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املقدمة
يف اجلزء الثاني (تاريخ كردستان سوريا املعاصر ( )0997 – 0912تناولنا املسألة
الكردية يف ظل احلكومات املتعاقبة وعهد اإلنقالبات اليت سارت على النهج العروبي،
حمتكرة السلطة والثروة بيد طبقة من التجار واجلنراالت العسكرية ،وباشرت الطغمة
اجلديدة على الفور بإغالق اجلمعيات والنوادي واملطبوعات الكردية اليت كانت تصدر يف
ظل سلطات اإلنتداب ،مما كان إيذانا بظهور فئة حاكمة جديدة أشرس وأعنف من حكومة
اإلنتداب مبمارساتها الشوفينية وحرمان املناطق الكردية من التطور بعكس الفرنسيني الذين
ساهموا يف توطيد البنية التحتية لكردستان سوريا وتطويرها من النواحي اإلدارية
واالقتصادية واالجتماعية .وهكذا ظهرت سياسة جتاهل الشعب الكردي وإدماجه يف بوتقة
القومية العربية.
كما تطرقنا إىل سياسة التعريب يف اجليش من خالل عرض املراسيم التشريعية الرئاسية
وتطهري اجليش من الضباط الكرد ،وإغالق األكادمييات احلربية والشرطة أبوابها يف وجه
الطالب الكرد .وقد كرست السلطات احلاكمة سياساتها التعليمية الرتبوية والثقافية حنو
خلق ثقافة قومية عروبية حبتة ،اهلادفة حنو إدماج الكرد بالدولة اجلديدة املركبة أصال ،دون
األخذ بعني اإلعتبار اخلصوصيات التارخيية واجلغرافية لكردستان .فقد إنتهجت حكومات
دمشق على التوالي بعد اإلستقالل سياسة مربجمة جتاه الشعب الكردي ،وتركيز السلطة بيد
احلكومة املركزية ،وضرب اخلصوصية القومية الكردية ،ووضع اقتصاد كردستان يف خدمة
الربجوازية القومية العربية التى حلت حمل الربجوازيتني الرتكية والفرنسية ،وحتولت
كردستان عمليا إىل مستعمرة غنية – فقرية حلوبة.
وحتدثنا عن قصة املصريني األربعة يف القامشلي ومن ثم وصول الضابط األمنى سامي مجعة
إليها ،ووقفنا عند مشروع توطني الالجئني الفلسطنيني يف اجلزيرة العليا على احلدود
العراقية ،والذي أصبح من أولويات السياسة الرمسية األمريكية ،يف أعقاب تفاقم أزمة
الالجئني الفلسطينيني إثر نشوب حرب .0911
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وأشرنا يف هذا اجلزء إىل الثورة الزراعية ومكننة الزراعة ورمسلتها مع دخول اآللة وظهور
الطبقة العاملة ،مما شجعت ظاهرة اهلجرة من الريف إىل املدينة ،وبروز الصراع الطبقي يف
اجملتمع الكردي ،فقد كان الفالحون يشكلون األغلبية الساحقة يف ظل نظام إقطاعي أو
شبه إقطاعي.
تبلور سياسة التعريب

وحتدثنا عن عوامل وظروف تأسيس الثارتي يف عام

،0912وكانت فرتة اخلمسينيات مهمة يف سوريا ،توفرت األرضية الدميقراطية ،املتزامنة
مع حدوث تغريات بسيطة يف سوسيولوجية اجملتمع الكردي ،أنهارت القاعدة اليت كان
يستند عليها الساسة القدامى وزعماء العشائر ،برزت معها حركة نوعية جديدة تقودها
جمموعة من الشباب القومي يف املدن والريف ،وقد أدى هذا الواقع إىل إنسحاب الفئة
املتنورة الكردية من احلزب الشيوعي السوري واإلنضمام إىل احلركة السياسية الكردية
وطليعتها الثارتي .من دمشق إنطلقت فكرة تأسيس الثارتي الدميقراطي الكردستاني 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 و الوطنية ،كان
عام  0691حامسا بالنسبة للحركة السياسية الكردية يف سوريا  ،فقد أقدمت أجهزة األمن
فجر يوم  01آب على إعتقال قادة وكوادر احلزب.
إن الوحدة ما بني سوريا ومصر ،جاءت يف خدمة تقوية الشعور القومي العربي يف سوريا،
يف حني وضع الكرد يف حال اصبح فيه هويتهم القومية والثقافية مهددا .تزامنت ذلك مع
قيام الوحدة بنشر أكاذيب حبق الكرد بغية تضليل الرأي العام العربي وحتريضه ،عرب
إطالق محالت ضد الشعب الكردي ،وتصور الكرد بأنهم خونة وإنفصاليون ،وربط
القومية الكردية بالصهيونية واإلمربيالية الغربية ،كما وحظر الثقافة واملوسيقى الكرديني.
ويف سياق هذا النهج الشوفيين ،كانت حكومة الوحدة ختطط إلجالء الكرد من منطقة
اجلزيرة .وقف الثارتي موقفا سلبيا من حكم الرئيس مجال عبد الناصر الذي اطلق العنان
لإلرهاب يف البالد ،ويف موقفه هذا كان قريبا من موقف احلزب الشيوعي .إضافة إىل أن
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الوحدة 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 .وتطرقنا بالتفصيل إىل
حماكمات  07تشرين الثاني  0991وبروز تيارين داخل القيادة الكردية يف السجن .وقمنا
بعرض سياسة عبدالناصر جتاه املسالة الكردية.
وتناولنا سياسة احلزب الشيوعي جتاه املسالة الكردية وموقفه السلبـي من الثارتي.
وحريق سينما عامودا عام  .0991وبرزنا الدور االجتماعي – االقتصادي واحلضاري
لليهود والسريان واألرمن يف القامشلي وإسهامهم يف تطوير املنطقة..
وحتدثنا عن احلركة القومية الكردية يف عهد اإلنفصال بني عامي ،0991 -0990
وتأثري ثورة أيلول التحررية على الفكر القومي ،ومشاركة الثارتي يف اإلنتخابات النيابية،
ومن ثم بروز الفكر العروبي يف الوسطني املدني والعسكري السيما بعد إعالن الثورة
الكردية بقيادة الزعيم مصطفى البارزاني ،وجلؤ حكومة دمشق إىل ممارسة السياسات
العنصرية مثل اإلحصاء اإلستثنائي يف حمافظة احلسكة ،ومسالة اجلنسية يف القوانني
السورية.كما وحتدثنا عن قانون الطوارئ ،وعالقات احلركة الكردية يف سوريا مع احلركة
الكردية يف كردستان تركيا وقضية حسن بولوش.

املؤلف
أربيل يف 7191/9/99
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الفصل األول
املسألة الكردية يف ظل احلكومات املتعاقبة وعهد اإلنقالبات
()9114/7/74 –9141 4/99
يف السادس عشر من نيسان  ،0919وحتت التهديد الربيطاني ،غادر آخر جندي
فرنسي أرض سورية ،ويف السابع عشر منه رفع شكري القوتلي رئيس اجلمهورية ،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 ،مما واجه الكرد فور نيل سورية إستقالهلا ،العديد من
التدابري العنصرية ،اليت جعل تعليم وتعلم الكردية غري قانونية"( .)1وفور خروج الفرنسيني

إستلمت السلطة ،قيادات السنة وطبقة التجار ،وكانت من مصلحة هذه اجلماعات احلفاظ
على الوضع الراهن بغية إحتكار السلطة والثروة عرب الربملان احملتكر أصال من قبلهم،
وبالتالي برز مكان اإلستعمار الكالسيكي الفرنسي ،إستعمار آخر من نوع جديد ،هو
اإلستعمار الداخلي ،الذي متيز بالفقر والتخلف والتبعية والذي ميكننا تسميته باإلستعمار
الناقص .وساهمت هذه األجواء يف بروز الفكر القومي العروبي ذات النزعة الشوفينية مثل
حزب البعث ،وتغلغل هذه األفكار يف صفوف احلزب الشيوعي السوري.
ففي أعقاب خروج الفرنسيني سارعت السلطات اجلديدة ((الوطنية)) إىل إغالق
اجلمعيات والنوادي واملطبوعات الكردية اليت كانت تصدر يف ظل سلطات اإلنتداب ،ومل
يكتفوا بذلك بل بادروا إىل مصادرة املطبوعات الكردية من األسواق والبيوت ،وظهرت
إىل الوجود سياسة جتاهل وجود الشعب الكردي يف سوريا ،أو على أقل تقدير ،اإلصرار
على عدم إعطائه أية خصوصية ،أو اإللتفات إىل مطالبه ،أو حتى ذكر جزء من مشاركة
الكرد السوريني يف نيل سوريا إلستقالهلا ،كل ذلك دفع ببعض األصوات الكردية ،إىل أن
ترتحم على األيام اخلوالي ،حينما كانت "سلطات اإلنتداب الفرنسي تقوم بني احلني
- Kerim Yildiz, op.cit.,p. 23.
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واآلخر ،بتأييد ومساندة بعض احلقوق الكردية يف سوريا"( .)1وبدا لرجال احلركة القومية

الكردية ،إنهم ما خرجوا من نفق إال ليدخلوا نفقا آخر أطول وأكثر عتمة (.)2

ومل يكن لألمم املتحدة باع وفضل يف مساعدة الشعوب املغلوبة على أمرها للحصول
على اإلستقالل بالرغم من قراراتها النظرية اجلميلة حول تقرير املصري ،إال يف حاالت بالد
مستعمرة ((رمسيا)) من قبل بعض الدول الصناعية األوروبية وال سيما يف القارة السوداء
األفريقية ،وهو أمر حتمد عليه ،ولكنها وقفت مكتوفة األيدي يف احلاالت األخرى ،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 .وبهذا املعنى كانت ((املستعمرات الرمسية)) كساحل العاج ونيجرييا
والسنغال مثال – أسعد حظا إذا أمكن القول إذ مل يكن من حاجة هلا ألن تناضل طويال وال
عسريا للخالص من وضعها بشكل عام .بل أن بعض الدول الصناعية املستعمرة عندما
شعرت بأن عهد اإلستعمار الرمسي قد إنتهى يف اخلمسينات والستينات مل تتلكأ كثريا يف
إنهائه ((رمسيا)) على األقل يف عديد من مستعمراتها ،وهذا ما فعلته إنكلرتا يف أفريقيا
الشرقية وفرنسا يف أفريقيا الغربية( .)3وصدق الربوفيسور عصمت شريف وانلي حينما

وصف "اإلستعمار الفقري جلاره بأنه أبشع نوع من اإلستعمار وآفة كردستان ،وهو حقا
ألبشع أنواع اإلستعمار وأشدها وقعا وأكثرها أذية وأقلها رمحة وإنسانية ،وال حد لبطشه
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 -أوغار أوبالنـس ،النضال التحرري لكردستان العراق( ،سلسلة الكتب املعادية) ،ترمجة :مديرية

اإلستخبارات العراقية (سري للغاية) ،ص 79؛ جواد مال ،كردستان والكرد وطن مقسم وأمة بال دولة،
تقديم:د.مجال نبز ،ط ،7من منشورات املؤمتر الوطين الكردستاني ،لندن ،7111 ،ص 21؛ علي صاحل
مرياني ،املرجع السابق ،ص .29
 - 2علي صاحل ،املرجع نفسه ،ص .29
 - 3عصمت شريف وانلي ،حول اإلسرتاتيجية السياسية والعسكرية للحركة الوطنية الكردية ،يف كتاب:
كتابات يف املسألة الكردية ،اجلزء الثاني ،املرجع السابق ،ص .711
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إال بالردع"( ،)1ألن هذا النوع من اإلستعمار اليعد إستعمارا من وجهة نظر القانون
الدولي ،مع أنه يف حقيقة أمره أشرس نوع إستعماري ،وهو إستعمار متخلف الميلك من
أسباب احلضارة والتقدم سوى اإلسم ،البل أن هذا النوع من اإلستعمار لن يقدم حتى
لشعبه سوى املزيد من البؤس واآلالم .ويضيف وانلي قائال":وبشاعة هذا النوع من
اإلستعمار اخالقية وأدبية أوال ،فمن البشاعة اإلخالقية مبكان أن يستعمر حكام شعب فقري
أو ما زال فقريا شعبا فقريا آخر جارا له ،ويف مثال الشعب الكردي جند هذه البشاعة

مضاعفة فكل من الظامل واملظلوم ينتميان إىل عامل حضاري واحد ولدين إسالمي واحد"(.)2

وباملقارنة مع حالة أخرى ،لكن يف جمتمع حضاري ،إذ وجدت يف سويسرا قبل سنوات
قليلة (للعلم نشر هذا البحث عام  – 0911إ.م) دولة إحتادية جديدة يف منطقة اجلورا
الناطقة بالفرنسية بعد أن كانت جزءا من دولة أو كانتون برين اإلحتادية وذلك بعد نضال
دام سنوات حقا ،ولكنه كان مقتصرا على املقاالت الصحفية وبعض املظاهرات اليت مل

تسل فيها قطرة دم تلتها إتفاقية األطراف املختلفة على إجراء إستفتاء يف املنطقة(،)3
وليقارن القارئ بني هذه احلالة األوروبية اليت مل تزهق فيها روح واحدة ،وبني احلالة
الكردية يف األجزاء األربعة من كردستان ،حيث خيوض الشعب الكردي منذ ما يقارب
قرن يف تارخيه املعاصر نضاال دووبا قدم فيه آالف الضحايا ودون أن قحقق حتى اآلن
مكسبا حمرزا ،سوى فدرالية جنوب كردستان املستقطعة منها مناطق عدة كردستانية.
يكتب سامي مجعة ،بأنه "عندما جال الفرنسيون عن بالدنا منتقلني إىل لبنان متهيدا
جلالئهم عنه بعد مدة زمنية حمددة سلمونا جيش الشرق على شكل قطعات مسلحة وليس
على شكل جيش نظامي حسب األصول ،وقد كلف الزعيم "العميد" عبداهلل عطفة الذي
كان قد نقل من قيادة الدرك السوري وعني رئيسا لألركان بالوكالة كلف بإستالم قطعات
اجليش من الفرنسيني ،وبعد عدة إجتماعات مع القيادة العليا الفرنسية يف بريوت وقع مع
 - 1عصمت شريف وانلي ،املرجع السابق ،ص ص .719 ،719
 - 2املرجع نفسه ،ص .791 – 719
 - 3املرجع نفسه ،ص .711 – 711
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الفرنسيني يف بلدة شتورا اإلتفاقية املنشودة اليت ألزمت سوريا بدفع مبلغ مائة وعشرين
مليون لرية سورية لقاء قيمة املباني العسكرية والتجهيزات واألسلحة ...،وكانت الذخرية
اليت سلمها لنا الفرنسيون التكاد تكفي للقيام مبناورة واحدة بالذخرية احلية ،أما العدد
النظري للضباط واألفراد فكان حوالي مثانية آالف فرد بني ضابط وضابط صف وجندي
يف حني أن العدد الفعلي كان اليتجاوز  1111ألن الفرنسيني عدوا الضباط واجلنود الذين
إلتحقوا بالقوات الوطنية مع أسلحتهم من ضمن العدد النظري الذين حسبونا على

أساسه ،)1( "...وكان بإمكان عشرية تقديم مثل هذا العدد من املسلحني ،مبعنى أن سورية
كدولة مل تكن موجودة بالفعل حتى ذلك الوقت .وكان عدد الضباط يف اجليش السوري
آنذاك اليتجاوز العشرين مقدما وأربعة أو مخسة عقداء وثالثة من العمداء مبا فيهم رئيس
األركان الذي رفعت رتبته بعد اإلنقالب ليكون أول من محل رتبة لواء يف اجليش

السوري( ،)2وهو العقيد حسين الزعيم الذي تعني رئيسا لألركان العامة بعد ترفيعه لرتبة
زعيم (عميد) وإعطائه قدم أربعة أعوام يف رتبته اجلديدة.
كانت حكومة سعداهلل اجلابري اليت تألفت يف  79نيسان  ،0919أول حكومة يف عهد
اإلستقالل ،وبعد أيام قليلة من قيامها ،اصدر صربي العسلي وزير الداخلية ،قرارا حبل
مجيع األحزاب واهليئات واملنظمات السياسية اليت مل تؤسس برخصة رمسية من احلكومة ،أو
إذن قانوني .إال أن حكومة اجلابري إضطرت إىل تقديم إستقالتها يف  72من كانون األول
يف العام ذاته ،ويف اليوم نفسه مسي مجيل مردم بك رئيسا جمللس الوزراء( ،)3وكان أهم
ماجرى يف عهد هذه الوزارة ،صدور قانون اإلنتخابات العامة اجلديدة ،على أن جتري
اإلنتخابات على درجة واحدة الدرجتني ،وكانت سورية أول دولة يف العامل العربي تصدر
مثل هذا القانون .ويف األسبوع األول من حزيران  0912صدر مرسوم مجهوري بتحديد
1

 -سامي مجعة ،أوراق من دفرت الوطن  ،0990 – 0919تقديم :العماد أول مصطفى طالس ،دار

طالس ،دمشق ،7111 ،ص . 09 - 01
 - 2املرجع نفسه ،ص .99
 - 3مرسوم رقم  ،0711تاريخ  02كانون األول.0919 ،
70

أعضاء اجمللس النيابي بــ  010مقعدا ،موزعة على أساس طائفي بالرغم من أن احلكومة
كانت ألفت قانون الطوائف .وجاء التوزيع على النحو التالي 19":سنيا 07 ،علويا9 ،
أرثوذكس 1 ،دروز 7 ،أرمن أرثوذكس 0 ،سريان أرثوذكس 7 ،كاثوليك 0 ،أرمن
كاثوليك 0 ،إمساعيلي 0 ،موارنة 0 ،سريان كاثوليك 0 ،يهودي 1 ،أقليات9 ،

عشائر"( ،)1وبالتالي فإن املرسوم قد تغاضى بهذا الشكل عن الرتكيبة احلقيقية للقوميات يف
البالد ،حتى مل ياخذ باحلسبان الطائفة اليزيدية من الكرد.
وعن قضاء جبل األكراد فاز يف اإلنتخابات الربملانية اليت جرت يف حزيران  0912كل من
خليل سيدو ميمي (كان أميا اليعرف القراءة والكتابة بأية لغة ،يقال أن جلنة قبول الرتشيح
كتبت يف إستمارة قبول ترشيحه" :جييد القراءة والكتابة (باللغة الكردية) ،وعارف غباري
نصري حزب الكتلة الوطنية ،فعقد اجمللس اول إجتماعاته يف  02أيلول  ،0912ودامت
واليته عامني تقريبان ثم حل يف آذار  0919من قبل زعيم اإلنقالب الرئيس حسين
الزعيم .وبعد مقتل حسين الزعيم يف نفس العام ،أعيد اجمللس السابق املنتخب إىل العمل
من جديد ،وأوكل إليه مهمة وضع دستور تأسيسي مؤقت لسوريا ،ولكنه حل من جديد يف
العام ذاته .ويف أواخر سنة  0919جرت إنتخابات برملانية أخرى ،جنح فيها عن منطقة
جبل األكراد كل من" :فائق منان شيخ إمساعيل زاده ،ومصطفى أمحد بطال ،ودام هذا
اجمللس عامني فقط ،ثم حل بعد إنقالب أديب الشيشكلي الذي صرف كل جهده لتقوية

حكمه وسيطرته على األمور السياسية وإلدخال اجليش يف إمور السياسة"( .)2ويف عام
 0911أقيمت إنتخابات برملانية فاز فيها" :أمحد جعفر شيخ إمساعيل "زاده" وفائق منان
"إمساعيل زاده" كممثلني لقضاء عفرين ( بعد هذا التاريخ إستبدل إسم جبل األكراد إىل
عفرين) .ومل يدم هذا اجمللس أكثر من عام واحد بسبب حدوث إنقالب عسكري يف
سوريا .ويف إنتخابات سنة  ،0911جنح كل من :فائق منان شيخ إمساعيل زاده وأمحد
جعفر "إمساعيل زاده" وعزت خليل من قرية بعدنلي ،ومثل هؤالء الثالثة قضاء عفرين يف
 - 1مرسوم رقم  ،0190تاريخ  7تشرين األول.0912 ،
 - 2مذكرات دولة الرئيس حسين بك الربازي ،املصدر السابق ،ص .92
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اجمللس النيابي اجلديد .كانت هذه اإلنتخابات أكثر محاسا وإقباال ،وشهدت ألول مرة
منافسة بني فئتني متباينتني إجتماعيا وسياسيا ،األوىل :الفائزون ،وميثلون الفئة التقليدية
اإلقطاعية احملافظة .والثانية :ميكن تسميتها بالدميقراطيني التقدميني "قائمة الفقراء" كما
كانت تسمى ،ومتثلت باملرشحني املتحالفني يف قائمة اإلحتاد الوطين ،اليت ضمت" :القاضي

عثمان حممد عثمان ،والسياسي رشيد محو عن الشيوعيني"( .)1وحسب املصدر نفسه ،فأن
اإلنتخابات قد زورت.
ويقول الباحث الدكتور حممد عبدو علي ،متكننا من احلصول على جملدات حماضر
جلسات الدور اإلشرتاعي السادس  ،0912 – 0911فتبني فيها ،أن النائب فائق آغا
شيخ إمساعيل كان األكثر شهرة وحضورا يف حياة جبل األكراد يف تلك الفرتة ،ويضرب به
املثل يف اجلاه والنفوذ ،وكان ضمن الكتلة اليت عارضت الوحدة السورية – املصرية .كما

كان أمحد جعفر من النواب النشيطني يف الربملان ،وله إهتمام متميز بشؤون منطقة عفرين،
وقضايا مواطنيها ،كالتعليم واخلدمات ،مثلما كان مهتما بالقضايا الوطنية السورية .ففي
اجللسة احلادية عشرة تاريخ  ،0911 /07/00ألقى النائب أمحد جعفر عن قضاء جبل
األكراد كلمة هذا نصها »:مبا أن يف البالد مائيت ألف مواطن اليتكلمون اللغة العربية،
وأقول ذلك بكل اسف ،ألن احلكومات السابقة أهملت أمر تعليمهم اللغة العربية .لذلك
أطلب من معالي وزير العدلية (كان وزير العدل يف تلك الفرتة يشرف على اإلذاعة أيضا)،
حتديد بضع ساعات يف اإلذاعة باللغة الكردية ،...فرد عليه السيد علي بوظو – من أكراد
دمشق – وزير العدل :الياسيدي الأوافق والأقره على وجهة نظره أبدا يف هذا املوضوع.
كما رد النائب حممد املبارك اإلقرتاح باآلتي :كنت أمتنى على حضرة الزميل أن يطلب
ختصيص ساعات لتعليم اللغة العربية هلؤالء ،وأن من أهداف اإلذاعة أن تقوم بالصهر
القومي ...ويف اجللسة الرابعة والعشرين  9آب  ،0911ويف كلمته حول اإلهتمام بنشر
الثقافة والتعليم يف املناطق احلدودية ،جاء يف كلمة النائب أمحد جعفر..." :هناك يف مناطق
 - 1د .حممد عبدو علي ،املرجع السابق ،ص .190 – 191
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احلدود مايقرب من مليون نسمة جيهلون اللغة العربية ،وبهذه املناسبة أقول :إنين طلبت يف
كلمة سابقة ،ان خيصص وقت يف اإلذاعة السورية باللغة الكردية...وأنتهز هذه الفرصة
ألناشد احلكومة مبجموعها ،كما أناشدكم مجيعا أن تنظروا إىل هذه املناطق نظرة علمية،
وأن تهتموا بها ليس بالكالم فقط ،ألن التاريخ سيذكر ذلك ،وبأننا طلبنا منكم ،وإننا
ننتظر جهودكم ،ولكم أن تأخذوا بأقوالنا أو التأخذوا بها .ويف كلمة أخرى مؤرخة يف
 0911/0/1اجللسة الثالثة يقول...:بينما نرى تضخما باملدارس يف املدن وبعض األقضية
اليت يتكلم فيها األهالي اللغة العربية ،جند األقضية اليت اليتكلم فيها األهالي اللغة العربية
حمرومة من املدارس املتوسطة أو الثانوية .بينما يتهم بالعنصرية والطائفية ،وحتى باخليانة كل
من يطلب ختصيص بعض الوقت إلذاعة بعض األحاديث التوجيهية القومية واألغاني بلغة

هؤالء املواطنني" (.)1

يف  07من حزيران زار رئيس اجلمهورية شكري القوتلي ،مجيع احملافظات ،ليمهد
الطريق أمام اإلنتخابات اليت جرت يوم السابع من متوز  ،0912واليت جرت فيها التزوير
على نطاق واسع .ففي  01آب عام  0911أنشأ رجال من الكتلة الوطنية وعلى رأسهم
رشدي كيخيا وناظم القدسي بتأسس حزب الشعب الذي اخذ على عاتقه مهمة مواجهة
تفرد احلزب الوطين بالسلطة .وقد حدد حزب الشعب مبادئه وأهدافه األساسية يف برناجمه،
حيث نص على أن"العرب يف خمتلف ديارهم أمة واحدة ...وإىل إقامة إحتاد بني سورية

واألقطار العربية وتوجيه الرأي العام العربي حنو األهداف املشرتكة" (  .)2وجدير باإلشارة
إىل أن هذه األهداف هي نفس األهداف اليت كان يدعو إليها احلزب الوطين الذي كان قد

تأسس يف  79آذار 0912وحزب البعث العربي( ،)3أما أنطون سعادة (- 0911
 - 1د .حممد عبدو علي ،املصدر السابق ،ص .191 - 192
2

 -جمموعة من الكتاب :األحزاب السياسية يف سورية ،دمشق ،دار الرواد ،0911 ،ص ص – 012

.021
 - 3راجع :منهاج احلزب الوطين يف املرجع ذاته ،ص ص 711 – 090؛ ومنهاج حزب البعث العربي
يف املرجع ذاته ،ص ص .717 – 710
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 )0919رئيس احلزب القومي السوري ،كان ينادي بالقومية السورية بدال من القومية
العربية ،داعيا إىل إقامة دولة سورية متتد من جبال طوروس يف الشمال إىل قناة السويس
والبحر األمحر يف اجلنوب ،ومن سهل دجلة يف الشرق إىل البحر األبيض املتوسط يف

الغرب ،مبا يف ذلك جزيرة قربص اليت يعتربها جنمة الوطن السوري( ،)1وأميا تكون شكل
الدولة املطروحة من حزب القومي السوري ،فإنها ستكون مدعاة للغة والثقافة العربيتني،
مما اليغري شيئا من املوضوع ،سوى إذابة القوميات األخرى يف بوتقة القومية املهيمنة –
العربية.
كما جرى يف عام  0912أول إحصاء عام للسكان بعد اإلستقالل ،إال أنه من املستحيل
إعتماده مصدرا موثوقا به ،فهو من جهة مل يكن إحصاء شامال ،ومن جهة ثانية كان مزاجيا
مل يأخذ بعني اإلعتبار املعايري الدولية الالزمة يف التعداد السكاني ،ناهيك عن أنه كان هناك
آالف احلاالت من السكان املكتومني غري املسجلني يف السجل املدني .فاحلكومة خالل
سنوات  0911 – 0911كانت تسجل املواطنني غري املسجلني يف عداد »مكتومني«،
األمر الذي أدى إىل ظهور مشكلة اهلويات »املزورة« اليت مت احلصول عليها بـ »طرق غري

شرعية« حبسب "الوصف الرمسي"( ،)2وهذه املسألة دفعت حكومة ناظم القدسي يف عام
 0911مطالبة جملس النواب بإصدار قانون إجراء اإلحصاء ،لكنه مل ينفذ حتى عام

 0991بسبب "نقص اإلعتمادات"(.)3
بدايات سياسات التعريب يف اجليش:

عندما رحل اإلنتداب الفرنسي ترك لسوريا جيشا يعرف بـ »اجليش املختلط« أو ما
مسي بـ »القوات اخلاصة للشرق األدنى« ،تشكلت من فرق مجعت على أساس طائفي
 - 1أنطون سعادة ،احلزب القومي ،دمشق ،منشورات جملة الدنيا ،0911 ،ص .07
2

» -مشروع قانون أحصاء السكان وتسجيلهم ،اجللسة الثالثة والعشرون يف  09كانون األول

 ،«0911يف اجلريدة الرمسية ،العدد  17تاريخ  79متوز  ،0910ص .911
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وقومي وعشائري ( فرق إمساعيلية ،درزية ،مسيحية ،علوية ،كردية ،شركسية ،عشائر

بدوية) ،سلم للحكومة السورية برئاسة القوتلي بتعداد يقارب  11ألف مقاتل(.)1

يف السادس من تشرين األول  0912تشكلت حكومة مجيل مردم ،توىل فيه أمحد
الشراباتي حقيبة وزير الدفاع الوطين (حتى  ،)0911/1/71ويف عهدها وقعت هزمية
حرب  0911مع إسرائيل ،وعلى اثر ذلك إنضمت مئات من اجلنود الكرد إىل اجليش
السوري ،حبكم تطبيق مبدأ التجنيد اإللزامي يف عام  ،0911معظمهم من املكتومني،
وظهرت آنذاك مشكلة ما يعرف »األمساء املستعارة« يف اجليش .،ومشل ذلك من أعادهم
حسين الزعيم إىل اخلدمة بعد تسرقحهم ،وبعد املتطوعني األكراد املقاتلني يف »الفوج
الكردي« من أفواج »جيش اإلنقاذ« يف حرب فلسطني ،الذين مت إستيعابهم يف اجليش
السوري ،ممن حصلوا على بطاقات اهلوية بأمساء مستعارة(.)2

وجلأ أمحد الشراباتي ،بدعوى خفض النفقات يف الظاهر ،إىل تسريح أبناء األقليات من
اجليش ،لكن "مل ختلو خطوته من مرام إثنية »تعريبية« يف الباطن للتخلص من هيمنة
الرتكيبة اإلثنية األقلوية اليت شكل الفرنسيون وحدات »جيش الشرق« على أساسها"(.)3

وكان رد الرئيس شكري القوتلي قويا على هزمية سورية يف حرب  ،0911حيث عزل
رئيس األركان اللواء عطفة ووزير الدفاع أمحد الشراباتي ،وقام القوتلي برتفيع الزعيم

 - 1أكرم احلوراني ،مذكرات أكرم احلوراني ،اجلزء األول ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،7111 ،ص291؛
فضل اهلل أبو منصور ،أعاصري دمشق ،مذكرات ،بريوت ،0919 ،ص.12

 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .990 – 991
 - 3املرجع نفسه ،ص .919
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حسين الزعيم قائد الدرك ،إىل منصب رئيس األركان( ،)1فأعاد األخري اجلنود وصف
الضباط والضباط كافة الذين سرحهم الشراباتي إىل اخلدمة.
أما العقيد أديب الشيشكلي ،فقد أضاف إىل سياسة الشراباتي »التعريبية« سياسة
»تسنينية« اجليش ،وتعريبه (رغم أصوله الكردية) للتخلص من سيطرة صف الضباط
(النقباء) املسيحيني على دوائر املالية يف وحدات اجليش ،ولضرب نفوذ الكتل العسكرية
الكردية واجلركسية والعلوية والدرزية املوروثة من تركيبة جيش الشرق الفرنسي ...طبق
الشيشكلي هذه السياسة »اخلفية « على مستوى اجليش بشكل إنتقائي للتخلص وفق
أولويات التخلص ممن ميكن أن يؤلف مراكز قوى يف طريق صعوده ،وخطته يف السيطرة
على اجليش والدولة ،وغطاها على املستوى الظاهر بسياسة تعريبية دمياغوجية لألمساء
األجنبية وغري العربية ،يف إطار منهج الوطنية االقتصادية ،لتكريس شرعيته األيديولوجية
القومية العربية .فقد أصدر أديب الشيشكلي سلسلة أخرى من املراسيم "اليت تنص على أن
الفنادق واملقاهي ودور السينما ،مثال ،جيب أن حتمل أمساء عربية خالصة ،وأن تكون اللغة
العربية هي الوحيدة اليت تستعمل يف اللقاءات العامة ،واملهرجانات واإلحتفاالت ،وأن قحتل
املسلمون مقاعد مساوية ملقاعد غري املسلمني يف كل جلان منظمات األقلية"( .)2لكن

الشيشكلي قام يف أواخر عهده مبحاولة توجيه ضربة شاملة تتخطى حدود التخلص
اإلنتقائي واملوضعي بتسريح عدد كبري من النقباء الذين كان أغلبيتهم من املسيحيني
واملسيطر على دوائر املالية يف الوحدات والعلويني واملرشديني واألكراد والدروز.)3(...

إستصدر الشيشكلي يف سياق سياسته »اخلفية« يف »تعريب« اجليش و »تسنينه« املرسوم
التشريعي رقم  ،11تاريخ  07آذار  0911الذي خص »األفراد الذين إنتسبوا إىل اخلدمة
العسكرية بأمساء مستعارة بالتصريح عن حقيقة هوياتهم« ،وإمهاهلم ثالثة أشهر لتقديم
 - 1يوجني روغان ،آيف شاليم ،احلرب من أجل فلسطني إعادة كتابة تاريخ  ،0911ترمجة:أسعد كامل
إلياس ،حتقيق :إدوارد سعيد ،مكتبة العبيكان ،7111 ،ص .117
 - 2ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .211
 - 3حول املوضوع إنظر :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .991 – 919
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"تذكرة اهلوية املدنية احلقيقية« حتت طائلة الطرد من اخلدمة فورا"( ،)1وشكل ذلك أساس
الفكرة الالحقة اليت تبنتها حكومة ناظم القدسي يف أواخر عام  ،0911وهي إجراء

إحصاء عام يقوم على أساس التوثق من مدى صحة بطاقات اهلوية (.)2

كان هذا القرار موجها بصورة أساسية من الناحية الوظيفية ضد الكرد حتت عنوان
التعريب .وربط بعض املصادر قرارات التعريب وفصل العساكر الكرد من اجليش باحلرب
الباردة بني السوفيات وأمريكا ،وبعالقات الشيشكلي بوكالة اإلستخبارات املركزية
األمريكية اليت أثارت يف آذار  0911محلة إستنفار أمنية لتطويق »اإلستخدام« السوفياتي
للكرد على مستوى إقليمي ،إذ نشرت الوكالة "أن السوفيات يدربون األكراد بالقرب من
احلدود الرتكية – اإليرانية ،تأهبا لثورة كردية على تركيا وإيران والعراق وسورية عند
نشوب حرب ثالثة ،على خلفية توتر العالقات السوفياتية – الرتكية بسبب إدعاء موسكو
لألسطول األمريكي بالدخول إىل حبر مرمرة خمالف إلتفاقية املضائق ،وهذا يؤدي إىل حتويل

تركيا مستعمرة أمريكية"( ،)3وإذا كان اجلزء األخري من التقريرا صحيحا يرتبط بالصراع
السوفياتي – األمريكي يف احلرب الباردة ،فأن ماخيص تدريب السوفيات للكرد ،عبارة عن
معلومات مفربكة ،هدفها إستخدام الورقة الكردية وتلوقحها كعامل ضغط عند اللزوم .أما
ما يتعلق بالسياسات العنصرية ضد الشعب الكردي واألقليات األثنية األخري ،فهي نابعة
من بنية العقل العربي الرافض أصال لفكرة التعددية قوال وفعال.
ربط الشيشكلي حماربته للشعب الكردي بالشيوعية اليت كانت منتشرة بشكل واسع
بني االكرد ،أبرزهم كان خالد بكداش كأحد قادة احلركة الشيوعية يف سورية والشرق
األوسط ،وغدا احلي الكردي (حي األكراد) على جبل قاسيون يف دمشق حيا شيوعيا،
» - 1مرسوم رقم  ،11تاريخ  07آذار  ،«0911يف :حممد مجال باروت ،...ص .990
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حيث شكل حتالف علي آغا زلفو – خالد بكداش عنوانه الالفت

()1

 ،وكان الشيشكلي

املنتمي إىل احلزب القومي السوري ،ينظر إىل اجلزيرة بعيون من الريبة والشك ،بوصفها

تضم جمموعة كبرية مقلقة من »األقليات« الكردية واملسيحية غري املوثوقة (.)2

ويف هذا السياق ،أصدر الشيشكلي يف  1نيسان  0917مرسوما تشريعيا حتت رقم
 091بإيقاف كافة املعامالت املتعلقة مبلكيات العقارات الواقعة يف املناطق احلدودية
والسيما يف اجلزيرة إال برخصة مسبقة تصدر مبرسوم عن رئيس اجلمهورية ونص القانون
على "منع إنشاء أو نقل أي حق عيين من احلقوق العينية على األراضي الكائنة يف مناطق
احلدود ،وكذلك إستئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاوالت إلستثمارها زراعيا ملدة

تزيد على ثالث سنوات"( ،)3بهدف التحكم مبلكية األراضي وجتريد الكرد منها ،يف إطار
سياسة خاصة باملناطق الكردية .بينما" مسحت احلكومة يف عام  0911ملديرية أمالك الدولة
بتوطني وجتنيس من بقي حيا من املقاتلني البوسنيني املئة يف اجلزيرة ،وختصيص أراضي قرى
تل عمران وتل عصافري وتل عطا شوام رفاه وتل الشمة املسجلة بإسم جملس إسكان

اآلشوريني لالجئني اليوغسالفيني املقيمني يف سورية لإلقامة والعمل يف هذه األراضي"(.)4

كما منحت "اجلنسية السورية يف  71أيلول  0911لنحو  211جنديا من املتطوعني من
بلدان املغرب العربي يف جيش اإلنقاذ ،ومنهم من تونس ( )111وليبيا (برقة وطرابلس –
 )101ومن القوقاز ( ،)11وعدد قليل من اجلزائريني ،وبقيوا هؤالء املغاربة مستخدمني يف
اجليش السوري" (. )5

- Jordi Tejel,op.cit,p..997 .
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أما املتطوعون الكرد الذين أدخلوا يف فخ »اإلحراج« ،كما يقول الباحث حممد مجال
باروت ،بني اخلدمة الوطنية ،وحقيقة وثائقهم »امللفّقة« ،فكانت حمنتهم كبرية ،ومل يفكر
أحد حبلها يف إطار الوطنية السورية .وظلت مشكلتهم قائمة حتى عام  ،0912حيث أقر
جملس النواب يف  9نيسان من العام املذكور مشروع قانون يعطي مهلة سنة واحدة
للعسكريني املوجودين يف اخلدمة ،واملسرحني الذين إنتسبوا إىل اخلدمة بأمساء مستعارة
للتصريح حبقيقة وضعهم ،وتقديم صورة عن قيد النفوس احلقيقي لكن الوحدة مع مصر
متت يف  77شباط  0911قبل نهاية املدة املذكورة ،فأضيفت هذه القضية إىل مشاكل
اجليش إبان فرتة الوحدة (.)1

بعد اإلطاحة بالشيشكلي يف عام  ،0911إستوىل عبد احلميد السراج على احلكم من
خالل رئاسته للمكتب الثاني ،وكان الضباط الذين قاموا باإلنقالب ضد الشيشكلي

يساندونه( )2وبدأت محلة بطيئة ومركزة مضادة للكرد ،بتطهري القوات املسلحة من الضباط

الكرد ذوي الرتب العالية أو املتوسطة( ،)3حيث كانت أشرطة املوسيقى واملنشورات
الكردية تصادر وتتلف ويسجن أصحابها .ومع ذلك مل تكن احلملة منظمة ومل حتدث بني
ليلة وضحاها .فعبد الباقي نظام الدين ،مثال ،وهو كردي ،بقي يشغل مناصب وزارية من

 0919إىل  0912وكان وثيق الصلة بأحزاب التيار السائد والشخصيات السياسية
السورية ،ولكن مل تكن هناك أية إشارة إىل اخلصوصية الكردية يف سياساته .واألمر نفسه
ينطبق على شقيقه توفيق ،وهو جندي حيادي الطموح سياسيا لديه ،اصبح رئيسا لألركان

يف عام  ،0919ولكنه صرف من اخلدمة بعد سنة من توليه املنصب(.)4

أن التنوع والغنى السياسي يف سوريا اخلمسينيات مل يُبقِ على مسافة مع مؤسسة اجليش،
لذلك أصبح داخل هذه املؤسسة قطع وجمموعات كل منها تابع حلزب أو زعيم أو اجتاه .مل
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .991
 - 2مذكرات دولة الرئيس حسين بك الربازي ،املصدر السابق ،ص .91
 - 3جي .سي .هورفيتس ،سياسات الشرق األوسط ،البعد العسكري ،0999 ،ص .011
 - 4ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .211
11

يعد اجليش فرقاً طائفية تشكّلهُا األقليات ،نعم ،لكنّه أصبح حمكوما بتناحرات السياسيني
وخصومات زعمائهم ،وقبل كل ذلك التدخالت اخلارجية حيث كانت سوريا مركزاً
لصراع األحالف واحملاور اإلقليمية والدولية وأجهزة خمابراتها..

وجد اجملتمع السياسي

السوري نفسه يف أواخر عام  0912وأوائل  0911مرتهنا أو متحالفا مع مجاعات من

املؤسسة العسكرية تعكس خالفاتها التناحر السياسي واأليديولوجي املستعر(.)1

ففي النصف الثاني من اخلمسينيات إجتاحت احلماسة القومية العربية كل العامل العربي،
اليت أهلمها صعود ناصر يف مصر .أن الشعور القومي العربي والدعوة إىل وحدة عربية
شاملة ،مل ترتك فسحة كبرية لألقليات غري العربية ضمن الرتتيب السياسي .فالتسامح
الكبري مع املنشورات الكردية منذ عام  0919قد منع رمسيا يف عام  .0911ولفت
األنظار إىل اإلفتقار إىل النمو االقتصادي يف املناطق الكردية ،وأيضا إىل حقيقة أن
"األكادمييات احلربية والشرطة مغلقة يف وجه الطالب األكراد ،وأن املوظفني الكرد من

املدنيني والعسكريني قد صرفوا من اخلدمة"( ،)2وأقصى مجال عبد الناصر معظم الضباط

البعثيني والشيوعيني" :البزرة عزله بعد شهر واحد من الوحدة ،وأبناء األقليات سواء
بالتسريح أو النقل إىل مصر أو لوظائف مدنية أخرى ،وترك فقط كتلة الضباط الشوام اليت

انقلبت عليه فيما بعد"(.)3

أمّا االنقالب الذي يعترب املنعطف األهم يف تاريخ مؤسسة اجليش السوري هو انقالب 1
آذار  ،0991حيث ستدخل مؤسسة اجليش بعده يف مستنقع اإلنقسامات احلزبية والطائفية
معاً ،لتشهد محالت غري مسبوقة من التصفية والتسريح تلبس لبوسا سياسيا ،لكنها ستعجز
فيما بعد عن إخفاء عفنها الطائفي .إنّ عدد املسرّحني من اجليش السوري "بعد الثامن من
 - 1خلود الزغري ،مؤسسة اجليش السوري :مسرية التصفيات وسؤال اهلوية 01 ،كانون األول .7107
 - 2ديفيد مكدول ،املرجع السابق.210 ،
 - 3خلود الزغري ،املرجع السابق.
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آذار بلغ اآلالف من الضباط وصف الضباط ،وكانت حجة هذه التسرقحات »قوميّة«،
بتهمة االنفصالية والربجوازية أو الشعوبية أو التبعيّة للحوراني .فخالل األيام األوىل
لالنقالب مت تسريح  111ضابط من خمتلف الرتب من كوادر اجليش املدرّبة واحملرتفة،
ليحلّ مكانهم ضباط احتياط من حزبيني ومعلّمني وموظّفني! وأكّد هذه املنهجية
بالتسرقحات لؤي األتاسي وفهد الشاعر يف حمادثات الوحدة الثالثيةّ ،)1("0991 /1/01

امتدت التصفيات لتصل إىل كل من مت للحزب السوري القومي ،والشيوعي ،والكرد،
والشركس ،وإىل ضباط األمن يف وزارة الداخلية وطالب الكليّة العسكرية ،حبيث صرفت
دورة كاملة حبجة أن طالبها انفصاليون .نشرت جريدة احلياة اللبنانية بعض قوائم التسريح
أظهرت بعض األرقام 011 ":ضباط سوريني كبار أحيلوا على التقاعد ،وهناك أربعمائة
ضابط يلتزمون بيوتهم بانتظار البت بأمرهم"( .)2وميكننا القول أن الربجوازية العربية
تتجاهل منذ البداية القضية الكردية وتصف مطاليب الشعب الكردي بأنها دعوات إىل
اإلنفصال وتهدف إىل خلق إسرائيل ثانية ،وتدعوا علنا ومعها التيارات القومية العربية إىل
سحق أية حماولة إستقاللية كردية.
ومنذ إستالمه للسلطة ،بنى حزب البعث إسرتاتيجيته الشوفينية ملناهضة الشعب الكردي
وحركته القومية ،وحتت شعار »إنقذوا اجلزيرة لئال تصبح إسرائيل ثانية« ،وما شابه ذلك
من شعارات حتريضية ضد الشعب الكردي يف سورية والعراق ،وإختذت سياسة حكومة
صالح البيطار املعادية للكرد طابعا شديدا ال مساومة فيها .ولطمس املعامل الكردية وإخفاء
اهلوية القومية ملناطق غربي كردستان قامت احلكومات املتعاقبة على دست احلكم بدمشق
على إتباع سياسة إجراء التعديالت والتغيريات يف الوحدات اإلدارية عرب سلسلة من

 - 1أكرم احلوراني ،اجلزء الرابع ،املصدر السابق ،ص.1011
 - 2جريدة احلياة اللبنانية ،العدد .0991/1/01 ،1012
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القرارات واملراسيم التشريعية وإعادة تسميات املناطق والقرى والبلدات واملدن الكردية

بأمساء عربية بدال من التسميات الكردية التارخيية (.)1
إنقالب حسين الزعيم:

يف أواخر عام  ،0919بدأ جنم حزب الشعب يف الصعود ,إذ أصبح الشعبيون يقومون
بالدور الرئيسي على مسرح السياسة يف سورية ،كان إنقالب حسين الزعيم ،الذي أطاح
حبكم الرئيس شكري القوتلي بتاريخ  11آذار  ،0919فاحتة لعهد اإلنقالبات العسكرية
ونهاية للعهد الدستوري يف سورية ،ولو مل يقم الزعيم بإنقالبه لفعلها غريه ،بسبب التذمر
الشعيب من الوضع الفاسد .توىل الزعيم رئاسة جملس الوزراء ووزارة الدفاع والداخلية،
وبادر إىل ترشيح نفسه لرئاسة اجلمهورية ،عرب إستفتاء عام يف  71حزيران ،فاز فيه .وكان
أديب الشيشكلي وإبن عمته أكرم احلوراني من كبار املؤيدين للزعيم حسين الزعيم ،ولكنه
إختلف معه على خلفية تسليمه ألنطون سعادة إىل السلطات اللبنانية.
ولد الزعيم حسين الزعيم يف حلب عام  ،0119من عائلة كردية ،كان والده الشيخ
حممد رضا الزعيم من شيوخ الطريقة املولوية يف مدينة حلب ،وتتلمذ على يديه عدد من
علماء حلب ،كان أبرزهم مؤرخ أعيان حلب الشيخ راغب الطباخ ،وبرز دوره يف عام
 ،0901حني غدا مفيت متطوعي (آالي) املولوية اليت قدمت إىل حلب لإلنضمام إىل محلة
السويس اليت هيأها مجال باشا قائد اجليش الرابع ،وإبان عبور القناة سقط الشيخ الزعيم

شهيدا( .)2إنتسب حسين الزعيم يف مطلع شبابه إىل الكلية احلربية يف إستانبول وخترج منها.

وعلى أثر فرض اإلنتداب على سورية ولبنان ،إلتحق بالقوات اخلاصة( Troupes
 )spéciqlesاليت قامت السلطات الفرنسية بتشكيلها كجزء من اجليش الفرنسي يف بالد
املشرق ،ثم أوفد بعد ذلك إىل فرنسا يف دورة تدريبية ،وعاد بعدها للخدمة يف القوات
1

 -للمزيد حول املوضوع إنظر :د .عبد اهلل غفور ،التشكيالت اإلدارية يف غربي كردستان ،املرجع

السابق.
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .292
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اخلاصة .وأثناء احلرب العاملية الثانية ،عندما قامت القوات الربيطانية والفرنسية احلرة
بإحتالل سورية يف حزيران  0910لوضع حد لنشاط البعثة العسكرية األملانية فيها ،إنضم
حسين الزعيم إىل القوات الفرنسية التابعة حلكومة فيشي ( Gouvernement de
 )vichyاليت عهدت إليه كضابط يف القوات اخلاصة مبهمة تنظيم عمليات املقاومة الشعبية
لقوات احللفاء ،ووضعت حتت تصرفه مبلغ ( )111111لرية سورية لتنفيذ هذه املهمة.
وكان أفراد عصابته بغالبيتهم من األكراد والشراكس

()1

 ،ولكن حسين الزعيم رأى أن

خطة حكومة فيشي يائسة وحمكوم عليها بالفشل ،فآثرأن يستولي على هذا املبلغ لنفسه.
وملا علمت القوات الفرنسية احلرة بهذا األمر يف عام  ،0917قررت إحالة حسين الزعيم
إىل القضاء العسكري الذي أجرى حماكمته ،وقضى مبعاقبته على هذا اجلرم الشائن بعقوبة
السجن مع األشغال الشاقة ملدة عشر سنوات .أما هو نفسه ،أكد على أنه أمضى تلك
السنوات يف سجن الرمل ،حبكم صدر عن احملاكم العسكرية الفرنسية حملاولته إغتيال
اجلنرال كوليه ،وأن إطالق سراحه كان مشروطا بأن يقيم إقامة إجبارية يف بريوت( .)2ومن

املفارقات أن حسين الزعيم ظل سجينا إىل أن أصدر السيد شكري القوتلي ،بعد إنتخابه
رئيسا للجمهورية السورية ،أمرا بالعفو عنه يف عام  ،0911فأطلق سراحه وأعيد إىل
اخلدمة يف اجليش السوري الناشئ الذي مت ضم القوات اخلاصة إليه ،بعد تسليمها من قبل

السلطات الفرنسية احلرة إىل احلكومة السورية(.)3

ويف عام  ،0911أستدعي الزعيم حسين الزعيم الذي كان يتوىل قيادة اللواء الثالث،
إىل دمشق ليتوىل رئاسة األركان العامة للجيش والقوات املسلحة بالوكالة خلفا للزعيم

عبداهلل عطفه الذي أحيل إىل التقاعد (.)4

 - 1سامي مجعة ،املرجع السابق ،ص .11
 - 2املرجع نفسه ،ص .77 – 70
 - 3الدكتور نزار الكيالي ،املرجع السابق ،ص .111 – 111
 - 4اجلريدة الرمسية لعام  ،0911العدد  ،71ص .001
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وما أن توىل الزعيم حسين الزعيم رئاسة اجلمهورية ،حتى أعطى للكرد مناصب كبرية يف
الدولة ،وبادر إىل تكليف حمسن الربازي لتشكيل احلكومة يف  79حزيران  ،0919وتعيني
نوري اإليبش ،ذو النزعة اإلنفصالية ،وزيرا للزراعة وحممود اليوسف ممثال لشركة التابالين
يف سورية ،مما سال لعاب القوميني الكرد ،ودار احلديث عن مشروع دولة قومية كردية،
رمبا كان بسبب بروز دور الضباط الكرد يف اجليش ومشاركتهم يف يف العملية اإلنقالبية
من أمثال كل من" :العقيد فوزي سلو معاون آمر اللواء الثالث ،واملقدم عمر خان متر
معاون رئيس أركان اجليش ،والنقيب حممود شوكت آمر فوج املشاة األول ،واملقدم مجيل
ماميش آمر كتيبة الفرسان الثانية والنقيب قوطرش آمر (الفوج الكردي) وضباط آخرين

برتب أدنى"( .)1ويف أعقاب اإلنقالب ،وصل مجال بابان دمشق بتكليف من نوري السعيد
لإلتصال بالزعيم ،حيث عرض عليه مشروع الوحدة مع العراق ،لكن الزعيم وبدال من
ذلك قدم مقرتحات حول عقد إتفاق عسكري مع العراق .ومن جانبه سعى جالدت
بدرخان إىل التنسيق معه يف إطار املشروع القومي ،لكنه رفض ذلك.
أن صعود الزعيم – الربازي إىل قمة اهلرم يف دمشق ،أثار القلق واملخاوف لدى

اجملموعات القوميني العرب واإلسالميني من قيام نظام عسكري كردي ،وإتهام الزعيم بأنه

"ينوي إقامة مجهورية كردية يف سورية"( .)2وكتب جوردون توري ،وهو من كبار
املتخصصني بدور العسكر يف صنع القرار السياسي يف سوريا بأن":خطوات حسين الزعيم

حنو (علمنة) الدولة قد هومجت بلؤم على أنه كردي قحتقر الثقافة العربية"(.)3

 - 1خالد العظم ،مذكرات ،اجمللد الثاني ،ط،7بريوت ،0921 ،ص .011
2
- Tejel, op.cit., p.45.
 - 3جوردون هـ .توري ،السياسة السورية والعسكريون  ،0911 – 0911ت:حممود فالحة ،ط،7
بريوت ،0999 ،ص .92
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عندما جنح حسين الزعيم بإنقالبه إختذ حراسا ألمنه من طائفة الشركس" ،وذات يوم
وصل وفد من الضباط األكراد يف اجليش السوري ،حيث قابلوا نذير فنصه سكرتري الزعيم

وطلبوا منه إبالغ الزعيم أنهم األوىل حبراسته والسهر على أمنه بإعتبارهم أبناء جلدته"(.)1

حاول الزعيم أن يستخدم القادة الكرد واألعضاء القدامى يف مجعية خويبون يف سبيل
تعزيز سلطته وتقوية عالقاته الرتكية ،عرب الضغط عليهم لإلعالن عن نهاية صراعهم معها،
وختليهم عن املطالبة بكردستان تركيا ،والتقدم للقنصلية الرتكية حبلب »لطلب العفو من
حكومة أنقرة« حتت طائلة تسليمهم لألتراك إن مل يفعلوا ذلك .وتسبب ذلك حبدوث توتر
بني من إستجابوا لضغط الزعيم ووجهوا "رسالة إىل احلكومة الرتكية بواسطة القنصلية
الرتكية حبلب بالتخلي عن أي مطالب قومية كردية يف تركيا ،وبني من عارضوا ذلك
معتربين أن من إتفقوا مع األتراك الميثلون سوى أنفسهم"( .)2وبهذا الصدد كتب

جكرخوين قائال":أرسل حسين الربازي حاكم حلب يف طلب رموز الكرد ،وطلب إليهم
أن يسووا فيما بينهم وبني األتراك مثلما يريد املارشال وخيربوا القنصلية بأنهم مل يعد هلم
شئ يف ذمة الدولة الرتكية وال حتى املطالبة بكردستان ،وهددهم بأنهم إن مل يفعلوا سوف
يسلمهم لألتراك .وقد أعد املعارضون صيغة بيان مضاد لكن الشرطة ضبطت إتصاالتهم،

وأعاقت توزيع البيان"( .)3وإرتبط ضغط الزعيم على القادة األكراد بطلبه من تركيا إيفاد
بعثة عسكرية تركية لتدريب ضباط الركن السوريني( ،)4إذ كان مغرما بأتاتورك

وإصالحاته.
وعلى الرغم من قصر حكم الزعيم ( ،)0919/1/01 – 0919 /1/10فإن عهده
يشهد على إجنازات كبرية قد حتققت ،مل تعرف هلا البالد مثيال ،مثل "إصداره القانون املدني
وإنشاء مكتب للمظامل يف مقر القيادة العامة للبحث يف الشكاوي املرفوعة إىل القيادة
 - 1سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص .019
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .221 – 299
 - 3جكرخوين ،املصدر السابق ،ص .101 – 107
 - 4حممد مجال باروت ،...ص .221
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العامة ،بهدف دراستها ووضع احللول املناسبة هلا .كما وأصدر حسين الزعيم مرسوما
يقضي بتأليف جلنة حتقيق يف سؤ إستعمال السلطة وإستغالل النفوذ واإلثراء غري

املشروع"( ،)1وكان إضافة إىل الزعيم ،كان هناك شخصيات كردية أخرى ،قد تسلمت
مواقع سيادية .وكان رئيس وزرائه حمسن الربازي أحدهم ،والذي كان له تأثريه العجيب

على حسين الزعيم ،حتى قيل "أن الزعيم كان طفال كبريا أمامه وقدرة الربازي على جلمه

وتسديد خطواته تفوق أية قدرة على اآلخرين"(.)2

كما لعب الزعيم دورا كبريا يف حماربة العشائر وهو صاحب فكرة اإلصالح الزراعي
يف سوريا ،ففي عهده جلأ زعماء العشائر إىل العراق ولبنان من أمثال شيخ عشرية اجلبور
عبد العزيز املسلط ،وشيخ الشمر دهام اهلادي ،وقام بتأميم البنوك ،فتآمر عليه الربجوازية

الداخلية(.)3

حمسن الربازي (9141 – 9114م):

حمسن بن خالد الربازي( ،)4حقوقي وسياسي ،ورئيس وزراء سورية يف عهد حسين الزعيم،
ووزير اخلارجية يف عهد الرئيس شكري القوتلي .ومن ضحايا اإلنقالبات العسكرية يف
البالد.
ولد يف مدينة محاة يف أسرة كردية ،أمت دراسته يف فرساي بفرنسا ،وحصل على الدكتوراه
يف احلقوق من جامعة باريس .عاد إىل سوريا وعني معيدا يف معهد احلقوق بدمشق ،فمدرسا
 - 1هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .711 – 099
 - 2املرجع نفسه ،ص.717
 - 3مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .7119/01/7
4

 --األعالم712 – 719/1 :؛ معجم املؤلفني021 – 021/00 :؛ موسوعة أعالم سورية:

779/0؛جريدة احلياة ،العدد (1 ،0991/01 /11 ،)00121هؤالء حكموا سوريا)؛ املوسوعة الكربى
ملشاهري الكرد ،اجمللد الرابع ،ص 71 – 09؛ معجم اعالم الكرد ،ص 122 – 129؛ د.إمساعيل
حصاف ،سياسة احلكومات السورية ،جملة األكادميية الكردية ،العدد  ،71هولري ،7101 ،ص .110
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ومن ثم مساعدا ملدير معهد احلقوق بدمشق ،وعني وزيرا للمعارف  ،0910فأستاذا يف
معهد احلقوق ،فأمينا عاما للقصر اجلمهوري 0912م ،فوزيرا للداخلية 0912م ،فرئيسا
جمللس الوزراء يف عهد حسين الزعيم  0919م ،وملا قتل حسين الزعيم ،كان معه ،فأحلق
به وأعدم ظالمة وجهال يف  01آب  0919م ،ودفن باملزة بدمشق.
له مؤلفات ،منها "احلقوق الرومانية" ،و"احلقوق املدنية الفرنسية املقارنة" ،و"حماضرات
يف احلقوق املدنية الفرنسية" ،وله "مذكرات حمسن الربازي" من تقديم خريية قامسية،
.0919
قيل أن مساعيه املكوكية بني القاهرة والرياض ودمشق وبغداد إمنا كانت تركز يف
معظمها على مساعي التنسيق ضد مشروع سورية الكربى ،ويقال أنه أقنع حسين الزعيم
بتسليم إنطون سعادة زعيم احلزب القومي السوري إىل السلطات اللبنانية اليت أعدمته يف
بريوت بعد حماكمة صورية ،وكانت هذه املسالة قد عجلت بإنقالب سامي احلناوي بعد
حوالي شهر على أعدام سعادة ،فدفع حمسن الربازي وحسين الزعيم حياتهما مثنا لذلك.
صحيح أن هؤالء القادة ينحدرون من إصول كردية ،لكنهم مل يكن يوما ممثلني عن
احلركة القومية الكردية ،فأن البعض قد جلأ إىل إثارة موضوعات بهدف حتريض الرأي العام
العروبي ضد الكرد ومسألته القومية .وجتدر اإلشارة هنا إىل ما ذكره عبداللطيف يونس يف
مذكراته":قيل أن حمسن الربازي كان سكرتري اجلمعية الكردية العاملية ،وقد أثبت صفته
هذه يف مقال كتبه يف جملة "املقتطف" يف الثالثينات دفاعا عن الفكرة الكردية اليت حتلم بإقة
دولة كردية تضم األكراد يف تركيا وسورية والعراق وإيران .وأن هذا احللم هو الذي دفعه
لتشجيع حسين الزعيم للقيام بإنقالبه وإستالم السلطة .وكالهما كردي ،ليكون احلكم يف

سورية سندا لتلك الفكرة ومنطلقا هلا"( .)1وأكثر من هذا ،كتب سامي مجعة عنه قائال:

" لكن القدر أبى إال أن يفعل فعله ،ففي تلك اآلونة نقل السيد جنيب األرمنازي من وظيفة
أمني عام القصر اجلمهوري ،وعني سفريا يف بريطانيا ،وعني بدال منه يف منصب األمانة
 - 1مذكرات عبداللطيف اليونس ،ص  ،791مقتبس من :هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .711
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العامة لرئاسة اجلمهورية حمسن الربازي .كان حمسن الربازي رفيع الثقافة وعلى قدر كبري
من الذكاء واحلنكة وكان متعصبا لكرديته وقيل عنه وقتذاك بأنه املسؤول الثقايف للثارتي
الكردي فرع سورية ذلك احلزب الذي إنتسب له حسين الزعيم أيضا عندما كان برتبة
نقيب خالل خدمته العسكرية يف اجليش الفرنسي وكانت القطعة اليت كان خيدم بها
متمركزة يف مدينة إسكندرون (قبل سلخ اللواء وإحلاقه برتكيا) ،فكان تعيني الربازي يف
هذا املنصب نعمة هبطت من السماء على حسين الزعيم "

()1

 ،ومما يؤكد على فربكة

املعلومات هو أن الثارتي تأسس عام  ،0912بينما املعلومات اليت أوردها الكاتب سبق
ذلك بسنوات.
ويضيف الكاتب ":وقع شكري القوتلي فريسة سهلة يف حقل مغناطيسية الدكتور حمسن
الربازي الذي درس القانون يف فرنسا ونال أعلى الدرجات العلمية والذي كان إضافة
لتلك املؤهالت ممثال بارعا جييد التزلف ومسح اجلوخ وعلم الكالم والقدرة على اإلقناع
والتمكن من تغيري اللون األسود إىل األبيض وبالعكس لدرجة أنه كان عندما ميثل أمام
القوتلي حبكم عمله – وكان ذلك جيري عدة مرات يف اليوم الواحد – اليكتفي بالسالم
على فخامته وإمنا كان ينحين على يده ويقبلها وذلك بعد أن أوهم القوتلي بأنه يفعل ذلك
ألنه يعتربه مبثابة األب .هكذا كان حال الربازي الذي تبنى حسين الزعيم منذ اليوم األول
لتوليه منصبه يف القصر اجلمهوري حبكم األصول اليت جتمعهما ولكونهما ينتسبان حلزب
واحد كما أسلفت فكان اليدع مناسبة متر دون أن يطري على مواهب الزعيم العسكرية
وكيف كان ضحية حسد وحقد أقرانه من الضباط ووشاياتهم بسبب غريتهم منه ملا يتمتع
به من عبقرية لو أعطيت ما تستحقه من تشجيع لفعلت املعجزات يف خدمة الوطن وسحق
اليهود ،ونتيجة ذلك اجملهود فقد متكن من إقناع القوتلي بصرف النظر نهائيا عن فكرة

تسريح حسين الزعيم من اجليش" (.)2

 - 1سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص .11
 - 2املصدر نفسه ،ص .11
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وقيل أن الشعب بدأ يتوجس شرا بعد تولية الدكتور حمسن الربازي رئاسة جملس الوزراء
ووزارتي اخلارجية والداخلية ،وتعيني السيد نذير فنصة ،عديل حسين الزعيم ،أمينا عاما
لرئاسة اجلمهورية وممثال شخصيا له لدى عدد من امللوك وروساء اجلمهوريات ،كما أخذت
سحب القلق ترتاكم يف األفق السياسي بعدما كثرت األحاديث واإلنتقادات حول "إعتماد
الزعيم حسين على األقلية الكردية ،سواء يف أجهزة الدولة أو قيادات اجليش ،وإتهامه
بالتخطيط إلقامة دولة كردية يف سورية وذلك باإلتفاق مع رئيس جملس الوزراء حمسن

الربازي"( .)1ومن املفارقات العجيبة أن تصدر هذه اإلنتقادات واإلتهامات عن السيد أكرم
احلوراني وأنصاره من الضباط اإلشرتاكيني الذين نقموا على الزعيم حسين الزعيم
إلختياره الدكتور حمسن الربازي رئيسا جمللس الوزراء ،وذلك ألن عائلة الربازي ومثيالتها

من العائالت الكربى يف محاة تعتربمن اخلصوم التقليديني لالشرتاكيني( ،)2ولئن كان من غري
الثابت قيام الزعيم حسين الزعيم أو الدكتور حمسن الربازي بالتفكري اجلدي ،يف أي وقت
من األوقات ،يف موضوع إقامة دولة كردية يف سورية ،إال أن الثابت هو قيام زعيم
اإلنقالب باإلعتماد على األشخاص الذين ينتمون مثله إىل أصل كردي ،وتعيني عدد منهم
يف مناصب رفيعة ،سواء يف أجهزة الدولة أو يف قيادات اجليش ،األمر الذي أثار حوله شبهة

التحيز العنصري( ،)3كما وقيل أن "الزعيم إستقدم من تركيا اجلنرال الرتكي فؤاد أورباي
ليؤسس له نواة فرقة أجنبية تتشكل من أبناء األقليات العرقية تتوىل محاية نظامه متهيدا

لتحجيم اجليش" ( ،)4وكان الزعيم – كما يقول سامي مجعة  -يقضي وقته يف املدة األخرية

مع جنرالني ،األول تركي يدعى فؤاد أورباي عينه الزعيم مستشارا خاصا إلعادة تنظيم
اجليش والثاني فرنسي مل أعد أذكر إمسه ،كان الزعيم قد إستقدمه لإلستفادة من خربته
- Patrick Seale. The struggle for Syria, Oxford university press,
London, 1968,pp.60,62.
2
- Ibid,p.74.
1

- Gardon Terry. Syrian politics and the military (1945 – 1958), Ohio
University Press, 1964, p. 138.
 - 4سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص .19
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بتشكيل لواء خاص مؤهل يف اجليش السوري على غرار الفرقة األجنبية يف اجليش الفرنسي
حبيث يكون قوام هذا اللواء املستحدث يف اجليش السوري من األقليات العرقية يف سورية

(أكراد وشركس) وحبيث يعتمد عليه يف محاية نظام الزعيم (.)1

ويف يوم  01آب  ،0919متكن عدد من ضباط حسين الزعيم برئاسة سامي احلناوي
من اإلطاحة به ،وصدق من قال":إتق شر من أحسنت إليه" ،فالزعيم هو من صنع احلناوي
وجعله زعيما وقائدا لألركان .مل يشارك أديب الشيشكلي يف اإلنقالب ،ألنه كان مسرحا
ومقيما يف قريته الشوقحة حتت اإلقامة اجلربية .وبعد إلقاء القبض على الزعيم ورئيس وزرائه
حمسن الربازي على يد قوة بقيادة املقدم أمني أبو عساف ،مت إعدامهما ودون حماكمة
بطريقة وحشية من قبل الضابطني القوميني السوريني فضل اهلل أبو منصوروعصام مريود
بتاريخ  01آب  ،0919جبانب مقربة الفرنسيني العسكرية باملزة ودفن الزعيم يف قرية أم
الشراطيط .لكن أيام احلناوي مل يكن طويال ،فقد اطيح به يف  09كانون األول ،0919
وتشكل جملس حربي من الزعيم فوزي سلو رئيسا والزعيم أنور بنود نائبا له ،وكان العقيد
توفيق نظام الدين

()2

مع آخرين عضوا .وشهدت املرحلة اليت أعقبت حكم احلناوي

(كانون األول  – 0919كانون األول  ،)0910فراغا سياسيا وصراعات وأزمات
وزارية ،فقد تعاقب على احلكم فيها سبع وزارات ،وكل ذلك بسبب تدخل اجليش يف
السياسة ،وعدم حصول حزب الشعب على األكثرية املطلقة يف اجلمعية التأسيسية يف
 - 1سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص .99
2

 -ولد عام ( 0900ويف مصادر أخرى  )0199يف ماردين ،تطوع يف اجليش السوري وتدرج يف

املناصب العسكرية حتى بلغ رتبة زعيم يف عام  ،0911وعني معاونا لرئيس األركان العامة ،ويف عام
 0919عني رئيسا لألركان العامة يف اجليس السوري ،ثم رفع إىل رتبة لواء ،وفى العام نفسه عني قائدا
عاما للجيش والقوات املسلحة ،لعب دورا هاما يف احلياة السياسية بعد جالء الفرنسيني عن سوريا وكان
ينتمي إىل الكتلة الوطنية ،تويف يف دمشق عام  0991ودفن يف مقربة الدحداح إنظر:د.حممد علي
الصويركي الكردي ،املصدر السابق،اجمللد السادس ،بريوت  ،7101ص 017-010؛ كوني ره ش،
تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص .091 – 092
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إنتخاباتها اليت جرت يف  01تشرين األول  ،0919ومل يتمكن احلزب من ملئ الفراغ
السياسي .وملا إستلم حزب الشعب زمام احلكم بالتعاون مع األحزاب األخرى ،بعد
إنتخابات  ،0919بدأ يوثق عالقاته مع العقيد أديب الشيشكلي.
يف  72آذار  0910شكل خالد العظم حكومته ،وقد جاء يف بيان وزارته املوجه
للمجلس النيابي":حنن يف سياستنا القومية عاملون على حتقيق الوحدة العربية ،ومتابعة
دراسة الوسائل املوصلة هلذه الغاية باإلشرتاك مع سائر الدول العربية ...ويف سياستنا

التعليمية الرتبوية تسعى احلكومة إىل توجيه الثقافة حنو األهداف القومية.)1("...

وجهت حكومة العظم أنظارها حنو املناطق الكردية بهدف إحتوائها واإلستفادة من
طاقاتها .فقد إجتمعت يف القامشلي يوم اإلثنني الثالث من نيسان  ،0910جلنتا احلدود
السورية – العراقية ومت اإلتفاق على "تأليف فرقة فنية مشرتكة تقوم بإجراء كشف على
احلدود السورية العراقية ،مهمتها تعيني الدعامات الثابتة والدعامات املتحركة من مواضعها
األصلية ،والدعامات املنزوعة والدعامات املفقودة ،وموضع الدعامات املقرتح إضافتها،
ومواقع املياه القريبة من احلدود ،ومواقع املخافر السورية والعراقية القريبة من احلدود،
وذلك على نسخة خارطة احلدود تربط بتقرير يتضمن نتيجة الكشف يرفع إىل جلنيت

احلدود السورية العراقية بواسطة املراجع الفنية العليا يف احلكومتني"(،)2

وكانت ذلك مبثابة خطوة أخرى حنو دمج غرب كردستان بالدولة اجلديدة ،دون األخذ
باإلعتبار اخلصوصيات التارخيية واجلغرافية لسكان املنطقة .وأكثر من ذلك ،فإن اللجنة اليت
وضعت الدستور اجلديد برئاسة ناظم القدسي يف منتصف نيسان  ،0910قد جتاهلت أي
ذكر للشعب الكردي وقضيته القومية،
أصدرت احلكومة مرسوما يقضي بإنهاء وكالة الزعيم أنور بنود على رئاسة األركان

العامة ،وتسمية العقيد أديب الشيشكلي رئيسا لألركان بالوكالة( .)3ويف جلسة جملس
 - 1هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .719 – 711
 - 2جريدة اجليل اجلديد ،العدد  ،012تاريخ  1نيسان .0910
 - 3مرسوم رقم  ،907تاريخ  71نيسان .0910
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النواب املنعقدة بعد ظهر يوم اخلميس يف  72من تشرين األول  ،0910لبحث مشاريع
القوانني املقدمة ،ومنها تثبيت النشيد الوطين والشعار الرمسي للجمهورية ،قال النائب علي
بوظو ،وهو من كورد دمشق إن":النشيد الوطين اليصلح مطلقا ألن يكون نشيدا لدولة
مستقلة ذات سيادة ،خاصة وأن كلماته وموسيقاه التبعث يف املواطن أي محاس ،وطلب أن
تسحب احلكومة مشروعها ،وأن تعمد إىل إجراء مسابقة بني الشعراء لنظم نشيد يتالئم مع

واقعنا"( ،)1وأيده يف ذلك حسن الربازي وعبداهلل تامر .رد رئيس الوزراء حسن احلكيم أن
النشيد احلالي اليتالئم مع حالة البالد ،فإذا رأى اجمللس الكريم إجراء مسابقة إلستبداله
فاحلكومة ليس لديها مانع .لقي اإلقرتاح تعارضا من نواب آخرين ،وعلى خلفية هذه
املشكلة وغريها من القضايا ،قدم احلكيم إستقالته يف  01من تشرين الثاني ،0910
وحاول كل من رشدي الكيخيا والدكتورناظم القدسي وزكي اخلطيب وسعيد حيدر
وعبدالباقي نظام الدين وحامد اخلوجة ،تأليف حكومة جديدة ،فكلف الرئيس الدكتور
معروف الدواليبى ،الذي شكل وزارته يف  71من تشرين الثاني  .0910إال أن البالد يف
الثاني من كانون األول شهد حدوث إنقالب العقيد أديب الشيشكلي.

 - 1هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .711
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من هو أديب الشيشكلي ( 9114 -9111م):
أديب بن حسني آغا الشيشكلي( :)1رئيس اجلمهورية السورية السابق ،كردي األصل،
ولد ونشا يف محاة ،أمه (منور) الربازي ،خترج باملدرسة الزراعية يف سلمية ،ثم باملدرسة
احلربية يف دمشق .وشارك يف الثورة السورية الكربى سنة  ،0971ومعركة التحرر يف
دمشق .وشارك يف الثورة السورية الكربى سنة  ،0971ومعركة التحرر مع الفرنسيني
(سنة  ،)0911ثم كان على راس لواء "الريموك الثاني" جبيش اإلنقاذ يف حرب عام
 0911بفلسطني واحلق بالعدو خسائر ليست بالقليلة ،وعمل نائبا لفوزي القاوقجي،
وكانت صفد آخر مواقعه .وكان إىل جانب حسين الزعيم يف ثورته العسكرية (اإلنقالب
األول) يف  11آذار  .0919إذ قلد وحدة املشاة واملدرعات اليت نفذت اإلنقالب ،وكان
من أكثر العسكريني مساندة ومحاسة هلذا اإلنقالب ،وإستلم وظيفة املدير العام للشرطة
عالوة على وظيفته يف اجليش ،وإختلف حول قضية أنطون سعادة ،حيث كان عضوا
باحلزب القومي السوري ،وبقي متعاطفا مع احلزب لغاية إستيالئه على السلطة ووصوله إىل
منصب رئيس اجلمهورية .فصرفه حسين الزعيم من اخلدمة  ،0911ومل يلبث أن عاد قائدا
للواء األول برتبة عقيد يف عهد سامي احلناوي .ويف  09كانون األول  0919قام العقيد
أديب الشيشكلي باإلنقالب الثالث يف البالد أزاح اللواء سامي احلناوي من رئاسة
األركان ،بدعوى محاية النظام اجلمهوري يف سورية وينقذها من النفوذ الربيطاني ،ويضعف
حزب الشعب املسيطرعلى احلياة السياسية يف سورية ،والذي كان يدعوا إىل الوحدة مع
العراق.
 - 1األعالم719 – 0911 ،؛ جملة األحد البريوتية 71،حزيران 0997؛ ومن هو يف سورية117/ 7:؛
اللواء الدمشقية 00 ،متوز 0911؛ املوسوعة العسكرية ،موسوعة أعالم سورية11-17/1 :؛ وهلاني
اخلري ،أديب الشيشكلي ،دمشق0991،؛ د.حممد علي الصويركي ،اجمللد األول ،ص091-092؛ هاشم
عثمان ،املرجع السابق ،ص ص 721-710؛ د.إمساعيل حصاف ،سياسة احلكومات السورية ،املرجع
السابق ،ص.191-197
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ويف  79 – 71تشرين الثاني  0910قام الشيشكلي باإلنقالب الرابع على حكومة
معروف الدواليبى اليت مل تعش سوى يوم واحد وإستوىل على احلكم مباشرة ،وتوىل
الشيشكلي رئاسة األركان العامة  ،0910ثم رئاسة اجلمهورية عام  ،0911وأخذ يعمل
على اإلنفراد باحلكم ،والتخلص من خصومه ،وإيقاع البالد يف أزمات متعاقبة إلظهار فشل
السياسيني واألحزاب،ثم ألغى األحزاب ،ووضع دستورا جديدا للبالد عرف بدستور
 ،0911ودعا إىل إنتخابات عامة ،إال أن األحزاب قاطعتها .وبرز عنفه يف قمع ثورة
الدروز عام  ،0911وإعتقاله كبار الساسة السوريني لعقدهم مؤمترا يف محص قرروا
"الدعوة إىل الدميقراطية واحلريات العامة وشجب احلكم الفردي والنظام البوليسي" ،وبدا
اإلنقالب عليه يف حلب .وشعر بأن الزمام أفلت من يده ،فسلم نائبه يف رئاسة حركة
التحرر كتاب إستقالته من رئاسة اجلمهورية ،بوصفه رئيس جملس النواب ،وطلب منه
إذاعة النبأ بعد أن يتم خروجه من سورية .وركب سيارة إىل بريوت يف  71شباط 0911
ناجيا بنفسه إىل السعودية ،حيث ظل الجئا إىل أن توجه سنة  0912إىل فرنسا ،وحكم
عليه يف دمشق غيابيا بتهمة اخليانة ،فغادر باريس  0991إىل الربازيل ،حيث أنشا مزرعة
وإنقطع عن كل إتصال سياسي .إال أن شخصا "جمهوال" يظن أنه من الدروز ،فاجأه يف
شارع ببلدة سرييس مركز حكومة جواس يف الربازيل وأطلق عليه نار مسدسه ،فقتله يف
يوم  72أيلول  .0991وأعيد جثمانه إىل سورية ،ودفن يف مسقط رأسه مبدينة محاة.
لقد محل الشيشكلي يف بيانه ،حزب الشعب مسؤولية كل مشاكل البالد ،وأعقب
ذلك ،إقالة رئيس اجلمهورية هاشم األتاسي من منصبه ومن ثم حل جملس النواب .ويف
البداية دفع الشيشكلي إىل الواجهة رفيقه يف السالح الزعيم فوزي سلو ،الذي توىل بأمر
من الشيشكلي ،السلطتني التشريعية والتنفيذية ،وممارسة سلطات وإختصاصات رئيس
الدولة ،ورئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع الوطين .وعلى غرار ماقام به حسين الزعيم يف
وقته بإنشاء مكتب للمظامل ،أنشأ الشيشكلي مبرسوم صادر يف  01من كانون األول ،دائرة
للمراجعات ملحقة برئاسة جملس الوزراء ،غايتها "رعاية مصاحل املواطنني يف عالقاتهم مع
الدولة ،وتأمني حقوقهم ضمن ضمن حدود القوانني واألنظمة ويتناول إختصاصها يف
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الشكاوي واملراجعات اليت يقدمها األفراد يف صالتهم باإلدارات واملؤسسات العامة"(،)1
لكن عهد الشيشكلي إتسم بكبت احلريات وتضييق اخلناق على الشعب ،وأصدرت
احلكومة يف أوائل نيسان  0917مرسوما برقم ( )092نص على حل مجيع األحزاب
واملنظمات السياسية وفروعها القائمة يف البالد ،سواء أكان مصرح عنها أو منتمية إىل
أحزاب أو منظمات سياسية قائمة خارج البالد ودمج الصحف .وكانت املطبوعات
الكردية حمظورة رمسيا يف عهد الرئيس أديب الشيشكلي .لكن الغريب يف األمر أن احلكومة
اليت أمرت حبل األحزاب ،إحتفلت بإفتتاح فرع حركة التحرير العربي بدمشق يف  79من

آب  ،0917ويف غريها من املدن السورية ،وفتحت اجملال أمام اجلميع لإلنتساب إليها(،)2
وهذا اليعين سوى صب كل اجملهودات والتيارات حنو الفكر القومي العربي ،كخطوة حنو
ترسيخ الفكر العروبي يف أذهان شعوب سوريا وإخضاع اجلميع له .وبدأ الشيشكلي ينتقل
إىل الواجهة عرب سلسلة مراسيم ،منها مرسوم "تسمية فوزي السلو رئيسا جمللس

الوزراء"( .)3وضع الشيشكلي دستورا جديدا ،ورشح نفسه لرئاسة اجلمهورية ،وجرى
اإلستفتاء يوم  00من متوز 0911على دستور جديد أرسى ألول مرة معامل نظام سياسي
دستوري يستوحي النظام الرئاسي على الطريقة األمريكية ،أنتخب الشيشكلي رئيسا
للجمهورية .مل يدم عهد الشيشكلي بعد تسلمه رئاسة اجلمهورية ،سوى سبعة أشهر وثالثة
عشر يوما ،اي من  00متوز  – 0911إىل  71شباط  ،0911وإذا كانت األمانة تقتضي
ذكر حماسن عهد الشيشكلي ومساوئه ،فإن عهده حقق على الصعيد التشريعي ،إجنازات
مهمة منها إصدار قانون اجلمعيات واألحزاب ،القانون رقم  12تاريخ  07أيلول ،0911
وهو أول قانون يف سورية ينظم وضع األحزاب .نص على أن للسوريني حق تأليف
األحزاب السياسية ،واإلنتساب إليها ،على أن تكون غايتها مشروعة ،ووسائلها سلمية،
ونظمها دميقراطية .ومن اإلجنازات أيضا قانون املطبوعات رقم  011الصادر بتاريخ  1من
 - 1جريدة اجليل اجلديد ،العدد  01 ،117كانون األول .0910
 - 2هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .719
 - 3مرسوم رقم ( ،)0تاريخ  1حزيران .0917
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تشرين األول  .0911لكن املآخذ عليه ،أنه نصب نفسه مسؤوال عن "حركة التحرير
العربي" ،بهدف حترير وتوحيد وبعث الشعوب العربية ،جمسدا نظام حكم أوتوقراطي ،مانعا
إنشاء أحزاب ومنظمات سياسية على أسس عنصري أو مذهيب.
إزدادت مضايقة القوميني الكرد وأساليب التعريب بعد إجتاه الشيشكلي إىل احلكم
املركزي الصارم ودعوته إىل فكرة القومية العربية ووحدتها ،وإعتبار سوريا قاعدة للتحرر
العربي ،ويف هذا السياق ،أصدرت السلطات تعليماتها مبراقبة القوميني الكرد ورصد
نشاطاتهم السياسية ،ويذكر أحد ضباط املخابرات السوريني بهذا الصدد" ،أن الشيشكلي
نفسه كان قد كلفه بالذهاب إىل مدينة القامشلي من أجل تقوية مركز الشعبة الثانية اليت
كانت متثل الدائرة األمنية املكلفة مبراقبة الكرد يف اجلزيرة ،ويذكر الضابط أنه جنح يف

مهمته تلك وإستطاع احلد من نشاط القوميني الكرد" ( .)1ويف وثيقة بريطانية ،متت اإلشارة
إىل برقية القنصل الربيطاني يف دمشق الذي كان قد زار منطقة اجلزيرة سنة  ،0911حيث

جاء فيها":إن لدي إنطباعا بأن السوريني يراقبون الزعماء القوميني الكرد بشكل جدي،
وباألخص شخص جالدت بدرخان ،وخوفا من أن تثري السياسة السورية مشاعر الكرد
القومية ،قامت احلكومة الربيطانية بتحذير احلكومة السورية من عواقب سياستها جتاه

الكرد"(.)2حتى ان الدستور الذي وضعه الشيشكلي ،أكد على أن الشعب السوري جزء
من األمة العربية ،متجاهال القومية الكردية وحقوق األقليات اإلتنية.

يف  71شباط  ،0911إنقلب اجليش يف الشمال ضد الشيشكلي وسرعان ما إنتقل إىل
مناطق أخرى يف وسط وجنوب البالد .وقد أدت حركة النقيب مصطفى محدون يف حلب
إىل رحيل الشيشكلي ،علما أنه مل يكن يف إمرته سوى سرية خدمات واحدة فقط ،حيث
وصل متخفيا إىل محص وإجته إىل بيت العقيد حممود شوكت آله رشي من كورد الشام،
الذي كان أنذاك آمرا للمنطقة الوسطى ،طالبا منه اإلنضمام إىل حركة حلب أو الوقوف
1

 -نواف حممد مراد ،موقف احلزب الشيوعي السوري من القضية الكوردية يف سوريا – 0971

 ،0991دراسة تارخيية – سياسية ،األكادميية الكردية ،أربيل،7101 ،ص .91 – 91
 - 2أيوب بارزاني ،املقاومة الكردية لإلحتالل  ،0911 – 0901سويسرا ،7117 ،ص .111
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إزاءها على احلياد .وكان حممود شوكت من أقرب الناس إىل قلب الشيشكلي ومن أشدهم
والء له ،وكان الشيشكلي هو من عينه قائدا للمنطقة الوسطى .فكان جواب العقيد حممود
شوكت أنه اليستطيع أن يعده بشئ قبل تلقى أمرمن العقيد بكري قوطرش وهو كردي
أيضا ضابطا يف قوى البادية .ورجح البعض ،تقارب الضباط الكرد ،إىل أسباب قومية،
وبهذا الصدد كتب سامي مجعة أحد العناصر الفعالة يف املكتب الثاني" :عندها أيقن النقيب
محدون أن الثارتي الكردي الذي يتزعمه املرحوم حمسن الربازي والذي ساهم يف إنقالب
حسين الزعيم الكردي بدوره مازال قائما"( .)1بعد ذلك مت اإلتصال بالعقيد قوطرش عن

طرق بعض السياسيني من أعضاء هذا التحرك (يعتقد أن الذي إتصل به هو النائب والوزير
السابق علي بوظو وهو كردي أيضا) ،ومتت تسوية األمور وتلبية مجيع املطال اليت أرادها
العقيد قوطرش ،وعندها قال جلماعة مصطفى محدون لقد أعطى الضؤ األخضر للعقيد
حممود شوكت لتنفيذ كل متطلبونه منه.
وعندما مسع الشيشكلي من إذاعة حلب بيان اإلنقالبيني عليه ،إتصل فورا بالعقيد
حممود شوكت ،طالبا منه قمع احلركة ،فكان رد العقيد شوكت" :آسف يافخامة الرئيس،
حنن على احلياد وضد إراقة الدماء وأني أنصحك بالرحيل تنفيذا ملطالب اإلنقالبيني"(،)2

حينها أذعن أديب الشيشكلي لإلنذار ،فقدم إستقالته يوم  71شباط  ،0911بعد أن
توحدت املعارضة ضده ،ومن جانبها رعت احلكومة العراقية حكومة »سورية احلرة«
بقيادة املقدم حممد صفا إلسقاط الشيشكلي ،إضافة إىل ذلك ختلت أمريكا عنه يف تلك
الفرتة .وما أن غادر الشيشكلي سوريا ،حتى إجتمع اجمللس النيابي برئاسة سعيد إسحق
نائب الرئيس ،لكن املتظاهرين طوقوا اجمللس ومل ينسحبوا حتى تأكدوا من أن النواب حلوا
جملسهم ،ليدخل البالد يف مرحلة أخرى جديدة.
شهدت سوريا يف املرحلة اليت أعقبت زوال الشيشكلي ضغوطات إقليمية ودولية جلر
سوريا إىل سياسة األحالف العسكرية .وكان الرد السوري على اإلتفاق الرتكي –
 - 1سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص .019
 - 2املصدر نفسه ،ص .012
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العراقي ،هو التوقيع على حلف دفاع عربي مع مصر يف  7من آذار  ،0911فحشدت
تركيا قواتها العسكرية على حدودها املتامخة لسوريا ،معتربة امليثاق السوري – املصري
معاديا هلا .وباملقابل أرسلت مصر وحدات من قواتها العسكرية لرتابط مع اجليش السوري
على احلدود السورية – الرتكية لصد أي عدوان مرتقب .وهكذا أصبحت املناطق الكردية
على طريف احلدود مناطق توتر ومنازعات عسكرية يف إطار سياسة احلرب الباردة.
ويف هذه األجواء الساخنة ،إجتمع اجمللس النيابي السوري صباح يوم اخلميس يف 07
من آب  ،0911وفيه ونتيجة اإلقرتاع السري فاز شكري القوتلي برئاسة اجلمهورية ،بعد
أن عاد يف أوائل آب عام  0911من مقر إقامته مبصر .ويف يوم  9من ايلول  0911مت
نقل صالحيات رئاسة اجلمهورية من الرئيس السابق هاشم األتاسي إىل شكري القوتلي،
مكلفا سعيد الغزي بتشكيل احلكومة .يف تلك الفرتة وحتديدا خالل شهر آذار من عام
 0911أعلنت مصر وسورية والسعودية عن إتفاق الدول الثالث على تشكيل قيادة
موحدة للدفاع اجلماعي .ويف شهر تشرين األول من العام ذاته أعلن عن تشكيل القيادة
املوحدة برئاسة املشري عبداحلكيم عامر ،وأعقب ذلك حدوث اإلعتداءات الرتكية على
املناطق احلدودية لسوريا ،ودخلت اجلندرمة الرتكية بعض القرى احلدودية وإخرتاق
طائراتها احلربية األجواء السورية ،إضافة إىل احلشود الرتكية على احلدود الشمالية
واحلشود العراقية على احلدود الشرقية ،وشكلت املناطق الكردية على أطراف حدود
الدول الثالثة مسرحا لتلك العمليات العسكرية .ويف أواخر عام  0911مت التنسيق بني
مصر وسورية يف جمال احلصول على السالح من املعسكر االشرتاكي بهدف تقوية اجليش،
وسورية هي أول دولة يف العامل العربي إستوردت السالح السوفياتي ،وعرفت الصفقة
األوىل منها ،بصفقة األسلحة التشيكية بسبب شحنها من تشيكوسلوفاكيا .ويف آذار عام
 0919برزت من قبل كل من السعودية ومصر وسورية فكرة األمن العربي ومت وضع
خطة شاملة للتنسيق السياسي بني الدول الثالث.
وإزاء إحتدام الصراع على سوريا يف إطار احلرب الباردة ،أرسلت أعداد كبرية من
ضباط املخابرات األمريكية إىل كل من تركيا ولبنان واألردن ،وحشد األتراك قوات
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عسكرية كبرية على احلدود السورية الشمالية فدفع ذلك سورية إىل تقديم الشكوى إىل
األمم املتحدة بهذه الشأن بتاريخ  ،0912/01/09األمر الذي دفع أندرية أندرية
غروميكو وزير اخلارجية السوفياتي بشن محلة أعالمية شعواء ضد تركيا حمذرا إياها من
القيام بأي عمل عسكري ضد سورية ،وقد تبع ذلك قيام اإلحتاد السوفييت باإلشرتاك مع
بلغاريا بتنفيذ مناورات عسكرية واسعة على احلدود الرتكية.
قصة املصريني األربعة يف القامشلي:
املصريون األربعة هم كل من:
األستاذ حسني توفيق (كان أبوه اللواء توفيق أمحد باشا وكيل وزارة الدفاع مبصر)
األستاذ عبدالقادر عامر
األستاذ عبدالرمحن مرسى
األستاذ كمال مصطفى الدفراوي
هؤالء كانوا قد هربوا من السجن بعد أن كانوا قد أغتالوا أمني عثمان باشا وزير املالية
حبكومة الوفد يف مصر .وبتكليف من رئيس الشعبة الثانية (املخابرات العسكرية) الرئيس
األول (العميد فيما بعد) سعيد حبى ووزير الدفاع ،تسلل سامي مجعة رجل املخابرات يف
الشعبة سرا إىل عمان – األردن إلحضار املصريني األربعة إىل دمشق تهريبا .ويف الشيخ
مسكني بدمشق ،أنزلت دورية من األمن العام السوري كانت تقوم بتفتيش السيارات من
سيارته راكبا يتكلم اللهجة املصرية بسبب عدم محله تذكرة هوية .وإكتشف الضابط أن
هذا املصري هو حسني توفيق الفار من السجن يف مصر فأودعه نظارة الشرطة وأخرب
رئيسه الدكتور زكي اجلابي (كان مديرا عاما للشرطة واألمن) ،فما كان من الدكتور
املذكور إال أن إتصل بوزير مصر املفوض بدمشق لنيل املكافئة املرصودة اليت أعلنتها
احلكومة املصرية ملن يقبض على حسني توفيق وقدرها مخسة آالف جنيه مصري .وتفاديا
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للنتائج اخلطرية ،سارع رئيس الشعبة الثانية ملعاجلة األمر ولفلفة املوضوع ،حيث ذهب
بنفسه إىل مديرية الشرطة وإستلم حسني توفيق وجاء به إىل األركان .خالل ذلك كان
وزير مصر املفوض يف دمشق قد إتصل بالقاهرة وأعلم وزارة اخلارجية املصرية بنبأ القبض
على حسني توفيق فنشرت الصحف هناك اخلرب .عاود مدير الشرطة الدكتور اجلابي
اإلتصال بوزير مصر املفوض وقال له :لقد كنا على خطأ إذ تبني لنا أن الشخص املوقوف
هو من بدو النقب يف فلسطني وأنه مقيم يف سورية منذ عشرات السنني وقد وافانا ذووه
بأوراقه الثبوتية حيث تأكدنا من أنه غري الشخص املطلوب الذي أخربناكم عنه فأطلقنا
سراحه.
بعد نشر اخلرب يف صحف القاهرة ،وصل إىل دمشق علي أمني صاحب أخبار اليوم
وبرفقته حممد حسنني هيكل (وكان يف مقتبل عمره يعمل مندوبا صحفيا بدار أخبار اليوم)
وحال يف (فندق) أمية فطمأنه وزير الدفاع ورئيس الشعبة بأن املوضوع قد سوي بشكل
نهائي وأن الشباب مجيعهم خبري وأنه (أي وزير الدفاع) سوف يوجد هلم عمال يف اجلزيرة
كي يكونوا بعيدين عن دمشق.
بعد بضعة ايام ،والقول لسامي مجعة ،طلب مين "أن أهيئ للمصريني تذاكر هوية سورية
مزورة فقلت لرئيسنا بإستطاعيت احلصول على تذكرتني فقط بامساء أخوي فؤاد مجعة
وحممود مجعة فقال لي :سنهيئ حنن هويتني أخريني .وخالل يومني كان حسني توفيق قحمل
هوية سورية بإسم حممود ناجي مجعة وعليها صورته الفوتوغرافية وعبدالرمحن مرسي قحمل
هوية سورية أيضا بإسم أمحد فؤاد مجعة كما محل عبدالقادر عمر هوية سورية بإسم
عبدالرمحن العقاد أما الدفراوي فلم أعد أذكر األسم الذي أعطي له ،وقد توىل املالزم أول
أمحد قصيباتي تدبر اهلويتني الباقيتني بتدخل من الشعبة الثانية ،وقد مت تعيينهم مجيعا يف

مديرية املرية (مكتب احلبوب) يف القامشلي"( .)1ويضيف سامي مجعة" :من غرائب
املصادفات اليت قد التتكرر أن أكون من أحضرهم لسورية بأمر روسائي ،وأن أكون أيضا
 - 1سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص .10
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من أستاق إثنني منهم هما حسني توفيق وعبدالقادر عامر بعد بضع سنوات إىل السجن
حمكوما عليهما باألشغال الشاقة لفرتة طويلة نتيجة إشرتاكهما مبحاولة إغتيال العميد أديب
الشيشكلي وأن أكون أيضا من رافقهم إىل مطار املزة بعد بضع سنوات وهم يغادرون
دمشق إىل القاهرة برفقة أنور السادات بعد أن متكن يف منتصف اخلمسينات من احلصول
على مرسوم بالعفو عنهم عن املدة املتبقية من عقوبة سجنهم وكان السادات وقتها رئيسا
جمللس األمة يف مصر وجاء خصيصا من القاهرة إلصطحابهم"(.)1

يف مصر كان "هؤالء األربعة ينتمون إىل تشكيل تابع للقصر امللكي يدعى احلرس
احلديدي تشرف عليه السيدة ناهد رشاد كبرية وصيفات القصر امللكي املصري مع زوجها
األمرياالي (العميد) الدكتور يوسف رشاد طبيب امللك فاروق اخلاص وكان الصاغ (رائد)
مصطفى كمال صدقي زوج الراقصة حتية كاريوكا يتوىل تدريب هذا التشكيل آنذاك
وكانت مهمة هذا التشكيل التنكيل وإغتيال أعداء امللك أو الذين يشكلون خطرا على
العرش ،وكان هذا التشكيل يتبع نظام اخلاليا ويراس خليتهم أنور السادات الذي كان قد
طرد من اجليش نتيجة إتصاله باألملان خالل احلرب العاملية الثانية .وقد عهدت السيدة
رشاد آنذاك برئاسة جمموعتهم ألنور السادات بإعتباره عسكريا سابقا بعد أن وعدته

بإعادته إىل صفوف اجليش إذا نفذ املهمات اليت تعهد بها إليه"( .)2وبتاريخ  07تشرين

األول  0911تعرض أديب الشيشكلي حملاولة إغتيال شارك فيها أيضا املصريان عبدالقادر
عامر وحسني توفيق ،وكانا مازاال يتقاضيان رواتب شهرية من الشعبة الثانية حتى تلك
اللحظة ،وكانا يقيمان يف بيت يف حي األكراد بدمشق بعد زواجهما من شقيقتني كرديتني.
وقد ظل املصريان يف السجن حتى عام  0911حيث جاء أنور السادات (شريكهما يف
عملية إغتيال الوزير املصري أمني عثمان باشا) وتوسط هلما لدى الشيشكلي الذي أخلى
سبيلهما وسلمهما ألنور السادات الذي أخذهما بدوره إىل مصر.

 - 1سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص.17 - 10
 - 2املصدر نفسه ،ص .17
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إن إلقاء نظرة على أمر تعيني املصريني األربعة مبكتب املرية يف قامشلو ،قد تبدو أمرا
طبيعيا للوهلة األوىل ،إال أن األمر يف حقيقته أعمق من ذلك بكثري ،حبيث نظرت
السلطات دوما إىل مناطق كردستان كمستعمرة وكل تعاملها كانت جتري يف هذا اإلطار،
كان إرسال املوظفني العرب من الداخل يتم على حساب سكان املنطقة األصالء ،ناهيك
أن أن معظم املوظفني املرسلني كانوا يتجسسون على املنطقة لصاحل األجهزة األمنية،
باإلضافة إىل أن ذلك مل خيل من أهداف التعريب والتغيري الدميوغرايف.

سامي مجعة يف القامشلي:
ولد سامي مجعة يف دمشق عام  ،0971عمل يف املخابرات السورية (الشعبة الثانية) منذ
اجلالء الفرنسي عن سورية .أبعد عن املخابرات يف أواخر عهد أديب الشيشكلي ،حيث
عني رئيسا لألمن العام يف حمافظة احلسكة برتبة مالزم أول ،وحول ذلك يقول سامي مجعة:
"وبعد ثالثة أيام كنت على راس عملي يف احلسكة ،حيث حضرت عملية التسلم والتسليم
بني النقيب مصطفى محدون ضابط العشائر والنقيب أمني احلافظ الذي حل حمله .بقيت يف
اجلزيرة حتى منتصف عام  0911حيث تلقيت برقية بوجوب الذهاب إىل دمشق ومقابلة
النقيب حممد آصف قباني مرافق العميد أديب الشيشكلي الذي اصبح رئيسا

للجمهورية"( .)1ويف دمشق وإثر مقابلة الشيشكلي ،مت "نقله من رئاسة عام احلسكة إىل

رئاسة أمن عام البوكمال ،إلحباط مشروع نقل احلكومة احلرة إىل دير الزور وإعالن
املنطقة الشرقية (اجلزيرة ودير الزور) منطقة حمررة من حكم الشيشكلي كما كانوا

خيططون"( ،)2ومن ثم رئيسا لألمن العام يف مرفأ الالذقية .عاد إىل املخابرات بعد زوال نظام
أديب الشيشكلي وإستمر يف عمله حتى وقوع اإلنفصال بني سورية ومصر.
 - 1سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص .012
 - 2املصدر نفسه ،ص .019
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نقل سعيد حبى من رئاسة الشعبة الثانية وعهد إليه بقيادة كتيبة املدرعات األوىل
املتمركزة يف القابون ،وكانت تلك الكتيبة نواة سالح املدرعات يف اجليش وعهد للمقدم
مجيل رمضان برئاسة الشعبة الثانية وكان شركسيا ،ويف الوقت نفسه أسس مكتب أخبار
اجليش وكان متفرعا عن الشعبة الثانية ولكنه مرتبط إرتباطا شبه مباشر بالقصر اجلمهوري
وبالتحديد بالغرفة العسكرية فيه ،وكان الرئيس القوتلي يطلع يوميا على نشاطات ذلك
املكتب الذي ترأسه املقدم أكرم عكر وأحلق به خبريا أملانيا يدعى الكولونيل راوف الذي
كان يشغل منصبا هاما يف الغستابو خالل احلرب العاملية الثانية .أحلق سامي مجعة بهذا
املكتب ،كانت تقارير ذلك املكتب ترفع مباشرة إىل القصر دون املرور على األركان أو
الشعبة الثانية ،وكان أكثرها ينصب على نشاط حسين الزعيم ووصول معلومات تتضمن
أن مايلز كوبالند السكرتري األول بالسفارة األمريكية قحتفظ يف بيته بوثائق هامة تثبت أن
حسين الزعيم سوف يقوم حبركة تطيح بالنظام وتقيم دكتاتورية عسكرية بزعامته،
وللحصول على تلك الوثائق دخل سامي مجعة على راس جمموعة بيت كوبالند ومت فيه
إطالق النار ،حينها إستدعى سامي مجعة إىل مكتب الزعيم الذي طلب منه مغادرة البالد
إىل بريوت ملدة شهر والتواري عن األنظار ريثما حتلحل األمور ،وقدمت له الشعبة الثانية
بطلب من الزعيم ثالثة آالف لرية سورية  .وحول املوضوع يكتب سامي مجعة
قائال":ذهبت بعدها إىل سوق احلميدية حيث كان هناك سوق البورصة فأستبدلت املبلغ بـ
 111لرية ذهبية إنكليزية (كانت اللرية اإلنكليزية بـ  21لرية سورية) ثم توجهت إىل بييت
حيث أخذت إحدى اهلويات اليت حتمل صورتي فقط وبإسم غري إمسي أو كنييت ومن هناك
إىل البحصة حيث أخذت السيارة (البوسطة) إىل حلب ومنها إىل القامشلي ومل أذهب إىل
لبنان كما مت اإلتفاق .حللت يف القامشلي بضيافة املصريني عبدالقادر عامر وعبدالرمحن
مرسي اللذين سبق أن جئت بهما من األردن بعد فرارهما من السجن يف مصر
إلشرتاكهما مع حسني توفيق يف عملية إغتيال أمني عثمان باشا اللذين وظفتهما الشعبة
الثانية السورية يف مكتب احلبوب يف مشال سورية إلبعادهما عن العيون ،وقد ظن املصريان
للوهلة األوىل أنين موفد مبهمة فشجعتهما على ظنهما دون الدخول يف أية تفاصيل وكان
11

ظنهما يذهب لإلعتقاد بأن مهميت تتعلق بالنشاط الكردي يف املناطق السورية احملاذية
للحدود الرتكية والعراقية .بقيت يف القامشلي مدة إسبوع ويف صباح الثالثني من آذار
 0919أيقظاني من نومي بعصبية ليعلماني أن إنقالبا حصل يف دمشق بقيادة حسين الزعيم
وهو الشئ الذي كنت أتوقعه منذ مغادرتي لدمشق تنفيذا ألمر الزعيم .إحنصر تفكريي
بضرورة مغادرة القامشلي بسرعة ليقيين بأنه البد من صدور أمر بإعتقالي وأن هذا األمر
سوف يعمم وسيعلم به بالتالي مضيفاي املصريان العامالن أصال يف الشعبة الثانية إضافة
لعملهما يف مكتب احلبوب ،وبدأت أمجع أغراضي يف حقيبيت مدعيا أمامهما أنه البد من
إلتحاقي بعملي يف دمشق ،ومبرافقتهما إبتعت تذكرة سفر بقطار الشرق السريع من حمطة
نصيبني ،وقد ظال معي يف احملطة حتى حترك القطار املتجه إىل حلب .على بعد ثالثني
كيلومرتا من نصيبني يتوقف القطار لدقائق معدودة يف حمطة الدرباسية حيث غادرت القطار
وإستقللت سيارة إجرة أوصلتين إىل مدينة احلسكة مقر احملافظة حيث كان يقيم شقيقي
األكرب فؤاد املوظف يف وزارة الزراعة ،بقيت متواريا يف منزل شقيقي حوالي عشرة

أيام ،)1("...وهكذا نرى أن اجلزيرة والسيما قامشلو كانت مبثابة احلديقة اخللفية لألوساط
احلاكمة يف دمشق.
مشروع توطني الالجئني الفلسطينيني يف كردستان سوريا:

عشية احلرب العاملية الثانية وحتديدا خالل عامي  ،0911 – 0912شكلت الوكالة
اليهودية جلنة مكلفة برتحيل الفلسطينني من إسرائيل .ويف إطار البحث عن إجياد وطن
بديل للمهجرين الفلسطيني ،كانت كردستان واحدة من اخليارات املقرتحة لدى الوكالة.
ناقشت "اللجنة الفرعية للرتحيل يف إجتماعها املنعقد يف يوم  1كانون األول ،0912
إمكان إرسال أحد أعضائها إىل منطقة اجلزيرة يف مشال شرق سورية بإعتبارها جزءا من

حتقيقاتها بشأن وجهة املرحلني العرب املقرتحني ،ومكان إعادة توطينهم"( ،)2وأصبحت
 - 1سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص .90
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .910
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األجواء أكثر مالئمة خالل عهد حكومة فيشي ومن ثم احلكم الربيطاني – الفرنسي
املزدوج ،حيث جدد فايتس

() 1

يف حزيران  0910إقرتاحه برتحيل الفلسطينيني أو ما

عرف بـمشروع اجلزيرة .ويف العاشر من أيلول للعام ذاته ،وصل فايتس دمشق ،ومبساعدة
عميل عربي زار اجلزيرة اليت كانت تشهد آنذاك نزاعات بريطانية – فرنسية من أجل
السيطرة عليها ،بني القوات الربيطانية وقوات فرنسا احلرة ،وعاد إىل فلسطني من اجلزيرة
يف  01أيلول من طريق لبنان ،ليكتب يف يومياته" :إذا أرادت احلكومات حل املسألة
اليهودية ،فيمكن الوصول إىل حل من خالل ترحيل جزء من السكان العرب يف أرض
إسرائيل إىل اجلزيرة ،وبال شك إىل اجلزيرة العراقية أيضا .والريب يف أن البحث املستفيض
سيكشف أن يف إمكان اجلزيرة يف حدودها الطبيعية ،بني الفرات ودجلة ،أن تستوعب
مليون فالح ،وعددا مماثال من سكان املدن .هل من املستحيل إقامة مدينة أخرى مثل
دمشق يف صحراء اجلزيرة ؟ " .ويف أثر ذلك "أوفدت الوكالة اليهودية بعد دراسة تقرير
فايتس كال من إلياهو ساسون ،رئيس القسم العربي يف الوكالة اليهودية ،وهو يهودي
دمشقي ،وبرنار جوزيف مبهمتني سريتني إىل سورية .وكان من نتائج هذه الزيارات قرارات

عدة كان بينها دراسة مناخ اجلزيرة"(.)2

تفاقمت أزمة الالجئني الفلسطينيني إثر نشوب حرب  ،0911وراحت حلفاء إسرائل
تزيد من نشاطاتها حبثا عن إجياد حل ملشكلتهم ،وأصبحت مسألة توطني املهجرين من
أولويات السياسة الرمسية األمريكية .يف الثالثني من آذار  0919توىل الزعيم حسين الزعيم
( )0919 – 0191السلطة يف سورية إثر إنقالب عسكري مطيحا بالرئيس شكري
القوتلي ،وكان ذلك بداية لعهد اإلنقالبات العسكرية يف البالد .ويف  71نيسان ،0919
 - 1يوسف فايتس ( ،)0927 – 0119من مؤسسي إحتاد العمال الزراعيني اليهود يف فلسطني ،ويف عام
 0917عمل مديرا لقسم تطوير األراضي يف الصندوق القومي إلسرائيل ،وكان عضوا يف جلنة ترحيل
العرب يف عام  .0911راجع :يوسيف حنماني ،مذكرات مسسار أراض صهيوني ،مجع وحترير :يوسيف
فايتس ،ترمجة وتقديم وإعداد :إلياس شوفاني ،دار احلصاد ،دمشق ،7101 ،ص .91
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .911
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أي بعد يومني فقط من اإلعرتاف األمريكي بالنظام اجلديد ،أبلغ الوزير األمريكي املفوض
(سفري فوق العادة) كيللي ( )Kelleyواشنطن يف ضؤ صفقته مع الزعيم أن سورية
ستستأنف حمادث السالم مع إسرائيل ،وستفكريف توطني  711ألف الجئ فلسطيين يف
منطقة اجلزيرة على احلدود العراقية ،وكان ذلك يشمل يف الواقع معجم الالجئني
الفلسطينيني وليس من جلأ منهم إىل سورية فقط ،والذين قدر عددهم يومئذ يف سورية "بـ

 11ألف الجئ"( .)1وعملت اإلدارة األمريكية على مشروع نقل الالجئني الفلسطينيني
مجيعهم إىل اجلزيرة ،وتوطينهم فيها بصفة فالحني ،وبات ترومان نفسه مفتونا بصورة
اجلزيرة السورية بإعتبارها مكانا مثاليا لتوطني الالجئني ،وكان يقول "أنه سيجعل من منطقة

ما بني النهرين فردوسا يف الدنيا"( ،)2وبغية تنفيذ املشروع ،كلفت إدارة الرئيس ترومان
السفري كيللي بنقل رسالة يف أواخر نيسان للزعيم حسين الزعيم ،جاءت فيها" :أن
اإلدارة األمريكية ستمنح سورية قرضا بقيمة مئيت مليون دينار وتقديم مساعدة عسكرية هلا

مقابل توطني الالجئني"(.)3

وعلى أثر ذلك ،أوفد الزعيم "املهندس الزراعي أمحد وصفي زكريا ،كواحد من أبرز
اخلرباء األنثروبولوجيني والزراعيني السوريني باجلزيرة إىل اإلقليم ليدرس تربته ،وليجمع
عينات منها لتحليلها يف دمشق ،وليعد تقريرا عن آفاق إستصالح األراضي يف اإلقليم"(،)4

وحاول الزعيم أن يغلف التوطني بإسم إعادة النظر يف توزيع األراضي ،والعمل على وضع
قانون قحد من تركز رأس املال ،وحدد املقصود بتوزيع األراضي بأمالك الدولة »األمريية«
و»املرتوكة« أو غري املستثمرة ،لكنه حتدث عن "حتديد امللكية الضخمة ،وإنقاذ البالد من

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .900
 - 2املرجع نفسه ،ص .907
 - 3املرجع نفسه ،ص .901 – 907
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 -من مقدمة عبد القادر عياش يف :أمحد وصفي زكريا ،ذكرياتي عن وادي الفرات عام ،0909دير

الزور ،0991 ،ص .1
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اإلقطاعية"( ،)1وخاصة أن اجلزيرة كانت مؤهلة إلستيعاب كتل بشرية ،فيما لو أخذنا
الكثافة السكانية مقارنة مع املساحات الشاسعة من األراضي القابلة لإلستثمار ،فوفقا
"لألرقام الرمسية لعام  0911مل يتجاوز عدد السكان فيها أكثر من  011911ألف

نسمة"( ،)2وهنا من الضروري اإلشارة إىل أن اإلحصائيات الرمسية للدولة ،تلك املتعلقة
باملناطق الكردية ،مل تعرب عن احلقيقة يف يوم من األيام بسبب اخلروقات املنظمة والسياسات
اخلاصة واإلستثنائية وبقاء األلوف يف قيد املكتومني ،سواء أكان ذلك إهماال من بعضهم
بعدم تسجيل أمسائهم أو بسبب السياسات املمنهجة للسلطات احلاكمة .لكن املشروع
األمريكي اخلاص بالتوطني إصطدم جبملة من القضايا املصريية املتعلقة بالصراع اإلسرائيلي
– السوري.
جددت "اإلدارة األمريكية مساعيها يف عهد الشيشكلي ،ففي أوائل حزيران 0910
عرض القائم بأعمال السفارة األمريكية يف دمشق على رئيس احلكومة خالد العظم جدوال
باملساعدات األمريكية لدول املنطقة يف إطار برنامج »النقطة الرابعة« ،يتضمن ختصيص
الواليات املتحدة  11مليون دوالر لتوطني الالجئني الفلسطينيني و 11مليون دوالر للدول
العربية وإسرائيل للتسلح والدفاع عن الدميقراطية"( .)3جاء هذا املشروع يف إطار احلرب
الباردة بني القطبني ،وكانت أمريكا تسعى يف هذه اللعبة إىل جر سورية إىل سياسة
األحالف الغربية لتطويق املد الشيوعي وضرب حركات التحرر ،والعمل على مشروع
تشكيل منظمة الدفاع عن الشرق األوسط .وكمحاولة منها للضغط على سورية وجرها
إىل الفلك الغربي وإجبارها على قبول مشروع اجلزيرة اخلاص بتوطني الفلسطينيني،
إستخدمت أمريكا »الورقة الكردية« كعامل ضغط على القيادة السورية وختويفها من
احلركة الكردية اليت قد »تهدد امنها القومي« .وكانت املخابرات األمريكية هي من قامت
بهذا الدور ،ويف هذا السياق قام أحد أركان السفارة األمريكية يف تركيا ،بإعالم السفري
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .901
- Boghossian,op.cit.,p.55.
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .971 – 971
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السوري عادل أرسالن ،بإنشاء الروس مراكز التدريب اليت "يتعلم فيها شباب الكرد
إستعمال آالت النسف ،واملراسالت السرية ،وتركيب الديناميت ،ونشر الدعاية ،وقيادة
العصابات ،واهلبوط باملظالت تأهبا لثورة كردية على تركيا وإيران والعراق وسورية".
ونقل السفري أرسالن هذه املعلومات إىل حكومته من منطلق أنه »اليشك يف صحتها«،

وأنه كان منتشرا أن هناك "حركة كردية تؤيدها روسية"( .)1ومل تكن كل املعلومات
املذكورة سوى دعاية إعالمية ونفسية من صنع املخابرات األمريكية وامليت الرتكي تكون
مبثابة سيف دميقريطس.
إثر سيطرة أديب الشيشكلي على السلطة يف أواخر كانون األول  0910بتأييد معظم
الضباط الكبار يف اجليش ،وبدعم من الكتلتني اجلمهورية بقيادة خالد العظم واإلشرتاكية
بقياد أكرم احلوراني ،وبرعاية سعودية – أمريكية مباشرة ،شرع يف تنفيذ برناجمه الذي
إشتمل أيضا على توطني الالجئني والدفاع عن الشرق األوسط من اخلطر الشيوعي.
وأبدى الشيشكلي إهتماما باجلزيرة بغية إستكمال الثورة الزراعية اليت بدأها الفرنسيون،
واحلد من امللكيات الكبرية لألرض ،متهيدا لتوفري مستلزمات توطني الفلسطينيني .ولتقليم
أظافر املالكني الكبار واإلقطاع بدأ مبشروع اإلصالح الزراعي ملصادرة الفائض عن السقف
األعلى للملكية .ويف هذا السياق "أصدر الشيشكلي يف  11كانون الثاني  0917يف
مرحلة حتالفه مع أكرم احلوراني املرسوم التشريعي رقم  99بتنظيم حيازة أراضي الدولة،
مبا فيها اليت تعرضت لوضع اليد ،على أساس حتديد سقف امللكية يف أراضي حمافظيت
اجلزيرة والفرات واملناطق الصحراوية مبساحة حدها األعلى  011هكتارا ،و 11هكتارا يف
باقي املناطق السورية ،وتوزيع أراضي الدولة املسجلة وغري املسجلة على الفالحني

الصغار"( .)2ومهما يكن الدافع من هذا املرسوم ،فإنه يعترب خطوة إجتماعية متقدمة
ومنوذجا عادال حلل مشكلة األرض يف الشرق األوسط.

 - 1إنظر :يومية  0نيسان  ،0911يف :حممد مجال باروت ،ص .971
 - 2الشباب.0917/7/1 ،
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ويف إطاربرناجمه اخلاص مبسح اجلزيرة ،شرع الشيشكلي منذ بداية عام  0917بإجناز
عمليات التصوير فيها .وحبلول عام  0911كانت عملية وضع خرائط زراعية –
جيولوجية للرتبة قد قطعت شوطا كبريا يف تطورها بهدف حتديد األراضي اليت ستجري
عملية التوطني واإلسكان والتحضري فيها .وأجري خالل عامي  0911و  0911عملية
تصوير جوي جلميع القطاعات يف أراضي اجلزيرة مبا يبلغ  7711111هكتار ،وأجريت
عليها "عملية غرس املثلثات والكشف العقاري ،وإىل ما هنالك من األعمال التمهيدية
إلجراء التحديد والتحرير ،وتثبيت امللكية العقارية بصورة نهائية ،حيث حدد عام 0919

موعدا لنهاية عملية التحديد والتحرير"( .)1وقد إعرتضت تركيا على برنامج الشيشكلي

بتوزيع أراضي الدولة يف اجلزيرة بدعوى "وجود ملكيات تركية فيها ستكون عرضة

للضياع يف حال تطبيقه ،ومنعت الطائرات بالتصوير اجلوي يف املناطق احلدودية"(.)2

إال أن قيام دولة إسرائيل يف عام  0911واليت حتولت إىل قوة معتربة وتغيري موازين
القوى لصاحلها ،دفعتها يف عام  0919إىل التخلي عن مشروعها يف توطني الالجئني
الفلسطينيني يف دول اجلوار اإلسرائيلي ،وفكرت قيادتها إجياد بديل هلم يف مناطق تكون
بعيدة مثل الربازيل وليبيا.
وحول خمططات البعث اإلستيطانية بتوطني الفلسطينيني يف كردستان ،كتب صالح
بدرالدين":يف إحدى لقاءاتي مع الراحل – ياسر عرفات – بتونس ،أبلغين معلومات يف
غاية اخلطورة ،مفادها أنه كرئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية ،رفض طلبني منفصلني يف
أوقات خمتلفة لكل من القيادة العراقية بعهد صدام حسني والقيادة السورية بعهد حافظ
األسد إنتقال وتوطني الفلسطينيني إىل ويف املناطق الكردية بالبلدين .وأكد على أن
النظاميني كررا تقدمياتهما ملرات عديدة ،ولكننا رفضنا بشكل قاطع أن نتحول من موقع

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .919
 - 2املرجع نفسه ،ص .911
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الضحية إىل موقع اجلالد ،ألن شعبناعانى من اإلقتالع وإحتالل األرض وطرد السكان

األصليني ،ونعلم خطورة وتبعات مثل هذه القضايا"(.)1

ومن ناحية أخرى ،وبعد مضي مخسون يوما فقط على جالء الفرنسيني عن سوريا ،الح يف
األفق خمططات شوفينية تعريبية للحكام اجلدد ،فقد نشرت جريدة "البعث" على صفحتها
الرابعة ويف زاوية صغرية حتت عنوان "يف سطور" خربا مفادها أن "هنالك فكرة إلسكان
نصف املتحضرين من بدو اجلزيرة يف أمالك الدولة ،ومساعدتهم جديا يف التحضري العقلي،

وسيخصص مبلغ  71مليون لرية هلذه الغاية"(.)2
مشكلة نهر اجلغجغ ( جقجق) :Ceqceq

إستخدمت تركيا سالح املياه كورقة ضاغطة يف نزاعاتها مع سورية ،بدءا من عام
 0910إىل حتويل جمرى نهر اجلغجغ ،الذي بدأ جيف يف الصيف ،مما أحلق ضررا كبريا
مبساحات واسعة مزروعة بالقطن واألرز .ويف " 71تشرين األول  0910أعلمت وزارة
اخلارجية الرتكية األمري عادل أرسالن ،السفري السوري يف أنقرة ،أن املهندسني والعمال
األتراك يقومون حبفريات على نهر اجلغجغ لفتح قناة لري ثالث قرى تركية ،ويف
 0910/07/1إتصلت وزارة الداخلية بالسلطات الرتكية املختصة لوقف أعمال احلفر

على النهر"( .)3إختذت مشكلة نهر جغجغ شكال صراعيا حادا بني الدولتني ،وحشد كل
دولة أكرب عدد ممكن من املخافر على احلدود .ويف  "01شباط  0910قدم السفري
السوري إىل وزير اخلارجية الرتكي ،رشدي آراس ،طلبا بإيقاف مشروع حتويل مياه
1

 -صالح بدر الدين ،صالح بدر الدين يتذكر ،الشوير للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان،

 ،7100ص .011
2

 -البعث (جريدة) ،العدد األول 1 ،متوز  ،0919املصدر :د.آزاد علي ،مركز رووداو للدراسات،

كانون األول .7101
3

» -الوثيقة رقم س  117 / 011تاريخ  ،«0910/00/71و»الوثيقة رقم س  117/710تاريخ

 ،«0910/07/1مركز الوثائق التارخيية يف دمشق ،يف :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .910
90

اجلغجغ ،وحدد عدد القرى اليت سيصيبها ضرر كبري من ذلك بـ  12قرية"( . )1ولكسب
مزيد من الوقت إلنهاء مشروع حتويل جمرى النهر ،وبإقرتاح من تركيا مت تشكيل جلنة
تركية – سورية لفض النزاع بني اجلانبني وضمان حقوق الدولتني ،إال أن اللجنة فشلت يف
مهمتها ،وحبلول متوز  0911قطع األتراك مياه اجلغجغ كليا ،ومل يعد يصل منها إىل
القامشلي سوى بعض املياه الفائضة املتسربة بطريق بعض الوديان الفرعية ،وأدى ذلك إىل
كارثة زراعية يف منطقة القامشلي ،فجفت مساحات كبرية من القطن والزراعات الصيفية

األخرى (.)2

وتعد املناطق الكردية من املناطق الغنية مبصادر املياه ،وتقدر الثروة املائية يف حمافظة
اجلزيرة وحدها بـ ()1,7مليار م ،1على شكل أحواض من الينابيع الغزيرة هذه فضال عن
األنهار اليت متر فيها مثل دجلة واخلابور وروافدهما ،كما تعد حبرية اخلاتونية من البحريات
اهلامة يف سوريا .وجيري يف منطقة كرد داغ نهر عفرين الذي ينبع من مرتفعات جبل
األكراد يف كل من تركيا وسوريا ،وهذا النهر يروي يف جريانه سهل جومي اخلصب .ويف
اآلونة األخرية بين على هذا النهر (سد ميدانكي) الذي ينظم جريان النهر ويروي حنو

"( )11ألف هكتار(كل هكتار 01,111م )7من األراضي الزراعية يف سهول املنطقة"(.)3

» - 1يومية  01شباط  ،«0910يف :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .910
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 917؛ إسكندر داود ،املرجع السابق ،ص .191
 - 3علي صاحل مرياني ،املرجع السابق ،ص .11
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الفصل الثاني
األوضاع االقتصادية – االجتماعية يف كردستان سوريا يف سنوات اإلستقالل
اجلزيرة (حمافظة احلسكة) يف سنوات مابعد احلرب العاملية الثانية
الثورة الزراعية يف كردستان سوريا
الصراع الطبقي يف كردستان سوريا

91

اجلزيرة (حمافظة احلسكة) يف سنوات مابعد احلرب العاملية الثانية:
يف أيلول عام  0911عينت دمشق احلقوقي السوري عبد القادر امليداني ،الذي ينتمي
ألسرة دمشقية ،حمافظا على اجلزيرة .وكان امليداني قد إنهمك يف أول شبابه يف املشروع
التنموي الطموح":إنعاش القرى ،الذي إخنرط فيه كثريون من الشباب املثقف يف سورية

ولبنان" ( .)1وإثر جالء الفرنسيني عن اجلزيرة ،شرع امليداني خربته يف هذا اجملال يف تنمية
اجلزيرة وتطوير بنيتها التحتية والعمرانية والتعليمية .فقام بتمديد بعض من الطرق الرتابية
الداخلية الواصلة بني احلسكة والقامشلي ،وبني القامشلي وعامودا باإلسفلت ،ومهد طريق
القامشلي – ديريك ،وبنى مدرسة التجهيز ،وتوسع يف املدارس اإلبتدائية ومدارس حمو
األمية الليلية ،وبعض احلدائق ،ودعم تأسيس مشاريع الكهرباء األهلية اخلاصة .وهي برمتها
من املشاريع النمطية اليت كان يهتم بها برنامج التنمية الريفية املعروف يومئذ مبشروع

"إنعاش القرى"( .)2ومن ناحية أخرى ،إرتفع حجم املدارس على خمتلف مراحلها وأنواعها
من" 91مدرسة ،تضم  1111تلميذا يف عام  0919 – 0911إىل  011مدرسة ،تضم
 01197تلميذا يف عام  ،0919أي تضاعف عدد التالميذ تقريبا"(.)3

وحول التعليم كتب نورالدين زازا يف مذكراته":يف تلك الفرتة كانت املدارس احلكومية
املتبنية للغة العربية يف تعليمها سواءا يف قامشلي أو يف القرى والنواحي واألقضية احمليطة بها
نادرة جدا ولكن مبوازاة ذاك فأن املدارس األهلية ،اإلبتدائية واملتوسطة ،اخلاصة بالطوائف
الدينية وال سيما باألقلية األرمنية والسريانية كانت منتشرة يف احلسكة والقامشلي وبإمكان

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .117
 - 2إسكندر داوود ،املرجع السابق ،ص .110 – 111
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 111؛ وكذلك:
Roupen Boghossian, La Haute Djezireh, Alep: Imprimerie Chiraz,
1952, p.103.
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بناتها الشابات أيضا مواصلة دراستهن يف مدرسة تديرها الراهبات ،وفيما خيص الكرد فأن

الرقم كان صفرا!.)1("...

ويف عهده ،جنحت مديرية الزراعة جبهد املهندسني فايز اجلريودي وجابر أبو الشامات،
من وضع حد للجراد وتدمري بيوضه يف بوادي اجلزيرة اجلنوبية ،لتخرج زراعة احلبوب يف
اجلزيرة نهائيا إعتبارا من عام  0912من تاريخ اجلراد ،وكان ذلك أول إنتصار للحبوب
على اجلراد يف تاريخ اجلزيرة إبان العهدين العثماني واإلنتدابي ثم الوطين ( .)2وحسب

املعطيات الرمسية كان يف "عام  0919حنو  %91من األراضي الصاحلة للزراعة يف اجلزيرة

و %91يف جبل األكراد تعود ملكيتها لشرقحة غري كبرية من املالكني الكبار" (.)3

كانت سوريا من أوىل الدول الشرق أوسطية ،السائرة على نهج اإلنقالبات العسكرية،
ومتكنت الربجوازية الصغرية واملتوسطة الوصول عربها إىل سدة احلكم ،يف ظل إشتداد
الصراع بني القوى الدميقراطية والرجعية .والشك أن إنتشار الوعي القومي والطبقي بني
صفوف الكرد ،دفع بهم حنو مزيد من املشاركة يف احلياة الوطنية واإلجتماعية .وذلك مع
تزايد الوعي القومي لديهم.
وشهدت اجلزيرة يف اخلمسينيات تطورا ملموسا يف جمال النظام التعليمي ،ففي "نيسان
 0911كان عدد إمجالي املدارس على خمتلف أنواعها الرمسية والطائفية  20مدرسة تضم

 9121طالبا"( ،)4ومل يكن يف احلسكة "أكثر من  10طالب جتهيز يف مدرسة ناقصة
الصفوف ،وهو أدنى عدد من الطالب »التجهيزيني« يف سورية" ( .)5ففي عام  0911مل

 - 1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .007
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
 - 3الزاريف وآخرون ،املصدر السابق.111 ،
4

5

- Roupen Boghossian, op.cit., p.103.
 -ساطع احلصري،تقارير عن حالة املعارف يف سورية وإقرتاحات إلصالحها،دمشق ،0911 ،ص
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تكن يف حمافظة اجلزيرة "سوى مدرسة ثانوية واحدة يف مدينة احلسكة"( )1بينما إرتفع يف عام
0917عدد املدارس اإلبتدائية يف حمافظة احلسكة إىل  721مدرسة ،ضمت 01799
تلميذا ،وثانوية للبنني ،ومدرستان للبنات(.)2

كان للتعليم جانبني ،اجلانب األول ،فتح الفرصة أمام الشباب الكردي يف القرى
النائية والبلدات التعلم يف املدارس ،ليتحول هذا بعد مضي عقدين إىل سالح جبار بيد
اجليل اجلديد للدفاع عن حقوق الشعب الكردي .أما اجلانب اآلخر ،وهو اجلانب
السلبـي ،حيث محل يف طياته مشروعا قوميا تعريبيا ،لرتسيخ اللغة والثقافة العربيتني على
حساب اللغة الكردية ،وهذا اجلانب حرم  99باملئة من أبناء الشعب التعلم بلغة األم ،أما
 %0فقد تعلم القراءة والكتابة بالكردية الالتينية مبجهودات شخصية .وسيستمر هذا
الوضع إىل العقود األخرية من القرن العشرين ،حيث تغريت النسبة بقدر بسيط ،وأما
الثورة اللغوية بدأت مع بدايات القرن اجلديد والسيما مع إنطالقة ثورة الشعوب السورية
يف آذار .7100
ففي بداية الستينيات ،داهمت السيول املتجمعة من تركيا ،وبعض املناطق السورية ،بلدة
تربه سثي وإجتاحها يومي الثامن عشر والتاسع عشر من نيسان  ،0997وغمرت املياه
أغلب أحياء البلدة ،خلفت هذه الكارثة  71ضحية و 01مفقودين ،وتهدم اكثر من 011
منزل ،وتصدع  11منزال وتشرد آالف السكان ،مت إيواء عدد كبري منهم يف املدارس
وحتت اخليام .وساهم نهر اجلراح الذي مير ببلدة تربه سثي ويشطرها إىل شطرين ،يف هذه
الكارثة .كما ساهمت فيها األمطار الغزيرة اليت هطلت ،واليت مل تشهد منطقة القامشلي هلا
مثيال يف تارخيها(.)3

 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا (أحداث فرتة  ،)0911 – 0919ط،1
مؤسسة ماركريت ومؤسسة مجال عرفان الثقافية ،السليمانية ،7101 ،ص .01
 - 2أمحد شريف مارديين ،املرجع السابق ،ص .119
 - 3جريدة الوحدة ،العدد  ،0191تاريخ  71نيسان .0997
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وكانت الطرق الرئيسة بني مدن احملافظة نفسها غري مسفلتة ،وكانت الطرق بينها وبني
حلب ودير الزور – ومعظمها غري مسفلت – تنقطع يف كل شتاء حبسب هطل األمطار،
وملا كانت األمطار غزيرة يف عام  ،0997فإن اإلنتقال من حمافظة احلسكة إىل دمشق كان
شديد الصعوبة ،وموجات العواصف الرملية كانت تغمر خط سكة احلديد والطرق واملدن
والقرى حبسب شدتها ..وكانت مدن عامرة مثل الدرباسية وعامودا وديريك التزال تفتقد
مياه الشرب الصحية .أما شبكة اهلاتف فكانت غري قادرة على تلبية اإلتصاالت يف داخل
كل مدينة من مدن احملافظة بسبب رداءتها وتقادمها ،وكان تأمني املكاملة الداخلية يتطلب
أحيانا  71ساعة ،ومشل ختلف اإلتصاالت خمافر الشرطة اليت كان كثري منها يفتقد إىل أي
خطوط إتصال مع مراكزها سلكيا أو السلكيا ،بينما كان النزيف مستمرا يف جهاز اخلدمة
املدنية العامة احملدودة ،والشواغر فيه كثرية بسبب النقل من دون بديل ،وإحجام املوظفني
عن اخلدمة يف احملافظة ،وحتويلها إىل مقر للمنقولني تأديبيا ،وكان النقص األكرب يف دوائر

التعليم والشرطة والعدلية واإلصالح الزراعي واخلدمات الفنية على التتابع( ،)1وكان عادل
مريي حمافظ احلسكة يف آب  ،0997قد أعد تقريرا عن واقع احلرمان التنموي يف احملافظة
أنهاه باجلملة التالية" :مبثل هذه اإلمكانيات ال تسريأمور احملافظة ،ومبثل هذه اإلمكانيات لن
يشعر املواطنون أن هناك رابطة بينهم وبني العاصمة"(.)2

ويف حالة مشابهة ويف "منتصف ليلة األحد اخلامس من كانون الثاني  ،0999فاض نهر
اخلابور بشكل مل تشهده املدينة منذ مخسة عشر عاما .وزاد منسوبه عن احلد الطبيعي ،وبلغ
إرتفاع املياه بعد ظهر يوم اإلثنني السادس من كانون الثاني  119سم ،وعزلت مياه
الفيضانات مدينة احلسكة عن بقية مناطق احملافظة ،واحملافظات األخرى ،وتوقفت حركة

1

» -ملخص الكتاب رقم  710تاريخ  0997/1/71املرفوع من حمافظ احلسكة عادل مريي إىل كل

وزارة من وزارات احلكومة« ،األرشيف الشخصي لعادل مريي ،يف :حممد مجال باروت ،املرجع السابق،
ص .210
 - 2املرجع نفسه ص .211
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املواصالت من وإىل مركز احملافظة"( ،)1وبلغ عدد املنازل املتهدمة حوالي ستمائة منزل...

وحلقت األضرار مبساحات واسعة من املزروعات الشتوية وحماصيل القطن( ،)2وقد غمرت

املياه ( )02ألف دومن .ويف بلدة سرى كانيه أدت غزارة األمطار إىل حتطم سدة تل حبني
وإنهيار جسر البصرية واملقهى اجملاور له ومركز اجلمرك .وغمرت املياه قرى الغريب
والقوامية والصبحة وقليور .ودام هطول األمطار مدة  11ساعة متواصلة .وبدافع إنساني
أرسلت رابطة الصليب األمحر يف جنيف مبعوثا إىل سورية هو جاك موران الذي قام جبولة
إستطالعية على احملافظات الشرقية ،وشاهد على الطبيعة األضرار اليت أحلقتها الفيضانات

والسيول يف حمافظة احلسكة (.)3

وشهد اجملتمع الكردي كباقي اجملتمعات األخرى صراعا طبقيا حادا بسبب التمايز
والتشكيالت االجتماعية املتناقضة ،فقد كان الفالحون يشكلون األغلبية الساحقة ،يف ظل
نظام إقطاعي أو شبه إقطاعي ،وكانوا يعانون من اجلهل والفقر والظلم وإنتشار األمية،
إضافة إىل ما كانوا يالقونه من ظلم وإجحاف على يد اإلقطاع ورجاالته من جهة وعلى يد
السلطات احمللية من جهة أخرى .فقد كان الفالح الكردي جمربا على دفع الضريبة واجلباية
مرتني ،مرة لإلقطاع وأخرى لسلطات الدولة .بينما كان الطبقات العليا من اإلقطاع
والبطوات وكبار املالكني ورجاالت الدين املتنفذين واألثرياء ،يعيشون يف حببوحة وترف،
وغالبا ما كانت تلتقي مصاحلهم مع مصاحل األنظمة احلاكمة ،ولذلك فأن العديد منهم،
حتولوا إىل حجرة عثرة يف وجه احلركة التحررية الكردية املتصاعدة .ويف منتصف الستينات
من القرن املاضي (العشرين) بدأ النظام اإلقطاعي بالتفكك ،بعد صدور قانون اإلصالح
الزراعي وتنامي الوعي القومي والطبقي يف اجملتمع الكردي ،وبروز التمرد ضد اإلقطاع يف
القرى بدعم ومساندة احلركة السياسية الكردية واحلزب الشيوعي السوري .أما العمال
فلم يكن هلم وجود يف املناطق الكردية بسبب غياب اآللة واملصنع والفربيكات وغريها،
 - 1جريدة الثورة ،العدد 0221ن تاريخ.0999/0/2
 - 2جريدة الثورة ،العدد  ،0222تاريخ .0999/0/01
 - 3هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .119
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سوى العمال الزراعيون الذين كانوا يعملون يف األرض يف فرتتي احلرث واحلصاد ويعرفون
بـ  .Paleإال أن ظهور اآللة وإعتماد اإلقطاعيني واملالكني الكرد أكثر فأكثر على املكننة
يف الزراعة ،دفع العديد من األسر الفالحية والعمال الزراعيني باهلجرة حنو املدن ،حيث
عمل بعضهم يف األعمال احلرة ويف التجارة واألعمال احلرفية والبناء ويف العتالة وسوق
اخلضار ،وقسم توجه حنو ممارسة العمل امليكانيكي ،فظهرت الطبقة الوسطى ،وشكل هؤالء
جيشا مهما وركيزة قوية إلحتضان الفكر القومي والطبقي ومن ثم نشره.
الثورة الزراعية يف كردستان سوريا:
شهدت كردستان سوريا طفرة نوعية خالل فرتة مل تتجاوز عقدين من الزمن ،فعندما
قدم الفرنسيون للمنطقة ،مل تكن سوى أراضي جرداء منسية من إرث اإلدارة العثمانية
املتخلفة .فاألراضي مل تكن صاحلة لإلستثمار .وشكل العنصر البشري العامل األساس يف
بلورة النهضة العمرانية والزراعية يف مجيع املناطق الكردية اليت أستقطعت من كردستان
الكربى ووضعت حتت اإلنتداب الفرنسي إثر سقوط اإلمرباطورية العثمانية يف أعقاب
احلرب العاملية األوىل .وبوشر بالزراعة فيها من قبل السكان الكرد األصالء يف املنطقة ،ففي
أوائل الستينيات كانت حملافظة احلسكة ثاني أعلى كثافة من السكان الريفيني يف سورية يف
وحدة األراضي احملروثة ،ولكنها ببساطة بقيت األدنى يف وحدة األراضي القابلة للحراثة.
وترتبط الثورة الزراعية بالثورة التقنية لعوامل اإلنتاج اليت شهدتها العامل ،واليت تتمثل يف
اإلنتقال من عصر »الفدان« (احملراث الروماني الذي جيره زوج من احليوانات) ،إىل عصر
»اجلرارات« و »احلصادات  -الدراسات« ،ومن عصر »الغراف« اخلشبى واملعدني
(ناعورة يشغلها حيوان) وتروي بالكاد حنو هكتار ،إىل عصر »املضخة« اليت تروي
عشرات اهلكتارات ،وأدى هذا التحول إىل إتساع مساحة األراضي املزروعة واملستصلحة

القابلة للزراعة(.)1

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .112
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كان أكرم مجيل باشا قد ترك دراسته يف مدرسة (بوليتكنيك) مبدينة لوزان ،بسبب
احلرب وذلك قبل احلرب العاملية األوىل ،لكنه إستمر يف دراسته عن طريق املراسلة ويقرأ
الكتب التكنيكية املختلفة بشوق كبري .يعترب الزراعة امليكانيكية من أكثر أقسام الدراسة
احملببة لديه .بسبب منعه من قبل الفرنسيني للعمل يف اجلزيرة ،وضع نفسه يف خدمة الزراعة
باملناطق احمليطة بالشام ،ويعترب من األوائل الذين أدخلوا احملراث اآللي إىل سوريا .كان
الفالحون جيتمعون لروية هذه اآللة العجيبة ويصرخون معلنني تعجبهم عن كيفية قدرة هذا
احملراث على شق بطن األرض بهذه القوة .كان صاحب السهول يف املنطقة قد قدم ألكرم
مجيل باشا بيتا مجيال مرصعا باألحجار السوداء على أحد املرتفعات .مير من بني أراضي
القرية نهر صغري ينبع من جبال (هافران) ويشكل يف بعض األماكن أحواضا متلؤها األمساك

والضفادع واألفاعي املائية(.)1

يف العشرينات والثالثينات من القرن العشرين ،يف أعقاب جمئ الفرنسيني ،شهدت
املناطق الكردية حتوال كبريا يف عملية اإلنتقال إىل حياة التحضر وأعمار القرى بشكل
واسع ،واإلستحواذ على األراضي بهدف اإلنتقال من املشاع إىل حيازات قابلة للتملك
القانوني (الطابو) ،مما أدى إىل ظهور مالكني عقاريني ،وقد شجع ذلك قرار املفوضية
الفرنسية يف آذار  0979بتحويل األراضي من مشاع إىل التمليك ،ومن ثم قرار احلكومة
يف "الثاني من كانون األول من العام ذاته بتمليك األراضي املستصلحة املزروعة ملدة مخس
سنوات ،وحتويلها إىل ملك قانوني ملن يستصلحها"( .)2وكانت للسياسة الفرنسية دور كبري
يف حركة حتول عشائر الرحل والنصف رحل حنو االقتصاد الزراعي – الرعوي  ،وإحتاجت
عملية اإلستصالح إىل جمهودات ضخمة وعمال زراعيني ،إذ مل يكن األمر سهال يف ظل
غياب اآللة ،كان ذلك يتم بواسطة احملراث الروماني القديم ،ومل تتجاوز األراضي

 - 1مامليسانيذ ،عائلة مجيل باشا الدياربكري ،املرجع السابق ،7112،ص .011
2

 -قرار وزاري رقم  017باإلجيار مع الوعد بالبيع ألمالك الدولة الثابتة ،يف اجلريدة الرمسية ،العدد
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املستصلحة حتى عام  0919سوى  %09يف املئة من إمجالي إشكال احليازة العقارية يف
اجلزيرة.
إشتدت املزامحة بني "روساء العشائر بعد إصدار املفوضية قانون األراضي اجلديد (رقم
 1119تاريخ  01كانون األول  )0911الذي حل مكان قانون األراضي العثماني ،وألغى
األراضي املشاع ،ووضع أسس جعل امللكية اليت حصل عليها أصحابها قانونية ثابتة ،بأن
أجاز ملن وضع يده على عقار ما وأحياه تسجيل حق تصرفه به .إذ شرعنت املادة  711من
القانون إكتساب واضعي اليد حق تسجيل التصرف باألراضي اليت أحيوها ،أو بنوا عليها
أبنية ،او غرسوا فيها غرسا ،أو رتبوها ضمن الشروط املعينة يف األنظمة اخلاصة بأمالك

الدولة"(.)1

شكلت ملكية األرض مصدر القوة للعشرية ،حيث قاست قوة العشرية مبدى مامتلكه
من األراضي اليت مل يعد هلا احلق يف التجوال خارج حدودها ،وكان من مصلحة اآلغا جلب
أكرب عدد ممكن (حسب احلاجة) من القرويني كفالحني ليشكلوا درعا حلماية أبناء العشرية
وممتلكاتها من األخطار والغزوات ومن هجوم العشائر األخرى ،مما وضعت أسسا لظهور
امللكيات الكبرية يف اجلزيرة واملناطق األخرى ،يعترب رئيس العشرية مالكها الفعلي ،واآلمر
الناهي داخل عشريته .وبني "عامي  0979و 0911وصل عدد القرى املستحدثة يف

حمافظة اجلزيرة (احلسكة) إىل حنو  0711قرية"( .)2وقد أنتجت القرى املستحدثة نوعا من
العالقات االجتماعية األبوية احلميمية داخل القرية الواحدة والعشرية الواحدة قائمة على
الرتابط العائلي والعشائري ،أساسها التعاون والتكاتف ،تنتابها أحيانا بعض املناوشات
واخلالفات الفردية واألسرية ،اليت سرعان ما جتد طريقها إىل احلل ،بتدخل من رئيس القوم
أو بعض وجهائه .لكن هذه العالقات بدأت تتغري منذ بداية الثمانينات بعد دخول اآللة
 -1إنظر النص الكامل للقانون يف :حممد توفيق جانا ،جمموعة قرارات املفوضني الساميني لسوريا ولبنان
الكبري ،ج ،7مطبعة الشعب ،دمشق ،0911 ،ص ص 91 – 1؛ حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص
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بشكل واسع يف حياة اجملتمع وإحتالهلا مكان العمال وخباصة العمال الزراعيني منهم ،ومن
ثم كهربة املناطق الريفية ،كل ذلك وغريها أدخلت مفاهيم جديدة غري مسبوقة إىل اجملتمع
الكردي وأصبحت رافعة لنقل العالقات الرأمسالية إليه مبا فيه اجملتمع الريفي .كما وأدى
نشؤ القرى إىل ظهور فئة جديدة هلا الدور األبرز يف قيادة اجملتمع الريفي وحل مشكالته
مثل روساء العشائر ورجال الدين واملخاتري .وكان بروز دور املخاتري وليد التحول من
احلياة الرعوية – الزراعية نصف املستقرة إىل احلياة القروية املستقرة أو املتحضرة اليت
حافظت على نشاطي الزراعة والرعي .وكان املخاتري وسطاء بني السلطات وقراهم،
يتقاضون مبلغا من املال أو حصة من احملصول مقابل اخلدمات اليت يقدمونها إىل الفالحني،
وهي يف حدود متثيلهم لدى إدارات الدولة وتسجيل الوالدات والوفيات ،وتقديم واجبات
الضيافة ملوظفي السلطة خصوصا الدرك ،وتقديم الطعام واهلدايا إليهم .والشك أن البعض
منهم كان يعترب عينا للسلطات يف قراهم ،وذلك إخبارهم بأحوال جمتمعه وأحداثه.
نتج من عملية نشؤ احلياة الريفية ،وتشكل القرى" ،التحول التدرجيي من شكل اخليمة،
أو أكواخ القصب والزلّ ،ومن األشكال املتطورة نسبيا عنه مثل الدبابة أو الدبدابة،
والسيباط والعرزال اليت كانت منازل بسيطة شبه مؤقتة إىل املنزل الريفي الطيين املستقر.
وأخذ هذا الشكل اإلنتقالي بني اخليمة واملنزل الطيين ،أي السيباط يتوارى مع التوسع يف
الزراعة بسبب أنه كان يشاد وسط األراضي الزراعية ،وتشغل مساحة واسعة من هذه

األراضي اخلصبة يف سرير النهر"( ،)1وإختذ إجتاه التحضر ،اجلمع بني االقتصاد الرعوي

واالقتصاد الزراعي"(.)2

ولتحديد امللكيات ومسحها ،وضع الفرنسيون قانون

»الكاداسرت«.
أصدر املفوض السامي يف  01آذار  0979القرار رقم  019اخلاص مبسح امللكيات
وحتديدها ،وأعطى قاضي الصلح حق إصدار حكم بذلك ،لكنه أعطى أيضا رئيس الدولة
السلطة بأن يستعيض عن قضاة الصلح بقضاة عقاريني للقيام بعمليات التحرير والتحديد.
 - 1آزاد أمحد علي ،أمناط العمارة الوطنية ،املرجع السابق ،ص ص .709 – 707
 - 2جكرخوين ،املصدر السابق ،ص .711
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ونص "القانون على أن عملية التحديد والتحرير جتري وجاهيا حبضور املالكني واملختارين
(املخاتري) .ويف حال عدم حضور صاحب امللك جيري التحديد والتحرير »بناء على أقوال
املختارين واجملاورين احلاضرين« ،واليقبل أي إعرتاض على ذلك بعد مرور ثالثني يوما

على عمليات التحرير والتحديد"( .)1واجهت عمليات الكاداسرت يف كافة احملافظات
مشكلة ضغوط املتنفذين على اخلرباء الفنيني الفرنسيني والوطنيني لتسجيل أكرب مساحة من
األراضي بأمسائهم ،ومتكنهم من شراء عدد كبري منهم ،مما حول عملية الكاداسرت إىل سرقة

قانونية لألراضي على حساب الفالحني .إذ متكن أصحاب النفوذ من إتباع وسائل مكنتهم
من تسجيل األراضي يف أثناء عمليات التحديد والتحرير بإسم أحد الوجهاء من املقربني أو
من الزعماء أصحاب اجلاه ،حيث مل يكن الفالحون ليعلموا مبواقيت إجراء عمليات
التسجيل لألراضي العائدة هلم أصال ،وكان بإمكان املتنفذ أن قحضر بعض أعوانه باإلتفاق
مع السلطة ،ويقدمهم إىل جلنة التحديد والتحرير بإعتبارهم فالحني يف األراضي اليت يدعي
املتنفذ ملكيته .وهكذا فإن "قانون حتديد األراضي وحتريرها ،وإن كان قد نظم إصول
امللكية ،ونظم السجالت العقارية ،فإنه كان وسيلة إلنتزاع ملكيات واسعة بأمساء بعض
ذوي الوجاهة والنفوذ ،مما أرغم احلكومة يف عام  0911على تسريح العاملني كافة يف

دوائر عدة دفعة واحدة من العمل"( .)2ويطلق رستم مال شعمو على قانون »الكاداسرت«

بعملية "حترير وحتجري األرض ،من خالل وضع الفرنسيني نقاط عالمة بني كل عدة قرى

ومسح األرض نظريا وطبيعيا ووضع حدود لألراضي ،ألهداف خاصة بهم"(.)3

ولعبت بعثة سبريز الربيطانية ( )0911 – 0910دورا حيويا يف عملية إستصالح
األراضي الزراعية مركزة على زراعة القمح ،بسبب ندرته يف عامي  0911و،0910
وإرتفاع أسعار احلبوب يف سنوات احلرب العاملية الثانية مبا يعادل حنو سبعة إىل مثانية أمثال
1

 -إنظر» :القرار رقم  019الصادر يف  01آذار  ،0979مع مواده املعدلة مبوجب القرار رقم 11

الصادر بتاريخ  71نيسان سنة  ،«0917يف :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .172
 - 2املرجع نفسه ،ص .172
 - 3مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف  1آب .7109
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سعرها قبل احلرب ،فقد مسي عام  0911بـ (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 .مثلت اجلزيرة إحدى أبرز أولويات البعثة يف
جمال سياسة القمح واحلبوب ،لوجود املساحات الكبرية واملتوسطة املالئمة للزراعة فيها.
ويف هذا السياق "شجعت البعثة مكننة الزراعة ،وإسترياد اجلرارات ،وتوفري وسائل نقل
العمال الزراعيني وتطوير مشاريع الري ،وتسريع العمل بقناة »تل مغاص« اليت تعترب من
أكرب مشاريع الري الفرنسية يف اجلزيرة يف فرتة احلصار الربيطاني إبان عهد حكومة فيشي

يف سورية"( .)1وكان هاورد جونس من أبرز خرباء بعثة سبريز ،حيث شجع سكان اجلزيرة
على حتسني احملصول فيها نوعا وكما .و"تكللت مساعيه بالنجاح"( ،)2وذلك يف حتول إنتاج

احلبوب أول مرة من الندرة إىل الوفرة يف اجلزيرة( .)3وكان اإلعتماد أساسا يف عملية

اإلستصالح الزراعي على احملراث القديم وعلى األيدي العاملة (  )Paleوخاصة أثناء
موسم احلصاد ،ففي اجلزيرة مل يتجاوز "عدد اآلالت يف عام  0911على خمتلف أنواعها

 71آلة"( ،)4ويف "عام  0919وصل عدد اجلرارات يف اجلزيرة إىل  009جرارا
واحلصادات الدراسّة إىل  001حصّادة من أصل  717جرار و 011حصّادة يف سورية
كلها"

()5

ومع ذلك توفرت عوامل ساهمت يف إرتفاع عدد القرى اليت وقع عليها عبء

 - 1وضعت خطة شق القناة يف عام  0911وبوشر العمل فيها يف عام  .0910وهي تبتدأ من موقع تل
مغاص على اخلابور ،وتسري مبحاذاة النهر حتى ضاحية احلسكة ،ثم تقطع نهر اجلغجغ وتعود لتصب يف
اخلابور .بلغ طوهلا  91كم ،كانت معدة لرتوي حنو  9آالف هكتار ،ويف أواخر عام  0911زرع القطن
على جماريها .ويف عام  0911وصلت القناة إىل ضفة اجلغجغ .حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص
.119
 - 2الاليدي سبريز ،قصة اإلستقالل يف سورية ولبنان ،ترمجة:منري البعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت،
 ،0912ص ص . 91–19
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .110
 - 4إسكندر داود ،املرجع السابق ،ص .101 – 119
- Velud, Tome 4, op.cit., p.544.
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5

إستصالح األراضي الزراعية من " 0711قرية يف عام  0911إىل  0111قرية يف عام
 ،0911منها  191قرية يف قضاء احلسكة ،و 911يف قضاء القامشلي ،و 721قرية يف

قضاء ديريك"( .)1وبسبب األهمية الزراعية للجزيرة ،كان نصيبها من اآلالت الزراعية هو
األكرب ،فبحلول عام  0911بلغ عدد اجلرارات يف اجلزيرة حنو  111جرارا من أصل
 211جرار يف عموم سورية ،بينما إحنصر وجود احلصادات كلها "( 111حصادة يف

البالد) تقريبا يف اجلزيرة"( ،)2وأفرزت الثورة الزراعية يف اجلزيرة نشؤ طبقة جديدة يف
اجملتمع الكردستاني ،إذ حتول كثريون من املهاجرين السريان األوائل وأعيان األكراد

املقيمني تارخييا يف اجلزيرة قبل نشؤ دولة سورية ،إىل مزارعني متوسطني وكبار( .)3وتزاحم

املزارعون باأللوف على اإلستثمار يف اجلزيرة ،وكان القطن أحد أهم اجملاالت اإلستثمارية
املغرية واملضمونة ،إذ "أنتجت اجلزيرة خالل األعوام  0911 – 0917حنو  12يف املئة

من األرز السوري"( .)4كان معمار باشي إخوان من كبار مستحدثي املشاريع يف اجلزيرة،

وطوروا زراعة القطن وحلجه ،وإمتلكوا يف عام  0911إحدى أهم احملاجل الكربى يف
حلب كانت تتألف من  011حملجة عادية ،و 1حماجل آلية يعمل كل منها بطاقة  11حملجة
عادية .كما إمتلكوا مستودعات ضخمة لتخزين القمح تتسع لثمانني ألف طن .وكانت
"حماجل معمار باشي إخوان ومستودعاتهم تشغل يومئذ ما ال يقل عن  111عامل وعاملة،
ويف فرتة الصيف كان عدد العمال يرتفع إىل  0111عامل وعاملة"( ،)5وسيضطر بيري
معمار باشي بعد بضعة سنني إىل بيع كافة ممتلكاته وما ميلكه من أصول لتسديد ديونه البالغ
 1ماليني لرية سورية إثر إفالسه.

- Velud, Tome 4, op.cit., p. 209.
- Bohgosian,op.cit., p.154.
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 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص ..111
 - 4املرجع نفسه ،ص .111
 - 5اخلابور ،األعداد  ،1 – 0آذار – نيسان  ،0911ص  .71 – 71يف :حممد مجال باروت ،املرجع
السابق ،ص .111
29

ولعبت شركة أصفر وجنار دورا مهما يف تطوير اإلنتاج الزراعي يف اجلزيرة .تنحدر عائلة
أصفر وجنار من عائلة كانت تعمل يف جمال إدارة تربية دودة القز وتصنيع احلرير يف ديار
بكر .وبالنسبة محل العائلة إلسم »أصفر وجنار« ،فإنها تبدأ من مريم رضواتلي اليت
تزوجت يف عام  0111وقتل زوجها إيرموش أصفر يف حوادث عام  ،0111وهي يف
العشرين بعد أن خلف منها مسعود أصفر ،لتتزوج يف عام  0910من سعيد جنار الذي
أجنب منها ستة أوالد هم عبد اجمليد ولطفي وشكري ويعقوب وإلياس ومسرية ،وهلذا أطلق
عليها إسم »عائلة أصفر وجنار إخوان« .وقد رعى سعيد النجار مسعود أصفر إبن زوجته
من زوجها األول ،وحتول مسعود إىل »الدماغ املخطط للعائلة« ،وحتويلها إىل نواة عائلة
اقتصادية إستثمارية باعت ممتلكاتها وعقاراتها يف ديار بكر ،وإستقرت خالل األعوام

 0917 – 0911يف مدينة القامشلي لتبدأ أوىل مشاريعها( ،)1حيث فتحت العائلة يف عام

 0911منذ أن حطت يف القامشلي إرهاصات الثورة الزراعية ،وأرست مشروعها لزراعة
األرز يف عام  ،0917ووظفت رساميلها الكبرية الناجتة من بيع عقاراتها وممتلكاتها يف ديار
بكر يف اإلستثمار الزراعي املنتج .وغدا وجيهها األكرب مسعود أصفر أحد أبرز الالعبني يف
اجمللس امللي السرياني األرثوذكسي الذي يدير شؤون الطائفة االجتماعية والسياسية
واخلدمية يف اجلزيرة منذ عام  .0919ووفق جنار أدخلت الشركة يف عام  0919أول مرة
اجلرار من ماركة كيز ( (Caseيعمل على الكاز ،وحصادة من ماركة »مسيو هاريس«
( .)Masy Harisويف عام  0911أدخلت اجلرار من نوع »كاتربيلر«

( ،)Caterpillerواحلصّادة الدراسّة من ماركة »جون دير « ( .)2()John Deerويف
أوائل األربعينات توسعت دور العائلة وكربت مكانتها ،يف إطار سياسة بعثة سبريز للتوسع
يف إستصالح األراضي يف اجلزيرة وإستثمارها ،حني أسست يف عام  0917يف شكل
شراكة بينها وبني (الباشوات) ،أي ابناء إبراهيم باشا امللي ،روساء العشائر امللية اليت تعترب

 - 1إلياس سعيد جنار ،عائلة أصفر وجنار ،بريوت ،7101 ،ص .77 – 70
 - 2املرجع نفسه ،ص ص 17 ،11؛ حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .110
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كربى العشائر الكردية يف اجلزيرة إلستثمار  111ألف هكتار من األراضي اليت قحوزون

عليها مبوجب سندات متليك رمسية يف بادية رأس العني ( )Serê kanîيف اجلزيرة(.)1

وهكذا ،حتولت شركة أصفر وجنار إىل أكرب مالك عقاري يف اجلزيرة ،فكان مزارعوا
اجلزيرة يشرتون منها آالف الدومنات لزراعتها ،وكانت الشركة قد قسمت يف وقت مبكر
بعد تعاقدها مع »الثاشاوات« ،األراضي القابلة للزراعة إىل مربعات ،مساحة كل منها 09
ألف دومن ،وبلغ عدد املزارعني الذي كانوا يشرتون من الشركة هذه املربعات قد بلغوا يف

أواسط األربعينيات العشرات ،وكان بعضهم من أبناء اجلزيرة(.)2

ويف أوائل شباط  0911قام سبعة عشر مزارعا من مزارعي اجلزيرة ،بتأسيس شركة
اآلليات الزراعية املساهمة املغفلة يف القامشلي ،إلسترياد اآلالت الزراعية وقطع تبديلها
وإنشاء حمالت لصيانتها وإصالحها .وكان أبرز مؤسسيها من املستحدثني األوائل يف منطقة
اجلزيرة من السريان ،ومن بعض زعماء العشائر الكردية الذين حتولوا إىل رأمساليني زراعيني

يف مرحلة رمسلة الزراعة ،وتوجيه اإلنتاج إىل السوق العاملية(. )3

وكانت شركة القامشلي من ابرز الشركات اخلمس الكبرية إلسترياد اآلليات الزراعية
على مستوى البالد ،حبكم تطويرها مهنة »املكننة« اليت نقل امليكانيكيون األرمن املهرة يف
حلب خرباتهم إىل اجلزيرة ،ففتحوا ورشات اإلصالح والصيانة ،وصهر املعادن وسكبها
وخراطتها .ومتكنوا بفضل التقدم التقين مع املهارة الفردية من "صنع »ديسكات« الفالحة
(سكة احلراثة املؤلفة من جمموعة أقراص معدنية تسري وراء اجلرارة حلراثة الرتبة) ،وصناعة
»الرتولة« »( «Trêlaالعربة احلديدية اليت تربط باجلرار وتستخدم للنقل) ،وتصنيع قطع

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 110؛ إسكندر داود ،املرجع السابق ،ص .177
 - 2حممد مجال باروت،املرجع السابق ،ص .117
3

» -قرار رقم  079تاريخ  0911/7/07باملصادقة على النظام األساسي لشركة اآلالت الزراعية

املساهمة املغفلة« يف :اجلريدة الرمسية ،العدد  1تاريخ  79شباط  ،0911ص 991؛ حممد مجال باروت،
املرجع السابق ،ص .191 – 197
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»التبدونل« وغري ذلك"( .)1وحبلول عام  0911كانت قد أسست وكاالت عدة
للجرارات واحلصادات (الدراسّات  )Derase -والديسكات واملضخات يف القامشلي،
وكان من أبرزها "حمالت ووكاالت معمار باشي إىل جانب كل من آل بستاني ورشدوني

واجلالد وجنيب باقي وغريهم"(.)2

وبسبب توفر العوامل املناخية واجلغرافية املالئمة ،أحرزت املناطق الكردية تطورا كبريا
إبان الثورة الزراعية ،فقد إحتلت اجلزيرة يف "النصف األول من اخلمسينات املرتبة األوىل
يف البالد ،حبيث توسعت املساحة املزروعة باحملاصيل الشتوية مثل القمح والشعري من 21
ألف هكتار يف عام  0911إىل  711ألف هكتار يف عام  ،0911ثم إىل 0,11مليون
هكتار يف عام  .0911وتطور إنتاج اجلزيرة من احلبوب يف إطار هذا التوسع الكمي يف
املساحة املزروعة من  1111طن يف عام  0911إىل ما يزيد على مليون طن يف عام

 ،0911أي بنحو  711مثل"( ،)3وعلى الرغم من التكلفة املرتفعة لإلنتاج ،كان عائد
اهلكتار الواحد يف اجلزيرة أعلى بالقيمة املطلقة من نظائره يف املناطق السورية األخرى،
حيث كان هذا العائد "يعادل عائد اهلكتار يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأعلى من عائده

يف كندا وأسرتاليا واألرجنتني"( ،)4مع أن الطرقات املعبدة تكاد تكون نادرة ،ففي اواخر
عام  0910كانت حصة الطرق اليت ميكن إستخدامها خالل فصول السنة كلها حمدودة
جدا من إمجالي مساحة احملافظة ،وكانت مصممة لنقل  11ألف طن بينما بات احملصول مع
الثورة الزراعية يصل إىل  111ألف طن .ومل يتجاوز طول هذه الطرق يف مناطق احملافظة

كافة  111كم فقط ،كان املسفلت منها  11كم فقط( .)5ومع ذلك فإنتاج هذه املنطقة
من القمح فقط يبلغ حنو نصف مليون طن يف املواسم الزراعية الطبيعية ،حتى أن بعثة أجنبية
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .191
 - 2املرجع نفسه.191 ،
 - 3املرجع نفسه ص .192
 - 4املرجع نفسه ،ص 192؛ وكذلكBohgosian, op.cit., p. 146. :
 - 5املرجع نفسه ،ص .191
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حينما زارت منطقة اخلابور ،وملست ما فيها من خصوبة أطلقت عليها لقب "(كاليفورنيا

الشرق)"(.)1وفتحت رمسلة الزراعة باب الصراع الطبقي يف اجملتمع الكردي.
الصراع الطبقي يف كردستان – سوريا:

منذ عام  0911إحتل الصراع الطبقي بني الفالحني ومالكي األرض واحدا من أبرز
الظواهر االجتماعية يف اجملتمع الكردي ،بسبب إستحواذ روساء العشائر على أكرب قدر
ممكن من األراضي ومن ثم حتكمهم يف حياة الفالحني الذين عانوا من جور اإلقطاع
وإستغالل أتعابهم .لقد كانت رواسب العالقات البطريركية – اإلقطاعية واالقتصاد العيين
يف النظام الزراعي قوية جدا يف املناطق الكردية يف الشرقني األوسط واألدنى ،فوجود
ملكيات كبرية من األرض ال يعين بعد وجود إنتاج كبري .وكان جيري عادة ،تقسيم
العقارات الكبرية إىل قطع صغرية ،وتوزع على الفالحني وهلم حقوق اإلجيار فيها .أدت
العالقات النقدية – السلعية إىل تدهور أوضاع الفالحني ،ذلك أن املالكني ضاعفوا من
إضطهاد الفالحني سعيا منهم تزويد السوق بأكرب كمية من املنتوجات .وكان املالكون
يقومون بإستغالل الفالحني ألجراء أيضا فضال عن التابعني هلم .وكانوا يدفعون لألجري عينا
على عمله .وإنتشرت على نطاق واسع املهن املومسية ،وساهم تطور العالقات النقدية –
السلعية يف إنقسام الفالحني إىل فئات خمتلف ( .)2ومن جهة أخرى ،إزداد وتائر الصراع مع
عملية مكننة اجملتمع الزراعي ،وإرتفاع قيمة األرض تبعا لذلك ،وإنتقال الوعي الطبقي إىل
أبناء الريف بتأثري األيديولوجية الشيوعية اليت أخضعت املشاعر األثنوقومية للنضال
الطبقي .وكان ذلك بسبب توطيد النفوذ اإلقطاعي يف املناطق الكردية وبسبب إرتفاع قيمة
األرض نشبت نزاعات بني املالكني واملستثمرين ،وبني روساء العشائر وفالحيهم ،ناهيك
عن حروب بني العشائر يف الصراع على التوسع .وكان إستيالء نظام الدين على األرض
اليت أختريت موقعا إلقامة مطار القامشلي األكثر حساسية يف حلقات الصراع ،ألن موازنة
 - 1صبحي عبد الرمحن ،املرجع السابق ،ص .71
 - 2الزاريف وآخرون ،املصدر السابق ،ص .719
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عام  0911خصصت  111ألف لرية سورية إلنشاء املطار وتزفيته( ،)1حيث رفعت
املشكلة إىل القضاء يف النزاع على ملكية أرض املطار بني عبد الباقي نظام الدين وأشقائه
من جهة ،وبني آل قدور بك من جهة ثانية ،ويف الوقت ذاته طالبت بلدية القامشلي
مبلكيتها لألرض بإعتبارها من أراضي الدولة.
ومن جهته توىل النقيب مصطفى محدون ،وكان يومذاك أحد أبرز الضباط العقائديني يف
التنظيم العسكري السري للشيشكلي قبل أن ينقلب عليه ويسهم يف حتطيمه ،حماولة تطبيق
القانون يف اجلزيرة ،وحاول أن قحكم إستعادة الدولة لنحو مليون دومن من أراضيها يف
منطقة جنوب الرد يف اجلزيرة .وعكست "نزعة محدون القومية نفسها يف إطالق أمساء

عربية على القرى املستدثة مثل زبيدة وغرناطة وقرطبة"(.)2

أدت دخول اآللة ومكننة الزراعة إىل إنهاء وظيفة احملراث تدرجييا ليختفي كليا يف سنوات
الستينات ،حيث حل الرتاكتور حمله ،وتبع ذلك اإلستغناء عن الفالحني وحتويلهم إىل عمال
زراعيني ،السيما بعد توفر احلصادات ،وأخذت األيدي العاملة تفقد قيمتها إىل حد كبري،
ألن موسم الفالحة مل تعد حتتاج سوى عدد حمدد من اليد العاملة ،حيث كان عمل جرارين
مع حصادة (دراسّة) ومثانية عمال ينجز عمل حنو  11عائلة ،أو ما اليقل عن – 711

 111شخص خالل موسم احلصاد"( ،)3واصبح العمال الزراعيون يعملون لدى املستثمرين

الرأمساليني الكبار واملتوسطني اجلدد .وميكن القول أنه يف هذه الفرتة جرت عملية ثالثية

» - 1مشروع قانون بتوزيع بعض اإلعتمادات ،اجللسة الثالثة والعشرون يف  79أيار  ، «0911اجلريدة
الرمسية ،العدد  19تاريخ  71أيار  ،0911ص  ،111يف :حممد مجال باروت ،...ص .121
» - 2من مداخلة لطفي احلاج حسني ،اجللسة احلادية عشرة يف  71حزيران  ،«0911اجلريدة الرمسية،
العدد  12تاريخ  71تشرين الثاني  ،199 ،0911يف :حممد مجال باروت ،...ص .122
 - 3عبداهلل حنا ،مالمح من تاريخ الفالحني يف الوطن العربي ونضاهلم يف القطر العربي السوري ،دمشق،
اإلحتاد العام للفالحني ودار البعث للطباعة والنشر ،دار البعث للطباعة ،اجلزء الرابع ،دمشق( ،د.ت)،
ص .711
10

وهي إنتقال الفالح إىل عمال زراعيني – فالحني بعد عملية اإلصالح الزراعي عام
.0911
وجدير باإلشارة ،إىل أن اجلزيرة خطت يف النصف األول من اخلمسينات قفزة نوعية
حنو الدخول يف املشاريع الزراعية الكربى ،اليت ساعدت على نشؤ الطبقة العاملة
(الربوليتاريا فيما بعد) ،وكان أبرزها مشروعان رأمساليان كبريان لشركة أصفر
وجنا":مشروع مدينة مربوكة"

()1

للزراعة البعلية يف بادية سرى كانيه الذي كان يشغل حنو

ألفي عائلة ،ومشروع الزراعة املروية للقطن باملضخات ،ملا يقارب عشرة آالف دومن من
األراضي على اخلابور الذي كان يشغل بدوره مئات العائالت "البستانية"

()2

الصغرية.

ومشروع »املناجري« لبطرس معمار باشي الذي كان من أكرب مشاريع آل معمار باشي
املستحدثة يف الرقة وحلب ( .)3ومن املشاريع األخرى ،مشروع قرية ( Girbawîأبو

راسني) التابعة لعشرية  Pînar Alîبينار علي الكردية اليت تقطن يف غرب قامشلو (على
بعد  11 – 01كيلو مرتا منها) اليت بلغ عدد قراها يف منتصف األربعينات  1111بيت
أو ما يراوح بني  71و  71ألف نسمة .وتتوزع هذه القرى بني أراضي كردستان الشمالية
والغربية (الرتكية والسورية) .وشهدت أراضي العشرية يف األربعينيات توسعا يف عمليات
اإلستصالح وإدخال املكننة إىل الزراعة والري ما أدى إىل إرتفاع إنتاجها .وتعترب قريتا

1

 -الصحراء :أول مدينة زراعية منوذجية يف رمال الصحراء ،كانت عبارة عن مراع يف عام ،0911

وتقع على مسافة  11كم جنوب مدينة رأس العني ( ،)Serê Kaniyêويف قلب باديتها على طريق
الرقة ،وأطلق عليها البطريرك السرياني مار أفرام إسم »مربوكة« ،نسبة إىل وصفه إياها بـ »املدينة
املباركة« .إنظر :إلياس سعيد جنار ،...ص 17؛ حممد مجال باروت ،...ص .111
2

 -البستاني :الذي كان يعمل يف زراعة القطن يدويا بسقيه وركشه وقطفه ،بالتعاقد مع املستثمر أو

املالك مقابل حصة معينة ،وكان يف كثري من األحيان يقوم البستاني مع عائلته بذلك.
 - 3إلياس سعيد جنار ،...ص 17 – 10؛ حممد مجال باروت ،...ص .111
17

ابوراسني ( ) Girbawîوجرنة من أهم قراها( .)1وإتسمت اراضي قرية ابوراسني
خبصوبة عالية ،بسبب املورد املائي الكبري الذي يوفره سيل ابوراسني(.)2

كما شغلت "عائالت »املرابعة« أعدادا إضافية من العمال املومسيني وفق نظام احلصة
السنوية أو املومسية املؤقتة .وكمثال على ذلك مزرعة أبو راسني اليت كان عبد الباقي نظام
الدين من كبار مالكيها ،وستشكل أحد األسباب املباشرة للقيام باإلحصاء اإلستثنائي
( ،)0997ونشؤ مشكلة »أجانب تركيا« يف اجلزيرة ،حيث كان الفالحون
»احملاصصون« يشغلون بدورهم فئة العمال الزراعيني الذين كان يطلق عليهم إسم
الفالحني »املفاليس« أو »البواطلية« الذين الميلكون احليوانات (الدواب) الضرورية
للزراعة ،لقاء عملهم مدة سنة يف أرض الفالح »احملاصص« مقابل حصوله يف حالة مزرعة

»أبو راسني« على ربع احملصول (.)3

ومن جهة أخرى ،شدد اإلقطاع من قبضته ضد الفالحني ،حيث جرت معارك ونزاعات
عديدة بني الطرفني ،ففي ربيع " 0911منع مالكو قرية »تل شعري« من أغوات املرسينية
فالحيها األكراد الذين ينتمون إىل العشائر الكردية اآلشيتية ،البالغ عددهم  21عائلة من
حراثة أراضيهم ،وباإلتفاق مع املختار قاموا بتسليمها إىل آل حاجو آغا الذي كان قد

حتول إىل رأمسالي زراعي"( ،)4وشهدت قرى أخرى أحداثا من هذا القبيل مثلما جرى يف
قرية سيطركا  Sêgirkaالتابعة لقضاء ديريك ،وقرية طرميرطي التابعة لرتبه سثي .ففي
قرية شدي التابعة لناحية عامودا ،جرى نزاع حاد بني آغا القرية »حسنكي« (احللقة
األضعف يف عائلة آل خلو زعماء املرسينية) ،وبني عدد من الفالحني الشيوعيني وعلى
 - 1حممد مجال باروت ،...ص .111 – 111
2

 -ماكس فون أوبنهايم ،من البحر املتوسط إىل اخلليج :العراق واخلليج ،ترمجة :حممود كبري ،دار

الوراق ،لندن.7119 ،
3

 -عبد اهلل حنا ،الفالحون ومالك األرض يف سورية القرن العشرين :دراسة جتمع بني التاريخ الشفوي

والتاريخ املكتوب ،دار الطليعة ،بريوت ،7111 ،ص 099؛ حممد مجال باروت ،...ص .111
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .111
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رأسهم سليمان حاج حسن إبن عم أمحدي سليمان زعيم عشرية أومران يف مشالي
كردستان ،حيث طرد من القرية ليسكن القامشلي .وهناك حدث من نوع آخر حصل يف
اجلزيرة ،حيث قام بعض من زعماء العشائر واملستثمرين الزراعيني يف عام  0911بإخراج
الفالحني العلويني من القرى اليت نالوها يف اجلزيرة مستفيدين من برنامج الشيشكلي –
احلوراني بتوزيع أراضي »الدولة« عليهم يف اجلزيرة إبان تولي مصطفى احلوراني حمافظة

اجلزيرة( .)1ويف عام  0911هاجم رجال عشائر باملسدسات والرشاشات قرية آشورية
اجملاورة حلدود الرد يف اجلزيرة ،واإلستيالء بالقوة على بعض أراضيها وترويع سكانها،
بدعوى أنها من »ديارهم« ،وحاولوا أن يدخلوا سياسات اهلوية يف هجومهم .،وعلق
النائب البعثي عن دمشق آنذاك صالح الدين البيطار على هذه الواقعة قائال":ليس من
العروبة يف شئ أن تهاجم قرية وتروع نساوها وأطفاهلا بأنهم ليسوا عربا ،أو حبجة أنهم من

األقليات"( ،)2وكان البيطار قد زار اجلزيرة وأطلع على جمريات احلادثة ميدانيا(.)3

إختذ الصراع الطبقي منحى أعمق يف منتصف الستينات ومابعدها والسيما بعد نشؤ
الثارتي اليساري الكردي يف سوريا عام  0991وتوسيع الفكر اليساري يف املنطقة  .ومن
أهم مسات املرحلة اهلجرة الفالحية من القرى إىل املدن إما طردا بشكل تعسفي بعد
جتريدهم من أراضيهم ،وإما حبثا عن لقمة العيش بعد أن ضاقت بهم ظروف احلياة ،وبعد
حدوث متغريات يف اجملتمع الكردي نتيجة اإلنتقال من عصر احملراث إىل عصر الرتاكتور
واحلصاد ،وما محل ذلك معه من نظرة جديدة إىل احلياة ومن إكتساب البعض منهم الوعي
القومي والطبقي .وأشار زكي نظام الدين (شقيق عبد الباقي نظام الدين) ،وكان ينتمي إىل
احلزب القومي السوري االجتماعي ومعاديا لإلقطاعية ،إىل متركز قوى اإلنتاج والثروات يف
1

 -تعني مصطفى احلوراني يف  0910/00/1حمافظا للجزيرة ،ويف عهده جرى توزيع األراضي على

أولئك الفالحني ،الذين مت جلبهم من الالذقية إىل اجلزيرة إنظر :حممد مجال باروت ،...ص .111
 - 2صالح الدين البيطار» ،اجللسة الثالثة عشرة يف  79تشرين الثاني  ،«0911اجلريدة الرمسية ،العدد
 01تاريخ  79آذار  ،0919ص 199 – 191؛ حممد مجال باروت ،...ص .110
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .110
11

أيد حمدودة ،مضيفا أن مكننة الزراعة ورمسلتها سببت يف هجرة أكثر من نصف شبان

القرى إىل املدينة بسبب بطالتهم(.)1

ويف منتصف آذار  0911إشتدت حركة املطالبة الفالحية جمللس النواب بإقرار قانون
محاية الفالح ،وتلقى اجمللس عرائض عدة من ريف دمشق واجلزيرة تدعوه إىل إقرار
القانون ،بعد وقوع حاالت "طرد بعض املتنفذين للفالحني من أراضيهم وبيوتهم يف

اجلزيرة"(.)2

إال أن هذا التحول الكبري يف جمال رمسلة احلياة الزراعية يف اجلزيرة الكردية ،مل يكن
نتيجة والدة طبيعية وفقا للتطور التدرجيي الزمين ،وإمنا كان نتيجة والدة قسرية أملتها
مراسيم الدولة إستجابة ملصاحل املالك واملستثمرين الزراعيني الكبار ركضا وراء املصاحل
الذاتية اآلنية ،حيث بلغت الزيادات الرتاكمية ذروتها .ففي عام  0911مل يبق يف اجلزيرة
من األراضي القابلة للزراعة أكثر من  011ألف هكتار مل متتد إليها سكة احلراثة ،ووفقا
لتقرير خرباء بعثة »البنك الدولي« لعام  0911كانت األراضي قد أستثمرت تقريبا
بكاملها ،كما حذر تقرير اخلرباء من أن املساحة اليت ميكن أن ترويها املضخات اخلاصة يف

عام  0911على أسس اقتصادية وصلت إىل ذروتها ،ومل يعد من املمكن زيادتها كثريا(.)3

لذا وحبلول عام  0911دخلت الثورة الزراعية يف اجلزيرة مرحلة األزمة ،وكان لذلك
أسبابها املوضوعية والذاتية ،ولكن مما الشك فيه ،أن واحدا من األسباب الرئيسة يكمن يف
عدم التناسق بني ما بلغت إليه البنية التحتية للمجتمع ،والبنية الفوقية اليت كانت سائدة
فيه .ويصف إبراهيم يامني وضع املزارعني يف الدرباسية يف عامي 0919 – 0911
قائال":أقبلت سنة  0911بقحطها وحمل وقلة األمطار والثلوج ،ومل جير حصاد إال يف منطقة
اخلط العاشر(خط املطر) ،فداخ املزارعون الذين أبطرهم أبطرهم املال ،فكانت وباال على
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .119
2

» -خالصة الربقيات والعرائض ،اجللسة الرابعة يف  01آذار  ،«0911اجلريدة الرمسية ،العدد 11

تاريخ  71آب  ،0911ص 071؛ حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .117
 - 3املرجع نفسه ،ص .191
11

مدينة الدرباسية مجيعا حتى جتار الفاتورة تأثروا جدا من جراء هذا اجلفاف املخيف«،
فبدأت الزراعة ترتاجع ،وبعض الناس هاجر بسبب قلة األشغال ،فرزح أغلب املزارعني
حتت الديون الطائلة ،وحتى العمال الذين كانوا يأتون من الداخل تأثروا بذلك ،فأهتزت
الدرباسية مثل قصبة يف مهب الريح ،فاحلصادات قابعة يف املستودعات ،والرتاكتورات

يلزمها تصليح"( .)1وبسبب هذا الوضع "قاد املزارعون يف اجلزيرة يف  01نيسان 0919

إضرابا رمزيا يف مناطق اجلزيرة كافة بسبب مشروع قانون يف شأن ضريبة اإلنتاج الزراعي

يرفعها من  2يف املئة إىل  01يف املئة ،ومن  77إىل  71مليون لرية سورية"(.)2

إنتقل املستثمرون من اإلستثمار الطبيعي إىل اإلستثمار املكثف ،من خالل إدخال وسائل
اهلطول الصناعي والرصد اجلوي ،فقد أدخل أصفر وجنار أخوان وبيري معمار باشي يف
سنوات اجلفاف اليت كانت تأتي عادة بعد كل ثالث سنوات خصبة طريقة اإلستهطال
الصناعي ،عن طريق »زرع الغيوم« يف مزرعة املناجري ملعمار باشي ويف منطقة أبو
الشاخات يف بادية رأس العني اليت أسس فيها أصفر وجنار مدينة »مربوكة« الزراعية،
وبنت شركة أصفر وجنار يف هذا السياق حمطة لألرصاد اجلوية ،كانت مصلحة الرصد
اجلوي احلكومية تعتمد بياناتها يف تسجيل احلرارة والرطوبة والضغط اجلوي وقياس كميات
األمطار .جرى ذلك بواسطة تبخرات ايوديد الفضة ( .)Silver Iodideوكان
املزارعون السوريون "يعرفون أحدث التقانات لإلستهطال و »زرع الغيوم« ،وبدأوا هذه
العملية عن طريق »املولدات« الثابتة واملتحركة ،ومتكنوا من زيادة كمية اهلطوالت املطرية
مبا يراوح بني  71و  11يف املئة يف األراضي املنبسطة ،وما يراوح بني  11و  011يف املئة

يف األراضي اجلبلية"( ،)3الشك أن إستخدام مثل هذه الوسائل الالطبيعية يف إستثمار

1
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األرض ،قد أحلق ضررا بالنظام اجلوي الطبيعي .وكان من نتائج اإلستثمار املكثف والربح
السريع ،فشل هذه الشركات ،حبيث باع بيري معمار باشي ممتلكاته كافة باملزاد العلين مبا يف
ذلك قصره اجلميل يف حلب ،إلستفاء ديونه ،كما وقعت شركة أصفر وجنار حتت عبء

الديون الثقيلة( .)1والغريب يف األمر ،أنه بالرغم من وجود املشاريع الكربى ،إال أنه مل يكن
هناك يف اجلزيرة كلها يف فرتة الثورة الزراعية مستودع واحد للتخزين ،األمر الذي كان

يعرض ما احملصول املخزون للتلف(.)2

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
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 .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 .فبدال من أن دمشق إىل حل املشاكل الزراعية املوروثة منذ العهدين العثماني
والفرنسي ،بعكس ذلك سعت إىل إستمالة االقطاع ورجاالت الدين الكرد إىل جانب
السلطات ،ليكونوا خدما للطبقة احلاكمة اجلديدة على حساب الشعب الكردي وفئاته
الكادحة ،اليت تردت أحواهلم من سئ إىل أسوأ وبإستمرار ،وإهمال القرية الكردية ،وقد
ساعد ذلك على تعميق الصراع الطبقي واالجتماعي يف الريف الكردي ،حيث أفرزت
تلك األوضاع عن بروز طبقتني متصارعتني يف النصف األول من ستينيات قرن العشرين،
واليت كانت سببا مهما يف حدوث اإلنشقاق داخل الثارتي الدميقراطي الكردي يف سورية.
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كان هدف الربجوازية العربية هو فرض السيطرة الكاملة على أسواق كردستان ،وربطها
كليا باألسوق املركزية ،وساعدتها يف ذلك تقسيم كردستان وإحلاق جزء بدولة سورية
احلديثة ،وما تبع ذلك من عزل األسواق الكردية عن بعضها البعض وضرب عملية التبادل
التجاري بني هذا اجلزء من كردستان وبني مشال وجنوب كردستان ،مما فقدت األسواق
الكردية ملكانتها وحتولت الربجوازية الكردية إىل برجوازية كمربادورية – تابعة ،مما فضلت
يف كثري من األحيان مصاحلهم االقتصادية على املصاحل القومية العليا اليت كانت من
املفروض أن تكون هي األمسى كما يف حاالت شعوب املستعمرات الساعية إىل التحرر
القومي .كما أن العزل القسري بني غرب كردستان ومشاله أثر سلبا على حياة عدد كبري
من العشائر نصف املتنقلة ،وإنهاء مراعيها الشتوية والصيفية ،وكان ذلك مبثابة ضربة قوية
للنظام االجتماعي الكردي ،معرقلة سريورة تطورها الطبيعي .وأثارت هذه األوضاع غري
الطبيعية إستياءا عاما بني أفراد العشائر الكردية شبه املتنقلة على جانبى احلدود ،تلك اليت
تشتت على أطراف احلدود فاقدة لدورها ومكانتها التارخييتني.
إثر تصاعد نضال إحلركة القومية الكردية يف جنوب كردستان وإصرار الوطنيني الكرد
على املطالبة حبقوقهم القومية يف غرب كردستان ،دأبت السلطة السورية بشتى الوسائل
والسبل جذب روساء العشائر وكبار املالكني الكرد إىل جانبها ،من خالل توفريوسائل
الدعم هلم يف صراعهم الطبقي مع الفالحني وضمان مصاحلهم الذاتية ،يف حني أثقل كاهل
الفالح الكردي بالضرائب املتنوعة ،مثل ضريبة العشر وجباية رووس احليوانات وكراسو
(ضريبة مساحة السكن) ،وإجبار القرويني على دفع أجور الشرطة خالل زياراتهم العديدة
للقرى وغريها ،وكان الفالح الكردي يستغل من قبل اآلغا والسلطات يف آن واحد.
وبالتالي وقف العديد من آغوات وكبار املالكني الكرد إىل جانب السلطات وحتولوا إىل
جزء من مشروعهم العروبي اهلادف إىل تصفية احلركة القومية الكردية ،ومن املعروف أن
العديد من هؤالء تعاونوا مع جلان اإلحصاء اإلستثنائي يف عام  0997وجعلوا من أنفسهم
بوقا دعائيا للسلطات يف التأكيد على األصول الرتكية لفالحيهم ،خالل إستجواب
ومساءلة الفالحني من قبل جلان اإلحصاء.
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ناهيك عن أن العديد منهم جتاوبوا مع السلطات ،حينما طلبت منهم إدانة الثورة
الكردية يف جنوب كردستان بقيادة الزعيم البار للشعب الكردي مال مصطفى بارزاني،
وذلك يف بيانات موقعة بأمسائهم .ومن جانب آخر أصبح البعض منهم عيون األمن يف
قراهم حبيث زودهم مبعلومات عن نشاطات وفعاليات املتنورين وكوادر الثارتي .وجدير
بالذكر أن بعض املمثلني الواعني هلذه الطبقة ،محلوا راية الربجوازية الكردية النامية ولكن
يف شروط صعبة وغري متاحة ،بسبب الظروف السياسية الصعبة وبسبب ضعفها وعدم
إستكماهلا لطور الطفولة ،ناهيك عن سياسات الدولة يف السيطرة الكلية على أسواق املدن
الكردية وربط اقتصاد كردستان كليا بأسواق القسم العربي من البالد وإدخال الشلل يف
احلركة التجارية يف كردستان لصاحل الربجوازية التجارية العربية ،وضرب وحدة السوق
الكردية.
لعبت فئة املثقفني الكرد املنضوين عادة حتت ثقف الربجوازية الصغرية ،دورا رياديا يف
حركة النضال القومي الكردي ،وحقيقة كان دورها أكرب من وزنها الكمي يف اجملتمع
الكردي .وكان ذلك بسبب تبلور وعيها وإحتكاكها بالثقافات الدميقراطية يف أوربا
الشرقية والغربية ،وإطالعها على تاريخ حركات التحرر القومية ،والتشبع مببادئ احلرية
وحق تقرير املصري للشعوب ،وأغلبهم كانوا من خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا .ويف إطار
مفهوم الضغط يولد اإلنفجار ،أعطت سياسات الدولة العنصرية يف إنكار الوجود الكردي
وتعريب أمساء البلدات والقرى واملدن الكردية بأمساء عربية وفصل املوظفني من العمل
واملعلمني األكراد من سلك التدريس وحرمان أبناء الكرد من حق اإلنتساب إىل اجليش
وكليات الطريان واهلندسة احلربية وما شابه ذلك ومن ثم حماربة الثقافة الكردية وتشويه
التاريخ الكردي وثقافته وأدبه وحماولة تفتيت البنية االجتماعية للشعب ،كل ذلك قد خلق
رد فعل عكسي داخل اجملتمع الكردي ،ملتفتا إىل خماطر تلك السياسات وآثارها السلبية
على مستقبل جممل فئات وطبقات الشعب الكردي يف سورية ،وكان من شأن هذه
السياسة اخلاطئة من قبل أنظمة احلكم ،حتويل أية فئة مثقفة والربجوازية الوطنية وبعض من
روساء العشائر ،إىل عدوة لدودة للسلطة احلاكمة .وقد أدى هذا الواقع حتى إىل إنسحاب
19

الفئة املتنورة الكردية من احلزب الشيوعي السوري واإلنضمام إىل احلركة السياسية
الكردية وطليعتها الثارتي ،بعد أن وجدوا فيه املعرب الوحيد عن تطلعات الشعب الكردي
وآماله.
وكان من نتائج سياسات السطات اخلاطئة ،تردي وضع العمال الكرد ،فمع دخول
اآللة يف احلياة الزراعية ،قلصت فرص العمل هلم ،مما أساءت وضعهم املعيشي كإخوانهم
الفالحني ،وكانوا معظم هؤالء العمال ينحدرون أساسا من أصول فالحية أو من احلرفيني
السابقني ،أو من العمال الزراعيني املومسيني ،أو عمال خدمات ،ولقد إضطر أغلبهم
للهجرة إىل املدينة حبثا عن العمل هناك ،دون أن يفقد القسم األكرب منهم صلته بالريف،
حيث إنضموا إىل صفوف الثارتي ليلعبوا دورا مهما يف احلياة السياسية إىل جانب الفالحني
واملثقفني الثوريني .وشكل هؤالء فيما بعد قاعدة مهمة للتحول الثوري احلاصل داخل
صفوف احلزب ،حيث وقفوا ضد سياسة السلطات وأزالمهم من اإلقطاع وكبار املالكني
الكرد الذين باعوا أنفسهم للشيطان.
كل ذلك أدى إىل حصول فرز حقيقي داخل اجملتمع الكردي ،تيار وقف إىل جانب
السلطة بشكل أو بآخر طبقا ملصاحله اخلاصة ،وإنضوى حتته عدد كبري من اإلقطاعيني
وكبار املالك وبعض من رجاالت الدين وقسم من الربجوازية الكمربادورية ،كان من
خصال هذا التيار إزدواجية املواقف واإلنتهازية السياسية والقبول بسياسة الدولة املرسومة
جتاه الكرد ،وتيار ثوري رافض لواقعه ،دعا إىل التغيري الراديكالي يف احلزب ،مطالبا حبقوق
الكرد كشعب صاحب قضية وأرض.
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متهيد:
أن سياسة التقسيم الفوقية ،وتكريس احلدود املصطنعة بني أبناء الشعب الكردي ،من
طرف اإلدارتني اإلستعماريتني الفرنسية والربيطانية وتركيا الكمالية مبوجب معاهدة لوزان،
اليت 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 األخرى.
وهكذا ،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 .وأصبحت املسألة الكردية ،وللمرة األوىل ،جزءا من الصراع
الدبلوماسي بني تركيا وفرنسا كحالة مستقلة ،حتى أن املؤمتر السوري العام املنعقد يف 1
حزيران  0909مل يعترب املناطق الكردية املستقطعة من كردستان املركزية جزءا من خارطة
سورية اجلديدة ،حيث أكد مقرراته على "رسم حدود الدولة السورية يف إطار حدودها

القدمية ،كخطوة إلعالن إستقالهلا"( .)1وكان البد للمتنورين الكرد الذين إرتبط مصريهم
بهذا اجلزء من كردستان إثر التقسيم من البحث عن آليات جديدة رادعة للدفاع عن
ثوابتهم القومية ومحاية أرضهم التارخيي من اإلندثار.
وكان من ضمن نصوص معاهدة لوزان بني دول احللفاء وتركيا إقرار اجلنسية السورية
بدال من اجلنسية العثمانية ،ومبقتضى ذلك ترتب على السلطات احلاكمة يف سوريا آنذاك
(سلطات املستعمر الفرنسي) أن تصدر التشريعات الالزمة لتنظيم اجلنسية السورية ،وكان
أهم "القرارات الصادرة بهذا الشأن القرار رقم  /7171/مكرر الصادر بتاريخ  11آب

 0971تنفيذا ألحكام معاهدة لوزان ،)2("..وهربا من مالحقات البوليس الرتكي ،إنتقل
معظم القادة واملتنورين الكرد من مشال كردستان إىل غربه ،وهي يف حقيقة أمره هجرة
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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 اجلزء اخلاضع للسيطرة الفرنسية(.)1

وألول مرة يف تاريخ كردستان احلديث واملعاصر ،إنبثق أول تنظيم كردي يطرح
الفكر القومي بشكله الشمولي وذلك على أثر إنعقاد اإلجتماع األول للمؤمتر التأسيسي
خلويبون يف  2تشرين األول  0972ليقود احلركة الوطنية الكردية داخل تركيا وخارجها،

ويوجه "نشاطها السياسي واإلعالمي والعسكري والثقايف – الفكري واألدبي( .)2وقد

أفرزت الوقائع الدولية اجلديدة وما تالها من حاالت التجزئة وتكوين كيانات غري شرعية

عرب عملييت "اإلستئصال واإلحلاق" ،ظهور احلالة الكردية يف سوريا(.)3وكان البد للكرد يف
هذا اجلزء من كردستان البحث عن هويتهم القومية يف ظروف خاصة بهم .

وقد أثار هذا املوضوع إهتمام الباحث ألهميته التارخيية أوال وندرة األحباث األكادميية
حوله من جهة ثانية .وإستقى الباحث مصادره بشكل أساسي إعتمادا على تقييمات
مؤسسي وقادة احلركة السياسية الكردية يف سوريا إضافة إىل ذلك إعتمد الباحث على
بعض املذكرات واملقابالت الشخصية ،ناهيك عن مصادر أخرى متنوعة .وقد ساهمت
مجلة من األسباب والعوامل املوضوعية والذاتية يف تبلور الوعي القومي الكردي الذي عرب
عن نفسه من خالل نشؤ الثارتي الدميقراطي الكردي ،ومن مجلة هذه العوامل نذكر:

 - 1حممد مجال باروت ،ص ص .719 – 711 ،079
2

 -روهات آالكوم ،خويبون وثورة آطرى ،مراجعة :شكور مصطفى ،منشورات رابطة كاوا للثقافة

الكردية ،هولري ،0999 ،ص ص 19 – 11 ،79 – 71؛ حممد مال أمحد ،مجعية خويبون والعالقات،
املرجع السابق ،ص ص .92 – 91
 - 3ديفيد مكدول ،تاريخ األكراد احلديث ،املرجع السابق ،ص .991
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تبلور سياسة التعريب :
يف السادس عشر من نيسان  ،0919وحتت التهديد الربيطاني ،غادر آخر جندي
فرنسي أرض سورية ،ويف السابع عشر منه رفع شكري القوتلي رئيس اجلمهورية ،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 ،مما واجه األكراد فور نيل سورية إستقالهلا ،العديد

من التدابري العنصرية ،اليت "جعل تعليم وتعلم الكردية غري قانونية( .)1وفور خروج
الفرنسيني إستلمت السلطة ،قيادات السنة وطبقة التجار ،وكانت من مصلحة هذه
اجلماعات احلفاظ على الوضع الراهن بغية إحتكار السلطة والثروة عرب الربملان احملتكر أصال
من قبلهم ،وبالتالي برز مكان اإلستعمار الكالسيكي الفرنسي ،إستعمار آخر من نوع
جديد ،هو اإلستعمار الداخلي ،الذي متيز بالفقر والتخلف والتبعية .وساهمت هذه األجواء
يف بروز الفكر القومي العروبي ذات النزعة الشوفينية مثل حزب البعث ،وتغلغل هذه
األفكار يف صفوف احلزب الشيوعي السوري .وصدق عصمت شريف وانلي حينما وصف
"اإلستعمار الفقري جلاره بأنه أبشع نوع من اإلستعمار وآفة كردستان ،وهو حقا ألبشع
أنواع اإلستعمار وأشدها وقعا وأكثرها أذية وأقلها رمحة وإنسانية ،وال حد لبطشه إال

بالردع(.)2

ففي األسبوع األول من حزيران  0912صدر مرسوم مجهوري بتحديد أعضاء
اجمللس النيابي بــ  010مقعدا ،موزعة على أساس طائفي بالرغم من أن احلكومة كانت قد
ألغت قانون الطوائف .وجاء التوزيع على النحو التالي 19":سنيا 07 ،علويا9 ،
أرثوذكس 1 ،دروز 7 ،أرمن أرثوذكس 0 ،سريان أرثوذكس 7 ،كاثوليك 0 ،أرمن
1

2

- Kerim Yildiz. The Kurds , op.cit., p. 23.
 -عصمت شريف وانلي ،حول اإلسرتاتيجية السياسية والعسكرية ،اجلزء الثاني ،املرجع السابق ،ص

ص .719 ،719
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كاثوليك 0 ،إمساعيلي 0 ،موارنة 0 ،سريان كاثوليك 0 ،يهودي 1 ،أقليات9 ،

عشائر( ،)1وبالتالي فإن املرسوم قد تغاضى بهذا الشكل عن الرتكيبة احلقيقية للقوميات يف
البالد ،حتى مل ياخذ باحلسبان الطائفة اإليزيدية من الكرد.
وكما نرى فإن حكومة دمشق قد تبنت 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 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 .ويف تعليقه على بروز سياسة التعريب ،يقول محزة نويران

()2

"منذ هذا الزمن

املبكر من حياة الدولة السورية برزت مظاهر التمييز العنصري جتسدت يف الالمساواة يف
احلقوق املدنية والسياسية بني املواطنني العرب والكرد ،خبالف ما ورد يف الدستور

السوري":مجيع املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات"( ،)3وهكذا حتولت كردستان
عمليا إىل مستعمرة غنية – فقرية ،ففي الوقت الذي "كانت ثالثة أرباع ثروة البالد تأتي
 - 1مرسوم رقم  ،0190تاريخ  7تشرين األول ،0912 ،يف :هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .091
2

 -ولد محزة نويران عام  0972يف قرية القرمانية الواقعة يف جنوب غرب مدينة الدرباسية (1 – 1

كم).وهو بن حممد حسو من عشرية مرديس ،القاطنة باألصل يف منطقة مالطية أواسط جبال (بيلي)
منرود ،وألسباب غري معلومة هاجرت األسرة وإستقرت يف جبل قره داغ بني آمد وويران شهر ،ومن ثم
إستقر األمر فيما بعد ألسرته املقام يف قرية القرمانلية .دخل املدرسة متأخرا سنة  ،0911 – 0919لكنه
تركها لكرب سنه .إنتسب للحزب الشيوعي السوري ،لكنه ترك صفوفه بسبب جتاهل احلزب للقضية
الكردية .وتعرض خالل عمله السياسي للسجون وحلمالت املالحقات العديدة .تويف يف  71حزيران
 0999إثر مرض عضال أمل به .للتفاصيل ينظر :حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،املصدر السابق ،ص
ص .099 ،11 – 11
 - 3املصدر نفسه ،ص .11
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من املناطق الكردية ،لكنها كانت األفقر من حيث اخلدمات واملشاريع اإلمنائية .فبدال من
أن تسعى دمشق إىل حل املشاكل الزراعية املوروثة منذ العهدين العثماني والفرنسي،
بعكس ذلك سعت إىل إستمالة االقطاع ورجاالت الدين الكرد إىل جانب السلطات،
ليكونوا خدما للطبقة احلاكمة اجلديدة على حساب الشعب الكردي وفئاته الكادحة ،اليت

تردت أحواهلم من سئ إىل أسوأ وبإستمرار ،وإهمال القرية الكردية( ،)1وقد ساعد ذلك
على تعميق الصراع الطبقي واالجتماعي يف الريف الكردي ،حيث أفرزت تلك األوضاع
عن بروز طبقتني متصارعتني يف اجملتمع الكردي.
بعد اإلطاحة بالعقيد أديب الشيشكلي يف عام  ،0911بدأت محلة "بطيئة ومركزة
مضادة للكرد ،بتطهري القوات املسلحة من الضباط الكرد ذوي الرتب العالية أو

املتوسطة"( ،)2حيث كانت أشرطة املوسيقى واملنشورات الكردية تصادر وتتلف ويسجن
أصحابها .ومع ذلك مل تكن احلملة منظمة ومل حتدث بني ليلة وضحاها .فعبد الباقي نظام
الدين ،مثال ،وهو كردي ،بقي يشغل مناصب وزارية من  0919إىل  0912وكان وثيق
الصلة بأحزاب التيار السائد والشخصيات السياسية السورية ،ولكن مل تكن هناك أية
إشارة إىل اخلصوصية الكردية يف سياساته .واألمر نفسه ينطبق على شقيقه توفيق" ،وهو
جندي حيادي الطموح سياسي لديه ،اصبح رئيسا لألركان يف عام  ،0919ولكنه صرف

من اخلدمة بعد سنة من توليه املنصب(.)3

ويف النصف الثاني من اخلمسينيات إجتاحت احلماسة القومية العربية كل البالد العربية،
اليت أهلمها صعود مجال عبد الناصر يف مصر .أن الشعور القومي العربي والدعوة إىل وحدة
عربية شاملة ،مل "ترتك فسحة كبرية لألقليات غري العربية ضمن الرتتيب السياسي.
فالتسامح الكبري مع املنشورات الكردية حتى عام  0919قد منع رمسيا يف عام .0911
 - 1صبحي عبد الرمحن ،كاليفورنيا ،املرجع السابق ،ص 77؛ حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص ص
.201 – 201 ،121 – 199
 - 2جي .سي .هورفيتس ،سياسات الشرق األوسط ،البعد العسكري( ،د.م) ،0999 ،ص .011
 - 3ديفيد مكدول ،تاريخ األكراد ،املرجع السابق ،7111،ص .211
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ولفت األنظار إىل اإلفتقار إىل النمو االقتصادي يف املناطق الكردية ،وأيضا إىل حقيقة أن
األكادمييات احلربية والشرطة مغلقة يف وجه الطالب األكراد ،وأن املوظفني الكرد من

املدنيني والعسكريني قد صرفوا من اخلدمة ( .)1وقد عربمؤسس حزب البعث ميشيل عفلق
بشكل واضح عن هذه احلماسة القومية ،ففي حديث لطلبة املغرب عام  0911يقول:
"ليس هناك أقليات مضطهدة وطوائف مضطهدة وإمنا هناك أكثرية شعب مضطهد .العربي
والكردي والرببري واآلشوري واملسلم واملسيحي والدرزي...إخل أفراد هذا الشعب الذين
يشكلون  %91باملائة من أفراد األمة العربية مضطهدون وحمرومون من قبل أقلية تستغل
األوضاع الفاسدة ،وتستفيد من وجود األجنيب ،فعندما نطرح املشكلة على هذا الشكل،
أي أن اإلشرتاكية تطرحها على هذا الشكل ،وقوميتنا اشرتاكية ،هناك طبقات مستغلة
متآمرة على حساب الشعب الكردي ،فعلينا أن نقضي على هذا اإلستغالل عندما اليعود

هناك فرق بني املواطنني" (.)2

إن اجليش الذي كان يلتهم أكثر من  %11من ميزانية الدولة ،تضخم هيكله وحتول من
جيش مؤلف من املرتزقة يف العهد الفرنسي إىل جيش وطين منظم تقوده كوادر منحدرة من
الربجوازية الريفية الصغرية املسيّسة عموما تعمل لصاحل األحزاب القومية الداعية إىل
الوحدة العربية.

 - 1ديفيد مكدول ،املرجع السابق.210 ،
2

 -ميشيل عفلق ،أحاديث األمني العام لطلبة املغرب ،0911 ،إنظر :هوشيار زيباري ،املوقف

األيديولوجي حلزب البعث العفلقي من القومية الكردية ،يف كتاب» :إعداد وتقديم :رفيق صاحل أمحد،
كتابات يف املسألة الكردية« ،اجلزء الثاني ،بنطةي ذين  ،السليمانية ،7111 ،ص .120
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بدايات سياسات التعريب يف اجليش:
عندما رحل اإلنتداب الفرنسي ترك لسوريا جيشا يعرف بـ (اجليش املختلط) أو ما مسي
بـ القوات اخلاصة للشرق األدنى ،تشكلت من فرق مجعت على أساس طائفي وقومي
وعشائري (فرق إمساعيلية ،درزية ،مسيحية ،علوية ،كردية ،شركسية ،عشائر بدوية)،

سلم "للحكومة السورية برئاسة القوتلي بتعداد يقارب  11ألف مقاتل"(.)1

يف السادس من تشرين األول  0912تشكلت حكومة مجيل مردم ،توىل فيه أمحد
الشراباتي حقيبة وزير الدفاع الوطين (حتى  ،)0911/1/71ويف عهدها وقعت هزمية
حرب  0911مع إسرائيل ،وعلى اثر ذلك إنضم مئات من اجلنود الكرد إىل اجليش
السوري ،حبكم تطبيق مبدأ التجنيد اإللزامي يف عام  ،0911معظمهم من املكتومني (،)2

وظهرت آنذاك مشكلة ما يعرف (األمساء املستعارة) يف اجليش ،ومشل ذلك "من أعادهم
حسين الزعيم إىل اخلدمة بعد تسرقحهم ،وبعد املتطوعني األكراد املقاتلني يف (الفوج

1

 -أكرم احلوراني ،مذكرات ،املصدر السابق ،ص291؛ فضل اهلل أبو منصور ،أعاصري دمشق،

مذكرات ،بريوت ،0919 ،ص.12
2

" -مكتوم القيد" مصطلح إداري سوري يشري إىل عدم وجود الشخص املعين يف السجالت الرمسية،

ظهر يف اخلامس من تشرين األول  ،0997إثر قيام السلطات السورية بإجراء إحصاء إستثنائي يف حمافظة
احلسكة ،ذات األغلبية الكردية ،وتذرعت السلطات وقتها للقيام باإلحصاء (بإكتشاف عدد األشخاص
الذين عربوا بشكل غري شرعي إىل سورية من تركيا) ،وبنتيجة هذا اإلحصاء جرد عشرات اآلالف من
املواطنني الكورد من جنسيتهم السورية .أما "املكتوم" فيميز وجوده جمرد ورقة صفراء ،وهو غري مسجل
يف السجالت الرمسية والميلك أي وثائق رمسية بإستثناء شهادة التعريف من املختار أو سند اإلقامة ،وبالتالي
اليتمتع بأي حق من حقوق املواطنة" ،إنظر":اجللسة الربملانية الثانية عشرة يف  79شباط  ،"0997يف:
حممد مجال باروت ،املصدر السابق ،ص 201؛ جريدة الشرق األوسط ،العدد  02 ،9991يونيو
.7111
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الكردي) من أفواج (جيش اإلنقاذ) يف حرب فلسطني ،الذين مت إستيعابهم يف اجليش
السوري ،ممن حصلوا على بطاقات اهلوية بأمساء مستعارة" (.)1

وجلأ أمحد الشراباتي ،بدعوى خفض النفقات يف الظاهر ،إىل تسريح أبناء األقليات من
اجليش ،لكن مل ختل خطوته من مرام إثنية (تعريبية) يف الباطن للتخلص من "هيمنة الرتكيبة
اإلثنية األقلوية اليت شكل الفرنسيون وحدات جيش الشرق على أساسها" ( .)2وكان رد

الرئيس شكري القوتلي قويا على هزمية سورية يف حرب  ،0911حيث "عزل رئيس

األركان اللواء عبد اهلل عطفة"( )3ووزير الدفاع أمحد الشراباتي ،وقام القوتلي برتفيع الزعيم
حسين الزعيم قائد الدرك ،إىل منصب رئيس األركان ( ،)4فأعاد األخري اجلنود وصف

الضباط والضباط كافة الذين سرحهم الشراباتي إىل اخلدمة.
أما العقيد أديب الشيشكلي وعلى الرغم من إصوله الكردية ،فقد أضاف إىل سياسة
الشراباتي (التعريبية) سياسة (تسنينية) اجليش ،وتعريبه للتخلص من سيطرة صف الضباط
(النقباء) املسيحيني على دوائر املالية يف وحدات اجليش ،ولضرب نفوذ الكتل العسكرية
الكردية واجلركسية والعلوية والدرزية املوروثة من تركيبة جيش الشرق الفرنسي ...طبق
الشيشكلي هذه السياسة (اخلفية) على مستوى اجليش بشكل إنتقائي للتخلص وفق
أولويات التخلص ممن ميكن أن يؤلف مراكز قوى يف طريق صعوده ،وخطته يف السيطرة
على اجليش والدولة ،وغطاها على املستوى الظاهر بسياسة تعريبية دمياغوجية لألمساء
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،7101 ،ص .990 – 991
 - 2املرجع نفسه ،ص .919
3

 -هو عبد اهلل بن حممد علي عطفة من مواليد عام  ،0192خترج من املدرسة احلربية العثمانية سنة

 ،0901درس يف مدرسة األركان احلربية العليا بباريس ،حارب يف فلسطني وإشرتك يف موقعة ميسلون،
وهو من مؤسسي اجليش ،رفع لرتبة اللواء عام  0919وتوىل وزارة الدفاع يف السنة نفسها ،تويف يف
دمشق سنة  .0929للمزيد راجع :أكرم نور الدين الساطع ،تاريخ ووثائق النصف الثاني يف القرن
العشرين :أحداث ،أعالم ،وثائق ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق.7111 ،
 - 4يوجني روغان ،آيف شاليم ،املرجع السابق ،ص .117
011

األجنبية وغري العربية ،يف إطار منهج الوطنية االقتصادية ،لتكريس شرعيته األيديولوجية

القومية العربية .فقد أصدر أديب الشيشكلي( )1سلسلة أخرى من املراسيم اليت تنص على
أن الفنادق واملقاهي ودور السينما ،مثال ،جيب أن حتمل أمساء عربية خالصة ،وأن "تكون
اللغة العربية هي الوحيدة اليت تستعمل يف اللقاءات العامة ،واملهرجانات واإلحتفاالت ،وأن

قحتل املسلمون مقاعد مساوية ملقاعد غري املسلمني يف كل جلان منظمات األقلية" ( .)2لكن

الشيشكلي قام يف أواخر عهده مبحاولة توجيه ضربة شاملة "تتخطى حدود التخلص
اإلنتقائي واملوضعي بتسريح عدد كبري من النقباء الذين كان أغلبيتهم من املسيحيني

واملسيطر على دوائر املالية يف الوحدات والعلويني واملرشديني واألكراد والدروز.)3("...

إستصدر الشيشكلي يف سياق سياسته (اخلفية) يف (تعريب) اجليش و (تسنينه) املرسوم
التشريعي رقم  ،11تاريخ  07آذار  0911الذي خص "األفراد الذين إنتسبوا إىل اخلدمة
العسكرية بأمساء مستعارة بالتصريح عن حقيقة هوياتهم ،وإمهاهلم ثالثة أشهر لتقديم تذكرة

اهلوية املدنية احلقيقية حتت طائلة الطرد من اخلدمة فورا" ( ،)4وشكل ذلك أساس الفكرة

1

 -أديب بن حسني آغا الشيشكلي( 0991 -0919م):رئيس اجلمهورية السورية السابق ،كردي

األصل ،ولد ونشا يف محاة ،وشارك يف الثورة السورية الكربى سنة ،0971ويف  09كانون األول 0919
قام العقيد أديب الشيشكلي باإلنقالب الثالث يف البالد.ويف  79 – 71تشرين الثاني  0910قام
الشيشكلي باإلنقالب الرابع على حكومة معروف الدواليبى وتوىل الشيشكلي رئاسة األركان العامة
 ،0910ثم رئاسة اجلمهورية عام  ،0911وأخذ يعمل على اإلنفراد باحلكم ،وعندما شعر بأن الزمام
أفلت من يده ،فسلم نائبه كتاب إستقالته من رئاسة اجلمهورية  ،وحكم عليه يف دمشق غيابيا بتهمة
اخليانة ،فغادر باريس  0991إىل الربازيل،أغتيل يف يوم  72أيلول  .0991د.حممد علي
الصويركي،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد األول ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت
– لبنان ،7111 ،ص091-092؛ هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص ص .721 -710
 - 2ديفيد مكدول ،املرجع السابق ،ص .211
 - 3حول املوضوع إنظر :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .991 – 919
» - 4مرسوم رقم  ،11تاريخ  07آذار  ،«0911يف :حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .990
010

الالحقة اليت تبنتها "حكومة ناظم القدسي يف أواخر عام  ،0911وهي إجراء إحصاء عام
يقوم على أساس التوثق من مدى صحة بطاقات اهلوية" (.)1

كان هذا القرار موجها بصورة أساسية من الناحية الوظيفية ضد الكرد حتت عنوان
التعريب .وربط بعض املصادر قرارات التعريب وفصل العساكر الكرد من اجليش باحلرب
الباردة بني السوفييت وأمريكا ،وبعالقات الشيشكلي بوكالة اإلستخبارات املركزية
األمريكية اليت أثارت يف آذار  0911محلة إستنفار أمنية لتطويق (اإلستخدام) السوفياتي
للكرد على مستوى إقليمي ،إذ نشرت الوكالة أن السوفييت يدربون الكرد بالقرب من
احلدود الرتكية – اإليرانية ،تأهبا لثورة كردية على تركيا وإيران والعراق وسورية عند
نشوب حرب ثالثة ،على خلفية توتر العالقات السوفياتية – الرتكية بسبب إدعاء موسكو
لألسطول األمريكي بالدخول إىل حبر مرمرة خمالف إلتفاقية املضائق ،وهذا "يؤدي إىل حتويل

تركيا إىل مستعمرة أمريكية"( ،)2وإذا كان اجلزء األخري من التقرير صحيحا يرتبط بالصراع
السوفياتي – األمريكي يف احلرب الباردة ،فأن ماخيص تدريب السوفييت للكرد ،عبارة عن
معلومات مفربكة ،هدفها إستخدام الورقة الكردية وتلوقحها كعامل ضغط عند اللزوم .أما
ما يتعلق بالسياسات العنصرية ضد الشعب الكردي واألقليات األثنية األخري ،فهي نابعة
من بنية العقل العربي الرافض أصال لفكرة التعددية قوال وفعال إىل حد ما.
ربط الشيشكلي حماربته لألكراد بالشيوعية اليت كانت منتشرة بشكل واسع بني األكراد،

أبرزهم كان خالد بكداش ( ،)3كأحد قادة احلركة الشيوعية يف سورية والشرق األوسط،
1

» -مشروع قانون إحصاء السكان وتسجيلهم ،اجللسة الثالثة والعشرون يف  09كانون األول

 «0911يف :اجلريدة الرمسية ،العدد  ،17تاريخ  79متوز  ،0910ص 911؛ حممد مجال باروت ،املرجع
السابق ،ص .990
 - 2حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .997 – 990
 - 3ولد خالد بكداش ألبوين كرديني يف حي األكراد بدمشق ،انهى تعليمه األساسي يف املدارس احلكومية
يف دمشق ،لكنه مل يتمكن من متابعة دراسة القانون يف كلية احلقوق بسبب نشاطه السياسي املبكر.يف عام
 0911إنضم إىل احلزب الشيوعي ،وأعتقل مرتني بتهمة إثارات سياسية كانت األوىل سنة  0910حيث
017

وغدا احلي الكردي (حي األكراد) على جبل قاسيون يف دمشق حيا شيوعيا ،حيث شكل
حتالف علي آغا زلفو – خالد بكداش عنوانه الالفت

()1

 ،وكان الشيشكلي املنتمي إىل

احلزب القومي السوري ،ينظر إىل اجلزيرة بعيون من الريبة والشك ،بوصفها تضم جمموعة

كبرية مقلقة من "األقليات الكردية واملسيحية غري املوثوقة(.)2

ويف هذا السياق ،أصدر الشيشكلي يف  1نيسان  0917مرسوما تشريعيا حتت رقم
 091بإيقاف كافة املعامالت املتعلقة مبلكيات العقارات الواقعة يف املناطق احلدودية
والسيما يف اجلزيرة إال برخصة مسبقة تصدر مبرسوم عن رئيس اجلمهورية ونص القانون
على "منع إنشاء أو نقل أي حق عيين من احلقوق العينية على األراضي الكائنة يف مناطق
احلدود ،وكذلك إستئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاوالت إلستثمارها زراعيا ملدة

تزيد على ثالث سنوات"( ،)3بهدف التحكم مبلكية األراضي وجتريد الكرد منها ،يف إطار
سياسة خاصة باملناطق الكردية .بينما مسحت احلكومة يف عام  0911ملديرية أمالك الدولة
سجن أربعة اشهر ،والثانية سنة  0911لكنه فر إثر إعتقاله ،ويف تلك األثناء عكف على ترمجة (البيان
الشيوعي) وكانت تلك أول ترمجة بالعربية ،ثم سافر بعد ذلك إىل موسكو طلبا للعلم ،حيث إلتحق يف
موسكو مبعهد لينني يف بادئ األمر ،ثم جبامعة طشقند ،اختري رئيسا للوفود العربية اليت إشرتكت يف املؤمتر
السابع للكومنرتن يف سنة  .0911اصبح بكداش قبل ذهابه إىل موسكو أمينا للمجموعة السورية يف
احلزب الشيوعي السوري اللبناني ،وبعد عودته من موسكو أنتخب يف عام  0912أمينا عاما للحزب
الشيوعي يف سورية ولبنان .ومنذ عام  0912غدا بكداش زعيما معروفا يف اجملالس الشيوعية الدولية،
وبالتالي فقد عينه الكومنفورم يف سنة  0911مديرا للحزب يف األقطار العربية .ويف عام  0911أنتخب
خالد بكداش عضوا يف اجمللس الربملاني السوري ،وكان بذلك أول شيوعي قحتل مقعدا نيابيا يف أي بلد
عربي .تويف خالد بكداش يف  71متوز  .0991للمزيد إنظر :د .حممد علي الصويركي الكردي ،املوسوعة
الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد الثاني ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت – لبنان،7111 ،
ص ص .001 – 000
1

.حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص 997

 - 2أمني أبو عساف ،ذكرياتي ،دمشق ،0999 ،ص .121
 - 3حممد مجال باروت ،...ص .991
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بتوطني وجتنيس من بقي حيا من املقاتلني البوسنيني( )1املئة يف اجلزيرة ،وختصيص "أراضي
قرى تل عمران وتل عصافري وتل عطا شوام رفاه وتل الشمة املسجلة بإسم جملس إسكان

اآلشوريني لالجئني اليوغسالفيني املقيمني يف سورية لإلقامة والعمل يف هذه األراضي" (.)2

كما منحت اجلنسية السورية "يف  71أيلول  0911لنحو  211جنديا من املتطوعني من
بلدان املغرب العربي يف جيش اإلنقاذ ،ومنهم من تونس ( )111وليبيا (برقة وطرابلس –
 )101ومن القوقاز ( ،)11وعدد قليل من اجلزائريني ،وبقيوا هؤالء املغاربة مستخدمني يف
اجليش السوري" (.)3

أما املتطوعون الكرد الذين أدخلوا يف فخ "اإلحراج" ،كما يقول الباحث حممد مجال
باروت ،بني اخلدمة الوطنية ،وحقيقة وثائقهم "امللفّقة" ،فكانت حمنتهم كبرية ،ومل يفكر أحد
حبلها يف إطار الوطنية السورية .وظلت مشكلتهم قائمة حتى عام  ،0912حيث "أقر
جملس النواب يف  9نيسان من العام املذكور مشروع قانون يعطي مهلة سنة واحدة
للعسكريني املوجودين يف اخلدمة ،واملسرحني الذين إنتسبوا إىل اخلدمة بأمساء مستعارة
للتصريح حبقيقة وضعهم ،وتقديم صورة عن قيد النفوس احلقيقي لكن الوحدة مع مصر
متت يف  77شباط  0911قبل نهاية املدة املذكورة ،فأضيفت هذه القضية إىل مشاكل
اجليش إبان فرتة الوحدة" (.)4

1

 -كانوا ضمن اجليش الفرنسي ،وبإنتهاء احلرب العاملية الثانية ،مت توطني وجتنيس من بقي حيا منهم.

راجع :حممد مجال باروت ،املرجع نفسه ،ص .991
» - 2مرسوم رقم  0127تاريخ  01متوز  ،0911يف :حممد مجال باروت ،...ص .991
3

 -إنظر» :من مذكرات اجللسة  11يف  71كانون األول  ،«0911يف :حممد مجال باروت ،...ص

.991 – 991
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .991
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مبدأ حق تقرير املصري للشعوب ونهوض الفكر التحرري لشعوب املستعمرات:
بإنتهاء احلرب العاملية الثانية ،توفرت ظروف موضوعية وذاتية أمام شعوب املستعمرات
يف قارات العامل قاطبة لتقول كلمتها ،يف ظل إنقسام العامل ما بني القطبني يف ظل احلرب
الباردة ،وكان لنهوض الفكر الثوري التحرري تأثريه املباشر على حركات التحرر ،حيث
باشرت بتأسيس األحزاب واملنظمات السياسية لقيادة شعوبها حنو التحرر واإلستقالل،
والشك أنه كان للكرد نصيب بتلقي تلك األفكار التحررية واإلشرتاكية ،سيما وأن سوريا
كانت قد وقعت يف دائرة النفوذ السوفياتي .ثم أن احلركة السياسية الكردية حينذاك مل
تكن وليدة الساعة ،باملقارنة على سبيل املثال مع أغلب شعوب املستعمرات األفريقية ،بل
كان هناك خنبة كردية قد وجدت طريقها حنو اإلستقرار يف مناطق اإلنتداب الفرنسي
(غرب كردستان) وسوريا ،وكانت تلك النخبة صاحبة خربة فريدة يف اجملاالت السياسية
والثقافية والعسكرية .لذلك ،ساد يف اجملتمع الكردي األفكار القومية ومفاهيم الدميقراطية
واالشرتاكية ،وبدأ الكرد يشعرون بضرورة تشكيل تنظيماتهم السياسية الرائدة ،بعد أن
وصل خويبون إىل طريق مسدود وفشل الزعماء الكالسيكيون يف القيام مبهماتهم القومية.
إستطرد محزة نويران قائال":بعد احلرب العاملية األوىل ،وإنتصار ثورة اكتوبر االشرتاكية
الكربى يف االحتاد السوفياتي ،وإعالن مبدأ حق تقرير املصري للشعوب ،حصلت تغيريات
كبرية يف اخلارطة العاملية ،وكان لذلك صدى كبريا يف تفكري أبناء الشعوب املغلوبة على
أمرها ،وتوقها لإلنعتاق من قيود املستعمرين ونيل حريتها وإستقالهلا ،كما أعلنت االحتاد
السوفياتي مبدأ احلرب على احلرب ،أي إنهاء مشاركتها يف احلرب العاملية األوىل من جانب
واحد ،وختلت عن حصص روسيا القيصرية يف الرتكة العثمانية من جانب واحد ،وخاصة
حصتها يف كردستان ،وفرضت نفسها على الساحة الدولية مدافعة عن السالم العاملي،
ومساندة حلق الشعوب يف نيل حقوقها والتخلص من االستعمار ،كان لكل ذلك أثر كبري
يف النهوض القومي للشعوب املستعمرة ..حتت تأثري األفكار واملواقف األممية لإلحتاد
السوفياتي ،وظهور حركات التحرر القومي والعديد من الثورات الوطنية ،توجه العديد من
الوطنيني الكرد – وحتى – بعض رموز الربجوازية الكردية ومثقفيهم لإلنتساب إىل احلزب
011

الشيوعي السوري بدافع قومي ،على أمل أن يدرج احلزب قضية الشعب الكردي يف

برناجمه السياسي كقضية وطنية يف سوريا" (.)1

وكانت فرتة اخلمسينيات مهمة يف سوريا ،توفرت األرضية الدميقراطية ،املتزامنة مع
حدوث تغريات بسيطة يف سوسيولوجية اجملتمع الكردي ،أنهارت القاعدة اليت كان يستند
عليها الساسة القدامى وزعماء العشائر ،برزت معها حركة نوعية جديدة تقودها جمموعة
من الشباب القومي يف املدن والريف ،أخذت بتلقي الوعي القومي وفق مفاهيم عصرية
معتمدة على اجلماهري الكادحة وعلى القاعدة الشعبية .ومن جهة ثانية شهد اجملتمع
الكردي نقلة شبه نوعية ،من خالل تبلور السوق التجاري يف اجملتمع الكردي ،ودخول
اآللة الزراعية وبروز الصراع الطبقي ،وأخذت الرأمسالية الزراعية شيئا فشيئا حتل حمل
اإلسلوب اإلقطاعي والشبه اإلقطاعي ،األمر الذي مهد لربوز منط جديد من التفكري يف
البنية الفوقية للمجتمع الكردي.
يقول صالح بدر الدين":أحاطت والدة احلزب الدميقراطي الكردستاني يف سوريا يف
صيف  0912مجلة عوامل ،أهمها على اإلطالق :إرادة الشعب الكردي يف تقرير مصريه
السياسي والقومي مثل سائر القوميات ،بإزالة اإلضطهاد عن كاهله ونشدان احلرية وإنتزاع
احلقوق ،وتثبيت وتطوير هويته ،وحتقيق الشراكة احلقيقية مع الشعب العربي السوري.
وثاني هذه العوامل :املوجة الدميقراطية النسبية اليت هبت على سوريا اليت كانت تقاد
حينذاك ،من جانب أجنحة متقدمة يف البورجوازية الوطنية ،وأنعشت األجواء وخلقت
حراكا سياسيا وثقافيا بني أوساط اليسار والنقابات العمالية ،بإجتاه طرح املطالب والنضال
من أجل حتقيق املنجزات ،ومواجهة األحالف اإلستعمارية املعادية حلرية الشعوب ،وتقدم
تلك األحالف ،اليت كانت مبجملها معادية للكرد واحلركة الكردية ،بل خمصصة على
الغالب ملواجهة الكفاح التحرري الكردستاني ،مثل( :حلف سعد أباد – حلف بغداد أو
املعاهدة املركزية – السنتو -مشروع أيزنهاور – حلف الناتو) ،وثاثها :نهوض احلركة
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التحررية القومية الكردية يف العراق وتأثرياتها اإلجيابية املباشرة ،وظهور بوادر تفاهم بني
القيادة السوفياتية بزعامة – خروشوف – والزعيم الراحل مصطفى البارزاني (مما أنعش
آمال الكرد) الذي كان ما يزال متواجدا يف موسكو وإجتمعت كل الظروف ،لتدفع بإجتاه
حركة سياسية لكرد سورية  ،منظمة شاملة تعرب عن وجود ومطامح وآمال الشعب
الكردي ،فمن حيث األساس املوضوعي ،كان هناك شعب يستحوذ على غالبية الشروط
القومية يتكون من طبقات اجتماعية هلا مصاحلها اخلاصة ،وجتتمع على مصلحة قومية

واحدة ،يف ظل اإلضطهاد والتجاهل حلقوقها وبينها فئات متعلمة متنورة وميسورة.)1( "...

منذ عام  0911إحتل الصراع الطبقي بني الفالحني ومالكي األرض واحدا من أبرز
الظواهر االجتماعية يف اجملتمع الكردي ،بسبب إستحواذ روساء العشائر على أكرب قدر
ممكن من األراضي ومن ثم حتكمهم يف حياة الفالحني وإستغالل أتعابهم .وإزداد وتائر
الصراع مع عملية مكننة اجملتمع الزراعي ،وإرتفاع قيمة األرض تبعا لذلك ،وإنتقال الوعي
الطبقي إىل أبناء الريف بتأثري األيديولوجية الشيوعية اليت أخضعت املشاعر األثنوقومية
للنضال الطبقي .ومن جهة أخرى ،شدد اإلقطاع من قبضته ضد الفالحني ،حيث جرت
معارك ونزاعات عديدة بني الطرفني(. )2

لعبت فئة املثقفني الكرد املنضوين عادة حتت سقف الربجوازية الصغرية ،دورا رياديا
يف حركة النضال القومي الكردي ،وحقيقة كان دورها أكرب من وزنها الكمي يف اجملتمع
الكردي .وكان ذلك بسبب تبلور وعيها وإحتكاكها بالثقافات الدميقراطية يف أوربا
الشرقية والغربية ،وإطالعها على تاريخ حركات التحرر القومية ،والتشبع مببادئ احلرية
وحق تقرير املصري للشعوب ،وأغلبهم كانوا من خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا .ويف إطار
 - 1صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .71 – 72
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مفهوم الضغط يولد اإلنفجار ،أعطت سياسات الدولة العنصرية يف إنكار الوجود الكردي
وتعريب أمساء البلدات والقرى واملدن الكردية بأمساء عربية وفصل املوظفني من العمل
واملعلمني الكورد من سلك التدريس وحرمان أبناء الكورد من حق اإلنتساب إىل اجليش
وكليات الطريان واهلندسة احلربية وما شابه ذلك ومن ثم حماربة الثقافة الكردية وتشويه
التاريخ الكردي وثقافته وأدبه وحماولة تفتيت البنية االجتماعية للشعب ،كل ذلك قد خلق
رد فعل عكسي داخل اجملتمع الكردي ،ملتفتا إىل خماطر تلك السياسات وآثارها السلبية
على مستقبل جممل فئات وطبقات الشعب الكردي يف سورية ،وكان من شأن هذه
السياسة اخلاطئة من قبل أنظمة احلكم ،حتويل أية فئة مثقفة والربجوازية الوطنية وبعض من
روساء العشائر ،إىل عدوة لدودة للسلطة احلاكمة.
وكان لكل من أوصمان صربي وجكرخوين دورهما يف تعميق النهج القومي لغة وفكرا
ونهجا بني اجلماهري الكردية ،ففي دمشق برز العديد من املثقفني الكرد جييدون لغتهم
القومية الالتينية قراءة وكتابة على يد أوصمان صربي "كان أحدهم عبد الرمحن علي يونس
الذي بدأ خيرج كل صباح كأي تلميذ مدرسي جيتاز األزقات الضيقة للحي الكردي وهو
يتأبط كتبه ودفاتره حتت الذراع للذهاب إىل أوصمان صربي حبيث متكن بعد مضي عدة
اشهر من القراءة والكتابة باللغة الكردية تبعا لألجبدية الالتينية وبعد مرور فرتة وجيزة بدأ

يكتب القصص والقصائد وقد جتاوزعمه  12عاما "( ،)1ناهيك عن أن اوصمان صربي
كان من رواد النهضة القومية – الكرداييت ،وداعية قيام حزبه الطليعي .ويف اجلزيرة ولدت
نواة صلبة من القوميني الكرد حول الشاعر جكرخوين يف القامشلي والقرى احمليطة بها
بفضل حتريضه للشعب ضد األغوات واملاللي وكذلك بفضل طلبة الفقه االسالمي الذين
كانوا يتابعون دراساتهم يف املدارس الدينية .لقد كان تاثري قصائد جكرخوين على الشعب
شديدا جدا ،حيث كان يكتب قصائدا ويلقيها بشكل غنائي على الطريقة اهلومريية ،وألول
وهلة كان الفالحون يتصورون بأن هذا الرجل الواقف منتصبا على كرسي وسط ساحة
 - 1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .019
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عامة وهو ميجد ماضي الشعب الكردي ،يرثي حاضره ويتنبأ له مستقبال مشرقا (شرط أن

يكون موحدا ومكافحا) "خمتل عقليا وبأنه قد هرب من مستشفى للمجانني.)1( "..
املوقف السلبى للحزب الشيوعي جتاه املسألة الكردية يف سوريا:

يف غرب كردستان ،حيث ساد الفراغ السياسي بسبب غياب التنظيمات واألحزاب
القومية الكردية ،إخنرط مئات الشبان يف صفوف احلزب الشيوعي السوري الذي وجد له
أرضية خصبة يف املدن والقرى الكردية يف سنوات احلرب العاملية الثانية ومابعدها ،ألن
املضطهدين رأوا يف النهج الشيوعي الطريقة املثلى للخالص ونيل احلقوق القومية ،السيما
وأن وجود الشخصية الكردية الكاريزماتية خالد بكداش على رأس احلزب الشيوعي وما
متتع به من مكانة مرموقة يف احلركة الشيوعية العاملية كواحد من أبرز قادتها يف الشرقني
األوسط واألدنى ،قد دفع باملئات من الشبان الكورد اإلنضمام للحزب الشيوعي ،بسبب
شعاراته الطبقية واألممية والدعوة إىل الدفاع عن حقوق الشعوب املضطهدة وحتول اإلحتاد
السوفياتي إىل قوة دولية معتربة وداعمة لقضايا الشعوب املغلوبة على أمرها وتقديم كافة
أشكال الدعم واملساندة حلركات التحرر العاملية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.
فاحلزب الشيوعي السوري بات ينظر إليه على نطاق واسع على "أنه حزب كردي ،بسبب

إعتماده الكبري على اجملتمع الكردي ( ،)2لكن "خالد بكداش مل يتطرق ال من بعيد وال من

قريب إىل القومية الكردية يف تقريره املعنون (حزب العمال والفالحني) الذي ألقاه أمام
اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوري اللبناني يف إجتماعها املنعقد يف كانون الثاني
 ،0910حيث دعا األحزاب الشيوعية العربية إىل تأييد القومية العربية(.)3

سرعان ما حتول احلزب الشيوعي السوري إىل بوق دعاية للقومية العربية ،وإىل داع
لإلندماج (الوطين) ،ومبعنى آخر ،السعي إىل تكوين جمتمع سوري ،يوحده الثقافة واللغة
 - 1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .007
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العربيتني ،ووضع امللف الكردي جانبا ،ريثما يسود العامل النظام الشيوعي .ويف هذا السياق

وبتهمة النزعة الشوفينية السريانية أقصي "عبد األحد عبدلكي من منظمة اجلزيرة"(.)1

ومن الغريب أن خالد بكداش املنحدر من اصول كردية وامللم بلغته األم ،واحلامل لواء
الشيوعية ،أكد يف مقابلة مطولة له مع جريدة "املختار" األسبوعية ،الصادرة يف دمشق ،ويف
عددها  29بتاريخ  71تشرين الثاني  ،0911على أن "احلزب الشيوعي يف سوريا ولبنان،
الذي إنبثق خالل نضال طويل وقاس ،من قلب البيئة العربية السورية اللبنانية ،إمنا يطبق
النظرية املاركسية – اللينينية على واقع ظروف حياتنا ،آخذا بعني اإلعتبار مميزات بالدنا

وخصائصنا القومية العربية" ( .)2هذا التصريح خرق ملبادئ املاركسية – اللينينية ،السيما

كان بكداش الشخص األول يف احلزب .وكان على الكورد ،حسب الشيوعيني السوريني،
اإلنتظار ،ريثما تعم الشيوعية ،حينها مينح الكرد حقوقهم ،ومل يكن هذا املوقف سوى
موقف حتريفي ،وبالضد من األيديولوجية الشيوعية.
وقد أدى هذا الواقع إىل إنسحاب الفئة املتنورة الكردية من احلزب الشيوعي السوري
واإلنضمام إىل احلركة السياسية الكردية وطليعتها الثارتي ،بعد أن وجدوا فيه املعرب الوحيد
عن تطلعات الشعب الكردي وآماله .وبهذا الصدد يقول رشيد محو( ،)3وهو أحد مؤسسي

 - 1من رسالة يعقوب طرو إىل الباحث حممد مجال باروت يف  70كانون األول  ،7100يف :حممد مجال
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 -علي اجلزيري ،دور اإلنتلجنسيا الكردية يف احلياة السياسية (املثقفون الكرد يف سوريا امنوذجا)،
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 - -ولد عام  0971بقرية هـوبكانـلي القريبة من راجو من أبوين فقريين ،يف صغره درس العلوم

الدينية .ويف عام  0911إلتحق مبدرسة راجو األولية ويف عام  0911درس يف أعزاز ،لكنه مل يكمل
دراسته بسبب قيام ثورة مسلحة ضد الفرنسيني يف جبل األكراد .يف عام  0910أسس مع عدد من رفاقه
"مجعية الثقافة الكردية" سجن يف املزة بسببها .يف عام  0917قام بتشكيل أول تنظيم سياسي شيوعي يف
املنطقة .يف عام  0911ترك صفوف احلزب الشيوعي بسبب اخلالف على املسالة القومية .شغل منصب
عضو املكتب السياسي للثارتي (جناح اليمني  -الباحث) وبقي فيه حتى تركه للحزب عام 0991
بسبب اخلالف مع محيد درويش .بإنتهاء أعمال املؤمتر الوطين يف كردستان العراق أشرف على إصدار
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الثارتي قائال " :يف عام  0917قمت بتأسيس أول تنظيم سياسي شيوعي يف املنطقة اليت
كان سكانها يشكون من ظلم اآلغوات واإلقطاعيني .ويف عام  0911كنت مرشحا
للحزب الشيوعي يف إنتخابات جملس النواب (الربملان) ،غري أن النجاح مل يكن حليفي،
لكن من الناحية التارخيية كانت تلك اول مرة يف تاريخ املنطقة ،يقدم فيها أحد ابناء الطبقة
الفقرية على الوقوف مبواجهة طبقة األغوات الذين كانت النيابة يف الربملان وقفا عليهم.
وبسبب خالف وقع بيين وبني قيادة احلزب الشيوعي حول املسألة القومية ،تركت صفوفه
عام  .0911ويف عام  0912قمت مع لفيف من الوطنيني الدميقراطيني الكرد بتأسيس
احلزب الدميقراطي الكردستاني يف سورية .وتابع رشيد محو حديثه عن بداية اخلمسينات
وإنضمام الشبان الكورد إىل احلزب الشيوعي السوري قائال":بعد إنتساب أكثرية الشباب
إىل احلزب الشيوعي ،مالبث أن ظهرت خالفات ،داخل احلزب الشيوعي ،مع الشباب
الكورد ،بسبب إجتاههم القومي يف داخل احلزب ،ودعوتهم إىل نشر اجلريدة احلزبية
والنشرات باللغة الكردية ،كما هو احلال مع اللغتني العربية واألرمنية ،ولكن املسؤولني يف
احلزب رفضوا هذه الدعوة ،وأبعدوا بعضهم عن احلزب ،كما فعلوا مع رشيد محو

نفسه"( .)1وتزامنت هذه الدعوة مع مثيالتها يف اجلزيرة ،حيث طالب الشباب الكورد يف
احلزب الشيوعي بإصدار جريدة كردية باألحرف الالتينية .وبدأت اخلالفات تدب بني
العديد من األعضاء الكرد من أمثال جطرخوين

()2

وحممد فخري وغريهم وبني املسؤولني

جملة (الكادر ) يف بغداد ويلقي حماضرات يف دورة الكادر .أعتقل مرات عدة ،وله جمموعة من الكتب
حول القضية الكردية،كان يقطن قريته يف جبل األكراد .رسالته اجلوابية للباحث ،يف / 2 / 11
.7119
 - 1حممد مال أمحد ،صفحات من تأريخ حركة ،املرجع السابق ،ص .19
 -2جكرخوين ( :)0911-0911هو مال شيخموس أوشيخ موسى بن شيخ حسن علي ،املشهور بلقب
(جكرخوين) أي (الكبد املدماة) ،من الشعراء البارزين يف العصر احلديث .ولد يف قرية "هسارى-
 "Hesarêمن أعمال والية ماردين بكردستان الشمالية ،بعد والدته هاجرت إسرته إىل مدينة عامودا
(غرب كردستان) وإستقرت فيها .درس علوم الفقه اإلسالمي والنحو والصرف واملنطق وباقي العلوم،
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حتى حصل على إجازته الشرعية يف العلوم الدينية ،وأصبح مبوجبها ميارس مهنة العامل ،فكان يسمى (املال)
ويؤم الناس يف مساجدهم بسورية ،كما طاف كثريا يف كردستان تركيا وإيران والعراق .وقد الحظ
أحوال زمالئه "املاللي" املذلة ،حيث كانوا يعيشون على أموال الزكاة والصدقات ،وظلم اإلقطاع على
الفالحني ،فثار على اجملتمع ،ونبه الناس إىل الظلم الذي يعيش فيه الشعب الكردي ،وإقرتب من األفكار
املاركسية ،وترك منهجه اإلسالمي ،ثم إعتنق املاركسية منهجا يف احلياة ،وصار خياطب الفالحني والطبقة
املثقفة بشعره الثوري املؤثر ،وعرف يثوريته .وعمل مدرسا للغة الكردية يف جامعة بغداد بعد ثورة متوز
 ،0911وبعد إنقالب عام  0991هاجر إىل سورية وسكن مدينة قامشلو .ويف عام  0929هاجر إىل
السويد وبقي هناك حتى وافته املنية مبدينة إستكهومل يوم  07تشرين الثاني  .0911ويعد جكرخوين من
املثقفني األوائل الذين قادوا النهضة القومية الكردية ،بدأ حياته النضالية معتمدا على إميانه حبق شعبه يف
احلرية واإلنعتاق ،وحارب بثبات كافة أشكال التخلف الذي خييم على اجملتمع ،وحتول إىل منارة شاخمة
تضئ لألجيال الناشئة دروب التحرر ،وحتدى بعزمية وصالبة احلكام والطبقات الرجعية يف اجملتمع اليت مل
توفر جهدا يف حماربة أفكاره دون جدوى دخل معرتك النشاط السياسي يف اخلمسينات من القرن
العشرين ،إنتسب إىل احلزب الشيوعي السوري ،ثم ساهم مع جمموعة من املتنورين الكرد يف تأسيس مجعية
"آزادي" -احلرية ،وعندما تأسس احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا إنضم إليه ،وأصبح عام 0911
عضوا يف جلنته املركزية ،وبعد إنشقاق احلزب عام  0991بقي مع مجاعة محيد درويش (اليمني) .تعرض
خالل حياته للمالحقة والسجن والتعذيب مرات عديدة ،ومل ينل ذلك من عزميته الوقادة بل كان ذلك
يزيده مشوخا وكربياء وعطاء .كتب جطرخوين يف جماالت الشعر والتاريخ واألدب ،وله أكثر من 12
كتابا ،من أهمها" :تاريخ كردستان" يف جزأين ،وله دواوين وقصائد محاسية كثرية قحفظها ابناء الشعب
الكردي ،ويرددونها كثريا يف احملافل واملناسبات القومية ،ومعظمها تنصب يف أحوال الشعب الكردي
االجتماعية والسياسية والثقافية الصعبة ،ومن دواوينه الشعرية :ثورة احلرية ،دمشق ،0911 ،ومن أنا؟،
بريوت ،0921 ،وديوان الفجر ،إستوكهومل،وديوان الضياء ،0910،وديوان األمل،0911 ،وديوان
النار اللهيب ،0911 ،السالم  .0911كما وألف قاموسا (كردي -كردي) فيما كان مدرسا للغة
الكردية يف جامعة بغداد ،كما وكتب مذكراته .وله مؤلفات أخرى باللغة الكردية .تويف جطرخوين يف
إستوكهومل بالسويد يف  77تشرين األول  0911ونقل جثمانه يوم  1تشرين الثاني إىل قامشلو حيث دفن
يف باحة داره بناء على وصيته ،وسط حشد مجاهريي غفري مل يسبق له مثيل يف تاريخ كردستان – سوريا.
د.حممد علي الصويركي الكردي ،اجمللد األول ،املرجع السابق ،ص ص 192-191؛ د.إمساعيل حممد
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يف احلزب الشيوعي يف اجلزيرة ،وبهذا الشأن يقول حممد فخري" :أن اخلالف دب من عام
 ،0911حينما كان احلزب الشيوعي يطبع جرائده باللغة العربية واألرمنية ،فطالب
هو(حممد فخري) ورفاقه ،بأن تطبع اجلريدة باللغة الكردية أيضا ،أسوة باللغتني العربية
واألرمنية ،فتحجج املسؤولني بعدم معرفة الكتابة باللغة الكردية وباألحرف الالتينية وعدم
وجود اآللة الكاتبة ،فتربعوا هم باملال لشراء اآلالت ،وتعهدوا بالكتابة باللغة الكردية
وباألحرف الالتينية ،ولكن قيادة احلزب الشيوعي يف اجلزيرة مل تلب رغبتهم .فإشتد
اخلالف بينهم وإتسع ،وقدم حممد فخري إستقالته وكذلك فعل فيما بعد آخرون ،وأزداد
عددهم فأصبحوا عدة عشرات وجتمعوا يف عام  0912حول بعضهم ،ويف عام 0911

شكلوا حزب آزادي" ( .)1وقد قامت (مجعية أحياء الثقافة الكردية) اليت أسسها أوصمان
صربي يف دمشق عام  0911بنشر كتاب (الرد على الكومسوبوليتية) من تأليف الشخصية
السياسية والقومية املعروفة عبدالرمحن ذبيحي( ،)2الذي كان مقيما آنذاك بدمشق .وهو رد
على مواقف الالقوميني الكرد يف صفوف احلزب الشيوعي السوري جتاه قضية أمتهم
 -1حممد مال أمحد ،صفحات ،...ص .19 – 11
2

 -ولد عبد الرمحن ذبيحي سنة  0971يف مدينة مهاباد ،إضافة إىل لغته الكردية كان جييد الفارسية

والعربية والرتكية ،ساهم يف تطوير اللغة الكردية وتركز جهوده يف جمال اللهجات واملعاجم ،وهو صاحب
أفضل قاموس كردي – كردي  .وكان ذبيحي عضو ا يف أول منظمة سياسية وطنية رائدة يف شرق
كردستان ) .) Komelley Jhiyanewey Kurdistan (Komelley Jh.Kوأصبح رئيس
حترير جملة  Níshtimanالكردية اليت كانت تصدر يف الفرتة من متوز  – 0911ربيع  .0911ولعب
دورا نشطا خالل قيام اجلمهورية ،وإثر سحق اجلمهورية توجه إىل جنوب كردستان ومن هناك إىل دمشق،
حيث كان له دور بارز يف احلركة التحررية الكردية ،ويف عام  0929عاد إىل شرق كردستان ،لكنه يف
عام  0911توجه إىل بغداد ،ومنذ عام  0910مل يرد أي خرب عنه .للمزيد إنظرDr. A. :
Hassanpour, Nationalism and Language in Kurdistan, 1918-1985, San
Francisco: Mellen Research University Press, and: The life of Abdul
Rahman Zabihi "Ulama" (1920-1980)], Ali Kerimi (ed.), "Jiyan ú
Beserhatí 'Ebdul Rehmaní Zebíhí ''Mamosta 'Ulema," Göteborg,
Sweden, Zagros Media, 1999.
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الكردية .ومما يؤسف له أن احلزب الشيوعي السوري ،ومنذ بداية التحرك القومي
الكردي ،إختذ مواقف الأممية من احلركة السياسية القومية الكردية متهما إياها بالعمالة
للرجعية واإلستعمار وبالضد من مصاحل الشعب ،وعلى أنها من صنع املخابرات ،يف الوقت

الذي كانت احلركة الكردية ترى يف احلزب الشيوعي احلليف األقرب هلا(.)1

كما وتناول محزة نويران هذا املوضوع ،حيث يقول" :وجدت ضاليت يف احلزب الشيوعي
السوري ،بعد أن شعرت بفراغ كبري إثر تركي للمدرسة ،خاصة بعد أن مثل (الشاعر
جطرخوين مرشح احلزب الشيوعي السوري إلنتخابات عام  )0911على صندوق
اإلقرتاع يف مركز كنيسة السريان األرثوذكس ،مما خلق لدي دافع لإلنتساب للحزب

الشيوعي السوري"( .)2إال أنه وبعد فرتة من النشاط احلزبي ،يستطرد محزة نويران" :كان
السؤال امللح يف ذهين" :أين موقع القضية الكردية يف سوريا يف برنامج احلزب؟..لذا
مارست حقي يف مناقشة هذا املوضوع ضمن األطر احلزبية لكين كنت أواجه بالتجاهل،
فلم أتلق جوابا شافيا .لألسف كان رد احلزب سلبيا وقاسيا وخاطئا بنظري ...فقررت أن
أقدم إستقاليت واإلنسحاب من احلزب والبحث يف إجتاه آخر يلبى تطلعي يف النضال دفاعا

عن حقوق شعبى املستلب" ( ،)3وهذه احلالة كانت شبه عامة ،إذ ترك العديد من الشيوعيني
الكرد صفوف احلزب الشيوعي السوري دفاعا عن طرح املسألة الكردية.

توفر املناخ الدميقراطي يف سوريا – منتصف اخلمسينيات:
 - 1حول موقف احلزب الشيوعي السوري من املسألة القومية الكردية راجع :صالح بدر الدين ،صالح
بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص 010 – 011؛ حممد مال أمحد ،صفحات من تاريخ ،...ص .17
 -2حممد جزاع ،املصدر السابق ،ص .11
 - 3املصدر نفسه ،ص .17 – 10
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يف عام  0911جرت تطورات كبرية يف سوريا ،فقد أعلن عدد من الضباط األحرار
يف حلب التمرد على حكم الدكتاتور أديب الشيشكلي ،وعلى أثر ذلك جرت مظاهرات
طالبية عارمة يف مجيع مدارس سوريا تقريبا ويف اجلامعة السورية "بشكل خاص" تأييدا
للضباط األحرار ،مما إضطر أديب الشيشكلي إىل ترك السلطة ومغادرة البالد يف شباط
 ،0911وبعد فرار الشيشكلي ساد البالد جو دميقراطي عام ،وعادت األحزاب السياسية
إىل النشاط العلين ،كما صدرت عشرات اجلرائد احلزبية واملستقلة ،ويف الصيف من نفس
العام جرت إنتخابات عامة إتسمت بالدميقراطية والنزاهة ،وميكن القول بأن سوريا أضحت
واحة للحرية والدميقراطية ،مما وفرت للكرد الفرصة إلحياء الثقافة الكردية وتطويرها ،فتم
وضع اللبنة األوىل ألول تنظيم ثقايف كردي بإسم ((مجعية إحياء الثقافة الكردية)) يف بداية
عام  0911وكانت تتألف من أوصمان صربي مسؤول هذه اجلمعية ،ومحزة نويران ،وعبد
احلميد درويش ،وعبد اجمليد درويش ،وحممد صاحل درويش ،وخضر فرحان العيسى ،وسعد
اهلل إبراهيم كأعضاء وكانت هذه اجلمعية موضع تأييد ومساندة املرحومة روشن بدرخان.
وقامت "بطبع عدة كتب وهي ((حملات من تاريخ األدباء األكراد)) باللغة العربية تأليف
السيدة روشن بدرخان و((باهوز  ))Bahozو((ده ردين مه )) Derdên me] -
و((ألفباء اللغة الكردية)) باللغة الكردية من تأليف أوصمان صربي و ((الكومسوثوليتية))
بالعربية تأليف اإلستاذ صامد الكردستاني ((مجال نبز)) ،ومقتطفات من مقررات
الكونفرانس الثاني للحزب الشيوعي العراقي ،حول القضية الكردية والصادر عام

.)1("0911

تعد إنتخابات  0911من أهم اإلنتخابات يف تاريخ سوريا احلديث واملعاصر ،وأكثرها
نزاهة وإنصافا من ناحية "قانون اإلنتخاب وطريقة اإلنتخاب ،حيث أدخلت طريقة اإلقرتاع
بوساطة الغرفة السرية ألول مرة يف تاريخ الدول العربية ،فكان الناخب يدخل إىل (الغرفة

 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا (أحداث فرتة  ،)0911 – 0919ط،1
مؤسسة مارطريت ومؤسسة مجال عرفان الثقافية ،السليمانية ،7101 ،ص .09
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السرية) ليكتب أمساء مرشحيه بعيدا عن املراقبة" ( ،)1وقد أدت هذه اإلنتخابات إىل صعود
قوى اليسار آنذاك ،فقد أنتخب خالد بكداش عضوا يف اجمللس الربملاني السوري ،وكان
بكداش أول شيوعي قحتل مقعدا نيابيا يف الشرق األوسط ،ودفعت بالبالد حنو سياسات
أكثر اشرتاكية وتبين سياسة الصداقة والتعاون مع اإلحتاد السوفياتي واليت جنمت عنها
إتفاقات سياسية وأخرى اقتصادية وثقافية مع اإلحتاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا واإلحنياز
إىل الكتلة الشرقية يف احلرب الباردة ،توسعت لتشمل تعاونا فنيا وعسكريا .ويف عام
 0919بادر ضباط سوفيات بإعادة تنظيم اجليش السوري  .وبهذا الصدد يقول محزة
نويران" :يف احلقيقة إستطعنا إستثمار املناخ الدميقراطي النسبى الذي ساد اخلمسينيات من
عام  ،0911 – 0911وجدنا الفرصة متاحة للبحث عن صيغة مناسبة حلركة سياسية
ثقافية كحاجة موضوعية لتحقيق أهداف الشعب الكردي وحقوقه القومية ،املكون الثاني
للشعب السوري واحلفاظ على هويته القومية ،وحتصينه من اإلستحواذ والذوبان يف القومية
السائدة (العربية) .يف هذا املناخ الدميقراطي توفر للكرد بعض الفرص املتاحة لتنشيط
الثقافة الكردية وإحيائها وتطورها  ..فكان تأسيس منظمة ثقافية بإسم (مجعية إحياء الثقافة
الكردية) تألفت من أوصمان صربي مسؤوال عن اجلمعية ومحزة نويران وعبد احلميد
درويش وعبد اجمليد درويش وحممد صاحل وخضر فرحان العيسى .فعال قامت اجلمعية
بنشاط ثقايف ملحوظ ،مثل توزيع ونشر عدة أعمال أدبية وثقافية باللغة الكردية والعربية،
منها ( )Derdê minو( )Bahozوألفباء اللغة الكردية ألوصمان صربي وحملات من
تاريخ األدب الكردي من تأليف األمرية روشن بدرخان"(.)2

 - 1بالل سالمة ،إنتخابات سوريا الربملانية احلرة عام  ،0911حرب ناشف ،سوريتنا ،إسبوعية تصدر عن
شباب سوري حر ،السنة الثانية ،العدد ( 71 ،)11تشرين األول  ،7107ص .01
 - 2حممد جزاع ،املصدر السابق ،ص .19 – 11
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العامل الكردستاني:
ويف هذا اإلطار حتدث هالل خلف بوتاني

()1

قائال"بدأت احلركة التحررية الكردية يف

ﺳﻮرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم  0911وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻷﺣﺮار ﻓﻲ
ﺣﻠﺐ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮر أدﯾﺐ اﻟﺸﯿﺸﻜﻠﻲ وﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﺟﺮت ﻣﻈﺎھﺮات
طﻼﺑﯿﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﺗﺄﯾﯿﺪا ﻟﻠﻀﺒﺎط اﻷﺣﺮار وﺗﺤﺖ
ھﺬه اﻟﻈﺮوف أﺿﻄﺮ أدﯾﺐ اﻟﺸﯿﺸﻜﻠﻲ اﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﺒﻼد وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﺎد ﺟﻮ ﻣﻦ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺗﺤﻮﻟﺖ ﺳﻮرﯾﺔ اﻟﻰ واﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻮطﻨﯿﻦ اﻟﻜﺮد ﻹﺣﯿﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮدﯾﺔ ومن ثم إنشاء حزب سياسي كردي"(،)2

وهكذا توفرت شروط مالئمة داخل البالد بالدفع بالفئة املتنورة من الكرد بأخذ زمام
املبادرة واإلنطالق حنو إنشاء حزب قومي كردي يعرب عن تطلعات الشعب القومية.
وتواجد آنذاك يف دمشق عدد من القادة الكرد ومن أبرزهم عضو اللجنة املركزية
للحزب الدميقراطي الكردستاني يف العراق جالل الطالباني وعبد اهلل إسحاقي (أمحد توفيق)
سكرتري احلزب الدميقراطي الكردستاني يف إيران والشخصيتني مجال نبز وعز الدين
 - 1وهو من مواليد قرية هرم رش – منطقة قامشلو  0911إنضم إىل صفوف الثارتي يف عام 0911
وكان أحد مؤسسي اليساري الكردي عام  ،0991تعرض إىل املالحقة لسنوات طويلة ،كرس جل حياته
للحركة السياسية الكردية ،تناول مسؤوليات يف حلب وعفرين وكوباني واجلزيرة وعاش يف بريوت  ،زار
البارزاني يف عام  0999عندما مثل اليسار يف املؤمتر السادس ،ترك احلزب عام  0991إذ كان يطالب
إختاذ مواقف صارمة جتاه سياسة احلكومة ضد الكورد .ساهم يف تاسيس احلزب اإلشرتاكي الكردي يف
سوريا وكان عضوا يف مكتبه السياسي لسنوات عدة ودخل يف صراع مع صاحل طدو إثر إنضمام األخري
إىل محيد عام  ،7117وأصبح عضوا يف املكتب السياسي يف حزب الوفاق الكردي ومسؤول العالقات
الكردية يف سوريا ،مقابلة شخصية معه ،هولري يف  7تشرين األول .7119
 - 2مقابلة مع هالل خلف ،املصدر السابق.
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مصطفى رسول وغريهم ،وكان لوجودهم يف الشام أهمية بالغة مبا قدموا من إسهام يف جمال
اخلربة التنظيمية والتشجيع على تشكيل حزب سياسي يف هذا اجلزء .وكان قبل ذلك وعند
تأسيس مجهورية مهاباد ( )0919ينتقل قدري مجيل ثاشا

اجلمهورية (قاضي حممد) وباقي املسؤولني ،وقدم بيانا إليه(.)2

()1

إىل هناك ويلتقي برئيس

ومن جهة أخرى ،تركت النشاطات الكردستانية تأثريها على تنامي الوعي القومي
لدى الكورد السوريني .ففي عام  0911إشرتك عبد الرمحن حممد شرفكندي امللقب
 -1قدري مجيل باشا (0921 – 0190م) ،املعروف بـ (زنار سلوبي) هو إبن فؤاد بط إبن أمحد مجيل
ثاشا ولد يف آمد ( .)0190يعترب قدري من أحد األشخاص النشطني داخل احلركة القومية الكردية يف
النصف األول من القرن العشرين .أنهى املدرسة العسكرية الرشدية يف دياربكر ،إنتقل إلستانبول بعد
ذلك لتلقى تعليمه يف املدرسة التأهيلية النموذجية .بعد إنهائه الثانوية يف  ،0900بدأ الدراسة يف املعهد
العالي للزراعة بإستانبول .بعد فرتة إنتقل إىل مدينة لوزان – سويسرا من أجل الدراسة ،أسس هناك فرعا
جلمعية هيظي للطلبة الكرد ،برفقة أكرم مجيل ثاشا ومشس الدين وبعض الرفاق اآلخرين وذلك يف عام
 .0901بعد عودته إىل إستانبول عمل مدرسا يف املدرسة العليا للفنون العسكرية ،ثم إنتقل مدرسا إىل
معهد "فرسان احلميدية" ،وتعرف فيها على كبار الضباط الوطنيني واألحرار وإنضم إليهم بتنظيماتهم
السرية.مت إرساله إىل اجلبهة الشرقية ومن ثم إىل جبهة فلسطني ،ومت أسره من قبل القوات اإلجنليزية يف
عمان وبقي طوق األسر ملدة سنة ونصف يف مدينة اإلسكندرية مبصر .يف عام  0979جلأ إىل سوريا،
إنضم إىل خويبون وأصبح رئيسا ملركز التنظيم ،ومن ثم ممثال سياسيا خلويبون يف الفرتة من عام – 0911
 ،0919إىل جانب عمله كسكرتري عام هلذا التنظيم لفرتة ما .نشر أفكاره يف جمليت " هاوار وروناهي "
الكرديتني وعرض فيهما صورا من نضال الشعب الكردي ،كما قدم العديد من الرسائل واملذكرات إىل
هيئات ومنظمات عاملية عرض فيها دفاعه عن قضية أبناء شعبه .تويف بدمشق يف  72تشرين الثاني
 ،0921من أهم آثاره :قضية كردستان (زنار سلوبي).مامليسانيذ ،عائلة مجيل ثاشا الدياربكرلي
والنضال القومي الكردي ،ص ص 707-711؛ اكرم مجيل ثاشا ،خمتصر حياتي ،ص 22؛ Qedrî
Cemîl Paşa (Zinar Silopî), doza Kurdistan.
 - 2لإلطالع على نص البيان راجع :مامليسانذ ،عائلة مجيل ثاشا الدياربكرلي والنضال القومي الكردي،
الرتمجة من الرتكية :فيض اهلل برايم خان ودلشاه يوسف ،املراجعة اللغوية والتقديم :ظدان آدم ،الطبعة
الثانية ،ديار بكر ،7112 ،ص .701 – 719
001

بشاعر الشعب هذار موكرياني ( )0990 -0970يف مهرجان الشبيبة والطالب املقام يف
خبارست عاصمة رومانيا.ومن ثم إشرتاك الوفد الكردي "برئاسة جالل الطالباني يف
املهرجان اخلامس املقام عام  0911يف وارشو ،إضافة إىل مهرجان الشبيبة والطالب يف
موسكو يف عام .)1( "0912

كانت (روشن بدرخان) هي أول إمرأة كردية تشرتك ألول مرة يف مؤمتر عاملي ،وكان
ذلك يف صيف عام  0912يف املؤمتر األول لبلدان حبر األبيض والشرق األوسط ضد

الكولونيالية يف أثينا ( .)2وقد مثلت روشن بدرخان وحدها الكرد السوريني يف املؤمتر،
حيث بقيت املقاعد املخصصة للكرد طوال أيام إنعقاد املؤمتر خالية ،مل قحضر الكرد
السوريون خوفا من إتهامهم باإلجتاه القومي الكردي ،ويف تعليقها على سري املؤمتر تقول
روشن بدرخان":لقد إمتنع األصدقاء 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"(،)3

وكان من بني الوفود العربية الذين عربوا عن ردود أفعاهلم حيال إلقاء روشن بدرخان

كلمتها "ميشيل عفلق من مؤسسي حزب البعث كما نشرته جملة آرمانج يف إيضاح هلا"(.)4
نشؤ الثارتي:

يشري حممد مال أمحد ،بأن املؤسسني حسب القدم هم كل من":عثمان صربي ،محيد
سليمان حاج درويش ،محزة نويران ،الشيخ حممد عيسى مال حممود ،رشيد محو ،حممد علي
1

 -مامليسانذ ،بدرخانيو جزيرة بوتان وحماضر اجتماعات اجلمعية العائلية البدرخانية ،ترمجة :شكور

مصطفى ،مطبعة وزارة الثقافة – أربيل ،0991 ،ص .019
 - 2املصدر نفسه ،ص .011
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009

خوجة ،خليل حممد وشوكت حنان"( .)1ويقول محيد حاج درويش":أنه كان يف النصف
األول من اخلمسينيات طالبا يدرس يف دمشق مع بعض أقربائه ،وكان يربطه بعثمان صربي
عالقة طيبة ومتينة ،وقد إقرتح عليه عثمان أن يؤسسا معا مجعية أدبية يسميها محيد (مجعية
أحياء الثقافة الكردية) ،بينما يسميها ،جميد حاج درويش بـ (أجنمن) ،وكانت اجلمعية اليت
تألفت عام  0911مؤلفة من (عثمان صربي ومحيد حاج درويش وصديقهما خضر فرحان
عيسى) ،ويضيف جميد حاج درويش زميل آخر هلم من جبل األكراد هو (عادل) .وكان
هدف اجلمعية ،نشر وتعليم اللغة الكردية وكتابتها ،كما عملت اجلمعية على نشر بعض
األدبيات الكردية مثل ( )Derdê minو( ))Bahozواأللف باء باللغة الكردية من
تأليف عثمان صربي .كما نشرت اجلمعية (صفحات من األدب الكردي) للسيدة روشن
بدرخان ،وكذلك (الرد على الكومسوبوليتية) من تأليف عبدالرمحن ذبيحي وغريها من
الكتب .ويكمل محيد :ولكن هذا النشاط األدبي مل يرق لبعضهم ،خاصة الشيوعيني.
فأوعزوا إىل جميد حاج درويش وخضر فرحان ،الشيوعيني ،باإلنسحاب من اجلمعية ،ففعال.
وكذلك فعل حممد صاحل حاج درويش ،املتأثر بالسيدة روشن بدرخان ،اليت كانت على
خالف مع عثمان صربي .وهكذا مل يبق من أعضاء اجلمعية سواي وعثمان يف عام .0919
وبعد فرتة من الزمن إقرتح علي ،عثمان ،تأسيس حزب سياسي فقبلت .وبدأ عثمان يكتب
الربنامج السياسي للحزب اجلديد باللغة الكردية وشاركته قليال ،لعدم خربتي ومعرفيت،
حينها بهذه األمور ،ومسينا الربنامج (ريزان) ،وهكذا وضع اللبنة األوىل يف تأسيس الثارتي

يف صيف  ،)2("0919إال أن حممد مال أمحد يف تعليقه على ما قاله محيد درويش بهذا
الصدد ،يقول" :وحينما سألنا أوصمان صربي عن ذلك يف تشرين الثاني  ،0911أنكر

كل ذلك ومضيفا أنه اليتذكر شيئا"( .)3ويضيف محيد درويش":ثم عرض محيد حاج
درويش ،الربنامج على محزة نويران ،الذي كان يعرفه حبكم اجلوار يف القرية ،فوافق محزة

 - 1حممد مال أمحد صفحات ،...املرجع السابق ،ص .17
 - 2حممد مال أمحد ،املرجع السابق ،ص . 11 - 17
 - 3املرجع نفسه ،ص .11
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على الربنامج ،ولكن إشرتطا عليه اإلنسحاب من احلزب الشيوعي ،فوافق ،وهكذا
أصبحوا ثالثة .وقد نشط بعدها عثمان صربي ،حيث أراد توسيع جمال نشاط الثارتي،
وإدخال عناصر جديدة فيه ،فإتصل مع رشيد محو يف حلب ،الذي كانت بينهما عالقات
سابقة وإتصاالت (كما يقول رشيد محو) وعرض عليه املشاركة يف احلزب اجلديد .وبعد
إتصاالت ،جاء رشيد إىل دمشق فعرض عليه عثمان الربنامج اجلديد (ريزان) لكنه مل يوافق
على كله (كما يقول رشيد) ،ومن ثم إتفقوا على وضع برنامج جديد ،فكان ترمجة عربية
للربنامج السابق (ريزان) كما يذكر عثمان ومحيد ،متضمنا شعار احلزب (حترير وتوحيد
كردستان) .وبعودة رشيد محو إىل حلب أعلم رفاقه (حممد علي خوجه ،خليل حممد
وشوكت حنان) مبا جرى له مع عثمان صربي واإلتفاق على تأسيس حزب كردي،
فوافقوا على ذلك ،إال شوكت حنان كانت له إعرتاضات ،لذا تأخرعنهم فرتة من الوقت،
كما يقول (شوكت حنان نفسه) ،مستمرا يف عضويته للحزب الشيوعي .وبهذا اصبح
اجلميع مؤسسني للثارتي الدميقراطي الكردستاني يف سوريا ،وإعتربوا مجيعا أعضاء يف
اللجنة املركزية وإجتماعهم األول كان يف منزل حممد علي خوجة املنعقد يف  01حزيران
 ،0912وهو تاريخ تأسيس الثارتي يف سوريا  ...بعد أن إتفقوا على إسم تنظيمهم وعلى
برناجمه السياسي ،الذي من ضمن بنوده" ،البند الذي يعترب "حترير وتوحيد كردستان" جزءا
من أهدافهم الرئيسة" ( .)1ويف إضافة الحقة مؤخرا ،أضاف عبد احلميد درويش معلومات

أخرى إضافية ،حيث يقول " :يف عام  0911ذهبنا إىل دمشق ،وهناك تعرفنا على
شخصيات كردية معروفة يف مقدمتها (أوصمان صربي ،عبد الرمحن ذبيحي امللقب بعوملا
والشاعر الكبري هذار شرفكندي) وهكذا أصبحنا بني جمموعة وطنية ذات ابعاد تارخيية يف
اجملال الوطين .ويف السنة التالية أي عام  ،0911إقرتح علينا أوصمان صربي فكرة تشكيل
هيئة ثقافية بإسم (جلنة إحياء الثقافة الكردية) فوافقنا مجيعا على الفكرة .ويف بداية عام
 0919إقرتح علي أوصمان صربي تشكيل حزب سياسي كردي ،بدال من هيئتنا الثقافية،
 - 1حممد مال أمحد ،املرجع السابق ،ص .11 – 11
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فوافقته دون تردد ،وبدأ أصمان بكتابة املنهاج السياسي باللغة الكردية (Rêzana
) ،Partiya Demoqrat yên Suriyaوحتى أظل صادقا مع نفسي ومع القراء
الكرام فإنين مل أساهم بفعالية يف كتابة املنهاج نظرا ألنين كنت شابا صغريا يف العشرين من
عمري ،ومل أكن أعرف الشئ الكثريعن السياسة وعن منهاج األحزاب ..ويف هذه األثناء
أبلغت آثو أوصمان بأن هناك يف قريتنا (القرمانية) ،شخص هو محزة نويران ،وسأطرح
عليه فكرة اإلنضمام إلينا ،فأجاب بأنه المانع لديه على ذلك ،وفعال طرحت على محزة
نويران الفكرة ،وأجاب باملوافقة دون تردد وهكذا أصبحنا ثالثة مؤسسني وهم (أوصمان
صربي ،عبد احلميد درويش ،محزة نويران) ،وللحقيقة وللتاريخ أقول بأن الدكتور نور
الدين زازا والشيخ حممد عيسى كانا معنا منذ البداية ويعتربان من الناحية العملية من بني
املؤسسني لكنهما آثرا أن يظال بعيدين عن التنظيم ألسبابهم اخلاصة .بعد ذلك قمنا بطبع
املنهاج السياسي يف مطبعة كرم الكائنة يف حي احللبوني بدمشق ،وطبعنا منه ( )711نسخة
ومببلغ قدره ( )011لرية سورية آنذاك .وهكذا ذاع صيت تشكيل احلزب الكردي اجلديد
واألول يف سوريا ،وقد إتصل أوصمان صربي جبماعة من السياسيني الكرد يف عفرين ،وهم
رشيد محو وحممد علي خوجة وشوكت حنان وخليل حممد ،لكنهم إشرتطوا أن يتم
إعتبارهم من ضمن املؤسسني ،وأن يتم كتابة منهاج احلزب باللغة العربية بدال من كونه
بالكردية بذريعة إننا سنناضل يف وسط عربي ،فوافق أوصمان على شروطهم مباشرة ،
ولكنين إعرتضت آنذاك على أن يتم إعتبارهم من املؤسسني ،خاصة وإننا قد أصدرنا
املنهاج وإنتهينا من طبعه منذ أكثر من مثانية أشهر ،فأصر أوصمان على إقناعي بقبول
شروطهم ،وقبلت يف النهاية وإتفقنا مع رشيد محو على عقد اإلجتماع القادم يف 01
حزيران  ،0912وذلك يف منزل حممد علي خوجة الكائن يف حي سوق اخلميس مبدينة
حلب .وبعد فرتة وجيزة مل تتجاوز السنة ،إنضم إلينا كل من الدكتور نور الدين زازا
والشيخ حممد عيسى"(.)1

1

 -عبد احلميد درويش ،قبسات من تاريخ احلزب ( 71 ،)7حزيران  ،7101يف الذكرى الـ ()19
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سوريا.

وهناك وجهات نظر خمتلفة حول مؤسس آخر وهوالشيخ حممد عيسى مال حممود .فقد
ذكر كل من عثمان صربي ومحيد ورشيد وشوكت بانهم اليتذكرون وجود الشيخ عيسى

بينهم يف اللجنة املركزية األوىل عام  .)1(0912أما الشيخ حممد عيسى نفسه فيقول" :أنه
كان على إتصال مع عثمان صربي( ،قطب احلركة ،وصاحب الفكرة األوىل واخلطوة
األوىل بإجتاه تأسيس الثارتي) ،من األربعينيات وكان يتباحث معه عن القضايا القومية
والنضالية ،ويف الفرتة األوىل لنشؤ الثارتي (من قبل اوصمان ومحيد كان الشيخ مريضا يف
القاهرة ،ولكنه منذ عام  0912كان معهم ،وقد إنتقل مرات عدة مع عثمان صربي من
دمشق إىل حلب ،ليجمع عثمان صربي مع رشيد محو ورفاقه اآلخرين"( .)2وإىل حد كبري

يؤكد كالمه رشيد محو قائال":يف عام  0912جئت مع محزة نويران والشيخ عيسى إىل
القامشلي ،وكان مركزهم بيت الشيخ عيسى يف القامشلي ،ومنه كانوا ينطلقون يف

نشاطهم احلزبي"( ،)3األمر الذي حدا بـمحمد مال أمحد ،الذي يعتربواحدا من الرعيل
األول يف الثارتي ،إىل اإلعتقاد بأن الشيخ عيسى يعد من املؤسسني ،حيث كتب
يقول...":هل يعقل ان يأتي رشيد محو من حلب إىل القامشلي ،يف مهمة حزبية مع شخص
اليعرفه وينام يف بيته ،ومن بيته يقوم بإتصاالته ونشاطه السياسي ،إال إذا كان واحدا منهم،
أو قريبا جدا منهم ،يف وقت مل يكن هلم من الرفاق،اعضاء يف تنظيمهم يف القامشلي وحتى
يف اجلزيرة كلها ،أكثر من أصابع اليد الواحدة ،وهم حول الدرباسية .وكما أتذكر ،أنا
شخصيا (أي حممد مال أمحد) ،أنه حينما كنا ،حنن قيادة مجعية وحدة الشباب الدميوقراطيني
األكراد ،كنا نتفاوض مع محزة نويران وسعداهلل إيبو ،من أعضاء الثارتي ،يف كانون الثاني
 0911كان الشيخ ثالثهم ،يف بيته يف القامشلي ينتظرهم ،ويبحث األمر معهم ،ألنين رأيته
وقتها مرات .ثم ماسرد علي من أحداث مهمة ودقيقة ونشاطات لقيادة الثارتي ،مل أمسعها
إنظرGemyaKurdan.net, 20/6/2013:
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إال قليال جدا(،اليعلم بها كلهم) ،حدثت بعضها يف  0912أو يف  ،0911إستمرارا
لنشاط العام السابق مثل :املذكرة املقدمة إىل مؤمتر تضامن شعوب آسيا وأفريقيا يف القاهرة
يف نهاية  ،0912ثم اإلتصال مع املكتب الثاني والنشاط املتعلق به ،ثم ماذكره لي أحد
الرفاق القدامى من إتصال الشيخ ومحزة معا به ،ودعوته لإلنضمام إىل الثارتي يف خريف
 ،0912ورمبا النسيان أو أسباب أخرى ،جعلت هؤالء اليتذكرونه .ومن هذه املالحظات،
أميل إىل اإلعتقاد كليا ،أنه كان أحد رفاقهم القدامى الذين أعتربناهم من املؤسسني للثارتي

الدميقراطي الكردستاني يف سوريا"( .)1بينما يقول هالل خلف كان الشيخ حممد عيسى يوم

التأسيس يف العمرة( ،)2وكان كل من نور الدين زازا وجالل طالباني يؤيدان فكرة

التأسيس(.)3

أما املؤسس اآلخر محزة نويران فيقول بهذا الصدد":بعد إجناز تأسيس احلزب الدميقراطي
الكردي يف سوريا ربيع عام  ،0919وبعد مضي وقت يقارب العام على نشاطنا ،إتصل بي
أوصمان صربي يطلب حضوري إىل دمشق ،وفور وصولي عقدنا إجتماعا (أوصمان صربي
– عبد احلميد درويش – محزة نويران) ،أعلمنا أوصمان صربي :أنه إلتقى مع جمموعة من
شباب عفرين ،وهم رشيد محو شوكت حنان ،حممد على خوجة ،خليل حممد علي ،وهم
شباب متقدمون يف وعيهم السياسي ملا تشربوه من ثقافة سياسية وحزبية ،خالل نشاطهم يف
احلزب الشيوعي السوري .وأفادنا أوصمان صربي إنه :خالل لقائه مع هذه اجملموعة
أعلمهم بتأسيس احلزب ،وإطلعهم على املنهاج السياسي ،وناقش معهم إمكانية إنضمامهم
إىل احلزب .وأفادنا :إن اجملموعة تقبلوا فكرة اإلنضمام إىل احلزب ،إال أن لديهم شرط
وحيد ،وهو أن يعترب أول لقاء لنا معهم يف إجتماع موحد ،يعترب تأسيس احلزب ،وبذلك
يكونوا من املؤسسني ،يف البداية إعرتض عبد احلميد على هذا الشرط ،وقال" :إن احلزب
قد تأسس ،فما املغزى من شرطهم؟ وبالنسبة لي مل تكن الفكرة ذات أهمية ،لكن أوصمان
 - 1حممد مال امحد ،املرجع السابق ،ص .11 – 12
2

 -مقابلة مع هالل خلف ،هولري يف .7119/01/7

 - 3املصدر نفسه.
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صربي أوضح إصرارهم على هذا الشرط ،وبالنتيجة ختلى عبد احلميد عن إعرتاضه ،ومت
قبول شرطهم ..ومت حتديد موعد الحق لإلجتماع مع جمموعة (حلب – عفرين) وكان
اإلجتماع يف يوم  01حزيران  ،0912يف منزل حممد علي خوجة ،ومت اإلتفاق على
إنضمامهم إىل احلزب كأعضاء مؤسسني ،وبهذا الشكل أصبحت القيادة على الشكل
التالي :أوصمان صربي سكرتريا ،وعضوية عبد احلميد درويش ،محزة نويران ،ورشيد محو،
وشوكت حنان ،حممد على خوجة وخليل حممد علي ،ومن أبرز ما مت اإلتفاق عليه ،هو
النضال من أجل احلقوق الثقافية والسياسية واالجتماعية للكرد يف سوريا ..كما مت مترير

شعار :حترير وتوحيد كردستان"( .)1ويقول رشيد محو أن متسكه بهذا الشعار كان بتأثري من
مثقفني وشخصيات أردنية وفلسطينية اليت رأت بأن الوقت هو عهد القوميات(.)2

وفيما يتعلق بإنضمام الدكتور نورالدين زازا إىل الثارتي ،عرضت قادة الثارتي يف هذه
الفرتة عليه اإلنضمام إليها ،لكنه متهل وإشرتط لذلك ،الوحدة مع البطوات ،كما يقول محيد
حاج درويش ،الذي علل رفض الدكتور زازا اإلنضمام إىل قيادة الثارتي ،أن البطوات
(قيادة خويبون القدمية) ،حينما رأوا تأسيس الثارتي ،عرضوا على الدكتور زازا رئاسة
حزب جديد يؤسسوه معا ،لكنه رفض ذلك ،وجتاه رفضه لعرض البطوات  ،رفض عرض

قيادة الثارتي ايضا( ،)3لكنه يف النهاية ،وبعد قرابة سنة ،قبل عرض القيادة ،وإنضم إليها
يف "صيف  ،0911وأصبح رئيسا للثارتي وعثمان صربي سكرتريا ،بعد أن كان الثارتي
قد أوجد لنفسه قاعدة شعبية عريضة( ،)4بني اجلماهري ويف األوساط الشعبية الكردية .

يف حديثه عن تاسيس الثارتي يقول هالل خلف بوتاني نقال عن أوصمان صربي":يف عام
 0919وضعت الربنامج السياسي باللغة الكردية ،وكنت أحبث عن رفاق ،حينها جاءني محزة
نويران يف دمشق الذي يربطين به معرفة قدمية ،فعرضت عليه الفكرة فقبلها ،وأخذنا نبحث عن
 - 1حممد جزاع ،املصدر السابق ،ص .11 – 19
 - 2مقابلة مع هالل خلف ،هولري يف .7119/01/7
 -3حممد مال أمحد ،املرجع السابق ،ص .11
 - 4املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
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ثالث وأشار نويران إىل محيد درويش الذي كان يدرس احلقوق ويزورني يف بييت ،فقبل محيد بعد
مشاورة والده وبرضاه ،ويف تلك اآلونة قدم حوالي ( )211عضو إستقاالتهم من احلزب
الشيوعي بسبب عدم إهتمام احلزب بالقضية الكردية ومعاداته ألفكارهم القومية .فإتصل بي كل
من رشيد محو وشوكت حنان وخليل أمحد وبعد مداوالت فرضوا علي تغيري الربنامج السياسي
وإسم احلزب من الثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا إىل الكردستاني وحتويل الشعار إىل حترير
وتوحيد كردستان .ويف  01حزيران  0912إجتمعت القيادة اجلديدة وإتفقوا على أن يكون
ذلك اليوم يوم التأسيس بدال من من تاريخ كتابة الربنامج الذي وضعته .ويف السجن كنت
الوحيد الذي دافعت عن برنامج احلزب الذي فرض علي .ووقف زعماء العشائر ضد فكرة
تأسيس الثارتي ورأوا فيه إنتقاصا لنفوذهم العشائري وبعد مداوالت طويلة إتفقنا بإعطاء رئاسة

احلزب إىل نورالدين زازا إرضاءا للبطوات "(.)1

ويف رسالة جوابية للباحث كتب هالل خلف ":إﻻ أﻧﮫ وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﺄن ھﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ
(أوصمان صربي – عبد احلميد درويش – محزة نويران) ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ وﺿﻌﻮا اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ وأﺳﻤﻮه ﺑﺎﺳﻢ ((ﺣﺰب اﻷﻛﺮاد اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﯿﻦ
اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ))( ،)2ثم يضيف" :ﻓﻲ رﺑﯿﻊ اﻷول ﻋﺎم 0912م ﻗﺪم اﻟﺴﯿﺪ رﺷﯿﺪ ﺣﻤﻮ اﻟﻰ دﻣﺸﻖ
ﻣﻨﺪوﺑﺎً ﻋﻦ رﻓﺎﻗﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻮﺟﺔ وﺷﻮﻛﺖ ﺣﻨﺎن وﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ھﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓﻲ
اﻟﺤﺰب اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﯿﻮٌل ﻗﻮﻣﯿﺔ وﻛﺎن ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
ﺣﺰب ﻗﻮﻣﻲ ﻛﺮدي وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺪ رﺷﯿﺪ ﺣﻤﻮ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ إﺗﻔﺎق إلﻧﻀﻤﺎﻣﮭﻢ
إﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﺤﺰب وﯾﺼﺎر إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺤﺰب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ ذﻟﻚ
وإﻟﺘﺄم اإﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻓﻲ 01ﺣﺰﯾﺮان ﻣﻦ ﻋﺎم  0912وﺑﻠﻎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
ﻟﻠﺤﺰب ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء وھﻢ اﻟﺴﺎدة ( ﻋﺜﻤﺎن ﺻﺒﺮي وﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ دروﯾﺶ وﺣﻤﺰة ﻧﻮﯾﺮان
ورﺷﯿﺪ ﺣﻤﻮ وﺷﻮﻛﺖ ﺣﻨﺎن وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻮﺟﺔ وﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ .وواﻓﻖ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺤﺰب
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻘﺪم ﻣﻦ رﺷﯿﺪ وزﻣﻼﺋﮫ ﻋﻠﻰ إن ﯾﻜﻮن اﺳﻢ اﻟﺤﺰب (اﻟﺤﺰب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﺳﻤﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺛﻢُ وِﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺤﺰب
اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ) ذﻟﻚ ً
 - 1مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .7119/01/7
 - 2رسلة جوابية من هالل خلف إىل الباحث يف .7111/7/71
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واﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻛﺜﯿﺮًا.ومتت املوافقة على اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﻣﻼ
ﻣﺤﻤﻮد إﻟﻰ اﻟﺤﺰب وإﻋﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﻓﻲ ھﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ
ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺰب ﻟﻨﺸﺎطﮫ وﻗﺖ طﻮﯾﻞ .كما ﻗﺮر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ زازا
اإلﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم 0911م وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺨﺒﺮة ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﻌﯿﻨﮫ رﺋﯿﺴﺎً ﻟﻠﺤﺰب .ومن ثم جاء إﻧﺤﻼل ﺣﺰب آزادي
ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ،ھﺬا اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻞ أﺛﺮ ﺣﺪوث
ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ أﺣﺪى ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﺰب اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ اﻟﺴﻮري أدت اﻟﻰ ﺗﺮك ﺻﻔﻮﻓﮫ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ
ﻣﻦ ﻛﻮادره وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺮدي اﻟﻜﺒﯿﺮ
ﺟﻜﺮﺧﻮﯾﻦ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذلك ﻛﺎن ھﻨﺎك راﺑﻄﺔ أﺳﺴﮭﺎ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﺰﻧﻮي واﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻼﻟﻲ واﻟﺸﯿﻮخ ورﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ وأﺳﻤﮭﺎ راﺑﻄﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

أﻣﺎ أھﺪاﻓﮭﺎ فكان ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻌﺎداة ﺣﺰب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي"( .)1ونرى أن هذا
الرأي يتطابق مع وجهات النظر ألغلب مؤسسي وقيادات الثارتي .وهكذا ويف ظل التحوالت
اجلديدة اليت شهدتها اجملتمع الكردي ،وإزاء فشل القيادات التقليدية يف إدارة املرحلة ،ومع ظهور
املفاهيم واألطر السياسية والفكرية العصرية ،إستدعت املرحلة ضرورة ملئ الفراغ السياسي
السائد يف اجملتمع الكردي .تطرق صالح بدر الدين

()2

الذي إنتمى مبكرا لصفوف الثارتي

 - 1رسالة جوابية من هالل خلف للباحث ،املصدر السابق.
 -2ولد يف  00آذار  0911بقرية نعمتلي القريبة من قامشلو ،انتسب مبكراً اىل احلزب الدميوقراطي
الكردي ،وساهم مع اجلناح اليساري القومي عام  0991يف تدشني النهج القومي الدميوقراطي يف احلركة
الكردية .انتسب اىل كلية احلقوق جبامعة دمشق واعتقل قبيل التخرج .عاش اجلزء األكرب من حياته ومنذ
صيف  0999يف العمل السري واالختفاء بالداخل واهلجرة القسرية اىل لبنان وكردستان العراق وتونس
وأملانيا الدميوقراطية واالحتادية فيما بعد وسجن لعام واحد يف سجن القلعة بدمشق ،ومت حتويله اىل حمكمة
امن الدولة العليا بدمشق بعد جتريده من احلقوق املدنية .منذ كونفرانس عام  0999اصبح السكرتري
األول للثارتي الدميوقراطي الكردي اليساري يف سورية ثم أمينا عاما حلزب اإلحتاد الشعيب الكردي بعد
تبديل االسم يف املؤمتر اخلامس عام  .0911التقى الراحل املال مصطفى البارزاني قائد ثورة ايلول للمرة
االوىل يف حزيران  0992مبنطقه بالك /كردستان العراق  .اسس يف لبنان – رابطة كاوا للثقافة الكردية
072

وسكرتري الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا( )1فيما بعد ،يف التقرير السياسي الذي
قدمه إىل املؤمتر الثالث للحزب عام  ،0921إىل 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 – البط –
الثاشا – األمري) حلركة التحرر الكردية ،كما أن سقوط ثورة – آطرى 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
– كمؤسسة ثقافية يف أعوام  . 0921 – 0921ويرتأس الرابطة يف كردستان العراق منذ عام .0999
وميارس قناعاته الثقافية والسياسية بصورة مستقلة.وضع عدة مؤلفات مهمة منها :الكرد واحلركة التحررية
الكردية – بريوت – برلني – - 0917.7االكراد شعبا وقضية – بريوت –  -1 0919موضوعات
كردية – بريوت –  0912؛ القضية الكردية والنظام العاملي اجلديد – بريوت –  . 0997غرب
كردستان – بريوت –  . 0991القضية الكردية أمام التحديات – أربيل –  .0999احلركة القومية
الكردية يف سورية  ،روية نقدية من الداخل ،أربيل –  7111؛ صالح بدرالدين يتذكر – بريوت –
أربيل  7100وغريهم إضافة إىل مئات املقاالت  .للمزيد راجع :صالح بدر الدين ،الصراع يف سوريا،
النظام – الكرد – املعارضة ( ،)0رابطة كاوا للثقافة الكردية ،أربيل ،7101 ،صفحة الغالف.
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 -عقدت مجاعة اليسار كونفرانسها األول يف  1آب عام  0991يف قرية مجعاية ،حيث ركز على

نفطتني أساسيتني وهما ماهية احلزب واملوقف من الثورة الكردية والقضايا التنظيمية ،وهو الكونفرانس
التارخيي الذي إنبثق عنه تأسيس احلزب الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية .وركز الكونفرانس على
أهم املسائل اإلسرتاتيجية اليت واجهت احلركة الكردية يف سوريا ومن أهمها :هل األكراد يف سوريا أقلية
أم شعب؟ ،وهل الثارتي حزب سياسي أم مجعية ثقافية ،واملوقف من الصراع يف الثورة الكردية بالعراق،
واملوقف من السلطة واساليب النضال .صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص ص .19 – 12
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الناشئة بكل فئاتها هي املرشحة لقيادة احلركة واملستعدة – لتبوء مكان الصدارة كقوة بديلة عن
– الزعامات التقليدية"

(.)1

وهكذا ومن دمشق إنطلقت فكرة تأسيس الثارتي الدميقراطي الكردي 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 .ومن الشخصيات اليت ساهمت
يف تاسيس الثارتي نذكر كل من :عثمان صربي ،محيد درويش ،محزة نويران ،الشيخ حممد عيسى
مال حممود ،رشيد محو ،حممد علي خوجه ،خليل حممد وشوكت حنان .وبدأ عثمان صربي بكتابة
الربنامج السياسي باللغة الكردية حتت إسم (ريزان) ،متضمنا شعار (حترير وتوحيد كردستان)،
وبعد مداوالت وإتصاالت مكثفة ،جاء إنعقاد إجتماعهم األول بتاريخ  01حزيران  0912يف
شقة حممد علي خوجا مبدينة حلب ،وهو تاريخ تاسيس الثارتي يف سوريا ،وإعتربوا مجيعا أعضاء

يف اللجنة املركزية وعثمان صربي سكرتريا ( .)2وأصدر احلزب جريدة دنطي كرد  ،باللغة
الكردية – الالتينية.
أما برنامج احلزب السياسي الذي كتبه أوصمان صربي ،فقد طبع باللغة الكردية يف مطبعة كرم
يف دمشق الكائنة يف احللبوني يف أواخر عام  0919وهو يتألف من ثالثة أقسام (حقول) القسم
السياسي والثقايف واالجتماعي ولألهمية الكبرية هلذا الربنامج يف ما يلي نص القسم السياسي
الكامل مرتمجا عن اللغة الكردية وهي عشرة فقرات:
"إن عدم وجود سبيل واضح وسليم أمام أكراد سوريا حتى اآلن تسبب يف فرقتهم وحرمانهم ،من
احلقوق السياسية واالجتماعية والثقافية ،وإزاء هذه احلقيقة املرة والصعبة أقدم بعض الوطنيني
الكرد على تشكيل جتمع حتت إسم "حزب األكراد الدميقراطيني السوريني" من أجل جتنيب
إخوانهم األخطاء ومحايتهم من الظلم والضياع.
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نظرا ألن حزب األكراد الدميقراطيني السوريني حزب حترري وتقدمي ،لذا فهو يرى من الصواب
العمل على حتقيق نظام دميقراطي شعبى يف بالده سوريا ،ومن أجل توسيع احلريات الدميقراطية،
ويأخذ على عاتقه معه التعاون مع كافة الشخصيات واألحزاب التقدمية يف البالد.
يناضل حزب األكراد الدميقراطيني السوريني من أجل صيانة اإلستقالل الوطين لبالده سوريا ،وهو
يف هذا السبيل وبإسم أكراد سوريا يعلن موقفه املعادي لإلستعمار وأذنابه.
عندما يتحرر بلدنا سوريا من النفوذ اإلستعماري ،وتنتهي التدخالت األجنبية يف شؤونه الداخلية،
عندها سيطالب حزب األكراد الدميقراطيني السوريني بإجياد وضع خاص لـ ( )111ألف كردي
يعيشون يف اجلزيرة ،وجبل األكراد ،وعني العرب ،وذلك من أجل حتقيق حقوقهم السياسية
واالجتماعية والثقافية يف سوريا.
يؤيد حزب األكراد الدميقراطيني السوريني نضال الشعب الكردي يف كل من تركيا ،إيران،
العراق ،ونضال مجيع الشعوب املظلومة ضد اإلستعمار ،ويف سبيل حترير بلدها ،ويف هذا اجملال ال
يتوانى احلزب عن مساندة نضاهلا.
لقد أقامت احلكومة الرتكية يف تركيا وكردستان الشمالية ((اليت حتت سيطرتها)) بعض القواعد
العسكرية للدول اإلستعمارية .وزودت هذه القواعد بأسلحة الفتك والدمار الشامل ،تهيئة لشن
حرب عاملية أخرى ،ونظرا ألن مثل هذه احلروب ،إذا ما نشبت ستعرض الشعب الكردي
والبلدان العربية لكوارث كبرية ،لذا فإن حزب األكراد الدميقراطيني السوريني يضع يف مقدمة
أهدافه توعية أكراد تركيا هلذا الواقع ،وذلك من أجل القضاء على هذه القلعة اإلستعمارية
مبساندة من إخوانهم العرب.
يعتمد حزب األكراد الدميقراطيني السوريني يف نضاله االجتماعي القومي على مجيع األكراد
الوطنيني والدميقراطيني وأنصار احلرية الشرفاء.
يرى حزب األكراد الدميقراطيني السوريني يف مجيع البلدان (الدول) واحلكومات الشعبية واحملبة
للسلم أصدقاء ومناصرين للشعب الكردي ،وميد احلزب يد التعاون هلذه اجلهات دومنا تردد.
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يرى حزب األكراد الدميقراطيني السوريني يف نشوب حرب عاملية أخرى كارثة مروعة للبشرية
مجعاء ،وباألخص للشعوب الصغرية والضعيفة ،ومن هنا فإن احلزب ينشد السلم العاملي إىل جانب
كافة الشعوب احملبة للسالم ،كما ويضع على رأس أهدافه مناهضة األحالف العسكرية العدوانية.
وملا كان الشعب الكردي قد عانى منذ زمن بعيد من اإلستعباد واإلستبداد ،فإن الكثري من
األفكار واآلراءواملعتقدات ((املرضية)) الضارة قد تعششت يف ذهنه ،وأفقدته توازنه وقوته،
واحلزب يرى أنه ميكن التخلص من هذه األمراض والوصول إىل الصفات واألخالق احلميدة،

وفتح طريق جديد ومستقبل مشرق عن طريق العلم واملعرفة.)1("...

وحتدد املادة احلادية عشرة إجراءات جيب إختاذها قبل حتقيق غاية احلزب العليا يف نيل اإلعرتاف
بالوضع اخلاص لألكراد (إنظر :املادة الرابعة) .وتذكر تأسيس جلان ثقافية يف املناطق الكردية
ونشر الكتب واجملالت والصحف باللغة الكردية فضال عن ترمجة الكتب واألحباث إىل اللغة
الكردية من اللغات األجنبية والعمل على إقناع احلكومة بإفتتاح مدارس إضافية يف املناطق
الكردية.
أما على املستوى االجتماعي فتذكر املادة ضرورة تعليم الفالحني وإقناع احلكومة بتقديم
القروض للفقراء منهم ،وبناء املستوصفات ومالجئ األيتام .وتقرتح املادة لذلك احلصول على
متويل عرب تربعات األغنياء .وتضاف ايضا ضرورة مجع التربعات من أجل التالميذ الذين
اليستطيعون إكمال دراستهم لعسر حالتهم املادية( .)2ويف هذه األثناء ،ونظرا ألن احلزب مل يكن

ميلك آالت الطباعة ،فقد تربع السيد خليل رزو ،أحد الوطنيني من الدرباسية بآلة كاتبة وأخرى

ناسخة للحزب على نفقته اخلاصة(.)3

وما أن تأسس الثارتي  ،حتى كانت املتغريات السياسية على الساحة السياسية السورية
كثرية ،فقد أعلنت الوحدة السورية – املصرية يف  77شباط  ،0911ثم صدور قرار حل
 - 1مقتبس من :عبد احلميد درويش ،أضواء ،....ص ص .77 - 71
Kurd Watch Report (8), reports human – rights violations against -2
Kurds in Syria, Europäisches Zentrum für Kurdische Studien, Emser
Straße 26, 12051 Berlin, Germany, info@kurdwatch.org.
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األحزاب ،واحلملة على احلزب الشيوعي ،والضغط على الثارتي ،وقد حلت األحزاب نفسها،
ماعدا الثارتي واحلزب الشيوعي السوري .وهكذا ،نتيجة ضغط األحداث ،مل يكن هناك جمال
أمام قيادة الثارتي للتحرك السياسي وإجراء اإلتصاالت مع األحزاب املختلفة األخرى ماعدا
احلزب الشيوعي ،الذي أعلن منذ بداية تأسيس الثارتي ،حربا شعواء ضد احلركة الكردية
ووصفها بأنها حركة شوفينية رجعية مرتبطة باإلستعمار ،وأنها من صنع املخابرات ،وغريها من
التهم الباطلة ،يف حني وقف الثارتي ضد حكم عبدالناصر وجعل نفسه موضع مراقبة جهاز

املباحث وحترياته ( .)1ويف يوم اجلمعة الواقع يف  07آب ،0991اعلنت ساعة الصفروبدأت
احلملة على الثارتي  ،حيث أعتقل معظم قيادات احلزب ،وكان ذلك بداية مرحلة أخرى يف
تاريخ الثارتي الدميقراطي الكردستاني يف سوريا.
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اخلامتة:
الشك أن نشؤ الثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا على يد مؤسسه األول أوصمان
صربي ،قد مأل إىل حد كبري الفراغ السياسي الذي كان سائدا يف الوسط الكردي يف
غرب كردستان معربا عن طموحات الشعب الكردي يف هذا اجلزء من كردستان وأهدافه
ومدافعا عن هويته القومية .إال أن احلزب سرعان ما تعرض هلجمة قوية هزت كيانه ،بعد
أن إصطدم جبملة من املصاعب السيما إثر قيام الوحدة بني مصر وسوريا وحدوث حتوالت
يف جنوب كردستان إثر عودة القائد الكردي مال مصطفى البارزاني وحتول املسألة الكردية
إىل عامل مؤثر ،وما تبع ذلك من تشديد القبضة األمنية ومالحقة املكتب الثاني برئاسة
حكمت مينى للحركة السياسية يف البالد .وجاءت الضربة القاضية حينما أقدمت األجهزة
األمنية بإعتقال قيادة احلزب وحصول خالف بينهم داخل السجن ،األمر الذي أدى إىل
شل نشاطات احلزب إستمر حنو مخس سنوات إنتهى حبدوث إنشقاق سنة .0991
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الفصل الرابع
تاثري األحداث على الكرد ونشؤ الثارتي عام 9119
التنظيمات السياسية الكردية :
مجعية وحدة الشباب الدميقراطيني األكراد
بةندا آزادي (كتلة احلرية)
جكرخوين ()0911-0911
مجعية العلم واملعرفة
الثارتي الدميقراطي الكردستاني (الكردي فيما بعد) يف سوريا
نشؤ الثارتي
عثمان صربي (0991 – 0911م)
عبد احلميد درويش
رشيد رشيد محو ( )7101 – 0971
رواية هالل خلف (أبو هذار) حول تأسيس الثارتي
توسيع صفوف الثارتي
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التنظيمات السياسية الكردية يف غرب كردستان:
بإنتهاء احلرب العاملية الثانية ،توفرت ظروف موضوعية وذاتية أمام شعوب املستعمرات
يف قارات العامل قاطبة لتقول كلمتها ،يف ظل إنقسام العامل ما بني القطبني يف ظل احلرب
الباردة ،وكان لنهوض الفكر الثوري التحرري تأثريه املباشر على حركات التحرر ،حيث
باشرت بتأسيس األحزاب واملنظمات السياسية لقيادة شعوبها حنو التحرر واإلستقالل،
والشك أنه كان للكرد نصيب بتلقي تلك األفكار التحررية واإلشرتاكية ،سيما وأن سوريا
كانت قد وقعت يف دائرة النفوذ السوفياتي .ثم أن احلركة السياسية الكردية حينذاك مل
تكن وليدة الساعة ،باملقارنة على سبيل املثال مع أغلب شعوب املستعمرات األفريقية ،بل
كان هناك خنبة كردية قد وجدت طريقها حنو اإلستقرار يف مناطق اإلنتداب الفرنسي
(غرب كردستان) وسوريا ،وكانت تلك النخبة صاحبة خربة فريدة يف اجملاالت السياسية
والثقافية والعسكرية .لذلك ،ساد يف اجملتمع الكردي األفكار القومية ومفاهيم الدميقراطية
واالشرتاكية ،وبدأ الكرد يشعرون بضرورة تشكيل تنظيماتها السياسية الرائدة ،بعد أن
وصل خويبون إىل طريق مسدود وفشل الزعماء الكالسيكيون يف القيام مبهماتهم القومية.
وكانت فرتة اخلمسينات مهمة يف سوريا ،توفرت األرضية الدميقراطية ،املتزامنة مع حدوث
تغريات بسيطة يف سوسيولوجية اجملتمع الكردي ،أنهارت القاعدة اليت كانت تستند عليها
الساسة القدامى وزعماء العشائر ،برزت معها حركة نوعية جديدة تقودها جمموعة من
الشباب القومي يف املدن والريف ،أخذت بتلقي الوعي القومي وفق مفاهيم عصرية معتمدة
على اجلماهري الكادحة وعلى القاعدة الشعبية .ومن جهة ثانية شهد اجملتمع الكردي نقلة
شبه نوعية ،من خالل تبلور السوق التجاري يف اجملتمع الكردي ،ودخول اآللة الزراعية
وبروز الصراع الطبقي ،وأخذت الرأمسالية الزراعية شيئا فشيئا حتل حمل اإلسلوب
اإلقطاعي والشبه اإلقطاعي ،األمر الذي مهد لربوز منط جديد من التفكري يف البنية الفوقية
للمجتمع الكردي.
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ففي اخلامس عشر من شهر كانون األول عام  ،0919تقدم يف عفرين كل من :أمحد
جعفر شيخ إمساعيل زاده ،واحملامي عثمان بن حممد عثمان ،وبالل بن مصطفى بالل بطلب
إىل مدير منطقة عفرين للرتخيص جلمعية إصالحية ،هذا نصه:
"حنن فئة من الشباب املثقف يف جبل األكراد ،رأينا من الضروري تأسيس مجعية تعين
بإصالح احلالة االقتصادية والثقافية واالجتماعية يف قضائنا ،وبإيواء أيتامه وتعليم أبنائه،
ومركزها قصبة عفرين .وقد أطلعنا على النظامني األساسي والداخلي جلمعية اإلصالح يف
جبل مسعان فوجدنا أنهما موافقان لألهداف اليت نرمي إليها .لذلك وملا كانت العلل اليت
يشكو منه القضاءان الختتلف عن بعضها بعضا ،فأنا بنينا ذينك النظامني وتقدمنا إىل
مقامكم راجني التوسط لدى مقام احملافظة حبلب لرتخيصها بتأسيس مجعية إصالحية على
الوجه املبني من فقري طلبنا بصورتني عن النظامني املذكوريني وتأييدنا برعايتكم وإرشاداتكم
السديدة ودمتم حمرتمني 01 ......كانون األول "0919
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وبعد أن أحيل الطلب إىل قائد فصيل الدرك يف جبل األكراد للتحقيق ،جاء راي قائد
الفصيل إىل القائمقام كما يلي:
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وذكر لنا املرحوم أمحد جعفر:إنه عندما عرضنا حاشية قائد الدرك على القائمقام ،قال لنا
شفهيا":أن األوامر اليت لدينا متنع املوافقة ،وإني أنصكم بعدم القيام بأية حركة ،وإال
سيكون مصريكم السجن ( )01سنة .وهكذا صرفنا النظر عن تأسيس تلك اجلمعية يف

قضاء جبل األكراد"(.)1

 - 1روزاد علي ،بدايات اليقظة القومية وبوادر النشاط السياسي املرافق يف منطقة جبل األكراد (عفرين)
( ،)0912 – 0909احلوار املتمدن ،العدد ( ،)91تشرين األول .7100
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ومن التنظيمات الكردية اليت تأسست يف اجلزيرة (حمافظة احلسكة) وحسب التسلسل
التارخيي نذكر:
 -0مجعية وحدة الشباب الدميقراطيني األكراد:
يف ظل التحوالت اجلديدة اليت شهدتها اجملتمع الكردي ،وإزاء فشل القيادات التقليدية
يف إدارة املرحلة ،ومع ظهور املفاهيم واألطر السياسية والفكرية العصرية ،إستدعت املرحلة
ضرورة ملئ الفراغ السياسي السائد يف اجملتمع الكردي ،ويف هذا اإلطار"فكرت جمموعة
من طلبة املدارس يف مدينة القامشلي ،أن تتخلص من التشرد والبعثرة بني تنظيمات متعددة
(كاحلزب الشيوعي ،وحزب البعث العربي االشرتاكي ،احلزب السوري القومي
اإلجتماعي ،وحزب اإلخوان املسلمني) ،فكرت هذه اجملموعة يف إنشاء مجعية سياسية تضم
اجلماهري الكردية ،وتنظم صفوفها ،وترصها من أجل حتقيق أهدافها القومية ،فكانت أول
حركة كردية مجاهريية يف سوريا ،وبدأت اجملموعة تتشاور فيما بينها يف آب 0917

وتستمزج اآلراء من أجل تكوين اجلمعية"( .)1صحيح أن اجلمعية كانت بداية ملرحلة
جديدة من التنظيم السياسي ،لكنها إقتصرت على خنبة معينة .وقد بدأ كل من حممد مال

أمحد وعبدالعزيز علي العبدي( )2يف خريف  0917بالنشاط يف بث الدعوة بني أصحابهم
وزمالئهم ،لإلنتماء إىل التنظيم اجلديد املعروف بإسم (جفاتا يكيتيا خورتني دميوقراطني
كورد –  ،)Civata yekitiya xortên dîmokratin Kurdوكتابة النشرات
واألدبيات احلزبية باليد ،اليت كانت تتسم بالطابع القومي ،ونسخها بالكربون ونشرها بني
مجهرة الطالب ،وخالل عدة شهور بلغ عدد أعضائها عدة مئات ،ويف ربيع عام 0911
تكونت القيادة من أربعة أعضاء هم" :حممد مال أمحد وعبدالعزيز علي العبدي وسامي مال
 - 1حممد مال أمحد ،صفحات من تأريخ حركة ،املرجع السابق ،ص .79
2

 -عبد العزيز علي عبدي (أبو جيم) ) ،(Abdulazîzê Eliyê Evdêقومي ووطين كردي ولد

سنة  0919يف إسرة مقتدرة بقرية تل شعري آشيتان ،درس اللغة الكردية على يد املال أمحد نامي (0919
–  ،)0921الذي فتح يف القرية مركزا لتعليم أبناء القرية لغة األم .إنظرAbdulazîzê Eliyê :
Evdê. Pend û serpêhatiyên Kurdî, Qamişlo, 2011.
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أمحد نامي ودرويش مال سليمان"( ،)1وإعترب األربعة هم املؤسسون هلذه اجلمعية ...وقد زيد
فيما بعد على القيادة عام  0919أعضاء آخرين مثل" :عبداهلل مال علي وعبدالرمحن
شرخني وأمحد سيد محو وأكرم حممد"( ،)2ويذكر محزة نويران شخص آخر وهو خالد

مشايخ( .)3وكان للجمعية برناجمها السياسي ونظامها الداخلي ،وقد فقدت كل الوثائق
املتعلقة بها أثناء اإلعتقاالت واملالحقات يف عهد الوحدة السورية املصرية .وقد كان من
ضمن بنود برناجمهم:
 -0النضال من اجل حترير وتوحيد كردستان.
 -7النضال من أجل التخلص من سيطرة اإلستعمار والرجعية.
 -1النضال من أجل الدميقراطية طريقا إىل حقوقهم القومية.
 -1املطالبة بالدراسة باللغة الكردية يف مدارس كردية.
 -1السماح هلم بفتح مجعيات ونواد ثقافية وإجتماعية كردية.
 -9دعم حقوق املرأة يف اجملتمع.
ومن أجل حتقيق ذلك ،توجهت اجلمعية إىل اجلماهري فنظموها ،يف خاليا صغرية تكونت
من  1 – 1أعضاء ،بعد أداء القسم عند التنظيم ،وكانت اخللية جتتمع يف فرتات حمددة.
وزودت اخلاليا باألدبيات اليت تعاجل قضيتهم ،وإستمرت اجلمعية يف نضاهلا بني اجلماهري
 - 11من مواليد قامشلو ،عرف عنه نزاهته وكسبه لتقدير وإحرتام رفاقه احلزبيني ومجاهري (الپارتی)،
إنتقل إىل أملانيا بعد إعتزاله العمل السياسي ،وقتل فيها سنة  7117على يد عصابات النازيني اجلدد هناك.
جريدة (بةر  -اجلبهة) ،العدد ( ،)01آذار  ،7117وهي جريدة شهرية أصدرتها اجلبهة الكردية آنذاك
يف سوريا؛ علي صاحل مرياني ،...ص .99
 - 2للمزيد راجع :حممد مال أمحد،صفحات ،...املرجع السابق ،ص ص .11 – 79
 - 3حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،املصدر السابق ،ص .11
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حتى بداية شهر شباط لعام  ،0911حيث إندجمت يف الثارتي الدميقراطي الكردستاني يف

سوريا( .)1الشك أن اجلمعية قد لعبت دورا مهما من خالل تلقني الذهنية الكردية مبفاهيم
قومية وتعريفهم بالتأريخ واألدب الكرديني وحماولة جره إىل صفوف النضال القومي .كما
أن البعض من مؤسسي وأعضاء اجلمعية قد إحتلوا فيما بعد مواقع مهمة يف صفوف الثارتي
وتعرضوا لإلعتقال.
 -7بةندا آزادي (كتلة احلرية):
تأسس على يد عدد من العناصر الكردية اليت تركت احلزب الشيوعي يف أواخر0912
إحتجاجا على جتاهل احلزب خلصوصياتهم القومية أسوة بالعرب واألرمن ،لذلك راحت
اجملموعة تنظم نفسها يف إطار حزب أطلقت عليه إسم (حزب آزادي) ووضعت له برناجما
سياسيا ونظاما داخليا يف عام  .0911وسرعان ما دخل حزب آزادي يف حوار مع قيادة
الثارتي الدميقراطي الكردستاني يف سوريا بهدف اإلنضمام شريطة إعطائهم مراكز قيادية،
إال أن قيادة الثارتي إعتربتهم تكتال صغريا ،طالبة منها حل الكتلة واإلنضمام إىل الثارتي
لذا عرفوا بكتلة آزادي .لكن موقف الثارتي هذا مل يرض بعض قيادات الكتلة والسيما
كل من :مال شيخموس قرقاتي ومال شيخموس شيخي وآخرين ،بينما قبل بهذا الشرط
كل من :جكرخوين وحممد فخري يف صيف  0911ومعهم كل من :زبري حسن ،جميد
حاجو ،حممد فخري ،عثمان عثمان ،بشري مال صربي وغريهم ،ويقول" :شوكت حنان
وهو أحد مؤسسي الثارتي بإنه إتصل جبكرخوين يف القامشلي ومتكن من إقناعه مبوقف

الثارتي"( ،)2وعليه فأن الكتلة إنقسمت فيما بينها إىل جمموعتني ،جمموعة قبلت اإلنضمام
للثارتي والثانية رفضتها ،فعينت قيادة الثارتي يف أواسط  0911جكرخوين عضوا يف
اللجنة املركزية ،وحممد فخري عضوا يف اللجنة املنطقية يف اجلزيرة ،ووزعت اآلخرين على
 - 1حممد مال أمحد ،املرجع السابق ،ص .11
 - 2املرجع نفسه ،ص .12
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اخلاليا املختلفة .أما جمموعة مالشيخموس قرقاتي

()1

ومال شيخموس شيخي

()2

فقد حلت

نفسها يف عهد اإلرهاب األمين يف عهد الوحدة وصدور قانون حل األحزاب واملالحقات
من قبل املباحث واملكتب الثاني اآلمر الناهي واملسيطر الفعلي على احلكم يف البالد،
وهكذا مل تبق للمجموعة أثر بعد ذلك.
ومن قادة حزب آزادي نذكر:
-

جكرخوين(:)9194-9111( )3

هو مال شيخموس أوشيخ موسى بن شيخ حسن علي ،املشهور بلقب (جطرخوين) أي
(الكبد املدماة) ،من الشعراء البارزين يف العصر احلديث.ولد يف قرية "هسارى-
 "Hesarêمن أعمال والية ماردين بكردستان الشمالية ،بعد والدته هاجرت إسرته إىل
مدينة عامودا (غرب كردستان) وإستقرت فيها .تويف والده ووالدته بعد وصوهلما إليها
بوقت قصري ،فتبناه أخوه خليل وأخته آلسيا وذاق مرارة اليتم والفقر وهو صغري ،وعاش
حياة الفالحني القاسية ،وعمل راعيا للمواشي وعامال.
تلقى علومه األولية حسب العادة املتبعة عند العلماء الكرد ،فدرس علوم الفقه اإلسالمي
والنحو والصرف واملنطق وباقي العلوم ،وتتلمذ على يد الشيخ مال عبيد اهلل ،ومن ثم
اإلمام فتح اهلل حتى حصل على إجازته الشرعية يف العلوم الدينية ،وأصبح مبوجبها ميارس
مهنة العامل ،فكان يسمى (املال) ويؤم الناس يف مساجدهم بسورية ،كما طاف كثريا يف
كردستان تركيا وإيران والعراق .وقد الحظ أحوال زمالئه "املاللي" املذلة ،حيث كانوا
 - 1عامل ديين وسياسي ومرشد اجتماعي.
 -2عامل ديين وسياسي ومرشد اجتماعي.
3

 -شعر وشعراء :خمتارات من الشعر الكردي القديم واملعاصر ،تقديم وترمجة :حممد صاحل حسني،

القامشلي ،مكتبة جوان ص ص 071-001؛ موجز تاريخ األدب الكردي املعاصر091-091 :؛ حي
األكراد071:؛معجم املؤلفني العراقيني ،719/0 :موسوعة أعالم الكرد املصورة20/7 :؛ د.حممد علي
الصويركي الكردي ،ص ص 192-191؛
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يعيشون على أموال الزكاة والصدقات ،وظلم اإلقطاع على الفالحني ،فثار على اجملتمع،
ونبه الناس إىل الظلم الذي يعيش فيه الشعب الكردي ،وإقرتب من األفكار املاركسية،
وترك منهجه اإلسالمي ،ثم إعتنق املاركسية منهجا يف احلياة ،وصار خياطب الفالحني
والطبقة املثقفة بشعره الثوري املؤثر ،وعرف يثوريته .وعمل مدرسا للغة الكردية يف جامعة
بغداد بعد ثورة متوز  ،0911وبعد إنقالب عام  0991هاجر إىل سورية وسكن مدينة
قامشلو .ويف عام  0929هاجر إىل السويد وبقي هناك حتى وافته املنية مبدينة إستكهومل
يوم  07تشرين الثاني  .0911ونقل جثمانه إىل مدينة قامشلو ودفن مبنزله يف موكب
مهيب مل تشهد منطقة اجلزيرة له مثيال ،وحتول ضرقحه إىل مزارألبناء الشعب الكردي.
كتب سرية حياته يف ثالثة جملدات مل تنشر بعد .شغف شيخ موسى بالعلم منذ صغره،
وكتب الشعر يف ريعان شبابه ،وذاع صيته بسرعة بني الناس الذين كانوا يتلقفون قصائده
ويتناقلونها فيما بينهم ،ويعد جكرخوين من املثقفني األوائل الذين قادوا النهضة القومية
الكردية على خمتلف الصعد الثقافية واالجتماعية والسياسية يف سورية ،بدأ حياته النضالية
معتمدا على إميانه حبق شعبه يف احلرية واإلنعتاق ،وحارب بثبات كافة أشكال التخلف
الذي خييم على اجملتمع ،وحتول إىل منارة شاخمة تضئ لألجيال الناشئة دروب التحرر،
وحتدى بعزمية وصالبة احلكام والطبقات الرجعية يف اجملتمع اليت مل توفر جهدا يف حماربة
أفكاره دون جدوى.
دخل معرتك النشاط السياسي يف اخلمسينات من القرن العشرين ،فأيد احلزب الشيوعي
السوري ،ثم ساهم مع جمموعة من املتنورين الكرد يف تأسيس مجعية "آزادي" -احلرية،
وعندما تأسس احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا إنضم إليه ،وأصبح عام  0911عضوا
يف جلنته املركزية ،وبعد إنشقاق احلزب عام  0991بقي مع مجاعة محيد درويش (اليمني).
تعرض خالل حياته للمالحقة والسجن والتعذيب مرات عديدة ،ومل ينل ذلك من عزميته
الوقادة بل كان ذلك يزيده مشوخا وكربياء وعطاء .بدات أعماله األدبية يف الثالثينات من
القرن العشرين ،وتسربت األفكار الوطنية واحلركة التحررية الكردية إىل قصائده األوىل،
فرفع الشاعر صوته ضد رجاالت الدين الذين إستغلوا الشعب وإمتصوا خرياته ،ونشروا
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بينهم اجلهل والتخلف .أحرز لقب "شاعر الشعب" ،إذ أمتازشعره بالبساطة واملوسيقى
الشعرية ،وكانت قصائده لوحات فنية بهيجة تعرب عن احلياة الواقعية ،موجها صوته حنو
اجلماهري ،وكثري من قصائده تصلح لألناشيد ،وغناها أكثر مشاهري املطربني الكرد وعلى
رأسهم الفنان الكردي الثوري شظان ثرور.
كتب جطرخوين يف جماالت الشعر والتاريخ واألدب ،وله أكثر من  12كتابا ،من أهمها:
"تاريخ كردستان" يف جزأين ،وله دواوين وقصائد محاسية كثرية قحفظها الكرد ،ويرددونها
كثريا يف احملافل واملناسبات القومية ،ومعظمها تنصب يف أحوال الشعب الكردي
االجتماعية والسياسية والثقافية الصعبة ،ومن دواوينه الشعرية :ثورة احلرية ،دمشق،
 ،0911ومن أنا؟ ،بريوت ،0921 ،وديوان الفجر ،إستوكهومل،وديوان الضياء،0910،
وديوان األمل،0911 ،وديوان النار اللهيب ،0911 ،السالم  .0911كما وألف قاموسا
(كردي-كردي) فيما كان مدرسا للغة الكردية يف جامعة بغداد ،كما وكتب مذكراته.وله
مؤلفات باللغة الكردية ومنها":آو او ده ستورا زماني كوردي" ،بغداد ،0990،و "جيم
وطول ثري"،دمشق ،0911،وملحمة "رشوي داري"،0919 ،و "فه رهه نكا كوردي"،
بغداد  0997وغريهم.
وبالنسبة ملناطق عفرين (حمافظة حلب):
لقد أكد كل من رشيد محو وشوكت حنان ،بأنه منذ األربعينات من القرن العشرين،
كانت العواطف واألحاسيس القومية تدفع الشباب القومي للبحث عن اجلمعيات
واألحزاب القومية الكردية يريدون اإلنتماء إليها ،وبهذا الصدد يقول رشيد محو":أنه
وحممد علي خوجه ،جاءا إىل اجلزيرة يف عام  0919يبحثان عن مجعية خويبون يريدان
اإلنتماء إليها ،لذلك ذهبا إىل قرية معشوق وألتقيا بالسيد عبدالرمحن علي يونس آغا الذي
أخربهما بزوال مجعية خويبون ،فعادا إىل القامشلي ،وإتصال مع الدكتور أمحد نافذ ومن ثم
ذهبا إىل قبور البيض ،حيث تسكن عائلة حاجو آغا ،ولكنهما مل يصال إىل نتيجة ،فعادا
خائبني إىل حلب ليعلما رفاقهما باألمر ،وليبحثوا عن حل آخر ،ولكن هؤالء الشباب مل
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يسكتوا ومل يستسلموا ،وفتشوا عن آخرين هلم صيت قومي ووطين ،فإتصلوا بهم
أمثال:عثمان صربي وجكرخوين ونوري ديرمسي .ولكن هؤالء الشباب مل يكتفوا بذلك،
بل أوجدوا فيما بينهم "مجعية ثقافية" سرية تعمل على نشر الثقافة الكردية والروح القومية.
وكان من أعضائها رشيد محو وشوكت نعسان وحممد علي خوجه وقادر إبراهيم وخليل
حممد من قرية كفردله ورشيد عبد الرمحن من حج خليل وعلي حسني من قرية "علندار"،
ولكن مجعيتهم مالبثت أن إنكشفت يف عام  0910ويف صيف عام  0917أعتقل بعض
أعضاء اهليئة اإلدارية وهم :رشيد محو ،إبراهيم قادر ،شوكت نعسان ،ورشيد عبد الرمحنن
وأحتجزوا يف سجن املزة بدمشق ملدة شهرين ،ثم أطلق سراحهم بعدها بناء على إلتماس
فائق آغا لدى رئيس اجلمهورية أديب الشيشكلي .وعلى أثر هذه احلادثة أغلقت مدرسة
التجهيز اخلاصة أيضا اليت كان أعضاء اجلمعية قد أفتتحوها يف مدينة عفرين .بعد إطالق
سراح املعتقلني من مؤسسي اجلمعية الثقافية ،عقد "إجتماع هليئة اجلمعية يف قرية "هوبكا"
 Hopkaقرية رشيد محو ،وحضر اإلجتماع الشاعر جكرخوين ،وكان عضوا يف احلزب
الشيوعي السوري ،وإقرتح على أعضاء هيئة اجلمعية اإلنضمام إىل مجعية أنصارالسلم،
التابعة للحزب الشيوعي السوري .وبناء على إقرتاح جكرخوين إنضم بعض أعضاء اللجنة
إىل منظمة أنصار السالم ،فيما بعد إنضم رشيد محو وشوكت نعسان إىل احلزب

الشيوعي"( ،)1لكن سرعان مادخلوا يف صراع مع الشيوعيني بسبب توجهاتهم القومية.
ويف عام  0919أسست روشن بدرخان مع نوري درسيمي وحسن هشيار وحيدر
احليدري وعثمان أفندي مجعية العلم والثقافة يف حلب"(.)2

 - 1حممد مال أمحد ،صفحات ،املرجع السابق ،ص 19 – 11؛ روزاد علي ،املرجع السابق.
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 -دالوةرىَ زةنطى »سالَظةطةرا يةكةمينا مرنا رةوشةن بةدرخان« ،ميديا كونشى جريدة (خرب

يوروم) ،استانبول ،العدد 10 ،09 ،11 :آب ،ص .09
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مجعية العلم واملعرفة:
لعبت هذه اجلمعية دورا كبريا يف جمالي الثقافة والسياسة ،فقد رفعت مذكرة إىل مؤمتر
اآلفرو – آسيوي الذي إنعقد يف تشرين الثاني  0912مبدينة القاهرة ،جاءت فيها ":إن
مبدأ إحرتام سيادة ووحدة أراضي مجيع األمم يف رأس مطالب الشعب الكردي امللحة اليت
صارع من أجلها وإن اإلعرتاف باملساواة بني األجناس واملساواة بني مجيع األمم كبريها
وصغريها هو الغاية الرئيسية اليت يهدف إليها شعبنا الكردي .وإن يف تارخينا املعاصر أنصع
الدالئل على ذلك .فقد قدم شعبنا عشرات األلوف من الضحايا يف سبيل وحدة أراضيه
وإحرتام سيادته واإلعرتاف مبساواته مع األمم األخرى .هلذه األسباب بالذات يتوجه
الوطنيون األكراد بنفوس ملؤها اإلحرتام ملؤمتر الشعوب اآلسيوية األفريقية آملني يف أن
يبحث هذا املؤمتريف عداد القضايا العادلة األخرى املدرجة يف جدول أعماله قضية ومأساة
الشعب الكردي ...أن الوطنيني األكراد يف كافة أحناء كردستان املمزقة ليتجهون اليوم
بقلوب ملؤها األمل إىل مؤمتركم العظيم الذي هو مؤمتر شعوب آسيا وأفريقيا ويف عدادها
شعبنا الكردي علكم تتدارسون أمر نصرة أمة تقاسي من أهوال الذل واحلرمان ما مل تقاسيه
أي أمة أخرى .إن حق تقرير الشعوب ملصريها  ،هذا احلق الذي تؤيده هيئة األمم املتحدة
ومقررات مؤمتر باندونغ األول هو املطلب األول األساسي لنضال شعبنا الكردي.)1("..

كما قامت اجلمعية جبمع التربعات املومسية من امليسورين الكرد ،بهدف توزيعها على

الفقراء الكرد يف اجلزيرة ،وذلك بواسطة "قسائم مرفقة عليها ختم اجلمعية"(.)2

أما سياسيا ،فقد جنحت اجلمعية يف إقامة عالقات مع أحد األحزاب اليونانية يف قربص،
بوساطة صديق الشعب الكردي املعروف الصحفي يوسف ملك ،وعن طريقه تطورات
عالقات اجلمعية مع الصحافة اللبنانية ،ألن يوسف ملك كان يشرف على جملة (الوجدان)
وقحرر جملة (احلرية) ،اللتان كانتا توزعان بشكل ملحوظ يف املناطق الكردية يف سوريا
1

 -الذكرى األوىل لوفاة يوسف ملك صديق األكراد ،جريدة (خةبات) ،العدد ( ،)711السنة ،7

بغداد 9 ،حزيران  ،0991ص .1
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وخباصة يف عامودا ،وكان املثقفون الكرد ينشرون مقاالتهم يف الصحيفتني ويقرأونها
ويتابعون أخبارها بشكل جيد ،السيما أن يوسف ملك كان قد جعل من جملته (احلرية)

حلقة وصل بني عدد من األدباء الكرد (.)1

يف عام  0911حلت اجلمعية نفسها بعد أن أصبح الثارتيحاضنة جلميع التنظيمات
واجلمعيات الكردية يف البالد.
()2

الثارتي الدميقراطي الكردستاني (الكردي فيما بعد) يف سوريا

من دمشق إنطلقت فكرة تأسيس الثارتي الدميقراطي الكردستاني 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 .ومن الشخصيات
اليت ساهمت يف تاسيس الثارتي تذكر كل من :عثمان صربي ،محيد درويش ،محزة نويران،
الشيخ حممد عيسى مال حممود ،رشيد محو ،حممد علي خوجه ،خليل حممد وشوكت حنان.
وبدأ عثمان صربي بكتابة الربنامج السياسي باللغة الكردية حتت إسم (ريزان) ،متضمنا
شعار (حترير وتوحيد كردستان) ،وبعد مداوالت وإتصاالت مكثفة ،جاء إنعقاد إجتماعهم
األول بتاريخ  01حزيران  0912يف شقة حممد علي خوجا مبدينة حلب ،وهو تاريخ
تاسيس الثارتي يف سوريا ،وإعتربوا مجيعا أعضاء يف اللجنة املركزية وعثمان صربي
سكرتريا .وأصدر احلزب جريدة »دنطي كرد  ،باللغة الكردية – الالتينية مكتملة أعدادها
 - 1دالور الزنكي ،بدايات نشؤ اجلمعيات واحلركات الثقافية الكردية يف سوريا (صفحات جمهولة) ،جملة
احلوار ،العدد( ،)70دمشق ،خريف  ،0991ص .10
2

 -حممد مال أمحد ،صفحات من تأريخ حركة التحرر الوطين الكردية يف سورية ،رابطة كاوا للثقافة

الكردية ،أربيل ،7110 ،ص ص 771 – 10؛ مقابلة الباحث مع هالل خلف ،هولري / 01 / 7
 7119؛ صالح بدرالدين ،احلركة القومية الكردية يف سوريا ،روية نقدية من الداخل ( ،)0أربيل،
 ،7111ص ص .11 – 79
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التسعة ،وبعد إنشقاق عام  0991مت إصدارها وباإلسم ذاته كلسان حال اللجنة املركزية
للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري لكن باحلروف العربية .يف حني أصدر اجلناح اليميين
جريدة »الدميقراطي« لسان حال اللجنة املركزية حلزبهم.
مل يعثر على برنامج احلزب لكن هناك نسخ مصورة عن النسخة األصلية (ترمجة عربية عن
الرزنامه) .تتضمن الرزنامة أحد عشرة مادة وختلو بدايتها من أي تصنيف أو حتليل سياسي
أو تارخيي أو إجتماعي لوضع الكرد يف سوريا.
وتنص املادة األوىل على أن هدف تاسيس احلزب هو»محاية األكراد من األخطاء
}املمارسة حبقهم{  ،ومن القمع واإلندثار«.
ونصت املادة الثانية فتتعلق بشكل احلكم املنشود » وألن حزب األكراد الدميقراطيني
السوريني هو حزب تقدمي وحمب للحرية فهو يعمل من أجل الدميقراطية الشعبية يف وطنه
سوريا«.
وتنص املادة الثالثة على أن احلزب يكافح بإسم األكراد ضد »اإلستغالل اإلمربيالي«
للوطن.
ونصت املادة الرابعة على أنه » مبجرد زوال ظلمة السيطرة اإلمربيالية عن الدولة السورية
سيطالب الـ (  ( P.D.K.Sبوضع خاص ألربعمئة ألف كردي يف اجلزيرة وعني العرب
وجيايي كورمانج (منطقة عفرين) وذلك لضمان حقوقهم السياسية واالجتماعية والثقافية
داخل الدولة السورية«.
املادة اخلامسة تقول »:قحي حزب األكراد الدميقراطيني السوريني نضال األكراد يف تركيا
وإيران والعراق ونضال كل الشعوب املقموعة لتحرير بلدانها .حزبنا سيمد هلا يد العون
لكي حتصل على حريتها«.
أما املادة السادسة فتقول أن احلكومة الرتكية »أنشأت هلا قواعد عسكرية على أرضها ويف
مشال كردستان« ،وهو ما قحول املنطقة إىل ساحة حرب يف أي حرب عاملية قادمة .وألن
حرب كهذه ستجر عواقب وخيمة على األكراد والدول العربية ،يرى احلزب نفسه ملزما
بتنبيه أكراد تركيا إىل هذه احلقيقة وأن يكافح مع أخوته العرب ضد وجود هذه القواعد.
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وتعرف املادتني السابعة والثامنة تلك القوى اليت يستند عليها احلزب يف عمله االجتماعي،
وهي »مجيع األكراد الوطنيني الدميقراطيني الشرفاء والساعني حلريتهم« ،أما من يعتربهم
احلزب حلفاء له فهم »كل احلكومات املساملة واالشرتاكية«.
وتؤكد املادة التاسعة على إرادة السالم ورفض اية إتفاقات عسكرية .فحرب عاملية
جديدة متثل »لكل العامل وبالدرجة األوىل للشعوب املضطهدة كارثة كبرية«.
كما تبني املادتان العاشرة واحلادية عشرة إجراءات حمددة سيتخذها احلزب ألجل
حتسني وضع األكراد .فريد يف املادة العاشرة أنه جنم عن اإلضطهاد الطويل الذي تعرض له
األكراد» أفكار ضارة « جيب إزالتها عرب حمو أمية األكراد وتنويرهم.
وحتدد املادة احلادية عشرة إجراءات جيب إختاذها قبل حتقيق غاية احلزب العليا يف نيل
اإلعرتاف بالوضع اخلاص لألكراد (إنظر :املادة الرابعة) .وتذكر تأسيس جلان ثقافية يف
املناطق الكردية ونشر الكتب واجملالت والصحف باللغة الكردية فضال عن ترمجة الكتب
واألحباث إىل اللغة الكردية من اللغات األجنبية والعمل على إقناع احلكومة بإفتتاح مدارس
إضافية يف املناطق الكردية.
أما على املستوى االجتماعي فتذكر املادة ضرورة تعليم الفالحني وإقناع احلكومة بتقديم
القروض للفقراء منهم ،وبناء املستوصفات ومالجئ األيتام .وتقرتح املادة لذلك احلصول
على متويل عرب تربعات األغنياء .وتضاف ايضا ضرورة مجع التربعات من أجل التالميذ

الذين اليستطيعون إكمال دراستهم لعسر حالتهم املادية(.)1

وما أن تأسس الثارتي ،حتى كانت املتغريات السياسية على الساحة السياسية السورية
كثرية ،فقد أعلنت الوحدة السورية – املصرية يف  77شباط  ،0911ثم صدور قرار حل
األحزاب ،واحلملة على احلزب الشيوعي ،والضغط على الثارتي ،وقد حلت األحزاب
نفسها ،ماعدا الثارتي واحلزب الشيوعي السوري .وهكذا ،نتيجة ضغط األحداث ،مل
-Kurd Watch Report (8), reports human – rights violations against
Kurds in Syria, Europäisches Zentrum für Kurdische Studien, Emser
Straße 26, 12051 Berlin, Germany, info@kurdwatch.org.
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يكن هناك جمال أمام قيادة الثارتي للتحرك السياسي وإجراء اإلتصاالت مع األحزاب
املختلفة األخرى ماعدا احلزب الشيوعي ،الذي أعلن منذ بداية التحرك الكردي إلجياد
تنظيم قومي ،أعلنها حربا شعواء ضد احلركة الكردية ووصفها بأنها حركة شوفينية رجعية
مرتبطة باإلستعمار ،وأنها من صنع املخابرات ،وغريها من التهم الباطلة ،يف حني وقف
الثارتي ضد حكم عبدالناصر وجعل نفسه موضع مراقبة جهاز املباحث وحترياته .ويف يوم
اجلمعة الواقع يف  07آب ،0991اعلنت ساعة الصفر وبدأت احلملة على الثارتي ،حيث
أعتقل معظم قيادات احلزب .وباإلنتقال إىل القضاء ،كانت بداية إنفجار اخلالف بني
القيادة عند قاضي الفرد العسكري يف حلب نهاية شهر آب  ،0991وإنقسمت القيادة إىل
قسمني ،وتبلور هذا الصراع يف السجن بني تيارين  ،األول يقوده أوصمان صربي وهو
الدفاع أمام احملكمة عن برنامج احلزب ،واآلخر يقوده نورالدين زازا  ،وقد برزت
اخلالفات حبدة بني الرفاق أثناء احملاكمة اليت جرت للرفاق يف حمكمة أمن الدولة العليا يف
دمشق ،وتركزت حول املوقف الواجب إختاذه وحتديدا من موضوع (ماهية احلزب) فقد
كان عثمان صربي يصر على أن يقف الرفاق املوقوفون موف الدفاع عن أهداف احلزب
واإلعرتاف بكونه حزبا سياسيا  ،بغض النظر عن النتائج اليت ترتتب على ذلك  ،أما
الدكتور نورالدين زازا فكان له رأي آخر  ،وهو أن يصار إىل إختاذ موقف أكثر مرونة
لتجنب حكم قاس قد يتعرض له الرفاق جراء موقف متشدد  ،ولذا فال ضري إن قال
الرفاق أمام احملكمة بأن تنظيمنا هو عبارة عن مجعية ثقافية وليست حزبا سياسيا .وكتبت
جرائد الثارتي الدميقراطي الكردستاني يف العراق ،على صفحاتها األوىل "احلرية لعثمان
صربي ورفاقه".
كان الثارتي يف نشاطه التنظيمي ،قد توسع بشكل أفقي كثريا ،حبيث إنتسبت مجاهري
غفرية إىل احلزب من مشارب شتى ،وإنتماءات طبقية خمتلفة ،إال أنه محل يف بنيته منذ
تأسيسه يف يوم  01حزيران عام  0912بذور الشقاق ،حيث ضم يف صفوفه مجيع فئات
اجملتمع الكردي وشرائحه اليت إلتقت حول الربنامج القومي ،إال أنه سرعان ماطغى على
احلزب صراعات داخلية تقوم على إختالف يف الروى الفكرية والطبقية وحول أساليب
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النضال  .فالثارتي كان يشكل نوعا من املوزاييك  ،فيه العشائري والبورجوازي وأيضا
اليساري وكذلك رجال الدين ومل يكن جيمع بينهم سوى اإلميان املشرتك بعدالة قضيتهم
القومية.
كان عام  0991حامسا بالنسبة للحركة السياسية الكردية يف سوريا  ،فقد أقدمت
أجهزة األمن فجر يوم  07آب على إعتقال قادة وكوادر الثارتي بلغ عددهم يف املرحلة
األوىل ( )27شخصا من بينهم رئيس احلزب د .نورالدين زازا وسكرتري الثارتي أوصمان
صربي ،ومشلت اإلعتقاالت معظم املناطق مثل دمشق وحلب وعفرين وكوبانيه واجلزيرة
وبلغ عدد املعتقلني خالل يومني أكثر من  111موقوف من خمتلف فئات و طبقات
الشعب ،األمر الذي أدخل الشلل يف جسم ا الثارتي .ناهيك عن أن اخلالفات اليت برزت
أمام احملكمة تعمقت بشكل أكثر بسبب عجز القيادة من إجياد حل توفيقي بني األطراف
املتصارعة .ويقول يوسف ديبو أحد قيادات اليسار الكردي ":وهنا أريد ان اقول شيئا بعد
سجنهم تولد تياران  :تيار نورالدين زازا املتمثل يف العشائر والعائالت الربجوازية
واألغوات ــ والتيار الثاني :املتمثل بالسيد أوصمان صربي الذي إنضم إليه وأيدوه أبناء
الطبقة الكادحة من العمال والفالحني أي اليسار الكوردي ضمن الثارتي"(.)1

وبدأت خالفات السجن تنزل إىل الشارع الكردي يف إطاره العام ،يف وقت واجهت
تنظيمات احلزب برمتها حالة من اجلمود التام السيما يف منطقيت كوبانيه وعفرين بسبب
اإلعتقاالت وإنكشاف أمر خاليا ه ووقوف أعالم احلزب عن الصدور .فخالل تلك الفرتة
"مل تنشر القيادة سوى نشرتني تثقيفيتني ،واحدة للدكتور نورالدين زازا بعنوان (الفوضوية)

يف عام  ،0991والثانية كتبها رشيد محو بعنوان (حول مشاكلنا) يف عام .)2("0997

عانـى الثارتي من مشاكل وصراعات داخلية من القمة إىل القاعدة إذ كان احلزب مير
بأزمة غري طبيعية تهدد كيانها ،وميكننا القول ،بأنه منذ سنة  0997كان هناك حزبان
1

 -وقفة مع  11عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،أجراه :شظطر ،يف كانون األول  .7111موقع  ،Welatê meاألثنني  09كانون الثاني .7119
 - 2حممد مال أمحد ،صفحات من تأريخ ،...ص .20
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داخل احلزب الواحد ،وأخذ الصراع مع الزمن يأخذ شكال واضحا بدأ يتعمق بتأثري
العوامل الداخلية والكردستانية .وخالل النصف الثاني من عام  0991وبداية عام
0991

أخذت النخب اليسارية والثورية املؤمنة بآراء آبو أوصمان يف الثارتي تنظم

صفوفها ضد تكتالت ومواقف اجلناح اليميين يف احلزب.
عقدت مجاعة اليسار كونفرانسها األول يف  1آب عام  0991يف قرية مجعاية ،حيث
ركز على نفطتني أساسيتني وهما ماهية احلزب واملوقف من الثورة الكردية والقضايا
التنظيمية ،وهو الكونفرانس التارخيي الذي إنبثق عنه تأسيس احلزب الدميقراطي الكردي
اليساري يف سورية.
يف عام  0921إنعقد يف ناوثردان املؤمتر الوطين برعاية الزعيم الكردي مال مصطفى
بارزاني ،لتوحيد احلزبني (اليمني واليسار) ،وأنتخب فيه قيادة مرحلية وإختيار السيد دهام
مريو سكرتريا ،وما أن فشلت عملية وحدة شقي احلزب ،حتى برز طرف ثالث ،عرف
"باحلياد" ،إضافة إىل التيارين السابقني يف احلركة السياسية الكردية يف سوريا.
نشؤ الثارتي :
يشري حممد مال أمحد يف كتابه ،بأن املؤسسني حسب القدم هم":عثمان صربي ،محيد
سليمان حاج درويش ،محزة نويران ،الشيخ حممد عيسى مال حممود ،رشيد محو ،حممد علي

خوجة ،خليل حممد وشوكت حنان"( .)1ويقول محيد حاج درويش":أنه كان يف النصف
األول من اخلمسينات طالبا يدرس يف دمشق مع بعض أقربائه ،وكان يربطه بـ عثمان
صربي عالقة طيبة ومتينة ،وقد إقرتح عليه عثمان أن يؤسسا معا مجعية أدبية يسميها محيد

(مجعية أحياء الثقافة الكردية) ،بينما يسميها ،جميد حاج درويش بـ (أجنمن) ،وكانت
اجلمعية اليت تألفت عام  0911مؤلفة من (عثمان صربي ومحيد حاج درويش وصديقهم
خضر فرحان عيسى) ،ويضيف جميد حاج درويش زميل آخر هلم من جبل األكراد هو
- Kurd Watch Report (8),p.42.
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(عادل) .وكان هدف اجلمعية ،نشر وتعليم اللغة الكردية وكتابتها ،كما عملت اجلمعية
على نشر بعض األدبيات الكردية مثل (األلف باء ،وباهوز وده ردى مه) باللغة الكردية
من تأليف عثمان صربي .كما نشرت اجلمعية (صفحات من األدب الكردي) للسيدة
روشن بدرخان ،وكذلك (الرد على الكومسوثوليتية) من تأليف عبدالرمحن ذبيحي وغريها
من الكتب .ويكمل محيد :ولكن هذا النشاط األدبي مل يرق لبعضهم ،خاصة الشيوعيني.
فأوعزوا إىل جميد حاج درويش وخضر فرحان ،الشيوعيني ،باإلنسحاب من اجلمعية ،ففعال.
وكذلك فعل حممد صاحل حاج درويش ،املتأثر بالسيدة روشن بدرخان ،اليت كانت على
خالف مع مع عثمان صربي .وهكذا مل يبق من أعضاء اجلمعية سواي وعثمان يف عام
 .0919وبعد فرتة من الزمن إقرتح علي ،عثمان ،تأسيس حزب سياسي فقبلت .وبدأ
عثمان يكتب الربنامج السياسي للحزب اجلديد باللغة الكردية وشاركته قليال ،لعدم خربتي
ومعرفيت ،حينها بهذه األمور ،ومسينا الربنامج (ريزان) ،وقد ساهم كل من جالل الطالباني
الالجئ السياسي إىل سوريا ،والدكتور نورالدين زازا ،بآرائهم أثناء وضع مواد الربنامج،

وهكذا وضع اإلثنان اللبنة األوىل يف تأسيس الثارتي يف صيف  ،)1("0919إال أن حممد مال
أمحد يف تعليقه على ما قاله محيد درويش بهذا الصدد ،يقول ":وحينما سألنا أوصمان

صربي عن ذلك يف تشرين الثاني  ،0911أنكر كل ذلك ومضيفا أنه اليتذكر شيئا"(.)2

ويضيف محيد درويش":ثم عرض محيد حاج درويش ،الربنامج على محزة نويران ،الذي
كان يعرفه حبكم اجلوار يف القرية ،فوافق محزة على الربنامج ،ولكن إشرتطا عليه
اإلنسحاب من احلزب الشيوعي ،فوافق ،وهكذا أصبحوا ثالثة .وقد نشط بعدها عثمان
صربي ،حيث أراد توسيع جمال نشاط الثارتي ،وإدخال عناصر جديدة فيه ،فإتصل مع
رشيد محو يف حلب ،الذي كانت بينهما عالقات سابقة وإتصاالت (كما يقول رشيد محو)
وعرض عليه املشاركة يف احلزب اجلديد .وبعد إتصاالت ،جاء رشيد إىل دمشق فعرض
عليه عثمان الربنامج اجلديد (ريزان) لكنه مل يوافق على كله (كما يقول رشيد) ،ومن ثم
 - 1حممد مال أمحد صفحات ،...ص .11- 17
 - 2املرجع نفسه ،ص .11
011

إتفقوا على وضع برنامج جديد ،فكان ترمجة عربية للربنامج السابق (ريزان) كما يذكر
عثمان ومحيد ،متضمنا شعار احلزب (حترير وتوحيد كردستان) .وبعودة رشيد محو إىل
حلب أعلم رفاقه (حممد علي خوجه ،خليل حممد وشوكت حنان) مبا جرى له مع عثمان
صربي واإلتفاق على تأسيس حزب كردي ،فوافقوا على ذلك ،إال شوكت حنان حيث
كانت له إعرتاضات ،لذا تأخرعنهم فرتة من الوقت ،كما يقول (شوكت حنان نفسه)،
مستمرا يف عضويته للحزب الشيوعي .وبهذا اصبح اجلميع مؤسسني للثارتي الدميقراطي
الكردستاني يف سوريا ،وإعتربوا مجيعا أعضاء يف اللجنة املركزية وإجتماعهم األول املنعقد
بتاريخ  01حزيران  ،0912وهو تاريخ تأسيس الثارتي يف سوريا  ...بعد أن إتفقوا على
إسم تنظيمهم وعلى برناجمه السياسي ،الذي من ضمن بنوده ،البند الذي يعترب "حترير

وتوحيد كردستان" جزءا من أهدافهم الرئيسة"( .)1وهناك وجهات نظر خمتلفة حول
مؤسس آخر وهوالشيخ حممد عيسى مال حممود .فقد أدعى كل من عثمان صربي ومحيد
ورشيد وشوكت بانهم اليتذكرون وجود الشيخ عيسى بينهم يف اللجنة املركزية األوىل عام

 .)2(0912أما الشيخ حممد عيسى نفسه فيقول ":أنه كان على إتصال مع عثمان صربي،
(قطب احلركة ،وصاحب الفكرة األوىل واخلطوة األوىل بإجتاه تأسيس الثارتي) ،من
األربعينات وكان يتباحث معه عن القضايا القومية والنضالية ،ويف الفرتة األوىل لنشؤ
الثارتي (من عثمان ومحيد كان مريضا يف القاهرة ،ولكنه منذ عام  0912كان معهم ،وقد
إنتقل مرات عدة مع عثمان صربي من دمشق إىل حلب ،ليجمع عثمان صربي مع رشيد

محو ورفاقه اآلخرين"( .)3وإىل حد كبري يؤكد كالمه رشيد محو قائال":يف عام  0912جئت

مع محزة نويران والشيخ عيسى إىل القامشلي ،وكان مركزهم بيت الشيخ يف القامشلي،

ومنه كانوا ينطلقون يف نشاطهم احلزبي"( ،)4األمر الذي حدا بـ حممد مال أمحد ،الذي
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يعتربواحدا من الرعيل األول يف الثارتي ،إىل اإلعتقاد بأن الشيخ عيسى يعد من املؤسسني،
حيث كتب يقول... ":هل يعقل ان يأتي رشيد محو من حلب إىل القامشلي ،يف مهمة
حزبية مع شخص اليعرفه وينام يف بيته ،ومن بيته يقوم بإتصاالته ونشاطه السياسي ،إال إذا
كان واحدا منهم ،أو قريبا جدا منهم ،يف وقت مل يكن هلم من الرفاق،اعضاء يف تنظيمهم
يف القامشلي وحتى يف اجلزيرة كلها ،أكثر من أصابع اليد الواحدة ،وهم حول الدرباسية.
وكما أتذكر ،أنا شخصيا (أي حممد مال أمحد) ،أنه حينما كنا ،حنن قيادة مجعية وحدة
الشباب الدميوقراطيني األكراد ،كنا نتفاوض مع محزة نويران وسعداهلل إيبو ،من أعضاء
الثارتي ،يف كانون الثاني  0911كان الشيخ ثالثهم ،يف بيته يف القامشلي ينتظرهم،
ويبحث األمر معهم ،ألنين رأيته وقتها مرات .ثم ماسرد علي من أحداث مهمة ودقيقة
ونشاطات لقيادة الثارتي ،مل أمسعها إال قليال جدا(،اليعلم بها كلهم) ،حدثت بعضها يف
 0912أو يف  ،0911إستمرارا لنشاط العام السابق مثل :املذكرة املقدمة إىل مؤمتر
تضامن شعوب آسيا وأفريقيا يف القاهرة يف نهاية  ،0912ثم اإلتصال مع املكتب الثاني
والنشاط املتعلق به ،ثم ماذكره لي أحد الرفاق القدامى من إتصال الشيخ ومحزة معا به،
ودعوته لإلنضمام إىل الثارتي يف خريف  ،0912ورمبا النسيان أو أسباب أخرى ،جعلت
هؤالء اليتذكرونه .ومن هذه املالحظاتن أميل إىل اإلعتقاد كليا ،أنه كان أحد رفاقهم
القدامى الذين أعتربناهم من املؤسسني الثارتي الدميقراطي الكردستاني يف سوريا"(.)1

وعندما تأسس الثارتي يف سوريا ،كان يتواجد عدد من الشخصيات الكردستانية يف
دمشق ومنهم عبدالرمحن ذبيحي من شرق كردستان وجالل طالباني وعزالدين مصطفى
رسول من جنوبه ،وبعد نشؤ الثارتي ،ساهم جالل طالباني الذي كان الجئا سياسيا يف
سوريا عام  ،0912لعب دور الوسيط بني التنظيمات والقوى الكردية املوجودة على
الساحة السياسية يف سوريا ،فإتصل مع البطوات أعضاء قيادة (خويبون أو الثارتي)
القدامى ،كما إتصل مع قيادة (مجعية الشباب) ،ساعيا إىل إجياد أرضية صاحلة تساعد على
 -1حممد مال أمحد صفحات ،املرجع السابق ،ص .11
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فتح حوار من أجل الوحدة املقبلة بينها ،حيث إبتدأت عمليا يف بداية عام .)1(0911ويبدو
أن "جالل الطالباني أدى بفضل عالقاته مع املكتب الثاني (شعبة املخابرات العسكرية)
الذي يرعى إقامته السياسية يف دمشق ،دورا معينا يف دفع أجهزة هذا املكتب إىل تسهيل
تأسيس احلزب على أساس األهداف املشرتكة ضد تركيا ،يف سياق إحتدام الصراع الدولي
للسيطرة على سورية ،ونشؤ مشكلة احلشود الرتكية ضد سورية ،إذ إشتد قلق احلكومة
السورية من احلشود الرتكية يف  01أيار على حدود سورية الشمالية حتت ستار إجراء
مناورات عسكرية"( .)2لكننا ال نتفق مع هذا الرأي ،ألن نشؤ الثارتي كان مطلبا قوميا
يعرب عن طموحات وآمال الشعب الكردي ،ومن ثم مل يكن جالل طالباني قد بلغ بعد ذاك
املستوى السياسي ليقوم بهذا الدور ،حيث كان طالبا يف كلية احلقوق جبامعة دمشق.
وفيما يتعلق بإنضمام الدكتور نورالدين زازا إىل الثارتي  ،عرضت قادة الثارتي يف هذه
الفرتة عليه اإلنضمام إليها ،لكنه متهل وإشرتط لذلك ،الوحدة مع البطوات ،كما يقول محيد
حاج درويش ،الذي علل رفض الدكتور زازا اإلنضمام إىل قيادة الثارتي  ،أن البطوات
(قيادة خويبون القدمية) ،حينما رأوا تأسيس الثارتي ،عرضوا على الدكتور زازا رئاسة
حزب جديد يؤسسوه معا ،لكنه رفض ذلك ،وجتاه رفضه لعرض البطوات ،رفض عرض

قيادة الثارتي ايضا( ،)3لكنه يف النهاية ،وبعد قرابة سنة ،قبل عرض القيادة ،وإنضم إليها
يف صيف  ،0911وأصبح رئيسا للثارتي وعثمان صربي سكرتريا ،بعد أن كان الثارتي
قد أوجد لنفسه قاعدة شعبية عريضة( ،)4بني اجلماهري ويف األوساط الشعبية الكردية.
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عثمان صربي(9111 – 9111( )1م):
عثمان(أوصمان) صربي املرديسي ،امللقب بـ"آثو" ،كاتب وشاعر ولغوي وسياسي
مناضل ،ولد يف قرية "نارجنه"  ،Narincêالتابعة ملنطقة كخته بوالية آدي ميان يف
كردستان تركيا عام 0911م .وهو سليل أسرة "حيدر آغا" زعيمة عشرية "مرديسا"
الرحالة اليت إستقرت يف جبل "بيلي – النمرود" ،فنشأ منذ طفولته على العادات والتقاليد
القبلية املوروثة عن بيت الزعامة ،فرتبى على الفروسية والسياسة والنضال .أكمل دراسته
اإلبتدائية يف املدارس الرشدية عام  ،0971وتأثر بإستاذه إمساعيل أفندي الذي خلق فيه
روح النضال والثورة ضد الظلم واإلضطهاد ،فأخذ يناهض خمططات السلطة الرتكية،
ونتيجة لذلك أعتقل عام  0971وأودع يف زنزانة "دنزىل" يف مالطية ألكثر من عامني ،ثم
توجه إىل سوريا عام  ،0979ورفض التعاون مع سلطات اإلحتالل الفرنسي ،مما دفعها إىل
إبعاده إىل مدينة الرقة  ،0910وعندما إشتغلت ثورة آغري إلتحق بها ،ثم أعتقل يف
املوصل من قبل السلطات الربيطانية وساقته إىل بغداد ،ومتكن من الفرار واللجؤ إىل تل
أبيض يف عني عرب ،وهناك مت إعتقاله ونفيه إىل جزيرة مدغشقر يف أفريقيا عام .0919
وبعد اإلفراج عنه إختار السكن يف لبنان ثم يعود منها إىل دمشق ،حيث عمل على نشر
الوعي القومي وتعليم الشباب اللغة الكردية يف نادي صالح الدين األيوبي الثقايف حي
األكراد ،ثم منعته السلطات الفرنسية من ذلك ،فهرب إىل تركيا ليعود إىل دمشق عام
 0911ويتعاون مع البدرخانيني ،تعرض لإلعتقال  01مرة تفاوتت فرتاتها بني أيام وشهور
وسنني بسبب نضاله القومي الدووب ومقاومته لألنظمة اليت تضطهد الشعب الكردي،
أعتقل يف تركيا  0971 – 0979وخرج من السجن بعفو عام ،ثم أنتقل ثانية يف 0971
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ملدة سبعة أشهر بتهمة اإلعداد لإلنقالب ومل تثبت عليه التهمة .وأعتقل يف العراق مرتني يف
 ،0910 – 0911ويف لبنان مرتني  ،0911ومن لبنان نفي إىل جزيرة مدغشقر .أما يف
سوريا فقد تكرر إعتقاله  07مرة أبرزها مخسة أشهر يف عهد حسين الزعيم ،وتسعة أشهر
يف حلب  ،0919وستة أشهر يف سجن املزة يف أواخر  ،0999وأخريا سنة ونصف يف
سجن القلعة عام  .0920وكان يف حالة اإلفراج عنه يتابع رسالته النضالية ويتواصل مع
احلركات الثورية الكردية يف العراق وتركيا ،ويلتقي مع قياداتها ،جرد من حقوقه املدنية
وفرض عليه اإلقامة اجلربية على يد حكومة البعث إىل أن تويف يف  00تشرين األول من
عام .0991
أوصمان صربي الشخصية الكردية البارزة ناضل بإستماتة منقطعة النظرييف سبيل الدفاع
عن القضية الكردية منذ أيام شبابه وحتى املراحل األخرية من شيخوخته ،وقاوم مضطهدي
شعبه الكردي بإرادة جبارة ال تلني ،ودخل سجون مجيع أنظمة احلكم يف البلدان اليت
يتعرض فيها الشعب الكردي لإلضطهاد ،وفرضت عليه املالحقة الشوفينية لتلك األنظمة
والضغوط والظروف القاسية أن ينتقل ما بني تركيا والعراق وسوريا ...معانيا من التشرد
والغربة والفقر يف مسريته النضالية الطويلة املريرة.
تزوج أوصمان صربي مبكرا وأجنبت زوجته األوىل ثالثة أبناء ،وسرعان ما توفيت
أثنني من أوالدها يف الطفولة ،أما الثالث فقد قتل يف السابعة واألربعني من عمره ،وكان
يدعى والت ،تزوج أوصمان ثانية وأجنب ثالثة أبناء ( هوشنك ،هوشني ،هظال) وبنتني
(هنطور وهيظي) ،وتبنى إبنة أخيه (كَوي  ،)Kewêوساهم العم أوصمان يف منظمة
خويبون اليت تأسست يف أواخر العشرينات من قبل البدرخانيني وممدوح سليم وقدري مجيل
ثاشا ،ومصطفى بوزان شاهني بط وغريهم من الزعماء الكرد التقليديني كما ساهم يف
التنسيق النضالي بني منظمة خويبون وثورة آطرى داغ ،وهو من أبرز مؤسسي احلزب
الدميقراطي الكردستاني (الكردي فيما بعد) يف سوريا عام  ،0912حيث أنتخب سكرتريا
للحزب يف أول إجتماع له يف حلب بتاريخ  01حزيران من العام املذكور ،ويف عام
 0999أصبح سكرتريا للحزب الدميقراطي الكردي اليساري يف سوريا .مل يدخر جهدا يف
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خدمة اللغة الكردية والثقافة الكردية بوجه عام ،تعليما ودراسة وتأليفا ،وساهم يف تنشئة
أجيال كردية مثقفة يف اللغة واألدب الكرديني ممن عايشهم  .أما كتاباته فهي :باهوز،
دردي مه ،ضار هلنط ،أجبديتان كرديتان ،األوىل  79حرفا مثل اجبدية بدرخان ،واألجبدية
الثانية بزيادة أربع أحرف كانت تغفل يف األجبدية الكردية السابقة ،جمموعة شعرية صدرت
يف أوروبا حتت عنوان "أشعار آثو" ،وجمموعة األلف باء التعليمية الكردية ،وكتاب
"همومنا" ،و"أربعة صناديد" ،و"واأللف باء التعليمية التامة" ،و"قصص احلكمة على لسان
احليوان" ،و"مالحم بطولية" .توقف قلبه الكبري املفعم حبب شعبه الكردي ووطنه
كردستان ،عن اخلفقان يف دمشق  .0991/01/00ودفن بقرية "بركظري" يف حمافظة
احلسكة .بعد  11عاما من النضال الدووب يف حياة زاخرة بالصالبة واملقاومة العنيدة يف
سبيل الدفاع عن القضية الكردية العادلة – رحل أوصمان صربي وترك إرثا نضاليا وثقافيا
خالدا يكفي لتخليده كعلم من أعالم النضال الكردي التحرري .ومن اجلدير بالذكر أن
سبب تسمية أوصمان  APOيعود إىل نقمته على الزعامة الكردية التقليدية وكراهيته
أللقابها (آغا ،بط ،ثاشا) على الرغم من أن عائلته كانت تتزعم عشرية (مرديس) ،حيث
درجت زوجة املرحوم جالدت يف فرتة نشؤ عالقة أوصمان مع البدرخانيني على خماطبته
بكلمة ( )APOملعرفتها بكراهيته أللقاب الزعامة الكردية املستعلمة بني الكرد .وحول
شخصية أوصمان صربي ،يقول هالل خلف الذي كان الرفيق األقرب إليه آنذاك ":كان
أوصمان صربي رجال صرقحا ،قوي الشخصية ،جرئ يف مواقفه ،واضعا املصلحة العامة
فوق املصاحل الشخصية ،عدوا لدودا للبطوات واألغوات ،وكان أكثرهم حرصا على
القضية الكردية ،وفيا مع رفاقه ،كان ينتقد بشدة الشيوعيني ملواقفهم السلبية جتاه املسألة
الكردية .كان يتقن الكردية والعربية والرتكية ،إذ أنه درس الرتكية حتى الصف اخلامس،

أما العربية فتعلمها مبجهوداته الذاتية"( .)1أما عيسى حصاف فيقول عنه":كان العم
أوصمان شخص علماني ،يؤمن بالقضية والشعب ،لكنه كان حمبطا من عناصر القيادة،
 - 1مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .7119/01/7
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وعندما قبل العمل مع اليسار كان مرتددا ألنه مل يكن واثقا من القيادة ،وكان بسيطا
التعقيدات لديه لدرجة كان يدخل املطبخ إلعداد الطعام ،متتع بنكران الذات ،واثقا من
نفسه ،هادئا يف طباعه ،غري منفعل يف مناقشاته ،قليل احلديث ،لديه روح النكتة واملرح ،ذو
نظرة كردستانية مل يكن يعرتف باحلدود املصطنعة لكردستان ،لذا ملا طرد من احلزب ،قرر
القيام بثورة يف مشال كردستان ،ومل يفكر قط يوما بتشكيل إتباع له داخل التنظيم ،وعليه
متكن منه اآلخرون .ومن جهة أخرى كان اوصمان صربي صارما يف مواجهة سياسات
احلكومة وكان يدعو إىل محل السالح يف وجه املستوطنات ،لكنه كان واقعيا يف سياسته ،مل
يكن مقتنعا بإمكانية البند الوارد يف منهاج احلزب بتحرير وتوحيد كردستان ،لكنه كان
الوحيد الذي دافع عنه أمام حمكمة أمن الدولة ،كان يقول البد من مناقشة املوضوعات من

كافة األوجه وإذا أتفقنا على إختاذ قرار ما جيب الدفاع عنه"( ،)1وعليه فإنه ترك بصماته
وأثره يف حركة التحرر القومية الكردية وأصبح له أتباع كثريون وليومنا.
عبد احلميد درويش:

يف عائلة مقتدرة من قبيلة آزيزان ،ولد عبد احلميد درويش عام 0919يف قرية القرمانية
اليت تقع على الطرف اجلنوبي الغربي لبلدة الدرباسية يف أقصى مشال اجلزيرة على بعد
 911كم عن اخلط الفاصل بني تركيا وسوريا .أرسله والده يف عام  0919إىل املدرسة
يف الدرباسية ،مركز الناحية اجلديد ،وكان يقطع يوميا مع أقرانه مسافة مثانية كيلو مرتات،
حيث كانوا يذهبون صباحا إىل املدرسة ويعودون يف املساء سريا على األقدام ،وكان ذلك
حالة معظم تالميذ املنطقة بسبب قلة املدارس ووجودها يف قرى معينة .يف عام 0919
يفتح يف القرمانية مدرسة إبتدائية .ويف عام  0911تقدم إىل إمتحانات الشهادة اإلبتدائية
يف مدينة القامشلي حيث أحدث هناك مركز اإلمتحانات ،وبعد حصوله على الشهادة
اإلبتدائية عام  ،0911ينتقل إىل مدينة احلسكة إلكمال الدراسة يف الثانوية اليت كانت
 - 1مقابلة مع عيسى حصاف ،هولري 71 ،أيار .7101
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يومها الوحيدة يف احملافظة ،وخالل دراسته لسنتني ،يف هذه املدرسة يتأثر بافكار احلزب
الشيوعي كما هو احلال ملعظم زمالئه الطلبة .ويف عام  0917يتعرف يف القامشلي على
الشاعر جكرخوين .ويف عام  0911يذهب للدراسة يف املعهد العربي اإلسالمي حبلب
الواقع يف األنصاري ،وهنا يتبلور لديه الفكر القومي تأثرا ببعض الطلبة الكرد من اجلزيرة
وعفرين الذين كانوا يدرسون يف املدرسة نفسها .وهنا يكمل الصف الثالث اإلعدادي.
على أثر ذلك ينتقل إىل دمشق إلكمال دراسته يف الثانوية البطريركية للروم الكاثوليك
اليت كانت تقع يف باب شرقي ،وكان هناك يف املدرسة القسم الداخلي بقسط سنوي بني
 111 – 211لرية سورية ،وكان هذا املبلغ كبريا نسبيا يف ذلك الوقت .ويف هذه املدرسة
قحصل على الشهادة اإلعدادية وكان ذلك يف عام  .0911ويف هذا العام حدث إنعطاف
كبري يف حياته ،كما يقول ،فقد تعرف على وجوه سياسية وقومية بارزة مثل السيدة روشن
بدرخان زوجة الوطين الكبري جالدت بدرخان ،وعلى األستاذ أوصمان صربي وعلى
الشاعر الكبري هذار الذي كان يقيم يف تربسثي مبساعدة آل حاجو ،وكان يرتدد إىل دمشق
بني فرتة وأخرى ،والسياسي الكردي املعروف عبد الرمحن ذبيحي امللقب بـ (علما)،
وتعززت عالقته بالشاعر جكرخوين الذي كان يقيم يف دمشق يومذاك ألسباب سياسية.
وتوطد عالقاته باملناضل أوصمان صربي وصوال إىل تأسيس الثارتي يوم  01حزيران

 0912يف منزل حممد على خوجة الكائن يف سوق اخلميس يف حلب( .)1وهو بذلك يعد
واحدا من مؤسسي احلزب ،وبسبب نشاطه السياسي ترك الدراسة يف اجلامعة عام 0919
حيث كان طالبا يف السنة الثانية كلية احلقوق يف دمشق .ويف فجر يوم  07آب 0991
قامت أجهزة األمن بإعتقاالت واسعة يف صفوف الثارتي ،إمتدت هذه احلملة من دمشق
حتى ديريك ،مرورا حبلب وجبل األكراد وكوباني ومجيع أحناء اجلزيرة ،ومشلت اإلعتقاالت
رئيس احلزب الدكتور نور الدين زازا وسكرتري احلزب أوصمان صربي وعضو املكتب
السياسي رشيد محو ومل يبق من القيادة سوى الشيخ حممد عيسى ومحيد درويش خارج
 - 1للمزيد راجع :عبد احلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا ،ص ص .02 – 01
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السجن ،اللذان إختفيا عن األنظار للعمل يف الظروف السرية شأن مجيع الكوادر اآلخرين.
بعد إنشقاق  0991توىل محيد درويش سكرتارية اجلناح اليميين يف أوائل  0999وذلك
يف إجتماع إعتيادي للجنته املركزية وليوما هذا ،وقد أطلقت اجلماعة على تيارهم إسم
احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا وعلى جريدتهم املركزية إسم "الدميقراطي" .وإثر
إندالع الثورة السورية يوم  01آذار  7100جلأ درويش إىل السليمانية ،حيث يقيم يف ظل
رعاية حليفه القديم – اجلديد جالل طالباني.
رشيد رشيد محو(:)7191 - 9171 ( )1
كتب رشيد عن حياته قائال ":يف قرية صغرية ترقد على سفح جبل (هوبكانلي) الذي
يشرف على حمطة ( راجو ) وسهل باليان الصغري ،ولدت من ابوين فقريين ميتهنان رعي
وتربية املواشي لتحصيل معيشتهما وذلك يف عام  / 0971 /وعندما بلغت السابعة من
عمري ذهبت إىل إحدى الكتاتيب اليت كالنت تدرس اللغة الرتكية .ويف عام / 0911 /
إلتحقت مبدرسة (راجو) األولية اليت كانت فتحت توا ،وأنهيت فيها الصف الثالث
اإلبتدائي .ويف عام  / 0911 /ذهبت إىل بلدة (أعزاز) ودرست فيها الصف الرابع
اإلبتدائي .ويف ذلك العام قامت ثورة مسلحة يف منطقة جبل األكراد ضد الفرنسيني
وأعوانهم ( أغوات اجلبل ) ،األمر الذي حال دون إمتامي لدراسيت وإضطررت للعودة إىل
البيت.
ويف عام  / 0919 /ذهبت إىل مدرسة دينية يف حلب ودخلت الصف األول ،غري أن
ظروف احلرب العاملية الثانية ،وضيق يدي والدي املادية حاال دون أن أكمل دراسيت هناك
أيضا ،فعدت إىل القرية .ويف عام م  / 0911ذهبت إىل قرية (صوالقلي)  ،وفتحت
مدرسة اهلية فيها وقمت بتدريس األوالد وفق الربنامج احلكومي ،ولكن املدرسة كانت
غري مرخصة رمسيا ،وبقيت يف تلك القرية سبع سنوات ،قمت خالهلا بقراءة الكتب الثقافية
1
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والسياسية العامة .تأثرت بافكار تلك الكتب ،ومن هذه الكتب مثال :كتاب ( الثورة
الفرنسية وكومونة باريس) وكتاب (طبائع اإلستبداد وأم القرى لعبدالرمحن الكواكيب )
والعقد اإلجتماعي جلان جاك روسو ،وكتاب األمري مليكيافيللي وغريها . )..
ويف عام  / 0911 /إشرتكت مبجلة ( روناهي ) اليت كان يصدرها "جالدت
بدرخان" ،وأرتشفت منها الروح القومية كما قرأت عدة كتب لـ"جكرخوين وعثمان
صربي وقدري جان" كانت سببا لنمو الشعور القومي يف نفسي .ويف عام / 0911 /
كنت قد إنتقلت إىل بلدة (عفرين ) حيث فتحت فيها "مدرسة جتهيز خاصة " مبؤازرة عدد
من األصدقاء ،ويف عام  / 0910/قمت وعدد من الرفاق املثقفني بتأسيس مجعية ثقافية
بإسم "مجعية الثقافةالكردية" وكان من أهدافها نشر العلم والثقافة بني أبناء املنطقة
ومساعدة الطالب الفقراء ،ومكافحة اجلاسوسية الرتكية اليت كانت تنشط يف املنطقة
آنذاك.
غري أن مجعيتنا كشف أمرها ،ووضعت السلطات يدها عليها وأقتادوني مع ثالثة
اشخاص آخرين إىل "سجن مزة العسكري" بدمشق ،كما أن السلطات أغلقت مدرسيت
وجرى تشميعها بالشمع األمحر.
ويف عام  0917قمت بتأسيس أول تنظيم سياسي شيوعي يف املنطقة اليت كان سكانها
يشكون من ظلم اآلغوات واإلقطاعيني .
ويف عام  0911كنت مرشحا للحزب الشيوعي يف إنتخابات جملس النواب (الربملان)،
غري أن النجاح مل يكن حليفي ،لكن من الناحية التارخيية كانت تلك أول مرة يف تاريخ
املنطقة ،يقدم فيها أحد أبناء الطبقة الفقرية على الوقوف مبواجهة طبقة األغوات الذين
كانت النيابة يف الربملان وفقا عليهم .
وبسبب خالف وقع بيين وبني قيادة احلزب الشيوعي حول املسألة القومية ،تركت
صفوفه عام  .0911ويف عام  0912قمت مع لفيف من الوطنيني الدميقراطيني الكرد
بتاسيس " احلزب الدميقراطي الكردستاني يف سورية " ،حيث أنتخب الدكتور نورالدين
زازا رئيسا للحزب وعثمان صربي سكرتريا له ،اما أنا فقد شغلت مركز العضو يف املكتب
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السياسي ،وبقيت اشغل هذا املركز( )0حتى تاريخ خروجي من صفوف احلزب عام
.0991
حتملت يف احلزب كثريا من املشاق ،حيث أودعت السجن عدة مرات وتعرضت
للمالحقة والتشريد سنوات طويلة وعانيت كثريا من الفقر والعوز.
وعندما كنت مالحقا وخمتفيا يف اجلبل لدغتين افعى يف إحدى الليالي ،وبالكاد متكن
األطباء من إنقاذ حياتي .
ورمبا علي ان أذكر إحدى احلوادث القدرية بسبب تأثريها الالحق الكبري علي :
( ذلك إنين كنت مسافرا بالقطار إىل دمشق يف مهمة حزبية ،فلقيت حجرا طائشا من
خارج القطار أودى بإحدى عيين ،سافرت على أثرها إىل اإلحتاد السوفياتي للمعاجلة ،لكن
األطباء فقدوا األمل بشفائها فأستأصلوها ،وكان هلذا احلدث أثر كبري على حياتي أشكو
منه حتى اآلن) .وعلى هذا وذاك فقد عانيت كثريا من املشاق يف حياتي احلزبية.
مل ينحصر نشاطي السياسي داخل سورية فحسب بل قضيت فرتة يف كردستان تركيا
وأخرى يف لبنان وثالثة يف العراق .ويف عام  / 0991 – 0992 /سافرت إىل كردستان
تركيا بناء على طلب احلزب هناك ملساعدته ،حيث كان حديث العهد بالنضال ،وبقيت
أربعة أشهر تعرضت خالهلا ملالحقات رجال األمن يف قرى وجبال كردستان حتت الثلوج،
وقضيت هناك أياما عصيبة .فأضطررت إىل العودة حتت إحلاح الرفاق ،وبعد عودتي من
تركيا سافرت توا إىل بريوت كممثل للحزب ،قمت خالهلا بتنظيم اللقاءات مع اوساط
لبنانية وغري لبنانية والدعاية يف الصحافة اللبنانية ،كما كنت اقوم مبثابة همزة وصل بني
حزبنا ومنظمتنا يف اوربة ،علما أنين كنت مالحقا من قبل السلطات السورية.
وهكذا أمضيت يف لبنان زهاء عشرة اشهر وبعد عودتي من لبنان ويف عام / 0921 /
سافرت إىل كردستان العراق حلضور " املؤمتر الوطين ألكراد سورية " الذي عقد يف
كردستان حبضور البارزاني .
ويف نهاية املؤمتر أقر البارزاني بقائي وبقاء محيد درويش يف العراق ،حبجة إننا حنول دون
وحدة أكراد سورية ،وخالل بقائي يف العراق أقمت يف بغداد وإستلمت مهمة إصدار جملة
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الكادر اليت كان يصدرها احلزب ،وباإلضافة إىل ذلك كنت ألقي حماضرات يف دورة
الكادر مرتني يف اإلسبوع بعنوان " ثورات الشعوب " .وبعد بقائي يف العراق مدة سبعة
أشهر عدت إىل سورية بناء على طلب حزبنا .ويف عام  / 0921 /ترشحت إلنتخابات
جملس الشعب ،لكن النجاح مل يكن حليفي هذه املرة أيضا .ويف عام  / 0922 /ألقي
القبض عليِ بسبب مقاطعتنا لإلنتخابات وأودعت منفردة ملدة شهر .
ويف عام  / 0991 /وبسبب خالف نشب بيين وبني محيد درويش إنسحبت من احلزب
وإنصرفت إىل الكتابة ،فكتبت حتى اآلن أربعة كتب بعضها طبع ونشر بأعداد ضئيلة
لعدم موافقة احلكومة على طبعها رمسيا وهي :
 -0ثورة جبل األكراد – حركة املريدين .
 -7املسألة الكردية يف سورية .
وبعضها اآلخر جاهز للطبع وهي :
 -1احلركة الكردية يف العالقات الدولية .
 -1اكراد سورية وتقرير املصري .
ويف ما عدا هذه الكتب لدي خمطوطات عديدة سوف اقوم جبمعها وطبعها إذا تسنى لي
من العمر مايكفي لذلك" .
شاء القدر أن يرحل عن هذا العامل الشخصية السياسية الكردية رشيد محو إثر حادث
سري مؤمل على طريق حلب – قامشلو على مقربة من بلدة تل متر عن عمر ناهز  11عاما
وذلك يف يوم  02من كانون األول  7101بعد حياة صاخبة مليئة باألحداث من سجون
وترحال وسفر .وجتدر اإلشارة إىل أن التاريخ الكردي سيحتفظ بإسم املرحوم رشيد محو
كأحد مؤسسي الثارتي الدميقراطي الكردستاني يف سوريا ،كرس جل حياته يف العمل
السياسي مابني صعود وهبوط.
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رواية هالل خلف حول تأسيس الثارتي:
هالل خلف مواليد هرم رش  0911نضم إىل صفوف الثارتي يف عام  0911وكان
أحد رموز اليساري األساسيني ،تعرض إىل املالحقة لسنوات طويلة ،كرس جل حياته
للحركة السياسية ،تناول مسؤوليات يف حلب وعفرين وكوباني واجلزيرة وعاش يف
بريوت ،زار البارزاني يف عام  0999عندما مثل اليسار يف املؤمتر السادس ،ترك احلزب
عام  0991إذ كان يطالب إختاذ مواقف صارمة جتاه سياسة احلكومة ضد الكورد وقال:
"إما أنا أترك احلزب أومال حممد نيو" .وساهم يف تاسيس احلزب اإلشرتاكي الكردي يف
سوريا وكان عضوا يف مكتبه السياسي لسنوات عدة ودخل يف صراع مع صاحل طدو إثر
إنضمام األخري إىل محيد عام  ،7117اآلن عضو قيادة املراقبة والتفتيش ومسؤول العالقات

الكردية يف سوريا يف حزب الوفاق الكردي(.)1

بدأت احلركة التحررية الكردية يف ﺳﻮرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم 0911وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﻋﻠﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻷﺣﺮار ﻓﻲ ﺣﻠﺐ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮر أدﯾﺐ اﻟﺸﯿﺸﻜﻠﻲ
وﻋﻠﻰ اﺛﺮ ذﻟﻚ ﺟﺮت ﻣﻈﺎھﺮات طﻼﺑﯿﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﺗﺄﯾﯿﺪا ﻟﻠﻀﺒﺎط اﻷﺣﺮار وﺗﺤﺖ ھﺬه اﻟﻈﺮوف أﺿﻄﺮ أدﯾﺐ اﻟﺸﯿﺸﻜﻠﻲ اﻟﻰ
ﺗﺮك اﻟﺒﻼد وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﺎد ﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺗﺤﻮﻟﺖ ﺳﻮرﯾﺔ اﻟﻰ واﺣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻮطﻨﯿﻦ اﻟﻜﺮد ﻹﺣﯿﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮدﯾﺔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ((ﺟﻤﻌﯿﺔ إﺣﯿﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮدﯾﺔ ))واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة – ﻋﺜﻤﺎن
ﺻﺒﺮي – ﺣﻤﺰة ﻧﻮﯾﺮان – ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ دروﯾﺶ – ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ دروﯾﺶ – ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎﻟﺢ– ﺧﻀﺮ إبراهيم .وان ﻧﺠﺎح اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ دﻓﻊ ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﮭﺎ اﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿل ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ أواﺳﻂ ﻋﺎم  0919وﻓﻲ ھﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﺗﺨﻠﻰ ًﻛﻼ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة –ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ دروﯾﺶ – ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ دروﯾﺶ – ﺧﻀﺮ ﻓﺮﺣﺎنﻋﯿﺴﻰ –
 - 1مقابلة مع هالل خلف ،هولري .7119 / 01 /7 ،
099

ﺟﻤﯿﻌﺎ
ً
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﮭﻢ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻌﺪﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ  .إﻻ أﻧﮫ وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ھﺆﻻء
ﺗﺨﻠﻮا ﻋﻦ رﻓﺎﻗﮭﻢ وﻟﻢ ﯾﺒق ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎق إﻻ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص وھﻢ اﻟﺴﺎدة –ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
دروﯾﺶ – ﺣﻤﺰة ﻧﻮﯾﺮان – ﻋﺜﻤﺎن ﺻﺒﺮي – ھﺬا ﻓﺄن ھﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ
وﺿﻌﻮا اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ وأﺳﻤﻮه ﺑﺎﺳﻢ ((ﺣﺰب
اﻷﻛﺮاد اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﯿﻦ اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ ))وھﻨﺎ وﺑﺠﺪر ﺑﺎﻹﺷﺎرة إن وھﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻄﻮرات
ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ:
ﻟﻘﯿﺖ ھﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ كل من ﺟﻼل اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ وﻋﺒﺪﷲ أﺳﺤﺎﻗﻲ (أمحد
توفيق) و ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ زازا ،وكان ﺟﻼل اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ يوم ذاك ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
ﻣﻼﺣﻘﺎ
ً
ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ يف العراق وان ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ﻷﻧﮫ ﻛﺎن
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
أﻣﺎ ﻋﺒﺪﷲ أﺳﺤﺎﻗﻲ ﻓﮭﻮ ﻛﺎن ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻜﺮﺗﯿﺮاﻟﺤﺰب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﯾﺮان.وكذلك ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ زازا اﻟﺬي أﻧﮭﻰ دراﺳﺘﮫ ﻓﻲ ﻟﻮزان
ﺑﺴﻮﯾﺴﺮا ﺛﻢ ﻋﺎد اﻟﻰ ﺳﻮرﯾﺔ ،ھﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺷﺠﻌﻮا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،وبدأ أ ﻋﺜﻤﺎن صربي
بكتابة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،والذي ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻗﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﻲ وﻗﺴﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﺴﻢ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺳﻮف ﻧﻌﺮض ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺮاﺗﮫ :إن ھﺬا
اﻟﻘﺴﻢ ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﻘﺮات ﺣﯿﺚ ورد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ الوطنيني اﻷﻛﺮاد
أﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻲ أﺳﻤﻮه ((ﺣﺰب اﻷﻛﺮاد اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﯿﻦ
اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ)) ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ أﺧﻮاﻧﮭﻢ اﻷﺧﻄﺎء وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻀﯿﺎع
وان ھﺬا اﻟﺤﺰب ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻈﺎم دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﺷﻌﺒﻲ وھﻮ ﻣﻌﺎدي
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر ،وﻓﯿﮫ أﯾﻀﺎً ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪھﻢ ﻹﺧﻮاﻧﮭﻢ اﻷﻛﺮاد ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎن .كما ّﺑﯿﻦ اﻟﺤﺰب ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻋﺘﺒﺮھﺎ ﻛﺎرﺛﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﯾﺔ.
ﻓﻲ رﺑﯿﻊ اﻷول ﻋﺎم 0912م ﻗﺪم اﻟﺴﯿﺪ رﺷﯿﺪ ﺣﻤﻮ اﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺪو ًﺑﺎﻋﻦ رﻓﺎﻗﮫ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻮﺟﺔ وﺷﻮﻛﺖ ﺣﻨﺎن وﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ھﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺰب
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اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﯿﻮٌل ﻗﻮﻣﯿﺔ وﻛﺎن ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
ﺣﺰب ﻗﻮﻣﻲ ﻛﺮدي وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺪ رﺷﯿﺪ ﺣﻤﻮ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﺗﻔﺎق
إلﻧﻀﻤﺎﻣﮭﻢ اﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﺤﺰب وﯾﺼﺎر اﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺤﺰب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻢ ذﻟﻚ واﻟﺘﺄم اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻓﻲ 01ﺣﺰﯾﺮان ﻣﻦ ﻋﺎم  0912وﺑﻠﻎ ﻋﺪد
أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء وھﻢ اﻟﺴﺎدة ( ﻋﺜﻤﺎن ﺻﺒﺮي
وﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ دروﯾﺶ وﺣﻤﺰة ﻧﻮﯾﺮان ورﺷﯿﺪ ﺣﻤﻮ وﺷﻮﻛﺖ ﺣﻨﺎن وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﺧﻮﺟﺔ وﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ .وواﻓﻖ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻘﺪم ﻣﻦ رﺷﯿﺪ وزﻣﻼﺋﮫ
ﺑﺪﻻ
ﻋﻠﻰ إن ﯾﻜﻮن اﺳﻢ اﻟﺤﺰب ( اﻟﺤﺰب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ) ذﻟﻚ ً
ﻣﻦ إﺳﻤﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺛﻢُ وِﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺤﺰب واﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻛﺜﯿﺮًا.
إﻧﻀم اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻰ اﻟﺤﺰب واﻋﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﻓﻲ ھﺬه األﺛﻨﺎء ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺰب ﻟﻨﺸﺎطﮫ وﻗﺖ
طﻮﯾﻞ.
ﻗﺮر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ زازا اإلﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم 0911م وﻟﻤﺎ ﻛﺎن
ﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﺤﺰب
ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﻌﯿﻨﮫ ر ً
ﺑﯿﻨﻤﺎ بقي أوصمان صربي سكرتريا.
إن إﻧﺤﻼل ﺣﺰب آزادي ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ (ھﺬا
اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻞ أﺛﺮ ﺣﺪوث ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ أﺣﺪى ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﺰب اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ
اﻟﺴﻮري) أدت اﻟﻰ ﺗﺮك ﺻﻔﻮﻓﮫ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻛﻮادره وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ،
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺮدي اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺟﻜﺮﺧﻮﯾﻦ ،ھﺆﻻء ﺷﻜﻠﻮا ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻲ
أﺳﻤﻮه ( آزادي ) وﻓﻮر أﻋﻼﻧﮫ ﺑﺎدر أﻧﺼﺎر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ إﻟﻰ اإلﺗﺼﺎل ﺑﮭﻢ وﺑﻌﺪ
ﺣﻮار وﻧﻘﺎش طﻮﯾﻞ أﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺻﻔﻮف اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺮدﯾﺔ وﺣﻞ
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آزادي ﻧﻔﺴﮫ وأﻧﻀﻢ اﻟﻰاﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي وﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ أﺻﺒﺢ
ﺟﻜﺮﺧﻮﯾﻦ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﻧﻀﻢ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺮﻓﺎق ًﻛﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﯾﻨﺎﺳﺒﮫ.
وعن هذا املوضوع يتذكر محزة نويران قائال":ففي أواخر عام  0912وأوائل عام
 ،0911إنفصل من احلزب الشيوعي السوري (منظمة اجلزيرة) جمموعة من الشخصيات
والكوادر املهمة عن احلزب الشيوعي بقيادة الشاعرجكرخوين بسبب املوقف السلبى
للحزب الشيوعي من القضية الكردية ،وهم  :الشاعرجكرخوين ،أوصمان أوصمان
(احملامي عثمان عثمان) ،مال شيخموس شيخي ) ،(Mele Şêxmûsê Şêxêمال
شيخموس قرقاتي ) ،(Mele Şêxmûsê Qerqatîزبري مال خليل ،حممد فخري،
بشري مال صربي ،السيدة سينم جكرخوين( .ويضيف أوصمان أوصمان أمساء أخرى مثل
مال أمحد شوزي ،إبراهيم حاجو ،حمي الدين حاجو ،حسني مرجي ،عبدي علي مستكو).
وبعد حوارات ومناقشات عميقة مت التوصل معهم إىل إتفاق على أن تنضم اجملموعة
اجملموعة إىل احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا ،بشكل إفرادي وعن طريق تقديم طلبات
اإلنتساب إىل احلزب كل على حدة حسب النظام الداخلي ،بإستثناء البعض منهم ،وضم
الشاعر جكرخوين إىل اللجنة املركزية..ومن الطرائف اليت افرزتها هذه احلوارات أن مال
شيخموس شيخي ) ،(Mele Şêxmûsê Şêxêكان يقول جلكرخوين":ال تفرط
حبزبنا ،يتسلى بها الشباب (Lawo Cegerxwî :Hizbika zaroka xirab
).)1("neke,sebra wan pê tê

وجاء اﻧﻀﻤﺎم ﺟﻤﻌﯿﺔ وﺣﺪة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﯿﻦ اﻟﻜﺮد اﻟﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي
ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲﻋﺎم 0911وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﺤﻤﺴﯿﻦ ،واﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ھﻢ اﻟﺴﺪة ( ﻣﻼ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﻣﻲ –
دروﯾﺶ ﻣﻼ ﺳﻠﯿﻤﺎن – ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰعلي ﻋﺒﺪي) وﻛﺎن ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ أھﺪاف وھﻮ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﻨﻀﺎل ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،وأﺧﯿﺮًا أن إﻧﻀﻤﺎم ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
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اﻟﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي ﻛﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ًﻛﻼ ﻣﻦ(:ﺣﻤﺰة ﻧﻮﯾﺮان –
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ دروﯾﺶ – اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ ) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﮫ ﻛﺎن لكل من ﺟﻼل
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﻧﻲ واﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻧﺎﻓﺬ دور ﻓﻲ أﻗﻨﺎع أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﯿﺔ وﺣﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﻟإلﻧﻀﻤﺎم
إﻟﻰ احلزب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ .وبهذا الصدد يقول محزة نويران":كان للرفيق
شوكت حنان الذي كان معلما آنذاك للقاءات مجاهريية ،دور كبري يف إقناع هؤالء الشباب
والطلبة لينضموا إىل احلزب ،وقد إنضم اجلميع (وهم كل من" :درويش مال سليمان – عبد
اهلل مال علي – خالد مشايخ – حممد مال أمحد – سامي مال أمحد نامي – عبد الرمحن شرخني)،
بإستثناء عبد العزيز يوسف الذي آثر البقاء خارج التنظيم ويكون على هامش احلزب ومؤيدا
(.) 1

له"

رﻏﻢ ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات واﺟﮫ احلزب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﻣﻦ

طﺮﻓﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ وھﻤﺎ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ اﻟﻜﺮدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﻓﻲ أﺑﻘﺎء اﻟﺠﮭﻞ
مسيطرا ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ ﺧﻀﻮع اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ  .......أﻣﺎ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ
وھﻮ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ اﻟﺴﻮري واﻟﺬي ﻛﺎن ﻻ ﯾﺘﻮرع ﻓﻲ اﻟﺘﮭﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰب وﻗﯿﺎدﺗﮫ
وﻧﻌﺘﮫ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻨﻌﻮت اﻟﺒﺬﯾﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻌﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻷن ھﺬا اﻟﺤﺰب ﻛﺎن ﯾﺮى
ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي ﻣﻨﺎﻓﺴﺎً ﻗﻮﯾﺎَ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮذه اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ٌ
اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻜﺮدﯾﺔ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ھﺬﯾﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻛﺎن ھﻨﺎك "راﺑﻄﺔ أﺳﺴﮭﺎ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﺰﻧﻮي
واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻼﻟﻲ واﻟﺸﯿﻮخ ورﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ وأﺳﻤﮭﺎ راﺑﻄﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﯾﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻣﺎ أھﺪاﻓﮭﺎ وھﻲ وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻌﺎداة ﺣﺰب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻜﺮدي"(.)2
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توسيع صفوف الثارتي:
يف بداية تأسيس احلزب كان هناك هجوما من النظام على احلزب والضغط عليه وزج
أعضائه يف السجون ساعيا اىل ختويف الشعب الكوردي لكي ال ينخرطوا يف النشاط السياسي

ورغم تلك املالحقات إزداد تأييد شعبنا للحزب أكثر فأكثر(.)1

فعلى أثر إنضمام (مجعية وحدة الشباب الدميقراطيني الكرد) و (حزب آزادي) للثارتي،
فتحت قادة الثارتي باب احلوار مع قيادة خويبون القدمية – البطوات ،وبهذا الصدد يقول
رشيد محو":إجتهنا حنو هؤالء وغريهم ،بسبب الضغوط املوجهة إلينا ،فقد كان جالل طالباني
ممثل الثارتي يف العراق وعبدالرمحن الذبيحي (اإليراني) يطلبان الوحدة منا .ثم أن جالل
الطالباني كان قد ذهب إىل اإلحتاد السوفييت يف عام  0912حلضور مهرجان الشباب العاملي
يف موسكو ،وهنا إلتقى بالقائد مصطفى بارزاني وأعلمه بنشؤ الثارتي الدميقراطي الكردستاني
يف سوريا ،وجاء رده الذي يوضح سروره بتأسيس الثارتي ،ولكنه يطلب الوحدة الوطنية ،أي
وجوب توحيد القوى السياسية الكردية يف سوريا .وهكذا كثرت علينا الضغوط ،لذا توجهنا
حنو الربجوازية الكردية (البطوات)"( ،)2وسر البارزاني هلذا اخلرب وأبدى رغبة ،حبذا لو قحصل
لقاء وتفاهم بني البارزاني والرموز الوطنية القدامى من مجعية (خويبون) وغريهم من اجملموعات
الوطنية ،ومتنى البارزاني لو كان باإلمكان توحيد مجيع التنظيمات واجملموعات يف حزب

واحد(.)3

وحدث اللقاء األول بني قيادة الثارتي و البطوات (كما يقول الشيخ) يف أيلول عام
 0911مبدينة حلب ،كان لقب البطوات متداولة حينذاك يف الوسط السياسي الكردي حني
التحدث عنهم .ومثل الثارتي (كما يقول رشيد محو) كل من :الدكتور نورالدين زازا ورشيد
1

 -وقفة مع  11عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية يوسف

ديبو ،أجراه :شظطر ،يف كانون األول  .7111موقع  ،Welatê meاألثنني  09كانون الثاني .7119
 - - 2رسالة رشيد محو اجلوابية للباحث ،قرية هوبكانلي يف 7119 / 2 / 11؛ د.إمساعيل حصاف ،جملة
"األكادميية الكردية" ،العدد ،)71( :ص .191 – 192املصدر السابق ،ص .10
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محو وحممد علي خوجه وخليل حممد ،ومن البطوات كل من :قدري بك مجيل باشا وأكرم بك
مجيل باشا ،مجيل حاجو وعارف بك عباس .وحسب رشيد محو ،مت فيه مناقشة الربنامج
السياسي للحزب ،وأتفق على نقاطه الرئيسة ومن أهمها:
 حترير وتوحيد كردستان. حماربة اإلستعمار. النضال من أجل حتقيق الدميقراطية يف سوريا.وأتفق فيه على أن يكون حسن حاجو آغا رئيسا فخريا للثارتي وتشكيل جلنة مركزية
جديدة بالتعيني .بينما يقول الشيخ حممد عيسى ،أنه يف هذا اإلجتماع أتفق على تشكيل جلنة
حتضريية من الطرفني من مخسة أعضاء هم :الدكتور نورالدين زازا ورشيد محو وآخر اليتذكر
إمسه( ،يذكره رشيد محو بانه خليل حممد) ومن البطوات  :مجيل حاجو وعارف عباس ،مهمتها
اإلعداد ملؤمتر خالل ثالثة أشهر ،سيعني فيه جلنة مركزية جديدة .ويقول حممد مال أمحد ،أنه
يتذكر شخصيا ،أنه كان يقال حينها ،بأن اإلتفاق حدث بني قيادة الثارتي و البطوات على
أساس :أن قحل الثارتي نفسه ،وأن قحل البطوات أيضا حزبهم (حزب خويبون أو كما مسوه يف
عام  0919الثارتي) ثم يشكلوا معا حزبا جديدا (من اإلثنني) وقيادة واحدة من القيادتني.
ويؤكد الشيخ حممد عيسى ذلك" :يف هذا اإلجتماع (أيلول  ،)0911أتفق على توقيف
وجتميد العمل احلزبي ونشاطه

السياسي ،حلني اإلنتهاء من اإلنتخابات اجلديدة للمؤمتر

القادم .ويقول شوكت حنان ويؤيده الشيخ ،أنهم حينما علموا بأمر وجوب جتميد نشاط
الثارتي ،إنتخاب البطوات يف قيادة الثارتي ،إعرتضوا على هذا القرار ،ومل يوافقوا عليه .أما
عثمان صربي ومحيد درويش وشوكت حنان ،فال يتذكرون شيئا عن اإلجتماع مع البطوات
ويقولون بأنهم مل قحضروا إجتماعا كهذا خاصة مع البطوات .ومن جانبه ينكر مجيل حاجو – يف
(.)1

مقابلة مع حممد مال أمحد – أي إتفاق أوإجتماع بينهم (البطوات) وبني قيادة الثارتي"

وبالرغم من إختالف وجهات النظر حول املوضوع ،فإن شيئا فعليا من اإلتفاق بني قيادتي
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الثارتي و البطوات مل قحصل ،وجرت حماوالت إلقناع البطوات وجعلهم جلنة إستشارية ،لكنهم
رفضوا ذلك بشدة ،وطالبوا املشاركة الفعلية يف القيادة.
من اإلشارة مبكان ،أن اجملتمع الكردي ،قد شهد منذ النصف األول من ستينات القرن
العشرين ،نهضة فكرية وقومية بتأثري من ثورة أيلول القومية التحررية يف جنوب كردستان،
ودخول األفكار السياسية اليسارية والشيوعية املتزامنة مع تصاعد جنم اإلحتاد السوفياتي يف
املناطق الكردية ،وتبلور األفكار الثورية لدى الشبان القوميني الكرد الذين بدأوا بأخذ جتارب
شعوب املستعمرات يف أرجاء املعمورة .إضافة إىل دخول اآللة وخاصة الزراعية يف اجملتمع
الكردي ،ومن ثم صدور قوانني اإلصالح الزراعي ،وما تبعتها من دخول صراع طبقي وتنامي
جبهة معاداة اإلقطاع والرجعية وبروز فئات إجتماعية جديدة على حساب تفكك العالقات
اإلقطاعية التقليدية املنهارة وفقدان العشرية ملقومات البقاء واإلستمرار ،ونشؤ خنبة يسارية
كردية قومية دمقراطية ثورية ،مؤمنة حبقوق الشعب وملتزمة بالنهجني القومي والطبقي .كل
ذلك كان من مقدمات حدوث تغيري جذري يف اجملتمع االكردي وبنيته التحتية والفوقية ،وكان
إنشقاق الثارتي من نتاج هذه املتغريات.
ويف اواخر  0912مت تأسيس مجعية للطلبة األكراد الدارسني يف اجلامعة السورية ،وحول
اجلمعية كتب عبد احلميد درويش قائال ":وكان من أعضائها علي فتاح دزه يي ((عراقي))
رئيسا ،عبد احلميد درويش أمينا للسر ،دكتور قاسم مقداد أمني صندوق ،وضمت اللجنة يف
عضويتها السادة :عز الدين رسول (العراق) ،خليل حنان (سوري) خليل عبد العزيز (سوري)
وطلعت  ..الذي ال أذكر كنيته (العراق) ،صبحي رشو (سوري) .وقامت هذه اجلمعية
بفعاليات واسعة يف الوسط الطالبي على صعيد اجلامعة السورية ،وكذلك على الصعيد
اخلارجي حيث مت اإلتصال بالطلبة األكراد الدارسني يف مصر وأوربا ،وكانوا يف غالبيتهم من
كردستان العراق بإستثناء قلة قليلة من األكراد السوريني ،ذلك ألن عدد الطلبة األكراد

السوريني مل يكن يتجاوز عدد أصابع اليدين يف اجلامعة السورية ذاتها يومذاك"(.)1

 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء ،املصدر السابق ،ص . 72 - 79
021

الفصل اخلامس
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الكرد يف عهد الوحدة السورية – املصرية ()9119/1/79 – 9119/7/9
يف األول من شباط  ،0911أعلن رئيس الوزراء السوري صربي العسلي بتكليف من
مجال عبدالناصر ،عن قيام اجلمهورية العربية املتحدة ،من شرفة قصر شويكار بالقاهرة،
الذي كان يقيم يف الوفد السوري برئاسة شكري القوتلي .وأنتخب عبدالناصر رئيسا
للجمهورية العربية املتحدة ،وبعد يومني من فوزه أي يف  71من شباط زار عبدالناصر
سورية .ويف يوم اإلستفتاء على قيام الوحدة بتاريخ  70شباط  ،كان احلضور الكردي
مكثفا على صناديق اإلقرتاع ،حيث صوت بنعم بني مصر وسوريا ،مع أن دولة الوحدة مل
تكن متلك مشروع أو تصور حبل القضية الكردية يف سوريا .وبتاريخ اخلامس من آذار
أعلن عن الدستور املؤقت املكون من ( )21مادة ،لكنه مل يشر قطعا إىل الوجود الكردي
كمكون ثاني يف سوريا ونذكر من نصوصه:
" .0أن الدولة العربية املتحدة مجهورية دميقراطية مستقلة ذات سيادة وشعبها جزء من
األمة العربية.
 .7اجلنسية يف الدولة املتحدة قحددها القانون ويتمتع بها ،كل من قحمل اجلنسية السورية
أو املصرية أو يستحق أية منهما ،مبوجب القوانني واألحكام السارية يف سورية ومصر
عند العمل بهذا الدستور.
 .1املواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،المتييز
بينهم يف ذلك بسبب اجلنس واألصل"(.)1

إن الوحدة ما بني سوريا ومصر ،جاءت يف خدمة تقوية الشعور القومي العربي يف
سوريا ،يف حني وضع الكرد يف حال اصبح فيه هويتهم القومية والثقافية مهددا .تزامنت
ذلك مع قيام الوحدة بنشر أكاذيب حبق الكرد بغية تضليل الرأي العام العربي وحتريضه،
عرب إطالق محالت ضد الشعب الكردي ،وتصور الكرد بأنهم خونة وإنفصاليون ،وربط
 - 1جريدة األهرام ،العدد  ،79109تاريخ  9آذار .0911
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القومية الكردية بالصهيونية واإلمربيالية الغربية ،كما وحظر الثقافة واملوسيقى الكرديني.
ويف سياق هذا النهج الشوفيين ،كانت حكومة الوحدة ختطط إلجالء الكرد من منطقة
اجلزيرة ،إذ أشارحممود رياض السفري املصري يف سوريا ،قبل الوحدة" ،أن الرئيس السوري
شكري القوتلي طلب منه جلب مليون فالح مصري إىل منطقة اجلزيرة ،حبجة أن سوريا

حتتاج إىل األيدي العاملة للنهوض باقتصادها"( .)1وشرعت حكومة الوحدة مبمارسة
سياسات يف سوريا كانت قد نفذت سابقا يف مصر ،ويف هذا السياق جاءت برامج
اإلصالح الزراعي وإعادة توزيع األراضي ،إال أن الفالح مل يستفد ومل يتسلم أراضي

زراعية بصورة فعلية( .)2ومنعت األحزاب السياسية اليت عادت إىل النضال السري .وقام
مجال عبد الناصر بتنفيذ إصالحات مثل تأميم املشاريع الصناعية اخلاصة ومصادرة األراضي
الزراعية بإسم اإلصالح الزراعي ،ومع أن تلك اخلطوات قد زادت من شعبية الرئيس عبد
الناصر بني اجلماهري الكردية وخاصة يف األوساط الفالحية ،حيث أشارت بعض الصحف
ومنها جريدة األخبار حيث كتب مراسلها حتت عنوان (القامشلي التنام ،إنها تسهر حتى
الصباح ،أصوات الدبكة والغناء التنقطع طول الليل ،الفرحة يف كل درب ومنعطف
ومتجر) ،جاء فيه"أن األوساط املالية تتوقع أن يتضاعف الدخل القومي بعد تطبيق قانون
اإلصالح الزراعي وأن القانون سيؤدي إىل حتسني أحوال الفالحني ،ألنه سريفع من
مستواهم ،وجيعلهم أقدر على اإلهتمام بصحتهم ...اجلزيرة السورية تعيش يف فرحة منذ
مخسة أيام ،مناطق جتمع الفالحني مل تهدأ ..الدبكة منصوبة ،صور الرئيس مجال عبد الناصر
يف كل مكان ،عشرات األلوف من الفالحني املالك من خمتلف أحناء اجلزيرة إىل أقرب مدينة
إلرسال برقيات التهاني ،الناس يقبلون بعضهم يف الطرقات ،التسمع يف القامشلي سوى
احلديث عن قانون اإلصالح الزراعي ..األطباء واملهندسون واحملامون وفئات الشعب املثقفة
تشرتك يف الفرحة الكربى..القامشلي اليت تنام يف التاسعة تسهر حتى الصباح ،أن سكان
اجلزيرة السورية يف فرحة ونشوة ،كانت أصوات الدبكة والغناء تصل أذني من القرى
 - 1نواف حممد مراد ،املرجع السابق ،ص .012
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اجملاورة ،اليت مل تنم منذ ثالثة أيام ،فالحو اجلزيرة يعيشون يف عيد قومي وهم يف أسعد
حالتهم ويبتهلون إىل اهلل صباح مساء أن يبقى هلم رئيس البالد الذي دق آخر مسمار يف
نعش اإلقطاعية وتستطيع أن تلمح الفرحة يف كل عني ويف كل درب ومنعطف ودكان
ومتجر ،أن عصا سحرية مست القلوب فإذا بها مليئة باألمل والرجاء والدعاء لعبد
الناصر ،أن قانون اإلصالح الزراعي حديث احللقات والسهرات واجملتمعات والنوادي،
لقد مشلت الفرحة كل املناطق من تل أبيض إىل الدرباسية إىل رأس العني وعامودة
والقامشلي واحلسكة وديريك وتل كوجك وتل احللو ومناطق العشائر على إختالفها"(.)1

ال شك هناك مبالغة يف النص الذي قحمل يف طياته اهلدف الدعائي ،صحيح توسعت
شعبية مجال عبد الناصر ،لكنها كانت شعبية قصرية بسبب املمارسات القمعية للمكتب
الثاني وعدم األخذ بالظروف اخلاصة واملشخصة اقتصاديا وسياسيا بني القطرين السوري
واملصري ناهيك عن اخلصوصية الكردية ،والفرق الشاسع بني القول والفعل ،بني النظرية
والتطبيق ،إذا علمنا أن موجة الشوفينية العنصرية ضد الفالحني الكرد حبرمانهم من األرض
قد حتركت منذ أواخر اخلمسينات وتفاقمت يف عهدي (الوحدة السورية املصرية)
واإلنفصال ووصلت إىل حد الكارثة حتت ظل حكم البعث ،فهناك مقولة شهرية لوزير
اإلصالح الزراعي يف عهد الوحدة مصطفى محدون ،عندما كان يف زيارة عمل ملنطقة
اجلزيرة مبناسبة توزيع األراضي على الفالحني ،ولدى مراجعة الفالحني الكرد كان
يواجههم بالقول "الكردي مالوشي عندي"(.)2

كان الناس يف سوريا يتوقعون أن يقضي عبد الناصر يف عهد الوحدة على احلكم
اإلرهابي البوليسي الذي يتواله عبد احلميد السراج ،الذي جعل من احلكم وسيلة
لإلرهاب ،وخالفا ملا كان متوقعا ،بقي عبد احلميد السراج يف احلكم ،وبدال من أن يقض
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عبد الناصر على احلكم البوليسي ،أرخى له العنان فزاد هذا احلكم اإلرهابي زيادة

اليتصورها العقل(.)1

ففي الثاني عشر من آذارعام  0911صدر قانون حل األحزاب .وبدأت احلملة على
احلزب الشيوعي السوري وعلى الثارتي الدميقراطي الكردستاني وحظر املطبوعات
الكردية وإعتقال بعض أعضاء قيادته بتهمة الشيوعية ومنهم (محزة نويران وشوكت حنان)
ودعوة رشيد محو للتحقيق وفرض اإلقامة اجلربية عليه يف بيته ،يف حلب يف نيسان ،0919
حني أعلنت السلطات عن نيتها ،إجراء إنتخابات اإلحتاد القومي يف شهر أيلول ،اليت كانت
موجهة ضد القوى التقدمية يف البالد  .قررت قيادة الثارتي مقاطعة اإلنتخابات ،مادام
اإلحتاد القومي عاجز عن القيام بدور إجيابي قحقق أهداف الثارتي وحل املسألة الكردية حال
دميقراطيا من خالل تأمني احلقوق القومية للشعب الكردي يف سوريا .ويقول رشيد
محو":بأن البطوات إعرتضوا على رأي الثارتي  ،ورأوا وجوب اإلشرتاك يف اإلحتاد القومي،
ورأوا أيضا بسبب خطورة األوضاع  ،وجوب جتميد نشاط الثارتي ووقف العمل التنظيمي
كليا ،وعدم إصدار اجلرائد والنشرات احلزبية بتاتا ،ومن ثم وجوب إرسال الدكتور
نورالدين زازا إىل أوروبا ،ليقوم بنشاطه هناك ،ونقل رشيد محو إىل اجلزيرة ،خمتبئا ،ليقوم
بنشاطه احلزبي فيها .فرفضت قيادة الثارتي هذا الرأي اإلنهزامي ،وإنربى هلم الدكتور
نورالدين زازا بشدة ،متهما إياهم باإلنهزامية ،وسلوك طريق اإلستسالم ،كأحزابهم
السابقة ،اليت كانت تسري حسب مصاحلهم وأهوائهم ،وأنهم اليريدون للثارتي أن يكون
حركة شعبية ،تسعى لتحقيق أهداف الشعب بالطرق النضالية الصلبة والدووبة ،ولن يكون
هلم مايريدون أبدا.وبدات القطيعة بني البطوات وقيادة الثارتي ،والتهجم على
الثارتي.وأثناء إنتخابات اإلحتاد القومي ،ترشح أفراد من عوائلهم إلنتخابات اإلحتاد
القومي ،خمالفني بذلك قرار الثارتي باملقاطعة ،وبذا إنتهى دورهم وإنتهت عالقاتهم الرمسية

مع الثارتي من أجل الوحدة"( ،)2وحول هذا املوضوع يتذكر حممد مال أمحد قائال":أذكر
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جاءني يوما حينها جميد حاجو ،يقول أن البطوات قد عادوا من إجتماعهم مع اللجنة
املركزية ،فلنر ماعندهم ولنسمع مالديهم من إجتماعهم ،إلتقينا يف دار الدكتور أمحد نافذ،
مع الدكتور أمحد نافذ وقدري بك وأكرم بك ومجيل حاجو وحسن حاجو وعارف عباس،
سألناهم عما دار بينهم يف اإلجتماع وماهي القرارات ،أتذكر جيدا ،أن قدري بك هو
الذي رد على إستفسارنا ،وقال :أن الظروف السياسية حرجة جدا وحنن مقبلون على
وضع سياسي يتأزم ويتسم بالشدة والعنف وإحتمال اإلعتقاالت .لذا جيب توقيف نشاط
الثارتي وجتميد التنظيم وعدم إصدار اجلرائد والنشرات .فأجبنا من طرفنا لن نعمل على
تصعيد املوقف ولن يكون لنا حتركات خارج نشاطنا احلزبي ولن نعمل على نشر مناشري يف
املدن والشوارع ،وإمنا سيقتصر على جريدتنا ومناشرينا الداخلية يف احلزب ولن نوقفها
ألنها صلة الوصل والرابط بني أعضاء احلزب وبني القاعدة والقيادة ،لكنهم أصروا على
توقيف إصدار اجلريدة ونشرها بني الرفاق ،وجتميد كل نشاط حزبي ،لكننا مل نقتنع برأيهم،
ومل نستطيع إقناعهم برأينا وخرجنا من عندهم حنن يف واد وهم يف آخر ،ثم إبتعدنا عن

بعضنا"( .)1ولو دققنا جيدا يف األمر ،لرأينا ذلك إىل حد ما أمرا طبيعيا ،ألن الصراع
الطبقي بدأ يطل برأسه متزامنا مع النضال القومي ،ومن ثم أن تلك الفئة بدأت تفقد دورها
الريادي يف اجملتمع الكردي ،أمام املتغريات والظروف السياسية اجلديدة على الساحتني
الداخلية واخلارجية.
وقد حلت األحزاب نفسها يف سوريا ،ماعدا الثارتي واحلزب الشيوعي ،والذي
إختذت جلنته املركزية قرارا يف كانون الثاني  ،0911حول الوحدة بني سوريا ومصر،
مكونا من ( )01نقطة ،جاء فيه":أن احلزب إنطالقا من مصاحل البلد الوطنية ،يعلن تأييده
لإلحتاد الفدرالي مع مصر"( .)2وطالب القرار بتأليف جلنة مشرتكة من احلكومتني لدرس
أشكال اإلحتاد من مجيع النواحي ،لكي تقوم على أسس متينة واقعية ،تنظر بعني اإلعتبار
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الظروف املوضوعية يف كل بلد ،وتعمل للتوفيق والتنسيق" ( ،)1فيما بينهما .ويلخص خالد
بكداش هذه النقاط الـ  /01/يف حديثه جلريدة السفري جوابا قائال":حنن النضع شروطا ،بل
نبني الطريق الصحيح إىل قيام الوحدة ودميومتها ،وقد برهنت جتارب احلياة عمليا صحة
مواقفنا أو إقرتاحاتنا .إن أية وحدة بني قطرين عربيني أو أكثر إذا أريد هلا أن تدوم ،البد أن
يكون من مقوماتها :النضال ضد اإلستعمار واإلمربيالية ،وإعتناق الدميوقراطية ،وإحرتام
مبادئها ،والصداقة مع قوى احلرية والسالم يف العامل ويف مقدمتها بالد الثورة االشرتاكية
العظمى ،وأخريا وخصوصا مراعاة الظروف املوضوعية يف كل قطر .هذا لب البنود الثالثة
عشر اليت أقرتحها حزبنا فيما يتعلق بالوحدة السورية املصرية" ( ،)2وهكذا وقف

الشيوعيون باملرصاد ضد مشروع الوحدة اإلندماجية بني القطرين ،داعني إىل اإلحتاد
الفدرالي بدال من ذلك .وغاب النائب خالد بكداش ،أمني عام احلزب الشيوعي السوري،
جلسة اجمللس النيابي بتاريخ اخلامس من شباط عام 0911والذي متت فيه املوافقة على
مشروع الوحدة ،ومل يوقع بكداش وثيقة الوحدة مع زمالئه النواب ،إذ كان قد خرج من
سوريا قبل إنعقاد اجللسة بأربعة أشهر .وكان "الشيوعيون ينطلقون من أن عملية الوحدة
قد متت حتت ضغط البعثيني بسبب خشيتهم من أنهم بدون مساعدة مجال عبد الناصر قد

يتجاوزهم الشيوعيون الذين كانوا يومها يتمتعون بشعبية غري عادية"( .)3وبعد قيام الوحدة،
تغريت األوضاع رأسا على عقب عرب تكريس الدكتاتورية وإنهاء احلياة الدميقراطية ،وعلى
هذا األساس إعتربت بعض القوى واألحزاب السياسية يف سورية ومن بينها الثارتي بأن
الوحدة بني قطرين عربيني حق طبيعي لشعيب البلدين ،ولكن من الضروري أن تقوم الوحدة
املعنية على أسس دميقراطية وعلمية سليمة ،يراعي يف قيامها مدى تطور األوضاع السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،املتباينة القائمة يف القطرين ،وإن الوحدة اليت تقوم على
 - 1جملة الوحدة ،الرباط  ،العدد .0911 ،11
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 -نضال الشعب ،لسان حال اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوري ،العدد  ،179أواخر كانون

األول .0911
 - 3باتريك سيل ،األسد الصراع ،...املرجع السابق ،ص .91
011

العواطف القومية وحسب ((مثلما هي وحدة مصر وسوريا)) دون مراعاة الظروف
املوضوعية والذاتية سوف تتعثر يف مسريتها ولن تكون جتربة ناجحة ،وقدوة لألقطار العربية

األخرى ،لإلنضمام هلذه الوحدة (.)1

وقف الثارتي موقفا سلبيا من حكم الرئيس مجال عبد الناصر ،ويف موقفه هذا كان
قريبا من موقف احلزب الشيوعي ومتأثرا به ،فقد كتبت جريدة (دنطي كرد) اجلريدة
املركزية للحزب يف عددها الصادر يف تشرين األول  0919وحتت عنوان (حول اجلبهة
الوطنية)":عندما ظهرت اجلمهورية العربية املتحدة إىل الوجود بعد الوحدة بني اجلمهوريتني
املتحررتني سورية ومصر ،كان من الضروري أن تنتهج سياسة أكثر حتررية
ودميقراطية...وكان عليها أن تقاوم كل التكتالت الرجعية واألحالف العسكرية العدوانية
السافرة منها ،واملقنعة ،وكان عليها أن تكون سندا قويا للحركات التحررية الوطنية
للشعوب اآلسيوية ،واإلفريقية ،وعامال من عوامل تدعيم السلم العاملي...وكان عليها أن
تنهج يف اجملال الداخلي سياسة دميقراطية ،فتمنح الشعب كافة احلريات الدميقراطية ،من
احلياة الربملانية واحلزبية والنقابية وغريها ،وحتسن أحوال الشعب املعيشية...ويف امليدان
السياسي فإن حل األحزاب السياسية وسلوك سياسة قوامها الكبت واإلرهاب ،والتنكيل
بالوطنيني األحرار .إن هذه السياسة ليست لصاحل الشعب ،بل هي ضد إرادته متاما .ونظرا
هلذه السياسة وما وصلت إليه احلالة يف سوريا ،فإن اإلستياء واإلستنكار سادا أوساط
الشعب ،هلذا فهو مدعو إىل اإلحتاد يف جبهة وطنية عامة تتشكل بني مجيع األحزاب
واملنظمات واهليئات السياسية والشخصيات الوطنية ،على إختالف إجتاهاتها وميوهلا
السياسية ،وإختالف طبقاتها االجتماعية لتناضل يف جبهة وطنية واحدة ،حيث مصلحة
الشعب ...وحيث اهلزمية للرجعية والدكتاتورية والفاشية ،وإن حزبنا إذ يضع يف هذا
السبيل ،سبيل اجلبهة الوطنية ،كافة إمكانياته لتشكيلها ...وليكن شعارنا اليوم ((لنتحد يف

جبهة وطنية عامة))"(.)2
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وتزامنا مع نشر سياسة اإلرهاب وحل األحزاب السياسية ،جرت إنتخابات إلختيار
نواب جملس األمة الذي كان مقره يف القاهرة يف إطار حزب اإلحتاد القومي الذي تشكل
بعد حل األحزاب السورية ،ومثل منطقة عفرين يف هذا اجمللس كل من" :حممد ذهين آغا
غباري ،وأمحد جعفر "إمساعيل زاده" وشيخ حممد حج حنان "إمساعيل زاده" املعروف بإسم

"باي ممد" ،وكان أول إنعقاد للمجلس يف  70متوز  .)1( "0991إال أن مثل هذا التمثيل
اليعرب مطلقا عن إرادة الشعب ،السيما وأنه مت يف ظل اإلرهاب واملالحقات البوليسية
لألحزاب والقوى السياسية يف البالد.
ويف اخلامس عشر من أيار  ،0919أصدر رئيس اجلمهورية قرارا حتت رقم ،911
املتضمن بيان طريقة تكون اللجان احمللية لإلحتاد القومي ،أكد فيه العمل على حتقيق رسالة
القومية العربية...
أوجدت السياسة املصرية يف اإلقليم الشمالي ،نتائج سلبية ،فقد تدهور االقتصاد
السوري الذي أصبح تابعا لالقتصاد املصري ،وتراجعت حركة الصناعة الوطنية وكسدت
احلركة التجارية ،وإزدياد نسبة تهريب األموال ،وإخنفاض قيمة اللرية السورية ،مما ظهرت
بوادر السخط واإلحباط ضد الوجود املصري ،وزاد الطني بلة قمع القوى الدمقراطية
والتقدمية على يد رجال املخابرات املصرية وتدخلهم السافر يف احلياة اليومية للمواطن
وإنهاء احلياة الربملانية واحلريات الدميقراطية  .إضافة إىل أن الوحدة 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.
إضافة إىل سياسة سلطات اإلنفصال اجملحفة يف املناطق الكردية ،كان الشعب الكردي
مير بظروف اقتصادية صعبة .ففي سنوات الوحدة بني مصر وسوريا عم القحط بسبب قلة
األمطار يف مجيع أحناء سوريا وبلغ حدا إنعدم فيه املردود متاما وخاصة يف بعض مناطق
 - 1د .حممد عبدو علي ،املرجع السابق ،ص .190
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اجلزيرة .ومن جانب آخر تعرضت سوريا طيلة سنوات الوحدة جلفاف قاحل جلب البؤس
للريف وساعد على نسف اإلصالح الزراعي الذي كان احلوراني وفالحوه يأملون بأنه
سيحطم قوة مالك األراضي اإلقطاعيني

()1

ولذلك عم الفقر املدقع مناطق اجلزيرة مما

إنعكس على أوضاع املواطنني املعيشية ،حيث أصيب العديد من األشخاص الذين كانوا يف
ريعان الشباب مبرض فقد البصر ليال أو ما يسمى بـ (العش الليلي) بسبب عدم توفر
الطعام الالزم خاصة السمن والزيت واملواد الغذائية األخرى .لذلك كان املالحق السياسي
يعيشون وضعا معيشيا سيئا بسبب الوضع املادي املزري لرفاق وأصدقاء احلزب الذين
كانوا يستضيفون املالحقني يف بيوتهم ،ناهيك عن فقدان وسائل املواصالت املتاحة .وكان
وضع احلزب املالي سيئا للغاية ،فمثال ،مل "يتجاوز الوارد العام السنوي للپارتی
العشرين ألف لرية سورية يف السنوات  ،0990 ،0991 ،0919ومع ذلك ،البد من
اإلشادة بالروح النضالية العالية لعائالت املناضلني اليت حتملت مشقة الفاقة واجلوع،
وصمودهم يف وجه الظلم واإلضطهاد القومي والدكتاتورية"(.)2
عالقة الثارتي بالسلطات السورية:
مرت احلركة السياسية الكردية منذ بدايات تأسيسها مبراحل خمتلفة ،فطوال تلك السنني
الطويلة ،حكمت سورية العديد من األنظمة السياسية ،وكان القاسم املشرتك بينهم مجيعا
هومعاداة الشعب الكردي وعدم اإلعرتاف باملسألة الكردية وإختيار الطريق األمين
ملعاجلتها وإتهام احلركة الكردية بالعمالة لإلمربيالية والصهيونية...إخل ،ومع ذلك جلأت
األجهزة األمنية أحيانا إىل فتح باب احلوار مع قيادة الپارتی ألسباب أمنية وسياسية
وإلعتبارات إقليمية ودولية أو بهدف زعزعة احلركة السياسية الكردية وخلق الشكوك بني
أعضائها.
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تأسس الثارتي يف ظل احلياة الدميقراطية والربملانية احلرة يف البالد حيث كانت سوريا
ختضع لضغوطات من قبل املعسكر الغربي وحلفائه يف الشرق األوسط ،بهدف جرها إىل
سياسة األحالف واملشاريع اإلستعمارية ،مثل حلف بغداد الذي كان أحد أهم أهدافه قمع
احلركة التحررية الكردية ومشروع احلزام الشمالي بهدف تطويق اإلحتاد السوفياتي
ومشروع داالس وغريها ،وشارك يف هذا املخطط كل من تركيا والعراق عضوي حلف
بغداد إضافة إىل األردن .فقد حشدت تركيا قواتها العسكرية على احلدود السورية يف آذار
عام  0911وأيلول  ،0912مبشاركة السالح اجلوي الرتكي ومن قواعد حلف الناتو،
اليت كانت خترتق احلدود الدولية ،بهدف إثارة الذعر وإجبار سوريا للتعاون مع بغداد
وأنقرة بقيادة الدول اإلستعمارية .وقفت سوريا حكومة وشعبا يف خندق واحد ضد تلك
املخططات اإلستعمارية ،ومنهم الشعب الكردي الذي قرر الدفاع عن البالد مرتبطا بذلك
مصريه مع املكون الفسيفسائي السوري ،من خالل اإلخنراط يف صفوف »قوات املقاومة
الشعبية« ناهيك عن نضاهلم السياسي بتعرية مضمون تلك األحالف وأهدافها املوجه ضد
حركات التحرر الوطنية واألفكار اإلشرتاكية والدميقراطية.
سعت السلطات السورية وأجهزة املكتب الثاني ،التقرب من الكرد يف تركيا والعراق،
رمبا إنطالقا من فكرة (عدو عدوي صديقي) ،إلستمالتهم إىل جبهتهم بغية خلق بؤر توتر
ضد حكومة نوري السعيد يف العراق وحكومة بايار – مندريس يف تركيا وإستخدام الكرد
كقوة فاعلة يف الشرق األوسط وغرب آسيا  .ففي أواخر عام  ،0912ومل يكن قد مضى
عدة شهور على تأسيس الثارتي ،سرب املكتب الثاني خربا إىل قيادة الثارتي ،مبديا عن
الرغبة يف احلوار معها ،لذا أمجعت اللجنة املركزية ،كما يقول رشيد محو ،شوكت حنان
والشيخ ،وقررت "إجراء اإلتصال مع املكتب اخلاص الذي كان يرتأسه العقيد عبداحلميد
السراج .ويف هذا السياق مت اإلتفاق بني اللجنة املركزية للحزب الدميقراطي الكردي
واملكتب الثاني على ختصيص فرتة إذاعية له تبث باللغة العربية ،والسماح بفتح بعض
النوادي الكردية ،ونشر الثقافة الكردية بأشكاهلا املختلفة ،ورفع التمييز واإلضطهاد عن
األكراد ،مقابل قيام (الثارتي) بالعمل وسط أكراد تركيا ،وكسبهم ضد احلشود
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الرتكية"( ،)1وكانت عالقة املكتب الثاني بالثارتي ،تتخطى العالقات األمنية باملعنى الضيق
إىل العالقات السياسية ،السيما وأن التحشدات الرتكية على احلدود السورية  -الرتكية
من جهة كردستان وقيام األخرية بأعمال إستفزازية ضد سوريا ،قد أوجدت مناخا مالئما
لقيام شكل من العالقات بني الطرفني .وقد نشط احلزب يف هذه الفرتة احلرجة حبرية تامة
مستفيدا من املناخ الربملاني الدميقراطي السوري ،وتوسعت "تنظيماته يف املناطق الكردية يف
جبل األكراد حبلب ويف اجلزيرة ،وبإنضمام عدد من الشيوعيني األكراد من ذوي امليول

القومية إليه"(.)2

من هو عبداحلميد السراج:
نشأ السراج يف محاه يف عائلة من ذوي الدخل احملدود حيث كان والده ميتلك حانوتا
صغريا (لبيع مواد السمانة) أما شقيقه فقد كان يعمل يف أحد األفران البلدية .مل يكن
السراج خالل دراسته كأقرانه من أبناء الطبقة الوسطى من حيث اإلهتمامات ومراهقة
الشباب ،فبعد إنتهاء دوام مدرسته كان يذهب إىل حانوت والده حيث ينكب على
املذاكرة حتى موعد اإلغالق ،وكان خلوقا ذكيا ،هوايته الوحيدة خالل العطالت هي لعب
كرة القدم ،وبعد حصوله على الشهادة املتوسطة مل يكمل دراسته الثانوية إلعتزامه العمل
لزيادة دخل ذويه ،فإنتسب إىل مدرسة رتباء الدرك اليت أنشئت آنذاك حيث كان الطالب
يتخرج منها بعد الدراسة برتبة عريف ويتدرج بعد ذلك حتى يبلغ السقف اي رتبة
املساعد األول  .داوم السراج يف مدرسة الرتباء يف قلعة دمشق وخالل دوامه فيها إنكب
على دراسته جمددا وحصل على الثانوية العامة ،وقبل خترجه من مدرسة الرتباء اعلن عن
قبول دفعة جديدة من الراغبني باإلنتساب إىل الكلية العسكرية ،فتقدم بطلب إنتساب دون
أن يذكر فيه أنه من منتسبى مدرسة رتباء الدرك ،وعندما تبلغ قبول طلبه ودعوته إلجراء
الفحوص املعتادة ترك املدرسة دون احلصول على أية إجازة ،وملا طال غيابه أعترب فارا من
 - 1حممد مال أمحد ،صفحات من تاريخ ،...املصدر السابق ،ص ص  10 – 11و .12 – 19
 - 2املصدر نفسه ،ص ص .11 – 12
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اخلدمة وصدرت حبقه إذاعة حبث بتوقيع الزعيم هرانت القائد العام للدرك ،وأدرجت تلك
املذكرة يف النشرة الشرطية ملالحقته والقبض عليه ،أما أموره يف الكلية العسكرية فقد
سارت مسريها الطبيعي وخترج منها الحقا وأحلق يف سالح املشاة .يف أعقاب إنقالب
حسين الزعيم كان السراج قد بلغ رتبة املالزم األول حيث أحلق بفريق مرافقة حسين
الزعيم الذي كان بقيادة النقيب رياض كيالني ،وبعد ذلك تنقل السراج يف خمتلف
وحدات سالح املشاة ،وبعد إنقالب الشيشكلي قربه األخري إليه حتى كاد هو واملالزم
األول أمحد عبدالكريم اليفارقانه .بعد زوال نظام الشيشكلي أدرج السراج على قائمة
التسريح مع بعض رفاقه على إعتبار أنهم كانوا من معاونيه ،إال أن رئيس جملس الوزراء
صربي العسلي محاهم من التسريح وإكتفى حينها بإبعادهم حيث وزعوا على امللحقيات
العسكرية يف اخلارج ،وكان نصيب السراج امللحقية العسكرية السورية يف باريس ،وخالل
تواجده فيها زار السراج القاهرة عدة مرات حيث كانت ثورة مصر يف أوج توهجها
فأعجب بالرئيس مجال عبدالناصر واقام عالقات وثيقة ومصريية معه ،وآمن مببادئه ووضع
نفسه يف عداد جنوده األوفياء ،ولدى عودته إىل سورية أخذ السراج يتنقل بني التكتالت
الثالثة الناشطة داخل اجليش :أجواء املالكي والبعثيني وشوكت شقري ،وجنح يف إقناع كل
منهم أنه يتبع له ،أما يف الواقع فإن والءه كان للعميد شوكت شقري بدون حتفظ ،وتسلم
الرائد الركن عبد احلميد السراج قيادة الشعبة الثانية يف النصف الثاني من شهر شباط من
عام  0911بدال من املقدم بديع بشور .كان السراج من النوع اخلجول جدا لدرجة أنه
كان يطرق وجهه أرضا عندما يتفرس أحد فيه ،وكانت معرفته بالسياسة والسياسيني
حمدودة جدا .عندما إنتهى السراج من ترتيب الشعبة الثانية أصبح مالكها على الشكل
التالي:
 -0النقيب راشد القطيين رئيسا للفرع الداخلي.
 -7املالزم عارف اجلاجة (يعاونه املدني بهجت املسوتي للتحقيق).
 -1النقيب مجيل فياض واملالزم أول عبدالفتاح يونس – للفرع اخلارجي.
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 -1املالزم نعسان زكار – احملاسبة واإلدارة.
 -1املالزم أول برهان بولص – فلسطني ومكافحة التجسس.
 -9املالزم أول توفيق اخلطيب – للمحفوظات.
 -2املالزم هشام عبد ربه – الفرع العسكري.
 -1املساعد فخري اإلدلبى مع بعض العسكريني واملدنيني – الديوان.
 -9ثالث مفارز للتنفيذ واملداهمة ومجع املعلومات واملراقبة برئاسة سامي مجعة الذي كان
لديه مكتبا خاصا خارج بناء األركان(.)1
وأكمل السراج تدريبه العسكري يف فرنسا ،تطوع يف جيش اإلنقاذ عام ،0911
وأصبح يف عام  0911رئيس جهاز املخابرات العسكرية ،لعب دورا كبريا قبيل الوحدة
املصرية السورية وأصبح وزيرا للداخلية يف اإلقليم الشمالي من متوز  – 0991آب

" ،0991إعتقل بعد اإلنفصال ومتكن من اهلرب ملصر يف عام  .)2("0997وكان العقيد
السراج نفسه صهرا لعلي آغا زلفو زعيم حي األكراد بدمشق الذي وضع طيلة تارخيه
السياسي مصاحل وطنه سورية فوق أي إعتبار ،وكان السراج "يعترب كولونيل القوى
التقدمية يف اجليش ،قبل أن يدب الصراع بني الشيوعيني والبعثيني وبينه يف فرتة

الوحدة(.)3(")0990 – 0911

وتقديرا لوفائه له ،أطلق الرئيس مجال عبدالناصر على عبداحلميد السراج بطل الوحدة،
لدى إلقاء كلمته على اجلماهري احملتشدة أمام قصر الضيافة يف دمشق يف يوم  77شباط
 - 1راجع :سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص ص .020 – 091
2

 -عمار عزالدين أمحد ،القضية الكردية يف العراق خالل حكم عبدالكريم قاسم (،)0991- 0911

دراسة مقدمة للحصول على درجة ماجسرت يف الدراسات التارخيية – جامعة حلوان -مصر ،7101 ،ص
.91
 - 3حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .211
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 .0911واصبح السراج إثر ذلك اآلمر الناهي يف املكتب اخلاص واملخابرات .وكلف
الثارتي رشيد محو إلجراء اإلتصال ،حيث إتصل يف بداية عام  0911يف دمشق مع
مسؤولني من املكتب اخلاص ،ثم مع عبداحلميد السراج ،وكما يقول رشيد كانت مطالب
الثارتي ،كما ذكرها رشيد هلم هي:
 ختصيص بعض الوقت يف اإلذاعة السورية ،لتذاع برامج باللغة الكردية. السماح بفتح نواد كردية. السماح بنشر الثقافة الكردية بأشكاهلا املختلفة. رفع التمييز واإلضطهاد عن األكراد.وكانت هذه املطالب ،مقابل أن يقوم الثارتي يف سوريا باملساعي لدى األكراد يف تركيا
لكسب عواطفهم إىل جانب سوريا ولكي يتمكن الثارتي من تأدية مهمته ،سيقوم بطبع
نشرات يف سوريا ،ومن ثم نقلها إىل تركيا ،لتنشر هنالك .وقد جرت إتصاالت وأرسلت
نشرات إىل تركيا ولكن األمر مل يدم ،إذ أن التطورات اليت حدثت يف املنطقة ،جعلت هذا
اإلتفاق ،حبكم امللغى .ورأت السلطات أن الثارتي ينشر نشراته ،يف داخل سوريا حتت هذا
الستار ،مستغال بذلك اإلتفاق لصاحله .لذا طلبت من قيادة الثارتي "عدم طبع النشرات
ونشرها ،وأنتهت العالقة اليت مل تدم عدة أشهر ،هذه العالقة اليت طبل هلا الكثريون ،وقالوا
أن املخابرات السورية – املكتب الثاني -هو الذي أسس الثارتي لتنفيذ أغراضه

اخلاصة"( .)1وتعرض الثارتي بسبب ذلك إىل إتهامات مفادها أن عبداحلميد السراج
واملخابرات وراء تأسيس الثارتي الدميقراطي الكردستاني يف سوريا.

ويف رده على هذه اإلتهامات ،يعلق صالح بدر الدين يف مذكراته قائال":وهنا أرى لزاما
عليَ ،أن أوضح وأفند ما يزعمه البعض ،عن عامل أمين سوري يف بناء احلزب الدميقراطي

 - 1حممد مال أمحد ،صفحات ،...ص ص .91 – 91
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الكردستاني – سوريا ،وحتديدا ماقيل عن دور(العقيد عبد احلميد السراج)"( ،)1فأوال سبقه
قيام احلزب والتمهيد له الذي بدأ وطال أعواما ،ثم أن قيام حركات تارخيية منبثقة من رحم
اجلماهري ال تنشأ من قرارات فوقية أمنية أو سلطوية ،واحلزب مل يأت فجأة كما ذكرنا ،بل
هو إمتداد طبيعي حلركة – خويبون – حتى أن زعم أولئك البعض ،عن عالقات سرية من
جانب احلزب ،مع أجهزة أمنية يف عهد الوحدة ،وخصوصا – السراج – أمر مبالغ فيه
(هل نسينا تعذيب قيادات احلزب يف املزة؟) فقد سألت الراحل – عثمان صربي – ومن
بعده الراحل دكتور – نور الدين زازا  ،-يف منفاه السويسري مرارا وتكرارا عن كل
التفاصيل واألحداث اليت كانا شاهدين عليها ،ومل يصرح أي منهما وخاصة - ،آثو
أوصمان  ،-بوجود مثل تلك العالقات بصورة رمسية مجاعية من جانب القيادة جمتمعة ،بل
كان يردد ،وبعضه موثق لدينا ،بأن عنصرين من املؤسسني القياديني على األقل وهما –
رشيد محو ومحيد درويش ،-كانا على صالت سرية مع أجهزة األمن منذ عهد الوحدة
بدون علم وموافقة القيادة ،وقد كلفتهما األجهزة جلب املعلومات عن كردستان وتركيا
عرب الزيارات واللقاءات والتغلغل يف احلركة الكردية هناك .ويؤكد الراحل – شوكت
حنان – أحد املؤسسني أيضا يف مذكراته على صالت السيد رشيد محو السرية منذ عام
 0911مع األجهزة األمنية السورية ،ثم مع املكتب الثاني يف عهد الوحدة ،ثم مع املكتب
اخلاص ،ثم مع مكتب العقيد عبد احلميد السراج عرب حممد علي الزرقا ،وتتوفر وقائع
 - 1سياسي وضابط سوري ،ولد يف محاه سنة  ،0971خترج من الكلية احلربية يف محص وواصل دراسته
يف كلية أركان احلرب يف باريس وخترج منها  .0912تطوع للقتال يف فلسطني سنة  .0911كان الذراع
األمين ألديب الشيشكلي أوائل اخلمسينات .أصبح يف آذار  0911رئيسا للمكتب الثاني
(املخابرات)وترأس التحقيقات ضد احلزب القومي السوري .شغل يف عهد الوحدة منصب وزير الداخلية
ورئيس املكتب التنفيذي لإلقليم الشمالي .نظم جهاز الشرطة واألمن يف سوريا وفرض على البالد حكما
بوليسيا صارما كان واحدا من األسباب اليت أدت إىل إنهيار الوحدة الحقا .عينه عبد الناصر نائبا له
بهدف تقليص نفوذه ،فإستقال من هذا املنصب يف  79أيلول  ،0990جلأ إىل مصر بعد اإلنفصال ،وعني
هناك يف عدد من املناصب اإلدارية .مذكرات دولة الرئيس حسين بك الربازي ،...املصدر السابق ،ص
.91
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ودالئل يف هذا اجملال من بينها "قصة الضابط األمين الرتكي – رشاد بولش – الذي حل
ضيفا على السيد محيد درويش باجلزيرة عام  ،0997وإختفى فجأة بعد حنو عام عائدا إىل
بالده ،وتردد أنه كان يقوم بدور ضابط إرتباط بني أجهزة أمن البلدين تركيا وسوريا " (.)1

وحول ما كان للسراج دور يف نشؤ الثارتي يقول هالل خلف نقال عن مؤسس احلزب
أوصمان صربي":عشية تأسيس الثارتي طرح على أوصمان صربي من بعض أصدقائه
املقربني ،عرض املوضوع على عبداحلميد السراج بإعتباره من كورد محاة للحصول منه
على رخصة التأسيس ،لكن أوصمان صربي رفض الفكرة ،مكتفيا بإعالمه باألمر كونه
وزيرا للداخلية ،وهذا ما حصل حيث مت إبالغ عبداحلميد السراج ،لكن أوصمان مل يتلق

منه اجلواب سلبا أم إجيابا"(.)2
ثورة  94متوز يف العراق:

إستقبل الشعب الكردي حبفاوة بالغة يف كل مكان ومنها يف سوريا ثورة  01متوز
 0911بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم ،تلك الثورة اليت وجهت ضربة موجعة للقوى
الرجعية وأنهت حلف بغداد ،املوجه بالدرجة ضد احلركة التحررية القومية الكردية ،حيث
إعترب الشعب الكردي يف العراق مبوجب البند الثالث من الدستور املؤقت القومية الثانية يف
البالد وشريكا رئيسا للشعب العربي .وتوترت العالقات مابني العراق واجلمهورية العربية
املتحدة ،حيث تصارع تياران يف قيادة الثورة العراقية بني جناحي عبدالسالم عارف املوال
لعبدالناصر وآخر معاد له بقيادة قاسم الذي حظي بتأييد الشعب الكردي بقيادة احلزب
الدميقراطي الكردستاني ورئيسه البارزاني الذي كان لعودته يف  0911/01/9من منفاه يف
اإلحتاد السوفياتي صدى كبريا لدى الشعب الكردي يف كل أجزاء كردستان .وإستقبل
الثارتي يف سوريا أنباء الثورة وجناحاتها بكثري من النشوة واإلعتزاز وثقة كبرية باملستقبل،
 - 1صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .79
 - 2مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .7119/01/7
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ما دفع الثارتي إىل القيام جبمع التواقيع على عريضة تأييد وتهنئة لقيادة الثورة يف العراق
"بلغ طوهلا حوالي  17مرتا ،األمر الذي لفت إنتباه السلطات يف اإلقليم الشمالي – سوريا
– إىل دور احلزب اجلماهريي ومدى حجم الثارتي افقيا ،وإلتفاف هذه اجلماهري حول
احلزب ،عندئذ بدأت السلطات تراقب عن كثب حتركات الكوادر احلزبية ومتابعة

نشاطه"( .)1وقد أثار بروز املسألة الكردية يف العراق واملنطقة ،حفيظة القوى الشوفينية

العربية ،حيث وجهت السلطات احلاكمة يف سوريا جام غضبها على الكرد السوريني،
فمارست شتى أنواع التمييز العنصري من إعتقال ومالحقة وبث اإلرهاب يف املناطق
الكردية وحتريض العرب ضد الكرد ونعتهم بشتى النعوت من قبيل(( :خونة ،عمالء
اإلستعمار ،يهود ،إسرائيل ثانية ،إنفصاليون ،برزانيون ،شعوبيون)) وغريها من النعوت،
إضافة إىل ممارسة الضغوطات النفسية واجلسدية ومنع التحدث باللغة الكردية يف املدارس
والدوائر واملؤسسات ،ونعت اللغة الكردية باللغة العوجاء ،وفصل املوظفني الكرد ومالحقة
كوادر الثارتي وتعذيبهم يف أقبية املباحث ،السيما على يد رجال املكتب الثاني يف
القامشلي الذي كان يرأسه املقدم حكمت ميين مدير املباحث العامة يف القامشلي.
إعتقاالت عام :9111
يف الفرتة مابني سنيت  ،0991 - 0912توسعت القاعدة اجلماهريية للثارتي ،الذي بدأ
ميأل الفراغ السياسي يف الساحة الكردية ،بسبب رفعه شعارات قومية ودميقراطية ،فإنضم
إليه املئات من أبناء الشعب الكردي يف كافة مناطق التواجد الكردي يف غرب كردستان
وسوريا ،كونه الطرف السياسي الوحيد الذي دعا إىل حتقيق الطموح القومي للشعب
الكردي ،السيما وأنه تبنى شعارات براقة وكبرية من خالل الدعوة إىل حترير وتوحيد
كردستان .وأن الثارتي كتنظيم قومي إستوعب مجيع تناقضات اجملتمع الكردي التناحرية،
وبالتالي وإن بدا الثارتي ظاهريا كقوة مجاهريية جبارة ،إال أنه محل يف بنيته بذرة اإلنقسام
 - 1حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص .11
090

والتفكك من خالل صراع اإلضداد .ومع ذلك كان إللتفاف اجلماهري الكردية حول
الثارتي ،يف الريف واملدن الكردية ويف مناطق التواجد الكردي يف دمشق وحلب والرقة
وغريها من املدن ،حوله خالل تلك الفرتة القصرية نسبيا إىل عامل مهم قحسب له ألف
حساب يف األوساط السياسية السورية ولدى حكومة الوحدة واملكتب الثاني الذي كان
يقوده رجل اإلستخبارات القوي عبداحلميد السراج .فمع إعالن الوحدة املصرية –
السورية إزداد القمع واملالحقة حبق كوادر ومنتسبى الثارتي ،ففي عامي  0919و 0991
شنت السلطات السورية محلة إعتقاالت واسعة ضد الثارتي يف عموم املناطق الكردية يف
سوريا من قامشلو إىل احلسكة وكوباني وعفرين وحلب ودمشق  ،بتهمة (سلخ جزء من
الوطن العربي وضمه إىل دولة أجنبية) .كان عدد املعتقلني ثالثة وثالثني عضوا حزبيا ،من
القاعدة إىل القيادة ،إقتادت السلطات معتقلي حلب إىل سجن املزة السئ الصيت يف
دمشق ،وبعد ستة أشهر نقلوهم إىل سجن القلعة الرهيب .بينما أتهم عضوا اللجنة املركزية
شوكت حنان ومحزة نويران باإلنتماء إىل احلزب الشيوعي وإحالتهم إىل سجن املزة ،وبعد

إطالق سراحهما بعد ستة أشهر فرضت عليهما اإلقامة اجلربية( .)1وإضطر كل من
جطرخوين وخليل حممد وحممد علي خوجة وبشري مال صربي يف نيسان العام نفسه إىل
مغادرة البالد إىل العراق ألسباب أمنية .كما غادر سوريا إىل العراق العديد من الوطنيني
الكرد ،كان من بينهم "عبد احلميد مصطفى (محيد سوري) ومصطفى نايف ثاشا مع أسرته
ومخسة من أفراد عشريته وعثمان خضر برازي وخليل مصطفى برازي من كوباني ،وحممد
عبد اهلل محادة من حلب وحسن حاجي سليمان وصاموئيل رزقو وإسرته من ديريك،

وشفيق الكيكاني من احلسكة"(.)2

ويف تلك الفرتة ،وحتت عنوان (حول وضع األكراد يف سوريا) نشرت مجعية الطلبة
األكراد يف أوروبا يف  01آذار 0919بيانا جاء فيه":مل يتم اإلعرتاف باحلقوق الثقافية
 - 1علي صاحل مرياني ،املرجع السابق.019 ،
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 -عبد الفتاح علي قحيى البوتاني ،وثائق عن احلركة القومية الكردية التحررية ،منشورات مؤسسة
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القومية للكرد ،حيث التوجد وال مدرسة كردية واحدة وال تدرس اللغة الكردية يف املناطق
وال تصدر أية جريدة أو جملة كردية يف سوريا .وحتى جمرد إقتناء الكتب عن التاريخ أو
األدب الكردي أو األجبدية الكردية ليسبب السجن والتشريد" .ويضيف البيان":لقد ألقي
القبض على حسن حاجو من كرد اجلزيرة املعروفني ،ولفقت السلطات بيانا بإمسه نشر يف
أحد جرائد البعثيني حتت عنوان (عروبيت التى أعتز بها) ،وفصل مجيع الضباط ا لكرد من
اخلدمة ومن مجيع الرتب ،وأستغين عن اخلدمة العسكرية للمجندين الكرد وألقي كثري من
األطفال الكرد يف سجون حلب واجلزيرة ،ومل يبق جمال للكرد للتوظيف ،وطرد مجيع
الطلبة الكرد من مدارس حلب الذين يقدمون إليها من مناطق اجلزيرة وكورد داغ
وكوباني بصورة نهائية ووضع معظمهم يف السجون وأغلقت املدارس يف األقضية
الكردية ...لقد ساءت احلالة إىل درجة أن الكرد ال يستطعون أن جيهروا بكرديتهم ألن
السلطات احلكومية والبعثيني يوجهون إليهم خمتلف الشتائم واإلهانات والسباب .وإن ما
ميارس ضد الكرد السوريني ليست أعماال فردية ،بل هي سياسة منهجية مدروسة ،لذا جيب
التصدي هلا .إننا حنتج بشدة على التمييز العنصري واالضطهاد القومي املسلط على كرد
سوريا ونطالب بوقفه حاال ونناشد مجيع املنظمات السياسية واالجتماعية والطالبية

إلستنكار هذه اجلرائم"(.)1

لقد ضم الثارتي كحزب قومي يف صفوفه مجيع مشارب الشعب الفئوية والطبقية
والفكرية واأليديولوجيات املتناقضة ،األمر الذي سيكلف عليه الكثري ،مهددا وجوده بعد
ثالث سنوات ومثان وعشرون يوما من ظهوره ،حيث إهتز بنيانه إىل التفكك أمام أول
جتربة قاسية تعرض هلا ،من خالل احلملة اليت شنتها حكومة الوحدة يف  07آب ،0991
حيث بلغ عدد املعتقلني ( )071عضوا ،أما الدكتور نورالدين زازا فيتحدث عن "أكثر من
 1111شخص مت توقيفهم عرب كل سوريا يف غضون أيام ،كان من بينهم أطفال بعمر 07

إىل  01عاما وقاموا بتسجيل أمسائهم وتعذيبهم ومن ثم أطلقوا سراح معظمهم"(. )2
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وحول اإلعتقاالت كتب رئيس احلزب آنذاك نورالدين زازا قائال":وعندما وصلت
األخبار إىل املباحث حول مناهضة كرد سوريا لسياسة ناصر وكذلك حول نشاط حزبنا،
متكنت األخرية من وضع يدها بعد فرتة وجيزة على عدد من منشوراتنا ومن كشف أمساء
بعض أعضائنا وقد جنحوا حتى يف حتديد هوية مسؤولي اهليئة التنفيذية حللب ويف أعقاب
مراقبة إستمرت لعدة أشهر ألقوا يف  1آب  0991القبض عليهم وإقتادوهم إىل قبو
تعذيب حملة اجلميلية يف حلب ومن ثم أخضعوهم خالل ثالثة أيام وثالث ليالي للتعذيب
بالفلقة وقد شدّهم اجلالد بعنف وقوة حبيث غاص احلبل بعمق يف حلم سيقانهم وأما
السياط فقد حولت أقدامهم إىل كرات منفوخة بشكل غري معقول ناهيك عن ضربات
البساطيل العسكرية املستمرة على الراس والبطن واألعضاء التناسلية لرفاقنا وأنهكتهم
بسرعة وحطمت روح املقاومة لدى البعض إعرتفوا بإنتمائهم للحزب الدميقراطي الكردي

السوري وأفشوا بأمساء بعض رفاقهم"(.)1

وما إن إنتهى حتقيق املباحث ،مع املعتقلني من حلب وجبل األكراد واجلزيرة ،تبني أن
اجلهاز التنظيمي للثارتي قد كشف بأسره يف حلب وجبل األكراد وجزئيا يف اجلزيرة ،وأن
آالته الطابعة قد صودرت.وكانت املباحث قد سربت عناصر منها ،إىل داخل اجلهاز
التنظيمي للثارتي وتبني أن طالبا من كوبان كان أداة مباشرة ،ساعد يف التنفيذ عند بدء
ساعة الصفر ،لبدء احلملة على الثارتي يوم اجلمعة يف  07آب  0991من حلب ثم لعب
دوره التجسسي ،بني الرفاق ،وهم يف أقبية املباحث ،ينقل أخبارهم وأقواهلم فيما بينهم ،إىل
احملققني من املباحث .وانتج عمله هذا ،وأساليب التعذيب املختلفة ،اليت مارستها املباحث
حبق الرفاق ،أدت إىل إنهيار مقاومة بعض الرفاق .فبعد إنهيار ،عضوي اللجنة املنطقية يف
حلب ،أمحد حنان وحسن عثمان ،واإلعرتاف بكل شئ جاء دور عضو املكتب السياسي
(رشيد محو) ،وحبكم مسؤولياته العديدة ومهماته الكثرية ،أصبح جبانبهما اهلدف األول
للمحقني .كان مسؤوال عن التنظيم يف داخل احلزب ،وكان مسؤوال عن اإلتصال
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باملنطقيات ،وكذلك عن الطباعة وأجهزتها وعن غريها من املهمات احلزبية .وكان رشيد
محو وحممد مال أمحد بني أول جمموعة داهمتها املباحث .وأصبح مكان إقامته فخا لإليقاع
بالكثريين من الرفاق يف حلب .وقد ركزت املباحث عليه وعذبته كثريا فأنهار بعد أن
واجهه احملققون بعضوي اللجنة املنطقية (أمحد حنان وحسن عثمان) املعرتفني بأمساء كل
الرفاق يف القاعدة ،وإستطاعت أن حتصل منه على مايلزمها من املعلومات وعن أمساء
القيادات املختلفة ،وعن أماكن أجهزة الطباعة .ويف القامشلي مت إعتقال جميد حاجو،
ومصادرة آالت الطباعة من بيته ،هذه اآلالت الوحيدة اليت كانت تطبع أدبيات احلزب
واليت كان قد تربع بقيمتها الشخصية الوطنية  :خليل رزو من أهالي الدرباسية

()1

أما

الدكتور نورالدين زازا رئيس الثارتي وعثمان صربي سكرتري الثارتي فقد أعتقال يف دمشق
بعد ثالثة أيام وأقتيدا إىل حلب ،فلم يكن نصيبهم عند املباحث ،كرشيد وغريه ،إذ أن
األمور التنظيمية وأمساء رفاق القيادة والقاعدة واآلالت الطابعة ،كانت املباحث قد حصلت
عليها ،ومل يبق هلا إال األمور السياسية ،لذلك أمهلتهم ثالثة أيام ،ليعد كل منهم تقريره .أما
بقية الرفاق يف للجان املنطقية والفرعية وغريها فكانت املقابالت طريقا لإلدالء
باإلعرتافات ،وكانوا يف البداية يبدون تصلبا يف املوقف وعدم الرغبة يف اإلعرتافات ،فكان
يقابل رأسا مبسؤوله املنهار ،بعد أن ينال حصته من التعذيب وينهار هذا أيضا بدوره،
ويعرتف بكل شئ .أساليب خمتلفة مارستها املباحث ضد املعتقلني فحصلوا على مايريدون.
ثم أحيل ملف  /17/إثنان وثالثون معتقال إىل القضاء العسكري ،لوجود عسكري "هو

الرقيب حممدعلي حسو وشرطي هو (هورو) ،بني املعتقلني"(.)2

يف نهاية شهر آب  ،0991حول ملف املعتقلني من املباحث إىل قاضي الفرد العسكري
يف حلب ،وكان عددهم إثنان وثالثون معتقال منهم /2/ :من ديريك و /1/من القامشلي و
 /9/من كوبان و /01/من حلب و /7/شخصان من دمشق .وكان الدكتور نورالدين
زازا ،رئيس الثارتي ،أول الداخلني إىل غرفة قاضي الفرد العسكري للتحقيق ،إذ أرتأى أن
 - 1حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص .99
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على املعتقلني أن يفيدوا يف التحقيق بأن الثارتي يف حقيقته ناد ثقايف وليس حزبا سياسيا،
وأن برناجمه اليدعو إىل كردستان موحدة ومستقلة .وهذا متاما ماكان مضمون إفادته يف
التحقيقات اليت خضع هلا .كما أنه رأى أن عضوية احلزبيني جتمد مبجرد إعتقاهلم ،وأن
اإلعتقال ينزع عن أعضاء اللجنة املركزية دورهم القيادي .وبعد أن خرج زازا من غرفة
قاضي الفرد العسكري ،همس للمعتقلني اجلالسني على املقاعد يف الصالة ،أمام غرفة
التحقيق ،الذين كانوا ينتظرون دورهم ،همس الدكتور قائال" :التقولوا أن هدفنا هو حترير
وتوحيد كردستان كما هو وارد يف الربنامج السياسي للثارتي .هنا إنربى له عثمان صربي،
رافضا طلبه ،وأصر على أن يذكر التحرير والتوحيد من أهداف الثارتي ،كما هو وارد يف

برنامج الثارتي"( ،)1متمسكا بدوره القيادي .وجديرهنا باإلشارة إىل أن عثمان صربي كان
الشخص الوحيد الذي إعرتض على تثبيت (حترير وتوحيد كردستان) يف الربنامج السياسي
للثارتي أثناء وضعه رمبا إعتقادا منه بعدم توفر اإلمكانيات املمكنة لتحقيق ذلك .لكنه
رفض طلب الدكتور بالتخلي عن أهداف الثارتي أمام قاضي الفرد العسكري ،متسكا
بربنامج احلزب ودفاعا عنه وتأكيدا على وجود قضية كردية .الشك أن املوقف الذي إختذه
عثمان صربي كان جريئا وصحيحا ،ألنه متكن من خالل هذا املوقف التأرخيي وألول مرة
يف تاريخ احلركة الكردية املعاصرة يف سوريا ،بوجود املسألة الكردية عربملف حتقيقات
قاضي الفرد العسكري والذي أصبح جزءا من نضال احلركة الكردية ومن ثوابتها الرئيسة
بعد مضي نصف قرن على ذاك ،حيث أفاد عثمان صربي يف حتقيقه بأن كردستان تدخل
برووس ثالثة يف سوريا ،من اجلزيرة (حمافظة احلسكة) وكوبان وجبل األكراد ،وبذلك كان
أوصمان صربي أول من أرسى مفهوم ودعائم كردستانية هذا اجلزء .وإزاء تباين املواقف
أثناء التحقيق ،دب اخلالف بني الرفاق داخل السجن وخارجه ،بني تيارين ،تيار تزعمه
رئيس احلزب الدكتور نورالدين زازا ،وآخر تزعمه سكرتري الثارتي آثو عثمان ،فأيدت
القيادة ومجيع الرفاق خارج السجن ،موقف عثمان صربي .كما وأيد احلزب الدميقراطي
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الكردستاني يف العراق موقف عثمان صربي ورفاقه ،حيث نشر على "الصفحات الرئيسة
من إعالمه مطالبا بــ "احلرية لـ عثمان صربي ورفاقه" ،وبإطالق سراح اجلميع من

السجن ،دون أن تذكر إسم نورالدين زازا مع أنه كان رئيسا الثارتي "( .)1ومن ناحية

أخرى ،قيل "أن احلزب الدميقراطي الكردستاني يف العراق ،تدخل لدى سفارة اجلمهورية
العربية املتحدة يف بغداد ،مطالبا باإلفراج عن املعتقلني األكراد يف سوريا"(.)2

بعد ذلك ،متت إحالة ملف املعتقلني (األثنني والثالثني) إىل النيابة العامة العسكرية
بدمشق إلعداد الئحة اإلتهام ،اليت تضمنت تهما كثرية منها:
 -0العمل على إقتطاع جزء من سوريا.
 -7إثارة النعرات العنصرية.
 -1اإلنتماء إىل حزب سياسي غري مرخص.
وغريها من التهم اخلطرية ،ثم أحيل ملفهم إىل حمكمة أمن الدولة العسكرية بدمشق اليت
أصدرت حبقهم أحكاما صورية تراوحت بني مثانية عشر شهرا وثالثة أشهر.وكان هؤالء قد
إنتقلوا من حلب إىل سجن املزة العسكري ،فوق إحدى روابي دمشق بتاريخ
 ،0991/9/9ومن هذا التاريخ وإىل بدء احملاكمات بتاريخ  0991/00/07أي فرتة
شهرين ،تعمق اخلالف داخل صفوف الثارتي إىل درجة بقي وجود احلزب إمسيا يف العديد
من املناطق  .ويف نهاية شهر شباط  0990نطقت احملكمة العسكرية يف دمشق على أعضاء
الـ  KDPSاملعتقلني ،فحكم نورالدين زازا بالسجن ملدة سنة ،وعثمان صربي ورشيد محو
بسنة ونصف .وكانت أطول مدة حكم من نصيب "شوكت حنان (سنتني) حملاولته إستمالة
أحد عناصر األمن للحزب .أما مسؤولوا املناطق فحكموا بالسجن تسعة أشهرواألعضاء

العاديون ثالثة أشهر" ( .)3مع أنه وإستنادا إىل مواد القانون العقابني املدني منها
 - 1حممد مال امحد ،صفحات ،...املصدر السابق ،ص .10
 - 2املصدر نفسه ،ص .17
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والعسكري ،وكذلك حتت تأثري السلطات السياسية للبلد طالب وكيل املدعي العام باحلكم
بعقوبة املوت لثالثة من قيادات احلزب وهم كل من" :أوصمان صربي ورشيد محو

ونورالدين زازا ،إال أن تلك األحكام خففت حتت ضغط التدخالت واإللتماسات"(.)1

وحول ظروف إعتقاله يكتب نورالدين زازا":حوالي الساعة العاشرة صباحا يوم  1آب
وبينما كنت على رأس عملي مبكتبى يف شركة اإلسترياد والتصدير اليت أسستها يف دمشق،
داهم دورية من املباحث املكتب وإقتادوني إىل املفوضية العامة للشرطة .حينما حملت بعد
الظهر عرب الباب املنفرج قليال حلجرة كبرية مليئة باملعتقلني رأس أوصمان صربي ،هذا
املناضل الذي ناهز الستني من عمره ،إستنتجت على الفور بأن املباحث قامت بإجراء محلة
تفتيش ووضعت يدها على عدد كبري من رفاقنا .أمضيت يف الزنزانة ثالث ليالي متتالية
على مسطبة خشبية بال فرش وال غطاء ،ويف اليوم الرابع نقلوني مع أوصمان صربي إىل
حلب ،وقد الحظت بان قبو املباحث فيها أعمق من بئر كما شعرت بأنين أهبط مخسني
درجة حنو األسفل وكان يتألف داخله من نصف دزينة من الزنزانات املزدمحة .وبعد ذلك
خبمسة عشر يوما مت نقلنا إىل سجن الثكنة العسكرية حللب ،الذي كلن يقع داخل قلعة
وقد قاموا بتكديسنا يف حجرات مظلمة ورطبة تفوح منها رائحة عفنة ووزعوا كل أربعة أو
مخسة يف حجرة ،وحلسن احلظ مسحوا لنا كل يوم صباحا وبعد الظهر باخلروج إىل الفناء،
هذا اإلمتياز الذي أتاح لنا التنفس .وبعد مضي أيام قليلة حشرونا يف عربات عسكرية غري
مكشوفة وإقتادونا إىل املدينة للمثول أمام حاكم التحقيق العسكري .وقد إستمر التحقيق
ملدة ثالثة ايام ،ويف  1ايلول ربطونا إثنني إثنني وغادرنا بالباص بإجتاه دمشق يف ظل حراسة
رقيب وعريف وإثنا عشر من رجال الشرطة العسكرية مدججني بأسلحة كالشينكوف
وتوقف الباص يف الساعة التاسعة مساءا داخل فناء ثكنة الشرطة العسكرية وأدخلونا بعدما
جردنا احلراس من أحزمتنا وأربطة أحذيتنا مباشرة يف مبنى حتت األرض يستخدم كسجن
ومن ثم كدسونا يف حجرتني صغريتني جدرانها مصبوغة باألمحر بدماء الصراصري اليت
 -1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص ص .7100 ،710
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سحقها املعتقلون الذين سبقونا إليها .ويف الصباح اليوم التالي إقتادونا إىل احملكمة
العسكرية العليا وتبعا لتوصية مدعي حلب العسكري قرروا حجزنا يف سجن مزة وأن
التحقيق الذي باشروا به يف حلب مل يكن قد إنتهى ،حيث تعرضنا هنا إىل أسوأ أنواع
اإلهانات والتعذيب .وإعتبارا من  01كانون األول  0991وحلد  71شباط من عام

( 0990يوم احملاكمة) كانوا يقتادونا كل يوم سبت ،عدا أيام العطل ،إىل احملكمة"( .)1ومن
ضمن ما ظهرت خالل اإلعتقال مسألة التصاريح.
مشكلة التصاريح :

بعد نقل معتقلي الثارتي إىل سجن املزة العسكري مبدينة دمشق للمحاكمة ،برزت
مشكلة أخذ التصاريح منهم .واهلدف من التصاريح :هوالتربو من الثارتي ،ألنه حزب
خمرب ،وعدم املوافقة على برناجمه ،ألنه مدان ،وإعالم النظام من اإلنضمام إليه وإعالن
اإلنسحاب منه ،مقابل إطالق سراحهم عوضا عن تقدميهم للمحاكمة .كانت السلطات
تهدف من وراء هذه اخلطوة إىل تصفية الثارتي وإنهاء املوضوع الكردي أمنيا وبث
الشقاق والفرقة داخل الرفاق ،وهذا ماحصل بالفعل ،فقد برز بني الرفاق املعتقلني داخل
السجن موقفان متعارضان ،اإلنهزامية من طرف والصالبة املبدئية من طرف آخر .كان
(حسني سراج الدين) ،حمامي الدكتور نورالدين زازا وجميد حاجو من حلب ،قد الحق
القضية إىل دمشق ،وإتصل برئيس املباحث العامة ،وعرض عليه فكرة أخذ التصاريح من
املعتقلني ،بدل تقدميهم إىل احملاكمة .فوعده رئيس املباحث ،بعرض القضية على وزير
الداخلية ،عبداحلميد السراج ،وحينما قدم احملامي إىل السجن ،أخرب الدكتور نورالدين
ورشيد محو ،يف مقابلته معهما ،باألمر .مسع الرفاق املعتقلون باألمر ،وعلى أثرها طلب
عثمان ورشيد ،من الدكتور وجميد حاجو أن يسحبا توكيلهما من احملامي املذكور ،رجل
املباحث .فرفضا وأصبح من املتوقع جمئ رجال املباحث بني ساعة وأخرى ألخذ التصاريح
 - 1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص ص .701 – 022
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منهم .وسادت بينهم حالة من القلق وتوتر األعصاب .إحتدم النقاش بني التيارين حول
إختاذ موقف موحد من مشكلة التصاريح ،ورأى اجلميع أن وجود ثالثة قياديني وهم كل
من :الدكتور نورالدين زازا رئيس الثارتي ،وعثمان صربي سكرتري الثارتي ،ورشيد محو
عضو املكتب السياسي بني املعتقلني كاف بإختاذ موقف من مشكلة التصاريح .ويف الوقت
الذي وافق عثمان صربي ورشيد محو على الفكرة ،رفضه الدكتور نورالدين زازا حبجة:
"عدم وجود قيادة مركزية يف السجن ،إمنا القيادة يف اخلارج ،وأنه من يوم إعتقالنا ،مل تعد
صف القيادة علينا ،أن كل واحد منا حر فيما يعمل .من أحب فليوقع ،ومن مل قحب

فلريفض" ( .)1وإلجياد خمرج بشأن املشكلة ،إقرتح عثمان صربي زيادة إثنني من أعضاء
اللجان املنطقية ،على الثالثة من أعضاء القيادة (نورالدين وعثمان ورشيد) إلجياد حل
للمشكلة .فرفض الدكتور نورالدين جمددا الفكرة ،ومتسك برأيه ،بقاء كل فرد حرا يف
إختاذ املوقف املناسب له من التصاريح .وأمام هذه اللوحة ،إجتمع كل من عثمان صربي
ورشيد محو وحممد مال أمحد وكمال مجيل وسيد وأرسالن ومال حممد نيو وحممد علي

حسو( ،)2إختذوا قرارا بعدم التوقيع على التصاريح ،وعدم إختاذ موقف فردي وعدم
التحرك إال برأي مجاعي.
 - 1حممد مال أمحد ،صفحات ،املصدر السابق ،ص .11
 - 2يقول عن حياته":ولدت يف قرية موزا عاصمة هوريا عام  ،0911عندما ذهبت إىل (اجليش) للخدمة
اإللزامية ،تعرفت على أكراد الشام ،قال لي إبراهيم متني ورشى كيفو هل أنت كردي؟ .بعد سنة تبلورت
لدي األفكار وأحببت أن أفهم بشكل أكثر عن القومية الكردية ،سألت الناس وتعرفت على جكرخوين
وأخذت مجيع طالب اإلعدادية إىل بيت جكرخوين .إنسجنت مع أوصمان صربي ونورالدين زازا يف
سجن املزة ،إنسجنت فرديا من بني  11شخص .قرأت كتاب بريز الموف ملكسيم غوركي ،كان بطله
عند سجنه جيرب ثقب رجله لكي يعرف هل يتحمل التعذيب ،وعندما إنسجنت أردت أن أجرب ذلك
على نفسي .عام  0919كنت أقول الشعر ،كنا نلتقي أنا ومجال نبز وجطرخوين و هذار موكرياني
ونورالدين زازا وقدري مجيل باشا يف املقهى ،عندما شاهدوا كتاباتي ،قالوا لي هذا شعر ،كنت قبل ذلك
أكتب وأقطع" .تويف صباح يوم اجلمعة  1آذار  7109ودفن مبقربة اهلاللية .رسالة من حممد علي حسو
إىل الباحث بتاريخ.7107/2/02
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وإزاء املوقف ،عرض الدكتور نورالدين إقرتاحا جديدا ،وهو تشكيل جلنة من املوقوفني،
تبت يف أمر التصاريح على أن تشكل من ممثلني عن اجلميع على الشكل التالي :واحد من
(ديريك) هو (نواف نايف مصطفى ثاشا) ،زعيم عشائر الكوضر  ،وواحد من القامشلي
هو (جميد حاجو) وآخر من عني العرب هو (مصطفى إبراهيم) والرابع من حلب هو
(شوكت حنان) واخلامس من جبل األكراد (مل يسمه) على ان يكون أعضاء اللجنة
املركزية الثالثة ،جلنة إستشارية ،لتلك اللجنة اخلماسية .عارض عثمان صربي ورفاقه
(الذين إعتربوا أنفسهم أعضاء منظمني جتاه اآلخرين الالحزبيني واملنفلتني من قيود احلزبية
والتنظيم) ،عارضوا هذه الفكرة بشدة ،وطالبوا باإلقرتاح القائل بوجوب قيام أعضاء
اللجنة املركزية الثالثة باإلضافة إىل إثنني آخرين من أعضاء اللجان املنطقية ،إلختاذ قرار
بشأن التصاريح ،كما أوضحوا أنه الجيوز ألعضاء منظمني يف حزب سياسي ،تلقى األوامر
والتوجيهات من أعضاء غري حزبيني وغري منظمني ،اليقدرون املسؤولية احلزبية ،كأعضاء
هذه اللجنة املقرتحة من قبل الدكتور ،حيث نراهم :نواف نايف مصطفى ثاشا ،مفصول
من احلزب بقرار حزبي ،ضمن تنظيم احلزب كله يف فرعهم .ومصطفى إبراهيم مل ينظم يف
احلزب كما قال رفاق حلب .شوكت حنان موقوف بقرار حزبي .وجميد حاجو :احلزبي
الوحيد بينهم ،مؤيد ( )%011لتوقيع التصاريح ويعلنها صراحة .وهنا عرض عثمان
إقرتاحا آخر وهو :أن يوقع التصريح من يريد ،وميتنع عن ذلك من اليريد التوقيع .ولكن
هذا اإلقرتاح رفض من قبل رفاق عثمان وكذلك اآلخرين أيضا .وهكذا مل يصل الرفاق إىل
موقف موحد بشأن التصاريح وتعمقت األزمة يف الثارتي وتوسع الشرخ ،وكان ذلك
بداية لصراع آيديولوجي وطبقي داخل احلزب.
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حماكمات  97تشرين الثاني :9111
بعد أن فشلت سياسة أخذ التصاريح من املعتقلني ،قررت السلطات تقدميهم إىل احملكمة
يف يوم  .0991/00/07وبهذا الصدد كتب حممد مال أمحد":كان البطوات ،وحنن يف
حلب ،قد إختذوا من السيد (حسني سراج الدين) حماميا ليدافع عن الدكتور وجميد حاجو،
وقد رافقهم إىل دمشق .وما أن بدات احملاكمة حتى طلب الدكتور نورالدين ،دون
إستشارة رفاقه ،من رئيس احملكمة السماح له بتوكيل حمام يدافع عنه ،فجاراه كل من جميد
حاجو ونواف نايف ثاشا ،وكان هذا املوقف صدمة لرفاقهم ،الذين جالت أسئلة كثرية يف
رووسهم .أهذه صفة املناضل الثوري ،أينهار يف أول الطريق ويستنجد باحملامي؟ .وأحس
رفاقهم بالفارق الطبقي بينهم ،كما أحسوا بإختالف يف تصور اإلنضباط والوحدة احلزبية،
والصالبة املبدئية ،وإنها شئ آخر ،غري واقعهم الذي يعيشونه .وقد خلق هذا أحساسا لدى
كثري من رفاقهم ،عن كيفية اخلالص من قبضة القاضي بدون حمامي ،مع التهم الكبرية

للنيابة العامة" ( .)1وما أن بدأت احملاكمة حتى بان جليا ،تباين املواقف خالل
اإلستجوابات .وكان الدكتور نورالدين زازا أول من إستجوبته احملكمة بصفته رئيسا
للثارتي .وقد سأله رئيس حمكمة أمن الدولة العسكرية العليا بدمشق ،إذا كان من أهداف
الثارتي إقتطاع جزء من سوريا؟ ،فنفى الدكتور ذلك .وسأله هل الثارتي يسعى إلثارة
النعرة العنصرية بني األكراد ،أو العمل على معاداة العرب؟ ،نفى ذلك أيضا ،ثم سأله فيما
إذا كان (الدكتور) يؤيد دولة كردستان؟ ،فأجاب :أنها فكرة بعيدة املدى ،حينها رد
احملامي عنه قائال :بأنها خيالية ،فأيده الدكتور يف ذلك ،ثم أضاف أنه يؤيد دولة كردستان
يف تركيا ( وكان الدكتور قد ذكر ذلك مسبقا أمام القاضي الفرد العسكري يف حلب،
دون أن خيرب رفاقه مبا قاله ،أي أن كردستان خيالية ،كما أوضح ذلك حماميه ،حسني سراج
الدين يف دفاعه عنه) .ويف رده على سؤال رئيس احملكمة ،فيما إذا كان الثارتي حزبا
سياسيا؟ ،أجاب الدكتور :بأن الثارتي مجعية تطالب باحلقوق الثقافية واالجتماعية للشعب
 - 1حممد مال أمحد ،صفحات ،املصدر السابق ،ص .19 – 11
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الكردي يف سوريا ،وليس للثارتي أهدافا سياسية .وتسائل القاضي :أهذا الربنامج وبنوده
جلمعية ثقافية ،أم حلزب سياسي؟ ،فأصر الدكتور على أن الثارتي مجعية ثقافية ،الحزبا
سياسيا .وبعد العودة من احملكمة ،سأله رفاقه ملاذا قلت :أن دولة كردستان خيالية ،أجاب
بأنه ليس (دون كيشوت) ،ليعيش يف األوهام"

()1

مصرا على أن موقفه هو الصحيح ،مع

العلم أن عثمان صربي قد حذر الدكتور قبيل احملاكمة من خالل جميد حاجو ،بأنه سيكذبه
أمام القاضي ،فيما لو قال عن الثارتي ،أنه مجعية ثقافية .وحتاشيا لتبيان خالفات الرفاق أمام
القاضي ،إتفق عثمان صربي ورفاقه فيما بينهم على عدم اخلوض يف تفسري كلمة الثارتي
(أهو مجعية أو حزب) ،واإلكتفاء بذكر أنهم من الثارتي .أما رشيد محو ،فقد ذكر أن
الثارتي مجعية ثقافية .وحينما سأله القاضي :هل تؤيد دولة كردستان؟ أجاب :كال .وعندما
سألوه رفاقه عن جوابه هذا ،أجاب :بأنه مل يرد أن يظهر للمحكمة وجود خالف بينهم،
لكنه إعرتف أيضا هلم بأنه أخطأ يف ذلك.
وعندما جاء دور عثمان صربي ،أبدى موقفا معاكسا ملوقف الدكتور ،ففي رده على
سؤال القاضي عن دولة كردستان ،أجاب" :أنه يؤيد دولة كردستان ،ويعطف على نضال
األكراد يف كردستان ،وأن من أهداف الثارتيضم مشل االكرد يف اجلمهورية العربية
املتحدة ،جبانب املطالبة باحلقوق الثقافية واالجتماعية .وسابقا ،كان عثمان صربي قد ذكر
بأن كردستان تدخل يف سورية بثالثة رووس يف اجلزيرة وكوبان وجبل األكراد .وحني سئل
عن معنى كلمة الثارتي ،وماذا تعين ،أحزب سياسي ،أم مجعية ثقافية ،أجاب الأعرف ماذا
تعين ،فسروها كما تشاوون ،كما قال أيضا خبيانة من يدعو إىل اإلنفصال عن سوريا.
وأثناء احملاكمات ،جاء إىل عثمان صربي حمام ،يطلب منه أن يوكله دون أجر ومما قاله
لعثمان :أن خالصك يهمنا ،وجيب أن خترج ،ولكن املسؤولني يف احلكم يرون أن الدولة
قائمة على أساس القومية العربية (يعين الوجود لغريها من القوميات) وأن مطاليبكم
التشكل جرمية يف نظر املسؤولني .ثم أوضح أنه مرسل من قبل املباحث .لكن عثمان
 - 1حممد مال أمحد ،صفحات ،املصدرالسابق ،ص .91 – 19
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صربي رفض توكيله ومنطقه .وقد جاء يف التقرير الذي قدمه عثمان صربي ورفاقه يف
السجن ،إىل قيادة الثارتي يف شباط  0990يف خارج السجن ،حرفيا ":بلغنا من حمام جاء
يعرض علينا توكيله دون أتعاب ،أن املسؤولني يف احلكم ينظرون إىل مطاليبنا الثقافية
واالجتماعية ،التشكل جرما بنظرهم ،غري أنه الوجود لغري القومية العربية هنا .وهذا يعين
أنهم اليودون أن نقول إننا قومية بل أقلية ،فإحذروا من ذلك ،وإنشروها بني الرفاق.
وأعلموا أن حماوالتهم هذه جاءت بعد أن أفلحوا جبعل الثارتي مجعية ،كما جاء على لسان
الدكتور نورالدين وأصحابه ،وأكثر منها أن دولة كردستان خيالية .كما أرادوا أن يصلوا
إىل غايتهم الثانية جبعلنا أقلية يف سوريا بواسطتنا ،ألنهم رأوا موقفنا أصلب من موقف
الدكتور وأصحابه يف احملكمة ،فأرادوا أخذنا مطية هلم ،بعد أن أفلحوا يف موقف الدكتور،

لكننا رددناهم خائبني ،ورفضنا طلب حماميهم بتوكيله"( .)1كان السلطات تنوي النيل من
موقف عثمان صربي بهدف اإلقرار بعدم وجود شعب كردي يف سوريا بل أقلية وأن

الثارتي عبارة عن مجعية ثقافية الحزبا سياسيا ،وهذا يعين أن الكرد دخالء وضيوف ال
قضية شعب ووطن ،إال أنه مبواقفه البطولية خاب ظنهم .
ومن جانبها فضحت جريدة خبات اإلعتقاالت التعسفية ضد املناضلني الكرد ،بغية تنفيذ
سياسة اإلدماج والصهر ضد الشعب الكردي يف سوريا ،مبختلف األساليب والطرق،
كاإلرهاب واإلضطهاد ،وختفيف كثافة السكان الكرد يف بعض األماكن بتهجري الكرد

منها ،وتوطني غريهم إليها ،بإسم اإلصالح الزراعي وغريه وهي جديدة يف نوعها(.)2

كماعربت جريدة (خبات) عن تضامنها مع املناضلني الكرد‘ حيث وردت يف واحدة من
أعدادها":إجتاحت أخواننا األكراد يف سوريا ،مؤخرا محلة إرهابية جديدة إعتقلت فيها
عشرات املثقفني األكراد بضمنهم الشاعر الكردي املعروف عثمان صربي واألديب

 - 1حممد مال أمحد ،املصدر السابق ،ص .97
 - 22خبات ،العدد ( ،)771السنة ( ،)7بغداد ،أيار .0991
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الكردي الالمع الدكتور نور الدين زازا إستاذ الفلسفة يف جامعة دمشق (سابقا) والسيد

جميد حاجو وغريهم من الشباب الكردي املثقف"(.)1

وإذا كانت السلطات قد فشلت مع عثمان صربي ورفاقه ،فأنها قد أفلحت مع غريهم
يف داخل وخارج السجن ،وكان ذلك سببا يف تأزيم الوضع داخل الثارتي إستمر إىل حني
حدوث إنشقاق علم .0991
نص مذكرة الدكتور نورالدين زازا إىل رئيس حمكمة أمن الدولة العسكرية العليا:
يف معمعة الصراع بني تياري عثمان والدكتور داخل السجن ،كان اإلقليمان الشمالي
واجلنوبي (مصر وسوريا) بصدد وضع دستور دائم لدولة الوحدة ،حينها كتب الدكتور
نورالدين برقية بإمسه يف عام  ،0990يطلب فيها إعتبار الكرد مواطين اإلقليم الشمالي،
شعبا له حقوقه القومية ،مطالبا تثبيت ذلك يف الدستور اجلديد للبالد ،وكان جواب
السلطات ،نقمة على السجناء وإهانات هلم وتعذيبا أكثر .وقدم الدكتور مذكرة بالوقائع
واحلوادث اليت تثبت تطبيق سياسة التمييز العنصري جتاه الكرد ،مستعينا برفاق السجن يف
تذكره هلذه الوقائع واحلوادث ،وفيما يلي نص املذكرة:
إىل سيادة رئيس حمكمة أمن الدولة العسكرية العليا
حسب طلبكم يف اجللسة السابقة اليت إنعقدت بتاريخ  ، 0991/07/10حملكمتنا يف
حمكمتكم املوقرة ،أقدم إليكم بيانا بالوقائع واحلوادث اليت تثبت تطبيق سياسة التمييز
العنصري جتاه الشعب الكردي يف اإلقليم الشمالي يف اجلمهورية العربية املتحدة ،آمال أن
تكون وسيلة تتفهمون بها وضع الشعب الكردي يف اإلقليم الشمالي ،وتربير موقفنا حنن
بالذات ،حينما إختذنا هذا الطريق اجلماعي للوصول إىل حقوقنا الطبيعية واإلنسانية .هذا
وأريد أن ألفت نظر سيادتكم إىل أنين يف وضعي هذا يف السجن الأستطيع إال أن أقدم

 - 1خبات ،العدد  ،799السنة الثانية  71آب .0991
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اخلطوط العريضة لبعض احلوادث يف التمييز العنصري اليت أتذكرها ،واليت منها مازالت
مستمرة إىل اآلن .سيدي:
بالرغم من أن حوادث التفرقة والتمييز العنصري جتري وتطبق يف جماالت عديدة ،وبطرق
شتى ،فأريد أن أكشف لسيادتكم قبل عرض الوقائع عن السبب الرئيسي الذي يؤدي إىل
تلك الوقائع واحلوادث املؤسفة ،وذلك السبب هو :أن يف اإلقليم الشمالي من العربية
املتحدة واقع ملموس وموضوعي هو حقيقة وجود الشعب الكردي ،الذي كان واليزال
يعيش يف أرضه ،ضمن نطاق مجهوريته العربية املتحدة ،جنبا إىل جنب مع أخوانه العرب.
وهو شعب له لغته وعاداته وتقاليده ،وحافظ على مقوماته من غناء وشعر وموسيقى .وهي
التقل روعة وغنى عن أية لغة من اللغات اجملاورة ،وقد ظل متمسكا بها ،وحمتفظا بنسماتها
على مر التاريخ وتوالي العصور فإعتنق األكراد اإلسالم ،منذ األيام األوىل ،ومل تضع اللغة
الكردية والعادات والتقاليد الكردية لدى الشعب الكردي .واآلن حنن يف هذا التاريخ من
حياة البشرية اليت تسعى حثيثة من أجل تعاون وتفاهم الشعوب ،لتحقيق تقدم ورخاء
أفضل لإلنسان ،وتوطيد السالم واإلرتقاء بالشعوب والكرامة اإلنسانية إىل مستواها
الالئق .وكما قلت أن اللغة الكردية والعادات والتقاليد الكردية ،لدى الشعب الكردي
ومتسكه بها ،مل يكن يف يوم من األيام مصدرا من مصادر التفرقة واخلالف بني الشعبني
العربي والكردي وأن مجيع املؤمترات واهليئات االجتماعية الدولية منها والشعبية من
اخلصائص واملقومات الشعبية حقوقا مشروعا وضرورية لكل شعب ،فمن واجب الدول
والشعوب املتقدمة ،تأييدها ،واحملافظة عليها وبل تطويرها وتنميتها ،لدى الشعوب املختلفة،
وعلى رأس هذه اجلمعيات واملؤمترات (اجلمعية العامة لألمم املتحدة) اليت جعلت يف ميثاقها
حلقوق اإلنسان ،مسألة قتل ثقافة شعب ،جرما يعاقب عليه( ،مؤمتر باندونغ ومؤمتر تضامن
شعوب أسيا وأفريقيا يف القاهرة ،وكذلك يف أغلب املؤمترات واالجتماعات اليت حضرها
وقحضرها سيادة الرئيس مجال عبدالناصر) ،يؤكد بإصرار على حقوق الشعوب وضرورة
وضرورة إحرتام مطاليبها ورغباتها) ،ولي أن أذكر ،بأنه عقب زيارة سيادة الرئيس
للسودان الشقيق ،جاء يف البيان املشرتك الذي صدر عن الرئيسني العربي والسوداني،
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مايلي باحلرف الواحد( :إستنكار كل سياسة ترمي إلذالل الشعوب وإستعبادها ،وتنقص
من كرامة اإلنسان بسبب اللون واجلنس والعقيدة) .قلت أن الواقع امللموس واملوضعي
للشعب الكردي ،يف اإلقليم الشمالي ،مع وجود تلك املواثيق والبيانات ،اليت صدرت
وتصدر من هيئات ومؤمترات دولية وشعبية تلك اليت تكون اجلمهورية العربية املتحدة
عضوا وطرفا فيها ،جتعل من حقوق الشعب الكردي اللغوية وما إليها حقوقا مشروعة
وطبيعية لألكراد واملستوطنني يف اجلمهورية العربية املتحدة ،الميكن التغاضي عنها أو
إنكارها ،أن هذا الواقع من التغاضي وإنكار السلطات هذه احلقوق على الشعب الكردي،
بل وإتباع سياسة طمس هذه احلقوق وسياسة صهر ودمج وتعريب األكراد بشتى الوسائل
من جانب آخر تتولد (سياسة العنصرية) بالضرورة وبشكل حتمي وهذه السياسة ،أساس
كل عوامل التفرقة والتجزئة اليت سأورد بعض وقائعها كما ذكرت من قبل ،وقبل أن أورد
تلك الوقائع واحلوادث ،اليسعين إال أن أعرض لسيادتكم ثالث نقاط أرجو أن حتوز على
حسن تفهمكم وإعتباركم هلا ،وهي:
 -0يف هذا الظرف التارخيي الراقي ،مل تعد حقوق الشعوب جمرد قرارات وبيانات تسطر
على صفحات ،وحتفظ بني املصنفات واألضابري ،بل تلك احلقوق دخلت إىل مستواها
التطبيقي العملي ،يف بلدان عديدة من تلك اليت تضم قوميات أو شعوبا معدودة،
منها" :يوغسالفيا ،سويسرا ،بلجيكا ،كندا ،العراق ،أفغانستان ،اهلند ،أندونيسيا،
اإلحتاد السوفييت ،الصني" .وقد جنت هذه البلدان ،من وراء تطبيق املساواة التامة بني
خمتلف شعوبها وجعلها مجيعا تتمتع بكل حقوقها املشروعة فوائد كثرية من النواحي
السياسية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وبذلك حلت مشاكلها
الداخلية دون إضطرابات وقالقل .
 -7أن التمييز العنصري ،اليؤدي إىل تفسخ األخوة العربية الكردية فحسب وإمنا يؤدي
أيضا إىل بذر بذور الشك وعدم الثقة بني الشعبني العربي والكردي ،اللذان عاشا يف
إخاء ووئام طوال عصور الظالم ،يف عصر احلكمني العثماني والفرنسي اللعينني،
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فسياسة التمييز العنصري التضر باألكراد فحسب ،ولكنها التنفع الشعب العربي يف
شئ ،بل أكثر من ذلك ،فهي تضر باملصلحة الوطنية ،خبلق مشاكل داخلية المربر وال
طائل منها .وبالعكس من ذلك فأن ترك هذه السياسة وإعطاء األكراد حقوقهم اليت
ظلوا حمرومني منها طوال العصور السابقة تبرت تلك املشاكل من األساس ،وتربط
األخوة العربية الكردية بروابط مادية التنفصم وتوطد أركان التضامن العربي
الكردي ،وتظهر البالد مبظهر تعاوني دميقراطي صحيح .
 -1إرتقاء اللغة الكردية إىل اجملال الدولي ،وكونها لغة شعبية حية تردد كلماتها وآدابها
وموسيقاها يف عدة إذاعات عاملية ويف مقدمتها إذاعة القاهرة والعراق وإيران واإلحتاد
السوفييت .وأنها تدرس يف مدارس وجامعات عدة بلدان (:أوبساال ،السويد ،يريفان،
موسكو ،لندن ،باريس ،العراق ،لينينغراد ،إيران) مع حرمان الشعب الكردي يف
اإلقليم الشمالي من إستعماهلا والتعبري عن مشاعره وعواطفه عن طريقها ،مع
إستعمال وسائل العنف واإلرهاب مع القائمني بها ،تدفع الشعب الكردي حبكم
الضرورة إىل إشباع تلك الرغبة الطبيعية بشتى الطرق والوسائل املمكنة .أما
احلوادث والوقائع اليت طلبتموها فهي :
 -)!( -0عدم اإلعرتاف رمسيا بوجود كيان للشعب الكردي يف اإلقليم الشمالي،
وبفتح اجملال أمام بعض املوظفني ،وخصوصا التنفيذيني بتوجيه عبارات "شعوبي،
شيوعي ،كردي ،خائن ،يهودي" إىل املواطنني األكراد ،دون رادع .ووصلت هذه
العبارات حتى إىل الصحف .فنرجو مراجعة الصحف اليت كانت تصل إىل اإلقليم
الشمالي من لبنان عام  0911وكذلك الصحف املصرية والسورية .
-7

يف ديريك ،مساعد شرطة ملقب بأبي حسن ،يستوقف الشخص يف سوق

البلدة ويسأله أنت كردي أم مسيحي ،فإذا قال كردي ،يضرب ويهان على مراى
من الناس ورمبا يوقف يف السجن .أرجو اإلستزادة من األظناء ( أمحد مال إبراهيم،
عبدالقادر كوي).
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 -0يف املناطق الكردية تقوم السلطات بتغيري األمساء الكردية ،إىل أمساء عربية .مع أن املعلوم
بأنه هنا يف اإلقليم الشمالي ،قرى ومدنا ،التعد والحتصى ذات أمساء غري عربية أمثال
"دوما ،زبداني ،بلودان ،حرستا" .
 -7يف دوائر النفوس وخمفر الشرطة ،مينع ويهان كل من يتقدم بأوراق تسجيل أوالده بأمساء
كردية .
 -1أوقف مدير ناحية الدرباسية ،املواطن عبداحلميد سليمان ألنه لبس العمامة الكردية على
رأسه ،وهدده أن لبسها ،وميكنكم أن تسألوا أهل الدرباسية عن األعمال األخرى
اإلستفزازية والتعسفية ،اليت قام بها مدير الناحية يف الدرباسية عام .0911
 -1كتبت جريدة الطليعة ،اليت تصدر يف اإلقليم الشمالي ،يف عنوانها الرئيسي "األخوة
العربية الكردية" فكان من نتيجة ذلك إغالق اجلريدة وجلب صاحبها إىل الدوائر
املسؤولية ،لسؤاله عن سبب كتابة ذلك ،ورمبا كانت هنالك أسبابا أخرى ،إلغالق
اجلريدة ،ولكن هذا العنوان كان السبب الرئيسي يف ذلك .
 -0عام  /0911/صودرت كتب (ألف باء) كردية من عثمان صربي ،وبالرغم من
حماوالته العديدة ومراجعة رئيس احلكومة آنذاك ،مل ترد إليه الكتب.
 -7صودرت دواوين الشاعر الكردي (جكرخوين) الشعرية ،عدة مرات ،وكذلك مل
جتب طلباته يف إسرتدادها ،باإلضافة إىل كتاب (أمثال كردية) كان قد طبعها ولكنها
صودرت وهي يف املطبعة عام م. /0911
 -1يف عام  /0912/أوقف رجال الشعبة الثانية ،املواطن (عبداجمليد حاجو) حليازته
كتابا كرديا ،باللغة العربية يبحث عن األكراد ،وسيق إىل ديرالزور ثم إىل دمشق،
حيث أفرج عنه هناك .
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 -1أوقف رجال املباحث املواطن (محزة نويران) مع عدة اشخاص آخرين من قرى
الدرباسية ألن أخبارية أعطيت عنه بوجود كتب كردية لديه.
 -1يف عام  /0911/تقدم بعض املواطنني األكراد من القامشلي وهم :الدكتور نافذ،
سليمان حاجو وإبراهيم متيين ،ويوسف مريزا ،بطلب للحصول على إجازة نادي
ثقايف ،وبالرغم من أنهم أختاروا هلذا النادي إسم "نادي مجال عبدالناصر الثقايف" فقد
رفض طلبهم ،ورغم وجود ناد للسريان وناديني لألرمن يف القامشلي ،عدا مدارسهم
اإلبتدائية والثانوية.
 -9يف عام  :/0912/دخل رقيب من الشعبة الثانية ،إىل مقهى عام يف القامشلي وأخذ
قحطم اإلسطوانات الكردية وبالرغم من وجود إسطوانات أخرى تركية وأرمنية.
ج -أن النظرة العنصرية ،تؤدي إىل حرمان األكراد من حقوقهم كمواطنني ،ومن
الدالئل على ذلك :
 -0يف جنوب اجلزيرة ،بني احلسكة وتل كوجك (تل كوضر -الباحث) أراضي أمالك
الدولة تعرف بإسم (الرد) وقد قامت السلطات بتوزيعها على أفراد العشائر ،ولكنها
خصت بها العرب دون األكراد ،مل يستفيد منها كردي واحد مع العلم ،أن الذين
وزعت عليهم تلك األراضي ،اليقومون بإستغالهلا بأنفسهم ،بل يؤجرونها إىل ذوي
املصاحل ،وهم أنفسهم من الرحل املتنقلني.
 -7قضايا العقارات املختلف عليها ،بني العرب واألكراد ،يقف املوظفون إىل جانب
العرب ،ويساندونهم بتقاريرهم وكشوفاتهم بإمتالك هذه العقارات ،وهذا الشئ
يالحظ بني عشريتي (جبور ،مشر) العربيتني وعشريتي (مريسينا والعباسة) الكرديتني.
 -1غالبية األكراد غري مسجلني بدوائر النفوس ،وبالتالي فهم حمرومون من حقوق
اإلنتخابات ،وخدمة العلم والتعليم ،وكما ميكن أن قحرموا من قانون اإلصالح

701

الزراعي ولذلك فهم يتقدمون مبعامالت تسجيل املكتومني ،وبالرغم من أن هذه
املعامالت اليت يتقدم بها أفراد العشائر العربية تنهي بكل سرعة وبدون عرقلة ،فيكفي
أن يثبت الفرد منهم ،أنه من الفخذ الفالني أو البطن الفالني.
 -1طردوا وأسقطوا يف اإلمتحانات معظم الطالب األكراد يف اإلمتحانات يف املدارس
الثانوية ،رغم أنهم كانوا بارزين ومتفوقني .أرجو السؤال واإلستفسار عن هذه
الناحية من أفراد مدينة القامشلي ،منهم (سامي مال أمحد نامي).
 -1أنتخب من منطقة اجلزيرة  /01/نائبا منهم كرديان ومسيحي وجاجاني و/01/
عرب ،وبالرغم من أن األكثرية الساحقة من السكان هم من األكراد ،ومما يالحظ
أنه يوجد  /1/نواب من عشرية مشر وعدد أفرادها يف سوريا اليتجاوز األربعة آالف،
وسكان مدينة القامشلي وحدها من األكراد اليقلون اليقلون عن  /11/ألف نسمة.
أال قحق لألكراد أن يتساءلوا عن سبب هذه النسبة غري العادلة.
د -أن سياسة التمييز العنصري ،تدفع بعض املسؤولني إىل القيام بأعمال جتاه
األكراد ،متسهم يف كرامتهم الوطنية وتشعرهم بأنهم أناس غري موثوقني ،ومن هذه
األعمال:
 -0يف السنتني األخريتني ،سرح كثري من املوظفني األكراد ،وخاصة املعلمني ،وأما الذين
مل يسرحوا فقد أبعدوا عن مناطقهم ،دون مربر سوى انهم أكرادا .بالرغم من أن
املوظفني العرب املوجودين يف املناطق الكردية ،مضطرين لإلستعانة بالرتمجة للتفاهم
مع املواطنني هذا باإلضافة إىل أنه يف املدة األخرية ،مل يسجل يف املعاهد ،مثل دور
املعلمني والبعثات احلكومية ،ومدارس الشرطة ،والكلية ،إال عدد قليل يعد على
أصابع اليد الواحدة من األكراد املتقدمني ،دون مربرات قانونية.
 -7يف ربيع عام  ،/0911/اقدم شخص كردي ،على خطف زوجة عبدالرمحن املدلول،
أحد شيوخ عشرية مشر ،فقام أفراد هذه العشرية ،املسلحني بالبواريد والبنادق
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الرشاشة ،بالتفتيش عنهما يف كل مكان ،ولكنهم قاموا بأعمال إنتقامية وتعسفية يف
القرى الكردية فقط ،فكانوا يعتقلون خماتري ووجهاء هذه القرى ويربطونهم،
ويدلونهم يف اآلبار وقحفرونهم بعد ذلك بالرتاب ،باإلضافة إىل الضرب واإلهانات
األخرى ،إىل أن عثر قائد فيصل شرطة ديريك على الرجل واملرأة وأوقفهما يف سجن
ديريك .ملا مسع أفراد عشرية مشر بذلك ،ذهبت مجوعهم املسلحة إىل هنالك وهددوا
القائمقام وقائد الفيصل ،وغريه من املوظفني بتسليمهم الشخصني ،أو أنهم
سيأخذونهما بالقوة .فسلمتهم السلطات الشخصني ،بعد اإلتفاق مع سلطات
القامشلي واحلسكة ،فأخذوهما إىل قراهما ،حيث قتلوهما ،مع إبنة صغرية ،من
زوجها ،يتجاوز عمرها  /9/سنوات .وقد قام بعض األكراد من تلك القرى وغريها،
بإرسال برقيات إحتجاج إىل السلطات املسؤولة يف احلسكة ودمشق .ومل يكن
اإلحتجاج بسبب الرجل الكردي املعتقل ،ألن األكراد هناك اليزالون بوضع
عشائري ،يقدرون قضايا الشرف والعرف وإمنا كان اإلحتجاجات ضد تصرفات
رجال مشر ،التعسفية اإلنتقامية ،ضد األبرياء من سكان تلك القرى ،وبالرغم من أن
هذا اإلحتجاج كان تلقائيا لدى الناس ،كان ذلك ضمن ماميكن أن يأتي به مواطن
ذو ضمري ،إىل السلطات ،لكن السلطات إعتربت مرسلي الربقيات مشاغبني،
فقدمتهم إىل حمكمة أمن الدولة يف القامشلي بتهمة إثارة النعرات العنصرية .أما
بالنسبة إىل الشمر فقد أوقفت السلطات أربعة عشر شخصا ،توقيفا إداريا ثم أفرجت
عنهم دون حماكمة ،وكأنه مل قحدث شئ.
 -1منذ سنة ونصف تقريبا ،مجعت أسلحة املقاومة الشعبية من األكراد فقط ،بينما بقيت
لدى العرب .وقبل أن أنهي هذه احلوادث ،أريد أن أسرد لسيادتكم حادثتني هلما
عالقة مباشرة بي شخصيا:
 -0يف أيلول  /0911/أردت الذهاب إىل اخلارج للقيام ببعض األمور املتعلقة بعملي
اخلاص ،كوكيل عام لبعض معامل األدوية .ذهبت إىل املطار وأنا مستويف كل
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املعامالت والشروط الالزمة للسفر إىل اخلارج ،ويلزم فقط أن يؤشر ضباط األمن.
وملا قابلته أخربني بإنين ممنوع على مغادرة البالد بأي شكل كان .وسحب مين جواز
السفر .وحدث هذا بينما أنا يف إنتظار الصعود إىل الطائرة ،وإذا بإمسي يف املكربة
ملراجعة ضباط األمن ،وحدث مارويته .وملا راجعت وزارة الداخلية وقدمت طلب
اإلستفسار عن هذه املعاملة ،أحالوني إىل املكتب اخلاص وهناك أحالوني إىل وزارة
الداخلية ،وهكذا عدة مرات ويف األخري طلبت مقابلة وزير الداخلية فلم أوفق،
فعلمت أنه الطائل من املراجعة فرتكتها .والازل أحفظ بوصل الطلب الذي قدمته،
بني كتيب.
 -7يف نيسان  /0991/أردت الذهاب إىل محامات احلمة لإلستشفاء من مرض
الروماتيزم .وبعد أن أخذ املوظف املختص الطلب يف احملطة ،طلب مراجعته بعد
الظهر ،وملا راجعته قال لي :أنهم مل يوافقوا على طلبى .وسلمين ظرفا يف هوييت،
مكتوب عليه (عدم املوافقة) باخلط األمحر .وهذا الطلب أخذه رجال املباحث ،أثناء
تفتيش منزلي ،واملوظف الذي أعلمين يف احملطة ،أذكر إمسه (حممد الدمدني) وإنين
اآلن أتسائل ،كمواطن له احلق وحرية التنقل ،هل هنالك مانع قحرمين ومينعين من
ذلك احلق ،سوى صفيت الكردية .إذا كانت حترم الفرد من حقوق املواطنني العادية
كل هذه األمور ،وعشرات غريها ،جتري عالنية ويف اخلفاء تسئ إىل األخوة العربية
الكردية ،والتضامن بني الشعبني وتكون سببا لعقد نفسية وشعور غريب عند
األكراد .آمل بوضع حد هلا والنظر إىل األكراد نظرة أكثر واقعية ،تتناسب مع
واقعهم املوضوعي كمواطنني عاديني يف اجلمهورية العربية املتحدة ،ولكنهم
أكراد..وان حتصل القناعة لدى السلطات املسؤولة بأن طريق احلل إىل مطالب
الشعب الكردي يف اإلقليم الشمالي ،ليست اإلعتقاالت والسجون والتعذيب وأن
القضية تطلب نظرة جديدة هلذا الواقع الذي حنن فيه ،وجال جذريا لرغبات ومطاليب
األكراد العادية والطبيعية..وبأن حمكمتكم املوقرة سوف تلعب دورها اإلجيابي يف هذه
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القضية ،مبساندتها للمظلومني واحملرومني ،وكشفها احلقائق املرة،والدوافع الشريفة
املخلصة ألعمالنا موضوع اإلتهام .

نورالدين زازا

صورة طبق األصل ملسودة الدكتور نورالدين زازا لرئيس حمكمة أمن الدولة العسكرية
العليا بدمشق .
وبغض النظر عن وجود بعض املالحظات على املذكرة ،لكنها تعد حبق وثيقة مهمة
وموقف جرئ من الدكتور نورالدين زازا ،من حيث اإلتيان بوقائع تؤكد على ممارسة
السلطات للنهج العنصري ضد الشعب الكردي ،إضافة إىل مطالبته هلم باإلعرتاف
الدستوري حبقوق الشعب الكردي يف سوريا.
موقف مجال عبدالناصر من املسألة الكردية:
إدراكا من الرئيس مجال عبدالناصر ألهمية املسألة الكردية يف اإلقليم الشمالي ،كعامل
أمن وإستقرار ،بادر إىل دراسة الوضع وحماولة إستمالة الشعب الكردي إىل دولة الوحدة،
فقام بإرسال مبعوثه اخلاص السيد كمال الدين رفعت وزير الدولة إىل دمشق لدراسة وضع
الكرد عن كثب وتكوين روية مستقلة موضوعية .وبعد أن قام مبعوث الرئيس بإجراء
إتصاالته مع شخصيات كردية ،توصل إىل قناعة بضرورة إنشاء بث إذاعي كردي حمدد
تابع إلذاعة دمشق ،وكان الشاعر قدري جان ،الذي كان موظفا آنذاك يف وزارة الرتبية
بدمشق ،اإلسم املقرتح إلدارة قسم اللغة الكردية يف اإلذاعة ،إال أن املشروع فشل بسبب
إصطدامه بالعقلية الشوفينية يف اإلقليم الشمالي ،بإثارة أوهام تعششت يف خميلتهم املريضة،
تلك األوهام اليت المتت إىل الواقع بصلة .وهكذا وئد املشروع يف مهده يف دمشق وقتها،
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لكن مت إحياوه بالقاهرة ومت البث باللغة الكردية من القاهرة بإدارة الشيخ عمر وجدي
وعبدالوهاب املال .كما زار معلق صوت العرب املعروف أمحد سعيد اجلزيرة آنذاك ،بغية
التعرف على األوضاع( .)1وبهذه املناسبة شكر املؤمتر الثالث جلمعية الطلبة األكراد يف

أوربا الرئيس مجال عبد الناصر يف رسالة وردت فيها" :تتشرف اللجنة اإلدارية جلمعية
الطلبة األكراد يف أوروبا بناء على قرار إختذه املؤمتر الثالث للجمعية الذي عقد يف ميونيخ
من  1إىل  1آب  0911بأن ترفع لسيادتكم وحلكومتكم ولشعب اجلمهورية العربية
املتحدة الكبري مشاعر الشكر الفائق لقيام حكومتكم املوقرة بفتح إذاعة باللغة الكردية يف

راديو القاهرة.)2("...

مببادرة الرئيس مجال عبد الناصر ،أفتتح يف يوم األول من حزيران  0912القسم الكردي
يف إذاعة القاهرة ،اليت كان مقرها يف البداية يف شارع الشريفني وسط القاهرة ،ثم يف عام
 0991إنتقلت إىل مبنى (ماسبريو) ،وكان بث اإلذاعة الكردية ساعة واحدة يوميا ،من
الساعة الرابعة حتى اخلامسة عصر .وكانت اإلذاعة تبث الربامج التالية:
األدب والشعر الكردي ،حتليل األحداث ،طلبات املستمعني ،أغاني كردية ،األخبار
السياسية ،رسائل املستمعني ،التأريخ الكردي ،الفن والثقافة الكردية ،أنت وحظك...إخل،
وكذلك برنامج بني السائل واجمليب ،موضوع تارخيي من إعداد وتقديم الشيخ عمر

وجدي( .)3وكانت اإلذاعة تفتتح بالقرآن الكريم ،ثم النشيد القومي (أي رقيب) .وكان
بث اإلذاعة الكردية يغطي عموم العراق ،إيران ،سوريا ،أرمنيا ،وقسم من اإلحتاد
السوفياتي ،ولبنان ،واألردن وعموم مصر .وكانت الرسائل تصل بغزارة إىل القسم
 - 1اإلحصاء اإلستثنائي يف حمافظة احلسكة يف  0997 / 01 / 1مبوجب املرسوم التشريعي رقم /91/
تاريخ  ،0997/1/71م .أوسي ،التحالف الدميقراطي الكردي يف سوريا( ،ب.م) ،ص .01
 - 2كوردستان ،جملة مجعية الطلبة األكراد يف أوروبا ،العدد ( ،0911 )7ص .01 – 01
 - 3حوارمع فضيلة الشيخ عدنان حقي ،أجراه علي اجلزيري و د .عبد الفتاح بوتاني ،مبنزله يف قامشلو
يوم  1آذار  ،7111صحيفة كوردستان ،يصدرها اإلعالم املركزي للحزب الدميقراطي الكوردستاني –
سوريا ،طبعة هولري ،العدد  ،7101/01/01 ،177ص.9
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الكردي يف إذاعة القاهرة من كرد سوريا والعراق وإيران وأرمنيا وجورجيا واألردن ولبنان
واأليوبيني يف عموم مصر .ولضخامة الرسائل اليت كانت تصل يوميا إىل القسم الكردي
إضطرت إدارة اإلذاعة أن يكون هناك برنامج يومي بإسم (رسائل املستمعني) ،للرد على
إستفسارات املستمعني والتجاوب مع مشاعرهم.
وطبيعي ،فإن إفتتاح القسم الكردي يف إذاعة القاهرة أحدث ضجة إقليمية ودولية
كبرية .والقى إستنكارا وغضبا من قبل الصحافة العراقية والرتكية واإليرانية .وقد زار
سفراء العراق وإيران وتركيا (بإنفراد) وزارة اخلارجية املصرية ،لإلعراب عن إستنكارهم
الشديد خبصوص فعاليات القسم الكردي يف إذاعة القاهرة .وتألف العاملون يف القسم
الكردي من كل من:
 الشيخ عمر وجدي املارديين ،مسؤول القسم الكردي يف إذاعة القاهرة. هوشيار طاهر بابان من كردستان – العراق (السليمانية) ،عمل فيها من عام 0912إىل شباط .0919
 حممد حسني املال دزه من كردستان – العراق (أربيل) ،عمل فيها من عام  0912إىلشباط .0919
 حممد كريم شيدا ،من كردستان – العراق (السليمانية) ،عمل فيها من عام 0912إىل شباط .0919
ومن متوز  0919إىل تشرين األول  0990عمل يف القسم الكردي لإلذاعة كل من:
عبد اهلل معروف ،من مدينة مريوان بكردستان – إيران.
عدنان حقي ،من مدينة قامشلو ،كردستان – سوريا.
عبد الوهاب املال ،من مدينة عامودا ،كردستان – سوريا.
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عومسان نوغراني ،من مدينة أربيل ،كردستان – العراق.
عاصم احلسيين ،من مدينة عامودا ،كردستان – سوريا.
ومن تشرين األول عام  0990إىل شباط  0991عمل يف اإلذاعة كل من:
د.فؤاد معصوم ،من مدينة كويه ،كردستان – العراق.
د .حممد رمضان عبد اهلل كركوكي ،من مدينة كركوك ،كردستان – العراق.
عبد اهلل معروف ،من مدينة مريوان....د.يوسف معروف زةندة.
عومسان نوغراني األربيلي (عمل حتى عام .)0991
وكان لإلذاعة الكردية يف القاهرة (فرقة لإلنشاد) ،كانت تزور مقر اإلذاعة بني فرتة
وأخرى ،إلعداد وتهيئة وإذاعة بعض األناشيد القومية الكردية .وكانت الفرقة تتألف من
السادة :فاتح هموندي ،عبداحلميد اإلمام دهوكي ،صفوت بابان (من السليمانية)،
مصطفي شريف ( من ماوت) ،عادل صاحل خمتار أربيلي ،كانبى أنور دزه يى أربيلى.
ويذكر الشيخ عدنان إبراهيم حقي( ،)1أحد أوائل العاملني يف تلك اإلذاعة ،إن اهلدف
األساسي من إنشاء اإلذاعة الكردية ،كان ملقاومة احلكم امللكي يف العراق وحتريض الكرد
عليه وبالذات على سياسة نوري السعيد املوالية للغرب وكذلك احلكومات اليت تتقاسم
كردستان وهي حكومات تركيا وإيران وسوريا ...وأن اإلذاعة الكردية يف القاهرة،
 - 1من مواليد قرية ضفتك ناحية زمارسنة  ،0917درس على يد والده ،ويف سنة  0911إنتقل إىل قرية
حلوة شرقي قامشلو ،خترج من املعهد اإلسالمي بدمشق سنة  ،0911بعدها إلتحق جبامعة األزهر مبصر،
وخترج منها سنة  ،0999/0991وأسس املعهد االسالمي يف قامشلو سنة  .0991مقابلة شخصية
للدكتور عبد الفتاح علي قحيى مع الشيخ عدنان إبراهيم حقي 1 ،آذار  ،7111نقال عن :علي صاحل
مرياني ،املرجع السابق ،ص .017
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إستطاعت خلق شعور قومي بني كرد سوريا وتركيا والعراق من خالل براجمها عن التاريخ
واألدب واألغاني الكردية .وبصدد آلية العمل يف اإلذاعة يذكر ،أنه "أصبح مسؤوال عن

قسم األخبار سنة  0691وقدم برناجما لغويا باملشاركة مع الشيخ عمر وجدي"(.)1

ويف عام 0691م ،انتقل القسم الكردي مع إذاعة القاهرة إىل مقرها احلالي يف
(ماسبريو) ،املوجود على كورنيش النيل ،جبوار وزراة اخلارجية املصرية .واليزال أرشيف
القسم الكردي كامالً من (أشرطة وكتابات) موجود يف أرشيف إذاعة القاهرة.
ويف شباط عام 0691م ،وبسبب "الضغوطات اهلائلة من قبل حكومة شاه إيران ،حممد
رضا بهلوي ،والرئيس العراقي عبدالسالم عارف ،والرئيس الرتكى جودت صوناي ،مت
غلق القسم الكردي بإذاعة القاهرة"(.)2

وإلستمالة عواطف الشعب الكردي ودعمهم زارمجال عبد الناصر القامشلي يف شباط
 ،0991وفيها ألقى كلمة يف اجلماهري احلاشدة من فوق بناية الشيخ ميزر املدلول أحد
شيوخ عشائر الشمر ،ويف رواية أخرى على "سطح بناية شخص أرمين مشال الطريق"(.)3

وتقدم الشيوعيون على رأس "مظاهرة للفالحني يقدمون له عرائض تبسط شكاواهم

وتشرح مطالبهم"( ،)4ففي  01شباط سنة  0991وصل الرئيس عبد الناصر احلسكة على
طائرة هليكوبرت قادما من القامشلي ،وقد رافقه املشري عبد احلكيم عامر ونور الدين كحالة
رئيس اجمللس التنفيذي وعلي صربي وزير شؤون رئاسة اجلمهورية وعبد احلميد السراج
وزير الداخلية والفريق مجال فيصل قائد اجليش األول ،وألقى خطابا جاء فيه":يسعدني أن
 - 1علي صاحل املرياني ،املرجع السابق.017 ،
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 -وصفي حسن ،القسم الكردي يف إذاعة القاهرة ..نبذة خمتصرة ،الصوت اآلخر ،العدد،101

.07.07.7107
 - 3مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .7119/9/79
 - 4وثائق املؤمتر الثالث للحزب الشيوعي السوري ،دمشق ،0999 ،ص .11
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ألتقي بكم ،وأرى هذه املشاعر املتدفقة القوية اليت تعرب عن التصميم واإلميان على حتقيق
األهداف اليت نادينا بها ،وننادي بها على حتقيق أهداف القومية العربية ،القومية العربية اليت
أراها منبثقة من عواطفكم ومشاعركم وأرواحكم وهتافكم ،لقد ناديتم دائما بالقومية
العربية ،وأستطعتم أن تفرضوا مشيئتكم ،وكافحتم هنا يف هذه املنطقة من سورية يف سبيل
هدف غال كبري حينما حاول اإلستعمار أن يقسم سورية وأن يفصل اجلزيرة عن سورية
األم ،هبَ هذا الشعب يف هذه املنطقة ليحافظ على عروبته ،وقحافظ على قوميته ،وإستطاع

الشعب يف هذه املنطقة أن يفرض إرادته العربية"( .)1جتاهل عبد الناصر حقائق التاريخ
واجلغرافيا ،مل قحمل يف جعبته ما يشري إىل الوجود الكردي وحقوقه القومية ،مما يبني املوقف
التناقضي لدى عبد الناصر جتاه املسألة الكردية والكيل مبكيالني.
ففي النصف الثاني من اخلمسينيات إجتاحت احلماسة القومية العربية كل العامل العربي،
اليت أهلمها صعود ناصر يف مصر .أن الشعور القومي العربي والدعوة إىل وحدة عربية
شاملة ،مل ترتك فسحة كبرية لألقليات غري العربية ضمن الرتتيب السياسي .فالتسامح
الكبري مع املنشورات الكردية منذ عام  0919قد منع رمسيا يف عام  .0911ولفت
األنظار إىل اإلفتقار إىل النمو االقتصادي يف املناطق الكردية ،وأيضا إىل حقيقة أن
األكادمييات احلربية والشرطة مغلقة يف وجه الطالب الكرد ،وأن"املوظفني الكرد من

املدنيني والعسكريني قد صرفوا من اخلدمة"( ،)2وأقصى مجال عبد الناصر معظم الضباط
البعثيني والشيوعيني ،فالبزرة عزله بعد شهر واحد من الوحدة ،وأبناء األقليات سواء
بالتسريح أو النقل إىل مصر أو لوظائف مدنية أخرى ،وترك فقط كتلة الضباط الشوام اليت
انقلبت عليه فيما بعد.
ورغم ماكان يالقيه الوطنيني الكرد من مالحقات على يد عناصر املكتب الثاني ،كان
عبد الناصر الذي أدرك أهمية الثقل الكردي يف معادالت الشرق األوسط ،قحظى بشعبية
واسعة بني أبناء اجلماهري الكردية وخاصة بني الفالحني بسبب خطاباته السحرية وشعاراته
 - 1نواف مراد ،املرجع السابق ،ص .091 – 091
 - 2ديفيد مكدول ،املرجع السابق.210 ،
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الرباقة ،وإزدواجيته السياسية ،وكان إلعالم دولة الوحدة دور كبري يف هذا اجملال .ففي ليل
 71نبسان  0919ويف خضم الضغوطات الرتكية على حدود سوريا الشمالية جلرها إىل
املشاريع الغربية ،أذاع راديو دمشق "أن ستني ألف كردي من اإلقليم السوري حضروا
مهرجانا كبريا دعا إليه الزعيم الديين الكردي مال رشيد يف حمافظة اجلزيرة لنصرة الشعب
العربي يف العراق .وقال الراديو أن اخلطباء يف املهرجان أعربوا يف خطاباتهم عن تأييدهم
لسياسة الرئيس عبد الناصر ولألخوة الكردية – العربية ،كما أعربوا عن إستنكارهم

للحكم يف العراق"( . )1الشك أن يف التقرير مبالغة كبرية يف األمر ،ومامحله من مضمون هو
رسالة إعالمية ضد خصومه يف أنقرة وبغداد.
دعا الرئيس مجال عبد الناصر إىل حل املسألة الكردية يف العراق سلميا ،لكسب الرأي
العام الكردي يف معركته من أجل قيادة العامل العربي ،وإدراكا منه بأهمية الدور الكردي يف
الشرقني األوسط واألدنى .ففي حماضرة له ألقيت مساء  1تشرين األول  ،0911يف معهد

»إيبال« مبدريد ،املختص بدراسة شؤون أمريكا الالتينية وأفريقيا ،يتذكر جالل
طالباني":كيف دعا الرئيس مجال عبد الناصر الوفد العراقي البعثي عام  0991إىل
اإلستفادة من جتربيت االحتاد السوفييت ويوغسالفيا حلل القضية الكردية ،وهذا يعين إقتناعه
باحلل الفيدرالي .وهذا ما أكده أيضا أمني اهلويدي يف كتابه »كنت سفريا يف العراق«،
والذي كان وزير احلربية يف مصر ردحا من الزمن ،فهو يروي أيضا أن الرئيس ناصر حث
البعث العراقي على إختاذ التجربتنب اليوغسالفية والسوفيتية مثاال حلل القضية الكردية يف

العراق"( ،)2ويضيف الطالباني":كان الرئيس ناصر صرقحا معنا عندما إلتقينا به يوم 0
حزيران  0991يف بيته مبشية البكري يف القاهرة ،حيث تكلم عن حقيقة وجود الشعب
الكردي وحقه يف احلياة الكرمية ضمن اجلمهورية العراقية ،وإعترب احلل اليوغساليف منوذجا

 - 1كاظم حيدر ،املرجع السابق ،0919 ،ص .21 – 21
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 -جالل الطالباني ،القضية الكردية يف العراق ،يف كتاب :كتابات يف املسألة الكردية ،اجلزء األول،
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صاحلا حلل القضية الكردية .)1("...وحول موقف عبد الناصر يقول عبد احلميد
درويش":وللحقيقة نذكر بأن موقف الرئيس مجال عبد الناصر مل يكن معاديا للقضية
الكردية ،كما تصورناه ،رغم السلبيات اليت رافقت مسرية الوحدة ،بل كان ميتاز بنوع من
الواقعية واملوضوعية ،فقد مت يف ذلك العهد فتح إذاعة يف القاهرة تبث براجمها باللغة
الكردية ،موجهة إىل الشعب الكردي يف كردستان تركيا خاصة ،واألكراد عامة ،وأرسل
املسؤولون هلذه الغاية وزير الدولة يف حكومة الوحدة كمال الدين رفعت إىل دمشق ،متهيدا
لإلتصال مع اجلهات واألوساط الوطنية الكردية ،كما أوعزوا إىل مسؤول األمن يف مدينة
حلب لإلتصال حبزبنا ،وبالفعل جرى هذا اإلتصال الذي مثل حزبنا فيه الرفيق رشيد محو،
إال أن هذه احملاوالت من قبل مسؤولي الوحدة مل تثمر ،ألن األوساط الشوفينية العربية يف
سورية كانت تعارض بقوة مثل هذه التوجهات من جهة ،وألن الوسط الكردي مل يتجاوب
هو اآلخر مع هذه احملاوالت ومن ضمنها حزبنا ،الذي رفضت جلنته املركزية مثل هذه
احملاوالت ،وإعتربتها حماولة لشق وحدة املعارضة السورية من جهة ثانية...وأعتقد بأن حزبنا
إرتكب خطا كبريا يف موقفه ذلك ،حيث أضاع فرصة كان ميكن أن نستغلها ونستفيد منها

قدرة اإلمكان خلدمة شعبنا"(.)2

يف حقيقة األمر ،ظل موقف القاهرة مبهما حيال القضية الكردية يشوبه الغموض وعدم
الوضوح ،إذ مل ميلك عبد الناصر مشروعا واضحا ثابتا جتاه حل القضية الكردية ،حبيث
إرتبط موقفه يف هذه املسألة بتطور األحداث ،وإقتصر املوقف على اإلشادة باألخوة العربية
الكردية ووشائجها القوية ،وغالبا ما كان مجال عبد الناصر مسؤوال عن صعود الفكر
العروبي املتشدد يف مخسينات القرن املاضي .تطرق كاتب شيوعي جمهول إىل مواقف
الناصريني من املسألة الكردية بقوله":ويف األصل يعارض عبد الناصر والناصريون حق
األكراد يف تقرير مصريهم ،ويتنكرون حلق األكراد يف الثورة من أجل إنبعاثهم القومي ،ويف
التكتيك خيتلف موقفهم من عهد آلخر – فزمن قاسم كانت صحفهم تنشر باملانشيتات
- 1جالل الطالباني ،املرجع السابق ،ص .729
 - 2عبد احلميد درويش ،أضواء  ،...ص .19
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الكبرية أخبارا عن الثورة يف كردستان ،وذلك ليس دعما هلا وإمنا بغضا لقاسم وعمال
دعائيا إلستمرار إقتتال األخوة وبالتالي إضعاف احلكم متهيدا للتآمر عليه ،ويف عهد البعث
وحتى اليوم كثريا ما تصم القاهرة آذانها عن املشكلة الكردية وهذا املوقف يف اجلوهر
تنكرا حلق املساواة بني األمم صغريها وكبريها ومساندتها يف كفاحها ضد اإلستعمار وضد
اإلضطهاد القومي ،وهو مظهر من مظاهر ونزعات اإلستبداد والصهر القومي اليت تنطوي
عليها ذهنية ناصر .أن الناصريني جياهرون أحيانا مطالبني بقمع التمرد وهذا ما حدث إبان
مشاركتهم يف احلكم يف العراق وأخريا يف البيان الصادر عن القيادة السياسية املوحدة"(.)1
حريق سينما مدينة عامودا (مأساة سينما شهرزاد الرهيبة :)9111/99/91
ففي الساعة السادسة من مساء يوم األحد املصادف  01تشرين الثاني  )2(0991أمر
مدير ناحية عامودا آنذاك املالزم مصطفى شعبان مدراء املدارس بإلزام مجيع التالميذ على
مشاهدة فيلم سينمائي ليبعث بريعه اىل الثورة اجلزائرية.
يف  01من تشرين الثاني عام  ،0991ويف ظروف غامضة شب حريق هائل يف دار
السينما ،ذهب ضحيته أكثر من ( )711طفل كردي مجيعهم يف املراحل اإلبتدائية تراوحت
أعمارهم مابني عشر سنوات إىل مخس عشرة سنة ،وقد ضحى حممد آغا سعيد آغا
1

 -كاتب شيوعي جمهول ،القضية الكردية وحق الشعب الكردي يف تقرير املصري ،موسكو  71شباط

 ،0999يف ( – K21جملة) ،العدد  ،0أربيل ،7111 ،ص ص 110 – 101؛ ويف»:كتابات يف املسألة
الكردية« ،اجلزء الثاني ،املصدر السابق ،ص .701
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 -دعوة ألحياء الذكرى السابعة واألربعني حلريق سينما مدينة عامودا يف مدينة زيورخ السويسرية،

7119/2/1

Malpera Keskesor؛ دهام حسن ،ذكرياتي عن حريق سينما عامودا ،سامي

أمحد نامي ،حريق سينما عامودا؛ وكذلكD.Îsmaîl Hassaf, Derdê Gel, (1), Hawlêr :
2011.

777

( )0991 – 0971حبياته ،فقد أنقذ أكثر من عشرة أطفال من املوت احملتم ،ونتيجة
اإلحرتاق وزيادة درجة احلرارة سقطت السكة احلديدية املوجودة يف أعلى السقف
وسقوطها عليه ،مما أدى إىل إستشهاده على الفور.
وبدال من عرض فيلم الثورة ،عرض فيلم »جرمية منتصف الليل«،الذي قام ببطولته
الراحل »حممود املليجي« ،والذي مل يكن يناسب أعمار التالميذ .وقد حشدت السينما
بأعداد هائلة تفوق إستيعابها الطبيعي ،حيث دفع فيها قرابة  111تلميذ مرة واحدة ،يف
حني أنها كانت تستوعب  711مقعد .يقال أن احلريق نتج عن املولد الكهربائي ،لن مثة
شكوك عديدة حتيط بهذا احلادث ،إذ أن التحقيق إعترب األمر قضاءا وقدرا ،وأغلقت
احلكومة ملف التحقيق ،ماجعل بعض األوساط السياسية من احلركة الكردية يف سوريا
تتهم احلكومة بتدبري األمر ووضعها موضع إتهام بإفتعال احلادث .تلك اجملزرة اليت مل يشهد
العامل هلا مثيال ،بقيت لغزا وبدون حتقيق نزيه حتى اآلن وأصبح يوم احلريق وصمة عار يف
جبني احلكومة السورية وتارخياً خملدا يف ذاكرة الشعب الكردي يف غرب كردستان.
وبعد مضي هذه السنني تبني أن احلريق كان من تدبري املخابرات السورية باألدلة القاطعة
مبشاركة ألويس برونر احلامل إلسم مستعار هو (جورج فيشر) ،من مواطين مجهورية
النمسا ،تولد 0907/1/1مقاطعة بورغنالند .وقد عرف بنفسه يف مقابلة له يف دمشق عام
0911مع صحيفة  Die Bunteالنمساوية قائال":خدمت يف اجليش األملاني ،بصفة
مسؤول دائرة تنظيم عمليات تسفري أسرى ومعتقلي احلرب العاملية الثانية والسيما اليهود
إىل معسكرات املوت حلرقهم والتخلص منهم .لقد كنت الساعد األمين ألدولف آخيمان
الذي اختطفته املخابرات اإلسرائيلية يف األرجنتني يف عام  0991وحكم باالعدام شنقا يف
اسرائيل.أعيش اآلن يف دمشق وحتت محاية أصدقائي يف السلطة السورية ،يف شقة وعلى
العنوان التالي :دمشق،شارع جورج حداد رقم  2منطقة املزة.أجتول يوميا ويف ساعات
الصباح الباكر يف حديقة زنوبيا ،انها حديقة مجيلة وهادئة حقا السيما يف هذه الفرتة،حيث
يتواجد القليل من الناس.أما أصدقائي من احلراس الشخصيني والساهرين على محاييت
يسمونين أبو فيشر.
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عندما بدأت احملاكم األملانية يف سنة  0911بأصدار أحكام خمتلفة على أصدقائي
وزمالئي من الذين خدموا معي يف صفوف اجليش األملاني،بالسجن واالعدام ،قررت
اهلرب إىل مصر ،سيما أن جمموعة كبرية من رجالنا وخرباءنا األكفاء يف شتى اجملاالت،
التجأوا إىل هناك ولقوا الرعاية واحلفاوة املطلوبة من السلطة املصرية .حصلت على جواز
سفر مزور بأسم د.جورج فيشر عن طريق أصدقائي املتواجدين يف اإلدارة اجلديدة وقررت
التوجه حنو الشرق األوسط .وجدير بالذكر أن أحد أخلص رجالنا وعمالءنا وأقصد به
مفيت القدس السابق أمني احلسيين كان قد سبقين إىل هناك.استقليت يف العام 0911القطار
من أملانيا إىل أمسرتدام ومن هناك ركبت طائرة تابعة لشركة الطريان اهلولندية إىل القاهرة.
أتذكر جيدا انين عشت يف األسابيع األوىل يف شقة مفروشة واقعة يف منطقة هليوبوليس
بالقاهرة ،أصحابها كانوا من اليهود املصريني .ونظرا لصعوبة احلصول على إقامة دائمة يف
مصر ،كانت إقاميت مؤقتة وتوجب علي جتديدها كل ثالثة أشهر .واثناء جتاذب أطراف
احلديث بيين وبني املفيت ذات يوم قال لي :وملاذا التذهب إىل دمشق؟ لي أصدقاء كثريون
هناك ،سوف يساعدوك،أعجبين اقرتاح املفيت،سيما انين حصلت على رسالة تزكية منه
وسافرت إىل دمشق حتت أسم د.جورج فيشر .وبعد فرتة قصرية من وصولي إىل هناك
أستطعت ومبساعدة امللحق التجاري يف السفارة األملانية احلصول على وكالتني لغاية متثيل
شركتني أملانيتني يف سوريا وهما :شركة يف دورمتوند إلنتاج البرية واألخرى شركة تصنيع
آليات النسيج يف بيليفيلد ،طبعا أن امللحق التجاري مل يكن يعرف حقيقة شخصييت .كنت
أحصل من وراء عملي على مبالغ كبرية وكان البد أن أرسل جزءا منها إىل زوجيت اليت
كانت تعيش يف فيينا ،بواسطة حواالت بريدية منتظمة .وحول دوره يف حرق سينما
الزهراء بعامودا يضيف":كان أصدقائي السوريني واملصريني من خمتلف املستويات احلزبية،
والعسكرية ورجال اإلستخبارات ،يؤكدون لي دائما ويف كل مناسبة أنه يعيش يف سورية
أقلية مهاجرة من تركيا بعد عام  0971يطلق عليهم:أسم األكراد وهم منتشرون يف
الشريط احلدودي مع تركيا والعراق وحركاتهم املسلحة يف العراق حتالفت مع اسرائيل
وهم يطمحون إىل تشكيل دولة كردية ،أي اسرائيل ثانية يف املنطقة ،سوف تشكل خطرا
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جسيما على العرب وتؤدي إىل اختالل موازين القوى بني العرب واسرائيل .وأكدوا لي
أنهم متأكدون متاما وحبكم تواجد الكرد اجلغرايف وعدم وجود منفذ هلم على البحر ،أو
التجاور مع دولة صديقة ،و يف حال حصوهلم على االستقالل ،سوف يعقدون على الفور
إتفاقات وحلف إسرتاتيجي مع اسرائيل عدوة العرب واألملان معا .لقد فهمت املوضوع
جيدا وطلبوا مشورتي يف ذلك بصدد كيفية القضاء عليهم ليس بأقل التكاليف ودون
ضجة تذكر فحسب ،بل عدم ترك أية آثار أو براهني تدل سواء على مرتكبيها أو
املخططني هلا .أخربوني أنه هناك يف مشالي سورية مدينة أمسها عامودا غالبية سكانها من
الكرد ومن األفضل البدء يف تنفيذ املخطط من هذه املدينة بالذات ،والسيما أن املسؤولني
يف جهاز اإلستخبارات عرضوا خريطة األقليم الشمالي السوري علي ودرسناها سوية
ضمن جلنة شكلت خصيصا هلذا الغرض ،مع اإلشارة إىل موقع هذه املدينة اإلسرتاتيجي
واحلساس  .طبعا أن اهلدف من وراء ذلك كان واضحا لدينا للغاية :توجيه ضربة قاصمة
إىل معنويات الكرد ويف الصميم ،كسر شوكتهم والعمل على نشر البلبلة بني صفوفهم،
زرع اخلوف واليأس يف نفوسهم إىل األبد ،للحيلولة دون ظهور أية مقاومة لديهم مسقبال،
جعلهم يف وضع غري مستقر والعمل على ترحيلهم تدرجييا ،لتنظيف وتطهري البالد منهم،
كما طهرنا أملانيا وأوربا من اليهود والغجر.
لقد أثارت خطة املسؤولني السوريني واملصريني بشأن عامودا محاس شديد لدي ،لذا
قمت بدراستها جيدا من كافة النواحي وأعادت بي الذاكرة إىل الوراء والسيما عمليات
تصفية أعداء الرايخ الثالث اليت نفذتها قواتنا املسلحة األملانية يف عدة دول اثناء احلرب
العاملية الثانية وبصورة خاصة جمزرة ليديتسه يف تشيكوسلوفاكيا ،أورادور يف فرنسا
وكاالفريتا يف اليونان .لقد فكرت مليا وإستنادا إىل خربة اجليش األملاني الكبرية يف بناء
أفران الغاز والتخلص من األعداء بواسطة تنظيم حرائق ،انه بوسعنا تكرار جتربة قرية
كاالفريتا اليونانية يف عامودا أيضا.
كان اجليش األملاني يلجأ إىل تطبيق تكتيكات خاصة تهدف إىل ترهيب السكان احملليني
ونشر الرعب والفزع يف صفوفهم ،لغاية شل مقاومتهم وجعلهم يصابون باليأس والقنوط
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وانهيار املعنويات والعمل على إرضاخهم للنظام اجلديد والقبول بهيمنة العرق اآلري.
وعلى هذا النحو أتذكر جيدا عندما دخلت قواتنا قرية كاالفريتا بتاريخ 0911/07/9
أمرت الفرقة  02بقيادة اجلنرال كارل فون لوسوير األهالي التزود باملواد الغذائية ليوم
واحد فقط ،جلب بطانيات والتجمع أمام مبنى املدرسة االبتدائية ومن خيالف األوامر
سوف يقتل يف عقر داره .كنا نهدف القضاء على اجليل الشاب قبل كل شيء ،ومن هنا
أوعز اجلنود األملان النساء واألطفال ماحتت سن الـ  07بدخول املدرسة وبعدها جرى
إغالق كافة األبواب والشبابيك بأحكام ووقفت أرتال من اجلنود املدججني بالسالح
مصوبني أسلحتهم حنو املدرسة ،أما الرجال فقد مت أخذهم بالقوة وجتميعهم يف أحد احلقول
اجملاورة للمدرسة واملسمى بـ كابي،حيث كان عليهم مشاهدة مناظر الرعب عندما أحرق
جنودنا األبطال ليس تلك املدرسة املكتظة بالنساء واألطفال فقط ،بل بيوت القرية
بأسرها ،مبا فيها مبنى الكنيسة ويف اخلتام أبادت تلك الفرقة معظم الرجال عن بكرة
أبيهم  .لقد مسعت فيما بعد أن عدة نساء وأطفال قاموا بكسر أحد نوافذ املدرسة وجنوا
من املوت.
عرضت تلك الفكرة على املسؤولني السوريني واملصريني والسيما رجال اإلستخبارات
من املكتب الثاني بقيادة عبد احلميد السراج فوافقوا عليها .وهكذا نفذنا اخلطة بتاريخ
 0991/00/01وكان يوم األحد بالضبط .البعض منكم قال بأن احلريق كان قضاء
وقدر ،أو بسبب آلة تشغيل الفيلم القدمية وغريها من التفسريات والتحليالت غري املنطقية
وغري املقنعة أبدا ،ولكن مهما كانت اإلجتهادات فاخلطة جنحت وحققت الكثري من
أهدافها وكافأني أصدقائي السوريني واملصريني بالشكل املطلوب ،السيما عندما رأوا بأم
أعينهم نتائج احلريق وتاثريه على معنويات السكان ومغادرة الكثري من الشرائح الواعية
واملثقفة ،مبا فيها الكتاب والشعراء والنشطاء السياسيني إىل مدن أخرى أو الرحيل نهائيا
من سوريا.
رمبا تعلمون من خالل علم اجلنايات أن اجلاني واستنادا إىل أسباب سيكولوجية
وشخصية ،تشده الرغبة للعودة إىل مكان اجلرمية أو مراقبة مكان حدوث ذلك الفعل الذي
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ارتكبه ،وترك يف نفسه أثرا وإنطباعا الميحى وإحنفرت يف ذاكرته ،فالرباط اخلفي بني اجلاني
ومكان اجلرمية له مفعول سحري حقا .وأنا لست إستثناء من هذه القاعدة وهي تنطبق
علي أيضا ،لذا عدت إىل مدينة عامودا ،يف العام 0912عندما أشرفت شخصيا على
عمليات اعتقال واستجواب أعضاء منظمة العمل الشيوعي

ومن قبل األمن العسكري

السوري الذين كانوا ينشطون بني الكرد وضد حكومة أصدقائي السوريني بقيادة الزعيم
والقائد حافظ األسد .وأظن أن أصدقائي السوريني راضون عين جدا ملا قدمت هلم من
مساعدة وخربة جيدة يف

السياسيني"(.)1

العديد من اجملاالت والسيما تصفية األعداء واخلصوم

احلزب الشيوعي السوري واملسألة القومية الكردية يف سوريا:
مع إشتداد احلركة الوطنية يف البالد وإنتصار احللفاء يف احلرب وحتول القوة اإلشرتاكية
بقيادة اإلحتاد السوفياتي إىل عامل دولي مهم ،إنتشرت األفكار الشيوعية يف الشرق
األوسط والسيما بني الشعوب املضطهدة ومنهم الكرد ،خاصة بعد طغيان شوفينية القومية
العربية ،اليت مل ترتك هامشا أمام القومية الكردية .ففي غرب كردستان ،حيث ساد الفراغ
السياسي بسبب غياب التنظيمات واألحزاب القومية الكردية ،إخنرط مئات الشبان يف
صفوف احلزب الشيوعي السوري الذي وجد له أرضية خصبة يف املدن والقرى الكردية
يف سنوات احلرب العاملية الثانية ومابعدها ،ألن املضطهدين رأوا يف النهج الشيوعي الطريقة
املثلى للخالص ونيل احلقوق القومية ،السيما وأن وجود الشخصية الكردية الكاريزماتية
خالد بكداش على رأس احلزب الشيوعي وما متتع به من مكانة مرموقة يف احلركة الشيوعية
العاملية كواحد من أبرز قادتها يف الشرقني األوسط واألدنى ،قد دفع باملئات من الشبان
الكرد اإلنضمام للحزب الشيوعي ،بسبب شعاراته الطبقية واألممية والدعوة إىل الدفاع عن
1

 -مقابلة ألويس برونر يف دمشق مع صحيفة  Die Bunteاألملانية بتاريخ  11تشرين األول

 ،0911العددان  11و 19املنشورتان يف بداية تشرين الثاني  :0911د.آالن قادر ،مبناسبة الذكرى
اخلمسني جملزرة عامودا الرببرية ،ألويس برونر :عراب هولوكوست عامودا ،النمسا. 7101/01/11،
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حقوق الشعوب املضطهدة وحتول اإلحتاد السوفياتي إىل قوة دولية معتربة وداعمة لقضايا
الشعوب املغلوبة على أمرها وتقديم كافة أشكال الدعم واملساندة حلركات التحرر العاملية
يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية .فاحلزب الشيوعي السوري بات ينظر إليه على نطاق
واسع على أنه حزب كردي ،بسبب إعتماده الكبري على اجملتمع الكردي.
ولد خالد بكداش عام  0907يف دمشق ،كان والده ضابطا يف اجليش العثماني ،درس
يف مدرسة التطبيقات النموذجية اإلبتدائية وخترج منها قحمل شهادة (السرتفيكا) بتفوق يف
حزيران سنة  ،0971وبسبب تفوقه قوبل طالبا داخليا جمانيا يف مكتب عنرب ،مدرسة
التجهيز الوحيدة يف دمشق آنذاك ،وقد نال املرتبة األوىل على مستوى سوريا يف شهادة
البكالوريا "قسم الرياضيات" سنة  ،0911وهنا مسع ألول مرة عن البالشفة .وبعد أن نال
البكالوريا دخل إىل كلية احلقوق ،لكنه مل ينه دراسته إلنشغاله بالسياسة .يف عام 0911
إنتسب إىل صفوف احلزب الشيوعي ،أعتقل سنة  0910مع كل من رشاد عيسى
وهيكازون بوياجيان وسيساك تيالليان وشخص تبني أن كان خمربا لألمن الفرنسي ،أثناء
طباعتهم جلريدة "املطرقة واملنجل" ،حيث دام سجنه أربع شهور ،ثم أعتقل مرة ثانية سنة
 ،0911حيث بدأ برتمجة كتاب بيان احلزب الشيوعي لكارل ماركس وفريدريك أجنلس
من اللغة الفرنسية إىل العربية ،وأنتخب أمينا عاما للحزب الشيوعي يف سوريا ولبنان خلفا
لفؤاد الشمالي سنة  ،0912إثر عودته من موسكو حيث أقام فيها سنتان (– 0911
 )0919ومكوثه لفرتة يف باريس ،حيث سافر يف أوائل سنة  0911إىل موسكو سرا عن
طريق فرنسا ،متتع بكداش بشخصية قوية وقدرة كبرية على اخلطابة .أختري خالد بكداش
كأول ممثل عن املنطقة العربية يف املؤمتر السابع لألممية سنة  0911ويف قيادة الكومنرتن
بإسم حركي "رمزي" ومل يكن قد جتاوز الرابعة والعشرين من عمره .تزوج سنة 0910
من رفيقة دربه وصال فرحة بكداش .تويف خالد بكداش سنة .)1(0991

 - 1نواف حممد مراد ،املرجع السابق ،ص ص .11 – 11
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كانت كردستان – سوريا ،احلاضنة األهم يف إستيعاب األفكار اليسارية واالشرتكية،

فقد كان حي األكراد بدمشق مركزا مشعا لألفكار الشيوعية ( ،)1تاله جبل األكراد
(عفرين) ،إذ شكل املوطن الثاني لتقبل الفكر الشيوعي ،ويبدو أنه كانت للناحية املعيشية
احلياتية دور بارز يف إنتشار األفكار الشيوعية هناك ،حيث عاشت املنطقة يف ظل أوضاع
اجتماعية وسياسية شبه مأساوية حتت النفوذ اآلغوي االقطاعي ،وكان مقسما إىل مناطق
خاضعة للسيطرة العائلية ذات اجلذور العشائرية( .)2أما يف اجلزيرة (حمافظة احلسكة) ،فقد

تأسست منظمة احلزب الشيوعي يف عام  0972على يد األرمين آرتني مادويان

(،)3

ويف

أواسط الثالثينات أنهى "د.أجنيان" وهو أيضا من األرمن دراسته يف فرنسا ،وقدم إىل
اجلزيرة وهو متأثر باحلزب الشيوعي الفرنسي ،وفتح عيادته يف البداية مبدينة ديريك ثم
إنتقل إىل بلدة عامودا ،وساهم يف نشر األفكار املاركسية – اللينينية يف حمافظة اجلزيرة،
وقام بتكليف اللبناني جان صعيب بالعمل يف اجلزيرة ،وفتح األخري حمال لكوي املالبس
للتمويه ،ولعب دورا كبريا يف تشكيل التنظيم يف عدد من مدن اجلزيرة ،وكما الميكن
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 -للمزيد راجع :احلزب الشيوعي ،خالد بكداش يف مؤمترات احلزب تقارير – كلمات إفتتاحية –

مداخالت ،من منشورات احلزب الشيوعي السوري ،دمشق،0991 ،ص .111
2

 -للمزيد إنظر :شوكت حنان ،دخول األفكار الشيوعية إىل منطقة جبل األكراد ،منطقة "عفرين"،

القسم األول ،جملة الدراسات االشرتاكية ،العدد ( ،)11ص ص .097 – 019
 - 3ولد يف أضنة سنة  0911وينتمي إىل عائلة مارديروس ،عمل والده يف صناعة األحذية ،وشهد اجملازر
اليت حصلت لألرمن خالل الفرتة  ،0971 – 0911تعلم خالل فرتة يف إستانبول ،ويف أواخر سنة
 0970إنتقل مع أهله إىل بريوت ملتحقا بأقاربه ،الذين نزحوا نتيجة اجملازر اليت حلقت باألرمن ،ويف
بريوت أسس منظمة سبارتاكوس األرمنية متأثرا بتجربة احلزب الشيوعي األملاني ،وساهم يف تأسيس
احلزب الشيوعي السوري اللبناني فيما بعد ،وتعرض للمالحقة والسجن خالل نشاطه احلزبي ،وإستمر يف
قيادة احلزب حتى وفاته ،للمزيد إنظر مذكراته :حياة على مرتاس ذكريات ومشاهد ،تقديم :جورج
حاوي ،دار الفارابي ،بريوت ،0919 ،ص  ،11وكذلك:عبد اهلل حنا ،احلركة الشيوعية السورية الصعود
واهلبوط دراسة جتمع بني التاريخ الشفهي والتاريخ املكتوب ،دار نون ،دمشق ،7111 ،ص 97؛ نواف
حممد مراد ،املرجع السابق ،ص .09
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إنكار دور عبد اجلليل سرييس وناصر حدة وآراكيل وعبد األحد عبدلكي وملكي عيسى
ورمو شيخو يف نشر األفكار احلزبية وتعزيز التنظيم( .)1وبعد آرتني مادويان توىل قيادة
منظمة اجلزيرة السرياني عبد األحد عبدلكي ،وخلفه منذ بداية اخلمسينيات وحتى وفاته
عام  0912األرمين أراكيل توربنديان .وهكذا كان ألبناء الشعب الكردي وأبناء األقليات
والطوائف األخرى الدور األساس يف نشؤ املنظمة وتقويتها ،حيث قدمت نفسها كمدافع
عن مجيع الفئات ،من منطلق وطين وأممي .وقد أشار الزعيم السوفييت البارز ستالني إىل
الثقل الكردي يف احلركة الشيوعية الشرق أوسطية ،يف خطابه عام  0910أمام اللجنة
املركزية للحزب الشيوعي السوفياتي إىل أن "سوريا أقرب البلدان العربية إىل الشيوعية،

ويليها العراق ،وذلك بسبب وجود العنصر الكردي فيهما ( ،)2لكن خالد بكداش مل
يتطرق ال من بعيد وال من قريب إىل القومية الكردية يف تقريره املعنون (حزب العمال
والفالحني( الذي ألقاه "أمام اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوري اللبناني يف
إجتماعها املنعقد يف كانون الثاني  ،0910حيث دعا األحزاب الشيوعية العربية إىل تأييد

القومية العربية"(.)3

كانت منطقية اجلزيرة للحزب الشيوعي السوري من أقوى منظماته يف سورية ،وبرز من
الكرد شخصيات عدة منهم نذكر :حاج شيخموس طرزين ،وشيخموس قرقاتي
وجطرخوين ،ورمو شيخو الفرحه ،وعثمان برو ،وآل عمرو ونوري فرحان...إخل.
إال أن احلزب الشيوعي سرعان ما حتول إىل بوق دعاية للقومية العربية ،وإىل داع
لإلندماج »الوطين« ،ومبعنى آخر ،السعي إىل تكوين جمتمع سوري ،يوحده الثقافة واللغة
العربيتني ،حيث قال":إن للعرب واألكراد تارخيا مشرتكا وهنا يف سوريا مل جير التفريق بني
مواطن وآخر على أساس منشئه أو دينه وهذه النقطة أثريت يف السنوات األخرية لغايات
 - 1عبد العزيز حسني ،احلزب الشيوعي يف اجلزيرة ،احلوار املتمدن (جملة) ،العدد ( 01 ،)0211تشرين
الثاني.7111 ،
 - 2كاظم حيدر ،املرجع السابق ،ص ص .90 ،11
 - 3املرجع نفسه ،ص .91 – 91
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سياسية حمضة ولألسف من قبل بعض من يدعون بأنهم شيوعيون ،إنين إبن دمشق وفيها
رأيت النور وكذلك والدي وجدي ويف تاريخ سوريا احلديث كان رئيس اجلمهورية
السورية حممد علي العابد الذي إمتدت واليته بني أعوام ( )0919 – 0917وكذلك
رئيس الوزراء املرحوم عطا األيوبي كان كالهما من منشأ كردي ويف اخلمسينات كان
وزير الدفاع السيد رشاد برمدا وكذلك وزير الداخلية األستاذ علي بوظو من أصل كردي
وكانا ميثالن الشعب أي أن القضية كانت طبقية ،من املعروف أيضا الدور اهلام الذي لعبه
العديد من املفكرين من أصول كردية يف حركة التنوير العربية أذكر منهم الشاعر أمحد
شوقي وقاسم أمني واألسرة التيمورية يف مصر والزهاوي والرصايف يف العراق وحممد كرد
علي رئيس اجملمع العلمي وخري الدين الزركلي يف سوريا وكذلك إبراهيم هنانو الذي كان

ينتمي إىل إسرة كردية يف حارم"( ،)1ويقول..":إن احلدود اليت يرمسها القوميون األكراد
تشمل جزءا من سوريا أيضا إنظر إىل اجلزيرة ،اجلزيرة ليست منطقة كردية يوجد فيها عدد

كبري من األكراد ولكن يوجد بينهم عرب كثريون ،يوجد آشوريون وتركمان"( ،)2وبالتالي
يضع امللف الكردي جانبا ،ريثما يسود العامل النظام الشيوعي ،وكان ذلك ضحك على
الذقون كما يقال باللغة الشعبية .ويف هذا السياق وبتهمة النزعة الشوفينية السريانية أقصي

عبد األحد عبدلكي من منظمة اجلزيرة(. )3

ومن الغريب أن خالد بكداش املنحدر من اصول كردية وامللم بلغته األم ،واحلامل لواء
الشيوعية ،أكد يف مقابلة مطولة له مع جريدة (املختار) األسبوعية ،الصادرة يف دمشق ،ويف
عددها  29بتاريخ  71تشرين الثاني  ،0911على أن "احلزب الشيوعي يف سوريا ولبنان،
الذي إنبثق خالل نضال طويل وقاس ،من قلب البيئة العربية السورية اللبنانية ،إمنا يطبق
النظرية املاركسية – اللينينية على واقع ظروف حياتنا ،آخذا بعني اإلعتبار مميزات بالدنا
1

 -عماد نداف ،خالد بكداش يتحدث ،دار الطليعة ،بريوت ،0991 ،ص.12

 - 2املر جع نفسه ،ص .71
 - 3من رسالة يعقوب طرو إىل الباحث حممد مجال باروت يف  70كانون األول  ،7100يف :حممد مجال
باروت ،...ص.221
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وخصائصنا القومية العربية"( .)1هذا التصريح خرق ملبادئ املاركسية – اللينينية ،السيما
كان بكداش الشخص األول يف احلزب .وكان على الكرد ،حسب الشيوعيني السوريني،
اإلنتظار ،ريثما تعم الشيوعية ،حينها مينح الكرد حقوقهم ،ومل يكن هذا املوقف سوى
موقف حتريفي ،وبالضد من األيديولوجية الشيوعية .وكان زعيم احلزب الشيوعي السوري
خالد بكداش (الكردي األصل) والذي بقي يف أمانة احلزب ملدة أربعني سنة يعترب"األحزاب
القومية عدا (حزب البعث) امنا هي أحزاب بورجوازية خسرت مواقعها السياسية فحملت

الفكر القومي" (.) 2

ومع أن خالد بكداش مل يعرتف يوما بكرديته ،لكنه يف نظر القوميني العرب كان
حمسوبا على القومية الكردية .فمثال ،الدكتور مجال األتاسي يف مقدمته لكتاب منذر
املوصلي »عرب وأكراد« ،كتب يقول":من بني العوامل اليت جعلت بعض األحزاب
الشيوعية العربية ،تعارض مشاريع الوحدة بني مصر وسورية ثم بينهما وبني العراق،
العصبية الكردية اليت كانت تشد بعض قيادات تلك األحزاب لتقف موقفا القوميا من
قضية الوحدة العربية ،ولتقف إىل جانب القوى السلبية اليت فوتت على أمتنا فرصة من

الفرص التارخيية الكربى؟"( .) 3ويف رده على الدكتور األتاسي ،كتب جالل الطالباني
قائال":أما جعل العصبية الكردية وليست العصبية الشيوعية أو املبادئ الشيوعية
والسياسات احلقيقية للحزب الشيوعي سببا لتقف بعض قيادات األحزاب الشيوعية موقفا
القوميا فليس ظلما آخر ينزله صديق الشعب الكردي األخ الدكتور حبركته التحررية
وجوابا على ذلك نقول أوال حنن الكرد التقدميني نعادي العصبيات القومية كلها سواء
أكانت كردية أو عربية .لذا فال ميكن أن تسأل احلركة الكردية التحررية عن نزعات
 - 1علي اجلزيري ،دور اإلنتلجنسيا الكردية ،املرجع السابق ،ص .10
2

 -رحبان رمضان ،دور الكرد السوريني يف ثورات سوريا الوطنية ،احلوار املتمدن ،العدد،1112 ،

.7100/1/01
3

 -الدكتور مجال األتاسي ،القضية الكردية هي أيضا قضية عربية ،يف كتاب»:كتابات يف املسألة

الكردية« ،اجلزء الثاني ،املرجع السابق ،ص .700
717

ترفضها وتلفظها .ومع ذلك فلنأت حتديدا إىل املتهمني لنجد أنه الميكن أن يكون إال
األستاذ خالد بكداش الذي قضى كل عمره النضالي الطويل يف صفوف احلركة الشيوعية
العربية والذي اليصف نفسه إال بالعربي بكونه عربيا من العرب املستعربة وليست العاربة.
فلماذ جيب أن قحسب ضدنا موقف لألستاذ خالد الذي يأبى أن يصنف نفسه ضمن الكرد
ومل يشرتك يوما ما يف حركة كردية؟ ،بل ملاذا الجتيز لصاحلنا مواقف أكراد شيوعيني
وتقدميني منهم األستاذ رشاد عيسى الذي ضحى بعضويته يف املكتب السياسي للحزب
الشيوعي السوري حينما وقف ضد قرار تقسيم فلسطني رغم موافقة السوفيات وقيادات
احلزب الرمسية عليه؟ وهو كردي أيضا؟ .ملاذا القحسب لصاحلنا مواقف قادة معروفني من
أصل كردي كالشهيد اخلالد كمال جنبالط وهو املعروف بدفاعه عن العروبة يف لبنان؟

أحصر املوضوع باإلستاذ بكداش.)1("...

وبصدد أحداث اجلزيرة  ،0912أرسل خالد بكداش السكرتري العام للحزب الشيوعي
السوري ،برقية إىل وزارة اخلارجية الفرنسية ،بواسطة املفوضية العليا جاءت فيها":إن بعض
املوظفني اإلفرنسيني ذوي امليول الفاشيستية عمالء أحزاب اليمني األقصى وأعداء اجلبهة
الشعبية أثاروا يف اجلزيرة عصيانا مسلحا ذا نزعة فاشستية معادية لفرنسا ،وهذا العصيان
موجه ضد املعاهدة واحلكومتني اإلفرنسية والسورية حتت ستار طلب اإلستقالل الداخلي
واإلنتداب الفرنسي .أن العصاة حبماية وقيادة هؤالء املوظفني أعداء فرنسا طردوا موظفي
احلكومة السورية ونزعوا سالح الدرك وشكلوا يف القامشلي واحلسجة ورأس العني وغريها
جلانا مسلحة حتت إسم » جلنة إدارة شؤون احلسجة« مثال ،وهم اليزالون سادة املوقف
ويتابعون دون قصاص أعماهلم ،بينما اجليش اإلفرنسي قد إختذ منذ شهر على عاتقه صيانة
األمن .ولو إختذت املفوضية اإلفرنسية تدابري فعالة ألمكن قمع العصيان منذ اإلبتداء ألن
أكثرية سكان اجلزيرة موالون للمعاهدة وللحكومة السورية ولفرنسا الدميقراطية .حنتج
 - 1جالل الطالباني ،الدكتور األتاسي والقضية الكردية ،الثقافة الكردية (جملة) ،املركز الثقايف الكردي يف
لندن ،لندن ،العدد  ،7آذار  ،0991ص ص 17 – 11؛ و » كتابات يف املسألة الكردية« ،اجلزء
الثاني ،املرجع السابق ،ص .190 – 191
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بشدة على موقف املوظفني الفاشيست ونطلب قمع العصيان ومعاقبة العصاة وحماكمة
املوظفني الفرنسيني املسؤولني يف اجلزيرة وإرسال جلنة حتقيق برملانية لسوريا وتطهري بالدنا

من أعداء فرنسا الدميقراطية واملعاهدة"( ،)1وأرسلت نسخة من هذه الربقية يف الربيد اجلوي
إىل املسيو داالديه زعيم احلزب االشرتاكي الراديكالي وليون بلوم زعيم احلزب
االشرتاكي ،وموريس توريز السكرتري العام للحزب الشيوعي وغابريل بريي نائب رئيس
جلنة الشؤون اخلارجية يف الربملان الفرنسي واجلرائد االوفر ،البوبيلري ،االميانتيه ،سو سوار.
مل تتناول احلزب يف الربقية املرسلة اخلصوصيات اجلغرافية والتارخيية للجزيرة ،ومل تبحث
عن حلول ملعاجلة األزمة من جذورها.
ويقول حممد مال أمحد ،بأنه عندما أسسنا يف عام  ،0917مجعية وحدة الشباب
الدميقراطيني األكراد يف مدينة القامشلي" كان موقف اجلمعية من احلزب الشيوعي ،موقف
الصديق ،لتعاطف أعضائها الضمين مع موقفه الطبقي واألممي ،وألنها ،سابقا كان الكثري من
أعضائها ومن ذويهم وأهلهم واصحابهم ،مع احلزب الشيوعي ،أعضاء فيه أو مؤيدين أو

مؤازرين ،ومع ذلك فقد هامجهم احلزب الشيوعي بشدة ،وأتهمهم بأوصاف العمالة
للمخابرات واإلمربيالية والشوفينية ،مع أنهم كانوا معروفني متام املعرفة من قبل أعضاء
قيادة احلزب الشيوعي يف اجلزيرة ،وبعيدين كل البعد عن هذه التهم .ومع ذلك مل تتخذ
اجلمعية موقفا مهامجا مثلهم ،ال بل أيدت اجلمعية ترشيح الشاعر جطرخوين وإبراهيم
بكري ،يف إنتخابات اجمللس النيابي السوري يف أيلول  .0911مع أن جطرخوين ،الذي
كان وقتها مع احلزب الشيوعي ،يهاجم اجلمعية بشدة ،ويسمي أعضاءها (قومي كردي)
تشبيها بالقومي السوري وأعضاء احلزب السوري القومي االجتماعي الذي كان يعرف

وقتها بيمينيته وإرتباطاته بالدول االمربيالية"(.)2

 - 1إنظر صورة الربقية اليت أرسلها احلزب الشيوعي إىل وزارة اخلارجية اإلفرنسية بواسطة املفوضية العليا
بشأن حوادث اجلزيرة ،عن احلزب الشيوعي السكرتري العام خالد بكداش يف امللحق.
 - 2حممد مال أمحد ،حملات من تأريخ ،املصدر السابق ،ص .17
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يف أواسط أيارعام  0917عقد يف اجلزيرة ،املؤمتر الفالحي األول ،ثم جرت التحضري يف
أيار  0911لعقد املؤمتر الثاني ،وإشرتك يف العملية حنو  011قرية ،وخالل الفرتة املذكورة
وما بعدها جرت معارك طبقية بدعم وحتريك احلزب الشيوعي ،بهدف توزيع أراضي كبار
املالك وأمالك الدولة على الفالحني .وشكل احلزب نقابة العمال الزراعيني اليت ترأسها
مجال جركس وملكى عيسى ،وأصدر احلزب يف اجلزيرة وعفرين جريدة بإسم "صوت

الفالحني"(.)1

رشح احلزب يف إنتخابات اجمللس النيابي مرشح بارز يف القامشلي يف عام  ،0911هو
املناضل النقابي إبراهيم بكري الذي تنحدر أصوله من حي األكراد يف دمشق ،إضافة إىل
الشاعر الكردي الثائر جكرخوين .وقاد احلملة اإلنتخابية يف اجلزيرة آرتني مادويان ،حصل
الشيوعيون فيها على  0111صوت ،بينما حصلت القائمة املنافسة على  1111صوت.
وفازت يف اإلنتخابات شخصية حمسوبة يف النهاية على الوسط التقدمي ،وهو "فؤاد قدري
بن قدري مجيل باشا الذي فاز بفضل أصوات آل حاجو آغا ،مل يدعمه الشيوعيون لكنهم

مل يقفوا ضده ،وبعد حنو عام واحد سار فؤاد قدري مع الشيوعيني"(.)2

ويفتخر رمو شيخو عضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي "أن بعض القبائل الكردية
قد وقفت ضد احلكم الذاتي الكردي يف منطقة اجلزيرة منذ عام  ،0911ومنها عشرية
طابارا بقيادة زعيمها شيخموس اهلسو مع بعض القبائل الكردية األخرى ،اليت أدت دورا
مهما يف التحالف الوطين العربي – الكردي ،ملنع إقامة احلكم الذاتي للكرد"(.)3

وإبان أحداث عامودا ،أصدر احلزب الشيوعي السوري مذكرة يف أيلول ،0912
وحتت عنوان »ماذا يف اجلزيرة« معتربة ماقحدث يف اجلزيرة عصيانا من أعظم املؤمرات على
 - 1جكرخوين ،املصدر السابق ،ص .111
 - 2حول املوضوع إنظر :حممد مجال باروت ،...ص .222 – 229
 - 3رمو شيخو الفرحة ،التآخي الكردي العربي يف سبيل اإلستقالل الوطين ،جملة دراسات إشرتاكية ،جملة
احلزب الشيوعي السورين العدد ( ،)11السنة الثامنة ،دمشق يف الثاني من تشرين الثاني  ،0911ص
.019
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العهد الوطين ،جاءت فيها":منذ أوائل متوز عام  0912جتري يف مشالي سوريا ،يف أراضي
اجلزيرة العليا ،حوادث هائلة ليست سوى حلقات متتابعة ملؤامرات واسعة يقوم على
ترتيبها وتنفيذها بعض غالة املستعمرين الفرنسيني ،أعداء الشعبني السوري والفرنسي،
أعداء املعاهدة الفرنسية – السورية أعداء احلكم الوطين يف سوريا ،وأعداء اجلبهة الشعبية
يف فرنسا ....فلم يسمع الناس عن حوادث اجلزيرة سوى أن هنالك عصيانا قام به بعض
زعماء القبائل ،ثم هجوما على دوائر احلكومة ،ثم طرد موظفي احلكومة الوطنية ،ثم
إستالم اجليش الفرنسي األمن ،ثم أن هنالك معارك بني املوالني والعصاة يف قرية عامودا،
وأن الطائرات دمرت بعض القرى ،ثم أن السكون عاد أخريا إىل نصابه ،وأن اإلتفاق بني
احلكومة السورية واملفوضية اإلفرنسية على إنهاء اخلالف وإعادة األمن إىل نصابه متاما....
ولدينا من الدالئل والوقائع ما يربهن على أن العصيان يف اجلزيرة حادث هام جدا ،يفوق
كل ماحدث يف سوريا منذ عقد املعاهدة من مؤمرات ودسائس وفنت حبكها الرجعيون ضد

احلكم الوطين وضد املعاهدة"( .)1وبدال من أن تقوم املذكرة بالبحث عن أصل املشكلة
راحت تنسبها إىل مؤمرة إستعمارية مدبرة ،حيث أضافت":إن حركة اجلزيرة ليست حركة
مسيحية تدافع عن نفسها ضد إرهاق »اإلسالم« وال حركة أقلية حتمي حقوقها من تعدي

األكثرية وال حركة عفوية مجاهريية ،بل مؤامرة مدبرة منذ زمن طويل قام على ترتيبها
وتنظيمها وتسليحها :العناصر الفاشيستية بني املوظفني الفرنسيني يف اجلزيرة نفسها ويف غري
اجلزيرة أيضا...وأهم خطوط السياسة الفرنسية إثارة النعرات الدينية واجلنسية وغريها
للتفريق بني السكان ،فعملوا على إثارة املسيحيني على املسلمني ،واملسلمني على
 - 1اصدر احلزب الشيوعي السوري هذه املذكرة يف أيلول  ، 0912مت نشرها فيما بعد يف كراس حتت
عنوان" :صورة املذكرة اليت رفعها إىل احلكومة السورية ،واملفوضية العليا للجمهورية الفرنسية يف سورية
ولبنان ،ووزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية يف باريس" ،خالد بكداش السكرتري العام للحزب الشيوعي،
ترجم الكراس إىل الفرنسية ورفع إىل املراجع الفرنسية املسؤولة يف سورية وفرنسا وإىل أحزاب اجلبهة
الشعبية الفرنسية .املصدر :األرشيف املركزي للحزب الشيوعي السوري؛ يف حممد مجال باروت ،....ص
ص .191 – 199
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املسيحيني .وبني املسلمني أنفسهم عملوا على إثارة النعرات اجلنسية ،وإلقاء بذور العداوة
بني األكراد والعرب ....وكانت اجلزيرة طبعا من أهم املناطق اليت جنح فيها املستعمرون يف

تطبيق هذه السياسة حبذافريها"(.)1

ومن ثم يوجه احلزب يف مذكرته أصابع اإلتهام إىل الفرنسيني بفتح أبواب اجلزيرة أمام
السريان واألرمن والكرد الذين كانوا ينزحون عن تركيا ملختلف األسباب .وعوضا عن أن
يعمل املستعمرون لتوفري اإلخاء بني السكان األصليني واملهاجرين ،سعوا بكل الوسائل
للتفريق بني هؤالء وهؤالء ،فظهروا مبظهر احلامي للمهاجرين واملنعم عليهم ،ومنحوا

زعماءهم كثريا من األراضي اليت كان يزرعها السكان األصليون .)2(...والسكان ،حسب
املذكرة" ،أكثريتهم من السكان األصليني وهم – على الغالب – من العرب الرحل ،وقليل
من املهاجرين القدماء مثل قبائل اجليجان النازحة من القفقاس قبل احلرب اإلستعمارية

العاملية"( .)3وبهذا املنطق املشوه ،جتاهل احلزب الشيوعي أي ذكر للمسألة الكردية وعدم
التقرب من إتفاقية سايكس – بيكو اإلستعمارية اليت مبوجبها أحلق جزء كردستاني بدولة
سورية احملدثة .وموقف خالد بكداش هذا ،موقف كومسوبولييت قريب من موقف ستالني
جتاه شعبه اجلورجي ،حينما إتهمه لينني ،بأنه أصبح روسيا أكثر من الروس.
ويتحدث رشيد محو عن بداية اخلمسينات وإنضمام الشبان الكرد إىل احلزب
الشيوعي السوري قائال":بعد إنتساب أكثرية الشباب إىل احلزب الشيوعي ،مالبث أن
ظهرت خالفات ،داخل احلزب الشيوعي ،مع الشباب األكراد ،بسبب إجتاههم القومي يف
داخل احلزب ،ودعوتهم إىل نشر اجلريدة احلزبية والنشرات باللغة الكردية ،كما هو احلال
مع اللغتني العربية واألرمنية ،ولكن املسؤولني يف احلزب رفضوا هذه الدعوة ،وأبعدوا

بعضهم عن احلزب ،كما فعلوا مع رشيد محو نفسه"( .)4وتزامنت هذه الدعوة مع مثيالتها
 - 1حممد مجال باروت ،املصدر السابق.
 - 2املرجع نسه.
 - 3املرجع نفسه.
 - 4حممد مال أمحد ،صفحات ،...ص .19
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يف اجلزيرة ،حيث طالب الشباب الكرد يف احلزب الشيوعي بإصدار جريدة كردية
باألحرف الالتينية .وبدأت اخلالفات تدب بني الكثري من األعضاء األكراد وبني املسؤولني
يف احلزب الشيوعي يف اجلزيرة ،وقد إنتقد العديد منهم أمثال جكرخوين ومحزة نويران
وحممد فخري وغريهم سياسة الشيوعيني السوريني جتاه القضية الكردية .ويف هذا اإلطار
يقول محزة نويران":بعد تركي املدرسة عام  0910شعرت بفراغ كبري ،فوجدت ضاليت يف
احلزب الشيوعي السوري – خاصة بعد أن مثلت الشاعر جكرخوين – مرشح احلزب
الشيوعي السوري إلنتخابات عام  - 0911على صندوق اإلقرتاع يف مركز كنيسة
السريان األرثوذكس ،مما خلق لدي دافعا لإلنتساب للحزب الشيوعي السوري ،إال أنين مل
إستمر طويال يف احلزب الشيوعي .ويستطرد نويران":بعد احلرب العاملية األوىل ،وإنتصار
ثورة إكتوبر االشرتاكية العظمى يف االحتاد السوفياتي ،وإعالن مبدأ حق تقرير املصري
للشعوب ،حصلت تغريات كبرية يف اخلارطة العاملية ،وكان لذلك صدى كبريا يف تفكري
أبناء الشعوب املغلوبة على أمرها ،وتوقها لإلنعتاق من قيود املستعمرين ونيل حريتها
وإستقالهلا ،كما أعلنت االحتاد السوفياتي مبدا احلرب على احلرب ،اي إنهاء مشاركتها يف
احلرب العاملية األوىل من جانب واحد ،وختلت عن حصص روسيا القيصرية يف الرتكة
العثمانية من جانب واحد ،وخاصة حصتها من كردستان ،وفرضت نفسها على الساحة
الدولية مدافعة عن السالم العاملي ،ومساندة حلق الشعوب يف نيل حقوقها والتخلص من
االستعمار ،كان لكل ذلك أثر كبري يف النهوض القومي للشعوب املستعمرة ..حتت تأثري
األفكار واملواقف األممية لالحتاد السوفياتي ،وظهور حركات التحرر القومي والعديد من
الثورات الوطنية ،توجه العديد من الوطنيني الكرد – وحتى – بعض الرموز الربجوازية
الكردية ومثقفيهم لإلنتساب إىل احلزب الشيوعي السوري بدافع قومي ،على أمل أن
يدرج احلزب قضية الشعب الكردي يف برناجمه السياسي كقضية وطنية يف سوريا .بعد فرتة
من نشاطي احلزبي – يضيف محزة نويران -كان السؤال امللح يف ذهين :أين موقع القضية
الكردية يف سوريا يف برنامج احلزب؟..لذا مارست حقي يف مناقشة هذا املوضوع ضمن
األطر احلزبية ،لكين كنت أواجه بالتجاهل ،فلم أتلق جوابا شافيا .لكين مضيت باملطالبة،
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والكتابة حول طلب متواضع جدا ،فقط أن يعتمد احلزب كتابة األدبيات احلزبية ونشرات،
بيانات ...إخل باللغة الكردية أسوة باللغة األرمنية حتى يتاح للفالح الكردي فهم هذه
األدبيات ،ألن عدد املنتسبني األكراد إىل احلزب قلة يفهمون العربية لندرة املدارس
والتعليم يف املناطق الكردية ،لألسف كان رد احلزب سلبيا وقاسيا وخاطئا بنظري ،وكان
اجلواب :إن هذه األفكار والطروحات القومية هي من أفكار الربجوازية الصغرية ،والختدم
سوى اإلستعمار واإلمربيالية األمريكية ،وأن احلقوق القومية الكردية يف سوريا ستتحقق
عندما تنتصر االشرتاكية يف سوريا ،والضمان لذلك إال يف ظل نظام اشرتاكي ،وجيب
تأجيل كل ذلك إىل حينه .ويتابع الراحل هنا بلغ حتى اليأس ،فقررت أن أقدم إستقاليت
واإلنسحاب من احلزب والبحث يف إجتاه آخر يلبى تطلعي يف النضال دفاعا عن حقوق
شعيب املستلب"( .) 1ومن جهته يؤكد حممد فخري":أن اخلالف دب من عام ،0911

حينما كان احلزب الشيوعي يطبع جرائده باللغة العربية واألرمنية ،فطالب هو(حممد
فخري) ورفاقه ،بأن تطبع اجلريدة باللغة الكردية أيضا ،أسوة باللغتني العربية واألرمنية،
فتحجج املسؤولني بعدم معرفة الكتابة باللغة الكردية وباألحرف الالتينية وعدم وجود اآللة
الكاتبة ،فتربعوا هم باملال لشراء اآلالت ،وتعهدوا بالكتابة باللغة الكردية وباألحرف
الالتينية ،ولكن قيادة احلزب الشيوعي يف اجلزيرة مل تلب رغبتهم .فإشتد اخلالف بينهم
وإتسع ،وقدم حممد فخري إستقالته وكذلك فعل فيما بعد آخرون ،وأزداد عددهم
فأصبحوا عدة عشرات وجتمعوا يف عام  0912حول بعضهم ،ويف عام  0911شكلوا

حزب آزادي"( .)2وقد قامت ((مجعية أحياء الثقافة الكردية)) اليت أسسها أوصمان صربي
يف دمشق عام  0911بنشر كتاب (الرد على الكومسوبوليتية) من تأليف الشخصية
السياسية والقومية املعروفة عبدالرمحن ذبيحي ،الذي كان مقيما آنذاك بدمشق .وهو رد
على مواقف الالقوميني الكرد يف صفوف احلزب الشيوعي السوري جتاه قضية أمتهم
الكردية .ومما يؤسف له أن احلزب الشيوعي السوري ،ومنذ بداية التحرك القومي
 - 1حممد جزاع ،املصدرالسابق ،ص ص .17 – 11
 -2حممد مال أمحد ،صفحات ،...ص.19 – 11
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الكردي ،إختذ مواقف الأممية من احلركة السياسية القومية الكردية متهما إياها بالعمالة
للرجعية واإلستعمار وبالضد من مصاحل الشعب ،وعلى أنها من صنع املخابرات ،يف الوقت
الذي كانت احلركة الكردية ترى يف احلزب الشيوعي احلليف األقرب هلا.
وبسبب مواقفه الكومسوبوليتية تراجع موقع احلزب الشيوعي السوري يف املناطق
الكردية ،ففي مقابل إزدياد شعبية احلزب الدميقراطي الكردستاني يف سوريا ،كان احلزب
الشيوعي خيسر مزيدا من مناصريه .ففي "عام  0911كان لدى الشيوعي مايقارب

 1111صوت يف اجلزيرة يف حني مل يتبق له عام  0997سوى  111صوت فقط"(،)1

ومرد ذلك يرجع لسببني األول املالحقة اليت طالت الشيوعيني يف عهد الوحدة املصرية -
السورية ( ،)0990 – 0911والسبب الثاني إنتشار الوعي القومي بني الكرد يف املدن
والريف وخباصة يف أعقاب عودة مصطفى بارزاني من موسكو يوم  9تشرين األول
 ،0911ويف الشهر التالي أرسلت قيادة الثارتي يف سوريا الشيخ حممد عيسى إىل بغداد،
حيث أجرى هناك عدة لقاءات مع البارزاني ومع محزة عبد اهلل سكرتري احلزب الدميقراطي

الكردستاني( ،)2ومن ثم قيادة البارزاني لثورة أيلول التحررية إثر تراجع الزعيم عبدالكريم
قاسم عن مبادئ ثورة  01متوز.
قرر مجال عبد الناصر ضرب احلزب الشيوعي يف اإلقليم الشمالي (سورية) ،ففي
 0911/07/71وخالل اإلحتفال بإحدى املناسبات الوطنية ،ألقى الرئيس عبدالناصر
خطابا يف مدينة بورسعيد هاجم فيه الشيوعية مبرارة وخص احلزب الشيوعي السوري
باإلتهام بالعمالة والتآمر .ويف منتصف ليل  0911/07/11دعي مجيع روساء األجهزة
األمنية يف دمشق من شعبة ثانية وشرطة عسكرية وأمن سياسي وأمن جنائي وشرطة مدنية
لإلجتماع يف قلعة دمشق وأفتتح املقدم عبداحلميد السراج هذا اإلجتماع بتعداد األخطار
اليت بات يشكلها احلزب الشيوعي السوري معلنا البدء حبملة لتصفية احلزب يف سورية ،ثم
قام بتوزيع قوائم بأمساء قادة وأعضاء احلزب الشيوعي وعناوينهم وأماكن تواجدهم املعتادة
KurdWatch, Op.Cit. - 1
 - 2عبد احلميد درويش ،أضواء ،...ص .11
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طالبا إيالء عملية القبض على القادة األولوية على أن تستكمل عملية القبض على األفراد
الحقا.
وجيدر بالذكر أن القوائم اآلنف ذكرها قد مت البدء جبمعها وتنظيمها أثناء تعاون احلزب
الشيوعي مع الشعبة الثانية قبل عام ونصف وذلك خالل معركة الشعبة مع السوريني
القوميني ،ويقول سامي مجعة"حيث أوعز السراج بضرورة إستغالل فرصة تعاون الشيوعيني
معنا لتنظيم أرشيف دقيق ألفراد احلزب وقادته من نقابيني ومدرسني وكتاب وغريهم على
أن يتضمن هذا األرشيف أمساءهم وعناوينهم وصورهم الشخصية وحتى أمساء وعناوين
أصدقائهم الشخصيني ،وقد أسرً لي السراج حينها أن املعركة اليت ستلي معركتنا مع
السوريني القوميني قد تكون مع الشيوعيني ،ومن سخرية األقدار أن الصحف الغربية
والعربية املعارضة كانت تطلق على السراج لقب الكولونيل األمحر الشيوعي .فور إنتهاء
إجتماع قلعة دمشق ،باشرت األجهزة األمنية مهمتها وما أن أنبلج صباح يوم
 0911/07/11ونظرا للدقة اليت أعدًتْ مبوجبها القوائم اآلنف ذكرها كان معظم
املطلوبني من القادة الشيوعيني قد مت إعتقاهلم بسهولة ويسر ،وكانت مهمة املفارز اليت
أرأسها ( مفرزة الطلياني – الباحث) تنفيذ أوامر اإلعتقال وسوق املقبوض عليهم إىل سجن
املزة حيث يستلمهم النقيب عبدالوهاب اخلطيب الذي أسندت إليه مهمة التحقيق معهم.
وما سهل احلملة وجود مصادر معلومات داخل احلزب الشيوعي نفسه ومن القاعدة إىل
القمة ،ومن ثم إعتقال عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي يف سورية ولبنان والذي
كان يتوىل قيادة العمل السري للحزب يف سورية السيد رأفة (رفيق رضا الفاكهاني) وهو
لبناني من طرابلس ،وقبوله التعاون مع املكتب الثاني ،واإلفصاح عن اجلهاز السري بكامله
يف دمشق ،ومن ثم تعينه موظفا يف املخابرات حتى وفاته يف منتصف الثمانينات ماسكا ملف
الشيوعيني"

()1

حتت إمرة سامي مجعة نفسه يف مفرزة الطلياني التابعة للمكتب الثاني الذي

كان يقوده آنذاك عبداحلميد السراج .وخالل إعتقاله حتدث السيد رفيق رضا عن وضع
 - 1حول املوضوع راجع :سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص ص .110 – 177
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احلزب الشيوعي قائال":كلفت بعد رحيل الشيشكلي بإعادة بناء احلزب يف دمشق ،وعندما
وصلتها من بريوت ،وجدت أنه مل يبق فيها سوى أقل من عشرة شيوعيني ،أربعة منهم من
ركن الدين (حي األكراد – الباحث) ،والباقون من حي األرمن وباب توما فأعدت بناء
احلزب لبنة فوق أخرى ،)1( "...وهذا اإلعرتاف يبني أن احلزب الشيوعي مدين للعنصر
الكردي واألرمين واألقليات ،تأسيسا وبقاء ونضاال ،ومع ذلك غاب عن منهاج احلزب أي
ذكر عن الشعب الكردي وجودا وقضية.
وجاءت الضربة األقوى بإعتقال فرج اهلل احللو ،وإختفائه يف الفرتة مابني 0911/7/77
و ،0990/9/71ولكن رواية سامي مجعة تقول ":أنه يف 0919/9/09اعتقل يف مقهى
احلجاز املدعو صبحي احلبل  -لبناني من أهالي طرابلس ،وكان يقيم يف دمشق ويشرف
على بيت سري خمصص إلقامة ثالثة من املسؤولني عن العمل السري للحزب ،يأتون من
بريوت بالتناوب إسبوعيا ،وكان فرج اهلل احللو املعروف بأبو فياض أحد هؤالء الثالثة.
ونتيجة املعلومات اليت أدىل بها احلبل ،اقيم يف املنزل كمينا مؤلفا من اربعة عناصر برئاسة
احلاج شاهر نوناتي ،ويف يوم  0919/9/71مت توقيف فرج اهلل احللو عندما كان يهم
بدخول البيت .ويقول سامي مجعة":ويف مكتبى يف الطلياني رأيته ألول مرة كان رجال بدينا
طوله أقل من املتوسط ويف حوالي الستني من عمره ،لدى تفتيشه تبني أنه قحمل هوية
لبنانية بإسم عساف منصور من أهالي بلدة جبيل ،كما مت العثور على زجاجة حتوي مادة
الكورامني وأخرى حتوي حبوب نرتوغليسريين ،وبسؤاله عن هذه األدوية قال أنه مريض
يف القلب ويستعمل هذه األدوية يف حاالت إسعافية ،كما مت العثور على بعض النقود ودفرت
صغري يتضمن بعض الرموز وأرقام اهلواتف .ويف صبيحة اليوم التالي باكرا أي يف 79
حزيران تويف احللوخالل التعذيب على يد وجيه أنطاكلي .بعد ذلك قام أنطاكلي بدفن
اجلثة يف أرض عائدة لشقيقه يف قرية دير سلمان ،ثم عاد وإستخرجها بعد بضعة أيام حيث
قطع اجلثة وأذابها باآلسيد .وبعد مرور شهر واحد مات أحد الشيوعيني يف مدينة حلب
 - 1سامي مجعة ،املصدر السابق ،ص .111 – 111
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وهو األستاذ بيري شادرفيان بني يدي األنطاكلي الذي أنتدب إىل حلب ملعاونة شتيوي سيفو
املكلف بأعمال مكافحة الشيوعية.وبعد إختفاء فرج اهلل احللو ،وجهت أصابع اإلتهام
ألجهزة األمن السورية وبدأت الوفود تتقاطر على دمشق والقاهرة مطالبة بإطالق سراح
احللو ،وكان اجلواب الدائم على هذه املطالب أن املذكور مل يدخل أراضي اجلمهورية
العربية املتحدة بإقليميها الشمالي أو اجلنوبي .شكلت جلان عاملية بإسم جلان الدفاع عن
فرج اهلل احللو ضمت كتابا وفنانني وشعراء من اهلند وإسرتاليا وكندا وأمريكا الالتينية
وكل دول املنظومة اإلشرتاكية .وكان الرئيس مجال عبدالناصر خالل رحالته اخلارجية
يقابل صحفيني وممثلني عن وكاالت أنباء عاملية ويسأل عن فرج اهلل احللو حتى خروشوف
ونهرو وكاسرتوسألوا عبدالناصر شخصيا عنه ،وكان جوابه دائما نفي أي عالقة للسلطات
األمنية يف اجلمهورية العربية املتحدة بإختفاء املذكور ،وقد صرح مرة إلحدى وكاالت
األنباء العاملية أن مثة صراعا قويا بني تياري احلزب الشيوعي يف سورية ولبنان ،ألنً أحد
هذين التيارين عروبي واآلخر شعوبي (ويقصد خالد بكداش على أنه كردي – الباحث)،
ومن احملتمل أن يكون غياب احللو بسبب هذا الصراع ،وأن احلملة ضد اجلمهورية العربية

املتحدة خبصوص املذكور هي بهدف اإلساءة لسمعتها"( ،)1بهذه العقلية األمنية تعامل
الرئيس مجال عبدالناصر مع املعارضة وقضايا الشعوب يف اإلقليمني ،يف الوقت الذي كان
يعترب يف نظر الشعب ،بطال قوميا ،ناهيك عن أنه كان زعيما من زعماء العامل الثالث
وحركة عدم اإلحنياز إىل جانب كل من جوزيف بروز تيتو وجواهر الل نهرو وتشوآن الي
وأمحد سوكارنو وغريهم.
وفيما بعد وبعد فشل احلزب الشيوعي السوري القيام مبسؤولياته التارخيية وتعرضه إىل
اإلنشقاقات ،إعرتف العديد من الكوادر بأخطائهم جتاه املسألة القومية ،مشريا ضمنيا إىل
املسألة الكردية .فقد كتب يعقوب طرو عضواملكتب السياسي للحزب الشيوعي آنذاك
يقول":لقد سادت أحزابنا فرتة من الزمن ،ماميكن أن نسميه بالغطرسة الشوفينية وإستصغار
1

 -عن قضية فرج اهلل احللو وقرار الرائد أمحد زهري العادلي قاضي التحقيق لدى اجمللس العدلي بتاريخ
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دور القوى األخرى ،وكان مثة تطري من كل موقف قومي يطرح سرعان ماكان يتخذ
موقف سلبى من قائل هذا الرأي بدل إجراء مناقشة هادئة وموضوعية مع هذه اآلراء مما
ساهم بقسطه يف توتري العالقات بني أحزابنا وبني األحزاب والقوى القومية" (.)1

وبصدد املسألة القومية ،يقول كارل ماركس":أن شعبا يضطهد شعبا آخر الميكن أن
يكون حرا .وقد إعترب ماركس حترر إيرلندا من السيطرة الربيطانية شرطا ضروريا لتحرير
الطبقة العاملة اإلنكليزية .وإعترب إجنلز إحتالل بريطانيا إليرلندا »مصدر اخلسة اإلنكليزية
كلها« ،وقد قال ماركس بهذا الصدد":أن الطبقة العاملة اإلنكليزية لن تستطيع صنع شئ
إذا مل تتخلص من إيرلندا ،ذلك ألن الرجعية اإلنكليزية يف إنكلرتا تستمد قوتها من إستعباد

إيرلندا"( .)2وترى املاركسية ،أن احلركة القومية لإلمم املضطهدة متتلك رغم طبيعتها
الربجوازية خصائص معادية لإلستعمار والرجعية .ويقول فالدميري إيليتش لينني":إن كل

إشرتاكي يف أمة ظاملة اليقوم يف زمن السلم ويف زمن احلرب سواء بسواء بالدعاية حلرية
األمم املظلومة يف اإلنفصال ليس بإشرتاكي وال بأممي إمنا هو شوفيين« ،وهكذا فإن املعيار
األممي للحزب الشيوعي السوري يرتبط إرتباطا قويا مبوقف احلزب من املسألة الكردية.
ورغم احلركات التصحيحية داخل احلزب الشيوعي السوري ،لكن املوقف من املسألة
الكردية لن تتغري ،أن جناح يوسف فيصل الذي انشق عن خالد بكداش يف مثانينات القرن
العشرين ،اعترب الشعب الكردي أقلية قومية ال قحق ال مبطالب الشعب فيذكر ســلمان
يوســف موقف يوسـف فيصل األمني العام للحزب الشيوعي السوري قائال : " ..يف لقاء
مجعنا (وفد من املنظمة اآلشورية الدميقراطية مع يوسف فيصل ،األمني العام للجنة املركزية
للحزب ،يف مكتب احلزب بدمشق عام  ،7111قال يوسف":ال يوجد مشكلة قوميات ،أو
(مشكلة كردية) يف سورية ،القضية بالنسبة لنا هي قضية حقوق ثقافية وحقوق مواطنة
كاملة جلميع أبناء القوميات من أكراد وآشوريني/سريان ،وأرمن وغريهم ...ومنح اجلنسية
 - 1راجع :جملة النهج ،العدد .0911 ،71 – 71
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السورية لكل من يستحقها".انسجاماً مع هذا املوقف ،اكتفى "التقرير السياسي "للحزب
يف مؤمتره العام العاشر ،نيسان  7119باملطالبة"حبل مشكلة اإلحصاء يف حمافظة احلسكة
ومنح اجلنسية ملن جرى حرمانهم منها يف عام  0997واالعرتاف باحلقوق الثقافية ألبناء

الشعب الكردي يف اطار املواطنة"(.) 1
موقف احلزب الشيوعي من الثارتي:

إختذ احلزب الشيوعي السوري موقفا سلبيا معاديا للثارتي منذ بداية ظهوره ،حيث
وجد فيه خصما لدودا ومنافسا قويا يف املناطق الكردية ،وبالتالي مل تعطي قيادة احلزب
الشيوعي أهمية للحركة القومية الكردية وطليعتها الثارتي .وحتول الشيوعيون يف عهد
األسد األب إىل جزء من النظام .كان موقف الشيوعيني الكرد "كومسوثوليتيا" بالنسبة
لقضيتهم القومية ،مادام احلركة القومية الكردية تشكل رافدا من روافد حركة التحرر
العاملية .وتناقض موقفهم مع موقف القوميني الكرد الذين كانوا يعتربون الشيوعيني الفصيل
األقرب إليهم يف نضاهلم القومي والطبقي .وحول املوقف من الشيوعيني الكرد ،كتب
صالح بدر الدين":كنا نعترب الشيوعيني من أقرب التيارات السياسية إلينا ،إىل أن توفر
عامل سلبى هو تلك املفاهيم ،وهو الشيوعيون األكراد الذين إنتهجوا خطا خمالفا للتعاليم
املاركسية – اللينينية ،حول املسألة القومية ،وحق تقرير مصري الشعوب والقوميات،
وإنطبق عليهم وصف مؤلف كتاب "الرد على الكومسوثوليتية" عبد الرمحن ذبيحي –
أحد مفكري كردستان  -إيران ،عندما تناول السياسة اخلاطئة هلؤالء يف مزاوداتهم –
األممية – على حساب القضية الكردية ،ومهمتهم األساسية اليت كانت تقتصر على حماربة
احلركة القومية الكردية .كان رفاقنا الشيوعيون الكرد – السوريني عينة منوذجية يف هذا
اجملال إىل درجة أن الراحل – خالد بطداش -أمني عام احلزب الشيوعي السوري ،يردد
أمام الرئيس – حافظ األسد – يف إحدى إجتماعات اجلبهة بأنه "(كردي املنشأ ولكنه من
 - 1رحبان رمضان ،دور الكرد السوريني ،املرجع السابق.
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العرب املستعربة) ،حسب ما جاء يف حواره مع عماد نداف ،بكتاب "خالد بطداش

يتحدث" نافيا يف الوقت ذاته وجود جزء من كردستان يف سوريا"(.)1

يف عام  0911زار د.إمساعيل حصاف سكرتري منظمة أوروبا للحزب اليساري
الكردي يف سوريا وعضو قيادة إحتاد طلبة وشبيبة كردستان يف أوروثا (يوكسي) آنذاك،
رمو شيخو عضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري حينذاك يف فندق "أوكرانيا"
مبوسكو مبعية عدد من رفاق منظمة أوروثا للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية
ومن بينهم د.عمر حسو ود.نزار أمحد شرخني .ويقول حصاف (مؤلف هذا الكتاب) وبينما
حنن يف صالة الفندق ،الحظنا خالد بطداش يتجه صوبنا من أحد جناحي الفندق ،وما ان
بلغ عندنا حتى وجه كالمه إىل رمو شيخو قائال وباللغة العربية" شو يا أبا جنكو ،قاعد مع
الشباب الكرد" آخذا بالسالم علينا واحدا واحدا ،سائال عن وضعنا .فقلت له" :أبا عمار
حنن كورد وأنت كردي ،مل التتحدث إلينا بالكردية ،أخذ قحدق بي ،توقف للحظة،
مواصال كالمه بالعربية" ،فكررت الكالم ذاته ومضيفا" :ونعلم أنك تتقن الكردية ،لكنه
أبى أن ينطق بلغة األم ،ومن ثم ودعنا متوجها إىل اجلناح اآلخر .وكان احلزب الشيوعي
السوري ومن خالل رمو شيخو قد جعل من نفسه طرفا يف معادلة التوازنات بالنسبة
احلركة الكردية يف الشرق األوسط ،وفقا ملخطط خاص باحلزب ،ودون اي تغيري يف ثوابته
السياسية جتاه املسألة الكردية ،حينها حتول امللف الكردي إىل مادة صراع بني الدول
املقسمة لكردستان .ويف هذا الصدد حتدث السكرتري السابق للحزب الشيوعي العراقي
عزيز حممد عن":حماولة عقد مؤمتر كردي يف بداية الثمانينات ،وقال بأنه إقرتح أن يكون
حبضور األحزاب الشيوعية األربعة بصفة مراقب (احلزب الشيوعي العراقي ،احلزب
الشيوعي السوري ،حزب تودة واحلزب الشيوعي الرتكي) .وكان املشروع أن قحضر هذه
األحزاب كمراقبني فقط وليس هلم حق التصويت ،واهلدف هو عدم التدخل يف الصراعات
الكردية  -الكردية لكي اليتهموا باإلحنياز لوضع احلركة الكردية على السكة املرادة ،إال
 - 1صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .011
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أن املؤمتر مل ينجح بسبب الصراعات الكردية – الكردية .كانت األحزاب الكردية يف
تركيا ضد حضور حزب العمال الكردستاني .ود .عبدالرمحن قامسلو كان يرفض حضور
كومه له ،واإلحتاد الوطين كان ضد حضور الثارتي .ناهيك عن مواقف األحزاب
الشيوعية ،حيث قال":اثناء مشاركتنا يف مؤمتر احلزب الشيوعي الثولندي ،طلبت من خالد
بطداش أن يفاتح الشيوعيني األتراك حلضور املؤمتر الكردي املزمع عقده ،فرد علي خالد
قائال ":ملاذا أنت التقوم بذلك" ،فأجبته حبضورك عليك أن تتصدر املوضوع .وبالفعل طلب
خالد من ممثل احلزب الشيوعي الرتكي حضور املؤمتر وبإصرار إال أن احلزب الشيوعي

الرتكي رفض ذلك قائال خلالد بطداش وباللغة الروسية حتى أنت يا خالد؟!( .)1ويف السياق
ذاته ،يضيف د.إمساعيل حصاف":ويف جلسة ضيقة يف عام 0919مع سكرتري احلزب
الشيوعي العراقي الرفيق عزيز حممد ،مجعين به الشاعرالكردي املعروف د.عبد اهلل بشيو
وبضيافته بالسكن األكادميي يف موسكو ،حيث كنت أقيم أيضا ،والواقع يف بوليايظا-
أوسرتوظيتيانوظا  11آ ،وكنا الثالثة ومعي إبن شقيقيت ريدر ،وتوجهت بسؤال إىل الرفيق
عزيز حممد ":ملاذا ختتلف عن بطداش ،فأنت كردي مثلنا وتتحدث بلغتك وشخص
قومي...إخل ،بينما بطداش يعترب نفسه عربيا وال يتحدث الكردية وضد حركته القومية"،
فكان البد أن يدافع عن خالد بطداش قائال":بفضل خالد بطداش إختذ احلزب الشيوعي
الرتكي يف مؤمتره األخري قرارا حبق تقرير املصري للشعب الكردي" .وتتحمل قادة احلزب
الشيوعي الكرد املسؤولية قبل غريهم يف عدم إختاذ احلزب موقفا ماركسيا من املسألة
الكردية" .وحول كردية خالد بطداش يضيف عزيز حممد قائال":قال لي بطداش أني من
العرب املستعربة ،لكنه مل يكن له حق أبدا يف ذلك .كان بطداش يف داخله كرديا ،لكنه
 -1لقاء الباحث مع عزيز حممد يوم  01نيسان  7101يف منزله بعمارات الوزراء -هولري .ولد عزيز
حممد يف األول من متوزعام  0971بقرية بريكوت اليت أصبحت اآلن جزء من أربيل ،أكمل اإلبتدائية
فقد درس السادسة فقط ،بلغ العشرين ومل يكن يعرف العربية ،يف ربيع  0911إنضم إىل صفوف احلزب
الشيوعي العراقي ،توىل سكرتارية احلزب يف عام  ." 0991قال عزيز":بعد  79سنة طلبت من املؤمتر أن
أنسحب من السكرتارية شريطة أن اليعتربوا ذلك تهربا من املسؤولية" .يقطن هولري حاليا.
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كان يتهرب من كرديته إلقناع اآلخرين"  .واضاف":ذهبت برفقة عبداهلل أوجالن وجالل
طالباني ورمو شيخو إىل خالد بطداش يف داره حبي األكراد ،وحتدثنا عن مستقبل الكرد
وكان كبريا يف عمره ،فقال":أنتم تقرأوون املستقبل وقد ترون كردستان أم أنا فسوف لن

أراه"( .)1كما أضاف عزيز حممد قائال":زرت بطداش يف داره ،كان حرسه من الكرد ويف
داخل بيته كانوا أحيانا يتحدثون الكردية .فلما وصلت باب داره مسعت أغنية كالسيكية
كردية من مسجل احلرس ،فوقفت برهة ،فقال هل حتب هذا ،فقلت" :األغنية الكردية
روحي وأحب األغنية الكردية الكالسيكية ،فطلب من حرسه أن يأتي باملسجلة إىل داخل

املنزل ،وبدأنا نسمع يف الداخل"(.)2

وجتدر اإلشارة إىل موقف للراحل خالد بطداش يف مقابلة له مع (اخبار اليوم) القاهرية يف
عام  0992حول املسألة الكردية يف العراق ،حيث "طرح مراسل جريدة (أخبار اليوم
القاهـرية) مجلة من األسئلة على األمني العام للحزب الشيوعي السوري خالد بطداش حول
خمتلف القضايا املتعلقة بوحدة وتعاون القوى الثورية والوضع يف البلدان العربية ،وكان من
ضمن تلك األسئلة سؤال حول القضية الكردية يف العراق وذلك كما يلي - :السؤال
الثامن – "يعاني العامل العربي كثريا من املشاكل يف كثري من أجزائه ومن هذه املشاكل
مشكلة اليمن ،ومشكلة األكراد يف العراق فما هو رأيكم يف مشكلة األكراد يف مشال
العراق؟ .فأجاب بطداش قائال":أما مشكلة األكراد يف مشال العراق ،فمن السهل حلها
وذلك على أساس منحهم حقوقهم القومية وحقهم يف احلكم الذاتي يف نطاق اجلمهورية
العراقية وال ريب أن إتهام احلركة الكردية وزعيمها البارزاني باإلنفصال هو ظلم ،فهم ال
يطالبون اإلنفصال بل يطالبون حقوقا مشروعا ليس يف حتقيقها أي ضرر ينزل بالعراق –
وبالقومية العربية مبجموعها بل بالعكس يف ذلك كل اخلري للشعب العربي ولشقيقه الشعب

- 1مقابلة مع عزيز حممد ،املصدر السابق.
 - 2املصدر نفسه.
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الكردي يف آن واحد وال ريب أن حل القضية الكردية سوف يقوي مواقف حركة التحرر

العربية ضد اإلستعمار وعميلته الرجعية"(.)1
فقد كان موقف الراحل رمو شيخو

()2

عضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي

السوري ومسؤول اجلزيرة طوال عقود من الزمن ،معربا بالكامل عن اإلجتاه
الكومسوثولييت ،وبأكثر صورة ختلفا وتزمتا ودوغمائية منذ البداية ،وتصاعد سلبا منذ أن
إنضم حزبه إىل جبهة النظام ،حيث كان جياهر بفخر يف املؤمترات احلزبية ،كما جاء يف
تقريره كمسؤول ملنظمة اجلزيرة إىل اجمللس الوطين يف دمشق تشرين الثاني  ،0920أنه
يعتز بأن مهمة منظمته األوىل يف اجلزيرة هي حماربة احلركة القومية الكردية ،كما كان من
املطبلني للحزام العربي وتطبيقه ،بإعتباره يهدف إىل بناء الكوخلوزات االشرتاكية ،وهو أول
من نفذ اخلطوة األولية للحزام العربي يف منطقته ،عندما إنتقل مع ثالثني من رفاقه احلزبيني،
من قرية – تل شعري – مبنطقة القامشلي أرض اآلباء واألجداد ،إىل منطقة اجلنوب وحتديدا
مزرعة – قلعة اهلادي – كما كان من احملرضني على إعتقال املناضلني الكرد ،ومن
املتعاونني مع األجهزة حتت مظلة اجلبهة الوطنية التقدمية لصاحبها حزب البعث.)3("...

وجاء يف تقريره املذكور":لقد عملت طيلة حياتي احلزبية مع رفاقي مدافعا عن وحدة
احلزب الفكرية والتنظيمية وعن تراص صفوفه مبعدا عنه كل فكرة ترمي إىل شق وحدته،
وخلق مراكز نفوذ داخل املنظمة احلزبية ،ومتكنا من إبقاء املنظمة موحدة يف النضال ضد
اإلحنرافات القومية ،مثل إحنراف مجاعة جطرخوين وغريه (كتلة آزادي) ،ومل نسمح ألنفسنا
 - 1مقتبس من خه بات ،لسان حال احلزب الدميقراطي الكردستاني ،العدد ( ،)191آذار .0992
2

 -ولد رمو شيخو سنة  0971يف قرية تل شعري الواقعة شرقي مدينة قامشلو ،يف مطلع شبابه إنتسب

إىل صفوف احلزب الشيوعي السوري ،أصبح عضوا للجنة املركزية للحزب سنة  ،0997وعضوا
للمكتب السياسي سنة  ،0921وإثر وفاة خالد بطداش وتفكك احلزب إىل جمموعات ،أسس رمو شيخو
تكتال بإسم "الكادر اللينيين للحزب الشيوعي السوري" ،ويف نهاية التسعينات إعتزل العمل احلزبي،
(متويف).
 - 3صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .011
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املهادنة مع أي منحرف أو متعصب قومي وحنن يقظون جتاه أي ظاهرة جدية للتعصب،
لقومية من األقلية القومية ...وكلكم تعلمون أنه لوال وجودنا كمنظمة قوية يف اجلزيرة،
لكان القوميون األكراد أقوى بكثري مما هو عليه احلال اآلن .ومعروف أننا أرسلنا من
منظمتنا تسعة رفاق متطوعني للعمل الفدائي (إىل فلسطني) ،يف حني مل يذهب من اجلزيرة

من قبلنا أي شخص لعند الربزاني"(.)1

وكتب صالح بدر الدين قائال":قبيل إنعقاد املؤمتر الثالث حلزبنا عام  ،0921ويف طريقي إىل
القامشلي حلضور املؤمتر ،وبعد وصولي دمشق قادما من بريوت ،عرب اخلط العسكري للجبهة
الدميقراطية ،مكثت حوالي األسبوع أللتقي بقيادتي جناحي احلزب الشيوعي السوري (إبراهيم
بكري وعبد الوهاب رشواني) و (رياض الرتك ويوسف منر) ودعوت اجلانبني كل على حدة إىل
مؤمترنا ،الذي سنلتزم فيه باملاركسية أو توجيه رسالة ،وطال لقائي مع الرتك حبضور يوسف منر
ليلة كاملة ،تباحثنا حول القضايا املشرتكة والقضية الكردية وإنقسام احلزب الشيوعي والنظام
احلاكم ومسألة املعارضة...وإستلمنا يف املؤمتر رسالة حتية بإسم احلزب الشيوعي – جناح رياض

الرتك ،وتليت الرسالة يف املؤمتر ونشرت يف الوثائق"(.)2

ومن املدهش جدا ،أن رياض الرتك أبدى موقفا معاديا للشعب الكردي وقضيته القومية بعد
مضي ثالثة وثالثون عاما على إرساله رسالة حتية إىل مؤمتر اليسار الكردي يف عام  0921عندما
"حصر املسألة الكوردية حبقوق املواطنة وإلغاء اهلوية القومية لكوردستانية سوريا يف ندوته بربلني
عاصمة أملانيا املوحدة يف  1كانون الثاني  .7119فإن رياض الرتك املوسوم مبانديال املنطقة
لسنوات سجنه الطويل والأقول مانديال العرب ،ألننا بالصراحة مل نتأكد بعد من إنتمائه القومي
ولو أنه يعترب نفسه عربيا ،السيما أن نسبة الرتك تثري الشكوك حول عروبيته ،فمثال آل الرتك
البريوتيني ميتون بصلتهم إىل األمراء البدرخانيني الكورد ،أما هو قد يكون تركيا أو تركمانيا أو
شئ من هذا القبيل...إخل وهذه ليست املشكلة فكلهم بشر .لكن السؤال ليس هنا ،بل كيف
ميكن لشخصية سياسية مرموقة من هذا النوع ميضي ربع عمره يف السجون وهو أمني عام حلزب
شيوعي أن ينطق مبثل هذا الكالم الساذج من إنكار قضية سياسية وتارخيية للشعب الكوردي يف
 - 1علي صاحل مرياني ،املصدر السابق ،ص .072
 - 2صالح بدر الدين يتذكر ،املصدر السابق ،ص .017 – 010
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البالد اليت تربو عمرها املعاصر عن قرن كامل أي منذ تقسيم كوردستان العثمانية بني ثالثة دول

طبقا إلتفاقية سايكس  -بيكو اإلستعمارية"(.)1

أن الشيوعيني السوريني وبكل أسف وبدل أن تلجأ إىل التمسك حبل القضية الكوردية حال
سلميا دميقراطيا ومنذ حوالي نصف قرن بعد تشكل الدولة السورية ،كقضية قومية تشكل أزمة
رئيسية من أزمات البالد السياسية ،من املفروض أن تكون جوهر الفكر الشيوعي ،بدل من ذلك
رفضوا اإلعرتاف بهذا احلق ومل يصدر منهم طوال نضاهلم الطويل يف سورية موقفا مبدئيا واحدا
جتاه القضية القومية الكوردية ،هذا األمر الذي أفرغ احلزب الشيوعي السوري من حمتواه األممي
النضالي وجعله عرضة لإلنشطارات واإلنقسامات ،السيما بعد دخوله مايسمى باجلبهة الوطنية
والتقدمية وتسلم حزب البعث قيادة الدولة واجملتمع طبقا للمادة الثامنة من الدستو ،ومع أن
رياض الرتك إفرتق عن رفاقه بهذا الشأن وسجن ألكثر من عقد ونصف لكنه بقي خملصا ملدرسته
اإلستعالئية الالأممية .أن الشيوعيني الكرد الذين كان هلم الدور الريادي يف احلركة الشيوعية يف
سوريا ،هم املسؤولون األساسيون واملذنبون الرئيسيون ماوصل إليه احلزب الشيوعي السوري من
مواقف خاطئة وسلبية جتاه القضية الكوردية يف سوريا وإعداد كوادرهم وفقا للمفاهيم العروجبية
الضيقة وتلقينهم بأفكار غريبة عن الفكر الشيوعي ،علما أن الشيوعيني العراقيني كانوا يف طليعة
من رفع شعار حق تقرير املصري للشعب الكوردي يف اخلمسينات من القرن املاضي مبا يف ذلك
تشكيل دولته القومية املستقلة ،وبهذا الصدد من املمكن مراجعة وثائق احلزب ومقاالت الشهيد
مجال احليدري يف بداية الستينات وغريه .تتحمل القيادات الشيوعية الكوردية مسؤولية هذا النهج
يف التعامل مع املسألة الكوردية يف سوريا ،فهؤالء كانوا أول من أعطى اإليعاز لرفاقهم بتنفيذ
خمطط احلزام العربي العنصري  ،حيث ختلى بعض األسر منهم وبإيعاز من عضو املكتب السياسي
للحزب آنذاك عن أراضيهم وقراهم احلدودية ليحصلوا على األراضي يف مناطق أخرى حتت
حجة تنفيذ مزارع الدولة  .باإلضافة إىل ذلك أن الشيوعيني الكورد كانوا يرفضون التعامل مع
احلركة السياسية الكوردية واإلعرتاف بها كالطليعة السياسية للشعب الكوردي واملدافع عن
طموحه القومي بالرغم من احملاوالت العديدة من املاركسيني الكورد إلقامة مثل هذه العالقات يف
1

 -د.إمساعيل حصاف ،رياض الرتك( :وصيا على التاريخ) الغيا احلقوق الكردية :أرضا وشعبا! ولكن
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الستينات والسبعينات من القرن املاضي  ،ووقوف اليساريني الكورد وطالئعه الثورية مع
الشيوعيني يف النضال اجلماهريي ويف النشاطات والفعاليات واإلنتخابات يف الريف واملدينة.
يتحمل احلزب الشيوعي املسؤولية التارخيية يف عرقلة تطور سوريا فكريا وثقافيا ومنع نشر فكر
التعددية اإلتنية والتوافقية السياسية ويف إشتداد حكم اإلستبداد ،ألنه أصبح شريكا للبعث مبجرد
حصول بعض من أعضائه على إمتيازات خاصة واليزالون .وقد دفعت هذه املواقف
الكومسوبوليتية للشيوعيني الكورد إىل ترك العشرات من الشباب الكورد مواقعها من احلزب
املذكور وإلتحاقها بصفوف احلركة الوطنية الكوردية اليت إنطلقت يف البداية يف أوربا يف نهاية
السبعينات وبداية الثمانينات من القرن املاضي ،هذا ناهيك عن جمموعة الشاعر الكوردي املعروف

جكرخوين يف منتصف اخلمسينات الذي ترك صفوف احلزب الشيوعي لنفس السبب(.)1

يف عام  0921ويف أعقاب إنقالب حافظ األسد والذي مساه "باحلركة التصحيحية" ،مت لقاء يف
الغرفة اليت كنت أستأجرها يف منزل يوسف حيدرو الكائن يف حارة علي فرو – احلي الغربي ،لقاء
بني تنظيم الطلبة للثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يف سورية وتنظيم احلزب الشيوعي
السوري ،مثله من الطرف األول نوري يزيدي ومحزة خلف البوتاني وأنا (إمساعيل حصاف) ،وعن
الشيوعيني :علي لوقو وعبد احلليم ،بهدف التنسيق بني الطرفني يف إنتخابات إحتاد الطلبة ،وبقينا
حتى وجه الصبح ،ومت اإلتفاق ،وصباحا تفاجأنا بإتفاق الشيوعيني مع حزب البعث على إنتخاب
قائمة مشرتكة .وخالل عامي  0921 – 0921مت تكليفي (إمساعيل حصاف) من حزبنا الثارتي
الكردي اليساري لإلتصال مبنظمة احلزب الشيوعي السوري يف قامشلو ،وحصلت على
صالحيات مطلقة من الرفيق الراحل عصمت سيدا – عضو املكتب السياسي للحزب والشخص
الثاني فيه آنذاك ،وبالفعل جنحت يف إقامة عالقات مع احلزب الشيوعي عرب الراحل نوري فرحان،
أوصله جريدة احلزب – دنطيكرد  ،-وكان يعطيين بدوره منشورات حزبه ،لكنه كان دوما ويف
كل لقاء يؤكد لي على الدوام قائال":أن عالقتنا فقط معك كشخص نعرفه والنعرتف حبزبكم"،
وكل ما جنحت يف هذا األمر ،نظمت يف بداية عام  0921لقاءا مجعنا (أنا وعصمت سيدا وسعيد
بارودو) مع أوصمان برو عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوري يف داره الكائن حبي
قدور بك.
 - 1د.إمساعيل حصاف ،رياض الرتك ،املرجع السابق.
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إال أن عالقات أعضاء احلزبني يف الريف كان أفضل بسبب حاجة الطرفني إىل التالحم يف
معركتهم الطبقية ضد اإلقطاع من جهة والوقوف ضد ممارسات السلطات الشوفينية أحيانا أخرى.
وكان الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري يعترب احلزب الشيوعي الفصيل األقرب إليه بغض
النظر عن موقفه السلبى من القضية الكردية ،فخالل إنتخابات اإلدارة احمللية يف صيف عام
 ،0921وكنت حينها (إمساعيل حصاف) أعمل يف تنظيمات الريف بناحية عامودا أثناء العطلة
الصيفية ،أخربت رفاقنا وعلى املأل بأن نعطي أصواتنا للرفاق الشيوعيني ،وكان ذلك يف قرية نيف
التابعة لعشرية املرسينية ،حيث كان صندوق اإلقرتاع ،وكذلك وقوف اليساريني والشيوعيني معا
يف قرية علي فرو (الواقعة مشالي نيف ببضعة كيلومرتات) يف املعركة البطولية ضد الضابط
الشوفيين السئ الصيت العقيد يوسف طحطوح مدير ناحية عامودا آنذاك ،أثناء حماولته السيطرة
على أراضي الفالحني يف خط احلزام العربي.
يف حني أن جناح يوسف فيصل الذي انشق عن خالد بطداشيف الثمانينات من القرن العشرين
إعترب الشعب الكردي أقلية قومية ال قحق له املطالبة حبقوق الشـعب .يذكر ســلمان يوســف
موقف يوســــف فيصل األمني العام للحزب الشيوعي السوري قائال .." :يف لقاء مجعنا (وفد من
املنظمة اآلشورية الدميقراطية) مع السيد (يوسف فيصل) ،األمني العام للجنة املركزية للحزب
الشيوعي ،يف مكتب احلزب بدمشق عام  ،7111قال يوسف":ال يوجد مشكلة قوميات ،أو
(مشكلة كردية) يف سورية ،القضية بالنسبة لنا هي قضية حقوق ثقافية وحقوق مواطنة كاملة
جلميع أبناء القوميات من أكراد وآشوريني/سريان ،وأرمن وغريهم ...ومنح اجلنسية السورية لكل
من يستحقها".انسجاماً مع هذا املوقف ،اكتفى "التقرير السياسي" للحزب يف مؤمتره العام العاشر،
نيسان  7119باملطالبة"حبل مشكلة اإلحصاء يف حمافظة احلسكة ومنح اجلنسية ملن جرى حرمانهم
منها يف عام  0997واالعرتاف باحلقوق الثقافية ألبناء الشعب الكردي يف اطار املواطنة"

1

(. .)1

 -رحبان رمضان ،دورد الكرد السوريني يف ثورات سوريا الوطنية ،احلوار املتمدن ،العدد ،1112

.7100/1/01
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موقف الشيخ أمحد اخلزنوي من الثارتي:
ينسب الشيخ أمحد اخلزنوي ( )0911 – 0112إىل قريته »خزنة«  ،Xiznaالواقعة يف
شرقي مدينة قامشلو ،وهو عامل ديين واجتماعي أحد مشايخ الطريقة النقشبندية ،وصاحب النفوذ
الواسع يف األربعينيات واخلمسينيات من القرن العشرين يف مشال وغرب كردستان ،إذ كان "يتبعه
آالف مؤلفة من املريدين ،حيث كان له عندهم حرمة وكرامة تقربان من حد التقديس ،حتى أن
مريديه اليرفعون بصرهم حنوه ،بل يتلقون أوامره ،وهم مطرقون صامتون ،وكانت لديه مدرسة
داخلية ،وكلمته ورسالته معتربتني عند شيوخ األعراب (العشائر العربية) أيضا ،ويليه الشيخ

إبراهيم حقي يف قرية حداد"( ،)1وكانت طاعة اخلزنويني لشيوخهم عمياء ،وكان كل مايفعله

مدعاة للربكة يف عيون مريديه(.)2

هذه الشعبية الواسعة ،إستخدمها اخلزنوي ملصاحله الذاتية والعائلية ،ومل يفكر يوما إستخدامها
يف إستيقاظ النهضة القومية ،بل حتى أنه مل يرتك فسحة ملريديه التفكري بذلك ،فحول طريقته إىل
شكل من األخوية الصوفية ،قائمة على التصوف األعمى ،وبالعالقة مع حكومات املنطقة ،ملنع
زعزعة مكانته ونفوذه الدينيني ،ولتحقيق ذلك ،كان البد أن يواجه أمواج التغيري احلاصلة يف
كردستان واملنطقة ،ومن هذا املنطلق وجد يف احلركة السياسية الكردية ،خطرا على نفوذه
وتهديدا ملكانته .وفور نشؤ الثارتي ،وقف اخلزنوي منه موقفا معاديا ،وشكلوا »رابطة علماء
الدين االسالمي« برئاسة الشيخ عز الدين أمحد اخلزنوي ،وضمت هذه الرابطة عددا كبريا من

املاللي األكراد ،ووصفت الثارتي خبرق قواعد الدين والشريعة اإلسالمية(.)3

وعن ذلك كتب عبد احلميد درويش قائال":ومن بني اجلهات اليت وقفت بعناد ضد وجود
حزبنا ،هي رابطة علماء الدين اإلسالمي اليت مت تشكيلها ُبعَيد تاسيس حزبنا من قبل املرحوم
الشيخ عز الدين الشيخ أمحد اخلزنوي ،وكان اهلدف من تشكيل هذه الرابطة هو معاداة حزبنا
بالدرجة األوىل ،وقد إنضم عدد كبري من املاللي والشيوخ ورجال الدين إىل هذه الرابطة وحاربوا

 - 1حممد مجال باروت ،...ص .211
 - 2جكرخوين ،...ص ص .011 – 011
3

 -عبد احلميد درويش ،أضواء ،...ص 70؛ حممد مجال باروت ،...ص 211؛ حممد جزاع ،املناضل

محزة نويران ،...ص .90
711

حزبنا جبميع اإلمكانات املتوفرة لديهم .وإعتمدت الرابطة يف حماربتنا بشكل أساسي على إتهام
حزبنا خبرق قواعد الدين والشريعة االسالمية .ورغم اجلهود الكثرية اليت بذهلا أنصار هذه الرابطة
يف املناطق املختلفة من أحناء اجلزيرة فإنها مل توفق يف احلد من نشاط حزبنا ،وإنتشار تنظيماته يف
مجيع املدن والقرى ،ومل ميض وقت طويل حتى باءت جهودها بالفشل وتوارت الرابطة عن املسرح

نهائيا ومل يبق هلا أثر يذكر"(.)1

جاء تأسيس هذه الرابطة ،ملواجهة املد الشيوعي واألفكار املاركسية – اللينينية اليت كانت يف
إضطراد زائد ،ومنع توسيع دائرة نفوذ الثارتي يف األوساط االجتماعية الكردية ،السيما بعد
إنضمام العديد من رجاالت الدين إىل التنظيم والعمل يف إطار احلركة القومية الكردية ،من أمثال:
مال حممد نيو ،ومال داود زينى وغريهم ،والشيخ حممد العيسى ( ،)7110 – 0971الذي ورث
يف عام  0917والده أحد أقطاب الطريقة النقشبندية يف مشيختها ،ووجه موارد الفضاء
النقشبندي الذي يقع حتت نفوذه لتمويل الثارتي ،بل كان من أبرز مؤسسيه ،وكان رسول

الثارتي إىل املال مصطفى البارزاني حني عاد يف عام  0919إىل العراق(.)2

 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء ،...ص .11
 - 2حممد مجال باروت ،...ص 211؛ احلوار ،العدد ،)7101( 97ص ص .017 – 011
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الفصل السادس
الدور االجتماعي – االقتصادي واحلضاري لليهود والسريان واألرمن يف القامشلي
اليهود الكرد يف قامشلو
األقلية اآلثورية – السريانية يف قامشلو
األرمن
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اليهود الكرد يف قامشلو:
أن مجيع زعماء القبائل اليهودية اإلثنيت عشر قد ولدوا على أراضي كردستان يف عائلة
يعقوب بطريرك زعيم شعب إسرائيل .وحسب ما أورده كفني آالن بروك Kevin A.
 Brookيف مقالته (الكرد أقرب أنسباء اليهود) املعطيات اآلتية" :ففي عام  7110أقرت
مجاعة من علماء الوراثة اإلسرائيليني واألملان واهلنود بالتوضيح بأن الكرد أقرب عنصر
قومي إىل اليهود ،حتى أكثر من الساميني – العرب أو أي قوم آخر .فقد أجرى علماء
الوراثة مقارنة ما بني صبغيات مأخوذة من  179شخصا كعينات من دماء ممثلي ست
قوميات (اليهود ،الكرد ،الكرد املسلمون ،العرب الفلسطينيون ،اليهود السفار ،اليهود
األشكناز والبدو يف جنوب إسرائيل) ومعطيات إضافية من  0170أشخاص آخرين اليت
مثلت  07قوميات أخرى منهم (الروس ،البيلوروس ،الثولنديون ،الرببر ،الربتغاليني،
األسبان ،العرب واألرمن وأتراك األناضول) .األغلبية من أصل  %91من الكرد املسلمني
كانوا باألصل من مشال العراق (كردستان – املؤلف) ،وتأكد بأن اليهود الكرد واليهود
السفار أقرب لبعضهما البعض أكثر من اليهود األشكناز .تبني أن أغلبية الكرد قحملون
املوروثة اليهودية (النمط اليهودي)  . Cohen Modal haplotypeوعلى الرغم
من إختالف يف اإلتصال اإلتين ،من الواضح أن اليهود قد تكونوا قدميا كشعب يف منطقة
قريبة من كردستان وهاجروا يف وقت متأخر إىل إسرائيل .هذه األحباث العجيبة تكشف

بأن الكرد واليهود قد يشرتكان يف األجداد قبل عدة آالف من السنني"(.)1

يف الوقت الذي كانت كردستان تركيا تشهد التطهري العرقي والطائفي على يد اآللة
العسكرية للدولة ،وخباصة عشية محالت اإلبادة املنظمة ضد األرمن يف عام  ،0601إجتاز

 - 1صلوات طولياموف ،آريا القدمية وكوردستان األبدية (الكرد من أقدم الشعوب) ،ترمجة عن الروسية:
د.إمساعيل حصاف ،متابعة وتدقيق :مارطريت حصاف ،مؤسسة البحوث والنشر موكرياني ،هولري،
 ،7100ص ص .171 – 101
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اليهود الكورد على غرار اجملموعات األخرى خط احلدود الشكلي ،إنتقلوا من نصيبني

()1

إىل القامشلي ،حيث كان عدد اليهود "يراوح بني  911و 911من إمجالي عدد سكانها

البالغ  .)2("1111وحسب ما تشري بعض املصادر ،فإن إنتقال اليهود مل يتم بدون علم من
مسبق من اإلستخبارات الفرنسية وبالتنسيق مع السلطات الفرنسية يف اجلزيرة ،وسكنوا
على "مقربة من موقع متركز احلامية الفرنسية"( )3اليت كانت مبثابة مظلة محاية هلم .ففي عام
 0611جرى إتصاالت بني ضابط اإلستخبارات الفرنسية املالزم تريييه من جهة وحاخام
وأعيان اليهود من جهة أخرى ،ووفق ذلك ،ويف ضؤ تلك اإلتصاالت ويف إحدى الليالي
وبشكل مجاعي إنتقل أسر عديدة من نصيبني إىل قامشلو بلغ عددهم  011عائلة ،أو
مايعادل  911نسمة ،وأسسوا أول مستوطنة يف شكل حي طائفي ديين على ضفة نهر
جقجق الغربية يف عام  ،0611ويعترب أقدم حي يف املدينة .ويف حدود عام  0619أحصت

"دوائر اإلستخبارات الفرنسية  611يهودي يف القامشلي"( ،)4وحسب إسحق قومي كان

عدد أسرهم يف القامشلي أكثر من  111أسرة( ،)5وكان يرأسهم موشي ناحوم ،ومن بعده
رأس اليهود املختار سيمح .وحول هجرتهم يقول املختار داظيد موسى بنحاس امللقب بأبو
ألبري قائال":حنن من نصيبني ،هجرناها بعد أن رُمست احلدود بني سوريا وتركيا يف بدايات
العشرينات من القرن املنصرم ،األمر الذي تأثرت به جتارة القماش اليت كنا نعمل بها ،كان

 - 1منذ مخسمائة عام جاء اليهود إىل نصيبني من املوصل وزاخو وجزيرة بن عمر ،وكانوا جتاراً وصناعاً،
ومن نصيبني نزلوا إىل بريتها حيث قرية العوجة اليت كانت ملكاً هلم .راجع:إسحق قومي ،قبائل اجلزيرة
السورية.
2

 -إيف ترنون ،ماردين :دراسة حتليلية إلبادة األرمن عام  ،0901ترمجة :لطيفة عرنوق ،دار نعمان

للثقافة ،بريوت ،7111 ،ص .711
 - 3رستم حممود ،ملل القامشلي وحنلها ،موقع كلمن ،شتاء .7101
 - 4حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .109
 - 5إسحق قومي ،املرجع السابق.
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معظم زبائننا من األكراد والعرب القادمني من سوريا ،لذا أضطررنا لطلب األذن من
الفرنسيني بفتح خطوط للتجارة ،إال أنهم إقرتحوا علينا توزيع أراضٍ يف املنطقة الواقعة
خلف احلدود وقبلنا بذلك ،فما كانت إال أن حتولت بعض الدكاكني واحملال الصغرية إىل
مدينة كربت ومنت بسرعة ،تسمى اآلن القامشلي"( )1الشك فيه ،أن اليهود شكلوا عصب

احلياة االقتصادية يف املنطقة يف امليادين التجارية والزراعية واملالية .أن التفسري األقرب إىل
املنطق لفهم أسباب نزوح يهود مدينة نصيبني جنوبا ،يكمن يف طبيعة املهن اليت كانت
منتشرة يف أوساطهم يف ذلك الوقت" :جتار صوف ومسن وحبوب وسلع يومية ،وكذلك
صاغة وحرفيون بسطاء .وقد كانت شبكة عالقة "زبائنهم" وثيقة الصلة بالسهب"البدوي"
جنوب مدينة نصيبني ،وحني رُمست احلدود جنوب تلك املدينة بالضبط ،مت قطع ذلك
الشريان اإلقتصادي ،ما دفعهم إىل النزوح جنوبا للحفاظ على ذلك الرتابط االقتصادي.
وما جيب اإلشارة إليه يف هذا اإلطار ،أنه كان مثة ما يشبه تقامسا متفقا عليه لـ"مناطق النفوذ
االقتصادي" بني البيئات اليهودية هناك .فمثالً ،بينما كانت بيئة السهب اجلنوبي ملدينة
نصيبني" ،اجلزيرة السورية" ،من حصة يهود نصيبني ،فإن البيئة االقتصادية جلبال "طور
عابدين" الشمالية الشرقية كانت مرتبطة بـ"يهود مدينة مدياد" ،والبيئة االقتصادية للجبال
الشمالية والغربية" ،جبال اومريان" ،مرتبطة اقتصاديا بيهود مدينة ماردين .لذا كان من
الصعوبة مبكان أن يعيد يهود مدينة نصيبني ترتيب شبكة نشاطهم االقتصادية اليت قطعت
مع رسم احلدود جنوب مدينة نصيبني.والدليالن اللذان ال ميكن دحضهما حول كون يهود
مدينة نصيبني أول من سكن ذلك السهب املمتد ،هما :أوالً ،شواهد مقابر املدينة .فاملقربة
اليهودية اليت تقع على كتف نهر اجلقجق يف حي "قدور بك" تكشف عن تواريخ وفيات
تلي السنوات األوىل لتمركز احلامية الفرنسية ،بعضها يعود إىل نهاية العشرينات ،وهي
تواريخ ال تسبقها أية شواهد مماثلة أخرى يف املقابر اإلسالمية واملسيحية .وثانياً ،متوضع
األحياء اليهودية يف املدينة .فهي كانت تشغل معظم وسطها ،يف املنطقة احمليطة بـ "شارع
 - 1مقابلة مسعود عكو مع املختار دافيد موسى بنحاس امللقب بابو ألبري ،القامشلي يف ،7111/2/01
موقع كوليلك.
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احلمّام" و"سوق عذرا" ،وهي داللة على أن باقي اجلماعات األهلية متركزت فيما بعد،
حول األماكن األوىل اليت شغلتها العائالت اليهودية املبكرة"(.)1عمل اليهود يف عدة مهن
"كانت أبرزها جتارة الفاتورة أو القماش ،باإلضافة إىل الزراعة ،وكان أشهرهم خمتار اليهود
فرج مردخ ،وصربي موشي ،باإلضافة إىل العطارة ،ويعد اسم عزرا أشهر من نار على علم
يف املدينة ،حيث يكاد يندر شخص أي كان من املدينة ال يعرف عزرا صاحب حمل العطارة
والتوابل كان مشهوراً جدا .بين هذا احملل عام  0611واشرتيته عام  0661من ألبري
ناحوم عزرا ،قبل أن يهاجروا إىل أمريكا" هكذا قال موسى مراد حنا مالك حمل عزرا األن،
والكائن يف حارة اليهود واليت مسيت نسبة إىل اليهود الذين قطنوا فيها جبوار حماهلم
التجارية .عزرا العطار كانت هذه مهنته قبل أن يهاجروا من نصيبني إىل سوريا ،كانوا
يتبادلون التوابل واملواد األخرى بالسمن والبيض مع الزبائن ،وبعد رسم احلدود انتقل إىل
هنا وفتح حمل عزرا احلالي الذي مازال قحتفظ بكل أشياءه حتى ببوابته اخلشبية القدمية،
حيث يعود صناعتها إىل ذلك الزمن"(.)2

وبسبب رفض املفوضية الفرنسية يف عامي  0911و 0911مشروع تأسيس
مستوطنات يهودية يف سورية عموما ،ويف اجلزيرة خصوصا ،حاولت الوكالة اليهودية يف
عام  0911أن تربط ،ألسباب قومية واقتصادية مركبة ،املستوطنة اليهودية القامشلية
مبستوطنات "البيشوف" يف فلسطني ،ونشطت هنا كما يشري فيلو ،عرب التجار الصيداويني،
ثم إمتدت يف عام  0912إىل احلسكة ،وعلى مساحة األراضي املستثمرة حنو 01111
هكتار ،وتبدوا هذه املساحة حمدودة قياسا على اهلكتارات املستثمرة يف تلك السنوات
والبالغة يف إمجالي منطقة اجلزيرة حنو  111ألف هكتار .غري أن أهميتها اليهودية كانت
تتمثل على وجه التحديد يف تشكيل رأس جسر للوكالة يف اجلزيرة ،يربط بني املستوطنة
اليهودية الكردية القامشلية و "البيشوف" يف إطار قضية الوطن القومي ،والدولة اليهودية
 - 1رستم حممود ،ملل القامشلي وحنلها ،املرجع السابق.
 - 2مقابلة مسعود عكو مع املختار دافيد ،املصدر السابق.
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املرتقبة عموما ،واألقلية اليهودية الكردية جدا يف جمتمع »البيشوف« اإلستيطاني(.)1
وحسب بعض املصادر العربية ،إنضم حاخام القامشلي صوته إىل احلركة املوالية للفرنسيني
بإنشاء كيان إداري خاص يف اجلزيرة ،ويف هذا اإلطار وجه رسالة إىل رئيس الوزراء
الفرنسي آنذاك ليون بلوم ،بوصفه – وحسب املصدر – "يشرتك معه يف الدين ال بوصفه
إشرتاكيا ،بأن متنح اجلزيرة وضعا مشابها لوضع لواء اإلسكندرون يف إتفاقية أنقرة
()2

"0970

يف مذكراته تطرق محزة نويران وهو أحد مؤسسي الثارتي إىل أن "ما أثارته حكومة
اإلنفصال من خماوف كاذبة حول التسلل الكردي املزعوم ،إن هو إال تغطية عما كان قحاك
من مؤمرات منسقة مع العراق وصرف األنظار عما جرى يف لقاءات الرطبة بني
احلكومتني ،فعندما فاحت رائحة تلك املباحثات جلأت إىل إثارة موضوع التسلل الكردي

لصرف األنظار إىل خطر مزعوم قادم من اخلارج" ( .)3وإزاء ماروجته حكومة اإلنفصال من
إدعاءات باطلة ،وجه املعتقلون السياسيون يف سجن القامشلي مذكرة إحتجاج إىل قائد
موقع منطقة القامشلي اللواء فرحان جرمقاني ،حتمله مسؤولية ماختطط له حكومة
اإلنفصال ،وبعض األوساط احلاقدة يف اجلزيرة ،فبحكم كونه قائدا للموقع ،فال شك  -إن
ماجيري على احلدود يقع حتت مسؤوليته ،وعليه ان يعلن ذلك سلبا أو إجيابا ،فكان ذلك
مثار خالف عميق بينه وبني حمافظ احلسكة العنصري سعيد السيد الذي كان وراء تنظيم
تلك األباطيل وتروجيها ،بتجنيده حفنة من زعماء العشائر عربا وكردا ،وتوجيههم إىل
دمشق لتحريض السلطة العليا بإختاذ املزيد من الضغط على الكرد ،وخاصة السياسيني
منهم إذ نشروا إستنكارا ضد املعتقلني السياسيني حتت عنوان" :إضربوهم بيد من

 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .109
 - 2املرجع نفسه ،ص . 102
 - 3راجع مذكرات محزة نويران ،املصدر السابق.
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حديد"( .)1إستدعت حكومة دمشق اللواء فرحان جرمقاني واحملافظ سعيد السيد حلسم
اخلالف بينهما ،ومت ذلك بنقل احملافظ من احلسكة تسوية للخالف(.)2

يف عام  0691ويف الوقت الذي كانت األوساط الشوفينية ختطط لوضع مشاريع
عنصرية ضد الشعب الكردي ،وإجراء إستفتاء إستثنائي حصرا يف اجلزيرة ،حبجة تسلل
الكرد من تركيا إىل سوريا ،لكن ماحدث يف حقيقة األمر ،كان جيري التسلل املعاكس
بإجتاه تركيا ،حيث صدف أن فتحت بوابات احلدود يف القامشلي والدرباسية وأماكن
أخرى على خلفية إنسانية بالسماح للقاء األهل واألقارب على طريف احلدود مبناسبة عيد
األضحى عام  ،0691وبالفعل عرب الناس احلدود ملدة يوم كامل دون سؤال وجواب،
وكان ذلك موضع إستغراب الناس ألنه مل يسبق أن عومل املواطنني الكرد بهذه األرقحية،
لكن "اليوم الثاني كشف عن السر اخلطري يف ذلك ،بعد أن فوجئ الناس برحيل عائالت
يهودية كاملة من مدينة القامشلي وقراها ...محلوا معهم ماخف محله وتركوا وراءهم ما
ثقل من أراض ودور وسوائم .إن ما أثري من ضجيج حول التسلل الكردي املزعوم ماكان
إال للتغطية على مؤامرة ترحيل يهود القامشلي وقراها إىل إسرائيل عرب تركيا"( ،)3وإىل

أوروبا وأمريكا .هذه اللعبة اإلستخباراتية كانت تسعى إىل حتقيق هدفني :التخلص من يهود
املنطقة أوال ،وتصفية املسألة الكردية عرب مشاريع تآمرية ثانيا ،أو كما يقول املثل الشعيب:
قتل عصفورين حبجر واحد .ففي أعقاب خروج الفرنسيني من سوريا تعرض اليهود إسوة
بالكرد إىل سياسات ممنهجة .ففي "عام  0611كان عدد سكان اليهود يف القامشلي
 1111نسمة ،ومنذ عام  ،0611تدهورت أوضاع اليهود يف القامشلي .وأقال مجيع
اليهود الذين يعملون يف املكاتب احلكومية .ومت سجن الكثري من النساء اليهوديات اللوتي
تعرضن للضرب مبوافقة السلطات .اهلجرة اجلماعية لليهود من سورية بلغت ذروته بسبب
 - 1محزة نويران ،املصدر السابق.
 - 2م.أوسي ،املرجع السابق ،ص .01
 - 3املرجع نفسه ،ص .71 – 09
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العنف ،مثل مذحبة حلب قبل  ،0691تضاءل عدد سكان اليهود إىل  111شخص ،وبعد
حرب األيام الستة اخنفض إىل  .)1("011وجتدر اإلشارة هنا ،إىل أن صعود املناهضة

"الفاشية" االجتماعية السورية لـ"يهود البالد" بعيد حرب حزيران (يوينو)  ،0691مل يلق
ما يوازيه يف مدينة القامشلي ،ألن النزعتني ،الدينية اإلسالمية والقومية العربية ،كانتا
ضعيفتني للغاية يف عوامل "األقليات" اليت كانت متتلئ بها القامشلي(.)2تعامل النظام أمنيا مع

املكون اليهودي يف البالد وكان التفاعل الرمسي احلقيقي ،األمين املخابراتي ،مع اجلماعة
اليهودية بالغ احلساسية واحلذر ،فكان مثة مستوى عال من خصوصية التعامل السلبى.
فرغم التكاذب الرمسي املتبادل بني الطرفني ،حيث كانت النخبة األعيانية الدينية
واالقتصادية ليهود املدينة جتهد إلظهار كل أشكال احملاباة لرأس النظام احلاكم ،فإن
املؤسسة الرمسية كانت تعترب نفسها "احلامي احلنون" هلذه الطائفة "األقلوية" .لكن احلياة
العامة اليومية لليهود كانت سجينة التعاطي األمين-اإلستخباراتي ،فكل التعامالت التجارية
اليت ختص الشوون العقارية اليهودية ،كانت متر عرب دائرة بريوقراطية أمنية تسمى دائرة
شؤون أمالك اليهود ،حيث مل يكن يُسمح بشراء أو بيع اليهود أية بقعة عقارية بدون
موافقة تلك الدائرة اليت تتبع فرع املخابرات العسكرية يف املدينة .كما أن جل نشاطهم
التجاري كانت تسجله تقارير اسبوعية أو شهرية ،وكان واجبا على الكثريين منهم أن
يكتبوها بأنفسهم .وكان األمر األكثر خصوصية يف التعامل األمين مع اليهود يتم عرب ما
املوافقة األمنية ،وهي اليت كان جيب االستحصال عليها للكثري من الشؤون اجلمعية لدى
جممل السكان ،كإقامة األعراس أو افتتاح األفران أو السفر إىل خارج البالد .إال أن
اليهودي كان جمربا على االستحصال على تلك املوافقة ملمارسة الكثري من الشؤون اخلاصة

أيضا ،كحضور السينما مثال ،أو مغادرة املدينة( .)3وبهذا اخلصوص حتدث املختار داظيد
موسى ( أبو ألبري) بأمل عن التمييز ضد اليهود ،مكرراً قوله "إننا أبناء هذا الوطن ،خلقنا اهلل
 - 1اليهود يف القامشلي ،منتديات ديار بكر .7107/0/71 ،Diyarbakir
 - 2رستم حممود ،ملل القامشلي وحنلها ،املرجع السابق.
 - 3املرجع نفسه.
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يهوداً" .كانت هناك ممارسات متييزية حبقنا ،حيث كنا ممنوعني من اإلنتقال بني املدينة
وضواحيها ،وال يسمح لنا إال بعد موافقة من فرع األمن السياسي حينئذ ،حتى أنه كان
ممنوع اإلنتقال بني بعض شوارع املدينة ،وجيب على اليهود يومياً مراجعة الفرع للتأكد من
تواجدهم يف املدينة ،كانوا ممنوعي اإلنتقال والسفر خارج حميط عملهم وبيوتهم"(.)1

ويف عام  0661هاجر بعضهم هجرة عادية أثناء عملية السالم بني العرب وإسرائيل ،ويف

عام  0661بقي منهم أربعة بيوت( .)2بينما كتب رستم حممود بأنه "يف صيف 0661
صدر قرار رئاسي سوري ،سُمح مبوجبه ليهود البالد ،للمرة األوىل! ،مبغادرة البالد.
وخالل أقل من شهرين ،كانت املدينة قد خلت منهم متاما باستثناء عائلة واحدة ،هي عائلة

املختار ابو ألبري( ،)3إلدارة شؤون أمالك اليهود املرتوكة يف املدينة .واملختار هو داظيد
موسى بنحاس ويلقب بأبو ألبري ومن مواليد قامشلو عام  ،0611يعيش دافيد مع زوجته
مسيحة وابنه موسى يف مدينة القامشلي ،وهم آخر اليهود فيها ،آثر أبناءه السبعة البقية
اهلجرة من سوريا بإجتاه أمريكا ،إال أن حبه لوطنه ومدينته وإنشغاله بتجارته دفعت بداظيد
البقاء يف سوريا ،علماً أنه فتحت باب اهلجرة لليهود من سوريا ،وكانت آخر عائلة
خرجت من القامشلي يف عام  )4("0661حسب قول املختار.

سكن اليهود إضافة إىل مدينة القامشلي قرى احلوجية ،وحلوة ،وتل شعري شرق قامشلو.
وكان لليهود سوق إمسه سوق اليهود وهلم كنيس بين عام  0611ال زال قائما بالقرب من
خمفر للشرطة قرب مقهى طربيس ووضع حتت سيطرة مؤسسة أمالك اليهود املهاجرين.
كان اليهود قحتفلون بأعيادهم ومناسباتهم الدينية ،وكان أبرزها عيد الفصح يف  01نيسان
قمري ،وعيد املظلة يف  01تشرين األول ،باعتبارهما أهم األعياد الدينية عند الطائفة
 - 1مقابلة مسعود عكو مع دافيد موسى بنحاس ،املصدر السابق.
 - 2إسحق قومي ،املرجع السابق.
 - 3رستم حممود ،املرجع السابق.
 - 4مقابلة مسعود عكو مع دافيد موسى بنحاس ،املصدر السابق.
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اليهودية .كما أن طهور أطفاهلم كانت إحدى أهم املناسبات اليت كانوا قحتفلون بها،
وكانوا يتلقون علومهم الدينية يف مدارس خاصة ،ويقيمون صلواتهم وشعائرهم الدينية يف

الكنيس بكل حرية( .)1ويف عام " 0611أعتقلت السلطات السورية يف الدرباسية يهوديني
اثنني ،و يف عاموده مخسة يهود ،مت إتهامهم بالرغبة يف الذهاب إىل فلسطني .ومت إعتقال
قائد األمن العام يف القامشلية ،يقال بأنه سهّل عبور اليهود إىل فلسطني ،بتمويههم حبجاج
"مكة" .و بهذه املناسبة مت اعتقال مخسة يهود عند الكردي شيخو كورو و مت تعيني بديل

عن قائد األمن العام"(.)2

ومن أهم األسر اليهودية:
أسرة املختار سيمح ياهو وكان خمتار حارة البشريية.
أسرة عزرا أكرب جتار القامشلي وأكثرهم شهرة وكان يعمل بالسحر (وأتذكر من أوالده
شالوم وعزيز ومجيل – الباحث) .ومجيع العرب والسريان واآلشوريني والكلدان واألرمن
والكرد كانوا يعاملون اليهود وكأنهم شركاء وكانوا ميتازون مبعاملة حسنة مع اجلميع.
أسرة بيت ناحوم وكان حالقاً.
أسرة موشي ناحوم.
أسرة سليمان ناحوم.
أسرة مردو موشي.

 - 1مقابلة مسعود عكو مع دافيد موسى بنحاس ،املصدر السابق.
 - 2األكراد يف وثائق احلرب العاملية الثانية ( ،)1املصدر السابق.
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وكان لليهود مدرسة بالقامشلي يعلمون بها اللغة العربية والعربية كباقي املدارس
األهلية ،كما كان هلم سجالً خاصا يف نفوس القامشلي فقد بلغ عدد دفاتر نفوس مدينة
القامشلي عام 0611م ( )1دفاتر منها" :دفرتاً لليهود ،و 1دفاتر للسريان األرثوذكس،
ودفرتين لألرمن ،ودفرت واحد للنساطرة ،والكاثوليك ،واألكراد ،واحمللمية ،واليزيديني،

والعرب"( ،)1كانت العطلة األسبوعية عندهم يوم السبت ألنهُ يوم الرب وللراحة
واليشعلون فيه ناراً .ولقرابة "ثُلثي قرن ( ،)0661 -0610كان احلضور اليهودي يف
املدينة ينقسم إىل حيزين منفصمني متاماً:إندماج وتفاعل حياتي تام مع كل العوامل االجتماعية
للمدينة :فحي اليهود وسط املدينة مل تكن تنطبق عليه أي من السمات التقليدية للغيتو
اليهودي التارخيي ،كما أن الطبقة التجارية اليهودية الوسيطة كانت األوسع إنتشارا
وإستحواذا على سوق املدينة املركزي ،فيما كانت طبقة احلرفيني اليهود ،من صاغة
وحالقني وخياطني ...اخل ،اليت صعدت مع جيل اإلستقرار الثالث يف املدينة ،حمل الثقة
العميقة لكل حميط املدينة االجتماعي .كذلك كان تعامل املؤسسات الرمسية ،الرتبوية
والبريوقراطية ،مع يهود املدينة ،يتطابق مع تعاملها وباقي السكان"( .)2ويعلق املختار داظيد

حول املوضوع قائال":عملت مع والدي كبائع أقمشة يف حملنا األول يف شارع اجلامع ،كنا
نأتي بالقماش من حلب ،كان زبائننا خمتلفني من كل القوميات والديانات ،مل نشعر بأي
حساسة ،إال أنه بعد عام  0611بدأ التمييز بيننا وبني السوريني اآلخرين ،طبعاً على

املستوى احلكومي والرمسي ،أما شعبياً فكانت عالقاتنا ممتازة"(.)3
األقلية اآلثورية – السريانية:

شكل النازحون السريان أكرب كتلة بشرية يف تلك اجملموعات اليت إستقرت هناك،
"فعشرات اآلالف من سريان جبال باكوك والتالل احمليطة مبدينة ماردين ،كانوا قد نزحوا
 - 1إسحق موشي ،املرجع السابق.
 - 2رستم حممود ،ملل القامشلي وحنلها،املرجع السابق.
 - 3مقابلة مسعود عكو مع املختار دافيد موسى ،املصدر السابق.
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حنو القرى السريانية يف السهب املمتد جنوب اخلط الفاصل بني البلدين ،بُعيد محالت القمع
اليت طالتهم قبيل ذلك بسنوات .وقتها ،مل تكن العائدات االقتصادية لتلك القرى قادرة
على تلبية متطلبات النازحني اجلدد ،فعمدوا إىل اإلستقرار يف األحياء احمليطة مبركز املدينة:
الوسطى ،اآلشورية ،األربوية ،الغربية"(.)1

وقد ظهر فرقان جوهريان يف طبيعة اجلماعتني السريانية واألرمنية يف العقود األوىل
إلستقرارهما .فبينما كان "األرمن األكثر إستحواذا على اخلربات واملهارات الفنية احلياتية،
صاغة وخياطني وميكانيكيني وفنيي بناء ...اخل ،ألنهم كانوا باألساس نازحني من املناطق
العثمانية األكثر متدنا ،من أقليم أرمينيا الغربية ومناطق البحر األسود ،كان السريان ،يف
فرتات نزوحهم األوىل ،ذوي بنية أشبه بالبنية االجتماعية للقرويني الكرد احمليطني باملدينة،
ألنهم باألساس كانوا من القرى اجلبلية احمليطة بها واليت ضمت خليطا منهم ومن الكرد.
كما إخنرط األرمن يف تكوين الورش والوحدات الصناعية الصغرية البدائية ،خصوصا منها
تلك املتعلقة بالصناعات الزراعية ،حيث شهدت السهوب العذراء احمليطة باملدينة نهضة
زراعية نوعية ،وإخنرط السريان يف جمالني متمايزين عن ذلك متاما ،فعملت طبقة معتربة
منهم يف املؤسسات التعليمية ،وكان للمؤسسة الكنسية السريانية األرثوزكسية ،العميقة
اجلذور والتقليدية ،دور بالغ يف ذلك .وقد غدت تلك الطبقة السريانية ،يف ما بعد ،جزءاً
تكوينيا من هيكلية مؤسسات الدولة اليت منت يف الفرتة ما بعد اإلستعمارية .أما الشق
اآلخر من سريان املدينة ،فشكلوا شبكة اخلدمات اليومية للمدينة الناشئة ،وهم أصحاب

األفران واملطاعم والقصابون وعمال البناء...اخل"(.)2

يقول أنيس حنا مديوايه "الزالت هناك عائالت سريانية أرثوذكسية نازحة من أورفا
ودياربكر ال تتكلم أفراد عائلتها إال اللغة األرمنية ،وجتهل لغتها ،إال حديثا .وعائالت
سريانية أرثوذكسية نازحة من جبل طور العابدين وباألخص من منطقة "غرزان" ال تتكلم
إال اللغة الكردية ومنهم أهل والدتي وجيهلون لغتهم السريانية إال حديثا .والزالت هناك
 - 1رستم حممود ،ملل القامشلي وحنلها،املرجع السابق.
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عائالت سريانية كاثوليكية النازحة من مدينة ماردين وجوارها جتهل اللغة السريانية
فيتكلمون اللغة العربية فقط إال حديثا .والزالت هناك عائالت أرمنية نازحة ومقيمة يف
مدينة القامشلي وهي أرثوذكسية التتكلم اللغة األرمنية ألنها جتهلها بل تتكلم اللغة

الكردية إال حديثا"(.)1

بإستثناء حاالت متفرّقة وأولية تتصل بطبقة األعيان الكردية يف الفرتة التأسيسية
للمدينة" ،فإن الوفادة الكثيفة للكرد من مجيع أطراف الريف احمليط باملدينة حنو املركز ،هو
ما ميكن التأريخ له مبرحلتني مركّبتني:
موجة الستينيات والسبعينيات ،وهي طالت جمموعتني كرديتني خمتلفتني متاماً :أبناء طبقة
مالكي األراضي الريفية الذين كانوا ينزعون لكسب املزيد من الرأمسال االجتماعي عرب
اكتساب املزيد من التعليم الذي مل يكن متوفرا يف الريف ،وهؤالء إستقروا يف األحياء
املركزية يف املدينة وحتولوا إىل منت الطبقة الكردية العليا فيها ،كما أنهم عبّروا فعليا عن
اهلوية السكانية السيميائية-الكردية للقامشلي يف ما بعد .واجملموعة األخرى وكانت من
الذين حُرموا مكاسب عملية اإلصالح الزراعي منذ بداية الستينات ،ألنه مت سحب اجلنسية
منهم يف ذلك الوقت ( ،)0691فحُرموا تالياً من مجيع أشكال التملك .هؤالء استقروا يف
شبه قرى كانت حميطة باملدينة وقتها (اهلاللية ،العنرتية ،قناة السويس ...اخل) ،ثم أصبحت
جزءا من األحياء الطرفية يف ما بعد .ومل متتلك األجيال املتعاقبة من أبناء هذه اجملموعة أية
ميول لإلخنراط يف األدوار االجتماعية ،بسبب احلرمانات تلك مبا فيها احلرمان من تقدميات
املؤسسات التعليمية واالقتصادية والرعائية .هكذا حتولوا إىل الطبقة األشد بؤساً يف املدينة
ليشكلوا ،مع كورد آخرين مثلهم ،قاعدة شعبية للحركة القومية الكردية ،خصوصا
تشكيالتها اليسارية.
1

 -حوار حسني أمحد ،مع أمني احلزب السوري القومي االجتماعي يف القامشلي األستاذ أنيس حنا
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موجة التسعينيات وما يليها ،وهي اليت شهدت املوجة األوسع وثبتت املالمح الدميوغرافية
والثقافية  -اهلوياتية الكردية للمدينة .وقد نتج هذا عن تراكب عوامل ثالثة:
فأوالً ،حني مل تتجاوز محالت اإلصالح الزراعي عملية توزيع األراضي ،ومل يعد يف وسع
عائدات زراعة األراضي جماراة حتوالت الزيادة السكانية يف الريف الشمالي لسوريا،
نزحت موجات كبرية منهم حنو املدن ،وحتولت الحقا وقودا مبتسرا القتصاد اخلدمات
ووجعاً يضاف إىل أوجاع الطبقة السورية املسحوقة اقتصاديا.
وثانياً ،كان هناك النمو االجتماعي الذي أصاب الشرقحة األوسع من الريف الكردي
آنذاك .فقد نشأ وعي قومي كردي جيد يف التعليم حاجة ماسّة ،مع بنية دولتية شبه مركزية
ترعى املؤسسة التعليمية بشكل مقبول .هذان العامالن اللذان بدآ يفعالن فعلهما مع بداية
الستينات ،ظهرت نتائجهما العملية مع بداية التسعينات ،واليت اقتصرت على الكرد فلم
يتأثّر بها عرب اجلزيرة السورية باملستوى نفسه .هكذا بقيت البنية التقليدية من عشائر
وطرق دينية فعالة للغاية يف أوساطهم ،فيما استطاعت السلطة السياسية السيطرة على البيئة
الريفية العربية إيديولوجياً وببعثنة اجملتمع ،بسهولة أكرب من قدرتها على اخرتاق البيئة
الكردية .وعلى العموم دفعت هذه التنمية اجملتمعية الكثريين من األكراد إىل النزوح حنو
املدن ذات اخلدمات األوسع.
لكن العامل األكثر فاعيلة لفراغ الريف الكردي ،وهجرة مئات اآلالف إىل املدينة،
فتمثل يف السياسات الزراعية للدولة مع بداية التسعينيات ،حيث إحتكرت كل عمليات
شراء املنتجات الزراعية ،وثبّتت األسعار لعقود وعقود ،بالرغم من موجات التضخم
املتعاقبة اليت أصابت مجيع املنتجات واخلدمات املقدمة اىل الريف ،كما رفعت بالتدريج
الدعم عن احملروقات ،وتُوّج األمر بشبكة الفساد الفظيعة اليت طالت تقديم رخص اآلبار
املائية العميقة ،واليت أفرغت ،يف غضون عقد واحد ،احلوض املائي الباطين للجزيرة
السورية.
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ومبقارنة سريعة مع الريف الكردي العامر يف اجلانب الرتكي من احلدود ،ميكن إدراك
الدور الفظيع الذي مارسته السياسات احلكومية السورية غري املنضبطة وغري احلساسة
حلاجات الطبقات املسحوقة من اجملتمع ،وكيف أمكنها أن تدمر البيئة السكانية للريف،
وتدفع مباليني املفتقدين ألي شكل من املهارات أو التحصيل العلمي ،حنو عشوائيات املدن
الداخلية ،ليشكلوا طبقة البؤساء السوريني.
مع بداية التسعينيات ،كان الكرد يشكلون الكتلة السكانية اليت تزيد حبجمها عن
جمموع باقي اجلماعات األهلية يف املدينة ،وباتوا يسيطرون على أكثر من نصف السوق
التجارية املركزية العامرة يف وسطها ،كما بات يظهر هلم حضور كثيف يف املؤسسة
التعليمية والبريوقراطية للمدينة ،موازٍ ومزاحم للحضور السرياني التقليدي .ومع االنفتاح
الذي عرفته العالقات السورية الرتكية ،تعمق ذلك احلضور الكردي ،عرب قدوم أقارب
األكراد السوريني من كورد املناطق اجملاورة يف تركيا ،حبيث عجّت املدينة بهم ومبنتجاتهم
مع مطالع األلفية اجلديدة .لكن ذلك كله ال يعين أن الكرد إستطاعوا احلصول على أي
شيء من السلطة الفعلية .فقد بقي اجلهاز األمين الذي كان واسع االنتشار يف املدينة ،يف يد
اجلماعة األهلية األقرب إىل الرتكيبة الطائفية لرأس النظام .كما أن السلطة الرمزية بقيت
بعيدة بسبب قوميتها العربية وتعبريها عنه عرب املؤسسات ”احلديدية“ للدولة ،كما عرب
البعثيني العرب هناك .لقد ظل الكرد خارج سرب السلطتني الفعلية والرمزية للقامشلي،

فيما مالت خنبتهم السياسية القومية إىل خطاب ينسب املدينة اىل هوية كردية(.)1

ومع جمئ حزب البعث  0691وتصعيد الفكر العروبي العنصري ،شهدت مدينة قامشلو
نزوحا عربيا إليها وال سيما ما يتعلق بتوطني عرب الغمر يف القرى الكردية املتامخة حلدود
كردستان  -العراق وكردستان – تركيا ،وما ترتب على ذلك خالل عقود من تغيري
دميوغرايف يف املنطقة .ومتاشياً مع خطاب منافق عن املشاركة عصف باجلماعات األهلية يف
 - 1رستم حممود ،ملل القامشلي وحنلها،املرجع السابق.
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سوريا مع بداية عهد البعث ،فإن ما "يشبه الرتاضي حكم العالقة اإلستقرارين املتوازيني
الكردي والعربي يف اجلزيرة السورية .فكما اُعتربت القامشلي مدينة لإلستقرار الكردي،
استقرّت الفئات الريفية العربية يف سهوب اجلزيرة يف مدينة احلسكة ،اليت تبعد مسافة 61
كلم جنوب القامشلي .لكن عرب الريف األقرب إىل األخرية ،مل يسعهم إال النزوح إليها،
وهم كانوا آخر اجلماعات اليت فعلت واستقرت فيها .وشكل عرب املدينة األغلبية واهلوية
السكانية جلنوبها فحسب ،أي حارة طي ،اليت كانت أكثر أحيائها بؤسا على اإلطالق،
فليس فيها حدائق عامة أو مدارس ثانوية أو طرق معبدة أو مستوصفات حكومية ،فلم
يعرف ذاك احلي أياً من منجزات العصر احلديث ،وتُرك البؤس يلفّه من كل أطرافه ،وال
يزال"(.)1
األرمن:
يف العشرينيات والثالثينيات من القرن العشرين ،تدفقت قوافل املهجرين والنازحني األرمن
()2

اهلاربني من عمليات اجلينوسايد

والقتل على يد جالوزة اإلحتاد والرتقي الرتكية ،وسكنت

قامشلووعامودا وسرى كانيه وديريك واحلسكة ومركده وشدادي .وكانوا أول من بدأووا
اهلجرة إىل القامشلي وقراها وبنوا فيها املنازل ثم كنيسة ومدرسة إبتدائية وبعدها إعدادية .ويف
عام  ،0611قام سكان القامشلي األرمن ببناء ما يقرب من عشرين قرية يف ربوع اجلزيرة
وهي :هيمو ،حلكو ،زندا ،دبانة ،وطوطية ،حمركان ،طرتب ،جوخه ،جنيديه وذلك يف فرتة
قصرية ،حيث باشروا بزراعة األراضي .ويف عام  0619ترك  1111أرمين تقريبا املنطقة
وتوجهواإىل أرمينيا خالل اهلجرة األوىل ،وتبع ذلك هجرة ثانية إىل أرمينيا ،مؤلفة من 9111
أرمين خالل الفرتة  ،0699 – 0691ثم هاجر باقي سكان تلك القرى إىل مدينة القامشلي
وأصبحت شبه خالية من السكان.
 - 1رستم حممود ،ملل القامشلي ،املرجع السابق.
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 -كان رافائيل ليكمن مواليد عام  0911ثولندي األصل أول من أستخدم مصطلح اجلينوسايد يف

مؤمتر دولي عام .0911
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كما قام األرمن ببناء املدارس يف مدينة القامشلي (مدرسة الفرات اخلاصة) ،الركيزة
األساسية لتعليم اللغة األرمنية اليت شيدت يف ثالثينيات القرن املاضي ،وبعدها مت بناء (مدرسة
اإلحتاد) للمرحلة اإلعدادية .وقد كانت هذه املدارس تدرس معظم املواد باللغة األرمنية ،ولكن
بعد عام  0691بات تعليم األرمنية يقتصرعلى اللغة الطقوسية (الدينية).
وهناك يف القامشلي عدة مدارس أرمنية (مرحلة الروضة ،ومرحليت التعليم املتوسط
والثانوي) ،وتضم هذه املدارس حوالي  0111طالب وهيئتها التدريسية تصل إىل  11مدرس
ومدرسة ،مهمتهم تعليم األطفال األرمن اللغة األرمنية واحلفاظ على اهلوية الوطنية .ولألرمن
األرثوذكس بالقامشلي (كنيسة القديس هاكوب) و (نادي اهلومنتمن) الذي يقدم خدماته إىل
اجليل اجلديد عن طريق براجمه التعليمية والرياضية .وفريق الكشافة الذي يشارك يف املناسبات
الوطنية والقومية .وهلم أيضا (اجلمعية اخلريية العمومية األرمنية) ،حيث تقوم باألعمال اخلريية
واألنشطة الرياضية .إىل جانب (جلنة اهلاماسكايني) ،اليت تقوم باألنشطة الثقافية كدورات
لتدريس الطالب وتعليم اللغة األرمنية .وهناك مؤسستان خرييتان هما مؤسسيت (كاراكوزيان
وجينيثيان) ،تقومان مبساعدة األسر احملتاجة ماديا وطبيا.
ولدى األرمن الكاثوليك دير للراهبات وكنيسة القديس مار يوسف وروضة ومدرسة
السالم وفيها ما يقرب من  111تلميذ وتلميذة يدرسون من مرحلة الروضة وحتى نهاية
مرحلة التعليم األساسي.
يبلغ عدد العائالت األرمنية اليوم من األرثوذكس حوالي  0011عائلة ومن الكاثوليك
 111عائلة ،حيث يعمل معظم أرباب العمل يف املنطقة الصناعية يف مهنة امليكانيك وجتارة
املعدات الصناعية وصواجة السيارات فضال عن الزراعة .إضافة إىل األطباء واملهندسني
والعاملني يف حقل التعليم من األرمن(.)1

 - 1كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،املرجع السابق ،ص ص .010 – 029
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ويف مدينة عامودا يعود وجود األرمن إىل ثالثينيات القرن املنصرم ،وكانت حينها أكثر من
 011عائلة .وتقلصت عدد عوائل الطائفة املسيحية يف املدينة بسبب هجرة ابنائها ومل يبق
سوى بيت األستاذ جوزيف هيلون (سرياني) وسعيد ومروان جرجس وهم أيضا من السريان،
وطوني بائع األحذية وحارس الكنيسة اليت مل يبق منها غري اجلرس  .ومن هذه العوائل اليت
بقيت يف عامودا ،عائلة املرحوم غازار موشيخيان من أرمن أرثوذكس الذي له تاريخ طويل من
احلب والتعلق واحلرفة مع هذه املدينة ،كما يعد منزله الرتابي ذو الطابقني إضافة إىل منزلني
آخرين من النمط املعماري نفسه من معامل عامودا القدمية .قدم غازار موشيخيان من حلب،
إستقر بداية يف تل براك ،ثم إنتقل إىل قامشلو فعامودا ،وكان ابناء عامودا آنذاك يقضون
بسبب مرض مرتبط بنوع املاء وتلوثه حينها .وكان غازار يعمل ميكانيكيا ،كما عملوا
بالزراعة ،ومازال الكميون الذي أشرتاه آنذاك بـ  19ألفا وهو "موديل جيمس أمريكي "11
واحلصادة لديهم منذ اخلمسينيات وقابلتان للعمل .وتوىل شقيق غازار إدارة مدرسة دجلة
اخلاصة ،ومن ثم مدير مدرسة األرمن واليت كانت مقامة على أرض املركز الثقايف احلالي.
أغلب املهن واحلرف يف عامودا أتى بها األرمن وكانت بيدهم مثل "الطورنو" بيد معلم آرتني
كابريليان ،وآليان سالوني ،وكذلك اخلياطة ،حتى صناعة الكازوز كانت موجودة يف عامودا،
يف الثالثينات واألربعينات ،وكان املعمل مكان منزل عبد الستار بركات احلالي ،وكان املعلم
أرمين ،ولقبوه ببيت الكازوزجي ،إنتقلوا فيما بعد للقامشلي .املعلم اسرائيل هو من أسس
امليكانيك يف عامودا ،ومعلم كيفورك كان خمتصا يف صناعة الشبابيك واألبواب ،أما نعل
األحصنة "نعلبند" فكان خيتص بها بيت "حناني" .مل يكن أحدا يعرف صناعة اخلبز حينها،
املعلم األساسي يف صناعة اخلبز يف عامودا هو املعلم "آرتني" ،وكان (حسن عرفات ،وكامل)
يعملون لديه ،تويف معلم آرتني ودفن يف مقابر املسلمني (.)1

 - 1مقابلة مع كيورك غازار موشيخيان ،إجازة عامة بالعلوم الزراعية ،أجرتها صحيفة ،Buyerpress
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.07عالقة الثارتي مع احلركة الكردية يف كردستان تركيا
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الكرد يف عهد اإلنفصال ()9111/1/9 – 9119/1/79
وقع اإلنفصال صباح يوم الثامن والعشرين من أيلول  ،0990وأذاع قادته ،الذين
أطلقوا على أنفسهم إسم "القيادة العربية الثورية العليا للقوات املسلحة" ،جمموعة كبرية
من البالغات .قامت بعملية اإلنقالب ضد حكومة الوحدة قطعات من اجليش السوري
وخباصة قوات البادية (اهلجانة) اليت قادها املقدم حيدر الكزبري ،وهكذا إنتهت الوحدة
السورية – املصرية بعد أن دامت ثالث سنوات وسبعة أشهر وستة أيام .فعند قيام الوحدة
إستقبل الشعب يف سوريا مجال عبد الناصر كبطل إسطوري جاء إلنقاذهم من وضعهم
املزري ،ولكن مل قحل عام  0919حتى أبدى الشعب عن سخطه وإستيائه من ممارسات
مجال عبد الناصر وأجهزته املخابراتية.
بادرت األحزاب والقوى الوطنية يف البالد وعلى الفور إىل تأييد احلركة اإلنفصالية كرد
فعل طبيعي على املمارسات اإلرهابية – البوليسية والدكتاتورية اليت نفذتها سلطات
الوحدة حبق الوطنيني والدميقراطيني واألحزاب التقدمية يف البالد عموما وضد احلركة
السياسية الكردية خصوصا ،حيث كان املكتب الثاني برئاسة حكمت مينة ينشر الرعب يف
املناطق الكردية .ومن الطبيعي أن يؤيد الثارتي اإلنقالبيني ،بسبب املواقف السلبية حلكومة
الوحدة من القضية الكردية يف سوريا واملمارسات اإلرهابية اليومية لسطاتها حبق الوطنيني
والناشطني الكرد .قام الثارتي بإتصاالت مع الوطنيني الكرد املعروفني لتشكيل وفد كردي
موسع من مجيع أحناء سوريا للقيام بتقديم التهنئة لرئيس احلكومة إلظهار التأييد للعهد
اجلديد ،ومت "تشكيل وفد كبري من  72عضوا برئاسة حسن حاجو وضم أيضا الدكتور نور
الدين زازا ،قدري مجيل باشا ،احملامي حممد منان ،شاهني شاهني ،عبد احلميد درويش ،ويف
دمشق أستقبل الوفد من قبل رئيس الوزراء مأمون الكزبري ،وقدم الوفد تهنئته وتأييده
للعهد اجلديد مركزا على ضرورة معاملة املواطنني الكرد السوريني معاملة منصفة
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ومساواتهم ببقية املواطنني يف البالد والتأكيد على ضرورة ترسيخ احلياة الدميقراطية يف

البالد ،وإجراء إنتخابات نزيهة يف أقرب وقت"(.)1

وملا مسع عبدالناصر بأنباء اإلنفصال ،أصدر بوصفه القائد األعلى للقوات املسلحة" ،أمرا
بعزل من أمساهم الضباط املتمردين وهم العميد عبدالغين دهمان والعميد موفق عصاصة
واملقدم عبدالكريم النحالوي واملقدم حيدر الكزبري واملقدم نسيب هندي واملقدم هشام
عبد ربه من مناصبهم العسكرية ،وجتريدهم من رتبهم العسكرية ،وإعفاء ضباطهم

وجنودهم من كل والء هلم مبقتضى النظام العسكري"( ،)2وقال يف بيان تارخيي...":سورية
قلب العروبة لن تستسلم أبدا .أنا مسؤول عن هذه اجلمهورية من القامشلي إىل

لبنان .)3("....وكلفت "القيادة العربية الثورية العليا" ،الدكتور مأمون الكزبري بتشكيل
حكومة يسند إليها مهمة إدارة البالد .ويف الثاني عشر من تشرين الثاني  0990صدر
الدستور املؤقت ،حيث نص على أن:اجلمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة
وهي جزء من الوطن العربي الكبري .وعرض الدستور املؤقت على اإلستفتاء ،وجاءت
نتيجة اإلستفتاء باملوافقة بتاريخ  1كانون األول .وتال ذلك مباشرة ويف عهد حكومة عزة
النص صدور قانون مل تعرف سورية مثيال يف تارخيها هو قانون إستعمال اللغة العربية،
والذي مبوجبه أن قحرر باللغة العربية املستندات والعقود والوثائق والرسائل ...إخل .ومن
جهة أخرى ،قامت حكومة معروف الدواليبى ،بعد شهر من تشكيلها ،العشرين من شباط
 0997بتعديل قانون اإلصالح الزراعي ،والذي حدد امللكيات يف األراضي املروية ويف
األراضي البعلية واملشجرة البعلية .وتقدر املساحة املروية املقصودة يف هذا القانون مبوردها
الثابت من املياه لزراعة حمصول صيفي وعلى اساس  0ليرت للهكتار يف الثانية تعترب األراضي
املروية مبياه اآلبار أيا كان نوعها حبكم األراضي البعلية .تزاد مساحات اإلحتفاظات إىل

 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا ،املصدر السابق ،ص .91
 - 2جريدة األهرام ،العدد  ،72171تاريخ  79أيلول .0990
 - 3جريدة املساء ،العدد  ،0299تاريخ  71أيلول .0990
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ضعفها يف حمافظات احلسكة ودير الزور والرشيد ومنطقة قضاء القنيطرة وأراضي منطقة

عني العرب (شرقي الفرات) واملقصود كوبانى(.)1

كما وأصدر حكام هذه املرحلة املرسوم التشريعي رقم ( )10تاريخ  77كانون األول
 ،0997املتضمن قانون الطوارئ ،وأعترب القانون أن حالة الطوارئ املعلنة إستنادا إىل
القنون رقم  097الصادر يف زمن الوحدة  71أيلول  .0911ويف هذه الفرتة إنقسم
حزب البعث إىل حزبني ،حزب تقوده قيادة قطرية مؤقتة برئاسة رياض املالكي يؤيدها
أكرم احلوراني محل إسم حزب اإلشرتاكيني العرب ،وحزب تقوده القيادة القومية بقيادة
ميشيل عفلق وصالح الدين البيطار ،بقي على إمسه القديم حزب البعث العربي االشرتاكي.
ويف يوم األربعاء الثالث والعشرين من شباط  0999قامت القيادة القطرية حبركة إنقالبية،
أنهت حكم أمني احلافظ ،بعد معركة دموية سقط فيها عشرات القتلى ،وأصدرت قرارا
بوقف العمل بالدستور املؤقت وحل اجمللس الوطين للثورة( ،)2وأصبح نورالدين األتاسي

رئيسا للجمهورية ويوسف زعني رئيسا للوزراء( .)3وأصدرت القيادة القطرية قرارا حول
تولي رئيس الدولة وجملس الوزراء خالل الفرتة اإلنتقالية صالحيات السلطتني التشريعية

 - 1لإلطالع على النسب راجع :هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص.110
 - 2القرار رقم ( )0تاريخ  71شباط .0999
3

 -ولد يوسف زعني يف بلدة البوكمال عام  0910خترج يف كلية الطب جبامعة دمشق ثم تطوع يف

حرب إستقالل اجلزائر ،بعد عودته إىل سوريا يف عام  0912إنضم إىل صفوف حزب البعث ،توىل
منصب وزير الزراعة مرتني يف  0991و ،0991يف عام  0991أنتخب عضوا يف القيادة القطرية حلزب
البعث ،ثم شغل منصب رئيس الوزراء للمرة األوىل من  71أيلول حتى  70كانون األول  ،0991ثم
عاد إىل رئاسة الوزراء من  71شباط  0999إىل  79تشرين األول  .0991كان زعني مقربا من صالح
جديد ،وبعد اإلطاحة به وجمئ حافظ األسد للسلطة ،القي القبض على زعني وحبس ،ومل يفرج عنه إال
سنة  ،0910بعد أن أصيب بالسرطان ،فسافر إىل بريطانيا ثم إىل السويد للعالج ،حيث أجريت لع عملية
جراحية ،وبعد شفائه إنتقل إىل اجملر ،وبعدها إنتقل إىل السويد حتى تويف هناك يف مدينة ستوكهومل 01
كانون الثاني  .7109ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة.
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والتنفيذية ،ويف العشرين من آذار  0999عقدت القيادة القطرية مؤمترا إستثنائيا أنتخب
قيادة قطرية جديدة.
ويف يوم األربعاء الثالث عشر من متوز  ،0999بدأ تنفيذ العقد اجلديد املوقع بني
احلكومة السورية وشركة سنام بروجييت اإليطالية ملد أنابيب البرتول من قره جوخ إىل
طرطوس .ويف يوم اجلمعة السادس عشر من أيلول  0999أحتفل ببدء العمل يف إنشاء
خط أنابيب نقل النفط اخلام من قره جوخ إىل طرطوس ...ويف بشرى سارة أعلنت رئاسة
جملس الوزراء يوم اخلميس الثامن عشر من نيسان  0991بدء تدفق النفط من حقول

منطقة اجلزيرة إىل مرفأ طرطوس(.)1

وخالل شهر أيلول  0991عقد املؤمتر القطري الرابع حلزب البعث ،أنتخب فيه قيادة
قومية من ( )02عضوا ،وأنتخب قيادة قطرية من كل من" :نورالدين األتاسي وصالح
جديد

()2

ويوسف زعني وإبراهيم ماخوس وحافظ األسد وحممد عيد عشاوي وعبدالكريم

اجلندي وحممد رباح الطويل وحبيب حداد وحممد سعيد طالب وحديثة مراد وعبداحلميد

املقداد ومروان حبش ومصطفى طالس وعادل نعيسة ومحود قباني" ( ،)3وقررت هذه
القيادة اجلديدة يف يوم الثالثاء  0991/01/79قبول إستقالة يوسف زعني وتكليف
الدكتور نورالدين األتاسي تشكيل وزارة جديدة .ويف ظل هذه الوزارة صدرت التشريعات
اخلاصة اليت تضمنت تعديل احلدود اإلدارية يف عدد من احملافظات السورية ،هي محص
ومحاة وإدلب واحلسكة ،وأحدثت ناحية جديدة يف منطقة القامشلي التابعة حملافظة احلسكة

 - 1هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص ص .111 ،191
 - 2ولد عام  0979يف قرية دوير بعبدا قرب بلدة جبلة الساحلية ،ينتمي إىل أسرة متوسطة من عشرية
احلدادين اليت هي أكرب وأهم العشائر العلوية .كان يابسا ،صموتا ،دقيقا وكانت له مسة الضابط الربوسي.
وله آراء واضحة اليسارية ،وحني أحتدم الصراع على السلطة قدر له ان يكون منافس األسد الرئيسي.
إنظر :باتريك سيل ،األسد الصراع على السلطة ،...ص .011
 - 3جريدة الثورة ،العدد  ،0991تاريخ .0991/2/01
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تسمى "قبور البيض )واملقصود بـ و(Tirbe sipiyê

واملزارع"(.)1

وتتبعها العديد من القرى

يف التاسع عشر من تشرين الثاني  0921قررت القيادة القطرية املؤقتة تسمية أمحد
اخلطيب األمني القطري رئيسا للدولة ،كما كلفت الفريق اجلوي حافظ األسد برئاسة
جملس الوزراء ،الذي أعلن عنها يف احلادي والعشرين منه.
ثورة أيلول التحررية يف  99أيلول  9119وتأثريها يف بلورة الفكر القومي
تعد ثورة أيلول يف كردستان العراق من أهم الثورات املعاصرة يف تاريخ احلركة القومية
الكردية ،من حيث تأثريها املباشر على الوعي القومي الكردي يف جممل أجزاء كردستان،
والدفع باحلركة القومية الكردية حنو تأطري النضال وتنظيم نفسها بشكل أكثر .ففي
كردستان – سوريا إستقبل الشعب الكردي بإبتهاج أنباء قيام الثورة وإنتصاراتها املتوالية،
واليت حتولت مبرور الزمن إىل رافعة لنقل الفكر القومي (الكرداييت) ،بني الفالحني الكرد يف
الريف الكردستاني وبني العمال واملثقفني الثوريني يف املدن ،ليس هذا فقط بل قوت من
شعبية الثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا وساهمت إىل حد كبرييف جتاوز حمنته بعد
إعتقال قيادته يف عام  ،0991وأسست إلنتشاره يف معظم مناطق وقصبات التواجد
الكردي ،مبا فيها العاصمة دمشق .ومن جانب آخر ،حظيت الثورة الكردية بتأييد مجاهريي
واسع يف كردستان – سوريا ،يف الوقت الذي أثارت خماوفا لدى السلطات احلاكمة اليت
بدأت تفكر مبخططات شوفينية تستهدف الوجود الكردي.
وقد شارك الكرد يف سوريا وضمن إمكانياتهم الضعيفة يف مد يد العون ومساندة ثورة
أيلول بقيادة مصطفى بارزاني ،هذه الثورة اليت أعطت األمل لكل أبناء الشعب كشمعة
مضيئة تنري درب احلرية يف ظروف قاهرة .فقد إلتحق عضو اللجنة املركزية للثارتي
الدميقراطي الكردي يف سوريا حممد علي خوجة بالثورة ،حيث غادر بغداد يف مطلع سنة
1

جريدة الثورة ،العدد  ،0112تاريخ .0999 /7/9
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 0990إىل كردستان – العراق ،وأصبح قائدا عسكريا ملنطقة زاخو وعرف بإمسه
املستعار(ماموستا مجيل) .ويف "ظل قيادته متت السيطرة على مدينة زاخو يف صباح اليوم
األول إلندالع الثورة"( ،)1وكان أحد املسؤولني عن "محاية منطقة حاج عمران املهمة لقيادة
الثورة ،واملشرف على املضادات األرضية هناك ،من الثيشمرطة الكرد السوريني"( .)2وإثر

عودته من كردستان العراق طرد من احلزب رمبا بتهمة ملفقة بتهريب أموال الثورة وصدر

حبقه بيان(.)3

وكان الثارتي يف سوريا يقوم حبملة إعالمية كبرية دعما للثورة بغية كسب الراي العام
الداخلي واخلارجي ،من خالل نشر بيانات ومقابالت صحفية وإتصاالت مع اجلهات
املعنية .وكان اجلو الدميقراطي املوجود يف لبنان آنذاك وفرت شروط جيدة إليصال صوت
الثورة الكردية إىل خارج الشرق األوسط وإىل العامل الدميقراطي يف املنطقة ،ومن مناشدة
منظمات حقوق اإلنسان واملنظمات واهليئات الدولية واإلتصال بالسفارات العربية والعاملية
وبرجاالت الصحافة ومبراسلي وكاالت األنباء العاملية ومناشدتهم بدعم احلقوق املشروعة
للشعب الكردي وتعرية احلمالت العسكرية للحكومة العراقية ضد شعب كردستان اآلمن.
ونقلت العديد من اإلذاعات اإلقليمية والعاملية أخبار الثورة الكردية مثل إذاعة صوت
أمريكا ولندن (ب.ب.س) وصوت إسرائيل وثيكي إيران وإنتصاراتها ،إضافة إىل إقناع
العديد من الصحافيني األجانب بالسفر إىل كردستان ومنهم كان الصحفي األمريكي الكبري
دانا آدم مشيدت مراسل جريدة نيويورك تاميز األمريكية الذي سافر عرب سوريا يف سنة
 - 1عبد الفتاح علي قحيى البوتاني ،وثائق عن احلركة القومية الكردية التحررية ،املصدر السابق ،ص ص
.009 – 010
 - 2علي صاحل مرياني ،املصدر السابق ،ص  .021يف مقابلة شخصية له مع حسني سوري يف  2كانون
الثاني .7111
 - 3كلف احلزب حممد علي خوجة مبساعدة الثورة وعني مسؤوال ماليا يف منطقة زاخو ،ويف عام 0997
عاد إىل سوريا إثر شائعات بإنتهاء الثورة ،أصيب بالسرطان وتويف يف أواخر الستينيات ،مقابلة مع هالل
خلف بوتاني ،هولري يف .7119/01/7
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 0997ووضع فيما بعد كتابا معروفا حتت عنوان (رحلة إىل الرجال الشجعان يف
كردستان).
اإلنتخابات النيابية يف األول من كانون األول :9119
يف صباح يوم اخلميس  0990/9/71قام اجليش بقيادة املقدم عبدالكريم النحالوي يف
الساعة الثانية بعد منتصف الليل بإنقالب عسكري يف دمشق ،وأزيل كابوسا ثقيال عن
صدر الشعب ،الذي إبتهج فرحا لسقوط حكم بوليسي تعسفي القت منه سورية بكافة
فئاته القومية األمرين ،حاملا بعهد جديد ،حتفظ لإلقليم الشمالي خصوصياته القطرية
وأوضاعه الدميقراطية .لكن البالغ األول الصادر يف صباح اليوم نفسه ،أظهر الوجه
العروبي املتشدد لإلنقالبيني اجلدد من خالل التشديد على مصطلحات قوجمية من قبيل
"القيادة العربية العليا" و"الشعب العربي املكافح يف سورية".
ولدعبدالكريم النحالوي يف عائلة متوسطة احلال من األحياء القدمية يف دمشق عام
 ،0979خترج من الكلية احلربية عام  0911برتبة مالزم ثاني ،ثم تدرج يف املناصب حتى
رتبة عقيد أركان حرب .قائد وخمطط االنقالب العسكري يف  71أيلول ،0990ساعده
كل من موفق عصاصة وحيدر الكزبري  .توجه النحالوي بفرقة دبابات إىل مقر املشري
عامر إلبالغه بطلبات الضباط اإلنقالبيني اليت مل تتضمن اإلنفصال بل تلخصت بإبعاد
سيطرة بعض الضباط املصريني عن فرق اجليش السوري .حسب النحالوي يف شهادته
لربنامج شاهد على العصر على قناة اجلزيرة ،وافق املشري يف بداية األمر على املطالب ومتت
صياغة بيان ميهد لعودة الضباط إىل ثكناتهم وتسليم السلطة جمدداً لعبد الناصر ،ولكن
املشري عامر ماطل يف إصدار البيان بغية كسب الوقت نظراً إلرسال قوات عسكرية مصرية
حلسم املوقف ،وهو ما أفشل حماوالت الصلح وخاصة بعد اهلجوم املستمر من إذاعة صوت
العرب على االنقالبيني .وقد قام يف  71آذار  0997بإنقالب عسكري آخرقام حبل
الربملان وإقالة حكومة معروف الدواليبى .وقد وقع إنقالب عسكري ضد "النحالوي" يف
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آذار  .0991أبعد العقيد عيد الكريم النحالوي بعد اإلنقالب األخري بيومني حيث غادر
البالد بعد إجتماع عقد يف محص جملموعة من الضباط العسكريني اإلشرتاكيني والقوميني
برئاسة أمني احلافظ ،حيث غادر البالد إىل سويسرا ومنها إىل بون وبقي يف أملانيا قبل أن
يقرر العودة إىل البالد خالل الفرتة التالية ثم يبعد مرة أخرى إىل أملانيا بقرار من رئيس
األركان اللواء نامق كمال جتنبا إلثارة البلبلة يف صفوف اجليش الذي شهد يف فرتة تواجد
النحالوي عصيانا يف قطعة قطنا استهدفت اإلطاحة بالفريق عبدالكريم زهرالدين الذي
أزاح الكثري من الضباط وقام بتسرقحهم من اخلدمة أو أبعدهم إىل مناصب يف وزارة
اخلارجية.
ولقد قيل بعد حركة  71آذار  0997أنها كانت بدافع من مجال عبدالناصر الذي وعد
ضباطها بالتأييد ،ومل يكن هدفه من تشجيعها إال القضاء على النظام الليربالي الربملاني القائم
يف سوريا ،وقد جنحت احلركة يف حتقيق هذا اهلدف ولكنها فشلت يف السيطرة على املوقف
مما أغرق سورية يف دوامة اإلنقالبات فيما بعد.
ويف  79أيلول  0990أعلنت يف دمشق عن تشكيل وزارة جديدة برئاسة
الدكتورمأمون الكزبري ،الذي ولد عام  0901يف أسرة دمشقية عريقة ،ونال شهادة
الدكتوراه باحلقوق من جامعة ليون الفرنسية .ويف عام  0911عني إستاذا يف معهد احلقوق
يف جامعة دمشق .دخل مأمون الكزبري الربملان السوري كنائب مستقل يف عام 1953
حتالف مع الرجل القوي العسكري أديب الشيشكلي ،الذي عينه متحدثاً باسم الربملان
السوري يف نفس العام .ويف العام  0911رأس حركة التحرير العربي خالل حكم أديب
الشيشكلي ،ثم انتخب نائباً عن دمشق ،ورئيساً للمجلس النيابي  .عقب انتهاء عهد
الشيشكلي ،جرت انتخابات نيابية جديدة ،فرشح الدكتور الكزبري نفسه ،وفازمرة ثانية
بالنيابة عن دمشق ،وأحرز أكثرية األصوات ،وكان ترتيبه الثاني بني املرشحني .ومل يتفوق
عليه باألصوات سوى األستاذ سعيد الغزي  .شغل الدكتور الكزبري وزارة العدل ،
ووزارة الرتبية ووزارة الشؤون االجتماعية عدة مرات .يف العام  0911كان يف عداد
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الوزراء الذين ذهبوا إىل القاهرة القرتاح الوحدة بني سورية ومصر ،لدى الرئيس مجال عبد
الناصر.
لدى اإلعالن عن قيام اجلمهورية العربية املتحدة عني الدكتور الكزبري يف جلنة توحيد
القوانني بني القطرين يف القاهرة ،ومكث يف مصر عدة شهور ،عاد بعدها إىل دمشق
ملمارسة التدريس يف معهد احلقوق ،واحملاماة يف مكتبه .
لدى انتهاء الوحدة بني سورية ومصر يوم الثامن والعشرين من أيلول  ،0990وعقب
حركة اإلنفصال ،أستدعي الدكتور مأمون الكزبري ،وطلب إليه معاجلة الوضع من الناحية
الدستورية ،وتشكيل حكومة مؤقتة ،ريثما تستقر األمور ،وتعاد الوحدة على أسس متينة
ومدروسة .شكل الدكتور الكزبري الوزارة ،وإحتفظ لنفسه فيها إىل جانب الرئاسة،
بوزارتي اخلارجية والدفاع .وقد إنتهجت حكومته سياسة "إعادة النظر جذريا بقوانني
التأميم واإلصالح الزراعي ،ومجدت احلكومة فعليا العمل بتطبيق قانون اإلصالح الزراعي
الذي ألغي كليا يف  77شباط  0997يف عهد حكومة الدواليبى حبجة تعديله .أثار ذلك
مشكلة إجتماعية أطلق عليها إسم »تهجري الفالحني« ،الذين جردوا من حيازاتهم اليت
حصلوا عليها مبوجب اإلصالح الزراعي إىل أراضي الدولة يف اجلزيرة وتوطينهم على
حساب سكان املنطقة ،يف إطار ما مسي بـ »إعادة توزيع السكان« ،وأبدت احلكومة
إستعدادها لتنفيذ ذلك بقوة الدرك‘ إال أن وقوع إنقالب  71آذار  ،0997بعد حنو شهر

من إلغاء قانون اإلصالح الزراعي ،حال دون تطبيق تلك السياسة"( ،)1واملشروع يف حقيقة

أمره يشكل احللقة األوىل لفكرة احلزام العربي الشوفيين.
بعد أقل من شهرين دعا الدكتور الكزبري إىل إنتخابات نيابية ،فرشح نفسه ،وفاز بالنيابة
عن دمشق من جديد ،ثم إنتخب رئيسا للمجلس النيابي .وإنتخب يومئذ الدكتور ناظم
القدسي رئيساً للجمهورية .ويف عام  0991إنتخب نقيباً للمحامني لعامي 0991و
. 0990
 - 1حول املوضوع راجع :حممد مجال باروت ،...ص ص .201 – 219
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ويف الثامن من آذار  0991حدث إنقالب حزب البعث ،ومشله العزل السياسي ،فغادر
الدكتور الكزبري على أثره دمشق إىل فرنسا .ثم أقام يف املغرب منذ أيلول  ،0991وعني
أستاذاً يف جامعة الرباط .كان أول عمل قام به يف املغرب ،هو تعريب التدريس اجلامعي.
وكان التدريس حتى ذلك احلني جيري باللغة الفرنسية .إستمرت إقامة الدكتور الكزبري يف
املغرب ،حنو مخسة وعشرين عاماً ،كرسها للتدريس والتأليف بالعربية .
وغادر املغرب عام  ،0991بعد تقدمه يف السن ،وأقام يف باريس لغاية  09أيلو ل
 . 0999ثم نقل إقامته إىل بريوت ،بعد إستقرار األوضاع يف لبنان .
تويف الدكتور مأمون الكزبري يف اليوم األول من عام  ،0991ونقل جثمانه إىل دمشق.
وشيع إىل مثواه األخري ،ووري الثرى يف مقربة الباب الصغري.
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ويف اليوم الثاني من اإلنقالب ضد الوحدة أصدر رئيس احلكومة أربعة مراسيم ،نص
املرسوم األول على تسمية سورية باجلمهورية العربية السورية .ويف منتصف ليل – 16
 11أذاعت حمطة دمشق البيان الوزاري للوزارة اجلديدة مسجال بصوت الدكتور مأمون
الكزبري ،أعلن فيه أن احلكومة مؤقتة وأن إعادة األوضاع الدستورية ستتم بعد أربعة
شهور .وإستهل الكزبري بيانه قائال":يف هذه الظروف التارخيية ،تعود سوريا لتؤكد للعرب
والعروبة أنها كانت ومازالت معقل العروبة احلصني وقلبها النابض ...وتأمل احلكومة أن
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تنتقل بالبالد إىل األوضاع الدستورية املستقرة يف أربعة شهوروإيصال البالد إىل حياة
دميقراطية إشرتاكية سليمة بالفعل البالقول تؤول إىل الوحدة القومية اليت تريدها األمة
العربية كلها ويف السياسة الداخلية تهتم احلكومة بإعادة احلريات العامة للمواطنني قوال
وفعال بكفالة حرية الصحافة والرأي وضمان مجيع احلريات الفردية والعامة اليت حرم منها
املواطن .وتعلن فورا إلغاء قانون الطوارئ واملراقبة ،ومجيع التدابري اليت حتد من حرية الفرد
وفق شرعة حقوق اإلنسان .وتسهر على تكافؤ الفرص وسيادة القانون وتساوي املواطنني
جتاهه فعال" .وتوالت البيانات يف سورية معلنة تأييدها لإلنفصال من قبل مجيع الوطنية
والسياسية.
ووفقا هلذه النظرة من اخلطاب العروبي ،مت جتاهل حقوق الطوائف والقوميات األخرى
من غري العرب وعلى رأسها القومية الكردية كشعب صاحب أرض وتاريخ ،إضافة إىل
إقصاء تام للكوادر القيادية الكردية وجتريد االرستقراطية الكردية (مثل برازية محاه) من
مجيع امتيازاتها املتبقية ،و ذلك بضرب مرتكزاتها االقتصادية ،و طرد ما تبقى من رموزها
يف اإلدارة  .فبإستثناء الرعيل األول من الضباط و الساسة الذين نشأوا فيما بني احلربني و
إستمروا يف مراكز قيادية حتى نهاية اخلمسينات ،فبإستثناء الرعيل األول ،مل يكن لدى
الكرد اإلندفاع حنو سلك اجليش لعدة عوامل ،منها البعد الكردستاني الذي كان قحد من
طموحاتهم يف السيطرة على مقاليد األمور يف سورية ،فالكردي كان يريد أن تتحسن
اإلدارة و املرافق العامة يف املناطق الكردية ،و بالدرجة األوىل أن يتمتع الكرد حبقوقهم
الثقافية .و إزداد حتفظ اجليل الكردي اجلديد جتاه سلك العسكر ،بسبب عدم فعالية اجليل
الكردي القديم من النخبة يف حتقيق أي مكسب مجاعي للكرد .و بذلك مل يستطع الكرد أن
يعيدوا انتاج خنبة عسكرية وسياسية ذات طموحات سياسية على مستوى عموم سورية .و
من عوامل ابتعاد الكرد عن سلك اجليش هو السمعة غري احلسنة للجيش السوري عند
الكرد .فاجليش عندهم هو ملجأ للفاشلني دراسياً ،ومؤسسة تأوي املرتزقة بالدرجة األوىل.
وأصبح اجليش رمزاً للقمع ،وأداة لإلنقالبات .كما أن "ابعاد الضباط األكراد بشكل
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مجاعي بعد انقالب الشيشكلي ،وخاصة يف عهد الوحدة مع مصر ،كان له أثر كبري يف عدم

إندفاع األكراد لتقديم طلبات التطوع يف اجليش"( ،)1إضافة إىل ذلك فأن الكرد إعتربوا

أنفسهم غرباء عن نظام احلكم الذي جتاهل الوجود الكردي ومل يقر حبقوقه وإختار دوما
احلل األمين يف التعامل مع املسألة القومية الكردية ،السيما بعد اإلعالن عن الدستور اجلديد
للبالد يف يوم  01تشرين الثاني سنة  0990والذي خال مواده من أي إشارة إىل الكرد
كثاني قومية رئيسة يف سوريا.
ولنرى ماكتبه منذر املوصلي والذي عد واحد من رجاالت األمن يف سوريا املكلفني
مبتابعة امللف الكردي ومراقبة نشاطاتهم القومية طوال سنوات عدة  .فقد كتب قائال":تبدأ
قصيت مع األكراد من خالل مواجهتنا للنشاط الكردي يف مشال العراق مبرحلة سابقة يف
سوريا ،وكان من جراء ذلك أن ردود الفعل كانت كبرية جنمت عنها إجراءات قمعية البد
منها ،ألن ماحصل – رمبا قارب املسؤولية الوطنية ومستوى الوالء للوحدة – فتسرب إلينا
يف القطر العربي السوري بعض النشاط الكردي عرب احلدود للتشويش على عهد
الوحدة ...وكنت ضابطا يف عداد جمموعة إدارية وأمنية مت إختيارها خصيصا ملواجهة ذلك
النشاط املعادي"( ،)2مع أن الكرد يف سوريا والعراق إحرتموا رغبة العرب يف الوحدة

السورية – املصرية ،شريطة ضمان حقوقهم القومية يف إطار الدولتني.
سرعان ما كشف اإلنفصاليون القناع عن وجوههم مربزين مضمونهم الشوفيين احلاقد
ضد الشعب الكردي ،فعلى الصعيد الداخلي قامت أجهزة األمن بتنظيم محلة واسعة من
اإلعتقاالت واملالحقات يف صفوف الثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا ،وساقت املئات
من كوادر وأعضاء احلزب إىل احملاكم يف اجلزيرة وحلب وكوباني ودير الزور ،وحكمت
عليهم أحكاما خمتلفة .كان عهد اإلنفصال أكثر ضراوة وحتامال على الشعب الكردي من
غريه ،ويرى عبد احلميد درويش ،بأن "اإلنفصاليون كانوا يغطون مبوقفهم الشوفيين هذا
على إنقالبهم ضد الوحدة اليت كانت قائمة بني سوريا ومصر ومن ثم إلتفافهم على
 - 1خالد عيسى ،برجمة اإلضطهاد ضد األكراد يف سورية – دراسة تارخيية ،موقع نوروز.7111/9/0،
 - 2منذر املوصلي ،عرب وأكراد (روية عربية للقضية الكردية) ،دمشق ،0919 ،ص .01
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اإلجراءات والقوانني التقدمية اليت متت يف عهد الوحدة ،مثل قانون اإلصالح الزراعي،

وتأميم البنوك والشركات الكربى"( .)1ويف إطار املمارسة الشوفينية ،مت تدبري مؤامرة

خسيسة من قبل مسؤولي اإلنفصال ،حيث مت إعتقال أكثر من  11شخصا من أعضاء
ومؤيدي الثارتي يف مدينة عامودا يف  07شباط  ،0997وكان من بينهم :مهدي حاج
عبدو ،صديق حاج علي ،حممد علي حاج داوود ،حسن محيدي..وغريهم ،بعد أن ألصقت
بهم تهمة ملفقة حاكها املسؤولون ،وكانت هذه التهمة هي متزيق العلم السوري ،وتعرض
جراء ذلك املعتقلون للتعذيب النفسي واجلسدي البشع ،إنتقاما لكونهم كوردا ليس إال.
ولشرح بطالن التهمة املوجهة للموقوفني يف عامودا ،ولتبيان حقيقة األوضاع يف حمافظة
اجلزيرة ،اليت يتعرض الكرد فيها للدسائس واملؤامرات من قبل املسؤولني ذاتهم ،إلتقى وفد
كردي مؤلف من السادة :فؤاد قدري ،عبد احلميد درويش ،الشيخ حممد عيسى ،داود
حرسان ،عبد اهلل مال علي برئيس اجلمهورية آنذاك ناظم القدسي .وبعد النقاش معه تبني
بأنه كان أكثر محاسا من غريه إلحلاق األذى بهؤالء املوقوفني ولتشويه مسعة املواطنني الكرد
يف البالد .ورغم ذلك فقد طلب يف نهاية املقابلة تقديم مذكرة مفصلة له مبطالب األكراد
يف سوريا .وكلف كل من "د.نور الدين زازا واحملامي حممد منان وعبد احلميد درويش
بكتابة هذه املذكرة ،إال أن األحداث حالت دون تقدميها ،خاصة وأن رئيس اجلمهورية
ترك القصر اجلمهوري إحتجاجا على املمارسات اليت مورست ضده من قبل ضباط

اجليش"( .)2وشرع اإلنفصاليون بتطبيق مشاريع عنصرية وإجراءات تندى هلا اجلبني ،مل جتد
هلا مثيل يف العامل ومنها جتريد آالفا مؤلفة من الكرد من اجلنسية السورية.
مشاركة الثارتي يف اإلنتخابات النيابية :9119
دعا اإلنفصاليون إىل إجراء اإلنتخابات يف األول من كانون األول عام  0990وقرر
الثارتي املشاركة فيها ،فقام برتشيح عضوين وهما كل من الشيخ حممد عيسى مال حممود
 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء ، ...ص .90
 - 2املصدر نفسه ،ص .97 – 90
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ومحيد حاج درويش ،ولكن بسبب صغر سن األخري عن سن املرشحني القانوني ،أختارت
اللجنة املركزية املؤلفة من الشيخ حممد عيسى ومحيد حاج درويش ومحزة نويران
والعضوان املؤقتان سعداهلل إيبو وعبدالفريد عبداهلل ،رئيس احلزب الدكتور نورالدين زازا
بدال عن محيد درويش ليكون مرشحها اآلخر يف اإلنتخابات الربملانية .وهو الذي وقفت
اللجنة املركزية ضد مواقفه يف السجن ،ونشرت دعاية واسعة ضد مفاهيمه السياسية ثم
وهو بعد مل يعط تقريره عن فرتة إعتقاله ،حسب النظام الداخلي للحزب فكيف يؤتي به،
ويقدم على أعضاء اللجنة املركزية والرفاق اآلخرين .يقول الشيخ حممد عيسى يف ذلك:
"نظرت اللجنة املركزية إليه ،على أنه ،رفيق مل يتخذ بعد ،إجراء حزبي حبقه ،وعلى هذا
ميكن ترشيحه على أساس أنه عضو حزبي .ويعلق عبدالفريد على ذلك ،بقوله :ان الشيخ
حممد عيسى ،كان يريد أن يكون جبانبه شخصية ذات صفة مميزة ،وجدت هذه الصفات يف
الدكتور نورالدين زازا ،رجال مثقفا ،قحمل شهادة الدكتوراه من أوربا ،فيضفي بذلك على
ترشيحهما وزنا أكرب .ويرى حممد مال أمحد ،جبانب ماذكره عبدالفريد ،حول رغبة الشيخ
يف أن يكون جبانبه شخصية معروفة ،أن ترشيح الدكتور نورالدين ،كان املقصود منه ،هو
رد اإلعتبار السياسي له يف الثارتي (وإن مل يكن بني األكراد ككل) ،أراد مرشحوه أن
يعيدوا له ،بشكل من األشكال مسعته السابقة ومكانته يف الپارتی (ألمور مستقبلية)
بعد أن جردته مواقفه يف السجن واحملاكمات من اهلالة البطولية اليت كانت تكلله قبلها "(.)1
وحسب عبدالفريد رفض الدكتور يف البداية قرار اللجنة املركزية برتشيح نفسه ،لكنه وافق
بعد أن أحلت اللجنة املركزية عليه كثريا .كما رشح الشخصية املقربة من احلزب الشيوعي
السوري فؤاد قدري مجيل باشا نفسه كمرشح مستقل ،فقررت قيادة الثارتي إضافة إمسه
إىل الئحة مرشحيها ،وبذا أصبحت الالئحة مكونة من ثالثة مرشحني ميثلون الشعب
الكردي.
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وحول ظروف ترشيحه كتب نورالدين زازا":ولتوقعي حبدود احلرية املسموح بها يف هذه
اإلنتخابات احلرة ،فقد رفضت إقرتاحات احلزب الدميقراطي الكردي ،ولكن هذا الواقع مل
يردع أعضاء احلزب بالضغط علي من خالل الرسائل والربقيات واملكاملات اهلاتفية
واإلتصال بشقيقي ،ويف أحد أيام منتصف تشرين الثاني حلقت بإجتاه القامشلي ،ويف املطار
تلقيت إستقباال حافال .وحينما وصلت عند أخي باشر األصدقاء والرفاق بالضغط علي كي
ال أهدر دقيقة وأقوم بعرض ترشيحي وإختيار فريق املساعدين الذي مل يكن أمرا سهال
البتة .إستنادا إىل قاعدة إحصاء غري كاملة ومزيفة واليت صارت تقليدا يف كنف اإلنتداب
الفرنسي كان قحق لدائرتنا اإلنتخابية ترشيح أربعة مندوبني (مواطن كردي معرب وسرياني
أرثوذكسي وكردي وعربي من الريف) .عالوة على هذا فأن الفرنسيون أورثوا للسلطات
السورية عادة قبول عضوية رئيس قبيلة مشر العربية بال إنتخابات رغم قلة عددهم يف
سوريا وإقامة غالبيتهم على أرض العراق يف اجلانب اآلخر من احلدود مباشر .إن هذه
الطريقة يف ترتيب األمور كانت مبثابة ظلم فاضح ألن أرقام السجل املدني يف القامشلي
كانت تشري إىل تواجد أربعة آالف عربي ومخسة آالف من غري املسلمني (املسيحيون
مبذاهبهم املتنوعة ،سريان أرثوذكس مبعظمهم وكذلك يهود) وسط جمموع مؤلف من
 11111ناخب غالبيتهم من الكرد .وباإلضافة إىل الكرد املسجلني يف القيد املدني فقد
كان هناك أكثر من مائة ألف كردي مل يسجلونهم بل بقيت طلبات جتنسهم راقدة منذ
سنني يف املخازن املغربة لسراي دمشق القديم ،وعالوة على هؤالء فقد كان هناك عشرات
آالف آخرين مسجلني يف القيد املدني ولكن مل تظهر أمسائهم على القوائم اإلنتخابية ،يف
الوقت الذي حرموا كردا آخرين بالرغم من وجود أمسائهم يف السجل من بطاقة اهلوية

الشخصية ومن حق اإلنتخاب"( ،)1ومع كل ذلك سجل نورالدين زازا ترشيحه لإلنتخابات
رمسيا يف  71تشرين الثاني.
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الشك أن الوعي االجتماعي بدأ ينتشرآنذاك بشكل غري مسبق بني صفوف الشعب
الكردي ،بتأثري من املفاهيم اجلديدة اليت إنتقلت للمنطقة ،بسبب املتحوالت اجلارية إقليميا
ودوليا .ففي كردستان العراق ،كانت ثورة  00أيلول  0990بقيادة القائد الكردي
مصطفى بارزاني يف شهرها الثالث حمققة إنتصارات تلوإنتصارات ضد القوات العراقية .ويف
الشرق األوسط توطدت الدعاية السوفياتية وتوسعت قاعدتها الشعبية ،وسرعان ماوجدت
تلك األفكار أرضية هلا بني أبناء الشعب الكردي التواق للحرية .وحقيقة لعب الكرد يف
سوريا مثلما يف العراق دورا مهما جدا يف تأسيس احلزب الشيوعي ،مادام نهجه ،كجزء
من األيديولوجية املاركسية – اللينينية ،يطمح إىل حتقيق العدالة االجتماعية واإلتيان
بالدميقراطية والدعوة إىل نيل الشعوب لتقرير مصريها .فوجد الشعب الكردي ضالته يف
هذا النهج ،وبالتالي تأثر اجملتمع الكردي بالصراع الطبقي ،وهذا ماجرى بوضوح خالل
اإلنتخابات النيايبية يف سوريا،حيث برز تياران متناحران طبقيا وفقا للتقسيمات العشائرية
والطبقية .وقد جاء ترشيح الشيخ حممد عيسى والدكتور نورالدين زازا – كما يقول حممد
مال أمحد  -يف خدمة الربجوازية واإلقطاع .ويف إطار مصاحلها الذاتية ،حتالفت شيوخ
العرب وبعض األغوات الكرد وبعض برجوازية القامشلي معا لشراء ود السلطة ،ومن بني
هؤالء كان (آل حاجو) الذين كانوا يساندون الئحة ضد الثارتي ،فيها أحد أفراد عائلتهم،
وكان هؤالء وحدهم يدركون ما للثارتي ،من تأثري يف اجملتمع الكردي ،لذا حاولوا أن
يلعبوا دورا ،ويدفعوا قيادة الثارتي إىل التنازل عن مرشحه الرئيسي الشيخ حممد عيسى،
لصاحل بعض األقطاع أو الربجوازية ،ولكن القيادة رفضت ذلك فكان سببا يف هجوم عنيف
بني الثارتي واإلقطاع الكردي متمثال يف آل حاجو وأزالمهم ،بعد أن حاولت القيادة
اإلشرتاك مبرشحيها مع آخرين يف الئحة واحدة .ولكن أحدا مل يرض بذلك فبقي مرشحا
الثارتي لوحدهما .كما تسبب رفض القيادة سحب ترشيح الشيخ لصاحل اإلقطاع واإلبقاء
على الدكتور وحده مرشحا ،إىل إنزعاج الدكتور نورالدين كثريا الذي طالب بذلك إىل
"درجة التهديد باإلنسحاب من اإلنتخابات ،كمرشح للثارتي ،إذا مل توافق القيادة على
اإلقرتاح السالف الذكر ،لكن القيادة أفهمته ،أن عليه الرضوخ لتعليماتها أو اإلنسحاب،
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فتباكى عليه بعض أنصاره وأذناب اإلقطاع وولولوا ،ويف النهاية رضخ ورضخوا ،فدخل

مرشحا الثارتي اإلنتخابات لوحدهما"( ،)1إىل جانب املرشح الكردي الشيوعي فؤاد قدري
مجيل باشا.
عدَت السلطات ،يف حتضري احلركة القومية الكردية املمثلة بـ (الثارتي) نفسها خلوض
اإلنتخابات النيابية ،عمال غري مستساغ ،الجيب الركون إليه بل وجيب عليها العمل على
منعه بكافة الوسائل والطرق،السيما أن الثورة الكردية يف كردستان – العراق كانت على

أشدها حينذاك وكان الكرد السوريون يراقبونها عن كثب ( .)2ويؤول نورالدين زازا تغيري
موقف السلطة منه إىل "قيامه بكسر القاعدة اإلنتخابية املوروثة من عهد اإلنتداب ،حيث
قام بوضع قائمة خاصة ضمت باإلضافة إىل إمسه ككردي حضري ،كورديني من الريف
أحدهما عضوا يف الثارتي واآلخر مندوبا سابقا متعاطفا وشخص سرياني من القامشلي
يتحدث بالكردية ويشعر باإلنتماء إىل الكرد .كان هلذا "التجديد" تأثري ضربة صاعقة حيث
أنه عند تشكيل قائميت – يقول زازا – قام ضابط اإلستخبارات العسكرية بالتنكر حلياديته
اليت حافظ عليها حتى اللحظة وبدأ يتحامل علي وعلى أنصاري بشدة وباشروا يف الدوائر
اإلنتخابية املرتبطة بالقامشلي بتضييق اخلناق ضد القائمني باحلملة الدعائية لصاحلي
ووضعوهم حتت اإلقامة اجلربية ونصحوني بإلغاء قائميت وتشكيل أخرى مع املرشحني الذين

وافق عليهم اجليش"(.)3

عشية اإلنتخابات ،تعرض مرشحي الثارتي ومؤازريهم إىل ضغوطات أمنية" ،ففرض على
محيد حاج درويش اإلقامة اجلربية يف قريته طوال فرتة اإلنتخابات ،وبيوم واحد من بدء
اإلنتخابات ،طلب من الدكتور والشيخ باإلنسحاب ،وهدد املكتب الثاني الدكتور
نورالدين بإعتقال أخيه الدكتور أمحذ نافذ إن مل يستجب لطلبهم لكنه رفض .فأعتقله يف
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الساعة  07ليال من يوم  ،0990/00/79بينما أعتقل الشيخ حممد عيسى يف ظهر اليوم
التالي (0990/00/11أي عشية يوم اإلنتخابات)  ،بعد أن إستحصلت السلطات على
موافقة وزير العدل برفع احلصانة عن املرشحني ،ومع ذلك مل ينسحبا .)1("..وجاء رد الفعل

احلزبي والشعبى قويا ،فقد بادر احلزب إىل إصدار قرار مبقاطعة اإلنتخابات ،وببيان معلل
ألسباب املقاطعة ،ومن ثم الطعن القانوني يف نتائج اإلنتخابات .أما على الصعيد الشعبى،
فكان القرار العفوي ،إن زحفت اجلماهري إىل املدن قادمة من مسافات طويلة ،سريا على
األقدام للتصويت وإفشال خطة السلطة ،ونزلوا إىل الشوارع حمتجني وهم يهتفون " :من

الزنزان إىل الربملان.)2(") Ji zindanê, ta berlemanê ( :

ويف حماولة يائسة من السلطة لكسر قرار املقاطعة ،بدات بالضغط على الدكتور أمحد نافذ
– الشقيق األكربللدكتور نورالدين زازا ،حيث كان منزله مبثابة املكتب الرئيسي واملركزي
إلدارة اإلنتخابات يف القامشلي – طلبت السلطة منه بالضغط على أخيه ليسحب ترشيحه.
أجابهم نافذ" :نعم أنا أعلم مباذا تهددوني؟ ،نعم أنا حمكوم باإلعدام يف تركيا ،إليكم يدي
ضعوها يف األصفاد ،ونصيبني قريبة عليكم ،سلموني إىل تركيا...إنظروا ،املوت أهون
عندي من أن أمثل أمام أخي األصغر ،وأطلب منه هكذا طلب ،تأبى علي كراميت أن أبدوا
أمامه صغريا ضعيفا ذليال ،هذا لن قحصل قطعا ،ثم أن أخي (د.نورالدين) إنسان عامل ومفكر

ومثقف ،وهو أدرى مين مبصريه"(.)3

شهدت حركة اإلنتخابات إقباال شعبيا كرديا واسعا ،األمرالذي دل على تنامي الوعي
القومي والطبقي يف اجملتمع الكردي ،ففي مدن قامشلو وعامودا والدرباسيه وتربه سثي ويف
األرياف ،كانت نسبة اإلقرتاع ملرشحي الثارتي تصل إىل  ،% 011 – 11/ويف قامشلو
وعامودا محلت اجلماهري على أكتافهم سيارة نور الدين زازا.وبهذا الصدد فقد كتب
1
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نورالدين زازا قائال":إستقبلتين يف مدخل مدينة عامودا عدة مئات من الشباب املتعاطفني
إستقباال حافال داخل مركز قديم للحركة القومية الكردية وبعد إطالقهم للهتافات
وصرخات اإلحتفاء سدوا الطريق أمام عربتنا ورقصوا على إيقاع موسيقى كردية شجية
ومن ثم طوقوا فجأة سيارتنا وبسرعة الربق رفعوها على أكتافهم وهم يغنون أناشيدا وطنية
كردية وقد ساروا بهذا احلال ملسافة  011مرت قبل أن يضعوها على األرض .قام بعد ذلك
بعض املؤازرين األقوياء حبملي على أكتافهم حتى مقر احلزب الذي إحتلته آالف
األشخاص وبعد أن قدموا لي القهوة املرة توسلوا مين بأن أوجه بضع كلمات للشعب،
عربت فيها عن إمتناني للحضور كما لعنت نظام ناصر وشكرت اجليش على مساعدته
للبلد بالعودة إىل احلرية والدميقراطية"( .)1وإزاء ذلك بدأت أجهزة السلطة تتدخل ضد

مرشحي الثارتي ،وباإلعتداء على وكالئهم وتعتقلهم "خاصة يف منطقة عامودا"(،)2

وحتاول منع املقرتعني من دخول الغرفة السرية ،وإنتزاع البطاقة ،ذات اللون األصفر،
بطاقة مرشحي الثارتي ،وإعطائهم بطاقات أخرى ملرشحني آخرين وإستخدام القوة معهم.
ومع ذلك إضطروا يف النهاية إىل اإلستيالء على صناديق اإلقرتاع ،وإمالئها بطاقات من
عندهم ،ألعوانهم من املرشحني املدعومني ،من السلطة ،وفرزت األصوات ومرشحوا
الثارتي ووكالوهم يف السجون ،ومل يطلق سراحهم ،إال يف اليوم الثالث من كانون األول
 ،0990بعد أن أنتهيت كل عمليات التصويت والفرز ،واإلبراق بأمساء الناجحني يف
اإلنتخابات الدميقراطية يف اجلزيرة ،وعلى أثرها قدم املرشحان الشيخ والدكتور ،طعنا إىل
القضاء يف صحة اإلنتخابات موثقة بأدلة ووقائع كثرية ،ولكنها كصرخة يف واد ذهبت
كلها أدراج الرياح ( .)3ويرى حممد مال أمحد "بأن هذه القوة الكبرية للثارتي اليت ظهرت
يف اإلنتخابات ،كانت سببا يف إختاذ السلطات يف احملافظة ويف العاصمة ،قرارات أدت إىل
تقطيع أوصال منطقة (قضاء) القامشلي إداريا ،وتقسيمها بني عدة مناطق ،فضم قسم منها
 - 1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .777
 - 2حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،..ص .27
 - 3حممد مال أمحد ،صفحات ،...املصدر السابق ،ص .071
791

إداريا إىل منطقة رأس العني (سرى كاني) وقسم آخر إىل احلسكة ،لتحجيم منطق
القامشلي ،وتفتيت القوى الكردية الكبرية فيها ،كما أنها كانت املؤشر الكبري هلا ،للبدء

بعملية اإلحصاء (العنصري) لألكراد"( ،)1الشك أن املسألة الكردية أخذت تنحى منحا
إقليميا ودوليا يف أعقاب تطور األحداث يف كردستان العراق ،مما أثار القلق لدى األوساط
احلاكمة يف دمشق.
وعن منطقة عفرين أنتخب كل من" :حممد منان شيخ إمساعيل زاده ،وأمحد جعفر شيخ
إمساعيل زاده ،وحممد نوري عارف "سيدو ميمي" ،وحممد ذهين غباري .وألول مرة قدم
احلزب الدميقراطي الكردي مرشحا له وهو أمحد شفيع ،كما رشح احلزب الشيوعي موسى

من قرية "باسلي" ،ولكنهما أخفقا"( ،)2وكما نرى فأن أسرا معينة رشحت نفسها للربملان
يف عهدي اإلنتداب واإلستقالل ،تربطهم أحيانا عالقات املصاهرة واملصاحل املشرتكة.
وبعد اإلنتخابات جلأت سلطة اإلنفصال إىل توجيه أنظار القوميني العرب إىل خطر
موهوم" ،فأثارت زوبعة إعالمية عرب الصحف احمللية مثل القبس – الفيحاء – الدنيا
وغريها ،بتلفيق أنباء كاذبة ومثرية للمشاعر القومية العربية بلغت ذروتها على لسان
وزيرخارجية اإلنفصال أسعد حماسن بتصرقحات كانت قمة يف التضليل ،حيث قام جبولة
واسعة يف أوربا إليهام الرأي العام األوروبي باخلطر الكردي املزعوم متهيدا لتطبيق مشاريع
عنصرية ترمي إىل تهجري األكراد من مناطق سكناهم ،أرض اآلباء واألجداد وتطبيق سياسة

تعريب اجلزيرة" ( ،)3حبجة تسللهم من تركيا إىل سوريا.
مؤامرة الرطبة:

عانت حكومة اإلنفصال من مشاكل داخلية وخارجية ،ويف وصفه لألحداث يتحدث
محزة نويران قائال" :كان عام  0997مليئا باألحداث املتالحقة ،فقد كانت حكومة
 - 1حممد مال أمحد ،املصدر السابق ،ص .072
 - 2د.حممد عبدو علي ،املرجع السابق ،ص .190
 - 3عبداحلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا ؛ م.أوسي ،املرجع السابق ،ص .01
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اإلنفصال تعاني اخللل يف اإلنسجام الداخلي على مستوى القيادة ،وتعاني من ضغوط
سياسية هائلة من جانب القوى القومية العربية من بعثيني وناصريني وبدعم من حكومة
مصر ،لقد كانت محالت اإلعالمية املناوئة واملتبادلة بني حكومة مصر اليت حترض الشعب
يف سوريا وحكومة اإلنفصال ،أضف غلى ذلك أيضا احلمالت املتبادلة بني مصر وحكومة
العراق بقيادة عبد الكريم قاسم على قدر واسع .من هنا جاءت تقاطع املصاحل بني حكومة
اإلنفصال يف سوريا وحكومة العراق ،لتوحد احلكومتني يف املوقف جتاه مصر ،فوضعت
احلكومتان اخلطط ملواجهة ضغط اإلعالم املصري والضغط السياسي الداخلي على حكومة
اإلنفصال يف سوريا .وكخطوة عملية هامة مت التنسيق بني حكومة اإلنفصال وحكومة بغداد
إجتماع بني ممثلي احلكومتني يف موقع الرطبة بالعراق على احلدود السورية – العراقية،
لوضع خطط إلمتصاص ضغط القوميني العرب على حكومة اإلنفصال .وبالرغم من سرية
اإلجتماع فاحت منها رائحة كريهة ،حيث خطط ملؤامرة قذرة ضد الكرد بإشاعة إعالن يف
الصحف واجملالت بأن هناك مؤامرة تسلل كردي من تركيا إىل سوريا ،وحركت حكومة
اإلنفصال إعالمها املقروء واملسموع كصحيفيت (القبس والدنيا) بتلفيق األنباء الكاذبة
حول حكاية التسلل الكردي املزعوم إلثارة مشاعر الكراهية لدى القوميني العرب وتوجيه

أنظارهم إىل خطر خارجي مزعوم ،وختفيف الضغط الداخلي على حكومة اإلنفصال"(.)1
بطبيعة احلال ،مل تكن إتفاقية الرطبة بني حكوميت الدولتني سوى اخلطوة األوىل للشوفينيني

العرب السري يف إجتاه تعميق النهج العنصري ضد الشعب الكردي يف الدولتني بغية صهره
يف بوتقة القومية العربية ،وإنكار وجوده التارخيي كشعب مستقل وطمس خصوصياته
القومية كقضية أرض وشعب .وهذا ما سوف تؤكد عليه سياسات احلكومات املتعاقبة اليت
إستلمت احلكم يف البلدين عن طريق اإلنقالبات العسكرية.
ال
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الفكر العروبي يف الوسطني املدني والعسكري وبروز مسألة التجنس
نتجت عن تقسيم كردستان املركزية ،مشكلة البحث عن اهلوية القومية ،أن وضع
حدود مصطنعة بني أبناء الشعب الكردي ،وما ترتب على ذلك من تشتيت القبيلة والعائلة
الكرديتني ،قد أسفرت عن ظهور إرباك كبري بني السكان الكرد املشتتني على طريف
احلدود ،وضياعهم خالل عبورهم خلط احلدود الوهمي ،أو حسب التسمية الكردية
 Serxet û binxetأي (فوق اخلط وحتت اخلط) .وغدت مسأليت اإلنتماء والتجنس من
األمور املعقدة اليت حتولت إىل مشكلة اجتماعية – سياسية مزمنة طوال قرن كامل .وقد
أصبحت هذه املسألة جزءا من املسألة القومية الكردية اليت تبحث عن حل جذري عادل
دميقراطي ،وتعرضت عملية »التجنس« للمساومات والتسويات السياسية يف العهدين
اإلنتدابي واإلستقاللي ،وإرتبط حلها باملنظومة األمنية وبعقلية الشوفينيني من احلكام
والساسة ،الذين تقلدوا زمام األمور.
وتكمن املشكلة ،يف أن العديد من الكتاب والبحاث يقعون يف نفس اخلطيئة ،عندما
يتناولون موضوع اهلجرة الكردية عرب احلدود يف سنوات احلدث ،على أنها هجرة من دولة
إىل أخرى  ،ناسني أو متناسني بأن احلدود املذكورة مصطنعة وفرضت بالقوة ،وبالتالي مل
تكن هذه اهلجرة سوى هجرة داخلية حدثت داخل جغرافية كردستان اليت كانت حتى
ذلك التاريخ جزءا من اإلمرباطورية املنهارة .ومن هذه اآلراء وعلى سبيل املثال الاحلصر،
نشري إىل ما كتبه أمحد وصفي زكريا يف عام  0911قائال":بأن كثريا من أكراد بالد الرتك،

صار يتهافت حنو املنطقة العربية يف اجلزيرة ،ويتسابق إىل أحياء القرى وإنشاء املزارع"(،)1

وبذلك وجبرة قلم ،جرد هذا الكاتب الشعب الكردي من وطنه ،نسب نصفه لألتراك
والنصف اآلخر جعله موطنا عربيا.
واملسألة األخرى يف املشكلة ،أن سورية نفسها مل تكن قد أخذت شكلها النهائي كدولة
على اخلارطة السياسية آنذاك ،وعليه فإن مد خط احلدود يف فرتة معينة ،أحدث إرباكا بني
1

 -أمحد وصفي زكريا ،عشائر الشام ،ج  ،7ط  ،1دار الفكر ،بريوت ،ودار الفكر املعاصر ،دمشق،
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السكان الكرد واألقليات الكردستانية األخرى ،ألن هذا اخلط قد قسم العائلة الواحدة
والقرية الواحدة ،حبيث بقي النصف يف تركيا والنصف اآلخر يف منطقة النفوذ الفرنسي،
اليت أحلقت بسورية فيما بعد.
ففي  71متوز  0911مت التوقيع على اإلتفاقية الفرنسية – الرتكية ،متخضت عنها
بروتوكول متوز  ،0911الذي تناول مسألة املهجرين واملتنقلني عرب احلدود ،وبهذا
اخلصوص نشر بيان مشرتك بني كل من هنري بونسو ،سفري فرنسا يف تركيا ،ورشدي
آراس وزير اخلارجية الرتكية يف  1متوز  .0911أرست هذه اإلتفاقية عملية التجزئة
وحولتها إىل واقع ليتحمل السكان نتائجها الوخيمة من النواحي القومية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية .نصت املعاهدة الثنائية املشارة إليها أعاله ،على إلغاء نصوص معاهدة
الصداقة والتحالف املوقعة يف  1شباط  ،0911من حق التنقل بني حدود البلدين بإسم
الرعي إىل أراضيهم يف تركيا ،إذ أبطلت اإلتفاقية املادة املتعلقة حبق الرعي والرعيان ،إعتبارا
من  1متوز  ،0911وكان ذلك ضربة للتكامالت والتواصالت العشائرية البشرية
واجلغرافية بني العشائر املقيمة جنوب خط احلدود (سكة احلديد) ومشاله .كما أقر مبوجبها
"بروتوكول اجلنسية الذي نص على أن كل من قحمل اجلنسية الرتكية على األراضي
السورية يعترب فاقدا هلا إن مل يراجع الدوائر القنصلية الرتكية املعنية قبل  01آب ،0911

وإن مل ينقل سكناه إىل األراضي الرتكية"( .)1ومبجرد صدور الربوتوكول أضاع عشرات
اآلالف ممتلكاتهم يف كردستان تركيا بسبب إستحالة عودتهم نظرا لظروف تركيا
السياسية ومالحقة الكرد وفرض األحكام العرفية يف واليات كردستان ،وأصبح األلوف
على طريف احلدود يف عداد »أجانب« أو»مكتومي القيد« ،بني حاليت سقوط اجلنسية يف
إحدى طريف احلدود وإكتسابها يف الطرف اآلخر .طلبت "احلكومة الرتكية برئاسة عصمت
إينونو ،ومبوجب قانون جديد ،اجمللس الوطين الرتكي الكبري يف عام  ،0919حتويل األمالك

الثابتة للعشائر الكردية وزعمائها إىل ملكية الدولة"(.)2
 - 1لإلطالع راجع :حممد مجال باروت ،...ص .911

 - 2إبراهيم الداقوقي ،أكراد تركيا ،دار املدى ،دمشق ،7111 ،ص .719
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ويف سوريا ،أصدر جملس املديرين برئاسة بهيج اخلطيب يف  10آب " 0919مرسوما
تشريعيا ،صادق عليه املفوض ،بفتح اجملال أمام عملية جتنس واسعة ،وملدة ستة أشهر ،حتت
إسم تسجيل »وقوعات األحوال املدنية املكتومة يف سجالت النفوس« لكل »أهالي حمافظة
اجلزيرة املستوفني الشروط املطلوبة إلكتساب اجلنسية السورية« .وبرر املرسوم ذلك بـ
»األحداث« اليت وقعت يف اجلزيرة ،واليت مل متكن أهاليها »املكتومني« من اإلستفادة من
التسهيالت السابقة ،وأعفي »املكتومون« مبوجب هذا املرسوم من العقوبات كافة"(،)1

وقدر عدد هؤالء "وفقا للفروقات بني السجالت الرمسية الوطنية والسجالت الفرنسية بـ

 21111 – 11111ألف نسمة"( .)2ففي عام  0912أصدراجمللس النيابي "قرارا بالعفو
عن »مكتومي النفوس« ،وأدى ذلك إىل رفع وترية التسجيل ،حبيث أن واردات اخلزينة
من تسجيل املكتومني إرتفعت من  711لرية سورية يف عام  0912إىل  01111لرية
سورية ،بإضافة عشرة قروش على كل معاملة .وتوسعت عملية التسجيل مع أنها كانت
شاقة ،إذ مل يكن هناك يف دائرة النفوس يف احملافظة إال كاتب واحد ،بينما كانت األقضية
ختلو من الكتاب ،وجيري تكليف موظفني مؤقتني بذلك ،وكان النقص األكرب يف كل من
حمافظيت الفرات واجلزيرة"( .)3ونتج عن"عملية التسجيل إرتفاع عدد السكان يف حمافظة

احلسكة ،فوفقا إلحصاءات احلكومة السورية إرتفع العدد من  011101نسمة يف عام

 0911إىل 019110نسمة يف عام  ،)4("0911ترافق ذلك مع إزدياد عدد القرى
املأهولة يف اجلزيرة ،وذلك "من  0711قرية عامرة يف عام  0911إىل  0111قرية يف عام

» - 1مرسوم إشرتاعي رقم ( )09تاريخ  10آب  ،«0919يف :حممد مجال باروت ،...ص.917
 - 2راجع :حممد مجال باروت ،...ص .911 – 917
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 ،0911جملد جلسات جملس النواب للعام  ،«0911ص ،791يف :حممد مجال باروت ،...ص .911
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 ،0911منها  191قرية يف قضاء احلسكة ،و 911يف قضاء القامشلي ،و 721قرية يف

قضاء ديريك"(. )1

يف  77كانون األول  ،0911جرى التوقيع يف دمشق بني ممثلي فرنسا احلرة وحكوميت
دمشق وبريوت على إتفاق يقضي بنقل الصالحيات اليت كانت متارسها السلطات الفرنسية
يف السابق إىل احلكومتني السورية واللبنانية ،على أن جيري ذلك على مراحل .وقد نص
اإلتفاق أيضا على "أن جيري تسليم اإلدارات املسماة بـ »املصاحل املشرتكة« إىل احلكومتني
املذكورتني يف اليوم األول من شهر كانون الثاني لعام  .0911ويف أواخر عام 0911ن
جرى نقل معظم اإلدارات واملصاحل اليت كانت خاضعة للسلطات الفرنسية إىل حكوميت

دمشق وبريوت"(.)2

تزامنت مع ظهور مالمح قيام دولة سورية عشية إنتهاء احلرب الثانية ،بروز الفكر
العروبي يف الوسطني املدني والعسكري ،فما أن تسلمت احلكومة الوطنية يف عام 0911
إدارة »املصاحل املشرتكة« من الفرنسيني ،حتى بدأت بإتباع سياسات شوفينية ،فبدال من
أن تقوم الدولة بتسوية أوضاع املواطنني الكرد ،الذين وجدوا أنفسهم يف حلظة تارخيية
وعلى حني غرة مواطنني تابعني لكيان جديد غريب عنهم ،قامت بتشديد الرقابة على
عمليات التجنس ومنح اهلويات ،األمر الذي عرضهم للمالحقة واملساءلة القانونية .وقد
أفرزت هذه السياسة بروز ما عرف مبشكلة اهلويات املزورة ،واألمساء املستعارة يف اجليش
(.)0912 – 0911
اإلحصاء اإلستثنائي يف اجلزيرة يف :9117/91/1
عاشت سورية يف الفرتة اليت أعقبت اإلنفصال أزمات حكومية عنوانها عدم اإلستقرار
والصراع على السلطة .ففي صباح يوم الثامن والعشرين من أيلول  ،0990قامت حفنة
ميينية بقيادة ضابط دمشقي هو املقدم عبد الكريم النحالوي حبركة اإلنفصال عن مصر
 - 1إسكندر داود ،....ص .719
 - 2الدكتور نزار الكيالي ،املرجع السابق ،ص .019
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بدعم من األردن والسعودية ورجال األعمال السوريني الساخطني على قرارات التأميم
واسعة النطاق اليت أصدرها عبد الناصر يف متوز  .0991قامت بها ما مسي »القيادة
الثورية العربية العليا للقوات املسلحة« .ويف اليوم التالي كلفت "القيادة العربية الثورية
العليا ،الدكتور مأمون الكزبري بتشكيل الوزارة يسند إليها أمر إدارة شؤون البالد توطئة
إلعاة األوضاع الدستورية فيها"( .)1يف الثاني عشر من تشرين الثاني أعلن عن صدور
الدستور املؤقت ،وجرى إحداث منصب نائب رئيس جملس الوزراء ،وأدت هذه القرارات
إىل حدوث إستقاالت ،فتم إعادة تشكيل الوزارة وتكليف الدكتور عزة النص بها .ويف
الثالثني من تشرين الثاني أصدرت هذه الوزارة (بعد عشرة أيام من قيامها) قانون إستعمال
اللغة العربية.
أسفرت اإلنتخابات النيابية اليت جرت يف  0كانون األول  0990عن عودة سياسيني
قدامى كانوا قد شاركوا يف النضال من أجل اإلستقالل من أمثال الزعيم احللبى ناظم

القدسي( .)2عقد اجمللس التأسيسي والنيابي ،يف  ،0990/01/01جلسته الثانية برئاسة
الدكتور مأمون الكزبري إلنتخاب رئيس اجلمهورية ،وترشح كال من خالد العظم
والدكتور ناظم القدسي ،فاز فيه األخري مبنصب رئاسة اجلمهورية ،فقدم عزة النص إستقالة
وزارته يف  ،0990/07/77ومسي الدكتور معروف الدواليبى رئيسا جمللس الوزراء .ويف
العشرين من شباط  0997قامت وزارته بتعديل قانون اإلصالح الزراعي ،حيث نص
التعديل على حتديد امللكية يف األراضي املروية والبعلية واملشجرة(.)3

قاد العقيد عبد الكريم النحالوي يف ليلة  71آذار  0997إنقالبا ،وتسلم احلكم
مبرسوم أصدره القائد العام للجيش والقوات املسلحة ،وألقى القبض على رئيس اجلمهورية
ناظم القدسي ،حيث مت أجباره ووزارته على اإلستقالة .لكن اإلنقالبيون أجربوا على
إطالق سراح القدسي يوم  01نيسان وأعادوه إىل القصر الرئاسي ليباشر سلطاته جمددا.
 - 1بالغ رقم  ،02تاريخ  79أيلول .0990
 - 2باتريك سيل ،األسد الصراع على ،املرجع السابق ،ص .001
 - 3هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص.110
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وبعد ثالثة أيام ويف يوم  09نيسان  ،0997وقع الدكتور ناظم القدسي مرسوما بقبول
إستقالة الدكتور معروف الدواليبى ،كما وقع مرسوما آخر بتكليف الدكتور بشري العظمة
بتأليف الوزارة اجلديدة .أقدمت الوزارة يف يوم  01أيلول  0997على إصدار الدستور،
وبعد أربعة أيام من صدوره ،ويف  02أيلول إستقالت وزارة بشري العظمة ،وشكل خالد
العظم الوزارة اجلديدة ( 02أيلول  2 – 0997آذار  ،)0991أصبح فيها بشري العظمة
نائبا لرئيس جملس الوزراء .ولتمكني قبضتهم على البالد ،أصدر حكام هذه املرحلة
"املرسوم التشريعي رقم ( )10تاريخ  77كانون األول  ،0997املتضمن قانون الطوارئ،
وأعترب القانون أن حالة الطوارئ املعلنة إستنادا إىل القانون رقم ( )097الصادر يف زمن

الوحدة  71أيلول  0911قائما"(.)1

منذ مخسينيات القرن العشرين تتبنى احلكومات املتعاقبة على سوريا سياسة القومية
العربية ،ولذلك إعتنقت ھذه احلكومات "سياسة قمع اهلوية الكردية؛ ألنها ترى فيها تهديد

لوحدة سوريا العربية"( .)2برز الفكر الشوفيين منذ بدايات ظهور سورية املستقلة ،وميكن
مالحظة ذلك من خالل الدستور والبيانات احلكومية املركزة على اإلنتماء العروبي،

وجتاهل الكرد كثاني قومية يف البالد ،كان التفكري يف موضوع اإلحصاء سابقا "لتأليف
حكومة العظم"( .)3ويف فرتة تعطل عمل حكومة بشري العظمة يف أيامها األخرية ،إختذت

 - 1هاشم عثمان ،املرجع السابق ،ص .190
- Jordi Tejel, Syria's Kurds: History, Politics and Society (New
York: Routledge
2009); Harriet Montgomery, The Kurds of Syria: An Existence
Denied (Berlin: EZKS, 2005); and Gary Gambill, “The Kurdish
Reawakening in Syria,” Middle East Intelligence Bulletin, vol. 6, no.
4, April 2004.
تغري االسم الرمسي للدولة منذ عام  1961إىل اجلمهورية العربية السورية ،وھو ما يعين يف جوھره عدم
2

اإلقرار بغري العرب.
 - 3مقابلة شخصية مع عادل مريي حمافظ احلسكة يف عام  ،0997أجراها الباحث حممد مجال باروت يف
شباط  ،7119يف :حممد مجال باروت ،...ص .270
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وزارة الداخلية قرار اإلحصاء ،وكان خالد العظم الذي قاد اإلنقالب على حكومة بشري
العظمة عام  ،0997وضع قرار تنفيذ اإلحصاء اإلستثنائي يف اجلزيرة ،على راس جدول
أعماله ،و"طرح برنامج »تعريبها« بهدف احلصول على شرعية رمزية قومية للنظام
السياسي اإلنفصالي ،وحماولة توجيه عيون القوى الوحدوية الناصرية إىل »املؤامرات« يف

اجلزيرة"( ، )1وهو أول برنامج متكامل إستهدف الوجود الكردي يف تاريخ سوريا احلديث
واملعاصر ،بغية صهره يف بوتقة القومية العربية ،حبيث مل يكن قد مضى على "تربع وزارته
يف احلكم أكثر من ثالثة أسابيع حتى قامت بإجراء إحصاء عام للسكان يف حمافظة

احلسكة"(.)2

بتاريخ  71آب  0997ويف ظل حكومة رئيس اجلمهورية ناظم القدسي

()3

ورئيس

حكومته معروف الدواليبى صدر املرسوم اجلمهوري رقم ( ،)91نشرته اجلريدة الرمسية يف
عددها ( )10تاريخ  0997/1/71والذي تقرر مبوجبه إجراء إحصاء سكاني خاص يف
حمافظة احلسكة ( اجلزيرة ) مشال شرق سوريا حصرا دون غريها من احملافظات السورية،
حبجة عبور العديد من الكرد غري السوريني إىل سوريا من تركيا ،وهو من أخطر املشاريع
العنصرية يكرس لسياسة التطهري العرقي.
ومت هذا األحصاء يف عهد وزارة خالد العظم ( 02أيلول  2 – 0997آذار )0991
وهي اليت نفذته فوريا وملا ميض على تربعها يف احلكم أكثر من ثالثة اسابيع بإجراء إحصاء
عام للسكان يف حمافظة اجلزيرة يف  1تشرين األول  ،0997وقضى قرار وزارة الداخلية
التفصيلي بإنهاء كافة سجالت األحوال املدنية السابقة املتعلقة بسكان احملافظة ،وإجراء
 - 1حممد مجال باروت ،املرجع السابق ،ص .271
 - 2املرجع نفسه ،ص .270
3

 -سياسي وحمام سوري  ،ولد يف حلب .تقلد األمانة العامة حلزب الشعب .يف عام  0911عني رئيسا

للوزراء ،يف  0990تسلم رئاسة اجلمهورية بعد اإلنفصال ،عزل إثر قيام إنقالب  1آذار .سعد سعدي،
معجم الشرق األوسط ،مراجعة :األب إلياس اخلوري ومـي زيادة العاقوري ،دار اجليل ،بريوت ،0991
ص .171
111

إحصاء عام جديد لسكان احملافظة سوريني و»أجانب« ،وكان من نتائجه جتريد / 011 /

ألف كردي ،يف حني أن مصادر أخرى قدرت العدد بـ  011ألف نسمة( ،)1أو

( )017191حسب مصادر احلكومة السورية اليت قدمت الرقم ملنظمة مراقبة حقوق
اإلنسان – قسم الشرق األوسط – يف احلادي عشر من شهر أيلول عام  0999و()21

ألف مكتوم (رقن قيدهم من السجالت)( )2كل ذلك من أصل  111111ألف آنذاك أي
مايعادل ربع السكان الكورد من اجلنسية السورية وما يرتتب عليها من حقوق املواطنة
(عددهم اليوم حوالي ( 111ألفا ) حيث وردت أمسائهم يف عداد "أجانب ومكتومني "،
حيث أعتربتهم حكومة دمشق متسللون قادمون من تركيا  .كانت الشعبة السياسية يف
وزارة الداخلية اليت تتبع العميد مطيع السمان رئيس جهاز قوى األمن الداخلي وراء هذا
القرار ،وهذا ما يفسر قرار وزير الداخلية يف  9أيلول بإصدار التعليمات التنفيذية

لإلحصاء(.)3

ففي صبيحة هذا اليوم فاق سكان الكورد على قدوم جلان برفقة الشرطة ،وكان ينبغي
على كل السكان من غري العرب ،عمليا األكراد فقط ،أن يربهنوا بالوثائق أنهم كانوا
مقيمني يف سوريا قبل عام 0911

()4

 ،مل تأخذ هذه املسرحية احملبوكة جيدا ،سوى بضعة

ساعات ومل متنح السكان مايكفي من وقت أو معلومات عن العملية .وخالل بضعة
سويعات تبدلت أوضاع ألوف العوائل الكردية بقرارات صورية ،أطفاال أصبحوا بال
أمهات أو آباء ،يف السجالت اجلديدة لدوائر السجل املدني يف احملافظة ،وأزواجا أصبحوا
بال زوجات وأوالد ،وآباء أصبحوا أجانب بينما أوالدهم أصبحوا مواطنني ،أمهات
أصبحن أجنبيات ألزواج مواطنني .إضافة إىل أن عدد كبري من املواطنني األكراد ،مل يرد
1

 -د  .سعد ناجي جواد ،األقلية الكردية يف سوريا ،كلية العلوم السياسية – مركز دراسات العامل

الثالث ،جامعة بغداد ،0911 ،ص.01
 - 2م.أوسي ،املرجع السابق ،ص .71
 - 3حممد مجال باروت ،املصدر السابق ،ص .270
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هلم إسم يف السجالت اجلديدة ،ووفقا لذلك فهم ليسوا مبواطنني والأجانب ،بل عرفوا

باملكتومني(.)1

ويف تعليق هلا على عملية األحصاء كتبت صحيفة خبات":بادرت احلكومة الرجعية إىل
إختالق عملية إحصاء غريب يف حمافظة احلسكة يف سنة  0997بقصد حرمان الكرد من
اجلنسية وحرمان الفالحني الكرد من األراضي .وقد أقدمت تلك احلكومة على هذه اجلرمية
االجتماعية بغية دفع تهمة الالقومية عنها تلك التهمة اليت كانت توجهها إليها األوساط
القومية العربية حيث أصبح إضطهاد الشعب الكردي من مسات اإلخالص للقومية العربية
لدى احلكومات السورية املتعاقبة .ومن ثم تسلم حزب البعث زمام احلكم يف سوريا ورغم
تشدق هذا احلزب باإلشرتاكية واحلرية فأنه سلك سلوكا شائنا بالنسبة إىل املواطنني الكرد
وبادرت حكومة احلزب إىل تنفيذ مهزلة أحصاء عام  0997وظهرت نتائجه الالإنسانية يف
 0991 /01/1اليت حرم مبوجبها حوالي مائة ألف مواطن كردي (حقيقة حوالي 011
ألف  -الباحث) من اجلنسية السورية وإعتربوا يف عداد األجانب وملا مل يكونوا أجانب فقد
أصبحوا أناسا ال جنسية هلم وكأن ال وطن هلم .ياهلا من مرارة وحرمان! هذا علما أن
هؤالء املواطنني يتمتعون باجلنسية السورية منذ القدم .وقد بلغ مبهزلة األحصاء أن جعلت
األبن مواطنا والوالد أجنبيا ،والزوجة مواطنة والزوج أجنبيا ،ونذكر على سبيل املواطن
مال أمحد شوذي من مدينة القامشلي الذي إعترب هو وإحدى زوجاته وأوالدها أجانب يف
حني إعتربت زوجته الثانية وأوالدها مواطنني وإن بعض الذين إعتربوا يف عداد األجانب
- Human Rights Watch, Syria – The Silenced Kurds, vol, 8
;no. 4(E), October 1996, www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm
”Refugees International, “Buried Alive: Stateless Kurds in Syria,
February 13, 2006, http://www.refugeesinternational.org/policy/indepth-report/buried-alive-stateless-kurdssyria Radwan Ziadeh, United States Institute of Peace, “The Kurds in
يف Syria
1

 Fueling Separatist Movements in the Region?” Aprilإىل  9 07صفحات .
2009, pp. 3-4; and Montgomery, The Kurds of Syria,
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كانوا يؤدون خدمة العلم اإلجبارية أثناء هذه العملية اهلوجاء اليت كان من أول نتائجها
فصل املوظفني من الوظائف وطرد الطالب من املدارس وغلق أبواب الرزق بوجه

األلوف.)1("...

وبالتالي نرى أن مسالة »األجانب« ،مل تكن سوى عملية شوفينية مصطنعة ،خلقتها
النظام السياسي آنذاك ،فالطفل الذي ولد يف يوم اإلحصاء يكون عمره اليوم  11عاما اي
أنه قد امضى ثلثي عمره غريبا يف وطنه جمردا من كافة حقوق املواطنة وحقوق اإلنسان
اإلعتيادية ،علما أن هؤالء الناس هم من سكان املنطقة أبا عن جد أنتزعت منهم
املواطنة والسؤال هل قحتاج حل هذه املسألة اإلنسانية إىل تشكيل جلان من قبل احلكومة
السورية ؟ وهل تكمن املسألة الكردية ياترى يف عملية التجنيس اليت سحبت منهم منذ
مايناهز نصف قرن؟!!.
أن قضية التجريد حبق الكرد يف سوريا يدخل يف عداد القضايا اجلنائية ،الجتد هلا مثيال
يف مجيع أحناء املعمورة ،وقد حاولت السلطات السورية حصر القضية الكردية يف سوريا
بقضية التجنيس ،وإذا كانت هناك خطة حللحلة هذه املشكلة املصطنعة اصال فيجب أن تتم
بقرار رئاسي ينص على إلغاء نتائج اإلحصاء اإلستثنائي لعام  0997وإعادة اجلنسية جلميع
املواطنني الكرد الذين مت جتريدهم يف حينه ليس إال وإعادة املغمورين إىل ديارهم حيث أتو
وإسرتجاع األراضي ألصحابها األصليني وتعويضهم على الفور.
فالقضية الكردية يف سوريا قضية شعب يعيش على أرضه ،وبالتالي فإن املسألة
الكردية يف سوريا سوف لن حتل بالرتقيعات وإمنا باإلعرتاف الدستوري بالشعب الكردي
كثاني قومية يف البالد ومنحه حقوقه القومية املشروعة يف إطار سوريا املوحدة ،وبإلغاء مجيع
القوانني اإلستثنائية حبق الشعب الكردي ويف مقدمتها إلغاء مشروع احلزام العربي العنصري
وتطوير املناطق الكردية وفتح اجملال فيها أمام التطوروتاسيس جامعة يف قامشلو أسوة

1

 -خه بات ،لسان حال احلزب الدميقراطي الكردستاني يف العراق ،العدد ( ،)119كانون األول

.0992
119

باملناطق األخرى يف البالد وإال فسوف لن تستقر األوضاع يف كردستان سوريا مادامت

ابنائها مشردين ومالحقني يف الداخل واخلارج(.)1

ومن املدهش أنه كان من بني اجملردين من اجلنسية األخوان" :عبدالباقي نظام الدين
الذي كان سياسيا يف التيار السائد ووزيرا بني  0919و 0912وعضو الربملان السوري
لدورات عام  ،0911وعام  – 0912وعام  – 0919وعام  ، 0911 – 0917وتوفيق
نظام الدين الذي شغل منصب نائب رئيس أركان اجليش السوري ،0911 – 0911

ومن ثم رئيسا ألركان القوات املسلحة يف عام  ،)2("0912 – 0919إثر إستقالة العميد
شوكت شقري يوم السابع من متوز .0919
إن إعتبار أي من هؤالء اإلثنني ،اللذين صعدا إىل قمة احلياة العامة ،من املتسللني جلب

العار على العملية برمتها( ،)3إضافة إىل شقيقهما زكي نظام الدين عضو الربملان السوري
لدورة عام  – 0911 – 0911إبان حكم الشيشكلي.
والعائلة الثانية اليت جردت من اجلنسية السورية هي عائلة إبراهيم باشا املللي وإحصائهم
يف عداد أجانب تركيا ،هذه العائلة اليت حكمت اجلزيرة العليا ملا يقارب أربعة قرون ،وهلم
جوالت ضد احلكم العثماني ،وآخرهم كان إبراهيم باشا املللي الذي واجه اإلحتاديني،
وقتل يف جبل سنجار ودفن بقرية صفية عام  0919مشالي احلسكة بـ  71كم ،ومازال
قربه هناك .وكان للعائلة دور يف طرد القوات الرتكية من حلب والرقة وديرالزور
واحلسكة أعوام  0977 –0971من قبل قوات املللية بقيادة معمو إبراهيم باشا وإخوانه.
1

 -د.إمساعيل حصاف،املسألة الكردية يف سوريا ليست مشكلة أحصاء بل قضية شعب وأرض ،موقع

والتى مه ( 01 ،)Welatê Meنيسان .7100
 - 2من املفارقات أن أمني احلافظ ( رئيس اجلمهورية فيما بعد ) كان يف تلك اآلونة رئيسا لفرع األمن
السياسي يف القامشلي وعندما جاء نقله طلب من وكيل توفيق نظام الدين بالتوسط لديه  ،بأن يبقى على
رأس وظيفته يف القامشلي فليب طلبه ( نقال عن لسان صاحل سيد علي حصاف وكيل توفيق نظام الدين يف
اجلزيرة آنذاك (متويف ( )0991الباحث).
3
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ومن الغريب جتريد العائلة ،علما أن خليل بك إبراهيم باشا قحمل نوط شرف السوري
مبوجب املرسوم رقم  0999كانون الثاني  0911تقديرا خلدماته ،وكان عضوا يف الربملان
السوري لعام  ،0971وعضو جلنة إعداد مشروع الدستور السوري عام ،0971
وإستمرا عضوا يف الربملان السوري لدورات عام  0917وعام  0919ودورة عام
 .0911اما عائلة إمساعيل إبراهيم باشا املللي ،فهو الذي قاد احلملة الذي طرد األتراك من
حمافظة احلسكة وحممد إمساعيل إبراهيم باشا عضو الربملان السوري لدورة عام – 0911
 .0911وعائلة معمو إبراهيم باشا املللي ،الذي كان قائدا عاما آلل إبراهيم باشا يف محلة
طرد األتراك من الرقة وديرالزور وماتالها ...جنله :خليل معمو إبراهيم باشا عضو الربملان
السوري لدورة عام  ،0911 – 0911ثم عضو جملس األمة اإلحتادي يف القاهرة ،وأقام
عالقات مع مجال عبدالناصر .وعائلة عبدالرمحن إبراهيم باشا ،وهو النجل األصغر إلبراهيم

باشا "ومازالوا جمردين من اجلنسية"(.)1

كيف أعيدت للعائلتني اجلنسية السورية؟ ،وحسب املصدر ،فأن الصدفة مجعت
عبدالرزاق خليل إبراهيم باشا ،واللواء توفيق نظام الدين يف مكتب حمافظ احلسكة ،وكان
بني عبدالرزاق واحملافظ عالقات جيدة ،بينما مل يكن بني اللواء واحملافظ معرفة سابقة،
فعرف عبدالرزاق اللواء باحملافظ بقوله" :اللواء توفيق نظام الدين رئيس أركان اجليش
السوري سابقا واألجنيب حاليا ،عقدت الدهشة لسانه ،فقال :ماذا أمسع؟ قال عبدالرزاق:
قد تدهش أكثر عندما ترى هذا .ووضع أمامه نوط الشرف السوري املمنوح خلليل إبراهيم
باشا وقال :حنن يف عصر رئيس األركان السوري ونوط الشرف السوري أجانب على
أرض الوطن ،عند ذاك تبنى احملافظ املوضوع بإعادة اجلنسية للعائلتني"(.)2

ويف شهر كانون األول من عام  0997وبأمر من املالزم حممد رمضان الذي كان
يومذاك رئيس خمفر عامودا (املعروف عند الكرد جبالد عامودا) قامت السلطات يف مدينة
عامودة بتوقيف مائيت تلميذ مدرسي تبلغ أعمارهم بني  07و  09سنة بتهمة الكتابة على
 - 1م.أوسي ،املرجع السابق ،ص .71
 - 2املرجع نفسه ،ص .71
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اجلدران ضد اإلنفصال وإنزال العلم السوري يف إحدى املدارس وكتابة شعارات كردية
(أنتم ،أيها العرب إهجروا تربة أرضنا كردستان عاش البارزاني) وتعريضهم ألشد أنواع
التعذيب النفسي واجلسدي .وقام "رجال الشرطة بنزع ثياب بعض األطفال وهددوا

بإغتصابهم"(.)1

ويرى السياسي الكردي رشيد محو بأنه " يف هذه الفرتة كانت حركة املقاومة ضد حكم
اإلنفصال من جانب اجلماهري الوحدوية تزداد صعدا  ،ومن أجل إمتصاص غضبها ونقمتها
عمد أركان احلكم اجلديد إىل إختالق " مشكلة كردية " قالوا عنها بأنها تهدد أمن وسالمة
سورية باخلطر  ،وكان غرضهم من وراء ذلك توجيه نشاط هذه القوى حنوها وإبعاد اخلطر
احملدق باحلكم من جهة  ،وإغتنام الفرصة لإللتفاف على التدابري التقدمية اليت قامت بها
حكومة الوحدة مثل  :اإلصالح الزراعي وتأميم البنوك والشركات األجنبية وإلغائها من
جهة ثانية  ،ويف إختالقهم هلذه املسألة كان حكام اإلنفصال يدركون جيدا مدى حرص
الشعب السوري على أمن وسالمة سورية وإستعداده للدفاع عن سيادتها ،وإنطالقا من
هذا اإلدراك بنفسية الشعب عمدوا إىل إفتعال هذه املسألة كي يوجهوا أنظار الرأي العام
حنوها علهم قحققون بذلك شيئا من التهادن مع القوى الوحدوية املناهضة لإلنفصال . . .
وقد ساعد على ذلك خاصة قيام الثورة الكردية يف العراق واليت أثارت حوهلا مزاعم تقول
بأنها تهدد املنطقة املسماة بـ " املثلث البرتولي " يف اجلزيرة العليا اليت حتاذي الدود العراقية

باخلطر" (.)2

 - 1نورالدين زازا ،املصدر السابق ،ص .711
 - 2رشيد محو  ،املسألة الكردية يف سوريا – البدايات واآلفاق  ( -د.ت) ( د .م )  ،ص .19 – 11
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وهذا نص املرسوم:
مرسوم تشريعي رقم  /11/تاريخ 9117/9/71
إجراء إحصاء عام لسكان حمافظة احلسكة
إن رئيس اجلمهورية
بناء على املرسوم التشريعي رقم  /0/تاريخ  0997/1/11وعلى القرار الصادر عن
جملس الوزراء املنعقد برئاسته رقم  /019/تاريخ . 0997/1/77
نشر املرسوم التشريعي اآلتي:
مادة ( – )0جيري إحصاء عام للسكان يف حمافظة احلسكة يف يوم واحد ،قحدد تارخيه بقرار
من وزير التخطيط .بناء على إقرتاح من وزير الداخلية .
مادة ( – )7تقوم مديرية اإل حصاء يف وزارة التخطيط بإجراء هذا األحصاء ،وإختاذ مايلزم
لتنفيذه طبقا للقواعد اليت تقررها جلنة األحصاء املركزية .
وكانت السلطات السورية قد منحت صالحيات مطلقة للجنة العليا املشرفة على
اإلحصاء ،لدرجة أن جلانها اليت وضعت بعد اإلنتهاء من عملية اإلحصاء لتدقيق جدوال
األحصاء تصرفت عشوائيا ،فقامت بشطب أمساء وحرمان البعض من اجلنسية وحتوير
آخرى دون أي رادع إنساني أو أخالقي ،منطلقني من منظار عروبي شوفيين ،لزعزعة بنية
اجملتمع الكردي وعرقلة تطوره وإجباره على التهجري.
وهكذا ،وبضربة واحدة ،مثلما كتب حممد مال أمحد ،حرم اإلنفصاليون أكثر من مائة
ومخسني ألفا من املواطنني األكراد ،من املدارس والتعليم (حسب خطتهم :جهلوهم
عربوهم) ،حرموهم من العمل يف وظائف الدولة (جوعوهم عربوهم) ،وكذلك حرموهم
من املعاجلة الصحية يف املستوصفات ومشايف الدولة ،كما منعوا عنهم اخلدمة اإللزامية،
خدمة الوطن ألنهم غري وطنيني وال مواطنني برأيهم ،سحبت قسرا منهم مواطنيتهم ،وإن مل
يستطعوا سحب وطنيتهم ،وحتى قسرا .وكل ذلك من أجل "إنقاذ اخلطر الكردي"و"إنقاذ
عروبة املنطقة" من وجه املتسللني األكراد من تركيا ناسني أومتناسني ،ان العشائر الكردية
املوجودة يف اجلزيرة اآلن ،إبتداء من عشرية "اهلسنا مرورا بالكوضر وأومركان وعباسان
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وهظريكان وحاجي عباسان ودوركان ومتكان ومريسينان وطاباران وده قوران ومالن
وكيكان وأيضا عائلة إبراهيم باشا صاحب السلطان عبداحلميد ،وغريهم من العشائر
األخرى ،من العشائرالقدمية يف املنطقة ،فهل هؤالء األكراد متسللون من تركيا .لكن هل
يفيد منطق التاريخ حكما مع الفكر القومي املتعصب الذي ينكر كل حقيقة واقعية

وتارخيية"( .)1وكان واحدا من دعاة الشوفينية ضد الشعب الكردي سعيد السيد.
دور سعيد السيد يف عملية اإلحصاء:

ولد سعيد السيد يف مدينة دير الزور عام  ،0900وإنتمى إىل الشباب القومي التقليدي
الذي تكون وعيه يف الثالثينات من القرن العشرين ،وإعتقلته السلطات اإلنكليزية بعد
دخوهلا سورية يف عام  0910يف سجن »امليّة وامليّة« يف صيدا ،إىل أن أفرج عنه يف عام
 .0911وسعيد السيد هو شقيق جالل السيد أحد األقطاب املؤسسني السابقني حلزب
البعث العربي ،وأهم ممثل للتيار القومي الشوفيين فيه .وكان "جلالل السيد شأن مهم يف

بناء اخلاليا األوىل للبعث يف اجلزيرة يف النصف األول من اخلمسينات"( .)2وكان الشقيقان
يعاديان القومية الكردية ،ولعبا دورا سيئا يف تثبيت السياسات العنصرية وخاصة اإلحصاء

واحلزام ،وكان هلما اليد الطولي يف أحداث القرى الست ،والوقوف مع كبار املالك ضد
الفالحني ،على أن توزيع األراضي على الفالحني األكراد ،ليس إال سلب »ألراضي
العرب« يف اجلزيرة وتثبيت للنفوذ الكردي اهلدام .وكان سعيد السيد مثل شقيقه جالل
قوميا تقليديا شوفينيا ختتلط لديه العشائرية بالقومية ،وكان "يعرّف نفسه منذ منتصف

اخلمسينات كقومي عربي متطرف"( .)3ومن هذا املنطلق ،عني خالد العظم سعيد السيد

حمافظا للحسكة ،لإلشراف على تنفيذ مشروع اإلحصاء اهلادف إىل تعريب املنطقة،
وتشويه طابعها الدميوغرايف ،وسد أبواب العمل أمامهم وحرمانهم من األرض بهدف
 - 1حممد مال امحد ،صفحات ،املصدر السابق ،ص.021
 - 2حول املوضوع راجع :حممد مجال باروت ،...ص .277
 - 3املرجع نفسه ،ص .271
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التجويع والتهجري .وقد لعب سعيد السيد دورا شوفينيا سلبيا ،مساهما بسياساته العدوانية
يف تعميق الصراع الكردي – العربي.
لعب سعيد السيد الدور األساس يف مسرحية »اإلحصاء« احملبوكة جيدا خلف الستائر
املغلقة ،حيث مت "اإلحصاء بإشراف جلنة حملية عليا ترأسها هو بنفسه ،وتألف جهاز
اإلحصاء من  111معلم ،كان أغلبهم من مدينة حلب ،وتلقوا دورة تأهيلية أشرف عليها
نهاد اجلابري .وأعلن عن اإلحصاء يف كافة وسائل اإلعالم ،وأجيز للمحافظات
والسفارات يف اخلارج تسجيل من هو من أبناء اجلزيرة ومقيم يف حمافظاتهم أو يف مناطق
السفارات ،لكن هذه البيانات األخرية مل تفرغ يف السجل النهائي لإلحصاء فظل اإلحصاء

ناقصا"(.)1

اجلنسية يف القوانني السورية:
إختذت سلطات اإلنتداب ببناء أول سجل مدني حديث يف عام  ،0977حل مكان
السجل العثماني القديم ،على أساس تسجيل املقيمني مجيعهم يف الدول اليت أقامو فيها .إال
أن العديد من املواطنني وألسباب خمتلفة سياسية وأمنية وعسكرية ،مل تقدم على تسجيل
أنفسهم ،فضال عن توتر األوضاع يف مناطق مشال البالد بسبب حوادث الثورة هناك .ففي
دولة حلب مثال مل تتمكن اإلدارة الفرنسية من إجراء األحصاء ،لكثرة جتوال العصابات يف

أقضية هذه الوالية خالل عملية األحصاء عام  ،)2(0977وكانت املفوضية الفرنسية ألفت

يف "عام  0971جلنة تابعة هلا خاصة باجلنسية والتحقق منها"( .)3ويف السادس من أيلول
عام  ،0971أصدر رئيس إحتاد الدول السورية ،صبحي بركات ،القرار رقم ()029
1

 -مقابلة يف  7101/0/1مع عادل مريي ،أجراها الباحث حممد مجال باروت ،يف :حممد مجال

باروت ،...ص .271
 - 2راجع :اجلريدة الرمسية ،العدد .0971 /01 /711
3

 -إنظر :القرار الرقم ( )0119القاضي بتأليف جلنة اجلنسية ،يف :اجلريدة الرمسية (حلب) ،العدد

.0971/1/1 ،711
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اخلاص بتنظيم سجالت النفوس .وأصدرت حكومة الشيخ تاج الدين احلسيين يف 01
تشرين الثاني  0910القرار رقم ( )1911اخلاص بالنظام اجلديد املوحد لــ "النفوس" يف
سورية ،وأنشأت لذلك وظيفة ضابط مأمور األحوال املدنية .وكان أهم ما إشتمل عليه
القرار هو تسجيل "األشخاص الذين مل يتقيدوا يف سجالت النفوس ،أو مل يدونوا فيها أية
معاملة نفوس تتعلق بهم" ،حيث منحهم القرار حق "أن جيروا ذلك خالل سنة واحدة" من
دون غرامات تأخري ،أو عدم التسجيل .وألزم القرار كل من بلغ الرابعة عشرة أن قحصل
على هوية شخصية ،وألغى التعامل بتذكرة النفوس ،ومنح القرار مأمور النفوس يف حال
الشك بهوية من يطلب تذكرة اهلوية" ،أن قحيل الطلب مع شهادة املختار إىل دائرة الشرطة
أو الدرك إلجراء التحقيق" .وبعد نهاية مهلة السنة كان على من يريد تسجيل واقعة نفوسه
أن قحصل على قرار من القاضي اإلبتدائي "بإبراز مجيع الدالئل اليت من شأنها إقناع القاضي
من شهود وسجالت عدلية ووثائق دينية والظنون وأقوال الناس« .ومنح القرار»املختار أو
معلم مدرسة الناحية ،أو رجال موقع الدرك يف املنطقة (احلق) يف إعطاء البيانات املتعلقة

جبميع معامالت النفوس"( .)1وبالتالي مت اإلعتماد على مضابط املختارين ووثائق حصر
اإلرث وغريها يف عملية تسجيل كل من مل يسجل بعد إمسه يف سجالت النفوس.
مارست احلكومات السورية اليت تتالت على دست احلكم يف دمشق وباألخص حكومة
البعث سياسة ممنهجة ضد القومية الكردية ،من خالل التدابري واخلطوات العنصرية
اإلستثنائية ،خمالفة كل الشرائع واللوائح والقوانني الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان ،وأكثر
من هذا فأن جتريد الكرد من املواطنة خمالف للدستور السوري نفسه.
فوفقا ملعاهدة لوزان املعقودة بتاريخ  71متوز  0971بني احللفاء وتركيا ،مت اإلنتقال من
اجلنسية العثمانية إىل اجلنسية السورية ،وصدر بهذا الشأن القرار رقم  /7171/مكرر
بتاريخ  11آب  0971تنفيذا ألحكام معاهدة لوزان ،حيث يعترب هذا التاريخ بداية نشؤ
 - 1حممد مجال باروت ،املصدر السابق ،ص 017؛ مقتبس من :القرار الرقم  1911بتاريخ  01تشرين
الثاني  ،0910القاضي بتنظيم دائرة النفوس يف سورية يف :اجلريدة الرمسية ،العدد /07/2 ،211
.0910
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اجلنسية السورية باملعنى القانوني للكلمة ،حني إعترب مجيع من ينتمون إىل التبعية أو اجلنسية
العثمانية مكتسبني تلقائيا اجلنسية السورية.
وجاء يف نص املادة األوىل من القانون رقم ( )91لعام  0910على أنه يعترب سوريا حكما:
من ولد يف سوريا من والدين جمهولي اجلنسية.
من ولد يف سوريا أو خارجها من والد سوري.
من ولد يف سوريا ومل قحق له عند والدته أن يكتسب جنسية أخرى.
ونص على ذلك أيضا املرسوم التشريعي رقم ( )07لعام  0911وكذلك القرار رقم
( )17لعام  0911الذي يثبت جنسية اجلمهورية العربية املتحدة ملن كان يف الثاني من
شباط  0911متمتعا باجلنسية السورية وفقا ألحكام املرسوم التشريعي ( )70لعام
 0911ونص عليه كذلك املرسوم التشريعي رقم ( )92لعام ...0990إخل.
وإثر وقوع اإلنفصال بتاريخ  71ايلول  ،0990إستعادت سوريا شخصيتها الدولية
كدولة ذات سيادة وكيان مستقل ،وصدر يف  10تشرين األول  0990املرسوم التشريعي
رقم  /92/الذي نظم من جديد جنسية اجلمهورية العربية السورية .كما نظم أيضا العودة
إىل جنسية اجلمهورية العربية السورية ملن كان يتمتع باجلنسية السورية يف  77شباط
 ،0911وملن إكتسب جنسية اجلمهورية العربية املتحدة من املواطنني السوريني يف املدة
الواقعة بني  71شباط  0911وحتى  71أيلول .0990
وتنص املادة ( )70من املرسوم التشريعي رقم ( )792تاريخ  0999 /00/ 71على
مايلي:
جيوز أن جيرد املواطن من اجلنسية مبرسوم بناء على إقرتاح معلل من الوزير يف احلاالت
التالية:
أ  -إذا إكتسب جنسية أجنبية خالفا ألحكام الفقرة (أ) من املادة العاشرة من هذا
املرسوم.
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ب  -إذا دخل بإختياره يف اخلدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن
وزير الدفاع.
ج  -إذا أستخدم لدى دولة أجنبية باية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ومل
يلب طلب الوزير برتك اخلدمة ضمن مدة معينة.
د – إذا أدى نشاطا أو عمل لصاحل بلد هو يف حالة حرب مع القطر.
هـ  -إذا ثبت مغادرته األراضي السورية بصورة غري مشروعة إىل بلد هو يف حالة حرب
مع القطر.
ز – إذا غادر البالد نهائيا بقصد اإلستيطان يف بلد غري عربي وجاوزت غيبته يف اخلارج
أكثر من ثالث سنوات وأخطر بالعودة ومل يرد أو رد بأسباب غري مقنعة خالل ثالثة اشهر
من تبلغه األخطار ،فإذا إمتنع عن تسلمه أو مل يعرف له حمل إقامة أو تعذر تبليغه ألي
سبب كان إعترب النشر يف اجلريدة الرمسية تبليغ.
وبالتالي فأن التجريد من اجلنسية السورية جتري يف حاالت اخليانة الوطنية واخليانة
العظمى ،علما أن الكرد كمكون قومي رئيسي ثان يف البالد ساهم يف بناء الدولة
السورية احلديثة ،حيث كان اغلب القادرة وروساء البالد يف العقدين األوليني من تاسيس
سوريا ينحدرون من أصول سورية ،ناهيك عن دور الكرد يف إخراج الفرنسيني من
البالد.
وهكذا نرى ،أنه يف يوم  0997 /01/ 1وإستنادا إىل املرسوم التشريعي رقم ()91
تاريخ  0997 / 1 / 71نفذت السلطات السورية من خالل جلان اإلحصاء اإلستثنائي
خالل ( )71ساعة جرمية اإلحصاء يف حمافظة احلسكة بتجريد عشرات األلوف من العوائل
الكردية من جنسياتهم السورية وحرمانهم من مجيع حقوقهم املدنية ،اليت الجتد له مثيال يف
العامل ،وبقرار مربم غري قابل للمراجعة ،حيث اكد وزير الداخلية خالل جلسة جملس
الشعب يوم  0997 / 00 / 1خبصوص جلنة اإلحصاء املركزية اخلاصة باحملافظة
قائال":أن مهمة اللجنة قد إنتهت ألنها عاجلت ماعاجلت وثبتت ما ثبتت ومل تثبت من
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اليستحق ذلك" (.)1ويف عام  0991نشرت السلطات النتائج النهائية لإلحصاء اإلستثنائي
اخلاص مبحافظة احلسكة عام  ،0997وأصبحت هذه النتائج نافذة ،وثبتت يف السجالت
الرمسية حتت إسم أجانب – أتراك ،ثم بدل ذلك مبوجب مرسوم تشريعي إىل أجانب
احلسكة .أن السبب الذي دعا السلطات يف سوريا إىل تبديل مصطلح أجانب احلسكة
بدال من أجانب أتراك ،هو أن املصطلح األخري قد أثار غرائز الطوارنيني يف إستعادة
حلمهم القديم ،إذ "صرح وزير خارجية تركيا آنذاك بأن حدود تركيا اجلنوبية جبل

سنجار  -جبل عبدالعزيز -قرب السلطان سليمان شاه بقلعة جعرب على الفرات"( ،)2نقل

رفاته بعد غمر القلعة مبياه سد الفرات إىل موقع جديد قرب جسر قره قوزاق داخل
احلدود السورية يرفرف عليه العلم الرتكي" ،ويتم تبديل احلراس القائمني عليه

باحلوامات"( .)3وإذا ترك األتراك رفاته خارج حدود مجهورية تركيا ،إلستذكار جارتها
اجلنوبية بأنها كانت يوما جزءا من اإلمرباطورية العثمانية ،وأن تلك الطموح مازالت
قائمة .نتائج اإلحصاء أفرزت ثالث مستويات متباينة:
مواطنون سوريون.
اجانب تركيا ثم أجانب سوريا وأخريا إستقرت الصيغة أجانب احلسكة.
ملغى – أي الذين ألغيت قيودهم نهائيا.
ترك اإلحصاء اإلستثنائي آثار سلبية على قطاع واسع من األكراد يف حمافظة احلسكة،
ومبوجب هذا اإلجراء الشوفيين جرد املواطن الكردي من حقوق املواطنة ناهيك عن
احلقوق اإلنسانية ،وحرمانه من العديد من حقوق املواطنة ،فمثال:

 -1التقرير السنوي حلالة حقوق اإلنسان يف سوريا .)DAD( 7119
 - 2م.أوسي ،املرجع السابق ،ص .72
 - 3املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
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املواطن املسجل يف سجل األجانب حمروم من السفر إىل اخلارج ،ويسجل ذلك على بيان
القيد الفردي والعائلي بكتابة عبارة (الوثيقة غري صاحلة لوثائق السفر خارج القطر) .ويف
داخل القطر ،فإذا سافر مواطن أجنبـي إىل مدينة أخرى فال قحق له املبيت يف الفنادق إال
بعد مراجعة الشرطة (شعبة الفنادق) ،واحلصول على إذن املبيت منها.
اليعطى حلامل البطاقة احلمراء جواز سفر إىل اخلارج مهما كانت األسباب.
حرمان األجنيب من حق العمل والتوظيف وممارسة املهن احلرة.
حرمانهم من التحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت جرت يف البالد ،وخاصة يف جمال
اإلستفادة من قانون اإلصالح الزراعي ومن توزيع األرض على الفالحني ،وكان "وزير
الداخلية قد أصدر القرار رقم  201تاريخ  0911 / 07 / 77وتعميمه الالحق رقم
 717تاريخ  0919 /01 /70ملديريات األحوال املدنية بشان دراسة وتدقيق معامالت
املكتومني ،وبالتالي تعقيد أمورهم وزيادة معاناتهم "(.)1

حرمان األجنبـي من حق التملك ،فال قحق له إمتالك بيت سكن أو حمل جتاري أو مصنع
أو أرض زراعية ،وبدال من رفع الغنب عن كاهله فقد زادت يف السنوات األخرية املزيد من
اإلجراءات التمييزية ضد هؤالء األكراد (أجانب) بإضافة إجراءات جديدة لتعقيد أمورهم
وسد السب يف وجوهم" ،بصدور القرار رقم  /712/تاريخ  0999 /9 /1من مديرية
املصاحل العقارية بدمشق القاضي بإستمالك (بيوت وعقارات) هؤالء املغبونني اجملردين من
اجلنسية وتسجيلها بإسم أمالك الدولة ،وتكليف أصحابها بدفع بدل املثل وما تزال دعاوى

املئات منهم قائمة لدى احملاكم املختصة دون جدوى"(.)2

القحق لألجنيب أن يسجل بإمسه أية آلية (سيارة – جرار زراعي – حصادة).
 -1م.أوسي ،املرجع السابق ،ص .11
 - 2املرجع نفسه ،ص .19
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القحق للمجرد من اجلنسية التسجيل يف غرف الزراعة والصناعة والتجارة ،لذا القحق له
اإلشرتاك باملقاوالت والتعهدات.
الجيري بإمسه أية معامالت مصرفية.
اليستفيد من البطاقة التموينية أسوة ببقية املواطنني.
حمروم من حق الدفاع عن الوطن واإللتحاق خبدمة العلم.
القحق للمجردين من اجلنسية املعاجلة يف املستشفيات احلكومية.
والقحق هلم الزواج من مواطنة سورية ،وإن حصل الزواج فال يأخذ طابعا قانونيا.
القحق هلم الرتشيح وال التصويت واإلنتخاب ملؤسسات الدولة.وغريها من احلرمانات .
أما املكتوم فهو من مل يرد إمسه يف السجالت ،وحسب املعلومات اليت قدمتها احلكومة
السورية ملنظمة مراقبة حقوق اإلنسان يف شهر متوز عام  0999كان عددهم  /21/ألف
كردي بدون وطن ،يعرفون بإسم (مكتوم) ،وفيما لو أخذنا بعني اإلعتبار الوالدات اجلديدة
هلذه العائالت من املكتومني ،فإن العدد يتزايد بشكل مضطرد .وتعتمد اجلهات املسؤولة
ثالثة أسس إلعتبار الشخص مكتوما ،والتكتب أمساوهم يف السجالت:
املكتوم الذي يتزوج من مواطنة سورية تنتقل املكتومية إىل ذريته.
كون أحد األبوين مكتوما تتعدى املكتومية ذريتهم مجيعا.
كون األبوين مكتومني تسري املكتومية على األبناء أيضا ،وشأن هؤالء كشان األجانب
اليستطيعون احلصول على اهلوية أو جواز سفر.
وتعترب هذه اإلجراءات خرقا للبند  /72/من الئحة حقوق اإلنسان العامليةن واليت تنص
على أنه جيب أن مينع القانون كل تفرقة أو متييز ،وأن قحمي كل إنسان بالتساوي ضد
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التفرقة ألي سبب كان ،سواء كان بسبب العرق أو اللون ،أو اجلنس أو الدين
واملعتقد..إخل .ومع أن مثل هذه السياسات قد الجتد هلا مثيال يف دولة أخرى يف العامل،
حتاول احلكومة السورية إعطاء صورة مجيلة عن حقوق اإلنسان يف القطر ،ففي تقريرها لعام
 0999املوجه للجنة األمم املتحدة ،جاء فيها أن القانون السوري قحمي مجيع األطفال
الذين يعيشون على أراضيها بغض النظر عن قوميتهم أو منطقة تواجدهم أو دينهم أو
هويتهم .ويستطر التقرير قائال" :يف املدارس واملعاهد ليست هناك فرق أو متييز بني

األطفال"( .)1ويضيف التقرير" :تقول الكثري من املصادر أنه جرى إحصاء غريب ،حيث أن

أخوين من أب وأم واللذين ولدا يف نفس القرية ،مت تفريقهما ليصبح أحدهما مواطنا

واآلخراجنبيا ،وكذلك إعترب األب أجنبيا يف الوقت الذي أعترب اإلبن مواطنا"( ،)2األمر
الذي يفضح إنتهاكات حقوق اإلنسان حبق أكراد سوريا واإلستيالء على أراضيهم
ومناطقهم بشكل وحشي وغري قانوني.
إضافة إىل كل ذلك ما حتقق من إجراء تغيري الرتكيبة الدميوغرافية يف املناطق الكردية.

ومن جانب آخر ،وخالفا لكل القوانني واألنظمة املرعية يف القطر ،خيضع تسجيل الوالدات
احلديثة يف سجالت األحوال املدنية يف حمافظة احلسكة (بإستثناء العرب املغمورين الذين مت
جلبهم من حمافظيت الرقة وحلب وتوطينهم يف مناطق احلزام العربي) ،ملوافقة األمن
السياسي ،وقد يستغرق احلصول على تسجيل الوليد مابني  9أشهر وسنة ،واهلدف منع
تداول األمساء الكردية.هذه العقلية العنصرية أوجدت هلا أرضية خصبة يف عقول العديد من
رجاالت الساسة والضباط األمنيني والكتاب ،فهاو الضابط األمين السابق منذر املوصلي
ينكر وجود قضية كردية يف سوريا ،حيث يقول" :وماذا عن القطر العربي السوري؟ هل
كانت كردستان بهذا اإلتساع يف التاريخ حتى تشمل أجزاء من اجلزيرة السورية أوبعضها
ملاذا؟ ،التاريخ يقول أن األكراد وصلوا إىل اجلزيرة العليا فقط .تتواجد جمموعات كردية،
تعيش على شكل جيوب وعشائر يف املدن والقرى السورية ،يف أقصى الشمال الشرقي من
 - 1تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان ،قسم الشرق األوسط يف .0999 / 9 / 00
 - 2املصدر نفسه.
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البالد يف حمافظة احلسكة بالذات .ولعل أحدثهم أكراد احملافظة الذين قدموا من كردستان
الرتكية يف منتصف العشرينات من هذا القرن ( ويقصد القرن العشرين – الباحث) هربا
من اإلضطهاد الرتكي إثر ثورة الشيخ سعيد بريان املعروفة .أن فقراء األكراد يف قطاع
احلدود وجدوا أيضا يف عملية تطبيق قانون اإلصالح الزراعي يف القطر السوري أمال
عريضا يتسع إلحتواء فقرهم وبطالتهم .ففي عام ( 0919أي يف عهد الوحدة السورية
املصرية) تسللت مجوعهم الشريط احلدودي من حمافظة احلسكة ،ولتثبت فيما بعد بطرق
ووسائل عديدة يف أنها من الفالحني السوريني (مكتومي القيد) أي من سكان البلد غري
املدونني يف سجالت األحوال املدنية ،وبذلك حصل الكثريون على شهادات اإلستثمار
الزراعي مستفيدين من قانون اإلصالح الزراعي ،كما حصلوا فيما بعد على اجلنسية
السورية مبوجب شهادات املخاتري ..وكان من مصلحة كبار املالكني واملتنفذين السابقني أن
قحصل هذا الشئ ليستفيدوا هم أنفسهم فيما بعد عن طريق إستئجار حصص هؤالء الفقراء
وإستثمارها سرا باحملاصصة .ومبا أن نشاط دعاة احلركة الكردية كان أثناء تلك الفرتة يف
عنفوانه فإنهم شجعوا من جانبهم أيضا هذا النزوح لتكون لألكراد كثرة عددية يف مشالي
سوريا عسى ولعل تتحقق إدعاءاتهم الباطلة يف املستقبل ،وبذلك زادوا من توجس

السلطات السورية وأساءوا إىل املواطنني األكراد كافة دون مسوغ مشروع"( ،)1مع أن

إجتياز احلدود الرتكية – السورية كان من األمور الصعبة ،بسبب حتصني املنطقة احلدودية
املزروعة باأللغام املضادة لألفراد ووجود األسالك الشائكة واملراقبة بشكل مركز من قبل
اجلندرمة وقوات احلدود الرتكية ناهيك عن األضواء الكاشفة (الثروذوكتورات) اليت تضئ
ملسافات طويلة لتجعل من الليل نهارا .وهكذا أراد املوصلي للحق باطل ،وللباطل حق.
ورمبا مل يعلم املوصلي أن حدود اجلزيرة العليا تنتهي من جبال سنجار إىل جبل عبدالعزيز
جنوب احلسكة وحتى قلعة جعرب على الفرات.

 -1منذر املوصلي ،عرب وأكراد ،..املرجع السابق ،ص  11ومابعد.
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ويف هذا السياق العنصري واملنايف للحقيقة ،تناول زبري سلطان قدوري املسألة الكردية
وباملنطق نفسه قائال":تعرض القطر العربي السوري خالل أعوام – 0979 – 0971
 0912 – 0911هلجرات كردية واسعة بأفواج تقدر باملئات واآلالف من األسر
الكردية..ودخلت إىل اجلزيرة السورية ومشال حمافظة حلب ،وإدلب وقرب إسكندرونة،
فإستقبلهم العرب السوريون وأسكنوهم فيما بينهم وخففوا من غربتهم وهدوا من روعهم،
وقدموا هلم األرض والسكن ،وجرت هجرات كردية بإعداد يومية خالل عام  0911أيام
الوحدة وظهور عمليات اإلصالح الزراعي ،إىل أن جاء اإلحصاء عام  0997وشكل عائقا
يف وجه تسجيل الوافدين من تركيا – فكان هذا أول إجراء رمسي للحد من اهلجرة
الكردية الواسعة لألرض السورية ،رغم بعض السلبيات اليت وقع فيها اإلحصاء عام

 0997بتسجيل أعداد ضئيلة من األكراد كأجانب أتراك"( ،)1وبهذا الشكل ،ويف إطار
بنية عقله الشوفيين ،ينتقد هذا العنصري عملية اإلحصاء ألنه مل يسجل مجيع الكرد يف عداد
األجانب ورمبا طردهم من مناطق سكناهم .ويف عام  0991ألقى سهيل زكار إستاذ
التاريخ جبامعة دمشق وعضو جلنة إعادة كتابة التاريخ يف سوريا ونائب رئيس إحتاد املؤرخني
العرب ،حماضرة يف املركز العربي للدراسات اإلسرتاتيجية حتت عنوان (مفهوم األقليات
ومدى إنطباقه على الوطن العربي) ،متطرقا فيها إىل إقليم اجلزيرة ،رافضا ألي وجود
كردي فيه ،حيث قال":لكن املشكلة اآلن مشكلة اجلزيرة ،مل يكن يف اجلزيرة أكراد قط،
ومل يستقر األكراد يف اجلزيرة قط ..إن أعدادا كبرية من األكراد دخلت اجلزيرة ،وتطلعت
لتغيري هوية األرض والقت ذلك تشجيعا من املخابرات الفرنسية واألملانية اليت قامت

للتخطيط هلؤالء األكراد "( ،)2معتربا مسألة األقليات صناعة إستعمارية .والغريب يف األمر

أن املؤلف ليس بضابط أمين وإمنا هو إستاذ التاريخ ،كان من املفروض عليه وبدال من
طرح هذا الرأي الذي اليليق مبستواه األكادميي جتاوبا مع سياسة البعث احلاكم يف دمشق،

 -1زبري سلطان قدوري ،القضية الكردية من الضحاك إىل املالذ ،0991 ،ص .19 – 11
 - 2جريدة "املستقلة" ،العدد  ،/21/تاريخ .0991 / 01 /7
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طرح نظرة علمية دقيقة يف األمر .بينما إعترب وزير الداخلية االسبق حممد حربه األكراد
ضيوفا يف سوريا.
وبالتالي فأن األحصاء اإلستثنائي الذي إستهدف حصرا الوجود الكردي ،يفتقد القاعدة
الشرعية الدستورية والقانونية ،ألنه يتعارض مجلة وتفصيال مع أسس وقوانني اجلنسية
السورية .وهو يعترب شكال من أشكال اجلينوسايد مادام يرمي إىل حرمان املواطن الكردي
من حقوق احلياة الشرعية وإىل جتويعه وسلخه من أرضه .
وإذا كان البعض يتحجج من أن اهلجرات الكردية من مشال كردستان إىل كردستان –
سوريا هي السبب يف تقدم نواحيهها وأقضيتها من الوجهة العمرانية ،بالتأكيد ليس حبا
بالكرد بل رغبة يف ترسيخ مقولة أن سكان النواحي والبلدات واملدن الكردية احلاليني ،هم
من الالجئني القادمني خارج حدود البالد وأنهم غرباء ،لذا فإنهم ال يستحقون احلصول
على اجلنسية السورية ،كما قحدث مع ضحايا إحصاء  0997املشؤوم رغم مطالبتهم بها
منذ عقود ،فإن مصدر بريطاني مطلع يفند هذه املقوالت من خالل تأكيد أن الفرنسيني
بذلوا جمهودا ملحوظا إبان السنوات األوىل من خالل العناية اخلاصة بعشرات األلوف من
املسيحيني الذين خرجوا الجئني من األناضول ...يف كانون األول  0970وتدفق ()11
ألف الجئ معدم من األرمن إىل مشال سوريا وإىل لبنان وإبتدأت موجة جلؤ أخرى يف أواخر
سنة  0977فوصل ( )01111أرمين آخر إىل حلب ،يف أواسط  0971ووصل
( )11111ألف آخرون كان ثلثهم من اليونانيني والباقون من األرمن .ويقول يف مكان
آخر"أن تعداد الالجئني الذين إستوطنوا البالد يف كانون الثاني  0971هو)19111( :
أرمين )1111( ،كلداني )0111( ،يعقوبي )911( ،يوناني أرثوذكسي)711( ،
كاثوليكي سوري ،يالحظ أن املصدر الربيطاني احملايد مل يشر إىل أية هجرة كردية منظمة
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إىل سوريا ،إال أن بعض األفراد كانوا يفرون من مظامل احلكومة الرتكية ويفدون على
إخوانهم الكرد السوريني"(.)1

ويف يوم  00تشرين الثاني  0997أرسل املكتب السياسي للثارتي الدميقراطي الكردي
يف سوريا تقريرا إىل جلنة الدفاع عن حقوق الشعب الكردي خبصوص اإلجراءات
الفاشستية اليت تنوي احلكومة السورية إختاذها ضد األكراد وباألخص القاطنني منهم يف
منطقة اجلزيرة ،حيث ورد فيه":منذ شهر نيسان املاضي ،أي بعد أن أقتنع أولوا الشأن يف
سورية بأن ثورة الشعب الكردي قد ثبتت أقدامها يف العراق وهي يف طريق احلصول على
مطاليبها الوطنية بثبات عجيب أمام قوات قاسم العسكرية بطائراتها النفاثة وصوارخيها
احملرقة وقد اقلقتهم اإلنتصارات املتوالية اليت أحرزتها القوات الكردية على اجليش
العراقي ،من يومها طلبت سلطات دمشق من موظفيها اإلداريني والسياسيني تقارير مفصلة
عن األوضاع يف املناطق الكردية ،وكانت التقارير الواردة من قبل بعض املوظفني املوتورين
واحلاقدين تسمى لإليقاع بني الشعبني الكردي والعربي وما كان بإمكان مسؤول يتمتع
بنعمة العقل واحلكمة أن يركن إىل معلومات معطات من قبل هؤالء املوظفني الذين جتردوا
من كل شعوروطين وبالغوا يف متسك األكراد مبطاليبهم القومية والثقافية املشروعة ولوحوا
خبطر مقبل! وعلى أثر ذلك اعلنت احلكومة عن رغبتها يف إجراء إحصاء يف حمافظة اجلزيرة
يف شهر أيلول املاضي بغية تنظيم القيود وإخراج أمساء املتسللني األكراد ،فكنا نعلم بأنه
اليوجد متسلل واحد واحلكومة تنوي فقط معرفة أكثرية اي من الشعبني (العربي أو
الكردي) يف هذه املنطقة .وعلى الرغم من أعطاء احلكومة أوامر صرقحة إىل موظفي
األحصاء بتسجيل كل عربي مكتوما أو غائبا وعدم تسجيل أي كردي غري مسجل أو غري
موجود زاد نفوس األكراد عن نفوس العرب مبا يزيد عن عشرين ألفا  .أمام هذه احلقائق
عمدت السلطات إىل إختاذ بعض التدابري اهليسرتية ال تليق مبن تدعي بشرعية وجوده على
1

 -من مقدمة مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق جامعة دهوك 11 ،تشرين األول ،7119

لكتاب :د .عبد اهلل غفور ،التشكيالت ،...ص ،01 – 9واالرقام مقتبسة من :ستيفن هامسلي لونغريغ،
تاريخ سوريا حتت اإلنتداب الفرنسي ،ت :بيار عقيل ،بريوت ،0921 ،ص ص .022 ،029
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مسرح احلكم .ومل تطفئ نار غيظها كل تلك التدابري بل جلأت إىل أخذ تصرقحات من عميل
املخابرات النائب شاهني شاهني بأن نفوس األكراد يف اجلزيرة ال يتعدى مخسني ألف نسمة
وحكمت على بعض وكالء املرشحني يف اإلنتخابات املاضية بثالثة أشهر سجن ومائة
ومخسون لرية غرامة بتهمة الدعاية للقومية الكردية ،كما أوقفت أكثر من ستني شخصا
بتهمة اإلتصال بأكراد تركيا مستندة يف ذلك إىل إدعاء جاسوس تركي وقع يف أيدي
املباحث واحلبل على اجلرار والتوقيفات مستمرة .وأخريا جاء على لسان وزير اخلارجية
"بأن هجرة األكراد األتراك إىل اجلزيرة مؤامرة تهدف إىل إقامة إسرائيل ثانية ضمن املثلث
البرتولي يف تلك املنطقة" .ولو كانت هنالك مؤامرة فعال ألتى التصريح على لسان أحد
املسؤولني عن قضايا الوطن الداخلية ،لذا فأن جمرد إذاعة التصريح على لسان وزير
اخلارجية يدل داللة واضحة بأن اخلرب مدسوس وموصى من قبل بعض الدول املهتمة
بشؤون الشرق األوسط واملسيطرة على زمام حكومة دمشق املشكلة تشكيال غري متجانس
واملنساقة إىل مصاحلة إسرائيل حتت الضغط وإخلفتها بإسرائيل ثانية .أن حرمان الشعب
الكردي من مجيع حقوقه اإلنسانية يف سورية وخاصة من وسائل النشر والدعاية يعطي
اجملال لكل دجال أن يتهم هذا الشعب الربئ بكل تهمة خيطر بباله .نوروا الراي العام
العاملي بهذه احلقائق وقدموا اإلحتجاجات إىل حكومة دمشق على أعماهلا هذه وكونوا على
ثقة باننا ال نبقى مكتويف األيدي أمام همجيتها وسننتصر بفضل نضال شعبنا الكردي
وتضحيات أبنائه الربرة .عاش الشعب الكردي يف نضاله الوطين الباسل – عاشت الثورة
برجاهلا األشاوس وقائدها مصطفى البارزاني" (.)1

 - 1املكتب السياسي للثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا ،0997/00/00 ،يف :نةوزاد عةلي
ئةمحةد ،خةبات،ئورطاني ثارتي دميوكراتي كوردستان (نيساني – 0997كانووني دووةمي ،)0991
بنكةي ذين ،سليَماني ،7111 ،ل .11
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قانون الطوارئ الصادر باملرسوم التشريعي رقم / 19تاريخ 9117 /97 /77
يعترب قانون الطوارئ من أخطر القوانني القمعية على حقوق املواطنني السوريني
وحرياتهم األساسية ،اليت ضمنتها هلم املواثيق والقوانني الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،
حيث أعطى هذا القانون للحكومة السلطة املطلقة يف التعامل مع املواطنني (اإلعتقال
واإلستيالء على األموال ،حظر التجمعات ،التوقيف ،التحري عن األشخاص يف أي وقت،
مراقبة الرسائل واملكاملات  ،مراقبة الصحف...إخل) ،بدون بيان األسباب واملربرات أو
إعطاء احلق للمواطنني ملراجعة القضاء لإلعرتاض على هذه األفعال اليت تشكل جرائم من
منظور القانون الدولي.
ويف يوم إستالم البعث للسلطة يف يوم  1آذار  0991صدر عن "جملس قيادة الثورة"
األمر العسكري رقم ( )7الذي نص على إعالن حالة الطوارئ يف مجيع أحناء سوريا إبتداء
من نفس التاريخ وإىل إشعار آخر.وقد صدر هذا األمر العسكري باإلستناد إىل املرسوم
التشريعي رقم ( )10لعام  0997الذي نص يف الفقرة (أ) من املادة ( )0على أنه( :جيوز
إعالن حالة الطوارئ يف حالة احلرب أو حالة تهدد بوقوعها يف حالة تعرض األمن والنظام
العام يف أراضي اجلمهورية أو يف جزء منها للخطر بسبب حدوث إضطرابات داخلية أو
وقوع كوارث عامة).
أن تطبيق حالة الطوارئ وإستمرارها ،تركت آثار سلبية كثرية على حقوق اإلنسان وهي :
انعدام ممارسة السلطة القضائية ألية صالحيات بصدد االعتقاالت ،سواء جلهة األمر
باالعتقال أو تنفيذه ومسؤولية التحقيق مع املعتقل ،أو معاقبته ،أو اإلفراج عنه ،وهذا ما
خيالف الفقرة الثالثة من املادة ( (9من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
كما مت حرمان املواطنني من ممارسة حقهم يف الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي
شخص .كما مت حجب حق الدفاع عن املعتقل أو توكيل حمام للتشاور معه ومن ثم مت منع
احملامني من ممارسة مهامهم .إضافة إىل مراقبة اإلتصاالت اهلاتفية والربيدية منع احملكومني
بعد اإلفراج عنهم والناشطني يف الشأن العام من احلصول على جوازات سفر بأوامر من
األجهزة األمنية أو مينعون من السفر وألغيت حصانة امللكية الفردية لفقدان حصانة
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املواطن .أن حالة الطوارئ ،جعلت من قانون الطوارئ) اإلستثنائي( ،فوق مجيع القوانني
األساسية يف الدولة ،حيث أصبحت مبوجبها إدارة احلاكم العريف ) رئيس جملس الوزراء،
نائب احلاكم العريف الذي هو وزير الداخلية) مؤسسة تشريعية سرية تأمر وتنهي خالفًا ألي
تشريع أو حكم قضائي .أن أجيهاز أمين يف سوريا ،خمول بإصدار األوامر بإعتقال أي مواطن
دون بيان األسباب  .وحول عدم دستورية حالة الطوارئ تنص الفقرة ) أ ( من املادة
الثانية من املرسوم التشريعي رقم )  ( 10لعام  0997على ما يلي ):تعلن حالة الطوارئ
مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء املنعقد برئاسة رئيس اجلمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه ،على
أن يعرض على جملس النواب يف أول اجتماع له) .وحيث أنه مل يكن يف سوريا حينها،
برملان ،وكان جيب أن يعرض هذا املرسوم على جملس الشعب يف أول جلسة يعقدها هذا
اﻟﻤﺠلس بعد إنتخابه ،ومن جهة ثانية فإن الدستور السوري لعام  0921مل يتعرض حلالة
الطوارئ إال يف املادة (  ( 010واليت نصها )" :يعلن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ
ويلغيها على الوجه املبني يف القانون) والقانون املشار إليه هو القانون رقم (  ) 10لعام
 0997ألنه مازال هو القانون النافذ ،وأن كان أحكامه يتناقض مع مبادئ الدستور
السوري وخاصة يف الفصل املتعلق باحلريات العامة املواد (  (، 11 - 71ولكن املادة
( (011من الدستور ،أبقت على هذا القانون ،من خالل النص التالي( :تبقى التشريعات
النافذة والصادرة قبل إعالن هذا الدستور سارية املفعول إىل أن تعدل مبا يوافق

أحكامه"( .)1وبالتالي نص دستور عام  0921يف عهد الراحل حافظ األسد على اإلبقاء
على القوانني اإلستثنائية مثل حالة الطوارئ وقانون محاية أهداف الثورة والقانون اخلاص
بإحداث حماكم أمن الدولة وقانون إحداث احملاكم العسكرية ،مما يعين إلغاء احلرية
الشخصية وحرية الفكروالرأي والعقيدة  ،واحلرية السياسية وصيانة املساكن وحق التنقل
وحق العمل املنصوص عليها يف املواد ( )19 – 71من الدستور.

 - 1للمزيد :التقرير السنوي حلال حقوق اإلنسان يف سوريا  ،7119املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
اإلنسان واحلريات العامة يف سوريا (WWW.dadhuman@.info ،)DAD
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وعلى العموم ،فالدستور السوري الصادر يف  01آذار  0921ينتهك حقوق اإلنسان
فمثال:
املادة ( )1منه ،تصادر التعددية السياسية ،حيث حتصر قيادة الدولة واجملتمع بيد حزب
البعث وهو إلغاء لسيادة الشعب.
الفقرة (أ) من املادة ( )11منه تكرس السلطات ملطلقة بيد رئيس اجلمهورية وهو حمصن
مبوجب الدستور من املساءلة واحملاسبة إال يف حالة اخليانة العظمى.
عدم األخذ مببدأ الفصل بني السلطات الثالث (التنفيذية ،القضائية ،التشريعية) ،فالسلطة
التشريعية ختضع للسلطة التنفيذية ،مع غياب قانون األحزاب وحرية الصحافة،أن
مجيع وسائل األعالم يف سوريا ملك للدولة ،ميارسها حزب البعث احلاكم بشكل
مطلق.
ويف إطار هذه السياسات وغياب اهلامش الدميقراطي ،بدأت السلطات بتطبيق سياسات
عنصرية ضد الشعب الكردي ،والقيام حبمالت ومالحقة قادة وكوادر احلركة السياسية
الكردية وإعتقاهلم بشكل تعسفي وتعذيبهم يف أقبية املباحث.
رجل امليت الرتكي (حسن ثولوش):
يف بداية الستينات من القرن العشرين ،قدم شخص من كورد تركيا بإسم
مستعار(حسن ثولوش حسب محزة نويران) بينما يسميه صالح بدر الدين بــ (رشاد
ثولوش) إىل منطقة اجلزيرة (حمافظة احلسكة) ،مقدما نفسه كشخصية قومية ،جاء يتعلم
إصول التنظيم واإلستفادة من خربة الكرد السوريني يف اجملال التنظيمي ،بهدف إنشاء
حزب سياسي يف كردستان تركيا .وقد تعرف هذا اجلاسوس خالل وجوده يف قامشلو
واملدن األخرى ،على أغلب قيادات الثارتي وحل عليهم ضيفا يف بيوتهم ،وبذلك
إستطاع احلصول على أدق تفاصيل حياة هؤالء القادة وخصوصيات احلزب .وعندما قرر
العودة إىل تركيا ،عرضت عليه قيادات الثارتي مساعدته يف إجتياز احلدود ،لكنه رفض
مساعدتهم ،حبجة أنه سريجع بنفس الطريقة اليت قدمت إىل سوريا .ومن املدهش ،أن أحدا
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مل يشك يف أمر رجل غريب وحماولة التعرف على حقيقة هويته ،مع أنهم مل ميلكوا دليال
واحدا على مصداقيته ،األمر الذي يدل على بدائية وبساطة كوادر الثارتي يف املنطقة.
ويقول محزة نويران":ويف هذه املرحلة بالذات (عام  )0997جرى إعتقال جمموعة كبرية
من الرفاق احلزبيني وبعض الشخصيات الوطنية على خلفية تقرير من املدعو (حسن

ثولوش) الذي ظهر فيما بعد أنه جاسوس يعمل لصاحل احللف األطلسي.)1("...

وخالل وجودنا يف القسم الكردي مبعهد اإلستشراق مبوسكو ،كنا نقيم يف منطقة بليايظا
– شارع اوسرتوظيتيانوظا ( ،)11 - Aحتدث بشري مال صربي عن هذا الرجل قائال":كنا
يف مقر احلزب الدميقراطي الكردستاني ببغداد عام  ،0991وكان املقر مكتظا بالناس،
وفجأة حملت من بني اجلالسني ،الشخص نفسه (أي ثولوش) الذي جاءنا إىل قامشلو حبجة
التعرف على إصول التنظيم ،فسألت الزميل الذي كان جيلس جبواري من ذاك الشخص،
فقال :إنه من كورد تركيا جاء إلينا ليتعرف على إصول التنظيم ،وبينما حنن هكذا ،تفاجئنا
بأنه قد غادر املقر دون أن حنس به ،رمبا ألنه الحظ باننا بصدده ،حينها صارحت اجلماعة
بأن هذا الشخص كان قد حل ضيفا علينا ايضا يف قامشلو وباهلدف نفسه ،فبدأنا بتعاقبه

والبحث عنه ،لكن دون فائدة ،إذ إختفى ومل نعثر على أي أثر له" ( .)2وإذا كان بشري مال
 - 1حممد جزاع ،محزة نويران،املصدر السابق ،ص .11
 - 2ولد مبنطقة قامشلو يف كردستان سوريا عام  ،0911كان أحد العناصر الكردية اليت تركت صفوف
احلزب الشيوعي السوري وقامت بتأسيس حزب آزادي يف عام  0912ومن ثم توحدت اجملموعة يف
أواسط عام  0911بشروط مع الثارتي الدميقراطي الكردستاني يف سوريا .كما كان من ضمن اجملموعة
اليت فرت من سوريا إىل بغداد يف أعقاب ثورة  01متوز وتصاعد املالحقات األمنية يف سوريا ضد
الوطنيني الكرد .عام  0990توجه من بغداد إىل اإلحتاد السوفياتي مبنحة من احلزب الدميقراطي
الكوردستاني يف العراق  ،حيث حصل على شهادة املاجيسرت يف األدب الروسي بطشقند عاصمة
أوزبكستان وبعد خترجه عمل إثنا عشرة سنة يف إحدى اجملالت اليت كانت تصدر باللغة العربية يف
طشقند .ويف عام 0929حصل على منحة يف القسم الكردي مبعهد اإلستشراق مبوسكو ،حيث دافع يف
عام  0911عن إطروحة الدكتوراة اليت محلت عنوان " األحزاب السياسية الكوردية يف سوريا" بإشراف
حسرتيان،واليزال مقيما يف موسكو ،يف :د.امساعيل حممد حصاف ،عرض بيبلوغرايف موجز للمسرية
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صربي سافرعام  0991لإلحتاد السوفييت مبنحة من احلزب الدميقراطي الكردستاني ،فإن
هناك خلل ما يف معلومة محزة نويران ،فإما اإلعتقاالت حدثت قبل عام  ،0997وإما حسن
بولش جاء مرة ثانية إىل سورية.
وعن هوية (حسن ثولوش) ،يقول محزة نويران ":فهو شخصية غامضة قدم من تركيا
جمتازا احلدود (اخلط احلديدي) بشكل سري حسب زعمه – يف منطقة رأس العني – وقد
نزل ضيفا يف البداية على يوسف برازي وعرف نفسه على أنه مناضل من كورد تركيا،
وكان يقاتل يف صفوف الثورة الكردية بالعراق ،وأنه لظروف خاصة قدم من الثورة إىل
سوريا ،والذي عليه محله ملعلومات غنية عن الثورة وقياداتها ،وعن جغرافية كردستان
العراق ،وكان على علم ومعرفة تامة برفيقنا حممد على خوجة وإمسه احلركي (مجيل رشيد)
ومهمته كحاكم عسكري على منطقة زاخو من قبل الثورة ،هلذا نال ثقة الرفاق احلزبيني،
فأكرموه وعززوه ،ونقلوه إىل منطقة أخرى ،وعرفوه بكثري من الرفاق والشخصيات
الوطنية .ويستطرد محزة نويران :وملا دخلت السجن ،تعرف علي حسن بولش ،الذي كان
بني السجناء  ،-رمبا للتجسس عليهم (الباحث) ،-إال أن ما يثري الدهشة والتساول :هذا
إنسان غريب ،فمن اين كانت تأتيه مصاريف السجن ،وليس له أهل أو أقارب يف
سوريا؟! .واألغرب من ذلك (يضيف نويران) ،فوجئنا بإخالء سبيله مبوجب كفالة وهو
الغريب األجنيب ،لكن العجب ليس يف إطالق سراحه ،إمنا العجب يف أن يطلق سراحه
مبوجب كفالة من قبل كفيل أيضا هو شخصية وهمية ال وجود هلا ،ظهرت الدهشة حتى
على القاضي عندما نادى حسن بولش ،أجبناه ليس موجودا بيننا فقد خرج منذ زمن

بكفالة .إما كيف عرف أنه جاسوس للحلف األطلسي ،جييب يوسف برازي" ( ،)1أن
العلمية لنخبة من الباحثني يف الكوردولوجيا السوفياتية خالل سنوات ( ،)0991 – 0919جملة
األكادميية الكوردية ،العدد  ،09هولري ،7101 ،ص .111 – 111
 -1يوسف علي شيخو برازي املكنى ( ،(Bê buharولد يف قرية (تل جرجه) التابعة لناحية الباب
مبحافظة حلب ألب وأم كرديني.عاش طفولة شاقة،حيث حزز الفقر واحلرمان طفولته ،وبسبب ذلك
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املعلومات "وردتنا من قيادة احلزب الدميقراطي الكردستاني يف تركيا ،بأنه إبن أحد أغوات
األكراد يف منطقة سلوثي ،وأنه ضابط برتبة مالزم أول يعمل لصاحل خمابرات احللف

األطلسي"(.)1

عالقة الثارتي مع احلركة الكردية يف كردستان تركيا:
مرت احلركة الكردية يف مشال كردستان بظروف صعبة إثرإخفاق الثورات واإلنتفاضات
باحلديد والنار على يد اجليش الرتكي ،وقيام الدولة الرتكية بتطبيق إجراءات شوفينية بغية
ترتيك الشعب الكردي ،مما ترك ذلك جرح عميق يف جسم احلركة مل يلتئم إال بصعوبة
إنتقلت عائلته يف عام  0912إىل ناحية منبج ،ومن هناك إىل مدينة سرى كانيه ) (Serê kaniyêوذلك
يف عام ،0919ومنها كانت إنطالقته الفعلية طريق النضال واألدب .فقد كان يوسف برازي مؤمنا منذ
نعومة أظفاره ،ومنذ أن وطأت قدماه مدينة سرى كانيه صادق الشيوعيني ،ومن خالهلم تعرف على
الشاعر الكردي (رشيدى كرد) الذي أعطاه ألف باء باللغة الكردية ،وعلمه أصول تعلمها ،وإتسعت
دائرة معارفه ،خاصة بعد إعالن تشكيل أول تنظيم سياسي كردي عام ( 0912الثارتي) ،وإلتحق بالرعيل
األول ،حيث كانوا يشكلون آنذاك النخبة السياسية ،والنخبة األدبية املثقفة يف وقت واحد .يف عام
 0999أعتقل (بى بهار) للمرة األوىل بسبب إنتمائه السياسي مدة ثالثة وعشرون يوما ،وهناك خطط
بيده بأعواد الكربيت ،وعلى جدار زنزانته أول قصيدة بعتوان (إنهضوا من نومكم) .صدر له الديوان
األول عام  0911بعنوان (  - Zindanالزنزانة) ،وصدر له الديوان الثاني عام  0992بعنوان
( – Bangالصرخة) ،صدر له الديوان الثالث عام  7117بعنوان ( – Raperenإنتفضوا) ،والرابع
عام  7119بعنوان ( -Serxwebûnاإلستقالل) ،واخلامس عام  7112بعنوان (– Pêşketin
التقدم) من إصدارات دار مسا للثقافة الكردية .وله من الكتب املخطوطة (قاموس – كردي – أمثال –
سرية ذاية – ديوانني) ،منح بى بهار أكثر من جائزة مثل( :جائزة جطةر خوين – جائزة نورالدين زازا –
جائزة مهرجان الشعر الكردي يف سوريا – جائزة الفنان حممد شيخو) ،وغنى أشعاره الكثري من الفنانني
الكرد ومنهم (حممود عزيز شاكر وحممد شيخو) .توقف بى بهار عن العطاء بعد أن إصابته بورم يف
الدماغ ،إىل جانب جمموعة الحتصى من األمراض املنتشرة يف سائر جسده.
 - 1حممد جزاع ،املناضل محزة نويران ،...ص ص .11 – 11
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بالغة .أعطت ثورة  01متوز يف العراق وعودة القائد الكردي الكبري مصطفى بارزاني زمخا
جململ احلركة الكردية يف الدول األربع .فقد شهدت أنقرة إنقالبا عسكريا يوم  72أيار
 0991ملواجهة تنامي احلركة الكردية وإبعاد اخلطرعلى (وحدة الدولة الرتكية) .وراح
القوميون الكرد يزيدون من نشاطهم يف أواخر اخلمسينات وأوائل الستينات ،السيما بعد
إندالع ثورة  00أيلول  0990يف كردستان العراق .وبالرغم من أن القانون الرتكي كان
قحظر وجود أحزاب كردية سياسية يف البالد ،فإن النشطاء الكرد بدأوو ينشدون لقيام
حزب قومي إسوة ببقية أجزاء كردستان.
بعد تأسيس الثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا ،أوىل قيادة احلزب إهتماما خاصا
بالقضية الكردية يف مشال كردستان ،وبهذا الصدد يقول عبد احلميد درويش":أوىل حزبنا
منذ تأسيسه أهمية خاصة بكردستان تركيا ،وإنطالقا من هذا التوجه أرسلت اللجنة
املركزية يف أواسط عام  0911أحد أعضاء احلزب وهو حممد باقي مال حممود إىل هناك
إلجراء إتصال بإسم حزبنا ببعض الشخصيات الوطنية الكردية للوقوف على آرائهم حول
األوضاع يف كردستان تركيا ،وطرح فكرة تشكيل تنظيم سياسي يناضل يف هذا اجلزء
الذي يشكل نصف املساحة والسكان لكردستان عامة ،وذهب الرفيق باقي وقام بإتصاالت
مع عدد من الشخصيات الوطنية البارزة أمثال يوسف عزيز أوغلو ،بينباشي شوكت،
أديب تورهان وغريهم ،وعاد بعد جولة هناك وإطلع القيادة على آراء الشخصيات اليت
إلتقاها ،وكانت على إختالف إنتماءاتها االجتماعية وآراءها السياسية غري مشجعة لتشكيل
تنظيم سياسي ،وهكذا واجهنا عقبة كبرية يف سبيل إجياد تنظيم يف كردستان تركيا اليت
ظلت تعين من الفراغ السياسي واحلزبي لعدة عقود ..بعد هذه احملاولة بقينا نرتقب
األوضاع ،ونقوم بإتصاالت وجهود فردية هنا وهناك حتى عام  ،0991حيث مت تشكيل
احلزب الدميقراطي الكردستاني يف تركيا بقيادة الشخصية الكردية املعروفة احملامي (فائق
بوجاغ) وعدد من املناضلني منهم سعيد آلضي ،وعمر تورهان ،وفقه حسني سالق،
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ودرويش سعدو ،وشاكر دمر ،وشرف الدين آلضي"( .)1وفيما بعد ويف الفرتة ما بني
 0999و 0991كلف اليمني عضو مكتبه السياسي رشيد محو مبهمة السفر إىل تركيا،
وكانت كل تلك اإلتصاالت تتم عن طريق ومبعية مامد قبالن مبعوث احلزب الدميقراطي
الكردستاني يف تركيا .وال يستبعد أن تكون أجهزة املخابرات السورية وراء ذلك وبعلم
منها ،ألنها بدأت بفتح باب احلوار مع مجاعة عبد احلميد درويش.

 - 1عبد احلميد درويش ،أضواء ،...ص .001
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قائمة املصادر واملراجع
العربية
الوثائق:
األكراد يف وثائق احلرب العاملية الثانية ( ،)1مذكرة تتضمن معلومات تتعلق بوضع منطقة
اجلزيرة صيف  ،0911حمفوظة يف ملفات أمن اجليوش لدى املمثلية العامة لفرنسة يف
املشرق ،بريوت يف  71تشرين األول  ،0911ترمجة عن الفرنسية د.خالد عيسى،
يف  ،kurdistana – binxetêتاريخ نشر الوثيقة يف املوقع .7111
تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان ،قسم الشرق األوسط يف .0999 / 9 / 00
التقريران السياسي واآليديولوجي ألمني عام احلزب الدميقراطي الكردي اليساري يف
سورية ،املقدم إىل املؤمتر الثالث للحزب املنعقد يف أواخر كانون الثاني .0921
احلزب الشيوعي ،خالد بكداش يف مؤمترات احلزب تقارير – كلمات إفتتاحية –
مداخالت ،من منشورات احلزب الشيوعي السوري ،دمشق.
خلود الزغري ،مؤسسة اجليش السوري :مسرية التصفيات وسؤال اهلوية 01 ،كانون
األول .7107
عبد الفتاح علي قحيى البوتاني ،وثائق عن احلركة القومية الكردية التحررية ،منشورات
مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر ،أربيل.7110 ،
ماذا يف اجلزيرة (مذكرة) ،أصدر احلزب الشيوعي هذه املذكرة يف ايلول .0912
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مرسوم تشريعي رقم  029تاريخ  ،0917/07/77اخلاص بإعادة تسمية بعض احملافظات
السورية ،بناء على األمر العسكري رقم  7املؤرخ يف  0910/07/1وبناء على
املرسوم التشريعي رقم  712املؤرخ يف  0917/9/1املتضمن تنظيم السلطات
العامة ،وبناء على قرار جملس الوزراء رقم  101تاريخ .0917/07/9
املكتب السياسي للثارتي الدميقراطي الكردي يف سوريا ،0997/00/00 ،يف :نةوزاد
عةلي ئةمحةد ،خةبات،ئورطاني ثارتي دميوكراتي كوردستان (نيساني – 0997
كانووني دووةمي  ،)0991بنكةي ذين ،سليَماني.7111 ،
املالزم األول حممد طلب هالل رئيس الشعبة السياسية باحلسكة  ،دراسة عن حمافظة
اجلزيرة من النواحي السياسية – االجتماعية – القومية ،رابطة كاوا للثقافة الكردية،
أربيل.7110 ،
وثائق املؤمتر الثالث للحزب الشيوعي السوري ،دمشق. 0999 ،
الكتب باللغة العربية:
األب إلياس اخلوري ومـي زيادة العاقوري ،دار اجليل ،بريوت .0991
إبراهيم الداقوقي ،أكراد تركيا ،دار املدى ،دمشق.7111 ،
إبراهيم يامني ،الدرباسية ماضيا وحاضرا ،دار ماردين ودار الرها ،حلب.7119 ،
أمحد شريف مارديين ،حمافظة احلسكة ،وزارة الثقافة ،دمشق.0919 ،
إسكندر داود ،اجلزيرة السورية بني املاضي واحلاضر ،تقديم :سامي الدهان ،مطبعة الرتقي،
دمشق.0919 ،
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أكرم نور الدين الساطع ،تاريخ ووثائق النصف الثاني يف القرن العشرين :أحداث ،أعالم،
وثائق ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق.7111 ،
إلياس سعيد جنار ،عائلة أصفر وجنار ،بريوت.7101 ،
أنطون سعادة ،احلزب القومي ،دمشق ،منشورات جملة الدنيا.0911 ،
إيف ترنون ،ماردين :دراسة حتليلية إلبادة األرمن عام  ،0901ترمجة :لطيفة عرنوق ،دار
نعمان للثقافة ،بريوت.7111 ،
أيوب بارزاني ،املقاومة الكردية لإلحتالل  ،0911 – 0901سويسرا.7117 ،
باتريك سيل ،األسد الصراع على الشرق األوسط ،لندن ،شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر ،ط  ،00بريوت.7101 ،
ثيري بوداغوفا ،الصراع يف سوريا لتدعيم اإلستقالل الوطين  ،0999 – 0911ترمجة:
د.ماجد عالء الدين ود.أنيس املتين ،دار املعرفة ،دمشق.0912 ،
ثيري روندو ،مستقبل الشرق األوسط ،تعريب :جندة هاجر وسعيد الغز ،بريوت.0919 ،
جواد مال ،كردستان والكرد وطن مقسم وأمة بال دولة ،تقديم:د.مجال نبز ،ط ،7من
منشورات املؤمتر الوطين الكردستاني ،لندن.7111 ،
جوردون هـ .توري ،السياسة السورية والعسكريون  ،0911 – 0911ت:حممود
فالحة ،ط ،7بريوت.0999 ،
جي .سي .هورفيتس ،سياسات الشرق األوسط ،البعد العسكري.0999 ،
د.إمساعيل حممد حصاف ،كوردستان واملسألة الكوردية ،مؤسسة موكرياني للبحوث
والنشر،أربيل.7119،
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د .عبد الفتاح علي البوتاني ،احلركة القومية الكردية التحررية ،منشورات مؤسسة
موكرياني للطباعة والنشر ،أربيل .7110
د .عبد اهلل غفور ،التشكيالت اإلدارية يف غربي كردستان ،مركز الدراسات الكردية
وحفظ الوثائق /جامعة دهوك.7101 ،
د .حممد علي الصويركي الكردي ،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد
السادس ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت. 7101 ،
د.حممد علي الصويركي،املوسوعة الكربى ملشاهري الكرد عرب التاريخ ،اجمللد األول ،الدار
العربية للموسوعات ،بريوت – لبنان.7111 ،

الدكتور نزار الكيالي ،دراسة يف تاريخ سورية السياسي املعاصر ،0911 – 0971
دمشق.0992 ،
ديفيد مكدول ،تاريخ األكراد احلديث ،ترمجة :راج آل حممد ،دار الفارابي ،بريوت –
لبنان.7111 ،
رشيد محو ،املسألة الكردية يف سوريا – البدايات واآلفاق  ( -د.ت) ( د .م ).
ز.سلوبي (قدري مجيل باشا) ،يف سبيل كردستان ،ترمجة :ر.علي ،رابطة كاوا للثقافة
الكردية.
زبري سلطان قدوري ،القضية الكردية من الضحاك إىل املالذ.0991 ،
ساطع احلصري،تقارير عن حالة املعارف يف سورية وإقرتاحات إلصالحها،دمشق.0911 ،
سامي مجعة ،أوراق من دفرت الوطن  ،0990 – 0919تقديم :العماد أول مصطفى
طالس ،دار طالس ،دمشق.7111 ،
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سعد ناجي جواد ،األقلية الكردية يف سوريا ،كلية العلوم السياسية – مركز دراسات العامل
الثالث ،جامعة بغداد.0911 ،
صبحي عبد الرمحن ،كاليفورنيا الشرق ،بريوت.0911 ،
صالح بدر الدين ،الصراع يف سوريا ،النظام – الكرد – املعارضة ( ،)0رابطة كاوا
للثقافة الكردية ،أربيل.7101 ،
صالح حممد سليم هروري ،األسرة البدرخانية :نشاطها السياسي والثقايف– 0911 ،
 ،0911الدار العربية للموسوعات ،بريوت.7119 ،
صلوات طولياموف ،آريا القدمية وكوردستان األبدية (الكرد من أقدم الشعوب) ،ترمجة
عن الروسية :د.إمساعيل حصاف ،متابعة وتدقيق :مارطريت حصاف ،مؤسسة البحوث
والنشر موكرياني ،هولري.7100 ،
عبداحلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا – أحداث فرتة – 0919
( 0911د.م).7111 ،
عبد احلميد درويش ،أضواء على احلركة الكردية يف سوريا (أحداث فرتة – 0919
 ،)0911ط ،1مؤسسة ماركريت ومؤسسة مجال عرفان الثقافية ،السليمانية،
.7101
عبد اهلل حنا ،احلركة الشيوعية السورية الصعود واهلبوط دراسة جتمع بني التاريخ الشفهي
والتاريخ املكتوب ،دار نون ،دمشق.7111 ،
عبد اهلل حنا ،الفالحون ومالك األرض يف سورية القرن العشرين :دراسة جتمع بني التاريخ
الشفوي والتاريخ املكتوب ،دار الطليعة ،بريوت.7111 ،
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عبداهلل حنا ،مالمح من تاريخ الفالحني يف الوطن العربي ونضاهلم يف القطر العربي
السوري ،دمشق ،اإلحتاد العام للفالحني ودار البعث للطباعة والنشر ،دار البعث
للطباعة ،اجلزء الرابع ،دمشق( ،د.ت).
علي اجلزيري ،دور اإلنتلجنسيا الكردية يف احلياة السياسية (املثقفون الكرد يف سوريا
امنوذجا) ،مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق /جامعة دهوك.7111 ،
علي صاحل مرياني ،احلركة القومية الكردية يف كوردستان سوريا ،أربيل.7111 ،
عماد نداف ،خالد بكداش يتحدث ،دار الطليعة ،بريوت.0991 ،
ف .إ .لينني ،حق األمم يف تقرير مصريها ،ترمجة :دار بن الوليد ،الطبعة الثانية.0911 ،
كاظم حيدر ،األكراد من هم وإىل أين؟ ،منشورات الفكر احلر ،بريوت.0919 ،
كتابات يف املسألة الكردية ،اجلزء األول ،إعداد وتقديم :رفيق صاحل أمحد ،بنكه ي ذين،
السليمانية.7111 ،
كتابات يف املسألة الكردية ،اجلزء الثاني ،إعداد وتقديم :رفيق صاحل أمحد ،بنكه ي ذين،
السليمانية.7111 ،
كوني ره ش ،تاريخ القامشلي ،دراسة يف نشوئها وتطورها االجتماعي والعمراني ،دار
الزمان ،دمشق.7107 ،
الاليدي سبريز ،قصة اإلستقالل يف سورية ولبنان ،ترمجة:منري البعلبكي ،دار العلم
للماليني ،بريوت.0912 ،
م .س.الزاريف وآخرون ،تاريخ كوردستان ،ترمجة:د.عبدي حاجي ،أربيل.7119 ،
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ماكس فون أوبنهايم ،من البحر املتوسط إىل اخلليج :العراق واخلليج ،ترمجة :حممود كبري،
دار الوراق ،لندن.7119 ،
مامليسانذ ،بدرخانيو جزيرة بوتان وحماضر إجتماعات اجلمعية العائلية البدرخانية ،ترمجة:
شكور مصطفى،مطبعة وزارة الثقافة – أربيل.0991 ،
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.7112 ،
جمموعة من الكتاب :األحزاب السياسية يف سورية ،دمشق ،دار الرواد.0911 ،
حممد توفيق جانا ،جمموعة قرارات املفوضني الساميني لسوريا ولبنان الكبري ،ج ،7مطبعة
الشعب ،دمشق.0911 ،
حممد مجال باروت ،التكون التارخيي احلديث للجزيرة السورية ،أسئلة وإشكاليات التحول
من البدونة إىل العمران احلضري ،املركز العربي لألحباث ودراسة السياسات ،بريوت،
.7101
حممد عبدو علي ،جبل الكرد (عفرين) ،دراسة تارخيية اجتماعية توثيقية ،السليمانية،
.7119
حممد مال أمحد ،مجعية خويبون والعالقات الكردية – األرمنية ،رابطة كاوا للثقافة الكردية،
أربيل.7111 ،
حممد مال أمحد ،صفحات من تأريخ حركة التحرر الوطين الكردي يف سورية ،رابطة كاوا
للثقافة الكردية ،أربيل.7110 ،
منذر املوصلي ،عرب وأكراد (روية عربية للقضية الكردية) ،دمشق.0919 ،
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منذر املوصلي ،عرب وأكراد ..روية عربية ..للقضية الكردية ،دار العلم ،الطبعة الثانية،
دمشق.0990 ،
منري الريس ،الكتاب الذهيب للثورات الوطنية يف املشرق العربي :ثورة فلسطني عام
 ،0919مطابع ألف باء ،دمشق.0919 ،
نواف حممد مراد ،موقف احلزب الشيوعي السوري من القضية الكوردية يف سوريا
 ،0991 – 0971دراسة تارخيية – سياسية ،األكادميية الكردية ،أربيل.7101 ،
نورالدين زازا ،حياتي ككردي ،ترمجة :خسرو بوتاني ،منشورات ئاراس ،أربيل.7111 ،
هاشم عثمان ،تاريخ سوريا احلديث ،بريوت .7107
وهلاني اخلري ،أديب الشيشكلي ،دمشق.0991،
يوجني روغان ،آيف شاليم ،احلرب من أجل فلسطني إعادة كتابة تاريخ  ،0911ترمجة
أسعد كامل إلياس ،حتقيق :إدوارد سعيد ،مكتبة العبيكان.7111 ،
أطاريح ورسائل جامعية:
عمار عزالدين أمحد ،القضية الكردية يف العراق خالل حكم عبدالكريم قاسم (- 0911
 ،)0991دراسة مقدمة للحصول على درجة ماجسرت يف الدراسات التارخيية –
جامعة حلوان -مصر.7101 ،
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البحوث األكادميية:
د.إمساعيل حصاف ،سياسة احلكومات السورية جتاه املسألة الكوردية يف سوريا – 0911
( 0921يف ضؤ تطور األحداث يف جنوب كوردستان) ،جملة األكادميية الكردية،
العدد  ،71هولري.7101 ،
د.امساعيل حممد حصاف ،عرض بيبلوغرايف موجز للمسرية العلمية لنخبة من الباحثني يف
الكوردولوجيا السوفياتية خالل سنوات ( ،)0991 – 0919جملة األكادميية
الكوردية ،العدد  ،09هولري.7101 ،
املذكرات الشخصية:
أمحد وصفي زكريا ،ذكرياتي عن وادي الفرات عام ،0909دير الزور.0991 ،
أكرم احلوراني ،مذكرات أكرم احلوراني ،اجلزء األول ،مكتبة مدبولي ،القاهرة.7111 ،
أمني أبو عساف ،ذكرياتي ،دمشق.0999 ،
خالد العظم ،مذكرات ،اجمللد الثاني ،ط،7بريوت.0921 ،
صالح بدر الدين يتذكر ،التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان.7100 ،
فضل اهلل أبو منصور ،أعاصري دمشق ،مذكرات ،بريوت.0919 ،
حممد جزاع ،املناضل محزة نويران (صفحات من الذاكرة) ،من منشورات مؤسسة
مارطريت( ،د.ت).
مذكرات دولة الرئيس حسين بك الربازي رئيس الوزراء السوري األسبق – 0191
 ،0921مراجعة وهوامش :علي صاحل املرياني ،تقديم :الدكتور عبد الفتاح علي
البوتاني ،األكادميية الكوردية – أربيل.7100 ،
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يوسيف جنماني ،مذكرات مسسار أراض صهيوني ،مجع وحترير :يوسيف فايتس ،ترمجة
وتقديم وإعداد :إلياس شوفاني ،دار احلصاد ،دمشق.7101 ،
املقابالت:
رسلة جوابية من هالل خلف إىل الباحث يف .7111/7/71
لقاء مع هالل خلف ،هولري يف .7119/9/79
مقابلة مع هالل خلف بوتاني ،هولري يف .7119/01/7
رسالة رشيد محو اجلوابية للباحث ،يف .7119 / 2 / 11
مقابلة مع عزيز حممد ،هولري يف يوم  01نيسان .7101
مقابلة مع عيسى حصاف ،هولري 11 ،أيار .1101
مقابلة مع رستم مال شعمو ،هولري يف  1آب .1109

حوار حسني أمحد ،مع أمني احلزب السوري القومي االجتماعي يف القامشلي األستاذ أنيس
حنا مديواي ،احلوار(جملة) ،العدد ( ،)91تشرين األول .7100
رسالة من حممد علي حسو إىل الباحث بتاريخ.7107/2/02
مقابلة مع كيورك غازار موشيخيان ،إجازة عامة بالعلوم الزراعية ،أجرتها صحيفة
 ،Buyerpressالعدد( )19تاريخ .7109 /7/0
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الدوريات:
رمو شيخو الفرحة،التآخي الكردي العربي يف سبيل اإلستقالل الوطين ،جملة دراسات
إشرتاكية ،جملة احلزب الشيوعي السوري ،العدد ( ،)11السنة الثامنة ،دمشق 7
تشرين الثاني .0911
عصمت شريف وانلي ،حول اإلسرتاتيجية السياسية والعسكرية للحركة الوطنية الكردية
(نظرة إىل املاضي وأخرى إىل املستقبل) ،دراسات كردية ،املعهد الكردي – باريس،
العدد  ،7كانون الثاني .0911
جملة دراسات إشرتاكية ،دخول األفكار الشيوعية إىل منطقة جبل األكراد ،القسم األول،
العدد ( ،)0دمشق ،شباط .0911
دخول األفكار الشيوعية إىل منطقة جبل األكراد ،القسم الثاني ،جملة دراسات إشرتاكية،
العدد ( ،)0دمشق ،شباط.0911 ،
عبد العزيز حسني ،احلزب الشيوعي يف اجلزيرة ،احلوار املتمدن (جملة) ،العدد (،)0211
 01تشرين الثاني.1111 ،
روزاد علي ،بدايات اليقظة القومية وبوادر النشاط السياسي املرافق يف منطقة جبل األكراد
(عفرين) ( ،)0912 – 0909احلوار املتمدن ،العدد ( ،)91تشرين األول .7100
بالل سالمة ،إنتخابات سوريا الربملانية احلرة عام  ،0911حرب ناشف ،سوريتنا ،إسبوعية
تصدر عن شباب سوري حر ،السنة الثانية ،العدد ( 71 ،)11تشرين األول .7107
دالوةرىَ زةنطى »سالَظةطةرا يةكةمينا مرنا رةوشةن بةدرخان« ،ميديا كونشى جريدة
(خرب يوروم) ،استانبول ،العدد 10 ،09 ،11 :آب.
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دالور الزنكي ،بدايات نشؤ اجلمعيات واحلركات الثقافية الكردية يف سوريا (صفحات
جمهولة) ،جملة احلوار ،العدد( ،)70دمشق ،خريف .0991
الذكرى األوىل لوفاة يوسف ملك صديق األكراد ،جريدة (خةبات) ،العدد ( ،)711السنة
 ،7بغداد 9 ،حزيران .0991
رحبان رمضان ،دور الكرد السوريني يف ثورات سوريا الوطنية ،احلوار املتمدن ،العدد،
.7100/1/01 ،1112
مقابلة ألويس برونر يف دمشق مع صحيفة  Die Bunteاألملانية بتاريخ  11تشرين
األول  ،0911العددان  11و 19املنشورتان يف بداية تشرين الثاني  :0911د.آالن
قادر ،مبناسبة الذكرى اخلمسني جملزرة عامودا الرببرية ،ألويس برونر :عراب
هولوكوست عامودا ،النمسا. 11.01.7101 ،
شوكت حنان ،دخول األفكار الشيوعية إىل منطقة جبل األكراد ،منطقة "عفرين" ،القسم
األول ،جملة الدراسات االشرتاكية ،العدد (.)11
البعث (جريدة).
الثورة (جريدة).
اجليل اجلديد (جريدة).
األهرام (جريدة).
األخبار (جريدة).
راسيت (جريدة).
خبات (جريدة).
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كوردستان (جملة).
كوردستان (صحيفة).
الصوت اآلخر(جملة).
الثقافة الكردية (جملة).
املساء (جريدة).
املستقلة (جريدة).
الوحدة (جملة) الرباط.
اجلريدة الرمسية ،العدد .0970/9/1 ،719
اجلريدة الرمسية ،العدد  79 ،711آب .0977

املواقع الكرتونية:
 اليهود يف القامشلي ،منتديات ديار بكر .7107/0/71 ،Diyarbakir د.إمساعيل حصاف ،رياض الرتك( :وصيا على التاريخ) الغيا احلقوق الكردية :أرضاوشعبا! ولكن هل ميكن حجب الشمس بالغربال؟،

www.Kurdroj.com,

.7119/0/9
خالد عيسى ،برجمة اإلضطهاد ضد األكراد يف سورية – دراسة تارخيية ،موقع
نوروز.7111/9/0،
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د.إمساعيل حصاف،املسألة الكردية يف سوريا ليست مشكلة أحصاء بل قضية شعب
وأرض ،موقع والتى مه ( 01 ،)Welatê Meنيسان .7100
دعوة ألحياء الذكرى السابعة واألربعني حلريق سينما مدينة عامودا يف مدينة زيورخ
السويسرية. Malpera Keskesor 7119/2/1 ،
رستم حممود ،ملل القامشلي وحنلها ،موقع كلمن ،شتاء .7101
عبد احلميد درويش ،قبسات من تاريخ احلزب ( 71 ،)7حزيران  ،7101يف الذكرى الـ
( )19لتأسيس الثارتي ،على موقع احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا.
إنظرGemyaKurdan.net, 20/6/2013:
م .أوسي ،اإلحصاء اإلستثنائي يف حمافظة اجلزيرة  ،0997 / 01 / 1مبوجب املرسوم
التشريعي رقم  /91/تاريخ  ،0997/1/01التحالف الدميقراطي الكردي يف سوريا،
مت النشر يف موقع نوروز WWW.Yek – dem.com:بتاريخ  77أيار .7101
مقابلة مسعود عكو مع املختار دافيد موسى بنحاس امللقب بابو ألبري ،القامشلي يف
 ،7111/2/01موقع كوليلك.
وقفة مع  11عاما من السياسة ،غرفة غربي كوردستان يف حوار مع الشخصية السياسية
يوسف ديبو ،أجراه :شظطر ،يف كانون األول  .7111موقع  ،Welatê meاألثنني
 09كانون الثاني .7119
املوسوعات:
موسوعة أعالم سوريا (.)7
موسوعة أعالم سوريا (.)1
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املالحق:
امللحق رقم (:)9
هكذا تكلم جكرخوين
اجلزء الـ 01
إعدد :د .امساعيل رسول
08.03.2011
جريــــــــــــــــدة صــــــــــــــــوت الفــــــــــــــــالح:
حتت هذا اإلسـم  ،أصـدرالرفاق الشـيوعيون عـددين مـن تلـك اجلريـدة باللغـة
الكرديــة  .ومتّ توزيــع نســخا منهــا يف اجلزيــرة ويف چيــاي كــردان (منطقــة
عفـرين)  .لكـن العـدد الثالـث  ،مل يــوزع بسـبب املوقـف املعـارض ألمـني عــام
احلــــــــزب  .حيــــــــث أخربنــــــــي أراكهــــــــل قــــــــائال:
"أيهــا الرفيــق  ،يف حــال إصــدارنا اجلريــدة باللغــة الكرديــة ؛ فإنــه جيــب
إصـــــــدارها باللغـــــــة األرمنيـــــــة والســـــــريانية أيضـــــــا"
بصراحة  .ما زلت حتـى اليـوم  ،ال أفهـم أسـباب عـدم إصـدار اجلريـدة باللغـة
الكردية  .لذلك  ،حاولـت العـودة بـذاكرتي إىل الـوراء للوقـوف عليهـا وهـي
:
1ـ عدم إتقانهم اللغـة الكرديـة  .ممـا أدى إىل إثـارة خمـاوفهم مـن زيـادة نفوذنـا
بــني الرفــاق وتوســيع نشــاطنا يف أوســاط الشــعب الكــردي  .وكــذلك خــوفهم
مــن تعزيزمواقــف الكــردپروريــة  ،بــني صــفوف الشــيوعيني الكــرد باجتــاه
التعصـــــــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــــــومي.
2ـ مـن احملتمـل أن يكـون صـحيحا ؛ طلـب األرمـن والسـريان مـن الشـيوعيني
إصــدار جريــدة هلــم بلغــاتهم القوميــة  .لكــنين هنــا أتســاءل  ،ملــاذا ال يريــد
األرمن والسريان حتـى بشـكل سـري ؛ إصـدار الكـرد جريـدة هلـم بلغـتهم ؟!
يف ذلــك الوقــت  ،طلــب الرفــاق الكــرد يف چيــاي كــرد(منطقــة عفــرين)
117

إرسال آلـة كاتبـة(دكتيلـو) باللغـة الكرديـة هلـم  .إال أنهـم  ،مل يرجعوهـا لـي .
وال أدري مــــــــا هــــــــو مصــــــــريها حتــــــــى اليــــــــوم.
بدوره  ،طبع أومسـان سـربي تقوميـا سـنويا باللغـة الكرديـة  .بيـد إن الرفـاق أو
الرفيــق أراكهــل  ،حــال دون توزيعهــا أوبيعهــا بــني الرفــاق الكــرد  .علمــا أن
ذاك الرفيــق األرمــين  ،وزع التقــاويم واجلرائــد باللغــة األرمنيــة علــى يديــه .
كمــا بــذلوا كــل مــا بوســعهم  ،للحــد مــن شــراء الرفــاق وآخــرين لــدواوين
الشعرية  .ويف حال  ،بيـع نسـخ منهـا مـن خـالل منظمـتهم احلزبيـة  ،مل أسـتلم
مثنهــــــــا  .وال أدري  ،مــــــــن تصــــــــرف بتلــــــــك املبــــــــالغ ؟ .
حتــى اليــوم  ،أجهــل دوافــع مــا أقــدم عليــه توربنــديان ـ ـ املســؤول املكلــف
باإلشــراف علــى منظمــة احلــزب الشــيوعي يف اجلزيــرة ــ مــن إجــراآت  .هــل
صـدرت شخصـيا منـه ؟ أو وفـق تعليمـات قيـادة احلـزب الشـيوعي يف سـوريا
.
كمــا أســلفنا  ،تقــدمت بــبعض املطالــب ملنظمــة احلــزب الشــيوعي يف اجلزيــرة ،
لرتســلها بــدورها إىل القيــادة بالشــام  .غــري أن مســؤولي املنظمــة حــاولوا
خديعيت  ،عندما أوحـوا لـي بالسـفر ملقابلـة القيـادة لبحـث تلـك املسـائل معهـا
 .مـــع ســـابق علمهـــم  ،بـــأن احلـــزب يســـتعد للعمـــل الســـري .
بعــد مــرور  1أشــهر  ،دعــتين القيــادة إىل اللقــاء معهــا يف الشــام  .لكنهــا  ،مل
تتعـــرض إىل مناقشـــة أمـــور جديـــة معـــي  .بـــل إكتفـــت بـــالقول:
"جيـــب أن جتتمـــع اللجنـــة املركزيـــة  ،للبـــت بتلـــك املواضـــيع"
أدركــت متامــا  ،أن هــدف رفــاق اجلزيــرة مــن وراء ذلــك ؛ هــي حمــاولتهم
إبعــادي عنهــا  ،و البــدء بشــن احلمــالت املعاديــة ضــدي  .غــري إنــين  ،ال
أعــــــرف حتــــــى اآلن ؛ ســــــبب مــــــوقفهم املعــــــادي لــــــي !
ترى  .هـل صـحيح  ،إنـين أعـادي العمـال والفالحـون ؟ أو احلـزب الشـيوعي
يف ســـــــــــوريا ؟ أو الفكـــــــــــر املاركســـــــــــي ؟ ال أدري.
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لكــنين مــا أعرفــه  .كنــت مــن محلــة الفكــر الشــيوعي  ،حتــى قبــل انتشــار
احلزب الشيوعي بـني كـرد اجلزيـرة  ،وتوسـعه الكـبري يف سـوريا  .بـالرغم مـن
عــدم إنتمــائي إىل صــفوفه  .كمــا حاربــت املســتغلني والــرجعيني والنظــام
اإلقطــاعي والتعصــب الــديين  .وقــد إنعكــس ذلــك يف ديــواني األول املعــروف
لــــــــــــــــــــــــدى اجلميــــــــــــــــــــــــع .
بالرغم مـن كيـل املـديح يف بعـض قصـائدي  ،لـبعض الشخصـيات مـن وجهـاء
الكــرد املضــحية حبياتهــا مــن أجــل الــدفاع عــن الشــعب الكــردي  .فــإنين مل
أتـــردد  ،يف الوقـــت نفســـه  ،بإدانـــة لتعصـــبها للـــدين وللعشـــرية .
بــدا واضــحا لــي  ،إن حماربــة رفــاق اجلزيــرة أو رمبــا احلــزب الشــيوعي يف
سوريا لي ؛ هـي نتيجـة تأييـد عمـال وفالحـي وكـادحي كـرد اجلزيـرة ملـواقفي
 .أو بســـــــــــــــــــــــبب قـــــــــــــــــــــــولي:
"إننـا لسـنا عربـا  .بـل إننـا كـرد  .لـذا جيـب علينـا  ،اإلعـالن عـن أهــداف
الشـــــــــــعب الكـــــــــــردي والـــــــــــزود عنهـــــــــــا"
أو بســـــــــــــــبب رفضـــــــــــــــي ملقولـــــــــــــــة :
"ال وجـــــــــــود للكـــــــــــرد يف ســـــــــــوريا "
خــاف املســؤولون احلزبيــون مــين  ،ملنافســتهم علــى املناصــب احلزبيــة  .أو
حمــاوالتهم اإلســاءة إىل الســمعة الطيبــة لــي بــني أبنــاء شــعبنا  .وقــد إنكشــف
أمــرهم  ،إبــان فــرتة اإلنتخابــات للربملــان يف ســوريا ؛ عنــدما أعلنواجهــارا علــى
املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل:
"حنــن أيضــا حنظــى بــاإلحرتام والتقــدير بــني النــاس  .ويف حــال ّ ،مت تقــدمينا
كمرشــحني لإلنتخابــات ؛ فإننــا ســوف حنصــل علــى نســبة أصــوات أعلــى مــن
أصـــــــــــــــــــــــــــــــوات جكرخـــــــــــــــــــــــــــــــوين"
إنهم ناصـبوا العـداء لـي  ،نتيجـة التقـدير الكبريجلمـاهري الشـعب الكـردي لـي
واحلفــاوة الــيت حظيــت بهــا بينهــا  .علــى خــالف  ،مــا أبــدتها جتــاه الرفــاق
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املســؤولني والقيــاديني  .ثــم نتيجــة تــدني املســتوى الفكــري والثقــايف ملســؤولي
املنظمــة احلزبيــة يف اجلزيــرة  ،إىل درجــة عــدم جــرأة أحــدهم مناقشــة موضــوع
مــا أثنــاء رفقــة هلــم  .فقــد عــربوا عمــا يــدور يف داخلــهم يف لقاءاتنــا املشــرتكة
ويف اجتماعــاتهم احلزبيــة  .حتــى وصــل بهــم األمــر  ،إىل حــد خديعــة حــزبهم
والكـــــــــــــــذب عليـــــــــــــــه  .بقـــــــــــــــوهلم:
"يعتــرب جكرخــوين نفســه  ،لــيس أقــل شــأنا مــن خالــد بكــداش  .ويســتغل
مسعــة حزبنــا لتحقيــق مكاســب شخصــية  ،هــذا مــن جهــة  .ويعاديــه ومعــه
اإلحتــاد الســوفييت مــن جهــة أخــرى  .كمــا إنــه حليــف املســتغلني والــرجعيني .
وأعلــــــــــــــن كــــــــــــــذا و كــــــــــــــذا "

.........

كلــها كانــت حمــض افــرتاءات  .إقرتفوهــا لــيس عل ـيّ وعلــى رفــاق اجلزيــرة و
حســب  ،بــل حتــى علــى اللجنــة املركزيــة وعلــى خالــد بكــداش ذاتــه .
أمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــوهلم اليــــــــــــــــــوم:
"إننـــــــــــــا أخطأنـــــــــــــا حبقـــــــــــــك "
إنــين أعتقــد  ،إنهــا حماولــة مــنهم إلخفــاء حقيقــة مــواقفهم ولــذر الرمــاد يف
العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون.
يف إحــدى اإلجتماعــات  ،الــيت حضــرتها أنــا و كــل مــن أراكهــل و آرام و
رمو وأومسـان ؛ لبحـث املسـائل املتعلقـة مبـا طرحتهـا و األخطـاء الـيت ارتكبتهـا
 .ســـــــــــــــأل املســـــــــــــــؤول أراكهـــــــــــــــل:
"يـــــا رفيـــــق رمـــــو  ،مـــــاهي أخطـــــاء رفيقنـــــا الســـــيدا ؟"
أجـــــــــــــــــاب رمـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــائال:
"ولــه هڤال(واهلل يــا رفيــق) مل يرتكــب الســيدا أيــة خطيئــة  .ســوى إنــين
حبضـــوره  ،ال أجتـــرأ علـــى احلـــديث حـــول أمـــر مـــا أو مناقشـــته"
ثــم طــرح أراكهــل الســؤال ذاتــه  ،علــى أومســان الــذي أجــاب بــدوره:
"ولــه هڤال  .حينمــا حنــل معــا ضــيوفا علــى القــرويني  .فــإنهم يبســطون
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الفـــراش واملخـــدات للســـيدا .بينمـــا اللبابيـــد لنـــا للجلـــوس عليهـــا "
هنا  .أحتار يف التعليـق علـى رأيهمـا  .وأتـرك املسـألة للقـراء يف إبـداء الـرأي .
وهــــل لــــي ذنــــب  ،مب تتخــــذه اجلمــــاهري تلــــك املواقــــف جتاهمــــا ؟
أمــا اليــوم  .وبــالرغم مــن إعــالن وكتابــة ونشــر رمــو الصــريح  ،عــن حماربــة
جكرخــوين ورفاقــه  .و أومســان  ،الــذي هــو اآلن عضــو يف جملــس الشــعب
السوري  .فـإنين مل أردّ باملثـل عليهمـا .بـالرغم مـن صـعوبة تـأمني لقمـة خبـزي
اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي .
إنــين أمتنــى لــيس لرمــو وأومســان وحــدهما  ،وإمنــا جلميــع الكــرد التقــدميني
دخول الربملانات وبناء الـدور الفخمـة هلـم  .كمـا أمتنـى لـيس هلمـا فقـط  ،بـل
للنــاس مجيعــا اخلــالص مــن ظلــم وخــوف وتعســف أعــداء اإلنســاتية  .ناهيــك
عــن ذلــك  ،أرفــض أن يصــبح الكــرد أجنبيــا علــى أرضــه وأن تســحب
جنســيته منــه وأن يطــرد مــن املــدارس وأن قحــرم مــن العمــل يف املعامــل
ومؤسســات الدولــة  .كــذلك أديــن حمــاوالت صــهر الكــرد يف بوتقــة شــعب
أجـــــــــــــــــــــــــنيب آخـــــــــــــــــــــــــر .
إعتقـــــــــــــــــــــــاالت الســـــــــــــــــــــــيدا:
تعرض سيدانا لإلعتقـال مـرات عديـدة  .لـذا سـأكتفي بـالوقوف علـى مـا أراه
مفيــدا لرســم الصــورة الصــحيحة للحالــة السياســية يف تلــك ملرحلــة ( .املعــد
واملرتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم(
يف تلــك الفــرتة  ،كــان أمــني احلــافظ * رئـيس اهلجانــا ومديراإلســتخابرات معــا
يف املنطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ذات مــرة  ،ألقــي القــبض علــى نــديم بيطــار ســرا ورمــو بــه يف املرحــاض
كإحدى زنازين التوقيـف  .األمـر الـذي أثـار قلقنـا مجيعـا  ،مـن إنتظـار املصـري
املماثل له .لـذلك  ،عقـدنا إجتماعـا قررنـا فيـه ؛ العمـل علـى إحـداث صـخب
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وضجة عند اعتقال أحـد منـا ؛ حتـى يعـرف القاصـي والـداني مـا حـدث لنـا.
منــذ البدايــة  ،كــان حظــي ســيئا  .فقــد جــاء دوري لإلمتثــال بــني يديــه .
وبالتـــــالي  ،ال بـــــد لـــــي مـــــن القيـــــام مـــــا اتفقنـــــا عليـــــه.
ســكنا بصــفة مســتأجرين بــدار عبــد الــرمحن پره  .يف الصــباح و إثنــاء تناولنــا
اإلفطــــار  ،علــــى حــــني غــــرة  ،طــــرق البــــاب وصــــوت يســــأل:
"هــــــــــل الســــــــــيدا موجــــــــــود يف البيــــــــــت ؟"
مــا أن فتحــت البــاب  ،كــان أحــد چاويــش اهلجانــا واقفــا  .قحمــل بيــده عصــا
مــــن اخلزيــــران وتقــــدح شــــرارات الشــــر مــــن عينيــــه  .ســــألته:
"عســــــــــــى أن يكــــــــــــون خــــــــــــريا؟"
أجاب  " :أجـل  ،إنـه خـري  .يريـد الـرئيس اللقـاء معـك يف چاي خانـة(مقهـى
) كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربيس "
إستفســــــــــــــــــــــــرت منــــــــــــــــــــــــه:
"مــــــــــــــاذا يريـــــــــــــــد الــــــــــــــرئيس مـــــــــــــــين ؟"
ردّ الچاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــش:
"أوقفنــا أحــد العــراقيني  ،الــذي يقــول إنــه يعرفــك  .لــذا  ،يريــد أمــني بــك
جميئـــــك إليـــــه ؛ لتأكيـــــد صـــــحة مـــــا يقولـــــه الرجـــــل"
عرفت متاما إنـه يكـذب  .لكـنين وافقـت الـذهاب معـه  .ثـم إلتحـق بنـا بعـض
أفــراد اهلجانــا اآلخــرين  ،خــالل ســرينا يف الشــارع العــام ؛ إىل أن وصــلنا
مفـــرتق الطريـــق  .فتوجهـــت بإصـــرار صـــوب املكـــان املعلـــن  .غـــري إن
الچاويـــــش  ،أشـــــارإليّ خبيزرانتـــــه علـــــى كتفـــــي وقـــــال:
"إســلك الشــارع املــؤدي إىل جهــة اجلنــوب  ،ألن أمــني بــك غــادر املقهــى
وهــــــــــو بانتظــــــــــارك يف مقــــــــــر قيــــــــــادة املعســــــــــكر"
قلــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــه:
"ال أذهــــــــب إىل مقــــــــر قيــــــــادة املعســــــــكر "
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همـــــــــــس الچاويـــــــــــش يف أذنـــــــــــي وقـــــــــــال:
"ال تــــدعين التعامــــل معــــك بقســــاوة  .توجــــه حنــــو اجلنــــوب"
قــررت عــدم اإلنصــياع ألوامــره  .فبــدأ الچاويــش بضــربي وجلــأت إىل
الصــياح والضــجيج وفــق مــا اتفقنــا عليــه  .هلــذا الســبب  ،قلــت لــه:
"ال أرغـــــــــب  ،ال أرغـــــــــب اللقـــــــــاء بكـــــــــم"
إنهال الرجـل باللكمـات علـيّ ورفـع زمـالوه عصـيهم لضـربي  .لكنـه  ،غمـز
هلم أال يفعلوا شـيئا حتـى نصـل بـه إىل مقـر قيـادة املعسـكر  .وحتقيقـا مل إتفقنـا
عليـــــــــــه  ،صـــــــــــرخت بصـــــــــــوت عـــــــــــال:
"ماهذا الظلـم والتعسـف ؟ مـا هـي هـذه الدولـة ؟ هيـا  ،إىل النجـدة يـا نـاس
! مـــاذا يريـــدون مـــين ؟! ال أرغـــب بالـــذهاب  ،......ال أرغـــب ........
اخل"!
يف هــذه املــرة  ،إنهــال اجلميــع بالضــرب علــيّ  .وســاقوني إىل مقــر قيــادة
املعســــــــــــــــــــــــكر عنــــــــــــــــــــــــوة .
كان أمني احلـافظ  ،ينتظرنـي أمـام مـدخل املقـر  .لطمـين علـى وجهـي وقـال:
"أرمـــــــــــــوا بـــــــــــــه يف املرحـــــــــــــاض"
إقتــــــادوني مباشــــــرة إليــــــه وأغلقــــــوا البــــــاب علــــــيّ.
مــا العمــل ؟ كانــت الفرصــة املتاحــة لــي  ،هــو وضــع قــدمي علــى فتحــة
املرحـــاض والتوقـــف عليـــه  .إال أنـــه مبـــرور الوقـــت  ،شـــعرت باإلعيـــاء ،
فاســتندت إىل جــداره لإلســرتاحة بعــض الشــيء  .مــع الــزمن  ،خــارت قــواي
شيئا فشيئا و مل أعد أمتكـن مـن الوقـوف علـى رجلـي وحتـى اجللـوس  .بقيـت
بهــذه احلالــة  .و مــا يف األيــدي حيلــة  .بصــراحة  ،إنهــارت أعصــابي وفقــدت
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازني .
بعد مضي  1ساعات علـى تلـك احلالـة  ،فـتح أحـدهم بـاب املرحـاض وقـال:
"جئت من قبل الـرئيس لتعـذيبك  .بيـد إنـين  ،لـن أقـدم علـى ذلـك ! لـذلك
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 ،سوف أضـرب العصـي علـى اجلـدران وتبـدأ أنـت بالصـراخ والعيـاط ؛ كـي
يعتقــــــــــــد الــــــــــــرئيس أنــــــــــــين أعاقبــــــــــــك"
عقبــــــــــــت علــــــــــــى حديثــــــــــــه قــــــــــــائال:
"نفــذ مبــا كلفــك بــه الــرئيس  .إال أنــين  ،لــن أفعــل مــا تطلبــه مــين "
بــدأ الرجــل بذاتــه القيــام مب طلبــه مــين  ،و هــو يصــرخ بصــوت عــال:
"آه........آه  "........كأنــه تعــب مــن جــراء تعذيبــه لــي  .ثــم ذهــب .
بعــــــــــد برهــــــــــة  ،جــــــــــاء آخــــــــــر وقــــــــــال:
"يريـــــــــــــد الـــــــــــــرئيس رويتـــــــــــــك"
ســـرت أمـــام اهلجـــاني ودخلـــت مكتـــب الـــرئيس صـــامتا  .قـــال لـــي:
"إجلـــــــــــــــــــــــــــس "
ثــــــم طلــــــب بتقــــــديم فنجــــــان قهــــــوة لــــــي وقــــــال:
"أرجـــــــــــــو املعـــــــــــــذرة منـــــــــــــك "
"ســحقت شــعبا كــامال بقــدميك  .إنــك تــزج يوميــا واحــدامن أبنائــه يف
مــراحيض الزنــازين الــيت تفــوح بــالعطور ! فكيــف لــي إذن أن أعفــو عنــك ؟!
فإن كـان للشـعب وجـودا  ،سـوف ينـتقم عمـا تعـرض لـه علـى يـديك ؟ مـن
جهـــــيت أكـــــرر  ،إنـــــين لـــــن أعفوعنـــــك " مؤكـــــدا لـــــه .
غــــري إنــــه إكتفــــى بــــالرد بابتســــامة  ،دون أن ينطــــق بكلمــــة.
بعــــــــــد ذلــــــــــك  ،قــــــــــال أمــــــــــني بــــــــــك:
"إنــين أخطــأت حبقــك  .فقــد إتصــل رئــيس اجلمهوريــة بــي  .أآلن  ،أعــرف
مــــــــن أنــــــــت ؟ ميكنــــــــك الــــــــذهاب إىل بيتــــــــك "
فــور مغــادرتي مقــر القيــادة العســكرية  ،توجهــت إىل الچاي خانــة وســردت
مـــــــــــــا جـــــــــــــرى لـــــــــــــي بالتفصـــــــــــــيل .
تب ـيّن أن حســن آغــا و رشــاد بــك وحســني أســعد أرســلوا برقيــة إىل الشــام ،
أعربــوا فيهــا عــن إســتيائهم مــن تصــرفات أمــني احلــافظ (أبــو عبــدو) ؛ الــيت
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سـتؤدي إىل خلـق البالبـل يف املنطقـة  .إن بقـي الرجـل علـى رأس عملـه فيهـا
.
بعــــد مــــرور فــــرتة ّ ،مت نقــــل أمــــني بــــك إىل مكــــان آخــــر.
إعتقـــــــــــال الســـــــــــيدا ملـــــــــــدة  11يومـــــــــــا:
كما أسلفت أعـاله  ،تعرضـت للتوقيـف واإلعتقـال مـرات عديـدة  .بيـد إنـين
 ،ال أتذكر الـبعض منهـا وال أرى أهميـة لـذكر الـبعض اآلخـر  .لكـن إعتقـالي
إبــان عهــد حكــم أديــب الچيچكلــي  ،يســتحق الوقــوف عليهــا بشــيء مــن
التفصيل  .فقـد نظمـت قصـيدة شـعر مكرسـة بهـذا الشـأن  .وإلـيكم مـا يلـي
بيـــــــــــــــــتني مـــــــــــــــــن مقـــــــــــــــــدمتها:
Şevek tar û reş , pir nexweş ,nexweş
Candirme
hatin
weke
diz
û
keleş
هامجتنــــــــــــا اجلندرمــــــــــــة كاللصــــــــــــوص والقتلــــــــــــة
يف ليلــــــــــــــة ملــــــــــــــىء بالرعــــــــــــــب وااهللــــــــــــــع
حقــا  .كانــت ليلــة حالكــة الســواد ال حركــة فيهــا إلنــس أو جــن .فقــد آوت
الطيــور إىل أعشاشــها والبشــر إىل فراشــها تســتلذ بنومهــا  ،دون أن تفكــر
ماينتظرها يف الغد القـادم  .علـى حـني غـرة  ،طـرق البـاب ....طـق.....طـق ؛
مـــــــع مســـــــاع صـــــــوت مزجمـــــــر وهـــــــو يقـــــــول:
"إفتحــــــــوا البــــــــاب  ......،افتحــــــــوا البــــــــاب"
يــا هلــا مــن أصــوات مزعجــة  .إنهــا أصــوات معروفــة لنــا  .إنهــا أصــوات
الپولــيس  ،أصــوات العســكر  .إنهــا أصــوات القتلــة واجملــرمني  .إننــا ال
نطيــق مســاع تلــك األصــوات  .غــري إنــه ال حــول وال قــوة لنــا  .إرتبكنــا و
إحرتنـــــــــــــــــــا  .كيـــــــــــــــــــف نتصـــــــــــــــــــرف ؟
ما أن فتحنـا البـاب  ،إقـتحم العسـكر والپولـيس برفقـة خمتـار املدينـة كامـل
اخلطيــب الــدار بعنــف  .علــى الفــور  ،توجهــوا حنــو كــتيب وعبثــوا بهــا  ،حبثــا
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عن أشياء تهمهـم  .لكـنهم  ،مل يعثـروا مـا هـو مطلـوب هلـم  .لـذلك صـرخوا
علــــــــــــــــــــــ ـيّ  ،مطــــــــــــــــــــــــالبني:
"أخــرج مــا حبوزتــك  ،لإلطــالع عليــه ؟ أيــن هــي بيانــات احلــزب الشــيوعي
الــيت وزعــت ؟ أعطنــا إياهــا  ،قبــل أن نبــدأ مبعاقبتــك  .وإنــك تعلــم  ،مــاذا
ينتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك؟"
ال شــيء عنــدي  ،ممــا يبحثــون عنــه ! إنــين أخفيــت عــن األنظــار مــا يــثري
الشـــبهات يف مكـــان آمـــن مســـبقا  .ال أعـــرف مـــاذا يريـــدون مـــين ؟ !
تــبني  ،أن الشــيوعيني وزعــوا بيانــاتهم املعاديــة للســلطة ليلــة أمــس  .لــذلك
ســاورهم الشــكوك  ،بــأنين العقــل املــدبر لتل ـك العمليــة  .أو أنهــم إعتقــدوا ،
إنــــــــــــــــــــــين مســــــــــــــــــــــؤوهلم األول.
كان ابـن أخـي زبـري وابـين كيـو  ،قـد شـاركا بتوزيـع البيانـات دون علمـي .
بــالرغم  ،مــن عــدم عثــورهم عمــا يبحثــون عنــه  .أخــذوا عــددا مــن كــتيب
وأرغمــــــــوني علــــــــى اخلــــــــروج معهــــــــم  .مــــــــاذا أرى ؟ !
أحاطت جمموعـة مـن سـفاكي الـدماء  ،بشـخص وهـم ينهـالون الضـرب عليـه
بالعصــــــيّ والســــــياط واللكمــــــات مــــــن مجيــــــع اجلهــــــات .
يف حــــني  ،كــــان الرجــــل يصــــرخ يف وجههــــم وهــــو يقــــول:
"عاشــت احلريــة و لتســقط الدكتاتويــة  .املــوت لإلســتغالل وعاشــت ســوريا
املســتقلة  .ولــيعش احلــزب الشــيوعي يف ســوريا " بيــد إنهــم مــن جهــتهم ،
رددوا الشــعارات املعاديــة لســتالني وللشــيوعيني وملناصــريهم يف العــامل  .مــع
مواصـــــــــــــــــــــلة ضـــــــــــــــــــــربهم لـــــــــــــــــــــه و
توجيــــــــه الكلمــــــــات البذيئــــــــة خلالــــــــد بكــــــــداش .
حــدقت النظــر جيــدا  ،ألعــرف مــن هــو ذاك الشــخص ؟ الــذي يتعــرض
للتعــــــذيب وهــــــو يقــــــاومهم ويــــــرد علــــــى شــــــتائمهم .
فــــــور وقــــــوعي نظــــــري عليــــــه  ،أدركــــــت إنــــــه آرام.
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إنتــابتين اهلــواجس  .ودارت يف خمــيليت فكــرة  .تــرى ! أيــن وكيــف اعتقلــوا
الرفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق آرام ؟
بينما كنت غارقـا يف اإلجابـة عـن تلـك األسـئلة  .ضـربين أحـدهم لكمـة علـى
ظهــــــــــــــــــــــــري وقــــــــــــــــــــــــال:
"هيــــــــــــا  .إصــــــــــــعد إىل الســــــــــــيارة "
مل أمتكــن مــن الصــعود إىل الســيارة  ،بســبب إكتظاظهــا بــاملوقوفني  .فاقتــادوني
معهــم ســريا علــى األقــدام إىل رئيســهم حممــد شــنيوي  .الــذي قــال هلــم:
"خـــــــذوه إىل دائـــــــرة األمـــــــن  .إىل أبـــــــي علـــــــي"
إن أبــي علــي هــذا  ،هــو رئــيس دائــرة األمــن  .كــرهين أشــد الكــره وانتظــر
الفرصـــة الســـاحنة لإلنتقـــام مـــين  .فـــور وقـــوعي نظـــره علـ ـيّ  ،قـــال:
"آه  .هــا هــو جكرخــوين  ،ذي الكبــد الــدامي  .خــذوه إلعــداد حفلــة لــه "
(القصــــــد هنــــــا  ،البــــــدء بالتعــــــذيب  .املعــــــد والرتجــــــم

).

جتمعت امليـاه يف قاعـة املكـان الـذي إقتـادوني إليـه  ،نتيجـة صـب املزيـد منهـا
علــى أولئــك املعــتقلني؛ إلســتعادة وعــيهم الغائــب أثنــاء التعــذيب .أمــا اآلن،
فقــــــــــد جــــــــــاء دوري .للمشــــــــــاركة باحلفلــــــــــة.
بــالرغم مــن ضــربهم املــربح لــي ،مل أرمــي بنفســي علــى األرض كــي التتوســخ
مالبسي يف تلـك امليـاه القـذرة .أحـاطين بعـض الشـوايا ( يعـرف أفـراد العـرب
البــدو بهــذة الصــفة يف اجلزيــرة( .املعــد واملرتجــم ) وطرحــوني أرضــا .وقيــدوا
قــــدمي لينهــــالوا بالضــــرب علــــيّ .إال إنــــين أخــــربتهم قــــائال:
"إنــين أعــاني مــن مــرض القلــب  .ويف حــال إصــابيت مبكــروه  ،فــأنتم
ســـــــــــــــــــــتتحملون املســـــــــــــــــــــؤولية ؟"
فــور مســاعهم حــديثي هــذا  ،فكــوا القيــود عــن قــدمي  .لكــنهم  ،إنهــالوا
الضــرب علــيّ بالعصــيّ مــن كــل حــدب وصــوب  .ثــم ألقــوني يف زنزانــة
املــوقفني  .مــاذا أرى ؟! كانــت الزنزانــة مكتظــة بــأكثر مــن  11شخصــا يئّنــون
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مــن آالم جــراحهم  .حيــث فقــدت غــالبيتهم الســيطرة علــى أنفســهم  .كــان
املكــان ضــيقا جــدا  .مــع ذلــك  ،فقــد أوجــدوا لــي مــوطىء قــدم يف إحــدى
الزوايــا الضــيقة  .بينمــا  ،بقــى اجلميــع واقفــني .إذ مل ينقطــع صــراخ وعويــل
املعــتقلني اآلخــرين مــن آذاننــا  ،إثنــاء إقامــة احلفلــة هلــم  .إنــه صــوت صــاحب
الــدار وابنــه الــذي أعتقــل آرام عنــدهما .فبــدووا يســوموهما شــتى أنــواع
العــذاب ويســتهزوون منهمــا عــرب إرغــامهم علــى قيــامهم بأعمــال فــوق
طاقتهم .وتنفيذ مـا يطلـب الپولـيس منهمـا بـال تـردد .علـى سـبيل املثـال :
طلبــوا مــن العجــوز ،القيــام بإيصــال فمــه إىل خــط مرســوم يف مكــان مرتفــع
علـــى اجلـــدار  .حـــاول العجوزاملســـكني تنفيـــذ األمـــر بشـــتى الوســـائل
..........،وهكــذا دواليــك  .لكنــه مل يــتمكن  ،نظــرا للمســافة الكــبرية الــيت
تفصـــــــــــــــــــــــــله عنـــــــــــــــــــــــــه.
إضــطر كــثري مــن املوقــوفني إىل اإلذعــان لألوامــر ،نتيجــة رعــبهم مــن ســلوك
الپولــيس جتــاههم  .وكــذلك عــدم ممارســتهم أســاليب العمــل التنظيمــي يف
احلـــــــــــــــــــــــزب الشـــــــــــــــــــــــيوعي .
يف النهايــة  ،جــاءا بــالعجوز وابنــه إلينــا .وازداد املكــان أكثــر ضــيقا .ومل يعــد
النـوم ممكنـا حتـى لغمضــة عـني  .خـارت قـوى اجلميــع  .ومل يبـت أحـد ببنــت
شفة  .وفقدنا الثقة ببعضـنا الـبعض ،بسـبب اخلـوف مـن وجـود مندسـني بيننـا.
لــــــــــذلك ،آثرنــــــــــا اللجــــــــــوء إىل الصــــــــــمت.
إضــطر بعــض الرفــاق الصــعود إىل ســطح غرفــة التوقيــف يف داخــل املعتقــل ،
للتخفيـــــف مـــــن حـــــدة ضـــــيق املكـــــان  .لكنـــــه عبثـــــا.
مع قدوم الليـل وحـان وقـت النـوم شـيئا فشـيئا  ،خاطـب أحـد الرفـاق الـذي
أعرفـــــــــــه املوقـــــــــــوفني اآلخـــــــــــرين و قـــــــــــال:
"إفسحوا اجملـال للسـيدا  ،ليأخـذ قسـطا مـن الراحـة أو ينـام بعـض الشـيء"
وسعّوا املكـان بقـدر املسـتطاع  .إسـتلقيت علـى إحـدى جنبـاتي قـرب اجلـدار
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وخلــــــــــــــــــــــدت إىل النــــــــــــــــــــــوم .
ال أدري  ،كـم إسـتغرق نـومي ؟ لكـن  ،بـول العجـوز أيقظـين  .علـى الفــور ،
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألت:
"كـرو (  ! Kuroالكلمـة تعـين جمازيـا " يـا نـاس " ) مـن مـنكم قـام بـذلك
؟"
أجـاب العجـوز باكيـا  :سـيدا ،قربـان .مل أعـد أحتمـل .أرجـو املعـذرة منـك "
قلــت لــه " :البــأس  .ال بــأس  .أيهــا العجــوز  .إن بولــك أفضــل مــن عصــري
أولئــــــك الســــــفاحني  .إن مــــــا ينتظرنــــــا  ،هــــــو األســــــوأ"
بقـي الرفـاق مجيعـا واقفـني علــى أرجلـهم  ،دون أن جيـد أحـدهم مـوطىء قــدم
جيلس فيه  .بيد إن ،تأمني غمضـة عـني مـن النـوم لـي يف مثـل تلـك الظـروف .
يعــــــــين أنــــــــين أحظــــــــى بــــــــاإلحرتام والتقــــــــدير.
بلغ العجـوز األرمـين مـن العمـر  11عامـا  .عـذبوه كـثريا .إىل درجـة  ،أنـه مل
يعد يتحكم جبهـازه البـولي  .يف هـذه احلالـة  ،كيـف لـي أن أعاتبـه !؟ إنـه فقـد
توازنــــــه  .ال يــــــدري كيــــــف يتصــــــرف ؟ ومــــــاذا يقــــــول ؟
مــــن جهــــيت  ،حاولــــت إدخــــال الطمأنينــــة إىل قلبــــه قــــائال لــــه:
"البـأس  ،البـأس  ،أيهـا العجـوز  .الداعـي للخـوف  ،توقـف كـل شـيئا اآلن
 .ســوف يطلــق ســراحك قريبــا  .لــن نتعــرض للتعــذيب أكثــر فيمــا بعــد"
يف اليـــوم التـــالي  ،جـــاء قومنـــدار(رئـــيس) الثكنـــة العســـكرية إىل دائـــرة
الپولــيس  .ودعــى الواحــد منــا تلــو اآلخــر إليــه  ،ملعرفــة مــن هــو كاتــب
البيــان ومــن هــم املوزعــون ؟ إال أن أحــدا مل يــدلي بأيــة معلومــات لــه عــنهم .
نظـرا  ،جلهــل القسـم األكــرب منــا بأمسـاء منفــذي املهمــة  .كمـا كــتم املطلعــون
علـــــــــــــى الســـــــــــــر منـــــــــــــا عنـــــــــــــه.
يف معـــــــــــرض حتقيقـــــــــــه معـــــــــــي  ،ســـــــــــألين:
"هـل تريـد الـذهاب إىل مقـرّ الشـرطة العسـكرية  ،ملواصـلة التحقبـق معـك ؟
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"
أجبتـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــائال:
"ختار بك  .قسما بشـرفك وشـرف الدولـة  ،العلـم لـي باسـم كاتـب البيـان
وباســــــــــــــــــــــــم موزعيــــــــــــــــــــــــه"
علـــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــور ،قـــــــــــــــــال:
"خــــــــذوه إىل مقــــــــرّ الشــــــــرطة العســــــــكرية "
معلوم لـدينا  ،مـاذا يعـين الـذهاب إىل هنـاك ؟ ينتظرنـا الرقيـب مـنري والرقيـب
أمحــد األيــوبي مــع بعــض أفــراد الپولــيس  ،للبــدء بالتعــذيب والتنكيــل بنــا .
فــور صــدور أمــر الــرئيس ختــار إلــيهم  ،إنقســموا إىل فــريقني  :ينهــاالن
باللكمـــــــــــات علـــــــــ ـيّ كـــــــــــل مـــــــــــن ناحيتـــــــــــه ،
وهـــــــم يقتادونـــــــا إىل مقـــــــرّ الشـــــــرطة العســـــــكرية .
يف تلـــك املعمعـــة  ،ضـــربين الرقيـــب أمحـــد لكمـــة قويـــة علـــى ظهـــري ،
واضــطررت لإلنــدفاع إىل اخلــارج  .مــن قــوة الــدفع  ،كــدت مــن الوقــوع
بــوجهي علــى األرض ورمبــا حتطــم مججمــيت  .مــن حســن حظــي  ،حافظــت
علـــــــــــى تـــــــــــوازني  .إىل أن بلغنـــــــــــا املقـــــــــ ـرّ.
أآلن  ،ســتقام احلفلــة الكــبرية لنــا  .أخــذوا الواحــد منــا تلــو اآلخــر إىل غرفــة
التعــذيب بالصــدمة الكهربائيــة  .مــا أن أوصــلوا ســلك التيــار الكهربــائي
بــاألذن وأشــغلوا الــدينامو  ،فقــدت الــتحكم بســلوكي  ،و بــدأت أنطــق
بكلمــات مبهمــة كــاجملنون  .إرتعــش جســمي وختلخــل مشــاعري دون توقــف
 .بصريح العبـارة  ،أعجـز عـن وصـف ذلـك النـوع مـن التعـذيب لإلنسـان .
إن كــل مــا أتــذكره  ،هــو أنــين أبعــدت الســلك الكهربــائي جانبــا عــن أذنـيّ .
يف احلــال  ،إنهالــت ضــربات الســياط والعصــي واللكمــات علــيّ وطرحــوني
أرضــا وداســوا جبزمــاتهم العســكرية علــى رأســي  ،حتــى فقــدت وعيــي.
ال أتذكر  ،كيـف كانـت حـاليت ؟ عنـدما رمـوني بإحـدى الزنزانـات الـيت قبـع
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الرفــاق اآلخــرون فيهــا  .مــا أن عــدت إىل وعيــي  ،شــاهدت الرفــاق وآثــار
التعــذيب تبــدو علــيهم أكثــر مــين  .فقــد إنكمشــوا علــى ذاتهــم وانــذووا فــى
زوايـــا الزنزانـــة  ،دون أن يتجـــرأ أحـــدهم علـــى نطـــق كلمـــة واحـــدة .
دسّ الپولــيس عمــالءه بيننــا يف داخــل الســجن  .إذ كلفــوا شــابا كــرد
داغيــا ( نســبة إىل كــرد داغ " عفــرين " اآلن ) القيــام بتلــك املهمــة  .ســبق
لــذلك الشــاب  ،أن زار بيتنــا بذريعــة تعاطفــه مــع العمــل الــوطين الكــردي .
فقــد تعرضــت للتعــذيب علــى يديــه  .وذلــك  ،مــن خــالل قيامــه حبالقــة شــعر
املعــتقلني  .فحينمــا بــدأ بقــص شــعري مباكينــة حالقــة  ،تعمــد إىل وقــف
حركتها وسـحبها مـع الشـعر مينـة ويسـرة أو إرتفاعـا واخنفاضـا ؛ لتحـدث أملـا
كــبريا يف رأســي  .ويبــدأ  ،يف الوقــت نفســه  ،بالســب والشــتم ملنتجيهــا نتيجــة
حالقتها السـيئة  .ليخفـي عـين  ،بهـذا الشـكل  ،مهمتـه احلقيقيـة املكلفـة بهـا
.
باإلضــافة إىل ذلــك  ،أطلقــوا علـيّ إســم " الشــويعر " تصــغريا أو رمبــا حتقــريا ،
بــــــــــــدال مــــــــــــن إســــــــــــم " الشــــــــــــاعر "
كمـا طـالبوا أحـد املعـتقلني  ،بتوجيــه الشـتائم لسـتالني  .بيـد إن الرجـل خوفــا
علـــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــه  ،قـــــــــــــــــال:
"هــــــــل تريــــــــدون  ،أن أشــــــــتم اهلل أيضــــــــا ؟"

!

أثــــار قــــول الرجــــل غضــــب الپولــــيس وصــــرخوا قــــائلني:
"تعــالوا ،تعــالوا  ،مــاذا يقــول هــذا الرجــل ؟! إنــه يكفــر بــاهلل ويــرفض سـبّ
ســـــــــــــــــــــــــــتالني"

!!

إلــتمّ الپولــيس حولــه وانهــالوا بالضــرب عليــه  ،إىل أن أغمــي عليــه.
صـراحة  ،تأملـت كـثريا مـن هـول مـا تعـرض لـه الرجـل  .بيـد إنـه  ،ال حـول
وال قـــــــــــــــــــــــــوة لـــــــــــــــــــــــــي.
مل يكــن الشــاب عضــوا يف احلــزب الشــيوعي يف ســوريا  ،ســوى كونــه صــهر
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آراكهــل  .علمــا  ،إنــه إشــتغل عنــد آل األصــفر ؛ كبــار مالكــي أراضــي
اجلزيــرة يف ذلــك الوقــت  .إذ ســرعان مــا تــدخلوا لــدى الســلطات وأطلقــوا
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحه .
ردد الپولـــــيس عبـــــارات مهينـــــة لنـــــا  ،عنـــــدما قـــــالوا:
"يــا كــالب  ،أنــتم تريــدون توزيــع األراضــي العائــدة آلل األصــفر علــى
بعضــكم الــبعض  .إنكــم الشــحادون واملتســولون أمــام دورهــم  ،تقتــاتون مــن
فتــات مــا يرمــوه لكــم مــن قمحهــم ومــا يعطفــون علــيكم مــن نقــودهم"
يف جمــرى تعــذيبهم للمعــتقلني  ،تظــاهر أومســان بــرو خبطــورة حالتــه الصــحية .
ليتجنــــــب  ،بهــــــذا الشــــــكل  ،املزيــــــد مــــــن التعــــــذيب.
إنــــه كــــان ذو حيلــــة واســــتطاع أن خيــــدعهم  .وهــــو يقــــول:
"إنهم وحـوش كاسـرة  .بهـذا األسـلوب وحـده  ،يـتمكن املـرء اإلفـالت مـن
بـــــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــراثنهم"
طوال ذلك اليـوم  ،كـان الضـرب والبصـاق والسـياط والتبـول مـن نصـيبنا .
يف اليــوم التــالي  ،إقتادونــا ثانيــة إىل دائــرة الپولــيس الســري (األمــن) .
يف اليوم نفسـه  ،جـاءت بـنيت " سـينم " لزيـارتي املعـتقلني  .لإلستفسـار عـين.
سألتين ( :علـى مـا يبـدو ،إنهـا مل تعـرف والـدها ؛ نتيجـة التعـذيب الـذي غيّـر
تقاســــــــــــــيم حميــــــــــــــاه ( .املعــــــــــــــد واملرتجــــــــــــــم)
"هـــــــــــل والـــــــــــدي موجـــــــــــود هنـــــــــــا ؟ "
أجبتهـــــــــــــــــــــــا بابتســـــــــــــــــــــــامة:
"ابـــــــــــنيت  ،ال تعــــــــــــرف والـــــــــــدك ؟ "
سالت الدموع مـن عينيهـا وحاولـت إخفـاء مشـاعرها  .ثـم خرجـت مسـرعة
.
يف اليــوم التـــالي  ،إقتــادوني مـــن جديــد إىل مركـــز الشــرطة العســـكرية ؛
ملواصــلة تعــذيبنا واســتخدام العنــف ضــدنا واإلســتهزاء بنــا ؛ مــن خــالل فــتح
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طريــق علــى رأســي يــربط موســكو بــبكني عنــد حالقــة شــعري  .ورددوا:
"يــا شــويعر  .أنــت تريــد توزيــع أراضــي آل األصــفر علــى الفالحــني ؟"
مــع قــدوم اليــوم الثــاني  ،نقلونــا إىل الثكنــة العســكرية وألقونــا يف الزنزانــة
الواقعة شـرقي مـدخل الثكنـة الضـيقة السـاخنة واملقامـة مـن اإلمسنـت  .حيـث
 ،اســتحال علينــا النــوم فيهــا إثنــاء إعتقالنــا يف فص ـل الصــيف  .ناهيــك عــن
ذلك  ،تعرضنا مرتني يوميـا للتعـذيب  .كمـا أرغمونـا علـى البقـاء حفـاة عـراة
 ،باستثناء كلسـون نغطـي بـه عوراتنـا  .و إىل خـروج الواحـدا منـا تلـو اآلخـر
إىل باحــة الســجن  ،مــن بــني العســكر وهــم ينهــالون بالضــرب علينــا  .كــان
املـــــــوت أفضـــــــل لنـــــــا  .لكنـــــــه  ،بعيـــــــد املنـــــــال.
_______________________
*ضـابط مـن مدينـة حلـب  .تـرأس احلركـة اإلنقالبيـة يف عـام  ، 0691الـيت
جــاءت حبــزب البعــث إىل الســلطة  .يف عــام 0691أطاحــت القيــادة القطريــة
للحــزب نفســه عــرب إنقــالب آخــر بأعضــاء قيادتــه القــدامى  .واضــطر أمــني
احلافظ وآخـرون مغـادرة سـوريا والعـيش يف بغـداد حتـى سـقوط نظـام صـدام
حســني  .إىل أن جاءتــه املنيــة يف نهايــة العقــد األول مــن قرننــا احلــالي يف بغــداد
أيضــا  .علمــا أنــه كــان مــن املعجــبني بــالروح القتاليــة للقــوات األملانيــة ،
والسيما جـيش هتلـر النـازي  ،حسـب قولـه يف برنـامج " شـاهد علـى العصـر
" لتلفزيــــــــــــــون اجلزيــــــــــــــرة يف قطــــــــــــــر .
ismailkhalil@hotmail.deismailkhalil@hotmail.de
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امللحق رقم (:)1
مرسوم تشريعي رقم  /91/تاريخ 0997/1/71
إجراء إحصاء عام لسكان حمافظة احلسكة
إن رئيس اجلمهورية
بناء على املرسوم التشريعي رقم  /0/تاريخ  0997/1/11وعلى القرار الصادر عن
جملس الوزراء املنعقد برئاسته رقم  /019/تاريخ . 0997/1/77
نشر املرسوم التشريعي اآلتي:
مادة ( – )0جيري إحصاء عام للسكان يف حمافظة احلسكة يف يوم واحد ،قحدد تارخيه بقرار
من وزير التخطيط .بناء على إقرتاح من وزير الداخلية .
مادة ( – )7تقوم مديرية اإل حصاء يف وزارة التخطيط بإجراء هذا األحصاء ،وإختاذ مايلزم
لتنفيذه طبقا للقواعد اليت تقررها جلنة األحصاء املركزية .
وكانت السلطات السورية قد منحت صالحيات مطلقة للجنة العليا املشرفة على
اإلحصاء ،لدرجة أن جلانها اليت وضعت بعد اإلنتهاء من عملية اإلحصاء لتدقيق جدوال
األحصاء تصرفت عشوائيا ،فقامت بشطب أمساء وحرمان البعض من اجلنسية وحتوير
آخرى دون أي رادع إنساني أو أخالقي ،منطلقني من منظار عروبي شوفيين ،لزعزعة بنية
اجملتمع الكردي وعرقلة تطوره وإجباره على التهجري.
مناذج من الوثائق الرمسية ملواطنني كرد مت جتريدهم من اجلنسية:
فمثال ،املواطن املتويف علي سينو ولد بتاريخ  0191من الرجاالت املرافقني إلبراهيم باشا
خالل فرمان الدولة الرتكية ..وعندما تويف إبراهيم باشا يف قرية صفية مشال احلسكة 71
كم ،قفل راجعا إىل منتجعات املللية اليت متتدحتى مدينة الرقة ،وجتنس باجلنسية السورية
بادية رأس العني ،والوثيقة التالية دليل قاطع على سورية املرحوم.
هوية شخصية تعود إصدارها إىل عهد اإلستعمار الفرنسي:
اإلسم والشهرة :علي سينو
ولد بتاريخ ألف ومثامنائة وستون ويران شهر
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املسكن :بادية الشام  0191م
األب :متويف :سينو
وضعيته العائلية :متزوج
األم :متوفية :عربة
رقم تذكرة اهلوية101 :
املهنة/ / :
ضابط األحوال املدنية :يف رأس العني

صورة هلوية املواطنة السورية
أما حفيدته مشسة
اإلسم :مشسة
النسبة :علي سينو
األب :حسو
األم :خانة
حمل وتاريخ الوالدة :بادية 0911
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وكانت يف عداد املواطنني السوريني ،تزوجت من املواطن حسن علو الذي مازال قحتفظ
بهويته :التابعية اجلمهورية العربية املتحدة اإلقليم السوري ،نثبت هنا وثيقة مأخوذة من
دفرت العائلة (الزوجة األوىل) الوثيقة الثانية .بيان قيد صادرة من أمني السجل املدني براس
العني :تاريخ التسجيل مل يرد إمسها يف سجالت العرب السوريني إحصاء عام .0997

صورة عن قيدها كمواطنة قبل إحصاء 0997

121

صورة عن دفرت العائلة قبل إحصاء عام 0997
****
املواطن :حسن علو :قحمل بطاقة تذكرة هوية تبعية اجلمهورية العربية السورية
رقم  / 129 /رقم السجل اإلقليم السوري
تفاصيل اهلوية :كون الوثيقة أصبحت غامضة حبكم القدم ومن كثرة العرض
والنظر خالل املراجعات.

121

تذكرة اهلوية

اجلمهورية العربية السورية

رقم السجل 129

اإلقليم السوري
0/

نظت بتاريخ /9/71

وزارة الداخلية
0910
مديرية األحوال املدنية
اإلسم :حسن
اجلنسية :ج ع س

حمل وتاريخ الوالدة :البادية :ألف وتسعماية ومخس وعشرون
شارك بإنتخاب أختام

األب :عيسو

اإلنتخابات أبو الصون

األم :إمية
املهنة :فالح
حمل القيد :البادية رقم املسكن حــــــ 71
الوضعية العائلية :متزوج

وكان قد حصل على بطاقة عائلية بتاريخ  00تشرين األول  0911من أمني
السجل املدني يف رأس العني ،ورغم ذلك مل يرد إمسه يف عداد املواطنني
السوريني يف سجالت اإلحصاء عام 0997
أن املذكور أعاله سجل يف السجل املدني يف عداد أجانب رأس العني
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أمني السجل املدني يف رأس العني

تذكرة اهلوية عام  0910رقم البطاقة 0 / 129

صورة عن دفرت العائلة عام  0911وهو مواطن سوري
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صورة عن بطاقة التموين سحبت من العائلة بعد إستخدامها بفرتة قصرية

واملفارقة األخرى هنا هي أن شقيقة املدعو حسن علو وهي زليخة وتأتي يف
الرتتيب الثاني بني ثالث...متأهلة ،أما كيف حافظت على جنسيتها
السورية..وملاذا؟ ،وشقيقه األصغر معمو علو جرد من جنسيته السورية رغم أدائه
خلدمة العلم ،ومباذا تفسر هذه املفارقة..؟! .فاألخ األكرب أجنيب – الشقيقة
الوسطى مواطنة واألخ األصغر أجنيب...العلم لدى الراسخني يف علم اإلحصاء
وقوانني اجلنسية.
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اجلمهورية العربية السورية
بطاقة شخصية

وزارة الداخلية

حمل ورقم القيد داودية حـــ  : 09تغري قيدها بعد الزواج 1710019
اجلنس :أنثى لون الوجه :أمسر لون العينني بين
العالمات املميزة :دقات على اجلبهة

اإلسم :زليخة
واحلنك

العنوان املختار :لزقة

النسبة :علو

تاريخ التسجيل0991 /00 / 00 :

إسم األب :عيسو

تاريخ املنح0917 / 1 / 72 :

إسم اإلم :إميه
حمل وتاريخ الوالدة :البادية 0972
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رقم1191011 /

مالحظة :أن تاريخ التسجيل جلميع أبناء احملافظة قد ثبت لعام  0991وهو نفس
العام الذي أعلن فيه نتائج اإلحصاء ،ومبوجب ذلك مت حجب كافة سجالت قيد
النفوس اليت بني دفاتها.
وهذا بعض من وثائق تثبت مواطنية هؤالء اجملردين من اجلنسية قانونيا.
شقيق حسن علو األصغر أدى خدمة العلم كغريه من املواطنني لكنه فوجئ
بتجريده من اجلنسية السورية دون وجه قانوني.
الرقم يف سجل التجنيد0119 :

شعبة التجنيد احلسكة

اإلسم :معمو

حمل وتاريخ الوالدة 0910

األب :متويف عيسو

األم :إميه

حمل القيد :خـــــ 71

املنطقة :احلسكة رأس العني
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ثم أصبح أجنبيا مبوجب إحصاء عام  0997ومنح بطاقة سجالت أجانب
احلسكة .كتب عليها غري صاحلة لوثائق السفر خارج القطر  .البيانات يف الوثيقة
التالية بعد جرد اجلنسية.
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صورة عن البطاقتني
ومعاناة هذه العائلة اليت أخذناها منوذجا الختتلف عن معاناة كل العوائل اجملردة
من اجلنسية.
املصدر :اإلحصاء اإلستثنائي يف حمافظة احلسكة  ، 0997 / 01 / 1مبوجب
املرسوم التشريعي  1 / 71م  ،0997م .أوسي ،التحالف الدميقراطي الكردي
يف سوريا ،ص ص .19 – 11
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امللحق رقم (:)1
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امللحق (:)1

111

امللحق رقم (:)1

111

111

الصور:

أوصمان صربي مؤسس البارتي ( )9119وسكرتري الثارتي الدميقراطي الكردي اليساري
يف سورية
()9111 – 9111

119

أوصمان صربي يف السجن

112

د.نورالدين زازا
رئيس احلزب الدميقراطي الكردي يف سورية

111

119

عبدالعزيز علي عبدي
أحد مؤسسي مجعية وحدة الشباب الدميقراطيني األكراد عام 9117

191

صالح جديد

ميشيل عفلق

190

صالح الدين البيطار

اكرم احلوراني
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شكري القوتل 99آب  11 – 9141آذار 9141

191

حسين الزعيم  11آذار –  94آب 9141

سامي احلناوي  94آب –  91آب 9141

191

هاشم األتاسي (الفرتة الثانية)  91آب  7 – 9141كانون األول 9119

191

أصبح سعيد اسحق رئيسا لسوريا ليوم واحد وذلك عندما قدم رئيس اجلمهورية هاشم
األتاسي إستقالته إىل سعيد أسحق النائب األول لرئيس اجمللس النيابي بتاريخ  7كانون
األول من عام 9119

199

فوزي سلو  1كانون األول  99 – 9119متوز 9111

192

أديب الشيشكلي  99متوز  71 - 9111نيسان 9114

191

مأمون الكزبري  71شباط –  79شباط 9114

199

هاشم األتاسي  79شباط  1 – 9114أيلول 9111

111

++شكري القوتلي (الفرتة الثانية)
 1أيلول  77 – 9111شباط 9119

مجال عبد الناصر (عهد الوحدة)  77شباط  71 – 9119أيلول 9119

110

مأمون الكزبري  71ايلول –  71تشرين األول 9119

117

ناظم القدسي  94كانون األول  9 – 9119آذار 9111

عبد احلميد السراج مع مجال عبد الناصر

111

املقدم عبدالكريم النحالوي

111

د .مأمون الكزبري

111
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الشيخ عبدالعزيز املسلط شيخ قبيلة جبور مع الرئيس مجال عبدالناصر وعلى ميينه الشيخ
راغب البشري شيخ البكارة وعلى يساره الشيخ دهام اهلادي اجلربا (مقتبس من املهندس
جاسم الشمري  5شباط ) 1122

112

الناشر يف السطور:

111

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  ،0917سافر
عام  0921إىل اإلحتاد السوفياتي ،ويف عام 0911حصل على شهادة الدكتوراه يف
اهلندسة املدنية يف موسكو (فرع إدارة األعمال اهلندسية وتكنولوجيا البناء).
 عمل إستاذا جامعيا يف جامعيت الفاتح وناصر يف الفرتة مابني  0991 - 0912يفاجلماهريية الليبية.
 يف الفرتة من  0991وحتى عام  7111قدم مساعدات مادية للمركز الكردي يفروسيا اإلحتادية وطبع على حسابه اخلاص كتبا للمركز.
 اسس يف عام  7111معهد كردستان للدراسات مبدينة موسكو وحاليا هو نائب رئيساملعهد املذكور.
 قام املعهد بطبع ونشر حوالي  71كتابا يف جماالت (اللغة والتاريخ والثقافة الكردية)على حسابه الشخصي.
 قحصل سنويا على الزمالة للطلبة الكرد ويؤمن من  11 – 11كرسي هلم يف روسيا،ويسهل أمورهم.
 بتاريخ  7107/00/79حصل 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  0991وضع 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  7111و 7107كونفرانسني يف أربيل 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 يريظان – القسم الكردي آنذاك).
ويف عام  7117زار 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  7111/7111أوصل ( )1طائرات من األدوية حلكومة اإلقليم مبعية السيد
شورش إبن د.خالد (حاليا سفري العراق بأوكرانيا).
ومن إصدارات املعهد باللغة الروسية:
 -0األنفال وحلبجة ،موسكو.1111 ،
 -1كرم أنقوسي ،مصطفى بارزاني ،)0616/1/0 -0611/1/01( 011 ،القائد
اإلسطوري للشعب الكردي ،مجع املواد من الصحافة الروسية السوفياتية
( ،)0616 – 0611موسكو – تبليسي.1111 ،
 -1مسعود بارزاني ،حركة التحرر الكردية.
 -1د.رشاد مريان ،الوضع الديين والقومي يف كردستان ،يف كردستان ،سانت –
برتسبورغ.1111 ،
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 -1الربوفيسور سوكولوظا ،آظيستا ،سانت –برتسبورغ.1111 ،
 -9د .انور قادر ،ديوان مولوي ،إطروحة دكتوراه.
 -1مرتضى زرخبت ،من مهاباد إىل نهر آراس.
 -1فاسيلييفا يفغيين ايلينيشنة  ،جنوب – شرق كردستان يف القرون ،06 – 09
إمارتي أردالن وبابان الكرديتني ،سانت – ثرتسبورغ.1109 ،
 -6فاسيلييفا يفغيين ايلينيشنة،املأساة الكردية أو التقسيم السياسي لكردستان
(( ،)0601 -0101حتت الطبع).
-01

ثري كريم رش ،الكرد نبالء الشرق( ،حتت الطبع).
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ث.د.إمساعيل حممد حصاف
 مواليد عام 0911يف قرية طرسور كوردستان سوريا ،منطقة قامشـلو ،ناحية عامودا. متزوج من السيدة مارطريت حصاف وله منها مخسة أطفال :باور (  ،)0997ميديا( ،)0991ظيان ( ،)0991سيثان ( ،)7110جودي (.)7111
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 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 اجلزء األول منها عن أحداث تلك الفرتة
وماقحمله من مشاهدات وأحاسيس سياسية واجتماعية.
 يف 01أيلول عام  0921وصل موسكو عاصمة اإلحتاد السوظياتي مبنحة حزبية ،وشاركبفعالية يف نشاطات احلركة السياسية الكردية وطلبة كوردستان يف اخلارج طوال  07عاما.
 عام  0910نال درجة املاجستري يف العلوم الرتبوية باللغتني الروسية واإلجنليزية من معهدثياتيغورسك للغات األجنبية .
 عام  0917أسس منظمة أوروثا للحزب اليساري الكردي يف سوريا ومسؤوال عنها يفأورثا والسوظيات.
 عام  0911أسس 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  0911وإجتماع ثراغ يف تشرين األول من العام ذاته.
 مسؤوال عن منظمة الثارتي اليساري الكردي يف سوريا يف أوربا والسوظييت. أصدر يف عام  0911ولوحده يف موسكو جريدة شهرية ناطقة بإسم التنظيم بإسم"راسيت " تتناول القضايا الكوردستانية ،صدر منها  07عددا سلم نسخا منها إىل مكتبة
االثروفيسور جليلي جليل يف يريظان آنذاك لإلحتفاظ .
 كان من املنظمني واملخططني األساسيني ملظاهرة موسكو ضد التدخل اجليش الرتكي يفكوردستان العراق عام  ،0911اليت 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
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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  77كانون الثاني من عام  0919دافع 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
واملختص بالقضية الكوردية ميخائيل سيميونوظيض الزاريف يف القسم الكردي يف جناح
الشرقني األوسط واألدنـى ملعهد اإلستشراق التابع ألكادميية العلوم السوظياتية .
 أصدر يف عام  0919كراسا بعنوان " كوردستان القضية والوطن يف املعاهداتواملواثيق الدولية " بإسم مسكو بيجريماني .
 نهاية عام  0919عاد 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 – 0997 7119 – 7117 ،7111يف جامعيت سبها وهون (التحدي) ووصل إىل درجة إستاذ
مشارك .
 عام  7117قدم مشروع برنامج احلد األدنى للحركة الكوردية يف سوريا وسلماملشروع شخصيا إىل األمناء العامون لكافة األحزاب الكردية .
 يف الفرتة  7117 -7111شكل جمموعات شبابية وتثقيفهم وحتت شعار" لنكنمستعدين ملواجهة التحديات القادمة " .
 زار كـردستان العراق يف آب – أيلول  7111واملرة الثانية يف األول من أيلول عام 7119خلدمة شعبه يف اجلزء احملرر من كوردستان وهو اآلن عضو هيئة تدريسية بدرجة
ثروفيسور يف جامعة صالح الدين بقسم التاريخ كلية األداب .
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 مؤسس وسكرتري الثارتي الطليعي الكردستاني  -سوريا الذي أعلن تأسيسه يوم 2أيلول . 7100
من مؤلفاته:
 مسكو بيجريماني ،كوردستان القضية والوطن يف املعاهدات واملواثيق الدولية،(ب.م) .0919 ،
 املسألة الكردية يف العالقات الدولية يف مرحلة مابعد احلرب العاملية الثانية .(أطروحة الدكتوراة ) نوقش يف معهد اإلستشراق يف  77كانون الثاني ،0919
موسكو ،باللغة الروسية .
 -0وجاء الربيع ،رواية حاجي جندي ،ترمجة عن الروسية ،دمشق.0991 ،
 -7الصرخة (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( 7109 ،هي نفس رواية حاجي جندي وجاء
الربيع).
 -1أحباث علمية كردية ،دمشق  ،0991ترمجة عن الروسية .
-

 Derdê Gelرواية اجلزء األول وزارة الثقافة ،هولري ( 7100 ،باللغة
الكردية الالتينية ).

 الراعي الصغري ( قصة مرتمجة عن الروسية ) (، 0997حتت الطبع). وزيرى أشو ،دوسية البارزانــــي يف حمفظة ســـتالني الفوالذية ،مؤسسةالبحوث والنشر موكرياني ،هولري ( ،7111،عن الروسية).
 موضوعات من الكردولوجيا السوفيتية ( ترمجة عن الروسية ) ،مؤسسة البحوثوالنشر موكرياني ،هولري.7111 ،
-

كوردستان واملسالة الكردية ،مؤسسة البحوث والنشر موكرياني ،أربيل،
. 7119
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 صلوات طولياموف ،آريا القدمية وكـــوردستان األبدية (الكرد من أقدمالشعوب )ترمجة( :عن الروسية) ،متابعة وتدقيق :مارطريت حصاف ،مؤسسة
البحوث والنشر موكرياني ،هولري . 7100 ،
 العالقات الكردية – األرمنية (يف ضؤ املصادر الروسية واألرمنية) ( ،حبثأكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكوردية ،العدد (.7111 ،)9
 عرض بيبلوغرايف موجز للمسرية العلمية لنخبة من الباحثني يف الكوردولوجياالسوفياتية خالل سنوات (( ،)0991 – 0919حبث أكادميي) منشور يف جملة
األكادميية الكوردية ،العدد.7101 ،09 ،
 حاجي جندي حياته وأعماله ( (،)0991 – 0912حبث أكادميي) منشور يفجملة األكادميية الكوردية ،العدد (.7100 ،)02
 سياسة احلكومات السورية جتاه املسألة السورية ( يف ضؤ تطور األحداث يفجنوب كردستان) (حبث أكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد
(.7101،)71
 )Osman sebrî: Xebat û têkûşîna siyasî (1905 1993منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد (.7101 ،)27
 الصراع داخل الثارتي الدميقراطي الكوردي يف سوريا (،)0921 – 0991(حبث أكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد (.7101 ،)79
 عوامل وظروف تأسيس احلزب الدميقراطي الكوردي يف سوريا (الثارتي) عام(،0912حبث أكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكردية ،العدد (،)10
.7101
 سياسة اإلستعمار الفرنسي جتاه الكورد يف سوريا خالل فرتة اإلنتداب (0971–  ،)0919جملة جامعة صالح الدين،اجمللد ( ،)71العدد (7109 ،)7
 دور الكورد يف مقاومة اإلستعمار الفرنسي يف سورية خالل عهد اإلنتداب( ،حبثأكادميي) منشور يف جملة األكادميية الكوردية ،العدد (.7109 ،)11
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 احداث عامودا عام  0912األسباب والنتائج ،جملة األكادميية الكوردية ،العدد(( .7102 ،)12حبث أكادميي).
 حركة عدم اإلحنياز :نظرة إىل املاضي وأخرى إىل املستقبل ،جملة جامعة سبها،العدد (( 0991 ،)0حبث أكادميي).
 الصراع على أفريقيا يف ظل احلرب الباردة جملة ( الدراسات اإلفريقية ) ،مركزالبحوث والدراسات األفريقية  ،العدد ( .7110 ،1حبث أكادميي) .إضافة إىل
مئات املقاالت.
 مستشار التحرير يف جملة (هاوار اجلديدة). مستشار جملة ميَذوو – مجعية الثقافة التارخيية لكردستانناقش وأشرف على العشرات من رسائل البكالوريوس واملاجستري وأطاريح
الدكتوراة.
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