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 الـحـــــوار

 

تنشٌط  إلى وتهدؾ الكردٌة بالشإون تهتم حرة فصلٌة ثقافٌة مجلة

.الوطنً الحوار  

قامشلً ـ سورٌا: فً تصدر  

التحرٌر ربٌس  

علً أحمد آزاد.د  

:المراسلة عنوان  

  hiwar95@hotmail.com     

أصحابها. رأي عن تعبر المجلة فً الواردة اآلراء *  

إلٌها. الواردة هماتالمسا بكل" الحوار" ترحب    * 

علمٌاً. الموثقة والمقاالت للدراسات النشر أفضلٌة *   

 مراعاة ما المساهمات إرسال عند الكرام القراء من المجلة ترجو * 

         ٌلً:

ة.للورق واحد وجه وعلى واضح بخط الكتابة-ٔ  

:بالترتٌب تثبت الموثقة المرجعٌة اإلشارات- ٕ  

.وتارٌخها الطباعة مكان ـ ابالكت عنوان ـ المإلؾ اسم  

   /C.D/إرسال مع الكومبٌوتر على الطباعة- ٖ

   حقوق الطبع واالقتباس محفوظة للمجلة    
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 محور مجلة "الحوار" للعدد القادم

 القراء والكتاب األعزاء...

 أسرة تحرٌر مجلة "الحوار" تقترح علٌكم المساهمة فً ملفها القادم

 من اإلسالم االجتماعً إلى اإلسالم السٌاسً"بعنوان: "الكرد فً سورٌا 

الواردة إلٌنا إننا نرحب فً الوقت نفسه بجمٌع الدراسات والمساهمات 

بخصوص هذا الموضوع، وتبقى األفضلٌة للكتابات ؼٌر المنشورة 

 سابقاً.

كما وترحب مجلة "الحوار" بؤٌة مالحظات أو نقد ٌرد إلٌها بخصوص 

ي مادة نشرت فٌها، وذلك بهدؾ االرتقاء مجمل تجربتها السابقة، أو أ

بالحالة الثقافٌة والفكرٌة الكردٌة نحو أفق أكثر دٌمقراطٌة وتنوٌراً، 

ونتعهد بتؤمٌن المناخ الدٌمقراطً الذي ٌوفر حرٌة عرض وجهات 

النظر كافة، والرأي المختلؾ، لجمٌع أصدقابنا وقرابنا، وذلك لنشر 

ٌحٌط بحقٌقة مشكالت واقعنا بكامل مستنٌرة ووعً متقدم  ثقافة عقالنٌة

 أبعاده.

 لى العنوان االلكترونً التالً:المساهمات إترسل 

Hiwar95@hotmail.com 

وبهذه المناسبة ننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة االنترنٌت عبر 

  www.yek-dem.comموقع نوروز 

mailto:Hiwar95@hotmail.com
mailto:Hiwar95@hotmail.com
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 فتتاحٌة:إلا

 ٌس التحرٌررب 

 من أجل نظام إقلٌمً جدٌد وعادل

بعد أن اختل التوازن فً النظام العالمً الذي ترسخ بعد الحرب   

المستند أساسا على توازن الرعب النووي هذا النظام العالمٌة الثانٌة، 

فضال عن اإلتحاد السوفٌتً(  )أمرٌكا، مصالح الدولتٌن العظمٌٌنلوتفهم 

طوال النصؾ الثانً من القرن  ،العالمدورهما على صعٌد ترتٌب ل

 مأنتج نظارافق تفكك اإلتحاد السوفٌتً  هذا االختالل الذي  العشرٌن،

، قادته أمرٌكا لعدة سنوات حتى مجٌا عالمً ذات قطب واحد

مسار النظام العالمً ذات ب دفعأوباما، الذي  بقٌادةالدٌمقراطٌٌن الراهن 

وبال سٌاسات  ،عالمً بال قطبالقطب الواحد ؼٌر المترسخ إلى نظام 

مدخال لفوضى لٌكون بدوره  مهدربما ٌ ،واضحة، مما مهد لنظام مابع

 ...فاقعالمٌة ؼٌر واضحة المعالم واآل

أثر هذا الوضع المترافق مع انتفاضات الربٌع العربً، وتفشً البطالة 

مع استمرار عدم حل المسؤلة الكوردستانٌة على صعٌد الدول  والفقر

المقتسمة لكردستان والورٌثة للنظام ما تحت الكولونٌالً لحقبة  األربعة

نتٌجة لذلك مع عوامل تشجٌع العنؾ  ولى.ما بعد الحرب العالمٌة األ

  بشكل حادالنظام اإلقلٌمً فً الشرق األوسط والتطرؾ االسالمً  تؤثر 

 . ٌبدو أن الشرق األوسطفً النظام العالمًالحاصل  لخلل وتفاعل مع ا

فوضى والال انتظام، خاصة بعد مرور مابة عام لمزٌد من ا نحومتجه 

 بصفتها التؤسٌسٌة الرادٌكالٌةبٌكو المفتاحٌة  –على اتفاقٌة ساٌسكس 

، حٌث كانت أو محاولة لحكم منطقة للنظام اإلقلٌمً الشرق أوسطً

ومن ثم  خارج أوربا وتقسٌمها بشكل جابر وجاهل لتفاصٌل الواقع،

ضمن الشرق بشكل ربٌس  ولتً تركٌا واٌراننفوذ دراعت الحقا 
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مالمحه الربٌسٌة كل من خطوطه ووضع  سطر  فالنظام الذي، األوسط

 –بات ٌنهار عملٌا من الناحٌتٌن السٌاسٌة والعسكرٌة  برٌطانٌا وفرنسا

األمنٌة، بل ان مبررات بعض الدول التً استحدثت باتت تتراجع، فعلى 

وسورٌة، وسلختا من اإلمبراطوٌة سبٌل المثال اسست كل من العراق 

العثمانٌة، لتحقٌق عدة شروط والقٌام بوظابؾ جوهرٌة تتمثل فً أن 

تحمً حقوق اإلنسان واألقلٌات وخاصة الكورد والمسٌحٌٌن، وأن تكونا 

 دولتان علمانٌتان، وهذ ما بات حلما فً األفق المنظور.

بٌكو وسان –اٌكس فالبقدر الذي ٌبدو النظام الذي تؤسس بعد اتفاقٌتً س 

رٌمو ٌتصدع ٌبدو أنه ٌمانع التؽٌٌر حٌث شروط وعوامل انتاج نظام 

 اقلٌمً جدي لم تتوافر بعد.

وهً باختصار الحفاظ على حقوق اإلنسان فً المنطقة، وعلى حقوق  

الشعوب المضطهدة التً حرمها النظام االقلٌمً السابق من حقوقه 

اسً، فالنظام اإلقلٌمً لن األساسٌة وخاصة فً تقرٌر المصٌر السٌ

ٌستقر ما دامت حقوق االنسان مهدورة وكذلك حقوق الشعوب واألقلٌات 

 ما تحت القومٌة....
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 مشرقٌة لنخب" بٌكوٌة - الساٌكس" التارٌخٌة المظلومٌة

                                                              

 

 ٕٙٔٓ نٌسان - كتن جورج

 وبرٌطانٌا فرنسا بٌن سرٌة اتفاقٌة عقدت ،1ٔٙٔ العام فً قرن، منذ   

 وقد. االولى العالمٌة الحرب فً المنهارة العثمانٌة الدولة تركة لتقاسم

 وصول عقب تفاصٌلها تسربت عندما حولها واسعة ضجة ثارت

 بل تنفذ لم االتفاقٌة لكن. 1ٔ1ٔ اكتوبر فً روسٌا فً للسلطة البالشفة

 1ٕٓٔ سٌفر معاهدة واهمها متتالٌة، التفاقٌات المسودات أحد كانت

 فً المنتصرتٌن الدولتٌن بٌن جدٌد من الخرابط رسم اعادت التً

 االنتداب وثابق 1ٕٕٔ العام فً األمم عصبة مجلس أقر كما. الحرب

 النتصار كنتٌجة 1ٕٖٔ عام لوزان اتفاقٌة جاءت ثم. المقامة الدول على

 المناطق، من العدٌد واسترداد" ركٌةالت االستقالل حرب" فً اتاتورك

 العثمانٌة، الدولة لتفكٌك متعددة دوالً  فٌهما ستقٌم الدولتان كانت التً

 والٌونان االوسط الشرق ودول التركٌة للدولة النهابٌة الحدود لترسم

 .وبلؽارٌا

 القرن وستٌنٌات خمسٌنٌات خالل العالمً االستعمار قبر رؼم لكن

 انشؤت، التً الدول حدود فً تكونت التً شعوبال ثورات بعد الماضً،

 التً المتحدة االمم قبل من الراهنة حدودها فً باستقاللها االعتراؾ وتم
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 شرق نخب فإن ذلك رؼم االستعمار، انهاء فً مهما دوراً  لعبت

 نشؤت التً المستقلة البلدان فً ٌحدث ما كل ان ترى تزال ال وسطٌةأ

 ساٌكس التفاقٌة استكماالً  الخارجٌة ىالقو تخطٌط من هو المنطقة فً

 القدرة، كلٌة قوة" الشرٌرة" العظمى فالدول. صالً أ تنفذ لم التً بٌكو،

 دولنا وتفتٌت وتقدمنا، توحدنا لمنع وتخطط دابم، بشكل" علٌنا" تتآمر

 وعاداتنا ثقافتنا وتدمٌر ثرواتنا ونهب مفتتة، هً مما أكثر ومجتمعاتنا

 ازدهارنا واعدنا وتوحدنا لتقدمنا وحدنا ركنات فلو! ودٌننا القدٌمة

 !للعالم الحضارة ٌصدرون واالسالم العرب كان ٌوم التارٌخً

" مظلومٌة" العربٌة القومٌة النخب لدى ولدت بٌكو، ساٌكس اتفاقٌة

. باالضطهاد الشعور عقدة «البارانوٌا» ـب النفس اطباء لدى معروفة

" عربً" تارٌخ على تتباكى" ٌةعرب مظلومٌة"ـل اساس االتفاقٌة اصبحت

 لم ذلك ان رؼم واحدة، دولة فً موحدون العربٌة ٌتكلمون من فٌه كان

 التً فاإلمبراطورٌات وقات،األ من وقت يأ فً التارٌخ فً ٌحدث

 متعددة، قومٌات من الشعوب عشرات تضم" سالمٌةإ" كانت فٌها قامت

 هناك كان لو وحتى. مختلفة قومٌات من قادة متتالٌة عهود فً قادها كما

 ولم طوٌالً  ٌستمر لم ذلك فان العربً للعنصر ؼلبة محدودة فترات فً

 له ٌرسمون كما" العربً الوطن" العرب القومٌون ٌسمونه ما كل ٌشمل

 ساسأ لٌس وهو. افرٌقٌا وشمال وسطاأل الشرق لٌشمل حالٌاً  خرٌطة

 .جدٌد من بتوحده لمطالباتهم كاؾ

 مإامرة لتتجاوز" المظلومٌة" توسع ان عموماً  االسالمٌة النخب وتفضل

 دولهم، كل فً المسلمٌن على ٌتآمر العالم ان اعتبار لىإ بٌكو ساٌكس

 وكؤمة كدٌانة سالماإل لمحاربة الؽرب تكتل بانه العالمً الصراع لتفسر

 الحرٌات رؼم مستمرة، صلٌبٌة حرباً  ذلك البعض ٌسمى وقد ،"متخٌلة"

 ٌتوفر ال ٌكاد التً الؽربٌة، الدول فً المسلمون ابه ٌتمتع التً الواسعة

 االسالمٌة المظلومٌة من الشٌعً الفرع ننسى وال. بلدانهم فً لها مثٌل
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 والذي مضت، قرناً  ٗٔ من الحسٌن مقتل منذ الذات جلد فً المستمر

 ورثة نهمأ ٌرى ممن للثؤر وملحقاته، االٌرانً النظام خالل من ٌسعى

 !سفٌان بًأ بن معاوٌة بن ٌزٌد

 المنفذة، ؼٌر بٌكو ساٌكس اتفاقٌة نتٌجة نشؤت المقابل الطرؾ وفً

 لنخب خرىأ" مظلومٌة" المنطقة، حدود ورسمت تلتها التً والمعاهدات

 لوزان معاهدة وترفض المنفذة ؼٌر سٌفر بمعاهدة تتمسك كردٌة،

 ان لتدعً ،حالٌاً  القابمة الدول حدود الٌها آلت التً لألوضاع قرباأل

 سمتها التً الخاصة دولتها لها تقم ولم ظلمتها العظمى الدول

. القدٌم المنطقة تارٌخ من مجتزأة حداثأ على باالعتماد ،"كردستان"

 أو قومٌة ألقلٌات المنتمٌن األفراد لحقوق العالمً اإلعالن" بؤن علما

 المتحدة، لألمم العامة الجمعٌة عن11ٕٔ عام الصادر" دٌنٌة أو ثقافٌة

 وحقها وثقافتها ولؽتها هوٌتها وتطوٌر بحماٌة األقلٌات حقوق لىع أكد

 وتطوٌر رعاٌة فً الدولة ومسإولٌة مناطقها، إدارة فً المشاركة فً

 خطٌرة النتهاكات تعرضها منع فً الدولً المجتمع ودور الحقوق، هذه

 .األساسٌة ومصالحها حقوقها تمس

 فٌها ٌنتظم وسطٌةأ شرق نخب برامج فً السابدة" التارٌخٌة المظلومٌة"

 العالمٌة الحرب بعد ما منذ النخب به ابتلٌت مرض وإسالمٌون، قومٌون

 دولها دارتاأ اللتٌن وفرنسا، برٌطانٌا قبل من المنطقة واستعمار االولى

 عن ابتعدت محلٌة نخب وتحكمها تستقل نأ قبل العالمٌتٌن، الحربٌن بٌن

 التً والعوامل الحقٌقٌة افعهاودو الراهنة للوقابع الموضوعً التحلٌل

 تارٌخٌة نصوص نحو مواجهتها من وهربت. ونتابجها لٌهاإ دتأ

 همٌتها،أ فً ومؽالى مضخمة وأ متخٌلة وبعضها ومحدودة مجتزأة

 التارٌخ من نعرفه ما كل تجاوز الذي ٕٔ ـال القرن فً بها لالسترشاد

 .ببعض فرادهأ وعالقات حٌاته وطبٌعة وحقوقه نساناإل عن



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[8] 
 

 المواطنٌن ترك التارٌخٌة المظلومٌات تبنً أحدثه الذي الضرر

 انتماء وبٌن ،"واحدة ألمة" خٌالً دٌنً وأ قومً انتماء بٌن حابرٌن،

 واالسالمٌٌن القومٌٌن من مرفوضة ولكنها جنسٌتها ٌحملون لدولة

 الدول إقامة فً" االصطناع" بؤن علما اصطناعٌة، تجزبة ثمرة بصفتها

 الزمن مضً مع ٌصبح" اصطناعً" وكل العالم، لدو معظم ٌشمل

 .الدول واقع على كبٌر تؤثٌر الزمن فلمفاعل طبٌعٌاً،

" الدول" لتقوٌض أٌدٌولوجٌة أوهام خلؾ سالمٌونواإل القومٌون ٌسعى

 تبقى مهزوزة، حالٌاً  القابمة الدول فإن االنتماء لضٌاع وكنتٌجة. القابمة

 بدون بالقمع تستمر التً منٌةاأل ةاالستبدادٌ الدولة" سلطة"ـب موحدة

 إلى مندمجة الؽٌر مكوناتها تتحلل انهٌارها وعند مواطنٌها، بٌن توافق

 موحدة إبقابها على األقدر فٌما. واإلثنٌة والطابفٌة العشابرٌة

 على والتركٌز المشترك، للتعاٌش دستورٌة توافقات وبناء الدٌمقراطٌة،

 والمواطنة االنتماء حٌث الراهنة، حدودها ضمن بالدولة الخاصة الهوٌة

 .الطابفة أو اللؽة ولٌس والجنسٌة القانون ٌحددهما

 لحوارات نخبها تنزلق ماضوٌة شعوب اجماالً  المتخلفة الدول

 حساب على قرون منذ الماضً التارٌخ حول عقٌمة وصراعات

 الراهنة الحداثٌة العالمٌة الوقابع عن العٌن وتؽمض والمستقبل، الحاضر

 من العدٌد. قدٌمة ثقافٌة أو تراثٌة وقٌم بمفاهٌم معارضتها ٌمكن ال تًال

 العبء علٌها ٌقع التً ،عموماً  سالمٌةواإل والكردٌة العربٌة النخب

 وأهدافها تفكٌرها زال ما الشابكة، للمسابل الحلول وضع فً األكبر

 وشعارات بتارٌخ متعلقة وأولوٌاتها، وخٌاراتها ووسابلها وثقافتها

 .العالمً الركب مإخرة فً بلدانها جعل مما الزمن، علٌها عفا هداؾوأ

 شعوبنا بمصٌر نخاطر نضٌقها، لم إذا العالم وبٌن بٌننا الشاسعة الهوة

 وراء والطاقات الوقت وهدر والهزابم، والكوارث المآسً من وبالمزٌد
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 الهوٌة وصراعات شعارات وراء وخاصة الزمن، تجاوزها أهداؾ

 نهضة طرٌق على شعوبنا لوضع فاألولوٌة. القدٌم لتارٌخًا واالنتماء

 جهود تحشد التً للدٌمقراطٌة االنتقال وتإمن االستبداد تنهً حقٌقٌة،

 لمواجهة القومً، صلهموأ دٌاناتهم عن النظر بصرؾ المواطنٌن كافة

 المواطنٌن كافة إلعادة األهم الطرٌق وهو. بالعصر واللحاق التخلؾ

 واالجتماعً واالقتصادي السٌاسً والفعل ارالقر فً للمشاركة

 .والتنمٌة البناء فً المشاركة وبالتالً والثقافً،

 والتنمٌة األقلٌات وحقوق اإلنسان وحقوق والدٌمقراطٌة المواطنة

. نسانٌةاإل بالمسٌرة للحاق الناجعة الوصفة هً والعادلة، المتوازنة

 الدول رأس لىع حالٌا تقؾ التارٌخ مخلفات تجاوزت التً الدول

 فٌما. والحداثة والحرٌة والرقً بالتقدم شعوبها تتمتع والتً الناجحة

 عن الناجمة والكوارث للتخلؾ ناجعة وصفة القدٌم بالتارٌخ التمسك

 .له نهاٌة ال وقتل ودمار وحروب صراعات

 إلى االنتقال من مستقبالً  تمنع ال الحالٌة الوطنٌة حدودها فً الدول بناء

 بل القومٌة، الهوٌة أساس على عندها تتم أن المهم لٌس. سعأو اتحادات

 أكبر األوروبٌة والتجربة ومتجاورة، متعددة قومٌات تضم أن ٌمكن

 الثانٌة، العالمٌة الحرب كارثة آخرها كان وحروب مجازر فبعد دلٌل،

 لتنشا القدٌم والتارٌخ القومٌة والهوٌة الحدود االوروبٌة الدول تخطت

 آخر مثال وامٌركا. االنسانٌة الحضارة مقدمة فً ٌقؾ الذي اتحادها

 المواطنة توحدها التً والدٌانات والقومٌات االثنٌات المتعددة للدول

 الدول رأس على جعلها فً اساسٌاً  عامالً  تنوعها فٌما االمٌركٌة،

 .العالم فً المتقدمة

 ادةواستع المتخٌلة، الهوٌات جلأ من صراعاتنا فً نستمر مأ نتعظ؟ هل

   والدٌنٌة؟ القومٌة الدول وهاموأ القدٌم، التارٌخ
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 !!؟؟"كردٌا  " التكرار مخاوف..."بٌكو – ساٌكس" على عام166 بعد

                                                                               

  

 *إبراهٌم نصرالدٌن                                                

 : تارٌخً مدخل

 المصالح على دامٌة عالمٌة صراعات وعقب خلت، عام   مابة منذ

 القوى بٌن اتفاقٌة والدة المنطقة شهدت نفوذها، دابرة فً والتوسع

 األولى، العالمٌة الحرب فً االنتصار على شارفت التً العالمٌة،

 العجوز الرجل تركة بتوزٌع عشر الخمسة بنودها فً والقاضٌة

 الخصٌب الهالل تقسٌم بالمحصلة لتكون بٌنها، فٌما" العثمانٌة السلطنة"

 الؽربً الجناح من األكبر الجزء على فرنسا فحصلت االتفاق، بموجب

 برٌطانٌا أما العراق، فً الموصل ومنطقة( ولبنان سورٌا) الهالل من

 باالتجاه متوسعاً  الجنوبً الشام بالد طرؾ من سٌطرتها مناطق فامتدت

 العربً الخلٌج بٌن الواقعة المناطق وجمٌع والبصرة بؽداد لتضم شرقا

 إدارة تحت فلسطٌن تقع أن تقرر كما. سورٌا فً الفرنسٌة والمنطقة

 ولكن. وروسٌا وفرنسا برٌطانٌا بٌن بالتشاور علٌها االتفاق ٌتم دولٌة

 لفرنسا ٌكون أن على وعكا حٌفا مٌنابً برٌطانٌا منح على نص االتفاق

 حق بالمقابل لبرٌطانٌا فرنسا ومنحت حٌفا، مٌناء استخدام حرٌة

 . حوزتها فً سٌقع كان الذي اإلسكندرونة مٌناء استخدام
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 لالتفاقٌة خططت العظمٌٌن الدولتٌن مطامع جانب إلى الحالمة، روسٌا

 ةالشٌوعٌ ظهور أن إال ثرواتها، وتوزٌع المنطقة لتقسٌم سراً  القاهرة فً

 ساٌكس على واقتصرت ثنابٌة، االتفاقٌة من جعل روسٌا، فً

 والمندوب الدبلوماسً اسم نهابٌاً  لٌحذؾ ،"الفرنسً"وبٌكو" االنكلٌزي"

 فرنسا بٌن المحاصصة لتنحصر االتفاقٌة، هذه من" سازانوؾ" الروسً

 .فقط وبرٌطانٌا

 ":بٌكو – ساٌكس" حقبة فً الكرد

" القومٌة عصر تبلور بداٌة ومع" ةالمنطق قومٌات من كؽٌرهم الكرد

 فً لهم أتٌحت التً الفرصة وانتهاز القومٌة حقوقهم تثبٌت حاولوا

 دٌمؽرافٌاً  الكرد وتشتت انقسام فمع للعثمانٌٌن، الوشٌك االنهٌار أعتاب

 نتٌجة" سورٌا – العراق – إٌران – تركٌا" دول أربع بٌن وجؽرافٌاً 

 فً القومً للتوزع" بٌكو – ساٌكس" على الموقعٌن مراعاة لعدم

 فٌه استطاع والذي سٌفر، مإتمر كان" قصد دونما أو بقصد  " المنطقة

 اتفاقٌة إبرام من باشا شرٌؾ الجنرال برباسة المفاوض الكردي الوفد

 من الثالث الباب من الثالث قسمها فً والقاضٌة م،1ٕٓٔ عام" سٌفر"

 ،(كردستان) مسمى تحت كان القسم هذا الكردٌة، القضٌة حل المعاهدة

  مستقل كردي كٌان  لقٌام( ٗٙ-ٖٙ-ٕٙ)  الثالثة بنودها هدفت والتً

 هذا إلى الموصل والٌة كرد النضمام مفتوحاً  الباب ترك كما تركٌا، فً

 .بذلك رؼبوا ما إذا الكٌان

 هذه إجهاض من األتراك تمكن موضوعٌة وأخرى ذاتٌة لعوامل ولكن

 تركٌا تنازلت والتً م،1ٕٖٔ عام" لوزان" ٌةباتفاق واستبدالها االتفاقٌة،

 أراضً معظم ضم تم المقابل وفً لٌبٌا، فً امتٌازاتها عن فٌها

 البرٌطانٌة الدولة وبقٌام... الفتٌة التركٌة الدولة إلى تركٌا كردستان
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-تركٌا) دول أربع بٌن مقسمة كردستان باتت العراق إلى الموصل بضم

 (.سورٌا – العراق – إٌران

 شارؾ الذي الكردي، الحلم إجهاض فً المباشر السبب كانت تركٌا إذا

 الدولة أن إدراكها بعد فتركٌا باشا، شرٌؾ جهود بفضل التحقٌق على

 فً جهده كل بتركٌز أتاتورك فقام األمر ٌتدارك لم ما قادمة، الكردٌة

 إلظهارهم لتركٌا، الموالٌن من بحفنة باشا شرٌؾ الجنرال استبدال سبٌل

 حلها سٌتم الكردٌة القضٌة وأن لألتراك، حلفاء وأنهم للكرد لٌنكممث

 سٌفر، إلؽاء تم وفعالً ...والكرد التركٌة الحكومة بٌن بالتوافق بعد فٌما

 بمنح أنقرة تعهد:  ٌلً ما لوزان فً ورد حٌث بلوزان، واستبدالها

 تمٌٌز، دون الحرٌات ومنح والكاملة، التامة الحماٌة تركٌا سكان معظم

 .وقضٌتهم الكرد مستقبل حول دالالت أو مإشرات أٌة ورود وند

 وبشكل حولهم أن إلى الكرد تجاه أنٌابه بإظهار التركً الذبب بدأ بعدها

 المعسولة الوعود كل من بذلك متنصالً  الجبال، أتراك إلى رسمً

 اختارهم والذٌن الكرد، مرتزقة من بعض خالل من وذلك للكرد،

 تمرٌر وهو أال وحٌد، بهدؾ لوزان، فً الكرد لتمثٌل أتاتورك

 .أسلفنا كما الكرد، تجاه العنصرٌة مخططاته

 3 – 2 – 1 جنٌف... و... الكردٌة القضٌة

 ٌجهضوا أن بمقدورهم كان ما الكرد، أعداء أن للعٌان واضحاً  بات كما

 والشقاق التشتت لوال" لوزان" لـ قٌصرٌة بوالدة وٌبتهجوا ،"سٌفر"

 .حٌنها الكردي

 الشعبٌة الثورة عمر من سنوات الخمس عن ٌزٌد ما وبعد الٌومو

 ال أهلٌة، حرب إلى عمرها من ٌوم بعد ٌوماً  تحولت والتً السورٌة،

 المحٌط كل بذلك مهددة مستمر، توسع فً إنها... أحد نٌرانها ترحم

 .الكرد فٌهم بمن السوري، الداخل عن ناهٌكم
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 الخارجً الموضوعً العامل توفر مع بالكرد، حري كان هذه والحالة

 إعداد فً جهدهم قصارى بذل المشروعة، القومٌة أهدافهم لتحقٌق

 أٌة النتهاز مستعدٌن الكرد لٌكون المناسب، بالشكل الذاتً العامل

 ...هناك أو هنا تلوح فرصة

 خالل من الكردي الصؾ وحدة لتحقٌق حثٌثة جهود هناك كانت لقد

 ولألسؾ، ولكن، ،..."دهوك – ٕولٌره – ٔهولٌر" اتفاقٌات عدة إبرام

 الكردستانٌة، والمحاور والحزبٌة، الشخصٌة األنا" عدة عوامل وجود

 دون حال ..."الكردٌة القوى لبعض والدولٌة اإلقلٌمٌة والعالقات

 فالنظام هذا، ٌومنا إلى السورٌة األزمة وصلت أن إلى...إتمامها

 إقلٌمٌة قوى تقتهاان التً المعارضة القوى وبعض جهة، من السوري

 عبر ٖجنٌؾ فً اآلن ٌتفاوضون...أخرى جهة من أجنداتها لفرض

 ".دٌمستورا" األممً المبعوث وساطة

 الكرد المفاوضون ارتكبه ما أن تإكد المإشرات كل اآلن إلى...كردٌاً 

 بتخطٌط وأٌضاً  ،"ٖجنٌؾ" فً الٌوم ٌتكرر أن ٌمكن ،"لوزان" فً

 .تركً

 الشرفاء جهود نجاح فبمجرد بعد، الفرصة اتفتن لم اآلن، إلى ولكن

 فً شعبنا أبناء سابر و سورٌا فً الكردٌة الوطنٌة الحركة فً والخٌرٌن

 الكرد باسم وناطق موحد، كردي وفد تشكٌل و الكردي التقارب تحقٌق

 خالل من الواقع أرض على الكردٌة الشخصٌة الذات وفرض جمٌعاً،

 وخاصةً  الكرد، الفرقاء بٌن المبرمة السابقة االتفاقٌات وتطوٌر تعزٌز

 وبقٌادة موحدة عسكرٌة قوة وتشكٌل الكردٌة، المناطق بإدارة ٌتعلق فٌما

 حل بدون السورٌة لألزمة حل ال أنه القول بإمكاننا فقط حٌنها...موحدة

 وضمن الدولٌة، والمواثٌق العهود وفق سورٌا فً الكردٌة للقضٌة عادل

 .البالد وحدة إطار
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 األرض على القوة عوامل من نملك ما بمقدار إنه القول من بد ال وهنا

 ٌكون ولن إرادتنا، فرض على قادرٌن نكون الجماهٌري وااللتفاؾ

 .حقوقنا وسلب إقصابنا أحد بمقدور

 من بٌد ٌداً  عملأن ت شعبنا وجماهٌر الكردٌة القوى معظم على ختاماً 

 وذلك القومٌة، لحقوقه ناشعب لنٌل والذهبٌة التارٌخٌة الفرصة انتهاز أجل

 الكردي الصؾ وحدة على واالعتماد الكردٌة، القضٌة بؤعداء الثقة بعدم

 .السورٌة الساحة على الفاعلة العالمٌة القوى جذب فً حاسم كعامل

************************** 

 (البارتً) سورٌا فً الكردي الدٌمقراطً الحزب سكرتٌر 
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 بٌكو – ساٌكس اتفاقٌة نهاٌة

                                                                                     

                                                                                                                                                 

 عثمان فارس

 االستراتٌجً بموقعها «مٌزوبوتامٌا» األدنى الشرق فٌةجؽرا لعبت

 الموقع هذا ونتٌجة. المنطقة هذه شعوب «مصٌر» فً دورا وثرواتها

 .  واإلقلٌمٌة الدولٌة القوى بٌن صراع ساحة إلى تحولت االستراتٌجً

 ٙٔٗٔ عام من قرون، أربعة زهاء المنطقة هذه العثمانٌون حكم وقد

 كافة فً فتراجعت فٌها، الحٌاة مناحً كل وأهملوا ،1ٔ8ٔ وحتى

 وؼناها لموقعها ونظراً . والسٌاسٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة المجاالت

 .االستعمارٌة الدول بها طمعت

 الثامن القرن بداٌة منذ العثمانٌة الدولة ضعؾ األوروبٌة الدول استؽلت

 :االجنبٌة االمتٌازات اسم تحت الداخلٌة شإونها فً وتدخلت عشر

 بهدؾ األوروبٌة للدول العثمانٌة الدولة منحتها التً التسهٌالت وهً"

 خالل من وخبراتها اموالها واستثمار فٌها االقامة على تشجٌعهم

 دٌنٌة جوانب االقتصاد إلى باإلضافة تشملت واتفاقٌات معاهدات

 شإونها فً التدخل حق الدول هذه أعطى مما" ومواصالت وقضابٌة

 روسٌا وحصلت. الكاثولٌك حماٌة حق على نسافر فحصلت. الداخلٌة
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 امتٌازات على حصلت فقد ألمانٌا أما. االرثوذكس حماٌة حق على

 بٌنها فٌما األوروبٌة الدول واختلفت. بؽداد حدٌد سكة أهمها مختلفة

 والتدخل «الضعٌفة أي – هً كما» العثمانٌة الدولة على اإلبقاء حول

 من دولة كل نظرت لذلك. سٌمهاتق أو أطماعها، لتحقٌق شإونها فً

 واستخدمت مصالحها زاوٌة من العثمانٌة الدولة إلى األوروبٌة الدول

 .لمصالحها كوقود العثمانٌة الدولة ظلم من تعانً كانت التً الشعوب

 :برٌطانٌا

 الضعٌفة العثمانٌة الدولة على الحفاظ أنصار من البداٌة فً كانت

 من «ممتلكاتها على والحفاظ حماٌتها بحجة شإونها فً والتدخل»

 ممتلكاتها وتجزبة تقسٌمها على وافقت ذلك وبعد. الروسٌة األطماع

 .م818ٔ برلٌن مإتمر بعد خاصة

 :فرنسا

 حماٌة وحق العثمانٌة، الدولة فً االمتٌازات على حصلت دولة أول

 القضاء فً رؼبت العثمانً البرٌطانً التقارب وبعد انها إال الكاثولٌك،

 نابلٌون حملة فؤرسلت» ممتلكاتها على والسٌطرة العثمانٌة دولةال على

 الدولة ضد حربه فً باشا علً محمد وأٌدت وسورٌا، مصر على

 «العثمانٌة

 :القٌصرٌة روسٌا

 ممتلكاتها، تقسٌم وإعادة العثمانٌة، الدولة على القضاء أنصار أشد من

 المٌاه إلى لللوصو وسعت البٌزنطٌة، اإلمبراطورٌة ورٌثة أنها أدعت

 الدولة مع حرب من أكثر وخاضت المضابق، على والسٌطرة الدافبة

 «8٘ٙٔ -8ٖ٘ٔ القرم حرب» العثمانٌة

 :ألمانٌا
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 قوٌة، أوروبٌة دولة وأصبحت 81ٓٔ القومٌة وحدتها استكملت أن بعد

 لصناعتها والتروٌج األولٌة، المواد لتؤمٌن لها مستعمرات عن بحثت

 األناضول فً سلمٌاً  للتوسع «العثمانً لسلطانا مع عالقاتها فحسنت»

 واراد.  العثمانٌة الدولة بقاء عن المدافعٌن اشد من كانت لذلك. والعراق

 خاصة األوروبٌة، الدول بقٌة أطماع لمواجهة منها االستفادة السلطان

 .والروسٌة الفرنسٌة

 دخول وروسٌا وفرنسا إنكلترا والسٌما األوروبٌة الدول استؽلت وقد

 الثانً تشرٌن ٕ فً األولى العالمٌة الحرب العثمانٌة اإلمبراطورٌة

 تخطط الدول هذه وبدأت. ممتلكاتها واقتسام علٌها لإلجهاز ،1ٔٗٔ

 عجزت التً. األطراؾ والمترامٌة المتفسخة الدولة هذه تقسٌم لكٌفٌة

 بناء على تساعدها حقٌقٌة بإصالحات القٌام من قرن من ألكثر

 بدء على عام من أقل وبعد انهٌارها، دون وتحول عصرٌة، مإسسات

 إلى إٌطالٌا ثم ومن القٌصرٌة وروسٌا وفرنسا إنكلترا توصلت الحرب

 .بٌكو - ساٌكس التفاقٌة مهدت واتفاقٌات تفاهمات

 وقفت وقد وروسٌا، وفرنسا برٌطانٌا بٌن، اآلسٌوٌة تركٌا بتقسٌم وذلك

 الفرنسً – البرٌطانً اهمالتف ضد بقوة البداٌة فً القٌصرٌة روسٌا

 ترؼب كانت فهً لفرنسا، الكردٌة المناطق من جزء أي وإعطاء

 إال. منازع دون لنفسها العثمانٌتٌن وكردستان أرمٌنٌا على بالسٌطرة

 مندوبً إلٌه توصل الذي االتفاق صٌؽة على وافقت مساومات وبعد أنها

 .«قاهرةال اتفاق» بـ االتفاق وسمً القاهرة، فً الثالث الدول

 حول سرٌة اتفاقٌة إلى الثالث الدول توصلت 1ٔ٘ٔ آذار 8 وفً

* القسطنطٌنٌة باتفاقٌة سمٌت العثمانٌة الدولة لتقسٌم العرٌضة الخطوط

 ومضٌقً" القسطنطٌنٌة" ضم على االتفاق تم ألنه بذلك سمٌت»
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 اعتراؾ مقابل لروسٌا،" أزمٌر" خلٌج حتى ،"الدردنٌل" و" البوسفو"

 . «وفرنسا برٌطانٌا بها تقدمت التً بالمطالب ٌصرٌةالق روسٌا

 اتفاقٌة إٌطالٌا مع 1ٔٙٔ نٌسان ٕٙ فً الثالث الدول أبرمت ثم ومن

 من أجزاء فً اٌطالٌا بمصالح فٌها اعترفوا لندن، بمعاهدة عرفت جدٌدة

 .المتوسط البحر وفً العثمانٌة الدولة ممتلكات

 األوسط الشرق ومنطقة تانكردس على تؤثٌراً  االتفاقٌات أخطر أما

 القسم عرؾ والتً 1ٔٙٔ آذار ٗ فً* بالٌوج سازونوؾ اتفاقٌة فكانت

 إلى نسبة   بٌكو، – ساٌكس باتفاقٌة فٌها العربٌة الدول باقتسام الخاص

 .بٌكو جورج والفرنسً ساٌكس، مارك البرٌطانً المندوب

 من األعظم القسم" مباشرة الحرب بعد احتلت القٌصرٌة فروسٌا

 اتفاقٌة وبموجب. بها االحتفاظ وارادت ،"الفارسٌة – الشرقٌة كردستان

 ووان وطرابزون ارزروم مناطق: ))بـ طالبت بالٌوغ – سازانوؾ

 ومنطقة. األسود البحر على طربزون ؼربً خط ؼرب حتى وبدلٌس،

 بوطان وجزٌرة موش حتى وبدلٌس وان من الؽرب إلى كردستان

 ضم مقابل إٌران، كردستان حدود لىع ماركاوار، آمٌدٌة ومناطق

 ((.فرنسا إلى وخربوط وقٌصرٌة االداغ مناطق

 قٌام إثر األولى العالمٌة الحرب من القٌصرٌة روسٌا انسحاب بعد ولكن

 ٔ كانون ٘ٔ برٌست وصلح ،1ٔ1ٔ عام فٌها االشتراكٌة الثورة

 ٌابرٌطان أعادت .السابقة االتفاقٌات بكل االلتزام عن والتخلً م،1ٔ1ٔ

 حصة توزٌع(( الواقع رضأ على شًء كل تقرر عملٌا كانت التً))

 ومنح. وسورٌا العراق إلى كردستان ؼربً وجنوب جنوب بضم روسٌا

 .للٌونان المضابق

 العصر فً السرٌة االتفاقٌات أخطر من بٌكو ساٌكس اتفاقٌة تعتبر

 الشرق منطقة حدود ووضع جدٌدة دول إنشاء خاللها من تم الحدٌث،
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 رٌمو سان مإتمر فً نهابً بشكل رسمت التً الحدود هذه. وسطاأل

ٔ1ٕٓ. 

 مارك هما محددٌن شخصٌن باسم عرفت مادة، أو فقرة ٕٔ من تتؤلؾ

 عن نٌابة بوضعها إال ٌقوما لم ولكنهما ،بٌكو وجورج ساٌكس

: 1ٕٕٔ عام توٌنبً ارنولد ٌقول. والفرنسٌة البرٌطانٌة الحكومتٌن

 صٌؽت التً اللؽة على اتفقا أنهما هو الرجالن به مقا ما أن الحقٌقة))

 االجتماعات من سلسلة أثناء علٌها االتفاق تم فقد االتفاقٌة، عبارات بها

 هذٌن إلى بها ٌدفعا أن قبل الجانبٌن، من السٌاسٌون الزعماء عقدها التً

 ((.لها النهابٌة الصٌؽة لوضع الرجلٌن

 الشرق تقسٌم تم االتفاقٌة بموجب: بٌكو ساٌكس اتفاقٌة بعض مواد

 .المناطق بعض وتبادل تداخل مع نفوذ، مناطق ٘ إلى األدنى

 دولة أي وتحمٌا تعترفا أن مستعدتان وبرٌطانٌا فرنسا ان :األولى المادة

 فً عربً ربٌس رباسة تحت عربٌة، دول اتحاد أو مستقلة عربٌة

 من وقسم االردن نهر شرقً) ،(B) الداخلٌة، سورٌة ،«A» تٌناطقالمن

 (.العراق

 حق( B) المنطقة فً وإلنجلترا( A) المنطقة فً لفرنسا وٌكون 

 .المحلٌة والقروض المشروعات فً األولوٌة

 بتقدٌم( B) المنطقة فً وانجلترا( A)ِ المنطقة فً فرنسا وتنفرد 

 أو العربٌة الحكومة طلب على بناء األجانب والموظفٌن المستشارٌن

 .العربٌة الحكومات حلؾ

 الشمالً الساحل: الزرقاء المنطقة فً لفرنسا ٌسمح :الثانٌة المادة

 ماردٌن، اورفا، عنتاب،" كردستان ؼرب وجنوب وكٌلٌكٌا، لسورٌة،

 ".هكاري



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٕٓ] 
 

 وانشاء(. فارس خلٌج حتى بؽداد من: )الحمراء المنطقة فً وإلنجلترا

 بعد المراقبة من أو بالواسطة أو مباشرة الحكم شكل من فٌه ترؼبان ما

 .العربٌة الحكومات حلؾ أو الحكومة مع االتفاق

 :الثالثة المادة

 على ٌتفق دولٌة، إدارة فٌها تقام( فلسطٌن) وتشمل السمراء المنطقة

 تحتفظ أن على. مكة وشرٌؾ روسٌا بٌنهم ومن الحلفاء مع شكلها

 .وبؽداد حٌفا بمٌناء إنكلترا

 : عشرة الثانٌة المادة

 التنفٌذي الخاص الجزء هً بٌكو – ساٌكس قٌةاتفا أن علٌه المتفق من

 . 1ٔٙٔ«  بطرسبرغ»  بالٌوغ - سازانوؾ التفاقٌة

 بٌكو وجورج ساٌكس مارك التوقٌع

 إال األلمانٌة، الروسٌة الصحؾ فً ونشرها االتفاقٌة نص تسرٌب وبعد

 احتلت التً التركٌة الدولة من ملفتة أو شدٌدة معارضة تجد لم أنها

 التً إٌران من وال. القٌصرٌة روسٌا منها نسحبتا التً المناطق

 «حسٌن الشرٌؾ» العرب من وال.  أراضٌها كل على قبضتها أحكمت

 .عربٌة إمارة أو دولة من أكثر تشكٌل ضمن الذي

 وبرٌطانٌا فرنسا من كل باشرت األولى، العالمٌة الحرب انتهاء وقبٌل

 الموصل مدٌنة فٌها بما العراق برٌطانٌا فاحتلت االتفاقٌة، بنود بتنفٌذ

 نفس فً فرنسا وأنزلت الفرنسً، النفوذ ضمن الواقعة ،1ٔ8ٔ عام

 .  الشمالٌة سورٌة ساحل على قواتها العام

 عام حتى ولبنان سورٌة على الفرنسً: )لالنتداب الجدٌد الدول خضعت

 األردن وعلى ،1ٖٕٔ عام حتى العراق على والبرٌطانً ،(1ٗٙٔ
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 بٌن تقسٌمها تم حٌث 1ٗ8ٔ عام حتى فلسطٌن وعلى ،1ٗٙٔ عام حتى

 .والٌهود العرب

 التً» تركٌا هً المنطقة فً الجدٌدة الدول من مجموعة قامت هكذا

 األردن وشرقً ولبنان وسورٌة والعراق «االمبراطورٌة ورثت

 بهم، خاصة دولة تؤسٌس فً حقهم من الكرد حرمان وتم. وفلسطٌن

 تم التً األربعة الحكومات وسعت دول، أربع فً أقلٌات إلى وتحولوا

 وصهرهم حقوقهم ومصادرة هوٌتهم طمس إلى بٌنها وطنهم تقسٌم

 .مجتمعاتهم فً بالقوة

 للدول الحقٌقة النواٌا ظهرت األولى العالمٌة الحرب انتهاء وإثر

 نتٌجة المنتصرة الدول بٌن مجددا الصراع واشتد)) االستعمارٌة

 جورج لوٌد البرٌطانً الوزراء ربٌس اعتبر لذلك الجدٌدة، التوازنات

 من سلسلة وبعد((. سخٌفة وثٌقة مجرد بٌكو ساٌكس اتفاقٌة أن

 1ٔ1ٔ جدٌدة تفاهم صٌؽة إلى فرنسا مع برٌطانٌا توصلت المساومات

 الموصل والٌة عن فرنسا بتنازل بٌكو - ساٌكس اتفاقٌة لتعدٌل

 من برٌطانٌةال القوات انسحاب مقابل لبرٌطانٌا، «العراق كردستان»

 .فرنسٌة جٌوش مكانها لتحل سورٌا

 ومسمٌاته، أشكاله بكل لالحتالل المنطقة شعوب مختلؾ رفض ونتٌجة

 تمكن وعدم. مختلفة بطرق المنطقة من االستعمارٌة الدول وانسحاب

 اتفاقٌة رحم من ولدت التً الدول فً الحكم تسنمت التً الحكومات

 لمواطنٌها، االستقرار تؤمٌنو وطنٌة، دول بناء من بٌكو – ساٌكس

 العسكرٌة االنقالبات إلى االحتالل ظل فً تشكلت التً الجٌوش ولجوء

 أنظمة تشكلت. أحٌانا الثورات باسم والنار بالحدٌد البالد حكمت التً

 .العالم فً لها مثٌل ال استبدادٌة
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 الفرصة الشعوب وجدت وعندما األنظمة، هذه على النقمة ازدادت لذلك

 األخرى تلو الواحدة انهارت التً األنظمة، هذه على ثارت بةالمناس

 وارتفعت. وللعالم لشعوبها الحقٌقً وجهها ظهر حٌث وأخالقٌا عسكرٌا

 والقلم بالمسطرة رسمت التً للحدود حد بوضع تطالب التً األصوات

 .بعد فٌما علٌها استندت التً والتفاهمات بٌكو ساٌكس اتفاقٌة فً

 :بٌكو – ساٌكس ٌةاتفاق حدود نهاٌة

 بؤٌة لالنهٌار وُعرضة هشة، أصبحت بٌكو - ساٌكس اتفاقٌة حدود إن

 معطٌات على بناءً  التشكل بصدد جدٌد أوسط شرق هناك فالٌوم. لحظة

 الشعوب حقوق ما حد إلى تضمن العالمً، القرار عواصم بٌن جدٌدة

 أي دة،الجدٌ الجؽرافٌا فً النفط آبار تحمً كما. والمذاهب واألقلٌات

 .النفطٌة والخرابط المتجانسة للشعوب الدٌمؽرافٌة للحدود اً طبق

 :بٌكو – ساٌكس حدود نهاٌة عوامل أهم

 رسم فً رأٌهم تؤخذ ولم المنطقة، شعوب تستفتً لم االتفاقٌة هذه إن- ٔ

 التوتر الستمرار «بذرة» أرضٌة خلق هدفها وكان. الحدود هذه

 .دولة كل فً والنزاعات

 والشٌعة والسنة والتركمان، والعرب الكرد بٌن نزاعال: العراق

 . والعرب والكرد. والمذاهب والطوابؾ اإلثنٌات، بٌن النزاع: سورٌة

 .والمذاهب والطوابؾ والمسٌحٌٌن، المسلمٌن بٌن النزاع: لبنان

 .والفلسطٌنٌٌن األردنٌٌن وبٌن والحضر، البدو بٌن النزاع: األردن

 .والٌهود العرب بٌن النزاع: فلسطٌن

 وفرنسا برٌطانٌا وهً االتفاقٌة هذه على وقعت التً الدول إن-ٕ

 من كانت ،«لمنتجاتها سوق إلى وتحوٌلها المنطقة، ثروات لنهب»
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 أكثر دول محلها وحلت دورها تراجع وقد. قرن قبل العالم دول أقوى

 مصالح ولها...« الصٌن – روسٌا – أمرٌكا» واقتصادٌة عسكرٌة قوة

 وفق بٌكو – ساٌكس حدود تؽٌٌر مصلحتها من لذلك. ةالمنطق فً

 ...مصالحها

 فً والنزاعات الصراعات استمرار أجل من وضعت االتفاقٌة هذه-ٖ

 مصلحة فً هً األرض على نتابجها ومن منها التخلص لذلك. المنطقة

 والسٌاسٌة اإلنسانٌة حقوقها أبسط من الحرمان عانت التً الشعوب هذه

 و «االتراك القومٌن» كشعارات مقٌتة لوجٌةاٌدٌو شعارات تحت

 .«البعث حزب – العرب القومٌٌن»

 وقسمت كردٌة، دولة تؤسٌس من الكردي الشعب االتفاقٌة هذه حرمت-ٗ

 فً االتفاقٌة هذه تطبٌق تم حٌث. والعراق وسورٌا تركٌا بٌن كردستان

 ههذ بعكس. الكرد عن تدافع قومٌة دولة أو كٌان للكرد ٌكن لم مرحلة

 قوة ٌمتلكون اآلن الكرد أن إال كردٌة، دولة وجود عدم فرؼم الفترة،

 من لذلك. العظمى القوى مع جبهة من كثرأ على وٌحاربون عسكرٌة

 .الحدود هذه وزوال تالشً مصلحتهم

 بناء من بٌكو ساٌكس اتفاقٌة بموجب تؤسست التً الدول تتمكن لم-٘

 لذلك. مجتمعاتها بٌن ندماجواال المشترك العٌش وتؤمٌن الوطنٌة الدول

 إثنٌات من تتكون التً الدول هذه شعوب تبحث أن الطبٌعً من

 بها، خاصة كٌانات فً واالستقرار األمن عن مختلفة وطوابؾ ومذاهب

 .الزمن من قرن لمدة ذلك تؤمٌن فً القومٌة الدول فشلت أن بعد

 ومن منها التخلص من بد ال. الصالحٌة منتهٌة االتفاقٌة هذه باتت هكذا

 . الكارثٌة نتابجها
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 !وتترسخ؟ باقٌة بٌكو - ساٌكس لماذا

 

 علً أحمد آزاد.د                                                            

 – ساٌكس اتفاقٌة أدانت التً الفعالٌات وزخم التفاإل من الرؼم على

 كل عن النظر وبصرؾ توقٌعها، على عام مابة مرور بمناسبة بٌكو،

 المنطقة خارطة أن على رجحت التً والتوقعات االستشرافٌة الدراسات

 مازالت المتؽٌرات هذه ودرجة حقٌقة فإن الحتمً، التؽٌٌر على مقبلة

 المفتاحٌة فالطبٌعة. للتقٌٌم وخاضعا للسجال قابال خالفٌا موضوعا

 للنظام أسست أنها فً تكمن بٌكو – ساٌكس إلتفاقٌة والرمزٌة

 جدٌدة، دول لتشكٌل مهدت وبالتالً األوسط، الشرق فً لكولونٌالًا

. قابما مازال وإجتماعً سٌاسً إقلٌمً، نظام لتثبٌت األرضٌة وهٌؤت

 ألنه قرن، حوالً منذ القابم اإلقلٌمً النظام هذا تؽٌٌر السهل من لٌس

 إن. تؽٌٌره بمتطلبات أو برسوخه متؤثرا العالمً، بالنظام جدلٌا مرتبط

 مستقبل تستشرؾ التً األراء من جملة إستعراض تحاول الورقة ههذ

 وفً التؽٌٌر، إحتماالت إلى تفضً التً الحوافز أهم وتحدد المنطقة،

 درجة إزداد فكلما المنطقة، لتؽٌٌر مفتاحا ٌعد الذ العراق واقع مقدمتها

 وبالتالً العراق تفكك إحتماالت معها زادت المركزٌة حكومتها ضعؾ

. اإلقلٌمً النظام تصدع إلى وصوال الجوار، دول إلى التؽٌٌر هذا إنتقال
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 فً حاله على اإلقلٌمً النظام بقاء إستمرارٌة الورقة هذه ترجح ذلك مع

 والتً الجذري، التؽٌٌر ومقدمات شروط توافر لعدم نظرا القرٌب، األمد

 على دولً وتوافق رؼبة اإلقلٌمً، النظام فً شدٌد إضطراب: تتلخص

 األوسط الشرق ومعضالت أزمات من مجموعة لحل كمدخل هتؽٌٌر

 التؽٌٌر محركات توافر عن فضال المتفاقمة، واالقتصادٌة السٌاسٌة

 قوة بروز أهمها، ومن القدٌمة، المنطقة لخارطة المزعزعة الداخلٌة

 وحماٌته، التؽٌٌر عملٌة تفعٌل على قادرة وعسكرٌة سٌاسٌة كوردستانٌة

 للقبول وسورٌة، العراق من كل فً السنة العرب من فعالة رؼبة وكذلك

 الشرق بنواة بدءا السٌاسٌة، للخارطة الجذري التؽٌٌر فً والمساهمة

 االسالمٌة الدولة تنظٌم سٌطرة تحت ومازالت ٌسكنونها التً األوسط

 شروط أهم أن كما بعد، تتوافر لم الضرورٌة التؽٌٌر مقدمات(. داعش)

 والثبات البقاء عوامل منه اإلقلٌمً لنظاما ٌستمد التً اإلستمرارٌة

 قبل علٌه كان ما إلى اإلقلٌم عودة الصعوبة من لكن. قابمة مازالت

 الفٌدرالٌة نوع من والحلول األفكار وأن العربً، الربٌع إنتفاضات

 وقبولها، تفهمها درجة وٌتزاٌد األزمة من مخرجاً  باتت والكونفدرالٌة،

 داخل ٌنحصر مازال للتؽٌٌر العالً ؾالسق أن المتوقع فالسٌنارٌو

 السٌاسً التؽٌٌر ٌتركز أن المرحج من. المنطقة لدول القدٌمة الحدود

 الدول بنٌة تؽٌٌر إلى تهدؾ وال الحاكمة، األنظمة طبٌعة على القادم

 .تماما إزالتها أو القابمة

 والنهاٌة البداٌة: العراق*

 أٌار ٙٔ فً بٌكو ساٌكس اتفاقٌة توقٌع على كامل قرن مرور بمناسبة  

 مكثفة نشاطات والمهجر كوردستان من عدٌدة مناطق شهدت ،1ٔٙٔم

 ٌوم جرى ما زخما أكثرها كانت بها، والتندٌد االتفاقٌة بهذه للتذكٌر

 بهذه التندٌد أخذ ، األلمانٌة كولن مدٌنة فً ٕٙٔٓ/٘/ٗٔ السبت

 الشرق طقةمن لتقسٌم مهدت اإلتفاقٌة ان إذ رمزٌا، طابعا االتفاقٌة
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 بعٌن تؤخذ لم حادة، بطرٌقة خصوصا الكورد وبالد عموما األوسط

 تراعً ولم إجتماعٌة، أو قومٌة وضوابط محددات أي اإلعتبار

 حقب منذ المنطقة تسود كانت التً الجوار وعالقات اإلدراٌة التقسٌمات

  األوسط الشرق منطقة ساد الذي الكولونٌالً للنظام أسست كما طوٌلة،

 .العالمٌتٌن الحربٌن ٌنب ما

 رجم فً الحماس درجات تصاعدت النشاطات، هذه مع بالتوازي  

 أوساط باتت حتى مسإلٌة، من تتحمل مما أكثر وتحمٌلها اإلتفاقٌة

 إنتهى قد حتمٌة، االتفاقٌة هذه نهاٌة أن تعلن عدٌدة كوردٌة سٌاسٌة

 خٌرا ااستبشرو وبالتالً الواقع، أرض على أخالقٌا وسقطت مفعولها

 اإلتفاقٌة أسست التً الكولونٌالٌة تحت وما  الكولونٌالٌة الخارطة بتؽٌٌر

. اإلتفاقٌة مبوٌة وذكرى والتحرر الخالص بٌن مٌكانٌكً ربط فً لها،

 لإلتفاقٌة، والسٌاسٌة المعنوٌة النهاٌة هذه إلى أشار من مقدمة فً

 مصالح مع ٌتطابق بما المنطقة دول حدود رسم إعادة ضرورة

 إقلٌم ربٌس السٌد هو جدٌدة، سٌاسٌة بمرحلة والبدء شعوبها وتطلعات

 فلماذا.  وموقع مناسبة من اكثر فً البارزانً مسعود العراق كوردستان

 والجماهٌر الفعالٌات هذه تستمد أٌن ومن جهة؟ من اإلصرار هذا

 !الحتمً؟ بالتؽٌٌر وإٌمانها قوتها المنتفضة

 أن له المتوقع من كان الذي المرتقب ؽٌٌرالت عن الحدٌث أن الواقع فً  

 رومانسً حلم هو وال بجدٌد، لٌس األوسط للشرق السٌاسٌة البنٌة ٌطال

 علمٌة قراءات شكل على ظهر ما أول ظهر فقد فحسب، كوردي

 األبحاث مراكز لبعض االستشرافٌة الدراسات إطار فً خاصة نخبوٌة،

 كل مع مضامٌنها توتعمق تكررت  تزاٌدت، أنها إال والجامعات،

 والعالمً، اإلقلٌمً الصعٌدٌن على كبٌر وحدث جٌوسٌاسً منعطؾ

 وحدود خارطة تؽٌٌر بعد  السابق، السوفٌتً اإلتحاد تفكك منذ خاصة

 وقوة فعالٌة عن فضال والقوقاز، الوسطى آسٌا الشرقٌة، أوربا فً الدول
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 مإتمر من بثقالمن العالمً النظام تصدع وبالتالً ألمانٌا، توحٌد إعادة

 .الثانٌة العالمٌة الحرب بعد ،(م1ٗ٘ٔ) ٌالطا

 األوسط للشرق الحالً والتكوٌن التقسٌم مسؤلتً بٌن الفصل ٌمكن ال  

 أرض كانت لها، وأساس كمحور العراقٌة الدولة تكون ظاهرة وبٌن

 صراع منطقة كانت فقد معقدة، جٌوسٌاسٌة رقعة ومازالت العراق

 ٌستقر لم العثمانً الحكم أن لدرجة قرون، ةعد طوال صفوي – عثمانً

 .قلٌلة لسنوات إال فٌها

 القدرات تنامً ومع الوسطى أوربا فً الرأسمالً التراكم إثر  

 التوسع لمواجهة العثمانٌة السلطنة مع ألمانٌا تحالفت األلمانٌة، العسكرٌة

 الهٌمنة مشارٌع بدأت معها الفرنسً، – البرٌطانً الكولونٌالً

 األوسط الشرق على الصراع بوابات وإنفتحت واالقتصادٌة رٌةالعسك

 لقطار الحدٌد سكة خط مد شكل أن إلى. الربٌسٌة األوربٌة الدول أمام

 أحد بؽداد إلى وصوال استانبول، مع برلٌن ربط الذي السرٌع، الشرق

 أفسح حٌث عهدبذ، األوربٌة السٌاسات فً الجٌوإستراتٌجٌة النقاط أبرز

 خط بسهولة، فالعراق تركٌا إلى األمانٌة القوات لوصول لالمجا الخط

 السٌاسات ضمن العراق موقع فً خطٌرا منعطفا شكل هذا الحدٌد

 األلمانً النفوذ أصبح بحٌث الجٌواستراتٌجٌة، الموازٌن وقلبت الدولٌة

 ما وهذا الخلٌج، منطقة وحتى فإٌران كوردستان إلى للوصول قابلال

 أهم أحد أن ٌفترض من وثمة بقوة، اومتهمق على برٌطانٌا عملت

 قطار هو وتسرٌعها األولى العالمٌة الحرب إشتعال وأسباب عوامل

 برٌطانٌا قررت حتى العالمٌة   الحرب إشتعلت ان وما. السرٌع الشرق

 ومنع نفطها، وعلى الخلٌج منطقة على والسٌطرة العراق إحتالل

 .ثمن بؤي العراق الى األلمان وصول
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 الهجوم لتبرر جوهرها فً بٌكو – ساٌكس إتفاقٌة جاءت لذلك   

 الشرق فً الكولونٌالٌة المرحلة لبداٌة ولتإسس العراق، على البرٌطانً

 حالٌا، القابمة الدول الكولونٌالً النظام ذلك من انبثقت حٌث األوسط،

 .األوسط الشرق منطقة لعموم السٌاسٌة الخارطة وبالتالً

 قد األوسط الشرق منطقة تقسٌم فكرة وربما وبٌك – ساٌكس إتفاقٌة إن

 بعض أن لدرجة نفطه، وإستثمار بالعراق التحكم خطة صلب من ولدت

 إلى المذكورة االتفاقٌة فً المستقٌمة الخطوط رسم تحٌل اآلراء

 أي االعتبار بعٌن تؤخذ لم الخطوط أن إذ فقط، النفط نقل مسارات

 الدبلوماسٌٌن بٌن إتفاق هو: "ثقافٌة تباٌنات أو إدارٌة تقسٌمات

 ال بالقلم، مستقٌمة لخطوط طبقاً  المنطقة بتقسٌم والفرنسً البرٌطانً

 تخطٌط أن هو الكثٌرون ٌعرفه ال وما. بصلة االجتماعٌة للحقابق تمت

 المنطقة هذه فً البترولٌة الموارد تقسٌم على قابماً  كان هذا الحدود

 من كل رؼبة على بناءً  سٌمالتق جاء وبالتالً األسود، بالذهب الؽنٌة

 إحدى تبدأ حٌث منهما، لكل البترول أنابٌب تنظٌم فً وبرٌطانٌا فرنسا

 ،(لبرٌطانٌا بالنسبة) حٌفا فً طرفها وٌنتهً كركوك من األنابٌب هذه

 فً ٌنتهً أي ،(لفرنسا بالنسبة) اللبنانٌة طرابلس فً الثانً وطرفها

 " .منهما كل نفوذ منطقة

 عام خرٌؾ فً المنطقة وتقسٌم الحتالل العملٌة طواتالخ بدأت لقد   

 - الهندي البشري بقوامها البرٌطانٌة القوات هاجمت عندما 1ٔٗٔ

 طاحنة معارك وجرت البصرة، ؼفٌرة بؤعداد والبلوشً الباكستانً

 القوات استولت أن إال القتلى، من اآلالؾ عشرات نتٌجها ذهب

 فً بؽداد البرٌطانٌة القوات دخلت: "بؽداد على البرٌطانٌة

 التركً، الحكم من قرون أربعة بعد مهم حدث وهو 1ٔ1ٔ/ٖ/ٔٔ

 البرٌطانً القابد. لقدومه اآلخر بعضهم وفرح بؽداد سكان بعض إنزعج
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 جاإوا البرٌطانٌٌن إن: فٌه قال بؽداد أهالً على خطابا ألقى مود ستانلً

 ."   فاتحٌن ال محررٌن

 الفرنسً – البرٌطانً الكولونٌالً ملالهتما محورا العراق كانت لقد

 قطار خط انجاز بعد خاصة ألمانٌا، إلٌها التصل لكً ربٌسا وهاجسا

 سبق كما! بؽداد إلى وصوال باستانبول برلٌن ٌربط الذي السرٌع الشرق

 قبل جاءت المنطقة بتقسٌم والرؼبة الحرب أن على ٌدل وهذا ، ذكره

 لم األوسط الشرق فً الدول دحدو لكن. سنوات بعدة بٌكو ساٌكس اتفاق

 ٌُقرأ ال بٌكو – ساٌكس أن" حٌث اإلتفاقٌات، من سلسلة بعد إال تستقر

 بلفور وعد من أعقبته، التً والمعاهدات االتفاقات جملة عن منفصالا 

 من هً تلك، االتفاقات جملة وأن رٌمو، وسان بسٌفر مروراً  لوزان إلى

 قابمة، ؼٌر لشعوب دوالً  شؤأن وخرابطه، شكله واإلقلٌم المشرق أعطى

 الدولة فً حقها من متؤسسة، شعوباً  وحرم التشكل، مكتملة ؼٌر أو

 المنطقً من لذلك."  واألكراد الفلسطٌنٌٌن مثل المصٌر، وتقرٌر

 مإتمر فً: "األول المقام فً رٌمو لسان محتملة نهاٌة عن الٌوم الحدٌث

 سبٌل على ٌكو،ب – ساٌكس اتفاقٌة أعطت 1ٕٓٔ العام فً رٌمو سان

 نظاماً  وتوقعت لفرنسا، العراق شمال الٌوم تشكل التً األراضً المثال،

 موافقته األمم عصبة رٌمو سان مإتمر ومنح. المقدسة لألراضً دولٌاً 

 تؤسٌس تمّ  –الحق وقت   فً وبرٌطانٌا فرنسا رسمتها التً الحدود على

 األردن شرق صلف وتمّ  سورٌا، على الفرنسً االنتداب فترة خالل لبنان

 البرٌطانً االنتداب ونشؤ فلسطٌن، على البرٌطانً االنتداب فترة خالل

 وبؽداد الموصل وهً عثمانٌة محافظات ثالث من العراق على

 فً اإلقلٌمً للنظام المحتمل االنهٌار إلى اإلشارة تكون قد. والبصرة

 من ىجدو ال أنه إال دقة، أكثر رٌمو سان نهاٌة  باسم الخصٌب الهالل

 ." داللً جدل   فً الدخول
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 وتداعٌتها، للكوٌت العراق واحتالل االٌرانٌة – العراقٌة الحرب منذ    

 إثر تؤسس الذي النظام أن على تشٌر والتوقعات الدراسات كل باتت

 ٌالطا مإتمر إلى وصوال م،1ٔ1ٔ عام لبؽداد برٌطانٌا إحتالل

 بعد ترسخت لفكرةا وهذه وعبره، العراق من بدءا سٌتؽٌر ،(1ٗ٘ٔ)

 المتحدة الوالٌاة بقٌادة الدولً التحالؾ قوات بٌد المدوي بؽداد سقوط

 فً الجٌوسٌاسً االستقرار بات الحدث هذا ومع ،ٖٕٓٓ عام األمرٌكٌة

 لذلك حقٌقٌة، مصاعب وٌواجه عمٌقة متؽٌرات ٌشهد  األوسط الشرق

 إزداد فكلما ة،المنطق لتؽٌٌر مفتاحا العراق ٌعد أن التنظٌر باب من لٌس

 العراق تفكك إحتماالت معها زادت المركزٌة حكومتها ضعؾ درجة

 النظام تصدع إلى وصوال الجوار، دول إلى التؽٌٌر هذا إنتقال وبالتالً

 لها أسست التً والحدود السٌاسٌة المنظومة تنتهً أن إلى اإلقلٌمً،

 بهذا قالعرا أن ٌبدو. وؼٌرهما ورٌمو وسان بٌكو – ساٌكس اتفاقٌتً

 أي الكولونٌالً، قبل ما النظامٌن إلؽاء مفاتٌح أهم أحد بات المعنى

 الكولونٌالً تحت ما النظام وكذلك لإلمبراطورٌات، الورٌث النظام

 ان إلى إضافة. الراهن وقتنا حتى األرض على والمطبق المرتسم

 لعملٌة المرجح العراق دور زٌادة فً تساهم السورٌة األهلٌة الحرب

 األوسط، الشرق فً التؽٌر محددات عن البحث ٌبقى ذلك ومع ٌك،التفك

 .بسٌطة أو سهلة، لٌست تواجهها التً والتحدٌات مسارها

  

 المحك على اإلقلٌمً النظام*

 لالهتزاز، طوٌل أمد منذ تعرض األوسط الشرق فً اإلقلٌمً النظام

 تم كما حروب، عدة خالل الداخلٌة بنٌتها لزعزعة مقدمات وتشكلت

 محلٌة تباٌنات وحسب  سٌاسٌة أسس على تقسٌمها إلعادة التنظٌر

 القطبٌن نظامً وجمود ثبات ظل فً وحتى عقود ثالث فمنذ عدٌدة،
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 خارطة تؽٌٌر احتماالت حول وقراءات ألراء التروٌج تم العالمٌٌن،

 خرٌطة رسم إعادة عنوان وبات: "تفتتها مدخل من األوسط، الشرق

 والمقاالت التقارٌر من الكثٌر فً الربٌسٌة اوٌنالعن أحد األوسط الشرق

 ومراكز الدورٌات، كبرٌات تنشرها التً العلمٌة، واألبحاث الصحفٌة،

 ." العالمٌة السٌاسة ومستقبل الدولٌة، العالقات بشبون المعنٌة األبحاث

 دعابٌة ألؼراض وقابلٌتها التؽٌٌر مإشرات استخدمت آخر جانب من  

 ولم إسرابٌلٌة، بحثٌة وجهات بمفكرٌن ؼالبا تربط كانت حٌث وسٌاسٌة،

 أبحاث عدة السٌاق هذا فً  نشرت فلقد فراغ، من متؤتٌة التهم تلك تكن

 وأسطرتها جهة من لخطرها التهوٌل تم تقسٌمٌة، سٌنارٌوهات متضمنة

 فً العاملٌن أبرز أحد 18ٕٔ – ٌٌنون أودد بخطة بدءا أخرة، جهة من

.  كله اإلسالمً العالم بلبننة ٌٌنون خطة لخصتت. االسرابٌلٌة القٌادة

 منبثقة األوسط الشرق لمنطقة وتصور خارطة لوٌس برنار نشر الحقا

 استمرت. المنطقة فً والقومً الطابفً التنوع ومترجمة سٌاسٌا

 موشً رأي إلى وصوال اإلتجاه نفس فً والتصورات السٌنارٌوهات

 إذ فٌها، دفاع وزٌر وآخر ٌلٌةاالسراب العسكرٌة المخابرات مدٌر ٌعلون،

.  التطبٌق نحو عملٌا وتسٌر ممنهجة األوسط الشرق بلقنة خطة أن أكد

 حول تكررت قد واالفتراضات االستشرافٌة القراءات أن مالحظ هو ما

 القابمة، للدول التقسٌم آلٌات مع مٌكانٌكٌا المرتبطة التؽٌٌر إحتماالت

 أن: مختصره خطاب على خلًالدا بمنطقها إستندت الؽالب فً لكنها

 مصالحهم فً والتضاد شعوبها وتركٌبة المنطقة ثقافات فً التباٌن

 كما مبررات تقدٌم دون صؽٌرة، دوٌالت إلى تحولها حتمٌة إلى ستإدي

 القومٌة تحت ما التباٌنات أن على مسبقا والحكم الدروز، حالة فً

 .مستقلة دول من ٌوازٌها ما ستولد والطابفٌة

 المحفزة العوامل مجموع وتراكم ٕٔٓٓ سبتمبر بعد ما حداثأ      

 خارطة تؽٌٌر إحتماالت كفة ترجٌح على جدٌد من شجعت للتؽٌٌر
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 سٌاق فً ٌرد الرأي هذا وبات دولها، بعض تشكٌل واعادة المنطقة

 وإحتالله( داعش) االسالمٌة الدولة تنظٌم وتمدد نمو بعد البدٌهٌات

  ورمزٌة دعابٌة بصورة وإعالنه عراق،وال سورٌة من واسعة ألجزاء

 .ٕٗٔٓ عام بٌكو– ساٌكس نهاٌة

 فً داعش حركة باتت أن وبعد االتفاقٌة مبوٌة ذكرى مرت أن بعد 

 إقتربت كما االعالمً، التروٌج فٌدٌوهات أرشٌؾ ضمن الحدود إلؽاء

 حصون أطراؾ من ودمشق بؽداد فً المركزٌتٌن الدولتٌن قوات

 تقدٌم فً عجز مع ترافقت األخرى، معطٌاتال من جملة مع داعش،

 القابمة، الدول معضالت لحل عملٌة وخطط جدٌدة، سٌاسٌة مشارٌع

 صٌاؼة إعادة فً ساهم ذلك كل الفعالة، الدولٌة المبادرات فً جمود

 ٌحمً وراسخ، ثقٌل اإلقلٌمً النظام أن لتعلن مؽاٌرة، آراء وبلورة

 وأن سرٌعا ٌتؽٌر نل أنه لدرجة متجذرة حاكمة طبقات مصالح

 الدولتان أن عن فضال القدٌمة، الحدود داخل ستجري كلها المتؽٌٌرات

 على للمحافظة بروٌة تعمالن اإلقلٌمً النظام ركٌزة تشكالن اللتان

 . المركزي وكٌانهما الخارجً حدودهما

 من أول هً بٌكو – ساٌكس اتفاقٌة من نظرٌا المتضررة تركٌا حتى   

 ترٌد آراء فٌها تعالت وإن الراهنة، الحدود على فظةالمحا وتإكد تهدؾ

 الذي النظام هذا: "القدٌمة الحدود انتجتها التً المعضالت من تخفؾ أن

 واحدة لحظة ولٌدة تكن لم الحدود هذه أن كما لكن انهٌاره، الٌوم نشهد

 ٌكون لن تؤكٌد بكل انهٌاره فان واحدة اتفاقٌة حصٌلة لٌس النظام وهذا

 تخطً من بد ال السبب لهذا... واحدة دفعة ٌكون ولن اللحظة ولٌد كذلك

. تحملها قٌمة أي من وتجرٌدها اصطالحٌتها عن والتجاوز الحدود

 من القدٌمة الحدود تلك مكان جدٌدة حدود رسم من بدال أخرى، بكلمات

 تتجاوز جدٌدة ورإى توجهات تطوٌر على اهتمامنا نصب أن األولى

 أو مرونة أكثر حدود تكون قد التوجهات ههذ واصطالحٌتها الحدود
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 التعاون وتبنً تشجٌع أو الدول بٌن والتكامل االندماج نحو مساعً

 ."  المشترك

 تسعى إٌران أن إلى تشٌر التً السٌاسٌة اآلراء بعض من العكس وعلى 

 فإن الطابفٌة، الفٌدرالٌات صٌؽة تعوٌم عبر المنطقة، خارطة لتؽٌٌر

 الحالٌة للدول الخارجً الشكل على المحافظة فً ٌكمن الحقٌقً هدفها

 بعد عن للتحكم سعٌا  القدٌمة، منظوماتها داخل نفوذها وزٌادة

 حالة أٌة مع تستقٌم اإلٌدٌولوجٌة اإلٌرانً النظام هوٌة: "بحكوماتها

 فً الفعلً اإلٌرانً المسار تحدد السٌاسٌة، الطابفٌة فالفٌدرالٌة... تفتٌتٌة

 " العراق من انطالقاً  العربٌة األمة ومنها ها،كل المنطقة تقسٌم

 مرحلة فً عام مابة قبل ذروته الدولٌة للقوى الحاسم الدور بلػ الشك  

 فالمعادلة اآلن أما المنطقة، إمبراطورٌات وضمور الكولونٌالٌة صعود

 سٌكون الربٌس الدور أن على إجماع شبه ثمة ٌبدو ما فعلى معكوسة،

 وتركٌا إٌران وخاصة الفاعلة اإلقلٌمٌة للقوى ةالمنطق سمات صٌاؼة فً

 مستقبل تقرٌر فً متعاظماً  دوراً  تلعب اإلقلٌمٌة القوى."والسعودٌة

 حسابها ٌحسب قوى الٌوم، باتو ،”الالدولتٌٌن“ الالعبٌن وأن المنطقة،

 المتحدة األمم موافقة دون من للتقسٌم اتفاق ألي مستقبل ال  ثم... 

 ومجتمعاتها المنطقة شعوب قدرات تعاظم عن ناهٌك األمن، ومجلس

 ." المقاومة على

 نتصور أن ٌمكن ال اآلراء، عرض فً االسهاب ودون بإختصار     

 قبل من مقاومة تواجه أن بدون المنطقة خارطة فً جذرٌا تؽٌٌرا

 تركٌا إستقرارها ودعامتً األوسط الشرق فً الربٌستٌن القوتٌن

 للمشهد رإٌتهما وتناقضت حهامصال إختلفت وإن حتى وإٌران،

 على المبدأ حٌث من معترضتان وإٌران تركٌا من كل ستظل السٌاسً،

 على متفقتان ألنهما المنطقة، لدول الخارجٌة الحدود ٌالمس تؽٌٌر أي
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 وهما. الصاعدة الكوردستانٌة القوة من التخوؾ فً تكمن واحدة جزبٌة

 دورهما سابح على جدٌد إقلٌمً بنظام القبول وارد فً لٌس

 حسب كال األنظمة، بعض تؽٌٌر فً لرؼبتهما ونظرا المركزٌان،

 معضالت إنتاج إعادة ٌتم المتناقض الموقؾ هذا من فإنطالقا مصالحه،

 .تعقٌدا أكثر سٌاسٌة

 

  

 محافظ دولً نظام*  

 فالدولً، واالقلٌمً الوطنً مستوٌات بٌن ومركبة جدلٌة عالقة فً    

 للنظام التؽٌٌر مفتاحً وسٌظالن كانا وسورٌا العراق من كل أن ٌبدو

 الترٌث أن نجد هنا ومن األوسط، الشرق فً القابم والسٌاسً اإلقلٌمً

 تؽٌٌر بند فً وخاصة المرحلة، لهذه ربٌس عنوان هو والتردد والترقب

 للتؤسٌس كمدخل فٌه، العظمى الدولٌة القوى ودور الحكم، أنظمة

 الحربٌن بعد المترسخ اإلقلٌمً  نظامال تؽٌٌر إن. الجدٌدة للمرحلة

 دمشق فً الحكم نظامً تؽٌٌر ٌتطلب الراهن، المشهد ضمن العالمٌتٌن

 الداخلٌة، بنٌتهما لتؽٌٌر بدورها تمهد والتً تمهٌدٌة، كخطوة وبؽداد،

 .الجوار إلى فتنتقل

 عملٌات هكذا فً البت على قادر ؼٌر الدولً النظام أن تؤكد ما لكن 

 ؼٌر أنهم عن فضال أطرافه، بٌن العالقة إضطراب بسبب كبرى، تؽٌٌر

 لم البدٌل االقلٌمً النظام أن ٌبدو إذ. نفسها التؽٌٌر فكرة على متوافقون

 معالمه تتضح ولم ٌترسخ لم الذي الدولً النظام مع مترابط وهو ٌتبلور

 التفاهم مقدمات أحد إال الروسً – األمرٌكً التقارب وما بعد، األخٌرة

 لبناء خجول مسعى الواقع فً هو أو الدولً، للنظام العام إلطارا على
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 شكل على األولً  التوافق عبر األقطاب متعدد عالمً نظام ٌشبه ما

 .اإلرهاب على الحرب وكذلك األوسط، الشرق ومستقبل

 عبر الجدٌد، االقلٌمً النظام تشكٌل إعادة ٌتم أن وٌفترض هذا   

 رسم ٌعاد إنما ثابتة للعراق الخارجٌة ودالحد تبقى أن األول إحتمالٌن،

 اآلخر واالحتمال فدرالٌة، أم كونفدرالٌة بصٌؽة سواء الداخلٌة حدودها

 المتشكلة الثالث دولها إلى العراق خارج من أجزاء تنضم أن

 الحدود شكل عملٌا سٌنهً ما وهذا( الشٌعٌة السنٌة، الكوردٌة،)

 من أكثر بعد األولى، وةالخط فً وسورٌة العراق لدولتً الخارجٌة

 سٌالمس تحقق إن المدخل هذا. الحالٌة بالصٌؽة تثبٌتها على سنة ثمانٌن

 تكون ال قد فإٌران األمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات قبل وٌخصها إٌران

 األولى، العالمٌة الحرب بعد أسس الذي بالنظام جوهرٌا معنٌة تارٌخٌا

 تعمل وبدأت حدودها، ىعل كوردٌة دولة تبرز أن على تعترض ولكنها

 الدولة هذه ألن الواقع، أرض على ووالدتها تحررها مسار لوقؾ

 من الكثٌر أن من الرؼم على بالضرورة، الداخلٌة بنٌتها على ستإثر

 المنطقة خارطة رسم إلعادة الدولٌة القوى مع بالتعاون تتهمها اآلراء

 ٌرؼًس وكؤن: "السوري المشهد قراءة منظور من خاصة لصالحها،

 عام مبة قبل لعبه الذي الدور ُمنحا ظرٌؾ جواد ومحمد الفروؾ

 تشرٌن بٌن ساٌكس مارك والبرٌطانً بٌكو جورج فرنسوا الفرنسً

 إرث بلداهما تقاسم عندما 1ٔٙٔ( ماٌو) وأٌار 1ٔ٘ٔ( نوفمبر) الثانً

 ." العربً المشرق فً المتهاوٌة العثمانٌة الدول

 تفسح تؽٌٌر أي مسار وقؾ فً ملٌاع منخرطة تركٌا آخر جانب من  

 سورٌة، مع حدودها طول على خاصة للكورد، مكاسب أي أمام المجال

 وتلعبان تسعٌان وإٌران تركٌا من كل أن اإلقلٌمً المشهد تعقٌد ٌزٌد وما

 السٌاسٌة بٌبتها ترتٌب وإعادة المنطقة أنظمة لتؽٌٌر ربٌسة أدوارا

 بٌنهما، المقسمة كوردستان ىإل التؽٌٌر هذا ٌصل أن دون لصالحهما،



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٖٙ] 
 

 وبصرؾ اإلضافٌة، المشكالت من العدٌد تتوالد التناقض هذا ومن

 فً التؽٌٌر مسؤلة بٌن الفصل ٌمكن فال المتخوفة النظرة هذه عن النظر

 حٌن فً. األشكال من شكل بؤي الكوردستانً والملؾ األوسط الشرق

 إهمالها ٌمكن ال لكنو أقل، تؤثٌر ذات األخرى األقلٌمٌة القوى دور ٌظل

 . المصري الدور تراجع بعد واإلسرابٌلً السعودي الدور خاصة

 مرة أحٌل األوسط الشرق مصٌر فإن الراهنة األولٌة قراءتنا حسب  

 نفسه عن ٌفصح ولم بؤمره ٌبت لم الذي الدولً، النظام إلى بقوة أخرى

 ًالدول النظام وترهل، عجز من علٌه هو مما وضوحا أكثر بصٌؽة

 الجمود من ٌعانً والفكر، الروح إلى وٌفتقد جامدا مازال إفتراضا القابم

 ما آخر سلبٌا، محافظا نظاما بات بؤنه توصٌفه ٌمكن لدرجة والتلكإ،

 للشرق والدولتٌه السٌاسٌة البنٌة تؽٌٌر هو تحقٌقه على قادر أو ٌطلبه،

 .األوسط

 سلبٌة تإكد ًالت اآلراء عشرات على الخصوص بهذا االعتماد ٌمكن  

 التحلٌلً الخطؤ هو هذا:"اإلقلٌمٌة التؽٌٌر سٌرورة إزاء اإلقلٌمً النظام

 تلك برسم قاموا من هم الؽرباء". بٌكو – ساٌكس نهاٌة" لحجة النهابً

 باالعتراؾ أو رسمها، بإعادة ؼرٌب ألي مصلحة ال أن ٌبدو. الحدود

 ال المتحدة تالوالٌا أن شكّ  وال. الراهن الوقت فً رسمها، بإعادة

 كردستان إقلٌم لحكومة رعاٌتها المتحدة الوالٌات قدمت. بذلك ترؼب

. استقاللهم إعالن على ٌوماً  األكراد تشجع لم أنها إال سنة، ٕ٘ نحو منذ

 دولً مإتمر عقد أوروبً أو صٌنً أو روسً زعٌم أي ٌقترح ولم

. اخلٌاً د تفككاً  هذه الدول تشهد قد. األوسط الشرق خرٌطة رسم إلعادة

 التؽٌٌر رٌاح أن ٌبدو ال ولكن. حاكمة" واقع أمر" سلطات تنشؤ وقد

 األوسط الشرق فً عمل كل ٌشهد. ذاتها بحدّ  الدولٌة الحدود ستطال

 معارك واإلقلٌمٌة المحلٌة الجماعات مختلؾ خوض مع هاماً، تصاعداً 

 المساعدة اإلقلٌمٌة القوى تقدٌم ومع الدول هذه على السٌطرة أجل من
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 على ستستمر، المعارك هذه أن ٌبدو ولكن. المعارك هذه فً لحلفابها

 رسمها التً الحدود ضمن الدولً، القانون حٌث ومن رسمٌاً  األقل

 اتفاقٌة تعٌش الواقع، فً. عام مبة نحو منذ والبرٌطانٌون الفرنسٌون

 ."  بالضعؾ تتسم حدودها ضمن السلطة أن طالما" بٌكو – ساٌكس"

 الشرق أبناء من ٌرى من ثمة بل الحد، هذا عند األراء ؾتتوق ال     

 واألوربً أوسطً الشرق األمن ستهدد التؽٌٌر عملٌة أن نفسها األوسط

 تفاهم مإخراً  برز فقد لذا: " الربٌس اإلرهاب مصدر هو  والتؽٌٌر معا،

 فً ومستقبله طبٌعته وتحدٌد الصراع وادارة لرسم الفروؾ، – كٌري

 مقبوالً  ٌعد ولم ٌكن، لم والسٌاسً األمنً المشهد هذا نأل..المنطقة هذه

 جؽرافٌاً  المنطقة صٌاؼة اعادة ان وبما.. وروسٌا الؽربٌة الدول قبل من

 على العمل من بد ال كان.. والتعقٌد الصعوبة بالؽة مسإولٌات ٌرتب

 االقل على او المسلح الصراع انتشار ولجم األمنً االٌقاع وتٌرة ضبط

 " تفاقمه من لحدوا احتوابه

 بالتفكك وتستخؾ تهمل ألنها أوربا تنتقد باتت األصوات بعض أن بل 

 إزاء التحفظ من المزٌد لممارسة وتدعوها األوسط، الشرق فً الحاصل

 – بساٌكس بدءا خطته الذي ونظامها تركتها تنقذ ال ألنها المتؽٌرات،

     األوسط الشرق تفكك مخاطر من أوربا ٌحمً الذي النظام هذا بٌكو،

 عدم من ٌتضح العالمً، للنظام المحافظ الطابع وٌإكد أكد ما إن   

 فً وتمظهرت برزت كما المنطقة، خرٌطة تؽٌٌر فً الصرٌحة رؼبته

 السٌاسٌة األنظمة لتؽٌٌر حماسها وقلة  العظمى القوى استعجال عدم

 اءبق من الموقؾ فً  التحفظ عملٌة تلخصت وقد العربً، الربٌع مد إبان

 رسم مفاتٌح أهم أحد تؽٌٌره سٌشكل كان حٌث دمشق، فً الحكم نظام

 القوى وتوافق النظام بقاء على فاإلصرار األوسط، الشرق مستقبل

 على فالصٌن األوربً، االتحاد دول إلى وروسٌا أمرٌكا من العظمى
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 النظام مجمل على والمحافظة البقاء فً الرؼبة على مإشر هو ذلك،

 بقابها بمرتكزات المساس وعدم والمترهل، زالعجو االقلٌمً

 .واستمرارٌتها

 

 النتائج*

 السنوات لمشهد بسٌط استشراؾ وفً الراهن المشهد هذا ظل فً  

 خارطة على جذري تؽٌٌر ٌتم أن المتوقع ؼٌر فمن القادمة القلٌلة

 للإلعتبارات أوسطً، الشرق االقلٌمً النظام على وبالتالً المنطقة،

 :الٌةالت األساسٌة

 من حالة فً وهو بعد، ٌترسخ ولم ٌتبلور لم الجدٌد العالمً النظام(ٔ

 الشرق خارطة تؽٌٌر على اإلتفاق علٌه ٌصعب بحٌث اإلضطراب

 ورؼبة حماس وجود عدم عن فضال العالم، فً حساسٌة األكثر األوسط

 على حتى متحفظ الراهن الدولً النظام أن بل جذرٌة، تؽٌٌرات إلجراء

 وتصدٌق تؤكٌد إال السورٌة التجربة وما اإلستبدادٌة، نظمةاأل تؽٌٌر

 .لذلك

 ؼٌر الصٌن األوربً، واالتحاد روسٌا أمرٌكا،: العظمى الدول(ٕ

 فً الحكم نظام تؽٌٌر أمر لحسمت وإال بالتؽٌٌر، مقتنعة وال متطلعة

 المتؽٌرات لمجمل مفتاحا تؽٌٌره ٌعد كان حٌث ،ٕٕٔٓ عام منذ دمشق

 .للمنطقة الجدٌدة ةالخارط وإعداد

 لنظام التؤسٌس بالضرورة ٌقتضً الخارطة فً جذري تؽٌٌر أي إن(ٖ

 وستكون كوردستان، دولة والدة مع األرجح على مترافق  جدٌد، إقلٌمً

 ما وهذا ودمشق، بؽداد، طهران، أنقرة، من كل حساب على الوالدة هذه
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 لربعةا الدول فمصلحة. بعد العظمى القوى تقرره ولم ترجحه، لم

 .االستقالل فً الكورد بحق التمسك من أهم مجتمعة

 ضربت بٌكو، – ساٌكس إتفاقٌة له أسست الذي اإلقلٌمً النظام إن(ٗ

 االتفاقٌة عن تدافع الراهنة تركٌا ولكن وألمانٌا، تركٌا مصالح حٌنها فً

 آخر على بالحفاظ والمتمثلة المستجدة مصالحها على الحفاظ بهدؾ

 إٌران مصلحة نفسه الوقت فً كوردستان، وهً تركٌةال ؼٌر األقالٌم

 .الحالٌة الحدود تتزعزع ال أن تقتضً

 القرن طوال والدولً اإلقلٌمً النظامٌن من المتضررة ألمانٌا،(٘

 وهً األوسط، الشرق فً واضحة سٌاسٌة طموحات تبدي ال الماضً،

 مع عالقتها مستقبل عن تفصح وال نفوذها، استرجاع بصدد لٌست

 جدٌدة ألمانٌة سٌاسة فبدون. خصوصا وكوردستان عموما قلٌماإل

 .جدٌد وإقلٌمً دولً نظام صٌاؼة ٌصعب وطموحة

 ال لكنها القادمة، للفترة واشطن بٌد الربٌسً التؽٌٌر قرار سٌظل(ٙ

 أهدافها بعد تتبلور لم أو المنطقة، إتجاه سٌاساتها جوهر  عن تفصح

. المرٌكٌة اإلدارة أطراؾ داخل تخالفا من تعانً ربما. االستراتٌجٌة

  أنها تماما تقرر ولم الكورد، مساندة فً مترددة مازالت روسٌا أن كما

 .كوردستان فً قدمها موقع  سترسخ

 

 عملٌة لترجٌح تتوافر أن ٌجب مإثرة عوامل ثمة اآلخر، الجانب فً    

 تحت ماو الكولونٌالً اإلقلٌمً النظام تنهً وبالتالً المنطقة، فً التؽٌٌر

 لهما وعنوانا مفصال  بٌكو - ساٌكس اتفاقٌة تشكل اللذان الكولونٌالً

 :وهً
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 العام اإلطار وإقتراح الحالً، اإلقلٌمً النظام تؽٌٌر على دولً توافق(ٔ

 بما اإلقلٌم مشكالت ألن. تقدٌر أقل على األوسط الشرق إقلٌم فً البدٌل

 .ذلك تتطلب اإلرهاب على الحرب فٌه

 أي اإلقلٌمً للنظام الضابطٌن التقلٌدٌن الربٌسٌن الالعبٌن ةقو إنهاك(ٕ

 مقاومة من ٌتمكنا لن بحٌث الضعؾ من درجة وبلوؼهما وإٌران، تركٌا

 سٌل وقؾ أجل من حروبا ٌخوضا ولن األرض، على التؽٌٌر عملٌة

 اإلقلٌمً التوازن متراحجة من التخلص ٌنبؽً وبالتالً. التؽٌٌر

 .اتركٌ – إٌران: المزمنة

 المسار وٌشكل الخارطة، تؽٌٌر ٌهٌؤ قد الذي الربٌس الشرط إن(ٖ

 وهذا أوال، العراق كوردستان إستقالل عملٌة فً ٌكمن له الربٌس

 مسٌرة لهكذا ومتحمسا موحدا كوردستانٌا سٌاسٌا موقفا وٌستلزم  ٌتطلب

 فً والعسكرٌة السٌاسٌة للقوة إستثنابً صعود عن فضال إستقاللٌة،

 تحت شاملة شبه قومٌة وحدة تحقق ضرورة بمعنى. ستانكورد عموم

 كوردستان إقلٌم فً وخاصة الحالٌة الجٌوش وتوحٌد موحدة، قٌادة

 عددها فً مطردة وزٌادة وسورٌة، كوردستان ؼرب ومناطق العراق

 الحالٌة الحدود تؽٌٌر فً المساهمة على قادرة تكون بحٌث وأسلحتها

 القرٌب المنظور فً نتوقعه ال ما هذا. الجدٌدة الحدود على والمحافظة

 ونتٌجة الكوردستانٌة، السٌاسٌة القوى بٌن الجوهرٌة الخالفات بسبب

 الكوردستانٌة القوى من عدد لدى هدؾ هكذا وجود عدم بل تردد،

 .الربٌسة

 القابمة الدول وأشكال اإلقلٌمً النظام تؽٌٌر فً السنة العرب رؼبة(ٗ

 فً موحد إقلٌم أو أقلٌمن بتشكٌل له دوالتمهٌ وسورٌة، العراق خاصة

 الدولة) أنقاض على( كونفدرالً فدرالً،) والعراق سورٌة من كل

 البٌبة المشروع هذا محرك وٌكون ،(والشام العراق فً االسالمٌة
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 نخبها بٌن والتوافق الزور، ودٌر األنبار محافظتً لسكان االجتماعٌة

 تحدٌد أو إنهاء فً لصرٌحةا رؼبتها تعلن حتى  والقبابلٌة، السٌاسٌة

 – خلٌجٌة بمباركة وذلك ودمشق، بؽداد فً الحكم مركزي مع عالقاتها

 .بذلك جٌوسٌاسٌا المعنٌان ألنهما اردنٌة

 حل باتجاه تدفع بحٌث فعالٌتها وتنامً الفلسطٌنٌة القٌادة توحد(٘

 .األردن مع الكونفدرالٌة أو الدولتٌن،

 والؽاز للنفط المنتجة الكبرى اتوالشرك العظمى القوى بٌن إتفاق(ٙ

 نقلها، طرابق على والتوافق الؽاز، وخاصة الطاقة إستثمار آلٌات حول

 متطلبات وتلبٌة والؽاز النفط تسوٌق حسن الجدٌدة الخارطة تإمن بحٌث

 المساس دون األثمان، بؤرخص األوربً االتحاد إلى بسهولة إٌصالها

 .اإلتحادٌة روسٌا بمصالح

**************** 

  أربٌل، إقلٌم كوردستان العراق –بالتعاون مع مركز رووداو للدراسات 
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 المنطقة وتقسٌم... بٌكو - ساٌكس اتفاقٌة

                                                        

                                                                                                                                                  
 بارودو سلمان: إعداد

 العثمانٌة الدولة ودخول ،1ٔٗٔ عام األولى العالمٌة الحرب اندالع بعد

 وفرنسا برٌطانٌا بزعامة الحلفاء دول ضد ألمانٌا جانب إلى تحالؾ فً

 االستراتٌجٌة تالمواصال خطوط قطع إلى ذلك أدى القٌصرٌة، وروسٌا

 اإلمدادات شرٌان انقطاع إلى بالتالً أدى مما مستعمراتها مع لبرٌطانٌا

 فً الكلً اعتمادها بسبب البرٌطانٌة العامة والحٌاة للحرب الحٌوي

 التجارة منافذ على عالوة قطعاتها وتموٌل األولٌة وموادها مواردها

 إلى ببرٌطانٌا أدى الذي األمر البرٌطانً، االقتصاد عماد تعد التً

 من عدد بٌن من العراق احتالل منها الهدؾ سرٌعة خطة اعتماد

 مع المواجهات فً العسكري الجهد كان الذي الوقت فً األهداؾ،

 واجهت أوروبا، قلب فً الربٌسٌة الجبهات على منصباً  وحلفابها ألمانٌا

 ًف العسكرٌة حملتها فشلت أن بعد المنطقة فً عصًٌبا موقًفا برٌطانٌا

 وكذلك السوٌس، قناة منطقة على التركٌة القوات ضؽط وزاد العراق،

 جعل األمر هذا التركٌة؛ المضاٌق منطقة ضد البرٌطانٌة الحملة فشلت

 عملت لذا للؽاٌة؛ حٌوٌاً  أمراً  البرٌطانٌة القوات مع العرب تعاون

 بٌن وبدأت إلٌها، الحجاز، حاكم حسٌن، الشرٌؾ استمالة على برٌطانٌا

 باسم ُعرفت شهراً، 8ٔ استمرت ومراسالت مكاتبات انبٌنالج
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 دفع إلى ورابها من تهدؾ برٌطانٌا كانت مكماهون، حسٌن مراسالت

 دولة إقامة إلى ٌهدؾ فكان الحسٌن أما األتراك، على الثورة إلى العرب

 .حكمها هو ٌتولى والحجاز والشام العراق تشمل عربٌة

 سببا العربٌة المنطقة فً الحلٌفة ةاألوروبٌ الدول مصالح تضارب وكان

 سلباً  ٌإثر ما وهو الحلفاء، هإالء بٌن الثقة وعدم الشكوك إٌجاد فً قوٌاً 

 وفلسطٌن القدس إدخال فً تطمع فروسٌا الحرب، فً موقفهم على

 بها، األرثوذكسٌة والكنابس الدٌن رجال لوجود نظراً  نفوذها؛ ضمن

 خاصة الشام بالد منطقة ًف نفوذها تثبٌت نحو تسعى فرنسا بٌنما

 الوجود إن إذ البرٌطانٌة؛ الحكومة لتخوؾ باعًثاً  ذلك وكان سورٌا،

 المنفذ( حٌفا-عكا) خلٌج من ٌحرمها النحو هذا على والروسً الفرنسً

 أن ترضى لن برٌطانٌا أن كما المتوسط، البحر على للعراق الربٌسً

 طرق ٌهدد ذلك ألن السوٌس؛ قناة من مقربة على روسٌا أو فرنسا ترى

 .الهند مع مواصالتها

 من مخاوفها لتزٌد األولى العالمٌة الحرب ظروؾ جاءت فقد فرنسا أما

 القابد رأى" الدردنٌل" حملة فشل بعد أنه ذلك البرٌطانٌة؛ السٌاسة

 فإنه گالٌپولً، جزٌرة إرجاع الحلفاء ٌستطٌع لكً أنه كتشنر اإلنجلٌزي

 قوات تبدأ ثم اإلسكندرونة، مٌناء فً جندي ٓٓٓ.ٓٓٔ إنزال من بد ال

 قطع ٌضمن ذلك ألن التركٌة؛ األراضً نحو هناك من التؽلؽل الحلفاء

 عملٌات فً ارتباك فٌحدث وسطها، من التركٌة المواصالت طرٌق

 محاصرته، بعد للتسلٌم سٌضطر الذي التركً للجٌش والتموٌن اإلمداد

 رفضت الكبٌرة الحملة ذهه مثل تنظٌم عن لعجزها نظراً  فرنسا أن إال

 واألسطول الجٌش عمادها سٌكون التً العملٌة هذه على الموافقة

ٌٌَّن؛  للخطر، سورٌا فً الفرنسٌة المصالح سٌعرض ذلك ألن البرٌطان

 بها، النفوذ تقلٌل على سٌعمل لسورٌا البرٌطانً الجٌش احتالل أن إال
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 قد فرنسا نجم أن منهم ظناً  اإلنجلٌز مع التحالؾ إلى السورٌٌن وٌدفع

 .أفل

 حٌث 8ٙٓٔ عام منذ سورٌا، فً قدٌمة أطماع لها فرنسا أن والمعروؾ

 مدارسها وكانت المنطقة، هذه فً والثقافً المالً التؽلؽل على عملت

 العالمٌة الحرب جاءت فلما مدرسة ٖٓٓ عن تقل ال وحده لبنان فً

 آسٌا فً ٌةفرنس إمبراطورٌة إلقامة فرصة فٌها فرنسا وجدت األولى،

 .الشام بالد قاعدتها تكون

 أمامها االستعمارٌة الدول هذه تجد لم المصالح فً التعارض هذا وأمام

 حتى دولة كل نفوذ مناطق وتحدٌد بٌنها، فٌما التباحث إال سبٌل من

 الوجه على الحربٌة المعارك لتسٌر والخالفات؛ الشكوك أسباب تزول

 .الدول هذه فٌه ترؼب الذي

 فً بحقهم اعتراؾ على للحصول قوتهم بكل ٌسعون العرب وبٌنما

 الوفاق دول بٌن مفاوضات -سراً  – ُتجرى كانت عربٌة، دولة تؤسٌس

 البالد فٌها بما العثمانٌة الدولة اقتسام حول( وروسٌا وفرنسا برٌطانٌا)

 مساء صباح ألمانٌا تنتقد كانت الدول هذه أن النظر ٌلفت ومما العربٌة،

 السالح تلقً لن أنها وتعلن الدولٌة، والعقود المعاهدات حرمة لخرقها

 .الدولٌة المواثٌق احترام على وتحملها رشدها، إلى ألمانٌا تعود حتى

 وفرنسا برٌطانٌا بٌن سري اتفاق على التوقٌع تم 1ٔ٘ٔ أبرٌل وفً

 التركٌة المضاٌق على االستٌالء فً روسٌا حق على نصّ  وروسٌا

 من وجزء والدردنٌل، مرمرة بحرا وهً ا،له المجاورة والمناطق

 حرة، مدٌنة القسطنطٌنٌة تصبح أن مقابل الصؽرى، آسٌا شاطا

 بحقوق روسٌا تعترؾ وأن المضاٌق، منطقة فً المالحة حرٌة وضمان

 هذه ُتحّدد أن على اآلسٌوٌة، تركٌا أقالٌم فً الخاصة وفرنسا برٌطانٌا

 األماكن تخضع أن ذلكك خاص، اتفاق بمقتضى بٌنهما فٌما الحقوق
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 جزء ٌُضمّ  وأن مستقل، إسالمً لحكم العربٌة الجزٌرة وشبه المقدسة

 .البرٌطانٌة النفوذ منطقة إلى إٌران من

 الثالث، العواصم بٌن المنوال هذا على تجرى المفاوضات كانت وبٌنما

 وكان إٌطالٌا، إلى باإلضافة الدول هذه ضم سري آخر اتفاق توقٌع تم

 دول جانب إلى الحرب فً الدخول على إٌطالٌا إؼراء منه الهدؾ

 .الوفاق

-جورج فرانسوا المسٌو الفرنسٌة الحكومة عٌنت ،1ٔ٘ٔ نوفمبر فً

ا مندوباً  بٌروت، فً السابق العام قنصلها پٌكو، ًٌ  شإون لمتابعة سام

 البالد مستقبل فً البرٌطانٌة الحكومة ومفاوضة األدنى، الشرق

 ساٌكس مارك بالسٌر واجتمع القاهرة، إلى سافر أن ٌلبث ولم العربٌة،

 مندوب بإشراؾ األدنى، الشرق لشإون البرٌطانً السامً المندوب

 ثم السرٌة، القاهرة اتفاقٌة باسم ُعرفت اتفاقٌة عن أسفرت روسٌا،

 هذه وأسفرت الروسٌة، پطرسبورگ سانت مدٌنة إلى انتقلوا

 النحو على دولة كل نفوذ مناطق لتحدٌد ثالثٌة اتفاقٌة عن المفاوضات

 :التالً

 

 .أضنة ووالٌة ولبنان سورٌا ؼرب على فرنسا استٌالء -

 مدٌنة فٌها بما العراق وأواسط جنوب منطقة على برٌطانٌا استٌالء -

 .فلسطٌن فً وحٌفا عكا مٌناء وكذلك بؽداد،

. كردستان وشمال تركٌا فً األرمنٌة الوالٌات على روسٌا استٌالء -

 األرثوذكس مصالح عن الدفاع فً روسٌا بحق كذلك لمعاهدةا واعترفت

 .فلسطٌن فً المقدسة األماكن فً
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 التً وتلك فرنسا، علٌها تحصل التً األقالٌم بٌن المحصورة المنطقة -

 موحدة، عربٌة دول أو عربٌة دول اتحاد تكون برٌطانٌا علٌها تحصل

 وفرنسٌة، نٌةبرٌطا نفوذ مناطق إلى تقسم الدولة هذه فإن ذلك ومع

 النفوذ بٌنما الموصل، ووالٌة سورٌا شرق الفرنسً النفوذ وٌشمل

 بؽداد والٌة من الشمالً والجزء األردن شرق إلى ٌمتد البرٌطانً

 .اإلٌرانٌة الحدود وحتى

 .دولٌة إلدارة فلسطٌن من الباقً الجزء ٌخضع -

 .حًرا اإلسكندرونة مٌناء ٌصبح -

 ساٌكس مارك السٌد بٌن سري لبشك المفاوضات هذه جرت هكذا

 الدبلوماسً بٌكو جورج فرانسوا والسٌد البرٌطانً، الدبلوماسً

 على وكانت 1ٔٙٔ عام ماٌو إلى 1ٔ٘ٔ عام نوفمبر من الفرنسً،

 وبرٌطانٌا فرنسا من كل خارجٌة وزارات بٌن وتفاهم وثابق تبادل شكل

 امع أٌار ٙٔ فً التوصل تم أن إلى آنذاك، القٌصرٌة وروسٌا

 روسٌة، وبمصادقة بٌكو ساٌكس باتفاقٌة سمً رسمً، اتفاق إلى1ٔٙٔ

 وفرنسا برٌطانٌا بٌن مستعرة األولى العالمٌة الحرب نٌران كانت بٌنما

 ثانٌة، جهة من وحلفابهما وألمانٌا العثمانٌة والدولة جهة، من وحلفابها

 طقمنا لتحدٌد بٌنهما الخصٌب الهالل منطقة اقتسام تم أساسها وعلى

 على المسٌطرة العثمانٌة، االمبراطورٌة انهٌار بعد آسٌا ؼرب النفوذ

 .األولى العالمٌة الحرب فً المنطقة، هذه

 أبرمت التً االتفاقات أسوء من واحدة تعتبر بٌكو – ساٌكس اتفاقٌة إن

 خاص، بشكل والكرد عام، بشكل المنطقة لشعوب بالنسبة اآلن حتى

 وال ومستقبلهم بمصٌرهم تتحكم دول عأرب بٌن الكرد بالد جزأت حٌث

 خصوصٌته وله التارٌخٌة، أرضه على ٌعٌش كشعب بوجدهم تعترؾ

 وفرنسا برٌطانٌا قسمت االتفاقٌة، هذه وبموجب المتماٌزة، القومٌة
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 ثالث مناطق، خمس إلى ـ العربٌة الجزٌرة شبه باستثناء ـ المنطقة

 السورٌة بنانٌةالل السواحل) الزرقاء المنطقة هً ساحلٌة مناطق

 البصرة إلى بؽداد من العراقٌة السواحل) الحمراء ،(لفرنسا وأعطٌت

 رمز داخلٌتٌن منطقتٌن ثم ،(فلسطٌن) والسمراء ،(لبرٌطانٌا وأعطٌت

 الداخلٌة للمنطقة( ب)و السورٌة، الداخلٌة للمنطقة( أ) بحرفً لهما

 من ؽربًال الجناح من األكبر الجزء على فرنسا حصلت حٌث العراقٌة،

 برٌطانٌا أما العراق، فً الموصل ومنطقة( ولبنان سورٌا) الهالل

 باالتجاه متوسعاً  الجنوبً الشام بالد طرؾ من سٌطرتها مناطق فامتدت

 العربً الخلٌج بٌن الواقعة المناطق وجمٌع والبصرة بؽداد لتضم شرقاً 

 ةإدار تحت فلسطٌن تقع أن تقرر كما سورٌا، فً الفرنسٌة والمنطقة

 ولكن. وروسٌا وفرنسا برٌطانٌا بٌن بالتشاور علٌها االتفاق ٌتم دولٌة

 لفرنسا ٌكون أن على وعكا حٌفا مٌنابً برٌطانٌا منح على نص االتفاق

 استخدام بالمقابل لبرٌطانٌا فرنسا ومنحت حٌفا، مٌناء استخدام حرٌة

 .حوزتها فً سٌقع كان الذي االسكندرونة مٌناء

 الكشؾ تم 1ٔ1ٔ عام روسٌا فً الحكم سدة إلى ةالبالشف وصول وبعد

 وعندها االتفاقٌة، تمسها التً الشعوب ؼضب أثار مما االتفاقٌة هذه عن

 بعد ملؽاة أصبحت المعاهدة أن إلى العرب طمؤنة إلى برٌطانٌا سارعت

 أما. الحلفاء جانب إلى العرب وانضمام الحرب من روسٌا انسحاب

 أساس على البرٌطانٌة، الحكومة لدى علٌها احتجوا فقد الٌهود الزعماء

 ان لهم فؤكدت الٌهودي، القومً الوطن وفكرة ٌتنافى فلسطٌن تدوٌل أن

 وروسٌا، فرنسا موقؾ أمالها تكتٌكٌة مرحلٌة خطوة مجرد هو التدوٌل

 برٌطانٌا أي وأنها فلسطٌن، فً أٌضا عدٌدة مطامع لهما كانت اللتٌن

 نهاٌة حتى بلفور تصرٌح صدور فعال دهأك الذي األمر إللؽابه، ستعمل

 فً ظهرت قد المباشرة الرسمٌة – الشعبٌة الفعل ردة وكانت الحرب،

 خالل مكماهون حسٌن مراسالت أن حٌث. مكماهون حسٌن مراسالت
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 1ٔٙٔو 1ٔ٘ٔ عامً بٌن للرسابل تبادل هً األولى العالمٌة الحرب

 سٌر لقب حامل مكماهون وهنري( مكة شرٌؾ) علً بن حسٌن بٌن

 حول ٌدور الرسابل موضوع وكان مصر، فً لبرٌطانٌا األعلى الممثل

 كانت حٌث األوسط، الشرق فً العربٌة لألراضً السٌاسً المستقبل

 وعد. العثمانً الحكم ضد مسلحة ثورة إلستثارة تسعى المتحدة المملكة

 دولة كاملة العربٌة بآسٌا برٌطانٌا باعتراؾ علً بن الحسٌن مكماهون

 وهذا. العثمانٌة الدولة ضد الحرب فً العرب شارك إذا مستقلة ربٌةع

 .الكبرى العربٌة الثورة خالل تم ما

 عهد أنها على رسابله فً مكماهون وعود العرب القومٌون رأى

 .للعرب الفوري باالستقالل

 باتفاقٌة للمنطقة وبرٌطانٌا فرنسا بتقسٌم خرقها تم الوعود هذه لكن

 ةالسرٌ بٌكو-ساٌكس

 مإتمر فً مجدداً  علٌه التؤكٌد تم بٌكو-ساٌكس اتفاقٌة محتوى أن إال

 االنتداب وثابق األمم عصبة مجلس أقر بعدها،. 1ٕٓٔ عام رٌمو سان

 أتاتورك إلرضاء. 1ٕٕٔ حزٌران ٕٗ فً المعنٌة المناطق على

 اتفاقٌة 1ٕٖٔ فً وعقدت سورٌا، وإضعاؾ تقسٌم لمخطط واستكماالً 

 معاهدة فً أقرت التً الحدود لتعدٌل لوزان معاهدة باسم عرفت جدٌدة

 الشمالٌة السورٌة األقالٌم عن التنازل لوزان معاهدة بموجب وتم. سٌفر

 .األتاتوركٌة لتركٌا
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 ":وفرنسا بانجلترا الخاص الجزء"بٌكو - ساٌكس اتفاقٌة مواد

 

 تحمٌاو تعترفا أن مستعدتان العظمى وبرٌطانٌا فرنسا ان :األولى المادة

 عربً ربٌس رباسة تحت عربٌة دول حلؾ أو مستقلة عربٌة دولة أي

 المبٌنتٌن( العراق داخلٌة( )ب) ،(سورٌا داخلٌة) -( أ) المنطقتٌن فً

 منطقة فً وإلنجلترا( أ) منطقة فً لفرنسا وٌكون. الملحقة بالخرٌطة

 فرنسا وتنفرد المحلٌة، والقروض المشروعات فً األولوٌة حق( ب)

 والموظفٌن المستشارٌن بتقدٌم( ب) منطقة فً وانجلترا( أ) طقةمن فً

 . العربٌة الحكومات حلؾ أو العربٌة الحكومة طلب على بناء األجانب

( الساحلٌة سورٌا شقة) الزرقاء المنطقة فً لفرنسا ٌباح :الثانٌة المادة 

 حتى بؽداد من الساحلٌة العراق شقة) الحمراء المنطقة فً وإلنجلترا

 بالواسطة أو مباشرة الحكم شكل من فٌه ترؼبان ما انشاء( فارس جخلٌ

 . العربٌة الحكومات حلؾ أو الحكومة مع االتفاق بعد المراقبة من أو

 ٌعٌن( فلسطٌن) السمراء المنطقة فً دولٌة ادارة تنشؤ :الثالثة المادة 

  .مكة شرٌؾ وممثلً الحلفاء بقٌة مع باالتفاق روسٌا استشارة بعد شكلها
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 :ٌؤتً ما انجلترا تنال :الرابعة المادة 

 .وعكا حٌفا مٌناء - ٔ

 للمنطقة( أ) المنطقة فً والفرات دجلة ماء من محدود مقدار ٌضمن - ٕ

 مفاوضات فً تدخل ال بؤن جهتها من الملك جاللة حكومة وتتعهد( ب)

 الفرنسٌة الحكومة موافقة بعد اال قبرص عن للتنازل أخرى دولة مع ما

 . مقدما

 االمبراطورٌة لتجارة حرا مٌناء اسكندرونة تكون :الخامسة المادة

 ترفض وال المٌناء، رسوم فً مختلفة معامالت تنشؤ وال البرٌطانٌة

 النقل حرٌة وتباح البرٌطانٌة والبضابع للمالحة خاصة تسهٌالت

 المنطقة فً الحدٌد وسكة اسكندرونة طرٌق عن االنجلٌزٌة للبضابع

 و( أ) المنطقتٌن أو الحمراء المنطقة الى واردة كانت سواء الزرقاء

 ؼٌر أو مباشرة - مختلفة معامالت تنشؤ وال. منها صادرة أو( ب)

 موانا من مٌناء أي فً أو الحدٌد سكك من سكة أي على - مباشرة

 . البرٌطانٌة والبواخر البضابع تمس المذكورة المناطق

 تحت الواقعة والبالد عمراتهاومست فرنسا لتجارة حرا مٌناء حٌفا وتكون

 تسهٌالت اعطاء ٌرفض وال المعامالت فً اختالؾ ٌقع وال حماٌتها

 بطرٌق حرا الفرنسٌة البضابع نقل وٌكون الفرنسٌة والبضابع للمالحة

 كانت سواء السمراء، المنطقة فً االنجلٌزٌة الحدٌد سكة وعلى حٌفا

 أو( أ) المنطقة أو الحمراء أو الزرقاء المنطقة من صادرة البضابع

 المعاملة فً اختالؾ أدنى ٌجرى وال الٌها واردة أو( ب) المنطقة

 الحدٌد السكك من سكة أي فً الفرنسٌة البواخر ٌمس بالتبع أو بالذات

 . المذكورة المناطق فً الموانا من مٌناء فً وال

 بعد ما إلى( أ) المنطقة فً بؽداد حدٌد سكة تمد ال :السادسة المادة 

 ٌتم أن إلً شماال سامرا بعد ما إلى( ب) المنطقة فً وال جنوبا وصلالم
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 ذلك وٌكون الفرات بوادي مارا بحلب بؽداد ٌصل حدٌدي خط انشاء

 . الحكومتٌن بمساعدة

 المالكة وتكون وتدٌر تنشا أن العظمى لبرٌطانٌا ٌحق: السابعة المادة 

 ذلك عدا ما اله وٌكون ،(ب) بالمنطقة حٌفا ٌصل حدٌدي لخط الوحٌدة

 أن وٌجب. الخط هذا طول على كان وقت أي فً الجنود بنقل دابم حق

 حٌفا اتصال ٌسهل أن ٌجب الخط هذا أن الحكومتٌن لدى معلوما ٌكون

 السمراء المنطقة فً االتصال خط انشاء دون حالت اذا وأنه ببؽداد

 فالحكومة متعذرا انشاءه تجعل إلدارته وافرة ونفقات فنٌة مصاعب

 - قٌس أم - بربوره طرٌق فً بمروره تسمح أن مستعدة تكون لفرنسٌةا

 (. ب) المنطقة إلى ٌصل أن قبل مؽاٌر، - ؼسطا - اٌدار - ملقى

 فً سنة عشرٌن نافذة التركٌة الجمارك تعرٌفة تبقى: الثامنة المادة 

 فال( ب) ،(أ) والمنطقتٌن والحمراء الزرقاء المنطقتٌن جهات جمٌع

 الرسوم فً التثمٌن قاعدة تبدل وال الرسوم على ةعالو أي تضاؾ

 جمارك تنشؤ وال الحكومتٌن بٌن باتفاق ٌكون أن اال. العٌن أخذ بقاعدة

 ٌفرض وما أعاله المذكورة المناطق من وأخرى منطقة أٌة بٌن داخلٌة

 المٌناء فً ٌدفع الداخل إلى المرسلة البضابع على الجمرك رسوم من

 . البضابع الٌها المرسلة المنطقة إلدارة وٌعطى

 تجرى ال الفرنسٌة الحكومة أن علٌه المتفق من :التاسعة المادة

 من مالها تعطى وال حقوقها، عن للتنازل كان وقت أي فً مفاوضة

 الدول حلؾ أو للدولة اال أخرى لدولة الزرقاء المنطقة فً الحقوق

 تتعهد التً الملك جاللة حكومة سلفا ذلك على توافق أن بدون العربٌة

 . الحمراء بالمنطقة ٌتعلق فٌما هذا بمثل الفرنسٌة للحكومة

 بصفتهما والفرنسٌة االنجلٌزٌة الحكومتان تتفق :العاشرة المادة 

 أن ثالثة لدولة تسمحان وال تمتلكان ال أن على العربٌة للدولة حامٌتٌن
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 ابرالجز فً بحرٌة قاعدة تنشا أو العرب، جزٌرة شبه فً أقطاراً  تمتلك

 فً تصحٌحا ٌمنع ال هذا أن على الشرقً االبٌض البحر ساحل على

 . األخٌر الترك عداء لسبب ضرورٌا ٌصبح قد عدن، حدود

 الحكومتٌن باسم العرب مع المفاوضات تستمر :عشرة الحادٌة المادة 

 . العربٌة الدول حلؾ أو الدولة حدود لتعٌٌن نفسها السابقة بالطرق

 الحكومتان تنظر أن ذكر ما عدا علٌه المتفق من :ةعشر الثانٌة المادة 

 .العربٌة البالد إلى السالح جلب لمراقبة الالزمة الوسابل فً

 .وروسٌا وفرنسا انجلترا: الموقعٌن

 خاصة عام، مبة قبل بٌكو - ساٌكس التفاقٌة مشابهة أحداث نعٌش واآلن

 فً اروسٌ وتدخل اإلرهاب، على الحرب الدولً التحالؾ إعالن بعد

 خارطة رسم إلى تإشر جدٌدة وتوازنات معادالت فٌها لٌتشكل سورٌا،

 بمعنى الكبرى، القوى مصالح تقتضٌه ما وفق المنطقة وتقسٌم جدٌدة،

 العظمى، القوى قِبال من األوسط الشرق فً جدٌد إقلٌمً نظام تؤسٌس

 الدول فعلىًً  ذاتها، بحدّ  الدولٌة الحدود ستطال التؽٌٌر رٌاح أن ٌبدو

 ما لتصحٌح األوان آن الذاتٌة مصالحهم وفق كردستان قسمت التً

 تلك إلؽاء إلى والسعً الفترة تلك طٌلة الكردي الشعب بحق اقترفوه

 الدولٌة والمواثٌق العهود وفق أصحابها إلى الحقوق وإعادة االتفاقٌة

 فً الشعوب قضاٌا بخصوص المتحدة األمم قرارات علٌها نصت التً

 انتهاء تإكد والمعطٌات المإشرات جمٌع أن ٌبدو كما مصٌرها، تقرٌر

 المسإولٌن كبار تصرٌحات خالل من وذلك بٌكو، – ساٌكس صالحٌة

 طونً األسبق برٌطانٌا وزراء ربٌس قال السٌاق هذا وفً الدول وقادة

 تؽٌرات تشهد والمنطقة صالحٌتها انتهت بٌكو ساٌكس اتفاقٌة إن: "بلٌر

 عن كلٌاً  اختالفاً  تختلؾ الحالٌة فالظروؾ.. . جدٌداً  أوسط شرقاً  تشكل

 ".بٌكو ساٌكس اتفاقٌة بموجبها عقدت التً الظروؾ



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٖ٘] 
 

 دول زعماء البرزانً مسعود العراق كردستان اقلٌم ربٌس ناشد كما

 فً الحدود رسمت التً بٌكو ساٌكس اتفاقٌة بفشل االعتراؾ إلى العالم

. كردٌة دولة قٌام ٌضمن ٌدجد اتفاق بعقد مطالباً  األوسط، الشرق منطقة

 وتابعته ،(أنكواٌرر فٌالدٌلفٌا) موقع مع له لقاء فً بارزانً الربٌس

 القدٌمة الحدود أن: " العالم لزعماء منه رسالة ٌعتبر فٌما قال( باسنٌوز)

 هناك ان بل الورق، على سوى وجود لها تعد لم األوسط الشرق فً

: مضٌفاً " االعتبار بعٌن تإخذ أن ٌجب الواقع أرض على أخرى حقٌقة

 تنظٌم فؤن األوسط، الشرق فً والالستقرار الفوضى حالة مع بالتزامن"

 مستدركاً " والعراق سورٌا من واسعة مساحات على سٌطر داعش

 فً القابمة الحدود فً النظر إلعادة اآلن مناسب الوقت: "بالقول

 قسمت عندما عام مبة قبل حصل ما ؼرار على لٌس لكن المنطقة،

 ٌكون ان ٌجب المرة هذه. أحد استشارة دون المنطقة، وفرنسا برٌطانٌا

 ".المشروع هذا من جزءاً  األوسط الشرق قادة

 المستقلة كوردستان دولة إقامة فً ٌؤمل أنه على بارزانً الربٌس وأكد

 ؼٌر االستفتاء الى مشٌراً  األوسط، الشرق منطقة صٌاؼة اعادة حال فً

 .االستقالل حول كوردستان شعب رأي عرفةلم إجراءه المزمع ملزم

: أن قوله بارزانً الربٌس عن روبن، ترودي الموقع، مراسلة ونقلت

 أما الورق، على سوى وجود لها ٌبقى لم القدٌمة األوسط الشرق حدود"

 لكم بالنسبة واضح العراق وحال اخرى، حقٌقة هناك الواقع أرض على

 الُسنة بٌن الطابفً لصراعا برز حسٌن، صدام نظام سقوط وبعد انه

 على بطابفٌة رد الوحشً النظام أٌضاً، سورٌا وفً والشٌعة،

 ذاتها، الطابفٌة الفتنة هذه: "أن بالقول مستدركاً " السلمٌٌن المتظاهرٌن

 الُسنٌة المناطق فً لهُ  أسساً  ٌقٌم كً داعش تنظٌم أمام الطرٌق مهدت

 الُسنة من خلٌطاً  شكلتُ  التً المناطق وفً والعراق، سورٌا من كل فً

 القتال ٌزال ال بعض، عن بعضهم فصل من ٌتمكنوا ولم والشٌعة
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 أو جدٌد فدرالً اقلٌم وفق بعضهم عن فصلهم ٌتوجب لهذا مستمراً،

 ".االعتبار بعٌن الجدٌد الواقع هذا ٌإخذ أن وٌجب الرسمً االنفصال

 أمل تكان المستقلة الدولة ان على حدٌثه فً بارزانً الربٌس وأكد

 بٌن توقٌعها تم والتً 1ٕٖٔ عام لوزان اتفاقٌة منذ الكورد وحلم

 الدولة انهٌار عقب وتركٌا األولى العالمٌة الحرب فً المتحالفٌن

 .العثمانٌة

 على المستقلة دولته بتؤسٌس للكورد أعطً قد الوعد فؤن الوثابق ووفق

 ٌاتالوال واعالن 11ٔٔ عام بعد الكورد: " بالقول وأضاؾ أرضه،

 عن وفضالً  بنفسه، نفسه أدارة من تمكن طٌران حظر لمنطقة المتحدة

 أكثر كوردستان إقلٌم فؤن الداخلٌة، والمشاكل االقتصادٌة األزمات

 داعش وتراجع هزٌمة فً كبٌراً  دوراً  له وكان استقراراً  العراق مناطق

 ".واإلٌزٌدٌٌن المسٌحٌٌن النازحٌن من األالؾ عشرات واستقبال

---------------------- 

 :والمراجع المصادر

 مكتبة ـ العشرٌن القرن فً الدولٌة السٌاسٌة العالقات: بطرس سمعان-ٔ

 .م18ٓٔ – الثانٌة الطبعة -المصرٌة األنجلو

 الجامعٌة الراتب دار ـ العربٌة الثورة تجاه الفرنسٌة السٌاسة: فرٌحات كمت-ٕ

 .األردن

 .ـ القاهرة ـ مدبولً مكتبة ـ الكبرى العربٌة الثورة: سعٌد أمٌن-ٖ

 ـ اقرأ دار ـ الحدٌثة العربٌة النهضة فً تارٌخٌة دراسات: مإلفٌن مجموعة-ٗ

 .18ٗٔ ـ الثانٌة ـالطبعة بٌروت

 .181ٔ الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة الثقافة، دابرة فلسطٌن، وثابق-٘
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 م1619أٌار بٌكو -ساٌكس اتفاقٌة

ٌَّة المنطقة) ٌّة، الكورد  (سورٌا -العراق -تركٌا العثمان

                                                                        

                                                                                         
  .....مسعود داود

ٌّة الحرب قٌام قبل األوسط الشرق فً البرٌطانٌة سةالسٌا -أّول    العالم

 :وأثناءها األولى

ل   طوٌلة القدٌمة سٌاستهم عن فجؤة 1ٔ٘ٔ عام فً البرٌطانٌون عدَّ

 عام فً فؤخذوا العثمانٌة، اإلمبراطورٌة كٌان على المحافِظة العمر

 االمبراطورٌة أوصال تقطٌع إلى تهدؾ جدٌدة بسٌاسة ٌعملون1ٔٙٔ

ٌَّة اإلمبراطورٌات بتلك لحاقهاوإ  برٌطانٌا ظلَّت فقد الزابلة، التارٌخ

 إلى التسلل من األوربٌة الدول منع عشر التاسع القرن طوال تحاول

 إلى حروباً  ذلك سبٌل فً وخاضت نفوذ، مناطق وجعلها األوسط الشرق

ٌّة الدولة جانب  أطماع أمام ووقفت م،8٘ٗٔ  القرم كحرب العثمان

 الوضع على المحافظة قصدها وكلّ  األولى، العالمٌة الحرب فً روسٌا

 للدولة ومعاونة ثابتة دعم سٌاسة باشرته ما ضمن وباشرت الراهن،

ٌّة ٌَّة، روسٌا اللدود خصمها وكان أسٌا، فً المتداعٌة االسالم  القٌصر

كات رصد إاّل  لها عمل ال وكؤنَّ  القرن طوال منشؽلة وظلّت  الروس تحرُّ
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 البرٌطانً الموقؾ فً العظٌم االنقالب هذا وحصل هم،خطط إحباط و

 تركٌا إعالن من تبتدئ ،عام مابة سٌاسة على وقضى ٌوم مابة خالل

 لتحطٌم وانطلقت درجة8ٓٔ بمقدار برٌطانٌا فاستدارت الحرب،

ٌَّة  وخاضت المخاطر( هول الواٌت) حكومات ركبتْ  التً اإلمبراطور

 . علٌها لإلبقاء الحرب

 البرٌطانً الوجود طبٌعة إٌضاح الضروري من كان لحربا مبدأ وفً

 العثمانٌة اإلمبراطورٌة من جزءان وهما وقبرص، مصر من كلّ  فً

ٌّما بها، إلحاقها إلى باألول البرٌطانٌون ومالا  رسمٌاًّ،  كانت وإّنها س

ٌّاً  احتالال مصر تحتلّ   وراء من م88ٕٔ عام باشا عرابً ثورة إثر فعل

ٌّاً  هو الذي الخدٌوي  نهاٌة وفً مصر، فً عامله أو السلطان نابب رسم

ٌّن م1ٔٗٔ عام  مصر فً برٌطانٌاا  معتمداً (  مكماهون هنري السرّ ) ع

 إنّ  ،(ٔ) الدفاع وزارة به لتناط استدعى الذي كتشنر للورد خلفاً 

 األوروبٌة الدول وبٌن بٌنهما فٌما صراعهما فً فرنسا ومعها برٌطانٌا

 نشوب استؽلّتا قد العثمانٌة، الدولة فً فوذالن مواقع على األخرى

ٌَّة الدولة ودخول األولى العالمٌة الحرب  ألمانٌا جانب إلى الحرب العثمان

 األمر ٌبدُ  ولم العثمانٌة، اإلمبراطورٌة صرح تقوٌض إلى فسارعتا( ٕ)

 ٌرى مثالً (دٌلكاسٌه) الفرنسً الخارجٌة وزٌر كان األمر، أول فً سهالً 

ٌَّة اإلمبراطورٌة على المحافظة أنّ   فرنسا قٌام من بكثٌر أهمَّ  العثمان

(  مكماهون) أنّ  حصل برٌطانٌا،وما علٌها اقترحته ما سورٌا،وهو بضم  

 أخفقا  مصر، فً عمله شإون لمزاولة طرٌقه فً وهو ببارٌس مرَّ  الذي

 حكومته انتهجتها التً السٌاسة حول ومقنعة واضحة أجوبة إعطاء فً

ٌَّة األقالٌم إزاء ٌَّة الناطقة العثمان ٌَّة واألجزاء بالعرب  كردستان من الشرق

 وقصوره ؼباءه ترجموا الفرنسٌٌن أنّ  إاّل  عقله ومحدودٌة ؼبابه بسبب

 عنهم الحقابق إخفاء ٌتعّمد بؤّنه واعتقدوا الحٌلة، وسعة بالدهاء، العقلً

وؼان  الذي الحد   إلى بهم الوهمُ  وراحا  مباشرة، أجوبة إعطاء فً بالرَّ
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 إّنما البرٌطانٌٌن بؤنّ  ٌستنتج الحرب وزٌر(  مللران مسٌو) جعل

 فوراً  األمر الفرنسٌة الحكومة حمل الذي األمر سورٌا لؽزو ٌخّططون

ٌّة حملة بتجهٌز  عمل على برٌطانٌا إقدام حالا  سورٌا فً إلنزالها عسكر

 فٌه أّكد البلدٌن خارجٌة وزٌري بٌن تمّ  تالٌاً  اجتماعاً  أنّ  إاّل  مماثل،

 فً لها أطماع ال برٌطانٌا أنّ  الفرنسً لزمٌله( كري أدوارد) اللورد

 الوجود برٌطانٌا تعارضا  أاّل  على الطرفان اتفق وحٌنبذ   سورٌا،

 كان وإن" عثمان آل إمبراطورٌة تجزبة إلى الحرب حالة فً الفرنسً

 (.ٖ".)تتجّزأ أاّل  األفضل من

 القاهرة فً مكتبها من تّتصل أن على أخٌراً  برٌطانٌا رأي استقرّ 

 أيّ  ٌحصل ولم التنسٌق، من نوع إلحالل المسلمٌن والزعماء بالعرب

 جانب من ال م،1ٔ٘ٔ – 1ٔٗٔ العامٌن طوال هناك من كردي اتصال

 من عدد كان حٌن فً الكرد، القومٌٌن جانب من وال المكتب

 أنّ  ىعل الدولتٌن، هاتٌن حلٌفة بروسٌا اتصلت قد الكردٌة الشخصٌات

 لمعرفة بالفرنسٌٌن اتصال قد كانا بدرخان بك وكامل بك الرزاق عبد

 فنقال عرضاه، بما اهتمام   أيّ  تبدِ  لم الفرنسٌة الجهات أنّ  إاّل  نواٌاهم

 ٌمنع كان الذي ما" هو نفسه ٌطرح الذي السإال و روسٌا، إلى نشاطهما

ٌّة بالقضٌة االهتمام من البرٌطانٌٌن  ٌكن لم إذ" ؟ بالحر مفتتح فً الكرد

 بدرخان ثرٌا محاوالت عن ففضالً  الكرد، الوطنٌٌن من قصور هناك

ٌّة شخصٌة هناك كانت القاهرة فً  االتجاه هذا فً تسعى أخرى وطن

 البرٌطانٌٌن على عرض الذي(خندان باشا شرٌؾ محمد) الجنرال وهو

 الحملة مع وتعاون عالقات إنشاء م1ٔٗٔ عام األول كانون فً

 عبادان فً النفط آبار لحماٌة مٌزوبوتامٌا إلى إرسالها المزمع العسكرٌة

 على الحصول إلى ٌهدؾ كان العراقٌة، الحرب إلى باألخٌر لتنتهً

 آذانا تلق ولم خابت مساعٌه لكن كردستان، مستقبل حول تؤكٌدات

 بؤنّ  ٌتصّورون حٌنه فً كانوا ما البرٌطانٌٌن ألنّ  رّبما صاؼٌة،
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 بعٌدة مسافة إلى ستنقلهم مٌزوبوتامٌا جنوب ًف العسكرٌة العملٌات

 هذا، عن شؤناً  ٌقل ال آخر عامل وهناك الجنوبٌة، كردستان حدود حّتى

 البرٌطانٌة السٌاسة صانعً على سٌطرت التً العامة الفكرة أنّ  وهو

 عن تحّولتْ  عندما قابمة ظلّت األوسط الشرق حلبة برٌطانٌا دخول منذ

ٌّةالعثما اإلمبراطورٌة دعم  السنوات خالل األقلّ  على تقوٌضها على ن

 الدٌنً العالام(هول الواٌت) رأى فقد ،العظمى الحرب من األولى الثالث

 فٌه، األعلى المقام السلطان الخلٌفة ٌحتلّ  مركزيّ  بناء بمثابة اإلسالمً

 تؤتمر و زعماءها تطٌع منظمة هو مثلما كاملة وحدة هو اإلسالم وأنّ 

 على السٌطرة ٌستطٌع من كلّ  بؤنّ  الفكرة ستهوتهما هنا ومن بؤمرهم،

 كانوا ما لذلك أممه، و بشعوبه اإلسالم على سٌسٌطر فإّنه الخلٌفة

ٌّة، للمشاعر كبٌراً  وزناً  ٌقٌمون  رجال به ٌإمن كان ما وهو القوم

 فقد لذا ،(ٗ)القاهرة فً البرٌطانً المعتمد بدابرة الملحق العربً المكتب

 نٌابة مكة ٌحكم كان الذي علً بن حسٌن الشرٌؾ عم اتصاالتهم بدأوا

 جرٌاً  المنصب لتولٌه شرطاً  كان النبوٌة من وانحداره السلطان، عن

 إلى الحجاز ضمّ  منذ عثمان آل سالطٌن اّتبعه الذي التقلٌد على

ٌّة، ٌّما وال اإلمبراطور  مركز ٌضعؾ أن الدٌنً مركزه شؤن من إنّ  س

 الثورة، وتوجٌه إلدارة األصلح المكان هً مّكة وألنّ  العثمانً، السلطان

 (.٘)الترك عن االستقالل على وعزمه طموحه إلى إضافة

 عاماً، الستٌن العمر من ٌبلػ كهالً  حسٌن الشرٌؾ كان1ٔٗٔ عام وفً

 فً العربً المكتب موظفو ودهشا ... والتجدٌد العصر روح عن بعٌداً 

 تعاونه لقاء فٌها ٌطلب 1ٔ٘ٔ صٌؾ رسالة منه تسلموا عندما القاهرة

 كلّ  حكمه تحت ٌوضع أن-تفسٌر أيّ  إعطاء أو إنذار سابق دون ومن

 جزءاً  فٌها مدخالً  بدقة تحدٌدها ٌنسا  ولم مستقلّة، مملكة فً أسٌا عرب

 والٌة تتضمن التً العراق كردستان بالضبط وهو الكرد بالد من كبٌراً 

 شرق الشم من جزء عن فضالً  آنذاك المرسومة بحدودها الموصل
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ٌّة سورٌة ٌّة تقطنه الحال ٌّة أؼلب  لجنة تشكٌل الفترة تلك فً وتّمت. كورد

 تلك وثابق فً الكرد أو لكردستان اسم ٌظهر ولم برٌطانٌا، قبل من

 السرّ  برباسة( اسكوٌث) البرٌطانٌة الوزارة ربٌس شّكلها التً اللجنة

 شكلت ًالت اللجنة وهذه األوسط، الشرق مستقبل حول ُبنس دي مورٌس

 الهند وزراء من كلّ  عن واحداً  خالفه ضّمت 1ٔ٘ٔ نٌسان 8 فً

ٌّة الحرب ووزارة ٌّة والخارج ٌّن لكنْ  أخرى، ودوابر والبحر  أنّ  تب

 تضّمنها التً اآلراء ومجمل النافذة والكلمة فٌها الربٌس الدور صاحب

 ساٌكس مارك السرّ  ؼٌر ٌكن لم حزٌران،ٖٓ فً منه فرغ الذي التقرٌر

 الناطقة البلدان مصابر فً خطٌراً  سٌاسٌاً  إسهاماً  ٌسهم أن له قّدر الذي

ٌّة  التقرٌر بحث وإدارته منه وٌوحً ما، حد   إلى كوردستان وفً بالعرب

ٌّة وناقش لبرٌطانٌة، المتاحة الخٌارات فً  أنواع لمختلؾ النسب

ٌّة األقالٌم إلحاق -: األرضً االستقرار  .بالحلفاء العثمان

 ضّمها من بدالً  نفوذ مناطق إلى لٌماألقا تقسٌم. 

 ٌّة ترك ٌّة اإلمبراطور  حكومتها إخضاع بعد كانت كما العثمان

 .للحلفاء

 ٌّة إحالل  الحكم من بشًء   تتمّتع سٌاسٌة وحدات بخلق المركز

 (.ٙ)الذاتً

ٌّة الدول نشطت وقد ٌّما الؽرب  انتباه جذبِ  فً وبرٌطانٌة فرنسا الس

ٌّة الحركة ٌّة القوم  الستثمارها بآخر أو بشكل جانبها إلى لنامٌةا العرب

 التحّرر إلى ٌسعون العرب كان التً التركٌة الهٌمنة ضدّ  لصالحها

 وراحت األخٌر( الخٌار) البدٌل هذا على رّست وباألخٌر ،(1)منها

 إذ تكن لم برٌطانٌا إنّ  إاّل  جّدي، بشكل المّكً الشرٌؾ عرض تدرس

 قد أنها سٌما وال فرنسا، موافقة ندو للحسٌن وعود تقدٌم تستطٌع ذاك

 قبل األوسط الشرق مصابر بخصوص فرنسا مع مفاوضاتها بدأت
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 مناقشه أو له بشًء االلتزام بوسعها ٌكن لم وذلك بها، الحسٌن اتصال

 وبعد ولذلك المنشودة، مملكته إلٌها ستمتدّ  التً الحدود حول مقترحاته

 الحسٌن إعطاء اهونمكم السامً المندوب( هول الواٌت) خّولا  ان

ٌّة وزٌر طلب ،1ٔ٘ٔ الثانً تشرٌن من ٕٓ فً المشهور الوعد  الخارج

 لندن إلى وفد إرسال الفرنسً نظٌره من (كري إدوارد) البرٌطانً

ٌّة مدى تحدٌد أجل من وحدودها سورٌة مستقبل فً للبحث  حكومته حّر

 ،(تهمملك حدود ضمن كلّها سورٌة أدخل الذي) الحسٌن مع التعامل فً

 بل بحث، موضع وحدها الحسٌن مع مكماهون رسالة تكن لم ولذلك

 تلك إٌطالٌا، وباألخٌر وروسٌا، فرنسا مع المفاوضات هناك كانت

 وُتعرؾ ،(سازانوؾ -بٌكو -ساٌكس) باتفاقٌة خرجت التً المفاوضات

 أجزاء أدخل الذي االّتفاق فقط، األولٌن باالسمٌن العرب المإّرخٌن عند

 خالل مّرة ألّول السٌاسٌة المحادثات دابرة ضمن انكوردست من

 (.8)الحرب

 :بٌكو-ساٌكس اتفاقٌة-ثانٌا  

 ممتلكات فً مطامع القدٌم منذ وبرٌطانٌا، وفرنسا روسٌا من لكلّ  كان

ٌّة السلطنة" المرٌض الرجل  فً روسٌا مطامع تمّثلت وقد ،"العثمان

 ومطامع ولبنان، ٌّةسور فً فرنسا ومطامع واالستانة، التركٌة المضابق

 الدولة وزّجت الحرب نشبت فلّما وفلسطٌن، العراق فً برٌطانٌا

ٌّة ٌّة الدول بادرت فٌها نفسها العثمان  فٌما للتفاوض الطامعة االستعمار

 مع دابرة المفاوضات كانت نفسه الوقت وفً ممتلكاتها، القتسام بٌنها

ٌّة دولة إلقامة حسٌن الشرٌؾ  البالد تحرٌر عدب موّحدة مستقلّة عرب

ٌّة  جورج فرانسوا" الفرنسً الجانب فرأّسا (. 1)التركً النٌر من العرب

 السكرتٌر معاون" نٌكلسن آثر السرّ " البرٌطانً الجانب ورأّسا  ،"بٌكو

ٌّة لوزارة الدابم  بلؽت قد المفاوضات وكانت األمر، بادئ فً الخارج

 مّرت وما ألول،ا كانون فً" ساٌكس مارك" وصول عند مسدوداً  طرٌقاً 
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 من ساٌكس مارك كانا  ،(نٌكلسن) محلّ  حلّ  حّتى وصوله على أٌام

 سلفه، فشل حٌث المفاوضات إنجاح قلبه كلّ  من رؼبا  وقد فرنسا محّبً

 مسٌحًٌ حماٌة فرنسا تتولّى أن ضرورٌاً  وجده رّبما بل مانعاً  ٌجد فلم

 زومل هو فرنسا فً العام االتجاه وكان وفلسطٌن، ولبنان سورٌة

ٌّة لرسالتها إنجازاً " بسورٌة احتفاظها  مسٌو تعبٌر حدّ  على التارٌخ

 الشٌوخ مجلس فً السورٌة-الفرنسٌة الحركة زعٌم ،"فالندان بٌراتٌٌن"

 بؤقلّ  ترضى ال فرنسا بؤنّ " ساٌكس"لـ التظاهر" بٌكو" خّطة من وكان

 ٌعٌستط اّدعابه بتعدٌل ٌقوم عندما أّنه حّتى لسورٌة، مباشر حكم من

 هو علٌه الحصول ٌؤمل كان والذي بالمقابل، تنازالت على الحصول

 مناورته وفً الموصل، والٌة لٌشمل شرقاً  الفرنسً النفوذ مجال توسٌع

 اللورد ورابه ومن( ساٌكس)أنّ  ٌدري ٌكن ولم سّراً  اعتبرها التً هذه

 نسًالفر النفوذ ٌمتدّ  أن ٌرٌدان كانا إذ الوالٌة، إعطابه ٌنوٌان( كتشنر)

 إلٌه تمتدّ  الذي الشرق أقصى حّتى ؼرباً  المتوسط البحر من

ٌّة اإلمبراطورٌة  عامالً  روسٌا بمواجهة الفرنسٌون لٌكون الزابلة، العثمان

ٌّة المناطق وراء الروسً االمتداد لوقؾ ٌّة، الكرد  اخرى وبكلمة والترك

ٌّة للممتلكات حامٌة الصٌن سور بمثابة هناك فرنسا لتقوم  فً البرٌطان

 بمصادر للتضحٌة مستعّدٌن وقتذاك البرٌطانٌون كان األوسط، الشرق

 من الروس، بمواجهة فرنسا وضع سبٌل فً الموصل والٌة فً النفط

ٌّة، الحملة على الموافقة فً ٌطمع ساٌكس كان أخرى ناحٌة  فؤّكد المصر

 ألمٌر الحكم من شكل بؤيّ  ٌقبلوا لن سورٌة مسٌحًٌ بؤنّ  منذراً  لحكومته

 إنّ  بقوله ذلك تؤكٌد إلى لندن فً الفرنسً السفٌر( كامبون) وعاد ّكة،م

ٌّة حرب نشوب دون للحٌلولة ضروري هناك الفرنسً الحكم ٌّة، اهل  دٌن

 لبنان ستحكم فرنسا األخر، من ٌرٌده ما كلّ  االثنان حصل وباألخٌر

 والٌة إلى ٌمتدّ  نفوذ على وتحصل سورٌة إلنزاع نفوذاً  وتبسط الكبٌر

 وبقٌت للبرٌطانٌٌن، والبصرة بؽداد والٌتا تبقى حٌن فً صل،مو
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( بٌكو) أصرّ  حٌن فً لبرٌطانٌة،( ساٌكس) أرادها فقد عقبة فلسطٌن

 حل   إلى الطرفان توصل وباألخٌر الفرنسً النفوذ إلى ضّمها على

 تمتدّ  أرضً وحزام وعكا حٌفا مٌناءي على برٌطانٌة تحصل أن: وسط

ٌّة ُتناط حٌن فً مٌزوبوتامٌا، حّتى منهما حدٌد سّكة فٌه ٌّة، بهٌبة البق  دول

ٌّة دولة تإلّؾ األدنى الشرق فً هذا عدا وما  من نوع أو عرب

ٌّة اً  المستقلة الدول من لعدد الكونفدرال ٌّ  فً ستكون عمالً  أنها إاّل  رسم

 بقٌة فً روسٌا ٌد تطلق أن على والفرنسً االنكلٌزي النفوذٌن مجالً

ٌّة مانٌةالعث اإلٌاالت ٌّة الشمال ٌّة، بؤؼلبٌتها الشرق  االثنان وّقع الكورد

 الحلٌؾ ٌشركا أن علٌهما وكان 1ٔٙٔ الثانً كانون شهر فً االتفاق

 علم من شباط اوابل ففً موافقتها، على وٌحصال فٌه روسٌا الكبٌر

 الرحال مهندساه شدّ  الحكومتٌن بمصادقة االتفاق حظً أن وبعد1ٔٙٔ

 أنّ  ٌعلم ساٌكس ٌكن لم الروسً، التوقٌع لنٌل غبطرسبور سان إلى

ٌّة الروسٌة الحكومتٌن ٌّة حل   إلى بٌنهما فٌما توصلتا والفرنس  قض

ٌّة مفاوضات خالل من الشابكة فلسطٌن  السادس فً جرت سّر

 إلٌها سٌمتدّ  كان التً الحدود فُصلت وفٌها ،1ٔٙٔ نٌسان من والعشرٌن

ٌّةاالمبراط زوال بعد الدولتٌن نفوذ ٌّة، ور  تعهُّد االتفاق وٌتضّمن العثمان

 حول برٌطانٌا مع ستجري التً المفاوضات فً فرنسا بدعم روسٌا

 بؤنّ  االعتراؾ أٌضاً  تضّمنت كما لفلسطٌن، المقترحة الحكومة شكل

ٌّة السٌادة بخصوص1ٔٙٔ الثانً كانون فً تّمت التً التسوٌة  الفرنس

ٌّة ؼٌر وشكلها  ٌضع ولم وحدها، فرنسا شؤن نم سٌكون ذلك وإنّ  نهاب

ٌّة وزٌر( سازانوؾ دٌمتروفتش سٌرجً)  على توقٌعه الروسً الخارج

ٌ ل أن بعد إاّل  بٌكو ساٌكس اتفاق ٌّن له بملحق   ُذ  من روسٌا حّصة ٌب

 فً بٌكو-ساٌكس اتفاقٌة على النهابً التوقٌع بذلك وتمّ  ،(ٓٔ) كردستان

 .م1ٔٙٔ عام أٌار/ٙٔ
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 بتقدٌم( ساٌكس) قام مصر وفً التقسٌم، ٌجهل مّكة أمٌر بقً عاً بط

 إلى أخذه ثم المبعدٌن، العرب الرجال من لمجموعة( بٌكو) صدٌقه

 وهذا االتفاق على اطلعوه إّنهما وقٌل للشرٌؾ، زٌارة فً العرب جزٌرة

 به طالب ما تماما ٌناقض كان المٌثاق محتوى ألنّ  هراء، محض

 فً بنوده ونشر إذاعته حال به دمص إّنه بدلٌل ٌؤمله، كان وما الحسٌن

 التواجد بؤنّ ( ساٌكس) أنذر العربً المكتب أنّ  إاّل  م،1ٔ8ٔ عام

، عن ٌتمّخض قد األدنى الشرق فً الفرنسً  مضى( ساٌكس) لكن مآس 

 إلى أبرق النهاٌة وفً ،وأوالده( الحسٌن) و( بٌكو) بٌن التقرٌب فً قدماً 

 ."العرب مع تفاهم إلى بٌكو توصل" حكومته

 العربً التارٌخ فً جدٌدة لمرحلة بداٌة بٌكو – ساٌكس اتفاقٌة تكن لم

 تمّ  بنودها بموجب إذ أٌضاً، الكرد تارٌخ فً جدٌدة بداٌة بل فحسب،

 فرنسا من لكل   نفوذ مناطق جعلها خالل من العثمانٌة كردستان تقسٌم

 :اآلتً التقسٌم وفق وروسٌا وبرٌطانٌا

 موش، خربوط، أرزنجان، جلمرك، اري،هك بوتان، مقاطعات اعتبار-أ

 .روسٌا حّصة ضمن بٌازٌد وان، بدلٌس،

 ماردٌن، قامشلً، العٌن، رأس دٌاربكر، أورفه، تبه، ؼزٌان إلحاق-ب

 .الفرنسً النفوذ بمنطقة بهدٌنان بوتان، جزٌرة مالطٌة،

 كرمٌان السلٌمانٌة وحّتى األعلى الزاب نهر فً المنطقة تبعٌة-ج

 (.ٔٔ)البرٌطانً النفوذ لمنطقة حمرٌن، وجبل وخانقٌن ومندلً

 المذكورة االتفاقٌة بنود بموجب لكوردستان العملً التقسٌم بداٌة وكانت

 الجزء عن وعزلها الجنوبٌة كوردستان باحتالل برٌطانٌا قٌام آنفاً 

 ذلك حّتى قّسمت قد تكن لم التً للمنطقة فعلً تقسٌم أول وهو الشمالً،

 زاد مّما الدول، لتلك الرسمً الموقؾ فً استجدت أموراً  ولكن الوقت،

ٌَّة المطالب تجاهل فً رؼبتها فً  بالدهم، وحدة على بالحفاظ الكرد
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 عقد خالل من سٌفر اتفاقٌة عقد إلى وتركٌا الحلفاء بسعً ذلك وتجلّى

 عقده وراء األبرز الدافع كان والذي م1ٕٔٔ آذار ٗ فً لندن مإتمر

 و الدول تلك دفع الذي األمر تركٌا فً كمال مصطفى شخصٌة بروز

 بعد فرنسا رؼبة وما منه، التقّرب المنطقة فً مصالحها على حفاظاً 

 مع م1ٕٔٔ األول تشرٌن ٕٓ فً أنقرة اتفاقٌة بعقد سورٌا إلى وصولها

 المجال، ذلك فً ساطعا دلٌالً  إاّل  سورٌا مع حدودها لترسٌم تركٌا

 أجزاء إلحاق فً البداٌة نقطة كانت أّنها فً انقرة اتفاقٌة أهمٌة وتبرز

 جزء فٌها أصبح خطوة فً وذلك السورٌة، بالدولة كردستان من أخرى

 انتدابها بعد فرنسا أنّ  ذكره ٌجب وما سورٌا، ٌتبع الكردي الشعب من

 منطقة إال تتضمن نفوذها خارطة تكن لم وجٌزة بفترة سورٌا على

 السابقة االتفاقٌة عقد قبل سورٌا كردستان من( االكراد جبل) كرداغ

 عثر حتى الكتمان طً بٌكو -ساٌكس اتفاقٌة بقٌت فقد لذا ،(ٕٔ) الذكر

 عندبذ الخارجٌة وزارة ملفات فً روسٌا فً ثورتهم بعد البالشفة علٌها

 .أمرها فضحوا و الصحؾ فً نشروها

ٌّة الحرب وتطورات الكورد-ثالثا    :األولى العالم

ٌّة ومنها العثمانٌة ةالدول داخل القومٌات نشطت لقد  مرة الكردٌة القوم

ٌّة الحرب وضعت أن بعد أخرى  إلى مستندة أوزارها األولى العالم

 كانون فً وٌلسون األمرٌكً الربٌس أعلنها التً عشر األربعة المبادئ

 الخاضعة الشعوب حق على ٌنصّ  الذي المبدأ ومنها م،1ٔ8ٔ الثانً

 بادئ فً الكرد نشاط برز و مصٌرها، تقرٌر فً العثمانٌة للسٌطرة

 فً لها فروع وفتح جدٌدة سٌاسٌة جمعٌات تشكٌل طرٌق عن األمر

ٌّة المناطق مختلؾ  هذه ومن كردستان، باستقالل عالنٌة ومطالبتها الكرد

 تمّكنت التً( كردستان استقالل) وجمعٌة ،(كردستان تعالً) الجمعٌات

 إلى خاصة ،الدولٌة المحافل إلى الكردي الشعب صوت إٌصال من

 الكردٌة القضٌة برزت وهكذا م،1ٔ1ٔعام بارٌس فً السالم مإتمر



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٙ٘] 
 

 مإتمر أجله من عقد الذي الهدؾ كان األولى، العالمٌة الحرب بعد

 المناطق أنّ  وبما العثمانٌة، الدولة ممتلكات تقرٌر هو بارٌس فً السالم

 تحظى أن من البدّ  كان العثمانٌة، للسٌطرة خاضعة كانت الكردٌة

 ربٌس جورج لوٌد وكان الحلفاء، دول باهتمامات الكردٌة القضٌة

 كانون ٖٓمنذ جرت التً المناقشات فً نشطاً  برٌطانٌا وزراء

 بٌن عازلة منطقة خلق فً لرؼبته وذلك ،كردستان بشؤن م1ٔ1ٔالثانً

 فً فرنسا وزراء ربٌس كلمنصو بدوره وأجبر ،تركٌا و الموصل والٌة

 توصل نفسه الوقت وفً الموصل، عن لًبالتخ1ٔ8ٔ األول كانون

 المنضمة والدول الحلفاء إنّ : "اآلتً القرار إصدار إلى نفسه المجلس

( النهرٌن بٌن ما بالد) ومٌزوبوتامٌا وسورٌا أرمٌنٌا على اتقفوا قد إلٌهم

 عن تماماً  فصلها ٌجب العربٌة الجزٌرة شبه و وفلسطٌن وكردستان

 ".العثمانٌة اإلمبراطورٌة

 طلب أدرج كما أٌضاً، الحلفاء دول أنظار محطّ  كان كردستان أنّ  ووٌبد

 كباقً االستقالل على الحصول سبٌل فً السالم مإتمر فً الكرد

 تعالً) جمعٌة قبل من باشا شرٌؾ الجنرال انتخب و األخرى، القومٌات

( الكرد استقالل) وجمعٌة( االجتماعٌة التشكٌالت) وجمعٌة(  كردستان

ٌّة القضٌة عن للدفاع المإتمر ذلك فً دللكر ممّثالً   التخلّص بهدؾ الكرد

 آذار ٕٕ فً  وقّدم لكردستان، االستقالل وتحقٌق العثمانٌة السٌطرة من

 مطالب ضّمنهما مذّكرتٌن م1ٕٓٔ عام آذار من واألول م1ٔ1ٔ عام

 الطرفان توّصل كما كردستان، خارطة مع الكردي الشعب وحقوق

 وقع اتفاق إلى م1ٔ1ٔ عام الثانً تشرٌن ٕٓ فً واألرمنً الكردي

 األرمنٌة الدولة ممّثل( واهانجانٌان) االرمن ممثل و باشا شرٌؾ علٌه

 الهدؾ و الخصوص بهذا مذكرة الطرفان ورفع القفقاس، وراء ما فً

 وكردستان مستقلّة موّحدة أرمنٌة دولة خلق بشؤن الطرفٌن ٌربط الذي

 كثرة من الرؼم وعلى برى،الك الدول إحدى وبمساعدة مستقلّة
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 واالجتماعات والمإتمرات السالم مإتمر فً دارت التً المناقشات

 الممتّدة الحقبة خالل وفرنسٌٌن برٌطانٌٌن ممثلٌن بٌن لندن فً األخرى

 إاّل  الكردٌة، القضٌة بشؤن م1ٕٓٔآذار وحّتى1ٔ1ٔ الثانً كانون من

 دول نظر وجهات ؾاختال بسبب متناقضة استنتاجات إلى توّصلت أّنها

 هذا أسباب أّما ،الحٌوٌة المناطق تلك على مصالحها تضارب و الحلفاء،

ٌّة لؽات واستخدامها البرٌطانٌة السٌاسة فً  االضطراب  متقاطعة سٌاس

ٌّة تجاه ٌّة، القض  بتنازل انتهت التً المساومات باستثناء فإّنها الكورد

 سان باتفاق" موصل والٌة" المنطقة هذه عن لها الفرنسً االستعمار

 :ربٌسٌن سببٌن إلى تردّ  أن ٌمكن ،1ٕٓٔ رٌمو

 حراسة فً إلٌه ٌركن نفوذ ذي بكوردي برٌطانٌا ساسة وثوق عدم-ٔ

 .مصالحهم

ٌّة) الحدٌثة التركٌة الحكومة مع الموقؾ حسم تؤّخر-ٕ  وتعٌٌن( الكمال

ٌّة اّتجاهاتها  (. ٖٔ)السٌاس

 تمخضت السالم مإتمر فً ساهمةالم الدول محادثات أنّ  األمر فً المهم

 هذه بموجب تقّرر حٌث م1ٕٓٔ آبٓٔ فً سٌفر معاهدة توقٌع عن

 فً فاصلة مرحلة رٌب ال وتلك ،ذاتٌاً  مستقلّ  كردي كٌان إقامة المعاهدة

 من( ٗٙ-ٖٙ-ٕٙ) موادها فً تضّمنته ما خصوصاً  الكردي التارٌخ

 خاصة محلٌة حكومات إقامة فً الشعوب هذه بحقّ  اإلقرار على تؤكٌد

 الكٌان إلى تتطّرق التً( ٕٙ) المادة ولعلّ ( مستقلة كٌانات) أي بها

 ٌكون لجنة تشكٌل: ])نّصها وهذا منها، جزء أهمّ  الكردي السٌاسً

 تعٌنهم ثالثة أعضاء من تتألّف" استنبول" القسطنطٌنٌة مقّرها

ٌّة الحكومات ٌّة البرٌطان ٌّة والفرنس  هذه ىوعل جانبها، من كلّ  والٌطال

 المعاهدة تلك على التوقٌع من أشهر ستة غضون فً تضع أن اللجنة

 شرق واقعة كردٌة أغلبٌة تسكنها التً للمناطق الذاتً للحكم مشروعا  
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 النهرٌن، بٌن وما سورٌا مع تركٌا حدود وجنوب الفرات نهر

 موافقة ضرورة على( ٗٙ-ٖٙ) الماّدتان وأّكدت ،(مٌزوبوتامٌا

 أغلبٌة إظهار حالة فً الشؤن بهذا اللجنة مقّررات لىع التركٌة الحكومة

 رأى وإذا ،تركٌا عن النفصال فً رغبتها الكردٌة المنطقة فً السكان

 توافق أن تركٌا فعلى االستقالل بهذا جدٌرون الكرد أن العصبة مجلس

 حقوقها كلّ  عن وتتنازل المحلً بالحكم التوصٌة هذه بتنفٌذ وتقوم

 تتخلى عندما أّنه أٌضاً  واشترطت الكردٌة، المناطق تلك فً وامتٌازاتها

 بٌن الطوعً االتحاد ٌعارضوا لن الحلفاء فإنّ  المناطق تلك عن تركٌا

ٌّة الدولة  الذي" الموصل والٌة" من الجزء ذلك وبٌن المرتقبة الكرد

 أسفرت التً المعاهدة هذه أهمٌة من الرؼم وعلى[.  كردٌة أؼلبٌة تقطنه

ٌّة دولة إنشاء تتضّمن كانت أّنها إال كوردٌاً، مالسال مإتمر عن  كورد

 من% ٘ٗتتجاوز ال كوردستان أراضً من صؽٌرة مساحة على

ٌّة كوردستان مساحة ٌّة،( التركٌة) الشمال  مناطق بقٌة أّما الحال

عت كوردستان  :اآلتً الشكل على فوز 

 .أرمٌنٌا إلى بٌكو ساٌكس معاهدة من روسٌا حّصة أُعطٌتْ -ٔ

 بها،( بهدٌنان) منطقة إلحاق بعد البرٌطانً النفوذ منطقة تعدٌل تمّ -ٕ

 بعد وذلك الفرنسً، النفوذ منطقة ضمن بٌكو ساٌكس فً كانت والتً

 سان اتفاقٌة فً التعدٌل هذا على وفرنسا برٌطانٌا من كلّ  وافقت أن

 (.     ٔٔ)،1ٕٓٔ نٌسان ٕٗ فً رٌمو

 إلى أدى أتاتورك كمال صطفىم نجم وبزوغ السوفٌاتً االتحاد قٌام إنّ 

ٌّة الٌونانٌة بالقوات الهزٌمة إلحاق  أفضى تركٌا من طردها و الؽاز

 التً لوزان بمعاهدة عنها واالستعاضة المعاهدة إهمال إلى بالنتٌجة

ٌّة وتركٌا الحلفاء بٌن وقعت  المعاهدة وهً م1ٕٖٔ تموزٕٗ فً  الكمال

ٌّة دولة امةإق فكرة بإلؽابها الكرد آمال على قضت التً  ،(ٗٔ) كرد
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ٌّة الجمهورٌة انتزعت والتً  ضوبها وعلى بها، الدولً االعتراؾ الترك

ٌّة حدودها تثبٌت تمّ  ٌّة العراق مع الجنوب  السنوات فً وسور

 العراق كوردستان بٌن الحدود هذه فصلت وبذلك ،1ٖٓٔو1ٕٙٔ

ٌّة) ٌّة الحدود فصلت مثلما األخرى وأجزابها( الجنوب  بٌن ٌّةالسور العراق

 (  ٔٔ.)سورٌة وكورد العراق كورد

 فً المؤساوي بالحدث نعته ٌمكن ما تمثـّل لوزان -سٌفر مرحلتً إنّ 

 ظلت التً المتكّررة فالوعود االستقالل سبٌل فً الكردي النضال تارٌخ

 فعالً  كانوا وكما بؤنهم االعتقاد إلى بالكرد أفضت ورق على حبراً 

 زاد مّما العظمى، القوى بٌد مسّخرة آلة   مجردا  الفترة تلك خالل ومراراً 

 االحتماالت كلّ  أمام فاؼراً  الكردي الُجرح وفتح وحجماً  عمقاً  المؤساة

 الحرب بعد المستعمرون أنشؤ: ) بٌشكجً اسماعٌل الكاتب ٌقول حٌثُ 

ٌّة ٌّة انهٌار بعد أيّ  األولى العالم ٌّة االمبراطور رة دوالً  العثمان  مستعما

 واألردن وسورٌا العراق فً الحال هو كما" تداباالن تحت بلدان"

سوا ولم ولبنان، وفلسطٌن ر لم ذلك، وعلى كردستان، دولة ٌإس   ُتستعما

ٌّة األّمة تقسٌم جرى وإّنما كردستان،  إلى بصلة ٌُمت ما وكلّ  الكرد

 وٌندثر اللؽات بٌن من لؽتهم تختفً كً وكردستان الكرد

 خالل من وقمعت...الظلم هذا ضدّ  الكرد انتفاضات وأخمدت...تارٌخهم

ٌّة والعملٌات المنسق العمل  االمبرٌالٌون قادها التً المشتركة العسكر

 (.٘ٔ...()األدنى الشرق فً االقلٌمٌون وعمالإهم البرٌطانٌون

ٌّة حدود خلق إنّ   توزٌع إلى أّدى سٌفر معاهدة بعد جدٌدة لدول قوم

 من وأجزاء والعراق وسورٌا وإٌران تركٌا هً دول عّدة على الكرد

 مازالت حاّدة أزمة فً الكردٌة بالقضٌة أقحم ما وهذا السوفٌتً، االتحاد

 .هذا ٌومنا إلى تالزمها تداعٌاتها

------------------ 
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 :والمراجع المصادر*

 .والنشر للطباعة باراس دار م،ٕٕٓٓ أربٌل هللا، فتح جرجٌس تؤلٌؾ الكرد، ٌقظة-ٔ

ٌّة الحركة-ٕ ٌّةالكور القوم  مٌرانً، صالح علً تؤلٌؾ سورٌة، كوردستان فً د

 .والنشر للطباعة رٌزٌسب دار ،ٕٗٓٓ األولً الطبعة

   .هللا فتح جرجٌس الكرد، ٌقظة-ٖ

 .السابق المصدر-ٗ

 الجامعٌة، والمطبوعات الكتب مدٌرٌة برو، توفٌق.د الحدٌث، العرب تارٌخ-٘

 .م11ٓٔ

 .الكرد ٌقظة-ٙ

ٌّة الحركة-1 ٌّةالكور القوم   مٌرانً، صالح علً سورٌة، كوردستان فً د

 سابق.المصدر ال، الكرد ٌقظة-8

 .برو توفٌق.د الحدٌث، العرب تارٌخ-1

 .الكرد ٌقظة-ٓٔ

 األولى الطبعة البرواري، زكً محمد.د العثمانٌة، والدولة الكورد-ٔٔ

 .سورٌة -دمشق والتوزٌع، والنشر للطباعة الزمان دار الناشر م،1ٕٓٓ

ٌّة ةالحرك-ٕٔ ٌّة القوم  .سورٌة كوردستان فً الكورد

ٌّة، الكوردٌة القومٌة الحركة عن وثابق-ٖٔ  ٌحٌى علً الفتاح عبد د التحرر

 .والنشر للطباعة موكرٌانً مإّسسة الناشر ،ٕٔٓٓ األولى الطبعة البوتانً،

 أربٌل األولى، الطبعة إحسان، محمد تؤلٌؾ الحرب، ودوامة كوردستان-ٗٔ

 . والنشر للطباعة باراس دار ،ٕٓٓٓ كوردستان

ٌّة، مستعمرة كوردستان-٘ٔ  الملك، عبد زهٌر المترجم بٌشٌكجً، اسماعٌل دول

 .والنشر للطباعة  APEC دار ،118ٔ تارٌخ
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 كورٌة موشً كبرئٌل األستاذاآلثوري  والمعتقل السٌاسً مع حوار

 التحرٌر اسرة

 

 

 كبربٌل موشً كورٌة                                                       

 مجلة صفحات على بكم وسهالً  أهال: كورٌة موشً كبربٌل االستاذ ـ

 لنكمل بٌننا حراً  عودتكم على المجلة تحرٌر هٌبة باسم نهنبكم" الحوار"

 .معا والوبام والحب النضال مسٌرة

 مجلة لقراء نفسه كبربٌل األستاذ ٌعرؾ أن ٌرٌد كٌؾ البداٌة فً ـ

                                              ؟(رالحوا)

 للقابكم متشّوقا كنت بدوري واالستضافة، التهانً على لكم شكرا *

 على وإننً الدٌمقراطً، الوطنً النضال مسٌرة جمعتنا أعزاء كؤصدقاء

 والوبام االلفة إعادة فً سوٌة ونساهم معا، بدأناه ما سنكمل بؤننا ٌقٌن

 .االنقسامات ومزقته الحرب رهقتهأ الذي لمجتمعنا

 اآلثورٌة للمنظمة السٌاسً المكتب مسإول كورٌة، موشً كبرٌٌل *

 وٌشرفنً المنظمة، فً عضواً  أكون أن ٌكفٌنً أنه وأعتقد الدٌمقراطٌة،

 .الصعبة المرحلة هذه فً السٌاسً مكتبها مسإولٌة أتولّى أن
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 بعد ضلمنا كل لدى وانطباع بصمة تترك السجن تجربة ـٔ س

 موشً كبربٌل شخصٌة على التجربة هذه أضافته الذي ما الخروج،

 السٌاسٌة؟

 وقاسٌة، مرٌرة تجربة هً المقاٌٌس، وبكلّ  السجن، تجربة إنّ : ٔج

 صعٌد على مفٌدة جوانب على تنطوي فإنها وقسوتها، مرارتها ورؼم

 والتقٌٌم المراجعة إجراء صعٌد وعلى النضالٌة، التجربة إنضاج

 وقد متباٌنة وفكرٌة سٌاسٌة وخلفٌات بٌبات من معتقلٌن مع اعلوالتف

 وقدراته ألفكاره اإلنسان اختبار صعٌد على وكذلك متنافرة، تكون

 التجربة هذه كانت لً، وبالنسبة. والتعذٌب القمع آلة تجاه وصموده

 قناعاتً وّرسخت الحرٌة، بقضٌة إٌماناً  زادتنً جدٌدة، معمودٌة بمثابة

 نظام إلى واالنتقال االستبداد، إنهاء أجل من العمل صلةموا بضرورة

 والعدالة الحرٌة فً السورٌٌن كل لتطلعات ٌستجٌب علمانً دٌمقراطً

 بؤنّ  شعور ٌراودنً دوماً  لكن السجن، من خروجً ورؼم. والمساواة

 سجون فً ٌقبعون مازالوا معتقلٌن هناك طالما ناقصة، مازالت حرٌتً

 ..واالنتظار.. والظلم األلم دونٌكاب السوري، النظام

 كٌؾ بٌكو، – ساٌكس اتفاقٌة حول ٌدور العدد هذا فً مجلتنا ملؾ ـٕس

 السٌبة آثارها حول وخاصة االتفاقٌة هذه موشً كبربٌل السٌاسً ٌقرأ

 المنطقة؟ شعوب على

 فً علٌه اصطلح بما تارٌخٌاً  بٌكو -ساٌكس اتفاقٌة ارتبطت: ٕج

 بـ العشرٌن القرن وبداٌات عشر التاسع للقرن السٌاسٌة األدبٌات

 تتحٌن األوربٌة، االستعمارٌة الدول كانت حٌث". الشرقٌة المسؤلة"

 السلطنة على واالنقضاض المرٌض، الرجل تركة القتسام الفرص

 والحت المرحلة، تلك فً وانحدارها ضعفها أوج بلؽت التً العثمانٌة

 فً بٌكو -ساٌكس واتفاقٌة األولى، العالمٌة الحرب اندالع مع الفرصة
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 هذه فً المنتصرٌن الحلفاء إلرادة عملٌة كترجمة جاءت الحقٌقة

 كانت التً) روسٌا انشؽلت فٌما وفرنسا، برٌطانٌا وتحدٌداً  الحرب،

 .االمبراطوري نظامها زلزلت التً اكتوبر بثورة الحقا( فٌها طرفاً 

 فرنسٌة، -طانٌةبرٌ نفوذ مناطق إلى المشرق دول قّسمت االتفاقٌة، هذه

 فً والٌات مجّرد كان بعضها العدم، من جدٌدة دول خلق إلى وأّدت

 بالمفهوم الدول مقومات على تتوفر ولم والعثمانٌة، اإلسالمٌة الخالفة

 المنطقة فً جدٌدة كٌانات لزرع السبٌل ومهدت والمعاصر، الحدٌث

 من المستفٌدٌن أكبر من العرب ٌعتبر البعض كان وإذا. كإسرابٌل

 أشد من كانوا عملٌا، أنهم بٌد ،(األقل على نظرٌاً ) الدول هذه تشكٌل

 فً مطلبهم تلبّ  ولم مشّوهة جاءت الدول هذه ألنّ  لها، المناهضٌن

 بشعوب فادحٌن وظلماً  ضرراً  االتفاقٌة، هذه ألحقت المقابل، فً. الوحدة

 مجتمعاتهم، مّزقت إذ اآلشورٌٌن، والسرٌان األكراد السٌما أخرى،

 التطور إمكانات على وقضت التارٌخٌة، مواطنهم أوصال وقّطعت

 .الشعبٌن هذٌن ألبناء المستقلّ  والنهوض

 قوى بٌن حدود ترسٌم اتفاقٌة هً االتفاقٌة هذه أن اعتبار على ـٖس

 الدولٌة والمعاهدات االتفاقات خانة فً وضعها ٌمكن هل استعمارٌة،

 الدولً؟ القانون مظلة تحت تنضوي التً

 من تعتبر الدولٌة، والمعاهدات االتفاقٌات بؤنّ  المعروؾ من: ٖج

 الموقؾ عن النظر وبصرؾ. العام الدولً للقانون األساسٌة المصادر

 الحرب فً المنتصرة الحلفاء دول فإن بٌكو، -ساٌكس اتفاقٌة من

 بعد االتفاقٌة، هذه على القانونً البعد إلضفاء سارعت األولى، العالمٌة

 معاهدة فً فعلٌاً  ذلك وتكّرس السلم، مإتمر وبعد األمم، عصبة إنشاء

 تحت ولبنان سورٌا وضعت المعاهدة هذه وبموجب 1ٕٓٔ رٌمو سان
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 االنتداب تحت األردن وشرقً وفلسطٌن والعراق الفرنس، االنتداب

 .البرٌطانً

 إلى الناشبة الدول انضمت والتقسٌمات، الخرابط هذه إلى واستناداً 

 الدول هذه حكومات ومازالت المتحدة، األمم إلى ثم نوم األمم، عصبة

 هذه أقّرتها التً الحدود عن باستماتة تدافع الصعبة، ظروفها رؼم

 .االتفاقٌة

 فما االتفاقٌة، هذه فً دور أو بصمة أٌة المنطقة لشعوب ٌكن لم ـٗس

 إلؽابها؟ أو منها للتخلص السبل هً

 ال العالم، مناطق من كثٌرال وفً منطقتنا فً الشعوب إنّ  لألسؾ،: ٗج

 الراهنة، بحدودها القابمة فالدول األمر، هذا حٌال لفعله الكثٌر تملك

 بٌن النفوذ مناطق لتوزٌع دقٌقة توازنات نتاج هً المحّددة، وخرابطها

 وفق الخرابط بتؽٌٌر التحّكم على وحدها القادرة العظمى، الدول

ٌّة مصالحها  إذا إالّ . وحدها تخّصها معاٌٌر ووفق والمستقبلٌة، اآلن

 تملك ال لذا. الكبرى القوى مصالح مع الشعوب هذه إرادة تقاطعت

 المشروعة، تطلعاتها لتحقٌق نضالها فً االستمرار عن بدٌالً  الشعوب

 .الطرفٌن مصالح فٌه تتوافق ظرؾ أو لحظة بانتظار

 تشهد والمنطقة والعالم االتفاقٌة، هذه عمر على عام مبة مضى ـ٘س

 ستصبح فهل جوهرٌة، وتبدالت وسٌاسٌة جؽرافٌة وتحوالت حروب

 الماضً؟ من أثراً  االتفاقٌة هذه

 الوٌالت المنطقة شعوب عانت الزمن، من قرن مدى على: ٘ج

 هو األبرز العنوان كان بٌكو، ساٌكس اتفاقٌة ظلّ  وفً والمآسً،

 باألمان ودولها المنطقة شعوب تنعم ولم والحروب، الصراعات

 بالحدٌد عسكرٌة أنظمة فٌها حكمت فترات فً سوى ار،واالستقر

 سبب إلى الصارمة المركزٌة النظم هذه تحّولت أن لبثت وما والنار،
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 والعراق، سورٌا خاصة الدول هذه تفكٌك بإعادة التفكٌر على ومحّفز

 وتنامً العربً، الربٌع ثورات اندالع مع التفكٌك، هذا مخاطر وتزاٌدت

 العرقٌة النزعات تصاعد بموازاة شعوبال لدى التحرر نزعات

 المنطقة، دول شإون فً والدولً االقلٌمً التدخل وتكّثؾ والمذهبٌة،

 وأمنٌات طموح أقصى بٌكو -ساٌكس حدود على الحفاظ بات بحٌث

 قوى ٌد على دولة من أكثر فً رمزٌاً  سقوطها بعد وذلك البعض،

 .لألوطان العابرة اإلرهاب

 وزٌادة والحروب، الصراع منسوب ارتفاع عن الناجمة الفوضى إنّ 

 المرٌضة المشرق دول مصٌر وضع والدولً، االقلٌمً االستقطاب حّدة

 الدول أنظار تحت والفساد، والطؽٌان االستبداد أنواع بكل والمصابة

 رسم إلى تهدؾ جدٌدة سٌنارٌوهات بتطبٌق نٌتها تخفً ال التً الكبرى

 ال قد جدٌدة دموٌة لصراعات تؤسٌسال شؤنها من للمنطقة، جدٌدة خرابط

 ..تنتهً

 وفً أرٌقت، التً والدماء والخراب الدمار هذا كل بعد أخٌراً  ـ ٙس

 هناك هل السورٌة، للمؤساة والدولً واإلقلٌمً الداخلً التعقٌد هذا ظل

    األمور؟ ستإول ماذا إلى وبرأٌكم األفق، فً أمل بارقة

 الثورة أجلها من قامت التً بادئوالم باألهداؾ التمسك أنّ  أعتقد: ٙج

 الوطنٌة القوى وتكاتؾ وتماسك مكوناته، بكل السوري للشعب السلمٌة

 دٌمقراطً نظام إلى االستبداد نظام من السٌاسً االنتقال بعملٌة المإمنة

 وضمان الحقٌقٌة، والشراكة المتساوٌة المواطنة أسس على ٌقوم علمانً

 قوى على الطرٌق بقطع كفٌل ،ورٌاً دست وإقرارها المكونات كافة حقوق

 المضادة الثورة

 إلى البالد وجرّ  أخرى، بؤشكال االستبداد إنتاج إعادة تحاول التً

 قناعة على وإننً. السوري الشعب مصالح تخدم ال وأجندات صراعات
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 ومن الحرب ركام من سٌنبثق وبؤنه ستنتصر، الحقٌقٌة الثورة قوى بؤنّ 

 التعددٌة أساس على ٌقوم ،جدٌداً  نظاماً  نعٌشها، التً المؤساة رحم

 بتوافق ٌحظى فٌدرالً نظام إلى وصوالً  والالمركزٌة والتشاركٌة

 .السورٌٌن معظم وقبول
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   كٌفٌة انقضاء المعاهدات الدولٌة ؟ 

                                                                                                 

 

 عمر محمود لمحامًا

 مقدمة: 

تعنً االتفاق الدولً المعقود بٌن الدول فً صٌؽة مكتوبة، المعاهدة: 

والذي ٌنظمه القانون الدولً، سواء تضمنته وثٌقة واحدة أو وثٌقتان أو 

أكثر ومهما كانت تسمٌته الخاصة، ونظرا لما للمعاهدات من دور 

المتزاٌدة كمصدر للقانون أساسً فً تارٌخ العالقات الدولٌة، وألهمٌتها 

الدولً، وكسبٌل لتطوٌر التعاون السلمً بٌن الدول، واعتبارا لمبادئ 

القانون الدولً المقررة فً مٌثاق األمم المتحدة كمبادئ الحقوق 

المتساوٌة، وتقرٌر الشعوب لمصابرها، واالحترام العالمً لحقوق 

األمم المتحدة فً  اإلنسان، والحرٌات األساسٌة للمجتمع، ودعماً لمبادئ

( لقانون فٌٌناالمحافظة على األمن والسلم الدولٌٌن، جاءت اتفاقٌة )

والتً نصت فً فصلها الخامس وفً المواد 1ٙ1ٔ المعاهدات لعام

 على كٌفٌة انقضاء وإٌقاؾ العمل بالمعاهدات الدولٌة. (ٕٙالىٗ٘)
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 أول : انقضاء المعاهدات وإٌقاف العمل بها:

هدة أو النسحاب منها بموجب نصوصها أو برضى ـ انقضاء المعا1

: أي أن تنص مواد المعاهدة ذاتها على طرٌقة معٌنة، أو زمن أطرافها

معٌن النقضابها، أو أن تنص هذه المواد على انقضاء المعاهدة فً أي 

 وقت برضى أطرافها.

ـ انقضاء المعاهدة بانخفاض عدد األطراف فً معاهدة جماعٌة عن 2

وهو أن تنص بنود المعاهدة على  ي لدخولها حٌز التنفٌذ:الحد الضرور

إن عدد األطراؾ إذا انخفض إلى حد ما فتعتبر المعاهدة منقضٌة من 

 تلقاء ذاتها.

ـ ال تكون المعاهدة قابلة لالنقضاء أو النقض أو االنسحاب، إن لم ٌكن ٖ

 فٌها نص على ذلك إال إذا:

ار إمكانٌة النقض أو ـ ثبت أن نٌة األطراؾ قد اتجهت نحو إقرأ

 االنسحاب.

ب ـ إذا كان حق النقض أو االنسحاب مفهوماً ضمنا من طبٌعة 

 المعاهدة.

 ثانٌا : إٌقاف العمل بالمعاهدة:

ـ ٌجوز إٌقاؾ العمل بالمعاهدة وبالنسبة لجمٌع األطراؾ أو لطرؾ ٔ

 معٌن:

 ـ وفقا لنص المعاهدة.

اور مع الدول ـ أو فً أي وقت برضى جمٌع األطراؾ وبعد التش

 المتعاقدة.
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ـ ٌجوز لطرفٌن أو أكثر فً معاهدة جماعٌة، االتفاق على إٌقاؾ ٕ

العمل بنصوص المعاهدة بصورة مإقتة، وفٌما بٌنها فقط، إذا نصت 

المعاهدة على إمكانٌة هذا اإلٌقاؾ أو أن ٌكون هذا اإلٌقاؾ ؼٌر 

 محظور بنص المعاهدة وذلك بشرطٌن:

 قوق بقٌة األطراؾ.ـ أن ال ٌإثر ذلك على ح

 ـ وان ال ٌكون متمشٌاً مع موضوع المعاهدة والؽرض منها.

 ثالثا : انقضاء المعاهدة أو إٌقاف العمل بها بموجب معاهدة لحقة:

وذلك إذا اتفقت جمٌع األطراؾ على عقد معاهدة جدٌدة تتعلق بذات  

 الموضوع، وتحقق أحد الشرطٌن:

بت بطرٌقة أخرى، أن األطراؾ قد ـ تبٌن من المعاهدة الالحقة، أو ثٔ

 قصدت أن ٌكون الموضوع محكوماً بهذه المعاهدة.

ـ ان تكون نصوص المعاهدة الالحقة ؼٌر متماشٌة مع نصوص ٕ

 المعاهدة األسبق لدرجة ال ٌمكن تطبٌق المعاهدتٌن فً ذات الوقت.

 رابعا : انقضاء المعاهدة أو إٌقاف العمل بها نتٌجة اإلخالل بها:

المعاهدة الثنابٌة: اإلخالل الجوهري من قبل أحد أطرافها ٌخول ـ فً ٔ

 الطرؾ اآلخر االحتجاج كسبب النقضابها، أو إٌقاؾ العمل بها. 

 ـ فً المعاهدة الجماعٌة: اإلخالل الجوهري بها من قبل أحد أطرافها:ٕ

أـ ٌخول األطراؾ باتفاق جماعً فٌما بٌنها إٌقاؾ العمل بالمعاهدة كلٌاً 

 ٌاً أو نهابٌاً:أو جزب

 ـ فً العالقات بٌنها وبٌن الدولة المخلة.

 ـ أو فٌما بٌن جمٌع األطراؾ.
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: التنصل من المعاهدة بما ال تجٌزه هذه ـ المقصود باإلخالل الجوهري

االتفاقٌة أو مخالفة نص أساسً متعلق بموضوع المعاهدة والؽرض 

 منها.

 خامسا : النقضاء لستحالة التنفٌذ:

طرؾ فً المعاهدة االحتجاج باستحالة تنفٌذها كسبب ٌجوز ألي 

النقضابها أو االنسحاب منها إذا نجمت االستحالة عن زوال أو هالك 

أمر ال ٌستؽنى عنه لتنفٌذها، أما إذا كانت االستحالة مإقتة فٌجوز 

االحتجاج بها كؤساس إلٌقاؾ العمل بالمعاهدة فقط، بشرط أن ال تكون 

الل الطرؾ بالتزاماته بموجب المعاهدة أو االستحالة ناجمة عن إخ

بموجب أي التزام دولً آخر ٌقع علٌه فً مواجهة أي طرؾ آخر فً 

 المعاهدة.

 سادسا : انقضاء المعاهدة بسبب التغٌٌر الجوهري فً الظروف:

ـ ال ٌجوز االحتجاج بالتؽٌٌر الجوهري ؼٌر المتوقع فً الظروؾ التً ٔ

ؤساس النقضابها أو االنسحاب منها إال كانت سابدة عند عقد المعاهدة ك

 بتحقق الشرطٌٌن اآلتٌٌن:

أـ أن ٌكون وجود هذه الظروؾ قد كون سببا ربٌسٌاً لرضى األطراؾ 

 االلتزام بالمعاهدة.

ب ـ وأن ٌكون من شؤن التؽٌٌر أن ٌبدل بصورة جذرٌة فً مدى 

 االلتزامات التً ما زال من الواجب القٌام بها بموجب المعاهدة.

ـ ال ٌجوز االحتجاج بالتؽٌٌر الجوهري فً الظروؾ كؤساس النقضاء ٕ

 المعاهدة أو االنسحاب منها فً إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن:

 أ ـ إذا كانت المعاهدة تنشا حدوداً.
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ب ـ إذا كان التؽٌٌر الجوهري فً الظروؾ ناتجاً عن إخالل الطرؾ 

ة أو بؤي التزام الذي ٌتمسك به إما بالتزام ٌقع علٌه فً ظل المعاهد

 دولً آخر مستحق لطرؾ آخر فً المعاهدة. 

مع المالحظة إن التؽٌٌر الجوهري للظروؾ وفقاً لما سبق ٌصح أساساً 

 لطلب إٌقاؾ العمل بالمعاهدة.

سابعا : انقضاء المعاهدة بسبب ظهور قاعدة آمرة جدٌدة من القواعد 

ظهور مثل هذه  ـ النظام العام الدولً ـ: إن العامة للقانون الدولً

 القاعدة تجعل أٌة معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضً.

: القاعدة ـ المقصود بالقاعدة اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولً

المقبولة والمعترؾ بها من قبل المجتمع الدولً ككل على إنها القاعدة 

ال بقاعدة الحقة من التً ال ٌجوز اإلخالل بها والتً ال ٌمكن تعدٌلها إ

 القواعد العامة للقانون الدولً لها ذات الطابع.

: إن كانت هذه هً األسباب والشروط التً نص علٌها بمثابة خاتمة

القانون الدولً النقضاء المعاهدات، وإٌقاؾ العمل بها فإلى ماذا ٌستند 

  الكرد فً مطالبتهم بإلؽاء أو انقضاء أو إٌقاؾ العمل باتفاقٌة )ساٌكس

 بٌكو( بعد مبة عام من إبرامها ؟؟!!

ـ هل إضرار هذه االتفاقٌة بالكرد وتشتٌت شملهم وبالضد من رؼباتهم 

 ومصالحهم ٌشكل سبباً كافٌاً للمطالبة بانقضابها أو إلؽابها؟

ـ هل ؼٌاب الدول التً أبرمت هذه االتفاقٌة من جؽرافٌة المنطقة ٌصح 

 للمطالبة بانقضابها؟سبباً 

ور الكرد إقناع وجمع جمٌع األطراؾ الموقعٌن على اتفاقٌة ـ هل بمقد

)ساٌكس بٌكو( تحت عباءة األمم المتحدة ومطالبتهم بإلؽابها أو عقد 

  دة جدٌدة وفقاً للظروؾ المستجدة؟معاه
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ـ هل من حق الكرد االحتجاج بالتؽٌٌر الجوهري فً الظروؾ كسبب 

 ؟إبرامها كٌاناً أو طرفاً فٌهاٌن للمطالبة بانقضابها علماً أنهم لم ٌكونوا ح

ـ هل هناك نصوص فً اتفاقٌة )ساٌكس بٌكو( تنص صراحة أو ضمناً 

لتمسك بها فً مطالبتهم على كٌفٌة أو مدة النقضابها ٌمكن للكرد ا

 بإلؽابها؟

نا( أثر رجعً  بالنسبة  للمعاهدات التً سبقتها، ٌـ ان لم ٌكن التفاقٌة )فٌ

االتفاقٌة وراء ظهورهم وٌستمروا فً  ألٌس للكرد حق أن ٌضعوا هذه

 !بإلؽاء اتفاقٌة )ساٌكس بٌكو(؟ مطالبتهم 

ـ هل هناك قواعد آمرة جدٌدة من القواعد العامة للقانون الدولً ظهرت 

بعد اتفاقٌة )ساٌكس بٌكو( وتتعارض مع أحكامه، على الكرد أن ٌبحثوا 

 ؟ ا كسبب فً مطالبتهم بإلؽابهاعنها وٌحتجوا به

سبلة ـ وؼٌرها ـ كثٌرة برسم اإلجابة للمستقبل كل ما ٌمكن قوله ـ هذه أ

اآلن، إن األمنٌات وحدها ال تكفً، وتصلح سببا لتؽٌٌر الخرابط 

والوقابع وإلؽاء االتفاقات والمعاهدات الدولٌة، ولكن ربما ٌمكن القول 

إن العامل األهم التً ٌمكن للكرد أن ٌراهنوا علٌه فً مطالباتهم بإلؽاء 

اٌكس بٌكو( هو أن مصالح القوى االستعمارٌة الكبرى حٌنبذ أوجدت )س

هذه االتفاقٌة، وان مصالحها اآلن وبعد مبة عام من عمر اتفاقٌة 

)ساٌكس بٌكو( تقتضً تؽٌٌراً جوهرٌاً فً جؽرافٌة وخرابط المنطقة، 

لذلك على الكرد إن ٌدفعوا بكل قواهم نحو جمع هذه القوى الكبرى ـ 

دٌدة ـ من جدٌد وإقناعها بإبرام اتفاقٌة جدٌدة  تؤخذ بعٌن القدٌمة والج

قضٌته العادلة وتمحو كل ار وجود وجؽرافٌة الشعب الكردي واالعتب

 آثار )ساٌكس بٌكو( المدمرة بحق الكرد. 

------------------ 
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 المراجع: *

 .، أعداد مختلفةـ مجلتً القانون والمحامونٔ

..جمع وتنسٌق المكتب الفنً لمحكمة النقض ـ مجموعة التشرٌعات القضابٌة. ٕ

    18ٕٔلعام

 ـ نص اتفاقٌة )ساٌكس بٌكو(.ٖ

  1ٙ1ٔنا( لقانون المعاهدات لعامٌـ نص اتفاقٌة )فٌٗ

 الدكتور كمال ؼالً..ـ مبادئ القانون الدستوري٘
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 "كردستان" صحٌفة

 المعاصر التارٌخ فً الكردٌة باللغة صحٌفة أول

                                                                                 

                                                                                                                                                                          
 ....عبدهللانواؾ بشار

 :مقدمة

 مقداد الكردي األمٌر تواجد فترة وخالل عشر التاسع القرن نهاٌة فً

 قد كان مرض   من واستشفاء   عالج   برحلة القاهرة فً بدرخان مدحت

 والعمرانٌة التجارٌة واألنشطة الثقافٌة الحركة تطّور على ،اّطلعا  به ألمَّ 

 هناك المصرٌٌن وضعا  بدرخان مقداد األمٌر فقارنا  مصر، فً والفنٌة

 والحظا  كردستان، فً والتخلؾ الجهل بآفات المبتلٌن األكراد بوضع

 الوضعٌن، بٌن واالجتماعٌة والثقافٌة المعٌشٌة الحالة فً كبٌراً  فرقاً 

 والعلم الوعً بنشر تهتمُّ  الكردٌة باللؽة جرٌدة إصدار فكرة فراودْته

 المعرفة ونور العلم نعمة من المحرومٌن قومه بنً بٌن والمعرفة

 نمط وتؽٌٌر تفكٌرهم سوٌة رفع فً تساهما  أن وعسى لعلّ  صادرها،وم

 واقعهم لتؽٌٌر العمل على وحث هم والسكون، الركود نحو المابل سلوكهم

 .األفضل نحو

 ٖ٘ٔٔ سنة القعدة ذو ٖٓ الخمٌس ٌوم وبتارٌخ الفكرة، نضجت   

 بدرخان مقداد األمٌر أصدرا  م،818ٔ نٌسان ٕٕ المصادؾ هجرٌة
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 والحروؾ الكردٌة باللؽة" كردستان" أسماها صحٌفة من األول العدد

هاً  القاهرة، فً العربٌة  ٌرسل وسوؾ شهرٌة، نصؾ صحٌفة بؤنها منو 

 على لتوزٌعها كردستان وطنه إلى منها عدد كل من نسخة ألفًٕٓٓٓ

 .مجاناً  القّراء

 ءعلما كبار من ومباركة استحساناً  القى الذي األول العدد صدور بعد   

 باشا عبدالحمٌد العثمانً السلطان ثابرة ثارتْ  العصر، ذلك فً األكراد

 بصدور ٌسمح لن أنه على مشدداً  الفور، على بإٌقافها صاحبها وطالبا 

 بقلمه عبثاً  الكرديَّ  األمٌر حاولا !. سلطنته أرض من الجرٌدة هذه مثل

 إال سلطانٌة، رخصة بمنحه إقناعه من منطقه وقوة ورصانته وهدوبه

ه أن  ببطانة نفسه أحاط الذي السلطان تعنت بسبب بالفشل، باءت جهودا

ها المستشارٌن من فاسدة  والرشاوي المال جمع هو واألخٌر األول همُّ

 الفساد فً الؽارق المؽرور للسلطان المالح واللٌالً السهرات وإقامة

 ؼجريّ " الهدى أبً" بـ تدعى شخصٌة منهم وباألخص أنفه، حتى

 إصداره بعد استانبول إلى لٌعودا  القاهرة فؽادر!..  نبتوالم األصل

 .منها أعداد خمسة

 قاما  استانبول، إلى بدرخان مقداد األمٌر عودة من وجٌزة فترة بعد   

 إصدار فً واستمرَّ  السلطنة بمؽادرة بدرخان عبدالرحمن األمٌر

ها وضع التً الجرٌدة  الصحٌفة إصدار فتابع مقداد، األمٌر أخوه أسسا

 حٌث السوٌسرٌة، جنٌؾ مدٌنة فً 1ٔ العدد ولؽاٌة السادس العدد من

 عرٌضة بمثابة مقالة العثمانٌة، باللؽة السادس العدد مقدمة كتب

 به بدأ ما سٌستؤنؾُ  وأنه ملكه، من خرج قد بؤنه فٌها له ٌبٌنُ  للسلطان،

 النصح عبر الكرد قومه بنً خدمة باستمرار متعهداً  مقداد، األمٌر أخوه

 نسخة ألفً إرسال سٌتابع وأنه الجرٌدة، فً ونشرها واإلرشاد الوعظو

 .مجاناً  كردستان إلى عدد كل من
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 ٕٓ العدد منها لٌصدر أخرى مرة القاهرة إلى عبدالرحمن األمٌر عاد   

 المتعنت السلطان ضؽط تحت أخرى مرة ؼادرها ثم  ٖٕ العدد وحتى

 ومن. لندن فً ٕٗ العدد وأصدر. الصحٌفة لهذه المعادي وموقفه برأٌه

 مرة عاد. البرٌطانٌة فولكستون مدٌنة فً 1ٕ العدد حتى ٕ٘ العدد

 ،ٖٔ و ٖٓ عددٌن آخر فٌها لٌصدرها السوٌسرٌة جنٌؾ إلى أخرى

 محرم ٙاإلثنٌن بتارٌخ الصحٌفة هذه من واألخٌر ٖٔ العدد صدر حٌث

 أربعة دامت حٌاة بعد ،1ٕٓٔ نٌسان ٗٔ الموافق هجرٌةٕٖٓٔ سنة

 هذه على الستار أسِدل وبذلك، والتضٌٌق، والمالحقة بالمنع ملٌبة أعوام

 ٕٕ ٌوم أي األول، عددها صدور ٌوما  بعد فٌما أصبح التً الصحٌفة

 .الكردٌة للصحافة ٌوماً  عام، كل من نٌسان

 التً ومقاالتها الصحٌفة هذه بمضمون الكرام العربٌة قّراء وإلحاطة   

 واألدبٌة، والتارٌخٌة السٌاسٌة والشإون تالمجاال من العدٌد تناولت

 األمٌر بقلم المكتوبة الصحٌفة من األول العدد افتتاحٌة قمُت بترجمة

 بدرخان. مقداد

 :الكردي للنص العربٌة الترجمة

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

ْلقهِ  على مرة   ألؾ مابة ونشكره هللاا  نحمدُ   نا مسلمٌن، لنا خا  العقل ووهبا

 واألحادٌث الجلٌلة اآلٌات من الكثٌرُ  هناك .والمعرفة العلم لملتع والذكاءا 

 ٌتواجد أّنى. والمعارؾ العلوم اكتساب على المرءا  تحثُّ  الشرٌفة

 فً والجرابد والمدارس المكاتب توجد الدنٌا، هذه فً الٌوم المسلمون

 األحداث كل عن الجرابد هذه تكتب حٌث جمٌعاً، ومدنهم قراهم

 من العدٌد على ٌتفوقون الذٌن األكراد أن هو ٌإسفنً ام لكن والوقابع،

 البنٌان، وقوة والصدق بالطٌبة وٌتمٌزون ونباهتهم، بذكابهم األقوام

ٌّون األخرى لألقوام خالفاً  لكنهم  من تجري ما ٌجهلون وفقراء، أم
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الموسقوؾ  جارهم لهم ٌخبُبه ما ٌعرفون وال الدنٌا، هذه فً أحداث  

 تعالى هللا ولوجه لهذا، ،!مستقبالً  بهم سٌفعلُ  اذاوم( المترجم-الروس)

 كلَّ  منها عدد   ونشر بتحرٌر أقوم سوؾ التً الجرٌدة هذه إصدار قررتُ 

 وسوؾ ،"كردستان" أسمٌُتها لقد. التارٌخ هذا من بدءاً  ٌوماً  عشر خمسة

 فٌها ٌتعلم التً األمكنة وأحددُ  والمعارؾ، العلوم منافع عن فٌها أتحدثُ 

 ألدلَّ  والمتمٌزة، الجٌدة والمدارس المكاتب فٌها تتواجد التً تلك الناس،

 عن سؤتحدثُ  كما فٌها، للتعلم أوالدهم ٌرسلوا كً علٌها األكراد

ها، تحارب وكٌؾ الكبرى الدول تفعل وماذا الدول بٌن الحروب  أعداءا

 ٌقمْ  لم. القضاٌا هذه كل   عن سؤتحدث. التجارة مزاولة كٌفٌة عن وكذلك

 جرٌدتً وتعتبر الشإون، هذه فً بالكتابة اآلن حتى األكراد من أحد  

 من الكثٌرا  تحملُ  سوؾ ولذلك، الطرٌق، هذا على األولى هً هذه

 من ألنه الجرٌدة، هذه أخطاء عن لً تكتبوا أن منكم راجٌاً  األخطاء،

 الزمن وبمرور وناقصاً، ٌافعاً  بداٌته فً شًء كل ٌكون أن الطبٌعً

 (.التوفٌق هللا ومن) القصدا  أبدأ أنذا وها تّد،وٌش عوده ٌقوى

ثة العلماءُ " والسالم الصالة علٌه النبً حضرة قال     أي ،"األنبٌاء ورا

 على واستداللهم الناس بوعظ ٌقوموا أن تعالى هللا من مؤمورون أنهم

 بتشوٌق تقوموا أن منكم ٌُطلابُ  األكراد، علماءا  ٌا لذلك القوٌم، الطرٌق

 ودل هم والمعرفة العلم تعلم على تعرفونهم الذٌن وأؼواتهم راداألك أمراء

 والنصٌحة بالوعظ به تقومون الذي القدر بنفس الصواب طرٌق على

 ذنوباهم تتحّملون بؤنكم فاعلموا هذا، تفعلوا لم إنْ  الصالة، فرٌضة وأداء

 !.جمٌعاً 

 ألبدانا علم علمان، العلم" أٌضاً  السالمُ  علٌه النبً حضرة قال كما  

 علم وهو األبدان علم أحدهما علمان، هناك أنه أي ،"األدٌان وعلم

 إنً ،!األكراد وأؼوات أمراء ٌا. واإلٌمان الدٌن علم هو واآلخر الطب،

 بإرسال قام منكم ومن هذا؟ النبً ألمر اكترث قد منكم من ألسؤلكم
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 فً مكتب أو مدرسة ببناء قام منكم من للتعلم؟ أهله أو إخوته أوالده،

 لألمراء الذكر آنفة األحادٌث تلك تقرإون ال لماذا!: العلماء أٌها. قرٌته؟

 من تجري ما لتعرفوا العربٌة الجرابد تقرإون ال ولماذا واألؼوات،

 .العالم؟ هذا فً أحداث  

 ٌحبُّ  تعالى هللاا  أنّ  أي" هللا حبٌبُ  الكاِسبُ " أٌضاً  النبً حضرة قال   

ًُّ  فاإلنسان أجراً، عمله نم وٌكسبُ  ٌعمل من عباده من  ال الذي األم

، ٌقرأ ال ومن الصحؾ، قراءة ٌستطٌع ال القراءة، ٌعرؾ  ال الصحؾا

 هذه فً تصدرُ  التً فالجرابد التجارة، لمزاولة المربحة األماكنا  ٌعرؾ

 تباع أٌن ٌعرؾ ٌقرأها، الذي واإلنسان شًء، كل عن تتحدث األٌام

 .رواجاً  تلقى وأٌن عالٌة بؤثمان ٌملكها التً بضاعته

 اسمها استانبول فً مدرسة تؤسٌسُ  تمَّ  الماضٌة القلٌلة السنوات فً   

. العشابر أبناء سوى الطالبا  المدرسة هذه تقبل ال العشابر، مدرسة

 إلى أبنابها بإرسال والٌمن والشام بؽداد من والِعِنزة الشمر عشابر قامت

 سنوٌة إجازة على استهمدر خالل ٌحصلون حٌث فٌها، للتعلم استانبول

 إلى ٌعودون ثم بؤهلهم وٌلتقون أوطانهم فٌها ٌزورون شهران مدتها

 أو ستة بعد منها ٌتخّرجون والمعرفة، العلم تحصٌل الستمرار مدرستهم

 وقراهم، مدنهم إلى ٌعودون نافعٌن، جٌدٌن علماءً  لٌصبحوا أعوام سبعة

 مجزٌة، اتبا رو لهم الدولة تدفع. مرموقة وظابؾ على وٌحصلون

. وُوالة متصّرفٌن إلى مؤمورٌن من الوظٌفٌة المراتب فً وٌتدّرجون

. أوالدكم خطاٌا تتحّملون بؤنكم تعرفوا أن علٌكم! واألؼوات األمراء أٌها

 فٌها، للتعلم المدرسة تلك إلى أوالدكم بإرسال تقوموا أن منكم ٌطلبُ 

 ولٌعملْ  عسٌراً، اباً حس علٌها سٌحاسبكم تعالى هللا فؤن تفعلوا، لم وإنْ 

 عظٌماً  وأجراً  حسنات   لٌكسبوا القرى فً المدارس إنشاء على أؼنٌاإكم

 . تعالى هللا لدن من
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 األمراء أٌها". خدعة الحربُ " أٌضاً  السالم علٌه النبً حضرة قال   

 علٌكم لكن طٌبون، الكردا  بؤن ٌعلمُ  العالم كلُّ !:األكراد أٌها ٌا واألؼوات،

 بالطٌبة هذا عصرنا فً بالحروبِ  االنتصارا  ٌمكن ال هبؤن تدركوا أن

دافع   األزمان هذه فً ظهرتْ  فقد ،!وحدها  بقذابفها تلقً عجٌبة وبنادق ما

عا  أن قبل اإلنسانا  تقتل حٌث جداً  بعٌداً   رصاصاتها وتصلُ  أصواتها، ُتسما

 ٌمكن وال ،!هناك وتقتله الطٌر بحجم اإلنسان منها ٌظهر أماكنا  إلى

 بدون استعمالها أو الحدٌثة والبنادق المدافع هذه مثل صناعة نلإلنسا

 بدون شجاعتكم فإن ولهذا، والمكاتب، المدارس فً والتعلم القراءة

 رجال   بشجاعة أشبه وتكون ناقصة تبقى األسلحة هذه لمثل حٌازتكم

 . األٌدي مكّتفً مربوطٌن

 هللا ٌطلب أي ،"هللا سبٌل فً جاهدوا" الشرٌؾ المصحؾ فً أُِمرا    

الموسقوؾ  جاركم وإنّ  تعالى، هللا سبٌل فً دٌنكم أعداء تقاتلوا أن منكم

 من الكثٌر اآلن حتى احتلّ  الذي وهو دٌنكم، عدوّ  هو( المترجم-الروس)

ٌَّرا  اإلسالم دٌار  وإن عنوة، المسٌحٌة إلى اإلسالم من سكانها دٌنا  وؼ

 والحرؾا  الصناعة وتعلمتم قرأتم فإنْ . كردستان على قادم   الدورا 

ه تجنبا  تستطٌعون عندها أؼنٌاًء، وأصبحتم التجارة ومزاولة  شرورا

 حق هذه لنصابحً تعطوا ولم لألمر تكترثوا لم إن أما بوطنكم، والنجاة

رُ  فسوؾ فقط، وأبقار أؼنام رعاة اآلن أنتم كما وبقٌتم قدرها،  ُتدمَّ

 تماماً، األكراد لمث العجمُ  جاركم كان .قصٌر وقت   فً نهابٌاً  كردستان

 العصر ومواكبة الحٌاة فً االستمرار ٌمكن ال بؤنه مإخراً  اقتنعوا لكنهم

 وهم نشاط، و بهمة فعملوا والحرؾ، والمعارؾ العلوم اكتساب دون

هم فٌها ٌعلّمون والمكاتب المدارس من الكثٌر الٌوم ٌملكون  ثم أوالدا

 المثال سبٌل فعلى لوم،الع مختلؾ الكتساب البعٌدة البلدان إلى ٌرسلونهم

 فً ٌدرسون العجم بٌكوات أوالد من أشخاص أربعة أو ثالثة اآلن ٌوجد

 .باستانبول الحربٌة المكتبة
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 جهالتكم، فبسبب جٌداً، أنفسكم إلى التفتوا ،!واألؼوات األمراء أٌها   

 المكاتب من الكثٌر هناك الحمد، هلل. ٌوم بعد ٌوماً  فقراً  تزدادون

 وتخلّصوا تعالى هللا لوجه فٌها للتعلم أوالدكم إلٌها لواأرس والمدارس،

روا الجهالة، هذه من  ما إذا ٌقولون الناس إن. وآخرتكم دنٌاكم بالعلم عم 

وا، األكراد قرأ  .والثراء القوة فً ؼٌرهم ٌتجاوزون سوؾ فإنهم وتعلّما

 فً كان ولو العلما  اطلبوا" أٌضاً  السالم علٌه النبً حضرة قال   

 اطلبوه هناك اذهبوا الصٌن، فً العلم كان لو حتى أنه أي" ٌنالص

 أحد   بإرسال قام منكم منْ  أسؤلكم، إنً! واألؼوات األمراء أٌها. وتعلموه

 فً للدولة ومدارس مكاتب توجد. العلم؟ لٌنال مكان أي إلى أقربابه من

 ٌقومُ  ومن مجانٌة، فٌها والدراسة الحمد، هلل واستانبول والشام بؽداد

 .مقابل أي دون مجاناً  بتعلٌمهم الدولة تتكفل للدولة، أوالده بتسلٌم

 وعلى والٌابان، الصٌن بٌن حرب   جرت سنوات، ثالث أو سنتٌن قبل   

 الجنود أضعاؾ عشرة ٌتجاوز كان الصٌنٌٌن الجنود عددا  أن من الرؼم

 فتفضلوا معاركها، جمٌع فً الصٌن على الٌابان انتصرت الٌابانٌٌن،

لة أمٌون أناسُ  الصٌن مواطنو. األسباب عن معاً  ولنبحثْ  سلندر  ال جها

 عسكر ٌقوم بٌنما الزمن، هذا بنادقا  استعمالا  ٌعلمون وال شٌباً  ٌعرفون

 المهن مختلؾ فً الٌابانٌون وٌعمل بؤنفسهم، بنادقهم بتصنٌع الٌابان

 المال وفرة بسبب. أؼنٌاء هم لذلك بنجاح، التجارة وٌزاولون والحرؾ،

 وجه على أسلحة من تنقصهم كانت ما بشراء الٌابانٌون قام لدٌهم،

 وهم علٌهم، فانتصروا أعداءهم وحاربوا البعٌدة البالد من السرعة

 أن أحد   ٌتجرأ وال مرتاحٌن آمنٌن وكرامة بعزة بٌوتهم فً اآلن ٌعٌشون

 .إلٌهم ٌسًءا 

 أرى ،مصر فً اآلن أعٌش وإنً واألصقاع، المدن من العدٌدا  درتُ    

 أرسلهم ممن والعرب واألرناإوط الشركس أبناءا  األمكنة جمٌع فً
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 األزهر بجامعة التقٌتُ . المدارس فً والتعلم للدراسة إخوانهم أو آباإهم

 اآلخر والبعض كركوك من البعض سوران، كرد من ببعض   مصر فً

 ٌوماً  ألتقِ  لم لكننً الجامعة، هذه فً ٌدرسون وكلهم السلٌمانٌة، من

وان ؼرزان، بوطان، ناءبؤب  مدرسة أٌة فً ألتقِ  ولم وهكارٌان، شٌرا

 هم العشابر، تلك أبناء من بهم التقٌت من وكلُّ  الكردٌة، العشابر بؤبناء

 .حرفة أو صناعة أي ٌتقنون ال مساكٌن، فقراء عمال جمٌعاً 

 إلى جبتُ  المعالجة، وبهدؾ صحٌة، بوعكة أصبتُ  أشهر   ستة قبل   

 وال وجمٌالً، كبٌراً  بلداً  أصبح قد مصر إن. الماضً الشتاء فً مصر

ًا  أن للمرء ٌمكن  مع. ٌراها أن دون الوصؾ من حقَّها البالد هذه ٌف

 ٌقومون وما وأوضاعهم المصرٌٌن أحوال على تعرفت الوقت، مرور

 الطٌبة تنقصهم مصر أهل إن. والتجارة الصناعة فً أعمال من به

 مدارس توجد حٌثما ملل، أو كلل دون كثٌراً  ٌعملون لكنهم والشجاعة

 والصناعة العلم لٌتعلموا أبناءهم إلٌها ٌرسلون جٌدة، علمٌة ومكاتب

 المدرسة هذه ٌقولون ال هم الصدد هذا وفً والفنون، العلوم ومختلؾ

 وأصحاب العلماء من عدد   مصر أهل بٌن ٌوجد اآلن،. قرٌبة أو بعٌدة

 بؤنفسهم، بلدهم حاجٌات من الكثٌر بتصنٌع ٌقومون والفنون، الحرؾ

 ٌقومون ومن والبنادق، المدافع بتصنٌع ٌقومون من بٌنهم ٌوجد كما

 أولبك بٌن من وٌوجد ؼرفة، خمسٌن من أكثر تحوي كبٌرة بٌوت   ببناء

 جمٌلة، بٌوتهم ،!!جرخٌاً ( ٓٙ-ٓ٘)ٌومٌاً  أجراً  ٌتلقون من الصناعٌٌن

 لكنهم أٌضاً، وفقراء نأمٌو أناس المصرٌٌن بٌن ٌوجد. وحشم خدم   لهم

 .قلٌلة قلة

 تكونوا حتى أنتم ٌنقصكم ماذا ألسؤلكم إنً! األكراد وأؼواتِ  أمراءا  ٌا   

 والكرد منهم، وذكاءً  طٌبة أكثر فاألكراد مصر؟، أهل من شؤناً  أقلّ 

 ؼنىً  أكثر مصر أهل ٌكون فلماذا األحوال، بكل المصرٌٌن من أفضل

 بقدومً، علموا عندما ألكراد،ا بعض مصر فً ٌوجد. األكراد؟ من
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ًّ  جاإوا  وأوضاعهم، أحوالهم عن سؤلتُ  منزلً، فً وزارونً جمٌعاً  إل

 وٌؤتمرون المصرٌٌن لدى وخدماً  حراساً  ٌعملون جمٌعاً  وجدتهم

 البقة، ؼٌر وممارسات أعمال بارتكاب منهم البعض وقام بؤمرهم،

، على وبإساً  فقراً  وازدادوا عملهم من فُطردوا  أولبك كان لوف بإس 

 كل إلى تعّرضوا لما ما، صناعة ٌتقنون أو حرفٌٌن، أو متعلمٌن األكرادُ 

ز، الفقر هذا وا  عمل   أي ٌتقنون ال كونهم علٌهم بشدة ألتؤسؾُ  وإنً والعا

 .  المصرٌٌن وخدمة الحراسة مهنة سوى

ًسبً، أصلً تعرفون كلكم! األكراد وأؼواتِ  وأمراءا  علماء ٌا     ونا

ّدي ( عنه هللا رضً) الولٌد بن خالد حضرة هو تعرفون كما فجا

بنا وُشهرة بوطان، هً وعشٌرتنا  متبّرعاً  أعملُ  وإننً آزٌزان، هً ناسا

 المال من الكثٌر وأصرؾُ  الجرٌدة هذه أصدرتُ  حٌث تعالى، هللا لوجه

 عملً من هدفً وإن المصاعب، من العدٌدا  وأقاسً الطرٌق هذا على

 تعالى هللا لوجه تهّبون أٌضاً  أنتم لٌتكم ٌاف. األكراد خدمة هو هذا

 واألدبا  العلما  أوالدكم عل موا. األكراد بتعلٌم البدء فً وتساهمون

 وٌفقهوا ٌعرفوا كً متعلمٌن المسلمون ٌكون أن ٌجبُ . والصناعة

 عن المساجد فً للمأل تتحدثون ال لماذا األكراد، علماءا  ٌا. دٌنهم أصول

 تعالى هللا أمرا  بماذا جٌداً  تعرفون فؤنتم لم؟،الع وفضابل الجهل مساوئ

 وعظها علٌكم ٌجب إذ والجهل، العلم بشؤن السالم علٌه ورسوله

 أعملُ  أنذا ها تعالى، هلل الحمد. بها ٌعملوا كً لألكراد جمٌعاً  وشرحها

 من وأرجو قومً، تجاه ومسإولٌة واجب من عاتقً على ٌقع ما وأإدي

 هذا لٌس وأؼواتهم، ألمرابهم هذه رٌدتًج ٌقرأوا أن األكراد علماء

 تعالى هللا به أمرا  ما بإفهامهم تقوموا أن علٌكم ٌجب بل فحسب،

 أن وأؼواتهم الكرد أمراء من أرجو كما السالم، علٌه الرسول وحضرة

 قراهم فً عاماً  عشر واثنً العشرة سن فً أوالدهم بتعلٌم ٌقوموا

 إرسالهم ثم ومن الجرابد،و الشرٌؾ المصحؾ قراءة لٌتعلموا ومدنهم
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 العلوم على هناك لٌحصلوا وبؽداد والشام استانبول ومدارس مكاتب إلى

 أمن فً وتصبحوا الجمٌع عن تعالى هللا ٌرضى ولكً والمعارؾ،

 .أعدابكم وحروب شرور من وأمان

 . اإلسالم ألمة التوفٌق تعالى هللاُ  ولٌمنحِ  
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 (1616-1646) أوربا فً الكورد الطلبة جمعٌة

 العمل هذا قصة

 

 ...المانٌا -جعفر علً

 فً الكوردٌة الجالٌة وضع تتناول التً والدراسات األبحاث قلة أمام

  عام راودتنً الٌدٌن، أصابع عدد تتجاوز ال تكاد والتً أوروبا،

 الدول، هذه فً الكورد وجود تارٌخ عن البحث فكرة( 8ٕٓٓ)

 إنجاز فإن الحال وبطبٌعة. الجوانب كافة من أوضاعهم على والوقوؾ

 أن فٌجب. المرء ٌتمناها التً بالسهولة لٌس كهذا وهام كبٌر عمل

 لم وعلٌه. عدٌدٌن ومختصٌن كبٌرة، امكانٌات تمتلك مإسسة له تتصدى

 أحد وفً. البحث هذا فً الولوج فً نٌتً عن اإلعالن على أجرإ

 ،(1ٕٓٓ) عام خرٌؾ زٌنو محمد الدكتور الزمٌل وبٌن بٌنً اللقاءات

( المهجر فً الكوردٌة العابلة: )الموسوم كتابه أصدر قد وقتها كان الذي

ًّ  اقترح  أوروبا، كورد أوضاع عن البحث فً سوٌاً  نعمل أن عل

ثته تردد دون االقتراح فاستحسنت  خاطري فً ٌجول كان عما وحدَّ

 مشروع،ال بهذا البدء وقبل وجٌزة، فترة بعد ولكنه الموضوع، هذا حول
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 وأن سٌما ال الٌومً، عمله فً انشؽاله بسبب فٌه المشاركة عن اعتذر

. لوحدي فبقٌت كبٌرٌن، وجهداً  وقتاً  ٌتطلب المشروع هذا فً العمل

 فً كوردستان ؼرب كورد تارٌخ فً البحث بحصر فكرت عندها

 على به بؤس ال اّطالع وعلى الجزء، هذا من أنحدر أننً حٌث أوروبا،

 .واالجتماعٌة والثقافٌة ٌاسٌةالس حٌاتهم

. المٌدان فً األولى اللبنة ٌعتبر الذي البحث مخطط مسودة بوضع بدأت

 - أوروبا فً الكورد الطلبة جمعٌة) تارٌخ فً أبحث أن لً بد ال فكان

KSSE)، الساحة على شاملة كوردستانٌة منظمة أول باعتبارها 

 األربعة؛ وردستانك أجزاء كورد طلبة صفوفها فً انخرط األوروبٌة،

 الفصل بمثابة وذلك. تارٌخه فً البحث أنوي الذي الجزء فٌه بما أي

 الجمعٌة بؤعضاء واالتصال السإال فً فبادرت. الكتاب من األول

نْ  كلُ  الفكرةا  فاستحسن نٌتً، عن لهم أفصحت حٌث القدماء،  اتصلت ما

 ماتمعلو من لدٌهم ما بتقدٌم استعدادهم لً وأبدوا وشجعونً، به،

 .الجمعٌة تخص ووثابق

 برلٌن مجموعة وخاصة القدماء، الجمعٌة أعضاء ببعض لقاءاتً وأثناء

 عثمان هوشنگ: السادة منهم ،(ٕٓٔٓ) عام من تموز شهر فً

 محمد، وبهاء گولك، وعمر أسعد، وفوزي شٌخموس، وزنار صبري،

ٌَّن كٌكً، حسٌن الراحل. ود فاقً رسول. ود  تمتلك الجمعٌة أن لً تب

 الكوردي الشعب قضٌة تعرٌؾ ٌخص فٌما كبٌراً  نضالٌاً  إرثاً 

 .والعالمً األوروبً العام للرأي وكوردستان

 كانت الجمعٌة، وأخبار نشاطات عن مزٌداً  أسمع كنت كلما وهكذا

 بكل ألتقً أن المستطاع قدر فحاولت. المزٌد لمعرفة تزداد لديّ  الرؼبة

 وشٌباً . منهم والثانى ولاأل الجٌل خاصة الجمعٌة، وأعضاء نشطاء

 األنشطة وسرد الجمعٌة تارٌخ فً البحث بؤن قناعة إلى توصلت فشٌباً 
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 من مجموعة نشرها جانب إلى هذا بها، قامت التً والفعالٌات،

 الشمالٌة الكرمانجٌة باللهجتٌن) الكوردٌة باللؽات اإلصدارات

 خاصاً، بحثاً  بٌتطلَّ  وؼٌرها، واأللمانٌة واإلنكلٌزٌة والعربٌة( والجنوبٌة

 فً كوردستان ؼرب كورد تارٌخ فً البحث أّجلت هنا ومن. أكثر أو

 .الجمعٌة تارٌخ فً بحثً وحصرت آخر، حٌن إلى أوروبا

 قلّتها رؼم - بها المتعلّقة والمنشورات والوثابق المعلومات أجمع وبدأت

 الجمعٌة أحداث بمعاصري اللقاء حاولت ثانٌة جهة ومن جهة، من -

 بعضها مع ومقارنتها أقوالهم وجمع فٌها، والمساهمٌن سٌهاومإس

 هو هذا، بحثً فً واجهتنً التً تعقٌداً  األكثر المشكلة لكن البعض،

 الوضع بخالؾ وقراها، ومدنها األوربٌة الدول كل فً الكورد انتشار

 الكبٌرة الكوردٌة التجمعات حٌث تحتلها، التً والدول كوردستان فً

 فً بالتجوال قمت فقد والمشقة، الجهد وتختصر ةالحرك تسهل التً

 بارٌس، أمستردام، جنٌؾ، برلٌن،: )مثل األوربٌة، والعواصم المدن

 والكثٌر هانوڤر، بٌرن، أوبساال، براتٌسالڤا، لندن، ڤٌٌنا، استوكهولم،

 والمإثرة، الناشطة الشخصٌات للقاء( األخرى والبلدات المدن من الكثٌر

 كما الكوردٌة، والمراكز والمعاهد الجمعٌة، فً المإثرة ؼٌر حتى أو

 العاصمة مدنها؛ فً متجوالً  كوردستان جنوب إلى عدة مرات سافرت

 أن ٌجب. الجمعٌة نشطاء للقاء وؼٌرها، ودهوك والسلٌمانٌة هولٌر،

 .هذا بحثً أجل من كوردستان ؼرب إلى سراً  ذهبت أننً أٌضاً  أذكر

 نشطاء من جداً  قلٌلة قلة انةاسته هو نفسً فً حزا ما أكثر وإن

 البلدان فً حٌاتهم ُجلّ  وأمضوا علٌا، شهادات ٌحملون الذٌن الجمعٌة،

 الشخصٌات تلك تكون أن آمل كنت حٌث(. ٔ)هذا بعملً األوروبٌة،

 الذٌن األوروبٌٌن لمعاٌشتهم نظراً  ؼٌرهم، من معً تعاوناً  األكثر

 قٌمة المعرفة حق نوٌعرفو التارٌخ، وتوثٌق بتدوٌن كثٌراً  ٌهتمون
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 الجمعٌة، أعضاء من عضو من فكم. اإلنسان ٌبذله الذي والجهد الوقت

 أمثال لقابهم، من نتمكن أن قبل عنا رحل نشطابها من وناشط

 ورٌا. ود أدٌب، ودارا فإاد، كمال. ود رشو، حمرش: )المرحومٌن

 كبٌرة مجموعة معهم وُدفنت( وؼٌرهم خوشناو، كمال. ود راوندوزي

 آفة -لألسؾ- وهذه. توثٌقها إلى بحاجة كنا التً الهامة لمعلوماتا من

 الكورد تقاعس فقد الكوردي، الشعب تخصّ  ولعٌنة مزمنة تارٌخٌة

 الحدٌث التارٌخ باستثناء - الكورد والمإرخون تارٌخهم كتابة فً كثٌراً 

 الكوردي التارٌخ من األكبر القسم أما. الواحدة الٌد أصابع على ٌُعّدون -

 مٌنورسكً،: أمثال أجانب ورحالة مستشرقٌن أٌدي على ُكتب فقد

 مراجع ُتعتبر وكتبهم وؼٌرهم، لبًچ أولٌا وهسرتٌان، نٌكٌتٌن، وباسٌلً

 .الكوردي للتارٌخ مهمة

 المإرخ ٌبقى وكوردستان، الكورد عن معلوماتهم دقة بلؽت مهما لكن

 التحرٌؾ إلى التارٌخ هذا ٌتعرض فلن منهم، كتابة أفضل الكوردي

 .أخرى جهة من" بشعابها أدرى مكة أهل" وألن جهة، من والتشوٌه

 الذي خلٌل محمود أحمد الدكتور كتب التارٌخ، تدوٌن أهمٌة وبخصوص

 كتاب تقدٌم فً القدٌم، الكوردي التارٌخ ٌخص فٌما عدٌدة مإلفات له

 األمم توارٌخ إن: ".... قابالً  ،(وأطرافها الباب منطقة فً الكرد)

- معرضة تارٌخها تجهل التً واألمة وجذورها، جذوعها هو راثهاوت

 فً وانصهارها شخصٌتها، واستالب هوٌتها، ضٌاع إلى-عاجالً  أم آجالً 

 ."...األخرى األمم

 فخبإوا الكافً، بالقدر معً ٌتعاونوا لم األشخاص بعض أن شعرت كما

 ،متعلقة ربما واهٌة ألسباب فاعلٌها وأسماء األحداث، بعض عنً

نْ  وهناك. شخصٌة بؤسباب  من خشٌة اسمه ذكر عدم منً طلب ما

 على عنها، ٌفصحوا لم ألسباب أو لكوردستان، الحاكمة المحتلة األنظمة
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 الرؼم على وذلك والوقابع، األحداث تلك على عقود مرور من الرؼم

 فً كتب الذي هللا، فتح جرجٌس المحامً بقول أمامهم استشهادي من

 ٌخشا  من إن: "قابالً ( وعرب وترك كورد: )تابلك ترجمته مقدمة

 ."المستقبل بمواجهة له طاقة وال الحاضر ٌخاؾ فإنه الماضً

 المهمة الشخصٌات بعض لقاء من تمكنً لعدم الشدٌد أسفً وأبدي

، تتعلق لم وأسباب لظروؾ الجمعٌة، فً والنشٌطة ًّ  كمال. د خاصة ب

 به، اللقاء كثٌراً  لتفحاو ،ٕٗٔٓ/ٔٔ/٘ٔ بتارٌخ لنا رحل الذي فإاد

 راوندوزي ورٌا. د وكذلك. ذلك دون حالت السٌبة الصحٌة ظروفه لكن

ًّ  الذي . د المرحوم التقٌت كما معدودة، بؤٌام للقابه ذهابنا قبل توف

 منهار شبه كان أنه إال عدة، بؤشهر وفاته قبل وانلً شرٌؾ عصمت

 من فعدت ،كثٌرة أمراض من معاناته نتٌجة الذاكرة وضعٌؾ جسدٌاً،

 وجد وإن لوجه، وجهاً  رإٌته باستثناء الٌدٌن، خاوى شبه إلٌه رحلتً

 .قصد عن أهملهم لم أننً فلٌعلموا بهم، ألتق ولم آخرون

 األفضل وتقدٌم جهة، من البحث فً العلمٌة وللمنهجٌة للحقٌقة وخدمة

 بؤن لقناعتً مختلفة، آراء للقراء أقدم أن آثرت فقد ثانٌة، جهة من

 مهما جهة أو واحد، شخص ٌمتلكها ال الكاملة والحقٌقة المعرفة ناصٌة

ُبرت شؤنها عال  .والمعرفٌة العلمٌة إمكانٌاتها وكا

 سرد فً ومنصفاً  صادقاً  أكون أن الجهد أسعفنً ما بقدر حاولت لقد

 كما. اإلمكان قدر هذا بحثً فً موفقاً  أكون لكً والوقابع، األحداث

 من أبتػِ  لم حٌث الموضوع، فً لشخصٌةا قناعاتً إدخال عن ابتعدت

 ٌتعرض الذي أوروبا كورد تارٌخ من جزء تدوٌن إال العمل هذا وراء

 أمتنا لكفاح العام التارٌخ من جزء ألنه والضٌاع، والنسٌان لإلهمال

 .المحقة قضٌته إنصاؾ ٌنتظر الذي شعبنا وخدمة الكوردٌة،
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 تعاونوا الذٌن لكل الجزٌل بالشكر أتقدم أن إال المناسبة بهذه ٌسعنً وال

 لتعداد القابمة تطول قد للحقٌقة، ُكثر وهم المساعدة، ٌد لً وقدموا معً

 ممن األسماء تلك بعض لذكر مضطراً  أرانً أننً إال ،(ٕ)هنا أسمابهم

 عثمان هوشنگ: السادة وأولهم أتوقعها، كنت ما فوق مساعدة لً قدموا

 وعمر عطار، راودا شٌخموس، وعمر عقراوي، وطارق صبري،

 محمد. ود خلٌل، مال فاضل. ود زوزانً، وٌوسؾ ،(گولك) ٌونس

 تعلٌقات بٌن مساعدتهم تفاوتت وقد. حبش حسٌن. ود جمعة، صالح

 لً بد ال كما. البحث أؼنت قٌمة ونصابح بناءة، ومالحظات وتصوٌبات

 وأقدم. لؽوٌاً  الكتاب راجع الذي جعفر محمد أخً جهود على أثنً أن

 بعد الكتاب بتقدٌم تفضل الذي عمر حٌدر والباحث للناقد لخاصا شكري

 .ومراجعته تدقٌقه

 التراث إلحٌاء" ژٌن مإسسة)" على القابمٌن أشكر أن بودي أٌضاً 

 ومدٌرها كوردستان بجنوب السلٌمانٌة فً( الكوردي والصحفً الوثابقً

 .الجمعٌة دورٌات ببعض أمدونً حٌث صالح، رفٌق كاك

 من تبدأ األولى. تارٌخٌتٌن مرحلتٌن إلى بحثً تقسٌم باألنس من رأٌت

 بؤهمٌة المرحلة هذه تتمٌز حٌث ،(م11٘ٔ) العام وحتى التؤسٌس

 أٌدٌكم بٌن الذي األول الجزء. جزأٌن من ٌتكون وهو خاصة، استثنابٌة

. الجمعٌة وثابق من ومجموعة العامة، الجمعٌة مإتمرات على ٌحتوي

 والسٌاسٌة الفكرٌة البنٌة ٌتناول قرٌباً  صدرهسن الذي الثانً الجزء أما

 وعناوٌن ومنشوراتها وعالقاتها ونشاطاتها وأهدافها وفروعها للجمعٌة

 عام من فتبدأ الثانٌة، المرحلة أما. الوثابق بعض فٌها بما أخرى،

 .البحث قٌد وهً( 11ٔٔ) العام إلى( م11٘ٔ)

 التً( األكراد) ال( الكورد) كلمة استخدمت أننً إلى هنا أنوه أن أرٌد

 أخرى، وثابق وفً العربٌة، باللؽة المكتوبة الجمعٌة وثابق فً وردت
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 من الشعب هذا على للداللة دقة أكثر( الكورد) كلمة أجد ألننً وذلك

 .)األكراد) كلمة

 ٌخلو ال -Goşt bê hestî nab e ) :القابل الكوردي بالمثل وعمالً 

 بعض تشوبه قد هذا بحثً بؤن مسبقاً  أُقر فإنى( العظام من اللحم

 الذي الموضوع أن وخاصة وهناك، هنا والهفوات واألخطاء النواقص

 ومن. جهة من سابقاً  فٌه والمشاركة المساهمة شرؾ لً ٌكن لم أتناوله،

 باللؽتٌن األبحاث بعض على االطالع من تمكنً عدم ثانٌة جهة

 مطبوعات نم استفادتً عدم جانب إلى وؼٌرها، والروسٌة الفرنسٌة

 مجلة خاصة الكفاٌة، فٌه بما اإلنكلٌزٌة باللؽة الصادرة الجمعٌة

(Kurdistan)، اللؽة هذه اتقانً لعدم وذلك. 

 مسبقاً  أشكر كما الكرام، والقراء للباحثٌن المسبق اعتذاري أقدم كله لهذا

 وثٌقة، أو صحٌفة، أٌة أو معلومة، أو مالحظة أٌة لنا ٌقدمون الذٌن كل

 لدى ٌوجد قد مما تذكارٌة صورة أو وفروعها، الجمعٌة اتمنشور من

 لكً للحقٌقة، خالفاً  أوردته أو علٌه، الحصول من أتمكن ولم بعضهم،

 خالل من سواء ذلك عن إبالؼً وٌمكنهم. القادمة الطبعات فً أتالفاها

 الصفحة فً المثبت اإللكترونً العنوان إلى إرسالها أو شخصً لقاء

 .البحث من الرابعة
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 (ٕ٘ٔٓ آذار  Vreden - فرٌدن) المانٌا

 المهجر كورد كتاب

 )1٘ٓٔ-1ٗ1ٔ( )اوروبا فً الكورد الطلبة جمعٌة(

 جعفر علً: المإلؾ -

 عمر حٌدر: وتقدٌم وتدقٌق مراجعة -

 سلو ٌحً: واخراجه الؽالؾ تصمٌم -

 خانً دار: الفنً واالخراج التنضٌد -

 والتوزٌع للنشر خانً دار منشورات -

 ٕ|8: االصدار تسلسل -

 ٕٙٔٓ الثانً كانون: ولىألا الطبعة -

 (xani6@hotmail.de) :واالتصال للطلب

 )1ٗ1ٖ1ٕٔٔ8ٔ_1ٗٓٓ: )هاتؾ

 8ٖ٘:الصفحات عدد
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  اإلسالمٌة العربٌة المصادر حسب الجزٌرة فً الكرد

   

 

  سٌدا محسن                                                          

  

 اإلسالمٌة، المصادر فً نشؤتهم، تارٌخ ارتبط مثلما الكرد بالد ارتبطت

 الرتباط الرمزٌة الدالالت تجلّت وقد بٌنهما التماهً درجة إلى بالجبل

 (م81٘ ت) الدٌنوري أوردها التً األسطورة خالل من بالجبال الكرد

(.  ٔ) أسالفهم فٌه نشؤ ذيال والموطن الكرد مهد الجبال تعتبر والتً

 الكرد لعالقة امتداداً  تشّكل( ٕ" )األكراد دار" بـ الجبال إقلٌم فتسمٌة

 .بالجبل

 وانتشارهم الكرد توزع إلى اإلسالمٌة المصادر فتشٌر للسهل بالنسبة أما

 شكّ  وال. متالزمان والجبل السهل أن المعلوم ومن. أٌضا السهول فً

 من سمة وهذه واقتصادٌة اجتماعٌة داعٌاتت التالزم هذا عن ٌنتج أنه

 .كردستان جؽرافٌة سمات

 األكراد انتشار مناطق إلى( م1ٗٓٔ ت) البكري عبٌد أبو البلدانً أشار 

 وبؤرض الشام وبالد أذربٌجان وبالد وهمدان دٌنور أرض" فً

 جؽرافٌة تحدٌد فً البكري وٌضٌؾ( ٖ" )جودي جبل إلى الموصل
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 أرض من ٌهودا أرض بٌن ما أولهم فٌه ذيال الكرد وموضع" الكرد

 (. ٗ") العرب جزٌرة بٌن وما الشام

 المصادر حسب الجزٌرة إقلٌم فً الكرد وجود سؤتناول الدراسة هذه فً

 اإلسالمٌة الجؽرافٌة كتب بعض على خاص بشكل مركزاً  اإلسالمٌة،

 الصراعات تناول الدراسة هذه فً أشؤ لم إننً. الرحالت وكتب

 والؽزوات الداخلٌة الحروب جّراء األمنٌة واالضطرابات السٌاسٌة

 فً الخوض أشؤ لم وكذلك الجزرٌة، البالد لها تعّرضت التً الخارجٌة

 لها كانت والتً البالد تلك شهدتها التً واإلمارات الدول وسقوط قٌام

 وانتشارهم، السكان حركة على شك، بال وتداعٌات، انعكاسات

 وتعاقب السكان على الحروب اثر مظاهر ومن الدٌمؽرافٌة والتركٌبة

 ت) البالذري ذكره ما المثال، سبٌل على هنا، أورد األمكنة على األمم

 وفً الفرس فتحها ثم الروم بٌد كانت التً سنجار مدٌنة عن( م81ٕ

 إلى وصار خالط من عٌاض انصرؾ" العربٌة الفتوحات عهد

" العرب من قوماً  هاوأسكن صلحاً  ففتحها سنجار، إلى بعث الجزٌرة،

 النصوص بعض سرد هذه، دراستً فً إلٌه أصبو ما جلّ  إن(. ٘)

 . الجزٌرة فً الكرد وجود أّصلت و تناولت  التً والشواهد

 وقد الشرق، جهة من الجبال إلقلٌم طبٌعٌاً  امتداداً  الجزٌرة إقلٌم ٌشّكل  

 نهري بٌن الواقعة الشمالٌة المناطق على المسلمون الجؽرافٌون أطلق

 تسمٌاتها فتباٌنت الجزرٌة، البالد أو الجزٌرة اسم والفرات دجلة

 وعلى والبلدانٌٌن، األزمنة بتفاوت إلٌها المدن بعض ونسبة وحدودها

(  م1ٕٕٔ - 81ٔٔ) الحموي ٌاقوت اعتبر فقد الحصر، ال المثال سبٌل

  بٌنما  أرمٌنٌة قصبة  خالط مدٌنة  المٌالدي عشر الثانً القرن  فً

 المٌالدي عشر الرابع القرن فً(  مٓ٘ٗٔ - 81ٖٔ) عربشاه ابن ّدهاع

 (. ٙ" )األكراد بالد" من ،جزءاً 
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  وهً مناطق ثالث   إلى قبلٌاً  تقسٌماً  الجزٌرة بالد الجؽرافٌون قّسم ولقد

  بكر ودٌار مضر ودٌار ربٌعة دٌار

 ٌونالبلدان أسهب هامة وقرى وبلدات مدن الجزرٌة البالد إلى وتنسب.  

  تعدادها فً

 ونصٌبٌن  العٌن ورأس والرها وآمد الموصل أشهرها ومن ، ووصفها

 بعضها وؼٌرها، وسنجار ودنٌسر وقرقٌسٌا وسروج عمر ابن وجزٌرة

 أو وبادت اندثرت اآلخر بعضها و التارٌخٌة وبؤسمابها قابماً  مازال

 على أطلقت وقد جدٌدة وبلدات مدن بجوارها أو انقاضها على نشؤت

 وظاهرة شعوبها نطق أو لؽات حسب  عدٌدة اسماء الواحدة لمدٌنةا

 وعلى ، هذا ٌومنا حتى امتدادات لها  عدة بؤسماء الواحدة المدٌنة تسمٌة

 التارٌخٌة الجزرٌة الثؽور إحدى تعد والتً الحدث مدٌنة المثال سبٌل

 كٌنوك األرمن تسمٌها"  وملطٌة ومرعش سمٌساط بٌن والواقعة

 ( .   1")الحدث تسمٌها والعرب الهت كراداأل وتسمٌها

ٌّزت   موقعها و والبشرٌة الطبٌعٌة مواردها بؽنى الجزرٌة البالد تم

 والدٌنٌة العرقٌة التعددٌة وتعدّ  العالمٌة التجارة طرق على االستراتٌجً

 التكوٌن فً الهامة العناصر من سكانها بٌن الحضاري والتداخل

 القبلٌة جتماعٌةاال  التركٌبة إلى ضافةباإل الجزرٌة للبالد التارٌخً

 . والترك والعرب الكرد وبخاصة فٌها السكان لؽالبٌة

 والنجعة القنٌة فً" ومذاهبهم الكرد طرابق أن: االصطخري ٌقول

 تباٌن ونتٌجة الجزرٌة، فالحواضر ،(8" )واألتراك العرب قبابل مذاهب

 طبٌعٌاً  وسطاً  كانت ،لها المتاخمة لألقالٌم الجؽرافٌة والطبٌعة السكان

 العدٌد قٌام ذلك على ترّتب وقد البادٌة منتجات مع الجبال سلع لتبادل

 تكون أن تكاد وهً واألدٌان الجنسٌات المتعددة والبلدات المدن من

 .   الجزرٌة المدن فً عامة ظاهرة
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"  عّزى كفر" مدٌنة عن(تقرٌباً  م11ٓ ت) حوقل ابن الجؽرافً ذكره وما

ٌّن حٌث الجزرٌة، المدن سابر على تعمٌمه ٌمكن  البوادي سكان عالقة ب

 األعراب منها ٌمتار" كفرعّزى ومدٌنة: "فٌقول بالمدن، واألرٌاؾ

 سكنت التً والعربٌة الكردٌة فالقبابل(  1")األكراد نواحٌها فً وٌنزل

 فً كانت  اإلسالمٌة المصادر فً ذكرها ورد والتً الجزرٌة البالد

 الرعً جانب إلى الزراعة تمتهن أي" دٌةبا حاضرة" معظمها

 على عجزها و  الجزرٌة المدن ترٌٌؾ على الظاهرة هذه وستنعكس

 .  هذا ٌومنا حتى الرٌؾ تمدٌن

 ٌسكنها والتً الجزٌرة براري عن حدٌثه معرض فً حوقل ابن ٌذكر 

 بادٌة فهم وبؤهلها بالقرى متصلون وأكثرهم" فٌكتب ومضر ربٌعة قبابل

  .(ٓٔ" )حاضرة

 الرعً جانب إلى الزراعة امتهنت والتً للسكان جتماعٌةاال فالتركٌبة

 حوقل ابن ٌقول. الجزرٌة البالد فً والعرب الكرد للسكان مشتركة سمة

 فً وهً ظاهرة بها الضٌاع كانت وبالد كثٌرة مراع الزابٌن وبٌن"

 . (ٔٔ" )شٌبان لبنً ومصابؾ الهذبانٌة لألكراد متشاتى الشتاء

 البالد تناولت والتً اإلسالمً والتارٌخ الجؽرافٌة نصوص  ءةقرا إن

 لهذه التارٌخً التكوٌن عن المتخٌلة التصورات بعض تبّدد الجزرٌة

 بشكل ٌتداخل البالد هذه فً واألدٌان لألقوام الجؽرافً فالتوزع البالد،

 إلى واستناداً  بٌنها فاصلة حدود رسم بمكان الصعوبة ومن الفت

 إقلٌم فً عاشت التً الشعوب ؼالبٌة تارٌخ فإن مٌةاإلسال النصوص

 تارٌخها ٌعود الكلدان، واآلثورٌٌن والكرد واألرمن كالعرب الجزٌرة،

 معركة بعد المنطقة دخلوا فقد التركمان اما سالم،اإل قبل ما حقبة إلى

 بشكل اإلسالم تارٌخ فً بارز دور لهم  وأصبح م1ٔٓٔ عام مالذكرد
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 اإلمارات من العدٌد أسسوا حٌث  خاص بشكل ٌةالجزر البالد و عام

 . فٌها والدول

 سّهلت العربٌة الجزٌرة مع الجنوب جهة من الجزٌرة إقلٌم انفتاح إن

 ضمن الجزٌرة تدخل لم ولكن اإلسالم، قبل فٌه بالسكن العربٌة للقبابل

. حوقل ابن ٌقول الجؽرافٌٌن، اصطالح حسب" العرب دٌار" جؽرافٌة

 صارت حتى الجزٌرة ومضر ربٌعة من العرب من ؾطواب سكن وقد"

 ألن العرب دٌار إلى الجزٌرة عزا أحدأ أر ولم ومراع، دٌار بها لهم

 (ٕٔ" )والروم لفارس دٌار وهً بها نزولهم

 العرب تارٌخ تناولت والتً والجؽرافٌة، منها التارٌخٌة المصادر، إن

 وقبابلهم الكرد عن بدورها تتحدث الجزٌرة، فً األخرى والشعوب

 ومعاقلهم الكرد قالع كثرة على التارٌخٌة المصادر دلّت وقد وقالعهم

 . اإلسالمً العهد فً الكردي للتارٌخ سمة تكون أن تكاد وهً

 لحدود تعرٌفه معرض فً( م1ٖٓ بعد توفً) الفقٌه ابن الجؽرافً ٌذكر

 فتح" فً للهجرة ٕٓ عام نجح السلمً فرقد بن عتبة القابد أن الجزٌرة،

 وذكر( ٖٔ")األكراد معاقل وجمٌع وداسن بانهدرا وأرض وقراه المرج

 فً الرواٌة هذه(  مٖٕٗٔ - ٓٙٔٔ) األثٌر ابن الجزري المإرخ

بارا : "فٌقول للهجرة،ٙٔ سنة حوادث  فرقد، بن عتبة أي دجلة، وعا

 فتح ثم الجزٌة، على الموصل وهو الؽربً الحصن أهل فصالحه

 األكراد معاقل وجمٌع وداسن، وحبتون، وباعذرا، وبانهدرا، المرج،

 (. ٗٔ" )الموصل أعمال وجمٌع وبازبدي، وقردي

 - 1ٗ1)  الواقدي كتاب الجزٌرة تارٌخ فً الهامة المصادر من 

 الجزرٌة البالد فً التحول لنقطة ٌإرخ حٌث" الجزٌرة فتوح(  "م8ٕٖ

 فً ةوالمسٌحٌ اإلسالم بٌن الصراع احتدام وإثر" الفتوحات" عهد إبان

 بالفتوحات، اإلسالمً التارٌخ فً ٌعرؾ ما لحقبة ٌإرخ فكتابه. المنطقة
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 إلى المسلمٌن العرب دخول معرفة على منصباً  الكتاب اهتمام جاء لذا

ً  البالد، تلك  فقهٌة، أحكام من ذلك على ٌترتب ما وبٌان عنوة أم صلحا

 ماك السكان وتحدٌد الجزرٌة البالد أوصاؾ تفاصٌل فً الدخول دون

 وأدٌانهم السكان أوصاؾ فً اإلسهاب حٌث كتاباتهم فً البلدانٌون ٌفعل

 تناولوا الذٌن المإرخٌن أقدم من كونه الواقدي أهمٌة وتكمن. وأعراقهم

 اإلسالم انتشار لبداٌة هامة تارٌخٌة وثٌقة كتابه وٌعد الفتوحات تارٌخ

 من ٌةالسكان التركٌبة فً تؽٌر من عنه نتج وما المسٌحٌة وانحسار

 .   الجزٌرة فً والدٌنٌة العرقٌة الناحٌتٌن

 العدٌد إلى أشار وقد عرضاً  إال الجزرٌة األقوام إلى الواقدي ٌتطرق لم 

 مصادر أن علماً  فٌها للكرد ذكر دون والمواقع والحصون القالع من

 القبابل وتحدٌد األكراد ألهلها وحصون كقالع عنها ستتحدث أخرى

 فً الدٌنً المدلول ذات النصارى كلمة تنوب. فٌها الحاكمة الكردٌة

 الجامعة الكلمة فهً الجزٌرة، فً األقوامٌة التعددٌة عن الواقدي نص

 أن إلى اإلشارة من بدّ  ال وهنا .الواقدي نص وفق الجزٌرة فً للسكان

 كلمة أطلقت لقد. الدٌنً المدلول نفس لهما والسرٌان النصارى كلمتً

 الكلمة فضاء وتوسع المسٌحٌة معتنقً نم اآلرامٌٌن على السرٌان

 كل من المسٌحٌٌن على ولتطلق المعنى، فً النصارى كلمة لتماثل

 . األقوام

 لم..... : "الصدد هذا فً(  م1ٔ٘ٔ - 8ٙ1ٔ)شٌر ادي العالمة ٌقول

 ال المسٌحٌة الدٌانة إلى بل أّمة إلى ٌشٌر ٌومبذ السرٌانً االسم ٌكن

 فّسر أنه(  مٙٗٓٔ -11٘) صٌبٌنن مطران عن وٌنقل( ٘ٔ" )ؼٌر

 الكلدان نرى هذا ٌومنا وإلى: "قابالً  ٌضٌؾ و بالنصرانً السرٌانً كلمة

 على بل الجنسٌة على للداللة سرٌانً لفظة ٌتخذون ال واآلثورٌٌن

 (.ٙٔ" )الدٌانة
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[ٔٓ1] 
 

 الشعوب تارٌخ تناول عند الحٌطة لتوخً التوضٌح هذا من بد ال كان

 . الجزٌرة فً واألدٌان

 القالع بعض اسماء ٌذكر" ونٌنوى الموصل فتح"  لـ الواقدي تناول دعن

 وحصون(  1ٔ)والعقر أشب قلعة ومنها المنطقة تللك فً والحصون

 (.8ٔ)دجلة وشرق مارون وجبل عمر ابن

 الممتدة المصادر فً آنفاً، الٌها المشار الجؽرافٌة، الرقعة هذه ستسجل

 تحدثت كردٌة كثافة المٌالدي رعش الثالث إلى المٌالدي العاشر بٌن ما

 .بوضوح المصادر عنها

 لبعض تعرٌفه معرض فً البلدان معجم كتابه فً الحموي ٌاقوت ٌذكر

 والعقر أشب قلعة ،ومنها الواقدي لدى اسماإها وردت التً القالع،

 للقبابل القالع هذه ملكٌة الحموي فٌإكد فنك، قلعة وهً ومارون

 .  اإلسالمٌة رالمصاد فً والمعروفة الكردٌة

 الدٌن عماد إلى نسبة بالعمادٌة تسمٌتها قبل لألكراد كانت آشب فقلعة

 أهم من فنك قلعة وتعد(  ٕٓ")أكراد أهلها" العقر وقلعة( 1ٔ) الزنكً

 جزٌرة قرب البشنوٌة لألكراد منٌعة قلعة" وهً البشنوٌة األكراد معاقل

 ثمابةالثال نحو كثٌرة سنٌن منذ األكراد هإالء بٌد  وهً... عمر ابن

 (. ٕٔ" )سنة

 ومما الكردٌة والقرى والبلدات المدن من العشرات أسماء الحموي ٌورد

 تعٌد والتً الكردٌة والقالع الحصون أسماء كثرة كتابه فً ٌلفت

 ،(  م 8ٕٗ ت) للمدابنً( ٕٕ")األكراد و القالع" كتاب لألذهان

 لما  المصادر، تإكد كما ،بالقالع الكرد شهرة ولوال  للواقدي، المعاصر

 كتابه أن له ٌإسؾ ومما والقالع، الكرد عن خاصاً  كتاباً  المدابنً افرد

 .كتاباته كسابر  مفقود
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[ٔٓ8] 
 

 حدٌثه وبعد الزوازن لجؽرافٌة تعرٌفه معرض فً الحموي ٌاقوت ٌقول

 كثٌرة قالع الزوزان، أي ، وفٌها" :قابالً  ٌكتب الزوزان حدود عن

 قلعة البشنوٌة قالع فمن والبختٌة، البشنوٌة لألكراد وكلها حصٌنة،

 وهً لهم قلعة أجل وهً جرذقٌل، قلعة وللبختٌة بشٌر، وقلعة برقعة

 .  (ٖٕ" )ملكهم كرسً

 الجزٌرة إقلٌم إلى الكردٌة للقبابل هجرة الى اإلسالمٌة المصادر تشر لم

 سكوت إن. القالع هذه إلى الكرد ولدخ زمن إلى إشارات ثمة ولٌس

 كتاب فً الكرد ذكر وؼٌاب الجزٌرة باتجاه كردي نزوح عن درالمصا

 الذٌن النصارى هإالء هوٌة عن السإال إلى الباحث ٌدفع الواقدي

 .عنهم الحدٌث فً الواقدي أسهب

 بمعتقداتهم ٌتعلق ما خاصة اإلسالم قبل الكرد حٌاة الؽموض ٌكتنؾ

ٌّمة علوماتم ثناٌاها فً تحمل اإلسالمٌة المصادر أن إال وأدٌانهم،  عن ق

 وتسلٌط الكردي التارٌخ فً الفجوات ترمٌم خاللها من ٌمكن الكرد حٌاة

 .  المعتمة جوانبه بعض على الضوء

 المصادر من( م11٘ -81ٙ)  للمسعودي الذهب مروج كتاب ٌعد

 .    المٌالدي العاشر الهجري الرابع القرن فً الكرد عن الهامة

 التارٌخً ومنشبهم الكرد أنساب عن حدٌثه معرض فً المسعودي ٌذكر

 المنتشرة والمذاهب األدٌان إلى واإلشارة لقبابلهم الجؽرافً والتوزع

 الجورقان وهما مسٌحٌتٌن كردٌتٌن قبٌلتٌن المسعودي ٌذكر بٌنهم،

 من وهم والجورقان الٌعقوبٌة ومنهم....... " :فٌقول والٌعقوبٌة

 (ٖٕ. ")الجودي وجبل الموصل بالد ٌلً مما ودٌارهم النصارى،

 الثانً الهجري، السادس القرن فً األثٌر ابن الجزري المإرخ ذكر وقد

 سنة حوادث فً الجزرٌة البالد فً الٌعقوبٌة األكراد المٌالدي عشر

 (.ٕٗ) دٌانتهم إلى التطرق دون لكن للهجرة ٕٙٙ
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[ٔٓ1] 
 

 قبل الجزرٌة، البالد فً السابدة الدٌانة أن اإلسالمٌة المصادر تإّكد 

 أن المعروؾ فمن الزرادشتٌة جانب إلى النصرانٌة كانت الم،اإلس

 االمبراطورٌتٌن، بٌن للصراع مسرحاً  كانت اإلسالم قبل الجزرٌة البالد

 قلعة أن الواقدي ٌذكر الزرادشتٌة، الساسانٌة و المسٌحٌة البٌزنطٌة

 .   (ٕ٘)القلعة بناء قبل للنار بٌتاً  كانت ماردٌن

 األرمن تداخل مناطق فً المسٌحٌة انتشار ىعل القرابن و األدلة ومن

  الذي الزوزان بطرٌرك عن( 81ٕ ت) البالذري ذكره ما الكرد مع

 وفً( ٕٙ)   هـ1ٔ سنة وذلك إتاوة على أرضه عن المسلمٌن صالح

 أرمن أهلها الزوزان بالد أن: "الحموي ٌقول الزوزان بالد تعرٌؾ

 الزوزان كلمة أن كرهذ ٌجدر ومما(. 1ٕ" )األكراد من طوابؾ وفٌها

 تعنً وهً هذا ٌومنا حتى الكردٌة اللؽة فً الدارجة المفردات من

ٌّؾ التً المرتفعات  .  الكردٌة القبابل فٌها تتص

 نجانب هل اإلسالمٌة المصادر من المستقاة الرواٌات هذه سرد بعد

 الكرد بٌنهم من كان الواقدي رواٌات فً النصارى أن قلنا اذا الصواب

 اٌضاً؟

 دورهم وعن الجزٌرة فً الكرد عن بالحدٌث اإلسالمٌة المصادر تتوالى

 الخطٌرة األعالق" كتاب ٌعد و الجزرٌة البالد فً والعسكري السٌاسً

 أهم من( م8ٕ٘ٔ-1ٕٔٔ) شّداد البن" الجزٌرة و الشام أمراء ذكر فً

 . الجزٌرة فً الكردي الوجود تإّصل التً المصادر

 ٌورد كما الجزٌرة فً السٌاسٌة التقلبات لمفص بشكل شداد ابن ٌذكر

 المإرخ وٌعد ومٌافارقٌن آمد فً األكراد دولة عن هامة معلومات

 جزٌرة" باسم عمر ابن جزٌرة وسم الذي اطالعً، حسب الوحٌد،

 الذي المصدر حسب الهجري الرابع القرن إلى التسمٌة وتعود "األكراد

 . شّداد ابن منه استقى
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[ٔٔٓ] 
 

 سمٌت التً الجزرٌة للبالد اإلدارٌة لتقسٌماتل تفصٌله معرض ففً

 إلٌها اشرت أن سبق والتً الجزٌرة فً  القاطنة العربٌة القبابل بؤسماء

 حول الجؽرافٌٌن بٌن التباٌنات  شّداد ابن ٌذكر البحث بداٌة فً

 والممالك المسالك مصنفً من تقدم من وأما:  "فٌقول اإلدارٌة تقسٌماتهم

 جعلوها بل التفصٌل، هذا ٌفصلوها لم فإنهم اضحو وابن خرداذبه كابن

 كورة كورها فً عدّ  واضح ابن أن إال ربٌعة، دٌار سموه واحداً  سقعاً 

لاد،  عمر بنً جزٌرة أعلم، وهللا وأظنها،* األكراد وجزٌرة وبازبدي، با

 (8ٕ" )أوطارهم لقضاء وٌنتجعونها ٌنتابونها، ما كثٌراً  األكراد ألن

 ابن جزٌرة: "ٌقول عمر ابن لجزٌرة شّداد ابن تعرٌؾ معرض وفً

 محدثة، إسالمٌة وهً. الهالل مثل دجلة بها تحٌط مسورة، مدٌنة عمر

 أٌام فً المبتٌن بعد التؽلبً، الخطاب بن عمر بن الحسن اختطها

دّ . به فعرفت المؤمون  جزٌرة ربٌعة دٌار كور من واضح ابن وعا

 ٌختطها أن قبل بذلك، تعرؾ كانت وأنها الجزٌرة، هذه وأظنها األكراد،

 . (1ٕ")إلٌه نسبت التً عمر ابن

 بجزٌرة تسمى كانت عمر ابن جزٌرة أن شّداد ابن أورده مما ٌتضح

 المإرخ عن ٌنقل وهو عمر ابن بجزٌرة تسمٌتها قبل األكراد

 كتاب مإلؾ ،( م811 ت) الواضح بابن المعروؾ الٌعقوبً والجؽرافً

 ما ثبت وإذا المٌالدي التاسع القرن ةنهاٌ فً عاش الذي ،"البلدان"

 فهذا األكراد، بجزٌرة تسمى كانت عمر ابن جزٌرة أن شّداد ابن أورده

. الواقدي أٌام األكراد بجزٌرة تعرؾ كانت عمر ابن جزٌرة ان ٌعنً

 السٌطرة ومحاوالتهم ماردٌن نواحً فً األكراد إلى شّداد ابن اشار كما

ن وكان: "فٌقول علٌها  فً طمعوا قد األكراد من ماردٌن بنواحً ما

 (.ٖٓ" )اطواقها على الؽارات ٌشنون ٌزالون فال صاحبها،
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[ٔٔٔ] 
 

  رحلته فً( م1ٕٔٔ -٘ٗٔٔ) جبٌر ابن األندلسً الرحالة تناول ولقد

 وقد وأسواقها مدنها بعض وازدهار البالد أوصاؾ الجزرٌة البالد إلى

 عن هاماً  صدراً م الكرد عن رواٌته وتعذُ  رحلته فً األكراد إلى أشار

 الصقها التً السلبٌة الصفات رؼم الجزرٌة البالد فً الكرد انتشار

 . بالكرد

 طرٌقه فً المدٌنة، خارج الواقعة نصٌبٌن، خانات بإحدى جبٌر ابن نزل

 ٌقول هً، كما سؤوردها رواٌته ألهمٌة ونظراً  ،(ٖٔ) دنٌصر مدٌنة إلى

 األربعاء لٌلة بها وبتنا خارجها، خان فً بها نزولنا فكان: "جبٌر ابن

 البؽال من كبٌرة قافلة فً صبٌحته ورحلنا األول، ربٌع من الثانً

 ٌلٌها، وما بكر بالد البالد، أهل من وسواهم وحلبٌٌن حرانٌٌن والحمٌر،

 إلى سٌرنا فتمادى الجمال، على ظهورنا وراء الجهات هذه حاجّ  وتركنا

 هذه آفة هم الذٌن ألكرادا إؼارة من وحذر أهبة على ونحن الظهر، أول

 السبٌل ٌقطعون دنٌصر مدٌنة إلى نصبٌن إلى الموصل من الجهات

 هذه من قرب على منٌعة جبال فً وسكناهم األرض، فً فساداً  وٌسعون

 فهم عادٌتهم، وكؾ قمعهم على سالطٌنها هللا ٌُعن ولم المذكورة، البالد

 مانع وال لهم فعدا وال نصبٌن، باب إلى األحٌان بعض فً وصلوا ربما

 فً الكرد إلى أشاروا الذٌن الرحالة من و( ٕٖ")وجل عز باهلل، إال

 زار الذي( م11ٖٔ -1ٖٓٔ)  بطوطة ابن المؽربً الرحالة الجزٌرة

 وأهل: "عنهم وقال الكرد، أهلها عن وتحدث الجزرٌة سنجار مدٌنة

 .(ٖٖ" )وكرم شجاعة ولهم أكراد سنجار

 من( م1ٖٗٔ - ٖٔٓٔ) العمري هللا لفض الدمشقً الموسوعً ٌعتبر 

 حٌزاً  الكرد أخذ وقد مإلفاتهم فً الكرد تناولوا الذٌن المإلفٌن أكثر

. كتاباته فً الكرد عن خاص بحث إفراد تستحق مإلفاته فً كبٌراً 

 الفتنة سٌؾ أن ولوال"  األكراد عدد كثرة عن حدٌثه كتاباته فً والالفت

 وٌقول ،(ٖٗ" )البالد على لفاضو نابمهم وٌنبه قابمهم ٌستحصد بٌنهم
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[ٕٔٔ] 
 

 تكفٌها خٌالً  وجدت لما اتفقت لو" الكردٌة والطوابؾ القبابل عن أٌضا

 مسالك"  موسوعته فً العمري هللا فضل ٌشٌر ،(ٖ٘")الركوب فً

 قبابلهم وانتشار الكرد بالد جؽرافٌة إلى" األمصار ممالك فً األبصار

 الكرد بالد سعة لقٌمةا معلوماته من وٌستدل االجتماعٌة وحٌاتهم

 وبالدهم الكرد عن معلوماته وتبدو والجبال السهول فً وانتشارهم

 تكمن هنا ومن كثب عن وقبابلهم الكرد بالد عاٌن جؽرافً من سرداً 

 . لكتاباته العلمٌة القٌمة

 سابر تدوٌن باألكراد المخصص الفصل  فً العمري هللا فضل ٌهدؾ لم

 لعدم أو بها معرفته لعدم  عهده فً موجودةال الكردٌة والطوابؾ القبابل

 منصب األولى بالدرجة الكرد عن فحدٌثه بنفسه، ٌصّرح كما أهمٌتها

 بؤحوالها دراٌة على المإلؾ كان والتً الحاكمة العرٌقة القبابل على

 به كنت من إال عشابرهم من أذكر لم: "العمري ٌقول. سكناها ومواطن

 همذان بجبال تبدأ إمارة، أو ملك بٌت إال منهم فٌها أسمّ  ولم خبٌراً،

 الموصل، إلى كوار من الجزٌرة دجلة إلى وتنتهً وإربل وشهرزو

 أن على به االحتفال لقلة الفرات نهر إلى دجلة نهر وراء ما ونترك

 وقرى الجزٌرة أكراد إال ٌبق لم إذ المقصود، خالصة هو ذكرته الذي

 أماكنهم أن مع ماردٌن،ال األعداء من جاورهم من لكل وهم ماردٌن

 نص ٌشٌر ،(ٖٙ. ")مستطٌعة ؼٌر للعصٌان ومساكنهم منٌعة لٌست

 وهً ماردٌن وقرى الجزٌرة فً السهل أكراد إلى بوضوح العمري

 ماردٌن ستصبح و الحالً وقتنا فً كردٌة ؼالبٌة ذات منطقة

 كردستان إٌالة من جزءاً  عشر التاسع القرن فً وضواحٌها

  .(1ٖ)العثمانٌة

 بالد فً الكرد تارٌخ تناولت التً النصوص لبعض السرد هذا بعد

  البرازٌة القبٌلة تارٌخ عن للحدٌث أنتقل الواسع بمفهومها الجزٌرة

  البرازٌة القبٌلة دراسة أهمٌة تكمن ال. سروج سهل فً الكردٌة



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٖٔٔ] 
 

  بل فحسب، وسروج كوبانً مدٌنتً سكان ؼالبٌة تشّكل كونها الجزرٌة

 .تقالٌدها بكل الكردٌة القبٌلة تارٌخ تارٌخها فً تختزل هاأن القول ٌمكن

---------- 

  المصادر والمراجع: ثبت

 ص ، الطوال األخبار ، الدٌنوري داود بن أحمد حنٌفة أبو الدٌنوري، -ٔ

 صاحب ، الرافعً سعٌد محمد الفاظه وضابط مصححه نفقة على طبع ،ٙ

 .  بمصر السعادة بمطبعة هـٖٖٓٔ سنة األولى الطبعة ، األزهرٌة المكتبة

 طبعة ،1 ص البلدان كتاب ، واضح ابن ٌعقوب أبً بن أحمد الٌعقوبً، -ٕ

 .  برٌل مطبعة ، لٌدن مدٌنة فً م8ٙٓٔ عام

 الممالك و المسالك ، االندلسً العزٌز عبد بن هللا عبد البكري، عبٌد أبو -ٖ

 فٌري أندرى و لٌوفن فان أندرٌان قدمه و حققه ،1ٗ٘ص ، األول الجزء ،

 والدراسات والتحقٌق للترجمة الوطنٌة المإسسة و للكتاب العربٌة الدار ،

 .  م11ٕٔ

 1ٗ٘ ص المصدر نفس -ٗ

 فتوح ، البالذري جابر بن ٌحٌى بن أحمد العباس أبً ، البالّذري -٘

 وقدم فهارسه وأعدّ  حواشٌه على وعلّق شرحه و حققه ، ٕٕٗص ، البلدان

 و للطباعة المعارؾ مإسسة ، الطباع أنٌس عمر و طّباعال أنٌس هللا عبد له

 .  م181ٔ بٌروت النشر،

 الدمشقً هللا عبد بن محمد بن أحمد الدٌن شهاب عربشاه، ابن -ٙ

 ، تٌمور أخبار فً المقدور عجابب ، عربشاه باٌن المعروؾ األنصاري،

 .88٘ٔ سنة القاهرة بمطبعة األولى الطبعة ،11ص
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 فً الخطٌرة األعالق ، إبراهٌم بن علً بن محمد لدٌنا عز شّداد، أبن -1

 حققه ،1ٖٔ ص ، الثانً القسم ، األول الجزء ، والجزٌرة الشام أمراء ذكر

 . م11ٔٔ دمشق ، سورٌة ، الثقافة وزارة منشورات ، عبارة زكرٌا ٌحٌى

 األصطخري الفارسً محمد بن إبراهٌم اسحاق ابً األصطخري، -8

 لٌدن مدٌنة فً طبع ،٘ٔٔص والممالك، مسالكال. بالكرخً المعروؾ

 .  برٌل بمطبعة المحروسة

 ص ، األرض صورة ، الّنصٌبً حوقل بن القاسم أبً حوقل، ابن -1

 م11ٕٔ بٌروت الحٌاة، مكتبة دار منشورات ،11ٔ

 8ٕٓ ص المصدر نفس -ٓٔ

 8ٕٓ ص المصدر نفس -ٔٔ

 1ٕ ص المصدر نفس -ٕٔ

 كتاب الهمذانً، اسحاق بن محمد بن أحمد هللا عبد أبً ، الفقٌه ابن -ٖٔ

 ، الكتب عالم منشورات ، الهادي ٌوسؾ ، تحقٌق ،11ٔ ص ، البلدان

 .م11ٙٔ عام األولى الطبعة

 فً الكامل الموصلً، الجزري الحسن أبً عزالدٌن األثٌر، ابن -ٗٔ

 ، لبنان ، بٌروت ، العلمٌة الكتب دار ، 1ٖٙ ص ، الثانً الجزء التارٌخ،

 .  القاضً هللا عبد الفدا  أبً تحقٌق

 طبعة ، ٕ ص الثانً الجزء ، آشور و كلدو تارٌخ ، شٌر ادي -٘ٔ

 .  م1ٕٓٓ

  ٕ ص المصدر نفس -ٙٔ

 و والخابور الجزٌرة فتوح تارٌخ ، الواقدي عمر بن محمد الواقدي، -1ٔ

.  حرفوش فٌاض العزٌز عبد تحقٌق ،1ٖٕ ص والعراق، دٌاربكر

 .  دمشق البشابر دار. م11ٙٔ
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 ٖٕٗص المصدر نفس -8ٔ

 الحموي هللا عبد بن ٌاقوت هللا عبد أبً الدٌن شهاب الحموي، ٌاقوت -1ٔ

 دار منشورات ،1ٗٔ ص الرابع، المجلد ، البلدان معجم البؽدادي، الرومً

 .م111ٔ ، بٌروت صادر

  ،ٖٙٔ ص الرابع المجلد ، المصدر نفس -ٕٓ

 18ٕ ص ، المصدر نفس -ٕٔ

 ، بالوّراق المعروؾ اسحق ٌعقوب أبً بن محمد الفرج أبو ، الندٌم -ٕٕ

  تارٌخ بدون.  تجدد رضا تحقٌق ، ٙٔٔ ص ، الفهرست

 معادن و الذهب مروج ، الحسٌن بن علً الحسن ابو المسعودي، -ٖٕ

 ، مرعً حسن كمال وراجعه به اعتنى ،11 ص الثانً، ،الجزء الجوهر

 .  مٕ٘ٓٓ األولى ةالطبع ، بٌروت ، صٌدا ن العصرٌة المكتبة

 .81ٕ ص ، السادس الجزء  ، األثٌر ابن -ٕٗ

 18ص ، الجزٌرة فتوح الواقدي، -ٕ٘

 ٕٕٗ ص ، الجزٌرة فتوح ، البالذري -ٕٙ

 8٘ٔ ص ، الثانً المجلد ، البلدان معجم ، الحموي ٌاقوت -1ٕ

 1-ٙ ص الثانً الجزء ، الخطٌرة األعالق ، شّداد ابن -8ٕ

 ٖٕٔ ص الثالث، الجزء المصدر نفس -1ٕ

 1ٗٔ ص المصدر نفس -ٖٓ

  الدرباسٌة مدٌنة من القرٌبة الكردٌة"  تبه قزل"  مدٌنة هً دنٌسر -ٖٔ

 .  السورٌة الكردٌة

 األندلسً، الكنانً جبٌر بن أحمد بن محمد الحسن أبو ، جبٌر ابن -ٕٖ

 . بٌروت ، صادر دار منشورات ،ٕ٘ٔ ص ، جبٌر ابن رحلة
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 تحفة ، الطنجً اللوااتً محمد بن هللا عبد بن محمد ، بطوطة ابن -ٖٖ

 . ٓ٘ٔ ص األول الجزء ، األسفار عجابب و األمصار ؼرابب فً النّظار

 بالمصطلح  التعرٌؾ ، أحمد الدٌن شهاب ، العمري هللا فضل -ٖٗ

 نفقة على هـٕٖٔٔ سنة بمصر العاصمة بمطبعة طبع ،1ٖ ص ، الشرٌؾ

 . مسعود محمد صاحبها

 ٔٔٔ ص رالمصد نفس -ٖ٘

 منشورات األمصار، ممالك فً األبصار مسالك ، العمري هللا فضل -ٖٙ

 عن بالتصوٌر طبع م188ٔ  اإلسالمٌة العربٌة العلوم تارٌخ معهد

 - سراي طوبقابو الثالث أحمد ،ٕٙٗ -18ٔ ص 111ٕ-ٕ مخطوطة

 جوخوشا، الدٌن عالء مع سزكٌن فإاد  التركً الباحث نشرها.  اسطمبول

 . ٌباورنو اٌكهارد

 كردستان إٌالة كانت  هـ1ٕٗٔ لعام العثمانٌة الدولة سالنامه انظر -1ٖ

 ثالث و قضاء 1ٗ من تتؤلؾ

  نصٌبٌن فمدٌنة.    نصٌبٌن قضاء و عمر ابن قضاء منها والٌات 

 .       العثمانٌة كردستان والٌة من جزءاً  كانت قامشلً لمدٌنة المحاذٌة

  للكرد تارٌخٌاً  معقالً  شرقٌها الواقعة قالمناط و عمر ابن جزٌرة تشّكل* 

  لجزٌرة اسمها  األخٌرة أعطت وقد  البختٌة و البشنوٌة للقبٌلتٌن وخاصة

 أو"  بوطا جزٌرا"   باسم الكردي التارٌخ فً  تعرؾ فصارت عمر، ابن

 باللؽة التدوٌن بداٌة  الواسع بمفهومها بوطان بالد وشهدت" بوطان جزٌرا"

  للثقافة معقالً  وأضحت التدوٌن إلى الشفاهٌة الثقافة من الاالنتق و الكردٌة

/   الكرمانجٌة/  الكردٌة باللؽة شاعر أعظم  نبػ  وفٌها التقلٌدٌة الكردٌة

 سراج نفسه معتبراً  كردستان بموطنه تؽنى  الذي جزٌري مالي الشاعر

 .كردستان لٌل

 بالتعاون مع موقع مدارات كورد 



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٔٔ1] 
 

ٌَّة الحٌاة    (سورٌة شمال) رداغك فً الٌوم

ة   الحرب   فً التحال ف احتالل   أثناء   ٌَّ  الثانٌة العالم

 Kathrina Lange: المإلّؾ                                         

 :باإلنكلٌزٌة الدراسة عنوانُ 

PERIPHERAL EXPERIENCES:EVERYDAY LIFE IN KURD 

DAGH (NORTHERN SYRIA) 

DURING THE ALLIED OCCUPATION IN THE SECOND 

WORLD WAR 

 :فً منشور

© ٕٓٔٓ by Koninklijke Brill NV، Leiden، The 

Netherlands (ISBN: 978-90-04-18545-6) 

 بالحوار خاصّ   - عفرٌن -علً  لٌالن: االنكلٌزٌة عن ترجمة

مة ة الّنظر   وجهات :مقدِّ ٌّ  :الحرب وتجربة   الثانو

ً   ٌوم   فً  نحو على الواقعة معمو، شٌخ قرٌةُ  انتك 1ٕٗٔ عامِ  من ربٌع

 من برٌطانً عسكري   رتل   منهااقترب  قد حلب، ؼرب شمال كم ٓٙ

عة، وعربات   دبابات   هوا" مدرَّ ٌَّة أسلحتهم وجَّ " القرٌةِ  فوقا  التلّة على اآلل

 تلك لنا فٌسردُ  ،عاماً  8ٓ الُعمر من البالػُ  القرويُّ  منان، حج ٌتذّكر

ٌّة، األسلحة طلقتِ أُ : قابالً  الحادثة  األعلى إلى تقادُ  الدباباتُ  كانتِ  وقد اآلل

 كنا نحنُ " المقبرة إلى وصلوا حّتى القرٌة عبرا  الطرٌق طول على

 ٌؽادرا  أن ٌتجّرأ شخص   أيُّ  ٌكن لم" حكمت أمُّ  أختهُ  أضافتْ " خابفٌن

 ".ٌقتل أن أو جرٌحاً  ٌقع أن من خوفاً  المنزلا 
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 أّما البرٌطانً، للجٌش وتدرٌب تمرٌن نم جزءاً  المعركةُ  كانتِ  فقد

 كانت المناورات هذه فإنّ  معمو شٌخ قرٌة سكان من للعدٌدِ  بالنسبة

 برٌطانٌٌن جنوداً  فٌها ٌرون التً األولى المّرة أّنها حٌثُ  وؼرٌبة، جدٌدةً 

 الصؽار القرٌةِ  أوالدُ  لجؤ حّتى المعركُة، انتهت إنْ  فما قرٌبة ، مسافة من

ٌَّة الرصاصات جمع إلى جرأةً  واألكثر  فالٌوم ،إطالقها تمّ  التً الخشب

 . كّدسوها التً الخشبٌة الرصاصاتِ  أكوام ٌتذّكروا أن الرجال ٌحبُّ 

ٌّة الحربِ  أثناءا  ولبنان سورٌة أراضً شّكلت لقد  ساحةا  الثانٌة العالم

 بدأتِ  .1ٗٔٔ عام صٌؾ بداٌةِ  ففً فقط، أسابٌعا  خمسةِ  لمّدة معركة  

ٌَّةُ  العملٌةُ  ٌَّة األرض على العسكر ، مقاتلٌنا  بمشاركةِ  السور  ومن سورٌٌنا

 الفرنسً الجنرالِ  قٌادةِ  تحتا  الفرنسٌٌن والجنود إفرٌقٌا، ؼرب شمال

ٌّة حّرة فرنسٌة قوات بٌنهم - المتحالفة الفرق ضدَّ ( فٌشً)  وبرٌطان

ٌّة ٌّة وأردن  ذلك من حزٌران 8 فً سورٌة دخلوا قد كانوا الذٌن - وهند

 سورٌا استقالل أنّ  من بالّرؼم.  1ٗٔٔ تموز ٗٔ بهدنة توقفتْ  ثمّ  العام،

 بقٌتْ  التحالؾ قواتِ  أنّ  إاّل  الؽزو، قبل الحلفاء قبل من به موعوداً  كان

 قوات آخر ؼادرت – بعدها وما الحربِ  لفترةِ  سورٌة فً متمركزة

ٌّة  .1ٗٙٔ عام نٌسان ٘ٔ فً البالد أجنب

ؼم كان ٌكنِ  لم سورٌة، أجزاءِ  من دٌدالع فً أنّ  من بالرَّ  معرضٌنا  السُّ

ً   بشكل   الدابر للقتال  حٌاة فإنّ  ذلك ومع المتعارضة، القوى بٌنا  فعل

 شمال فً رٌفٌة منطقة من أمثلة   بؤخذِ  وذلك ،الحرب بحالةِ  تؤّثرت الناس

 كانتْ  كٌؾا  سٌناقشُ  الجزء هذا ،(حكومٌة منطقة) كرداغ قضاء سورٌة،

 على بالتركٌز ،المحلٌٌن السكان على وتؤثٌرها التحالؾ احتالل تجربة

 المنطقة، فً الٌومٌة الحٌاة على وسٌاساتهم التحالؾ وجود أهمٌة

 العالقات وعلى العمل فرِص  على الحرب أّثرتِ  كٌؾا  سؤبحثُ 

ٌَّة  أّثرتِ  كٌؾ عن السإالُ  هو البحث فً الثانً المظهر ،االجتماع

ٌَّة، الممارسات لت التً التنظٌم  والتوزٌعِ  اإلنتاج على الحرب، أثناءا  تبدَّ
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 الحرب ذكرٌات ربطُ  هو المناقشُ  الثالث المظهر ،الزراعً واالستهالك

 .  الحاضر على للتعلٌقِ  كصٌؽة  

ً   السٌاق    : اإلقلٌم

- (1ٗٙٔ حّتى 1ٕٓٔ) الفرنسً االنتداب تحتا  سورٌةا  تارٌخِ  كتابةُ 

ً   بشكل   وضع الذي ٌَّة الحربِ  أثناءا  سورٌة ٌخِ لتار اً إطار كالسٌك  العالم

 دمشق السورٌة الُمدن على األولى بالدرجة اآلن حّتى ركَّزت - الثانٌة

 الدروز جبل مثل بالذكرِ  الجدٌرة االستثناءات بعِض  مع. وحلب

ٌَّة، الجزٌرةو ٌَّة المناطق أّما السور  وذلك .أقلَّ  اهتماماً  جذبتْ  فقد الرٌف

 أن ٌمكن اآلخر والسببُ  للمدن، أكثر افرةو تكون التً الموارد بسبب

 هاماً  دوراً  تلعب لم التً المناطق هذه أنّ  سبُبهُ  المحسوس التهمٌش ٌكون

رات السٌاسً الكفاح فً ٌَّة والتطوُّ  . االنتداب سنواتِ  خاللا  االجتماع

 جبل أو) كرداغ منطقة هً الجزءُ  هذا علٌها ٌرّكزُ  التً فالمنطقةُ 

ٌَّة فً" الكردي الجبل" ًٌعن كالهما األكراد، ٌَّة العثمان ٌَّة الترك  والعرب

 حوالً تؽطً التً الحالٌة عفرٌن منطقة تقرٌباً  وتوازي ،(التوالً على

 تقعُ  التً المنطقةُ  ،قرٌةً  ٖٙٙ و نفسها عفرٌن بلدة وتشملُ  ،ٕكلم ٕٓ٘ٓ

 ولها م ٕٔٓٔ الى 1ٓٓ ارتفاع وعلى الجبلٌة السلسلة فً تالل على

 من هامشٌة وهً السورٌة، – التركٌة للحدود مجاورة هً االسم، نفسُ 

 بالمعنى جداً  مهّمشة كانت الحدودي، موقعها وبسبب ،نظر وجهات عدة

 الدولة من  كل   من الحافاتِ  على كانتْ  فقد والجوهري، الجؽرافً

 سكاُنها ،منها جزءاً  المنطقة هذه تشّكل التً حلب ومحافظة السورٌة

اً  ختلفواا الربٌسٌون األكراد ٌّ  جٌرانهم عن أخرى جوانب ومن لؽو

ٌَّة كانتِ  الفرنسً، االنتداب بداٌة فً. العرب ٌَّة الكرد  ولٌستِ  والترك

ٌّة ٌّة اللؽات العرب  أٌضاً  المنطقة أنّ  إاّل  السكان، قبل من والمفهومة المحك

ٌّاً  جؽرافٌاً  مفصولة  .    سورٌة فً األخرى الكردٌة المناطق عن وتارٌخ
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 محافظة من جزءاً  كرداغ كانتْ  سورٌا، على الفرنسً االنتدابِ  أثناءا 

 فً مجّمعة المنطقةِ  هذه فً القُرى كانتِ  العثمانً، الزمن وفً ،حلب

 لقضاء تابعة كانت التً( ناحٌة: SG نواحً) المختلفة المناطق من عدد  

ٌّة الحرب بعدا  ،تركٌا فً اآلن الموجودة كلس، –  عندما األولى العالم

 كان الفرنسً، االنتداب تحتا  واقعتٌنِ  الحالٌتٌنِ  ولبنان سورٌة كانت

 نواحً أربعا  وشّمل ،1ٕٕٔ نٌسان فً تؤّسستْ  قد كرداغ – قضاء

ٌّة الحدود قُطعت هكذا ،جدٌدة ٌّة – السور  حاالت   فً الجدٌدة، الترك

 عن وعزلتهم الحدودِ  مناطقِ  فً والمواطنٌن العابالت وفصلت عدٌدة،

ٌّة األراضً فً بقٌت التً واألمالك ولِ والحق المراعً  إقامةِ  بعدا  األجنب

 المشروعة ؼٌر التجارة حركة بقٌت عدٌدة، بسنوات   الحدود هذه

 التضارٌسِ  بسببِ  ُتضبط لم التً الحدود عْبرا  االتجاهٌن كال من مستمّرة

ٌَّة  .  الوصول الصعبةِ  الجبل

 ،كامل بشكل   المنطقة هذه اآلن حّتى سورٌا فً األكادٌمً األدبُ  تجاهلا 

ٌّة أولى خطوة   هو( البحث)الجزء هذا  بتسلٌط الثؽرة هذه لسدّ  وتمهٌد

 المنطقة هذه على التحالؾ احتالل فترة تؤثٌر على الضوء بعض

 ووجهات تجارب تعكس التً المكتوبة المصادر نقص بسبب ،المهمشة

 ٌسلّط نأ ٌحاول البحث فهذا الفترة، هذه خاللا  المنطقة هذهِ  سكان نظر

 االرشٌفٌة الوثابق تقٌٌم خالل من المحلٌة التجارب على الضوء

 .المنطقة سكان قبل من الٌوم والمحكٌة المكتوبة، والبرٌطانٌة الفرنسٌة

ورُ  الذكرٌاتُ  لذلك  بعٌن ستؤخذ األحداِث، الستعادةِ  تشّكلت التً والصُّ

 Buschmann،Reimann قبل من المقترحة الخطوط أتباع االعتبار،

،Carl، بالحدث فقط تتشّكل ال( الحربِ  تجربةا ) بؤنّ  استنتجوا الذٌن 

ورِ  وإّنما المباشر، " الواقعةِ  بعدا " تحدث التً المنّظمةِ  والتفسٌراتِ  بالصُّ

 ."تجربة" إلى واالنطباعاتِ  التصّوراتِ  بهذهِ  تتبلورُ  والتً
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[ٕٔٔ] 
 

 :التحال ف   احتالل   تحت   السوري الشمال  

ٌِّة، الذكرى فً  عالمةا  الحقٌقة فً للشرق التحالؾِ  احتاللا  ٌشّكلُ  المحل

 ٌتذّكر ،"انتهوا الفرنسٌون اإلنكلٌز، أتى عندما": الفرنسً االنتداب نهاٌةِ 

 . معمو شٌخ من العمر من الثمانٌنا  فً زٌتون   مزارعُ  عفدكة، عّزت

 عام تموز ٕ٘ فً( de Gaulle – Lyttelton)  اتفاقٌة الجوهِر، فً

ٌّة األمورِ  كلّ  على لطةالس تركت 1ٗٔٔ  فً البرٌطانٌٌنا  لقٌادة العسكر

 تتضّمن – ولبنان سورٌا فً المحلٌة القٌادة بٌنما األوسط، الشرق

 قبل من تنجزُ  كانت – العام واألمن العامة، والخدمات المدنٌة اإلدارة

ٌَّة باستقالل الوعدِ  من بالّرؼم. الفرنسٌٌن  de قِبال من الُمعطاة سور

Gaulle  بشكل   األحرارُ  الفرنسٌون استمرّ  الؽزو، بلا قا   ً  بسٌاسةِ  أساس

 نفسِ  من كجزء   الفاشٌِة، اإلدارةِ  قبل من األمور بتولٌه للشرق، االنتداب

 حلفاِبهم على واعتمادهم العسكري لضعفهم نتٌجة لكن. المالكٌن طاقم

 من واإلداري المالً الدعم نقِص  الى وباإلضافة البرٌطانٌٌن،

 مقابلا  ضعٌفاً  الشرق فً األحرار الفرنسٌٌن موقؾُ  كان بول،المٌترو

 البرٌطانٌة" الرماح مهّمة. "البرٌطانٌٌن إلى باإلضافة المحلٌٌن السّكان

ٌَّة األمورا  تنسقُ  كانت التً بٌروت فً ٌَّة العسكر ٌَّة واالقتصاد  والسٌاس

 أنحاء كافة فً" نالسٌاسٌو ضباطها" تامركزا  الحرب أثناء الشرق فً

 القٌادة تحتا  القّوات من كبٌرة   أعداد   تمرُكز إلى باإلضافة سورٌا،

 عنها تكلّم فّعالة شبكة   مثل وشّكلت ولبنان، سورٌا فً البرٌطانٌة

Roshwald "سٌطرة" صنعت التً" البرٌطانً الظلّ  تحتا  إدارة 

 شرعٌة   رواٌة مثل وأصبحتْ ]....[  الشرق على األحرار الفرنسٌٌن

 ."سٌاسً واقع من أكثر

 للسٌطرة المستمّرة بالنزاعات ملحوظةً  كانت التحالؾ احتاللُ  سنوات إنّ 

ٌّة المصادر فً تظهرُ  ،األحرار والفرنسٌٌن البرٌطانٌٌن بٌن  األرشٌف
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[ٕٕٔ] 
 

ٌَّة  بٌن القدراتِ  على الحذرة والتنافُسات الثقةِ  عدمِ  زمنا  الفرنس

 هذا من ٌّةالمحل النخبُ  استفادتِ . الفرنسٌٌن والضباط البرٌطانٌٌن

 مختلؾ بشكل باالنجذاب العسكرٌة لإلدارة الطبقات المتعّدد التركٌب

 اإلدارة وسلطات ومإسسات الفرنسً، واالنتدابِ  البرٌطانً، للجٌش

 .الجنابٌة والعدالة والسٌاسٌة االجتماعٌة األمور فً السورٌة

 :  القوات وتمرك ز الحدود على السٌطرة  

 فً المتحالفٌن بٌنا  والجدارة للقدرة خرىأ ونزاعات   مواضٌعا  بٌنِ  من

 بؤنّ  فرنسٌون ضباط   أصرّ  ،الحدود على السٌطرة حول سورٌا شمال

 كانتْ  الحدود، على السٌطرة تتضّمن والحماٌة، العامة اإلدارة شإون

ٌّة قوة توجد ال طالما لهم حق اً   بشكل    المنطقة فً محلَّهم تحلُّ  عسكر

 كانت الحربِ  وقت فً بؤّنه اعتبرواف البرٌطانٌون أّما متضارب،

 لألمور فقط لٌس مطلباً  التركٌة – السورٌة الحدود على الفّعالة السٌطرة

 الحدود أنّ  نظرهم وجهة فمن ،أٌضاً  العسكري لألمنِ  بل العامة

 محتملة منطقة اعتبارها ٌجبُ  سورٌا شمال فً الداخلٌة ومنطقتها

 البرٌطانٌة اإلدارة رةسٌط تحتا  وقعت ولذلك العسكرٌة، للعملٌات

ٌَّة ٌَّة الحدود كانتِ  ،1ٗٔٔ عام ففً ،العسكر ٌَّة – السور  بوابة الترك

 للهربِ  والعراق سورٌا فً الحلفاء ٌقاتلون كانوا الذٌن الحلؾ لمقاتلً

 كانت فقد األقّل، على1ٗٗٔ عام منتصؾِ  حّتى المحاٌدة تركٌا داخل إلى

ُ  ٌمكن الحدود بؤنّ  قلقةً  التحالؾ قٌادة  لالّتجاهِ  بوابة تصبح أن أٌضا

 من دفُعهم ٌتمّ  أن ٌمكن الشرق، فً الحلؾِ  مقاتلً مع المتعاطفٌن: اآلخر

 إلى المهربة البضاعة أو الحلفاءِ  ضدَّ  للعمل الحلؾ مقاتلً عمالءِ  قِبال

ب إلى وبالتالً تركٌا، من سورٌا داخلِ  عِ " العدو   لجواسٌس" تسرُّ  لتجمُّ

 . األوسط الشرق فً المتمركزةِ  التحالؾِ  قّوات وفرقِ  االستخباراتِ 
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[ٕٖٔ] 
 

 مجالِ  فً بالخدمة المكلفٌن ؼٌر والضباط البرٌطانٌون الضباطُ  كانا 

ٌّة - الشمالٌة السورٌة الحدود على مناصب   فً متمركزٌن األمن  الؽرب

 التابعة المفارز اكبس، ومٌدان الهوى باب ادلب، حارم، جرابلس، فً

 طول على معسكرات على تعتمد كانت المتنوعة التحالؾ لوحدات

 كانتِ  ،1ٗ٘ٔ و 1ٗٔٔ عامً فبٌن ،الداخلٌة المنطقة وفً الحدود

ٌّة البرٌطانٌة القواتُ  ٌّة واالسترال ٌّة والنٌوزٌالند  الى باإلضافة والهند

 بقٌادة( TJFF" )األردن عبر الحدود قوة" فً وشركسٌٌن عرب   جنودِ 

 وهً اكبس مٌدان بلدة فً طقةالمن فً محصنة كانت برٌطانٌٌن، ضباط

ها تدخلُ  الحدٌدٌة بؽداد سكة كانتْ  التً كرداغ، فً بلدة  إلى عبرا

ٌَّة األراضً م لذا. السور   Taurus محطة وموّظفً بالمسافرٌن فالتحكُّ

 البرٌطانٌٌن الضباط مهام من جزءاً  كان تركٌا، من القادمة السرٌعة

ٌَّة البلدةِ  هذه وفً ،التحالؾ من أخرى ووحدات    فً) الصؽٌرة الحدود

 على السٌطرةِ  مهام كانت( اً شخص 81ٕ فٌها ٌقطن كان ،1ٗ٘ٔ عام

 دابرة إلى باإلضافة: مختلفة وجنسٌات   أصول   قبل من نشطةً  الحدود

 باإلضافة الفرنسٌة، للقوات مركزُ  هناك كانا  البرٌطانً، األمنً المجال

 العمل بهم ٌفترض كان همكلّ   ،السورٌة للحكومة التابعِ  الدركِ  مركز إلى

،  المهنٌة، بالؽٌرة دابم بشكل   متمٌزاً  كان الٌومً احتكاكهم ولكنْ  بتعاون 

 التنافسات كانتِ  حاالت، عّدة فً. التواصل( نقص أو) وعدم الثقة وعدم

 بٌن شخصً عداء إلى تحّولت وكؤّنها تبدو البرٌطانٌة – الفرنسٌة

 . المعنٌٌن الضباط

 إلى الهاربٌنا  على منتظم   بشكل   القبض تلقً الحدود على القواتُ  كانتِ 

 الذٌن السورٌٌن الهاربٌن على بالعكس، أو التركً، الجٌش من سورٌا

 المجرمٌن إلى باإلضافةِ  الشمال، باتجاه الحدودا  ٌقطعوا أن ٌحاولون

. تركٌا( إلى أو) من القادمٌن المحلٌٌنا  المهربٌنا  أو العدالة، من الهاربٌنا 

ٌّة المواد كانتِ  سورٌة إلى المهربة السلعِ  بٌن فمن  مثل األساسٌة الؽذاب
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[ٕٔٗ] 
 

 مثل والترؾ الرفاهٌة سلع إلى باإلضافة والدواجن والسكر الطحٌن

 اسبوعً وبشكل تسجل كانت ،والمالبس والساعات والكرامٌل القهوة

 كال فً للحدود والؽزوات والهجمات السرقات تهرٌب حاالت تقرٌباً 

 فً موظفٌن تسجٌلُ  ٌتمّ  كان لالستؽراب، مثٌر   بشكل   االتجاهٌن،

 بعٌن أخذنا إذا. منتظم   بشكل   اللصوص بٌن التركٌة الحدودٌة المناصب

 وأخذنا) القانونً ؼٌر الحدود لعبور الموثقة العدٌدة المرات االعتبار

 التً المعابر من كبٌر عدد حّتى هناك ٌكون أن ٌمكن بؤّنه االعتبار بعٌن

 ٌنقص، أن من بدالً  العدد، هذا بؤنّ  االعتبار بعٌن واألخذ ،(كشفها ٌتم لم

 التحكم بؤنّ  ٌوضح هذا ،1ٗٗٔ عام فً قلٌالً  ازداد وحتى ثابتاً  بقً

 قبل من ٌكون أن له مراد   كان كما كفوء بشكل   ٌُدار ٌكن لم بالحدود

 .المنطقة فً المختلفة القوات عدد إلى باإلضافة الحلفاء،

 قانونًال ؼٌر الدخولِ  على لالحتجاج احدة  و طرٌقة   هناك كانت

 البطاقات على المتزاٌد الصارمُ  الفحصُ  وهً السورٌة ؼٌر للجنسٌات

ٌّة ٌّة، المنطقة فً أخرى شخصٌة وأوراق الشخص  كانت التً الحدود

  على كان ،البرٌطانٌة السٌطرة تحتا  المختلفة القواتِ  قبل من تنّفذُ 

 مزارعٌن أو السوق، ٌزورون وٌٌنقر أو عفرٌن، فً الدكاكٌن أصحاب

 هوٌتهم تثبت أوراقاً  لٌقّدموا جاهزٌن ٌكونوا أن المحصول ٌنقلون

 ،االعتقال إلى ٌقوُدهم ذلك حدوث عدمِ  حالِ  فً الطلِب، عند وجنسٌتهم

 حٌث القمة، الى السٌطرة هذه مثل وصلت خاصة، 1ٗٗٔ عام ففً

 كانت كرداغ فً كزةالمتمر الهندٌة( Alwar Bataillo) المشاة دورٌات

ٌَّة وربٌس( المنطقة مفوض) مقام القابم حّتى ،خاصاً  اجتهاداً  تظهر  البلد

 نٌسان ٗٔ فً عفرٌن فً الموجودة( razzia) فً. مستثنٌٌن ٌكونوا لم

 الى أّدى مّما االنحاء كافة فً تجري السٌطرةُ  كانت ،1ٗٗٔ عام

 ،االستؽالل اهذ ضد لالحتجاج السوق فً المتجمعٌن لألوالد مظاهرة

 وضباط وحدات ٌشاركوا لم الفرنسً، االنتداب ضباط فإنّ  العكس على
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[ٕٔ٘] 
 

ٌَّة اإلدارة فً المنطقة فً المتمركزٌنا  البرٌطانً الجٌش  فً المدن

 مع مباشر اتصال على لٌكونوا أقلُّ  مناسبات لهم كان ولذلك كرداغ،

 قىتب التحالؾ، احتالل مع القرٌة سكان تجاربِ  قصِص  ففً ،السكان

ٌَّة السٌطرة تحتا  المختلفة القوات  مع ودودة وؼٌر بعٌدة البرٌطان

 والذٌن اللؽة لحاجز نتٌجة بصعوبة بٌنهم ٌتمّ  التواصل كان فقد ،السكان

 انعكس هذا ،ممارساتهم فً واضحاً  ٌبدو القرى سكان عن اختالفهم كان

 حتى. األولى للمّرة انكلٌز جنود رأى عندما عفدكة عّزت سلوكِ  على

 رأٌتُ : "ملحوظاً  زال ما مالبسهم من واندهاشه وذهوله ،عاماً  ٓٙ بعد

 قصٌرة سراوٌل ٌلبسون كانوا ،الوادي أسفل فً اإلنكلٌز الجنودِ  بعض

 كان جلُدهم ،أجساِمهم كلّ  على الزٌت ٌضعونا  وكانوا ،آخرا  شًءا  وال

 نفسه، هو بؤّنه ٌتذّكر عفدكة عّزت أخرى، ناحٌة من". ومتؤلقاً  أحمرا 

 مربعات   ذي رأس وؼطاء( فضفاض سروال) الشروال ٌلبسُ  كان

،  كنتُ  عندما مّرة: "للبرٌطانٌٌن بالنسبة رابعاً  رسمٌاً  شكالً  كان حمراءا

 ولم علبة، أخرج ،برٌطانً جندي قبل من توقٌفً تمّ  السوق، الى ذاهبا

 الجندي بؤن آخر شخص لً أوضح ثمّ  ،ٌرٌده اما ع فكرة أٌة لدي ٌكن

 ".صورتً طٌلتق كان

ٌّة النزاعات عن الحدٌث ٌتمّ  لم ٌّة"  أو االجتماع  قواتِ  بٌن"  الثقاف

 تّمت ما ونادراً  التحالؾ، وجود من كجزء المحلٌٌنا  والّسكانِ  التحالؾ

ٌَّة المصادر فً عنها الكتابةُ   عام المٌالد عٌد حوادثُ  فهناك ،األرشٌف

 فً متمركزٌن ناسترالٌو جنود   كان متتالٌة أٌام   عّدة وفً ،1ٗٔٔ

 وٌتهجمون البلدة، فً شؽب   أعمال وٌمارسونا  ثملٌن واعزاز عفرٌن

 وٌطرقون الخضار بابعً من وٌسرقونا  اللٌلً، والحارس الماّرة على

 فجرابم   ،السكان ازعاج عن استثنابٌة أمثلة   وهً اللٌل فً المنازل على

 باستثناء نادرة تبدو كانت المحلٌٌن السكان ضدّ  التحالؾ لقوات أخرى

 إسكندر حجِ  قرٌة فً المتمركزٌن TJFF من جندي قضٌة وهً واحدة،



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٕٔٙ] 
 

 شباط فً القرٌة من فتاة مع لٌهربا  وحدته تركا  حٌثُ  الحدودٌة،

 الوحدة نفس من مكلؾ ؼٌر ضابط اكتشؾ قصٌرة، فترة وبعد. 1ٖٗٔ

 الى والجندي والدٌها الى الفتاة أعٌدت عفرٌن، فًكانا  الزوجٌن بؤن

ٌَّة السلطة  قاطع اختالؾ الفرنسٌة المصادرُ  تعكسُ . العسكرٌة القضاب

 ٌمكن التً القواتِ  وتلك المختلفةِ ( األجنبٌة) الفرقِ  بٌنا  قلقة، ونتٌجة

 ،TJFF ال قوات خاص بشكل ،"محلٌة" قرٌب أو بعٌد حد الى اعتبارها

ما. واألردن فلسطٌن فً األؼلبِ  على تجنٌدهم ٌتم كان  كانت وعندا

 متمركزة( هللا عبد األمٌر كجنود محلٌاً  تعرؾ كانت) TJFF ال مفارز

ٌَّة المناطقِ  فً  ضباط عن نقل ،1ٕٗٔ عام ربٌع فً كرداغ فً الحدود

 التمرُكز بؤن ٌعلّقون كانوا المحلٌٌن، السكان بؤنّ  الفرنسٌةِ  االستخبارات

ٌّة للقوات المستمرّ   مصادر ونقص لضعؾ أخرى إشارة كانتْ  األجنب

 بؤنّ : الشًء بعض الذع بشكل   المخبر الضابط أشار. األحرار الفرنسٌٌن

 التً األردنٌة القوات على التعلٌقات تسّبب لم البرٌطانٌة القوات ظهور"

 هذه ذلك، فً لهم تابعٌن ٌكونوا لم ذاإ لهم نظٌراً  السورٌٌن ٌعتبرها

 وحداتنا من للمكافآت عرضة   أكثرا  كانت( الناس ٌقول كما) القوات

 . "ةالمحلٌّ 

 :الحرب رؤٌة

 ممارسات تداخلتْ  الجمركٌة، والرسوم الحدودِ  مراقبةِ  الى باإلضافةِ 

ٌّة االحتٌاجات" إلى والسٌطرة للتنظٌم أخرى  الٌومٌِة، الحٌاة مع" العسكر

 .ثقٌالً  عبباً  تعتبر لم لكّنها

 قبل من والمدعومُ  1ٗٗٔ أٌار ٖٕ فً بعفرٌن مكلفاً  كان الذي القسمُ 

 بٌنما األكبر، والبلدات القرى بعض فً تؽٌٌراً  شّكل حالؾ،الت دورٌات

ٌَّة المناطق فً الٌومٌة الحٌاة تؤثرتِ   انتشرتْ  وقد ،أقلَّ  بشكل   الرٌف

 بمدٌنة مقارنة كبٌر تؤثٌر   ذات تكن لم بؤّنها ٌبدو ولكن التحالؾ دعاٌات
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 األشهر فً منها 8ٔ) الفرنسٌة للدعاٌة اجتماعات عقدت فقد حلب،

 ،(أشهر ثالثة لمدة واستمرت وحدها،1ٕٗٔ عام فً األولى ةالخمس

 ثمّ  الفرنسٌٌن، قبل من البداٌة فً كرداغ فً البروشورات توّزعُ  كانت

ٌَّة الخدمة ذلك، إلى باإلضافة. البرٌطانٌٌن الضباط قبل من  السٌنماب

. الكبٌرة القرى من العدٌد فً أفالم منتظم بشكل تعرض كانت الفرنسٌة

ؼم  األفالم كانت كبٌراً، حشداً  تجذبُ  كانت العروض هذه أنَّ  من بالرَّ

 الجٌش قبل من جزبً بشكل األقل على أو واضح   بشكل   تنتُج،

 تقابل ولم آخر شرقً لجمهور مسخرة كانت وكؤّنها وتبدو البرٌطانً،

ون السكانُ  كان ما نادراً : "السكان ذوق تماماً   تؽّنً كرتونٌة بصور ٌهتمُّ

 أن ٌنتظرون كانوا. الصحراء ببدوي ٌهتمون وال كلٌزٌة،اإلن وتتكلّم

نا  فقد". الحرب أخبار ٌشاهدوا  على بجولة قٌامه بعد مالحظةً  ضابط   دوَّ

 تموز فً نورماندي فً التحالؾ نزولِ  بعدا  مباشرة السٌنمابٌة الجلسات

 نفسها، كرداغ فً تصدرُ  أٌضاً  كانت الحرب أخبار: "كتب ،1ٗٗٔ عام

كان ترجما . متكّرر بشكل  " عاتإشا شكلِ  على  القوات حركات السُّ

 كإشارة التركٌة الحدود طول على التحالؾ قوات تعزٌزات وخصوصاً 

 كان( ضّدهم أو التحالؾِ  جانب مع) الحرب إلى تركٌا دخول بؤنّ 

الة وجهة تصبحا  بؤن الحافة على كانت كرداغ وبؤنَّ  وشٌكاً،  . للقوات فعَّ

 أجزاء مع مقارنةً  الحرِب، خاللا  هادبةً  كرداغ بقٌت سٌاسً، بشكل  

 من أكثر بشإونه منشؽالً  كان شخصّ  كلّ . "سورٌة شمال من أخرى

 ،(Chardar) الكابتن ذلك الحظ ،"القومً أو الدولً( السٌاسً) الوضع

 ٌبدو هذا كان وبالفعل ،1ٗٗٔ شباط فً عفرٌن فً فرنسً ضابط

 .الحرب سنوات طوال للموقؾ اً ملخص

 فً كان كما التحالؾ احتاللِ  أثناءا  المنطقة فً السٌاسً الوضعُ  كان

ها قبلاها التً السنوات  االقتصادي بالتركٌبِ  قرٌب بشكل   مرتبط   وبعدا
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 سكانها ٌعتمدُ  كان فقٌرة، منطقة كانت كرداغ. للمنطقة واالجتماعً

 كان .المواشً الصؽٌرة وتربٌة الزراعة على القرى فً عاشوا الذٌن

 فً والتبػ والعدس والقمح الشعٌر والسهول الودٌان فً مإّخراً  ٌنمو

 والتفاح والرمان الزٌتون ربٌسً بشكلوكان ٌنمو  الجبلٌة، المنحدرات

 حٌث كرداغ من الؽربٌة الشمالٌة الجبلٌة المناطق وفً. والعنب

كالخراؾ  الصؽٌرة، المواشً تربٌة كانت مستحٌلة، كانت الزراعة

 وإحراق ،1ٓٓٔ عام من الثالثٌنات ىحتّ  خاص بشكل   مهّمة والماعز

 من أخٌراً  وُمنع صارم بشكل   نّظم الذي للدخل آخر مصدراً  كان الفحم

 . السلطات قِبل

ٌّة الطبقةُ  كانتِ  ٌّة السٌاس  على السٌطرة على تعتمد البارزة االجتماع

ٌّة عالقات وتشّخص االقتصادي المصدر  كان. المنطقة فً اجتماع

 من طبقة بٌنما األراضً، من شًء ال أو القلٌل كٌمل السكان من العدٌد

 المنطقة على ٌسٌطرونا  كانوا اآلؼوات ٌسّمون األراضً مالكً كبار

اً  ٌّ اً  اقتصاد ٌّ ٌّاً  واجتماع  ال الذٌن والفالحون الصؽار المالكون أّما .وسٌاس

 خاللِ  من باآلؼواتِ  مرتبطٌنا  فكانوا العمال وكذلك أراضً ٌملكون

ٌّةا التبعٌة روابط ٌّة الرعاٌة الى باإلضافة القتصاد  .السٌاس

. دٌنٌاً  مدفوعة حركة   كرداغ فً تطّورت 1ٓٓٔ العام من الثالثٌنات فً

( إبراهٌم( )إبرام شٌخ) قابدها ،األراضً مالكً وضدّ  المستعمر ضدَّ 

 حمصا  فً النقشبندٌٌن الشٌوخ مع ودرسا  تركٌا من باألصلِ  كان خلٌل،

 حماٌة تحتا  كان بداٌةً  كرداغ، فً 1ٖٓٔ العام حوالً استقرَّ  ،ودمشقا 

 لألراضً المالكة العابالت أكثر من واحد زاده، إسماعٌل شٌخ القوي

 إبرام شٌخ حال، أٌة   وعلى قرٌبة، فترة فً. المنطقة فً تؤثٌراً  واألكثر

 دٌنٌة، أخوة   شكلِ  على منّظمة   بصورة رعاٌاه ضدّ  تحّولوا وتوابعه

 بالقّوة ٌطالبون ،" مرٌدٌن" ٌسمون كانوا إبرام خشٌ دابرة فً فاالتباع

ٌّة ٌّة، الدٌن  ممتلكاتهم توزٌعِ  وإعادة اآلؼوات من الملكٌة وانتزاع والروح
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 طوال. سورٌا خارج الفرنسٌٌن طرد إلى باإلضافة الفقراء، على

 المإٌدٌن من كبٌرة أعداد الحركة كسبت ،1ٓٓٔ عام من الثالثٌنات

 اآلؼا مع باتفاق ٌعملون كانوا والذٌن فقراً، األكثر الفالحٌن بٌنا  وخاصةً 

 محلٌاً  تذكره ٌتمّ  كان زادة، إسماعٌل شٌخ رشٌد المنطقة، فً قوةً  األكثر

 الثورٌٌن من العدٌد فرّ  الثورة، فشل وبعد. (األعمى رشٌد) رشٌد كور بـ

 احتالل وقتِ  فً ،معهم عابالتهم أؼلبهم وأخذ تركٌا، إلى الحدود عبر

 ٌمكن كان جدٌد واحتجاج حدٌثةً  التزال الثورة ذكرٌاتُ  كانت ؾ،التحال

 المرٌدٌن من مجموعات بقٌت الحرب سنوات طوال. وشٌكاً  ٌكون أن

 أو ٌسرقون الحاالت بعض فً ،التركٌة - السورٌة الحدود ٌعبرون

 فؤثناء. لقراهم ٌرجعوا أن ٌحاولون وكانوا ٌنهبون أو ٌقتلون ٌهّربون،

 شخصٌة   عالقات   المرٌدٌن حركةُ  طّورتْ  1ٓٓٔ لقرنا من الثالثٌنات

 فعندما. االنتداب أثناء السابد القومٌة وحزب الوطنٌة بالكتلة وسٌاسٌة

 فً بارٌسا  فً المفاوضاتِ  من سورٌا إلى الوطنً السوري الوفد عاد

 السرٌع، الشرقً القطارِ  متن على عفرٌنا  إلى ووصولهم ،1ٖٙٔ عام

 قادات أحد ؼالب علً بقٌادة المرٌدٌن من المبات ِقبلِ  من استقبالهم تم

 الفرنسٌٌن مواجهة فً السورٌة القومٌة الحركة قوة ازدادت ثمّ . الحركة

 حٌث ،1ٖٗٔ عام البرلمانٌة االنتخابات بعد وخاصة ،1ٗٔٔ عام بعد

 إلى المرٌدٌن من كبٌرة أعداد عادت إثرها وعلى الوطنٌون، فاز

 الحركة تجاه اإلٌجابً السورٌٌنا  الوطنٌٌنا  موقؾِ  من مستفٌدٌنا  سورٌا،

 . المستعمر ضد   كثورة

 وكان سورٌا، إلى عادوا الذٌن المرٌدٌن عدد ارتفعا  ،1ٗٗٔ عام فً

 أتراك، كمواطنٌن الالجبٌن اعتبر الذي التركً للقانون ٌعود الفضل

 كان هذا. سنوات خمس لمدة التركٌة األرض على ٌعٌشون كانوا ألّنهم

 التً العسكرٌة للخدمة سٌستدعون تركٌا فً المقٌمٌن المرٌدٌن بؤنّ  ٌعنً
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 من العدٌد ذلك بسبب فهربوا. األتراك للمواطنٌن إجبارٌة كانت

 .سورٌا لىإ لٌعودوا محاوالتهم وكثفوا المرٌدٌن

ٌّة السٌطرة بقٌت المرٌدٌن، ثورة قمعِ  بعدا  ٌّة االقتصاد  واالجتماع

ٌّة  أفراد كانت فقد ،منافسة أو تحد   بدون األراضً مالكً لكبار والسٌاس

 فخالل ،الوقت ذلك فً السٌاسٌة الحركات ٌمثلون المالكة العابالت من

 النواب اختٌار تمّ  فقد وكذلك ،1ٓٓٔ القرن من واألربعٌنات الثالثٌنات

 البلدٌة ربٌس اختٌار وتمّ  المجموعة، هذه من المنطقةِ  فً البرلمانٌٌنا 

 أو بعٌد حد   إلى بحرٌة مرتبطٌن القضاء من ونالبارز كان. أٌضاً  منها

 اختٌاره تمّ  الذي عونً، حسٌن. األكراد الوطنٌٌن وأفكار بحركات قرٌب

 بحركةِ  متعلقاً  كان ،1ٖٙٔو 1ٖٔٔ عام من األول كانون فً للبرلمان

ٌّة خوٌبون ٌّة الوطن  كور المنطقة، فً ؼاآ أقوى أٌضاً  كان حٌث. الكرد

 للبلدٌة، كربٌس ورٌثه الى باإلضافة ؼا،آ فاٌق ، منان حج وأخوه رشٌد

 كانت التً ،(هاوار) الكردٌة بالصحٌفة مشتركٌن كانوا آؼا، وخلٌل

 جالدت الكردي الوطنً المفكر قِبل من فرنسٌة بموافقة دمشق فً تنشر

، أٌةِ  على. بدرخان  بقٌت االنتدابِ  فترةِ  فً الكردٌة الوطنٌة تؤثٌر حال 

 .  كبٌراً  شعبٌاً  دعماً  تلقا  ولم لنخب،ا من ألفراد محدودة

 واحدة زادة إسماعٌل الشٌخ عابلةُ  كانتْ  التحالؾ، احتالل سنواتِ  أثناءا 

 الرجل رشٌد، وكور ،كرداغ فً النفوذ ذات العابالت أكثرِ  من

 من األول النصؾ فً المنطقة على سٌطر الذي القوي، األسطوري

 أراضً مالك آؼا، فاٌق وأٌضا العابلة، لهذه ٌنتمً كان العشرٌن، القرن

 احتالل أثناء كرداغ فً السٌاسة على ؼاآ فاٌق سٌطر. بلبل منطقة من

 ،المنطقة فً الهامة المدنٌة الخدمة مناصب أخذ طرٌق عن التحالؾ

 الكرسً عن تحّول عندما ،1ٖٗٔ عام حتى للبلدٌة كربٌس خدم حٌث

 بشّدة علٌه متنازع ٌةللبلد كربٌس ورٌثه كان. البرلمان فً كرداغ لٌمّثل
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 عابالت من كالهما الؽباري، عارؾ ومحمد ممو سٌدو ؼاآ خلٌل بٌن

ٌّة توّجهات ٌمّثلون ولكن مشابهة، مالكة  .مختلفة سٌاس

 كرداغ من البارزون طّور ،1ٓٓٔ العام من العشرٌنٌات منتصؾِ  منذُ 

 عالقات له كان الؽباري عارؾ محمد. الوطنٌة الكتلة مع عالقات

 هللا سعد مثل حلب فً الوطنٌة الكتلة من المقربٌن مع مقربة شخصٌة

 ٌظهر لم ؼاآ خلٌل. باشا إبراهٌم وحسن الكٌالً الرحمن عبد الجابري،

 .  للبلدٌة كربٌس ؼاآ فاٌق خلؾ الذي هو وكان العالقات هذه مثل

 : MESCو OCP الحرب زمن مصادر تنظٌم

ٌَّة، القوانٌنُ  كانتِ   السكان حٌاةِ  على مباشر   ٌرتؤث لها التً االقتصاد

 أساُسهم كان ،الشرق فً التحالؾِ  سٌاسةِ  من المركزيّ  الجزءا  المحلٌٌّن،

 بتجهٌزات   األوسط الشرق فً التحالؾِ  قوى شرط لتؤمٌن الحاجة

ٌّة    فقبل. المدنٌٌن السكان احتٌاجات إهمال عدم مع وؼٌرها سٌاس

 استٌراد على ٌركب جزء   فً األوسط الشرق اقتصادُ  اعتمد الحرب،

 وقت خالل احتلت التً البضابع، تصنٌع الى باإلضافة الؽذابٌة المواد

 اشتدّ  الذي الحربِ  عن الناتج الشحنِ  نقِص  مع ،المتوفرة السفن كل السلم

 الحرب، فً إٌطالٌا ودخول أللمانٌا فرنسا تنازلِ  معا  1ٗٓٔ العام فً

 عادتْ . األوسط الشرق فً الجوعُ  ازدادا  وكما والتعاسة، المعاناة ازدادتِ 

ٌَّة المجاعةِ  ذكرٌاتُ  ٌَّةِ  للحرب الكارث  السكان بٌن بالظهور األولى العالم

 كانوا الذٌن العسكرٌة السلطات من المسإولٌن الى وباإلضافة المحلٌٌن

 ولكنْ  إنسانٌة، ألسباب فقط لٌس الكارثة هذه تكرار لٌتجنبوا قلقٌن

 البرٌطانٌة السلطاتِ  ردودُ  كانت ،السٌاسً االستقرار عدم من للخوؾ

 والمصنعة الزراعٌة البضابع فكانت ،التنظٌمٌة التدابٌر تقدٌم مجال فً

ًّ  فاإلنتاج لذلك واسع، نطاق على االستٌراد ؼٌاب تعّوض محلٌاً   المحل

 ًّ ٌَّة المنتجات وتخصٌص توزٌع" واإلقلٌم  قبل من تنظم كانت" الزراع
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 عام فً القاهرة فً تؤسس الذي( MESC) للمإن األوسط الشرق مركز

ً   عام مركز إلى ثانوٌة مإّسسة من تطّور المركز. 1ٗٔٔ  فً ربٌس

ٌّة مإّسسة الى األوسط الشرق ، بشكل   قو  بالّرؼم المإّسسة هذهِ  متزاٌد 

 النصابِح، وتقدٌم التخطٌط سٌاسة التنسٌِق، حقل فً بقٌتْ  أعمالها من

ً   اإلنتاج على السٌطرة  وحّتى المبتكرةِ  التقنٌن ُخطط ٌع،والتوز الزراع

ٌَّة الجالٌاتِ  احتٌاجاتِ  لتقٌٌمِ  الدٌموؼرافٌة باإلحصاءات بدأتْ   .   المحل

ٌَّة السٌاسات كانتِ  األرِض، على  عمالءِ  قِبال من مطبقةً  للحلفاء التنظٌم

 بشكل   تؤّسست(. MIRA) بـ محلٌاً  معروفةً  كانتْ  التً( OCP)مكتبِ 

  ً  والمندوب الحرة فرنسا لقوى قابد العام، كاتروكسال قِبالِ  من أساس

ٌّة سٌطرة ذات مإّسسة ،(للقمح مقر) كـ الشرق فً العام  القصد فرنس

 نتٌجةً  سرٌعاً  وتحّولت الؽذاء، وتزوٌد توزٌعِ  على السٌطرة منها

ً   الحتجاج ً   وضؽط محل  – برٌطانٌة – فرنسٌة وكالة   لىإ برٌطان

 .مشتركة سورٌة - لبنانٌة

ٌَّة، االستخباراتِ  تقارٌرِ  سبِ بح  واحدةً  كانتOCP ال نشاطات الفرنس

ٌَّة المخاوؾِ  من  ٌجب كان. الحرب طوالا  كرداغ فً للقروٌٌن األساس

لا  أن القمح ٌزرعُ  مزارع كل   على  عندا . المحلً OCP مكتبِ  مع ٌسج 

ٌَّة مطبوعة ورقة المزارعٌنا  ٌمنحُ  التسجٌل،  ةِ الوثٌق هذهِ  فبدونِ . بالعرب

 من واحدة   فً الحبوب طحن الى باإلضافة الحنطة، دراسة كانت

ٌَّة، المطاحن  كان فقد الحصاد، بعد وكذلك ،قانونٌة ؼٌر تعتبر المحل

 هذه أنتجوها، التً الحبوب كمٌةا  لٌظهروا ملزمٌن المزارعون

 وقت وفً. دقٌق فحص قبل من ملزمة كانت" التطوعٌة اإلعالنات"

 كمٌة تقّدر لكً قرٌة كل الى تؤتً كانت OCPال دورٌات فإنَّ  الحصاد،

نة الحبوب  ان بعدها مجبرٌن المزارعون وكان. الرفوؾ على المخزَّ

. ثابتة بؤسعار للسلطات المدروسة الحنطة من المخصصة الكمٌة ٌبٌعوا
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 سرعة بؤنَّ  المزارعون اشتكى. OCPال عن الشكاوي ازدادت

 بعد. الزراعٌة السنة مردودل كافٌة تكن لم البٌروقراطٌة اإلجراءات

. المناسب الوقت فً المزارعٌن من تإخذ الحبوب تكن لم الحصاد،

 المحصول لزرع المناسب الوقت فً تمنح تكن لم الحبوب وبذور

 ؼٌرِ  األراضً من كبٌرة مناطق   بقٌت ،1ٖٗٔ عام فً ولذلك. الجدٌد

دة الحبوب كمٌات مشاهدة. مزروعة  لمحلًاOCP   مكتب قبل من المحدَّ

 الكمٌة من أقلّ  ما لسبب المزارع حصادُ  كان فإذا. سهالً  دابما ٌكن لم

 تكن لم إذا. "معمو شٌخ قرٌة سكانُ  ٌتذّكر ،"مشكلته" تلك كانت المقّدرة،

ض أن ٌجبُ  ورقتك على المحّددة الكمٌة تنتج أن تستطٌع  من الفرق تعوَّ

 .منان حج أخبرنً" الخاص جٌبك

 للذكرٌات آخر ُبْعد   إلى االنتباه لفت الحرب جاُربت عن القروٌٌنا  تقارٌرُ 

ٌّة  بسٌط بشكل قورنت المختلفة التنظٌمٌة لألنظمة المقترحات. المرو

 ٌفتح هذا األخٌر، المقطع فً كامل بشكل ستناقش كما. وواضح

 التً MIRAال عن الٌوم المحكٌة القصص فً. للنقد جدٌدة إمكانٌات

 المحلٌٌن اإلدارٌٌن المسإولٌن تصؾُ  مو،مع شٌخ قرٌةِ  سكانُ  بها اخبرنا

اد( السورٌٌن)  كل   فً ُوِصفوا الذٌن "لإلنكلٌز" متناقضٌن كانوا. كفُسَّ

 فً القرٌة لىإ أتى برٌطانً ضابط منان حج تذّكر. بإٌجابٌة االنحاء

 مخزون طن ٓ٘ هناك: رجاله قال" :OCP ال حرس مع الحصاد وقت

 ال طن؟ ٓ٘"قال ثم. علٌهم ٌرد ولم نظرة اإلنكلٌزي الرجل ألقى" هنا

 فً". طن ٕٔ" كتب ثمَّ " هنا فقط طن ٕٔ هناك بؤن اعتقد ذلك، أظن

 عفدكة، عزت عمه ابن". ٌساعدنا ان أراد هو. طناً  ٓ٘ كان الحقٌقة،

ٌَّة المظاهر على بالتساوي رّكز : الحبوب على التحالؾ لسٌطرة اإلٌجاب

 منصفة كانت األسعار ولكنَّ  همل حبوبنا كلَّ  نبٌع ان علٌنا كان نعم،"

 ".األقلّ  على



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٖٔٗ] 
 

 :والرفاهٌة والفقر والستهالك التوفٌر

 والنقص العسكري لإلنفاق العالً المستوى أّدى الحرب، فترة طوالا 

م إلى للبضابع، الوشٌك  كان. الشرق والٌات فً كبٌر   تضخُّ

 من ٌزٌد 1ٕٗٔو 1ٗٔٔ عامً فً الكارثً( المحاصٌل)الحصاد

 على ocp الـ ٌسٌطر أن المفترض من كان. االقتصادٌة لةالحا صعوبة

 التحالؾ وقوات المدنٌٌن للسكان الحبوب توفٌر وٌضمن الحبوب سوق

 نظام عبر منّظماً  كان فالتوزٌع النهاٌة، لهذه. سواء حد   على الشرق فً

 الخبز ٌشتري أن بإمكانه" الفقٌر" حٌث ،للؽذاء المخّصصة البطاقة

 كرداغ فً فالحال ،المتوسطة الطبقة من سعاراأل بؤرخص والطحٌن

بَّرا  فقد سورٌا، فً األخرى المناطق كحال كان ر   عن السكانُ  عا  تذمُّ

 ٌتم   كان. الفساد وممارسات إهمالهم بسبب ocp الـ موظفً من متكرر

ٌَّة المواد تهرٌب  المشكلة. تركٌا من متزاٌد بشكل   والمواشً الؽذاب

 التً والخبز، والطحٌن الحبوب من الكافٌة رؼٌ الكمٌة كانتِ  األخطر

 ذا الخبز كان. ocp الـ فروع خالل من أساسً وبشكل أٌضاً  تنظم كانت

رت 1ٖٗٔ شباط فً ضعٌفة، نوعٌة  من الخبز تناول بؤنَّ  السلطات حذَّ

 الكمٌة فً المستخدمة البدابل نتٌجة مختلفة بؤمراض   ٌتسّبب أن الممكن

 ٌجب الخبز، باألحرى الحبوب، بؤنَّ  كومةالح أمرت ولذلك ،المخبوزة

 .نفاذه ٌتمَّ  أن

 إلى القمح فً النقصُ  أّدى ،1ٕٗٔ عام األّول تشرٌن من الثانً فً

 لمواكب مشابهة ،السوق تؽلق أن وشك على كانت احتجاج مظاهرة

 عام بداٌة منذ أخرى سورٌة مدن فً متواصلة كانت التً الجوع

 السراٌا لىإ عفرٌن مدٌنة فً طفالواأل النساء حشودُ  زحفتْ  ،1ٗٔٔ

 ؼضب صعدت حلب فً السورٌة الحكومة فقرار ،مقام للقابم لٌشتكوا

 فً المخزونة الحبوب بؤنَّ  األسبوع نفس فً أمر الذي الجابعٌن السكان
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 احتٌاط إلى لٌضاؾ حلب إلى تحّولا  أن ٌجب عفرٌن مستودع

 الهامشٌة الحالة ارالقر هذا أثبت السكان فبنظر ،الحبوب من المٌتروبول

 فً: "السٌاسٌة للحالة ناقدة شارةبإ فقط علٌه المتظاهرون فعلق ،للمنطقة

 الفرنسٌة البعثات حٌث والدروز العلوٌة أراضً دمشق، مثل أماكن

 " . قطُّ  هذا من شٌباً  ٌحدثْ  لم موجودة، كانت

ؼم ٌَّة المجاعة أنَّ  من بالرَّ ٌَّة الحرب فً الكارث  فً تتكّرر لم األولى العالم

ٌّة الحرب ٌّة، العالم  تحمً دابماً  تكن لم ocp ال نشاطات فإنَّ  الثان

 حٌثُ  اكبس ومٌدان وبلبل راجو حول جبال فً العالٌة فالقرى ،السكان

 الناس حّرم الفحم، إحراق منع وقرار وجٌدة، مناسبة تكن لم الزراعة

 لذا .خاصّ  بشكل   ضعٌفة كانت القلٌلة، الدخل مصادر من واحدة من

 من بالمعاناة المناطق هذه فً السكان استمرَّ  الحرب سنوات فخالل

 كان ،للؽاٌة محبطاً  الوضع كان ،1ٕٗٔ /ٖ عام شتاء ففً. الجوع

 فربٌس. الجبلٌة القرى سكان من العدٌد بموت تسبب حٌثُ  نادراً  الطعام

 أخذ الجبل فً المالكة العابالت أكبر من واحد نجل آؼا، فاٌق البلدٌة،

 ولكنَّ  ،عفرٌن فً ocpال مخزن من الحبوب توزٌع على شرؾٌ

 عفرٌن فً الفرنسً الضابط الم فقد ،كافٌة ؼٌر كانت الممنوحةا  الكمٌاتِ 

 فً ملحوظ بشكل المساعدات لنقصالكفإة  ؼٌر المحلٌة السلطات

 المنطقة فً المتمركزة البرٌطانٌة القوات حّملت بٌنما حلب، محافظة

 على مسٌطر برٌطانً ضابط الكبٌر، نس فباترٌك: الفرنسٌة المسإولٌة

 شهده الذي المشهدا  ٌصؾُ  راجو، فً متمركزاً  كان الذي TJFF اسطول

 : 1ٖٗٔ عام شباط فً المنطقة حراسة أثناء

 األزرق المتجمد النهر فً واقفٌن االكراد القروٌٌن لرإٌة متفاجاً  كنت

 إلى وصلوا قد انواك األسماك، بعضا  لٌصطادوا ٌخّططون كانوا البارد،

 الفرنسٌة فالمنظمة. جابعٌن نصؾا  وكانوا لدٌهم، الحبوب مخزون نهاٌة
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 الذٌن للشفقة المثٌرٌن األكراد حٌال شًء   أيّ  تفعل تكن لم ocp الحّرة

 وجدنا واحدة قرٌة ففً. السابقة السنة فً الضبٌلة محاصٌلهم فشلت

 الى ُتقاد الجثثُ  تكان المجاعة، من ماتوا ألناس   جثة عشرٌن من أكثر

 . دفنها لٌتمَّ  وتنتظر القرٌةِ  خارج

 :الجتماعٌة والعالقات العمل فرص

 1ٕٗٔو 1ٗٔٔ عام فً الكارثً الحصادُ  أّدى سورٌا، أنحاء كافةِ  فً

ٌَّة أزمة   إلى الحرب تؤثٌر مع ان طلبا  ،كبٌرة اقتصاد  المدنٌون السكَّ

 بٌنما الجوع، مسٌرات من بعدد   قٌاِمهم خاللِ  من السلطاتِ  من المساعدةا 

 األراضً ٌملكون ٌكن لم الذٌن الفالحون وخاّصة الرٌفٌون كان

. الزراعة نطاقِ  خارجا  إضافٌة دخل   فُرِص  عن ٌبحثوا أن على مجبرٌنا 

 لدى للتوظٌؾ العمل فرص على للحصول طلباتهم الكثٌرون فقّدم

 طلبات ذا،ه ٌومنا فحّتى لذا ،اآلؼوات سٌطرة عن بعٌداً  البرٌطانٌٌن

 بها المستشهد التؤثٌرات أكثر من واحدة   هً البرٌطانٌة التوظٌؾ

 .التحالُؾ الحتالل

 للعمل، بحاجة ما شخص كان عندما ،حسناً  ٌُبدون كانوا اإلنكلٌزٌون

 كتنظٌؾ للناس، العمل ٌمنحون فكانوا ،اإلنكلٌز إلى الذهاب بإمكانه كان

 كانوا ،ثكناتهم بناء فً المساعدة أو اآلبار وحفر الطرقات، وتصلٌح

 كانوا الفرنسٌون قبلهم، الفرنسٌٌن مثل لٌس للناس، جٌداً  مبلؽاً  ٌدفعون

 أن ووالدي أجبرونً مرةً " !أجر دون أعمال لٌعملوا الناس ٌجبرون

 ."بالمقابل شًء أي ٌعطونا لم. لهم طرٌق تصلٌح على نعمل

 حدٌثنا وقت فً العمر من سنة المبة بحوالً كان عجوز رجل   ،جاؾ

 اإلنكلٌز": مشابهة ذاكرة له كان الحٌن، ذلك منذ وتوفً ٕٙٓٓ عام فً

". المال من الكثٌر لدٌهم كان للناس، العمل ٌمنحون كانوا جٌدٌن، كانوا

 من الممنوحة الفُرص من جاؾ استفاد أرض، أيّ  ٌملك ٌكن لم أّنه بما
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 من القربب البرٌطانً المطار حقل فً موظفاً  كان ،البرٌطانً الوجود

 لدى أعملُ  كنتُ  الظهر حّتى الشمس شروق من ٌوم، كلّ " كرداغ

 كانوا ،القبٌل هذا من وأشٌاء الحقلا  أنظؾُ  كنتُ  ،منػ مطار فً اإلنكلٌز

 ".ٌوم كلَّ  الطحٌن من كٌلوؼرام ٌعطوننً

ٌَّة القواتِ  حكمُ   أخرى، قضٌةً  كان الشرقِ  فً االنتدابِ  لوالٌات العسكر

 كال ،والبرٌطانٌٌن األحرار الفرنسٌٌن بٌنا  ساتُ التناف ظهرتِ  حٌثُ 

 أو مساعدٌن أهلٌٌن، كعمال السورٌٌن تجنٌد على تفاوضوا الطرفٌن

 للعّمال البرٌطانً التوظٌؾ العسكري، كالتجنٌد. عسكرٌٌن ضباط

 الذٌن األحرار الفرنسٌٌن قبل من كبٌر بشكل مالحظاً  كان السورٌٌن

 كان أخرى ناحٌة   ومن ،الشرق ًف حقوقهم حماٌة حول قلقٌن كانوا

 عسكرٌة قوة وجود عدم بمخاوؾ ٌستشهدون الفرنسٌون المسإولون

 نظٌرهم مذّكرٌن الشرق، فً للزراعة السهل التموٌن لضمان كافٌة

ٌّة ضمنً بشكل   البرٌطانً ٌّة باألهم  بالنسبة السورٌة للحبوب األساس

فت المعارضة، هذه من بالرؼم ،الحرب حلفاء لجهد  القوات وظَّ

 القوات لٌساعدوا" أهلٌٌن كعّمال" السورٌٌن من اآلالؾ البرٌطانٌة

 الطرقات تصلٌح أو وتركٌب المطارات، بتنظٌؾِ " البٌضاء"

 .وهكذا واألحصنة بالمركبات البضابع ونقل والتحصٌنات،

ٌَّة الشروط من بالّرؼم  قروٌو ٌحكٌها التً البرٌطانً للتوظٌؾ اإلٌجاب

 األجور بؤنّ  إشارات   هناك كانتْ  األعلى، فً ة  مروٌ هً كما كرداغ

 سبٌل فعلى ،الواقع فً مرتفعةً  تكن لم البرٌطانٌون ٌدفُعها كان التً

ما المثال،  لبنانً، أصل من البارز الشٌوعً الحلو، فرج نادى عندا

 بالتنوٌه قام هو ،1ٕٗٔ عام صٌؾ فً حلب فً الٌومٌة األجور بزٌادة

 الجٌش لدى ٌعملون الذٌنالمٌاومٌن  العمال لحالة خاصّ  بشكل  

 العامل نفس وجاؾ، جداً، المنخفضة الرواتب على كمثال البرٌطانً

 الضبٌل دخلهِ  على ٌضٌؾا  أن علٌه كان األعلى، فً لنا ٌروي كان الذي
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 مثل لألدوات المستخدمة للمقابض الخشبِ  بقطع البرٌطانٌٌنا  من

 عمله ٌنتهً أن بعد ٌوم كل. سواء حد   على ومثلها والفإوس المجارؾ

 اللٌل ٌقضً حٌث الخشب لقطع الجبل، ٌصعد جاؾ كان المطار، فً

 حٌث المطار، فً العمل لٌبدأ عفرٌن إلى ثانٌةً  ٌرجع الصباح وفً هناك

 من العدٌد بعكسِ  حلب، فً ٌبٌعهُ  كان الذي ألخٌهِ  الخشب ٌنقل كان

 البرٌطانً الجٌش ًف مسّجالً  جاؾ ٌكن لم المنطقة، فً الفقراء الّسكانِ 

له،. أبداً  ر كان الماضً فً بتؤمُّ  وببساطته عملهِ  ربّ  بمكابد ذلك ٌفس 

 كان الذي األرض مالك قوله، حسب ألّنه المنزل فً ٌبقى كان": هو"

 لك نجد سوؾ: ٌقول ما، ٌوماً  بتزوٌجهِ ٌوعده  دابماً  كان لدٌهِ  ٌعملُ 

جتْ  تلك ال،: ٌقول ثمّ . عروساً   من أخرى واحدة هناك نْ ولك. اآلن تزوَّ

 كان الطرٌقة بهذه ،أٌضاً  ستذهب تلك ثمّ  ،gundȋ mistê مسته ضٌعة

 .لدٌه العملا  وواصلتُ  القرٌة فً ٌبقٌنً

،  بدون كانوا الذٌن اآلخرٌن الّشبانا  ٌتبعِ  لم بؤّنه( جاؾ)ٌتؤسؾ  الٌوما

 البرٌطانٌٌن مع الخدمة كانت ،البرٌطانً الجٌش إلى وانضموا مورد

. عمله رب   عن مستقالً  مإّقت، بشكل   ولو وٌجعله، جٌداً  راتباً  هسٌعطٌ

 . الماضً فً بتؤّمل   قالها ،"عندها ذكاء أيّ  لديّ  ٌكن لم"

 : الجمع

م ٌَّة المسلّحةِ  القواتِ  فً التسجٌلُ  قدَّ ٌّة فرصةً  البرٌطان . دخل   لتؤمٌنِ  إضاف

 الخاّصة، القّواتو الّدرك فً السورٌون توّظؾا  الفرنسً االنتدابِ  فخاللا 

ٌّة للقوات كدعم   المحلٌة عسكرٌة الشبه المساعدة القوات وِظفاتِ   الفرنس

 خططهم البرٌطانٌون تابع وصاعداً، 1ٕٗٔ عام أوابل فمنذ ،الشرق فً

ٌّة للوحدات منّظم بشكل ضباط   لتوظٌؾ ٌّة الشبه أو العسكر  فً عسكر

 الوحداتُ  منحا ت أن ٌجبُ  وكان، والعراق وسورٌا ولبنان فارس بالد

 المظلٌون ٌقوم ،(الحلؾ) مع للتعاُمل شبكةً  محلًّ بشكل   الجدٌدة الموّظفة



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٖٔ1] 
 

ٌّة للوحدات إرشادات   بمنح ٌّة النشاطات فً وتساعدهم النظام  الفداب

 لكل   مستهدؾ مجند ٖٓٓٓٓٔ فمن ،والدعاٌة االستخبارات وتجّهز

 مجندٌنال بٌن الشرق من ٌجندون شخص   ٓٓٓٓٔ كان األوسط، الشرق

 كانوا واألكراد واآلشورٌٌن األرمنٌٌن مثل عرقٌة أقلٌات المحتملٌن،

 كان فبٌنما ،عسكرٌٌن مسإولٌن قبل من محّدد وبشكل   معتبرٌن

 فتجنٌد الفارس، بالد المحتمل ومن العراق فً ٌستقّرون اآلشورٌون

 بموجب سورٌا فً ٌكون أن متوقعاً  كان األكراد وأٌضاً  األرمنٌٌن

 للجنرال اعتراضات   ففً ،الشرق فً الحرة فرنسا سلطات مع اتفاقٌة

ح كاتروكس،  ٌُنظم أن ٌجبالمجندٌن  من جزءاً  بؤنّ  البرٌطانٌون وضَّ

ٌّة وحدات   فً  الجزءُ  بٌنما رابدة، شركات   أو الحراسة أو النقل مثل إضاف

 الساكنة البرٌطانٌة المدفعٌة داخل التخفٌؾ فً ٌوّظؾ أن ٌجب اآلخرُ 

 البٌض للضباط كراحة أساسٌة ووحدات القوات أو التصالا وخطوط

 على محدوداً  سٌكونون األصلٌٌن المجندٌن بؤنّ  التؤكٌد مع( البرٌطانٌٌن)

ٌَّة على ،مقاتلة الؽٌر للوحدات األؼلب  الفرنسٌٌن مقاومة أنّ  حال، أ

 باإلضافة. باالعتبار جدٌراً  كان الشرق فً البرٌطانً للتجنٌد األحرار

 داخلٌة تقارٌر)  والسٌطرة السٌادة على للتنافس الواضحة ضاٌاالق الى

زة فرنسٌة  األجسام) البرٌطانً التجنٌد حول ناقمة بمالحظات   معزَّ

 ،(الفرنسٌة السٌادة على إرؼامهم على جنسٌتهم من بالرؼم( السورٌة

" معقول ؼٌر وبشكل" بؤنّ  المخاوؾ عن الفرنسٌون الضباط عّبر

 علٌهم ستصعب البرٌطانً الجٌش قبل من ُتدفع تًال العالٌة الرواتب

 هناك وكان ،الفرنسٌة السٌطرة تحت القوات هذه ألجل السورٌٌن تجنٌد

 الرعاٌة تحت األصلٌة للوحدات االنتشار أو التركٌز حول آخر قلق  

 باإلضافة ،الخاصة القوات بٌن فوضى سٌسّبب سورٌا، فً البرٌطانٌة

 أٌضاً  هناك كان المنّظم، للتجنٌد ةالحرّ  فرنسا سلطات مقاومة الى
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[ٔٗٓ] 
 

 أن ٌجب مٌزانٌة أيّ  من: المالٌة المسؤلة حول داخلٌة برٌطانٌة خالفات

 والمعدات؟ الجنود رواتب تدفع

 مشكوك بشكل   مالحظاً  كان الذي - الشرق فً البرٌطانً التجنٌدُ  كسبا 

 تّمت التً قٌةاالتفا بعد دفعاً  - الفرنسٌٌن قبل من إعاقته ٌتمُّ  ما وؼالباً  فٌه

 – فرنسٌة لجان قبل من سٌنجز التجنٌد بؤنّ  تحّدد ،1ٖٗٔ عام نٌسان فً

 المصالح وبؤنّ  ،(فرنسً ضابط اللجنة ربٌس سٌكون) برٌطانٌة

 لن ولبنان، سورٌا فً والعاّمة المدنٌة األنشطة الى باإلضافة الفرنسٌة

 فعهاٌد التً الرواتب تتجاوز لن الرواتب وأنّ  التجنٌد من تعانً

 . الفرنسٌون

 البرٌطانٌة المسلحةِ  القوات مع التسجٌلُ  أثبت التارٌخ، هذا قبل حّتى

 ُ  فً أراضً ٌملكون ال الذٌن الفقراءِ  للفالحٌن وساحراً  كافٌاً  عرضا

 خاصّ  بشكل   كرداغ بؤنّ  الفرنسٌة المصادر تشٌر. سورٌا شمالً

 مجنداً  8ٔ من قابمة. المسلحة البرٌطانٌة للقوات للتجنٌد ذخٌرة أصبحت

 السلطات علٌهم قبضت الذٌن نبل، من المجاورة والقرى كرداغ من

 عن فكرة تعطً ،1ٗٔٔ أواخر فً باستجوابهم وقامت الفرنسٌة

ٌّة خلفٌاتهم ٌّة االقتصاد  معه ٌجرى كان واحد شخص عدا ما: واالجتماع

 كانا  ،(proptié taire) لألرض كمالك مهنته عن أعلن التحقٌق

 سّجلت مٌاومٌن، عّمال أو متجّولٌن باعة أو رعاة أو الحٌنف المجندون

 شهر أوابل فً السورٌٌن لألكراد البرٌطانً للتطّوع الفرنسٌة المصادر

 للقواتِ  كرداغ من آخرون مجّندون انضمّ  ذلك، مع. 1ٗٔٔ عام من أب

ٌّة  الفرق من تهجٌرهم تمّ  رّبما ،لسورٌا التحالؾ ؼزو قبل حّتى البرٌطان

 قصٌرة، بفترة التحالؾ احتالل بداٌة بعد 1ٗٔٔ عام ربٌع فً السورٌة

 البرٌطانٌة الوحدات فً ٌخدمون كانوا الذٌن المحلٌّون السّكانُ  كان

 على ٌشجعوا لكً" بإجازة" المنزل الى ٌؤتون كرداغ، فً الموّزعة
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[ٔٗٔ] 
 

 ،1ٕٗٔ عام شباط فً. متطوعٌن وٌجذبوا البرٌطانٌة القوات فً الخدمة

 فً البرٌطانٌة القوات مع للخدمة سوري   ٓٓٓٔ األقل ىعل تسجٌلُ  تمّ 

ع عددُ  ٌقّدر كان فلسطٌن،  السورٌٌن المتطوعٌن من البرٌطانً التطوُّ

 هإالء سافر الفرنسٌة، التحقٌقات بحسب. ٌوم كلّ  شاباً  ٖٓ الى ٘ٔ من

 طرٌق عن) جنوباً  البرٌطانً للجٌش الشبابُ  السورٌون المجندون

 منفرد بشكل   أو صؽٌرة مجموعات   فً ،(دمشق – حلب – عفرٌن

 . سّري   بشكل   الفلسطٌنٌة السورٌة الحدود لٌعبروا

 حلب فً مخٌمات   فً مقٌمٌن كاُنوا المنطقة من مجندونِ  ظهرا  ذلك، بعدا 

 ،مصر فً للتدرٌب مخٌمات الى نقلُهم تمّ  حٌثُ  ودمشق، وبٌروت

 ففً. معمو ٌخش من آخرُ  قروي   محمد، خلٌل ذكرٌات على ذلك انعكسا 

 عندما تٌّتما . تقرٌباً  عمره من عشرا  السابعةا  ٌبلػ خلٌل كان 1ٖٗٔ عام

 كعامل   عٌشهِ  لقمةا  ٌكسبُ  وكانا  لٌفلحها، أرض أي ٌملك ال طفالً، كان

، ذاتا : حظ   كمسؤلةِ  تجنٌده قصة خلٌل ٌخبرُ . أجر ذي  بؤن متؤّمالً  ٌوم 

 عن ٌبحث سوق الى با ذه أكثر، أو واحد لٌوم وظٌفةً  أو عمالً، ٌجد

،  من واحداً  فسؤل. قهوة   أمام مجتمعاً  كبٌراً  حشداً  رأى عندها عمل 

 بدأ قد البرٌطانً للجٌش للتجنٌدِ  السوق بؤنّ  أخبره األمر، عن المتفّرجٌن

 رواتب ٌدفعون كانوا اإلنكلٌز بؤنَّ  ٌسمعُ  كان الذي خلٌل قّرر، للتو  

 تحّول ذلك وبعدا  محّددة، بقعة   فً مجنداً  أصبح فقد ،ٌتطوعا  بؤنّ  جٌدة ،

 مع إرساله تمّ  ذلك بعدا  ،حلب جنوب فً مخّصص   معسكر   الى

 ثمّ  فلسطٌن، إلى ثمّ  دمشق، إلى بالقطار أوالً  آخرٌن، سورٌٌن متطوعٌن

 إلى بحرٌة رحلة فً السفٌنة وحدته صعدت السوٌس، فً مصر الى

 نهاٌة حّتى رٌباً تق هناك خلٌل استقرّ  حٌثُ  ،Bari فً نزلوا إٌطالٌا

 معظم مثل أساسً، بشكل   الحراسة بواجباتِ  مكلّفاً  خلٌل كان. الحرب

ً   بشكل   قتال   أيّ  فً ٌشاركُ  ٌكنْ  ولم السورٌٌن، المجّندٌن  أثناء. فعل

 أشهر ثالثةِ  لمّدة كؤسٌر   ألمانٌة وحدة أخذته ،1ٖٗٔ\ٗ شتاء فً الحملةِ 
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[ٕٔٗ] 
 

 من كجزء   تحرٌره تمّ  ة،الفتر هذه نهاٌة فً. قوله بحسب ٌوماً  1ٔو

 المجندٌن بعضُ  قّرر الحرب بتقّدمُ  ،البرٌطانٌٌن مع األسرى تبادل

 و 1ٗٗٔ عام فً. خدمتهم متابعة بعدم البرٌطانٌة القوات لدى المحلٌٌّن

 لهاربٌنا  عّدة حوادث عن لالستخبارات فرنسٌون ضباط   أعلنا  ،1ٗ٘ٔ

 أن ٌحاولون أو كرداغ فً مختببٌن البرٌطانً الجٌش من سورٌٌنا 

 كان ،1ٗٗٔ عام أٌارا  شهر فً حادثة   فً تركٌا، الى الحدودا  ٌعبروا

ٌَّة بدالتهم ٌستخدمون البرٌطانً الجٌش من الفارون المجندون  الرسم

 ولٌقوموا القروٌٌن، بها لٌخدعوا( بها باالحتفاظ قاموا الذٌن) وأوراقهم

 فلسطٌن إلى نٌةً ثا ٌهربون كانوا كشفهم، ٌتمُّ  وعندما ،سرقة بؤعمال

 . المطاردة من لٌتخلّصوا وذلك للبرٌطانٌٌن لالنضمام

ة   بمصطلحات   البرٌطانً الجٌش مع الخدمةُ  توصؾُ  كرداغ، فً ٌَّ  إٌجاب

 بالمدٌح ملًء خلٌل ٌكون تجربته، من سنة ٓٙ بعد. األؼلب على

 : للبرٌطانٌٌن

ٌّة، بالخدمةِ  ٌتعلّق فٌما جداً  جٌدة عاداُتهم كانت  أيُّ  هناك ٌكن لم العسكر

 تتمّناه ما كل: بالطعام ٌتعلّق فٌما ،العالم كلّ  فً بالتؤكٌد أفضل شخص  

 هناك كان ،أٌضاً  والراتب كذلك، كان أٌضاً  اللباس ،لك تجهٌزه ٌتمُّ  كان

 الجوارب من للسقؾ األرض من( بالمالبس ملًء  ) للتخزٌن مبنى

 أخالقهم وكانت. ترٌده لباس   أيّ  تحبُّ  ما تؤخذ أن ٌمكنك ،الرأس لؽطاء

 ،ضرب أو قذرة كلمة ال: هنا الناس مثل ٌكونوا أن هللا سمح ال. عالٌة

ٌَّة أخالقُهم كانت  مالزم) ثالثة أو نجمتٌن ٌحمل والذي أنت ،إنسان

 معك، ٌؤكلون ،معاً  الطعام ٌتناولون كلّهم العام، الجنرال العقٌد، ،(ونقٌب

 أن ٌجب ولكنْ  إمرته، تحت رجالً  ٕٓٓٓٔ لدٌه الجٌرٌنول كذلك؟ ألٌس

 !              الجمٌع ومع معك الطعام ٌتناول
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[ٖٔٗ] 
 

 ٌمّدد أن ٌحبُّ  كان إذا خلٌل من ُطلب قصٌرة، بفترة الحربِ  نهاٌةِ  بعدا 

 خلٌل، ذكرٌات بحسب بعٌد، لمكان   لٌذهبا  البرٌطانً الجٌش مع خدمته

 وٌعودا  لجٌشا ٌؽادرا  أن وقّرر العرضا  رفضا ". القرود بلد"  ٌدعى كانا 

 مثل ؼرٌب مكان فً ؼرٌب شخص: ألنّ . الذهاب رفضتُ . "للمنزل

 ".أعمى شخص

 الجٌش من تقاعد راتبا  خلٌل تلّقى معمو، شٌخ إلى ثانٌةً  برجوعهِ 

 وكؤنه كما خلٌل حٌاة عادت الراتبُ  توّقؾ عندما ،سنتٌن لمّدة البرٌطانً

 قرٌته فً شٌعٌ خلٌل هذا ٌومنا حّتى ،أبداً  الجٌش إلى ٌنضمْ  لم

 مع العمل إلى باإلضافة الصؽٌرةِ  أرضهِ  بزراعة ٌقومُ  األصلٌة،

 والتسلٌة بالمتعة ملٌبةً  الجٌش فً خلٌل مهّمة تعتبر ،آخرٌن مزارعٌن

 باالنضمام ٌفّكروا لم ٌقولون، كما الذٌن، األثرٌاء، القروٌٌن من أكثر

 ٌملكون ذٌنلل لٌس"عفدكة  عّزت أكملا ". للفقراء فقط كان لقد. "للجٌش

 ".أراضً

 كان آخرا  لمجند   الفاشلة المهّمة ،Kafr Mara قرٌة فً مشابه ، بشكل  

 فقراء من واحد عبدو، حسن المزارع إّنه ،تقرٌباً  المثل به ٌضرب

 من الثانً تشرٌن شهر فً فلسطٌن فً البرٌطانً للجٌش انضمّ  القرٌة،

 قام ،"علً" لـ ةسورٌ لٌرات ٓٔ دفع أّنه لدرجة بعٌداً  ذهب. 1ٗٔٔ عام

 المعروؾ عبدو، حسن. السورٌة الفلسطٌنٌة الحدود عبر بتهرٌبه مجّند

 بها محتفظة   ذكرٌاُته طوٌل، زمن   منذ المتوّفى ،"حسن شٌخ" بـ محلٌاً 

 ٌتذّكرون: القروٌٌن زمالبه بٌنا  مازالت ولكّنها األرشٌفات، فً فقط لٌس

 إلى نزلا  حٌثُ  كرٌتو مالطا فً حسن تمركزا  فلسطٌن، فً تطوعه بؤنّ 

 تمّ  ذلك، مع اآلن حّتى(. عرٌؾ ٌكونا  أن المحتمل من) أدنى رتبة  

 مشّرؾ، بشكل   الجٌش من تفرٌؽه تمّ  بؤنه بعٌد ؼٌر وقت فً إخباري

. خدمتهِ  أثناءا  الكحول شرب عن ٌتوقؾْ  لم ألّنه المنزلِ  الى ثانٌةً  وأرسل
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[ٔٗٗ] 
 

 بالخطط المثل ضربٌ هذا، ٌومنا حّتى: القرٌة حدٌثا  تجربته أصبحتْ 

 مثل شًءِ "  إلى تشٌرُ  بابس، نحو   على وتنتهً كبٌرة، بذرابع تبدأ التً

 ". حسن شٌخ رتبة

 :الخاتمة

 الحربِ  فً األمامً الخط   من جزءاً  تكنْ  لم كرداغ أنّ  من بالّرؼم

ٌّة  من المفروضةِ  والقوانٌن بالقٌود ٌشعرون الّسكان كان الثانٌة، العالم

 عملٌة جعلت التً الحدود، على المشّددة السٌطرة :عسكري منطق قبل

 اإلنتاج قانون جداً، معقدة تركٌا فً المجاورة المناطق مع التباُدلِ 

 عن عبارة   هذه ،الؽذابً النقص الى باإلضافة الزراعً، والتوزٌع

 .أمثلة بضعةِ 

ٌّة، أو دقٌقة   مرحلة فً أخرى، ناحٌة   من  التحالؾ احتاللُ  عرضا  فرد

كاً  ٌدةً جد فرصاً  ٌّاً  وتحرُّ  فً واضحاً  كان هذا ،الـقضاء لّسكان حٌز

 كانوا الذٌن خلٌل، و جاؾ أراضً، لدٌهم ٌكن لم الذٌن القروٌٌن كلماتِ 

 - مإقتاً  كان وإن - والهربِ  للدخل كفرصة البرٌطانً الوجود ٌصفون

 ولكنْ  ،المحلٌٌن األراضً مالكً من نخبة على اعتمادهم خالل من

 بتركٌبها المنطقة هذه تارٌخ أنّ  بما التحّوالت؟ هذه متدو كانت كٌؾ

ٌّز جتماعًواال السٌاسً  ٌمكنُ  المرحلة هذه فً فقط، البداٌة هً المم

ٌّرات بؤنّ  تبدو اآلن حّتى مإّقتة، خاتمة نرسم أن فقط ٌّة التؽ  االجتماع

 خالل تُدمْ  لم - كانت كما - المنطقة فً التحالُؾ وجود مع حصلت التً

ًُّ  الجٌشُ  بدأ ،1ٗٗٔ عام فً. لحربا سنوات  من باالنسحاب البرٌطان

 تلو الواحدةُ  رحلتِ  فقد ،كرداغ فً فٌها ٌتمركزُ  كان التً الوحدات

ٌّة، الُفرق األخرى، ٌّة الهند ٌّة األردن  البرٌطانٌة القاعدة أؼلقت ،والبرٌطان

 عفدكة عّزت ٌتذّكر. 1ٗ٘ٔ األّول كانون ٖٔ فً أخٌراً  عفرٌن فً

ٌّم شوارع فً القرٌةِ  أفرادِ  بعِض  مع مشى كٌؾا   كان" .المهجور المخ
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[ٔٗ٘] 
 

 وباألخصّ  ،شًء   كلُّ  و شوارعُ  هناك كانتْ  - مدٌنة مثل جداً، منظماً 

 ".الحمامات من الكثٌر لدٌهم كان ،الحّمامات

اً  انتهى لقد ٌّ  فً الفرنسً، االنتداب مع لكرداغ التحالؾ احتالل رسم

 المشهد مع الفرنسً الحكم نهاٌة لمحلًّا التقلٌد ٌحّدد. 1ٗٙٔ نٌسان

 : التالً

 آؼا عارؾ جمع سورٌا، من الفرنسً التراجع أعلنا  ،1ٗٙٔ نٌسان فً

 السراٌا الى ذهبوا ،المحٌطة القرى من وداعمٌه رجاله بعض( الؽباري)

 ذلك ؼادروا الفرنسٌٌن بؤنّ  مإّكدة األخبار كانت حٌث( عفرٌن) فً

 وٌرفعا  الفرنسً العلم ٌنزلا  بؤن رجاله دِ أح من آؼا عارؾ طلب ،الٌوم

 أرادا  الذي آؼا، فاٌق علٌه اعترضا  الذي األمر - عنه بدالً  الوطنً العلما 

 .بنفسهِ  ذلك ٌفعل أن

 الثالثٌنٌات خاللا  كرداغ فً السٌاسً المشهدا  الصورة هذه تصؾُ 

 را األكب الرابحا  كان الذي آؼا، فاٌق. وتسعمبة ألؾ العام من واألربعٌنٌات

 أخرى مّرةً  أّكد الحرب، سنوات أثناءا  الفرنسٌٌن مع الجٌدة عالقاته من

 األجنبً للحكم رمزٌة نهاٌة وضع خالل من الوقتِ  هذا فً - سٌادته

ٌّة العالقات بقٌت - التحالؾ قوات وانسحاب الحربِ  بنهاٌةِ  ،بٌده  السٌاس

ٌّة  .الحرب قبل ما فترة فً نفسها المنطقة فً واالجتماع

 األقل   على ٌربطُ  كان التحالؾ احتالل بؤنَّ  الفكرةُ  تكون أن ممكنِ ال من

ًَّ  التحالؾا   االنتداب ومسإولً األراضً مالكً بٌنا " التقلٌدي" الرسم

 زمنِ  فً معمو شٌخ لقروًٌ اإلٌجابٌة للذكرى توضٌح هً الفرنسً،

 .كرداغ فً" اإلنكلٌز" وجود

ٌّة لألنظمة النقد هو آخر ُبْعد    الحكومة قامت ،الحالٌة سورٌا فً التنظٌم

 لألنظمة والممارسات اآللٌات من العدٌد على باالستٌالء السورٌة
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 بصورة تعمل منها العدٌد مازال التحالؾ، قّدمها التً( االقتصادٌة)

 .الحاضر فً معدلة

 اآللٌات ذاكرة فً نبحث عندما الحالٌة للممارسات النقد باب بفتح سنقوم

 خلٌل وصؾ فً مقترحاً  كان هذا. األجنبً لاالحتال تحت المشابهة

 أخالقهم الطعام، نفس ٌؤكل شخص كلّ : "البرٌطانً للجٌش المتوّهج

 ٌقول عندما مشابه ، بشكل  (". واآلن) هنا الناس مثل لٌس إنسانٌة، كانت

 كانت األسعار ولكنّ  لهم، الحبوب نبٌع أن علٌنا كان: "عفدكة عّزت

 الحالٌة الحكومة لسٌاسة ضمنٌة إشارةب ٌقوم هو ،"األقلّ  على منصفة

 الذي الزٌتون، زٌتِ  إلى وباإلضافة للحبوب الخارجٌة التجارة باحتكار

 السماح بعدم: للقروٌٌن بالنسبة للدخل األساسً المصدرا  أصبح

 التً العالٌة الفابدة البلد، خارج الخاصّ  زٌتهم ٌبٌعوا بؤن للمزارعٌن

 .المنتجٌن رفض هً الزٌتون زٌتِ  بٌعِ  فً تهمش

 نظام التحالؾِ  العتمادِ  كرداغ قروًٌ خبرة تعكسُ  الصدِد، هذا فً

دة صٌؽة المحتمل، ومن واحد، تنظٌمً  التحالؾ ،"الدولة الستقاللِ " محدَّ

 للتعبٌر بٌبة   فً الحربِ  سنواتِ  تجربة وترجمت ،الحالٌة الحكومة مع

ضى عدمِ  عن  .بالحاضر الر 

----------------- 

ٌّون تذكر. فٌه مشكوك هنا التارٌخ-ٔ  فً حدثت المناورة بؤن القرو

 المقابالت. حدثت وسنة شهر أي فً بالتؤكٌد ٌقولوا لم ولكنه الربٌع،

 بٌن سورٌة فً المٌدانً البحث أثناء جرت المادة هذه منها المقتبس

 المشرق فً جرى بحث مشروع من كجزء ،1ٕٓٓو ٕٗٓٓ عامً

 تؽٌٌر تم(. DFG) لألبحاث لمانٌةاأل الجمعٌة قبل من ومولت الحدٌث

 الى الموجودة والقرى الحٌاة قٌد على مازالوا الذٌن األشخاص أسماء

 أساسً، بشكل الكردٌة اللؽة تتكلم منطقة وماتزال، كانت، كرداغ. اآلن
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 اللؽة الحاالت بعض وفً عربٌة، تركٌة،) أخرى محكٌة لؽات مع

 من عدٌدة أنظمة استخدام تم ،التشابه لتجنب(. اإلنكلٌزٌة وحتى الفرنسٌة

 اكتب أن قررت لقد التوالً، على والعربٌة الكردٌة اللؽتٌن من النسخ

 اإلنكلٌزٌة باللؽة واألفراد األماكن أسماء اإلدارٌة، المصطلحات

 الثانوي األدب وعناوٌن المإلفٌن أسماء فقط. النص طول على المبسطة

 .أكثر بدقة نسخها تم

 المستمر( Méouchy) عمل مثل استثناءات بالطبع هناك، ٌوجد-ٕ

 Nadine) االنتداب بداٌة فً سورٌة شمال فً" isabat" حركة على

Méouchy ، “ Le movement des ' isabat en Syrie du 

Nord á trvers le témoignage du chaykh Youssef 

Saadoun (1919-1921)، ")ًفً والبرٌطانً الفرنسً االنتداب ف 

 Les mandats franҫais et englais dans] مقارنة نظر وجهات

une perspective comparative]، االجتماعٌة الدراسات ، 

 فً المختصة ، افرٌقٌا وشمال األوسط للشرق السٌاسٌة و االقتصادٌة

 بوسطن و لٌدن)  Peter Sluglett و Nadine Méouchy ، التعلٌم

 مشاركتها أٌضا دشاه 1ٔٙ حتى 1ٗٙ الصفحات راجع(.  ٕٗٓٓ عام

 Vahé Tachjian ، La France en أٌضا شاهد ،(  المجلد هذا فً

Cilicie et en Haute-Mésopotamie. Aux confins de la 

Turquie، de la syrie et de I'Irak (1919-1933(  )،بارٌس 

 .االنتداب من األول للنصؾ( ٕٗٓٓ

 الحدود الى متدت اسمها، قضاء أعطت التً الجبلٌة، كرداغ سلسلة-ٖ

 صفحة Tachjian، La France en Cilicie شاهد.  الحالٌة الشمالٌة

 La Cilicie et les Territoires de I'Est á) والخرٌطة ٖٙ
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l'époque de l'occupation franҫais (au lendemain de la 

Premiére Guerre mondiale .)) 

 عام فً الفرنسً االنتداب تحت لالستقرار الشروط ضمن من واحدة-ٗ

 إدارٌة كلؽة(  العربٌة ولٌس) التركٌة اللؽة على الموافقة كانت 1ٕٕٔ

 بالجزٌرة الفرنسٌة المظالم نبذة" البحري، كنه جمٌل: للقضاء رسمٌة

 وخان بقطمة العسكري المنفرد بسجن الفرنسٌة والمدنٌة والفرات

 .٘الصفحة(( 1ٙ1ٔ حلب)  n.d ، n.d) األول الجزء" إسطنبول

" لكردستان" الكردٌة القومٌة تقدٌرات من للعدٌد ثانوٌة هً كرداغ-٘

 واإلقلٌم للتارٌخ االعتراضات عن بعٌدة ؼالبا المنطقة كانت حٌث

 بدأت التً سورٌا، اكراد عن االكادٌمٌة المنشورات حتى. الكردي

 ذلك على كؤمثلة)كبٌر بشكل المنطقة هذه تجاهلت مإخرا، بالظهور

 "والعراق سورٌة شمال فً األكراد"،Nelida Fuccaro شاهد

. Méouchy and Sluglett التعلٌم الخصابً والبرٌطانٌة، بالفرنسٌة

: السورٌٌن األكراد ،Jordi Tejel و ،1٘٘ حتى 11٘ الصفحات راجع

 (. 1ٕٓٓ لندن) واجتماعٌاً  وسٌاسٌاً  تارٌخٌاً 

 أٌضا شاهد ،٘الفرنسٌة،صفحة المظالم عن نبذة" البحري،-ٙ

StephenH. Longrigg، الفرنسً االنتداب تحت ولبنان سورٌا 

 مطبعً خطؤ مع) 1ٖٔ-1ٖٓ الصفحات راجع( 1٘8ٔ أكسفورد)

 (.1ٖٔ الصفحة فً 1ٔٗٔ الى تتحول 1ٗٔٔ

-La France en Cilicie et en Hauteجٌان، تاج-1

Mésopotamie الصفحة ٖٖٖ. 

 هً علً وعبد محمد التارٌخً المحلً للكاتب المإخرة المنشورات-8

 والمصادر المحكٌة القصص على تستند قٌمة، ذات مساهمات
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 جبل) علً. ع.م شاهد. ارشٌفٌة موارد تستخدم ال ولكنها المنشورة،

 (.ٖٕٓٓ) عفرٌن،( الكرد

1-Nikolaus Buschmann وAribert Reimann " Die 

Konstruktion historischer Erfahrung. Neue Wege zu 

einer Erfahrungsgeschichte des Krieges” in Die 

Erfahrung des Krieges: Erfahrungsgeschichtliche 

Perspektiven von der Französischen Revolution bis 

zum Zweiten Weltrieg، Nikolaus Buschmann and Host 

Carl، ( Krieg in der Geschichte) 9 ( Paderborn et al. 

 .1ٕٔ حتى ٕٔٙ الصفحات شاهد( 2001

ٔٓ-Aviel Roshwald ، "المجلة" 1ٗٗٔ-1ٗٔٔ :الشرق فً  مهمة 

 .1ٓٔ الصفحة فً هنا ،1ٔ1-811 ،(18ٙٔ) ٗ-1ٕ التارٌخٌة

 هولمز الجنرالٌن بٌن المناقشات المثال سبٌل على شاهد-ٔٔ

. 1ٗٗٔعام حزٌران فً حلب فً( الفرنسً) وداسونفٌل( البرٌطانً)

Centre des Archives Diplomatiques، Nantes، France 

(CADN) Syrie-Liban،، ler vers، .p. 770. 

 سبٌل على التركٌة، الحكومة مع بداٌة خططت األلمانٌة السلطات-ٕٔ

 االمر، نهاٌة فً الطرٌق، هذا من القاوقجً فوزي رحلة المثال،

 طرٌق عبر سورٌا من بالطابرة ذهب بجرح أصٌب الذي القاوقجً

 .Gerhard Höpp، " Ruhmloses Zwischenspiel شاهد. أثٌنا

Fawzi al-Qawuqji in Deutschland،1941-1947 "ًف 

 Jahrbuch zu Geschichte und Kultur des. الرافدٌن

moderner Iraq، vol.3، ed. Peter Heine ( 
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Würzburg،1955)، الصفحات هنا ،٘ٗ حتى 1ٔ الصفحات شاهد 

ٕ٘-ٕٙ. 

 وحلب الالذقٌة فً الفرنسٌٌن الضباط الى هولمز الجنرال وكذلك-ٖٔ

 ،.CADN، S-L، ler vers، c.p) ،1ٗٗٔعام حزٌران و أٌار فً

.770 

ٔٗ- Service Géographique des Forces Franҫaises du 

Levant(1ٗ٘ٔ اب:) Syrie.Répertoire alphabétique des 

noms des lieux habités،3rd ed. (Beirut:  Forces 

Franҫaises du Levant) الصفحة ٕٔٗ. 

 لضابط العدٌدة الشكاوي فً المثال سبٌل على واضح هو كما-٘ٔ

  Sergeant البرٌطانً، نظٌره ضد Valentin الفرنسً االستخبارات

Baker ً1ٗٗٔ أٌلول ف (CADN، S-L، ler vers، c.p.،770.) 

 فً التركٌة مركزالحدود من ضباط سبعة بالذكر، جدٌرة حالة فً-ٙٔ

Omar Tepe من مإلؾ قطٌع وسرقوا اكبس مٌدان الى الحدود قطعوا 

 لٌرة ٓٓٓٔ ٌدفع ان المالك على كان الستعادتهم،. ماعز ٓٓ٘ٔ

" تقرٌره ختم عنه المخبر الفرنسً الضابط" صفقات عدة بعد." تركٌة

 Bulletin." لٌرة ٓٓ٘ مقابل استعادتهم تم الماعز

d'Information1ٕٗٔ،1ٔ الثانً ،كانون ،عفرٌن  (CADN، S-L 

،ler vers ، rens. Et presse، 2003.) 

ٔ1- Bulletin Hebdomadaire d'Information، عفرٌن ، N 

 CADN، S-L، ler vers،rens. et) 1ٗٗٔ األول كانون 1ٕ ف15ً

presse، 2087 
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ٔ8-  Bulletin Hebdomadaire d'Information، Alep، N 

 CADN، S-L، ler) 1ٗٔٔ عام من األول كانون٘ٔ فً ،15

vers،rens. Et presse، 2087 .)القوات شاركت أسابٌع، بضعة بعد 

 الجنود قبض الحدودٌة، الحمام قرٌة فً: اخر حدث فً االسترالٌة

 األسباب سالحه، وصادروا ضربوه القرٌة، حارس على االسترالٌٌن

 من - صاحبه الى السالح اعٌد التالً، الٌوم فً. المصادر فً موجودة

 Bulletin Hebdomadaire)االسترالٌٌن ولٌس ٌطانٌةالبر القوات قبل

d'Information، ،1ٕٗٔ الثانً كانون ٓٔ فً عفرٌن (CADN، S-

L، ler vers،rens. et.presse،2023 .) 

ٔ1- Bulletin Hebdomadaire d'Information، ،فً ،عفرٌن 

 .CADN، S-L، ler vers،rens 1ٖٗٔ شباط1ٕ

et.presse،2046 .))لـ ممتن انا Katrin Bromber التً للمالحظة 

 المشكلة: العالً البرٌطانً الجٌش تمرٌن ٌعكس االجراء هذا بؤن تشٌر

 المدنٌة، المحلٌة القضابٌة السلطة من كثرأ العسكرٌة، للعدالة تشٌر

 . اعتداالً  كثرأ عقوبة توقع ٌمكن وألنه الفضٌحة، لتجنب

. حسٌن بن عبدهللا ذاك،آن األردن امٌر الى ٌشٌر" عبدهللا األمٌر"  -ٕٓ

 هذا رسمً، بشكل البرٌطانٌة القٌادة تحت كانت TLFFال ان من بالرؼم

 ".اردنٌة" كوحدة لهم المحلً الفهم الى ٌشٌر الشابع التصنٌؾ

ٕٔ- Bulletin Hebdomadaire d'Information، Alep، N 18، 

 CADN، S-L، ler vers،rens) 1ٕٗٔعام أٌار ٘ فً

et.presse.،2013.) ال لقوات الفروسٌة فرسان من العدٌدTJFF 

 اكبر وبلدات قرى فً متمركزة كانت الحدود على بالسٌطرة المكلفة
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 دٌرصوان فً المثال سبٌل على) كرداغ فً الحدود من بالقرب

 والحمام الحدٌد وشٌخ وراجو وجندٌرس

 وباشمٌشلً حارم)  أٌضا أخرى مناطق فً بلدات وفً( ومٌدانكً

  TJFF الفروسٌة لفوج الحرب مفكرات شاهد ،(الخ..  اوقناٌ وازمرٌن

 عام أٌلول – لحزٌران  Lt. Col. Montgomery قبل من المحفوظة

 األجنبً، المكتب العام، السجالت مكتب القومٌة، االرشٌفات. 1ٕٗٔ

 .WO 4353/169 (TNA،PRO) المتحدة المملكة لندن،

ٕٕ- d'Information Bulletin عفرٌن N 22 3 و 1ٗٗٔ انحزٌر 

N 23 10 1ٗٗٔ حزٌران (CADN، S-L، ler vers،rens. 

et.presse،2087 .) 

 فً تعرض كانت التً األفالم المثال، سبٌل ،على1ٕٗٔ أٌار فً -ٖٕ

 d'Information وعفرٌن اكبس مٌدان معبطلً، الحمام، الحدٌد، شٌخ

Bulletin عفرٌن N 21،  26 1ٕٗٔ أٌار (CADN، S-L، ler 

vers،rens. et.presse،2013  )ًمٌدان راجو، ،1ٗٗٔ حزٌران ف 

  N 23 عفرٌن d'Information Bulletin والحمام، عفرٌن، اكبس،

 .CADN، S-L، ler vers،rens) 1ٗٗٔ حزٌران 10

et.presse،2087 .) 

 نزول من ٌوم اول حزٌران، ٙ فً بدأت الطلب على األفالم-ٕٗ

 ،1ٗٗٔ حزٌران 1 فً وانتهت التحالؾ،

d'InformationBulletinعفرٌن N 23، 10حزٌران 

ٔ1ٗٗ(CADN، S-L، ler vers،rens. et.presse،2087.) 
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 عفرٌن d'Information Bulletin من المختلفة المصادر بحسب-ٕ٘

 .(CADN، S-L، ler vers،ren. et.presse،2087)1ٗٗٔ حزٌران

 وفٌةالص اإلسالمٌة األخوة أكثر من واحد وهو النقشبندي الترتٌب-ٕٙ

 .  المنطقة هذه فً المشهورة

 أساسً بشكل تشٌر التً" مرٌد" للثورٌٌن المعطى االسم كان هذا -1ٕ

 .الصوفً الشٌخ ؼالباً  الدٌنٌة، للسلطة للتابعٌن

 Roger Lescot، “Le kurd dagh etشاهد المرٌدٌن، حركة فً -8ٕ

le movement mouroud،” Studia Kurdica 1، 5 (1988)، 

 وعابلته، رشٌد كور بٌن العداوة المحلٌة، القصص بحسب . 101-116

 عام االنتخابٌة الحملة فً ظهرت والمرٌدٌن زادة إسماعٌل الشٌخ

 البرلمانً الكرسً. القومٌة الكتلة سورٌا فً فٌها فازت التً 1ٖٙٔ

 وكور عونً، حسٌن المكتب، صاحب بٌن علٌه متنازع كان لكرداغ

 من اتى الذي) عونً حسٌن دعموا المرٌدٌن الحملة هذه فً. رشٌد

 على جزبً بشكل -األخٌر خسر. رشٌد كور ضد( قوٌة مالكة عابلة

 المرٌدٌن، دعم بسبب المحلٌٌن، التارٌخٌٌن الكتاب اعتقاد بحسب األقل،

 Ҫavşȋn، Rodȋ (n.d):  Harakat al-Muridin fi Jabal شاهد

Kurd Dagh: // WWW.kurdax.net/ Maqala (هل الوصول تم 

 (.ٕٙٓٓ حزٌران ٗ فً

 القومٌة سٌاسات: الفرنسً واألنتداب سورٌا خوري، فٌلٌب شاهد -1ٕ

(  األدنى الشرق على Princeton دراسات) 1ٗ٘ٔ-1ٕٓٔ العربٌة

(Princeton 1987  )وأٌضا ٕ٘ٗ الصفحة شاهد Keith 

Watenpaugh، القومٌة، الثورة،: األوسط الشرق فً التحضر 

 Oxford و Princeton) العربٌة البرجوازٌة والطبقة االستعمارٌة
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 القومٌة الكتلة ودور الوطنٌة السٌاٌات على ٕٕ٘ الصفحة شاهد( 2006

 . حلب فً

 القرن فً األكراد جبل فً السٌاسٌة الحٌاة: محمد عبدو، بحسب -ٖٓ

 // :httpٕٗٓٓ العشرٌن

www.efrin.net/efrin03/arabi/efrin/index/dr.muhama

d-abdo-ali/dr.muhamad-abdo-ali-2.htm (له الوصول تم 

 تحت الكاتب لنفس أخرى منشورات(. 8ٕٓٓ عام الثانً تشرٌن ٕ٘ فً

 . علً عبدو محمد اسم

 .المتنوعة المصادر -ٖٔ

ٖٕ-  Tachjian، La France en Cilicie، p.354 n. 13، p. 382 

n. 81; see pp. 349ff.، Tejel، Syria’s Kurd، pp. 17-19 

and Nelida Fuccaro، “Die Kurden Syriens:  Anfange der 

nationnalen Mobilsierung unter französischer 

Herrschaft،” in Ethnizität، Nationalismus، Religion 

und Politik in Kurdistan، ed. Carsten Borck، Eva 

Savelsberg and Siamend Hajo، Kurdologie 1، 

(Münster، 1997)، pp. 301-326، esp. pp. 306-309، on 

Khoybûn’s role in Syria  خاصة ٕٖٙ- ٖٔٓ الصفحات شاهد 

 .سورٌة فً خوٌبون دور على 1ٖٓ -ٖٙٓ الصفحات

 المتوجه ،( الكردي الشباب نادي) وجد" 1ٖ1ٔ عام صٌؾ فً -ٖٖ

 الطبقة من افراد قبل من عفرٌن فً الكردٌة، القومٌة األفكار نحو

 أسابٌع بضعة بعد النادي اؼلق الفرنسٌٌن تدخل عندما ولكن المثقفة،

 .األكراد جبل فً السٌاسٌة الحٌاة محمد عبدو،. فقط
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 .المكان نفس فً -ٖٗ

 كان األوسط الشرق سكان استٌرادات مجموع ،1ٖ1ٔ العام فً -ٖ٘

 هذه ،1ٖٗٔ و 1ٕٗٔ عامً فً سنوٌا، طن ملٌون ٙ الى ٘ بـ ٌقدر

 الربٌسٌة المستوردة المواد طن، ونملٌ ٕ٘.ٔ الى انخفضت الكمٌة

 من المصنوعة البضابع و القهوة و الشاي و الرز و السكر" كانت

 Longrigg، Syria and Lebanon: ملحوظ بشكل تقلٌلها تم" القطن

under French Mandate ، أٌضا شاهد ،ٖٖٙ الصفحة Robert 

Vitalis و Steven Heydemann، “War،Keynesianism and 

colonialism:  Explaining State-Market Relations in the 

Postwar Middle East،”ًالتؽٌرات و المإسسات و الحرب ف 

 )  ed. Steven Heydemann  األوسط، الشرق فً االجتماعٌة

Berkeley and Los Angeles،2000 )الصفحات شاهد ٔٓٓ-ٔٗ٘ 

 .ٙٔٔ الصفحة فً هنا

 Elizabeth Thompson،” The Climax and شاهد ٖٙ  -ٖٙ

Crisis of the Colonial Welfare State in Syria and 

Lebanon during World WarII،”ًوالمإسسات الحرب ف 

 الصفحات شاهد األوسط، الشرق فً االجتماعً والتؽٌٌر

 Vitalis and أٌضا شاهد ،1ٗ-1٘ الصفحات هنا ،1-11٘ 

Heydemann، “ War ، Keynesianism ، and 

Colonialism،” 1ٔٔ-ٙٔٔ الصفحات شاهد. 

 لندن، فً الشحن وزارة حماٌة تحت برٌطانٌة مإسسة األصل فً  -1ٖ

 العام فً مشتركة أمٌركٌة-برٌطانٌة مإسسة أصبحت MESC ال

 Longrigg، Syria and Lebanon under French شاهد، ،1ٕٗٔ
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Mandateالصفحة ٖٖ٘ ، Vitalis and Heydemann“ War ، 

Keynesianism ، and Colonialism،  “1ٔٔ الصفحة . 

ٖ8-  Vitalis and Heydemann، “ War ، Keynesianism ، 

and Colonialism،  “الصفحات شاهد ٔٔٙ-ٕٖٔ. 

 Longrigg، Syria and Lebanon under French شاهد -1ٖ

Mandate،  8ٖٖ-1ٖٖ الصفحات، Vitalis and Heydemann، 

“ War ، Keynesianism، andColonialism،  “الصفحات شاهد 

  ٕٗٔ والصفحة ٕٔٔ

 d'Information Bulletin المثال سبٌل على شاهد -ٓٗ

Hebdomadaires، ،1ٕٗٔ عام األول تشرٌن و أٌلول عفرٌن 

CADN،S-L،ler vers،rens. et presse،2023) ) 

 Vitalis and أٌضا شاهد معمو، شٌخ قرٌة سكان قصص بحسب -ٔٗ

Heydemann، “ War ، Keynesianism ، and Colonialism، 

 .ٕٕٔ الصفحة“

ٕٗ- d'Information Bulletin Hebdomadaires ،عفرٌن ٖ 

 (CADN ،S-L،ler vers،rens. et presse ،2023 1ٕٗٔ أٌلول

)d'Information Bulletin Hebdomadaires ،كانون ٙٔ عفرٌن 

 (.(CADN،S-L ،ler vers ،rens . et presse ،2046 1ٖٗٔ األول

 عارضوا الحبوب وتجار األراضً مالكً سورٌا، انحاء كافة فً -ٖٗ

 البٌع للمزارعٌن، بالنسبة. مكاسبهم على خوفا ، OCP الـ نشاطات

 للتجار البٌع من اكثر مربحا كان منصفة بؤسعارOCP لل مباشرة

 . الوسطاء
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ٗٗ-  d'Information Bulletin Hebdomadaires ،عفرٌن ٔٙ 

 CADN،S-L،ler vers،rens . et) 1ٖٗٔ األول كانون

presse،2046 ) 

 الى االنضمام حول خالفات الى ذلك أدى ، مفاجا ؼٌر بشكل -٘ٗ

 فً. حلب فً 1ٕٗٔ عام أٌار فً الحال كان كما ،" الفقٌرة" المجموعة

 تسجٌلهم تم( ما حد الى عابالت كانوا) شخص ٓٓٓ٘ٓٔ الفترة هذه

 Bulletin" توسطةم كطبقة" شخص ٓٙٔ ،ٓٓٓ  كفقراء،

Hebdomadaire d'Information،Alep،N°19 من الفترة من ٖ 

 CADN،S-L،ler vers،rens.et) 1ٕٗٔ عام أٌار 1 حتى

presse،2013)  

ٗٙ- Bulletin Hebdomadaire 

d'Information،Afrine،N9،Afrine،N9ًعام شباط 1ٕ ،ف  

ٔ1ٖٗ (CADN،S-L،ler vers،rens.et presse ،2046) 

 Thompson،”Climax and Crisis of the Colonial اهدش -1ٗ

Welfare State،”مثال، عفرٌن فً الوضع لنا ٌوضح. 1ٗ الصفحة 

 فً" الكبرى المدن"  على تقتصر لم االحتجاج من االشكال هذه بؤن

 اعزاز بلدة فً جوع مسٌرة حدثت ،1ٕٗٔ نٌسان 1ٕ فً. سورٌا

 Bulletin Hebdomadaire: لعفرٌن المجاورة

d'Information،Alep،N°18 أٌار ٘ حلب، لمحافظة 

ٔ1ٗ٘(CADN،S-L،ler vers، rens. Et presse، 2013) 

ٗ8- Bulletin Hebdomadaire 

d'Information،Afrine،N9،Afrine، 3 1ٕٗٔ األول تشرٌن، 

(CADN،S-L، ler vers، rens. Et presse،2023.)التعجب عالمة 
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 فً موجود فرنسً وفد الواقع، فً ،هناك بؤن مفاجا اعتبار ٌشكل هذه

 كتعبٌر فهمناه قد نكون ان الممكن من االصح، على واقعً كبٌان. حلب

 للفجوة إضافٌة كؤشارة الممكن ومن السورٌة، المحلٌة السلطات لنقد

 .وكرداغ حلب العاصمة، بٌن المنطقة سكان قبل من المحسوسة العمٌقة

ٗ1- Bulletin Hebdomadaire 

d'Information،Afrine،N9،Afrine،N 11،  13 1ٖٗٔ اذار 

(CADN،S-L،ler vers،rens.et presse، 2046) 

٘ٓ- Patrick Ness، Short Stories Written from the 

Transjordan Force in the Second World War(York، 

 منشوره ٌكون بؤن أعلن  Ness ان من بالرؼم. 1 الصفحة( 1991

 بحسب خٌال، من اكثر كحقٌقة ُتقرأ نتكا ،"قصٌرة قصص" القصٌر

 .TJFF ال مع تجربته

 .معمو شٌخ من منان حج ذكرٌات بحسب -ٔ٘

 منPaul Beynet الجنرال من رسالة المثال سبٌل على شاهد -ٕ٘

 الفرنسً السفٌر René Massigli الى الشرق فً االحرار الفرنسٌٌن

"  ٓٓٓٓٔ لـ رحالمقت التجنٌد ٌناقش الجزابر، فً األجنبٌة للعالقات

 نٌسان ٕٙ الى الرسالة تارٌخ ٌعود: البرٌطانٌٌن قبل من" اهلٌٌن عمال

ٔ1ٗٗ(CADN S-L، ler vers. Cabinet Politique،770 ( 

 من أرسلت اسم، أي تحت توقع لم] 1ٕٗٔ أٌار 1 فً رسالة -ٖ٘

 ،Richard Gardiner Casey الى ،[بٌروت فً Catroux مكتب

 CADN S-L، ler vers، Cabinet) ةالقاهر فً الدولة وزٌر

Politique،770 .) 
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 Nacklie Elias Bou-Nacklie، Les Troupes شاهد -٘٘-ٗ٘

Spéciales:  “ Religious and Ethnic Recruitment، 1916-

-٘ٗٙ،(11ٖٔ) ٕ٘االوسط الشرق الدولٌةلدراسات الصحٌفة” 1946

 Nacklie Elias Bou-Nacklie، “ The 1941 Invasion ofو ٓٙٙ

Syria and Lebanon:  The Role of the Local 

Paramilitary،”1ٕ٘-ٕٔ٘ ،(11ٗٔ) ٖ،ٖٓاالوسط الشرق دراسات 

 Hélèn Faisant شاهد الدرك ،على الخاصة القوات حول للتفاصٌل

de Champchesnel:  “ Les gendarmeries pendant 

I'insurrection de mai 1945 en Syrie،” Revue de la 

gendarmerie nationale (hors série) n 3 (2002( )منقول 

 :ttp الموقع على االنترنت من المؤخوذة النسخة بحسب

∕∕www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr∕04histoi

re∕articles∕gendarmerie∕histoire∕champ∕pa1.gtm:  1-

 [.8ٕٓٓ الثانً تشرٌن ٕ٘ فً الٌه الوصول تم] 2

 الى( الحرب مكتب)T.J.Cash من سرٌة رسالة -ٙ٘

T.Padmore(الخزٌنة)، ً1ٕٗٔ حزٌرانٕٔ ف(TNA،PRO WO 

32∕10167-29A) 

 1ٕٗٔ األول كانونٖٕ فً Catroux-الرماح مقابلة على رسالة -1٘

(CADN،S-L، ler vers،c.p.770 .) 

 البرٌطانٌة، اإلدارة بٌن جدلً بشكل نقاشها تم المقترحات هذه -8٘

 مع النزاعات تثٌر التً) واالرمنٌٌن االكراد للمجندٌن تاالعتراضا

 الضباط أشار بٌنما األجنبً، المكتب عنه عبر( االحرار الفرنسٌٌن

" المقترحة لألدوار مناسبٌن لٌسوا كعرق االرمنٌون" بؤن العسكرٌٌن
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 Lt.-Col.Buterfield من ،1ٕٗٔ اذار ٘فً السرٌة المذكرة شاهد)

 للمذكرة باإلضافة الجٌش، من والعاشر التاسع االمر الرماح، مهمة الى

 البرٌطانً الجٌش فً اآلمر الى W.R.Bedginton   من السرٌة

 CADN،S-L، ler كالهما ،1ٕٗٔ شباط 8ٕ فً التاسع، الربٌسً

vers.، c.p.،770.) 

 Lt.-Col. Butterfield من 1ٕٗٔ اذار ٘ فً السرٌة المذكرة -1٘

 CADN،S-L، ler) للجٌش والعاشر عالتاس االمر الرماح، مهمة الى

vers.،c.p.،770.) 

( بٌروت) Catroux الى( القاهرة)  Monckton من رسالة ٓٙ -ٓٙ

 فً  Catroux-الرماح مقابلة عن رسالة ،1ٕٗٔ نٌسان ٕٗ فً

 (.CADN، ler vers.، c.p.، 770)1ٕٗٔ األول كانونٖٕ

 )Wilson الجنرال الى( بٌروت) Collet Francom الجنرال -ٔٙ

HQ TJFF، Zarka)من برقٌة ،1ٕٗٔ أٌار 1ٕ فً و Francom 

Beyrouth الى Francom London، n.d [ .أٌار فً المجتمل من 

ٔ1ٖٗ( ]CADN، S-L، ler vers.، c.p.، 770 .) 

 Jean الجنرال الفرنسً المندوب من الموقعة  de service الحظ -ٕٙ

Helleu ً1ٖٗٔ نٌسان ٖٔ فً بٌروت ف (CADN، S-L، ler vers.، 

c.p.، 770 .) 

 فً العسكرٌة البرٌطانٌة السلطات جندتهم سوري 8ٔ من قابمة -ٖٙ

 ،.CADN، S-L، ler vers.، c.p)  ،[ 1ٕٗٔ الثانً كانون]  ، فلسطٌن

770  ) 
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 االحرارلمحافظ الفرنسٌٌن من مساعد ،Fauqenot من رسالة -ٗٙ

 رٌطانًب سٌاسً ضابط ،Lt. Colonel Summerhayes الى حلب،

 (CADN، S-L، ler vers.، c.p.، 770)1ٕٗٔ شباط ٗٔ فً حلب فً

ٙ٘- Bulletin d'Information  من Services Spéciaux at 

Afrin  ًالكابتن من تقرٌر وأٌضا قارن ،1ٕٗٔ الثانً تشرٌن ٔ ف 

Franҫois، Poste de Services Spéciaux Azaz ًف ٔٗ 

 (CADN، S-L، ler vers.، c.p.، 770 كالهما)  1ٕٗٔشباط

 Delegation d'Alep، Bulletin بشك، ذلك الفرنسٌون الحظ  -ٙٙ

Hebdomadaire d'Information N° 40 من الفترة من ٕٙ 

 ،.CADN، S-L، ler vers  ،1ٕٗٔالثانً تشرٌن ٔ الى األول تشرٌن

rens. Et presse، 1997 .قٌام وكٌفٌة سبب عن إشارة أي توجد ال 

 بؤنهم الممكن، من فلسطٌن، فً البرٌطانٌة القوات الى مباالنضما الجنود

 الهاربٌن بٌن من وكانوا الخاصة الفرنسٌة القوات من جزء اصبحوا

-Bou قارن لسورٌا، التحالؾ ؼزو قبل فلسطٌن الى عبروا الذٌن

Nacklie،” The 1941 Invasion of Syria and Lebanon ”

  ٗٔ٘.الصفحة

 قراهم الى عادوا الذٌن كرداغ، من ندٌنالمج من عدد من ذلك نقل -1ٙ

 Liste de شاهد الفرنسٌة، األمنٌة الخدمات واستجوبتهم مؽادرة بؤذن

deux ressortissants syriens enrolés par les autorités 

militaries britanniques de Palestine، n.d. { Feb. 1942  }

 Franҫois، Poste de Services Spéciaux الكابتن من تقارٌر و

Azaz ًجمٌعهم)  1ٕٗٔشباط 1ٔ وٗٔ فCADN، S-L، ler vers.، 

c.p.، 770.) 
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 .المكان نفس فً -8ٙ

 اخرون قروٌون روى. ٕٙٓٓشباط ٗ فً معمو شٌخ فً مقابلة -1ٙ

 .العفوٌة من بقلٌل تطوعه البرٌطانٌٌن مع خلٌل خدمة ٌتذكرون

 ارٌرهتق على تعتمد الحرب فترة خالل خلٌل تجربة وصؾ -1ٓ

 لم. مإقت كتقرٌب أخرى، مرة تعتبر، ان ٌجب التوارٌخ الخاصة،

 فٌما االرشٌفٌة الوثابق مع خلٌل ٌتذكرها التً التفاصٌل اربط ان استطع

 األوربً التجنٌد حالة فً لقصته اكثر تفصٌلً لتحلٌل. مصٌره خص

 Katharina شاهد الثانً، العالمٌة الحرب اثناء المشرق لجنود

Lange، “Proud fighters، Blind Men:  World War 

Experiences of Combatants from the Arab East،” in 

Translocality:  An Approach to Globalising 

Phenomena، ed. Ulrike Freitag and Achim von Oppen 

( Leiden، 2010 )، pp. 83-109  . 

1ٔ- Bulletin d'Information، Afrine، N 21، 27 1ٗٗٔ أٌار 

 (CADN، S-L، ler vers.، rens. Et presse، 2087) 

 شاهد. سافت-دمشق-حلب-عفرٌن طرٌق ٌسلكون كانوا المجندون -1ٕ

 فً البرٌطانً الجٌش فً حالٌا ٌخدمون اثنٌن سورٌٌن من قابمة

 M. Fauquenot،Delégué Adjoint من برسالة الحق فلسطٌن،

pour Mohafaza Alep، الى Lt.-Col. Summerhayesضابط، 

 ،CADN، Syrie-Liban) 1ٕٗٔشباط1ٔ فً حلب فً فرنسً سٌاسً

ler vers، c.p.، 770.) 

 .االكراد جبل فً السٌاسٌة الحٌاة عبدو، -1ٖ
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 ،Heydemann" War، Keynesianism و Vitalis شاهد-1ٗ

and Colonialism "النقاش أجل من ،ٖٖٔ-ٕٖٔ الصفحات خاصة 

 الثانٌة العالمٌة الحرب اثناء التحالؾ قدمها التً ةالتنظٌمٌ االلٌات بؤنّ 

 .األوسط الشرق فً الحرب بعد االقتصادي التطور قاطع وبشكل شكلت
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 السورٌة المكونات حلول وآفاق الفٌدرالٌة

                                                       

 

 فاروق حجً مصطفى                                                   

ٌّة" حول عمل ورشة مخرجات)  الالبق السٌاسً النظام أو الفٌدرال

 حزٌران ٔٔ/ٓٔ ٌومً بٌن" برجاؾ" أقامته الذي المستقبل لسورٌا

 ونشطاء واالطباء المحامٌٌن من نخّبة بحضور تركٌا فً ٕٙٔٓ

 األنظمة الفٌدرالٌة،: عنوان تحت األحزاب وقادة المدنً المجتمع

ٌّة،السٌ  (.مستقبالً  لسورٌا ٌصلح البق سٌاسً نظام أي أو اس

 :مـقـدمــة

 سورٌا مجلس عنها أعلن أن منذ بالفٌدرالٌة الُكرد مطالب تبدأ لم

 فمنذ هولٌر، فً ٕٕٔٓ فً وحتى ،ٕٙٔٓ آذار 1ٔ فً الدٌمقراطً

ٌّة شراكة إلى الُكرد ٌسعى سورٌة فً ُكردي حزب أول والدة  إلى سٌاس

 تلخص الكردٌة األحزاب وكانت السوري لشعبا مكونات جانب

ٌّة أدبٌاتها فً مطالبها ٌّة حقوق"بـ الحزب  وهناك" واجتماعٌة وثقافٌة سٌاس
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" اقتصادٌة" مطالب الحقوقٌة" الكلٌشة" هذه إلى أضافا حزبان أو حزب

" كلٌشة" فً المطلب هذا أزٌل ما سرعان أنه بٌد اقتصادٌة، حقوق أي

 الثقافٌة السٌاسٌة" بالحقوق المطالب وبقٌت بالحقوق الخاصة األحزاب

ٌّة . معٌنة زمنٌة فترة فً المصٌر تقرٌر حق فكرة وُطرحت ،"واالجتماع

ٌّة حقوقهم عن ٌوماً  ٌتنازلوا لم الُكرد أنّ  ٌعنً ما  تعنً التً السٌاس

 الحقوقٌة عن فضالً . تمٌٌز دون وسلطاته السٌاسً النظام فً المشاركة

ٌّاتً ببعدها القومً الهمّ  ملحا هً التً الثقافٌة  عن وال الثقافً،/الهو

 باألعٌاد، كاالحتفال الفولكلور، حول تمحورت التً االجتماعٌة حقوقهم

ٌّة ٌّز هذا ٌكون أن على المجتمعً التواصل وحر  وضماناً  حافظاً  الح

 صالت نافذة وعبر األخرى، األقسام فً الُكرد مع االجتماعً لالمتداد

 .الدم ورابطة ة،والمصاهر القرابة

ٌّة البرامج أن إلى اإلشارة تجدر  حاولت األخٌرة السنوات فً الحزب

 كما ال ولكن الذاتٌة، اإلدارة صٌؽة بعضها وبلور الحقوق، تلك تفكٌك

 .الُكردٌة للمناطق واحدة إدارة مع الدولة تعامل بصٌؽة وإنما اآلن نراها

ٌّة القوى توافقت ٕٕٔٓ عام فً أّنه بٌد ( أربٌل)هولٌر ًف الُكرد

 ُكردستان إقلٌم ربٌس رعاٌة تحت ذلك وجرى كلٌاً، العراق ُكردستان

ٌّة صٌؽة حول البارزانً، مسعود العراق  الهٌبة تعدَّ  أنّ  على الفٌدرال

 الدولة ضمن الُكردي االطمبنان تحقٌق هً الفٌدرالٌة أن العلٌا الُكردٌة

ٌّة،  والمجلس الُكردي لسالمج بٌن وقعت التً العهد وثٌقة ولعل السور

 للوصول كضمان بلورتها ٌمكن وثٌقة هً االبتالؾ ثم السوريّ  الوطنً

ٌّة الشراكة معززةً  مواطنٌها لكل دولة بناء إلى ٌّة ورفع السٌاس  سو

 وإزالة الؽبن ورفع الطبٌعٌة، الحالة إلى البعث سٌاسات من المتضررٌن

 المكونات بٌن قةالث بناء طرٌق على خطوة ٌعدُّ  السابق النظام آثار

 .االجتماعً العقد لصٌاؼة تمهٌداً  السٌاسٌة
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 الخطوة ٌحقق ألنه ال أساسً مطلب الفٌدرالٌة أنّ  الحضور ٌنس ولم

 بٌن األصعدة كل على التكافإ شرط ٌحقق ألنه بل االستقالل نحو األولى

 ثم أصالً، الجٌوبولٌتكٌة العامل ٌحققه االستقالل مطلب وألن السورٌٌن،

ٌّاتال إنّ   لٌست ألنها المكونات تجمع إنما لالنفصال تمهد ال فٌدرال

 الواقع فً إنما منفصلٌن كٌانٌن بٌن االتفاق توقٌع بمعنى" كونفدرالٌة"

 سوري اجتماعً عقد صٌاؼة على السورٌٌن بٌن اتفاق ٌمكن السوري

ًّ  سورٌة وجه ٌبرز  "االتحادي" بـ السٌاس

 ٕٙٔٓ آذار 1ٔ فً رمٌالن إتمرم فً" الفٌدرالٌة" فكرة أعلنت إن وما

 العسكرٌة والقوى والنظام المعارضة من واسعة أوساط خرجت حتى

 القوى بٌن الشاسع البون تظهر التً العالٌة بؤصواتها. اإلسالمٌة

ٌّة ًّ  النظام حول السور  ملتبسة أمور وهناك. المستقبل لسورٌا السٌاس

 :ٌقول رديالكُ  المجلس. الفٌدرالٌة حول الُكردٌة القوى بٌن

 مجلس حٌن فً القومٌة، الفٌدرالٌة هً الحقوق تحقق التً الفٌدرالٌة إن

 ما" روجافا– سورٌا شمال" فٌدرالٌة فكرة طرح الدٌمقراطٌة سورٌا

ٌّة دون الجؽرافٌة بالفٌدرالٌة ٌوحً  بنا دفع التباس هذا. محددة قومٌة هو

ٌّات برجاؾ" نحن  ُكردٌة ةرإٌ بلورة على نعمل أن" واالعالم للحر

ًّ  ونظامها سورٌا، مستقبل أو الفٌدرالٌة تجاه واضحة  أن متؤملٌن السٌاس

 .العام الوطنً مستوى على مستقبالً  الُكردٌة الرإى نبلور

 :مـلخـص

ٌّة سورٌة لمستقبل السٌاسً النظام قضٌة شكلت  بٌن بامتٌاز خالفٌة قض

 ذهبٌة،م قومٌة عدة، وبمشارب المختلفة السورٌة المعارضة األطٌاؾ

 فً وحدهم الُكرد وبقً مركزي، ال إداري نظام على اتفق الكل ولكن

ًّ  نظام ظل فً مستقبلهم ٌرون ألنهم تحفظ حالة  فٌدرالً؛/ اتحادي سٌاس

 الكردٌة، للمسؤلة بمقاربتهما اتفقا والمعارضة النظام أن والؽرٌب
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 وانتهاء( ٔ)األسد بشار النظام ربٌس كالم من بدءاً  حلها، ولطرٌقة

 (.ٕ)كلها المعارضة رموز بخطاب

ٌّة، األنظمة كل عن للحدٌث بالجدٌة تطرقنا ورشتنا فً  وأهمها السٌاس

 كل أن وتبٌن عقود، خمسة طوال السورٌٌن حكم التً المركزيّ  الشكل

ٌّة" فكرة رفضوا الورشة فً والمشاركٌن المساهمٌن  ولعل" الحكم مركز

 :أمرٌن إلى ٌعود السبب

 كل بٌده الحكم أمسك إذ العقود، تلك طوال ظامالن ممارسة شكل -

 واضطهاد بٌده السٌاسً فالقرار واالقتصادٌة السٌاسٌة الحٌاة مفاصل

 خاصة، حساسٌة شكل ما الوطنٌة المشاعر حتى واحتكر، بٌده، الكل

 .المفرط المركزي الحكم تجاه كثٌرة وعقداً  السورٌٌن، ؼالبٌة لدى

 وال البالد، ثروات توزٌع فً العدالة شروط ٌحقق ال المركزيّ  النظام-

 تحقٌق عن فضالً  واألطراؾ العاصمة مركز بٌن الصالحٌات توزٌع

 على عمل بل السابق المركزي النظام ٌحققها لم التً االجتماعٌة العدالة

 كالشراكة السٌاسٌة المسابل همَّش كما المركز، لصالح األطراؾ تهمٌش

 معتقل حال من الدولة لنقل مناخ رةبلو أمام الطرٌق سدَّ  وبذلك وؼٌرها

 مناسب ظروؾ خلؾ وبالتالً المإسسات دولة إلى معٌن قطب لدى

 .المدنً المجتمع أو الوسط الحٌز النتعاش

ٌّة مفهوم عند كثٌراً  ٌختلؾ ال األمر  لم فالحضور اإلدارٌة، الالمركز

ٌّة الالمركزٌة بٌن كثٌراً  ٌفّرقوا  مراً أ ولٌس المركزّي، والنظام اإلدار

ٌّة ذكر ٌرفض ال النظام نرى عندما مستؽرباً   حتى اإلدارٌة، الالمركز

ل إّنه ٌّة مفهوم ٕٕٔٓ دستور عدَّ ٌّات من فزاد المركز  المجالس، صالح

: مجالس أي مجالس دابماً  ٌذكر المركزيّ  النظام فً بؤنه الذكر مع

ٌّة، المجالس أو المحافظات  رتتؽٌّ  الالمركزيّ  النظام فً إنما المحل

 .واألقالٌم المركز فٌذكر المفاهٌم
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ٌّة فً ٌّات تزداد اإلدارٌة الالمركز ٌّة، المجالس صالح  أن بٌد المحل

 باختٌار ٌوصً الذي عادة، هو، المركز ألن المركز، بٌد ٌبقى األمر

 بؤنّ  ناهٌك الصرؾ، وكٌفٌة والموازنة المالٌة عن فضالً  األعضاء،

 ال ألنها دابرتها، ضمن الناس مسٌ قراراً  تتخذ أن تستطٌع ال المجالس

 لٌست المجالس أي وهً. القوانٌن استصدار أو التشرٌع حق تمتلك

 الالمركزٌة أن عن فضالً  محلٌة، دساتٌر المجالس فً توجد وال برلماناً 

ٌّة من قربها ٌعنً ما اإلدارٌة داللة لها اإلدارٌة  أنها من أكثر المركز

 واتفق. الدستوري بالقانون مباشرة لةدال لها إذ. مثالً  سٌاسٌة المركزٌة

ٌّة أنّ  على الحضور  بٌن السٌاسٌة الشراكة تحل ال اإلدارٌة الالمركز

ٌّة المجتمعٌة المكونات  مسؤلة أمور تدبٌر عن تعجز لكنها والسٌاس

ٌّات  .القوم

 وهً لسورٌا الحل هً الفٌدرالٌة أنّ  على أصروا الكلَّ  أن حٌن فً

 فً التدخل دون ذاتهم إدارة فً رضٌهموت السورٌٌن، تطلعات تحقق

 أو عقد على تإسس الفٌدرالٌة أنّ  كما اآلخر، دون الطرؾ خصوصٌات

ٌّة األطراؾ بٌن موقع اتفاق  قطاع أو الوالٌات بٌن أو والقومٌة السٌاس

 مستقبله صٌاؼة فً األقالٌم دول وتعزٌز الدولة مكانة لتعزٌز جؽرافً

 فً وٌفسح العامة، الدولة قوانٌن مع متوافقاً  الخاصة لقوانٌنها تبعاً 

 بعض ترك مع ذاتها إلدارة مشاربها مختلؾ على المكونات أمام المجال

 تؤخذ اإلدارٌة والمركزٌة( المركز) الوطنٌة للحكومة صالحٌاتها من

ٌّة بٌنما الدستوري، القانون من جزءاً   بالقانون تستعٌن اإلدارٌة الالمركز

 االتحاد أو الدول بٌن االتحاد كونفدرالٌة إن إذ كونفدرالٌة وهً. اإلداري

 السٌاسٌة للشراكة تإسس الفٌدرالٌة. مختلؾ منشؤ ذات كٌانات بٌن

 شروط وتحقق للثروات، العادل التوزٌع أمام المجال فً وتفسح

 للصالحٌات توزٌع هً إنما جؽرافٌاً  تقسٌماً  لٌست فهً. الحقة المواطنة

 .واألقالٌم المركز بٌن
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 :المـركـزيّ  النظـام

 الصرؾ، وقرارات والمراسٌم والتعمٌمات األمور كل ٌصدر نظام هو

 اإلدارٌة القرارات وٌصدر الصرؾ، مٌزانٌات ٌحدد الذي وهو

 سلبٌاته فإنّ  إٌجابٌاته، له كان وإن النظام، وهو المركز، من والسٌاسٌة

 طؤةالو شدٌد المركزيّ  النظام كان سورٌا وفً. إٌجابٌاته من بكثٌر أكثر

 المركز فامتالك ،ٕ٘ٔٓ آذار ٘ٔ فً الثورة النطالق الربٌسً والسبب

 فحدث السورٌٌن، حٌاة مفاصل كل على للسٌطرة أهله كلها للصالحٌات

 الطبقة دور وؼاب وأطرافها، كمراكز المدن بٌن الشاسع البون

 مع للتؤقلم عقبات وخلق المإسسات، دور من النظام وقلل المتوسطة،

 هذا لبقاء ونتٌجة المثال، سبٌل على" حوكمة" كـ الحدٌث رياإلدا النظام

 نظامها فً التؽٌٌرات اجراء عن عاجزة سورٌا أصبحت طوٌالً  النظام

 المختلؾ تمتع أمام الطرٌق سد المركزيّ  النظام انّ  عنّ  فضالً  اإلداري

 .والقومً اإلٌدٌولوجً مستوى على بحقوقه معه

 االستبدادي العسكري النظام جوانب مختلؾ عملنا ورشة فً نوقشت

 إلى المستفٌضة، النقاشات من الكثٌر بعد الحضور، وتوصل مطوالً،

 إصالحه ٌمكن ال سورٌة فً المركزيّ  النظام هذا أّنض مفادها نتٌجة

 :منها عدة ألسباب

 األطراؾ أؼلبٌة متطلبات ٌلبً ال عام، بشكل المركزي، النظام -

 .ومتطلعاتها

 وبٌن وبٌنه اإلدارٌة، والوحدات المركز بٌن افلًالتك الشرط ٌحقق ال -

 .االدارٌة المجالس

 .والطابفً القومً التعدد وجود -



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٔ1ٓ] 
 

 الفساد فً وٌساهم المركز، داخل الدكتاتورٌة صناعة فً ٌسهم -

 المحلً القرار صناع وٌدٌر والمحسوبٌات، الرشوة من وٌزٌد اإلداري،

 .ومصلحته رؼباته مع تنسجم بطرٌقة

 الناطق اللسان فهو واالستبداد االختزال إلى ٌإدي المركزي النظام -

 .كلها األخرى االطراؾ حقوق ٌهضم من وهو الناهً، اآلمر وهو

 المكونات استعادة ٌصعب إذ كقبلها، لٌس الحرب بعد سورٌا وضع -

 .السابق كما مركزٌة إدارة فً وربطها وجمعها كلها

 :المركزيّ  النظام أهمٌة تدحض ودلئل حجج

 هناك أنّ  ومع الحداثوٌة، نظرتنا ٌوافق ال قدٌم نظام المركزي النظام -

ٌّة  المجال، فً أفسح، فٌها الحكم ونظام الحداثة، شروط حققت مركز

 مختلؾ الوضع سورٌا فً أنّ  إال مثال، وفرنسا دوره المواطن لٌؤخذ

 ٌمنح الذي الدستور وؼٌاب أصالً  المإسسات دور ؼٌاب بسبب

 .الحقوق تلك مثل السورٌٌن

 عاجزة خاطبة، قرارات أخذ إلى القابم المركزي اإلداري الشكل ٌإدي -

 .كافة الموجودة األطراؾ أمور اإللمام عن

 القانونٌة الشروط فٌها موجود مثالً  ففرنسا فرنسا، لٌست سورٌا -

 أٌضاً  وٌوجد الفرنسً الشعب حقوق تضمن التً الشروط للمركزٌة،

 .المسٌطرة الشرقٌة المفاهٌم مع تام نقٌض على فهً المدنٌة، المإسسات

 داخل والتؽٌر. العمل بؤهمٌة الشعور النخفاض مرفوضة المركزٌة -

 القٌادات دور ؼٌاب: منها جمة صعوبات ٌواجه المركزي النظام

 .المحلٌة
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.. العمل على وخٌمة ونتابجها كثٌرة، اتكالٌة حاالت تفرز المركزٌة -

 فالذهنٌة ذهنٌاً، التؽٌٌر تقبل ال أنها ٌةالمركز رفض أسباب من كذلك

 .التؽٌٌر بطٌبة راكدة

ٌّة تعزٌز بداٌة مع - رو رّوج سورٌا فً الشدٌدة المركز  فكرة البعث منظ 

 هً التً الشعبٌة البٌبات عزل نفسه النظام على لٌسهل" المدن ترٌٌؾ"

 سعك على والمؽامرة، للتضحٌة االستعداد ولدٌها للتمرد، قابلة بٌبات

 .تمرد بؤي القٌام عند ٌترٌثون الذٌن المدن أبناء

 الفبات لدى ضعٌؾ الوطنً االنتماء إنَّ . العنصرٌة الذهنٌة انتشار كثرة-

 وطنهم، داخل ؼربة ٌعانون كانوا األطراؾ معظم أنَّ  بمعنى الواسعة،

 وهناك. االنتماء إشكالٌة فٌعانون البالد من الشرقٌة األطراؾ بعض أما

 دابرة اتساع عن فضالً  سوري، هو مما أكثر عراقً هنفس ٌرى من

 كواجهة موضوع هكذا لملمة أو سٌطرة وعدم واإلهمال، التهمٌش

 .للنظام

 اإلقصاء، فً المركزٌة وتساهم األطراؾ، ٌهمش المركزي النظام -

 ٌستطع لم أنه المركزّي، الحكم نظام من عاماً  ستٌن خالل تبٌن وقد

 التصافه الجمٌع ٌمثل لم فهو وفباته الشعب، مكونات إرادة عن التعبٌر

 لدى الحساسٌة أثار ما حاكمة كفبة الرؼبات ٌلب ولم القرار، بفردٌة

 .المركزي النظام تجاه الفبات أو الشعوب

 :وإٌجابٌاته المركزي النظام مٌزات

 التنفٌذ فً سهولة ولدٌه متناسق أنه المركزي النظام إٌجابٌات من -

 عن النظر بؽض منضبطة، المركزٌة والدول الرقابة، فً وسهولة

 .أماناً  الدول كؤكثر وتصنؾ دكتاتورٌتها،
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 مواجهة على قادرة أي االقتصادي، االستقرار توفٌر على قادرة إنها -

 الدفاع فً وتساهم البطالة، من والحد االقتصادٌة األزمات معظم

 .االقتصادي العدالة فً أي العلمً، والبحث

 :المركزي النظام فً لقتصادٌةا فرص أو الثروات

 المركزي النظام فً وٌظهر عادل، نحو على الثروات ٌوزع ال -

 الهٌمنة بلورة فً تساهم االقتصادٌة، الوظٌفة مزدوجة تجارٌة أقطاب

 .الحكم وأقطاب المركزيّ  النظام وحماٌة

 نافذة هً العاصمة أنّ  لو كما األنظار وتوجٌه العمل فرص تضٌٌق -

 فً ٌتحقق ال والمصانع المعامل توزٌع أنَّ  إلى إضافة .فقط للفرص

! البترول موارد من نسبة الجزٌرة ألهل ٌحق ال فمثالً  المركزّي، النظام

 دابماً  لٌس أي تطبق دمشق، فً الفٌجة نبع على ٌنطبق ال األمر هذا لكن

 .المركزي النظام فً االقتصادٌة العدالة تتوفر

 على األبواب تؽلق التً والمراسٌم نٌنبالقوا مطوق المركزي النظام -

 داخلٌاً، محددة فبات لدى السوق وتحتكر االقتصادٌة، الفرص كل

اً  الدولة، فوق ما والتجارة ٌّ  .خارج

 :المشاركٌن من ملحوظة

 مختلؾ وهو الؽرب لدى تماماً  ناجح والفٌدرالً المركزي النظام إنّ  -

 ناجح الشرق فً ةالدٌكتاتورٌ وأنظمة! الشرق فً تماماً  فاشل أو

 :بالقول المشاركٌن أحد واستطرد بامتٌاز،

 الفٌدرالٌة إلى للحاجة فال تاماً  تطبٌقاً  المركزٌة قوانٌن تطبٌق ٌتم أن"

 ".إلٌجابٌاته نظراً 
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 دٌموقراطٌة، دول توجد فال األمة دول ؼٌر العالم دول إلى جبنا إن -

 ستبرز ٌةفالمركز سورٌة فً المشترك بالصالح اإلحساس ؼاب وإن

 .كلً بشكل الشرق فً ؼاببة األمة دولة الكارثً، بوجهها

 :الدارٌة الالمركزٌة

 بٌن اإلدارٌة والوظابؾ الصالحٌات ٌوزع الذي النظام هو: تعرٌفا  

ٌّة والمجالس المركز  األكبر بنسبة الصالحٌات على الحفاظ مع المحل

 فً ٌسهم نهلك ٌجب كما الوظابؾ توزٌع ٌحقق ال النظام فهو للمركز،

ٌّة المعوقات من جزء حل  لٌست لكنها للعدالة متقدمة خطوة هً. اإلدار

 ٌتعلق فٌما خصوصاً  المركز بٌد النهابً القرار ٌبقى إذ كافٌة، خطوة

 كامل تخوٌل فال وكذلك، عموماً، والوظابؾ المجالس رإساء بتعٌٌن

 تاحتٌاجا وتلبٌة الصرؾ مجالً فً األقالٌم أو المحلٌة للمجالس

ٌّة الالمركزٌة ٌشبه ال الذي النظام فهو األقالٌم،  بٌنهما والفرق. السٌاس

 الالمركزٌة بٌنما اإلدارٌة العلوم من جزء هً اإلدارٌة الالمركزٌة أنّ 

 على والمعارضة النظام وٌتفق. الدستوري القانون تخص السٌاسٌة

 !الُكرد ٌرفضها بٌنما اإلدارٌة الالمركزٌة

ٌّةبالال نرغب ل لماذا ٌّة؟ مركز  اإلدار

ٌّة نظام أٌضاً  السورٌٌن بعض معهم وربما الُكرد ٌرفض  الالمركز

 :بسبب اإلدارٌة

ٌّة، كالشراكة العالقة السٌاسٌة المسابل تحل ال -  أنّ  كما السٌاس

ٌّة  اتخاذ فً كالسرعة اإلدارة مشاكل بعض تحل اإلدارٌة الالمركز

ٌّات مسؤلة حلب النظام لهذا عالقة وال.. اإلداري القرار  .القوم

 الحكم نظام أن بمعنى المحافظات، مجالس إطار فً عملها ٌقتصر -

 جزءاً  وٌعطً. فقط واالختٌارٌة المركزٌة، المحلٌة المجالس على ٌعتمد
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( الوالٌات) أو المحافظات إنّ  حتى. المحلٌة السلطات الى سلطته من

 لها قةعال ال إذ آخر، بمعنى الصرؾ فً مخولة وهً مستقلة، ؼٌر

 هٌبة البلدٌات نظام ٌشبه. بالموارد التصرؾ وكٌفٌة األموال بجباٌة

 ".خدمٌة إدارة"

 ولٌس والالمركزيّ  المركزي وهو نموذجٌن هناك أنّ  صحٌح-

ٌّة  وهو المركزيّ  بالنظام كثٌراً  ٌختلؾ ال أمر هو اإلدارٌة الالمركز

ؾْ  ظمةاألن نوعٌة( الفٌدرالٌة) السٌاسٌة المركزٌة من قرٌب ؼٌر  ُتعرا

ٌّة، للشراكة مقاربتها خالل من  المسابل مع تعاطٌها وشكل السٌاس

ٌّة،  فً إنما فحسب اإلدارٌة باألمور تختزل ال الناس قضاٌا ألن السٌاس

ٌّة بالحقوق والممارسة التمتع أي الطبٌعً المواطن دور أداء  .السٌاس

 ٌطرحون السٌاسٌٌن والفرقاء األموال، جباٌة تستطٌع ال األقالٌم -

ٌّة ٌّة الالمركز  الحدٌث ٌجب ال لذلك. السٌاسٌة المزاودة من كنوع اإلدار

ٌّة المفاوضات فً عنها  .بالسٌاسة له عالقة ال كونها الفرقاء بٌن السٌاس

ٌّة ٌّة نظر وجهة من اإلدارٌة الالمركز  :سٌاس

 وال لدٌها برلمان فال الفٌدرالٌة، بعكس السٌاسً القرار تملك ال األقالٌم-

ع أن تستطٌع وال مستقلة ؼٌر والمجالس وزراء،  وال القوانٌن، تشر 

 سلطات تمتلك ال بالمختصر فهً. واألقالٌم المحلً للحكم سٌادي تعبٌر

 .تنفٌذٌة وال تشرٌعٌة

نات السٌاسٌة الحقوق عن تعبر ال - ٌّة السٌاسٌة للمكو   .والمجتمع

 القانونب عالقة لها ولٌس اإلدارٌة العلوم ضمن من تصنؾ -

 .الدستوري
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 تتمتع وال.. المناسب المناخ له وتوفر المركز، دٌكتاتورٌة لبقاء تإدي -

 أو القومٌات مصالح مع تناقض أو عكس على وهً القومٌة بالمزاٌا

 .المتنوعة الفبات

 المعارضة؟ طرحته الذي النموذج نرفض لماذا

 قومٌة) المجتمعٌة الخلفٌات ذات المكونات مسؤلة تحل ال ألنها -

ٌّة ٌّة حول لاللتفاؾ فقط وتطرح ،(وسٌاس  أنها كما سٌاسٌة، الالمركز

 دٌكتاتورٌة بخلق المقبل للنظام المعارضة نظرة لبلورة مسار تفتح

 نوع اإلدارٌة الالمركزٌة إنّ . آخر بمعنى. األقلٌة حقوق وهضم األؼلبٌة

 .إلجهاضه الفٌدرالً المشروع على اللفظً االلتفاؾ من

 :ٌـةالفٌـدرال

 بٌن موقع اتفاق أو العقد على ٌتؤسس سٌاسً نظام هً :تعرٌف

ٌّة األطراؾ  معٌن جؽرافً قطاع مع أو الوالٌات بٌن أو والقومٌة السٌاس

 تبعاً  مستقبله صٌاؼة فً األقالٌم دول وتعزٌز الدولة، مكانة لتعزٌز

 امأم المجال وٌفسح العامة، الدولة قوانٌن مع متوافقاً  الخاصة لقوانٌنها

 من بعض ترك مع ذاتها إلدارة مشاربها مختلؾ على المكونات

 اإلدارٌة الالمركزٌة لٌست وهً. المركزٌة الوطنٌة للحكومة صالحٌاتها

ٌّة بٌنما. الدستوري القانون من جزءاً  تؤخذ التً  من اإلدارٌة الالمركز

 ولالد بٌن االتحاد كونفدرالٌة إنّ  اذ كونفدرالٌة هً وال اإلداري القانون

 للشراكة تإسس الفٌدرالٌة. مختلؾ منشؤ ذات كٌانات بٌن االتحاد او

 شراكة وتحقق للثروات العادل التوزٌع أمام المجال فً وتفسح السٌاسٌة

 أشكال من شكل هً بل جؽرافً تقسٌم لٌست هً. الحقة المواطنة

 .واألقالٌم المركز بٌن الصالحٌات توزٌع

 :سـمات
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 .مكونات اتحاد -

 أن المحلً البرلمان بإمكان إذ للفٌدرالٌة قرٌبة المطلقة زٌةالالمرك -

 .محلً دستور على وٌصدق ٌشرعن

 المحلٌة للقٌادة وٌحق خاصة مٌزانٌة ولها الصرؾ فً استقاللٌة -

 .األقالٌم احتٌاجات مع ٌنسجم بما التخوٌل

 لدولة شبه ما لدولة فٌدرالٌة توجد فال محدد قالب للفٌدرالٌة لٌس -

 الجؽرافً للوضع تبعاً  الفٌدرالً العقد ٌنسج المعنى، وبهذا أخرى،

ٌّة واالنتماءات والثقافً السكانً والتنوع  .العرق

 

 بالفٌدرالٌة؟ المطالبة من الغاٌة ما

 بٌن ٌُبرم عقد خالل من مكوناتها وتوحٌد الدولة، مكانة تعزٌز -

 لةفالدو. المشترك للتعاٌش كاملة ومقومات أرضٌة وخلق المكونات،

. وقومٌة سٌاسٌة ومشاكل لقضاٌا حلول إٌجاد عن عجزت المركزٌة

 أن عن فضالً  كلها، المكونات تطلعات تحقق ال اإلدارٌة والالمركزٌة

 تحل أن شرطاً  ولٌس منفتحة، آفاق ذات دولة تعنً المدنٌة الدولة

 تحدٌد بمعنى السلطات بٌن فصل هً والعلمانٌة. القومٌة المسابل

 نشٌدها وال شعارها وال الدولة هوٌة فً تدخل وال ،المإسسات وظابؾ

 لكل جدٌدة صٌؽة على دولة تإسس التً هً الفٌدرالٌة فإن لذلك

 الدستور صٌاؼة فً وتشارك المختلفة، المشارب ذات المكونات

 .عنهم وتعّبر الجمٌع تمثل أن على ونشٌدها الدولة شعار وتؤسٌس

 جوانب تدخل هً إذ لفٌدرالٌة،ا من بكثٌر أصعب الحقة المواطنة دولة -

 لذلك دولة، هكذا قٌام من تمنع الحاصلة واألحداث بالموضوع، دٌنٌة

 المواطنة دولة لبناء مدخالً  تصبح الفٌدرالٌة أو االتحادٌة الدولة ربما
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 وحل أزمتها، لحل للفٌدرالٌة الحاجة بؤمس سورٌا أن عن فضالً . الحّقة

ٌّات تعدد مسؤلة  المدن هوامش بٌن المشاكل لحل ذلكوك واألقلٌات القوم

 .االمتٌازات كل تحتكر كانت التً المركزٌة والمدن( األطراؾ)

 وشكلها؟ بالفٌدرالٌة تطالب متى

 بسبب الفاشلة والدولة الدولة، رقعة واتساع أكثر أو قومٌتان توجد -

 الحال مع ٌتطابق ما وهذا ومذهبً، ودٌنً ثقافً تعدد وٌوجد الحرب،

 .السورٌة

 المتحدة الوالٌات“ كـ أقالٌم عدة أو أقالٌم مجموعة بٌن اتحاد -

 إلى الكونفدرالٌة من انتقلت المتحدة الوالٌات إن إذ". األمرٌكٌة

 .والنزاعات المستعمرات من مجموعة شهدت أن بعد الفٌدرالٌة

 المرافق وتسٌٌر المتخصصة، والهٌبات المحلٌة العامة السلطات تنظٌم -

 .المحلٌة العامة

 .واألقالٌم المركز بٌن الحكم أشكال من شكل هً -

 .إقلٌم كل خصوصٌات تراعً -

 .وبؽداد ُكردستان كإقلٌم واألقالٌم المركز بٌن الصالحٌات توزٌع -

 .المتعددة المجتمعات ومشاكل القومٌات مشاكل حل -

 والتوفٌق التولٌؾ وأٌضا. واالندماج االستقالل بٌن والتوفٌق التولٌؾ -

 .وأخرى القومٌة بٌن والتوفٌق التولٌؾ.. والتجزبة تكاملال بٌن

 الفٌدرالٌة؟ لماذا

 .الدٌكتاتورٌة من الحد -

 خاصة الفٌدرالٌة عبر إال األخرى والقضاٌا الُكردٌة القضٌة تحل لبال -

 .مجتمعاتنا بٌن شرخاً  وأحدثت البالد مزقت التً الحرب هذه بعد
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 .اتالنزاع حل على المركزي النظام لعجز -

 السورٌة المكونات بٌن الثقة بناء إعادة شروط ستحقق الفٌدرالٌة ألنّ -

 التنمٌة سبل وتوفر االقتصادي واالنتعاش االستقرار وتحقق المختلفة

 .جدٌدة مصالح لظهور

 .الدولة اتحادٌة لتعزٌز المطلوبة للدٌموقراطٌة ترسٌخ هً الفٌدرالٌة -

 الفٌدرالٌة؟ إلى بحاجة الكرد نحن هل

 قٌام فإن هنا ومن مقسم، شبه أو مقسم األحداث مع سورٌة واقع -

 االستٌالء من المركز وعلى التقسٌم، على الطرٌق قطع هو الفٌدرالٌة

 إلثبات ولؽٌرهم للكرد المجال فً تفسح وهً الحٌاة، مفاصل على

 السابد العرقً التنوع إنَّ . السورٌة الدولة إطار فً وتنمٌتها شخصٌتاهم

 وموضوعٌة، بواقعٌة معه التعاطً السورٌٌن على فرضٌ سورٌا فً

 .األرض على والحقٌقً األساسً دوره مكون كل ولٌؤخذ

 .القومٌات متعددة كسورٌا دولة تناسب الفٌدرالٌة -

 بداٌة فً لها، وسبق عام، مبة نحو منذ معلقة قضٌة الُكردٌة القضٌة -

 من سرعان كنل الذاتٌة االدارة عبر قضٌتهم طرحت أن العشرٌنٌات،

 .الوعد هذا من فرنسا تملصت

 تراعً االجتماعً العقد اشكال من شكل وهً للمكونات، كحماٌة هً -

 .كُكرد لهم وضمان كفالة، هً بالمختصر ومتطلباتهم حقوقهم

 (المالٌة الفٌدرالٌة) اقتصادٌا   الفٌدرالٌة

 ظامالن نجاح علٌها ٌتوقؾ التً العناصر أهم أحد أنَّ  فٌه رٌب ال مما

 الحكومة لتموٌل الالزمة االقتصادٌة الموارد توفر هو الفٌدرالً

 تكون أن فقط مهماً  لٌس إذ الفٌدرالٌة، األقالٌم وحكومات الفٌدرالٌة،
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 تكون أن من بد ال بل نفسها، تموٌل على قادرة الفٌدرالٌة الحكومة

 يالذ والسإال. ذاته الشًء فعل على قادرة الفٌدرالٌة األقالٌم حكومات

 األقالٌم حكومات لدعم كافٌة مالٌة مصادر هناك هل: هو طرحه ٌفترض

 المبدأ ٌصبح الؽرض لهذا كافٌة مصادر هناك تكن لم فإذا الفٌدرالٌة؟

 .كالم مجرد النسبٌة السٌاسٌة اإلقلٌم واستقاللٌة الفٌدرالً

 االقتصادي عرفها التً المالٌة الفٌدرالٌة مفهوم ٌطرح السٌاق هذا وفً

 نظام بؤنَّها RICHARD MUSGRAVE: ماسكرٌؾ رٌتشارد ٌكًاألمر

 مختلفة أقالٌم فً ٌعٌشون الذٌن الناس من المختلفة للمجموعات ٌسمح

 ٌقود وهذا العامة، بالخدمات ٌتعلق فٌما المختلفة تفضٌالتهم عن بالتعبٌر

 .العامة والخدمات الضرابب من مختلفة مستوٌات إلى محّتم بشكل

. اإلدارٌة والالمركزٌة المالٌة الفٌدرالٌة بٌن لتمٌٌزا من هنا بد وال

 ما، سلطة إقلٌمٌة حكومة تمتلك عندما المالٌة الالمركزٌة تتواجد

 بعض تحصل كؤن خاص، قانون أو دستور بموجب لها ممنوحة

 كما. واضحة قانونٌة معاٌٌر بموجب اإلنفاق بعملٌات وتقوم الضرابب،

 وألمانٌا والهند وكندا البرازٌلو وأسترالٌا األرجنتٌن حاالت فً

 اإلدارٌة الالمركزٌة وتوجد. المتحدة والوالٌات وسوٌسرا ونٌجٌرٌا

 لهٌبات األموال وتخصص مركزٌاً، الضرابب معظم تحصل عندما

 المركزٌة السلطة رقابة تحت اإلنفاق بعملٌات تقوم المركزٌة

 .إٌطالٌا مثل. وتوجٌهاتها

 أعلى ٌحقق االقتصادٌة اإلدارة من كشكل نفسها تطرح والفٌدرالٌة

 تكلفة بؤقل السلع تقدٌم أي. العامة السلع تقدٌم فً الكفاءة من مستوى

 :هً المالٌة الفٌدرالٌة فً االقتصادٌة الكفاءة ومبررات. جودة وأعلى

 العامة للسلعة المكانٌة الخصابص أنَّ  فكرة إلى ٌستند Oates مبرر*

 النقل نظم مثل وبعضها،. ككل البلد تفٌد الدفاع، مثل بعضها. مختلفة
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 ببلدة تحصر قد وبعضا. بعٌنها مناطق تفٌد الؽابات، خدمات أو المحلً

. العامة للسلع خاصة تفضٌالت إقلٌم لكل فإن كذلك. النظافة مثل محددة

 المختلفة المتطلبات مع ٌتوافق أن ٌجب العامة السلع عرض فإن لذلك

 الخصابص هذه المركزٌة حكوماتال تتجاهل قد. المختلفة للجماعات

 للسلع موحدة سلة فتعرض عنها، الكافٌة المعلومات تمتلك ال أو المكانٌة

 تقدم ال أنها ٌعنً ما للجمٌع، موحد حجم وفق كلها، للمناطق العامة

 سلعة كل تقدٌم مستوى االقلٌم ٌحدد عندما. المواطنٌن لكل المثالٌة السلة

 هناك وٌكون السلعة تلك ٌستهلكون لذٌنا األفراد بدقة ٌحدد فإنه عامة

 .العامة السلعة تقدٌم فً مثالً تصور

 مركزي، ؼٌر عالماً  فإنَّ  تاٌبوت منظور من تاٌبوت، نظرٌة*

 السلع الختٌار فٌها الناس ٌتحرك لسوق ٌسمح متنافسة، وحكومات

 كما شكل بؤفضل حاجاتهم تلبً التً العامة والخدمات لهم، المناسبة

 الحوافز تتوفر الخاصة السوق فً. الخاصة السوق فً اداالفر ٌفعل

 عالٌة وبدرجة كلفة بؤقل خدماتهم وٌقدموا سلعهم، ٌنتجوا لكً للموردٌن

 ٌكون كذلك المستهلك، لدى رؼبة األكثر السلع ٌقدمون إذ. الكفاءة من

 التخصٌص، وإعادة الخروج خالل ومن األفراد، تسوق ضؽط مع األمر

 الرإٌة لهذه ووفقاً . العامة السلع تقدٌم فً الكفاءة على الحكومة تجبر

 وجود حالة باستثناء األقالٌم، قبل من العامة السلع تقدٌم ٌكون أن ٌجب

 عندما. األقالٌم بٌن االنتشارٌة االقتصادٌات أو الحجم واسعة اقتصادٌات

 أو التكالٌؾ اإلقلٌمٌة الحكومة تتجاهل قد انتشارٌة آثار هناك تكون

 .مركزٌاً  لألمر النظر ٌجب الحالة هذه وفً. تلك االقتصادٌة المنافع

 تقدٌم فً بالتجرٌب تسمح أنها الالمركزٌة فً أخرى مٌزة وهناك*

 مسإولٌة( مثالً  التعلٌم) العامة السلعة تقدٌم ٌكون عندما إذ. المخرجات

 مناسبة، تراها التً بالطرٌقة تقدٌمها فً حرة وهً اإلقلٌمٌة، السلطة
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 األقالٌم بقٌة وستقلد السلعة لتقدٌم أفضل طرقاً  األقالٌم بعض ستكتشؾ

 .الناجح اإلقلٌم

 األفراد على تشدد هً إذ الالمركزٌة، لمصلحة أخرى حجة وهناك*

 النتابج، عن ملكٌة حقوق ٌمتلكون والذٌن أعمالهم، نتابج عن المسإولٌن

 ٌكون عندما لذلك. األفضل األداء على حافزاً  لدٌهم ٌكون أن ٌحتمل

 ٌسؤلون العامة، السلع تقدٌم عن مباشرة مسإولٌن المحلٌون المسإولون

 فً أكبر مصلحة لدٌهم تكون وبذلك النجاح، على وٌكافإون الفشل، عن

 للفخر خاصة معانً المجتمع فً تولد قد الحاالت هذه مثل وفً النجاح،

 ٌةالمحل السلطة تتحمل عندما كذلك،. العامة السلع تقدٌم فً بالنجاح

. التكلفة فً كفاءة أكثر تكون أن ٌمكن العامة، السلع تقدٌم تكلفة

 .بالضرورة المسإولٌة تجلب فالمساءلة

 فإن ذلك وعلى كؾء، وؼٌر للموارد، مبدداً  الكبٌر العام القطاع ٌعد  *

وا الكثٌرٌن  أصؽر، عام قطاع تعنً فهً مرؼوباً  أمراً  الالمركزٌة عدُّ

 .أكبر اقتصادٌة وكفاءة

 :هً المالٌة للفٌدرالٌة التحدٌات رزوأب

 الحكومة وحوافز المعلومات كفاٌة عدم -

 نظم تخلؾ - بـ. المحلٌة البٌروقراطٌة مستوى انخفاض-أ: )الفساد-

 ..(العام االنفاق إدارة

ٌّة بمثابة  :التوص

 أيَّ  أو العربٌة المعارضة ال كافة، المعارضة أطراؾ مخاطبة ٌجب -

 لدى أنّ  صورة فً ووضعها آخر، طرؾ من محددة فبة ٌمثل شخص

ًّ  المركزي لنظام تطلع الكرد ٌّة قضٌة أصحاب كونهم سٌاس  سٌاس

ٌّة وأن وقومٌة  .مشاكلهم من بالمابة 1٘ تحل ال اإلدارٌة الالمركز
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 االتفاق واإلدارة الُكردٌة واألحزاب الُكردي، الوطنً المجلس على -

 النموذج لهذا شرح ٌمتقد وعلى الفٌدرالٌة، تجاه واضحة رإٌة على

 حتى ٌملكان، ال" د ي ب" والـ الُكردي فالمجلس ضرورته، وتعلٌل

 .الفٌدرالٌة عن ومقنعاً  وواضحاً  كامالً  مشروعاً  اآلن،

ٌّة األطراؾ على -  أحد هو الثقة فؽٌاب بٌنها، فٌما الثقة بلورة السور

ٌّة األسباب  الطبٌعً إطارها من خرجت التً السجاالت لهذه الحقٌق

 وؼلبت مسإول، ؼٌر وخطاب شعبوٌة فوضى إلى وتحّولت

 .االطراؾ من طرؾ خطاب فً المؽلوطة والتحالٌل الدٌماؼوجٌة

 مفهوم مع تتناقض ال وهً ومحق، مشروع مطلب العلمانٌة الدولة -

ٌّة، الدولة  نظرتها المعارضة من فبة كل تطرح أن وٌجب االتحاد

 !المدنٌة بالدولة ٌعرفونها مثالً  ونالمسلم فاإلخوان مثالً، منها الحقٌقٌة

 بمسؤلة ترتبط ال السورٌة األطراؾ بٌن واضحة رإٌة إلى التوصل -

 .والمصطلحات المفردات عن الظل تزٌح رإٌة. النظام سقوط

 استحقاقات وهناك للمطالب، بالنسبة سطحٌة قراءات هناك أنَّ  لوحظ -

 بالحقٌقة، االقرار وعدم الموضوعً للتشخٌص ؼٌاب وثمة أٌضاً،

 ومع خطابنا مع المسإول التعاطً أمام ٌضعنا ما كل من والتهرب

 .المسؤلة هذه مع الجدي للتعامل مدعوة السٌاسٌة فاألطراؾ استحقاقاتنا

 دعاته وعلى المدنً، المجتمع دور تبٌن ُكردٌة منصة وجود ٌفترض -

 واستخالص المنصة إلى كافة األطراؾ تجاذب على قادرٌن ٌكونوا أن

 .وموحدة ومنسقة واضحة رإى

 السوري الواقع دراسة على الفاعلة والقوى األحزاب من ٌُطلب -

 ٌلٌق الفٌدرالٌة من نوع أي ترى أن األخرى والجماعات والُكردي
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ٌّة أم جؽرافٌة هً هل بسورٌا؟  أو المحافظات فٌدرالٌة أم قوم

 !الوالٌات؟

 الفٌدرالٌة لطاتالس عن للحدٌث العٌد بعد أخرى" شوب وورك" ستنظم-

 .واألقالٌم المركز بٌن

 مصطفى حجً فاروق

www.bercav.com واإلعالم للحرٌات برجاؾ 

 

 

 وتقسٌم الفٌدرالٌة، حول روسً صحفً سإال على األسد بشار رد( ٔ) 

 :فقال سورٌا

! فٌدرالٌة هافٌ ٌكون كً جداً  صؽٌرة سورٌة فإن الجؽرافٌا، ناحٌة من

 الناحٌة من روسٌا فً الموجودة الجمهورٌات معظم من أصؽر هً ربما

 العٌش من تتمّكن ال قد اجتماعٌة لمكّونات بحاجة الفٌدرالٌة االجتماعٌة،

 فالمبدأ. السوري التارٌخ فً موجود لٌس وهذا بعض، مع بعضها

 طبٌعٌة املعو توجد ال للفٌدرالٌة، مهٌؤة سورٌة بؤن أعتقد، ال األساسً،

 :نقول كدولة نحن بالمحصلة، طبعاً،. فٌدرالٌة هناك ٌكون لكً

 مرتبط الفٌدرالٌة موضوع. علٌه نوافق الشعب علٌه ٌوافق ما إن

 بحاجة مفهوم، هناك ولكن. شعبٌة لموافقة بحاجة والدستور بالدستور،

 أن ٌرٌدون األكراد فمعظم. الكردٌة للفٌدرالٌة بالنسبة تصحٌح، إلى

 ولٌس السٌاسً بالمعنى مركزي بنظام موّحدة، سورٌة ظلّ  فً واٌعٌش

 النظام ٌرٌدون الذٌن األكراد بعض بٌن نخلط أال فعلٌنا الفٌدرالً،

 كردٌة، ؼٌر أخرى مكّونات ربما وهناك. األكراد وكل الفٌدرالً

 هناك ٌكون أن فكرة أما. أٌضاً  الشًء لهذا تسعى جداً، بالحجم صؽٌرة

 هذا بؤن أعتقد ال لذلك سورٌة، فً عاماً  طرحاً  ٌستل فهً فٌدرالٌة

http://www.bercav.com/
http://www.bercav.com/
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 الشعب بموافقة سٌحظى التصوٌت، على ُطرح حال فً الطرح،

 (ٕٙٔٓ آذار سبوتنك. )السوري

 المعارضة، صفوؾ توحٌد محاولة فً فشلنا: جمٌل قدري( ٕ)

 .مقبولة ؼٌر والفٌدرالٌة

 جبهة“ ةقاد وأحد األسد، لبشار الموالً المعارض جمٌل، قدري أعلن

 فً السورٌة المعارضة فشل“ عن المعارضة ”والتحرٌر التؽٌٌر

 مإتمر فً جمٌل وقال". صفوفها توحٌد حول اتفاق إلى التوصل

 عضو وهو االثنٌن، ٌوم موسكو فً ”سٌفودنٌا روسٌا“ وكالة فً صحفً

 مفاوضات فً تشارك التً المعارضة ”القاهرة/موسكو“ مجموعة

. الحكومة إلى وكذلك الرٌاض قابمة إلى ارسالتن وجهنا نحن: “جنٌؾ

 .ٌستجٌبوا لم أنهم إال مباشرة، مفاوضات إجراء إلى دعونا

 موقفاً  تبنت الرٌاض مجموعة“ أن الٌوم، روسٌا نقلت ما بحسب وأكد،

 أن إلى مشٌراً  السورٌة، الحكومة وفد وكذلك بناء، وؼٌر مسإول ؼٌر

 قناعة، على وهما ،المفاوضات فً للمشاركة وصال الوفدٌن أعضاء

 ".ستفشل بؤنها

 ؼٌر أمر سورٌا فً فٌدرالً نظام إقامة أنَّ  جمٌل أكد أخرى جهة من

 ال نظام إقامة أٌد أنه إال لسورٌا، الخطٌر بالتطور ذلك واصفاً  مقبول،

 لكً أكثر صالحٌات المناطق منح ٌجب إنه: وقال البالد، فً مركزي

 (.ٕٙٔٓ-1ٕ سمار السٌر عكس. )مشاكلها حل من تتمكن

 باعتراضهم تفٌد األخرى والقوى االبتالؾ من التصارٌح مبات هناك-ٖ

 على دلٌل أهم هً الرٌاض ووثٌقة الفٌدرالٌة، صٌؽة على المطلق

 .الفٌدرالٌة الدولة صٌؽة االبتالؾ رفض
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 ...!ومضامٌن ونشأة واصطالحا   لغة الحــداثة

                                                                

      

 حسـن دهام                                                                 

 المجرد الثالثً للفعل مصدر هً المنجد فً ورد كما لؽة الحداثة

 القدامة، المعنى فً وتقابلها وابتداإه، أوله األمر، من والحداثة".. حدث"

 زمن وجوده على مضى أي الشًء وقدامة م،قد لفعل مصدر وهً

 ....حدٌث هو أو قدٌم، هو الشًء عن ونقول... طوٌل

 المفاهٌم من فالحداثة للحداثة، االصطالحً المعنى هو هنا ٌهمنا ما لكن

 باألساس انبنت الحداثة كانت فإذا كبٌران، ولؽط جدل حولها جرى التً

 جدٌدة، ومضامٌن انًومع إٌحاءات حملت فإنها اللؽوي، المعنى على

 حتى أو علٌه، متفق جامع بتعرٌؾ تخرج أن المتعذر من وبالتالً

 عندهم، الحداثة دالالت تتضارب حٌث.. األفرقاء كل ٌتقبله بإٌضاح

 الدٌنً، الثقافً، بالموروث ٌتؤثر أن بد ال الحداثة، من فالموقؾ

 ٌتؤثر أن البد العموم، وعلى السلؾ، من الخلؾ اكتسبه وما األخالقً،

 المهٌمن، االقتصادي والواقع الطبقً، االجتماعً بالواقع واحدنا

 التقاطع أو التضارب وهذا الحاكمة، التقلٌدٌة السٌاسٌة الطبقة وبطبٌعة

 آراء نستعرض عندما قلٌل بعد إلٌه نعود سوؾ الحداثة مفهوم فً
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 ةنشؤ على بداٌة ولنعكؾ لها، المناوبٌن آراء وأٌضا للحداثة المتحمسٌن

 ...الحداثة مصطلح

 مختلفون فإنهم الؽرب، فً الحداثة نشؤة على مجمعٌن األفرقاء كان إذا

 منذ بدأت الحداثة بواكٌر أن ٌرون الباحثٌن فؽالبٌة لها، التؤرٌخ على

 قوضت أن بعد األدب حقول وفً الؽرب فً عشر التاسع القرن أواخر

 فرنسا شعراء أٌدي على الحداثة فنشؤت الكالسٌكٌة، أركان الرومانسٌة

 وبداٌة الرومانسٌة نهاٌة مع أي والمارلٌه، ورامبو، لٌر، بود شارل

 دعا. معروؾ هو كما أخرى أدبٌة مذاهب ظهرت ثم الرمزٌة،

 التقلٌد على والثورة القٌود، من الكثٌر من التحرر إلى الحداثٌون

 وإرهاصات تراكمات نتٌجة جاءت الحداثة أن بعضهم ورأى والمحاكاة،

 ..للحداثة السابقة والفكرٌة األدبٌة والتٌارات لمذاهبل

 أي عشر، الخامس القرن إلى الحداثة بمصطلح ٌعود من هناك لكن 

 الكنٌسة ضد البروتستانتً الشقاق قاد الذي لوثر مارتن حركة إلى ربما

 سّهـلت التً التقانة عن نؽفل أن دون الروحٌة، سلطتها على والتمرد

 مارتن" فٌها قال التً الطباعة اختراع السٌما ،التمرد لهذا ومّهدت

 ٌربط من ومنهم...عباده على الرب فضابل أسمى من إنها: نفسه" لوثر

 أي عشر، السابع القرن فً الشك مذهب صاحب بدٌكارت الحداثة

 المصطلح ٌربط من ومنهم شًء، كل فً النظر وإعادة العقل، إعمال

 واالستنارة العقل مٌدانه ٌثح عشر، الثامن القرن فً التنوٌر بعصر

 الحداثة مفهوم ٌربط من هناك وأخٌرا والتكنولوجٌا، العلم ضوء على

 احتالالتها خلفٌة على باالمبرٌالٌة أي العشرٌن، القرن بمطالع

 السرٌعة، النقل ووسابط والكهرباء اإلذاعة عصر فً أي. االستعمارٌة

 هذا تارٌخ ًف االختالؾ هذا كل.. المبتكرة االتصاالت ووسابل

 الحداثة، ومفهوم ؼرض تحدٌد فً االختالؾ عن ناجم المصطلح

 أو التحدٌث إن: للقول مبادرة تحدونً وهنا.. إلٌها الرإٌة واختالؾ
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 وعملٌة دابمة، حالة -بعضهم ٌرى كما بٌنهما التماٌز رؼم- الحداثة

 نحو والتطلع المعٌش، الواقع ومجاوزة الفكر، إعمال فً مستمرة،

 ٌتجلى ال قد لكن،. السابدة التقلٌدٌة القٌم من لكثٌر ورفض د،التجدٌ

 الظروؾ، معاندة بسبب الٌوم، الحداثة حال هً كما واضحا تبلورها

 أو فالحداثة لذلك. السابد الفكر وهٌمنة قوة أمام المفهوم واندحار

 لتظهر الفترة، تطول وقد القسري السبات من فترات تؤخذ قد التحدٌث

 تكن الم: نقول السٌاق هذا وفً وؼنى، وقوة جدة أكثر ـ ربما ـ ثانٌة

 العقل، سوى إمام ال أن ٌرى كان الذي المعري، العالء أبً دعوة

 بمعنى أو للحداثة، ودعوة السابد، للفكر رفضا( نبً عقل فكل: )وقوله

 وطرابق معتقدات من المعّري تهكم فقد العقل، لتحدٌث دعوة آخر

 ٌا.... دٌنه ٌعظم كلّ : )ٌقول واإلسالمٌة، لمسٌحٌةا الدٌانتٌن لدى العبادة

 لتؤتً خرافة، اآلخرة أي الثانٌة، الدنٌا واعتبر( الصحٌح ما شعري لٌت

 به، واالكتفاء السابد، التقلٌدي الفكر إلى والركون الّسبات، فترة ذلك بعد

 إعمال رفض الذي الؽزالً، اإلمام عهد فً هذا االجتهاد، حق دون

 األقدمٌن، سنن إتباع فً السالمة ورأى الجدلٌة، المناحً هذه فً الفكر

 لرإٌته مإاتٌة الظروؾ كانت لقد.. والتقصً البحث فً والخطر

 كما سّبات أو كمون إلى وأخلدت الحر، التفكٌر جذوة فخمدت السلفٌة،

 أو الحداثة برزت العشرٌن القرن مطلع وفً. حٌن إلى ولو قلٌل قبل قلنا

 موسى، وسالمة حسٌن، طه أمثال من الرواد بعض أٌدي على التحدٌث

 للشعر الجدٌدة قراءته بسبب الؽضب من عارمة ضجة أثار فاألول

 أثارها التً الثورة وكانت ألصحابها، انتسابها فً والشك الجاهلً،

 حسٌن، طه به أخذ الذي الدٌكارتً الشك مبدأ بسبب - ؼالبا – الكتاب

 انسحاب ٌسري أن خشٌة المبدأ لهذا الرافضون أو المانعون هإالء فعبر

 للعودة اضطر لكنه والسنة، القرآن من أخرى نصوص على المبدأ هذا

 بحلة كتابه طباعة لتعاد لؽط، من بالتالً سببه وما أثاره، ما بعض عن
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 موسى سالمة أما األزهر، فً والنفوذ الشؤن ألصحاب إرضاء مؽاٌرة

 كان ظرؾ فً العلمانٌة، ىوإل اشتراكٌة، وأفكار لمبادئ منفتحا فكان

 ٌقترنونها وكانوا الشٌوعٌة، لفظة ذكر من حتى المإمن ٌتطٌر

ٌّاب أٌدي على الشعر حقل فً تجدٌد حركة ظهرت كما..باإلباحٌة  الس

 نكسة وبعد.. الثانٌة العالمٌة الحرب أعقاب فً والبٌاتً والمالبكة

 لمفهوما مؤزق وفً الفكر، فً تجدٌد حركة ظهرت 1ٙ1ٔ عام حزٌران

 أمام تارٌخٌا واندحاره الواقعٌة، ؼٌر الزاعقة الشعارات ذي القومً

 .. إسرابٌل

 من كثٌر فً والتحدٌث شًء، كل فً النظر إعادة من بد ال كان

 هً كما أٌضا، والموسٌقى الفن فً واألدب، الفكر عن فضال األشٌاء،

 ،الرحبانً األخوٌن موسٌقى وفً المصرٌة، األفالم بعض فً الحال

 ٌتوقؾ لم الحداثة أو والتحدٌث.. بلقزٌز اإلله عبد الدكتور رأي حسب

.. القارات سابر فً وانتشرت عالمٌا طابعا أخذت بل وحده، الؽرب على

 ؟.إذن الحداثة هً ما نقول أن سوى أمامنا ٌبق لم هذا بعد

 حضاري وزلزال معرفً، طوفان بارت، روالن تعبٌر بحسب الحداثة

 وشامل عام موقؾ -أٌضا- الحداثة...شامل افًثق وانقالب عنٌؾ،

 فً النظر إعادة إلى تدعو الحداثة.. السابدة التقلٌدٌة للثقافات ومعارض

 هو ما كل على ثورة الحداثة.. القٌود كل من والتحرر األشٌاء، من كثٌر

 المخاض كان لو حتى تقدمٌة، عملٌة الحداثة.. المجتمع فً تقلٌدي

 وتحرر والتقدم بالتطور ٌقترن جدٌدا عصرا تنشد فهً عسٌرا،

 وعً حالة الحداثة..للعالم جدٌدة وثقافٌة فلسفٌة رإٌة الحداثة.. اإلنسان

 مثل وعناصر مكونات على تتكا الحداثة.. نقده وبالتالً الواقع

 وسابل فً التوسع مطالبتها عند الدٌمقراطٌة، العلمانٌة، التصنٌع،

 الثقافً الموروث تنتقد ما كثٌرا هًو السٌاسٌة، المشاركة وفً اإلعالم،

 على العقل النتصار دعوة الحداثة. األفضل نحو التؽٌٌر بهدؾ الدٌنً
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 من مصدره، كان مهما العقل لمنخل السلؾ من المنقول وعرض النقل،

 ..منزهة كحقٌقة بالتالً وتمرٌره نص، ألي تقدٌس دون

 ٌعد كما ب،العر الحداثة رواد أبرز من أدونٌس السوري الشاعر ٌعد

 للدفاع المتحمسٌن الرادٌكالٌٌن وأحد المصطلح، لهذا الفكري المنظر

 التفاعل: )نتٌجة تارٌخٌا الحداثة والدة أن ٌرى فهو للحداثة والتروٌج

 ظروؾ ونشؤت تؽٌر، مناخ فً وعقلٌتٌن موقفٌن بٌن والتصادم

 الحٌاة تنهض أن ٌمكن ال:)أنه من أٌضا وٌرى( جدٌدة وأوضاع

 السابدة التقلٌدٌة البنٌة تتهدم لم إذا العربً، اإلنسان وٌبدع ،العربٌة

 النظرة توافقه كما( االتباعً التقلٌدي الدٌنً المبنى من وٌتخلص للفكر،

 والواقع العقل فً ترى التً سعٌد خالدة السٌدة زوجته الحداثٌة فً

 حركة بفكر مرتبطة الحداثة أن أي للحداثة؛ مرجعٌة التارٌخً

 الدكتور وٌقول. والتكنولوجٌا والعلم العقل استخدام أي ة،االستنار

 العربٌة النخبة شعور نتٌجة انبثقت قد العربٌة الحداثة إن عٌاد شكري

 من مناسبا مخرجا الحداثة وأصبحت... العربً الحلم بسقوط: )المثقفة

 عن فضال( التالٌة واألجٌال الثورة جٌل فٌها سقط التً الضٌاع حالة

: سواء حد على والؽرب العرب عند بمدلولها الحداثة أن ىٌر فهو ذلك

 الكاتب خوري إلٌاس وٌقول( القدٌم النظام أعمدة تدمٌر إلى تتجه)

 عن بحث محاولة هً العربٌة الحداثة) بؤن سابقة مرحلة فً اللبنانً

 توحده عالم فً التارٌخٌة شرعٌته الماضً فقد أن بعد المستقبل، شرعٌة

 (...بالقوة ٌةالؽرب الرأسمالٌة

 فٌرجعه وأصالته، العربً، الواقع مع الحداثة تتفاعل لم لماذا أما 

 للحداثة، االجتماعً الحامل الحدٌثة، البرجوازٌة ؼٌاب إلى بعضهم

 العربً، الوجدان فً وركونها ووجاهتها الماضً من الثقٌلة التركة

 وعدم ،واإلسالمٌة العربٌة والهوٌة التلٌد باإلرث التمسك فً التشدد
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 الشمولٌة األنظمة وأٌضا الؽرٌب، اآلخر عن ٌصدر ما التقبل

 ...لها النهاٌة بداٌة ربما الحداثة فً ترى التً االستبدادٌة

 قاسٌا ردا العربً العالم فً اإلسالمٌٌن من السلفٌٌن رد كان هنا ومن 

 خطورة أشد وٌرونها الؽربٌة، باإلمبرٌالٌة ٌربطونها فهم الحداثة، على

 معول عندهم الحداثة أي فهً والماركسٌة، والعلمانٌة اللٌبرالٌة من حتى

 على التراث، على سلبٌة ثورة وهً اإلسالمً، الدٌن مع تتنافى هدم

 فً فهً الماضً، على التارٌخ، على الدٌن، على األخالق، على اللؽة،

 الحداثة من السلفٌٌن هإالء وخشٌة.. شًء كل ٌتهدد هدام فكر المحصلة

 العلمانٌة، مثل عناصر من المصطلح هذا ٌتضمنه مما باألساس، نابعة

 دابرة واتساع الدٌمقراطٌة، وأٌضا والسٌاسة، الدٌن بٌن الفصل دعوة أي

 رقابة من متحررة قراءة بها، المسلمات قراءة عند العقل وإعمال الفكر،

 ...السلطان

 أو ٌثالحد اإلنسان سمات إلى اإلشارة بمكان، األهمٌة من...وأخٌرا

 التقلٌدٌة، الرموز عن الفرد استقاللٌة السمات، تلك أهم فمن الحداثً،

 القبٌلة، لزعماء التبعٌة وعن حتى، الكبٌر األخ أو كاألبوٌن، األسرة فً

 احترام وحده؛ الكبٌر للوطن والإه ٌكون وبالتالً الدٌن، ورجال

 ذةوالشعو السحر عن بعٌدا كعالج، الطب بعلوم اإلٌمان المواعٌد،

 اإلنجاب، ضبط لظروؾ مقـّدر حٌاته، فً بالتخطٌط االهتمام والتمابم،

 والعالم، الداخل صعٌد على السٌاسٌة لألخبار متابع العلوم، لقراءة داع

 فعل على الكبٌرة اإلنسان بقدرة ومإمن فٌه، وراؼب بالتؽٌٌر مإمن

 ... التؽٌٌر

 على أتٌنا التً سماتال تلك عكسنا ما إذا الذي القدٌم اإلنسان بخالؾ هذا

 ٌتمٌز عادة فهو الحٌاة، هذي فً نظرته توابم ما كثٌرا فهً تناولها،

 بقدرة مإمن وؼٌر للتؽٌٌر، محبذ ؼٌر قابم، هو لما واإلذعان بالسلبٌة
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 الطبٌعة فً الحالة باستمرارٌة مإمن هو التؽٌٌر، فعل على اإلنسان

 التً السمات أهم كانت ههذ.! التؽٌٌر بإمكانٌة منه اعتقاد دون والمجتمع

 بحث إثر األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً هارفرد جامعة بها خرجت

 .  القارات مختلؾ ومن عدٌدة دوال شملت مٌدانً
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 ......... الباهظ وثمنها اللجوء رحلة

 

                                              

 علمداري صالح                                                           

 ،وخاّلن أحبة خلفه تاركاً  دارك باب تؽلق حٌن الرحلة تبدأ: الرحلة

 من قافزاً  ،السفر حقٌبة وتحمل ،الطفولة ذكرٌات الدار أرض فً وتدفن

 – أمرك وتسلّم ،وطن بمثابة -ما ٌوماً – لك كانت ،مدّماة خارطة فوق

 ،معهم وتجلس ،البشر تهرٌب ونٌمتهن ألناس -شانك عال مهما

 جندي من ؼفلة أو ،الحدودي الشرٌط أسالك فً ثؽرة تترصدون

 .تركٌا...جارة دولة أرض إلى خاللها من لتتسللوا ،الحراسة

 ،موطنك خارج تخطوها خطوة أول على بالؽربة تحس: الترانزٌت

 أولبك وبٌن بٌنك تجري محادثة أول من بالذل وتحس...!  تستمر لكنك

 نحو تستعجل...!  أبعد تسٌر ولكنك ،مبتؽاك إلى بنقلك ٌتعّهدون ذٌنال

 من ؼفٌرة بؤعداد محاطاً  نفسك تجد ،وحلمك ماضٌك بٌن الفاصل البحر

 خلؾ ٌتراكضون ،األعمار كل من وأطفال ونساء رجال ،مثلك أناس

 ال لكنك...  لكنهم والمالمح الشكل فً ٌشبهونهم أناس وخلؾ بعضهم

 البحر مخاطر تدرك ولم ،قرب عن البشر مهربً على تتعرؾ لم زلت
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 البشر من العشرات حشر ٌعنً ماذا تعرؾ ال وكذلك ،أمواجه وجنون

 تبحث.. ،!البلم اسمه بالهواء منفوخ كاوتشوك من صؽٌر سطح على

 البحر زرقة عبر لك ٌتراءى الذي ،المقابل الشاطا إلى ٌحملك عّمن

 المؽطاة وأحالمك كرحلتك ماماً ت ،التفاصٌل رإٌة ٌحجب بضباب مؽطىً 

 ،بالبازار تبدأ ،وزمالء أصدقاء ،أقارب ،مؤلوفة بوجوه تلتقً ،بالؽبش

 ٌجردونك لكنهم ،حً رأس كل على نقداً  الدفع على المهربٌن مع وتتفق

 وٌحملك ،اعتراض دون خلفك فترمٌها ،الداخلٌة أشٌابك حقٌبة من حتى

 و أفالطون أرض إلى النساء ودعوات األطفال صراخ على الموج

 سبل عن بالبحث لتبدأ، والبلم البحر مؽامرة من تنتهً...  اإلسكندر

 فً بهم تمسك ،نقدٌة ورقات بضع هً لدٌك تبّقى ما كل ،أبعد السٌر

 روحك على تحافظ كما علٌهم وتحافظ  نومك فً حتى الداخلً سروالك

 مجرد هً. ..مجاورة دول أربع أو ثالثة وبعدها الٌونان. ؟...  وتسٌر

 ،خردة أو بضاعة كؤي للتالٌة لتسلّمك إحداها تتلقاك ،ترانزٌت محطات

 ،عوزك ٌشبع ثراء فٌها لٌس إذ -حال كل على– تؤواه مالذاً  لٌست هً

 من هرباً  بالدهم من فرو ،أمثالك اآلالؾ مبات إلٌواء تكفً مرافق وال

 .البشرٌة واألشالء النحر" فوبٌا"و والحرب الظلم

 ،إلٌها اللجوء ترٌد التً والدولة ،وجهتك لتحدٌد خٌارات  ب تحظى قد

 أن ٌجب لكن  أٌضاً  الخٌار بهذا تحظى ال وقد ،الؽربٌة أوربا ولتكن

 ومخطط الورق على مرسوم هو الحقاً  سٌؤتً ما كل أن جٌداً  تعرؾ

 !.كلمة أو رأي فٌه لك ولٌس ،مسبقاً 

 ،أكثر أو لٌلة  المؽترب إلى سبقوك الذٌن ذووك ٌستقبلك قد: الكامب

 ،(فٌه الالجبٌن لتجمٌع معسكر) الكامب أو الثكنة إلى تلجؤ أن ٌجب لكنك

 كل بٌنهم من ٌكون ال قد ،أٌضاً  مثلك اآلالؾ حٌث ،أمرك وتسلمهم

رت الذٌن  االستالم محطة فهنا ،وجوههم أالِفتا  أو ،رحلتك فً بهم مرا

 كل ٌتحدثون هنا ،واألمم واأللوان األجناس كل من بشر وفٌها ،األخٌرة
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 البشر من العجٌب الخلٌط رؼم التفاهم فً صعوبة تجد فلن ،اللؽات

 أوقاته وللطعام ،إٌقاعها للحركة تبقى االزدحام ورؼم ،والثقافات

 ،الحظ حالفها إذا ؼرفة عابلة ولكل ساعته وللنوم وطابوره المخصصة

 و المؽاسل فً الجمٌع فٌها ٌشترك صؽٌرة مساحة ضمن خٌمة أو

 مشقة من أصعب هً التً االنتظار رحلة تبدأ هنا. المٌاه راتدو

 لإلدالء موعد على أوالً  الحصول من لتتمكن شهوراً  وتستؽرق الطرٌق

 وثالثاً  الالجبٌن شإون دابرة قرار  وثانٌاً  ،وجودك وتثبٌت بؤقوالك

 ِمناح من واالستفادة بٌت استبجار حق تمنحك ،مإقتة إقامة منحك انتظار

 بدء موعد ورابعاً  ،المعٌشة نفقات و اآلجار لتؽطٌة" سنتر الجوب*"

 ،لك ُوِضع الذي التعلٌم ببرنامج االلتزام ذلك بعد علٌك ثم ،اللؽة تعلٌم

 أقل على– سنتٌن أمضٌت قد تكون ،أكثر أو عاماً  ٌستؽرق والذي

 ،مرة ألؾ ،خلفك تركتهم الذٌن ذُووك خاللها تذكرت ،الؽربة فً -تقدٌر

 األخبار كل ورؼم ،والناس البلد أحوال عن وسؤلتهم معهم وتحدثت

 وؼالء مزمن قلق من اتصال كل فً الوطن من تؤتٌك التً السٌبة

 و والوقود المٌاه وشحة وشهٌد واؼتٌال واعتقال وقصؾ فاحش

 إلى والحنٌن بالندم الشعور راودك قد ٌكون  ذلك كل رؼم... الكهرباء

 ٌزداد ٌمر ٌوم فكل ،تعود لن لكنك  ،مرة ألؾ أٌضاً  والوطن األهل

  تسعى  أعماقك فً جامحة لرؼبة تلبٌة أكثر اللجوء ببلد ارتباطك

 لىإ تعود  أن الوارد ؼٌر من إذ ،ما نجاح  لبلوغ أو انجاز لتحقٌق

 ذلك قبل وعلٌك ،وّدعتهم ٌوم كما الوفاض خالً منكسراً  والخالن األهل

 جوب"ال لك رسمها التً المقّننة المعٌشة من لتتخلص عمل عن بالبحث

 وهً ،سٌارة القتناء تدفعك الباهظة وتكالٌفها الكثٌرة تنقالتك  ،"سنتر

 كذلك ، ضٌوفك إلٌه وتدعو تسكنه بٌتاً  ثم ،المنال صعب حلماً  لٌست هنا

 ...صعباً  لٌس  اقتناإه
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 تعارك ،عمرك سنوات أجمل تدفع أن علٌك ذلك كل تحقق لكً: الثمن

ن حولك ما كل مع وتتعامل الحٌاة  وثقافة ،لؽتك لٌست بلؽة حولك وما

 وؼربٌتك أعماقك فً المتؤصلة شرقٌتك داخلك تتصارع ،عنك ؼرٌبة

 خرٌؾ تبلػ حتى  فشٌباا  شٌباً  علٌك وتستولً تؽزوها التً السلسة

 و ،شعرك رأسك على وٌشٌب ، التجاعٌد وجهك فً وترتسم  ،العمر

 تستطٌع فلن ،داخلك فً ٌوماً  تخبو لم التً الحنٌن جذوة على القلب ٌرقّ 

 الشباب أبناإك... أطفالك علٌك ٌعترض ،العودة تقرر ،أكثر المقاومة

 على مجبرٌن ولٌسوا( الؽربٌة) الؽرب وثقافة قٌم فٌهم تؤصلت الذٌن

 أنت إال بهم تربها ال التً البابسة بالشرقٌة اقترانها فً المؽامرة

 فعلت كما العاطفً نالباط مساحة على بٌنهما الصراع تجربة وخوض

 أرض فً وتموت وندم حسرة حٌاتك فتنتهً ،ترضخ قد....... أنت

 خلفك تركته الذي الباب ذاك ثانٌة لتفتح ٌوماً  فتعودًّ  تلح وقد ،ؼرٌبة

 الذٌن أبنابك خلفك تاركؤ وحٌداً  ستعود -األؼلب على– لكنك ،مؽلقاً 

  وأمان ضلأف بحٌاة ،هاجرت ٌوم مثلك ٌحلمون وبدإوا شبابا أصبحوا

 وما اللجوء دول علٌه عّولت ما بالضبط وهذا....  وسٌارة بٌت و وعمل

 الالجبٌنً  وألمثالك لك رصدتها التً التكالٌؾ كل مقابل تجنٌه سوؾ

 ......ٌوماً 

 !!.التـــــــالٌة األجٌال ملكٌة لٌضمنوا جٌلكم فً استثمروا لقد

 

 وتعلٌمهم بٌنالالج لرعاٌة مخصصة حكومٌة دابرة "سنتر الجوب"•

 .لهم العمل وتؤمٌن
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 الكردي الشعب ضد الكمالٌة جندرمة جرائم من

 

 

 حصاؾ إسماعٌل. د

 على Zeynelabidin Zinarزٌنار  العابدٌن زٌن الصدٌق نشر 

 وأقوم الكردي الشعب بحق الوحشٌة الوقابع هذه الكردٌة باللؽة صفحته

 : صفحتً على ونشرها بترجمتها بدوري

 كمالً جندرمة دفتر من ٌةٌوم مالحظات

 وادي Geliyê Zîlan) مذبحة فً مشاركا كان تركً جندي سجل 

 النساء من األلوؾ عشرات جمعنا: "قابال الٌومٌة مذكراته( زٌالن

 عدة فً وجمعناهم المنطقة، قرى سكان جمٌع أي والشٌوخ، واألطفال

 الموجهة البوارٌد أٌدٌنا وفً حاصرناهم ثم زٌالن، بوادي أماكن

 أطلق الجنود، من آخر صؾ وقؾ وخلفنا. الزناد على وأٌادٌنا نحوهم،

 وخلؾ ظهورنا، على مركزة بنادقهم وفوهات ،(Erbaş) اسم علٌهم

 نحن ننفذ لم إن. مسدسات بؤٌدٌهم ٌحملون ثالث صؾ وقؾ األرباش

 خلفنا ٌقفون الذٌن مهمة كان الكرد، بقتل األوامر البنادق حاملً
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. المسدسات حاملً من العسكر قادة لقتلهم بقتلنا، هم قمٌ لم وإن تصفٌتنا،

 وقتل الكرد، أولبك على الرصاص أطلقنا القومندان، أوامر على وبناء

 إطالقات وأثناء والشٌوخ، واألطفال النساء أولبك جمٌع الحال فً

 ساد هنٌهة وبعد السماء، عنان تشق صراخاتهم كانت الرصاص

 ألسابٌع، الشمس أشعة تحت مرمٌة دالكر أولبك أجساد بقٌت. الصمت

 مذبحة فً قتلوا الكرد من ألفا 1ٗ. واهترأت وتورمت، تعفنت، بعدها

 الذٌن بان(( جمهورٌت)) صحٌفة كتبت 1ٖٓٔ عام وفً. زٌالن وادي

 ووحوش قساة أفرٌقٌا، قرود أشباه من زٌالن وادي منطقة فً ٌسكنون

 وادي تنظٌؾ تم ،(ٗ ص) 1ٖٓٔ تموز ٖٔ فً. النٌة اللحوم ٌؤكلون

 الكرد هإالء" :مظهر ٌوسؾ الصحفى وكتب. كلٌا وتدمٌره زٌالن

 وؼدارون، دموٌون منهم، أقوى لكنهم بؤمرٌكا، الحمر الهنود ٌشبهون

 منذ بهم إبتلٌنا التمدن، عن وبعٌدون اإلنسانً الشعور من ومجردون

 من اإلبادة منطقة فً. 1ٖٓٔ/8/8ٔ فً(( جمهورٌت" ))السنٌن مبات

 . واحترقت إال واحدة قرٌة تبق لم قرٌة، ٕٓٓ لأص

 إلى الكردٌة ومن زنار العابدٌن زٌن: الكردٌة إلى التركٌة عن ترجمة

 حصاؾ د. إسماعٌل: العربٌة
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 والكارث سبً تربه فً الكبٌر الطوفان

 

 ألمانٌا - عٌسى هللا عبد ٌوسؾ                                          

( ٖٓ) ُبعد على القامشلً مدٌنة من الشرق إلى( سبٌه تربه) بلدة تقعُ     

ٌّة محّطة فٌها وتقع دٌرك،-القامشلً عام طرٌق ٌخترقها كم،  لقطار فرع

ًّ  المحّطة وبناء الموصل،-حلب السرٌع الشرق  الطراز على مبن

ٌّة، ،مزكفت: هً سدود ثالثة تجاورها الفرنسً،  الحدٌد، وباب والجواد

( سبٌه تربه) بـ وسّمٌت علٌل، وهواء لطٌؾ بمناخ تنعم جعلها ما وهذا

ٌّة أضرحتها إلى نسبة  م1ٕٙٔ/ٗ/1ٕ السبت ٌوم ففً بالكلس، المطل

ٌّة  فكانت الفٌضان فداهمها ،(الجّراح)نهر فاض المجٌد، الفصح عٌد عش

ٌّتها وراح البلدة، هذه عرفتها كارثة أسوأ  الذٌن السّكان من العدٌد ضح

 النجاة، أبواب سابر وجوههم فً وأؼلقت الفٌضان، مٌاه باؼتتهم

 البٌوت من العدٌد تهّدمت كما منازلهم، عن بعٌداً  السٌول فجّرفتهم

ٌّة ٌّة فً الفٌضان فبدأ بعضها، وسقطت الطٌن  األخوة بدأ حٌن العٌد عش

ٌّون  فً المعتادة المؤكوالتو األطباق بإعداد وذلك له، بالتحضٌر المسٌح

 وجوه على بادٌة والسرور الفرح تباشٌر فكانت العظٌمة، المناسبة هذه

 أّول الكنٌسة من ٌنطلق أن المفروض من حٌث العٌد، بقدوم الجمٌع

 وسٌبدأ والمسٌحٌٌن، الكورد من أبنابها كلّ  فٌه ٌشارك البلدة فً كرنفال

 العادة هً كما بٌتاً  بٌتاً  العٌد صبٌحة فً القرٌة فً بالتجّول األطفال

 لتبادل واألصدقاء األهل بٌن الزٌارات تبدأ وبعدها جمٌعاً، لمعاٌدتهم

 خطب من العظٌم الٌوم هذا ٌخببه الذي ما ٌدري أحد   ٌكن فلم التهانً،

 البلدة؟؟ ألبناء
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 الداكنة، السوداء بالؽٌوم السماء تلّبدتِ  حٌث الظهٌرة، عن فالوقت

 فبدأ الشاسعة، وبساتٌنها الوادعة البلدة ابًرو على بظاللها وأرست

 ٌهطل المطر شرع إنْ  وما مخٌؾ، بدوي   ٌقصؾ والرعد ٌلمع، البرق

 الوجوه، على فشٌباً  شٌباً  ترتسم والهلع الخوؾ مالمح بدأت حّتى

 أّما وأوالده، أهله ٌتفّقد فكل   بٌوتهم، إلى الناس فهرع االبتسامة، وتختفً

ؤ البلدة، فً القاطن الوحٌد العربً وهو( ٌبًصل)المدعو البلدة راعً  فتنبَّ

     .مبّكراً  المبٌت إلى بقطٌعه وعاد بهم، المحدق بالخطر

 أسرع الوحٌدة،( سبٌه تربه) ابتدابٌة فً االنصراؾ جرس قرعِ  وقُبٌلا 

 أن راجٌاً  آؼا شرٌؾ محمد بٌت إلى البلدة مركز من األكبر أخً

 عالقة وكانت الطبٌعة، ؼضب من الفرج حٌن إلى دارهم إلى ٌدعونً

. حمٌمة عالقة حاجو إبراهٌم وشقٌقه آؼا شرٌؾ محمد عابلة مع عابلتً

 والبردُ  المطر كان حٌثُ  التالمٌذ مع انصرفتُ  الجرسُ  قرع فعندما

 . لهما مثٌلة ال بقوة األرض ٌضربان

 شرفة فً واقفة زوجاته وإحدى آؼا حاجو شرٌؾ محمد عابلة فكانت

 تعال ٌوسؾ) باسمً ٌنادوننً رأٌتهم المدرسة، شارع مقابل البٌت

 .عالٌة بؤصوات النداء وتكّرر( هنا إلى تعال بسرعة

ٌّة حقٌبتً وضعتُ  وقد كنتُ  ، تفادٌاً  رأسً فوق المدرس  فعل كما البردا

 .راكضٌن التالمٌذ جمٌع

ُ  فمضٌتُ  النداء إلى أكترثْ  لم  البلدة، مركزِ  ِعْبر البٌت إلى راكضا

 تبدأ أن قبل بسالم بٌوتهم إلى التالمٌذ جمٌع ووصل البٌت لىإ ووصلتُ 

 .النكبة

 نسً فقد ٌحدث، قد رهٌباً  أمراً  أنّ  ٌحسّ  الجمٌعُ  كان اللحظاتِ  هذه فً

 قصرهِ  سطح فوق آؼا حاجو إبراهٌم وٌصعدُ .... العٌد فرحة البلدة أهل
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  ً ...  ٌومنا إلى شامخاً  شاهداً  ٌزال ال والذي األسود الؽرانٌت من المبن

!!  الخطب؟؟ ما ٌدري لعلّه بمنظاره ٌرنو وأخذ الدرج بٌت فوق صعد

 ضفته على الواسعة الكروم بساتٌن ٌخترق الجراح نهر إلى نظر

 الحور ؼابات اآلخر الطرؾ وعلى والصفصاؾ اللوز أشجار الشرقٌة

 على الكثٌفة المثمرة باألشجار ومروراً  درٌجٌك ضاحٌة من ممتّدة

 بحركة( الجّراح)نهر علٌه ٌلتؾُّ  حٌثُ  الكبٌر البستانِ  حّتى واسع امتداد

 .البلدة قلب ٌجتاز أن قبل دابرٌة نصؾ

 البلدة نحو ٌّتجه عرمرماً  جارفاً  وسٌالً  عظٌماً  طوفاناً  اآلؼا نظرُ  لفتا 

 بل قرٌباً  تحصل قد كبرى وطامة محدق كبٌر بخطر فؤحسّ  الوادعة،

ٌَّة طلقات ثثال فوراً  اآلؼا فؤطلق جداً، قرٌباً   وهرعا  مسّدسه، من تحذٌر

هُ  لٌخبرا  راكضاً  منزله إلى  وعلى فوراً  بالخبر الناس بإعالم األربع خدما

 بدأوا الؽلمان...  المحتملة الخطر أماكن من والبداٌة السرعة، وجهِ 

 !! الؽابب ٌعلم والحاضر والصٌاح، باإلنذار

 ٌنتشر كما فابقة ةبسرع ٌنتشر والخبر الناس، صدور ٌدبّ  الهلعُ  وبدأ

 والبكاء والصخب والعوٌل الرعب أصوات فاختلطت الهشٌم، فً النار

 النهر، أمواج وهدٌر العاتٌة الرٌاح وصرٌر المطر بؤصوات والخوؾ

 !! بدأت القٌامة...  القٌامة ٌوم الٌوم: الناس صاحا 

ن ٌّة القلعة" القدٌمة القلعة إلى نزحا  منهم فما  فهو ةالمرتفع" القدٌمة الفرنس

 المدرسة دخل ومن آمن، فهو حاجو آل بٌوت أحد دخل ومن آمن،

ٌّة  البلدة رجالُ  بدأ جداً، معدودة اإلسمنتٌة فالبٌوت آمن، فهو االبتداب

 كان واحد، وقلب   واحدة بٌد   للهرب والشٌوخ والنساء األطفال ٌساعدون

 لدتهب ألبناء مساعدة من قّدمه وما عمل من( الدٌن نور أبو) به قام ما

 لكانت فلواله" األهالً، وشهادة بشهادتً بالتقدٌر جدٌر إنقاذهم أجل من

 أهالً من والتقدٌر الشكر استحق الرجل مضاعفة، أضعاؾ المصٌبة
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 جمٌل أم خالتً كانت! المخٌفة الرعب قصص بدأت حٌث ،"البلدة

 الطلقات سمعتْ  إنْ  فما أوالدها، مع جٌلكً جمٌل إبراهٌم(... آمنة)

 على المطلّ  بٌتها نافذة من أطلّت قلبها، فً ٌدخل الهلع بدأ الثالث

( حفٌفة) السٌدة حٌث ؼرٌباً  أمراً  فرأت العام، الربٌسً والشارع الساحة

 مرعوبةً  فزعةً  مندفعةً  الشارع نحو تركض آؼا حاجو ٌوسؾ زوجة

 فصاحت الدار باب إلى خالتً أسرعتْ ... مبالٌة   ؼٌر أوصالها ترتجؾُ 

ٌّا) خابؾ   متقّطع   مضطرب   بصوت( حفٌفة) السٌدة: بها  ٌا اهربً ه

ٌّا إلٌنا، قادم الكبٌر الطوفان فوراً، بؤوالدكِ ( نازٌة  ابنً، ألنقذ ذاهبة أنا ه

 ٌقطن دقابق سبعِ  أو خمس   ُبعد على كانتْ  وعابلته البكر ابنها كبدها فلذة

 ًف( اسكندر أبو الدالل صبري) مقابل النهرِ  شاطاِ  بجوار بٌتهِ  فً

 اّتجهتْ  مذعورةً  أوالدها بٌد خالتً أمسكتْ  النهر، من اآلخر الطرؾ

 بعد ما فً الدكتور أصبح" منها القرٌبِ  الصفدي نعٌم البلدة دكتور نحوا 

... األمان ٌجدون علَّهم البلدة مستوصؾ إلى اّتجهوا" دمشق صحة مدٌر

 .؟؟ الجمٌع تداهم الكارثة

 الدكان إلى المٌاه اندفعت ٌثح دكانه أبواب إؼالق ٌستطعْ  لم شقٌقً

 تدقُّ  اللحظات هذه وفً بنفسه، ونجا القرٌب البر إلى سابحاً  فهرب بقّوة

 ؼاضبةً  البلدة قلب إلى الجامحة األمواج طالبع وتصل الصفر، ساعة

ٌَّة، مزمجرةً   جبال من جلبتها صخور جالمٌد جنباتها فً تحملُ  متحد 

 تضربُ  العاتٌة األمواجُ  أتبد متكافبة ؼٌر المعركة وكانت طوروس،

 قلب إلى المٌاه وتنحسرُ  المرتفع، المعّبد والطرٌق الكبٌر الجسر جدار

 ٌحتمل ال الذي المسكٌن الجسر اعترضه فقد ثانٌة جولة فً المدٌنة

 لتدّمر البلدة وسط إلى بقّوة المٌاه وتراجعت الجارؾ، السٌل اندفاع

 ومخازنها محتوٌاتها وجرفتْ  الطٌن، من المبنٌة والبٌوت الدكاكٌن جمٌع

 تناطح الهابجة أمواجه تالطم وهدٌر النهر فزمجرة أبٌها، بكرة عن

 جدوى، بال البلدة أجواء فً تحوم التً الهلٌكوبتر طابرات أصوات
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[ٕٕٓ] 
 

ٌّارون  فسوق ،(بحر وسط فً كسفٌنة اآلن البلدة: )وقتها قالوا الط

 قّوة من ترتفع ةالخٌاط وماكٌنات فاألقمشة أثر، له ٌبق لم القماشة

 والمزركش واألبٌض واألخضر األحمر الزاهٌة األلوان فترى الموج،

 فوق ٌنشر المتؽطرس النهر وكؤنَّ  بكبرٌاء، األمواج مع ٌتماٌل والبّراق

 .النصر بفرحة منتشٌاً  مزهواً  متعالٌاً  النصر بٌارق العاتٌة أمواجه

، أثر   ٌبقا  لم العتٌدة البلدة قلبِ  فً  المرتفعة القلعة فً ناسال كان لشًء 

ٌّة الجدران تتهّدم حٌثُ  شدٌد بهلع المشهد ٌتابعون  العتٌقة السوداء الطٌن

 من والفاّرٌن المنكوبٌن وصرخات أنٌن ٌعانق والعجاج األؼبرة وتتطاٌر

 تالل من عارمةً  السٌولُ  انهالت البلدة من الشرق وإلى والهالك، الموت

 الفرنسً، والجٌش الكورد بٌن كةمعر فٌها جرت التً التالل( روكان)

 آؼا حاجو حسن بقٌادة( روكان) الفرنسً للقابد الكورد بقتل حسمت

 دقوري آؼا سعٌد مع البرلمان فً الكورد ممثلً أوابل من كان والذي"

" بذلك ٌشهد دمشق فً العسكري المتحؾ ومازال الفرنسٌٌن جالء بعد

 الكنٌسة شارعً على وتسلّطت المٌاه وتجّمعت الفٌضان، واستمرّ 

 مع متكافبة ؼٌر معركة فً العاص النهر مٌاه مع متحالفةً  األرثوذكسٌة

 وقسماً  البلدة بٌوت أكثرا  لتهّدم الطٌنٌة، والدكاكٌن الصؽٌرة األكواخ

  الوحٌدة الكنٌسة من كبٌرأً 

 حٌث المقّدسًة، الكتب وبعثرتِ  والنواقٌس األجراسا  وأسقطت البلدة، فً 

 زاوٌة فً( عزم شوكت) دكان سقؾ تعلو المنطقة تلك ًف المٌاهُ كانتِ 

 وثالثٌن اثنً وتحصدُ  مدّمراً  طوفاً  لتشّكل المدٌنة مركز فً الشارع

 ُ  وسوقها دكاكٌنها جمٌعا  وتدّمر البلدة، وأطفالِ  ونساءِ  رجالِ  من روحا

 فً الكارثة أثناء المٌاه ارتفعت فقد كامل، شبهِ  بشكل حاراتها وإحدى

 الفٌضان استمرّ  فقد مترٌن، إلى متراً  سم عشرٌن من المنازل داخل
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[ٕٖٓ] 
 

 روعه من النهر هّدأ اللٌل منتصؾ وبعد النهار، من متؤّخر وقت حتى

 .الفجر حلول إلى فشٌباً  شٌبا أذٌاله ٌجرّ  وبات

 أطراؾ على الشمس فٌه بزؼت مشرقاً  ٌوماً  كان التالً الٌوم صباحا 

 وٌخرج الطوارئ، حالة رفعا  ابرالج النهرُ  وأعلنا  شدٌد، باستحٌاء البلدة

 .وأهلها وببلدتهم بهم حلّ  ماذا لٌروا الشمس بزوغ مع الناس

 منطقة على استحوذا  قد والقتل والركام بالطمً أنّ  المتجّبرُ  النهرُ  ظنَّ 

ٌّة أنَّ  متناسٌاً  رادع، بال( الجراج)  كلّ  فً كٌنونتها عن تبحث الحّر

 واسترخاء بدالل   رإوسها حٌنوالرٌا األزاهٌر رفعت ما فسرعان مكان،

 النسٌم أطٌاؾ مع عبقها لٌتعانق والحصى الطٌنٌة الشقوق بٌن من

ٌّة شمس وتشرق العلٌل،  فٌها تترقرق الجداول وتعود جدٌد، من الحّر

 تعكس الجراح طول على الصافٌة المٌاه برك وترتسم العذبة، المٌاه

 بعٌد   وؼٌر الخلود، ألحانا  ٌؽنً ؼصناً  اعتلى بلبل   وهذا الشمس، شعاع

) طاحونة المابٌة البلدة طاحونة شاللِ  خرٌر ألحان السمع إلى ٌتناهى

نا تحكً( موشً العم  .الخلود قصص للدُّ

 ٌعملُ  البلدة، على ضٌفاً  كان( توبال حّنا) المنكوبٌن أوابل من ولعلَّ 

 أسرته أفراد كلَّ  الكارثة فً فاقـادا  البلدة، مستوصؾ سٌارة على سابقاً 

 نصاِبها إلى الفٌضان مٌاه عادتْ  أٌام عّدةِ  وبعدا  ،(أطفال ستة مع ابلتهع)

 أحد جثةا  فوجدوا المفقودة الُجثث عن ٌبحثون الرجال أخذ جزبً، بشكل  

 مسحوقةً  هامدةً  الجثة كانت الصؽٌِر، الجسر تحتا ( توبال حنا) أطفال

راخ( حّنا) بدأ ومشّوهًة، ه ٌلّطم والعوٌل، بالصُّ  ثمّ  وذهاباً، جٌبةً  خدَّ

 كانتِ  جثةً  أخرجوا فكلّما ،(حنا) أطفاله من آخرٌن لطفلٌن جثتٌن وجدوا

ٌّة باللؽتٌن تعلو الصلوات ٌّة، السرٌان  وٌنوح ٌنعً( حّنا) ومازالا  والكورد

 األصواتُ  تجاهرتِ  الحدث، مكان فً مجتمعٌن البلدة أهل ومعظم

راخ، والعوٌل بالبكاء  لهولِ  تحترق القلوبو تذرؾ العٌونُ  وكانت والصُّ
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[ٕٓٗ] 
 

 الٌوم هذا فً" سبٌه تربه فً البٌضاء المقابر فً الجثثا  دّفنوا... المشهد

 سنٌن بضع فبعدا ( توبال حنا) محنة تنتهً ولم جمٌعاً، القلوب توّحدت

ه القدرا  أنّ  إاّل  قلٌالً  مصٌبته ٌنسى لعلّه تزّوج مصٌبته من  من الكرة عاودا

 وادي فً سٌارته ٌسوق كان عندما تهعابل مصٌر نفس تلّقى حٌثُ  جدٌد،

 السٌارة وتراجعت ٌده، من السٌارة مقودُ  انفلتا  السحٌق( دمرقابو) قرٌة

( حنا) لٌؽرقا  علٌها السٌطرةا  وفقدا  الوادي، أسفل إلى الخلؾ إلى القهقري

 وكذلك ،(الجّراح)نهر شهداء بركبِ  وٌلتحقا  النهر، مٌاه فً سٌارته مع

 الوصول والدته تستطع لم حٌثُ  ،(كاسٌنو رعم) بؤعجوبة الناجٌن من

 ُحجرات داخل المٌاه واقتحمت البلدة، شرق السٌول هاجمت عندما إلٌه

ً   سرٌر فً نابما( عمر) كان البٌت  أرجاء فً المٌاه فٌه طافت خشب

 ٌؽطُّ  السرٌر فً وجدوه التالً الٌومِ  صباح حّتى صؽٌر كقارب   الؽرفة

 .الؽرق من ٌنجوه أن هللا شاء أذى دون عمٌق نوم   فً

 التخلُّصا  له ٌتسّنى لم ضٌفاً ( حّنا) مثل كان االبتدابٌة المدرسة معلمُ  أّما

 إطار بإلقاء البلدة شباب واستطاع عالٌة بشجرة   فتعلّق السٌلِ  قّوة من

  ً  له ٌكن لم( جلو) الكهل منه مقربة   وعلى إنقاذه، تمَّ  طوٌل بحبل   مطاط

 العامود أعلى إلى ٌدفعه الموج كان الكهرباء ودبعام ٌتعلق أن إاّل  فرصة

 وهو ،(جلو) معه جارفاً  مكانه من وانقلع العامود انجرؾا  إنْ  وما بقّوة،

 منطقة سبً تربه بلدة الحكومة أعلنت... األخٌر بالوداع بٌده ٌلّوح

 والبطانٌات األطعمة من المادٌة الخارجٌة المساعدات وانهالتِ  منكوبة،

 الشرق من القلعة سفح على مخٌماً  وأقٌم األخرى، الحاجات وجمٌع

 فقد المدرسة بناء فً المإن ووّزعت األهالً، لمساعدة الجٌش وانتشر

 المتبّرع الطحٌن أكٌاس توزٌع على ٌشرؾ آؼا حاجو شرٌؾ محمد كان

 كانت وّزعتْ  التً المادٌة التعوٌضات أنّ  إال األهالً، إلى أمرٌكا من

 سورٌة لٌرة ٕٓ٘ فاستحق فٌها وما دكانه خسر فقد( كلو) أّما شحٌحة،

 الفبران أعشاش من دابماً  ٌشكو كان - الخسارة من شٌبا تساوي ال كانت
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[ٕٓ٘] 
 

 ناداه عندما كلو مقولة ٌرددون البلدة أهالً اآلن وحّتى دكانه، فً

 فؤجابهم النهر جّرفها دكانك( كلو: )للنهر اآلخر الطرؾ من أصدقاإه

 ev tter je meşka re) عال   بصوت   هرللن اآلخر الطرؾ من( كلو)

nema). 

ٌّة لجنة وجاءت الطوفان، خبر لندن إذاعة بثَّت وقد  الخسابر، لتفقد أمم

 وٌإرخون ورواٌات وقصص بذكرٌات ٌحتفظون األهالً من والكثٌر

 ملتقى كونه عدٌدة سنوات فً الوادي هذا فٌضانات تكّررت وقد به،

 .للمنطقة المتاخمة عاتالمرتف من المنحدرة السٌول مجاري

 حزناً  أشدُّ  أخرى قصة فلها للنكبة، األولى للذكرى التالً العام وفً

 هذا فً المقبرة لزٌارة العتٌدة الكنٌسة فً البلدة أهل اجتمع فقد وفجاعة

 ٌتقّدمهم الرجال علٌهم وتقّدما  بالسواد النساء توّشحتِ  حٌث الحزٌن، الٌوم

 من المقبرةِ  حرما  دخلنا والبخور، اتٌلبالتر( سلٌمان األب) البلدة قس

 والحزن الشدٌد األلم من أنفاسها تحبس الناس تكاد الكبٌرة، بّوابتها

 إلى األذقان وانحنتِ  بؽزاره العٌون من تنهال الدموع كانت واألسى،

ٌّم رهٌب   صمت   الرقاب،  فقد البٌضاِء، المقبرة أرجاء على بظاللهِ  ٌخ

 الرجل ٌتمالك لم علٌه، خشٌةً ( حّنا) حول ٌحومون الرجال بعضُ  كان

 بصوت بالبكاء( حنا) تعالى إن فما عابلته، أضرحة أمام نفسه الصبور

 بدأتِ  ثمّ  والصراخ، والعوٌل بالبكاء كلّهم الناس تجاهر حٌنها أجشّ 

 هنا المقابر على تضاء الشموع وبدأت روٌداً، روٌداً  تهدأ النفوسُ 

 باقً مع لتضًء ٌعقوب صدٌقً نم واحدةً  شمعةً  نصٌبً كان وهناك،

 .القرٌة مؤساة تارٌخ فً مرّوعاً  ٌوما كان حقاً  الكثٌرة، الشموع
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[ٕٓٙ] 
 

 والجواب الباب: قصة

                                                                                                      

 

ـْدال جوانً                                                            عب

.. والبرد ٌطرق المفاصل .ذات لٌلة خرٌفٌة بعد اللقاء فً أمسٌة أدبٌة 

 :قدم المضٌؾ صدٌقٌه للتعارؾ ذان،دون استب

 .. .أنا أبو جوان قلت:  -

 وأنا أبو موفق ... ،تشرفنا قال:

 ..... قلت بالمثل وتصافحنا.تشرفنا  -

 قال أبو موفق مإكدا.  * حضرتك كردي،

 .. .؟قلت بتهكم: كٌؾ عرفت -

 ؟ عنً هذا االسم... وماذا ٌ* من اسمك !

 . ... أو بمعنى ما شًء جدٌدٌعنً شاب فتً  -

.. أال تدري بؤن خٌر األسماء ما حمد .* ولماذا تسمً بهكذا أسماء

 وعبد.

وأنت لم تعتن  ما تقوله صحٌح لدٌك، االسم اسم  ٌدل على محتواه، -

 .؟!ق ما حمد وعبد... ألٌس كذلكباسمك وال ٌطاب
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[ٕٓ1] 
 

 .! ( * هه... ولكن اسمً ) محمود

 وتلك الفوقٌة الممقوتة لدٌك. حسنا!  أرأٌت الكٌل بمكٌالٌن، -

 . تقصد شٌبا من أحٌاء هذه األسماء * ولكنك

 .ال أنها أسماءنا ومشتقة من لؽتنا. إٌمكن نعم... وٌمكن ال -

 ..}!! {.؟.ماذا تطلبون منا* أنتم األكراد 

ولكن كالمك  ..تقول )تطلبون منا(. نحن فً الحقٌقة ال نطلب شٌبا. -

لنا ورٌحوا فإذاً أعطوا ما هو  ه باّنا لنا ما نطلبه وهو عندكم،ٌوحى فٌ

ولنعش معا  أنفسكم من عقدة كهذا، من النظرة المسبقة عن اآلخر،

 و أعلى،مواطنٌن متعاونٌن ولٌس مواطنٌن مدانٌن من درجة أدنى أ

 . ـزٌن الرٌبة ومسترٌن بما ال اعرؾمكتن

 .. * وشًء أخر.

عرؾ ذلك .. فما دمت تقول أنك كردي وتشًء أخر وال متؤخر. وال -

 .فلماذا ال تعطً هذا الحق

 .. واعترفت باثنٌتك من قولً هذا. * لقد قلت بؤنك كردي.

 ؟. رارأأعطٌتنً ما ٌترب على هذا اإلق ... ولكن هل هذا كاؾ،جٌد -

* وماذا ٌترتب علٌه، ألستم مواطنون... ولكم كل الحق كمواطنٌن 

 . ٌاءأسو

ال... كل الحق فً ماذا، أٌن مدارسنا، أٌن لؽتنا، أٌن تراثنا أٌن  -

 . أعٌادنا، وأٌن ممثلونا، أٌن التنمٌة فً مناطقنا

 .؟.* ها هً كثٌرة المطالب

 . وأنت تعرؾ ذلك أننا أكراد ال... أنها واحدة فقط، -
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[ٕٓ8] 
 

 قط ألجمت األلسن وتشاؼلت األفكار،ف انتهت المناقشة إلى ال شًء،

وابتعدنا متراجعٌن  ر مختلفة عن اآلخر القرٌب البعٌد،ارتسمت صوو

 للخلؾ دون سالم تعارؾ أو مصافحة لقاء أو تلوٌحة وداع.! 

 تشاؼلت النظرات الجانبٌة والهمهمات اإلنكارٌة.

 .طرق الباب ٌلقى الجواب: من ٌقال مضٌفنا

 ٖٔ/ٔ/ٕٓٓ8 
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[ٕٓ1] 
 

 

          ادفنونً هنا أو هناك...                      

 جان هادي بوزان                                              

 

 ادفنـُـونً هــنا أو هناك...

 على أطــراِؾ البــحرِ 

 ألوّدعا  

 أنــؽاما الصـــافراتِ   

 ســـكونا اللـٌــــلِ        

ــــهِر.          همساِت السَّ

 ادفنــونً هــنا أو هناك...

صـــٌؾِ      على الرَّ

 فً األفــــــقِ         

 على الّصرخاتِ           

 سّطروا على شاهدِة قبري  

 نعــوا الشـــهداء 

 زبٌرا كـــوبانً     

 "مشته نورمالحـــما "

مـــتِ   طــــوفانا الصَّ

 عــناوٌـــنا القــــدرْ 
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[ٕٔٓ] 
 

 ادفنـــونً هــنا أو هناك...

 لتــــطرب روحــً

 مع النَّوارسِ   

 اسٌنِ مع الحس     

 مع القّبــاراتِ         

 مع حفٌؾ الشَّجرْ     

 ادفنــــونً هــنا أو هناك...

 ألضمدا عمقا جراحاتً

 هولا تمتماتً     

 أنٌنا آهــاتً         

رِب ٌوما الّسفْر   رفاقا الدَّ

 ادفنـــونً هــنا أو هنا...

 انثروا رمادي تبارٌكاً 

فح...        على السَّ

مل...على ال           رَّ

 على الشَّاطىء القرٌب

. خر األصما  على زبِد الصَّ

 ادفنـــونً هــنا أو هناك...

 ألسترٌحا ُهنٌهًة 

عاً زبانٌةا العصر   مود 
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[ٕٔٔ] 
 

 هولا النَّعــِش    

 حشــــوا الكــفْن.     

 ادفنـــونً هــنا أو هناك...

عاً      متسك 

 خاِشــعاً       

ـالً            مكــــم 

 الّطقوسِ  تراتٌلا 

برِ       تعاوٌذا الصَّ

 .. ... مع الحمابم.مع الكهنة

مْن. واوٌس وأسراِر الزَّ  مع الطَّ

  ************************ 

    

  



 .م2619 خرٌف –( 96) العدد – والعشرون الثالثة السنة – الحوار

[ٕٕٔ] 
 

 كوبانً تزأر

 

 أرسـُم علـى سفـح طــــوروسا 

 عنــــواناً لقصٌدتً

 صـــورًة لبناِت أّمتً

 دريزؼـــــــرودًة لق

ِم أالؼاس  أرســــــُل من قِما

 سالماً لِعلامً.. سلوًى لحْسرتً

 ِعالجاً   

 ُصراخاً       

اماً            صمَّ

ٌَّتً ٌَّتً... لقضــــــ  لقضـــــ

        *** 

 أقــِطـــُؾ من أدٌِم الّشــامسِ 

 شٌـــالنةً    

 آهـــات          

 أنــٌـــناً              

 لى القــــومِ عـــوٌالً لثـــك

 ٌــــــوما الـــحــــــشرِ 

 نق شوا على صدر قبري ..ٌا رفاقً
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[ٕٖٔ] 
 

 أنشـــــودًة للمطر  

 وأخــــرى للنـــصر      

 ثالــــــثًة للقـــهـــر          

        *** 

 اصنعوا من ُرفات كل  شهٌد

 تمـــثاالً    

 ٌُقــــطر زبٌـــراً      

 ٌُسقـــط شمــوخاً        

 ومن دِم كــل  شــهــٌد

 ِمــــداداً ٌنبـــ ا الحــــــٌاةا.

       *** 

 سّطـــروا على شاهــدِة قبــري

 تارٌخاً     

 مالحما          

 كلمــــات  من نـــارْ 

 وقــــوالً مؤثـــورا. 

        *** 

 اهــــُدوا عاصمةا األســطورِة 

ـــقا روحــــً   با  عا

 تًرمــاد وصــٌـَّ    
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[ٕٔٗ] 
 

 نٌاشٌنا جـراحاتً.   

  *** 

 انثـــروا تباشـــــٌرا أمنــٌاتً

 على الجبــال   

 على الســــهول      

 على الودٌـــان         

نـــوا لصدى األجٌـــال:  دو 

 "ُولــِد شرٌفاً... وماتا شرٌفاً".
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[ٕٔ٘] 
 

 الفهرس

 الفتتاحٌة :

 ٖجل نظام اقلٌمً جدٌد وعادل ...... أمن  -

 تحرٌرربٌس ال

  بٌكو  -اتفاقٌة ساٌكس  ملف العدد :

  ٘....    بٌكوٌه ( لنخب مشرقٌة . -لساٌكسالمظلومٌة التارٌخٌة ) ا -

 جورج كتن

 ٓٔ....( ؟ بٌكو(مخاوؾ التكرار ) كردٌاً  –على )ساٌكس  ٓٓٔبعد -

 نصر الدٌن ابراهٌم   

          ٘ٔ        ..............              بٌكو  . –_ نهاٌة اتفاقٌة ساٌكس 

 فارس عثمان    

 ٕٗ........                         بٌكو  ..... –لماذا اتفاقٌة ساٌكس  -

 حمد علً أزاد آد .    

    ٕٗ...                        بٌكو وتقسٌم المنطقة  –اتفاقٌة ساٌكس  -

 سلمان بارودو   

 ٘٘...                    ........ 1ٔٙٔبٌكو أٌار  –اتفاقٌة ساٌكس  -

 ) المنطقة الكردٌة العثمانٌة ، تركٌا ، العراق ، سورٌا ( 

 مسعود داود   
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[ٕٔٙ] 
 

 حوارات :

... كبربٌل موشً كورٌه   ثورياآلقل المعتوحوار مع السٌاسً    

1ٓ 

 اسرة التحرٌر

  العهود والمواثٌق الدولٌة :

 1ٙ                 الدولٌة ...............  كٌفٌة انقضاء المعاهدات 

 المحامً محمود عمر 

 قراءة الكتب والمطبوعات :

  8ٖصحٌفة ))كردستان (( ........                                   -

 ول صحٌفة باللؽة الكردٌة فً التارٌخ المعاصر أ

 نواؾ بشار عبدهللا

 1ٖ(.........    111ٔ – 1ٗ1ٔربا ) وجمعٌة الطلبة الكرد فً أ -

 ة هذا العمل قص

 المانٌا –علً جعفر 

  بحوث ودراسات :

   ٔٓٔالكرد فً الجزٌرة حسب المصادر العربٌة االسالمٌة ...    -

 محسن سٌدا   

 1ٔٔالحٌاة الٌومٌة فً كرداغ  ) شمال سورٌا ( ...............  -

 ثناء االحتالل فً الحرب العالمٌة الثانٌة أ

 عفرٌن  -  ترجمة عن االنكلٌزٌة : لٌالن علً
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[ٕٔ1] 
 

 

 ٗٙٔالفٌدرالٌة وآفاق حلول المكونات السورٌة ...... ...  -

 فاروق حجً مصطفى  

 8٘ٔونشؤة ومضامٌن ............  الحداثة لؽة واصطالحاً  -

 دهام حسن   

 1ٖٔرحلة اللجوء وثمنها الباهظ .............                -

 صالح علمداري 

 شهادات :

 1ٙٔمالٌة ضد الشعب الكردي ...... من جرابم جندرمة الك -

 د . اسماعٌل حصاؾ 

 18ٔالطوفان الكبٌر فً تربه سبً والكارثة ......            -

 المانٌا -ٌوسؾ عبد هللا عٌسى  

  قصة :

 ٕٙٓقصة الباب والجواب .............                        -

 الجوانً عبد 

 شعر :

 1ٕٓ....                          و هناك ..........أادفنونً هنا 

 جان هادي بوزان

 ٕٕٔر ........................                       أكوبانً تز

 جان هادي بوزان 
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[ٕٔ8] 
 

 


