته مبجلس شيوخ الطائفة وأعيانها الكبار .وشكل آل
جنار منذ تأسيس اجمللس امللي ولعقود طويلة أحد أبرز أركان اجمللس امللي يف ادجزيرة .إنظر :جوزيف أمسر
ملكي ،املصدر السابق ،ص .72 – 70
 - 2حممد مجال باروت ،...ص .101 – 107
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دمشق .أما املسيحيون على خمتلف طوائفهم فحدد التقرير  70مسيحيا »حكوميا« فقط،
مقابل  10110من "اإلقليميني" (.)1

جاءت نتيجة اإلنتخابات النيابية يف عام  2116بفوز قائمة »اإلستقالليني« وسقوط
قائمة »الكتلة الوطنية« ،اليت رفضت اإلعرتاف بنتائج العملية اإلنتخابية ،متهمة حمافظ
ادجزيرة نسيب األيوبي بتزوير اإلنتخابات لصاحل الكتلة املنافسة .ويف خضم الصراع بني
الكتلتني ،إمتنع اجمللس النيابي من التصديق على إنتخاب نواب ادجزيرة ،بتأثري من الشيخ
دهام اهلادي ،والذي كان قد نقش على بطاقة الزيارة اخلاصة به لقب (شيخ مشايخ القبائل
يف ادجزيرة) ،الذي حرض النواب يف الربملان السوري ضد نواب ادجزيرة ،إال أن مداخلة
النائب سعيد إسحق يف جملس النواب وتهديده باإلنسحاب من اجمللس والعودة إىل ادجزيرة

إن إستمر يف اجمللس املماطلة يف عدم بت إنتخابات ادجزيرة( ، )2وتهديد حاجو آغا وحلفاؤه
من دعاة احلكم الذاتي بالتمرد العام ضد حكومة مردم بك إذا مل تصادق على عضوية
نواب ادجزيرة ،يف حال عد قبول أوراق أولئك النواب ،وحشدت كل من عشائر هفريكان

ومالن قواهما للمواجهة ،فباتت ادجزيرة على قاب قوسني أو أدنى من التمرد( ،)3فأضطر
اجمللس النيابي يف منتصف نيسان  2117إىل تثبيت النواب" :خليل إبراهيم باشا ،سعيد

إسحق ،وقدوراحلاج علي"( ،)4فإنسحب دهام اهلادي من ادجلسة إحتجاجا على ذلك،
مهددا النائب قدور احلاج علي بتصفية احلسابات معه يف ادجزيرة ،بأن »احلق« ليس يف

جملس النواب بل "احلق يف ادجزيرة"( ،)5وإزاء توتر األوضاع يف ادجزيرة ،وبعد جناح قائمة

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص  ،121مقتبس من:
«Situation politique en Jezireh après les élections de 1936 (Stastique
par race et par communauté)», dans: Velud, Tome 4, p. 228.
 - 2إنظر :مداخلة سعيد إسحق ،ادجلسة الثالثة،يف :ادجريدة الرمسية 11 ،نيسان .2117
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .112
 - 4برهان جنم الدين شرفاني ،املصدرالسابق ،ص .226
 - 5إنظر :ادجلسة اخلاصة يف  17نيسان  ،2117يف :جلسات جملس النواب للعام  ،2117ص .112
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اإلستقالليني املؤيدين فرنسيا ،وتقليص نفوذ »الكتلة الوطنية« يف املنطقة ،عينت حكومة

دمشق بهجت الشهابي( )1حمافظا جديدا للمنطقة.

وحول املوقف من نتائج هذه اإلنتخابات ،إنقسم فيما بينهم السريان ،ففي الوقت الذي
دعم أعيان السريان الكاثوليك وعلى رأسهم املطران يعقوب حبى نتائجها ،فإن أعيان
السريان األرثوذكس رفضوا اإلعرتاف بها بسبب سقوط مرشحهم يونان هدايا فيها ،حيث
طلب اجمللس امللي للسريان األرثوذكس يف القامشلي من جملس النواب "فسخ اإلنتخابات

وتأييد مرشحي الكتلة الوطنية"( ،)2وإنضم إىل محلة فسخ نتائج اإلنتخابات مسعود أصفر،
كبري عائلة أصفر وجنار ورئيس اجمللس امللي السرياني األرثوذكسي( .)3وقد عانت املناطق
الكردية من سياسة العسف والالمباالة من قبل حكومة دمشق ،وبهذا الصدد ،تناولت
جريدة (ادجزيرة) الصادرة يف حلب عام  ،2111سياسة الضرائب وعسف ادجباة وسؤ
معاملة املوظفني احلكوميني مع السكان ،ووضع القضاء( ،)4وممارسة سياسة التفرقة
العنصرية مع السكان ،لكنه وبهدف تهدئة اخلواطر ،بدأ بإصالحات يف اجملاالت الصحية

والتعليمية واإلدارية) .)5وبسبب ممارساته الشوفينية وتعامله الفظ مع سكان املنطقة

1

 -بهجت الشهابي شخصية حازمة ،وكان ضابطا سابقا يف ادجيش العثماني ،وإنضم إىل جيش األمري

فيصل بعد قيام الثورة العربية الكربى يف عام  ،2126وشغل منصب احلاكم العسكري ملنطقة السلط ثم
حلوران قبل اإلحتالل الفرنسي لسورية ،ثم مديرا للشرطة ،وكان إسلوب إدارته متأثرا تبعا لتكوينه
واملناصب اليت توالها إىل حد بعيد بنمط اإلدارة شبه العسكرية .إنظر :حممد مجال باروت ،املرجع السابق،
ص .127
 - 2إنظر» :ادجلسة الثالثة« ،ادجريدة الرمسية  11نيسان .2117
3

 -إنظر»:ادجلسة اخلامسة يف  17نيسان  «2117يف :جلسات جملس النواب للعام  ،2117ص

.120
 - 4جريدة ادجزيرة ،العدد ( ،)6كانون الثاني .2111
 - 5عمار علي السمر ،املصدر السابق ،ص .11
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األصالء ،واهلادفة إىل إجراء تغيري دميوغرايف لصاحل الفئة العربية ،وقف ضده بعض

اآلشوريني والسريان واألرمن والكرد والبدو(.)1

وبالنسبة ملنطقة عفرين ،كان التمثيل الكردي أوسع من ادجزيرة لسببني ،أوهلما رغبة
اإلدارة الفرنسية يف املنطقة يف كسب الكرد إىل جانبهم ،أما السبب اآلخر ،فهو أن سكان
املنطقة من الكرد دون سواهم ،بعكس منطقة ادجزيرة الغنية بالتنوع اإلتين – الطائفي .ففي
إنتخابات نيسان  2111للجمعية التأسيسية يف سوريا ،مثل فيها رشيد شيخ إمساعيل زاده
"كور رشيد" قضاء جبل الكرد .ويف عام  ،2111أنتخب حسني عوني رشو (زعيم عشرية
"شيخان" نائبا عن قضاء جبل الكرد يف اإلنتخابات النيابية يف سوريا .كما مثل منطقة
أعزاز منان نيازي جلوسي "شكاكي" ،صاحب قرية  Sêcerazالتابعة إداريا ملنطقة أعزاز.
ويف اإلنتخابات النيابية لعام  ،2116فاز فيها حسني عوني جمددا بدعم من حركة املريدين
اليت كانت قد إكتسبت قوة مجاهريية إضافية ،وساعده يف الفوز ،التدخل املباشر دجماعة
الكتلة الوطنية ،اليت أوعزت ملرشحها السيد عارف آغا غباري بسحب ترشيحه لصاحل
حسني عوني( ،الذي أدخل فيما بعد قريته  Gomîtêإىل املنطقة اإلدارية للواء
اإلسكندرونة ،ومن ثم ضمها إىل تركيا مثل قرى  Siciyêو ، ) Pêrşanويقول أهل
الدراية من آل شيخ إمساعيل زاده ،أن غيابهم يف هذه الدورة اإلنتخابية جاء على خلفية
موقفهم املؤيد إلنشاء سنجق يف جبل الكرد عام  ،2116حيث ضغطت الكتلة الوطنية
حينها على اإلدارة الفرنسية للتوقف عن دعم كور رشيد آغا .ويف إنتخابات عام ،2111
أنتخب عن قضاء جبل األكراد كل من :حممد حاج حممد شيخ إمساعيل "زاده" املعروف
بشيخو آغا ،وفائق منان آغا "شيخ إمساعيل زاده" .ومثل منطقة أعزاز يف اجمللس مجيل
بايف ،وهو كردي من قرية قطمه التابعة ملنطقة عفرين ،وكان قد رشح نفسه يف قريته "تات
مراش" التابعة لقضاء أعزاز ،وعقد هذا اجمللس النيابي أول إجتماع له يف  21آب
(.)2

2111

 - 1برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .227
 - 2د .حممد عبدو علي ،املصدر السابق ،ص .111 – 111
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جدول يضمن معلومات إحصائية عن احلياة الربملانية يف منطقة جبل األكراد منذ ادجمعية
التأسيسية سنة  9111وحتى الدور التشريعي السادس  ،9111علما أن مجيع نواب
املنطقة كانوا أكرادا حتى عام 9119
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2111 – 2171
* -راجع :د .حممد عبدو علي ،املصدر السابق ،ص 116

1

سياسة حكومة بهجت الشهابي العنصرية:
منذ البدايات األوىل إلحلاق جزء من كردستان بالدولة السورية ،مارس حكام العرب
سياسة التعريب ،فعلى أثر اإلنتخابات النيابية لعام  ،2116ومع تصاعد الدعوة الكردية
إىل إقامة منطقة حكم ذاتي خاص بهم ،عينت احلكومة الوطنية املركزية يف أواخر كانون
الثاني  2117نقيب احملامني بدمشق واملتمرس بوظائف اإلدارة العسكرية يف زمن احلكومة

111

العربية األمري بهجت الشهابي حمافظا جديدا للجزيرة ( ،)1وكانت مهمته ،جتريد سكان
املدن احملليني من أسلحتهم ،وحث فالحي محص ومحاه وحلب على اهلجرة إىل ادجزيرة
لتعزيز األغلبية العربية ،وطرد املوظفني احملليني املعادين للوحدة السورية ،وملئ اإلدارة
احمللية بعناصر وحدوية ،وحتسني الوضع األمين بزيادة عدد رجال الشرطة ،وإمخاد الدعاية

الرتكية يف قامشلو( .)2مارس الشهابي سياسة التمييز العنصري مع الفئات غريالعربية ،حيث
وضع أمام املسيحيني والكرد عراقيل حتول دون حصوهلم على إذن يف دخول مكتبه
بسهولة ،فاحتا بابه على مصراعيه أمام القبائل العربية والفئات والنخب املثقفة يف املدن
واملنحازة حلكومة دمشق ،وبدت جممل قراراته اإلدارية منحازة كليا لتلك العشائر
والنخب.
كان بهجت الشهابي حيمل خطة ممنهجة ،واضعا نصب عينيه ،تعريب املنطقة عرب
سلسلة إجراءات إدارية وقرارات خاصة ،حيث بادر فورا بتطهري جهاز اإلدارة احلكومي
الصغري من املوظفني احملليني السريان واألرمن احملسوبني على احلكم السابق وتعريبه

واإلستعاضة عنهم مبوظفني عرب حلبيني( .)3ففي األول من شباط  2117سرح الشهابي
قائمقام القامشلي السرياني الكاثوليكي غامن غنيمة من اخلدمة ،وعني بدال منه احلقوقي

احللبى والقومي العربي املتطرف شبه النازي ظافربن صفوت الرفاعي( .)4وكان الرفاعي من
مواليد حلب عام  ،2107إحندر من إسرة من كبار املالكني ،كان مؤهال قانونيا لوظيفته
حبكم خترجه من جامعة باريس ،وحصوله على الدكتوراه يف احلقوق عام  ،2111غري أنه
كان قوميا عربيا شوفينيا متعجرفا ،وشبه نازي ،ويؤمن بإستخدام العصا الغليظة يف فرض
سطوة احلكومة يف منطقة معقدة إثنيا .وربط هذه املمارسات برؤية قومية متعصبة .اسس
 - 1إنظر :ادجريدة الرمسية ،العدد  ،1تاريخ  1شباط .2117
 - 2برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص 226؛ فيليب خوري ،ص .116
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .127
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 -إنظر :مرسوم رقم  227ومرسوم رقم  221تاريخ  2شباط  ،2117ادجريدة الرمسية ،العدد ،1

تاريخ  1شباط 2117؛ حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .127
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الرفاعي يف عام  2116حزبا ذا طبيعة قومية عربية متطرفة متأثرة بالنازية حتت إسم
»احلزب القومي العربي« يف حلب ،الذي كان متصال باحلركات القومية العربية السرية
األخرى( ، )1وإشعار أهالي ادجزيرة بأن عهده هو عهد اإلنقالب على كل ما يتعلق بالعهد
السابق ،وتصفية آثاره ورموزه ممثلة بعالمات رئيس الدولة السابق الشيخ تاج الدين

احلسين يف ادجزيرة ،أو ما ميكننا تسميته بـ "حادثة احلجر"( .)2وشكل ذلك أوىل إختبارات
القوة بينه وبني الالعبني االجتماعيني والسياسيني احملليني .ومن الغريب أن احلزب الشيوعي
السوري يف مذكرته وكعادته قيم إجيابيا دور بهجت الشهابي ،مؤيدا املوقف الرمسي
حلكومة دمشق  ،حيث وردت فيها" :فقد سعت احلكومة الوطنية للتمهيد لتنفيذ نصوص
املعاهدة ،فعينت السيد بهجت الشهابي اإلداري املعروف حمافظا للجزيرة ،ألجل أن ميهد
لنقل املسؤوليات كلها إىل املراجع الوطنية ،والسري يف ادجزيرة حسب القانون والعدل ،كما

صرح الدكتور كيالي ،وزير العدلية نفسه"(.)3

ويف  21آذار  2117سرحت احلكومة بناء على قرار وزير الداخلية املهندس يف بلدية
القامشلي ليون مراديان ،وخفضت وظيفة سيمونيان من مهندس األشغال العامة يف حمافظة

ادجزيرة إىل مهندس لبلدية القامشلي لتعني بدال منه املهندس حممد العامل من حلب( ،)4ودعم
1

 -إنظر» :مادة ظافر الرفاعي« يف :جورج فارس (حمرر) ،من هم يف العامل العربي؟ ،سورية ،2117

ادجزء األول ،مكتب الدراسات العربية ،دمشق ،2117 ،ص 161؛ حممد مجال باروت ،...ص .127
2

» -حادثة احلجر« :تتلخص هذه احلادثة بقيام إلياس مرشو ،أحد قبضايات السريان الكاثوليك

واألرمن الكاثوليك ومجعية »الشارة البيضاء« ،مبنع رجال احلكومة من إزالة اللوحة الرخامية اليت حتمل
إسم الشيخ تاج الدين احلسين (حبة مرشو ،شهادة مسجلة) بالقوة ،وشكل ذلك أول إختبارات القوة بني
احملافظ والالعبني احملليني .وكانت حكومة الكتلة الوطنية قد قامت يف سياق حماولة تصفية مرحلة الشيخ
تاج ،والق ضاء على آثاره بإزالة مجيع أمساء الشيخ احملفورة على املساجد واملدارس واملنشآت العامة اليت
دشنها.إنظر :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .121
 - 3مذكرة احلزب الشيوعي السوري ،املصدر السابق ،ص 111؛ جريدة »القبس« 21 ،آب .2117
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 -إنظر رقم »قرار رقم  21تاريخ  12آذار  ،« 2117ادجريدة الرمسية ،العدد  ،21تاريخ  1نيسان

 ،2117يف :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .127
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الشهابي املتعجرف دهام اهلادي ضد خصمه حاجو آغا يف إطار الصراع املرير بينهما،

وحاول أن ينال من بعض النواب املنتخبني ،وأن يكسر شوكتهم ( .)1وكان يف معطف
الشهابي خطة تقليم نفوذ املطران السرياني الكاثوليكي اخلطر واملشاغب يعقوب حبى
الذي عقد قبل أشهر مؤمترا يف احلسكة هدد فيه بطرد أي موظف سوري توفده احلكومة
إىل ادجزيرة ،كما كان يف تطلعاته تشميل ادجزيرة بسياسة اإلستثمار اليت أعلن سعد اهلل

ادجابري أنها ستكون مشمولة يف برنامج إعمار وادي الفرات( .)2فكرت حكومة الكتلة
الوطنية بوضع مشروع إمنائي للجزيرة ،إرضاءا لسكانها من جهة ،وإستغالل خرياتها من
جهة ثانية .ويف أوائل عام  2117خرج الكرد وغريهم من األقليات القومية يف منطقة
ادجزيرة ويف قرية توثز ضد تعسف السلطات وتوصلوا إىل إتفاق مع احلكومة لتعيني
املوظفني من ممثلي السكان احملليني .إنتشرت اإلضطرابات ومظاهرات اإلحتجاج ،اليت
بدأت يف  1حزيران عام  2117يف مدينة احلسكة لتشمل فيما بعد مدينة القامشلي وراس
العني وعني ديوار والدرباسية يف مشال ادجزيرة .ومت تشكيل دجنة تنفيذية إلدارة احلركة
اإلضرابية ،ومت تعيني الكردي طاهر املارديين سكرتريا هلا .ويف آب  2117طالبت اللجنة
من احلكومة تعيني حمافظ ادجزيرة ممثال عن السكان احملليني .ووعدت احلكومة منح سكان
ادجزيرة حق تعيني العاملني وجهاز اإلدارة الذاتية احمللية .إال أن مجيع هذه الوعود ذهبت

أدراج الرياح(.)3

 - 1حممد مجال باوت ،املرجع السابق ،ص .112
 - 2املرجع نفسه ،ص .121 – 127
 - 33الزاريف وآخرون ،املصدر السابق ،ص .116
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مؤمتر توثز متوز :9109
يف خضم األوضاع الساخنة يف املنطقة ،ومع إشتداد الصراع بني التيارين :التيار
اإلستقاللي املدعوم فرنسيا والتيار الوطين املرتبط بدمشق ،جاء إنعقاد مؤمتر توثز برئاسة
عبدي خلو رئيس عشرية املرسينية يف السادس من متوز  2117حبضور شخصيات كردية
هامة منهم :حاجو آغا زعيم عشرية هظريكان ،ومصطفى بك شاهني وأخوه بوزان بك
شاهني ،ومجيل باشا ،ونايف باشا املرياني ورشيد آغا وغريهم من الزعماء الكرد .ويشري
الباحث كونى ره ش إىل حضور معظم الشخصيات الكوردية يف ادجزيرة من باشاوات
وآغاوات وبكوات وخماتري القرى الكردية املوالني واملعارضني للفرنسيني مثل :عبدي آغا
املرعي ،حممد األمحد من آل أمحد اليوسف ،طاهر آغا حممود تازا ،حسن إبراهيم،
شيخموس آغا هسو ،سعيد آغا دقوري ،نواف آغا حسن ،قدري بك مجيل باشا،
قدوربك ،عيسى آغا عبد الكريم ،عيسى آغا قطنا ،حاج درويش ،خليل بك ابراهيم
باشا ..باإلضافة إىل بعض شيوخ القبائل العربية املعروفة ،اليت كانت حتبذ إستقاللية ادجزيرة
عن الداخل السوري وتشكيل إمارة عربية مستقلة يف مناطق تواجدهم مثل :الشيخ دهام
اهلادي ،الشيخ حممد عبد الرمحن ،الشيخ مجيل املسلط ..والعديد من الوجهاء وأقطاب
الطوائف السريانية مثل :املطران يوحنا حبى ،إلياس مرشو ،إبراهيم ايلو "صباغ" ،عزيز
حانا ،كلى شابو ،سعيد اسحق ،عمسو مريجي ،آل قريو ،مشيل دوم ،آل ترزي باشي،
شاهني واسحق جنار ،وذلك بطلب ومساعدة ومباركة من احلكومة الفرنسية املنتدبة على
سوريا ألجل االتفاق على إنشاء دولة كوردية يف ادجزيرة السورية تضم الكرد واملسيحيني
إىل جانب إمارة عربية( .)1ومسي املؤمتر مبؤمتر توثز نسبة إىل قرية (توثز) ،الواقعة يف ناحية
عاموده ،حيث كان يقيم عبدي خلو ،الذي منحه الفرنسيون لقب (الباشا) عام .2112
مع أن فكرة املؤمتر فكرة فرنسية أصالً ،ألجل متديد فرتة انتدابها ملدة  11عاماً آخر يف
 - 1كونى ره ش ،صفحة من تاريخ ادجزيرة عبدي آغا خلو ومؤمتر توثز  21 ،2117شباط ،1021
Welatê Me
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سوريا والبقاء يف ادجزيرة ،كون فرتة إنتدابها البالغة سبعة عشرة عاماً كانت تنتهي يف عام

 ،)1(2117إال أنه ناقش مسألتني اساسيتني ،األوىل :اإلحتجاج على احملافظ ،وقائمقام
قامشلو ،وقائد درك ادجزيرة ،متهمني إياهم بتأييد خصمهم عبدالباقي نظام الدين ،ووقعوا
مضبطة بهذا الشأن ،حيث عقد املؤمتر حتت ستار مبايعة الشيخ حممد عبد الرمحن رئيسا
لعشرية طي بدال من منافسه حسن السليمان الذي تبناه احملافظ رئيسا للعشرية ،واملسألة
الثانية ،حبثوا إمكانية القيام بعصيان مدني شامل يف ادجزيرة وهددوا احلكومة بالعصيان
املسلح ما مل تقم بعزل احملافظ بهجت الشهابي وقائمقام القامشلي ظافر الرفاعي ،وقائد
الدرك عبد الغين القضماني يف مدة أقصاها األول من متوز  .2117وكان بني احملتجني من

عارض العصيان ،وإنسحب البعض من املؤمتر( .)2إال أن املؤمترمل يصل لنتيجة عملية ،إذ
كان هنالك بعض املعارضني أو املرتددين مثل سعيد إسحق (سريان) ،وحاجو آغا وحممود
إبراهيم باشا ،ثم مل يتمكن املؤمترون من اإلتفاق على شكل العصيان وكيفيته( )3ويف سياق
متصل تشري بعض املصادر إىل ان إجتمع عدد من الناس يف قرية توثز ،وإذا بإلياس مرشو
حبدي قريو وحاجو آغا يعلنون الثورة املسلحة يف السابع من متوز على احلكم الوطين يف
احلسجة (احلسكة) ،حيث مت اهلجوم على دار احلكومة .فيقتلون أربعة من رجال الدرك.
وعمت اإلضطرابات القامشلي وعامودا ورأس العني وحاصر اإلستقالليون املخافر وهامجوا
الدرك .وعاد احملافظ وقائمقام القامشلي ومديروا النواحي إىل دمشق يف متوز ،2117
ومنذ ذلك التاريخ مل تبق للحكومات الوطنية أية سلطة على ادجزيرة ،بل أصبحت هاتيك
احملافظة حتت رمحة املطران حبى وإلياس مرشو وحاجو آغا وميشيل دوم .وكان حمافظ
الفرات توفيق شامية يذهب بني حني وآخر لتوقيع األوراق الرمسية ( .)4ويف مديريات سري
كاني وعني ديوار وديرونا آغى ،مت طرد املوظفني ومدراء النواحي ،حيث إضطر هؤالء
 - 1كونى ره ش ،صفحة من تاريخ ادجزيرة ،املرجع السابق.
 - 2برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .999
 - 3مذكرة احلزب الشيوعي السوري ،ماذا يف ادجزيرة؟ ،يف :حممد مجال باروت ،...ص .171
 - 4هاشم عثمان ،املرجع السابق،ص .221
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للجؤ إىل العشائر العربية املوالية للحكومة يف هذه املناطق ،بينما مل تقع حوادث يف
الدرباسيه وعامودا على غرار ماوقع يف املناطق األخرى بسبب ضعف احلركة اإلنفصالية يف
هاتني املنطقتني ،ووقوف عشائر كيكان وغريها إىل جانب أنصار »الكتلة الوطنية« ضد
التيار اإلستقاللي .وإقتصر ماحدث يف الدرباسية على حماولة املتمردين تطويق خمفر الدرك،
لكن من دون إصطدام مع الدرك ،ومل يتمكنوا من طرد مدير الناحية(.)1

مؤمتر احلسكة  4متوز  9109وحركة العصيان:
وعقد مؤمتر ثان يف الرابع من متوز  2117يف احلسكة ،وفيه تقرر البدء بالعصيان يف
صباح اليوم التالي ( 1متوز) ،وطالبوا بتغيري احملافظ وقائد الدرك ،ونائب رئيس ادجمهورية
(سعيد إسحاق) ،لسؤ إدارتهم( ،)2وبالفعل شهدت املنطقة يف يوم إنعقاد املؤمتر حركة
عصيان وإضطرابات ،مطالبة باحلكم الذاتي ورفض ممارسات احملافظ بهجت الشهابي يف
املنطقة وإجراءاته التعسفية بإستبدال املوظفني احملليني بأنصار دمشق ،وجدير بالذكر أن
تلك اإلجراءات تزامنت مع إكتشاف البرتول يف ادجزيرة .وبدال من أن يلجأ احملافظ
بهجت الشهابي إىل تهدئة اخلواطر وحل األمور ،قام "خبلع رئيس بلدية احلسكة املؤيد
للمتظاهرين ،وزيادة عدد رجال الدرك .وأدت األمور إىل توتري األوضاع يف املنطقة ،حيث
إنطلق العصيان يف احلسكة وقامشلو ،وأطلقت النار على الدرك عند حماولة إعتقال إلياس
مرشو رئيس بلدية قامشلو ،وبدأ اهلجوم بعدها على دار احلكومة اليت حوصر فيها احملافظ
مع رجال الدرك وقتل منهم ثالثة ،وإمتدت حركة العصيان إىل عامودا والدرباسية،
وكانت ذروة األحداث معركة إستمرت ساعتني يف شوارع قامشلو ،إنتهت بإستسالم
رجال الدرك وهروب احملافظ وإنزال العلم السوري ومتزيقه ورفع العلم الفرنسي

 - 1خالد بكداش ،ماذا يف ادجزيرة؟ ،ص .16 – 11
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 -مذكرة احلزب الشيوعي السوري ،ماذا يف ادجزيرة؟ ،املصدر السابق ،ص 111 – 112؛ صاحل

هواش املسلط ،املرجع السابق ،ص .161
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مكانه"( .)1وأعطى احلزب الشيوعي يف مذكرته وصفا لألحداث على الشكل التالي":يف
الساعة الرابعة من صباح  1متوز ،إبتدأ العصاة حركتهم يف احلسجة ،فأطلق الرصاص يف
البيوت على السرايا وعلى بيت احملافظ ،وهاجم العصاة خمفر الشرطة وجرحوا أربعة من
أفراد الشرطة ،وهرب الباقون ملتجئني إىل السرايا ونهب العصاة املخفر يف يوم  6متوز،
وتوقف إطالق الرصاص .يف يوم  7متوز ،كانت دورية من رجال الدرك تتجول يف املدينة
وعند مرورها أمام عبد األحد قريو (رئيس البلدية وأحد زعماء العصيان) ،أطلق عليها
الرصاص من النوافذ ومن على األسطحة فقتل دركيان ،وإعتقل العصاة الستة الباقني،
ونزعوا منهم سالحهم وإقتادوهم إىل باحة الكنيسة ،وهنالك أتى ضابط اإلستخبارات
الكابنت توماس بسيارته ،فإستلم الدرك املعتقلني من العصاة  ،وإقتادهم إىل سرايا احلكومة
دون إسرتداد سالحهم من العصاة .وقتل يف اليوم نفسه أحد أفراد الدرك بينما كان على
درج السرايا ،وقد أطلق عليه الرصاص من ادجهات املقابلة للسرايا ،وهكذا أصبح العصاة
سادة املوقف يف احلسجة ،وإنقطعت دوريات الدرك والشرطة وحوصر املوظفون يف

السرايا"( ،)2فقامت على أثرها القوات الفرنسية بإنزال العلم الفرنسي ،خوفا من تطور
األحداث وتوسيعها مما قد يهدد مصاحل دولة فرنسا( .)3ومتكن الثوار من طرد احملافظ
ورجاالت الدرك وتشكيل دجان إدارية ،وإقامة مكاتب هلم يف النواحي ،ومنح األختام
للجان ،لتسيري األمور ،وكان يتم تفتيش االشخاص الداخلون إىل احلسكة على جسر

اخلابور( .)4وتطرقت مذكرة احلزب الشيوعي السوري إىل تنظيم (العصيان)

وتأليف

اللجان اإلدارية املسلحة بلهجة مشددة ،حيث كتبت" :بعد إستالم ادجيش » مهمة احمللفظة
على األمن« أخذ العصاة يف تنظيم حركتهم ،فألفوا يف كل مركز دجنة مسلحة أمسوها (دجنة
إدارة احلسجة) أو القامشلي أو رأس العني أو "...وصنعوا لكل دجنة خامتا رمسيا للتوقيع
 - 1عمار علي السمر ،املصدرالسابق ،ص .161
 - 2مذكرة احلزب الشيوعي السوري ،ماذا يف ادجزيرة؟ ،يف :حممد مجال باروت ،...ص .111
 - 3راجع :ستيفن هامسلي لونطريك ،املرجع السابق ،ص .121
 - 4صاحل هواش املسلط ،املرجع السابق ،ص .161
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على اإلنذارات وجوازات املرور وما إىل ذلك .ومنعت اللجان الدخول إىل املناطق
املتمردة ،فالداخل إىل احلسجة مثال جيري تفتيشه من قبل خمفر ادجيش عند مدخل املدينة
على جسر اخلابور ،ثم يستلمه العصاة – املسلحون – ويقتادونه إىل »مقر اللجنة« الذي
جعلوه يف باحة الكنيسة الكاثوليكية .وهناك يفتشونه ويستجوبونه ،فإن أعجبهم أطلقوا

سراحه ،وإن مل يعجبهم طردوه من البلد(.)1

ويف صباح "يوم الثالثاء احلادي والعشرين من كانون األول  ،2117إختطف
متمردوا القامشلي وعلى رأسهم إلياس مرشو( )2177 – 2100وشقيقه آكوب مرشو
وجورج قريو وجوزيف الصايغ وروبني إيشو مريزا ،حمافظ دير الزور توفيق شامية وسائقه
ونقلوه إىل احلسجة إعتقلوه يف دار حبدي قريو ،وبعد أربعة أيام إهتدى القومندان بونو إىل

مكان إحتجازه ،فداهمه وأطلق سراحه"( .)2أما الرواية الثانية حول خطفه فتقول" :بعد
يومني من معركة عامودا وكرد فعل من شجب واستنكار ،مت اختطاف حمافظ ادجزيرة
(توفيق شامية) ،على أيدي جمموعة مسيحية  -كوردية يف احلسكة ومت جلبه إىل قرية
(توثز) وإخفائه يف قرية (علي فرو) ،ملدة  21يوماً ،وبنفس التاريخ مت إختطاف قائم مقام
منطقة ديريك ورأس العني والقامشلي ومدير ناحية عامودا والدرباسية على أيدي جمموعة
أخرى ومت تسفريهم بالقطار إىل حلب ..إشارة على عدم رضاهم ورغبتهم باالنفصال

وتشكيل دولة كوردية – مسيحية يف ادجزيرة إىل جانب إمارة عربية.)3("..

وتكونت اللجنة املشرفة على كامل ادجزيرة من كل من حاجو آغا وحممود بك بن إبراهيم
باشا املللي ،وميشيل دومه أحد الوجهاء املسيحيني يف قامشلو ،ليستغنوا بذلك عن موظفي

السلطة الوطنية(.)4

 1مذكرة احلزب الشيوعي ،املصدر السابق ،ص.111 – 111
 - 2هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .221
 - 3كونى ره ش ،صفحة من تاريخ ادجزيرة ،املرجع السابق.
 - 4حممد مال أمحد،القضية الكردية ،...املرجع السابق ،ص .1
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ومن جهة أخرى ،رد الشهابي على إخنراط كل من حبدي قريو (،)2171 – 2111
رئيس بلدية احلسكة ،وإمسه احلقيقي عبد األحد قرياقوس ،والذي كان سابقا فرانا يدور
على بيوت املوظفني لطبخ مآكلهم يف فرنه( )1وهو سرياني أرثوذكسي ينحدر من قلعتمرا
قرب ماردين ،وميشيل دوم ،رئيس بلدية القامشلي ،وهو سرياني كاثوليكي ينحدر من
ماردين ،وتربى يف مدارس الدومينيكان باملوصل ،ودعوتهما إىل التمرد أن عزهلما ،وأصدر
مذكرة توقيف حبق قريو بسبب تهدئة األخري له ( .)2وحتى يوم  1متوز كانت جمموعة
مرشو قد هامجت خمفر الشرطة ،وإشتبكت مع عناصره ،وجرحت أربعة من رجاله،
وأرغمت البقية على اإللتجاء إىل السراي.توقف إطالق الرصاص يف اليوم التالي يف إطار
هدنة مؤقتة فرضها الفرنسيون ،لكن ماكادت دورية للدرك تقرتب يف يوم  7متوز 2117
من منزل قريو حتى أطلق املتمردون النار عليها ،فقتلوا دركيني ،وأسروا ستة أخرين،
ونزعوا منهم سالحهم ،وإقتادوهم إىل باحة كنيسة السريان الكاثوليك باحلسكة ،طلب
احملافظ من ادجيش الفرنسي أن يعاونه يف إحتواء التمرد وحترير الدرك ،لكن الكابنت إكتفى
بإستالم الدرك من اخلاطفني( .)3وإعرتافا مبركزية التحالف بني مرشو وحاجو آغا ،أرغم

إلياس مرشو رجال الدرك والشرطة السوريني إبان إستسالمهم على املرور حباجو ،وتقديم
فروض الطاعة له ،وتقبيل يديه قبل مغادرتهم احلسكة.وبعد أن أفرج عن إلياس مرشو
ورفاقه يف عام  2111عاد مرشو إىل احلسكة جملال باألعالم الفرنسية ،وأمضى يومه األول
يف بيت حاجو آغا قبل أن ينتقل إىل بيته ( شهادة شقيقته حبه مرشو – 2107

 ،)4()2116وهذا حبد ذاته إعرتاف بالدور الريادي للشعب الكردي كعنصر أساس يف
 - 1عبد الكريم حمفوظ ،هلْو األيام بادجندي وهلوه بها ،مقال :حول كتاب هلو األيام ألمحد ادجندي ،الصادر
عن دار الريس يف لندن  ،2112املقال منشور يف املوقف األدبي ،العدد  ،172صادر عن إحتاد الكتاب
العرب ،آذار .1001
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
 - 3املرجع نفسه ،ص .116
 - 4املرجع نفسه ،ص .116
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عملية معادلة التوازنات ،وإظهار دور حاجو آغا بإعتباره شخصية إعتبارية يف معادلة
الصراع.
شكل الثوار دجنة مسيت بـ (اللجنة التنفيذية يف ادجزيرة) ،مؤلفة من إلياس مرشو (أرمن
كاثوليك) وحبدي قريو(رئيس بلدية احلسكة – سريان أرثوذكس) ،وحاجو آغا زعيم إحتاد
قبائل هظريكان ،وعبد العزيز املسلط (عرب ادجبور) ،ومريزا عبد احملسن (عرب مشر
الزور) ،وميشيل دوم (رئيس بلدية القامشلي – سريان كاثوليك)( .)1وتوىل طاهر املارديين،
أحد رجال حاجو آغا املثقفني نسبيا ،سكرتارية اللجنة ،-األمر الذي يدل على الدور
الكبري حلاجو آغا يف حركة الثورة .ومن جهة أخرى ،أقدم املنتفضون ،على تشكيل (دجان
إدارية) بغية إدارة شؤونها اخلاصة يف كل منطقة من املناطق اليت سيطروا عليها ،بإستثناء
الدرباسية وعامودا ،لكل منها خامت رمسي للتوقيع على اإلنذارات وجوازات املرور وحل
النزاعات املدنية .وكان مقر اللجنة احمللية يف احلسكة يف باحة كنيسة األرمن الكاثوليك.
وإختذت مطالب الثوار بعدا دوليا ،حيث طالبوا املفوضية العليا واحلكومة بوضع نظام
خاص للجزيرة مبوافقة عصبة األمم ،وبقاء ادجيش الفرنسي يف ادجزيرة ،وبقاء ادجزيرة حتت
اإلنتداب الفرنسي ،بعد أن كانت مطليبهم حمصورة داخليا .يكتب مارسيل هوميه ،الذي
يعكس رأي اليمني الفرنسي أن »زعماء املتظاهرين« يف ادجزيرة وجهوا إىل املفوض السامي
الفرنسي يف بريوت كتابا يطالبون فيه مبا يلي":مبا أن ادجزيرة العليا على حدود تركيا
والعراق ،ومبا أنها تتكون من عدة عناصر غري متجانسة ،فإن خري وسيلة إلنصاف سكانها
هي وضعها حتت محاية احلكومة الفرنسية املباشرة ،ونقل مركز القاعدة العسكرية املمنوحة
لفرنسا يف سورية إىل ادجزيرة العليا حلماية سكانها ،وأن يكون احملافظون الذين سيعينون
فيها على معرفة بعادات السكان وتقاليدهم ،كما أن يكون املوظفون من السكان الذين
ولدوا يف املنطقة حصرا وزيادة عدد املدارس ،وإنشاء املستشفيات ،وتعلم الكردية اللغة
احمللية واخلاصة كلغة رمسية ،وتطوير الطرق ومكافحة املالريا ...حنن سكان أهالي منطقة
 1شهادة حبة مرشو ،يف :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .112
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ادجزيرة العليا ،نعتربأن سكان القامشلي واحلسكة معارضون لنظام الوطنيني ،ونقسم أمام
اهلل والوطن مبقاطعته ووقف مجيع العالقات معه .وسيبلغ كل واحد منا هذه القرارات إىل
مجيع أفراد عشريته ،وجعلهم يقسمون اليمني على تطبيقه( .)1وحول مطالب الثوار ،ورد

يف مذكرة احلزب الشيوعي ":طالب العصاة بطلب تغيري بعض املوظفني حسب قرارات
مؤمتر احلسجة ،ولكنهم مل يلبثوا أن وضعوا مطالبهم احلقيقية بصورة أوضح وأصرح،
وأرسلوا هذه املطالب إىل املفوضية واحلكومة يف برقيات ومضابط رمسية ،أما هذه املطالب
فتتلخص يف ما يلي:
أوال -نظام خاص للجزيرة  ،مبوافقة مجعية األمم.
ثانيا -بقاء ادجيش الفرنسي يف ادجزيرة.

( )2

ثالثا -بقاء ادجزيرة حتت اإلنتداب الفرنسي  .حقيقة مل خيرج موقف الشيوعيني السوريني
عن اخلطوط املرسومة للشيوعية الدولية ،يف إطار التوازنات القائمة حينذاك.
أرسلت احلكومة دجنة تقصي احلقائق يف هذه احلوادث إىل املنطقة ،كان من أعضائها
النائب إدمون الرباط ،بهدف إعادة نفوذها على ادجزيرة ،فإشرتطت مجاعة احلكم الذاتي
التفاوض مع دجنة دمشق ،شريطة تلبية مطاليبهم املكونة من:
أ -أن يكون حمافظ ادجزيرة من أهالي املنطقة ،غري معني من قبل دمشق.
ب -أن يكون مجيع املوظفني واإلداريني ورجال القضاء من أبناء ادجزيرة.
ت -إبقاء ممثل املندوبية العليا الفرنسية يف اإلقليم بصورة دائمة.

 - 1شهادة حبة مرشو ،يف :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص  .111 – 111مقتبس من:
Marcel Homet. Syrie Terre irredente L'histoire secréte du traité Franco
– Syrien: Où va le Proche – Orient. Preface du General Ed. Bremond.
Paris: J.Peyronnet et Cie, 1938. (L' Acadéie des Sciences Coloniales).
د

 - 2مذكرة احلزب الشيوعي ،املصدر السابق ،ص .111
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ث -اإلبقاء على ادجيش الفرنسي يف اإلقليم.
ج -إصدار عفو عام يشمل مجيع الثوار.
وكان الرد أن قرر قادة الوطنيني وممثلوا القبائل العربية ،مقاطعة قامشلو واحلسكة ،حبجة

أن سكانها خانوا القضية العربية ( ،)1إذ أن الشوفينيني العرب قاسوا األمور طبقا ملصاحلهم
اخلاصة ،مع البعض من الكرد املغررين بهم .ومت تشكيل دجنة يف عامودا معادية ملشروع
اإلستقالل الذاتي يف ادجزيرة مؤلفة من السادة :سعيد آغا الدقوري وحاج شيخ موس هسو
وحسني آغا األسعد وسعيد إسحق العبد الكريم وعيسى آغا شيخ عشائر الكيكية
الكردية ،وقام هؤالء باإلتصال مع الشيخ دهام اهلادي شيخ مشر اخلرصة ومجيل املسلط
وحممد عبد الرمحن الطائي ،الذين قدموا هلم الدعم واملشورة الكفيلة مبواصلة النضال ضد
اإلستعمار الفرنسي ،كما شارك إىل جانب دهام اهلادي السيدان :عبد الباقي نظام الدين،

وعبد الرزاق احلسو( .)2ووجهت هذه اللجنة برقيات إىل املفوضية تطالبها بالوقوف ضد
حركة اإلنفصال ،معربة عن متاسكها بالوحدة ،مطالبة بـ "إنزال العقوبة بقاتلي رجال الدرك

يف احلسكة"(.)3

وعندما حضر املفوض السامي من بريوت إىل ادجزيرة للوقوف عن كثب على مطالب
الثوار وشيوخ الكتلة الوطنية يف ادجزيرة ،توجه الشيخ مجيل املسلط من ادجبور إىل
الفرنسيني قائال":لقد وعدمت سوريا باإلستقالل وذلك يف معاهدتكم عام  ،2116وها أنتم
1

 -برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص 221؛ فيليب خوري ،املرجع السابق ،ص -117

.111
 - 2صاحل هواش املسلط ،املرجع السابق ،ص ص .61
3

 -إنظر برقيات رؤساء العشائر امللية (عيسى آغا عبد الكريم) ،واحلاج شيخ موس آغا (رئيس عشرية

طابارا) ،وطبطا (يونس آغا العبدي) ،وبادينا (حاج سعدون آغا) .إضافة إىل وجيهني كرديني هما شيخ
موس احلاج خلف ،ومال محزة الذين وقعوا برقيات تأييد احلكومة الوطنية يف مواجهة العصيان ،يف :النذير
 21متوز .2117؛ مقتبس من :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
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اآلن تريدون أن تفصلوا ادجزيرة عن سوريا ،وإني أقول لكم نيابة عن ثوار ادجزيرة ،إن

ادجزيرة جزء اليتجزء من سوريا ،ولن تفصلوها عن سوريا ولو فصلتم رقابنا ،)1("...وكما
ذكرنا كان الشيخ مجيل املسلط يتقاضى راتبا من احلكومة السورية.
رفع الثوار عريضة إىل املفوض السامي الفرنسي ،طالبوه جبملة من املطالب منها:
 -2احلكم اإلداري الفرنسي املباشر ملناطقهم.
 -1أن يكون احلكام احملليون من أبناء املنطقة.
 -1إنشاء مدارس ومستشفيات يف املنطقة.
 -1أن يكون التعليم باللغات احمللية وخاصة الكردية.
كما وقاموا بإرسال عريضتني أخريتني إىل كل من عصبة األمم وإىل البابا يف روما .نتيجة
هلذه األوضاع ظهرت نزعات جديدة عند مجاعة أخرى متثلت بطلب زعيم قبيلة مشر الزور
(مشعل باش ادجربا) ،حبكم العراق للمنطقة ،ونادى حبياة امللك غازي ،وتردد هذا النداء
يف مدن ادجزيرة(.)2

لعب املسيحيون دورا بارزا يف أحداث املنطقة ،حيث كانوا من دعاة إقليم خاص يتمتع
حبكم ذاتي ،ومن أبرز زعمائهم كان املطران (حبى) مطران السريان الكاثوليك يف ادجزيرة،
والكاردينال (تابوني) ممثل الكاثوليك يف حلب ،والبعثات التبشريية ،وخاصة بعثة
الدومينيكان يف ادجزيرة .فقد وصل رهبان الدومينيكان إىل ادجزيرة قادمني من املوصل
لتأسيس بعثة هلم يف ادجزيرة حتت احلماية الفرنسية ،وكان من القائمني عليها (فرنسوا
دراييه) والذي جاء من املوصل ،وعني رئيسا للبعثة وجند فيما بعد سنة  2111كمرشد
حربي ،ثم مديرا ملدرسة داخلية يف الدرباسية .والشخصية الثانية كان (توماس بوا) ،الذي
 - 1صاحل هواش املسلط ،املرجع السابق ،ص .11
 - 2عمار علي السمر ،املصدرالسابق ،ص .202
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وصل قامشلو عام  2116وعني مفتشا للمدارس السريانية الكاثوليكية ،من قبل املطران
حبى ،كما جاء جريوم سونام من املوصل إىل قامشلو يف أيلول عام  ،2111وأصبح رئيسا
جملموعة من الشباب يف قامشلو ،وعاد إىل فرنسا عام  ،)1(2112وضمت البعثة
الدومينيكية رهبانا من كل ادجنسيات ،مع أنه كان للطوائف الشرقية إعرتاض على
نشاطها ،فقد قدم املطران قرياقوس ،مطران السريان األرثوذكس يف ادجزيرة ،عدة شكاوي

ضد نشاطهم (.)2

وعندما بلغت أحداث ادجزيرة ذروتها ،ألفت احلكومة يف  21متوز  2117دجنة
حكومية – فرنسية خمتلطة مؤلفة من حمافظ الفرات توفيق شامية ،واملفتش اإلداري العام
بهيج اخلطيب ،وصفوة قاطر آغاسي عضو حمكمة التمييز ،والكولونيل كويتو وكيل مدير
الدوائر العام ،مضافا إليهم إدمون رباط واملسيو بروتوكاليان عضو اإلستئناف األجنيب،

للتحقيق حبوادث ادجزيرة( .)3وتوجه وزير الداخلية سعداهلل ادجابري يف  10متوز إىل ادجزيرة

لتسوية املشكلة( ،)4لكن املتمردين رفضوا إستقباله وأقاموا حاجزا بشريا ملنعه من الدخول

إىل احلسكة( .)5ويف  6آب أعلن رمسيا عن توجه اللجنة املختلطة إىل ادجزيرة ،وأنهت

أعماهلا يف يوم  21آب وعادت إىل دمشق( ،)6دون نتيجة.

ويف سرى كاني وعني ديوار وديرونا آغى طرد املسلحون مديري النواحي والدرك
الذين إلتجأوا إىل خيام العرب الرحل احمليطة بهذه املراكز .ويف الدرباسية حوصر الدرك يف

املخفر ،ويف ناحية عامودا قام األكراد حبفظ األمن(.)7
 - 1عمار علي السمر،املصدر السابق ،ص .202
 - 2املصدر نفسه ،ص .202
 - 3النذير 26 ،متوز  ،و 16متوز.2117
 - 4النذير 12 ،متوز .2117

 - 5شهادة حبة مرشو ،يف :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .110
 - 6النذير 26 ،آب .2117
 - 7لإلطالع :راجع مذكرة احلزب الشيوعي ،املصدر السابق.
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وبسبب توتر األوضاع يف ادجزيرة وإحتدام الصراع بني القوى ،مل يستطع اجمللس النيابي
السوري جتاهل املسألة الكردية يف البالد ،ففي كلمة ألقاها وزير الداخلية السوري آنذاك
سعداهلل ادجابري ،أمام الربملان السوري بصدد ذلك قائال":أن أهل ادجزيرة جاؤوا إىل
ادجزيرة وهي بلدهم ،وحنن أهلهم ،ولكنهم عندما جاؤوا كان يف نفوسهم خوف وحذر مما
جرى معهم قبل قدومهم ،وهذا اخلوف بدأ يزول بفضل اإلدارة القائمة يف ادجزيرة،
ولكنهم اليرون أمامهم سوى السلطة الفرنسية ،ألن اإلنتداب هو السائد واملسيطر ،من
هنا جند عذرا هلؤالء البسطاء الذين مل يتعرفوا إال على دولة واحدة كانت هلم مبقام األم
وهي فرنسا .وعندما بدأ إتصاهلم مع باقي املناطق السورية ،شعروا أنهم جزء من سورية،
ولكن هذا الشعور مل يكتمل عندهم بعد ،وعندما مت البدء بنقل اإلدارة من اإلنتداب إىل
احلكومة الوطنية أصابهم شئ من القلق ،ولو بقي األمر بينهم وبني أنفسهم ،لزال القلق

سريعا ،ولكن هناك دعاة شر وسؤ ،جعلوا هذه املخاوف أعظم مما هي عليهم .)1("...بهذا
الشكل مل يضع الوزير يده على ادجرح ،حماوال تبسيط املشكلة ،دون اخلوض يف جذور
املسالة كقضية شعب وأرض .كما طلب "اجمللس النيابي السوري إىل احلكومة السورية
احلفاظ على حقوق البالد وعدم التفريط بها ،واملبادرة إىل القضاء على احلركات اإلنفصالية

وأعمال التمرد على القانون والنظام اليت إندلعت يف منطقيت ادجزيرة والعلويني"( .)2وقد
أرسلت احلكومة حمافظا جديدا هو توفيق شامية من طائفة الروم األرثوذكس ،وباءت
بالفشل مساعي احملافظ ادجديد بتسوية األمور بني اإلقليم واملركز ،ألنه مل يبت يف أصل
املشكلة .لذلك قرر السفر إىل دمشق إلطالع احلكومة على دقائق األمور ،ولدى عودته
إىل احلسكة تعرض لإلختطاف يف الكيلو مرت  26على الطريق إىل احلسكة قادما من دير

 - 1مذكرات اجمللس النيابي السوري ،ادجلسة الرابعة ،عام  ،2116ص .220
2

 -راجع نص هذا القرار يف الدليل السوري ،ص 72؛ واجمللة املصرية للقانون الدولي ،ادجزء الثالث،

لعام  ،2117ص 11؛ وتقرير احلكومة الفرنسية لعامFrench Government's for ، 2111
) ،)1938ود.نزار الكيالي ،....ص .10
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الزور على يد جمموعة مسلحة من مخسة أشخاص( ،)1وبقي مصريه جمهوال مخسة أيام
بلياليها( ، )2فقد جال اخلاطفون باحملافظ على القرى الكردية ،ثم سلموه جلطرخوين،أحد
أبرز رجال حاجو آغا يومئذ قبل أن يتمرد على األغوات ويقطع الصلة معهم ،ليتم نقله إىل
قرية حازدى الكردية اليت تعود إىل عبدي آغا خلو (املرسيين) ،حليف حاجو آغا ،وأحد
قادة امليليشيا الكردية اإلنفصالية ،ثم مت نقله إىل منزل حبدي قريو ،رئيس بلدية احلسكة(،)3

وعند اإلفراج عنه تكشف أنه كان بالفعل معتقال يف بيت حبدي قريو .وقد إستخدم
املندوب الفرنسي يف ضؤ موقف ثاريس صالحياته العليا ،وأعرب عن إهتمامه ادجدي
بالتعاون مع احلكومة لتحرير احملافظ من خاطفيه( ،)4وإزاء سلبية ضباط اإلستخبارات يف
ادجزيرة ،كلف املندوب الفرنسي أوسرتوروغ القائد بونو ،رئيس الشعبة السياسية بالعملية،
وإستخدم بونو»ادجيش واهلجانة والطريان« يف البحث عن املكان الذي توارى فيه
اخلاطفون ،ومتكن من العثور على شامية يف دار حبدي قريو وحتريره( ،)5وبإطالق سراحه

غادر احملافظ احلسكة ومل يعد إليها بتاتا .وبعد بضعة أيام وصل احلسكة يف آذار
 2111حمافظ جديد ،كان قد نال شهادة احلقوق من فرنسا وهو الدكتور حيدرسامي مردم
بك ،والذي كان يتمتع بورقتني كان بإمكانه إستخدامهما ،فمن جهة كان إبن عمه مجيل
مردم بك رئيسا للحكومة ،ومن جهة ثانية كان متزوجا من سيدة مسيحية ،لكنه كسابقه
واجه مصاعب كثرية.
1

 -وهم كل من :إلياس مرشو ،وآطوب مرشو ،وجرجس قريو وروبرت اآلشوري وجوزيف بلوطة،

حيث مت نقلهم إىل سجن القلعة يف دمشق ،لتجري حماكمتهم بصورة مستعجلة .إنظر :النذير 6 ،آذار
.2111
2

 -بسبب إحتدام اخلالف بني ضباط اإلستخبارات يف ادجزيرة وأوسرتوروغ ،إذ مل حترك اإلستخبارات

الفرنسية يف ادجزيرة ساكنا جتاه ما حدث ،وحاولت أن تظهر يف موقف احلياد من الصراع بني املتمردين
واحلكومة .إنظر :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .117
 - 3املرجع نفسه ،ص .116
 - 4إنظر :سعداهلل ادجابري» ،ادجلسة السادسة والعشرون يف  17كانون األول  ،«2117ص .110
 - 5حممد محال باروت ،املرجع السابق ،ص .117
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وللنظر يف املوضوع ،عقد جملس النواب السوري يف يوم  17كانون األول  ،2117جلسة
صاخبة ناقش فيها قضية ادجزيرة .وعلى إيقاع هذه ادجلسة وجهت احلكومة السورية يف
هذا السياق إىل أوسرتوروغ رسالة »شديدة اللهجة« ،أبدت فيها أنه »نفذ صربها ومل يعد
يف وسعها السكوت بعد اآلن على إستمرار هذه احلالة السيئة من الفوضى واإلضطراب«،
وطلبت من مندوب املفوض تنفيذ اآلتي:
 -2نفي أعضاء اللجنة اليت دبرت مؤامرة خطف احملافظ ،وسوقهم مع األشخاص الذين
إشرتكوا يف حادث اخلطف إىل القضاء حملاكمتهم .ومن ضمن الذين وردت أمسائهم يف
املذكرة الرمسية للحكومة السورية املوجهة للمندوب الفرنسي هم كل من" :املطران حبى،
وحبدي قريو ،وإلياس مرشو ،ومعمار باشي ،وجورج مرميو ،وعبدي آغا خلو ،ونواف
آغا ،وطالبت بنفيهم وحماكمتهم مع غريهم ممن شارك يف العملية"(.)1

 -1فرض غرامة مناسبة على بلدة احلسكة نظرا لتمادي سكانها يف حركات التمرد-1 .
مجع السالح من املتمردين يف احلسكة ،ووضع برنامج تدرجيي لتجريد سائر مناطق ادجزيرة
من السالح.
 -1تبديل القطعة العسكرية املوجودة اآلن يف احلسكة.
 -1وتبديل بعض موظفي املصاحل اخلاصة وكتابهم(.)2
ومن جهة أخرى ،قامت حركة معارضة قوية يف صلب الكتلة الوطنية تتهم الرئيس
مجيل مردم بك بقبول تنازالت متعددة إلرضاء احلكومة الفرنسية ،ونادى هؤالء املعارضون
 - 1إنظر »:رسالة رئيس جملس الوزراء مجيل مردم بك إىل سعادة مندوب املفوض السامي احملرتم ،الوثيقة
رقم :هـ  ،« 71/11وثائق الدولة ،مركز الوثائق التارخيية يف دمشق ،يف :حممد مجال باروت ،...ص
.111
» - 2رسالة رئيس جملس الوزراء مجيل مردم بك إىل سعادة مندوب املفوض السامي احملرتم ،الوثيقة رقم:
 ،«71/11وثائق الدولة ،مركز الوثائق التارخيية بدمشق ،يف :حممد مجال باروت ،...ص .111
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بأن وقوف احلكومة السورية موقفا متساهال جتاه العمالء املأجورين للسلطة الفرنسية ،قد
شجع العناصر اإلنفصالية من أكراد وعلويني على اخلروج على السلطة السورية الشرعية،
كما شجع العناصر الرتكية يف سنجق اإلسكندرون على املغاالة يف طلب اإلنفصال عن

الكيان السوري( .)1وجاء رد حاجو آغا على رسالة احلكومة السورية ،مبواصلة النضال من
أجل حتقيق األهداف املرجوة ،حيث قال":إننا نتشبث مبطالبنا أو منوت" ،وطالب بـ "نظام

مالي وإداري ،وبقاء ادجيش الفرنسي ،وحباكم فرنسي يف ادجزيرة"(.)2

وكتبت جريدة له زيكو  Le Zikoالدمشقية يف عددها  21آب ":2117أن ادجزيرة
محلت السالح للدفاع عن مطاليبها ،مضيفة أن عمل العصاة مشروع بكل معنى

الكلمة"(.)3

ويف إطار السياسة الفرنسية القائمة على إقامة كيانات إتنية ،إستقبلت سلطات
اإلنتداب بني سنيت  2111و 2111عرائض من أعيان قضاء كرداغ وجرابلس وادجزيرة،
تتعلق بالدعوة إىل اإلستقالل احمللي يف ظل اإلدارة الفرنسية .ويف هذا اإلطار طالبت عريضة
كرداغ " مبنح احلكم الذاتي لكافة املناطق ذات األغلبية الكردية الواقعة على احلدود
السورية – الرتكية"( .)4ويف  7آب  2111وجه ثريا بدرخان مذكرة إىل فيليث برتولت
– األمني العام لوزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية يف ثاريس "طالبه فيها بإجراء إصالحات
فيما خيص احلكم الذاتي احمللي يف املناطق الكردية (ذات األغلبية الكردية) ،وذلك ان تكون
التدريس باللغة الكردية يف مدارس املنطقة ،وأن تكون مجيع املوظفني يف املنطقة من األكراد،
وإنشاء فوج كردي حلماية حدود املنطقة مع تركيا ،إضافة إىل مطالبة السلطات الفرنسية
- Albert Hourani. Syria and Lebanon, Oxford University Press,
1946,, op.cit,pp 215 – 217.
 - 2حممد مجال باروت ،...ص .111
1

 - 3مذكرة احلزب الشيوعي ،املصدر السابق ،ص .111 – 111
4
- Jordi Tejel, Syrias Kurds: History, politics and society, Routledge
Advances in Middle East and Islamic studies, New York and Canada:
Routledge, 2009, pp. 28, 146.
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مبد يد العون ألكراد منطقة احلسكة من حيث اإلستقرار والتنمية الزراعية وتربية

املواشي"(.)1

دعت السلطات الفرنسية يف آخر وعودها للكرد اليت مت طرحها يف إجتماع بقرية توثز
عام 2111حضره العديد من رؤساء العشائر الكردية يف كردستان سوريا ،من ادجزيرة
وكوبانى وكرداغ ،حيث وعد الفرنسيون من خالل ذلك اإلجتماع ادجانب الكردي،
بإمكانية إعطائهم احلكم الذاتي يف املناطق الكردية( ،)2إال أن ذلك مل يكن سوى تهدئة

اخلواطر ورمي الرماد يف العيون ،خاصة وأن مالمح نشوب حرب عاملية ثانية كانت بادية
للعيان ،وخوفا من أن تصبح اإلقليم الكردي لقمة سائغة لألتراك ،راحت السلطات
الفرنسية تعلن يف الثاني من حزيران عام  2111إنشاء نظام خاص للجزيرة ،ومن طرفها
حذرت املفوضية من املخاطر اليت ميكن أن تنتج من إقامة دولة كردية مستقلة (ذاتيا) على

احلدود السورية( ، )3مع أن هناك آراء معاكسة ،على أن الفرنسيني كانوا جادين يف منح
الكرد إقليما ذاتيا ،ففي عام  2117قام الفرنسيون مبحاولة لفصل ادجزيرة والفرات كليا
عن سوريا ،وقد جرى إجتماع لشيوخ القبائل يف ادجزيرة ونواب عن ادجزيرة ودير الزور
يف مدينة ديرالزور ،وطرح مندوب املفوض السامي الفرنسي هذه الفكرة ،فالقت املعارضة
الشديدة من قبل شيوخ العشائر:الشيخ محاد السلطان والشيخ دهام اهلادي وممثلني آخرين
عن دير الزور...

))4

إال أن نشوب احلرب نسفت تلك اخلطة ،سيما وأن الدعاية األملانية

كانت قوية بني الكرد.
تركت األحداث آثارا وخيمة على احلياة االقتصادية وعلى األمن العام -،حسب مذكرة
احلزب الشيوعي ـ ،اليت أكدت على إحلاق الضرر مبصاحل السكان ،وتوقف احلياة
1

- Jodi Tejel, op. cit. pp. 28, 42.
 - 2برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .211
3
'- Seda Atug et Benjamin Thomas White,«Frontières et pouvoir d
etat: La frontière turcu – syrienne dans les annèes 1920 et 1930»,
Presse de sciences politiques, vol. 20, no 3, 2009, p. 101.
 - 4صاحل هواش املسلط ،املرجع السابق ،ص.61
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االقتصادية والتجارية ،ونشؤ القلق عند الناس وخوفهم على حياتهم من القتل وعلى
أرزاقهم من النهب .وتعطلت أعمال احلكومة كلها متاما ،ونشأ عن منع دخول إىل ادجزيرة:
"كساد السوق ،وإحنطاط التجارة يف املدن .وحياول العصاة وأسيادهم املوظفون
اإلستعماريون الفاشيست إلقاء مسؤولية هذه احلالة على احلكومة ،وعلى املعاهدة ،وعلى

ادجبهة الشعبية الفرنسية"(. )1

أحداث عامودا (Toşa Amûdê) 9109
ورد ذكر إسم عامودا يف كتاب "نشوة املدام يف العودة إىل دار السالم" للمؤلف
الشهري العالمة حممود اآللوسي( ،)2081 – 2081حيث زارها يف رحلته سنة ،2082
وذكر أن فيها  70بيتا وفيها مسجد ،وهذا يعين أنها كانت قرية عامرة قبل مائة ومخسني
عاما ومير يف وسطها نهر صغري جار يف الشتاء والربيع يدعى نهر اخلنزير .ومن املؤشرات
()2

احلضارية للمنطقة ،وجود تالل أثرية منها تل عامودا وطرى موزان

وشاغار بازار

وشرموال وهي مناطق تعود حلضارات قدمية كانت مأهولة بأجداد الكرد منذ أكثر من ثالثة
آالف سنة .وخالل العهد العثماني أصبحت عامودا قرية تابعة لوالية ماردين ،وبعد دخول
القوات الفرنسية للمنطقة وفرض محايتهم عليها ،أصبحت عامودا مركزا لناحية إدارية عام
 2116تتبعها  260قرية ،تابعة لقضاء قامشلوومساحة عامودا اإلمجالية تقدر بواحد كيلو
مرت مربع  .وتقدر عدد سكان املدينة حبوالي  10ألفا معظمهم من الكرد مع أقلية مسيحية.
يعمل أغلبهم بالزراعة كزراعة القمح والشعري والعدس والقطن ومعظم اخلضار الشتوية

 - 1مذكرة احلزب الشيوعي ،املصدر السابق ،ص .111
2

 -تقع قرية موزان شرقي مدينة عامودا بنحو  7كم ،وقد أظهرت التنقيبات األثرية اليت أجريت عام

 1002يف طرى موزا عن مدينة "أوركيش" عاصمة اهلوريني يف مشال ميسوثوتوميا ،وتعود إىل الفرتة مابني
 1100و 2100ق.م ،واحلوريون من أجداد األكراد.
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والصيفية واخلريفية ،وقسم آخر يعمل باحلرف املهنية مثل :النجارة واحلدادة واخلراطة،

إضافة إىل تربية املواشي (.)1

دخلت القوات الفرنسية عامودا يف عام  ،2111وبنت فيها موقعا عسكريا ثكنة كان
يدعى آنذاك بالقشلة ) ، (Qijleمابني الوادي ومكتب احلبوب حاليا.
يف أوائل الثالثينات من القرن العشرين ،ظهرت احلركة الكردية على الساحة السورية
كقوة سياسية مستقلة ،عندما إضطرت فرنسا على إختاذ خطوة للتقارب مع القوميني
العرب والسماح لعدد من املؤسسات السياسية احمللية يف البالد .فقد لوحظ التذمر بني
الكرد السوريني منذ ربيع عام  2111بني العشائر احلدودية والالجئني من العراق اجملاور،
وبدأ هذا التذمر ،كما كان مألوفا عند الكرد ،من اإلقتتال فيما بينهم .كما عرب الالجئون
اإليزي ديون الذين هاجروا إىل سوريا بعد قمع إنتفاضة داودي داود عن إستيائهم ملا آل إليه

مصريهم .ويف منتصف عام  2116عاد مجيعهم تقريبا إىل العراق ثانية(.)2

يف عام  2116أقامت فرنسا حكومة قومية عربية مركزية يف دمشق ،مع اإلستمرار يف
دعم املناطق اإلدارية للحكم الذاتي مثل جبل الدروز .وبهذه الطريقة أعطت فرنسا مزيدا
من اإلمتيازات لألغلبية العربية السنية ،ووضع األقليات حتت إبطها ،جتنبا ألي تهديد
للقومية العربية .وحبلول عام  2117كانت هناك العديد من اإلنتفاضات احمللية اليت قامت
إحتجاجا على مركزية السلطة وهيمنة وجهاء دمشق على السلطة واالقتصاد ،ومنها على

سبيل املثال إنتفاضة عامودا(. )3

يف عام  2117مشلت اإلضطرابات منطقة ادجزيرة ،على أرضية النزاع بني الكرد والعرب
البدو من عشرية الطي واملسيحيني احملليني .وأظهر أنصار اإلدارة الذاتية يف ادجزيرة عن
نشاط ملحوظ (وكانوا من املسيحيني وجزء من األكراد) ،غري أن أكثر زعماء الكرد نفوذا
بزعامة مصطفى بك شاهني وقفوا ضد هذه الفكرة ،فقد أعلنوا بأنهم أنصار التحالف
 - 1جريدة خويبون ،العدد (.1021/21/21،)1
 - 2م.س.الزاريف ،املسألة الكوردية ( )2111 – 2111املصدر السابق ،ص .171
3
- Kerim Yildiz,op.cit,p. 29.
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الوطين احلزب الرئيسي للقوميني السوريني والذين كانوا يشكلون األكثرية يف الربملان
السوري ،وكان بوسعهم التأثري على حاجو آغا تأثريا إجيابيا ،الذي كان رائد أكثرية

حركات الكرد يف سوريا(.)1

ففي العشر األخريمن متوز  ،2117تصاعدت اإلحتكاكات اإلستفزازية بني العشائر
الكردية واألحياء املسيحية اليت يتألف معظمها من جنود الفوج الكلدو – آشور يف ادجيش
الفرنسي .وحاولت السلطات الفرنسية بث بذور الفرقة واخلصام بني العرب والكرد وبني
الكرد واملسيحيني .ويصف جطرخوين الوضع يف ادجزيرة يف هذه الفرتة "كبحر متالطم
األمواج ،أو برميل بارود يكاد ينفجر يف أي حلظة ،حيث أن الطرفني كانا يتسلحان

ويستعدان للقتال ،حبيث إذا مر يوم بسالم اليعتقد أحد أن اليوم التالي سيكون كذلك"(.)2

ونتيجة توتر الوضع يف املدينة ،غادرت عامودا حنو مخسني عائلة مسيحية إىل مدينيت
القامشلي واحلسكة ،فتدخلت القوات الفرنسية يف  11متوز ،وقامت بأعمال إستفزازية
ضد السكان األكراد ،فردت عليهم األكراد باملثل.
يف اليوم التالي لوصول دجنة التحقيق إىل احلسكة ،بدأت أحداث عامودا املعروفة بـ
(الطوشة –  ،(Toşa Amûdêحيث وقعت يف بداية شهر آب  ،2117اإلصطدام بني
بعض األكراد احملسوبني على التيار الوطين ،ومنهم سعيد آغا الدقوري من عشرية
(دقوري) ،وشيخموس هسو من عشرية (طابارا) ،وعيسى عبدالكريم من عشرية (مالن

خضر) ،وبني املسيحيني املدعومني من قبل فرنسا (.)3

تدخلت احلكومة ساعية إىل إحتواء املشكلة ،فأوفدت دجنة للتحقيق ،لكنها عادت إىل

دمشق إثر تعرض إثنان من أعضائها لإلصابة جبراح ( .)4ومن جانبها كلفت اإلدارة
الفرنسية يف القامشلي الكابنت ماير إىل عامودا ،للوقوف عند األحداث عن كثب،
 - 1م.س.الزاريف ،املصدر السابق ،ص .171 – 171
 - 2جطرخوين ،...ص .111
 - 3حممد مال أمحد ،القضية الكردية ،املرجع السابق ،ص .10
 - 4النذير 26 ،آب .2117
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فتعرضت سيارته إىل إطالق النار من قبل الدقوريني .وحول املوضوع جاءت الرواية
الفرنسية على لسان الصحفي الفرنسي مارسيل أوميه على الشكل التالي":يف التاسع من
آب ،وصل الضابط الفرنسي املسؤول عن الشؤوون احمللية إىل عامودا إلجراء حتقيق يف
احلادث .لكنه مل يستطع دخول البلدة لقيام األكراد مبهامجة سيارته وإطالق عيارات نارية
عدة عليها .ويف اليوم نفسه ،أرسلت إىل املنطقة فرقة من اخليالة الفرنسية سبقها قصف
للبلدة املتمردة ،فلم يرتدد األكراد ،املعروفون ببأسهم ،يف إطالق النار على الطائرات
املغرية على القرية ،وبعد مثان وأربعني ساعة وصل القرية اخليالة الفرنسيون ،فسيطروا على
البلدة وحرروا املسيحيني ،فكانت حصيلة تلك املعركة إصابة عدة جرحى ووقوع ستة

وعشرين قتيال (.)1

ومع تطور األحداث ،إختلفت العشائر الكردية بني موقف مؤيد للهجوم وآخر معارض.
ففي الوقت الذي تعرضت مصاحل التجار واحلرفيني إىل اخلطر ،على يد بعض من اجملموعات
الكردية ،هرعت جمموعات أخرى إىل الدفاع عن املسيحيني ومد يد العون إليهم ووقفت
ضد املهامجني ،ويف مقدمتهم عشرية مريسينان الكردية بقيادة عبدي آغا خلو وبعض من

عشرية مالن خضر ( ،)2بقيادة نواف آغا ،حيث مت نقل قسم من املسيحيني سرا إىل منازل
املرسينيني يف قرييت حازدى فوقاني وتوثز خوفا من إنقضاض الفالحني عليهم ( .)3وما ان
مسع الدقوريون بذلك "حتى إزدادوا عنفا ونهبا ،وأحرقوا متاجر املسيحيني"( ،)4إضافة إىل
حرق حارة املسيحيني املعروفة بـحي العسكرية وذلك حبلول العاشر من شهر آب ،راحت
ضحية تلك األحداث حنو ( )11شخصا من املسيحيني ،وبعد ثالثة ايام من القتل والنهب
والسلب ،تدخلت القوات ادجوية الفرنسية ،وقامت مخس طائرات بقصف عامودا والقرى
وكذلك :حممد مجال باروت ،...ص  .112؛ - Homet, op.cit, p.198.

1

 - 2راجع :ثيري روندو ،مستقبل الشرق األوسط ،تعريب :جندة هاجر وسعيد الغز ،بريوت ،2111 ،ص
.207
 - 3جطرخوين ،املصدر السابق ،ص ص .111 – 111
 - 4املصدر نفسه ،ص ص .111 – 111
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الكردية حول البلدة ،وقتل نتيجة ذلك حنو ( )10شخصا آخر( .)1وبهذا الصدد تقول
الرواية الشعبية املسيحية يف عامودا" ،إن املهامجني األكراد قاموا بقيادة سعيد الدقوري يف
 20آب  2117بنهب حمالت املسيحيني ،وأحرقوا بعضها اآلخر ،وبعد إنتهاء اهلجوم
وجدوا بني اخلرائب مخس عشرة جثة ،أما املهامجون فرتاجعوا عندما دخلت القوات

الفرنسية اليت أعادت النظام إىل قرية عامودا"( ،)2وهي حترتق نتيجة القصف ادجوي.

وجعلت عامودا الكردية بعد إخالئها من املسيحيني ،طعمة للنريان ،وهدفا للقنابل ،وتركتها

قاعا صفصفا ،وأدَبت سكانها تأديبا مرًا ( ،)3وإلتجا عدد من السكان ومن بينهم سعيد آغا

الدقوري إىل حدود تركيا ،وأودع اآلخرون يف السجون ،وتشريد  600عائلة كردية

ظلت من دون مأوى ألكثر من سنة ( .)4ومحلت العناصر الوطنية مسؤولية األحداث ،ألنها
حرضت عدد من زعماء الكرد والعرب ،ضد املطالبني باحلكم الذاتي ،ومنهم

املسيحيون( .)5أعلن األرمن حيادهم التام جتاه أحداث ادجزيرة ،فقد أذاع اخلوري كورين
ناشيد جيان وكيل الطائفة األرمنية يف ادجزيرة بيانا عن أن موقف األرمن خالل حوادث
ادجزيرة هو"احلياد التام" و"إذا وجد بني الذين إشرتكوا يف احلوادث املؤسفة أفراد من
األرمن ،فهؤالء الميثلون سوى أنفسهم ،ولعلهم ساهموا يف الفتنة بدافع مصاحلهم

الشخصية اخلاصة ليس إال"( ،)6بينما رفض االشوريون التورط بها ،وهم ميثلون القوة

1

 -برهان جنم الدين ،املصدر السابق ،ص  ،210يف مقابلة مع سليم شيخ حممد احلسيين ،يف داره

بعامودا ،يوم .1020/1/10
 - 2أفرام جنمة ،املرجع السابق ،ص .211
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 -ناظم القدسي»،ادجلسة التاسعة يف  17نيسان  ،«2111ص 211؛ النذير2117/1/21 ،؛ حممد

مجال باروت ،...ص .110
4

 -سعيد إسحق»،ادجلسة التاسعة« ،ص  ،217و»ادجلسة الثالثة عشرة يف  ،«2111 /1/7ص

106؛ خالد بكداش ،ماذا جيري يف ادجزيرة ،...ص 12 – 10؛ حممد مجال باروت ،...ص .112
 - 5برهان جنم الدين شرفاني ،املصدرالسابق ،ص .210
 - 6بيان اخلوري كورين ناشيد جيان ،يف :النذير 21 ،آب 2117؛ حممد مجال باروت ،...ص .111
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املسيحية الثانية بعد السريان األرثوذكس يف ادجزيرة ( .)1ويتذكر نورالدين زازا":بأنه خالل
األحداث إختذت السلطات الفرنسية إجراءات قسرية ضد الكرد بشكل عام وضد
مثقفيهم الوطنيني بشكل خاص وقامت بإلقاء القبض على أكثرة من عشرة منهم وبنفيهم
إىل تدمر ودمشق وقد كان من بينهم عارف عباس الساكن يف ديرك آنذاك .وقدكان
يزورنا يف كل يوم أشقياء فاسدون من الطائفة السريانية وهم يعملون لصاحل املخابرات
الفرنسية ويقومون بإرهابنا وتهديدنا باملوت كلما مسعوا برفضنا على مغادرة بلدة

ديرك"(.)2

وخالل أحداث عامودا ،طرد مديري ناحييت عامودا والدرباسية ،فخلت ادجزيرة متاما
من املوظفني السوريني .يف حني وجهت أصابع اإلتهام إىل بعض األوساط احلكومية يف
دمشق ،بإشعال الفتنة وإرسال األسلحة واملساعدات إىل أنصارهم يف ادجزيرة ( ،)3لتعكري

األجواء وخلق أزمة كجزء من الضغط على اإلدارة الفرنسية يف املنطقة ،وملواجهة التيار
اإلستقاللي.
وتعددت اآلراء والروائيات حول أحداث عامودا ،ووفقا لواحدة منها ،أرسل الشيخ
دهام اهلادي موفدا إىل دمشق ،يف أعقاب إعالن التمرد يف ادجزيرة ،وعاد الوفد املذكور يف
 11متوز ،حامال معه املال والسالح من دمشق ،ويف اليوم ذاته ،دعا الشيخ دهام إىل
احلرب املقدسة ،وبدأ بشن هجمات على املعارضة املسيحية يف قامشلو واحلسكة ،ثم كان
اهلجوم على احلي املسيحي بعامودا ،وقتل  11شخصا مسيحيا ( .)4أما الشيخ سليم

احلسيين فقد كتب...":قبل حادثة الطوشه أغارت عدة طائرات على القرى التالية :بريظا
وتل حبش وسنجق خليل وتل خنزير وقره قوب حتتاني ،وإستشهد بعض املواطنني وأحلقت
أضرار اقتصادية وحرق بعض املنازل ،وقد فر كل أهالي عامودا إىل تركيا منطقة احلدود
 - 1حممد مجال باروت ،...ص .111
 - 2نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .207
- Homet, op.cit, p.199 – 200.
 - 4صاحل هواش املسلط ،املرجع السابق ،ص .167
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وقسم من الوطنيني هاجروا إىل العراق عن طريق تركيا وقسم عن طريق مشر (دهام اهلادي)
وهم:سعيد آغا الدقوري وعبداهلادي الدقوري وعبدالرمحن الدقوري وشكري الدقوري).
واألسباب املباشرة لضرب عامودا والقرى اجملاورة هي حتطيم إرادة الوطنيني ودعم أعوانهم
من أجل إحكام السيطرة التامة وإستمرت العمليات القتالية مدة ثالثة أيام ،أحرقت خالهلا
منازل كثرية بفعل أشخاص متواطئني مع اإلستعمار الفرنسي ،وبعد أن أخليت عامودا من
سكانها تعرضت للنهب والسلب من قبل اإلستعمار وأعوانه .وقتل خلو زند بالشي ومال
داوود وخليل العلي .وقد متكن الوطنيون يف قرية بريظا القريبة من عامودا من حجز
املستشار الفرنسي مدة من الزمن ثم ترك ،وعلى أثر ذلك مت إعتقال جميد شيخموس
وسليمان عبدو أمحد مدة أربع سنوات يف سجن القاعة بدمشق .وإشرتطت حكومة
اإلنتداب على عودة أهالي عامودة إىل املنازل بتقديم بندقية حربية من كل فرد جمانا
للحكومة الفرنسية جزاء ملوقفهم املناهض لفرنسا ،ومل يهادن أهالي عامودا الوطنيون

االستعمار حتى مت جالؤه يف عام .)1("2116

ويف رواية أخرى ،تقدم الفرنسيون يف سنة  2111لرتسيخ وجودهم يف عامودا ،لكنهم
ردوا على أعقابهم ،وتقدموا مرة ثانية حبجة بناء خمفر للدرك السوري ،وافق سكان عامودا
على ذلك شريطة أن يكون الدرك من السوريني حصرا ومت لسكان عامودا ذلك .ويف العام
 2111مت مقتل روطان الضابط الفرنسي يف معركة بياندور ...تشكلت يف عامودا نواة
حركة وطنية بقيادة زعيم عشائر الدقورية سعيد آغا الدقوري ،وهذه احلركة مالبثت أن
إتصلت بزعماء الكتلة الوطنية يف دمشق أمثال القوتلي ومجيل مردم وسعداهلل وفخري
البارودي وجرى تنسيق بني احلركة الوطنية يف مدينة عامودا ،وإنضمت إليها عشائر
الكيكية بقيادة عيسى الرستام (عيسى القطنة) وعشائر امللية بقيادة عيسى العبد الكريم
وعشرية التمكة بقيادة حسني األسعد والكتلة الوطنية يف دمشق ....ففي نيسان 2116
وكان شهر رمضان والناس بطبيعة احلال كانوا صائمني ،شكلت فرنسا جيشا بقيادة بعض
1

 -عن مقال لألستاذ الباحث :الشيخ سليم احلسيين ،مقتبس من :صاحل هواش املسلط ،املرجع نفسه،

ص .211
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وجهاء العشائر اجملاورة بتقدمهم ثالمثائة من رجال احلرس الفرنسي (اهلجانا) .وعلى
مشارف مدينة عامودا ويف مسافة بني قرى تل حبش وضوىل وذوالفقار دارت رحى معركة
شديدة بدأت قبل السحور بقليل ،وإنتهت صباحا بهزمية اهلجانا الفرنسية مع املتعاونني
معها ،وقد أستشهد يف هذه املعركة  21ثائرا من عشريته و 6من عائلة وأحد العمالء و6
من أهالي عامودا بينهم عبدي حاج يونس وعلي حاج قاسم وشيخو بن سعدي وشيخو بن

حممد اهلتو وسليمان العيشو ومي بن حسو احملمد ( .)1ولو عدنا قليال إىل مقدمات
األحداث ،نرى حسب الرواية نفسها أن ":سعيد الدقوري نقل حركة املقاومة من عامودا
إىل تل عامودا (مشالي عامودا مبسافة  1كم) ،الذي كان قد أصبح حتت اإلحتالل الرتكي
نتيجة إتفاقية (سايكس – بيكو) ،ففي عام  2117إنتقل سعيد الدقوري وأخوانه وبعض
أفراد عشريته إىل تركيا وإستمر مكوثه فيها أربع سنوات ،وخالل فرتة املكوث هذه جرت
معارك وإستنزاف ضد الفرنسيني واملتعاونني معه ،مما حدا بالسلطات الفرنسية أن تطلب من
تركيا ،إبعاد سعيد الدقوري وإخوانه مسافة ( )200كم عن احلدود ،ووافقت تركيا على
ذلك وأبعدتهم إىل قرى من أعمال دياربكر إىل نهر دجلة .وألن تأثري سعيد الدقوري كان
كبريا جدا على السكان يف عامودا وقراها وعلى مجيع العشائر يف ادجزيرة ،بعثت فرنسا
مندوبني عنها إىل الزعيم سعيد حملاولة إقناعه بالقدوم إىل سوريا ،وعودة كافة السلطات
السابقة إليه ،ومت ذلك بعد أن أصدرت فرنسا عفوا عاما عنه وعن أفراد أسرته وعشريته.
عند ذلك ويف العام  2112عاد سعيد الدقوري وأخوانه وبعض من أفراد عشريته إىل مقره
يف مدينة عامودا ،ويف هذه األثناء كانت فرنسا تسعى جاهدة مع عمالئها إلقامة شبه دويلة
يف منطقة ادجزيرة ،فكانت حترض عمالئها ومسيحيني (من تركيا بتهجريمعظم املسيحيني يف
تركيا إىل ادجزيرة يف سوريا) وإقناعهم بضرورة فصل ادجزيرة عن سوريا وذلك حتى العام
 ،2116وملا كان سعيد الدقوري على دراية تامة مبا خيبئه املستعمر الفرنسي من نوايا،
لذلك رفض وبشكل قوي هذا العرض من املغريات الكثرية اليت كانت تقدم له .وسافر
 - 1ثورة عامودا يرويها اجملاهد خليل دقوري ،املصدر السابق ،ص .217 – 216
126

سعيد الدقوري يف عام  2116إىل دمشق وقدم عرضا كامال عما تقوم به فرنسا وأعوانها
يف منطقة ادجزيرة ،وباركت الكتلة الوطنية موقف زعيم الثورة .وبعد عودته من دمشق إىل
عامودا زاره يف منزله ضابطان فرنسيان مع مرتجم إمسه (جاك مشلة) ،عرضا عليه رغبة
القيادة الفرنسية يف إنضمامه إىل موقف فرنسا وأعوانها ،لكنه رفض عرض القيادة
الفرنسية ،قائال":أني رجل سوري ووطين ،فكان رد الضابطني الفرنسيني أن سعيد رجل
شقي وسوف ترى يف األيام القادمة ما سيحدث لك .ويف العام  2117سافر سعيد
الدقوري برفقة احلاج شيخموس يونس احلسو وسليمان حاج السعدون إىل دمشق لشراء
سيارات جديدة من نوع فورد موديل  ،2117وأثناء عودتهم ووصوهلم إىل دير الزور
أخذوا قسطا من الراحة ،إال أنهم أعلموا من قبل األهالي يف دير الزور بأن عامودا تغلي،
وهناك فتنة أشعلها املستعمر الفرنسي ...كان يف تلك الفرتة ترمجان يدعى "ملكوف" ،إتفق
هذا األخري مع بعض املسيحيني الذين باعوا أنفسهم للفرنسي ،بأنين أي ملكوف سأذهب
إىل حارة اإلسالم ،وعند وصولي هناك ستطلقون بعض العيارات النارية ،ويف هذه احلالة
سيشاع بأن املسيحيني قتلوا اإلسالم ،وهكذا سيبدأ الصراع وستتدخل فرنسا لنجدة
املتواطئني معهم حبجة الدفاع عنهم ،ومن ثم يتم القبض على زعيم الثورة سعيد آغا
الدقوري ويقتل هو ومن معه .وعودة إىل دير الزور ،لنتعرف كيف وصل سعيد ورفاقه إىل
عامودا .مل يسريوا يف الطريق الرئيسي بل ساروا يف طريق صحراوي من دير الزور إىل
اخلابور ،ومت عبورهم من معرب أم الدبس مبساعدة بعض األخوة من العشائر العربية حتى أن
وصلوا إىل قرية ادجوهرية غربي عامودا بـ  1كم ومنها متكنوا من الوصول إىل عامودا،
وعندما تساءل عن سبب حدوث هذه الثورة علم من مقربني بأن فرنسا هي اليت أشعلت
نار الفتنة بعد أن أوعزت لعمالئها بالبطش مما أدى إىل ضحايا كثر .ويف الثامن والعشرين
من متوز عام  2117بدأت املعركة يف مدينة عامودا بني احلي املدعوم بالقوات الفرنسية
((والعمالء)) واحلي الوطين ،وذلك بعمليات قنص أحيانا وقتال شوارع أحيانا أخرى،إىل
أن متكن الثوار من الوطنيني من دحر الفرنسيني وعمالئهم ،ويف اليوم الثاني من املعركة
بدأت الطائرات الفرنسية هجومها على قرى الدقورية فقصفت قرية تل حبش ،بعد أن
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"إضطر املستشار الفرنسي يف القامشلي أن يطلب تعزيزات عسكرية من املفوض السامي
الذي كان يقيم يف بريوت ،فأرسل هذا األخري طائرات إلمخاد اإلتفاضة يف عامودا" (.)1

وبلغ عدد القتلى  11إثنني وثالثني شخصا يف تلك الغارة ،وقصفت الطائرات أيضا قرية
قره قوب وأستشهد خمتار القرية البطل حممود هدو ،وقصفت الطائرات قرية تل خنزير
وديكيه وطرمري وطرى موزا وطرطندور وقرى عديدة أخرى كثرية ،ويف اليوم الثالث
قصفت الطائرات مدينة عامودا وكانت اخلسائر املادية والبشرية كبرية جدا ،أستشهد من
الثوار وعائالتهم ما اليقل عن مائة ومخسني فردا ،أما األضرار املادية فكانت كثرية حيث
دمرت أغلب مباني عامودا وأصبحت أنقاضا (مسيت طوشه عامودا) ،ورغم الدفاع
املستميت ألهالي عامودا إال أنهم مل يستطيعوا أن يصمدوا يف وجه القنابل والطائرات
واملدرعات ،ألن البنادق والشجاعة مل جتد نفعا أمام القوة اخلارقة .إلتجأ أهالي عامودا ومن
بينهم سعيد آغا الدقوري إىل تركيا ،إال أن األتراك وحبيلة قالوا هلم" :إنهم يسمحوا هلم
باللجؤ شريطة تسليم كافة األسلحة اليت لديهم ،وعندما مت تسليم األسلحة لألتراك،
أنكروا مبا قالوا هلم سابقا ،ومل يسمحوا هلم قط بدخول األراضي الرتكية ،عندئذ فكر سعيد
الدقوري وأخوانه بأنه الجمال هلم يف سوريا ،وأن فرنسا التطلب سوى سعيد الدقوري،
لذلك قرر اإلنطالق إىل العراق هو ومجيع أهله وذلك يف سيارتني .مل تنتبه سوريا أول األمر
عندما رفضت قبول سعيد آغا وأهله كالجئني إىل تركيا وأعادت إىل األذهان أن تركيا مل
توافق على قبول سعيد الدقوري ورفاقه إىل تركيا ،وذلك بعد أن علمت تركيا بوجود
حممد مجيل ثاشا ،وبذلك تتخلص فرنسا من سعيد الدقوري وتتخلص تركيا من حممد مجيل
ثاشا  ،إال أن سعيد مبقدرته الفائقة يف التنبؤ علم أن تركيا تريد إستبداله مبحمد مجيل ثاشا،
وبذلك إلتجأ إىل العراق هو وأفراد أسرته وأخوانه وبعض من عشريته (قلة) وذلك يف
اخلامس من آب  .2117ودامت فرتة مكوثهم يف العراق مخس سنوات قاسوا فيها الفقر
واهلوان ،ليعود سعيد الدقوري يف سنة  2111إىل الوطن عزيزا مكرما ،وذلك بعد توسط
1
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أفراد عشائر الدقورية يف كل من ادجزيرة ودمشق بزعامة آل مشدين آغا الدقوري وليتم
إنتخاب السيد سعيد آغا الدقوري ممثال عن ادجزيرة يف الربملان يف خريف دورة 2111

النيابية"( .)1وقد تعاون سعيد آغا ورفاقه وقبائل امللية كافة والقبائل األخرى متمثلة بالشيخ
مجيل املسلط ودهام اهلادي وحممد الطائي وعيسى آغا عبدالكريم زعيم امللية واحلاج
سعدون وطاهر حسو وغريهم أمثال خليل باللو من رجال سعيد آغا .على أثر هذه
اهلجمات قامت فرنسا بقصف عامودا وقراها مثا األهرام وتل حبش وقزنبوك وقرية

السنجق ،حيث قتل خلو زيند باتشي وجرح مال داود خليل العلي (.)2

لكن الباحث خالد عيسى الذي وضع يده على العديد من الوثائق السرية الفرنسية
املتعلقة بغرب كردستان ،فيعطي بعدا اجتماعيا – إقتصاديا خللفية أحداث عامودا ،حيث
كتب قائال":كانت السلطات الفرنسية تريد تقريب وجهاء الكرد وتوحيدهم لتتمكن من
تسخريهم ملصلحتها ،وعندما فشل الفرنسيون يف ذلك ،دجأووا إىل تشديد اإلجراءات
القمعية يف مناطق العشائر اليت مل تقبل التعاون مع الفرنسيني بغية إخضاعها والسيطرة
عليها .ويف عام  ،2116شدد الفرنسيون يف مطالبة فالحي منطقة عامودا بالضرائب،
وأصبح املستشار الفرنسي يصر على أن يتم فض املنازعات عن طريق احملاكم وليس عن
طريق زعماء العشائر احملليني أو مرشحيهم كما كان األمرفيما مضى .وكانت عشرية طابارا
الكردية ،املتمركزة يف عامودا ،ذات نفوذ ضعيف نسبيا ،ففضلت التحالف مع قبائل من
عشرية الدقوري اليت كانت تتمركز يف بلدة عامودا وتنتشر حتى مشال احلدود .كان هذا
التحالف يهدف بشكل أساسي إىل تقوية النفوذ العشاري للدقوريني والطابارايني  ،هذا
النفوذ الذي كان قد تزعزع شرق من قبل املرسينيني وغربا من قبل املليني .يف عام
 ، 2116تشدد الفرنسيون يف مطالبة فالحي منطقة عامودا بالضرائب ،و أصبح املستشار
الفرنسي يصر على أن يتم فض املنازعات عن طريق احملاكم و ليس عن طريق زعماء
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العشائر احملليني أو مرشحيهم كما كان األمر فيما مضى .اتفق زعيم الطاباريني شيخموس
هسو ،مع زعيم الدقوريني سعيد آغا الدقوري للتمرد على آوامر الفرنسيني ،و االنتفاض
ضدهم .فتم تعبئة ادجماهري و تسليحها بعد تشكيل جملس "عشائري عسكري" بقيادة سعيد
آغا .ما أن جاء صيف عام  ،2117وبدأ جين احملاصيل الزراعية ،حتى أن كثفت السلطات
احمللية يف عامودا من جباة الضرائب من ناحية ،و فرضت احلراسة و احلجز االحتياطي
لصاحل املرابيني ،على غلة أغلب الفالحني من ناحية ثانية .فقرر سعيد آغا استثمار ردة فعل
الفالحني ضد هذه االجراءات ،فأبلغ رؤساء العشائر و القبائل اليت كانت قد قبل االنتفاض
ضد الفرنسيني بضرورة عدم دفع أية ضريبة للجباة ،و طرد ممثلي السلطة من املنطقة
بكاملها .مت تشكيل وحدات فالحية مسلحة يف كل قرية مهمتها حراسة القرية و الدفاع
عنها ،كما مت تشكيل وحدات متحركة أكرب من وحدات القرى ،لتنفيذ املهام الصدامية يف
كل املنطقة ،وكلما طلب منها اجمللس (العشائري) الذي كان يرأسه سعيد آغا .خالل
النصف األول من شهر حزيران ،استطاعت قيادة سعيد آغا طرد كل ممثلي الدولة من
منطقة عامودا ،فكلف املستشار العسكري الفرنسي يف القامشلي الفصيلة العسكرية
بالقضاء على اإلنتفاضة ،و القاء القبض على زعماء عشائر املنطقة .و كان هذا املستشار
يأمل املساعدة من عشرية املريسين ،لكن رئيس هذه العشرية عبدي خلو ،و ان كان يساوم
الفرنسيني ،فكان ذلك بدافع قومي ،و هذا الدافع بالذات كان مينعه من مساندة الفرنسيني

ضد األكراد املنتفضني يف منطقة عامودا"( .)1كانت أكثرية القرى الكردية يف منطقة عامودا
تقف من الفرنسيني واحلكومة السورية موقفا عدائيا ،ولبث الفرقة بني الزعامات الكردية،
سلكت السلطات الفرنسية سبيال آخر ،وحددت مبراسيم حكومية إعانات مالية لعدد كبري
من الزعماء الكرد مبا فيهم حاجو آغا ،الذين عربوا عن إستعدادهم للتعاون مع السلطات.
وخفضت اإلعانات املالية أو أنها ألغيت متاما ألولئك الوجهاء الكرد الذين حامت
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الشبهات حول عدم وفائهم .ومن الطبيعي أن ذلك أثار اخلصومات يف القيادة الكردية ومل

يساهم قط يف التخفيض من حدة التوتر القائم يف كردستان سوريا(.)1

رجع احلزب الشيوعي السوري يف مذكرته أسباب أحداث عامودا إىل أن »العصاة«
قد إستغلوا حادثة شجار بني سرياني وكردي ،لتحويلها إىل معركة نتج عنها جرح أخ
سعيد آغا زعيم أكراد عامودا املوالني للحكومة .وعندها إستفحل احلادث وقامت معركة
قوية بني السريان واألكراد ،ومل تتدخل السلطة بادئ األمر ،ثم أخلى السريان القرية
(املقصود عامودا) مبساعدة أتتهم من اخلارج ،وعندها أقبلت الطائرات ودمرت عامودا،
وألقت قنابلها على أطفال األكراد ونسائهم وشيوخهم ،كما أنها دمرت مناطق أخرى
مأه ولة باألكراد ،وظلت تطارد األكراد اهلاربني من القنابل حتى أدجأتهم إىل تركيا ومن ثم
دخل العصاة عامودا ،وأعملوا فيها احلرق والتدمري والنهب حتى أصبحت خرابا خاويا(،)2

أن رؤية احلزب الشيوعي لألحداث يف عامودا ،تشبه إىل حد كبري السبب املباشر لنشوب
احلرب العاملية األوىل ،عندما أقدم الطالب الصربي غافريلو برينسيب على إغتيال ولي
العهد النمساوي األرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته أثناء زيارتهما لسراييفو يف يوم 11
حزيران  ،2121دون اخلوض يف األسباب غري املباشرة لألزمة.
أثارت أحداث عامودا القلق لدى سلطات دمشق ،وخوفا من أن يفلت زمام األمور من
يد احلكومة الوطنية ،السيما بعد هروب مدير ناحية عامودا عبد الغين مراد إىل دمشق
وقيام ثوار الدرباسية بطرد مدير ناحيتها ،وإخالء املنطقة كليا من موظفي حكومة دمشق،
أعلنت قبوهلا التدخل العسكري الفرنسي ،وقامت حكومة مجيل مردم بك وبالتنسيق مع
امل فوضية العليا الفرنسية ،بإرسال دجنة حتقيق برئاسة حمافظ دير الزور توفيق شامية وهو
نائب ووزير سابق مسيحي أرثوذكسي لدراسة الوضع ( ،)3كما إستدعى الفرنسيون زعماء
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 - 3برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .210
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األقليات إىل بريوت وعلى راسهم املطران حبى( ،)1لتداول األمور ومساع وجهات نظرهم
يف املوضوع .ويف خضم األحداث كتبت جريدة له زيكو Le Zikoالدمشقية يف صدر
صفحتها األوىل ،يف  10آب برقية واردة بإسم طاهر املارديين – سكرتري اللجنة التنفيذية
يف ادجزيرة ،بأن ادجزيرة تطالب حمافظا هلا من أبنائها (.)2

وإختذت أحداث ادجزيرة إىل حد ما بعدا دوليا ،فقد رفع تيار احلكم الذاتي قضيتهم إىل

الفاتيكان وعصبة األمم واحلكومة الفرنسية( ،)3ومن جهة أخرى ،زار الكاردينال تابوني
مدينة روما ،حلث البابا على التأثري على فرنسا .ويف الرابع من أيلول عام  ،2117قام
السفري الفرنسي لدى الفاتيكان بإرسال رسالة إىل اخلارجية الفرنسية ،موضحا فيها إهتمام
البابا حبوادث ادجزيرة ،ومبسيحي ادجزيرة بوجه عام .وبعد مضي شهر واحد ،وحتديدا يف
اخلامس من تشرين األول أرسل املفوض السامي يف سوريا تقريرا عن أحداث ادجزيرة إىل
اخلارجية الفرنسية ،مرفقا مبنشور أصدره املطران حبى حول أحداث ادجزيرة وبتقرير قائد
القوات اخلاصة (احمللية) يف ادجزيرة ،كما وسافر تابوني إىل ثاريس ،لعرض القضية على
وزارة اخلارجية الفرنسية ،مبساعدة بعض املوظفني املتعاطفني معه يف وزارة اخلارجية ،إال أن

"زيارته مل جتد إستجابة من فرنسا"( .)4كما تناولت الصحافة السورية والفرنسية احلدث
برؤية نقدية للحكومة الوطنية يف دمشق ،ومحلت جرائد األحزاب الفرنسية من جوسوي
بارتو إىل االيبوك ،أن تلقي مسؤولية احلوادث على املعاهدة ،بينما ألقت جرديدة له زيكو
والكرونيك الدمشقيتني ،والبشري البريوتية مسؤولية حوادث ادجزيرة على احلكومة الوطنية
مباشرة ،يف حني ألقت جريدة األوريان والسريي املسؤولية على احلكومة الوطنية بصورة
غري مباشرة وذلك بإلقاء املسؤولية على سؤ إدارة املوظفني الذين عينتهم احلكومة الوطنية
يف ادجزيرة من السيد بهجت الشهابي إىل القائمقام ومديري النواحي وقواد الدرك
 - 1عمار علي السمر ،املصدر السابق ،ص .201
 - 2مذكرة احلزب الشيوعي السوري ،يف :حممد مجال باروت ،...ص .117
 - 3برهان جنم الدين شرفاني ،املصدرالسابق ،ص .212
 - 4عمار علي السمر ،املصدر السابق ،ص.201
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وسواهم( .)1وكان مراسل جريدة االيبوك الفرنسية مسيو جريوم تارو ،يتنقل يف سوريا إبان
إنتفاضة ادجزيرة ،يقوم حبملة كربى يف الصحافة الفرنسية عن حقوق األقليات املهضومة.
ودفعت سياسة حكومة دمشق ،باألمور حنو التصعيد ،ففي صباح يوم الثالثاء الواقع يف
 12من كانون األول عام  ،2117قامت جمموعة مؤلفة من اربعة أشخاص وعلى رأسها
إلياس مرشو ،خبطف احملافظ توفيق شامية ،بعد تعيينه حمافظا بالوكالة يف ادجزيرة ،وبعد مضي
أربعة أيام متكن القائد الفرنسي (بونو) ،من كشف مكانه ومن ثم إعادته إىل ديرالزور(.)2
وبهدف تهدئة الوضع ،قام وزير الداخلية سعداهلل ادجابري ،جبولة تفقدية يف ادجزيرة ،وعاد
دون نتي جة ،بعد أن رأى مظاهر العداء حلكومة دمشق ،واحلالة اليت وصلت إليها اإلدارة
احلكومية ،فقام بتغيري احملافظ توفيق شامية ،وعني بدال عنه حيدر مردم بك ،الذي باشر
عمله يف األول من نيسان  ،2111وجاء تعينه بإتفاق احلكومة واملفوضية يف آذار ،2111
وذلك يف أعقاب عودة ادجبهة الشعبية برئاسة ليون بلوم يف  21آذار إىل احلكم ،إال أنه مل
يستطع تهدئة األوضاع ،وجتددت األعمال املناهضة للحكومة ،وأدى ذلك إىل شلل احلكم

احمللي( ، )3وهذا أمر طبيعي ،فيما لو أخذنا بعني اإلعتبار ،مسألة وجود قوميتني خمتلفتني
إنتماء وثقافة ،وهما :القوميتني الكردية والعربية ،إضافة إىل املكونات اإلتنية والدينية
األخرى ،وحماولة دمج ادجميع يف كيان موحد بالضد من مصاحلهم القومية واإلجتماعية.
جمموعة من العوامل ،أفشلت مشروع إقامة إقليم خاص بادجزيرة ،فمن جهة مل يكن
معقوال جتزئة اجملزأ الكردي من خالل ترك املناطق الكردية األخرى وباألخص جبل الكرد
(عفرين) خارج املشروع ،إضافة إىل غياب الوحدة بني العشائر الكردية ،ناهيك عن
حدوث تطورات جديدة وبروز أزمات داخلية كمؤشرات حبدوث حرب كونية جديدة.
أما املوقف الفرنسي فلم يكن موحدا جتاه القضية السورية السيما بعد إحتدام الصراع يف
الو سط السياسي الفرنسي ،بني أنصار املعاهدات مع الدول املشمولة باإلنتداب الفرنسي
 - 1حول املوضوع راجع :مذكرة احلزب الشيوعي ،املصدر السابق ،ص .111
 - 2عمار علي السمر ،املصدر السابق ،ص .201
 - 3برهان جنم الدين شرفاني ،املصدر السابق ،ص .212
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ومعارضيها .وبات جليا أن دولة فرنسا اليت كانت طرفا رئيسا يف جتزئة كردستان ،مل تكن
باألساس متلك مشروعا خاصا مبنح الشعب الكردي شكل ما من اإلدارة الذاتية .أن
مندوب املفوض السامي الفرنسي أوسرتوروغ ،قد أوضح الرأي الفرنسي جتاه أزمة ادجزيرة
خالل زيارته إليها يف السادس من شهر أيلول  ،2117وإلتقائه بقادة املنطقة ،عقب
أحداث عامودا ،حذرهم باإلقتالع عن مشروعهم اإلنفصالي ،مؤكدا "أن ادجزيرة جزء

الينفصل عن سورية"(.)1

ومما يؤكد حصول تغيري يف املوقف الفرنسي ،مرافقة مندوب املفوض السامي الكونت
أوسرتوروغ احملافظ ادجديد للجزيرة حيدر مردم بك ،حيث هبطا معا يف أواسط آذار يف
مطار احلسكة ،لتأكيد التعاون الفرنسي – السوري يف حل أزمة ادجزيرة .وأكد
أوسرتوروغ يف كلمته للمستقبلني ،بان مراسالت مردم بك – دو تيسان وقعت لصاحل
األمتني ،مضيفا" :بأن فرنسا ترى أن إزدهار ادجزيرة ومنوها الميكن أن يكونا إال بإرتباط
بالوطن السوري ،داعيا املواطنني إىل التعاون مع رجال احلكومة الوطنية"( ،)2وعدت
السلطات الفرنسية بإنشاء نظام خاص ملنطقة ادجزيرة ،وكان البد لفرنسا من إعادة
السيطرة على ادجزيرة.
هذه أحاديث ملتقطة من السيد (خليل آغا دقوري) الذي تذكر تفاصيل ما جرى عام
( )6801أدىل بها ملراسل مسا كرد:
مل تَسلم ادجزيرةُ السوريّة العُليا من االحتالل ،ففي مدينة عامودا ( كُربى مدن ادجزيرة
آنذاك) تنّبأَ سكانُها إىل ما سيُحيقُ بهم مِنْ ذلّ وهوانٍ إذا ما متَّ للمستعمر الفرنسيّ
احتاللُها ،ففي سنة ( ) 2111تقدّمَ الفرنسيون يف حماولةٍ منهم لرتسيخ ِ وجودِهم يف املدينة
لكنهم ردوّا على أعقابهم ،فتقدّموا ثانية حبجّة بناءِ خمفر ٍ للدرك السوريّ .وافقَ سكانُ
 - 1النذير.2117/1/7 ،
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عامودا على ذلك شريطة أنْ يكونَ الدركُ سوريني حصراً ،ومتَّ هلم ذلك ،وملّا كانَ سكانُ
عامودا املتمثلة بعشائر دقورية الذين يشتهونَ احلرية ،ويكرهونَ ما عداها ،تشكلتْ نواةُ
حركةٍ وطنيّةٍ بقيادة (سعيد آغا دقوري ) الذي اتصلَ بزعماء الكتلة الوطنية بدمشق :
(شكري قوتلي و سعد اهلل ادجابري و فخري البارودي ) وجرى التنسيقُ بنيَ احلركتني اليت
انضمَّتْ إليها عشائرُ( الكيكية) بقيادة الرستام  -الكطنة) وعشائر امللّية ،بقيادة (عيسى
عبدالكريم) و عشرية ( متكة ) .متّ التنسيقُ بنيَ احلركة يف عامودا ،والكتلة الوطنية يف
دمشق من خالل األسفار العديدة اليت قامَ بها ( سعيد آغا ) إىل دمشق ،و يف نيسان عامَ
 2116شهر رمضان ،وعلى مشارفِ مدينة عامودا ،يف ساحة ٍ بني قرى  (:تل حبش -
ضوىل  -ذو الفقار ) دارتْ رحى معركةٍ شديدة البأس ِ بدأتْ قبلَ السحور بقليلٍ ،وانتهتْ
صباحاً بهزمية اهلجّانة الفرنسية ،واملتعاونني معها ،فاستشهدَ فيها اثنا عشرَ ثائرا دقوريا،
وستة من عائلة ( باللو ) بزعامة (خليل باللو) و ستة من أهالي عامودا ،وهم( :عبدو حاج
يونس – علي حاج قاسم – شيخو بن سعدي  -شيخو حممد اهلتو – سليمان عيشو –
محي بن حسو احملمد ) و يف الثامن و العشرين من متوز عام  .2117بدأت املعركةُ يف
عامودا اليت كانتْ آنذاكَ قسمني :القسم الشماليّ ،وادجنوبيّ املتواجد فيه قوات فرنسية،
كانت املعركةُ عبارة عن عمليات قنص ٍ أحيانا ،وقتال الشوارع أحيانا أخرى ،فقد متكّنَ
الثوارُ الوطنيون من دحرالفرنسيني ،ويف اليوم الثاني بدأت الطائراتُ الفرنسية هجومَها
على قرية ( تل حبش ) وكانَ عددُ القتلى اثنني و ثالثني شهيدا .و قصفتْ تلك الطائراتُ
قرية ( قره قوب ) استشهد يف ذلك اهلجوم خمتارُ القرية  (:حممود هتو ) وتابعت الطائراتُ
قصفَها على قرى (:تل خنزير و ديكية) ،ويف اليوم الثالث قُصِفَتْ مدينةُ عامودا .وكانت
اخلسائرُ املادية و البشرية كبرية جدا .فقد بلغَ عددُ القتلى حوالي مئة و مخسني شهيداً منذ
قدوم الفرنسيني وحتى عام ( )2117ودُمرتْ أغلبُ مباني عامودا بقسميها :احلي ادجنوبي
( املعروف آنذاك باحليّ املسيحي ،و احليّ الشماليّ املعروف حبيّ املسلمني) ،و رغم الدفاع
املستميت ألهالي عامودا إال أنهم مل يستطيعوا الصمودَ يف وجه القنابل و الطائرات و
املدرّعات .التجأ أهالي عامودا ،ومن بينهم (سعيد آغا ) إىل تركيا .وافقَ األتراكُ على
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دجوئهم شريطة تسليم األسلحة اليت حبوزتهم ،و بعد أنْ استلموا هذه األسلحة أنكروا ما
قالوه ،و ملْ يسمحوا هلم بالدخول إىل األراضي الرتكية ،و اضطرَ (سعيد آغا ) و أهله إىل
أنْ ينطلقوا إىل العراق ،ففي اخلامس من آب (  ) 2117سافرَ إىل العراق ،ودامَ مكوثه
فيه مخسَ سنواتٍ ،قاسى فيه األمرّين .ويف عام (  )2111عادَ إىل الوطن مُعزّزاً مكرَّماَ ’
وذلك بعدَ توسّط أفراد عشائر دقورية يف كلّ من ادجزيرة ،ودمشق بزعامة (آل مشدين
آغا) و متّ انتخابُ (سعيد آغا) مُمثال عن ادجزيرة يف الربملان السوريّ دورة ( )2111
الثانية.
موقف تركيا من أحداث ادجزيرة:
شكلت زيارة أوسرتوروغ وتصرحياته يف ادجزيرة ،خطوة إضافية حنو تصاعد املوقف يف
املنطقة ،فبعد مرور اقل من إسبوعني على زيارته" ،منع  100إىل  100من املتمردين يف 1
نيسان  2111احملافظ ادجديد حيدر مردم بك من دخول مدينة احلسكة ،وأخذوا يرمجونه
باحلجارة ،وحطموا سيارته ،ألنه مل يلب مطالبهم بإصطحاب املوقوفني معه بقضية إختطاف
شامية من دمشق ،ووقعت إشتباكات عنيفة بني املتمردين والدرك سقط فيها مثانية قتلى
وعدد من ادجرحى من الطرفني ،وأسر فيها املتمردون أحد رجال الدرك وأعلنوا إضرابا

عاما يف مدينة احلسكة ،وحاصروا املوظفني وقوات الدرك يف السرايا عشرين يوما"(.)1

وجتدر اإلشارة إىل أن "ادجزيرة قد خرجت كليا من حتت سيطرة احلكم الوطين ،وذلك
خالل الفرتة الواقعة مابني  1نيسان  2111وحتى زيارة املفوض الفرنسي ادجديد إليها يف
 1آذار  ، 2111حيث إنتقلت السلطة الفعلية يف ادجزيرة إىل معاون مندوب املفوض
السامي يف الفرات الكولونيل مارشان  .)2(" Marchandحاول بيو أن ينتزع يف الثالث

من متوز  ،2111من احلكومة الوطنية قرارات باألنظمة اخلاصة دجبل الدروز والالذقية
وادجزيرة ،وتشكيل اإلحتاد السوري من أربع حكومات" :حكومة العلويني والدروز
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .161
 - 2املرجع نفسه ،ص .161
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وادجزيرة والداخل"( ،)1وتوجيه الضربة القاضية لوحدة سوريا ،وإحتجاجا على ذلك قدم
رئيس ادجمهورية هاشم األتاسي يف الثامن من متوز إستقالته ،ووجد بيو فرصته الذهبية يف
ذلك" ،فعطل الدستور السوري وحل جملس النواب ،وقام بتأليف حكومة مديرين حتكم
باملراسيم اإلشرتاعية برئاسة مفتش الداخلية بهيج اخلطيب"(.)2

ويف نهاية شهر نيسان وجه النائب الكردي عن ادجزيرة قدور احلاج علي بك ،كتابا إىل
رئيس جملس النواب ،طالبه فيه بتأليف دجنة نيابية تقوم بالتحقيق الفوري وتقديم
اإلقرتاحات والتوصيات إلحتواء األزمة ،واصفا احلالة بأنها تنذر بشر خطري(.)3

يف تلك اآلونة ،شكلت ادجزيرة نقطة صراع بني كل من فرنسا واحلكومة الوطنية يف
دمشق وتركيا ،فقد وضع حل جملس النواب نهاية »للدور الوطين األول« ،وشرع بيو
على أثر ذلك ،اإلعالن عن إقامة »األنظمة اخلاصة« لكل من حمافظة الالذقية حتت إسم
»حمافظة الالذقية املستقلة« ،و»حمافظة جبل الدروز« ،مستثنيا ادجزيرة من هذا النظام،
مكتفيا بتعيني حاكم عسكري فرنسي ،مربرا موقفه هذا بأن اإلستقالل الذاتي للجزيرة غري
مناسب وغري مربر .ألن املسيحيني واألكراد – حسب رأيه -اليشكلون كتلة متجانسة
مثل الدروز ،والميتلكون خربة إستقاللية مثل العلويني ،وأن إستقالل إقليم ادجزيرة قد يثري
طمع الدول اجملاورة به ،فإنه قرر اإلكتفاء بإطالق سراح املعتقلني يف قضية عصيان ادجزيرة
لتهدئة النفوس ،وتعيني حاكم فرنسي للجزيرة بذريعة أن ادجزراويني يرفضون تعيني حاكم

من دمشق( .)4إال أن العامل الرتكي كان األساس يف هذه املسألة ،فاحلكومة الرتكية كانت
حتلم بإعادة والية املوصل ،وكانت ادجزيرة تشكل احلديقة اخللفية هلا .ناهيك عن أن املسألة
الكردية بالنسبة حلكومة ثاريس مل تكن سوى ورقة ضاغطة على دمشق وأنقرة يف
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .177
 - 2املرجع نفسه ،ص .171 – 177
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 -كتاب نائب ادجزيرة قدور احلاج علي بك إىل رئيس جملس النواب ،يف» :ادجلسة احلادية عشرة يف
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صراعاتها اإلقليمية .كان مصطفى كمال آنذاك يف أوج قوته ،فما أن وطد أركانه يف
الداخل ،حتى بدأ يتعامل مبنطق القوة مع اإلدارة الفرنسية يف سوريا .فقد دجأت تركيا إىل
فرض شروطها على اإلدارة الفرنسية ،مستخدمة الفيتو إبان مفاوضات حزيران 2111
السرية بينها وبني فرنسا ،حيث رد وزير اخلارجية الرتكية رشدي آراس على إثارة السفري
الفرنسي هنري بونسو ملوضوع ادجزيرة السورية ،بأن "تركيا التقبل أن يكون يف ادجزيرة
دولة سريانية أو دولة كردية ،بل حكومة سورية ،وأنها تريد اإلشرتاك بإستثمار النفط"(.)1

وبات واضحا أن اهلدف األمسى لفرنسا ،احلصول على حصة األسد من ثروات املنطقة
النفطية والزراعية .ويف هذا السياق وزع »املكتب العربي القومي« فقرة من حماضرة
املستشرق الفرنسي لوي ماسينيون اليت ألقاها يف  1آذار  ،2111وجاء فيها" :احلقيقة
اليت جيب أن جناهر بها هو أن إدعاء فرنسا محاية األقليات يف ادجزيرة ،هو وسيلة الغاية ،أما

الغاية فهي قضية إمتالك برتول ادجزيرة ،وهذا ما التريد فرنسا اجملاهرة به"( ،)2لذا مل مينح

بيو ادجزيرة يف ضؤ اإلعرتاض الرتكي صفة »احملافظة املستقلة« ،اليت منحها لكل من

حمافظيت الالذقية وجبل الدروز( .)3وبالنظر أن تركيا كانت تنظر بقلق إىل قيام كيان كردي
على حدودها ادجنوبية ،لذلك عملت يف عام  2117مساعيها وحتريض بعض الفئات يف
ادجزيرة لإلنضمام إىل تركيا.
النظام اخلاص للجزيرة:
يف وصفه عن طبيعة ادجزيرة يقول لونطريك":تأسس سنجق ادجزيرة يف سنة .2111
وكانت املنطقة قبل ذلك ختضع إلشراف ضباط اخلدمة اخلاصة وادجندرمة بوصفها قسما
من مقاطعة الفرات .ومل يكن السنجق ادجديد خيتلف عن سواه من الوجهة الرمسية ،ولكن

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .171 – 171
 - 2النذير 26 ،آذار .2111
 - 3حممد مجال باروت ،...ص .171
111

بعده ادجغرايف ،وتركيبه الساللي املعقد ،وطابعه غري العربي الغالب ،وعدم والئه لسوريا،

منحه طبيعة خاصة"(.)1

مع بداية نشوب احلرب العاملية الثانية ،ظهرت رأيان يف القيادة الفرنسية حول سوريا،
الرأي األول ،إقرتحه السيناتور هنري هاي يف نيسان  2111بإخضاع سورية إىل إحتالل
عسكري جيعلها مستقرة ملدة عامني أو ثالثة أعوام .والرأي اآلخر حتويل سورية إىل إحتاد
فدرالي يشمل حمافظات دمشق وحلب وجبل الدروز والالذقية وادجزيرة ،تتوىل فيه

املفوضية مسؤولية األمن الداخلي واخلارجي برمته"( .)2ومثل رأي املعارضني ألفكار هاي
نوعا من عودة يف ظروف احلرب ادجديدة إىل الفكرة التقسيمية األوىل اليت عرضها الرئيس
الفرنسي ميلريان يف  6آب  2110على ادجنرال غورو يف برقية سرية موسعة حتمل عنوان
"خمطط لتنظيم اإلنتداب الفرنسي يف سورية ،لتشكيل سلسلة دول مستقلة على أساس إثين

متحدة فدراليا حتت سلطة املفوضية"( ،)3يف حني أوجد بيو بني الرأين صيغة متوسطة وهي

»نظام احملافظات« حتت نظام ملكي يرمز إىل وحدتها الرمزية بإعتبارها دولة .ويف أوائل
متوز  ،2111دعا داالدييه إىل إعادة العمل بنظام »األنظمة اخلاصة« يف جبل الدروز
وادجزيرة واملنطقة العلوية ،مع إقامة قواعد عسكرية دائمة يف تلك املناطق .وثبتت داالدييه
هذه السياسة الفرنسية ادجديدة يف رسالة موجهة يف أواخر متوز  2111إىل احلكومة
الربيطانية عرب سفريها يف ثاريس ،يؤكد فيها رفض »جوهر املعاهدتني« ،وخيلص إىل

القول":أنهما ال تلبيان حاجات الفرنسيني يف بلدان املشرق"( .)4وجاءت طرح السياسة
الفرنسية ادجديدة تلبية ملتطلبات املرحلة وضرورة العودة إىل النظام العسكري ،يف إطار
الصراع اإلستعماري على املنطقة يف ظروف احلرب.

 - 1ستيفن هامسلي لونغريك ،املرجع السابق ،ص .161
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
 - 3املرجع نفسه ،ص .111
 - 4املرجع نفسه ،ص .116
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فإىل جانب مفهومي »احملافظة« و» احملافظة املستقلة« ،أوجد بيو نظاما ثالثا عرف
بـ»النظام اخلاص«  ،قام بتطبيقه يف كل من ادجزيرة والبدو ،حيث أصدر هذا النظام يف
األول من متوز  2111يف ضؤ سياسة داالدييه ،منتهزا جتدد الصدامات اليت وقعت بني
الدرك السوري واإلنفصاليني بسبب متزيق األعالم السورية يف القامشلي ( .)1وكان هذا

النظام شبيها مبنطقة مستقلة على غرار إنشاء بيو لـ »حمافظة الالذقية املستقلة« ،لكن حتت
إسم »نظام خاص« حبكم معارضة تركيا إلنشاء أي كيان كردي أو سرياني يف ادجزيرة
ورفضها التسليم لفرنسا بإستثمارها وحدها مكامن النفط احملتملة .ووفقا هلذا النظام" ،تتبع
ادجزيرة رمسيا إىل حكومة املديرين ،وسلطة مديرية الداخلية فيها ،لكنها تعترب مستقلة ذاتيا
من الناحية الفعلية حتت إمرة حاكم فرنسي ،وبالتالي ينفرد النظام اخلاص برتؤس حاكم

فرنسي للمحافظة"( .)2وبالتالي ففي عام 2111فصلت ادجزيرة ذات األغلبية الكردية مثل

(جبل الدروز يف جنوبي سورية والالذقية بعلوييها يف املناطق النائية) عن أراضي سورية
ذات األغلبية العربية السنية ،ووضعت حتت السيطرة الفرنسية املباشرة(.)3

ويف أوائل تشرين الثاني  ،2111شرع بيو بتطبيق نظام ال مركزي ،هو نظام جمالس
احملافظات ،وجرى تشكيلها عن طري ادجمع بني اإلنتخابات وفق نظام "الدرجتني
()4

والتعيني"

ويف إطار هذا النظام ،أجرت احلكومة إنتخابات جمللس احملافظة يف ادجزيرة،

وعينت كرديني على رأسه ،هما" :حاجو آغا رئيسا ،وغالب درويش نائبا له ،وكانا أميني

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111 – 111
 - 2املرجع نفسه  ،ص .111
 - 3ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .611 – 611
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 -شكلت حك ومة املديرين جمالس احملافظات من أعضاء منتخبني يف األقضية ،ومن أعضاء معينني يف

املدن .ومل يكن بني األعضاء املعينني أي من امللتزمني باحلركة الوطنية .واألعضاء املعينون يف ادجزيرة هم:
رسول حممد آغا (ديريك) ،وخليل إبراهيم (رأس العني – سرى كاني) ،وحبيب مرشو (احلسكة) ،ونعيم
قره زميان«  .حممد مجال باروت ،...ص 111؛ النذير 6 ،تشرين الثاني .2111
110

اليعرفان كتابة إمسيهما"( .)1ووفقا لرواية جطرخوين ،فإن حاجو آغا دعمه للرتشح إىل
اجمللس ،وزوده بكتاب إىل رؤساء عشرية الكيكان ليحصل على أصواتهم ،لكن العشرية
رشحت عيسى آغا وعيسى آغا امللي ،ويف النهاية ترشح جطرخوين يف قائمة واحدة مع
حاجو آغا ورسول آغا ،لكنه يتهم ميشيل دوم )الرتمجان( ،بالتالعب عند فرز األصوات

ملصلحة شيخموس حسو ،وألن املسيحيني اليريدون كرديا متعلما يف عضوية اجمللس(.)2

ويف ظل النظام اخلاص بادجزيرة ،أصدر بيو القرار رقم  111يف  1أيلول  2111اخلاص
بإنشاء (اللجنة العقارية اإلستثنائية حملافظة ادجزيرة( برئاسة احملافظ الفرنسي ادجديد
للجزيرة ،لفض النزاعات حول ملكية وحيازات العقارات وأمالك الدولة ) (Domaine
يف املنطقة ،مبوجب تصديق وزير أو مدير الداخلية على قراراتها الذي كان ميتلك حق ردها
للتحقيق بها أو متريرها ،وخولّت ،يف كل ما يتعدى ما سنته القرارات السابقة بشأن اإلجيار
مع الوعد بالبيع ،صالحيات إستثنائية مثل ممارسة التحقيق والتحقق من حيازة األراضي
وفض النزاع عليها ،واإلخالء بالقوة لكل شخص أو جمموعة زرعت أرضا من دون
ترخيص مسبق ،وقسّمت ادجزيرة إىل دوائر عقارية" ،حبدود  2100هكتار فما دون

للدائرة الواحدة"( .)3ووجهت أصابع اإلتهام إىل اللجنة بقيامها باإلستيالء على أراضي
الفالحني وتسليمها مقابل منافع شخصية لألثرياء وبتورط املوظفني السوريني يف ذلك(،)4

ويف األيام األوىل لعودة احلياة الدستورية يف عام  ،2111طالب نائبان وهما كل من :علي

 - 1حممد مجال باروت ،...ص .100 – 111
 - 2جكرخوين ،....ص ص .111 – 110
 - 3إنظر النص الكامل للقرار يفChristian Velud, op.cit., Tome 2, pp.193 – 205, :
et Tome 4, p. 139.
 - 4خليل إبراهيم باشا» ،ادجلسة اخلامسة ،يف  1تشرين الثاني  ،«2111ادجريدة الرمسية ،العدد 1 ،10
كانون األول  ،2111ص .121
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الزوبع (ادجبور) ،و خليل إبراهيم باشا (من عشرية مالن الكردية) ،بفسخ مجيع القرارات
الصادرة عن هذه اللجنة(.)1
من نضاالت الدرباسية:
كان املوقع العسكري الفرنسي ،حيوي على عدد من العساكر الفرنسيني واملرتزقة ومن
بينهم الرقيب قاسم من حوران ،وكان معروفا ببطشه وظلمه على أبناء املنطقة ،ومن
الفرنسيني كان ثيري ديرالزور وثيري فرانسوا ،وكان جزاء الوطنيني أن تضعهم السلطات
الفرنسية يف براميل حتت هليب الشمس احلارقة اليت كانت تشوي أجسادهم بها وعلى
رأسهم كان فرحان آغا العيسى وهو من وجهاء منطقة الدرباسية ،وكانت زوجته من أوائل
النساء اللواتي كن يتحدين السلطات الفرنسية وذلك برفع العلم السوري فوق بيتها،
ولطاملا أخذتها السلطات الفرنسية عنوة للتحقيق واإلستجواب وكانت جتابههم بالعناد
والروح الوطنية العارمة .وكان بيت املال قردو"أمري ذيب" ،من أشهر بيوت النضال الوطنية
يف الدرباسية ،وكذلك بيت أبو ملول من بيوت النضال والوطنية يف الدرباسية .ومن رجال
النضال من الدرباسية ايضا شيخو الناصر ،حيث فرضت فرنسا عليه  16بندقية وذلك
بسبب مواقفه الوطنية ادجسورة ،حيث سجن بسجن ديرالزور ثم إىل السويداء باألعمال

الشاقة ،واملناضل جميد عبدالقادر ابو ملول املشهور له بالنضال والوطنية بوجه فرنسا(.)2

1

» -ادجلسة الرابعة يف  10تشرين األول  ،«2111ادجريدة الرمسية ،العدد  1 ،10كانون األول

2111ن ص .211
 - 2قسم من املعلومات مأخوذة من املعمر :أمحد حممد سعيد وهو من الوطنيني ،مقتبس من :صاحل هواش
املسلط ،املرجع السابق ،ص .217 – 216
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مؤمتر سيمتك (:9101 )Sêmitik
جاء إنعقاد هذا املؤمتر يف مرحلة بالغة احلساسية ،فمن جهة كان الكرد منقسمني فيما
بينهم حول مصري املنطقة ،ومن ناحية أخرى بلغت اخلالفات أشدها بني املركز واإلقليم
الكردي ،إضافة إىل أن العامل كان على أتون حرب عاملية ثانية وما يتعلق بها من تغريات يف
السياسة الفرنسية دوليا وإقليميا .هناك تضارب حول تاريخ إنعقاد هذا املؤمتر ،فمنهم من
يرى أنه يف "الثامن عشر من متوز  2111عقد املتمردون يف القامشلي إجتماعا يف قرية
سيمتك التابعة لناحية عامودا حضره مايقرب من املائة شخص يف طليعتهم ميشيل دوم
رئيس بلدية القامشلي وعبدالكريم منال صادق مدير ناحية عني ديوار وحاجو آغا وحبدي

قريو وحممد العبد الرمحن رئيس عشرية الطي"( ،)1بينما يشري مصدر آخر إىل أنه "يف ايلول

عام  2111إنعقد يف قرية سيمتك القريبة من عامودا مؤمترا ،مسي مبؤمتر ادجزيرة العام"(،)2

حضره حنو ( )100شخصية برئاسة حاجو آغا ،أكدوا فيه على مطالبهم السابقة ،وطالبوا
بالعفو عن مجيع السجناء واملنفيني من أبناء ادجزيرة بسبب النشاطات السياسية ،ويف حال
عدم قبول احلكومة ملطالبهم سيستمرون مبقاطعة املوظفني احلكوميني ،وسيمتنعون عن دفع
الضرائب للحكومة .ويف الوقت ذاته قاموا بإرسال برقية إىل احلكومة الفرنسية ،طالبوا فيها
منح احلكم الذاتي الكامل للجزيرة ،وإنبثق عن هذا املؤمتراللجنة العليا اليت بدأت مبمارسة

السلطة بادجزيرة ،فأنشئت حماكم موازية للمحاكم احلكومية يف أرجاء منطقة ادجزيرة(.)3
وإختذ املؤمتر املقررات التالية:

 -2تأييد مطالبهم السابقة ويف مجلتها إبقاء دوائر اإلستخبارات وادجيش الفرنسي يف
ادجزيرة.

 - 1هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .221
 - 2ستيفن هامسلي لونطريك ،املرجع السابق ،ص .121
 - 3عمار علي السمر ،املصدر السابق ،ص .201
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 -1اإلحتجاج على مؤمتر الكتلة الوطنية الذي عقد يف قدسيا يوم اخلميس الرابع عشر من
متوز .2111
 -1التضييق على املوظفني ورجال الدرك والعمل على شل تصرفاتهم وأيديهم يف القرى.
ورفض كل موظف ترسله احلكومة السورية.
 -1املثابرة على مقاطعة احلكومة السورية ،وعدم اإلعرتاف بها ،وعدم دفع الضرائب،
واإلنتقام من كل شخص من األهلني يراجع احلكومة السورية.
 -1اإلحتجاج على توقيف راتب حاجو آغا وصرف رواتبه ،وإعطاء رواتب كل من
نايف ادجوهري وعبدالعزيز املسلط ،ومنح مشيخة طي حملمد العبد الرمحن وصرف
راتبها له.
 -6منع سعيد إسحق نائب ادجزيرة وعبدالباقي نظام الدين من دخول ادجزيرة.
 -7قطع راتب الشيخ دهام اهلادي والشيخ ميزر عبداحملسن وغريهم من الشيوخ املوالني
للحكومة السورية.
 -1إخالء سبيل إلياس مرشو ورفاقه وإعادة املبعدين ويف طليعتهم حسن آغا بن حاجو
آغا.
 -1تأليف وفد يتوجه إىل بريوت لتقديم هذه املطالب إىل املفوضية العليا (.)1
وشهد البالد يف عهد بيو توترا شديدا وإحتجاحات وأعمال عنف ،فعلى أثر إضرابات
الالذقية ،إختذ بيو مجلة من اإلجراءات اليت متهد لفصل منطقة الالذقية عن سورية وإعادتها
دولة مستقلة ،حيث اصدر قرارا مبوجبه يتوىل املفوض السامي صالحيات النظام واألمن يف
حمافظة الالذقية إبتداء من العاشر من شباط  ،2111بدال من احلكومة السورية .ويف تلكلخ
 - 1هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .221 – 221
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طالب األهالي وضع حد ملشكلة احلدود بينهم وبني لبنان ،ومظاهرات اإلنفصاليني يف
السويداء يوم الثاني من آذار  2111وقيامهم بتحطيم باب السجن اخلارجي وإطالق
سراح املوقوفني .وكان كل ذلك بسبب التنوع العرقي والطائفي يف البالد ،وغياب عامل
التجانس القومي بني السكان ،وحماوالت القوميني العرب يف إضفاء صفة العروبة على
ادجميع بالقوة.
ويف تلك الفرتة شهدت املناطق الكردية أحداثا ساخنة ،ففي يوم األربعاء الثامن من
حزيران  ، 2111علم املوظفون السوريون يف القامشلي ،بأن مظاهرة كربى ستقام وأن
السراي أصبحت حماطة باملتمردين ملنع املوظفني السوريني من الوصول إليها .ويف املساء
طاف املتمردون على بيوت املوظفني وأنذروهم مبغادرة احملافظة ،وطلبوا إليهم أن يستعدوا
للرحيل حاملا تصل السيارات اليت أعدوها لنقلهم .وبعد نصف ساعة حضرت السيارات
ووقفت أمام دور املوظفني وفيها بعض املسلحني .ونقلوا املوظفني بالقوة إىل خارج احملافظة.
واملوظفون هم أبو اهلدى ادجندي قائمقام القامشلي ،وحامد ناجي حاكم الصلح ،وعثمان
األستاذ مأمور املصرف الزراعي ،وخالد شرقية رئيس املكتب العقاري املساعد وأمني املقيد
رئيس كتاب حمكمة الصلح وغريهم .ومنع املتمردون املوظفني من إصطحاب عائالتهم
معهم ،كما منعوهم من إغالق مكاتبهم وختمها بالشمع األمحر .وأرسلت اللجنة املركزية
للدفاع عن ادجزيرة تعليمات إىل فروعها لتقرير التدابري الالزمة لتطبيق القرارات اليت كانت
قد إختذتها اللجنة يف إجتماع عام بشأن قطع عالقات ادجزيرة باحلكومة السورية ،وإخراج

مجيع املوظفني من غري أهالي املنطقة إىل خارج حدود املنطقة( .)1وكان من الطبيعي حدوث
ذلك ،فاحلكومات املركزية دوما وضعت إسرتاتيجياتها على أساس جعل كردستان بقرة
حلوب والتعامل معها كمستعمرة ،ويف وقت كان الشعبان الكردي والعربي ميران بظروف
إستعمارية واحدة حتت نفوذ اإلنتداب الفرنسي ،ولكل منهما طموحه القومي اخلاص به.

 - 1راجع :وقائع هذه احملاكمة يف كتاب :هاشم عثمان ،احملاكمات السياسية يف سورية .منقول من هاشم
عثمان ،تاريخ سورية احلديث ،املرجع السابق ،ص .210 – 211
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أحداث جبل األكراد ( )Çiyayê Kurmêncعام :9101
لقد سبق ان تناولنا هذا املوضوع ،فبعد أن إحتلت تركيا يف اخلامس من متوز عام
 2111لواء اإلسكندرونة عسكريا ،دجأت إىل إثارة الصراع يف مناطق جبل األكراد من
خالل حركة املريدين وتدخل آغاوات ومتنفذي املنطقة .تعود خلفيات هذه احلوادث إىل
العام  ، 2117عندما نزل من ادجبل الشيخ إبراهيم ،قادما من مدينة إزميت الرتكية ،وكان
الشيخ حافظا للقرآن واألحاديث ،وذا صوت مجيل مؤثر يف ترتيل القرآن ،فجذب إليه
فقراء ادجبل وراح ينشر الوعي بينهم ،وعلمهم عدم اخلضوع لآلغوات والطاعة هلم وعدم
التخلي عن سالحهم ألنه وسيلة الدفاع عن حياتهم ورد تعدي اآلغوات عليهم ،ومل ترق
هذه التصرفات لألغوات وإعتربوها مسا بكراماتهم ونفوذهم ،وبدأت املشاكل .ومل تفلح
يف حلها الدعوات اليت وجهها للطرفني حمافظ حلب ووزير الداخلية.
وشكلت احلكومة دجنة لتقصي احلقائق ووضع احللول املناسبة ،ولكي تتمكن اللجنة من
القيام مبهمتها يف جو هادئ وبدون عراقيل .وجه حمافظ حلب األمري مصطفى الشهابي ،يف
السادس والعشرين من كانون الثاني  ،2111بالغا موجها إىل سكان جبل األكراد جاء
فيه:
 -2الجيوز ألحد من سكان جبل األكراد أن يتجول مسلحا أو أن يعمد إىل إطالق
الرصاص بقصد اإلستفزاز واإلعتداء.
 -1مينع عقد اإلجتماعات العامة يف أحناء منطقة ادجبل كافة.
 -1ينبغي لكل فرد من أهالي ادجبل وجد يف غري قريته بقصد اإللتحاق بأحد الفريقني
املتنازعني أن يعود فورا إىل قريته األصلية ملزاولة أعماله.
 -1يقمع بواسطة الضابطة كل إعتداء يقع على مواشي أو أراضي أو مقتنيات أي كان
من أهالي ادجبل األكراد.
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 -1القرية اليت يقع من أفرادها إعتداء على قرية أخرى يستهدف سكانها إىل غرامة من
األسلحة والعتاد تقدرها الدوائر املختصة وحتصل فورا.
 -6ستقوم دوريات خاصة دجوب القرى واألحناء املختلفة من ادجبل للتثبت من وجود كل
شخص يف قريته ،وقيام ادجميع بتنفيذ هذه التعليمات.
على رجال اإلدارة واألمن كل ما يعنيه أن يقوم بتنفيذ أحكام هذه التعليمات وقمع

املخالفات اليت تقع من قبل األهلني(.)1

املسألة الكردية يف سوريا عشية إندالع احلرب العاملية الثانية
أثناء أحداث ادجزيرة ،كان العامل يشهد توترا بسبب األزمات الدولية بني القوى
الكربى ،وتوجهت األنظار حنو القضايا الدولية على حساب القضايا ذات الصبغة احمللية،
ويف هذه األثناء حاولت اإلدارة الفرنسية ملئ الفراغ السائد يف املناطق الكردية ،بغية تهدئة
الوضع ،فأجرت إتصاالت مع زعماء الكرد ومنهم حاجو آغا ،وجالدت بدرخان يف
دمشق .ومن جانبه دعا مندوب البابا يف بريوت إىل توفري ضمانات حلماية األقليات يف
ادجزيرة يف ظل الظروف العاملية ادجديدة .فأعلم املندوب السامي الفرنسي ،مندوب البابا يف
بريوت ،بأن هناك عدة شخصيات مسيحية مثل :إدمون رباط من السريان الكاثوليك،
وفائز إلياس من الالذقية ،يعارضون سياسة األقليات ،ويف هذا اإلطار أجرى أدمون رباط
إتصاال بالكاردينال تابوني.
ومع إقرتاب قيام احلرب العاملية الثانية ،أعلن املفوض الفرنسي يف الثاني من حزيران عام
 ،2111عن إنشاء حكم خاص ملنطقة ادجزيرة ،يف ظل السيطرة الفرنسية ،وبذلك قررت
السلطات الفرنسية إنهاء هذه املرحلة إثر تفاقم األوضاع العاملية(.)2

 - 1هاشم عثمان ،تاريخ سورية احلديث ،املرجع السابق ،ص .221 – 227
 - 2عمار علي السمر ،املصدر السابق ،ص .201
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يف األول من متوز قامت فرنسا بإعالم املفوض السامي بإنشاء نظام خاص للجزيرة،
ووضعها حتت السيطرة الفرنسية املباشرة .ويف  11تشرين األول  ،2111عينت احلكومة
الفرنسية السفري الفرنسي يف فيينا ،وعضو األكادميية الفرنسية ،غابرييل بيو ،مفوضا ساميا
على سورية ولبنان ،خلفا لدو مارتيل يف إدارة دول الشرق ،وخالل هذه الفرتة لفظت
املعاهدة السورية – الفرنسية أنفاسها األخرية بسبب املتغريات السياسية الدولية اليت
حصلت آنذاك .ويف بداية عهده إشتدت احلركات اإلستقاللية يف ادجزيرة والساحل وجبل
الدروز ،وقرر بيو زيارة احملافظات للوقوف عند األحداث عن كثب .ويف هذا السياق
ارسلت احلكومة كمية من األعالم السورية لرفعها إبان جولة بيو يف ادجزيرة ،غري أن عزيز
معمار باشي ،وهو ينتمي إىل عائلة معمار باشي السريانية الكاثوليكية املاردينية اليت عمل
بعض رؤوسها متعهدين للجيش الفرنسي يف ادجزيرة ،إستلم يف "حمطة نصيبني هذه األعالم

وقام بتسليمها إىل املتمردين الذين أحرقوها"( .)1وإلبعاد الشبهة عن نفسها ،أدعت
املفوضية أن ادجهات املختصة إعتقلت بعض القائمني بها ،وسيتم حتويلهم إىل القضاء لينالوا
جزاءهم.
ويف الثالث من آذار  ،2111كان يف إستقبال بيو وادجنرال هنتزنغر عند نزوهلما من
الطائرة يف ادجزيرة ،حشد مجاهريي هائل ،وسار بيو وفق السردية الفرنسية حتت أقواس
النصر املزينة باألعالم الفرنسية ،حاملني الفتات منها (اإلستقالل أو املوت) ،كما رفع
املستقبلون علما خاصا بادجزيرة ،رسم يف "وسطه مشس وباقة قمح"( ،)2وهي ترمز إىل طبيعة

ادجزيرة الزراعية .وشهدت الساحة السياسية تناحر شديد مابني الوطنيني واإلستقالليني.
فقد تألف الوفد الوطين املكلف بعرض مطالب ادجزيرة من كل من" :عبدالباقي نظام الدين
ودهام اهلادي من الشمر ومسعود أصفر رئيس اجمللس امللي للسريان األرثوذكس وممثلي
1

 » -تقرير عن زيارة السفري الفرنسي إىل حمافظة احلسكة ،رقم مسلسل  1670من دون رقم17 ،

شباط  ،«2111وثائق الدولة /سجل  ،1مركز الوثائق التارخيية بدمشق ،يف :حممد مجال باروت ،...ص
.171
 - 2املرجع نفسه ،ص .171
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األرمن والعديد من رؤساء العشائر الكردية والعربية يف عامودا واحلسكة .كما وإنضم
ميزر عبد احملسن رئيس عشرية الشمر الزور إىل الوطنيني .كما ومتثل يف الوفد الوطين
حممود إبراهيم ثاشا امللي رئيس عشائر امللية وشقيقه خليل إبراهيم ثاشا .بينما ترأس
حاجو آغا الوفد اإلستقاللي ،مقدما عريضة للمفوض تطالب بإستقالل ادجزيرة ،وعدم
إرسال موظفني من دمشق ،وإطالق سراح املسجونني املتهمني خبطف شامية ،وإال فأن

الياس سيدفعهم إىل املوت"(.)1

وبإندالع احلرب العاملية الثانية يف الثاني من أيلول عام  ،2111إختذت فرنسا إجراءات
شاملة يف سوريا ووضعت يف ظل حكم عسكري فرنسي مباشر ،تطبق فيه قوانني الطوارئ

يف حالة احلرب( ،)2حيث اعلن بيو حالة األحكام العرفية ،وفرضت سلطات اإلنتداب نظاما
بوليسيا عسكريا تاما على سورية ولبنان .سعت بريطانيا وفرنسا بكل الوسائل إىل حتييد
تركيا ،اليت زادت مطامعها يف األراضي الكردية التابعة لإلنتداب الفرنسي ،خاصة أن
سقوط حكومة رينو يف  27حزيران  2110ومن ثم توقيع اهلدنة بني أملانيا وفرنسا يف 12
حزي ران ،قد أدت إىل خلق ظروف جديدة يف املنطقة ،إذ فرضت بريطانيا احلصار البحري
على الشواطئ الفرنسية وممتلكاتها عرب البحار ،ومن ضمنها سورية ولبنان املشمولتني
بقرارات حكومة فيشي بشأن املستعمرات.
وكانت فرنسا قد قبلت مبنح الكرد احلكم الذاتي عام  ،2111ففي ايلول من العام
ذاته ،عرض "حاجو آغا على املستشار الفرنسي يف ادجزيرة وضع عشرة آالف رجل للقتال

مع الفرنسيني ،على أن يقدم الفرنسيون هلم الضباط والسالح"( ،)3إال أن أحداث احلرب

العاملية الثانية وسقوط ثاريس بيد القوات األملانية يف الرابع عشر من حزيران ،سببت يف
إفشال املشروع الفرنسي بصدد منح الكرد إقليما خاصا بهم .وواجهت فرنسا العديد من
املصاعب يف إدارة مستعمراتها ،السيما بعد قيام حكومتني يف فرنسا ،حكومة فيشي املوالية
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .171 – 171
 - 2عمار علي السمر،املصدر السابق.201 ،
 - 3جكرخوين ،املصدر السابق ،ص .161
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لألملان بقيادة املاريشال بيتان وحكومة فرنسا احلرة بقيادة ادجنرال ديغول De Gaulle
يف املنفى .أقالت حكومة فيشي غربييل بيو يف الرابع والعشرين من تشرين الثاني ،2110
وإختارت ادجنرال دانتز  Henri Dentzمفوضا ساميا ،الذي باشر مهمته يف التاسع
عشر من كانون األول .2110
ومهدت هذه التغريات إلشتداد الصراع على سورية ،شاركت فيه أملانيا وتركيا
وبريطانيا .لقد "كان اهلجوم الربيطاني مبشاركة تركيا يتطلب من الناحية العسكرية إحتالل
تركيا مطارات مشال سورية ،ويف عدادها مطارا حلب والقامشلي .عارض الفرنسيون يف
ربيع عام  2111بوصفهم مسؤولون عن أمن احلدود يف إطار التقاسم الوظيفي الربيطاني
– الفرنسي بعد إتفاقات ليتلتون – ديغول الفكرة الربيطانية بتسليم مطارات مشال سورية
إىل تركيا من حلب إىل القامشلي لنقلها من احلياد إىل احلرب"

()1

يف الوقت نفسه الذي

ستحاول فيه وزارة اخلارجية األملانية بعد توقيع بروتوكوالت باريس يف  11أيار 2112
مع حكومة فيشي يف شأن املشرق العربي اليت قضت بتقديم تسهيالت فرنسية إىل األملان،
حماولة اإلتفاق مع تركيا ،لكنها وجدت أن هذا اإلتفاق أكثر تعقيدا ،بسبب مطامع تركيا
التوسعية يف مشال سورية الذي غدت مكامنه النفطية يف ادجزيرة واضحة مبوجب تقارير فون

هنتنغ والذي "تناغمت مصاحله النفطية يف شركة كابلر مع اإلسرتاتيجية األملانية"(.)2

حتالفت حكومة فرنسا احلرة مع بريطانيا لتحريرفرنسا ولتقوية نفوذها يف املستعمرات،
ومتكنت القوات الربيطانية – الفرنسية املشرتكة بقيادة شارل ديغول من إحتالل سوريا يف
 21من حزيران عام  ،2112وإنهاء سيطرة حكومة فيشي وإستسالم بيتان أمام قوات
دول احللفاء ،وبذلك وقعت سوريا مرة أخرى حتت سلطة اإلنتداب الفرنسي( ،)3األمر
الذي ساهم يف وضع حد للنفوذ النازي يف املنطقة.
 - 1حممد مجال باروت ،...ص .111
 - 2املرجع نفسه ،ص .101
 - 3جورج لنشوفسكي ،الشرق األوسط يف الشؤون العاملية ،ج ،1ترمجة :جعفر اخلياط ،بغداد،2161 ،
ص .11 – 11
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وتقدمت القوات الربيطانية قادمة من العراق بإجتاه ادجزيرة ،وعندما وصلت نواحي تل
براك ،خرج خليل بك املللي ،مع وفد مشرتك من الثاشاوات امللية ،وزعماء الشيشان،
وأعيان سرى كاني إلستقبال قائد احلملة اإلنطليزية امليجر كالرك .ومتكن الثاشاوات املللية
من حتسني عالقاتهم باإلنطليز ،بغية حتاشي اإلنتقام الفرنسي ،بسبب وقوفهم إىل جانب
التيار الوطين املعادي للفرنسيني ،و"كان الدور األساس يف ذلك حملمد علي بك الذي كان

تربطه عالقة صداقة محيمة مع الكابنت اإلنطليزي نرين باحلسكة"( .)1كما وغريت قيادة
خويبون موقفها من الفرنسيني ،حيث أبدت والءها للربيطانيني ،بعد أن بان يف األفق
غروب عهد احلقبة الفرنسية يف سورية ،فبعد الغزو الربيطاني – الفرنسي (الديغولي)،

وكان حاجو آغا قد "تويف سنة  2110عن عمر يناهز الثالثة والستني"( ،)2فخلفه إبنه
حسن حاجو الذي حتالف مع قدري مجيل ثاشا ،كانت القيادات الكردية برئاسة مجيل
حاجو آغا تستقبل قائد القوة الربيطانية الزاحفة من املوصل إىل ادجزيرة ،لتطلب منه دعم

القضية الكردية ،وتسلمه خرائط خاصة مبرافق البنية التحتية الرتكية يف كردستان تركيا(.)3

وكان إلستقبال القيادات الكردية للقائد الربيطاني ،دور مهم يف تعزيز املوقف الربيطاني
وتغيري موازين القوى لصاحلهم يف خضم الصراع األنكلو – الفرنسي على ادجزيرة .إال أن
تصعيد الوضع الدولي ،وما نتج عنه من متغريات ،أثر سلبا على مستقبل احلركة الكردية
وإستقالليتها ،حيث مهدت الطريق أمام عودة إدارة احلكومة السورية يف دمشق إىل مناطق
كردستان يف إقليمي عفرين وادجزيرة عام .2112
بتاريخ الثاني من نيسان  ،2112أصدرادجنرال دانتز قرارا نص على أن السلطة
التنفيذية يف الدولة السورية تؤمن من قبل رئيس حكومة يعينه املفوض السامي .ومسي خالد
العظم يف الثالث من نيسان رئيسا للحكومة ،توىل فيها حمسن الربازي وزارة املعارف.
ومارس ادجنرال كاترو Catrouxإبتداء من  26متوز  2112السلطات اليت كانت
 - 1برهان جنم الدين شرفاني ،املرجع السابق ،ص.211
 - 2مجيل حاجو هظريكي  ،املصدر السابق ،ص .71
 - 3جكرخوين ،املصدر السابق ،ص ص .101 ،111
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للمفوض السامي يف الشرق .ويف سنة  2111جرت معركة شديدة بني السلطات الفرنسية
وبني بعض األهالي يف قرية حلوة التابعة لناحية تربه سثية الواقعة شرق قامشلو ،قتل فيها

الفالح محو رش أثناء التعذيب الوحشي وجرح أشخاص آخرون( .)1ويف أوائل سنة
 2111جرت معارك يف قرية حناوية يف منطقة عني ديوار بني الفالحني والسلطات
الفرنسية بقيادة املستشار الفرنسي يف عني ديوار وعلى أثر هذه املعركة قتل خمتار القرية
وأعتقل الفالحون وسيقوا إىل احملكمة العسكرية(.)2

دخلت بريطانيا يف صراع مع فرنسا يف كافة املناطق اليت أخضعها الفرنسيون لـ »لنظام
اخلاص« ولنظام »احملافظات املستقلة« ،ومنها ادجزيرة ،مع أن النظام حبد ذاته يتوافق مع
قرار اإلنتداب ،ونصت عليه إتفاقية ديغول  -ليتلتون واليت وضعت أسس التعاون يف
الشرق األدنى وإعرتفت بوضع فرنسا يف ادجزيرة .ومن هنا فإن أوىل املهمات اليت واجهت
كاترو ،تقليص النفوذ اإلنكليزي يف البالد ،وإعادة اإلعتبار ملكانة فرنسا وتوقيع معاهدة مع
سورية ،تؤمن إستمرار نفوذها ،وفقا ملبدأ اإلستقالل مقابل املعاهدة .وكان قد سبق أن
وجه كاترو نداء بإسم ادجنرال ديغول يف  1حزيران إىل شعوب املشرق ،أعلن فيه إرادة
فرنسا بوضع حد لإلنتداب من تلقاء نفسها ومنح سورية اإلستقالل من خالل معاهدة.
ويف  21من أيلول  ،2112عهد كاترو إىل الشيخ تاج الدين احلسيين مبهمة رئاسة
ادجمهورية السورية.
ويف اخلامس من تشرين الثاني  2112سوي النزاع األنكلو – فرنسي على ادجزيرة
مبوافقة وزير الدولة الربيطاني للشرق األوسط أوليظر ليتلتون ،على أن تعلن حالة الطوارئ
يف ادجزيرة بقرار من ادجنرال كاترو ،وتفويض سلطاته إىل الضابط الربيطاني احلاكم على
األرض .أما اإلدارة احمللية مثل اخلدمات العامة واألمن وأجهزة اإلدارة املدنية وإستغالل
املوارد احمللية ،فكانت من نصيب الفرنسيني بالدرجة األوىل ،الذين سرعان ماحاولوا أن
1

 -رمو شيخو الفرحة ،التآخي الكردي العربي يف سبيل اإلستقالل الوطين ضد اإلمربيالية والصهيونية

والرجعية ،جملة دراسات اشرتاكية ،العدد ( ،)10دمشق ،2111 ،ص .201
 - 2املرجع نفسه.
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يعودوا إىل سياسة السيطرة الفعلية .وكانت هذه السيطرة كبرية يف حمافظيت الفرات
وادجزيرة حبكم تقسيم املهمات األنكلو – الفرنسية ،و"العهدة للفرنسيني بإدارة املصاحل

املشرتكة ،ومبصلحة البدو واحلدود"( .)1وتوسع النفوذ الربيطاني عن طريق السيطرة على
مكتب احلبوب ( ،)OCPوبذلك فإن مصاحل طبقة كبار املالك اليت كونتها سياسة األرض
الفرنسية يف ادجزيرة باتت مع مركز القوة الربيطاني ادجديد وليس مع القوة الفرنسية اآلفلة
اليت وجه الربيطانيون إليها ضربة جديدة بإستبعادهم من عضوية »مركز متوين الشرق
األوسط« ( )Middle East Supply Centerبإعتباره نواة منظمة تعاون إقليمي،
يرتبط مركزه يف سورية ولبنان ببعثة سبريز .ويف خضم الصراع على النفوذ ،نشأت يف
ادجزيرة والفرات كما يف سورية كلها إزدواجية السلطة الربيطانية – الفرنسية ،ثم أضيفت
احلكومة الوطنية اليت إنبثقت من إنتخابات  2111الربملانية بإعتبارها طرفا ثالثا إىل تلك

الثنائية(.)2

ويف خضم التنافس األنكلو – فرنسي على سوريا ،أقال كاترو وزارة مجيل األلشي،
وعهد يف  11من آذار 2111إىل عطا األيوبي بتأليف وزارة جديدة ،مهمتها إجراء
إنتخابات نيابية ،حيث فازت فيها قائمة شكري القوتلي يف دمشق ،وعقد اجمللس النيابي
جلسته اإلفتتاحية يف  27من آب  ،2111وأنتخب فارس اخلوري رئيسا للمجلس
باإلمجاع ،وشكري القوتلي رئيسا للجمهورية .ويف العام التالي قام شكري القوتلي جبولة يف
إحناء البالد ،زار خالهلا املدن والبلدات الكردية يف ادجزيرة ،لإلطالع على الوضع على
األرض وحماولة تلطيف األجواء يف املنطقة .أما خبصوص ادجزيرة ،فقد إنتهى عهد »النظام
اخلاص« الذي إبتكره بيو ،بتعيني حمافظ سوري عليها يف عام  ،2111هو "غالب مريزا
الذي ينحدر من أكراد حي األكراد يف دمشق"( ،)3وفق نظام اإلستقالل اإلداري واملالي

املعمل به يف عام .2116
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 126
 - 2املرجع نفسه ،ص .127 – 126
 - 3املرجع نفسه ،ص .121
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يف أوائل شباط  2111أخذت تركيا تتناغم مع دعوة تشرشل للتحول من موقف
»احلياد« إىل اإلخنراط يف احلرب إىل جانب احللفاء ،ويف هذا السياق صدر عن إجتماع
سياسي – عسكري تركي عالي املستوى بيان يشرتط على الواليات املتحدة األمريكية
وبريطانيا أن تزود ادجيش الرتكي باملواد احلربية اليت حيتاج إليها ،واألخذ باإلعتبار مصاحلها
يف بعض املناطق وقصد بها مصاحلها يف جزر األرخبيل اليت إنتزعتها منها إيطاليا ،ويف حدود
بلغاريا ،وقفقاسيا .ونشرت الصحف الرتكية يف هذا السياق أنباء عن مفاوضات تركية –
بريطانية "تسمح لرتكيا باإلستيالء على القسم السوري من اخلط احلديدي املعروف خبط

بغداد"( ،)1وجاءت هذه التغريات يف املواقف بسبب زيادة اخلطر األملاني على الشرق
األوسط ،عرب القوقاز.
وكانت القيادات الكردية ،حسب املعلومات السرية ،قد قطعت عهدا دجنرال ()...
بعدم اإلقدام على أي عمل يضر مبصاحل احللفاء أملني أن حسن تصرفهم هذا سوف
يكافؤون عليه من قبل احللفاء أثناء ترتيبات السالم بعد احلرب .فلما أعادت قوات
بريطانيا وقوات فرنسا احلرية لسوريا من سيطرة نظام ....إستقبل الكرد اإلنكليز حبفاوة
بالغة .وذكّرت القيادة الكردية اإلنكليز بالوعود اليت قطعوها مع ادجنرال ويطند وكيف
أنهم إلتزموا بعدم اإلقدام على أي إجراء ضد تركيا .ونظرا لعدم ثقة الكرد باإلنكليز فقد
كانت القيادات الكردية تذكرنا بإصرار أن الرتك سيخونون اإلنكليز وكانوا يقولون" :إذا

خان الرتك احللفاء فإن الكرد مستعدين لتقديم أية مساعدة حيتاجها احللفاء"(.)2

وإبتداء من يوم اخلميس الواقع يف  26من آذار  2111قام رئيس ادجمهورية بزيارة
للمدن السورية" :محصن محاه ،السلمية ،الالذقية ،حلب ،الفرات ،دير الزور ،احلسجة،
القامشلي ،عني ديوار ،ديريك ،عامودا ،الدرباسية ،راس العني ،دامت عشرين يوما"(.)3

 - 1حممد مجال باوت ،املرجع السابق ص .121 – 121
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 .FO. 371/40038 -سري رقم  10من بغداد إىل وزارة اخلارجية ،مالحظات حول القضية

الكردية ،يف:د.عثمان علي ،املصدر السابق ،ص .111 – 112
 - 3خليل مردم بك ،يوميات اخلليل ،ص .211مأخوذ من هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .212
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ويف إطار املتغريات ادجديدة على الساحتني اإلقليمية والدولية ،وتشديد الرقابة الفرنسية،
دخل نور الدين زازا العراق سرا يف  10متوز  ،2111ملالقات الزعيم الكردي مصطفى
بارزاني والتباحث معه يف الشؤون الكردية ،إال أن "السلطات العراقية املدعومة من بريطانيا
ألقت القبض عليه وسلمته بعد سجنه حنو سنة للسلطات الفرنسية يف سوريا"(.)1

يف شباط عام  ،2116أقر جملس األمن التابع لألمم املتحدة جالء ادجيش الفرنسي من
سورية بأسرع ماميكن .وهكذا يف  26نيسان  2116غادر الفرنسيون سورية ،تاركني
جزء من كردستان لقمة سائغة للشوفينيني العرب .بالرغم من أن الشعب الكردي قد
ساهم بكل فعالية يف حرب اإلستقالل الوطين منذ أن وطأت أقدام الفرنسيني أرض سوريا
وحتى جالء آخر جندي عن أراضيها ،فبإنتهاء احلرب العاملية الثانية ،حاصرت ادجماهري
العربية والكردية يف ادجزيرة الثكنات الفرنسية وإستولت على ثكنات القامشلي وعامودا
والدرباسية وديريك وكانت حمافظة ادجزيرة أوىل احملافظات السورية اليت إستقلت وطردت

ادجيش الفرنسي وسقط يف معارك اإلستقالل عدد كبري من الشباب العرب والكرد( ،)2ومع
ذلك وبدال من أن يتمتع الشعب الكردي بطعم اإلستقالل ،بات خيضع إلستعمار جديد
كان شريكا يف النضال اإلستقاللي.
الصراع القبلي الكردي – العربي:
إثر إحلاق جزء من كردستان املركزية باإلنتداب الفرنسي يف إطار مشروع بناء دولة
سوريا ،أخذت املناطق الكردية مبراعيها اخلصبة ومبياهها العذبة الوفرية ،وجوها املعتدل
وخباصة يف الربيع ،جتذب العشائر العربية البدو ،وتثري لعاب قطعانها الضخمة من املاشية
وادجمال .وقدر للجزيرة أن تكون ساحة التوتر العربي – الكردي الرئيسية ،فقد جذبت
1

( -د.ك.و) ،البالط امللكي ،ملف الشؤون الكردية ،ذي الرقم  ،1111رقم الوثيقة 17/16؛ علي

صاحل مرياني ،..ص.71
 - 22رمو شيخو الفرحة ،املرجع السابق ،ص ص .221 – 201
111

السهول الواسعة واألراضي القابلة لإلستثمار يف ادجزيرة العليا القبائل العربية السورية من
األطراف واملناطق اجملاورة حنو املناطق الكردية طمعا يف أراضيها الزراعية ومياهها العذبة.
ويف هذا الصدد كتب ستيفن هامسلي لونكريك "كان بدو الصحراء السورية الواسعة،
الذين دأبوا على التدفق إىل املنطقة احلدودية املزروعة وإىل العراق واألردن وتركيا
والسعودية ،إحدى فئات السكان اليت يصعب أبدا تكييفها مع منط احلكم احلديث أو مع

متطلبات اجملتمع احلديث" ( .)1فقبل احلرب العاملية األوىل كانت ادجزيرة خالية إىل حد بعيد
واحلياة هناك مل تكن آمنة بسبب اإلهمال العثماني للمنطقة ،رغم وجود الكثري من العشائر
الرحل الكردية القدمية يف املنطقة وإنتقاهلم إىل حياة احلضر حبلول أواخر القرن التاسع عشر
وقيامهم بتطوير الزراعة ،حيث طبقوا جل خربتهم الزراعية يف تطوير األراضي القاحلة،

وساعد ذلك إلنشاء "منطقة ادجزيرة بإسم (سلة اخلبز) يف سوريا احلديثة"( . )2كما كانت

هناك قبائل رعوية كردية مومسية منذ قرون ،وبشكل خاص إحتادات مالن ومريان .وكانت
هذه القبائل تقضي فصل الشتاء البارد يف سهل ادجزيرة قبل أن تصعد إىل سفوح األناضول

يف الصيف .ويف "عام  2121كان عدد األكراد يف ادجزيرة يفوق عدد العرب"( .)3وقد
جتمعت عوامل عدة لتجعل من ادجزيرة منطقة معقدة ومضطربة .فبعدها وتركيبتها الغنية
وشخصيتها غري العربية إىل حد كبري وعد إنشغاهلا وإهتمامها بالدول ادجديدة لسورية
الكربى ،كما شكلها الفرنسيون ،جعل اإلندماج صعبا .وعندما ختلت القبائل الكردية عن
حياة الرتحال وإستقرت ،قلدتهم القبائل العربية

))4

حيث دخلت تلك القبائل يف صراعات

ساخنة ،مل ختل من العنف غالبا ما إختذت شكل حروب حملية ،كتلك اليت نشبت بني عشائر
الكوجر الكردية وقبيلة مشر العربية ،ومابني عشرية املرسينية الكردية وقبيلة ادجبور العربية،
حيث إضطر العشائر الكردية الدفاع عن ممتلكاتها وأراضيها وصد التوسع العربي القادم
 - 1ستيفن هامسلي لونطريك ،املرجع السابق ،ص .161
- Kerim Yildiz,op.cit, p 25.
 - 3ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .611
 - 4املرجع نفسه ،ص .616
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من التخوم ادجنوبية للجزيرة حنو الشمال الكردي اخلصب بغية توسيع نفوذها يف ادجزيرة
ودفع الكرد حنو الشمال للسيطرة على السهول والوديان والقرى الكردية ،وباتت تلك
العشائر تتقدم حنو املنطقة رويدا رويدا ،بهدف اإلستيطان على حساب السكان األصالء
من الكرد ،السيما إثر التحول الكبري اليت شهدتها املنطقة يف جمالي الزراعة والتجارة ،تلك
املمتدة من نقطة قامشلو الالحقة – الالصقة مبدينة نصيبني التارخيية ،حيث مير خط سكك
احلديد ،واليت باتت دائرتها الواقعة بني قامشلو واملوصل وسنجار ،تشكل مركزا بني أوربا
ومناطق غرب آسيا .وقد ترافقت ذلك مع إرسال املوظفني العرب من معلمني وموظفني
وإداريني ورجال البوليس واإلستخبارات مع أسرهم إىل املناطق الكردية ،لفرض السيطرة
العربية بشكل ممنهج أو بدونه ،وسرق خريات املنطقة وثرواتها.
وبسبب هذا التوسع واإلنتشار للعشائر العربية حنو الشمال ،تناولت عملية التعريب
عشائر كردية برمتها ،فقد ضمت عشرية طي يف تكوينها عشائر كردية غدت عشائرطائية
متعربة وفق منهج إبن خلدون يف حتول اإلنتساب بدافع الوالء واإلحتاد والدفاع إىل عصبية
عشائرية تتوهم "صلة الرحم" مثل عشرية "ادجوالة" اليت إنتشرت فيها اللغة العربية ،كما
إنتشرت اللغة العربية يف العشائر العربية الطائية األخرى ،فكانت ادجوالة أقرب إىل عشرية

عربية – كردية حتت رئاسة طي عرفا"(.)1

وقد تزامنت ذلك مع الدعاية العربية املضادة للشعب الكردي ،فقد نشرت جريدة
"األيام" الدمشقية يف تلك اآلونة مقاال إفتتاحيا حتت عنوان (الالجئون األكراد يعملون من
أجل إنشاء وطن قومي هلم يف سوريا) ،جاءت فيه":إننا نطالب األكراد بأن يقيموا
إستقالهلم يف وطنهم كردستان ،وليس يف منطقة ادجزيرة العربية ،وطن القبائل العربية من

مشر وعنزة وطي ،)2("...ومن جهتها ،نشرت جملة (املقطم) القاهرية يف نيسان عام ،2111

مقاال لصحفي سوري جاء فيه" :أن سلطات اإلنتداب الفرنسي ،اليت تفتح أبواب سوريا
لآلشوريني ،تسمح كما يبدو للشركس واألرمن وللكرد ،هذه العناصر اليت رفضتها
 - 1حممد مجال باروت ،التكوّن التارخيي ،املرجع السابق ،ص .212
 - 2راجع :سعد ناجي جواد ،املرجع السابق ،ص .67
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حكوماتها على التوالي ،تسمح هلم باإلستقرار يف هذا الوطن .)1("....وحلماية حقوقهم،
دعم السكان الكرد سياسة الالمركزية اإلدارية يف احملافظات بإعتبارها تعطي السلطة
للفئات العرقية املهيمة فيها .فخالل حرب اإلستقالل الرتكية ،ساندت عشرية ملالن يف
ادج زيرة القوات اتركية يف صد التقدم الفرنسي ،جاء هذا يف وقت عندما كان الفرنسيون
يفكرون بإنشاء إقليم كردي ميتد من أورفا (رها) يف الغرب وحتى جزيرة بن عمر يف

الشرق(. )2

وحول الرتكيبة السكانية تارخييا يف ادجزيرة ،أشار عصمت شريف وانلي يف رسالة
مقتضبة ،بصفته رئيسا آنذاك للمؤمتر الوطين الكردستاني ،إىل الرئيس السوري بشار األسد
مرفقة خبريطة توضيحية مرسومة من قبل الرحالة األملاني نيبور ()Niabor Karsten
الذي جاء إىل منطقة ادجزيرة يف النصف الثاني من القرن الثامن عشر وذلك يف عام
 2761برفقة البعثة الدامناركية للإلستشراق ،وقد أوضح فيها "وجود مخس قبائل كردية
باإلضافة إىل قبيلة طي العربية"( ،)3ويضيف نيبور":أن األكراد يف توسعهم حنو ادجنوب

إصطدموا بالعرب ..وأن العشائر (كيكان ،مالن ،دقوري ويزيدية سنجار) قاومت السلطة
العثمانية من ناحية األتاوة (إعرتافا) حبقوقهم يف الرعي جنوب خط ماردين – نصيبني"(،)4

وتأكيدا هلذا الرأي نشيد بقول املرحوم عزت سليم بك من الشاشان – مواليد قرية السفح
عام ":2101كانت ماردين ونصيبني مركزي احلكومة العثمانية ،ومل يكن بني ماردين ودير
الزور إال بضع قرى لألكراد يف سهل ماردين ادجنوبي ..يف أطراف نصيبني وعامودا
والدرباسية القدمية – حاليا واقعة ضمن احلدود الرتكية – مالصقة للدرباسية السورية،

 - 1سعد ناجي جواد ،املرجع السابق ،ص .26
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- Kerim Yildiz, op.cit. p 27.
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وكان هناك القليل من /الشوايا /على ضفاف اخلابور وجنوب احلسكة" ( .)1وتعترب آراء
سليم بك ومشاهداته موضع ثقة ،كونه كان على عالقة جيدة مع كافة الفئات االجتماعية،
خاصة يف تلك املرحلة اليت إتسمت بعدم وجود النعرات واحلساسيات القومية والدينية يف
ادجزيرة .ويقول مجيل كنّه البحري مدير ناحية القرمانية عام ":2111عينت مديرا لقرية
القرمانية – تابعة للدرباسية اآلن – ويف  11حزيران  2111توجهت إىل راس العني منها
إىل احلسكة ،ثم قصدنا مركز الناحية ،وكان عدد السكان اليزيد عن مئيت دار بعضها
يسكنها أصحابها األكراد وبعضها اآلخر يسكنها الالجئون السريان واألرمن الذين دجؤوا
إىل سوريا بعد املذابح اليت نفذتها الدولة العثمانية يف عام  ،)2("2121ويقصد مدير الناحية

بأن الغالبية السكانية كانت من الكرد .وكذلك قرية تل أيلول قرب الدرباسية ذاكرة
أجياهلا تتواصل منذ حوالي  100سنة ،ومجيع سكانها عام  2121أكرادا ،إنضم إليهم
بعض من النصارى القادمني من تركيا هربا من املذابح .ويعود تاريخ قرية تل شعري إىل أكثر
من ( )100سنة ،إذ كان فيها مدرسة يف العهد العثماني ،وكتب رمو شيخو فرحة عضو
املكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري سابقا" :كان سكان القرية يتكون من حوالي
 10بيتا سريانيا ،و 1بيوت أرمن ،و 1بيوت من قبيلة طي ،و 1بيوت آشوريني وأكثر من
 271بيتا كرديا"

()3

،ويذكر ابو الثناء شهاب الدين السيد حممود أفندي الشهري بآلوسي

زادة يف كتابه (نشوة الشمول يف السفر إىل إستانبول) الصادر عام ":2716وسرنا يف
طريق وعرة فنزلنا يف الساعة التاسعة قرية تسمى عامودة ،وتشمل من البيوت على حنو
سبعني بيتا ،ونزلت يف منزل رجل يدعى مال سليمان ،ثم سرنا براحة فحللنا قرية دكر،
وتشمل حنو مئة بيت وبينها وبني نصيبني قرية تل الذهب وتل شعري ،ويف الساعة السابعة

جئنا جل آغا"(.)4
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وبدخول اآللة الزراعية ميدان العمل بدأ توسع القبائل العربية بإجتاه الشمال ،فإستقرت
القبائل العربية يف منازهلا احلالية – الطي جنوب القامشلي ،وادجبور على اخلابور حوالي
احلسكة ،والبطارا يف مناطق جبل عبدالعزيز ،الشرابيني واحلرب على إمتداد نهر زرطان،
وقليل من الشمر على احلدود العراقية السورية منطقة تل كوجك .وتل كوضر كان إمسها
سابقا تل كمرب اإلسم املعروف لدى قبائل كوضر مريان ،فلما مت مد سكة حديد حلب –
بغداد عمل بعض العمال العرب مع مجوع العمال ..وقد "أطلقوا إسم تل كوضر على تل
كمرب كونها تعود مبلكيتها لقبائل الكوضر الكردية ،ويتحدث املعمرون أن مرابع الكوضرمن

جزيرة بوطان وحتى أسفل جبل سنجار.)1( "..

ويقول ثيري روندو" :أن األعمار الكردي يف سوريا أقدم كثريا مما يتصوره املرء إذ أن
بعض ادجماعات الكردية مثل (الكيكية يف ادجزيرة العليا) كانت منذ األزمان الغابرة حتتل
موقعها احلالي وأن كيكان آخر السكان احلضريني يف ادجزيرة قد طردوا حنو الشمال من

قبل الشمر ومل يعودوا إىل ادجنوب إال إلثبات حقهم يف إستثمار األرض زراعيا ورعيا" (.)2

وإشتد الصراع على النفوذ ،بني التيار املسيحي – الكردي بزعامة حاجو آغا مع بعض
العشائر العربية ،كادجوالة ،والتيار العربي بقياد شيخ دهام اهلادي ،وتقف معه بعض العشائر

الكردية ،مثل الدقورية( .)3ففي الوقت الذي إختذ فيه معظم العشائر العربية موقفا مؤيدا
للفرنسيني ،مارست عشائر أخرى سياسة إزدواجية املواقف داخل العشرية الواحدة ،قسم
من زعمائها ساند الفرنسيني  ،وقسم آخر فضل التحالف مع الكرد.
وجدير باإلشارة إىل أن الكثري من احلوادث قد جرت على مرأى ومسمع الفرنسيني
دون أن حترك ساكنا ،باألحرى إستغلت تلك القبائل الوجود الفرنسي لتحقيق مآربها،ففي
العاشر من تشرين األول عام  2111أغارت بعض قبائل البدو العربية على عشريتي شيتيه

 - 1م.أوسي ،املرجع السابق ،ص .11
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وآليان الكرديتني ،دون أن تتخذ السلطات الفرنسية أي إجراء خبصوص ذلك ،حتى أنها مل

تعرتف وتقر باحلادثة(.)1

املواجهات بني عشرية مالن الكردية ومشر:
ففي الفرتة الواقعة مابني  20تشرين األول  2110و 16تشرين األول  ،2112وهو
تاريخ اإلحتالل الفرنسي الثاني لدير الزور ،مسرحا لعمليات نهب وسلب بني العشائر
املتنافسة من جهة ،ومسرحا ملعارك طاحنة بني عشائر مشر والعشائر امللية اليت حتارب إىل
جانب الفرنسيني ،حيث "هامجت مشر يف  1كانون الثاني  2112مواقع املليني ،وإشتبكت
معهم يف جنوب جبل عبدالعزيز ،وغنمت منهم مدفعني ومخسة رشاشات ،وكلفتهم مئة
قتيل ومئة أسري .تعرف هذه املعركة عند مشر بإسم معركة "أم مدفع" ،وكأنها أول إنتقام
لشمر من العشائر امللية اليت كسرت مبساعدة السلطات العثمانية شوكتها يف ادجزيرة يف

الفرتة الواقعة بني أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين"(.)2
القتال بني عشرية (الكيكان) الكردية و قبيلة (البطارا) العربية:

وهو قتال آخر بني العرب واألكراد ،كان عام 2111م .حدث قتال بني الطرفني قرب
الدرباسية ،اشرتكت فيها أطراف أخرى ملساعدتهما ،نتج عن هذا القتال ضحايا كثرية ،مما
دعا أطراف أخرى للتدخل لوقف القتال وإجراء املصاحلة بينها.
املواجهات مابني عشائر الكوضر وقبيلة مشر:
إشتبكت عشائر الكوضر الكردية بزعامة مصطفى نايف باشا ،وقبيلة مشر العربية بزعامة
دهام اهلادي ،اليت جاءت من جند ادجزيرة العربية يف أواخر العشرينات ،إىل ادجزيرة بعد أن
1

 -جامعة املوصل ،مركز الدراسات الرتكية (اإلقليمية حاليا) ،ملف كردستان الغربية ،مقتطفات من

تقرير بريطاني ،ضابط اخلدمة اخلاصة يف املوصل ،الرقم /2ام/إي 21 ،كانون األول .2111
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .211
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ضاقت بها سبل احلياة ،تطلب ألغنامها الكالء والغذاء ،يف مراعي الكوضر شرق ادجزيرة،
وإصطدمت يف تقدمها بعشائر الكوضر عند قرية رميالن ،وإنتهت املعركة بينهم مبقتل كل
من (مليحان) أخ شيخ قبيلة دهام اهلادي وإبن عمه (ابنيان) وعندها توقفت القبيلة العربية
عن القتال والتقدم حنو األراضي الكردية(.)1

احلرب بني قبيليت املرسينية الكردية وادجبور العربية :
كانت بسبب التوسع العربي على حساب املمتلكات واألراضي الكردية ،ففي عام
 2111نشب القتال ما بني العشريتني ،أما السبب املباشر كان على قرية عزام وقيام ادجبور
باهلجوم عليها بتأييد من عائلة أسعد الكردية اليت وقفت جبانب ادجبور ،وبرر كاظم حسني
أسعد موقف والده قائال":التحالفات وقتئذٍ كانت حتالفات عشائرية حمضة ،فالكيكان
والشمر والشرابيني ،حتالفوا معاً ضد البكارة ،وحتالفت (البينارعلي) مع (ادجبور) ضد

املرسينية ،ومل تكن النزعة القومية العروبية قد استشرت يف الوطن"(.)2

قاد العشرية حسكو آغا (حسني) وكان رجال شجاعا ووطنيا .وحسب رواية خليلى
()3

الوكى

بعد وصول حسكى برى خلو إىل "قرية حمجرة الواقعة غرب تل براك ،شاهده

أحد من عبيد عبد العزيز املسلط ،فاخرب سيده بذلك ،وعلى الفور كلف املسلط إبن عمه
عباس اآلغوات بقيادة محلة للهجوم على القرية وأعطاه أمرا بقتل حسكو ،وعندما إقرتب
فرسان ادجبور ،مل يكن يف نية حسكو قتله ،لكن مع إزدياد اخلطر ،يقال أن أحد مرافقي
حسكو وهو من كورد تركيا ،طلب منه إطالق الرصاص ،فأمره بذلك ،ونتيجة إطالق
1
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 -سيامند ابراهيم ،ملاذا زار السيد رئيس ادجمهورية شكري القوتلي قرية (جرنة) الكردية بعد

اإلستقالل ،دنيا الوطن.1001/1/1 ،
 -3من إصول طرطرية ويعترب نفسه من املرسينيني ،جرح يف أحداث قامشلو  1001ببمدينته عامودا.
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النار قتل عباس اآلغوات"( .)1ويف رواية أخرى يقال أن ذاك الكردي "كان شكري أمني
برخيانى الذي أطلق النار وكان سالحه من  100الفريد من نوعه"( ،)2كما أكد خليل

الوكى":بأن د .امحد نافذ قام بإيصال أسلحة واللوازم العسكرية بسيارته اخلاصة إىل

حسكو آغا"(.)3

نشر موقع "العشرية املريسينية – تاريخ – عراقة" معلومات تتعلق بهذا احلدث التارخيي،
()4

نقتبس منه اآلتي ":يف أواخر عام 2111

وأبان خروج اإلنتداب الفرنسي من سورية،

أستغلت بعض القبائل العربية هذا اخلروج ،وقامو بتشكيل حتالف ثالثي تضم عشرية
ادجبور ،عشرية البقارة ،عشرية الطي ،وكانت من أهم أهدافها تغيري البنية الدميغرافية
للجزيرة السورية ،فقاموا حبشد الفرسان وأرساهلا اىل بلدة تل براك ،مركز شيوخ ادجبور
من أل املسلط وأل زوبع( فرع من قبيلة مشرتعود بنسبها إىل قبيلة طي – الباحث) ،للبدأ
وتنفيذ املشروع العنصري حبق الشعب الكردي ،فكانت بداية هذا املشروع قيام عباس
األغوات ،وعبد العزيز املسلط ،بإرسال التهديدات اىل العشائر الكردية ومنها :متكان،
كابارا ،مالن ،مريسينان وأختاذ هذه العشائر موقف احلياد ،فكان من الصعب عليها الوقوف
بوجه أكرب العشائر العربية ( ادجبور ،البقارة ،الطي) .على أثرها قام هذا التحالف ،بتنفيذ
مشروعها ،ومهامجة القرى الكردية ،املتامخة لبلدة تل براك ،ومنها الوردية ،قرديسي ،قولو،
بريحلو ،حمجرة ،طرزين ،وبعض القرى األخرى ،وأجربو سكان تلك القرى على ترك
قراهم وأرزاقهم ،ومن شدة القهر قام مال شيخموس قرقاتي ،حبمل طبله يدق عليها طالبا
النجدة من العشائر الكردية ،فلم تلبى دعوته من أي عشرية كردية ،لذلك مل يبق أمامه إال
التوجه إىل قرية طرسور املريسنية ،الذي مسع عنها أن فيها أغا أمسه حسكو أغا ،ال ينام على
 - 1مقابلة مع حممد مصطفى ابراهيم ،املصدر السابق.
 - 2املصدر السابق.
 - 3املصدر نفسه.
 - 4لكن الشاعر الشعبـي محيدي صويف  Hemîdê Sofîالذي عاصر احلدث وكرس له قصيدة مطولة
مؤلفة من حوالي ( )10بيتا يبدأ يف مطلعها بعام  ،2111والفرنسيون غادروا سوريا يوم .2116/1/27
111

الضيم والذل .وعند وصوله اىل قرية طرسوروهو يدق على طبله ،طالبا النجدة وينادي
(باظى حممود تو كاني) وكان يقصد فيها حسكو أغا  .يقول الشاهدون على احلادثة،
عندما مسعه حسكو أغا ،قام ومحل بندقيته ،وقال كيف لي أن أسكت والكرد يتهجرون من
أرضهم ،وعند مقابلته املال شيخموس قرقاتي ،أستقبله وأحسن ضيافته ،وأختذ موقفا نهائيا
للوقوف بوجه تلك العشائر ،الذي القى معارضة من بعض العوائل املريسنية ،وهذه
املعارضة مل يغري من موقف حسكو أغا ،ومضى يف مناصرة أخوانه يف القومية والدم  .توجه
حسكو أغا على رأس قوة من العشرية ،رافقته زوجته نوفة خاتون ،اىل قرية طرزين ومعه
مال شيخموس قرقاتي ،أخذا معه ثالث رشاشات بيكسي ،ونصبها على تل قرية طرزين .
مسع التحالف العربي بهذا اخلرب ،وجهز العدة من  1000فارس ،ومهامجة قرية طرزين
الكردية ،وعند وصوهلم اىل القرية ،فتح حسكو أغا ورجاله النريان عليهم وقتل ومنهم
زعيم عشرية ادجبور عباس األغاوات ،وهروب باقي الفرسان املنهزمني .وعند مساع العشائر
ا لكردية بهذا اخلرب ،والعشرية املريسنية بوجه اخلصوص ،توجه الفرسان اىل قرية طرزين
الكردية  ،ملساندة حسكو أغا .وبعدها مل يبق أمام ذلك التحالف العربي اال عقد الصلح مع
حسكو أغا ،وأبقاء تلك القرى ألصحابها الكرد ،وأخذ ما يقارب  17قرية عربية لصاحل
الكرد (لعل يقصد حترير القرى الكردية اليت سيطرت عليها العشائر العربية –
الباحث) وبعد أنتهاء تلك األزمة برز حسكو أغا كأقوى شخصية يف ادجزيرة السورية،
ألنتصاره على أقوى العشائر العربية"( .)1وهناك رواية أخرى أن عباس اآلغوات قتل يف

قرية وردية القرديسية ،وكان برفقة حسكو آغا جمموعة من آغوات عشرية رما وغالمه.
وحول هذا احلدث التارخيي يقول هالل خلف بوتاني ":بدأ اخلالف منذ عام 2110
حول السيطرة على األراضي ،ويف عام  2111كان ادجبور قد خططوا للهجوم على قرية
غلي ،وهلذا الغرض مجعوا ( )100فارس ليال يف املنطقة الواقعة بني طرزين وبوير وطرميسني
على حدود املرسينية للهجوم على غلي وبقيت القوة يف مواقعها طوال الليل ،ومع شروق
 - 1راجع :موقع العشرية املريسينية تاريخ – عراقة.
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الشمس عادت أدراجها ،وكانت قرية خربي أصالن على ختوم العرب والكرد وكانوا
يعتربون أنفسهم مرسينيني فهامجوها وقتل مخسة أشخاص من بينهم شخص بإسم حسن
وعربي واحد ،حينها هامجتهم املصفحات الفرنسية من جهة قرية غلي .أما أكرب معركة فهي
تلك اليت جرت يف قرية حمجرة وهي قرية حسو خلف ،شارك يف املعركة إىل جانب حسكو
آغا كل من حسني بدي وحممد عيسى وعطو ،وفيها قتل عباس اآلغوات عم عبد العزيز

املسلط"( .)1وإستمرت املناوشات بني الطرفني يف قرى طرمسني وحتى تل براك ،ويف طركود
وخربي شيخ وميسيسانا وأبو زيد وطرديوان.
ويف رسالة جوابية أرسلها للباحث حسني محي يقول فيها ":كنا صغارآ حنضر جمالس
الكبار فنسمع ما يدور من احاديث وكنا نسأل يف بعض األحيان ،ويف روايات عن جده
احلاج اسود حاج شيخموس من قرية غلي وهي على النحو التالي وال اعرف مدى
صحتها ،والرواية تقول ":أنه بعد أن رفض حسكو آغا طلب آغا ادجبور مبصادرة أراضي
الفالحني الكرد وإشراك ادجبور فيها مطرودآ من مضافة حسكو ،سبب نشوء عداوة بني
املريسينية وادجبور ،قال حينها املرحوم حسكو ( حسكي بري خلو) بأنه سيخرج ملالقاتهم،
ويف أحد األيام كان اآلغا حسكو برفقة ثالثة من أقاربه من عشرية رمّا الكردية الذين
هربوا من كردستان الشمالية أثر هزمية ثورة الشيخ سعيد ثريان وكانوا قد نزلوا يف ديار
أبناء عمومتهم وهم من أخوال والدي ،من املريسينية ،كانوا برفقة حسكو يف قرية قرديسي
املتامخة حلدود العرب ادجبور واملوالني هلم من العشائر العربية ،وما أن مسع عباس اآلغوات
أن آغا حسكو هناك برفقة ثالثة رجال حتى مجع فرسانه وبدء هجومآ على القرية ،فتحصن
حسكو مع رجاله للدفاع عن انفسهم وعن القرية الكردية ( مل أعد أتذكر إن كانت وردية
أم حمجره أم قرديسي ) وشاءت حكمة اهلل أن ساءت األحوال ادجوية وأختفى الفرسان يف
عجاج شديد ،فأطلق أحد الرجال من األربعة الرصاص على عباس االغوات وأردوه قتيآل
وما ان دب اخلرب بني فرسانه حتى الذوا بالفرار .أما من قتل عباس فيقول البعض وخاصة
 - 1مقابل مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .1001/1/10
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من األومريني ان القهوجي األومري وهو كان احد الرجال الثالثة من قتل عباس ويقول
آخرون أن من كانوا برفقته من كرد تركيا هم من قتلوه والروايات كثرية ولكن املؤكد أن
شجاعة وحكمة حسكو آغا كانت النقطة املفصلية ،والقرية كما قلت أحدى قرى

قرديسي .واألمر املؤكد هو أن أربعة رجال فقط واجهوا عددا كبريآ من ادجبور"(.)1
ووصف اسعدي صوفى  Hemîdê Sofîأحداث املعركة يف قصيدة مطولة.
Sala 1944
Li eşîra bû hewar
Dibê hatin erebê begar
Li xelkê bû gurê har
di dûre eşîrek giran
Ji berî heya taban
Eşîrek gelek mexrûr
Bi navê dibên Cibûr
Ji gerger heya Xêbûr
Di nav hene du heb şêx
Navê yekî ebû Mîx
Ew ji qewmê melamîh
Fitneçîkî gelkî pîs
Ewî şand ser Qerqatî
Go heqê me bid bi rehetî
Yek ji qerqtiya meleye
Sûnd xwar bi şaşka xweyi
Go heqê we bi mer tineye
Heger hûn bê licneye
Bê mehkeme û îfadeye
Ez hel dixwazim guleye
Qîrek da dengê xweye
1

 -رسالة من حسني محي بتاريخ  ،1026/7/27وهو من مواليد عام  ،2161حصل على شهادة

اهلندسة املدنية يف مدينة ضركسك على الدانوب بأوكرانيا عام  ،2116يعيش منذ عشرون عاما بأملانيا.
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li bira û birazyê xweye
Ya bira ya birazî
ev ereb heqê xwe dixwazî
Wa jî da şûrê tazî
go bi qesem nelazim gazî
Em hemû şêr û şepal
em naxwazin ti heval
heger ti pirsa me bike ji cibûr
Em wan bajon ser Xêbûr
Mele rabû ji malê
Rahişt defa hewarê
Go hewarê li Kurdistanê
Şand dû deqor û gabarî
Hêsrê çavê xwe dibarî
Em ereba nikarî
Em xwe naxin vî halî
Hewar çûbû nav Mila
Eşîrek axe pire
Bavê Hisên ti kanî
Ê xwe ji bela dikre
Mele rabû li ser kaba
Dixwend yek ser xîtaba
Şand ser şêxê xetaba
Go eger şêxê te heye
Êmê jî Abdî axa
Şer xweşdikim li va nava
Ka qenc ka xerabi
Ew Ahmedê abû mîx
Berê xwe daye cem şêx
Çi swarkî bi şûr û rim
Wî weritand lawê milhim
Ez jê dibim perê wî
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Em jê bistînin va gunda bi nêvî
Em bistînin va gunda
Ji nav lepê va kurda
Tevda pevre qirar dan
Em bikujin mêr û talan
Hema sûnd xwar bi yemîn
Em bistînin heya girzîn
Abdilazîz çû um legleg
Qirar da heya Çêlek
Hat Abas al-axwat
Abas zilamkî bi şûr û rim
Ewjî ji mala Milhim
Abdilazîz go xalo
Rabe her mala kurê Xelo
Bê ez hatime mala te
Ez nekim axbara te
Tê teslîm bike gundê me
Ti mihib û dostê me
Ti rindikê dilê me
Heger ti nerê gunda
Ne li deşt û ne li zozan
Ne li nav behra pêl giran
Ne li nav çiyayê bê imkan
Soz û îmam ji tere neman
Abdî Axa delovan
Ti galgal nedare wan
Go ahla sehla ya xutar
Ew jî piştî di ro din ez li konê wî bibim mêvan
Ew jî piştî di roja li konê wî bû mêvan
Ew rûniştin herdû mîr pevre girtin kiftûgîr
Pirsa wana ser gunda
Avdî guh nedida wa
Şêx digo ji îro pêve bext li orta me nema
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Şêx rabû ser çongê xwe û qîrek daye dengê xwe
Ji neha û heya çarî dî ez hidûd dibim ber şidî
Ez dikojim mêr û talan hidûd dibim Girdêwan
Evdî axa acî ma pêre hene çend heval pevre dikirin hewar
Berê xwe dan misteşar, misteşarjî nexweşbû ji êşa bêxeberbû
Berê xwe daye dêrê, xwe giyand ba kunenêr
kunenêr neda cewabê û ne ji qenc û ne ji xerabê
Paşî hatî mala xwe, go ji mire bankin eşîrê
Eşîr hatî beriya jêr têde hene rovî û şêr
Tevde hatin bû milet dora Topiz bûn xelek
Avdî go jimire bankin mûş û mişûr
Ma em herin şerê cibûr
Wajî serê xwe hilanî tevda go axa ti zanî
Hatiye xezlê şifir berî da Til ahmer
Peyabûn Omer hecer Hiskê birin ser esker
Ti jî bo karê lêlîn em ji bavê Mahmûd bihêvî
Hatin qewmê melamîh nahêlin cil û telîs
Li Ereba bû hewar 1900 siwar
nahêlin cil û çewal
wî bankir Alî û bin Amûs îro hûn bikin namûs
Bankir hesso û hesenê Mero hûn ba me mihtebro
Bankin Hisin û Xalîl şuxil bikin bi celîl
Heger me neyê hewar em hicûmkin hezar siwar
Hisso rabû bi giranî taca ezem der anî
Li ser serê xwe danî bi derdê Elmanî
Gola xwînêde danî
Abdilazîz ji wêde hat go wên Abas al-axwat
Ey swarê delawer hicûmal um alhecer
İdrb Hisko bilxincer
Hisso ji wêde dihat be siwar
Hicûmdikir gurê har
Go ey siwarê delawer
Ti jî Aliyê Heyder
Ez naxwazim şerê te
Li ez dikevim xema rihê te
Wî go havîne dinya germa
Veger ji mire şerme
Gunda bide cot bi cot
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Xelas nabe melkemot
Hisko ti imkam nedî ew jî şandî ba ê dî
Gava Abas wefa bû şêwra wana giran bû
Şêwra wa ser Kurda bû
Emê li Kurda xînin heta hesin bistnin
Heyva Abas hilînin
Ji wa rabû yekî aqilmend
Jêr digo Hisinê Asad
Go eg hûnê herin şerê wa
Bişînin Xbûr û Taban
Tevda bankin koçemal
Bi mihcera bigin Dodan
Bi ka Abasê pêhlewan
Yek rabû ji nava wayê
Go erê ti bi şêxre birayê
Lê ti hevalê kurdayê
Qey şerê wana ji me nayê
Hisin kenya gote wan
Go bira Ereb hû heywan
Le kurmanca bû hewar
Tev li jor dihatin xwar
Nig çarox û gurê har
Hûn çawîş û umbaşin
Tev li hevdûre qerdaşin
Bi otomatîk û reşaşin
Wê ji we rakin komê laşa
Hûnê herin belaşê
Yekî go ti zilamekî delalê
Ti gelkî bi şer hevalê
Te kir ev gotna hanê
Em narin şerê wani
Abdiazîz go tedbîr
Teva go başe rehîl
Em kom bibin mizembîl
Gava wî go kêfa we
Tevda barkir çûn Kewke
Li Kewke danîn bû sibe
Şêx ji xwa xwe rabû
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Qelb ji qelbê bê henek
Go ji ber xirbekî me anî serê xwe ev yek
Salih mûsa revyaye mala xwe biriye Ceqceq
Hacî Alî Siltanê bi ser şêxde galegale
Go navê min Hacî Alî bû
Te ez kiribûm Alî Stari
Nem go mer şerê wani
Salih Mûsa heynaye topa Xetab revyane
Ti here mala Hacî Şêxmûs li Girzîn
Li Girzîn haleta destpêka cencera bipêrse
Ti her dikana yekî necarê
Osman ji wêde hatin
Mîna kewê rebatin
Bi ser şêxde hate hatin
Go mi ji tere nego Mêrsînyare mer firadê
Ûsivê Cimaa daxîne Abas kirine wek seradê
Ti ji ber Hisko revyaye ti xwe dixyidîne ji Qadê
Reşîd ji mala Milhimê bi ser Şêxde himi himi
Bes wek rovya diçivi
Li im Mehcera deyndari ji werdiyê nalivi
Ti dibê kî Cibûr hat kuştin ji kîrê lawê mivi
Ti ji ber Hisko revyaye ti bextê xwe nade Ûsivi
Hat hewara Abû Reyaşa
Swarbûn ker û daşa
Hicûmkir Im- alhacer
Em ji xwere bînin lihêv û doşekê qumaş
Gava hatin çavê wan kete laşa
Go vegerin taba me çû belaşê
Telya û Hesûna ser pişta hevdû dan sentaqê
Go Şêx Abdilazîz em ser Mêrsînya kirin tîfaqê
Lazmê we ji vandera rakê hat go Abas gotiye barkin herin Îraqê
Hewaş lawê Cemîlê bi ser şêxdi şîre şîri
Go min ji tere got îşê te ji Mêrsînya nîni
Ti hicûmê datîni direvin ser bi xwîni
Birako heval ji tere neman ti can elamet bû dest birakê Osê mîri
Cibûr şêwra xwe kiriye
Hesen suxre ji wanre kiriye
Ew hatin Hesen bi gawirî
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Yek jê evi bextê Cibûr
Em ji bîr nakin Girsor

غزوات بعض العشائر العربية على القرى الكردية يف عام : 9141
يف صيف  2111تعرضت العديد من القرى الكردية يف ادجزيرة إىل غزوات بعض
العشائر العر بية البدوية ،على أن هذه الغزوات كانت مربجمة ومدعومة يف البداية من قبل
السلطات العربية يف دمشق وبغداد" ،أكملت السلطات السورية إحصاء اخلسائر اليت
حلقت ب( )210قرية كردية خالل األحداث األخرية .وعدت احلكومة بدفع التعويضات
بشكل كامل .ويف احلسجه ،عيّن احملافظ دجنة ،من ضمنها حممد بك مجيل باشا .حلّت هذه
اللجنة اخلالف بني ادجبور البدويني وعشرية مريسين الكردية .وأن دجنة جديدة ستكلف حبلّ
اخلالفات بني عشرية كيكي الكردية والشمر والبكاره.أعلن احملافظ بأنه على البدويني،
راضني أم غري راضني ،قبول نصوص االتفاق اليت ستحددها هذه اللجنة .إال أنه يف هاكوله
(عاطوىل – الباحث) و يف طرمسني ،نشبت حوادث جديدة بني البدو والكرد .كل فالح
كردي ،يعمل على مرافقته برجل مسلح ببندقية.
دوريات السيارات املصفحة العائدة للجاندارمه السورية تتجول يف عموم ادجزيرة
بهدف إنهاء غزوات البدويني .يسود حالياً تفاهم جيد بني خمتلف زعماء الكرد يف ادجزيرة.
الوحيد الذي يستثنى من ذلك هو حسني أسعد ،زعيم الثينار علي ،الذي يُعترب كعميل

عربي"(.)1

1

 -األكراد يف وثائق احلرب العاملية الثانية ( ،)1مذكرة تتضمن معلومات تتعلق بوضع منطقة ادجزيرة

صيف  ،2111حمفوظة يف ملفات أمن ادجيوش لدى املمثلية العامة لفرنسة يف املشرق ،بريوت يف 11
تشرين األول  ،2111ترمجة عن الفرنسية د.خالد عيسى ،يف  ،kurdistana – binxetêتاريخ نشر
الوثيقة يف املوقع .1001
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مؤمتر احلسكة أيار :9141
جاء إنعقاد هذا املؤمتر يف احلسكة حوالي منتصف شهر أيار عام  2116يف إطار حلحلة
الصراعات القبلية على ادجزيرة ،وحتديدا لتسوية اخلالف بني "مشر وحلفائها (الكيكية
الكردية والشرابيني وحرب) واألخريتان عشريتان عربيتان ،وبني قبيلة البقارة ونستطيع أن
نعد هذا املؤمتر فاشال أيضا كسابقه مؤمتر عانة (لتسوية اخلالف بني قبيليت مشر والعطيدات –
الباحث) ،بالرغم من أن احملكمني قد لفظوا حكما فيه وكان احلكم باألكثرية إذ خالف
اإلمجاع أحد األعضاء أمحد الفياض رئيس عشرية البو سرايا وسبب الفشل يف هذا أن
احلكم مل يكن مرضيا إال من طرف واحد أما الطرف اآلخر وهو (البقارة) فيعد نفسه خرج
بصفقة املغبون ذلك أن عدة قرى نزعت من أحد مشايخ البقارة خالد الطالع وأعطيت إىل
ميزر ادجربا أحد شيوخ مشر وأن خالد الطالع املذكور قد حكم عليه أن ال يتجاوز نهر
اخلابور يف جتواله حنو الشمال وأن أفراد البقارة ال يرتادون ادجزيرة إال من كان مالكا منهم
ألرض هناك ،والبقارة تعد هذا احلكم جائرا ،أما وجهة نظر مشر :فإنهم يعدون هذا احلكم
هو احلد األدنى من جمموعة مطاليبهم فهم شيوخ ادجزيرة قبال بال منازع والبقارة تقتل منهم
ثالثة من أبناء الشيوخ والبقارة تنهب ميزر ادجربا وهوعمل ليس له مثيل يف الفظاعة
والتعدي ،إىل ما هنالك من ذرائع يتذرع بها الطرفان!! .ولقد إتهمت مشر حمافظ الفرات
بأنه حتيز دجانب البقارة كما إتهمت البقارة حمافظ ادجزيرة بأنه شايع مشر وناصرهم ومن
شدة ما حدثوا عن احملافظني كانا حماميني وليسا قاضيني مصلحني ،وال يزال وضع البادية

غري طبيعي!"( .)1يدل هذا األمر على تبلور فكر التعريب اإلستيطاني يف األوساط العربية
وخاصة احلاكمة منها.

 -- 1البعث (جريدة) ،العدد األول 1 ،متوز  ،2116املصدر السابق.
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الفصل الرابع
الكرد خالل سنوات احلرب العاملية الثانية وحتى اإلستقالل
األوضاع السياسية واالقتصادية – االجتماعية للكرد يف سوريا
الصراع على ادجزيرة وقصف القامشلي 2111
زيارة الرئيس شكري القوتلي للجزيرة تشرين الثاني 2116
زيارة رئيس ادجمهورية شكري القوتلي إىل قرية جرنة

األوضاع السياسية واالقتصادية – االجتماعية للكرد يف سوريا
161

يف سنوات مابني احلربني وحتى نهاية احلرب العاملية الثانية ،سادت كردستان بأجزائها
األربعة ظروفا اقتصادية – اجتماعية وثقافية صعبة للغاية ،أملتها حاليت التقسيم واحلرب
املدمرتني للبنية التحتية لكردستان ،إذ أن التقسيم السياسي قد زاد وضع الشعب الكردي
سؤا ،ومل يكن الفارق سوى يف خصوصيات تلك الدول اليت يعيش الكرد فيها .ودخل
البالد مرحلة إنتقالية إتسمت بتدمري البنية االقتصادية  -االجتماعية .ومع أن احلركة
القومية الكردية يف سوريا مل يكن هلا ذلك اإلتساع لشروطها اخلاصة واملشخصة ،شأن
األجزاء األخرى من كردستان ،لكنها لعبت دورا كبريا يف عمليات توازن القوى يف البالد.
وما ان نشبت احلرب العاملية الثانية ،حتى أعلن املفوض السامي الفرنسي األحكام
العرفية حبجة الضرورات احلربية ،فخضعت سوريا للتدابري العسكرية الفرنسية ،وتضييق
حرية الصحافة وفرض الرقابة عليها ،ومنعت اإلجتماعات والتظاهرات ،وقلت املواد
الغذائية يف األسواق ،وإرتفعت أسعارها ،كما أصدر املفوض السامي الفرنسي قرارا حبل
اجمللس النيابي السوري ،وإستمرت األمور بالتدهور وتفاقم الوضعني العسكري والسياسي

سؤا(.)1

وعلى أثر سقوط باريس بيد القوات النازية – اهلتلرية ،إحتدم جمددا الصراع على غرب
كردستان بني القوى املتصارعة ،فقد سعت بريطانيا إىل إحلاق منطقة ادجزيرة ألهميتها
ادجيو -بوليتيكية واالقتصادية بوالية موصل الكردية ،ومن جانبها سعت الدبلوماسية
الرتكية إىل إستعادة السيطرة على غرب كردستان مستغلة األوضاع السياسية الصعبة اليت
مرت بها حكومة فيشي يف سورية .ففي مباحثات "أجراها يف أنقرة ( بنواميشان) سفري
حكومة فيشي يف تركيا ،من أجل السماح بوصول اإلمدادات إىل ادجيش الفرنسي احملاصر
يف سوريا ،وذلك عن طريق اليونان ،فرفضت تركيا ذلك ،وأوصى رئيس الوزراء الرتكي
(سراج أوغلو) للوفد الفرنسي ،إن إتفاقا سيساهم يف مساعدتهم ،وهو أن توافق احلكومة
لفرنسية على ضم منطقة ادجزيرة وحلب إىل تركيا ،إال أن احلكومة الفرنسية رفضت هذا
1

 -عبدالرمحن بيطار ،تطور الوحدة السورية اللبنانية ،من نشوب احلرب العاملية الثانية إىل مابعد

اإلستقالل  ،2110 – 2111محص ،2111 ،ص ص .1 – 1
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املطلب ،وأعلنت أنها تفضل أن يستولي الديغوليون على الشرق بكامله ،ال أن خيرج جزء
من السيطرة الفرنسية بإعتبار أن ذلك لن يعود إليها مطلقا ،مهما حدث"( .)1يف عام

 2112دخلت قوات فرنسا احلرة دمشق ،وعلى أثر ذلك أعلن ادجنرال كاترو ممثل
حكومة فرنسا احلرة يف سوريا ،يف  17أيلول  ،2112إستقالل سوريا ،وإنهاء
اإلنتداب( ،)2مضيفا" :من اآلن فصاعدا ستصبحون شعبا حرا ذات سيادة ،وستتمكنون من
أن تؤلفوا ألنفسكم دوال منفردة أو أن تتحدوا يف دولة واحدة"( ، )3ومع إعرتافه بالتعددية
القومية يف سوريا ،إال أن باريس تركت جزءا من كردستان فريسة للقوى الشوفينية
العربية ،وجعلها منطقة تنافس وصراعات ماراثونية وقضت باإلعدام على القومية الكردية،
مما يعين أن ضمري اإلستعمار يف مصاحله الذاتية.
يف سنوات احلرب دخلت حكومة فرنسا احلرة بقيادة ادجنرال شارل ديغول مبفاوضات
مع احلركة الوطنية بقيادة شكري القوتلي ،إنتهت باإلتفاق على إجراء إنتخابات نيابية عامة
يف سوريا يف أقرب فرصة ممكنة .وبالفعل أجريت اإلنتخابات يف خمتلف احملافظات السورية،
وذلك يف  16متوز عام  ،2111حصل فيها الكرد على ( )21مقعدا يف الربملان السوري
وهم كل من" :خليل إبراهيم باشا عن قضاء ألبوكمال ،وعبدالباقي نظام الدين وحسن
حاجو آغا وسعيد حممد آغا الدقوري عن قضاء قامشلو ،ومصطفى شاهني بك عن قضاء
كوباني ،وعلي ديبو من قضاء دوما ،وجنيب الربازي عن محاه وضواحيها ،وحكمى حممد
احلكمى عن جبل مسعان ،وعبدالقادر محو عن قضاء الباب ،وعبدالقادر برمدا عن قضاء

حارم"( ،)4وعلي الزوبع (ادجبور) عن احلسكة ،وسعيد إسحق (سريان أرثوذكس) عن
1

 -الزاريف ،النضال واإلخفاق ،املسألة الكردية يف سنوات  ،2111 – 2111ترمجة :صادق ادجالد،

السليمانية ،1006 ،ص . 170 - 161
 - 2صالح العقاد ،املشرق العربي املعاصر ،القاهرة ،2170 ،ص .11
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 -عبداهلل فكري اخلاني ،جهاد شكري القوتلي ،يف سبيل اإلستقالل والوحدة ،بريوت ،1001 ،ص
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القامشلي ،وعبد الكريم مال صادق أحد أبرز رؤساء عشائر املريان عن قضاء دجلة(.)1
وعن منطقة كرداغ كل من" :حممد حاج حممد شيخ إمساعيل (زاده) املعروف بشيخو آغا،

وفائق منان شيخ إمساعيل زاده ،كما مثل منطقة أعزاز مجيل بايف"( ،)2إزداد فيها نواب

ادجزيرة من  1نواب يف عام  2116إىل  7نواب يف عام  ،2111مبعدل مقعدين للحسكة،
وأربعة مقاعد للقامشلي( 1مقاعد للسنة ومقعد للسريان األرثوذكس) ،ومقعد لقضاء
دجلة ،وهي األنظمة اإلدارية الثالثة اليت تألفت منها حمافظة ادجزيرة( . )3وجاء ذلك بسبب

إرتفاع عدد سكان ادجزيرة من  201121نسمة يف عام  2117إىل  216002نسمة

يف عام .)4(2111

ومن اإلشارة مبكان ،بأن حاجو آغا قد متتع مبكانة خاصة لدى

الفرنسيني ،إذ منح أعلى إعانة سنوية بني إعانات رؤساء العشائر كافة الرحل ونصف

الرحل ،بصفة كونه رئيس عشرية نصف رحل( ،)5فقد خصص له  6000لرية ،بينما كان
أعلى خمصصني هما  1600و ،1100ومنحا على التوالي حلليفني »إنتدابني« ،هما نوري

الشعالن (عنزة – الروال) يف ادجنوب ،وحمجم بن مهيد (عنزة – الفدعان) يف الشمال(،)6
بينما ألغيت اإلعانات الرمسية حملمود إبراهيم باشا ،رئيس عشائر امللية.

 - 1املرسوم الرقم ( )116بتاريخ  7آب  2111بتسمية الفائزين يف النتيجة القطعية إلنتخابات الدرجة
الثانية يف املناطق اإلنتخابية ،يف :ادجريدة الرمسية ،ملحق العدد  10تاريخ  7آب  ،2111ص ص – 122
.121
 - 2حممد عبدو علي ،جبل الكرد ،املرجع السابق ،ص .111
 - 3املرسوم الرقم( )161تاريخ  12حزيران  2111بتحديد عدد املقاعد النيابية ،يف :ادجريدة الرمسية،
العدد  ،11تاريخ  11حزيران  ،2111ص .607
 - 4إستنادا إىل األرقام الرمسية لوزارة الداخلية عن عدد السكان يف كل حمافظة يف أواخر عام ،2111
إنظر :دليل ادجمهورية السورية يف فجر السيادة واإلستقالل ،ذكرى ادجالء ،دار ومطبعة اليقظة العربية،
دمشق( ،د.ت) ،ص .111
 - 5راجع :مرسوم بتحديد رواتب رؤساء العشائر ،يف :النذير 21 ،كانون الثاني .2110
 - 6حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .100
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وحول أوضاع الكرد االجتماعية آنذاك يف سوريا ،كتب الكاتب اللبناني أديب معوض،
بأن " األكراد شعب قائم بذاته ،مستقل يف أوضاعه االجتماعية ،زد على ذلك ،أن هذه
املنطقة تعد نفوسها من األكراد فقط – وهم فيها األكثرية الساحقة – ما قد يربو ،مهما
قيل يف ذلك ،على الثالمثائة ألف ،بينما نوابها عن هؤالء دون األقلية ،حنو أحد عشر،
وثالثة فقط متثل هذه األقلية .من ثم يظهر لنا يف غنى عن التنويه بأن لغة األكراد خالصة
طغت على كل لسان آخر ،حتى أصبح يتكلم بها سائر األقليات ،وهي لغة املنطقة
الوحيدة ،أو تكاد ،ونسبتها ،من هذه الناحية ،أكثر إنتشارا فيها منها يف الصاحلية الكردية
بدمشق .وعليه ،ال خيشى القوميون الكرد من أن حيصل هناك أي إمتزاج فعلي ،ميكن أن
يشكل مع الوقت خطرا على الكردية ،حتى ولو الح شبح هذا اخلطر كأنه صادر عن

املدارس ،مهما كان نوعها أو مستواها"(.)1

يف اخلامس من حزيران عام  ،2111صدر بيان مشرتك بني ممثلي حكومة دمشق
وسلطات اإلنتداب الفرنسي جاء فيه":أنه عمال باإلتفاق املعقود يف  11كانون األول عام
 2111بني ادجنرال كاترو مفوض الدولة الفرنسية ،وممثلي احلكومة السورية ،مت اإلتفاق
على تسليم كافة الدوائر واملصاحل املشرتكة للحكومة السورية"( ، )2وبعد مضي شهر واحد
على البيان املذكور ،وحتديدا يف يوم اخلامس من متوز أعلنت سوريا إستقالهلا ،إال ان ذلك
مل يكن سوى إمسيا ،إذ حاولت حكومة ديغول التملص من اإلتفاقية ،حبجة عدم قدرة
حكومة دمشق على فرض النظام يف البالد ،وألن ادجنرال ديغول كان يصر على إعادة
مكانة وهيبة فرنسا الدولية كقوة عظمى .وعلى أثر توتر العالقات بني احلكومة السورية
وسلطات اإلنتداب ،شهد البالد مظاهرات تطالب باإلستقالل ضد الوجود الفرنسي
والربيطاني ،فحاصرت القوات الفرنسية العسكرية ،اجمللس النيابي السوري يف يوم  11أيار
عام  ،2111ومن ثم قصفته باملدفعية ،وكان من ضمن شهداء حامية اجمللس عسكري
1

 -أديب معوض ،األكراد يف لبنان وسوريا ،تقديم :فلك الدين كاكه يي ،املرجع السابق ،ص – 11
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كردي بإسم حممد آمحد أومري .ويف مناطق خمتلفة من البالد وقعت إصطدامات بني
املتظاهرين والوحدات العسكرية الفرنسية ،ومنها مواجهات بني القوات الفرنسية وأهالي
قرية حلوة ،التابعة لناحية تربه سيب ،وأطلقت القوات الفرنسية النار عليهم ،حيث قتل

الفالح (محو رش) وجرح عدد كبري من بني املتظاهرين( ،)1ويف قرية حينونة يف منطقة عني
ديوار ،جرت معارك ،قتل فيها خمتار القرية (رمو فقه) وحرق قريته ،وأعتقل العديد من
املتظاهرين ،وزجت بهم يف السجون ،و"حماكمتهم يف احملاكم العسكرية الفرنسية"(.)2

وشارك الكرد بفعالية يف حركة املقاومة اهلادفة إىل إستقالل البالد ،ففي ادجزيرة قامت
ادجماهري الغاضبة مبحاصرة الثكنات العسكرية الفرنسية يف قامشلو والدرباسية وديريك
وسرى كاني وبقية املناطق األخرى ،وكانت "حمافظة ادجزيرة أوىل احملافظات السورية اليت
إستقلت وطردت ادجيش الفرنسي واستشهد يف معارك اإلستقالل العديد من الشباب
الكرد والعرب"( ،)3وعندما بدات القوات الفرنسية بالرحيل عن سوريا ،إنتقلت رمسيا يف

آب  ،2111آخر الوحدات العسكرية يف ادجزيرة إىل احلكومة السورية الوطنية( .)4ويف
أيلول  ،2111زار الرئيس السوري شكري القوتلي منطقة ادجزيرة ،وإلتقى خالهلا مبمثلي
ووجهاء املنطقة ،ومنهم حسن حاجو آغا (النائب يف الربملان السوري) ،وكان شكري
القوتلي يثق كثريا بالزعامات الكردية ،حيث كان يعترب حسن حاجو آغا اليد اليمنى له،

وأكد خالل الزيارة على وحدة احلقوق والواجبات الوطنية ،وبداية صفحة جديدة( .)5كما

شارك الكرد يف كورداغ وأعزاز وكوبان يف املظاهرات املعادية للفرنسيني ،ومع حدوث
 - 1رمو شيخو الفرحة ،التآخي الكردي العربي يف سبيل اإلستقالل الوطين ،جملة دراسات إشرتاكية ،جملة
احلزب الشيوعي السوري ،العدد ( ،)10السنة الثامنة ،دمشق  1تشرين الثاني  ،2111ص .201
2

 -طريق الشعب ،لسان حال اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوري ،العدد ( ،)171شباط،

.2111
 - 3عمار علي السمر ،املصدر السابق ،ص .221
 - 4ستيفن هامسلي لونطريك ،املرجع السابق ،ص .111
 - 5جكرخوين ،املصدر السابق ،ص .111
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املتغريات الدولية واإلقليمية يف مرحلة مابعد احلرب ،إنصاعت فرنسا إلرادة الشعب
وادجالء عن سوريا بتاريخ  27نيسان عام  ،2116وهو تاريخ حتتفل به سوريا عيدا وطنيا
هلا ،بينما يعترب هذا التاريخ للشعب الكردي يوما أسودا ،حيث أستبدل حاكم حمتل حباكم
آخر مثله ،وسلطة مستبدة غري شرعية بسلطة أخرى مثلها.
إرتبط أغلب السكان الكرد باألرض كفالحني وهؤالء كانوا يشكلون األغلبية ،وعلى

العموم فالكرد يف سوريا يشكلون ثالث جمموعات" :مستقرون ،نصف بدو ،بدو"(.)1

وحتى فرتة نشؤ الثارتي مل يكن للكردي السوري أية تبعية سياسية ،مستثنيا النخبة املثقفة،
حيث كان اإلنتماء للقبيلة والعشرية ،وكان لذلك اسبابه مثل نقص الوعي القومي وتفشي
ادجهل والفقر واألمية بني أبناء اجملتمع الكردي ،إضافة إىل حاالت الظلم والقهر املزدوج
اليت كانت تأتي من األنظمة احلاكمة من جهة ،ومن اإلقطاعي الكردي من جهة ثانية،
وكان الكردي يتعرض بذلك إىل إضطهاد مزدوج ،قومي وطبقي .وبهذا مل ختتلف أوضاع
الكرد اإلقتصادية – االجتماعية والسياسية يف هذا ادجزء من كردستان عن أوضاع
أشقائهم يف األجزاء الكردستانية األخرى املنقسمة مابني تركيا وإيران والعراق .مع أنه يف
عهد اإلنتداب وخالل العقود األوىل من إستقالل سوريا عام  ...2116إهتم كورد
ادجزيرة بالزراعة وحولوا املنطقة اليت يعيشون فيها إىل ثراء جعلت سوريا قادرة على

تصدير احلبوب والقطن للبالد اجملاورة مسيت ادجزيرة حينذاك "بــكاليفورنيا سوريا"(،)2

ففي عام  2111زرع د .أمحد نافذ القطن يف ادجزيرة( ،)3حتى أن أحد الصحفيني السوريني
من الذين زارو منطقة ادجزيرة الكردية يف نيسان  2111كتب عنها "لقد عجبنا هلذه اهلمة
1

 -د .عبدالرمحن قامسلو ،كردستان والكرد دراسة سياسية واقتصادية ،ترمجة عن اإلنكليزية :ثابت

منصور ،حترير وتقديم :حسني فيض اهلل ادجاف ،ط  ،1السليمانية1001 ،ص 221؛ د.حامد عيسى،
املشكلة الكردية يف الشرق األوسط ،مكتبة مدبولي  ،2111ص .)117
2

 -مذكرة عصمت شريف وانلي رئيس املؤمتر الوطين الكردستاني إىل السيد رئيس ادجمهورية العربية

السورية ،بروكسل.1000 /6/1 ،
 - 3نور الدين زازا ،املصدر السابق ،ص .200
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العالية يف نفوس مزارعيها وقدرنا ادجهد البارز الذي إستطاع أن حييل تلك املعامل الدارسة
واألراضي املهملة ادجافة إىل مزارع خضر تدر الفضة والذهب وبالرغم من تقدم ادجزيرة
ووفرة إنتاجها الزراعي وبالرغم مما يبديه أبناؤها من ضروب ادجد والدأب واإلخالص فإنك
ترى بالد ادجزيرة مفتقرة إىل العمران حمتاجة إىل كثري من شؤون اإلصالح"( .)1فاحلكومات
السورية لن تعري اإلهتمام مبسألة تطوير املناطق الكردية اقتصاديا وعمرانيا ،حيث مارست
احلكومات السورية املتعاقبة سياسة الغنب واإلجحاف واإلهمال املتعمد حبق الشعب
الكردي ،والتعامل معه كعنصر طارئ على املنطقة وكفئة معادية دخيلة من صنع
اإلستعمار.
مل تكن لألرض قيمة كبرية يف ادجزيرة حتى عام  ،2110حيث كان باإلمكان إبتياعها
بأسعار معقولة جدا هذا من جهة ،أما من ادجهة الثانية فإن دائرة احلبوب الصاحلة لصناعة
اخلبز واليت أسستها وقامت بإدارتها السلطات اإلنكليزية – الفرنسية لسوريا كانت تبيع
ملزارعي الرز بذورا مستوردة من مصر وأن كل من يقدر على إجياد رؤوس األمواواحلقول
القابلة للري بإمكانه املباشرة بزراعة الرز .ومثة لبناني م.خباز الذي كان مديرا ملصرف
سوريا ولبنان يف القامشلي ورجال لألعمال ميلك رؤوس أموال ضخمة باشر يف إستغالل
قسم كبري من األراضي احملاذية للجزيرة ومتكن من حتقيق جناح باهر يف مشروعه حبيث
لقبوه "مبلك الرز يف ادجزيرة" .وكان يتم تقسيم احملصول "مناصفة بني صاحب رؤوس
األموال والفالحني اي  %10لكل طرف"(.)2

قبيل احلرب العاملية الثانية ويف مرحلة اإلنتداب ،كان لكورد سوريا مطبوعاتهم باللغة
الكردية وفرص غري كبرية لوجود حياة – ثقافية قومية كردية ،غري أن تغيريات عديدة
طرأت على أوضاعهم يف السنوات اليت أعقبت احلرب ،وبطبيعة احلال مل يطرأ على أحوال
الشعب الكردي أي حتسن جذري ،بل أن هذه الفرص تالشت مع جمئ القوميني العرب إىل

 - 1صبحي عبد الرمحن ،كاليفورنيا الشرق ،بريوت ،2111 ،ص .11
 -2نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .217 – 216
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السلطة ،ولكن آفاق ضمان حقوقه القومية كانت تتحسن"( ،)1يف منظور تنامي الوعي
القومي لدى املتنورين الكرد.
الصراع على ادجزيرة وقصف القامشلي :9141
ما أن وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها ،حتى إشتد الصراع على سوريا بني القوتني
األوربيتني احلليفتني كل من فرنسا وبريطانيا ،ويف  10أيار  2111قام الفرنسيون بقيادة
ادجنرال أوليفيه بقصف دمشق .وجاء القصف الفرنسي كخطوة إستعراضية إلعادة اإلعتبار
جمددا كقوة عظمى يف املرحلة األوىل من احلرب الباردة .وغدت غرب كردستان حمط
صراع بني كل من دمشق وأنقرة وباريس ولندن ،وجمال للتنافس واملساومة ،ففي" 22
تشرين األول ،احتلت ثكنة قامشلية مفرزة مؤلفة من  60حتى  70هندوسياً ،حتت أوامر
ضابطني بريطانيَني ،و مت رفع العلم الربيطاني على املبنى"( ،)2وبعد قصف دمشق إحتدم
التوتر يف ادجزيرة ،وحدثت إشتباكات عنيفة بني قوات الدرك السوري بقيادة برهان قصاب
حسن والعشائر اليت يقودها نواف احلسن ،والذي برز دوره إىل جانب اإلنفصاليني يف
حركة  2111 – 2117يف ادجزيرة ،وكانت جزءا من مناوشات متفرقة إستمرت حتى
أواخر حزيران  2111بني "العشائر وادجنود الفرنسيني"( .)3وحول الوضع كتب
نوردالدين زازا قائال":كانت سوريا يف نهاية أيار من عام  2111تعيش حلظات حرجة ألن
الفرنسيني رغم وعودهم باإلستقالل يف عام  2112كانوا اليزالون غري مستعجلني مبغادرة
البلد ومل يرتدوا يف حماربة املعارضة اليت كانت سرية يف البداية وأصبحت علنية فيما بعد
واللجؤ إىل القوة والسالح حيث أنهم إستخدموا سالح الطريان وقصفوا دمشق ،كماقاموا
بضرب قامشلي باملدافع والقذائف الثقيلة وقامت قوات احلرس املتحركة بإطالق نار
الرشاشات من سطح منزل املستشار الفرنسي ،هذا املبنى الوحيد الذي يتكون من ثالثة
- Hurewitz, Vol p.97/, ibid.p.49.
 - 2األكراد يف وثائق احلرب العاملية الثانية ( ،)1املصدر السابق.
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
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1

طوابق يف املدينة ،على منزل القائمقام السوري وأصيب جدار املطبخ برشقة رصاص ،بعد

ذلك إمتألت عيادة الدكتور أمحد نافذ باملصابني وادجرحى  .)1("...تعاملت فرنسا مع
ادجزيرة كمستعمرة خاصة ال تربطها رابط ببقية األجزاء السورية ،وسعت إىل جعلها حممية
فرنسية واإلحتفاظ بها بعد أن أصبح خروجها من سورية قاب قوسني أو أدنى .ويف عامودا
قرر بعض من وجهاء املدينة ورؤساء العشائر من أمثال عيسى عبد الكريم رئيس قسم من
عشرية مالن ،وأمحد عبد الرمحن رئيس عشرية طابارا  ،ويونس عبدي رئيس عشرية
كيكان ،وسعيد إسحق نائب عامودا السرياني األرثوذكسي يف جملس النواب ومدير الناحية
بقيادة سعيد دقوري إخراج الوحدة الفرنسية عرب الضغط على قائدها حسن حوراني من
املدينة ،فحاصرها الفرنسيون .سعى الربيطانيون إىل إستغالل الوضع لصاحلها ،فقاموا بإجبار
الفصيل الفرنسي على اإلنسحاب ،شريطة عدم تعرضهم هلجوم إبان إنسحابه ،وبالفعل
" أجلي الفصيل الفرنسي إىل ثكنته يف الدرباسية اليت كان يقودها ضابط عربي هو الكابنت

قاسم اخلليل"(.)2

توترت األوضاع يف الدرباسية إثر إنتقال الوحدات الفرنسية املنسحبة من عامودا إليها،
وللحيلولة دون نشوب مناوشات عسكرية وللتقرب من السكان وإرضائهم إظهارا للوجه
احلسن لإلنكليز ،شكل القائد الربيطاني املوجود يف املدينة دجنة من وجهاء وأعيان املدينة
للتوسط من أجل عدم اإلخالل باألمن واإلستقرار .وبسبب إزدياد اخلوف والقلق ،حتصن
السريان يف مدرسة النصر اليت يديرها اآلباء الدومينيكان ،وتسلحوا للدفاع عن أنفسهم
وأمواهلم ،خوفا من إجتياح مشر اخلرصة اليت سرعان ما وصلت إىل الدرباسية بقيادة شيخها
دهام عبد اهلادي مطالبة بإخالء املدرسة وتسليمها إليها بإعتبارها فرنسية .ويف هذه
اللحظات تعرضت الثكنة هلجوم الدقوريني ،وردت حاميتها بإطالق النار عشوائيا" ،فتدخل

 - 1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .211
 - 2سعيد إسحق ،صور من النضال الوطين يف سورية :مذكرات النائب اجملاهد سعيد إسحق ،مطابع ألف
باء ،دمشق ،2171 ،ص ص 11 – 10؛ حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111 – 111
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الربيطانيون وطوقوا الثكنة محاية هلا من الدقوريني"( ،)1وأخريا وبعد أخذ ورد ،رفع العلم
السوري على ثكنة الدرباسية ومت إجالء الوحدة الفرنسية من املدينة يف أوائل متوز من دون

سالح .ومل يبق حتت سيطرة الفرنسيني سوى ثكنتا احلسكة والقامشلي يف ادجزيرة( ،)2اللتان
ظلتا تقاومان ،ويف  21متوز وقعت مناوشات بني الدرك السوري وادجنود الفرنسيني يف
احلسكة ،أسفرت عن بعض ادجرحى( ،)3بينما وضعت قوات الدرك الوطين بقيادة برهان
قصاب حسن القائد السابق للدرك يف ادجزيرة يف الفرتة مابني  ،2111 – 2117يدها

على خمافر احلدود الشمالية – الشرقية مع تركيا برمتها( .)4وقد أسفرت عن إنسحاب
القوات الفرنسية من ادجزيرة حدوث موجة نزوح من املنطقة والسيما من احلسكة واليت
مشلت على األغلب تلك الفئة من الفوجني من جنود وصف ضباط السريان ،ومت ترتيب
عودة الالجئني بدور مباشر من الكنيسة يف األمر ،حيث تدخل البطريرك مار أفرام
واملطران قرياقوس تنورجي ( )2111 – 2120مطران أبرشية ادجزيرة والفرات .وحول
النفوذ الكردي يف املنطقة وسيادة اللغة الكردية تؤكد الوثيقة على أنه "يف القامشلية ،و
يف الدرباسية ،و يف بقية املراكز ،يتم مساع اللغة الكردية أكثر من ما كان قبل أحداث بداية
الصيف ويعرب املسيحيون مزدوجو اللغة عن تضامنهم مع الكرد بتجنب التحدث باللغة
العربية"(.)5

زيارة الرئيس شكري القوتلي للجزيرة:
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
 - 2تصريح وزير الداخلية ،يف :النذير 6 ،و 21متوز 2111؛ حممد مجال باروت ،...ص .111
 - 3تصريح وزير الداخلية ،يف :النذير 6 ،و 21متوز ،2111املرجع نفسه.
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .110 – 111
 - 5األكراد يف وثائق احلرب العاملية الثانية ( ،)1املصدر السابق.
171

كان البد حلكومة دمشق ،بعد جالء القوات الفرنسية عن البالد ،السعي لتهدئة اخلواطر
والعمل من أجل إزالة العقبات بني حكومة املركز وادجزيرة ،السيما وأنه منذ بداية
اإلنتداب وحتى اإلستقالل يف عام  ،2116إحتضنت دمشق على حنو متزايد القومية
العربية ،مما تعارض مع املواقف العامة للشعب الكردي  .ويف هذا اإلطار جاءت زيارة
شكري القوتلي رئيس ادجمهورية إىل كردستان وذلك يف تشرين الثاني  .2116وأختار
منزل رئيس بلدية احلسكة عبد األحد قريو مكانا إلقامته .ومنحت لقيادات الكردية يف
الوقت نفسه القوتلي ثقة كبرية ،فقد كان يف حلقته الضيقة العديد من الشخصيات
املنحدرة من أسر كردية شامية ومحوية ،فقد كان "حمسن الربازي أمينه العام ،كما كان
غالب مريزا مدير أمنه العام يومئذ ثم حمافظ حوران ،ثم سيغدو الزعيم حسين الزعيم مديرا

لألمن العام ،فقائدا للجيش"( .)1أما "أول زيارة قام بها رئيس ادجمهورية السورية إىل
القامشلي هي زيارة الرئيس شكري القوتلي يف يو  2117/1/1وفيها وضع حجر األساس
لبناء املشفى احلكومي األول يف املدينة ،على الشارع احملوري القادم من الشمال (الثكنة
والسراي) حنو ادجنوب وحينها أطلق على هذا الشارع ،شارع شكري القوتلي ،ويف زيارته
()2

هذه زار حسني آغا األسعد يف قرية جرنا"

كما وزار عبدي آغا خلو يف قرية توثز

مصطحباً معه وفد رفيع املستوى ،ضم عدداً من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة ،وألقى
الرئيس كلمة يف ادجماهري احملتشدة على بيادر قرية توثز ومن حتت اخليمة املنصوبة خصيصاً
قائال" :عفا اهلل عما سلف..دولة سورية للجميع ..لنطوي صفحة املاضي ..كلنا أخوة،
ولنعمل ألجل الوحدة الوطنية يف سوريا ،)3("..على اثرها رفعت اإلقامة ادجربية عن عبدي
خلو ،إذ كان عليه حتى هذا التاريخ مراجعة قائقام قامشلو يوميا إلثبات وجوده ،وكان

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .112
 - 2كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املصدر السابق ،ص .211
 - 3كوني ره ش ،Rûpela Qamişlo ،آب 1021
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حيظر عليه اخلروج من قامشلو إال بتصريح خاص( .)1والزيارة الثانية له كانت يف /22/10

 2111وفيها زار دار احلكومة وآل نظام الدين يف قرية زندا وآل اصفر وجنار(.)2

ويبدو أن شكري القوتلي قد أصاغ نهجا سياسيا خاصا آنذاك يف التعامل مع املناطق
الكردية ،يقول الباحث حممد مجال باروت":على خالف سياسة القوتلي يف التدخل
»الفظ« يف السويداء من خالل دعم احلركة »الشعبية« لتحطيم سلطة آل األطرش
بوصفهم ركائز مشروع امللك عبد اهلل يف »سورية الكربى« ،ويف اإليقاع بسلمان املرشد،
وتعليقه على املشنقة يف ساحة املرجة بدمشق ،ملصلحة خصومه األلداء من كبار مالك
الالذقية السنة والقيادات العشائرية العلوية ،ووضع خطة إلعادة هيكلة حمافظة الالذقية
إداريا وتعليميا وسياسيا ،وباملقابل قامت هذه السياسة يف ادجزيرة على املداراة

واإلستيعاب"( .)3إن إختيار القوتلي هلذه السياسة جتاه الكرد ،جاءت إدراكا منه
خلصوصيات املنطقة ادجيو – سياسية والقومية ،فاملسألة ختص ضم شعب خمتلف أرضا
وشعبا إىل سورية احملدثة ،يف ظل تصارع جمموعة قوى على ذاك ادجزء من كردستان امللحق
باإلنتداب الفرنسي ،لذلك سارع إىل ممارسة سياسة ادجذب واإلقناع جتاه زعامات املنطقة.
ففي خطابه الذي ألقاه أثناء زيارته للجزيرة ،دعا الرئيس شكري القوتلي قيادات
املنطقة إىل السري مع سياسات احلكم وإنضوائها حتتها ،وطي صفحة املاضي ،حيث خطب
قائال ":يف هذه املناسبات تزول الضغائن ،تتالشى العنعنات الدينية ،تفنى خيانة التفرقة ،إذ
الفارق بيننا كلنا ،وعلى خمتلف أدياننا وطوائفنا ،ومللنا ،فالدين هلل والوطن للجميع،

وعزيز علي املسيحي قبل املسلم"( ،)4مل حيمل هذا اخلطاب سوى القشرة دون اللب،
فالرئيس مل حيمل يف جعبته مشروعا حقيقيا جتاه القضية الرئيسة ،وكان همه الوحيد ينحصر
يف إدماج اجملتمع الكردستاني باجملتمع السوري العام .وواصل تنفيذ هذه السياسة ،حمافظ
 - 1كوني ره ش ، Rûpela Qamişlo ،املرجع السابق.
 _ 2كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .211
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق  ،ص .112
 - 4املرجع نفسه.111 – 112 ،
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ادجزيرة احلقوقي عبد القادر امليداني ،الذي عينته احلكومة يف أيلول  ،2111وكان امليداني
يف شبابه عضوا يف عصبة العمل القومي ،وإنضم مع بعض قدامى أعضاء العصبة مثل أمحد

الشراباتي إىل تيار القوتلي(.)1

والغريب يف األمر ،أن حسن حاجو إبن أحد أهم أقطاب الزعامات الكردية املطالبة
باإلنفصال عن سورية ،قد إنضم إىل احلزب الوطين وأصبح واحدا من أنصار القوتلي بقيادة
نبيه العظمة ،أحد آباء ادجيل الثاني يف احلركة العربية الذي خاض جتربة احلكم العربي
الفيصلي ( ،)2110 – 2121حيث وضع نبيه العظمة يف  1آذار  2117اخلطوط
األساسية ملشروع قيام احلزب الوطين ملواجهة املعارضة ممثال بـ »الكتلة الدستورية« (حزب
الشعب الحقا) .وقام نبيه العظمة جبولة تعبوية وتنظيمية يف احملافظات السورية لتشكيل
فروع احلزب ،وسيكون منزل النائب حسن حاجو آغا هو من يستقبل العظمة يف ادجزيرة

بالنشيد الوطين السوري يف عام  ،)2(2117وقد غدا حسن حاجو من أبرز قادة احلزب
الوطين يف ادجزيرة واحد األعيان املقربني جدا من الرئيس شكري القوتلي ،ومتكن من حشد

تأييد الزعماء األكراد له( ، )3بينما سيختار منافسه عبد الباقي نظام الدين بعد اإلنتخابات

عضوية حزب املعارضة الرئيس وهو حزب الشعب(.)4

ويف  11آذار  2117عقد احلزب الوطين مؤمتره وسط مقاطعة كتلة رشدي الكيخيا
يف حلب اليت ستتجه إىل تأليف حزب الشعب الذي إنضم إليه عبد الباقي نظام الدين بعد
اإلنتخابات إليه ،وكتلة مجيل مردم بك اليت ستتجه إىل تأليف احلزب ادجمهوري ،وجمموعة

احلزب القومي العربي( .)5وسيكون حسن حاجو أحد أعضاء املؤمتر التأسيسي للحزب
الوطين برئاسة نبيه العظمة ،وكان الزعيم الكردي الوحيد الذي مثل كورد ادجزيرة يف
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق.111 ،
 - 2املرجع نفسه ،ص .111
 - 3جكرخوين ،املصدر السابق ،ص .111
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
 - 5املرجع نفسه ،ص .111
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تأسيس احلزب .أما األعضاء اآلخرون من ادجزيرة يف تأسيس احلزب فكانوا من شخصيات
العشائر العربية ،وهم " دهام اهلادي ،وعبد الرزاق حسو ،ولطفي احلاج حسني الذي كان
حيمل الدكتوراه يف احلقوق ،وقد فاز بأصوات جناح عبد العزيز املسلط رئيس عشرية

ادجبور"( .)1وربط العديد من زعامات ورؤساء عشائر األكراد مصريها مع حكومة دمشق،
أو إنضموا إىل األحزاب العربية ،حرصا على محاية مصاحلها.
زيارة الرئيس شكري القوتلي إىل قرية جرنة:
نظراً للدور ((الوطين)) اليت قامت بها العشائر ،والقوى الوطنية الكردية يف سوريا،
وادجزيرة بشكل خاص فقد زار الرئيس شكري القوتلي مجيع احملافظات ،ومن " ضمنها
حمافظة ادجزيرة  ،ومن احلسكة توجه مباشرة إىل قرية حسني أسعد (جرنة) حيث يرافقه وفد
رفيع املستوى من دمشق ضم عدد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة السورية (فخري بك
البارودي) وحمافظ احلسكة عبد القادر امليداني،وعدد من النواب العرب ،والكرد( ،حسن
حاجو ،سعيد آغا الدقوري ،دهام اهلادي ،عبد الباقي نظام الدين ،وسعيد اسحق" من
عامودا الذي أصبح رئيس ادجمهورية لفرتة حمدودة.
وقبيل وصول رئيس ادجمهورية فقد أعد هلم استقبال حافل يليق بزيارة رئيس ادجمهورية
للجزيرة ،حيث اصطفت صفوف رجال العشائر على طول طريقٍ ميتد حنو أربع كيلو
مرتات أي من قرية طرزير اخلاتونية إىل قرية (جرنة) أي مكان االحتفال باالستقالل
الوطين ،حيث فرشت السجاجيد الفاخرة ،وقدمت األغاني والدبكات الشعبية الكردية،
وقرعت الطبول ،وأطلقت األعرية النارية من البنادق واملسدسات ،واألغاني اليت تهتف
حلياة سوريا ،وللوطنيني الذين بذلوا الغالي والرخيص يف سبيل هذا الوطن ،وانبهر الوفد
الدمشقي بهذه احلفاوة وكان من عداد املستقبلني للوفد وشاركوا يف االحتفال كل من
احلاج كنعان وليكا ،وجمموعة من عشرية املرسينية وهم آل مجعة ( شيخموس مجعة ،إبراهيم
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
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مجعة) ،ومن العشائر العربية اليت حضرت االحتفال عشرية البوخطاب ادجبورية ،صاحل
اجمليدل ،عثمان اهللوش ،وحاج خلف قادو ،وحاج مفرد.
وبعد كلمة الرئيس شكري القوتلي الذي أشاد بدور الكرد والعرب يف الدفاع وادجهاد عن
الوطن ،وعن الدعم الذي قدمه الكرد لسورية ،وإنه فخور يف هذا اليوم ،وقد رحل
االستعمار الفرنسي عن ربوع الوطن ،وشكر حسني أسعد على هذه احلفاوة اليت استقبلوا
بها .
ثم ألقى املال رشيد إمام القرية كلمة ترحيبية بالرئيس والوفد املرافق له ومثن دور الكرد يف
دعم ومساندة الثورات السورية والوطنيني السوريني "
هذا وجدير بالذكر أن رئيس ادجمهورية دعا حسني أسعد إىل زيارته يف دمشق ،وقد ذهب
حسني أسعد برفقة املال رشيد إىل دمشق وكانوا بضيافة شكري القوتلي ،وبقي مخس
وعشرين يوماً يف دمشق.
ومن دمشق ذهب حسني أسعد واملال رشيد إىل زيارة آل األطرش اليت كانت تربطه بهم
عالقات وطيدة ،ومع آل األطرش يف جبل العرب ،وبقي يف قرية (القريّا) وقابل سلطان
باشا األطرش ،وباألخص ضيفاً عزيزاً على (إبراهيم بك األطرش) ابن أخ (سلطان باشا

األطرش) وعرج هناك على الشخصية الوطنية (أبو اخلري) وبقي يف ضيافتهم عشرة أيام(.)1

1

 -سيامند إبراهيم ،ملاذا زار السيد رئيس ادجمهورية شكري القوتلي قرية (جرنة) الكردية بعد

اإلستقالل ،دنيا الوطن.1001/1/1 ،
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قائمة املصادر واملراجع
العربية
الوثائق:
1587, AIR 23/413; FO 371/13032, E 3584 and E 3707.
 FOرقم  ،2107/172توينيب إىل سايكس ،مذكرة  11تشرين األول  ،2121يف
ديفيد مكدول ،تاريخ األكراد احلديث ،ترمجة :راج آل حممد ،دار الفارابي ،بريوت
– لبنان.1001 ،
األكراد يف وثائق احلرب العاملية الثانية ( ،)1مذكرة تتضمن معلومات تتعلق بوضع منطقة
ادجزيرة صيف  ،2111حمفوظة يف ملفات أمن ادجيوش لدى املمثلية العامة لفرنسة يف
املشرق ،بريوت يف  11تشرين األول  ،2111ترمجة عن الفرنسية د.خالد عيسى،
يف  ،kurdistana – binxetêتاريخ نشر الوثيقة يف املوقع .1001
أمر رقم ( ،)701تاريخ  11حزيران  ،2117ادجريدة الرمسية ،العدد  ،111تاريخ 1
آب .2117
برقية من املندوب السامي الربيطاني إىل القنصل العام يف حلب بتاريخ ،22111/6/11
برقم . n.104/B, AIR 23/413ومذكرة سرية من سكرتري املندوب السامي
الربيطاني إىل وزير الشؤون اخلارجية العراقي بتاريخ  .2111/7/21برقم n.s.o.
الربنامج السياسي للثارتي الطليعي الكردستاني – سوريا.
التقريران السياسي واآليديولوجي ألمني عام احلزب الدميقراطي الكردي اليساري يف
سورية ،املقدم إىل املؤمتر الثالث للحزب املنعقد يف أواخر كانون الثاني .2171

110

جامعة املوصل ،مركز الدراسات الرتكية (اإلقليمية حاليا) ،ملف كردستان الغربية،
مقتطفات من تقرير بريطاني ،ضابط اخلدمة اخلاصة يف املوصل ،الرقم /2ام/إي21 ،
كانون األول .2111
حول احلركة الكردية يف الوثائق الفرنسية –  ،- 1املمثلية الفرنسية لدولة سوريا ،الشعبة
السياسية  ،نشرة املعلوماترقم  ،211سري ،القسم األول ،دمشق  7تشرين األول
،2116نقال عن :خالد عيسى ،موقع مركز طلطامش للدراسات والبحوث الكوردية،
.1001/1/2
خالد

عيسى،

األكراد

حتت

اإلنتداب

الفرنسي

–

1

،-

ينظر

الرابط:
www.Kurdistanabinxete.com/tarix./NerinekjiTarix_Kfxa
lidIsa.htm
خالد عيسى ،دراسة تارخيية ،األكراد حتت اإلنتداب الفرنسيRojava.net ،
26.6.2008
خالد عيسى ،كيف إنضمت
WWW.gilgamish.org

الرقة

إىل

سوريا،

ينظر

الرابط:

خالد عيسى ،من وثائق ضم الفرات وادجزيرة إىل سوريا ،ينظرالرابط:
WWW.gilgamish.org.
خالد عيسى ،من تاريخ احلكم الذاتي يف ادجزيرة ،ينظر الرابط:
www.gemyakurda.net/ modules.php?name=News@file
=article
دائرة السجالت العامة ،وزارة الطريان  121/11القسم،1أكس/أم ، 201/ 1111
ادجيش الفرنسي يف الشرق ،بريوت ،اليوم السادس عشر /مايس.2117 /

112

الدستور السوري لعام  ،2111وصدر مبوجب قرار املفوض السامي برقم  1222ومت
نشره يف  11أيار  ،2111دمشق( ،د.ت).
دليل ادجمهورية السورية يف فجر السيادة واإلستقالل ،ذكرى ادجالء ،دار ومطبعة اليقظة
العربية ،دمشق( ،د.ت).
عبدالفتاح علي البوتاني ،وثائق بريطانية عن تشكيل دولة كردية مستقلة – 2111
 ،2117أربيل.1001 ،
القرار الرقم  111الصادر يف  27كانون األول  2116عن املفوض السامي للجمهورية
الفرنسية ،يف :ادجريدة الرمسية ،العدد  22 ،6شباط .2117
قرار رقم  216صادر يف  12متوز  2111عن صبحي بركات رئيس الدولة السورية
بتحديد مناطق دير الزور اإلدارية ادجريدة الرمسية ،العدد  ،117تاريخ  20آب
.2111
لينني» ،مرسوم السالم  16تشرين األول ( 1تشرين الثاني)« ،ادجزء .11
ماذا يف ادجزيرة (مذكرة) ،أصدر احلزب الشيوعي هذه املذكرة يف ايلول .2117
حممد علي الزرقة ،قضية لواء اإلسكندرون  ،وثائق وشروحات ،ادجزء الثاني ،دار العروبة،
بريوت.2111 ،
مذكرات اجمللس النيابي السوري ،عام  ،2116ادجلسة رقم ( ،)7مركز الوثائق التارخيية
بدمشق
مرسوم  ،2071تاريخ  1كانون الثاني  ،2117ادجريدة الرمسية ،العدد ،1
.2117/2/21

111

مرسوم تشريعي رقم  271تاريخ  ،2111/21/11اخلاص بإعادة تسمية بعض احملافظات
السورية ،بناء على األمر العسكري رقم  1املؤرخ يف  2112/21/1وبناء على
املرسوم التشريعي رقم  117املؤرخ يف  2111/6/1املتضمن تنظيم السلطات
العامة ،وبناء على قرار جملس الوزراء رقم  120تاريخ .2111/21/1
الكتب باللغة العربية:
إبراهيم يامني ،الدرباسية ماضيا وحاضرا ،دار ماردين ودار الرها ،حلب.1001 ،
أمحد شريف مارديين ،حمافظة احلسكة ،وزارة الثقافة ،دمشق.2116 ،
أمحد وصفي زكريا ،عشائر الشام ،ج ،1ط ،1دار الفكر املعاصر ،دمشق.2117 ،
أدهم ادجندي ،تاريخ الثورات السورية يف عهد اإلنتداب الفرنسي ،دمشق.2160 ،
أديب معوض،األكراد يف لبنان وسوريا ،تقديم :فلك الدين كاكه يي ،الطبعة الثانية ،دار
آراس للطباعة والنشر ،أربيل.1020 ،
آزاد أمحد علي ،أمناط العمارة الوطنية يف ادجزيرة الفراتية ،وزارة الثقافة ،دمشق.1020 ،
إسكندر داود ،ادجزيرة السورية بني املاضي واحلاضر ،تقديم :سامي الدهان ،مطبعة الرتقي،
دمشق.2111 ،
آشور كيوراكيس ،حركة التحرر اآلشورية والتدخل الفرنسي (.)2111 – 2121
افرام جنمة ،شعب ادجزيرة ،دجنة الطبع والنشر ملؤلفات أفرام جنمة ،بريوت.1001 ،
إلياس سعيد جنار ،عائلة أصفر وجنار ،بريوت.1020 ،

111

أمني سعيد ،الثورة العربية الكربى ،تاريخ مفصل جامع للقضية العربية يف ربع قرن ،اجمللد
الثاني ،القاهرة( ،د.ت).
باتريك سيل ،األسد الصراع على الشرق األوسط ،لندن ،شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر ،ط  ،22بريوت.1020 ،
باسيل نيكيتني ،الكرد :أصلهم ،تارخيهم ،مواطنهم ،عقائدهم ،عاداتهم،آدابهم ،هلجاتهم،
قبائلهم ،قضاياهم ،طرائف عنهم ،مراجعة :صالح برواري ،منشورات جملة ،Aso
(د.م).2111 ،
باسيل نيكيتني ،الكرد ،منشورات اوزكورلوك يولو ،الطبعة الثانية.2116 ،
برنارد لويس ،ظهور تركيا احلديثة ،ترمجة :قاسم عبده قتسم ،اوكسفورد.2162 ،
ثيري روندو ،مستقبل الشرق األوسط ،تعريب :جندة هاجر وسعيد الغز ،بريوت.2111 ،
تاريخ الدولة العثمانية،ادجزء الثاني ،إشراف:روبري مانرتان ،ترمجة :بشري السباعي،
دارالفكرللدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة.2111 ،
جكرخوين ،سرية حياتي ،ترمجة :جوان ديالن شوقي ،مراجعة وتدقيق :رضوان إمساعيل،
دار بافت للطباعة( ،د.ت).
مجيل كنه البحري ،نبذة عن املظامل اإلفرنسية بادجزيرة والفرات واملدنية األفرنسية بسجن
املنفرد العسكري بقاطمة وخان إستانبول ،حلب.2166 ،
جورج انطونيوس ،يقظة العرب ،لندن.2121 ،
جورج لنشوفسكي ،الشرق األوسط يف الشؤون العاملية ،ج ،1ترمجة :جعفر اخلياط،
بغداد.2161 ،

111

جوزيف أمسر ملكي ،من نصيبني إىل زالني (القامشلي) ،مطبعة دار العلم ،دمشق.2111 ،
حكمت علي إمساعيل ،نظام اإلنتداب الفرنسي على سورية  ،2111 – 2110حبث يف
تاريخ سورية احلديث من خالل الوثائق ،دمشق.2111 ،
حنا بطاطو ،فلّاحو سورية أبناء وجهائهم الريفيني األقل شأنا وسياساتهم ،ترمجة :عبداللة
فاضل – رائد النقشبندي ،مراجعة :ثائر أديب ،املركز العربي لألحباث ودراسة
السياسات ،بريوت.1021 ،
خريية قامسية ،احلكومة العربية يف دمشق بني  ،2110 – 2121القاهرة.2170 ،
د .إمساعيل حممد حصاف ،كوردستان واملسألة الكوردية ،مؤسسة موكرياني للبحوث
والنشر،أربيل.1001،
د .بله ج شريكوه ،القضية الكردية ماضي الكرد وحاضرهم ،ط ،1دار آراس للطباعة
والنشر ،أربيل.1022 ،
د .عبد الفتاح علي البوتاني ،احلركة القومية الكردية التحررية ،منشورات مؤسسة
موكرياني للطباعة والنشر ،أربيل .1002
د .عبد اهلل غفور ،التشكيالت اإلدارية يف غربي كردستان ،مركز الدراسات الكردية
وحفظ الوثائق /جامعة دهوك.1020 ،
د .حممد علي الصويركي الكردي ،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد
السادس ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت. 1020 ،
د.حامد حممود عيسى ،املشكلة الكردية يف الشرق األوسط ،مكتبة مدبولي.2111 ،
د.عبدالرمحن قامسلو ،كردستان والكرد ،ترمجة عن اإلنكليزية :ثابت منصور ،حترير
وتقديم:حسني فيض اهلل ادجاف ،ط ،1السليمانية.1001 ،
111

د.عثمان علي ،الكورد يف الوثائق الربيطانية ،مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر ،أربيل،
.1001
د.كمال مظهر أمحد ،إنتفاضة  2111يف كردستان تركيا ،بريوت.1002 ،
د.حممد علي الصويركي،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد األول ،الدار
العربية للموسوعات ،بريوت – لبنان.1001 ،
د.حممد علي الصويركي،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد اخلامس،
الدار العربية للموسوعات ،بريوت.1001 ،
دانا آدمز مشيدت ،احلديث مع بارزاني ،منشورات  ،Yontemإستانبول.1007 ،
الدكتور أديب معوض ،األكراد يف لبنان وسوريا – حبث إجتماعي نشر تباعا يف جملة
النشرة األمريكية ،مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق ،جامعة دهوك.1001،
الدكتور عبد الستار طاهر شريف ،ادجمعيات واملنظمات واألحزاب الكردية يف نصف قرن
 ،2111 – 2101بغداد.2111 ،
الدكتور نزار الكيالي ،دراسة يف تاريخ سورية السياسي املعاصر ،2110 – 2110
دمشق.2117 ،
ديفيد مكدول ،تاريخ األكراد احلديث ،ترمجة :راج آل حممد ،دار الفارابي ،بريوت –
لبنان.1001 ،
ذوقان قرقوط ،تطور احلركة الوطنية يف سورية  ،2111 – 2110دمشق.2111 ،
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ر .س .ستافورد ،مأساة اآلثوريني من جبال حكاري إىل معسكر الالجئني يف بعقوبة خالل
أحداث احلرب العاملية األوىل وما بعدها ،ترمجة وتعليق :د.حسن كريم جاف ،الدار
العربية للموسوعات ،بريوت – لبنان.1021 ،
رشيد محو ،املسألة الكردية يف سوريا – البدايات واآلفاق  ( -د.ت) ( د .م ).
رشيد محو ،ثورة جبل األكراد (حركة املريدين) دراسة حول مقاومة ادجبل وحركة املريدين
ضد اإلستعمار الفرنسي  ،2116 – 2112حلب.1002 ،
رضا هالل،السيف واهلالل تركيا من أتاتورك إىل أربكان -الصراع بني املؤسسة العسكرية
واإلسالم السياسي،دار الشروق.2111 ،
رضوان باديين ،أكراد سوريا موعد مع التاريخ ،ط ،1أربيل.1006،
روجيه ليسكو ،ثورة جبل الكرد ضد اإلستعمار الفرنسي ،ترمجة وتعليق :بلسم كامل،
تقديم :خالد عيسى ،باريس.2111 ،
روهات أالكوم ،خويبون وثورة آطري ،ترمجة :شكور مصطفى ،أربيل.1002 ،
ز.سلوبي (قدري مجيل باشا) ،يف سبيل كردستان ،ترمجة:ر.علي ،رابطة كاوا للثقافة
الكردية.
ستيفن هامسلي لونغريغ ،تاريخ سوريا ولبنان حتت اإلنتداب الفرنسي ،ترمجة :بيار عقيل،
بريوت.2171 ،
سعد بشري إسكندر ،من التخطيط إىل التجزئة سياسة بريطانيا العظمى جتاه مستقبل
كردستان ،السليمانية.1007 ،
سعد ناجي جواد ،األقلية الكردية يف سوريا ،كلية العلوم السياسية – مركز دراسات العامل
الثالث ،جامعة بغداد.2111 ،
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سلمى مردم بك ،أوراق مجيل مردم بك :إستقالل سورية ،شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر ،بريوت.2111 ،
سليم ادجنابي ،أمحد باراڤی :بطل قاوم اإلستعمار الفرنسي ،دمشق.1006 ،
صاحل هواش املسلط ،صفحات منسية من نضال ادجزيرة السورية ،منشورات دار عالء
الدين ،دمشق.1002 ،
صبحي عبد الرمحن ،كاليفورنيا الشرق ،بريوت.2111 ،
صالح العقاد ،املشرق العربي املعاصر ،القاهرة.2170 ،
صالح بدرالدين يتذكر ،التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان.1199 ،
صالح حممد سليم هروري ،األسرة البدرخانية :نشاطها السياسي والثقايف– 2100 ،
 ،2110الدار العربية للموسوعات ،بريوت.1006 ،
ضياء كولب آلب ،القومية الرتكية واحلضارة الغربية ،مقاالت خمتارة ،لندن.9111 ،
عبداحلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا – أحداث فرتة – 2116
( 2111د.م).1000 ،
عبد الفتاح علي البوتاني ،احلركة القومية الكردية التحررية دراسات ووثائق ،تقديم
األستاذ الدكتور خليل علي مراد ،مطبعة وزارة الرتبية – أربيل.1001 ،
عبد القادر بدر الدين ،موجز عن مسرية الصحافة الكردية يف ادجزء الغربي – سوريا،
رابطة كاوا للثقافة الكردية ،أربيل.1000 ،
عبدالرمحن بيطار ،تطور الوحدة السورية اللبنانية ،من نشوب احلرب العاملية الثانية إىل
مابعد اإلستقالل  ،2110 – 2111محص.2111 ،
111

عبدالكريم رافق ،من تاريخ سورية احلديث ،العالقات السورية – الرتكية– 2121 ،
 ،2116دراسات اقتصادية واجتماعية يف تاريخ بالد الشام احلديث ،دار نوبل،
دمشق.1001 ،
عبداهلل فكري اخلاني ،جهاد شكري القوتلي ،يف سبيل اإلستقالل والوحدة ،بريوت،
.1001
عزالدين علي مال ،حي األكراد يف مدينة دمشق بني عامي  ،2171 – 2110دراسة
تارخيية اجتماعية اقتصادية ،بريوت ،دار آسو.2111،
علي سيدو الكوراني ،من عمان إىل العمادية ،أو جولة يف كردستان ادجنوبية ،مطبعة
السعادة ،القاهرة.2111 ،
علي صاحل املرياني ،احلياة احلزبية السرية يف كوردستان سوريا  ،1001 – 2111دراسة
تارخيية  -سياسية ،تقديم ومراجعة :عبدالفتاح علي حييى البوتاني ،دهوك.1001 ،
علي صاحل مرياني ،احلركة القومية الكردية يف كوردستان سوريا ،أربيل.1001 ،
عوديشو برزانا ،أعوام الشدة معركة ديرابون وفاجعة مسيل ،ترمجة :األب شليمون إيشو
خوشابا ،مطبعة هاوار ،دهوك .1022
ف .إ .لينني ،حق األمم يف تقرير مصريها ،ترمجة :دار بن الوليد ،الطبعة الثانية.2111 ،
فاضل السباعي ،الزعيم إبراهيم هنانو ،القاهرة.2162 ،
فيليب خوري ،سورية واإلنتداب الفرنسي :سياسة القومية العربية ،2111 – 2110
بريوت ،مؤسسة األحباث العربية.2117 ،
قدري مجيل ،مسألة كردستان 60 :عاما من النضال املسلح ،تنقيح وتقديم عزالدين
مصطفى رسول ،بريوت.2117 ،
111

الكاتب الكـردي قـدري جان  ، 2171 – 2122قصص ومقاالت  ،شعر  ،ترمجـة ،
مجـع وإعداد  :دالور زنكي  ،ترمجـة  :هـورامي يزدي – دالور زنكـي ،أربـيل ،
.1002
كاظم حيدر ،األكراد من هم وإىل أين؟ ،منشورات الفكر احلر ،بريوت.2111 ،
كتابات يف املسألة الكردية ،ادجزء األول ،إعداد وتقديم :رفيق صاحل أمحد ،بنكه ي ذين،
السليمانية.1001 ،
كتابات يف املسألة الكردية ،ادجزء الثاني ،إعداد وتقديم :رفيق صاحل أمحد ،بنكه ي ذين،
السليمانية.1001 ،
كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،دراسة يف نشوئها وتطورها االجتماعي والعمراني ،دار
الزمان ،دمشق.1021 ،
الزاريف ،النضال واإلخفاق ،املسألة الكردية يف سنوات  ،2111 – 2111ترمجة:
صادق ادجالد ،السليمانية.1006 ،
م .س .الزاريف ،اإلمربيالية واملسألة الكوردية ( ،)2111 – 2127ترمجة :د.عبدي
حاجي ،أربيل.1021 ،
م .س.الزاريف وآخرون ،تاريخ كوردستان ،ترمجة:د.عبدي حاجي ،أربيل.1006 ،
م.س .الزاريف ،املسألة الكوردية  2111 – 2111النضال واإلخفاق ،ترمجة:د.عبدي
حاجي ،أربيل.1007 ،
مارك سايكس ،القبائل الكوردية يف اإلمرباطورية العثمانية ،ترمجة :د.هه وراز سوار علي،
تقديم ومراجعة وتعليق :د.عبد الفتاح علي بوتاني ،دهوك.1000 ،
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مامليسانذ  ،بدرخانيو جزيرة بوتان وحماضر إجتماعات ادجمعية العائلية البدرخانية ،ترمجة:
شكور مصطفى،مطبعة وزارة الثقافة – أربيل.2111 ،
مامليسانيذ ،عائلة مجيل باشا الدياربكري والنضال القومي الكردي ،الرتمجة من الرتكية:
فيض اهلل برايم خان ودلشا يوسف ،املراجعة اللغوية والتقديم :فدان آدم ،الطبعة
الثانية ،دياربكر.1007 ،
مانوفييل أرسينوفيج حسرتيان ،إنتفاضة األكراد عام ( 2111إنتفاضة شيخ سعيد) ،يف
كتاب :موضوعات من الكردولوجيا السوفيتية ،ترمجة عن الروسية :د.إمساعيل
حصاف ،مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر ،هولري.1001 ،
جميد خدوري ،قضية اإلسكندرونة ،دمشق.2111 ،
حممد توفيق جانا ،جمموعة قرارات املفوضني الساميني لسوريا ولبنان الكبري ،ج ،1مطبعة
الشعب ،دمشق.2111 ،
حممد مجال باروت ،التكون التارخيي احلديث للجزيرة السورية ،أسئلة وإشكاليات التحول
من البدونة إىل العمران احلضري ،املركز العربي لألحباث ودراسة السياسات ،بريوت،
.1021
حممد رشيد شيخ الشباب كيكي ،محاة الديار -دور الكرد يف الثورات السورية من أجل
اإلستقالل ،بريوت.2161 ،
حممد عبدو علي ،جبل الكرد (عفرين) ،دراسة تارخيية اجتماعية توثيقية ،السليمانية،
.1001
حممد عزة دروزة ،تركيا احلديثة ،مطبعة الكشاف ،بريوت.2116 ،
حممد مال أمحد ،القضية الكردية يف سوريا ، ،قامشلو.1002 ،
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حممد مال أمحد ،مجعية خويبون والعالقات الكردية – األرمنية ،رابطة كاوا للثقافة الكردية،
أربيل.1000 ،
حممد مال أمحد ،صفحات من تأريخ حركة التحرر الوطين الكردي يف سورية ،رابطة كاوا
للثقافة الكردية ،أربيل.1002 ،
حممد هواش ،تكّون مجهورية :سورية واإلنتداب ،مكتبة السائح ،طرابلس ،1000 ،ص
.16
مروان بركات ،عفرين عرب العصور ،حلب.1007 ،
منذر املوصلي ،عرب وأكراد (رؤية عربية للقضية الكردية) ،دمشق.2116 ،
منذر املوصلي ،عرب وأكراد ..رؤية عربية ..للقضية الكردية ،دار العلم ،الطبعة الثانية،
دمشق.2112 ،
منري الريس ،الكتاب الذهيب للثورات الوطنية يف املشرق العربي :ثورة فلسطني عام
 ،2116مطابع ألف باء ،دمشق.2116 ،
منري درويش ،هجرة العرب املسيحيني من الوطن العربي :أسباب ونتائج ،دار حوران،
دمشق.1199،
ناجي عبد النبى بزي ،سورية صراع اإلستقطاب  ،2171 – 2127دمشق.2116 ،
نذير جبو ،سالطني هظريكان "صفحة من تاريخ الكورد" ،ادجزء األول ،ترمجة من الرتكية
األستاذ الدكتور خليل علي مراد ،مراجعة وتقديم األستاذ الدكتور عبد الفتاح
البوتاني ،مركز األحباث العلمية والدراسات الكوردية ،جامعة دهوك.1021 ،
نورالدين زازا ،حياتي ككردي ،ترمجة :خسرو بوتاني ،منشورات ئاراس ،أربيل.1001 ،
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هاشم عثمان ،تاريخ سوريا احلديث ،بريوت .1021
وجيه كوثراني ،بالد الشام – السكان – االقتصاد والسياسة الفرنسية يف مطلع القرن
العشرين – قراءة يف الوثائق ،بريوت.2110 ،
وليد محدي ،الكرد وكردستان يف الوثائق الربيطانية ،دراسة تارخيية وثائقية(،د.م)،
( ،2111امللحق).
ويليام إيغلنت اإلبن ،مجهورية مهاباد ،مجهورية  2116الكوردية ،ترمجة وتعليق :جرجيس
فتح اهلل احملامي ،بريوت.
يوسف احلكيم ،سورية واإلنتداب الفرنسي ،دار النهار ،بريوت.2111 ،
أطاريح ورسائل جامعية:
أمرية إمساعيل حممد العبيدي ،العالقات السورية – الرتكية  ،2111 – 2111رسالة
ماجستري غري منشورة ،مقدمة إىل كلية اآلداب ،جامعة املوصل.1001 ،
برهان جنم الدين شرفاني ،كوردستان سوريا – خالل اإلنتداب الفرنسي -2112
 ،2116رسالة مقدمة إىل جملس كلية الرتبية يف جامعة زاخو وهي جزء من متطلبات
نيل درجة املاجستري يف التاريخ احلديث.1021 ،
عمار علي السمر،منطقة ادجزيرة السورية خالل اإلنتداب الفرنسي ،2111 – 2110
دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية ،رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة دمشق.1002 ،
حممد رجائي سليم ريان ،احلركة الوطنية يف سوريا  ،2111 -2116إطروحة دكتوراه،
القاهرة .2176
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البحوث األكادميية:
د .امساعيل حممد حصاف ،عرض بيبلوغرايف موجز للمسرية العلمية لنخبة من الباحثني يف
الكوردولوجيا السوفياتية خالل سنوات ( ،)2110 – 2111جملة األكادميية
الكوردية ،العدد  ،26هولري.1020 ،
املذكرات الشخصية:
مجيل حاجو هظريكي ،مذكرات مجيل حاجو هظريكي  ،تقديم ومراجعة:أ.د عبد الفتاح
البوتاني وآخرون ،مركز األحباث العلمية والدراسات الكوردية ،دهوك.1021 ،
سعيد إسحق ،صور من النضال الوطين يف سورية :مذكرات النائب اجملاهد سعيد إسحق،
مطابع ألف باء ،دمشق.2171 ،
صالح بدر الدين يتذكر ،التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان.1022 ،
احملامي فتح اهلل الصقال ،ذكرياتي يف احملاماة ،ادجزء األول ،مطبعة الضاد ،حلب.2111 ،
حممد جزاع ،املناضل محزة نويران (صفحات من الذاكرة) ،من منشورات مؤسسة
مارطريت( ،د.ت).
مذكرات ادجنرال ويغان ،جملة الصياد ،العدد  ،1066تاريخ  6حزيران.2111 ،
مذكرات مجيل إبراهيم باشا ،نضال األحرار يف سبيل اإلستقالل،حلب.2111 ،
مذكرات دولة الرئيس حسين بك الربازي رئيس الوزراء السوري األسبق – 2111
 ،2171مراجعة وهوامش :علي صاحل املرياني ،تقديم :الدكتور عبد الفتاح علي
البوتاني ،األكادميية الكوردية – أربيل.1022 ،
من مذكرات عصمت شريف وانلي ،منشورات مؤسسة ذين إلحياء الرتاث الوثائقي
والصحفي الكردي ،السليمانية. 1021،
111

مهدي حممد كبه ،مذكرات يف صميم األحداث ،2111 -2121 ،دار الطليعة،
بريوت.2161 ،

املقابالت:
مقابلة مع الزاريف ،مبعهد اإلستشراق،موسكو . 2111
مقابلة مع هالل خلف يوسف بوتاني ،هولري يف .1001/1/10
مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف .1026/1/1
 مقابلة طارق كاريزي مع املؤرخ الكوردي كمال مظهر أمحد ،صوت األكراد –ادجريدة املركزية للحزب الدميقراطي الكردي يف سوريا (الثارتي)،العدد (،)111
.1021/22/10
مقابلة شخصية مع إمساعيل عبدي آغا خلو جنل عبدي آغا يوم  1021 /2 /10بداره يف
قرية توثز وهو من مواليد قرية توثز عام ،2112أجراه كوني ره ش يف :صفحة من
تاريخ ادجزيرة عبدي آغا خلو ومؤمتر توثز عام  ،2117منشور بتاريخ  21شباط
 1021يف موقع :والتى مه.
مقابلة مع حممد مصطفى إبراهيم ،هولري يف .1026/1/21
إتصال ماسينجر مع طاهر صفوك ،هولري الساعة  7011مساء يوم  11متوز .1026
حوار حسني أمحد ،مع أمني احلزب السوري القومي االجتماعي يف القامشلي األستاذ أنيس
حنا مديواي ،احلوار(جملة) ،العدد ( ،)61تشرين األول .1022

111

الدوريات:
»رسالة املريدين إىل رئيس ادجمهورية ورئيس جملس النواب« ،النذير  21حزيران
.2111
بدرخان السندي ،قراءة كردية يف تاريخ الثورة السورية ،جملة كاروان ،العدد (،)11
أربيل ،2111 ،ص .11
رمو شيخو الفرحة،التآخي الكردي العربي يف سبيل اإلستقالل الوطين ،جملة دراسات
إشرتاكية ،جملة احلزب الشيوعي السوري ،العدد ( ،)10السنة الثامنة ،دمشق 1
تشرين الثاني .2111
عصمت شريف وانلي ،حول اإلسرتاتيجية السياسية والعسكرية للحركة الوطنية الكردية
(نظرة إىل املاضي وأخرى إىل املستقبل) ،دراسات كردية ،املعهد الكردي – باريس،
العدد  ،1كانون الثاني .2111
شريكو محيت إيبو ،ثورة حممد إيبو شاشو يف جبل األكراد ،جملة احلوار ،العددان – 22
 ،21دمشق ،ربيع – صيف .2116
جملة دراسات إشرتاكية ،دخول األفكار الشيوعية إىل منطقة جبل األكراد ،القسم األول،
العدد ( ،)2دمشق ،شباط .2111
جملة »دراسات عربية«.
»تشرين السورية« ،العدد  ، 2830الصادرة يف  17نيسان. 1984
»الوجدان«.
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د .إمساعيل حممد حصاف ،حملة موجزة عن حياة وأعمال األمري جالدت بدرخان (2117
–  ،)2112طوَظارى ميَذوو ،ذمارة ( ،)22هةوليَر.
جريدة (يكيت – الوحدة).
دخول األفكار الشيوعية إىل منطقة جبل األكراد ،القسم الثاني ،جملة دراسات إشرتاكية،
العدد ( ،)2دمشق ،شباط.2111 ،
عبد الكريم حمفوظ ،هلْو األيام بادجندي وهلوه بها ،مقال :حول كتاب هلو األيام ألمحد
ادجندي ،الصادر عن دار الريس يف لندن  ،2112املقال منشور يف املوقف األدبي،
العدد  ،172صادر عن إحتاد الكتاب العرب ،آذار .1001
سيامند ابراهيم ،ملاذا زار السيد رئيس ادجمهورية شكري القوتلي قرية (جرنة) الكردية بعد
اإلستقالل ،دنيا الوطن.1001/1/1 ،
ايظا سافلسبريغ ،سيامند حاجو ،مذكرة أكراد سوريا إىل حكومة اإلنتداب ،متوز –
حزيران  ،2111نطالب بإدارة خاصة ملنطقتنا ،ترمجة عن األملانية :فرهاد أمحي ،جملة
احلوار ،العدد ( ،)16السنة الرابعة عشر ،قامشلو ،صيف.1007 ،
النذير
ادجزيرة(جريدة) ،العدد  ،11آذار .9111
خويبون (جريدة).
البعث (جريدة).
الثورة (جريدة).
طريق الشعب (جريدة) لسان حال احلزب الشيوعي السوري.
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نضال الشعب (جريدة)
الثقافة الكردية (جملة).
Kovara Hawar
ادجريدة الرمسية ،العدد .2112/1/1 ،101
ادجريدة الرمسية ،العدد  16 ،111آب .2111
األهالي.2111 /1/21 ،
ملييت (جريدة)  11 ،آب .9111
العاصمة ،السنة الثانية عشر ،العدد ( ،)27دمشق يف  21أيلول .2110
القبس (جريدة) 91 ،آب .9111
جملة راسيت ،العدد  ،1بريوت ،حزيران .2171

املواقع الكرتونية:
 ياسني طيفور ،اجملاهد مصطفى جوالق ...وليس الشاتورية،1020/20/12 ،www.syriamylove.yoo7.com
إبراهيم مسلم ،قصة طرى سثي..أو تل أبيض بعد تعريبها 22 ،شباط  ،1021موقع
Basnews
إدارة موسوعة ضياي كورمانج.1021/1/10 ،
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أنور عبداحلميد الشمري ،معركة بياندور بني العشائر الكردية والعربية (شهادة عربية)،
اخلميس  11كانون الثاني  ،1001موقع Welatê me
برادوست ميتاني ،من نضال الكرد ضد الفرنسيني يف ادجزيرة السورية 1 ،نيسان ،1006
موقعWelatê Me:
ثري رستم ،الكورد يف املعادلة السياسية السورية ،احللقة الرابعةRojava.net- ،
.1111/1/12
خالد عيسى ،بياندور :الوسام الوطين الكردي يف سورية ،موقع أخبار الشرق – الثالثاء
 11كانون الثاني /يناير .1001
د .برجس الشويش ،تنويه خبصوص مقال السيد خالد عيسى ،بياندور :الوسام الوطين
الكردي ،موقعRojava.Net:
د .عبد الباسط سيدا ،عامودا مدينة األنفة واملعرفة ،موقع مسا كرد 1 ،أيار  ،1021ادجزء
األول.
د.حممد علي الصويركي ،مساهمة أكراد سوريا يف مقارعة اإلستعمار الفرنسي وصناعة
إستقالل سورية احلديثةwww.gilgamish.org.
ساران باران – اسعد حسو – شبكة والتي – الباب ،تتعرض قرية شدود الكوردية يف
ريف الباب إىل قصف وإعتقاالت وتهجري قسري ،1021 /1/22 ،شبكة والتي
Welatî
عمار ياسر احلمد ،ادجمهورية (العربية) السورية ،موقع:
. 28.10.2013.
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Gemya Kurda

فرماز غريبو ،العشائر الكوردية املشهورة يف سوريا ،1001/20/10 ،موقع مركز
طلطامش للدراسات والبحوث الكوردية.1021/20/21 ،
كونى ره ش ،صفحة من تاريخ ادجزيرة عبدي خلو آغا ومؤمتر توبز عام  ،2117موقع:
 21 ،Welatê Meشباط .1021
كوني ره ش ،Rûpela Qamişlo ،آب 1021
م .أوسي ،اإلحصاء اإلستثنائي يف حمافظة ادجزيرة  ،2161 / 20 / 1مبوجب املرسوم
التشريعي رقم  /11/تاريخ  ،2161/1/21التحالف الدميقراطي الكردي يف سوريا،
مت النشر يف موقع نوروز WWW.Yek – dem.com:بتاريخ  11أيار .1020
موقع ترييج عفرين ،تاريخ الزيارة .1026/7/21
موقع Peywendiya Gabara
الندوات:
حممد قباجيق ،عالقات إبراهيم هنانو برتكيا يف فرتة ثورة الشمال ،يف الندوة التكرميية
للزعيم إبراهيم هنانو ،إدلب  10-21تشرين الثاني ،دمشق.1001 ،
الكتب باللغة الكردية:
بذار عومسان ئة محةد ،بارودوَخي سياسي كوردستاني سوريا لة ماوةي ساالَني 2110
–  ،2170خويَندنةويةكي شيكاري سياسيية ،ريَكخراوي هاود نط بوَ روَشنبريي
طشيت ،ضاثخانةي زانكوَي سةالحةدين ،هةوليَر.1021 ،
عومسان عةبدولرِةمحان مسايل ،كورد لة سوريا ،2116 – 2110ليَكولَينةوةيةكي
جوطرايف  -سياسي – روَشنبرييية ،دةزطاي تويَذينةوة و بالوكردنةوةي
موكرياني.1001 ،
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 حةمة: وةرطيَرِني لة فارسييةوة،كورد لة سسةدةي نوَزدة وبيستةمدا،كريس كوَجيَرا
.1022 ، هةوليَر، كتيَبخانةي ئاويَر،كةريم عارف
Îsmail Hassaf, Derdê Gel, Roman – Benda 1, Çapxana
Roşnbîrî, Hewlêr, 2011.
Bîranînên Osman Sebrî, Weşanên Aram: Kewçer 2004.
:كتب باللغة األجنبية
- Atiyyah Ghassan, Iraq 1908-1921,the arab Institute for
research and puplishing,Beirut,1973.
Dr. A. Hassanpour, Nationalism and Language in :- Albert Hourani. Syria and Lebanon, Oxford University
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Lwis,the
Emergence
of
Modern
Turkey,London,New York,Oxford University.
- Christian Velud, Une Expèrience d'administration
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Colonisation, et mise en valeurs de la Gqzira, 1920 -1936,
Lyon Université Lumiéres Lyon 2, 1991, Tome 1.
- Derk Kennane. The Kurds and Kurdistan, London, 1970.
- Hawt commissariat de la Rèpublique Française.Les actes
diplomatiaues,
Beyrouth, 1935.
- H.C.Armstrong, Grey Wolf Mustafa Kemal. An intimate
of a dictator, Arthur Barker – (Itd.), London, 1932.
- Hocking,William. The spirit of world politics, Macmillan,
New York, 1952.
- Hurewitz. Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. 2,
1914/1956.
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- Jordi Tejel, Syria's Kurds: History, Politics and Society
(New York: Routledge, 2009.
- Kerim Yildiz. The Kurds in Syria the Forgotten people,
Ploto Press, London, 2004.
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- Marcel Homet. Syrie Terre irredente L'histoire secréte du
traité Franco – Syrien: Où va le Proche – Orient. Preface du
General Ed. Bremond. Paris: J.Peyronnet et Cie, 1938. (L'
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الوثائق األجنبية
-La Ligue national Kurde Khoyboun, Documents recueillis,
annotés et présentés par Jordi Tejel Gorgas, Etudes, N hors
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املالحق:
امللحق رقم (:)9
مصدر النص الكردي :
نت كرد
 - 11أيلول 1111 -
ترمجه اىل العربية :
بناف مشدين
خويبون يف الوثائق الفرنسية
خالد عيسى
مصدر هذه املعلومات كتاب رمسي ارسله آمر كتيبة االسناد لقاميشلي اىل آمر كتيبة
االسناد لوالية حلب يف  91أيلول  9119وحتت رقم  / 111س .ج .ك. .
منذ سنة  9111ولغاية احلرب العاملية الثانية قادت تنظيم مجعية خويبون نضاهلا
القومي بدون كلل  .بدون شك هذا النضال كان من اجل احلقوق القومية للشعب
الكردي دجميع اجزاء كردستان  .كل قوى الشرق االوسط كانت تتابع مساهمات و
نشاطات خويبون .
مجعت كثري من املعلوات عن خويبون من الوثائق الرمسية الفرنسية  ,امتنى ان اكون
قادرا يف االيام القادمة تقدميها مجيعا للقراء الكرد  .يف هذا الوقت وحسب ظرويف و
وقيت املسموح سانشر بعضها على املوا قع الكردية .
101

يف هذه احللقة اريد نشر امساء فروع واعضاء مجعية خويبون  ,مصدر هذه املعلومات
كتاب رمسي ارسله آمر كتيبة االسناد لقاميشلي اىل آمر كتيبة االسناد لوالية حلب يف
 91أيلول  9119وحتت رقم  / 111س .ج .ك . .هذا الكتاب كان جواب على
كتاب آمر حلب الذي ارسله اىل قامشلي حتت عدد  / 1111س.ج .ف  99آذار
. 9119
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حسب الوثيقة الفرنسية املشار اليها اعاله تاسست مجعية خويبون من ناحية التنظيم
السياسي
من دجنة مركزية و  91فرع :
 .9اللجنة املركزية يف بريوت :
الرئيس  :كامريان علي بدرخان
االعضاء :
 نسم الدين ( ميكن جنم الدين) ابن درويش كبار واهان بابازيان تارالبا بيه خليل بك (خليل رامي بدرخان ؟ نت كرد) ابن عم بدرخان .1شام (دمشق) :
الرئيس  :جالدت علي بدرخان
االعضاء :
 عمر آغا مشدين -يوسف آغا
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 اومسان آروسي (آرواس ؟ نت كرد) إبراهيم مشدين .1حلب :
الرئيس  :هرياج بابازيان
االعضاء  - :مصطفى بك شاهني
 بوزان بك شاهني محزه افندي (أمزه بك موكسي ؟ نت كرد) -ممدوح سليم (شيخ وان ؟ نت كرد)

 .9حسجه :
الرئيس  :قدري بك مجيل باشا
االعضاء :
 حممد ابن مجيل باشا حاجو آغا -محزه ابن بكر كردي
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 الياس افندي ديركاوي (ديركي) صاحل افندي سامي بك قدور بك رسول آغا -آقوب سيمون

 .1ماردين (تركية) :
الرئيس  :ايوب مليزاده
االعضاء :
 سادو آغا قاسو  ,رئيس عشرية مشكينان جالل بك مليزاده دكتور زهيا بك ,رئيس بلدية مردين -حممود كرو  ,رئيس عشرية خورس
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 .1دياربكر :
الرئيس  :ممدوح بك ابن مجيل باشا
االعضاء :
 فكري بك ابن مجيل باشا زيا بك ابن مجيل باشا بريينجي زاده صدقي بك -شوقي افندي

 .1سلفان :
الرئيس  :علي آغا  ,رئيس عشرية سليفان
االعضاء :
 إبراهيم بك خطيب بك ابن سيف الدين باشا -شيخ فخري  ,من عشرية سليفان
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 شيخ فوزي  ,من عشرية سليفان .8سور (ستور) :
الرئيس  :جنم الدين بك
االعضاء :
 ممد اهلل (محد اهلل ؟ نت كرد) بك  ,االثنني من رؤساء عشرية خوشنيى حممد بك محدي بك  ,االثنني من عشرية راشيدى -شيخ فتح اهلل  ,رئيس عشرية ماالميى (مه هلميى ؟ نت كرد)

 .1سريت :
الرئيس  :سيد حممد
االعضاء :
 شيخ جالل شيخ نصرت افندي -شيخ حمي الدين زقرتى
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 -شيخ ازرات  ,رئيس عشرية بوتكي (بادكي؟ نت كرد)

 .91بغداد (عراق) :
الرئيس  :دكتور شكري مهمت (سكبان؟ نت كرد)
االعضاء :
 شيخ امحد ,ابن عم شيخ سعيد كريكور افندي خورشيد ,موظف تركي سلبقا -عبد الكريم بك  ,كابنت تركي سابقا

 .99كركوك :
الرئيس  :حممود جودت  ,موظف تركي سابقا
االعضاء :
 رشيد بك -رؤوف بك  ,موظف عراقي من اصل كردي
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 -استاذين مل يعرف امسيهما

 .91سليمانية :
ممثل  :توفيق وهيب بك

 .91زاخــو :
الرئيس  :حازم بك  ,نائب عن زاخو يف الربملان العراقي
االعضاء :
 مراد خان  ,رئيس عشرية كويان حممد حسن لفون باشا -سعيد باشا

 .99رواندوز :
الرئيس  :شيخ بروان
االعضاء :
121

 امساعيل بك سعيد حسني حسيين (حسني حزني موكرياني؟ نت كرد) مدير جريدة كرد(هلجة كرماجنية)
 -عبد اهلل بك ,ابن عم سيد طه

 .91باريس :
 -ممثل  :شريف باشا

 .91ديرتوييت مشيكان :
الرئيس  :سوريه بك بدرخان
االعضاء :
 ناجي بك -مجال بك

 .91لندن :
الرئيس  :رؤوف بك (رؤوف اورباي ؟ نت كرد)

121

االعضاء :
 عدنان بك (عدنان ادشفار  ,حينها كان مع رؤوف اورباي يف لندن بعد ان متنع
حزبهما (تارقي برور فرقاسي) من قبل مصطفى كمال واعوانه  ,نت كرد)
 -مهران خانوم
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امللحق رقم (:)1
تعريب أمساء

يف

القرى

آمودا ـ

منطقة

عامودة

إعداد حتقيق حممد سعيد آلوجي
Erebkirina Navê Gundan - li Herema Bajarê Amûdê
arabisierung die Namen der Dörfer - In Kreise Amude

تقع مدينة عامودا على خط العرض مشاالً ْ  01ـ ْ  17عرض  /وعلى خط الطول ْ
 11شرق ـ ْ  10طول

تقع مدينة عامودا يف ادجزيرة ،تبع مركز ناحية عامودا منطقة القامشلي ،حمافظة
احلسكة

(

ن

27116

ـ

171

م

تقع على أرض منبسطة جنوب احلدود املصطنعة لرتكيا مبسافة  1كم و إىل
الغرب من مدينة القامشلي على بعد  10كم ويقع إىل الغرب منها بنحو 10
كم ناحية الدرباسية وإىل جنوبها منطقة احلسكة بنحو  60كم ،خيرتقها وادي
يسمى بوادي خنزير ،ويقسمها إىل قسمني شرقي وغربي ،كانت جتري املياه فيها
لغاية عام  2111م .إن عامودا بلة قدمية عاصرة حضارات كثرية يقع إىل
ادجنوب منها تل أثري هو مركز البلدة القدمية اسم التل هو (Girê
)Şermolaكري شرموال ،عمرت أكثر من نصف البلدة من تربة هذا التل
حيث انتزع الرتاب منه واضيعت أغلب املعامل األثرية هلذا التل ،كما نقلت
أحجار قصر قديم كان يقع إىل ادجنوب الغربي من التل وعمر املسجد القديم
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املسمى مبسجد الشوافع منه كامالً مع السور احمليط بهذا ادجامع يعمل معظم
سكانها يف الزراعة مثل احلبوب واخلضار والبقوليات وأشجار الفواكه كذلك
تربية املواشي.
يتبع ناحية عامودة باإلضافة إىل بلدة عامودا  216قرية ،و مزرعتينز
القرى هي كالتالي:
 .2أبو اهلول ـ  .1باب اخلري ـ  .1باردة ـ  .1البصرة ـ  .1تل أمحر ـ  .6تل
أسود ـ  .7تل حبش ـ  .1تل خالد ـ  .1تل املال ـ  .20أم الربيع ـ  .22تليل
ـ  .21توكي ـ  .21ادجرن ـ  .21جنق جيق ـ  .21جولي مليه ـ .26
جوهرية ـ  .27حاج ناصر ـ  .21احلالبة ـ  .21احلنية ـ  .10خالد ـ .12
خربة عزي ـ  .11خرزة ـ  .11دار ـ  .11ديكية ـ  .11ذو الفقار ـ .16
راية خليل ـ  .17راية غربي ـ  .11راية قبلي ـ  .11سرادق ـ  .10شجرة ـ
 .12شيخ ـ  .11صباح ـ  .11صباحية ـ  .11طوير إلياس ـ  .11طوبو
حتتاني ـ  .16عرب كند ـ  .17عمارة ـ  .11عني قرد ـ  .11القليعة ـ .10
كعوب ـ  .12كوندور ـ  .11مرة ـ  .11مركب ـ  .11نيف ـ  .11ادجابرية
ـ  .16وتر ـ  .17أبو خنجر ـ  .11أم العنب فوقاني ـ  .11بئر زراف ـ .10
بستان حتتاني ـ  .12بطني ـ  .11بلة كابارا ـ  .11تل خنزير ـ  .11تل الوفاء
ـ  .11مجيلة ـ  .16حاج بكاري ـ  .17حطني ـ  .11خربة شعيب ـ .11
عالية ـ  .60خربة امللح ـ  .62ديوان ـ  .61شقراء ـ  .61شيوري ـ .61
صغرية ـ  .61طابات ـ  .66الفارس ـ  .67فوارة ـ  .61فريوز ـ .61
قريوان ـ  .70كرحصار ـ  .72لبنية ـ  .71هرم رش ـ  .71أم األسود ـ
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121

مالحظة :
إن تسميات القرى واملزارع اليت أوردت هنا مطابقة ملا هي مدونة يف
السجالت الرمسية للحكومة السورية.
مكنكم مراجعة ادجداول الواردة أدناه للتعرف على األمساء احلقيقية لتلك
القرى واملزارع اليت استطعنا جتميعها وقد ال ختل من نواقص نأمل أن يقوم
اخليريين من أبناء شعبنا على تزويدنا مبا متكن كل منهم من التعرف على حقائق
يف هذا اجملال لنتمكن من التعرف سوياً حبقيقة ما يعانيه أبناء شعبنا الكردي يف
سوريا على أيدي األنظمة احلاكمة ،وعلى حقيقة ما يتعرض له شعبنا من
سياسات

وعنصرية.

شوفينية

ولتعلم األنظمة اليت تتالعب مبقدرات شعوبها بإنها سوف حتاسب على أعماهلا
من

قبل

شعوبها

قبل

غريهم.

نأمل أن حياسبوا أنفسهم على ويسارعوا على انصاف شعوبهم ،فإن املساس
احلقوق ليسة هبة وإمنا إفاء ،وإقرار بقوانني اخلالق والطبيعة.... .
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امللحق رقم (:)0
هذه أحاديث ملتقطة من السيد ( خليل آغا دقوري ) الذي تذكر تفاصيل ما جرى عام
( )9111يف عامودا .أدىل بها ملراسل مسا كرد.
====================================
مل تَسلم ادجزيرةُ السوريّة العُليا من االحتالل ،ففي مدينة عامودا ( كُربى مدن ادجزيرة
آنذاك) تنّبأَ سكانُها إىل ما سيُحيقُ بهم مِنْ ذلّ وهوانٍ إذا ما متَّ للمستعمر الفرنسيّ
احتاللُها ،ففي سنة ( ) 9111تقدّمَ الفرنسيون يف حماولةٍ منهم لرتسيخ ِ وجودِهم يف املدينة
لكنهم ردوّا على أعقابهم ،فتقدّموا ثانية حبجّة بناءِ خمفر ٍ للدرك السوريّ  .وافقَ سكانُ
عامودا على ذلك شريطة أنْ يكونَ الدركُ سوريني حصراً ،ومتَّ هلم ذلك ،وملّا كانَ سكانُ
عامودا املتمثلة بعشائر دقورية الذين يشتهونَ احلرية ،ويكرهونَ ما عداها ،تشكلتْ نواةُ
حركةٍ وطنيّةٍ بقيادة (سعيد آغا دقوري ) الذي اتصلَ بزعماء الكتلة الوطنية بدمشق:
(شكري قوتلي و سعد اهلل ادجابري و فخري البارودي ) وجرى التنسيقُ بنيَ احلركتني اليت
انضمَّتْ إليها عشائرُ( الكيكية) بقيادة الرستام  -الكطنة) وعشائر امللّية بقيادة (عيسى
عبدالكريم) و عشرية ( متكة )  .متّ التنسيقُ بنيَ احلركة يف عامودا والكتلة الوطنية يف
دمشق من خالل األسفار العديدة اليت قامَ بها ( سعيد آغا ) إىل دمشق ،و يف نيسان عامَ (
 )9111شهر رمضان ،وعلى مشارفِ مدينة عامودا ،يف ساحة ٍ بني قرى  (:تل حبش -
جولي  -ذو الفقار ) دارتْ رحى معركةٍ شديدة البأس ِ بدأتْ قبلَ السحور بقليلٍ ،وانتهتْ
صباحاً بهزمية اهلجّانة الفرنسية  ,واملتعاونني معها  ,فاستشهدَ فيها اثنا عشرَ ثائرا دقوريا ,
وستة من عائلة ( باللو ) بزعامة (خليل باللو) و ستة من أهالي عامودا ،وهم( :عبدو حاج
يونس – علي حاج قاسم – شيخو بن سعدي  -شيخو حممد اهلتو – سليمان عيشو –
محي بن حسو احملمد ) و يف الثامن و العشرين من متوز عام  . 9111بدأت املعركةُ يف
عامودا اليت كانتْ آنذاكَ قسمني  :القسم الشماليّ  ,وادجنوبيّ املتواجد فيه قوات فرنسية،
كانت املعركةُ عبارة عن عمليات قنص ٍ أحيانا  ,وقتال الشوارع أحيانا أخرى  ,فقد متكّنَ
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الثوارُ الوطنيون من دحرالفرنسيني  ,ويف اليوم الثاني بدأت الطائراتُ الفرنسية هجومَها
على قرية ( تل حبش ) وكانَ عددُ القتلى اثنني و ثالثني شهيدا  .و قصفتْ تلك الطائراتُ
قرية ( قره قوب ) استشهد يف ذلك اهلجوم خمتارُ القرية(:حممود هتو ) وتابعت الطائراتُ
قصفَها على قرى  (:تل خنزير و ديكية ) ،ويف اليوم الثالث قُصِفَتْ مدينةُ عامودا .وكانت
اخلسائرُ املادية و البشرية كبرية جدا .فقد بلغَ عددُ القتلى حوالي مئة و مخسني شهيداً منذ
قدوم الفرنسيني و حتى عام ( )9111ودُمرتْ أغلبُ مباني عامودا بقسميها :احلي ادجنوبي
( املعروف آنذاك باحليّ املسيحي ،و احليّ الشماليّ املعروف حبيّ املسلمني ) ،و رغم الدفاع
املستميت ألهالي عامودا إال أنهم مل يستطيعوا الصمودَ يف وجه القنابل و الطائرات و
املدرّعات .التجأ أهالي عامودا ،ومن بينهم (سعيد آغا) إىل تركيا .وافقَ األتراكُ على
دجوئهم شريطة تسليم األسلحة اليت حبوزتهم  ,و بعد أنْ استلموا هذه األسلحة أنكروا ما
قالوه ،و ْمل يسمحوا هلم بالدخول إىل األراضي الرتكية ،و اضطرَ (سعيد آغا ) و أهله إىل
أنْ ينطلقوا إىل العراق ،ففي اخلامس من آب ( )9111سافرَ إىل العراق ،ودامَ مكوثه فيه
مخسَ سنواتٍ ،قاسى فيه األمرّين  .ويف عام ( )9191عادَ إىل الوطن مُعزّزاً مكرَّماَ ’
وذلك بعدَ توسّط أفراد عشائر دقورية يف كلّ من ادجزيرة  ,ودمشق بزعامة (آل مشدين
آغا) و متّ انتخابُ (سعيد آغا) مُمثال عن ادجزيرة يف الربملان السوريّ دورة ()9191
الثانية.
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امللحق رقم (:)4
وثائق من أرشيف جملة هاوار
(املشرتكون يف جملة هاوار)
دالور زنكي
بعد فشل ثورة الشيخ سعيد البرياني يف عام  ،5291وهجر عدد من الوطنيني واملثقفني
واملناضلني الثوار الذين ساهموا يف اندالع هذه الثورة التقوا ثانية يف بريوت بلدة حبمدون
يف عام  ،5291حيث اجتمعت كثرة من القوى السياسية والوطنية الكردية فيها آنذاك،
واتفقوا على تأسيس مجعية (خويبون) الكردية ،حيث كان الفضل يعود لعائلة بدرخان
املناضلة لتأسيس هذه ادجمعية .ومنهم العالمة جالدت و الربوفسور كامريان و أخيهم ثريا،
حيث كان هلم الدور البارز والريادي يف نضال وتقدم هذه ادجمعية السيما يف جمال اإلعالم
وطبع ا لكتب والنشرات لتطوير الوعي القومي وإيقاظ الروح الوطنية والوعي بني الناس.
فأرادت هذه ادجمعية أن تشارك يف ثورة آكري بزعامة ادجنرال إحسان نوري باشا .ورغم
أنها فتحت بعض الثغور يف احلدود ،إال أن الظروف الذاتية واملوضوعية مل تكن مالئمة
للمشاركة ،فنفت احلكومة الفرنسية اليت كانت حتكم يف سوريا هؤالء الوطنيني الكرد
الذين قدموا من مشال كردستان إىل دمشق.
ويف دمشق مل يتوقف هؤالء مكتويف األيدي ،فاجتمعوا حول رجل متنور ومثقف كردي
يدعى األمري جالدت ،وحاولوا أن يشاركوه يف أحالمه وأهدافه.
فقد كان الوضع العام السائد يوحي باليأس فمن جهة فشلت الثورات الكردية واحدة تلو
األخرى ومن جهة ثانية سوء معاملة الفرنسيني هلؤالء املناضلني ،إضافة إىل الظروف الصعبة
اليت مرت على الكرد من فقر وبؤس وجوع وحرمان .بعد إن خاب السالح أحالمهم
فوجدوا القلم خري وسيلة للتعبري عن أوجاعهم وآماهلم.
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فأصدر األمري جالدت بدرخان جملة هاوار يف  5299-1-51الكردية ،فهي بنت تلك
املرحلة الصعبة ،ومبثابة مشعة يف ليل دامس.
كانت جملة هاوار األمل واملشروع الذي مجع من حوله الكتاب واملثقفني الكورد ،وراحت
أقالمهم تنزف معاناتهم وعذاب الكورد .وبات املثقفون يعقدون آماالً كبرية على جملتهم،
وانتشرت بشكل واسع و استقطبت األقالم الكردية من كل أجزاء كردستان .وميكن
القول إن األمري جالدت كان مدرسة يتدرب يف مدرسته مجيع الكتاب واملثقفني الكورد يف
تلك الفرتة ،وبنى األمري هذه املدرسة بالعرق وادجهد والعلم واملعرفة.
ورغم الظروف الصعبة ،واإلمكانيات الفنية املتواضعة ،والتقنيات البدائية يف الطباعة القدمية
اليت كان حيملها األمري كمؤسسة فقد كانت جملة هاوار تنتشر يف كافة أرجاء كردستان.
أحاول هنا أن أبني ولو جزء صغري من صعوبة ومشاكل الطباعة يف جملة هاوار آنذاك .أوالً
مل تكن توجد هيئة حترير للمجلة مبفهومها املعروف والسائد اليوم ،فقد كان األمري هو
صاحب اجمللة و مدققاً ومنقحاً ومصففاً لألحرف الرصاصية واملراجع األول واألخري
للمجلة .هناك رأي آخر يقول بأن بعض الكتاب أمثال أوصمان صربي وقدري جان
وروشن بدرخان وغريهم ممن كانوا يساعدونه يف إعداد اجمللة .ميكن أن يكون قد حدث
ذلك يف بعض األحيان ،ولكنه كان هو املسئول األول واألخري عن اجمللة .ثانياً يف تلك
املرحلة كان الكرد يعانون من قلة عدد الكُتّاب وخاصة باللغة األم ،فلم يوجد بني الكرد
من يكتب ويقرأ بشكل صحيح ،هلذا كان األمري يكتب بأمساء مستعارة كثرية .
أما

طريقـة

الطباعـة

آنذاك،

فكانت

باألحرف

الرصاصية

تصفف جبانب بعضها ،أي أن احلرف يوضع جبانب حرف آخر ،حتى تكتمل الكلمة فيرتك
فراغ بقطع من احلديد ،....ثم ادجملة ،ثم السطر ،حتى تكتمل الصفحة ،وكل صفحة
مستقلة عن األخرى ،تبعاً حلجم الصفحة وتوضع الصفحة ضمن أربع أخشاب متساوية أي
تصبح مثل إطار للصفحة ،وهذه األخشاب يضم بعضها اىل البعض بقوة شد الرباغي
النحاسية ،ثم تركب على اآللة ،وهذه العملية (تصفيف وترتيب األحرف) تتطلب وقتاً
زمنياً طويالً وجهداً كبرياً .وأعتقد أن رجالً واحداً ال ميكن أن يقوم بهذه العمليات وحده
111

كون األحرف الالزمة تساوي أربعة أكياس حتى ميكن من إخراج صفحات جملة صغرية.
وكان األمري جالدت يقوم بها وحده ،ثم يراجع اجمللة ويصححها ،ويدققها ،وينقحها بنفسه
وأحياناً تشاركه زوجته األمرية روشن بدرخان ،فأكياس األحرف وقوالب اآللة حيضرها
مبفرده ،ومل يشارك معه يف هيئة التحرير أحداً ،كون عمال املطبعة ال يتقنون اللغة الكردية،
وهذا العمل يستغرق أياماً فكيف له أن يصدر جملة نصف شهرية ،ورغم ذلك كان
يصدرها وهذا يعين أنه مل يذق طعم النوم والراحة ،وكل هذا كان يتغلب عليه .إال أن
العمل األكثر صعوبة هو عدم توفر املال واملوافقة من قبل السلطات الفرنسية ،بل غالباً ما
كانت السلطات تعيق إصدار اجمللة ،وخاصة يف حصوله على استحقاقه من الورق.
املعروف أن جملة هاوار كانت تصدر يف دمشق ،وتوزع يف كثري من املدن والقرى والبلدات
الكردية ،وادجميع كانوا يشاركون يف اجمللة مبقاالتهم من كافة أحناء كردستان .فقد كان
موزعو اجمللة ذوى مكانة اجتماعية مرموقة ،والقراء كانوا من مثقفني أكراد وغريهم ،كانت
اجمللة تصل إىل األساتذة واملسئولني وزعماء العشائر وذوي الفعاليات االجتماعية.
كانت اجمللة تصدر باللغتني الكردية والفرنسية ،اغلب أعداد اجمللة تتكون من ()92
صفحة ،من القطع الكبري ،أما عدد الصفحات املخصصة لقسم اللغة الفرنسية فكانت
ترتاوح بني  4-9صفحات.
صدرت جملة هاوار من العدد ( )99-5باحلروف العربية والالتينية ،أما بعد العدد ()99
فكانت مجيع األعداد باألحرف الالتينية .يف العدد ( )91من اجمللة يكتب صاحب اجمللة
مقاالً توضيحياً عن مسرية وتواريخ توقف اجمللة عن الصدور دون ذكر أسبابها:
(

العدد

العدد
(من

() 5

()94
()91

5299-1-51
5294-4-5

5245-4-51

---

()99

العدد
العدد

 --آخر

()92
العدد

.5299-1-91
.)5291-1-51

(.)5249-1-51)11

مما سبق نستنتج أن عمر اجمللة كان  55عاماً ،ولكن املفرتض أن يكون عمرها اقل من
مخس

سنوات

حسب

األعداد

الصادرة.

يتبني من املصادر أن اجمللة توقفت بسبب عدم وجود متويل ،حيث كانت اإلمكانيات املادية
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قليلة بل غري متوفرة ،وإذا علمنا أن استمرارها كان يتوقف على املبيعات وخاصة
مساهمات املشرتكني ،فلماذا توقفت اجمللة علماً أن املشرتكني كانوا من األطباء واملهندسني
واحملامني وزعماء العشائر وبعض الضباط ومن ذوي النفوذ االجتماعي واالقتصادي؟
وميكننا القول إنها كانت توزع على كافة شرائح اجملتمع الكردي .ويتبني أن هؤالء
املشرتكني إما أنهم مل يكونوا يرسلون مثن اجمللة إىل صاحبها ،أو أن املبلغ مل يصل إىل يد
صاحبها .مما سبب توقف اجمللة أكثر من مرة.
يكتب شاعرنا الكبري جكرخوين يف ديوانه األول صفحة ( )11قصيدة موجهة اىل
املشرتكني يف اجمللة ويطلب من أولئك الوطنني الكرد األغنياء مد يد العون واملساعدة
إلصدار اجمللة ،فيقول:
wisa

`dinalî
mal î
`bêtin
zewalî
Hatem
zalî

ji

e,

çima

hewar

hey

e

,Hewar

`.Sed heyf û sed mixabin bê zîv û zêr û
Peran bidin hewarê da ko bi ser xwe
Bigrî
di
erdê
Şamê
kemalê
bê
,Hatem yek e bi tenha kurdên me tev de
Ristemê

ka

bêjen

rengê

e

.Hawar

وأخرياً اضطر األمري جالدت إىل بيع أثاث بيته ،حيث قالت لي يوماً زوجته األمرية روشن
بدرخان( :ذات يوم جاء األمري إىل املنزل وعلى وجهه عالمات احلزن والغضب ،فسألته
عن السبب؟ قال :حان موعد طباعة اجمللة وال يوجد لدي مال ،فاستشارني :أمل تلحظ أن
الكراسي ضيقت علينا املكان؟ قلت له :أفعل ما تريده .ثم باع الكراسي ودفع نفقات
الطباعة ثم عاد بوجه مشرق وابتسامة عريضة .وقال" :طبعت جملة هاوار يا روشن".
فلم يبق لألمري سوى أن يلجأ إىل أمور ما كان يعرفها يف حياته ،فقد أضطر إىل أن يعمل يف
زراعة القطن يف قرية (هيجانة) القريبة من دمشق عن طريق صديقه اإلقطاعي املعروف
حسني أيبش  ،وذات يوم كان يسقى القطن وهو جالس على جدار حوض املاء ،وفجأة
تشقق ادجدار وانهار احلوض وسقط األمري جالدت يف البئر ومل يتمكن أهل القرية إنقاذه
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فتويف يف الطريق وهو متجه إلي مشفى املواساة .وادجدير بالذكر أنه قبل وفاته كان قد
أطلق على هذا البئر اسم بئر األقدار ،وفعالً أصبحت بئر األقدار.
جالدت بدرخان كان رجالً ولد قبل أوانه ،وكما يقول الكورد( :وردة واحدة ال تشكل
ربيعاً) .والشعب الذي ال يهتم بالثقافة هو شعب حمكوم عليه باملوت .ففي والدته حكمة و
يف مماته حكمة.
لقد أدرك العالمة جالدت أهمية الثقافة ودور الصحافة يف إيقاظ الشعوب وحتريرها ،و
اعتربها خري وسيلة لتعريف العامل بالكرد ،فكانت جملته هاوار تغطي مساحة واسعة من
أرجاء كردستان وجزءاً من العامل ،كانت تصل إعدادها من دمشق إىل كردستان ،ولبنان،
واحلجاز ،ومصر ،وفلسطني ،والعراق ،وإيران ،وأمريكا.
أما يف كردستان رغم أن اجمللة كانت توزع على زعماء العشائر وبعض األطباء واملثقفني
والشعراء والضباط ،ميكننا القول إنها كانت توزع على كافة شرائح اجملتمع الكردي ،لكن
ذكَر أصحاب هذه األمساء –ممن قضوا حنبهم -أعتقد ليس مهماً بالنسبة لنا القارئ بقدر
أهمية رصد حركة وتوزيع اجمللة على مساحة جغرافية كبرية.
يعد هذا البحث املتواضع أول حبث تطرق إىل ادجانب الشكلي وظروف الصدور والتوزيع
ادجغرايف جمللة هاوار ،لذلك رمبا يكون ذا قيمة تارخيية للباحث والكاتب ،وقد يكون مرجعاً
للباحثني يف املستقبل ،ويعود بالفائدة للمثقف واملؤرخ والباحث الكردي مجيعا.
وفيما يلي نص الوثيقة اليت تبني األماكن وأمساء الشخصيات واملشرتكني يف اجمللة نقال عن
أرشيف األمرية روشن بدرخان حيث أوصت ،وطلبت مين أن أنشرها كاملة قبل وفاتها،
لكن مل تسعفين األيام على نشرها إال اآلن:
املشرتكون يف جملة هاوار وهم:
ســـورية-حســـكة:
حسن آغا حاجو (نائب ادجزيرة) – .حممد محزة (مدير مدرسة االكمالية) – .توفيق مجيل
بك (عضو بلدية)– .سركنت حنا سفر – .مدني رسول (معلم مدرسة)– .ملك لوكو
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شليمون بدوي (قرية تل هرمز -ناحية تل متر)– .االستاذ صموئيل كلبانا (قرية تل رمان-
ناحية تل متر).
قامشـلي:
الدكتور أمحد نافذ بك – .عارف عباس بك – .الصيدلي خواجه صموئيل شكري– .
رمضان ابراهيم عزم (خفري يف دائرة الرحمي) -.الشيخ حممد زكي (بواسطة الدكتور أمحد
نافذ بك) -.أمحد نامي (خمفر بوير –قرية تل شعري)– .عبدالرمحن آغا علي يونس (بواسطة
الدكتور أمحد نافذ بك) – .حممد علي آغا علي يونس (بواسطة الدكتور أمحد نافذ بك)– .
 -. -lieutenant chauketعبداحلميد الشيخ طاهر بالوي (بواسطة عبدي حممد
كوكب – .علي عبدي آغا (خمتار قرية تل شعري) – .خواجه سعيد زهدو .نورالدين
يوسف– .سليم شيخ حممد حسين  – .التاجر يعقوب مشعون – .التاجر يوسف مريزا (خان
الكمرك)– .التاجر حممد مريزا (خان الكمرك) – .التاجر أمحد مال طاهر (خان الكمرك).
–عبدالباقي بك نظام الدين (نائب ادجزيرة)-.عزالدين آغا أومري-.عزالدين بن شريف
عثمان احملمد جزيري(بواسطة الدكتور أمحد نافذ بك).
قبور البيض:
مجيل آغا حاجو – .حممد شريف آغا حاجو (قرية معشوق) – .ججان آغا حاجو (قرية
مزكفت) – .شكري أمني آغا (قرية قطراني دشا) – .هوران عثمان – .فائق آغا أمحد
اسكان – .خواجه بولوس حلدو – .سرجان أمني بكتاش– .خواجه بولوس ايليا (قرية
شلهومية) – .صربي سليمان (بواسطة عزم ابراهيم عزم دكنجي).
عامـودة:
الشاعر جكرخوين الكردي– .حممد علي حجي شيخموس آغا – .حجي شيخموس آغا
حجي خلف – .حسن هشيار – .شيخي عبدالقادر -.يوسف حجي حرسان– .احلاجي
عبدالكريم سرجي – .عبدي تللو – .هاروش خاجادوريان – .شيخو كورو – .عزيز
عبدالكريم داري – .حممد هاشم سيدا (بواسطة يوسف حجي حرسان)– .حممد علي
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حممود – .سعيد آغا حممد (نائب ادجزيرة) – .حسني عثمان حسني – .مال أمحد (بواسطة
علي جنار مرجه) – .االستاذ حممد رشيد خليل (بواسطة حسن هشيار) – .عثمان حجي
أمحد (بواسطة يوسف حجي حرسان) – .خليل حممد عيسى (بواسطة يوسف حجي
حرسان) – .ابراهيم حجي حرسان -.مال أمحد (امام قرية طوبوز التحتاني –بواسطة حسن
هشيار) – .شيخ عابد الربيفكاني (موظف انتاج الزراعي) – .نورالدين مال حممود– .
ابراهيم عيسى .عمر شيخ موسى – .صاحل شيخموس موسى – .حجي عبدالكريم– .
صايف خليل حسن – .مال صاحل امساعيل (بواسطة حسن هشيار) – .مال علي (قرية
طوبوز) – .مال فتح اهلل (قرية تل خنزير) .مال رشيد (قرية مشا) – .علي ابراهيم آغا حجي
جولي (قرية تل محدونه) .شيخ معصوم حامدي (قرية تل خنزير -خمفر شاغر بازار)– .
عبدي بركات (قرية شاغر بازار) – .قاسم حجي علي (قرية كعيد).
درباسية:
علي حسو (خمتار قرية تل غزال) – .اكرم بك مجيل باشا (بواسطة خورين فرمانيان)– .اكرم بك مجيل باشا (بواسطة خوين فرمانيان) - .بدري بك مجيل باشا ( بواسطة خورين
فرمانيان) – .حممد بك مجيل باشا (بواسطة خورين فارمانيان) – .حممد عيسى جنكباز
(بواسطة يوسف آغا ديركي) – .يوسف حسن درباس آغا (رئيس أكراد ديركية)– .
بشري محو (بواسطة دكنجي مال بشري-قرمانية) – .سعيد آغا عثمان (بواسطة صفر غزال).
– عمو جليين (قرية دحلك -بواسطة حجي خليل غورسي) – .عبداهلادي حممد (قرية
كركند).
ديريك:
عبدالرمحن رسول آغا – عبدالكريم مال صادق (نائب دجلة –عني ديوار) – .عكيد آغا
حممد (مزرة) – .فتاح مال صادق (عني ديوار) – شيخ أمحد الشيخ عبداهلل نوري
(مصطفاوية).
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رأس العني:
عثمان خليل – .عبدالقادر بزر – .مجيل آغا حجي – .حبيب مرميو.الباب:
 أمحد حجي علي (قرية قبة الشيخ).عني العرب (كوباني):
مصطفى شاهني بك – .بوزان شاهني بك – .حبش امساعيل – .سامي بوزان (كاتبحمكمة الصلح) – .نعسان فندي – .عصمت شاهني.
كرد داغ:
شيخو آغا شيخ امساعيل زاده (نائب كرد داغ) – .فائق آغا منان (نائب كرد داغ)– .
مجيل درويش آغا (رئيس اكراد يزيدية-عفرين) – .خليل آغا سيدي ممي زاده –عفرين.
– ابراهيم قادر اوغلي (راجو) – رشيد محيد (قرية صوالقلى-بلبل).
حلب:
الدكتور آدور قباقيان (جادة خندك) – .الدكتور حممد نوري بك ،طبيب بيطري(ادلب)– راشد جلعو (دار املعلمني –صف الثاني) – هراية باباسيان (نائب حلب).
محاة:
حمي الدين بالوي (حمافظ يف دائرة الرجيي).
محص:
خليل حورية (مشتل زراعي).
دمشــق:
األستاذ خالد قوطرش (حي األكراد) – .األستاذ علي بك بوظو (حي األكراد) – .حممد
أيبش (حي األكراد) – .سليمان قوطرش (حي األكراد) – .يوسف بك بدرخان (حي
األكراد) – .غالب موديكي (حي األكراد) – .علي دياربكري (أكراد زينبيه) – .نادي
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هنانو الرياضي (أكراد جسر النحاس) – .نادي صالح الدين الثقايف (أكراد جسر
النحاس) – .ليوتنان بكري قوطرش (أكراد جسر النحاس) – .مرعي مجعة الدركي (أكراد
جسر النحاس) – .مجيل ميقري (جامع سعيد باشا ليد سامي آله رشي) – .بديع ديركي
(جامع سعيد باشا ليد سامي آله رشي) – .أمحد آغا عيسى مللي (جامع يونس آغا)- .
حممد ناصر زلفو (جسر النحاس).
مسو األمري جعفر احلسين (مدير دار اآلثار) – .هارون بك باطوق (مدير مدرسة الرشيد-
قيمرية) – .نائب ادجمهورية – .نائب ادجمهورية األجنبية – .حممود الكردي (حارة الورد
–سوق ساروجة) – .املعهد األفرنسي (قصر العظم-بزورية) – .كرميات مصطفى بك
القباني (جتاه الربملان) – .املدرسة العربية العليا (بناية الالئيك) – .غالب بك مريزو (جسر
األبيض-نوري باشا) – .حممد دياربكري (ديوان مستشار املعارف) – .االستاذ فائز
كومنقشي (سوق اهلال -السيد حسن شوام) – .مقداد بك مجيل باشا (جسر األبيض –
بستان الريس) -.جريدة األخبار الغراء (البلدة) – .عالء الدين (شارع بغداد) -.األستاذ
عبدالقادر عزيز (أكراد -جسر النحاس) .حممود رجب زلفو (أكراد جسر النحاس)– .
مكتب أنباء احلرب األمرييكي.
قطنا:
 ليوتنان عبدالقادر بارايف.دوما:
الدكتور حممد خضر بك.قنيطرة:
الدكتور حمي الدين بك مريزو.
درعا:
ممدوح سليم بك (مدير مدرسة االكمالية) – .أيوب شيخاني (حملته الكرك).
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بريوت:
  – .Mr. Laxelles Spears Missionحجي نور الكردي (سوق اهلول-عصور)..Institut Hrancais Daetrchiolagir. Beirut- Liban-.
طرابلس الشام -لبنان:
 .Le Reverend Pere Bois – Mission Dominicaineمكة املكرمة –حجاز:
 حممد طاهر الكردي (باملعارف العامة).القاهرة – مصر:
 حممد علي عوني بك (مرتجم بديوان جاللة امللك-سراى عابدين) – .الدكتور خالدبك بدرخان باشا (السيدة زينب) – .عبداهلل عمر (عضو بعثة العراقية-كلية الشريعة).
بواسطة الشيخ عمر وجدى –رواق األكراد-األزهر).
اسكندرية – مصر:
 صديق الشيخ حممد طاهر (جامعة فاروق األول -فرع جغرافيا).قدس – فلسطني:
 The gewish National and University Library.gerusalen
– يوسف اسطفات (حارة النمر – البعته التحتاني).
يافا – فلسطني:
 -عبداهلل سليمان بك.
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 نويورك – أمريكا: Crace Robinson Jranian Jnstitute 724 Filth avemue -New-york. U.S.R
بغداد – العراق:
 توفيق وهيب بك – علي محدي بيدوهي (كاتب يف مديرية طابو العامة) – سعيد بك قزاز(معاون مدير الداخلية العام) – علي يس (حملته الطويس) – جعفر حممد سليفاني (مديرية
سكك احلديد) – يانه ى سركه وتن (نادي االرتقاء الكردي) – معروف جياووك بك
(وزارة العدلية) – بشري مشري بك (نادي االرتقاء الكردي) ،مدير جملة كالويز الكردية
(خان اسرت آبادي رقم  – .)54حجي علي حيدر (رسف الكمرك) .العقيد عزت توفيق
بك (آمر مدفعية فرقة األوىل) .الرئيس فؤاد عارف بك (آمر سرية انضباط العاصمة).
الرئيس األول الركن عادل أمحد راغب بك (مقدم اللواء األول ،املسيب) .الدكتور فاضل
رشيد العقراوي (مستشفى اجمليدية) .متى حنا جزراوي .الرئيس األول آفرام هندو
(املدرسة االسلحة اخلفيفة) .املهندس رشيد عارف (خان شابندر) .علي كمال بك (خان
اسرت آبادي) .ماجد بك مصطفى-الصليخ .مسعان فرجو جزراوي .مصلح بهاء الدين
النقشبندي (كلية احلقوق) .رشيد باجالني .كاكه محد سيد أمحد خانقاه .جليل هوشيار.
مسعود الشيخ بهاء الدين النقشبندي .عثمان مصطفى .جالل حامد بك جاف .برهان
حامد بك جاف .حممد سعيد ابراهيم خفاف .طه حمي الدين .كانه ي عزيز دزه يي .أمحد
كريم شريف .مكرم طالباني .زيد أمحد عثمان .نوري توفيق .جعفر حممد سليفاني .حسني
احلاج حسن(دار املعلمني العالية) .مجيل رشيد العمادي .صديق عبدالرمحن األتروشي.
صادق بهاء الدين .صاحل عبداهلل اليوسف (كلية دار العلوم) .صاحل رشيد .هداية اهلل
احلسيين (كلية اهلندسة) .مصطفى حممد علي .حممد رؤوف شالي (خان جعفر) .درويش
عبداهلل ادجباري (بواسطة الزم عطار بستان ارضروملي ،الكرخ) .سعادة نائب صديق سيد
طه (جملس النيابي).Major Edmons Ministry jnterior .
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كركوك – العراق:
جالل قفتان (صيدلي يف مستشفى امللكي) .الشيخ عبدالكريم برزجني (قادر كرم) .مسعان
التي جزراوي .الرئيس عبداهلل سعيد بك (آمر بطارية الصحراء،لواء الثالث) .الرئيس شيخ
عبدالقادر حممد بك (فوج األول ،لواء الرابع) .الرئيس أمحد كمال بك (لواء الرابع).
الرئيس حممد علي بك(لواء اخلامس) .الرئيس احلاج أمحد بك العقراوي (لواء الصحراء
التاسع) .املقدم أمني بك رواندزي (آمر فوج الثاني-لواء اخلامس) .املقدم شوكت عثمان
بك (لواء اخلامس) .املالزم األول عزيز عبداهلل (مرافق القائد الفرقة الثانية) .املالزم األول
روؤف أمحد (الفوج الثاني لواء اخلامس) .املالزم األول خريي صاحل (مقر اللواء الرابع).
املالزم األول علي عبدالعزيز (آمر سرية اخلامسة) .املالزم السيد عزيز عارف (فوج
التدريب لواء اخلامس) .املالزم جالل حممد باليت (الفرقة الثانية) .املالزم مجيل حممد باليت
(الفرقة الثانية) .املالزم فتاح شالي (الفرقة الثانية) .املالزم عزت جميد (لواء الرابع) .املالزم
محيد طاهر (لواء الرابع) .املالزم جالل قادر (لواء اخلامس) .املالزم رستم افراسياب (لواء
اخلامس) .املالزم يوسف حممد علي (لواء اخلامس) .املالزم عبدالكريم قاسم (لواء
اخلامس) .دكاندار مصطفى فقى حممد (طاووغ ،قادر كرم)L.Colonel Lyon .
Political Officer Kirkuk.. Wing Commander Jonson
.R.A.F. c/o H.Q-R.A.F. Wing Commander Donewel
..R.A.F.
C/o
H.QR.A.F
زاخو -العراق:
األستاذ حممد عبد القادر .حسين رشيد .األستاذ خليل رشيد -.احلاكم يوسف عوني بك.
السيد هاشم جنم .هشيار حازم بك .ابراهيم رمضان .سعيد حجي يونس .خليل هداية.
حممد سعيد .عبداهلل رسولي .سامي حممد حنجس .االستاذ خالد حسن (معلم مدرسة
باطوفة) .شاكر سعدي .جنم حجي عبدالقادر .خليل هوشيار .االستاذ شفيق حيى .عبدي
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آغا مجيل آغا (رئيس عشرية سندي) .عبداهلل أمحد التاجر .الدكتور وديع جزراوي .حاجي
آغا مشدينان.
أربيل-العراق:
الرئيس

فتاح

رشيد

بك

(لواء

الرابع).

الرئيس

صربي

رشيد

بك (لواء الرابع) .املالزم عثمان أمحد بك(لواء الرابع) .املالزم خسرو حاجي آغا (لواء
الرابع) .صاحل بك مريان رشيد بك .احملامي حممد طاهر الشيخ عبد الرمحن األتروشي.
املصور عبد الرمحن املكريياني .إمساعيل حسن شعبان (دائرة الغابات) .مريان عثمان بك
قادر بك .حجي آغا جقل آغا دزي .خورشيد نورالدين رشيد آغا .كمال عثمان آغا.
قرني نافع رشيد آغا .رشيد عبدالقادر .طاهر رشيد آغا دزي .جوهر حسني مال آغا
دزي .رقيب حسني مال آغا دزي .أنور حسني مال آغا دزي .جميد جوكل آغا دزي.
ناصح رشيد .سعدالدين شريف .عزيز خورشيد آغا خوشناو .أنور حممد أمني آغا دزي.
حيى مسلم آل هداية .حممود حممد آغا .طاهر سليمان ادجليب .عزيز فتاح .نافع يونس.
خضر حسن .رفعت امساعيل .مجال مجيل املدرس .عمر علي آغا دزي .السيد حزني
املكريياني.
عمادية -العراق:
صاحل عبد العزيز آغا .أمحد حجي عبد اللطيف .األستاذ طاهر رشدي .يونس أمني .حسن
مصطفى .اسعد أمحد (كاتب احملكمة) .حممد رشيد حسن .أمحد حجي شعبان .شعبان خالد
أمني .األستاذ عبد الرمحن حسن .سعيد طاهر آغا .حسن خليل .سيد رشيد .سعيد أمني
حاجي عبداهلل .نعمان أمني .حممد حجي شعبان آغا .األستاذ مجيل بهاء الدين .األستاذ
عادل هرمز .أمحد بك حجي رشيد بك (رئيس عشرية برواري باال) .سعيد شيخ بهاء
الدين النقشبندي(بامرني) .الشيخ غياث الدين النقشبندي (بامرني) .السيد طه الشيخ
مظهر .عبداهلل خالد .شيخ بشري الشيخ طاهر .سعداهلل صديق آغا (نريوه ريكان) .طه حممد
(كاتب يف ناحية بيبو-نريوه ريكان) .شيخ بشري الشيخ عبد الرمحن (اسالة املاء) .مال أنور
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الشيخ طاهر املائي (برواري باال) .طه الشيخ مظهر النقشبندي (كاني ماسي-برواري
باال) .سيادة املطران حنا (أرادن) .األستاذ مشعون (معلم مدرسة كاني ماسي) .األستاذ أمحد
حاجي (معلم مدرسة كاني ماسي) .الرئيس جميد علي بك (ضابط ارتباط).
سليمانية-العراق:
حجي توفيق بك بريه مرد (صاحب جريدة زين الكردية) .حامد فرج بك (معاون مديري
بوليس) .علي مجيل صائب .حممد عبد القادر خفاف .سامي حممد أمني (كاتب يف دائرة
املعارف) .األستاذ اسالم حممد ناصر (معلم مدرسة حلبجة) .نائب ضابط شكري حممد
علي (دائرة التجنيد) .احملامي عبد القادر آغا احلاج مال حمي الدين .الزعيم الشيخ حممود
(داره كه ىل) .مكتبة املعارف(لصاحبها نوري) .مكتبة آزادي(لصاحبها عبدالرمحن خضر.
حممد كريم آغا .حممد فرج شالي .مجال ابراهيم آغا .حممد نوري عالف(حلبجه) .سـليم
بك أمني بابان
(بواسطة مريزا رستم) .رفيق حلمي بك (مفتش املعارف).
رانيه-سليمانية-العراق:
فوزي رشيد نامق(طالب يف مدرسة رانية) .إمساعيل سرهنك(طالب يف مدرسة رانية).كمال رؤوف بك بابان(طالب يف مدرسة رانية).
موصل-العراق:
 Public Relation Section British Konsulat..-Major Mac-..Nearnie Assistant Political Officerعالء الدين سعيد (مدرسة
اإلعدادية املركزية) .إمساعيل سعيد آغا دوسكي (مدرسة اإلعدادية األهلية) .املالزم األول
طه مصطفى (معسكر الغزالني) .املالزم األول عبد الرمحن طيب املفيت (معسكر الغزالني).
أمحد مصطفى (كاتب دائرة االجراء احملاكم) .حممد شاهني مريزا (بواسطة مال خليل
توتوجني-سوق امليدان) .رمضان حمسن (مدرسة االعدادية) .األستاذ حممد عبد القادر
أرمغاني (مدرسة االعدادية) .حسني طه الكتاني(مالحظ الغابات) .األستاذ مال أمحد
111

الكوئي(أمام جامع حملته الكاوى) .احملامي عبد اجمليد رشيد بك .احملامي شاهني مريزا
الصويف .مال أسعد (بواسطة األستاذ أرمغاني(مدرسة اإلعدادية) .مال صبغة اهلل.
دهوك-العراق:
حممد صاحل جربائيل .السيد صبغة اهلل املفيت .إمساعيلسعيد آغا كرمادي .نور حممد آل الشيخ عبيد الربيفكاني .شيخ ممدوح آل الشيخ
نورالدين الربيفكاني .سعيد آغا ديوالي(رئيس عشرية دوسكي) .األستاذ أمحد حاجي (معلم
مدرسة بريفكان) .االستاذ مال خليل (قرية كوره مارك) .سيادة اخلوري يوسف .االستاذ
مال عبداهلادي (امام جامع حجي مصطفى .األستاذ عبداجمليد الكمه كي (بواسطة فقي
شكري التحايف) .األستاذ امساعيل عيان (معلم مدرسة دهوك) .علي حسني كاوى (صاحب
كازينو روزهالت) .حممد صاحل حسني (بواسطة فقي شكري-كرماده) .نعمت أمحد
سلطانه (بواسطة فقي شكري) .يوسف مريخان .عبداهلل نيب .حممد عمر.
سنجار-العراق:
الرئيس الدكتور جعفر حممد كريم بك.بصرة-العراق:
حممد آغا زارده توتوجني أمحد الكردي(ناحية الزبري) .أمحد حممد آغا بايه شاره (شارع ابواألسود).
كويسنجق-العراق:
محو زياد محا آغا غفوري .عبدالرمحن حاجي أسعد .عبداحلميد حاجي توفيق .كاكهحاجي حممود .البزركان عبدالرمحن .االستاذ صابر حاجي ابراهيم.
رواندوز-العراق:
-فضيلة

الشـيخ

عبيداهلل

زينو.

الرئيس

معروف

بك

غريب .مكتبة سركه وتن(االرتقاء) .سيادة املطران ماريوسف(مطران مشدينان).
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الشيخ

عقرة-العراق:
االستاذ مصطفى بيداوى (معلم مدرسة زنكنه) .االستاذ مال سعيد القاضي .األستاذ عبدالرمحن علي األرمغاني .االستاذ سامي صربي (معلم مدرسة عقرة).
جلوال-العراق:
املالزم ناجي حسن العمادي (لواء الصحراء األول –معسكر جلوال).ديوانيه-العراق:
العقيد نوري حممد بك بابان (آمر لواء املشاة اخلامس عشر .املالزم زاهد حممد صاحل،مساوة ،احلامية.
خانقني-العراق:
عبدالعزيز فوزي نور حممد.حبانيه-العراق:
ماجور زيا (آمر قوة الليفي) .سيادة ملك ياقو ملك إمساعيل .مالزم جاسم بك.زيبار-العراق:
الرئيس األول الركن عزت بك عبد العزيز(بله) .الرئيس مصطفى خوشناو بك (بله) .حممد
صاحل شعبان (بله) .املال مصطفى البارزاني (بارزان) .الشيخ أمحد البارزاني (بارزان).
شوكت نعمان (كاتب التجنيد)( ،بله).
طهران-ايران:
دانشكاه،رشيد يامسى دانشكاه طهران .خيابان شاه رضا كوجئه انوار مشاره( )92سرداررشيد .خيابان ناصر خسرو مهمان خانئه فارسي سلطان علي خان اردالن بور .سرجشمئه
خيابان نظاميه كوجئه آهنجيان بتوسط امسعيل خان جنفي احسان نوري باشا.
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كرماشان -ايران:
اداره ُ دارائ سليمان خان بهرامي .جنب ستمائ بارى دوكتور عبدالكريم سعيدى-.خيابان سبه بتوسطى سليمان خادم بدست ابراهيم نادى برسد .اوارهُ دارائ بتوسطى
سليمان خان بهرامى بدست رضاى معتمدى برسد.
همدان-ايران:
 دفرتى جرمسازمى همدان كاك حممود كرمانج .دفرتى جرمسازى همدان كاك توفيقأمينيان .سراى شريعيه كاك حممود سلطانيان .سارى حسني خانى كاك سعيد عزيزى .ادارهُ
معارف كاك ابيدى .ادارهُ شهردارى كاك هاشم جعفر زاده .ادارهُ دارائ كاك غفور يوسفي.
خيابان عباس آباد كقباشي خسرو آراكى.
سنندج-ايران:
 ادارهً دارائ شهاب الدين حمى .شيخ حممد مهد آية اهلل مردوخى .خانهُ اسعاله ستوان غالمعلي ايوب .ادارهُ دارائ صاحل أقليدي .ادارهُ خواريار حممد صحيحي .ادراهُ خواريار عزة اهلل
شجاع أردالن .امام مجعه .جمتهدى سردفرت استاذ رمسي .ستوان مدرس ناصر آزاد بور .ادراهُ
دارائ صديق مدير .ادارهُ دادكستى سيد جميد بهمنى.
سقز-ايران:
ادارهُ دارائ ابراهيم مدنزاد.قصر شرين-ايران:
رمحان حامت.مها آباد-ايران:
مال معروف كوكه ى.روانسر-ايران:
-بواسطة اداهُ بست وتلغراف مستقيماً دولت آباد بدست سيد طاهر مري زاده هامشى برسد.
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سنقر كليائ -ايران:
اداره ماليه عبدالسالم معتمدى.كيالن غرب-ايران:
-بتوسطى أمحد خان رضائ مباشرى قسمتى طردق بدست يد اهلل رضائ كلهر برسد
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ملحق رقم ()4

110

ملحق رقم ()1

112

امللحق رقم ()6

وثيقة فرنسية عن الكرد خالل احلرب العاملية الثانية ،ترمجها عن الفرنسية خالد عيسى

111

111

امللحق ()7
مؤمتر عانة جريدة البعث العدد األول  1متوز 2116
املصدر :د.آزاد أمحد علي مركز رووداو للدراسات ،كانون األول 1021
الصور:

111

الصورة للقائد الفرنسي اللتيونان روكار -الثاني على اليمني من الصورة -
الذي أعدم عباس أغا الذي قتل يف معركة دياري توبي(-بياندور(

111
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امللحق رقم ()20
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ev wênya ji bîranîna qameslo
I alyê cape said asheq u serokê komara li lebnanê rîad
beg seleh caxê tê qameslo u qedor beg sala 1933
navdarekî kurda bu heta nehajî taxa qedor beg heya li
qameslo
ji arşîv Dara Şêxê
الصورة من ذاكرة قامشلو
من اليمني سعيد اسحق والزعيم لبناني رياض بك الصلح اثناء زيارته للقامشلي والثالث
ومازال حي قدور بك من احياء مدينة قامشلي (ارشيف دارا9100 الزعيم قدوربك سنة
)شيخي

111

صورة يف قرية طرسور املرسينية يظهر فيها ابناء حسكو آغا وابناء عمومته وأبناء القرية ويف
األعلى صورة هالل خلف بوتاني أحد الناشطني القوميني األوائل يف احلركة السياسية

حسكو آغا خلو رئيس عشرية مريسينان
()9111 – 9190

111

نادرة

صورة

الصورة تضم حسكو اغا خلو احد وجهاء عشرية مريسنيان ومرسيس خجا دوريان رئيس
كنائس األرمن وإبراهيم ايلو رجل مسيحي يف سنة ( 9101املصدر موقع عشرية عباسا
تاريخ واصالة)

()9101 – 9140

إبراهيم باشا املللي

110

صورة تعود لعام 9111
من اليمني :الشيخ نايف مصطفى باشا رئيس عشائر الكوجر املريان وجالدت بدرخان
وعمر آغا مشدين والواقف خلف قادر عبد ادجليل من املريان (من أرشيف العشرية)

حاجو آغا

112

حسني أسعد رئيس عشرية بينار علي

111

الشيخ دهام اهلادي ادجربا يف الوسط وعلى ميينه عبد الباقي نظام الدين يف جملس عشائري
عام  9101يف قبيلة مشر

األخوة كامران وثريا وجالدت بدرخان

111

حاجو جالسا والواقفون من اليمني إىل اليسار كل من:أكرم مجيل باشا ومحزة بك مكسي
وقدري مجيل باشا أعضاء خويبون
رؤساء سورية الذين تعاقبوا على احلكم منذ عام  9101حتى تارخيه
تعاقب على حكم سورية  11رئيساً منذ عهد احلكومات الوطنية حتت االنتداب الفرنسي
ومن ثم بعد االستقالل عام  2116وحتى اآلن .وحبسب أكثر من مصدر توثيقي فإن
العديد من الرؤساء مل تتعد فرتة حكمه أشهراً قليلة ورمبا أياماً ،وكان أقلهم سعيد اسحق
حكم ليوم واحد ،وسامي احلناوي الذي حكم ليومني من  21آب إىل  21آب من عام
 2111ثم عبد احلليم خدام الذي حكم  17يوماً عام  ،1000ثم مأمون الكزبري الذي
حكم  11يوماً عام  ،2162ثم مجيل األلشي الذي حكم  67يوماً عام  .2111أما أكثر
من بقي يف سدة الرئاسة فكان الرئيس حافظ األسد الذي حكم  11سنة و 201أيام ،ثم

111

الرئيس بشار األسد الذي تصل فرتة حكمه مع يوم االنتخابات يف  1حزيران املقبل إىل
 21سنة إال  11يوماً ،ثم شكري القوتلي الذي حكم لنحو مثاني سنوات على واليتني
منفصلتني ،ثم هاشم األتاسي لنحو ست سنوات ونصف السنة على ثالث واليات
منفصلة.

حممد علي العابد  19ايلول –  19كانون األول 9101

111

هاشم األتاسي  19كانون األول  9 – 9101متوز 9101

116

بهيج اخلطيب (رئيس جملس النظار)  90متوز  4 – 9101نيسان 9149

خالد العظم (مؤقت)  4نيسان –  91أيلول 9149
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تاج الدين احلسيين  91أيلول  99 – 9149كانون الثاني9140

111

مجيل األلشي (مؤقت)  99كانون الثاني  11-آذار 9140

111

عطاء بك األيوبي  11آذار –  99نيسان 9140

شكري القوتل 99آب  00 – 9140آذار 9141
160

حسين الزعيم  00آذار –  94آب 9141

سامي احلناوي  94آب –  91آب 9141

162

هاشم األتاسي (الفرتة الثانية)  91آب  1 – 9141كانون األول 9119

161

أصبح سعيد اسحق رئيسا لسوريا ليوم واحد وذلك عندما قدم رئيس ادجمهورية هاشم
األتاسي إستقالته إىل سعيد أسحق النائب األول لرئيس اجمللس النيابي بتاريخ  1كانون
األول من عام 9119

161

فوزي سلو  0كانون األول  99 – 9119متوز 9110

161

أديب الشيشكلي  99متوز  11 - 9110نيسان 9114

161

عبد املسيح قرياقس

166

167

اخلارطة السياسية لسوريا يتوضح عليها إنتشار كردستان سوريا ومناطق توزع الكرد

161

161

ناشر الكتاب د.ابوبكر شاه نائب رئيس معهد كردستان وآسيا الصغرى للدراسات
اإلسرتاتيجية يف سطور :
د .أبوبكر عبداهلل حممد غريب شاه حممد ،من مواليد مدينة السليمانية عام  ،2111سافر
عام  2171إىل اإلحتاد السوفياتي ،ويف عام 2111حصل على شهادة الدكتوراه يف
اهلندسة املدنية يف موسكو (فرع إدارة األعمال اهلندسية وتكنولوجيا البناء).
 عمل إستاذا جامعيا يف جامعيت الفاتح وناصر يف الفرتة مابني  2111 - 2117يفادجماهريية الليبية.
 يف الفرتة من  2111وحتى عام  1000قدم مساعدات مادية للمركز الكردي يفروسيا اإلحتادية وطبع على حسابه اخلاص كتبا للمركز.
 اسس يف عام  1000معهد كردستان للدراسات مبدينة موسكو وحاليا هو نائب رئيساملعهد املذكور.
 قام املعهد بطبع ونشر حوالي  11كتابا يف جماالت (اللغة والتاريخ والثقافة الكردية)على حسابه الشخصي.
 حيصل سنويا على الزمالة للطلبة الكرد ويؤمن من  10 – 10كرسي هلم يف روسيا،ويسهل أمورهم.
 بتاريخ  1021/22/11حصل على إجازة رمسية من حكومة إقليم كردستان لفتح فرعللمعهد مبوسكو.
 يهدف إىل إقامة جسر للتواصل مابني الشعبني الكردي والروسي وخباصة فيما بنياألكادمييني وأساتذة الطرفني يف جماالت (التاريخ والثقافة واللغة الكردية واألدب والعلوم
األخرى) ،ونقل األرشيف الكرد الضخم اخلاص بالكرد وكردستان إىل إقليم كردستان
العراق.
 ويف عام  2111وضع د.أبوبكر شاه مكتبه اخلاص الذي كان اليبتعد سوى عشرةدقائق عن الكرملني يف وسط موسكو ،يف خدمة مركز الدراسات الكردية الذي كان
برئاسة الربوفيسور واألكادميي شاكرو خدويظيض مطويان ،بسبب إنعدام إمكانية املركز.
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إضافة إىل ذلك  ،كان يؤمن األجرة السنوية للمكتب ورواتب البحاث وذلك بالتعاون مع
صديقه أمني مصطفاييف من كورد كازاخستان .كما وطبع عشرات الكتب على حسابه
اخلاص يف جماالت اللغة واألدب وتاريخ كردستان والعادات والتقاليد الكردية.
كما نظم يف عامي  1001و 1021كونفرانسني يف اربيل للمختصني بالدراسات
الكردية الذين أنهوا دراساتهم يف اإلحتاد السوفياتي ،شارك فيهما الربوفيسور ستانيسالف
طريطوري املختص بالتاريخ القديم ،والربوفيسور املختص باملسألة الكردية ميخائيل
سيميونوفيج الزاريف ود.علي عبدالكريم ،واملعلق السياسي الروسي املعروف إيلينا
سوثونينة ،وضركسي ره ش من كورد ارمينيا (متويف) ،وكرم آموييف ،وعمريكي سردار
(حمرر راديو يريفان – القسم الكردي آنذاك).
ويف عام  1001زار مبعية وفد من كورد روسيا للتوسط بني اإلحتاد الوطين الكردستاني
واحلزب الدميقراطي الكردستاني ،وإلتقى الوفد عدة مرات بالسيد جالل الطالباني يف
السليمانية وكاك مسعود البارزاني يف هولري.
ويف عام  1001/1001أوصل ( )1طائرات من األدوية حلكومة اإلقليم مبعية السيد
شورش إبن د.خالد (حاليا سفري العراق بأوكرانيا).
ومن إصدارات املعهد باللغة الروسية:
 -9األنفال وحلبجة ،موسكو.1111 ،
 -1كرم أنقوسي ،مصطفى بارزاني ،)9111/1/9 -9111/1/99( 911 ،القائد
اإلسطوري للشعب الكردي ،مجع املواد من الصحافة الروسية السوفياتية
( ،)9111 – 9118موسكو – تبليسي.1111 ،
 -1مسعود بارزاني ،حركة التحرر الكردية.
 -9د.رشاد مريان ،الوضع الديين والقومي يف كردستان ،يف كردستان ،سانت –
برتسبورغ.1119 ،
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 -1الربوفيسور سوكولوظا آظيستا ،سانت – ثرتسبورغ.1111 ،
 -1د .انور قادر ،ديوان مولوي ،إطروحة دكتوراه.
 -1مرتضى زرخبت ،من مهاباد إىل نهر آراس.
 -8فاسيلييفا يفغيين ايلينيشنة  ،جنوب – شرق كردستان يف القرون ،91 – 91
إمارتي أردالن وبابان الكرديتني ،سانت – ثرتسبورغ.1191 ،
 -1فاسيلييفا يفغيين ايلينيشنة،املأساة الكردية أو التقسيم السياسي لكردستان
(( ،)9199 -9199حتت الطبع).
-91

ثري كريم رش ،الكرد نبالء الشرق( ،حتت الطبع).
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ث.د.إمساعيل حممد حصاف
 مواليد عام 2111يف قرية طرسور كوردستان سوريا ،منطقة قامشـلو ،ناحية عامودا. متزوج من السيدة مارطريت حصاف وله منها مخسة أطفال :باور (  ،)2111ميديا( ،)2111ظيان ( ،)2111سيثان ( ،)1002جودي (.)1001
 ينتمي لعائلة قومية،إحتضنت إسرته منذ بداية الستينات كوادر الثارتي واملالحقنيواملناضلني الكورد ،األمر الذي منا فيه شعورا قوميا مبكرا جدا ،إذ كان يكلف وهو يف
مرحلة اإلبتدائية خبدمات بسيطة كنقل معلومة أو اإلتيان بكادر أو مالحق من قرية أخرى
إىل قريته ،مما كون فيه شعورا باملسؤولية منذ الصغر ،وهذا مادفع به فيما بعد بكتابة رواية
" " Derdê Gelباللغة الكوردية يتحدث يف ادجزء األول منها عن أحداث تلك الفرتة
وماحيمله من مشاهدات وأحاسيس سياسية واجتماعية.
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 يف 21أيلول عام  2171وصل موسكو عاصمة اإلحتاد السوظياتي مبنحة حزبية ،وشاركبفعالية يف نشاطات احلركة السياسية الكردية وطلبة كوردستان يف اخلارج طوال  21عاما.
 عام  2112نال درجة املاجستري يف العلوم الرتبوية باللغتني الروسية واإلجنليزية من معهدثياتيغورسك للغات األجنبية .
 عام  2111أسس منظمة أوروثا للحزب اليساري الكردي يف سوريا ومسؤوال عنها يفأورثا والسوظيات.
 عام  2111أسس مع عدد من املناضلني الكرد مجعية طلبة وشبيبة كوردستان(يوكسي) وأنتخب عضوا يف قيادتها يف املؤمتر املنعقد يف برلني الغربية ورأس فرع اإلحتاد
السوظياتي ومسؤوال عن العالقات الكوردستانية ،حيث شارك يف إجتماع برلني للجمعيات
الطالبية الكوردستانية يف آب عام  2111وإجتماع ثراغ يف تشرين األول من العام ذاته.
 مسؤوال عن منظمة الثارتي اليساري الكردي يف سوريا يف أوربا والسوظييت. أصدر يف عام  2111ولوحده يف موسكو جريدة شهرية ناطقة بإسم التنظيم بإسم"راسيت " تتناول القضايا الكوردستانية ،صدر منها  21عددا سلم نسخا منها إىل مكتبة
االثروفيسور جليلي جليل يف يريظان آنذاك لإلحتفاظ .
 كان من املنظمني واملخططني األساسيني ملظاهرة موسكو ضد التدخل ادجيش الرتكي يفكوردستان العراق عام  ،2111اليت قبل حدوثها دفعت بالسفارتني الرتكية والعراقية
لإلحتجاج لدى القيادة السوظياتية ،ألن موسكو كانت قد أعطت حينها الضؤ األخضر
للطلبة الكورد بالقيام بهذه املظاهرة ومل تتم املظاهرة بسبب اإلحتجاج املذكور من قبل
سفارتي بغداد وأنقرة ،فسلم املذكور شخصيا مذكرات إحتجاجية للجهات السوظياتية
التى وعدت بتقدميها إىل مخس دول كربى وهي  :الواليات املتحدة األمريكية ،بريطانيا،
فرنسا ،الصني ،األمم املتحدة .
 يف  11كانون الثاني من عام  2116دافع عن أطروحة الدكتوراة اليت حتمل عنوان:" املسألة الكردية يف العالقات الدولية يف مرحلة مابعد احلرب العاملية الثانية" تناولت أجزاء
كردستان األربعة وتشكل كوردستان العراق حمور اإلطروحة وبإشراف الثروفيسور
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واملختص بالقضية الكوردية ميخائيل سيميونوظيض الزاريف يف القسم الكردي يف جناح
الشرقني األوسط واألدنـى ملعهد اإلستشراق التابع ألكادميية العلوم السوظياتية .
 أصدر يف عام  2116كراسا بعنوان " كوردستان القضية والوطن يف املعاهداتواملواثيق الدولية " بإسم مسكو بيجريماني .
 نهاية عام  2116عاد من برلني  -موسكو إىل قامشلو بهدف اإلخنراط يف العملالنضالي الكردي وترأس جمموعة من الرفاق من خرجيي الشهادات ومن بعض الكوادر
القدمية من أجل وحدة احلركة الكوردية.
 ساهم بتواضع حبملة التربعات اثناء اهلجرة املليونية لكرد العراق من أدوية وغريها . عمل إستاذا جامعيا يف ليبيا بدرجة إستاذ مساعد خالل الفرتة مابـني – 2111 1006 – 1001 ،1000يف جامعيت سبها وهون (التحدي) ووصل إىل درجة إستاذ
مشارك .
 عام  1001قدم مشروع برنامج احلد األدنى للحركة الكوردية يف سوريا وسلماملشروع شخصيا إىل األمناء العامون لكافة األحزاب الكردية .
 يف الفرتة  1001 -1000شكل جمموعات شبابية وتثقيفهم وحتت شعار" لنكنمستعدين ملواجهة التحديات القادمة " .
 زار كـردستان العراق يف آب – أيلول  1001واملرة الثانية يف األول من أيلول عام 1006خلدمة شعبه يف ادجزء احملرر من كوردستان وهو اآلن عضو هيئة تدريسية بدرجة
ثروفيسور يف جامعة صالح الدين بقسم التاريخ كلية األداب .
 مؤسس وسكرتري الثارتي الطليعي الكردستاني  -سوريا الذي أعلن تأسيسه يوم 2أيلول . 1022
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من مؤلفاته:
 مسكو بيجريماني ،كوردستان القضية والوطن يف املعاهدات واملواثيق الدولية،(ب.م) .2116 ،
 املسألة الكردية يف العالقات الدولية يف مرحلة مابعد احلرب العاملية الثانية .(أطروحة الدكتوراة ) نوقش يف معهد اإلستشراق يف  11كانون الثاني ،2116
موسكو ،باللغة الروسية .
 -2وجاء الربيع ،رواية حاجي جندي ،ترمجة عن الروسية ،دمشق.2111 ،
 -1الصرخة (رواية تارخيية حقيقية عن إبادة اإليزيديني يف زمن الدولة العثمانية،
ترمجة عن الروسية ،د.إمساعيل حممد حصاف،مراجعة وتقديم :صائب خدر،
الطبعة الثانية ،دار سطور ،بريوت( 1026 ،هي نفس رواية حاجي جندي وجاء
الربيع).
 -1أحباث علمية كردية ،دمشق  ،2111ترمجة عن الروسية .
-

 Derdê Gelرواية ادجزء األول وزارة الثقافة ،هولري ( 1022 ،باللغة
الكردية الالتينية ).

 الراعي الصغري ( قصة مرتمجة عن الروسية ) (، 2111حتت الطبع). وزيرى أشو ،دوسية البارزانــــي يف حمفظة ســـتالني الفوالذية ،مؤسسةالبحوث والنشر موكرياني ،هولري ( ،1001،عن الروسية).
 موضوعات من الكردولوجيا السوفيتية ( ترمجة عن الروسية ) ،مؤسسة البحوثوالنشر موكرياني ،هولري.1001 ،
-

كوردستان واملسالة الكردية ،مؤسسة البحوث والنشر موكرياني ،أربيل،
. 1001

 صلوات طولياموف ،آريا القدمية وكـــوردستان األبدية (الكرد من أقدمالشعوب )ترمجة( :عن الروسية) ،متابعة وتدقيق :مارطريت حصاف ،مؤسسة
البحوث والنشر موكرياني ،هولري . 1022 ،
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 العالقات الكردية – األرمنية (يف ضؤ املصادر الروسية واألرمنية) ( ،حبثأكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكوردية ،العدد (.1001 ،)1
 عرض بيبلوغرايف موجز للمسرية العلمية لنخبة من الباحثني يف الكوردولوجياالسوفياتية خالل سنوات (( ،)2110 – 2111حبث أكادميي) منشور يف جملة
األكادميية الكوردية ،العدد.1020 ،26 ،
 حاجي جندي حياته وأعماله ( (،)2110 – 2107حبث أكادميي) منشور يفجملة األكادميية الكوردية ،العدد (.1022 ،)27
 سياسة احلكومات السورية جتاه املسألة السورية ( يف ضؤ تطور األحداث يفجنوب كردستان) (حبث أكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد
(.1021،)11
 )Osman sebrî: Xebat û têkûşîna siyasî (1905 1993منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد (.1021 ،)27
 الصراع داخل الثارتي الدميقراطي الكوردي يف سوريا (،)2171 – 2160(حبث أكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد (.1021 ،)11
 عوامل وظروف تأسيس احلزب الدميقراطي الكوردي يف سوريا (الثارتي) عام(،2117حبث أكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد (،)12
.1021
 سياسة اإلستعمار الفرنسي جتاه الكورد يف سوريا خالل فرتة اإلنتداب (2110–  ،)2116جملة جامعة صالح الدين،اجمللد ( ،)10العدد (1026 ،)1
 دور الكورد يف مقاومة اإلستعمار الفرنسي يف سورية خالل عهد اإلنتداب( ،حبثأكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكوردية ،العدد (.1026 ،)11
 أسس ومعايرياحداث عامودا يف متوز – آب عام  2117األسباب والنتائج ،جملةاألكادميية الكوردية ،العدد (( .1027 ،)17حبث أكادميي).
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 حركة عدم اإلحنياز :نظرة إىل املاضي وأخرى إىل املستقبل ،جملة جامعة سبها،العدد (( 2111 ،)2حبث أكادميي).
 الصراع على أفريقيا يف ظل احلرب الباردة جملة ( الدراسات اإلفريقية ) ،مركزالبحوث والدراسات األفريقية  ،العدد ( .1002 ،1حبث أكادميي) .إضافة إىل
مئات املقاالت.
 مستشار التحرير يف جملة (هاوار ادجديدة). مستشار جملة ميَذوو – مجعية الثقافة التارخيية لكردستانناقش وأشرف على العشرات من رسائل البكالوريوس واملاجستري وأطاريح
الدكتوراة.
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