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نعــوة: رحيل املثقف واملناضل أ. صاحل عثمان

تنعــى إليكــم أســرة مجلــة »الحــوار« فقيَدهــا الكاتــب واملثقــف املناضــل صالــح عثمــان »أبــو 

ــْت بــه بتاريــخ 2017/04/21، فــأودْت بحياتــه وهــو فــي 
ّ
هــوزان«. إثــر نوبــة قلبيــة مفاجئــة أمل

ذروة العطاء. األســتاذ صالح حســن عثمان من مواليد مدينة القامشــلي 1963/5/1، انضّم 

إلــى صفــوف الحركــة السياســية الكرديــة منــذ ريعــان شــبابه، حاصــٌل علــى شــهادة الهندســة 

 إلــى الثقافــي الــذي كان 
ً
 بالشــأن العــام إضافــة

ً
الزراعيــة مــن جامعــة حلــب 1985م، وكان مهتمــا

 بــه، حيــث نشــر العديــَد مــن الدراســات واملقــاالت القّيمــة فــي مجلــة »الحــوار« التــي كان 
ً
مولعــا

أحــَد أعضــاء أســرة تحريرهــا الفاعليــن واملســاهمين فــي إنجاحهــا. 
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وكان  والثقافــي.  السيا�ســي  النشــاط  عملــه  جانــب  إلــى  ومــارس  دمشــق  مدينــة  فــي  اســتقر 

موضــع احتــرام جميــع رفاقــه وأصدقائــه فــي األوســاط الثقافيــة والسياســية فــي مدينــة دمشــق 

 .
ً
 وعربــا

ً
كــردا

ورغبــة منــه فــي تعميــق اهتماماتــه الثقافيــة والفكريــة، انتســَب لكليــة الفلســفة فــي جامعــة 

فــي  املاجســتير  علــى شــهادة  عــام 1998 وحــاز  العليــا  الدراســات  دبلــوم  علــى  دمشــق، وحــاز 

 كان يعمــل علــى 
ْ
فلســفة األخــاق عــام 2013م، كمــا كان يعــد العــدة لنيــل درجــة الدكتــوراه، إذ

إعــداد أطروحتــه فــي مجــال املجتمــع املدنــي. إال أنــه وبســبب ظــروف الحــرب فــي ســوريا، اضطــر 

ملغــادرة البــاد ليســتقرَّ فــي أملانيــا، حيــث كان يعانــي فيهــا بشــدة مــن مــرارة الغربــة ونــار االغتــراب.

برحيــل الزميــل الكاتــب صالــح عثمــان عشــية االحتفــال بعيــد الصحافــة الكرديــة، خســرت 

الحركــة الكرديــة السياســية والثقافيــة أحــَد وجوههــا البارزيــن. وإن رحيلــه يشــكل خســارة 

كبيــرة ملجلتنــا، مجلــة »الحــوار« التــي لبســت الســواَد بفقدانــه.

الرحمة والخلود لفقيدنا األستاذ صالح عثمان

الصبر ألسرته، ذويه، رفاقه وكل محبيه!

أسرة مجلة »الحوار«

2017/04/22



االفتتاحية

 واملشكلة
ِّ
 احلل

َ
 بني

ِّ
 اإلسالمِ السياسي

ُ
حقيقة

ــٍة ســريعٍة علــى  فــي جــْردِة حســاٍب بســيطٍة للّســنواِت العشــِر املاضيــة، وبنظــرٍة موضوعيَّ

 للّصــراِع 
َ
 الرئيســة

َ
َل الّســاحة

ّ
راقــُب أنَّ العالــَم اإلســاميَّ قــد شــك

ُ
، يســتنتُج امل املشــهِد العالمــّيِ

 لتصديــِر األزمــاِت والعنــِف إلــى دوِل الجــوار، فإلــى قلــِب أوربــا وعواصِمهــا.
ً
والقتــل، بــْل مصــدرا

 
ً
 عن اليمن، بؤرة

ً
لْت دوُل شــمال أفريقيا وشــرِق املتوّســط، فضا

ّ
على نطاٍق أضيَق، شــك

 خــاَل األعــواِم الّســبع املنصرمــة، أّي طــوال فتــرِة انتفاضــاِت 
ً
للّصــراع األهلــّي العنيــف، خاّصــة

الّربيــع العربّي.

اإلســامّية،  بالعقيــدِة  ــِك  الّتمسُّ ســتار  تحــَت  سيا�ســيٌّ  هــَو  الصــراِع  لهــذا  العــاُم  الطابــُع 

فجهــاديٌّ ســلفّي، إلــى أّن تمظهــَر فــي صيغــِة صــراٍع عســكرّيٍ واســع ومتبــادل مــع ســلطتي دمشــَق 

 عــن غيرهــا مــن حكومــات الــّدول اإلســامّية. هــَو فــي الجوهــِر صــراٌع ســلطويٌّ 
ً
وبغــداد، فضــا

 لــم 
ُ

ــل بــكّلِ ســلبياِت الّتاريــخ، بــْل امتــداٌد لــه، حيــث مشــحوٌن بأبعــاٍد سياســّيٍة مذهبّيــة، ُمحمَّ

 فــي بعــِض 
ً
 طــوال الّتاريــخ ومحتدمــا

ً
ينقطــْع هــذا الصــراُع فــي العالــِم اإلســامّي، بــل ظــّل مســتمّرا

 لاســتفراِد بالحكــم، فاالّدعــاِء بمشــروعيته.
ً
 للهيمنــة وطلبــا

ً
األوقــات حّبــا

؟ ملــاذا دّمــرت 
ً
 متوّحشــا

ً
 ال إنســانّيا

ً
 هــذا الصــراُع ُبعــدا

َ
ملــاذا إذْن كلُّ هــذا القتــِل؟! ملــاذا أخــذ

 باإلسام واملجتمعات 
ً
ا  عضويَّ

ٌ
 الحكِم بلداَنها وشّردْت شعوَبها؟ هل هو صراٌع مرتبط

ُ
أنظمة

ــعَش فــي 
ّ

ــه صــراٌع مســتداٌم وامتــداٌد لصراعــاٍت موغلــٍة فــي الِقــدم، تعش
ّ
 أن

ً
ة؟! هــل حّقــا اإلســاميَّ

ــه مفــروٌض علــى املنطقــِة لظــروٍف خارجــٍة عــن   غابــِر األزمــان؟ أْم أنَّ
ُ

ــرِق األوســِط منــذ
ّ

ربــِة الش
ُ
ت
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ــِة اإلجابــِة عليهــا  ــر إمكانيَّ ِ

ّ
هــِن، دوَن توف

ّ
قيلــة تتبــادُر للذ

ّ
 مــن األســئلة الث

ٌ
إرادِة شــعوِبها؟ جملــة

ببســاطٍة ويســر.

ة،  إّن تفسيَر هذِه الظاهرة -املأساِة على أساِس نظريِة املؤامرِة ودوِر الدوائِر االستخباراتيَّ

ٌب مــن الواقــع، بــْل حّتــى هــروٌب   وتهــرُّ
ُ
ة  تبســيطيَّ

ٌ
ــة  عمليَّ

َّ
ــة منهــا أْم الغربيــة، مــا هــي إال ســواٌء املحليَّ

 
ً
 وتأثيــرا

ً
ــة تكمــُن فــي أنَّ لهــذِه الدوائــِر والجهــاِت دورا  موضوعيَّ

ٌ
 حقيقــة

َ
ــة ة. فثمَّ مــن املســؤوليَّ

 
ُ
ســبقة

ُ
اهــرة وتوجيــِه مســاِرها، لكــْن ال ينبغــي تضخيــُم هــذا الــدور والفّعالّيــة امل

َّ
فــي تنامــي الظ

 
َ
ظاهــرة أنَّ  نفــي   

ً
أيضــا الّســذاجة  مــن  ــه  أنَّ كمــا  املشــكلة.  وجــذر  أســاس  لجعلهــا  التخطيــط 

ــٍة   ووشــائَج عقائديَّ
ً
ة واملنبثــق عنهــا، ال تمتلــُك جــذورا العنــِف املرتبــط باملجتمعــاِت اإلســاميَّ

 وممارســاٍت.
ً
 باإلســاِم نفســِه، نصوصــا

ً
ــه مرتبطــة ومعتقديَّ

ة، كمــا أنَّ التيــاَر الجهــاديَّ   فــي املجتمعــاِت اإلســاميَّ
ٌ
رة ِ

ّ
 ومتجــذ

ٌ
 قديمــة

ُ
ــة  الجهاديَّ

ُ
اهــرة

َّ
الظ

ــة لإلســاِم السيا�ســّيِ فــي العصــِر الحديــث، ومــن  الســلفيَّ ُوِلــَد مــن رحــِم الفّعاليــاِت الّتنظيميَّ

ة،  مات الجهاديَّ
ّ
 لهذِه املنظ

ً
 شــرعّيا

ً
َل تياُر اإلســاِم السيا�ســّيِ – الّدعوّيِ أبا

ّ
املفارقاِت أن يشــك

ــش، كداعــَش علــى ســبيِل املثــاِل ال  توّحِ
ُ
 ملــا انشــطَر عنهــا مــن تيــاراِت العنــف امل

ً
وبالّتالــي ُمنتجــة

 بطريقــٍة مــا، هــَو أحــُد نتائــِج أزمــِة الُحكــم وإدارِة املجتمعــاِت فــي 
َ

الحْصــر. كمــا أنَّ هــذا العنــف

العالــم العربــّي.

ِة أســباٍب، أبرُزها  ر لعدَّ
َّ

ة فاإلســاُم السيا�ســيُّ لم ينتشــْر ويتجذ ا في املجتمعاِت الكورديَّ أمَّ

 فــي 
ً
ــة وردســتان، خاصَّ

ُ
هــَو أنَّ هــذا التيــار مســتعاٌر ونا�ســٌئ تحــَت تأثيــِر الســلطاِت الحاكمــِة لك

 بســرعٍة 
ُ

ــف
ّ

روِف الخاّصة في إيران، فبالتالي تتكش
ّ
 عن الظ

ً
كوردســتان العراِق وتركيا، فضا

ــِة للكــورد. ِة املعاديَّ ــِة الشــوفينيَّ لــة للتيــاراِت القوميَّ هــا املكمَّ
ُ
أهداف

، بــْل 
ً
 ماصقــا

ً
 فــي كوردســتان جــزءا

ُ
ــة ــة الدينيَّ  اإلصاحيَّ

ُ
لِت الحركــة

َّ
مــن جانــٍب آخــَر شــك

اِم مــن أبنــاِء الشــعوِب 
ّ
، التــي قاومــْت ظلــَم واســتبداَد الحــك ر القومــّيِ الوجــَه اآلخــَر لحركــِة التحــرُّ

الخافــة  كظاهــرِة  اإلســام،  ِة  ومشــروعيَّ بغطــاِء   
ً
ــا تاريخيَّ ــف  املتلّحِ الحكــُم  هــذا  املجــاورة، 

 مــع مــا هــَو 
ً
ريٌّ قومــيٌّ كوردســتانيٌّ بــاَت متداخــا ، لذلــك فــكّل مــا هــَو تحــرُّ

ً
ــة نموذجــا العثمانيَّ

 مــن ِقبــل الطغــاِة 
ً
ة كانــت محكومــة إســامّي إصاحــّي نهضــوّي، وكــوُن املجتمعــاِت الكوردســتانيَّ
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 الجهاد 

َ
 مع الفكر الّصوفي الكوردّي املســالم، فإّن فكرة

ً
املســلمين في املقاِم األّول، وانســجاما

 ممارســِة 
ُ
ة  وشــرعيَّ

ُ
 عــن أّيِ نشــاٍط سيا�ســّي، مّمــا انتفــت مشــروعّية

ً
بعدْت أساســا

ُ
هــم اســت ضدَّ

هــا 
ّ
ة، التــي هــي فــي خط العنــف ضــّد ســلطاِت الجــوار الحاكمــِة بهــدِف تحقيــِق أهــداٍف سياســيَّ

ــخ كنهــٍج،  ر بــدورِه ليترسَّ  قــد تطــوَّ
ُ

ــة. هــذا املوقــف  وليســْت دينيَّ
ٌ
ــة  اجتماعيَّ

ٌ
ــة العــام مطالــٌب قوميَّ

 
ُ
ــُص هذه الثقافة

ّ
ــة. تتلخ ــٍة باملجتمعــاِت الكورديَّ َل إلــى ثقافــٍة مســاملٍة خاصَّ مــن ثــمَّ ارتقــى ليتحــوَّ

، كالدفــاِع عــن النفــس. إذ أنَّ 
ً
 ضمــَن حــدوٍد ضّيقــٍة جــّدا

ّ
ــة فــي عــدِم ممارســِة العنــف إال الكورديَّ

غــم مــن الترويــِج االستشــراقّيِ  ِة علــى الرَّ ــة تحمــُل الكثيــَر مــن الجوانــِب الســلميَّ  الكورديَّ
َ
قافــة

ّ
الث

 عندمــا يــرُد تحــَت بنــِد تصنيــِف الكــورِد كمقاتليــَن أشــّداَء، ذوات أطبــاٍع 
ً
بعكــِس ذلــك، خاّصــة

ــة. جبليَّ

ــِة   مــع الخصوصيَّ
ً
 تفاعلــْت الحقــا

َ
 املســاملة

َ
ة ة الكوردســتانيَّ  اإلســاميَّ

َ
قافــة

ّ
نفتــرُض أنَّ الث

 علــى اســتيعاِب وقبــوِل طيــٍف 
ً
ــى باتــْت قــادرة ــة، حتَّ قافــاِت املحليَّ

َّ
ع فــي الث ــِة ومــع التنــوُّ القوميَّ

 
ُ
 علــى األرِض لقــروٍن عديــدٍة فــي كوردســتان. ترّســخْت حالــة

ً
دينــّيٍ ومذهبــّيٍ واســع، اســتمرَّ قائمــا

ــة فــي املنطقــِة، وبســبِب  ــة الكورديَّ ــرة للحــركاِت القوميَّ
ّ

التعايــِش الدينــّيِ بســبب البدايــِة املبك

قيــاداِت  أغلــَب  أنَّ  إذ  واملســاواة،  العــدِل  حــوَل  ِة  اإلســاميَّ ــِة  الدينيَّ املفاهيــِم  مــع  لهــا 
ُ

تداخ

ــة املّتصلــِة بهــم  بقــِة الثقافيَّ
ّ
ة كانــوا مــن رجــاِل الّديــِن أو الط ــة الكوردســتانيَّ ريَّ الحركــِة التحرُّ

ــة  ريَّ  مــن التطابــِق بيــَن الحركــِة التحرُّ
ٌ
 صيغــة

َ
ــة  عســكرييَن. فثمَّ

ً
)فّقــه، مــا(، ولــم يكونــوا قــادة

ة، اللــذاِن كانــا يهدفــاِن  ــِة اإلســاميَّ عــاِت اإلصاحيَّ
ُّ
ة والتطل ــة الكوردســتانيَّ ــة – القوميَّ الوطنيَّ

ر وتحقيــِق العدالــة.  هضــِة والتحــرُّ ــة للنَّ إلــى اإلجابــة علــى األســئلِة امللحَّ

ــٍة طــواَل األلــِف واألربعمائــِة  فــي املحّصلــِة بقــاُء كوردســتان تحــَت ســيطرِة إمبراطوريــاٍت دينيَّ

 
ً
لت مانعــا

َّ
الّســنة األخيــرة، وانقســامها حوالــي عــام 1515م بيــَن الصفوييــَن والعثمانييــَن، شــك

ة  ــة الكوردســتانيَّ ريَّ  علــى الّتيــار اإلســامّيِ املهيمــِن علــى قيــادِة وفكــِر الحركــِة التحرُّ
ً
وصعوبــة

 أن 
ً
اِم الذيــَن هــم باألصــل )خلفــاء مســلمون(، ولــم يكــْن مجديــا

َّ
أن يعلــَن الجهــاَد فــي وجــِه الحــك

ة( في الوقِت الذي  ة( أو )كوردســتان إســاميَّ  إلى إنشــاِء )دولٍة إســاميَّ
َ
ة  الكورديَّ

َ
تدعَو الحركة

اُم الــدوِل املســيطرة علــى كوردســتان يحكمــوَن باســِم اإلســام. فالكــورُد فــي الواقــع 
ّ
كاَن حــك
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ً
ــرك والفــرِس الحقــا

ّ
، الت

ً
بــوا حكــَم املســلميَن مــن أبنــاِء شــعوِب الجــوار كالعــرِب أوال كانــوا قــد جرَّ

ة من وقائَع وممارساِت نظِم الحكِم هذِه سوى أوجه  َب في الذاكرِة الكورديَّ ولم يكْن قد ترسَّ

ــٍة أخــرى، تأّسســِت الحــركاُت  التمييــِز واالســتعاِء والحــروب. بنــاًء علــى مــا ســبَق ولعوامــَل فرعيَّ

ابــِع الدينــّيِ فــي كوردســتاَن أواخــَر القــرن التاســع، لتقــاوَم العثمانييــَن وحــكاَم إيــران 
ّ
ذاِت الط

رجــَم أحاَم)أفــكار( رجــاِل الّديــِن الكــورد مثــل أحمــدي خانــي وعبيــد هللا 
َ
فــي املقــاِم األّول، ولُتت

رٍة مــن  ٍة متحــّرِ
َّ
، ولبنــاِء كوردســتاَن مســتقل

ً
الّنهــري، ســّيد رضــا وغيرهــم فــي التحــّرر القومــّي أوال

ســلطِة الجــواِر فــي املحّصلــة.

 اليــوَم بتوليــدِه وإنتاجــِه لــكّلِ هــذا العنــف، وســواٌء 
ً
فــي الختــام اإلســاُم السيا�ســيُّ بــات مّتهمــا

ــه ال يتقّبــُل وال يتبّنــى الفكــَر 
ّ
أصّحــت الّتهمــة أم ال، فــإّن املجتمــَع الكوردســتانيَّ قــد أثبــت أن

 املجتمــع الكــوردّيِ لتبنــَي الفكــر الجهــادّي اإلســامّي أقــلُّ 
ُ
ــة اإلســاميَّ الجهــاديَّ العنيــف، فقابليَّ

بكثيــٍر مــن مجتمعــاِت الجــواِر العربــّي والتركــّي، فالفار�ســّي.

 علــى إيجــاِد حلــوٍل 
ً
 العصــِر األولــى، لــم يُعــْد قــادرا

َ
ــذي بــاَت مشــكلة

ّ
اإلســاُم السيا�ســيُّ ال

 للّرهــاِن عليــه فــي 
ً
ة، كمــا لــم يعــْد مناســبا ملعضلــِة الحوكمــِة والســلطِة فــي املجتمعــاِت اإلســاميَّ

 ،  مــن منظــوٍر عالمــّيٍ
ً
ــى لــو لــم يكــِن اإلســاُم السيا�ســيُّ مشــكلة ة. فحتَّ املجتمعــات الكوردســتانيَّ

ة.  فــي املجتمعــاِت الكوردســتانيَّ
ّ

فهــَو بالضــرورِة ليــَس حــا

ــاراِت  ــة، والتيَّ ــرِق الصوفيَّ
ّ
بالط ــَل 

ّ
املتمث أنَّ اإلســاَم االجتماعــيَّ املســالَم،  نفتــرُض  لذلــك 

 
ّ
ــرع( بحذافيــرِه، أّي الخــط

ّ
ة وتطبيــق )الش األخــرى التــي ال تهــدف االســتياء علــى الحكــِم بالقــوَّ

ِة في املجتمِع الكوردستانّيِ   لضبِط إيقاِع الحياِة الروحيَّ
ً
العام لإلساِم الكوردّيِ باَت مناسبا

.
ً
والســورّيِ عمومــا

ــة فــي اإلســاِم الصوفــّيِ الروحانــّيِ  نــا لقــراءة الجوانــِب اإليجابيَّ
ُ
مــن هــذا املنظــوِر جــاءْت دعوت

إعــادِة  عــن  والبحــث  ــة  الكورديَّ ــة  الخصوصيَّ لفهــِم  الجــاّدة  املحــاوالِت  كأحــِد   ، التنويــرّيِ

وتوظيِفهــا. اكتشــاِفها 

 
ٌ
 ومتواِضعــة

ٌ
 أولّيــة

ٌ
 خطــوة

ّ
ــة الحــواِر إال

ّ
 الــذي أعددنــاُه فــي هــذا العــدِد مــن مجل

ُ
مــا امللــف

الروحانــّيِ  االجتماعــّيِ  اإلســام  عــن  وفصلــِه  السيا�ســّيِ  اإلســام  تيــاراِت  فهــِم  ملقاربــِة 
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واملعرفــّيِ  الفكــرّيِ  عــِم  الدَّ تقديــَم  الِكــرام،  وقّرائهــا  الحــواِر  ــِة 
ّ
مجل أصدقــاِء  مــن  نأمــُل 

 فــي تعميــِق الّدراســاِت واألبحــاِث فــي هــذا الحقــِل وغيــرِه مــن حقــوِل املعرفــِة ذاِت 
َ
واملســاهمة

 
ُ

نــا الــذي بدأنــاُه منــذ
ّ
ة، ترّســخ خط  تلــَك التــي تنشــُر القيــَم واملشــتركاِت اإلنســانيَّ

ً
ــة لــِة، خاصَّ الّصِ

ــل بإعــاِء شــأِن الســلم والتعايــِش ونبــِذ فكــِر وأيديولوجيا 
ّ
 والنهــَج املتمث

ّ
حوالــي ربــع قــرٍن، الخــط

 لــكّل مــا هــَو 
ً
ــس معــا ــى نؤّسِ ــُد بمواصلــِة العمــِل، حتَّ ــت، أّي كاَن مصــدُره. نتعهَّ التطــرُّف والتزمُّ

 فــي 
ً
، ولنســاهَم معــا

َ
ُك العنــف

ّ
، َعْبــر نشــِر مــا يدعــو للّســلِم والتعاُيــِش ويفــك إنســانيٌّ روحانــيٌّ

رفــِض كّلِ أشــكاِل االســتغاِل والهيمنــِة.

حرير 
َّ
رئيُس الت



ملف العدد: 
)الُكـرد بني اإلسالم االجتامعي والسيايس(  

 لإلساِم االجتماعي
ُ
ة  الكورديَّ

ُ
سخة

ّ
: الن

ُ
ة الّنقشبْنديَّ

الدين في كردستان - الجزء األول

كورد سوريا بين اإلسام االجتماعي واإلسام السيا�سي

الكورد واالعتدال الديني

اإلسام والشعوب والقوميات



 :
ُ
ة
َّ
دي

ْ
قشبن

ّ
الن

 لإلسالمِ االجتماعي
ُ
ة
َّ
 الكوردي

ُ
سخة

ّ
الن

د. آزاد أمحد علي

العالــِم  فــي   
ً
 واألطــول عمــرا

ً
انتشــارا ة األكثــُر  الّنقشــبنديَّ ــة  ريقــِة الصوفيَّ

ّ
 عــن الط

ُ
الكتابــة

ــداِت، 
ّ
 لــن توفــي حّقهــا العديــد مــن املجل

ُ
ــُب الكثيــَر مــن الجهــِد والوقــت، بحيــث

ّ
اإلســامّي تتطل

هــا وعْنهــا عشــراٌت، بــل مئــاُت الكتــِب واألبحــاث، مــا أودُّ مقاربتــه 
َ
وهــي كذلــك، فقــد كتبــْت حول

ٍ عــن اإلســاِم السيا�ســّي ضمــَن املجتمــِع الكــردّيِ الســورّيِ 
ّ

والســعَي إليــه، بمناســبِة إعــداِد ملــف

 الضــوِء علــى دور 
ُ
، تســليط

ً
 بهــذِه الطريقــة أوال

ُ
عريــف ــة الحــوار، هــو التَّ

َّ
فــي العــدِد )70( مــن مجل

ــب علــى املجتمــِع الســورّيِ املعاصــِر، 
َّ

 تأثيُرهــا املرك
ً
، وأخيــرا

ً
ة ثانيــا الكــورِد التأسي�ســي للنقشــبنديَّ

 وآخريــَن.
ً
 وكــوردا

ً
عربــا

مــة للبروفيســوِر بطــرس  كاَن خيــُر مســاعٍد لنــا فــي هــذه املقاربــِة مجموعــة مــن األبحــاِث القّيِ

فــي كتــاِب: دراســاٌت حــوَل موالنــا   
ُ

مّنــة )مواليــد فلســطين 1932(. وردْت هــذه األبحــاث أبــو 

. ــيِخ خالــٍد الّنْقشــبْندّيِ
ّ

 للش
ُ
 املنســوبة

ُ
ة ــبْنديَّ

َ
ــة. واملقصــوُد هــَي النْقش خالــد والخالديَّ

ة وفيَّ  الصُّ
ُ
ة ديَّ

ْ
بن

َ
قش

َّ
 الن

ُ
الطريقة

كانــْت  التــي  ة  ــبْنديَّ
َ

فالّنقش اإلســامّي،  العالــِم  فــي   
ً
انتشــارا األكثــُر  وفيــة  الصُّ  

ُ
ريقــة

ّ
الط هــي 

)شــاه  ــبْند 
َ

نْقش الديــن  بهــاء  ــٍد  محمَّ إلــى  نتســُب 
ُ
ت ــة،  وفيَّ الصُّ الطوائــِف  أكبــر  مــن  ومازالــْت 

ذي عاَش في آســيا الوســطى. لكْن ليســْت هنالك تفاصٌيل حوَل حياته. افترضْت 
ّ
ــبْند(، ال

َ
نقش

ة اشــتَق مــن اســم مؤّسســها، فعرفــْت بــه، لكــّن تظــلُّ  راســاِت أنَّ اســم الّنْقشــبْنديَّ أغلــُب الّدِ

تــي أعطــْت االســم 
ّ
 هــَي ال

َ
ة  نعتقــُد أنَّ الّنقشــبنديَّ

ُ
، إذ نجــْد العكــس، حيــث

ً
 ضعيفــة

ُ
هــذه الّروايــة

لقــب ملؤّسِســها، أو أحــِد أقــدِم مشــايِخها، فهــي لــم تولــْد مــع بهــاِء الديــن عنــَد وجــوِده فــي 
ّ
وال
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آســيا الوســطى، بدليليــن أّولييــن، فــي املقّدمــة منهمــا، جــذُر االســم ومصــُدره الكــوردّي األصيــل، 

 فــي العالــم اإلســامّي، ُولــدْت علــى األرجــِح فــي 
ٌ
 قديمــة

ٌ
ــة  روحانيَّ

ٌ
ــة  فكريَّ

ٌ
ــة حركــة وفيَّ كمــا أنَّ الصُّ

العــراِق وكوردســتان قْبــَل آســيا الوســطى.

ــاش، وهــي علــى   إلــى كلمــِة: نقــش بْنــد = النقَّ
ٌ
 ومنســوبة

ٌ
 فهــَي مشــتّقة

ٌ
ة لغــة قشــبْنديَّ أّمــا النَّ

غــة 
ّ
(، كذلــَك علــى وزن )نــاْل بْنــد = صانــع الّنّعــال(، وجميُعهــا بالل وزن )ســوْل بْنــد = االســكافيُّ

 
َ
تركيــة ليســْت  وهــي  الوســطى  آســيا  لغــاِت  قامــوِس  مــن  ليســْت  نْقشــبْند   

ُ
فكلمــة ــة.  الكورديَّ

 وكان لهــا جــذٌر عربــيٌّ )نقــش( فــإّن اســتخداَمه وتصريفــه بإضافــِة الحقــِة 
َ

بالتأكيــِد، وإْن صــدف

يــِة مــن حــّبِ هللا، 
ّ
ــخت كطريقــٍة متأت  ترسَّ

ٌ
ة داللــة قشــبْنديَّ تهــا. والنَّ بنــد = صانــع، أّصلــْت كورديَّ

لدرجــِة نقــِش اســمِه الخالــِق علــى القلــِب، حســب العديــِد مــن الروايــاِت.

 فــي بــاِد األكــراِد وفــي جواِرهــا، علــى 
َ
 نشــأ

َ
ف ــة الثانيــة تكمــُن فــي أنَّ التصــوُّ قطــة الجوهريَّ النُّ

ــَخ وتبلــوَر  ف ترسَّ ، لكــنَّ الّتصــوُّ
ً
ّهــاد كانــوا عربــا فــة والزُّ نــا نعتقــُد أنَّ أوائــَل املتصّوِ الّرغــِم مــن أنَّ

وتّمــَت إعــادة إحياِئــه وإنتاِجــه فــي كوردســتان وإيــران، قبــَل الهنــد.

ــرة فــي  ِ
ّ

 متأخ
ً
 ترصــُد مرحلــة

ٌ
 ضعيفــة

ٌ
ــرك، فهــي روايــة

ُّ
ريقــة للت

ّ
نســُب الط

ُ
تــي ت

ّ
 ال

ُ
وايــة ــا الّرِ أمَّ

ٍف،  ــى عــام )1167م(، هــو أّوُل متصــوُّ
َّ
تاريــخ الّتصــّوف. فمــن يفتــرُض أنَّ أحمــد يســوي املتوف

مبالــغ فيــه، فقــد يكــوُن أّوَل مــن نشــرها بيــَن األتــراك.

ة هــو تمهيــٌد للتركيــز علــى املرحلــِة  قشــبْنديَّ ــة بالنَّ مــا ســنعرضُه فــي هــذه املناســبِة التعريفيَّ

ــة، بنــاًء علــى  جّدديَّ
ُ
ِة امل  بالّنقشــبْنديَّ

ً
 أحيانــا

ُ
ريقــِة، والتــي توصــف

ّ
الثــة واألخيــرة مــن هــذه الط

ّ
الث

ــيخ عبــد هللا الدهلــوي وخليفتــه خالــد الّنقشــبْندّي،  حقيقــة إحياِئهــا وتجديِدهــا علــى يــِد الشَّ

 بمطلــع القــرِن الّتاســع عشــَر.
ً
بــدءا

عمــوِم  فــي  خالــد  موالنــا  ونشــَرها  أّسســها  التــي  ــة  جّدديَّ
ُ
امل ة  الّنقشــبْنديَّ  

ُ
حقيقــة هــي  فمــا 

 . ِف اإلســامّيِ صــوُّ التَّ تاريــِخ  فــي  ــة  الثــة واملهمَّ
َّ
الث  

َ
تعــدُّ املرحلــة ــة، والتــي  العثمانيَّ ــة  اإلمبراطوريَّ

ــرِق 
ّ

ِتها ومشــاركِة العديد من أبناِء شــعوِب الش ة على الّرغِم من إســاميِتها وروحانيَّ قشــبْنديَّ النَّ

 ،  لإلســام الســلفّيِ
ً
ــة منّقحــة  كورديَّ

ً
 أّنهــا تبقــى فــي املحّصلــِة طبعــة

ّ
فــي تأسيســها وتطويِرهــا، إال

 فــي الوقــِت نفِســِه.
ً
ــة  ودينيَّ

ً
ــة ــة اجتماعيَّ ، إصاحيَّ

ً
ــة  تجديديَّ

ً
محاولــة
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؟ ديُّ

ْ
قشبن

َّ
َمْن هَو خالد الن

 باســم موالنــا خالــد الّنقشــبْندّي فــي بلــدِة قــرداغ 
ُ

ُوِلــَد )ضيــاُء الّديــِن خالــد حســين( املعــروف

ة، حوالــي عــام )1190هـــ/1779م(، لعائلــٍة يعــوُد نســُبها إلــى عشــيرِة الجــاف،  قــرَب الّســليمانيَّ

ــه كأّيِ طفــٍل فــي املنطقــِة، 
َ
 حيات

َ
 فــي منطقــِة شــهرزور بكوردســتان العــراق. بــدأ

ٌ
 كبيــرة

ٌ
وهــَي عشــيرة

ــه  لــم يكــْن هنالــك مــا هــَو غيــُر اعتيــادّيٍ خــاَل ســنوات عمــرِه األولــى ودراســته. »مــن الواضــِح أنَّ

ــباِب الكــورِد الذيــن كانــوا يبحثــون عــن التغييــر االجتماعــّيِ عــن  ينتمــي إلــى جيــٍل جديــٍد مــن الشَّ

 علــى أيــدي معلميــَن محلييــن فــي كوردســتان، 
ً
مــه تقريبــا

ُّ
ــه اكتســَب كلَّ تعل ــم. لكنَّ

ُّ
طريــق التعل

 
ً
 واحــدة

ً
ِة وأماكــَن أخــرى.  وقــد غامــَر مــّرة ــة، وبعــَد ذلــك فــي الّســليمانيَّ أوال فــي مدينتــِه األصليَّ

 
ً
نتهــى للشــافعّيِ فــي القانــون. اختــاَر أيضــا

ُ
هــاب إلــى بغــداَد لدراســِة مختصــِر كتــاب امل

ّ
فقــط للذ

دراســة �ســيٍء مــن الّرياضيــات والهندســِة واملنطــِق وعلــِم الفلــك، التــي كان يدرُســها وقــت ذاك 
علمــاء كــورد.«1 

ف  صوُّ
َّ
 خالد مع الت

ُ
بداية

، لذلــك وبعــَد  ــس لحركــٍة، أو نشــاٍط دينــّيٍ غيــر اعتيــادّيٍ كاَن موالنــا خالــد يحلــُم فــي أن يؤّسِ

ــٍم 
ّ
ــُه كمعل

َ
 عمل

َ
ة عــن طريــق دمشــق واســتأنف  الحــّجِ عــاَد إلــى مدينــة الســليمانيَّ

َ
أن أّدى فريضــة

ــة. وبعــَد مــروِر ثــاث ســنواِت اجتــاَز املدينــة رجــٌل هنــديٌّ مســلٌم  ــة تقليديَّ فــي مدرســة كورديَّ

 مــن 
ً
ُيدعــى ميــرزا رحيــم بــك، وهــَو فــي طريقــِه مــن إســطنبول إلــى الهنــِد. وكان ميــرزا رحيــم واحــدا

ــيخ عبد هللا دهلوي« الذي كان رئيَس  وفي الهندّي شــاه غام علي »أو الشَّ ــيِخ الصُّ
ّ

مريدي الش
ــة فــي دلهــي.2  جّدديَّ

ُ
ة امل قشــبْنديَّ الزاويــِة النَّ

ــيخ دهلــوي. 
ّ

بــاع طريقــة الش
ّ
هــاب للهنــِد وإت

ّ
 خالــد للذ

ُ
مــن هــذِه العاقــة تطــّورت أهــداف

 علــى يــِد الّدهلــوي بوقــٍت قصيــر، ثــمَّ عــاَد إلــى كوردســتان.  
َ
ــم الطريقــة

ّ
وقــد تحّقــق ذلــك وتعل

ة   بعــام )1808م(. لقــد عــاد إلــى الّســليمانيَّ
ً
ة بــدءا قشــبْنديَّ  أعــاَد تأســيَس الطريقــِة النَّ

ُ
حيــث

 1- بطرس أبو منة، دراسات حول موالنا خالد والخالدية، ترجمة: د. عبد الفتاح بوتاني، د. خليل مراد، 
وآخرون.  كوردستان العراق – 2009 ص121

 2- بطرس أبو منة، المرجع السابق. ص 123
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ــٍة وأحــام كبيــرٍة   عــن طاقــٍة روحيَّ

ً
ة، فضــا قشــبْنديَّ ــة لنشــر النَّ ــة تنظيميَّ  بطاقــٍة عمليَّ

ً
مشــحونا

 ، ــه فــي َمْنَحــى مثالــّيٍ ــة، ســواٌء بشــقِه االجتماعــّي أو الّدينــّي، لذلــك توجَّ للقيــام بحركــٍة إصاحيَّ

حيــح: »إنَّ مــن معتقــداِت  ســول، فــي مســعاه إلحيــاِء اإلســام الصَّ طــى الرَّ
ُ

ســاعيا الســير علــى خ

 
ً
ــال، وينبغــي إرجاُعهــا إلــى الطريــِق القويــم. ونتيجــة ــة ســارْت علــى طريــِق الضَّ خالــد هــو أنَّ األمَّ

 ملبــادئ أهــِل 
ً
 علــى تصحيــِح االعتقــاد طبقــا

ُّ
لذلــك االعتقــاد فــإنَّ خالــَد كان خــاَل رســائله يحــث

ة  الّنقشــبْنديَّ الطريقــة  أنَّ  يقــوُل:  ــريعة...كان 
ّ

الش بترويــِج  لفــاَءه 
ُ

خ يطالــُب  كان  كمــا  الّســنة. 

ــبَل إلــى هللا  ــب البــدِع الســيئة ... إنَّ السُّ  بالشــريعِة وإحيــاِء الّســّنة وتجنُّ
ً
تتضّمــُن اإلمســاَك قوّيــا

بــي.« 3 موصــده مــا خــا أولئــك الذيــن يقتفــون خطــواِت النَّ

وعلــى الّرغــم مــن وجــوِد هــذا الهــدف الدينــّي الّصــرِف، الســلفّيِ الّصريــح، لكــنَّ حركــة خالــٍد 

مــا  ــباِب الكــورد مطلــَع القــرن الّتاســَع عشــَر، وربَّ
ّ

َعّبــرْت عــن توجــٍه اجتماعــّيٍ لجيــٍل مــن الش

ــة. نجــَح خالــٌد فــي املحّصلــة بتأســيس حركــٍة  جــاءْت كثمــرٍة لطموحاتهــم وتزاُيــد معارفهــم العلميَّ

شــريحة  علــى  تعتمــُد  األّول،  املقــام  فــي  ــة  كورديَّ ــة  ونخبويَّ واســعٍة  ة  شــعبيَّ ــة  دينيَّ ــة  اجتماعيَّ

ــي املحلّيــِة إلــى نطــاِق اإلقليمــّي، لدرجــٍة أن وصــَل فــي أوِج 
ّ
ميــَن والعلمــاء. ثــّم نجــَح فــي تخط

ّ
املتعل

 
ً
لفــاء، حّتــى حّقــق هيمنــة

ُ
، عــن طريــق األتبــاع والخ نجاِحــِه إلــى أغلــِب مناطــِق العالــم اإلســامّيِ

 
َ
ــة ظاهــرة ــُل أبــو منَّ

ّ
 عــن طريــق خلفاِئــه الذيــن بلغــوا الســبعيَن خليفــة. يحل

ً
ــة  واجتماعيَّ

ً
روحّيــة

 من الشــباِب األكراد، كان العديُد 
َ
 الجديدة

َ
ُل الفئة

ّ
ــيخ خالد كان يمث : »الشَّ ــع هذه بأنَّ الّتوسُّ

ة.  شــكيات العشــائريَّ
ّ
ــة ونــأوا بأنفِســهم عــن الت فــي مــدارِس املناطــق الكرديَّ منهــم قــد درســوا 

 كمرشــد صوفــّي فــإنَّ العديــد مــن هــؤالء الشــباب جــاؤوا 
ً
ــيخ خالــد معروفــا

ّ
وحاملــا أصبــَح الش

بيــَن ُمريــٍد  فــي طريقتــِه الجديــدة. علينــا هنــا أن نفــّرَق  ة وبغــداَد ليدخلــوا  فــي الســليمانيَّ إليــه 

 مــن املريديــَن 
ً
أو ســالٍك وخليفــٍة: فــاألّوُل هــو ُمريــٌد، بشــكٍل عــاٍم وهنالــك أعــداد كثيــرة جــدا

ــيخ خالــد نفِســِه أو علــى أيــادي خلفائــه. وهــؤالُء األتبــاع تــمَّ  ريقــِة علــى يــِد الشَّ
ّ
دخلــوا إلــى الط

كــِر وكاَن يطلــُب إليهــم االلتــزام بــآداِب )قواعــد( 
ّ

تمرينهــم علــى ممارســة الطقــوس كحلقــاِت الذ

 منهــم خلفــاَء 
ً
ــا اآلخــروَن فهــم أولئــَك الذيــن كان خالــٌد يســتمرُّ فــي تمرينهــم. جاعــا ريقــة. أمَّ

ّ
الط

 3- بطرس أبو منة، المرجع السابق. ص136
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، أّي بيــَن عودتــِه مــن الهنــد 

ً
 عشــَر عامــا

َ
ريقــِة. وخــاَل مــّدِة ســّتة

ّ
لــه، وَيضــُع فيهــم ثقتــُه لنشــِر الط

 ،
ً
ــِر عــام 1827م فــإنَّ خالــد نجــَح فــي تنصيــِب ليــَس أقــّل مــن ســبعيَن خليفــة

ّ
ــى وفاتــِه املبك وحتَّ

وهــو عــدٌد كبيــٌر بــكّلِ املقاييــِس. وقــاَم خالــٌد بإرســاِل خلفاِئــِه إلــى البلــداِت واملــُدِن فــي العــراِق 

وأماكــَن  وإســطنبول  ودمشــق  واملدينــة  ــة 
ّ

ومك والقوقــاز  ة  الشــرقيَّ واألناضــول  وكردســتان 
 بشــكٍل عريــٍض خــاَل وقــٍت قصيــٍر.« 4

ُ
ريقــة

ّ
أخــرى... وبهــذا األســلوِب انتشــرِت الط

لقد أسس خالد لحركة نهضوية تجديديه، خاصة عندما تمكن من استقطاب الشباب 

الكــوردي نحــو التعلــم والقيــام بــدور تنظيمــي دعــوي روحانــي – اجتماعــي. وثمــة مــن يربــط 

ة  قشــبْنديَّ فــي مســتوى املجتمــِع الكردســتانّي، عندمــا أصبحــِت النَّ حركتــه بتحســن ملمــوس 

 لضبــِط درجــِة انحــراِف املجتمــِع الكردســتانّيِ ونزوعــِه نحــَو 
ً
ــة  ومعنويَّ

ً
ــة ، قانونيَّ

ً
ــة  روحيَّ

ً
ة قــوَّ

العنــِف والفو�َســى.

 نشــَر روح 
ُ

ه حيــث  جــاَء بنهــج جديــٍد للّنقشــبْنديَّ
ً
عــي أنَّ خالــدا تــي تدَّ

ّ
ــا عــن املصــادِر ال »أمَّ

الهــدوَء  وســاَد  والقتــِل  والّنهــِب  الّســرقِة   
ُ

أحــداث ــت 
ّ
فقل طريقتــه،  بفضــِل  والّتقــوى  الّزهــد 

حيــح واختفــِت الجرائــُم بتأثيــِر  ــة فــي العــراق. فهــذا لــه أساُســه الصَّ واألمــاَن فــي املنطقــة الكرديَّ

التــي أظهرْتهــا جماهيــُر  اعــِة املطلقــِة 
ّ
الط مــن  ــة بســبِب  الخالديَّ ة  قشــبْنديَّ النَّ خالــد وطريقتــِه 

 مــا تعّرضْت 
ً
ــاع الطــرِق وكثيــرا

ّ
ــة يهّدُدهــا قط ة لــه ولخلفاِئــِه... فكانــِت املنطقــِة الكرديَّ الّنقشــبْنديَّ

 هــدوٌء عجيــٌب 
َ
ة لوحــظ  األكــراُد فــي ســلك الّنقشــبْنديَّ

َ
ألعمــاِل الّســلِب والّنهــِب وبعــد أن انخــرط

لســّرِ  ...ويبــدو  تواُجِدهــم  مناطــِق  فــي  الجرائــِم  حــّدة  وخفــت  والّســرقة  الّســلِب  أحــداِث  فــي 

ــّرِ 
ّ

الطريقــِة ومــا يعــرف لديهــم بالرابطــِة لــُه أثــرُه العميــق فــي تهدئــِة األعصــاب وقتــِل نــوازِع الش

فــي  ة  ة. كمــا شــهْدنا نفــس هــذه التطــّورات بفضــل الّنقشــبْنديَّ فــي الّنفــِس البشــريَّ والعــدواِن 

ُه وذاَع صيتــُه ودامــت 
ُ
 وارتفــَع شــأن

ّ
تركيــا. مــا مــْن شــيٍخ مــن شــيوخهم يهتــمُّ بتطبيــق الرابطــِة إال

 بعــَد جيــٍل كاألرواســيين وأتباعهــم مــن شــيوخ األكــراِد والتــرك. 
ً
 فــي أســرتِه تتوارُثهــا جيــا

ُ
املشــيخة

ــيِخ واالستســام لــه بــكّلِ مــا يملــك  مــا هــي ترويــُض املريــِد علــى تبعيــِة الشَّ  مــن األدعيــِة إنَّ
ُ
والغايــة

مــن مــاٍل وجــاٍه وروٍح بكامــِل الّرضــا واإلخــاص.«5 

4-  المرجع السابق، ص 163- 164
5- الدكتورة بديعة محمد عبد العال، النقشبندية نشأتها وتطورها لدي الترك، الطبعة األولى: القاهرة، الدار الثقافية للنشر - 2009، ص22



الحوار - العدد 70 - صيف 2017 16
نخبــٍة  لتأســيِس  األّوَل  املدمــاَك  وضــَع  قــد  الّنقشــبْندّي  خالــد  موالنــا  بــأنَّ  القــوُل  يمكــُن 

ة نحــَو كافــِة مناطــِق كوردســتان. ومــن ثــمَّ إلــى باقــي  ــة، انطلقــْت مــن الّســليمانيَّ ــٍة كورديَّ مدنيَّ

ــام.
ّ

الش دمشــق  وعاصمتهــا  الشــام،  بــاد  ــة  وخاصَّ ــة  العثمانيَّ ــة  اإلمبراطوريَّ أرجــاِء 

ة إلى دمشَق من السليمانيَّ

ة ضاقــْت بــه، كمــا أنَّ القناصــل واملوفديــَن البريطانييــَن أثــاروا حولــُه  يبــدو أنَّ الســليمانيَّ

لنفــوذِه  ترتــاح  لــم  ة  الّســليمانيَّ فــي  بابــاَن  آلَل  ــة  الدنيويَّ الّســلطة  أنَّ  عــن   
ً
فضــا ــكوَك، 

ّ
الش

إْن   
ً
ــة فــي مدينــٍة كبيــرٍة، خاصَّ  نفَســُه كان يفّضــُل العيــَش 

ً
الدينــي املتصاعــد، كمــا أنَّ خالــدا

بهــا مــن قبــل. ويفّســر  س، لذلــك فّضــَل دمشــَق علــى بغــداَد الــذي جرَّ كانــت ذات طابــع مقــدَّ

ــة لــم تعــْد تســتوعُب حركَتــُه الواســعة،  َهــُه إلــى دمشــق فــي أنَّ املناطــَق الكورديَّ أبــو مّنــة توجُّ

ة  ســبِة للّنقشــبْنديَّ
ّ
دهــا وانتعاشــها: »إنَّ األمــَر املهــمَّ بالن ــة كافيــة لتمدُّ ــر بيئــة حضريَّ

ّ
ولــم توف

بقــات 
ّ
هــا انتشــرْت بشــكٍل أسا�ســّيٍ بيــَن الط  مدينّيــة Urban، ولكوِنهــا كذلــك فإنَّ

ٌ
هــا طريقــة هــو أنَّ

: ال 
ً
ــيُخ خالــٌد إلــى أحــد مريديــِه قائــا  فــي املجتمــع. وقــد كتــَب الشَّ

ً
الُعليــا والشــرائِح األكثــر تعليمــا

 العلمــاء املتمّيزيــن. وبتعبيــٍر آخــر، فقــد كاَن هنالــك بشــكٍل عــام تباُيــن 
ّ

ريقــة إال
ّ
تدخــل فــي الط

 أساســا مــع 
ً
ــة ــة، التــي كانــْت ريفيَّ ة وســمِة املناطــق الكورديَّ ريقــِة الّنقشــبنديَّ

ّ
مــا بيــَن طبيعــِة الط

ــيخ خالــد  للشَّ ــأت  ة هيَّ الّســليمانيَّ أنَّ  ويبــدو  market towns صغيــرة.  مــدٍن وأســواق  وجــود 

 العظمــى مــن أتبــاِع 
ُ
 فــي أحســن األحــوال، ففــي هــذِه املرحلــِة كانــِت الغالبيــة

ً
 محــدودة

ً
فرصــة

 إلــى نشــِرها فــي مناطــق أخــرى.«6  لذلــك رحــَل 
ً
فــا ــه كاَن متلّهِ الطريقــِة مــن الكــورد، ويبــدو أنَّ

 
ُ

وهاجــَر إلــى دمشــَق، كقبلــٍة ســابقٍة ومعتــادٍة للمتصّوفيــَن واملجاهديــن األكــراد، كونهــا توصــف

ة  اإلســاميَّ املجتمعــاِت  فــي  وتنتشــُر  تــرّوُج  كانــت  التــي  الّروايــات  علــى  بنــاًء  ســة،  مقدَّ  
ً
أرضــا

قــروٍن. طــواَل  ة  الكوردســتانيَّ

ة أعادِت الّروح إلى دمشَق ديَّ
ْ
قشبن

َّ
الن

أْن  بعــد  الروحــي،  دورهــا  إحيــاِء  فــي  يســاهُم  مــن   
ً
أيضــا تنتظــُر  كانــْت  دمشــَق  أنَّ  يبــدو 

6-  بطرس أبو منة، ص 62
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ــك بهــا   روايــات عديــدة يتمسَّ

َ
ــة تراجــَع خــاَل املرحلــة األولــى مــن الحكــِم العثمانــي، لذلــك ثمَّ

فــي دمشــَق مطلــِع  ــة  هضــة الدينيَّ النَّ فــي إحيــاء  ــة ســاهمْت  بــأنَّ الخالديَّ ــة  أبــو منَّ البروفيســور 

ــيَخ خالــد قــاَم بإحيــاء العديــد مــن 
ّ

 ابــُن عابديــن قولــه7 : أنَّ الش
ُ

القــرِن التاســَع عشــَر: »يضيــف

كــر داخلهــا، بعــد أن 
ّ

املســاجِد فــي دمشــَق عــن طريــق إقامــِة الّصــاِة فيهــا وإقامــة حلقــاِت الذ

ــيخ خالــد   إلــى الّســقوط وتعانــي اإلهمــاَل. وبكلمــاٍت أخــرى فــإنَّ مجــيَء الشَّ
ً
كانــِت املســاجُد آيلــة

 مــن التأثيــر فــي تنشــيِطها.« 8
ٌ
إلــى دمشــَق كانــت لــه درجــة

وكذلــك  السيا�ســّي،  وبالّتالــي  الّدينــّي  دمشــَق  دور  علــى  بعمــٍق  ة  الّنقشــبْنديَّ ــرت 
ّ
أث لقــد 

ة فــي تفعيــِل الحضــوِر االجتماعــّيِ البشــرّيِ الكــردّيِ فــي دمشــق وتجديِدهــا  قشــبْنديَّ ســاهمِت النَّ

ــة. فبعــَد انتقــاِل العاصمــِة إلــى إســتانبول، لــم تســتقبْل دمشــق الكثيــر مــن  بعــَد املرحلــة األيوبيَّ

عت  دت وشــجَّ ة جــدَّ مــا تراجــُع عــدِد ســكاِنها بســبب األوبئــة، لكــنَّ الّنقشــبْنديَّ املهاجريــَن، وربَّ

ــة مــن مناطــِق كوردســتان املختلفــِة التابعــِة للحكــِم العثمانــي. فالحضــوُر   إليهــا، وخاصَّ
َ
الهجــرة

ــيخ 
ّ

ة ومــن خالهــا والهجــرة إلــى دمشــَق تزايــَد بعــَد مجــيِء الش الكــرديُّ عــن طريــق الّنقشــبْنديَّ

ــة  خالــد إليهــا، بــل تواصلــت حّتــى نهايــِة العهــد العثمانــّي: »بالّرغــِم مــن الحضــوِر الهائــِل للخالديَّ

ــة، وجعلهــا   وجاذبيَّ
ً
 مــن رأســها األكثــر إلهامــا

َ
فــي دمشــَق فــأنَّ مــوَت خالــد املبكــر حــّرم الطريقــة

 علــى هــذِه الحــاِل 
ُ
ــت الطريقــة

َّ
 داخــَل املشــهد الدينــّيِ فــي املدينــة. وقــد ظل

ً
 هامشــيا

ً
تحتــلُّ موقعــا

مــن  مانينــاِت 
ّ
الث نهايــِة  فــي  مــن جنــوِب شــرِق األناضــول  الكــردّيِ  ــيخ عي�ســى  الشَّ حّتــى وصــوِل 

ــة فــي دمشــَق خــاَل العقــوِد الّتاليــة«.9  القــرِن الّتاســَع عشــَر ونجــَح فــي إنعــاِش حظــوِظ الخالديَّ

الدينــيُّ  الحضــوُر  تواصــَل  إذ  آخــرون،  كــورد  ديــن  ورجــاَل  مالــي  عي�ســى  ــيُخ 
ّ

الش تبــَع 

العائــاِت  دوُر  ــَخ  ترسَّ كمــا   ،
ً
 ودمشــَق خصوصــا

ً
ــام عمومــا الشَّ بــاِد  فــي  الكــرديُّ  واالجتماعــيُّ 

الكــردي  عي�ســى  ــيخ  للشَّ كأتبــاع  ســواٌء  دمشــَق،  مدينــِة  فــي  ــة  الصوفيَّ ــة  الدينيَّ والّســاالِت 

 
ُ
ــٌر فــي مدينــِة دمشــَق، كانــت هــذه الظاهــرة

ّ
أو غيــره، مّمــن كاَن لهــم دوٌر دينــيٌّ واجتماعــيٌّ مؤث

 7- إماُم الحنفية في الشام )1748_ 1836 م( - صاحب الحاشية المشهور.
  8- بطرس أبو منه، ص150

 9- مفتي الحافظ ونزار أباظة، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، ص175. لمزيد من 
التفاصيل، راجع عمر رضا كحالة، كتاب: معجم المؤلفين.
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ة هــذا التأثيــِر   كان أبــرُز نموذجيــِن الســتمراريَّ

ُ
 حّتــى املراحــِل والّســنواِت األخيــرة، حيــث

ً
واضحــة

ــد 
َّ
تقل ــة عائلــة كفتــارو عندمــا  اليَّ ــخ فعَّ لقــد ترسَّ ، عائلتــي كفتــارو والبوطــي.  الدينــّيِ والنفــوِذ 

ــة، كمــا أنَّ عائلــة مــا رمضــان البوطــي، والــد الدكتــور  أحمــد كفتــارو منصــَب مفتــّيِ الجمهوريَّ

ِف. فــي مســيرِة نشــِر التصــوُّ بــدوٍر مهــّمٍ   
ً
محمــد ســعيد البوطــي، قامــْت أيضــا

ة السيا�سّي ديَّ
ْ
قشبن

َّ
ة دوِر الطريقة الن إشكاليَّ

، سيســتغرُق 
ً
ة خصوصــا  والّنقشــبْنديَّ

ً
ــة عمومــا ــرق الصوفيَّ

ُّ
 الــدور السيا�ســّيِ للط

ُ
مناقشــة

بامتيــاز،   
ٌ
إشــكالّية  

ٌ
هــا مســألة ألنَّ ــه ســجاٌل فكــريٌّ عميــٌق وشــاق.  أنَّ عــن   

ً
، فضــا

ً
 طويــا

ً
وقتــا

 تخليــِص الّديــن مــن وزِر السياســِة وتنقيــة لهــا مــن ســطوِة 
ُ
 فــي الجوهــِر هــي عمليــة

ُ
فالّصوفيــة

غيــر  بطريقــٍة  والحكــم  الّسياســة  عــن   
ً
بعيــدة تظــلَّ  أن  ــْن 

ّ
تتمك لــم  هــا  لكنَّ الحكــِم.  ومثالــِب 

تعبئــِة جمــوِع  قــادرٍة علــى  مــٍة، 
ّ
ــٍة منظ إلــى حركــٍة جماهيريَّ لــت  أن تحوَّ بعــد  ــة  مباشــرة، خاصَّ

ــة، علــى الّرغــِم مــن ســعي موالنــا خالــد   العثمانيَّ
ُ
تها الخافــة

َّ
املؤمنيــَن وتوجيههــم. فقــد اســتغل

 عــن الّســلطاِت 
ً
ــا ة التكايــا ماليَّ  عــن نفــوِذ العثمانييــَن، وحرصــه علــى اســتقاليَّ

ً
فــي جعِلهــا بعيــدة

ــِب الخــوض  جــاه شــكِل الحكــِم العثمانــّيِ وتجنُّ
ّ
 العتداِلهــا ومرونِتهــا ات

ً
ــة. لكــْن ونظــرا العثمانيَّ

ــة علــى مقيــاس الشــريعِة، فقــد تــمَّ ترجيــُح الــرأّيِ القائــِل 
َّ
فــي مــدى مشــروعيتِه، وقياســِه بدق

ــة ضــدَّ الثــوراِت وحــركاِت  ــى فــي مســاندِتها للّدولــة العثمانيَّ
َّ

ة السيا�ســيَّ تجل قشــبْنديَّ بــأنَّ دوَر النَّ

ــة بيــَن الفينــِة واألخــرى. ســواٌء  ــة العثمانيَّ تــي كانــت تندلــُع ضمــَن أرِض اإلمبراطوريَّ
ّ
املعارضــِة ال

، أْم الداخلــّي واإلســامّي فــي مواجهــِة إيــراَن  عيــِد الخارجــّيِ فــي مواجهــِة الغــرِب املســيحّيِ أعلــى الصَّ

ــة. فويَّ الصَّ ة  ــيعيَّ الشَّ وأيديولوجيِتهــا 

العقيــدِة  مــن شــأِن   رفعــْت 
َ
ة قشــبْنديَّ النَّ أنَّ  إلــى  تشــير  ى  فــي مصــادر شــتَّ تلميحــاٌت   

َ
ــة »ثمَّ

ة فــي الّدفــاع عــن املذهــِب الّســّنّيِ  قشــبْنديَّ ة. وهــذا مــا ألفينــاُه بالفعــِل فــي نشــاِط النَّ اإلســاميَّ

ة التي طاملا صانِت املذهَب الّسّنيَّ  يعّيِ اإليرانّيِ إّباَن حكم الدولِة العثمانيَّ
ّ

والحّدِ من املّدِ الش

ة دوٌر فــي  . وكان للّنقشــبْنديَّ شــاط الشــيعّيِ اإليرانــّيِ
ّ
وبذلــْت مــا وْســِعها مــن جهــٍد لتحجيــم الن

ــة التنافــَر   العثمانيَّ
ُ
ولــة ِت الدَّ

ّ
. وقــد اســتغل ــل الفكــَر الســلفيَّ

ّ
ــة التــي تمث إخمــاِد الحركــِة الوهابيَّ
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ــة مــن  الدينــيَّ بيــَن الفريقيــِن أّيمــا اســتغال وحّرضــت خالــَد الّنقشــبْندّيِ فــي املرحلــِة )البغداديَّ

ــة علــى أواخــر  ــا يــدلُّ علــى شــيوع الطريقــِة فــي األرا�ســي العثمانيَّ حياتــِه( ضــدَّ الوهابييــَن. وممَّ

فــون مــن 
ّ
ة فــي إســتانبول وحَدهــا ويســّجُل املؤل عهِدهــا وجــود خمســٍة وســتيَن تكيــة نقشــبْنديَّ

 
َ

ركيــة وســّجلت فــي تراِثهــا األدبــّيِ املعــارف
ُّ
قافــة الت

ّ
ة خدمــِت الث  الّنقشــبْنديَّ

َ
ــرك أّن الطريقــة

ُّ
الت

ــة.« 10 ة التركيَّ واملوروثــاِت الشــعبيَّ

ة،   في املجتمعات اإلســاميَّ
ً
 عاّما

َ
ا  وتربويَّ

ً
ا  وتهذيبيَّ

ً
ا  روحيَّ

ً
ة دورا قشــبْنديَّ هذا وقد لعبِت النَّ

ــة  ــة الكورديَّ ، فقــد ســاهمت فــي بلــورِة وتمايــِز الُهويَّ ــأ كــوردّيٍ
َ

وعلــى مــا يبــدو كونهــا ذات منش

 
ً
ــة ، خاصَّ الكوردســتانّيِ ري  التحــرُّ القومــّيِ  الفكــِر  بلــورِة  فــي  ، وســاهمت حّتــى 

ً
أيضــا ــة  القوميَّ

ة  ــة الكوردســتانيَّ ريَّ إذا علمنــا، وكتأكيــد علــى صّحــِة هــذِه الفكــرة أنَّ أّول رواِد الحركــة ِالتحرُّ

: »مــن أوائــِل  مــا خلفــاء موالنــا خالــد الّنقشــبْندّيِ فــي شــمذينان )هــكاري( كانــوا مــن أتبــاِع وربَّ

مــا مــن  ٍة، أكثــر ربَّ ــٍة سياســيَّ خلفــاء خالــد هنــاك ســيد طــه النهــري مــن حــكاري، وهــو ذو عقليَّ

جميــِع خلفــاِء خالــد اآلخريــَن. وكاَن فــي األصــل يتبــع الطريقــة القادريــة، ولهــذا كان يعــرف باســم 

، من أتباِع خالد في عام 
ً
 قادرّيا

ً
القادري. ولكن عندما أصبح عمه، الذي كان في األصَل شيخا

ــه وتــمَّ تمرينــُه علــى يــِد خالــد وأصبــَح خليفَتــُه.  1814/1229، فــإنَّ طــَه ســار علــى خطــوات عّمِ

 
ً
ــة البارزيــن فــي منطقــِة هــكاري، تأثيــرا وقــد مــارَس ســّيد طــه، الــذي كاَن أحــَد شــيوِخ الخالديَّ

 علــى أميرهــا نــور هللا بــك، وكذلــَك علــى حليــِف هــذا األخيــِر، أميــِر بوتــان، بدرخــان.«11 
ً
كبيــرا

 ونتائُج
ٌ
خاتمة

ــة لتنظيــم  ، وممارســة عمليَّ
ٌ
ــة  روحيَّ

ٌ
ــة طريقــة ة الخالديَّ قشــبْنديَّ احــِظ أنَّ النَّ

ُ
ـ ـ مــن املـ  -1

صة، بنــاًء علــى أوليــاِت 
ّ

وتجديــِد الّديــن اإلســامّيِ ضمــَن ظــروِف القــرن التاســَع عشــَر املشــخ

 
ً
ــة، فلــم يكــْن موالنــا خالــد مفكــرا ــٍة تنظيميَّ املرحلــِة. ابتكرهــا شــيٌخ ورجــٌل ذو صفــاٍت قياديَّ

مــن  للعديــد  واالشــراقّيِ  النورانــّيِ  الصوفــّيِ  والتــراِث  الفكــِر  مــن  اســتفاَد  بــل   ،
ً
ــا عرفانيَّ وال 

 10- الدكتورة بديعة محمد عبد العال، النقشبندية نشأتها وتطورها لدى الترك، القاهرة، الدار الثقافية للنشر- 
2009، ص22

  11- بطرس أبو منة، ص166- 167
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البغــدادي  بجنيــد   

ً
بــدءا ــاق،  الُعشَّ الشــعراء  كذلــك  والفاســفة،  املفكريــَن   – املتصّوفــة 

 إلــى ابــن العربــي وابــن 
ً
وأبــو العبــاِس الّدينــوري، فجــاُل الّديــن الرومــّي والســهروردّي وصــوال

مــٍة ذات طابــع تربــوي 
ّ
ــٍة منظ الفــارض، ليتــمَّ تحويــل هــذا التــراث الروحانــّي إلــى ممارســٍة عمليَّ

، فاجتماعــّيٍ سيا�ســّيٍ فــي املحّصلــِة. وعلــى مــا يبــدو كان موالنــا خالــد أحــد هــؤالء القــادة  تعليمــّيٍ

كــر املؤّسســين للتكايــا وبالّتالــي القادريــَن علــى 
ّ

ميــَن لحلقــاِت الذ
ّ
ديــن واملنظ وفييــَن املجّدِ الصُّ

وِح إليــه مــن جديــد.  ، وإعــادِة الــرُّ ــّيِ الكوردســتانّيِ
ّ

ضبــِط وتوجيــِه، بــل تجديــِد املجتمــع املحل

ــٍة داخــَل   أهــمَّ حركــٍة دينيَّ
ُ
ــة لت الخالديَّ

َّ
العــام فلقــد شــك عيــِد املنــاخ اإلقليمــي  ــا علــى الصَّ أمَّ

 لــم ينقطــع، علــى 
ً
فــت وراَءهــا تأثيــرا

ّ
ــة خــاَل القــرن التاســَع عشــَر، إذ خل ــة العثمانيَّ اإلمبراطوريَّ

ــدد: »ظهورهــا وانتشــاِرها الّســريع باعتبــارِه رّد  ولــة واملجتمــع. هــذا ويحيــُل أبــو مّنــة بهــذا الصَّ الدَّ

ــا زاَد فــي تعميــق هــذا  . وممَّ ــخ املجتمــِع اإلســامّيِ ولــِة وتفسُّ فعــٍل ضــّد الشــعور العــام بضعــِف الدَّ

ــعور هــو تلــك األحــداث التــي شــهدتها إســطنبول فــي عــاِم )1807 – 1808م( ومنهــا تنامــي 
ّ

الش

ذيــَن كان ينظــر إليهــم 
ّ
ام املحلييــَن مــن أمــراء، باشــاواَت، أعيــاَن، واإلقطاعييــَن، ال

ّ
دور الحــك

تــي كانــت 
ّ
ال ــة  اليونانيَّ ــورة 

ّ
الث انــدالِع  مــع  الّســلطنِة، وتزاَمــَن ذلــك   لضعــِف 

ً
باعتباِرهــم ســببا

».
ً
 وثقافّيــا

ً
ــا ــرا علــى صعــود الجاليــات غيــِر املســلمِة ماديَّ ِ

ّ
مؤش

ة، وكان لهــا دوٌر  ــراث املشــترك ملعظــم الشــعوب اإلســاميَّ
ّ
 مــن الت

ُ
ة قشــبْنديَّ عــدُّ النَّ

ُ
ت  -2

الكــورِد  الّديــن  علمــاِء  دوِر  تأصيــِل  فــي  ســاهَم  ولقــد  املاضييــِن،  القرنيــِن  فــي  وتعليمــيٌّ  تهذيبــيٌّ 

 أوائــل القــرِن 
ُ

، منــذ ، بــاد الشــام ومدينــة دمشــق بشــكٍل خــاّصٍ
ً
فــي العالــم اإلســامّيِ عمومــا

عشــَر. الّتاســَع 

اإلســاميَّ  وفــيَّ  الصُّ الّتيــار  املاضيــة  العقــوِد  طــوال  البعثــيُّ  الّنظــاُم  اســتغلَّ  لقــد   -3

ــة ضــدَّ خصومــِه  ة واأليديولوجيَّ فــي معركتــه السياســيَّ  
ً
ــيوخ األكــراَد خصوصــا

ّ
، والش

ً
عمومــا

ــد بشــكٍل ملمــوٍس وعملــّيٍ فــي اســتغالِه لــدوِر ونفــوِذ  ة. تجسَّ ة اإلســاميَّ فــي الّتيــاراِت الســلفيَّ

ــل فــي موقــف حركــِة اإلخــواِن وكذلــك 
ّ
عائلتــي كفتــارو والبوطــي. مّمــا ولــد رّد فعــٍل معاكــٍس، تمث

دمشــق. فــي  ات  القبيســيَّ

، يعتمــُد علــى الّزهــد وتهذيــِب  ، ســلميٌّ جــاه ال عنفــيٌّ
ّ
وفــيُّ اإلســاميُّ هــو ات جــاه الصُّ

ّ
4-  االت
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جــاٍه إســامّيٍ عــن احتمــاِل توليــِد وممارســِة العنــف، علــى 

ّ
الّنفــِس وحــّبِ اإلنســان، فهــَو أبعــُد ات

ــة قــد اعتمــَد علــى جميــس بلــو   أنَّ البروفيســور بطــرس أبــو منَّ
َ

الّرغــم مــن ذلــك، فقــد صــدف

ة وممارســِة العنــف ضــّد املســيحييَن فــي القــرِن التاســَع عشــَر.  يبــدو  قشــبْنديَّ بــط بيــَن النَّ فــي الرَّ

 
ٌ
ة  ســلميَّ

ٌ
ــة  نورانيَّ

ٌ
ــة  فكريَّ

ٌ
ــة حركــة وفيَّ ، فتفســيرهم أنَّ الصُّ

ً
أنَّ هــذا االفتــراَض مبالــٌغ فيــه كثيــرا

ــرة للعديــد مــن املستشــرقيَن فــي الّتلميــح بــدوِر  ِ
ّ

وايــات املتأخ  كانــت ســتكذُب الّرِ
ٌ
 مســاملة

ٌ
ــة روحانيَّ

ــة فــي مجــازِر املســيحييَن. لذلــك جعلــوا مــن هــذا االحتمــاِل  ومشــاركِة بعــِض األوســاط الكورديَّ

حدثــْت  وإْن  وبنيتهــا،  ــة  الصوفيَّ منطــِق  مــع  متوافــٍق  غيــَر  يظــلُّ  ــه  لكنَّ  ،
ً
مفتوحــة  

ً
ــة إمكانيَّ

ــة  ة وروحانيَّ حــاالٌت مــن ممارســة العنــف ضــّد املســيحييَن فهــي اســتثناٌء تثبــت قاعــدة ســلميَّ

ة. قشــبْنديَّ النَّ

رتــه وســاهمْت   تأصيــل وتنويــر فــي املجتمــع الكــوردّيِ طوَّ
َ
 كانــْت حركــة

َ
ة قشــبْنديَّ إنَّ النَّ  -5

كتحصيــٍل   .
ً
ثانيــا فالعثمانييــَن  أوال  الفــرس  لحكــم  ورفضــِه  ة  الكردســتانيَّ تــه  هويَّ بلــورة  فــي 

مــت 
ّ
 نظ

ً
هــا كانــت حركــة ة، لكنَّ حاصــٍل، علــى الّرغــم مــن ابتعاِدهــا عــن الّصراعــات السياســيَّ

الكبــرى. ــدن 
ُ
امل البعيــدة عــن  فــي مناطقهــا   

ً
ــة ــة، خاصَّ الكرديَّ ــة  وبلــورِت الخصوصيَّ

 خــاَل تاريــخ اإلســاِم 
ً
ــة  وروحانيَّ

ً
ة جاهــات األكثــر ســلميَّ

ّ
ة أحــَد االت قشــبْنديَّ تظــلُّ النَّ  -6

، أو التنظيــر  واملســلميَن، وكذلــك األبعــد عــن طلــِب الّســلطان والحكــم فــي العالــِم اإلســامّيِ

 عــن تبريــر القتــل. لذلــك 
ً
ــراع علــى الحكــِم أو الجهــاِد ضــّد معتنقــي األديــاِن األخــرى، فضــا للّصِ

 للمتطّرفيــَن والتكفيرييــَن اإلســامييَن، والدعوييــَن اإلســامييَن العروبييــَن.
ً
 رئيســيا

ً
ــت هدفــا

َّ
ظل
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الجزء األول

” مقارنــة مــع الكافــر، فــإن الكــردي مســلم “ )li gora gawirî Kurd misilman e( ، ال 

أتذكــر أيــن ســمعت أو قــرأت هــذا القــول الســلبي عــن الكــردي، ولكــن تــم التفــوه بــه ب�ســيء 

أو عربــي، ألنــه صــادر عمــن  ترـكـي  قــول   
ً
أنــه أساســا فــي  أشــك  وأنــا  الفخــر والتباهــي]1[.  مــن 

 مــا نصــادف ممارســات 
ً
يشــعرون أنهــم مســلمون أفضــل مــن الكــرد. وفــي الواقــع فإننــا غالبــا

ومعتقــدات فــي كردســتان يصعــب التوفيــق بينهــا وبيــن اإلســام التقليــدي. القوميــون األكــراد 

فــي العشــرينات والثاثينــات كانــوا مفتونيــن ومتباهيــن بتلــك االنحرافــات عــن اإلســام “الديــن 

العربــي” مفســرين ذلــك علــى أنهــا تمــرد الــروح الكرديــة علــى الســيطرة العربيــة والتركيــة. خــال 

ســنواتها األولــى كانــت املجلــة القوميــة هــاوار التــي صــدرت فــي ســوريا مــن 1932 إلــى 1943 مــن 

 بالزرادشــتية علــى أنهــا واحــدة مــن مصادر 
ً
 كبيــرا

ً
قبــل جــادت وكاميــران بدرخــان تبــدي اهتمامــا

الهويــة الثقافيــة الكرديــة. ولذلــك كانــت اإليزيديــة )اليزيديــة( ذات الجــذور الزرادشــتية-التي 

ّمجــد مــن قبــل بعــض القومييــن 
ُ
تــم اضطهادهــا لوقــت طويــل باعتبارهــم عبــدة الشــيطان- ت

واعتبــاره ديــن الكــرد دون منــازع.

ولكــن هــؤالء القوميــون يشــكلون أقليــة صغيــرة، وأتبــاع الطوائــف املهرطقــة تتكــون فقــط 

مــن نســبة صغيــرة مــن الكــرد. لكــن الغالبيــة الســاحقة مــن الكــرد مســلمون والكثيريــن منهــم 

يأخــذون الديــن علــى محمــل الجــد. لقــد اكتشــف محــررو مجلــة هــاوار بأنــه ينبغــي عليهــم أن 

 مــن 1941 
ً
القــراء. لذلــك وبــدءا مــن  مــا أرادوا أن يجــدوا حلقــة أكبــر  نبرتهــا إذا  مــن  يغيــروا 



الحوار - العدد 70 - صيف 2017 23
 كان كل عــدد ُيفتتــح بترجمــة كرديــة للقــرآن واألحاديــث النبويــة. والكثيــر مــن األكــراد 

ً
فصاعــدا

العلمانييــن اآلخريــن، قبــل ذلــك وبعــده، اكتشــفوا ال�ســيء ذاتــه لكــي ُيحدثــوا التأثيــر بيــن األكراد 

وكان ينبغــي عليهــم أن يكّيفــوا أنفســهم مــع اإلســام. ولكــن ذلــك باألمــر الســهل إذ كان معظــم 

هــؤالء القومييــن يعتبــرون اإلســام كأحــد القــوى الرئيســية التــي تضطهدهــم شــعبهم.

ْرخوْيــن )1903-1984( والــذي كان ينتمــي إلــى الحلقــة املحيطــة بـــ 
َ
فالشــاعر القومــي َجگ

)هــاوار( حتــى نهايــة حياتــه يعّبــر عــن خيبــة أملــه لتمســك الكــرد الدائــم باإلســام. جگرخويــن 

فــي املــدارس فــي أجــزاء مختلفــة  نفســه كان فــي شــبابه قــد قــام بالدراســة الدينيــة التقليديــة 

 لشــعور قومــي قــوي لألمــة 
ً
مــن كردســتان. فيمــا بعــد أفســح تقــواه اإلســامي املجــال تدريجيــا

“تاريــخ كردســتان”  كتابــه  مــن  األول  املجلــد  يحتــوي  بالزرادشــتية.   
ً
زائــدا  

ً
الكرديــة واهتمامــا

الــذي نشــر بعــد وفاتــه والــذي يتطــرق إلــى فتــرة الجاهليــة )مــا قبــل اإلســام( علــى فصــل قصيــر 

 مــن املاحظــة الدالــة علــى الرضــا التــي أبداهــا 
ً
فــي الوقــت الحاضــر. وبــدال عــن ديــن األكــراد 

 مــن بنــي جلدتــه قبــل نصــف قــرن مــن أن الكــرد مســلمون فقــط بمقارنتهــم مــع الكفــار، 
ً
بعضــا

فــإن جگرخويــن يصــوّر األكــراد كمســلمين أتقيــاء ولكنهــم جهــاء ويتــم اســتغالهم مــن قبــل 

املالــي والشــيوخ الجشــعين:

” معظــم األكــراد مســلمون ســنة. فــي كل عــام يذهــب اآلالف منهــم إلــى الحــج وينفقــون آالف 

 يتــم بنــاء مســجد فــي كل قريــة 
ً
 رويــدا

ً
القطــع الذهبيــة مــن أجــل القيــام بتلــك الرحلــة. رويــدا

إنهــم يعطــون ُعشــر دخلهــم للمالــي  الديــن.  القريــون يتصدقــون علــى املالــي ورجــال  حيــث 

والفقــراء، ويجتمعــون خمــس مــرات فــي الجامــع ويــؤدون الصلــوات. مــرة واحــدة فــي األســبوع، 

أيــام الجمعــة، يــؤدون صــاة جماعيــة ويســتمعون للخطبــة باللغــة العربيــة، ولكــن القرويــون 

 يبكــون. ألن 
ً
، وأحيانــا

ً
ال يفهمــون مــا يقولــه املالــي، إنهــم فقــط يهــزون برؤوســهم ويحلمــون قليــا

ال�ســيء الوحيــد الــذي يعرفونــه هــو أن مــا يقولــه املــا كام هللا أو األنبيــاء.

وفــي كل منطقــة ثمــة شــيخ أو عــدة شــيوخ فيصبــح القرويــون الفقــراء واملعوزيــن مريديــن 

مون 
ّ
يســل و]القرويــون[  القروييــن،  أفــواه  مــن  مداخيلهــم  يجننــون  ]الشــيوخ[  إنهــم  لهــم، 

أنفســهم كليــة للشــيوخ وال يفعلــون أن �ســيء مــن دونهــم… الشــيوخ يعيشــون فــي قصــور وبيــوت 
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فخمــة، بينمــا القرويــون يلتقــون ببعضهــم فــي الخــارج وهــم ينشــدون ويرقصــون. إنهــم يبقــون 

فــي الخــارج تحــت أشــعة الشــمس يســتندون علــى الجــدار حفــاة وفقــراء ومعوزيــن وهــم يعملــون 

للشــيخ دون مقابــل. إنهــم يضعــون آمالهــم عــن اآلخــرة فــي الشــيخ وهــم يعتقــدون أنهــم حينمــا 

يحــل يــوم القيامــة وينــزل هللا فــي دمشــق وأن الشــيخ ســوف يحميهــم مــن نــار جهنــم وســوف 

يفتــح لهــم أبــواب الجنــة.”]2[

حيــث  ومتناقضــة.  متوتــرة  كردســتان  فــي  والقوميــة  الديــن  بيــن  العاقــة  كانــت  لطاملــا 

أن الكثيــر مــن القــادة القومييــن كانــوا غيــر متدينيــن وعلــى األقــل غيــر راضيــن عــن العاقــة 

املتينــة بيــن املالــي والشــيوخ مــن جهــة والشــعب مــن جهــة أخــرى. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، 

املســلمون املتعصبــون هــم الذيــن يشــكلون عــادة العمــود الفقــري للحركــة الكرديــة. ومــن أجــل 

 أن يتوصلــوا 
ً
كســب الدعــم ألهدافهــم القوميــة كان علــى املتنوريــن العلمانييــن مــرارا وتكــرارا

إلــى تســوية مــع الديــن إمــا مــن خــال اختيــار زعامــات دينيــة ذات شــعبية كرؤســاء شــكليين 

للحركة-كمــا حصــل مــع الشــيخ ســعيد الــذي ال يــزال ُيعــرف أكثــر مــن التنظيــم السيا�ســي الــذي 

قتــرن باســمه]3[.
ُ
حضــر للثــورة التــي ال تــزال ت

التنوع الديني في كردستان

 علــى األقــل، مــن املســلمين الســنة التقليدييــن. 
ً
ربمــا ثلثــي أو ثاثــة أربــاع الكــرد هــم، شــكليا

ومعظمهــم يتبعــون املذهــب الشــافعي وهــو مــا يميزهــم عــن جيرانهــم األتــراك والعــرب الذيــن 

يتبعــون املذهــب الحنفــي. لذلــك يعتبــر بعــض الكــرد أن املذهــب الشــافعي بــات مــن املظاهــر 

 علــى قوانيــن لــكل 
ً
الخارجيــة التــي تؤكــد علــى هويتهــم القوميــة. يحتــوي التشــريع اإلســامي فعليــا

مناحــي الســلوك البشــري واملذاهــب األربعــة تختلــف بشــكل طفيــف فــي تأويــل تلــك القوانيــن. 

أيديهــم  مــن األحنــاف، ويضعــون  أبكــر  فــي وقــت  الفجــر  يــؤدون صــاة   ،
ً
مثــا فالشــافعيون، 

فــي مــكان مختلــف أثنــاء الصــاة ولديهــم قوانيــن مختلفــة ملــا ُيبطــل الطاهــرة. تلــك التفاصيــل 

ســتخدم مــن قبــل األكــراد لكــي ينــأوا بأنفســهم عــن العــرب 
ُ
 ت

ً
الصغيــرة فــي الســلوك كانــت أحيانــا

 فــي 
ً
والتــرك. ولكــن الخــاف بيــن األكــراد الســنة والفــرس واألذربيجانييــن الشــيعة أكثــر وضوحــا

إيــران. فبعــد الثــورة اإليرانيــة عــارض معظــم األكــراد فكــرة جمهوريــة إســامية وقــد لعبــت 
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 فــي ذلــك]4[.

ً
 هامــا

ً
العــداوة السنية-الشــيعية دورا

 »علماء دين في كرمانشاه«

إيــران ومناطــق خانقيــن  فــي  فــي مقاطعــة كرمانشــاه  فــي أق�ســى جنــوب كردســتان   ولكــن 

ومندلــي فــي العــراق هــم بأغلبيتهــم شــيعة. األكــراد الشــيعة فــي إيــران لــم يشــاركوا قــط فــي الحركــة 

القوميــة الكرديــة، واســتطاعت الحكومــة املركزيــة خــال الســنوات األولــى مــن عمــر الثــورة 

كرمنشــاهان(   
ً
ســابقا عليــه  ُيطلــق  كان  الــذي  )اإلقليــم  باختــاران  أكــراد  بســهولة  تجّنــد  أن 

 
ً
. فــي العــراق، مــن ناحيــة أخــرى، لــم هنــاك تكــن أبــدا

ً
للقتــال ضــد األكــراد املتمرديــن شــماال

وهــم جاليــة  الفيلييــن،  األكــراد  وتشــكل حالــة  والشــيعة.  الســنة  األكــراد  بيــن  هــوة واضحــة 

شــيعية فــي بغــداد ال ُيعتــرف بكونهــم مواطنيــن عراقييــن بســبب أصولهــم اإليرانيــة املفترضــة 

أو الحقيقيــة، حالــة مثيــرة لانتبــاه فــي هــذا املجــال. )املوطــن األصلــي للقبائــل الفيليــة تقــع بيــن 

الحــدود العراقية-اإليرانيــة فــي أق�ســى جنــوب كردســتان فــي املنطقــة املجــاورة لقصــر شــيرين 

 )وهــم 
ً
 يعتبــرون أنفســهم أكــرادا

ً
ومندلــي.( فيليــو بغــداد يتكلمــون العربيــة لكنهــم باتــوا تدريجيــا

 
ً
ُيقبلــون علــى اعتبارهــم هكــذا مــن قبــل األكــراد( ولقــد لعــب بعــض األكــراد الفيلييــن أدورا

قياديــة فــي الحركــة الكرديــة]5[.

باإلضافــة إلــى هذيــن النوعيــن مــن اإلســام التقليــدي، نجــد طوائــف توفيقيــة متنوعــة بيــن 
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األكــراد بمعتقــدات وطقــوس مــن الواضــح تأثرهــا باإلســام ولكنهــا تديــن أكثــر لألديــان األخــرى 

تلــك الطوائــف هــي الطائفــة اليزيديــة  إيــران القديــم علــى نحــو الفــت للنظــر. أشــهر  وبديــن 

األكــراد  بيــن  أتبــاع  اليزيديــة  للديانــة  أن  يبــدو  الشــيطان”.  ”عبــدة  بـــ   
ً
خطــأ يســمون  الذيــن 

فقــط. ديــن كــردي آخــر هــو أهــل الحــق الــذي انتشــر مــن كــوران فــي كردســتان الجنوبيــة إلــى 

األذربيجانييــن والفــرس وإلــى بعــض التركمــان العراقييــن. الطائفــة التوفيقيــة الثالثــة كانــت 

تســمى فــي الســابق قزلبــاش أمــا اآلن فتســمى بالعلوييــن )أتبــاع علــي(. يعيــش األكــراد العلويــون 

أقــل  إلــى مئــات اآلالف علــى  مــن كردســتان ويصــل أعدادهــم  فــي الحافــة الشــمالية-الغربية 

تقديــر وربمــا أكثــر مــن مليــون.

 هنــاك أقليــات مســيحية مــن طوائــف مختلفــة يعيشــون بيــن األكــراد. كانــت تلــك 
ً
وأخيــرا

األرمــن  وهــي  الخاصــة  كنيســتها  منهــا  لــكل  طوائــف  ثــاث  مــن  األســاس  فــي  تتألــف  األقليــات 

ومجموعتين أخريين تتكلم لهجات آرامية. السريان الغربيون الذين تقع مراكزهم األساسية 

فــي جبــال طــور عابديــن بالقــرب مــن مارديــن، وينتمــون إلــى الكنيســة الســريانية األرثوذكســية 

بينمــا الســريان الشــرقيون )ويعرفــون باســم اآلشــوريين( فيعيشــون فــي الجبــال الواقعــة بيــن 

املوصــل وأورميــة ويعرفــون باســم النســطورييين. فيمــا بعــد بــرزت بعــض طوائــف أخــرى تحــت 

تأثيــر أنشــطة البعثــات التبشــيرية األجنبيــة ولذلــك هنــاك ســريان كاثوليــك وأرمــن كاثوليــك 

وكلدانييــن )اآلشــوريين الكاثوليــك( وحتــى تشــكيلة واســعة مــن أتبــاع الكنائــس البروتســتانتية.

» رجال دين يزيديون وكلدان« 
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 أكــراد مســيحيين]6[.  ويبقــى مــن غيــر الواضــح فيمــا إذا كان 

ً
وتذكــر مصــادر أخــرى أحيانــا

أولئــك الكــرد قــد تحولــوا إلــى املســيحية أو أفــراد ســابقون مــن الجماعــات العرقيــة املســيحية 

 عــن األكــراد فهــم يعتبــرون أنفســهم 
ً
ــردوا. لكــن مســيحيو اليــوم مختلفــون عرقيــا

ّ
الذيــن تك

 مســتقلة مــن أصــول مختلفــة وبتاريــخ مميــز خــاص بهــم. والبعــض منهــم، ولكــن ليــس 
ً
شــعوبا

الســريان  مــن  الكثيــر  إن  اآلراميــة.  أو  األرمنيــة  اللغــة  يتكلمــون  يزالــون  ال   ،
ً
قطعــا جميعهــم 

األرثوذكــس يتكلمــون العربيــة كلغتهــم األصليــة، بينمــا الكثيــر مــن أفــراد كل جماعــة الذيــن 

يعيشــون فــي القــرى طليقــون باللغــة الكرديــة أكثــر مــن أيــة لغــة أخــرى. فــي شــمالي العــراق شــارك 

فــي النضــال الكــردي مــن أجــل الحكــم  أفــراد مــن الطائفتيــن الكلدانيــة واآلشــورية بفعاليــة 

الذاتــي، لقــد تعاطفــوا مــع القضيــة الكرديــة لدرجــة أنهــم ال يحتجــون عندمــا يطلــق عليهــم 

األكــراد اســم ”املســيحيين الكــرد”. فــي الوقــت الحاضــر هنــاك الحــزب الديمقراطــي اآلشــوري 

فــي العــراق الــذي يتعــاون مــع األحــزاب السياســية الكرديــة فــي الجبهــة الكردســتانية.

كان املســيحيون يشــكلون نســبة أكبــر بكثيــر مــن ســكان كردســتان ممــا هــم عليــه اآلن. 

تقلــص عددهــم بشــكل خطيــر بســبب املجــازر والهــروب والهجــرة الطوعيــة باإلضافــة  لقــد 

إلــى التحــول إلــى اإلســام. لقــد قابلــت فــي أجــزاء مختلفــة مــن كردســتان مثــل )ســيرت وهــكاري( 

 
ً
ظاهريــا وأصبحــوا  الكرديــة  يتكلمــون  أشــخاص  وهــم  الخفــاء”  فــي  “املســيحيين  مــن   

ً
أعــدادا

مســلمين ولكنهــم كانــوا ال يزالــون يحتفظــون بذكريــات حيــة عــن كونهــم أرمــن أو نســطوريين. 

لكــن لــم تكــن العاقــات بيــن املســحيين وجيرانهــم األكــراد متســمة بالــود. لقــد تعــرض الســريان 

الذيــن  القبلييــن  األكــراد  الزعمــاء  يــد  علــى  وحشــية  ملعاملــة  عابديــن  طــور  فــي  األرثوذكــس 

اســتولوا علــى أراضيهــم وممتلكاتهــم وحتــى علــى بناتهــم.

فــي الكثيــر مــن املــدن والقــرى الكرديــة ولكنهــا اختفــت   كانــت هنــاك أقليــة يهوديــة 
ً
أخيــرا

الكردســتانيون يشــكلون جاليــة  اليهــود  إلــى إســرائيل حيــث  منهــا  الكثيــر   فلقــد هاجــر 
ً
عمليــا

عليهــا]7[. التعــرف  يصعــب  ال  مميــزة 
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اليزيديون

رومانســية  جاذبيــة  اليزيديــون  شــكل  كردســتان،  فــي  املختلفــة  الطوائــف  كافــة  بيــن  مــن 

. كمــا أســلفنا مــن قبــل حــاول القوميــون األكــراد فــي العشــرينات 
ً
لألجانــب وغيــر األجانــب أيضــا

واعتبــاره  اليزيــدي  املعتقــد  علــى  املثاليــة  مــن  نــوع  املا�ســي[ إضفــاء  القــرن  ]مــن  والثاثينــات 

 فــي موقــف 
ً
 جديــدا

ً
الديــن الكــردي األنســب. لكــن هــذا التقديــر اإليجابــي لليزيدييــن كان شــيئا

يــد   للتمييــز واالضطهــاد علــى 
ُ
بقيــة األكــراد منهــم. فقــد كانــت معتقداتهــم املهرطقــة مســوغا

ِكبــت 
ُ
الســلطات العثمانيــة واملســلمين األكــراد علــى حــد ســواء. فخــال القــرون املاضيــة ارت

بشــكل  أعدادهــم  تناقــص  فــي  الديــن  تغييــر  ســاهم  وقــد  اليزيدييــن.  بحــق  متعــددة  مجــازر 

مضطــرد.

العنصر الرئيس في الدين اليزيدي في اإليمان بستة )أو سبعة( مائكة خلقها هللا وأسند 

 لــه مكانــة إلهيــة، هــو ملــك طــاووس. إنــه 
ً
إليهــا شــؤون الدنيــا. األول مــن بيــن هــؤالء وهــو تقريبــا

 للشــر عنــد 
ً
 لذلــك مّجســدا

ً
املــاك الــذي رفــض طاعــة هللا فــي الســجود آلدم والــذي ُيعتبــر تبعــا

املســلمين واملســيحيين علــى حــد ســواء. ومــن هنــاك جــاء االتهــام مــن كــون اإليزيدييــن عبــدة 

للشــيطان. ولكــن بالنســبة لليزيدييــن ملــك طــاووس ال هــو ملــك الشــر وال هــو معــارض هلل بــأي 

معنــى.  لقــد تبــدى ملــك طــاووس واملائكــة اآلخريــن فــي الدنيــا كبشــر علــى شــكل قديســين. وقــد 

ــه اليزيديــون كأعظــم قديــس 
ّ
تجّســد طــاووس ملــك فــي الشــيخ عــدي بــن مســافر الــذي يبجل

]لــدى  فــي اللــش واحــدة مــن الطقــوس الرئيســية  إلــى ضريحــه  فــي دينهــم حيــث يشــكل الحــج 

اإليزيدييــن[.

املجتمــع اليزيــدي مؤلــف مــن طبقــات. أعلــى مكانــة يحتلــه العائلــة األميريــة والتــي تتلقــى 

نــاط بعــدد مــن العائــات مــن قبائــل الشــيوخ بينمــا 
ُ
الخــراج مــن كل اليزيدييــن. القيــادة الدينيــة ت

نــاط بشــكل تراتبــي بعــدد مــن أســر “البيــر” والقــوال. وهنــاك وظائــف 
ُ
األدوار الدينيــة األخــرى ت

الصارمــة أصبحــت ســائغة  التراتبيــة  هــذه  تراتبيــة.  ليســت  أخــرى ولكنهــا  دينيــة متخصصــة 

أكثــر مــن خــال االعتقــاد بتناســخ األرواح. كل واحــد، القديســون واألشــخاص العاديــون تمــر 

 علــى شــكل حيوانــات.
ً
بسلســلة مــن تناســخ األرواح ليــس فقــط لــدى البشــر بــل أيضــا
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تقاليــده  علــى  وحافظــت  التطــور  مــن  اليزيديــة  الشــخصية  منعــت  التــي  العوامــل  أحــد 

ســلمية هــو حظــر التعلــم. وهنــاك حديــث أن الشــيخ عــدي نفســه قــد منــع أتباعــه مــن تعلــم 

بالكامــل. أميــة  الجماعــة اإليزيديــة  نخبــة  كانــت  الســابق  الجيــل  القــراءة والكتابــة. حتــى 

فــي دراســة حديثــة ودقيقــة قــّدر جــون كيســت John Guest العــدد اإلجمالــي لإليزيدييــن 

بنحــو 150,000 يعيــش معظمهــم فــي العــراق. ويعيــش نحــو 40,000 منهــم فــي الجمهوريــات 

تركيــا  فــي   10,000 حوالــي  وربمــا  وجورجيــا  أرمينيــا  فــي  وبالتحديــد  )الســابقة(  الســوفيتية 

وُيقــال إن نحــو 5,000 يعيشــون فــي ســوريا]8[.  فــي العــراق هنــاك منطقتيــن رئيســيتين لتجمــع 

فــي منطقــة شــيخان شــمالي املوصــل حيــث يقــع أهــم معبــد لهــم أال وهــو  اإليزيدييــن واحــدة 

ضريــح الشــيخ عــدي بــن مســافر فــي اللــش واألخــرى فــي جبــال ســنجار إلــى الغــرب مــن املوصــل 

والتــي تمتــد إلــى داخــل األرا�ســي الســورية. فــي الســبعينات ]مــن القــرن املا�ســي[ خضعــت كلتــا 

املنطقتيــن لسياســة التعريــب مــن قبــل الحكومــة العراقيــة حيــث تــم إفــراغ الكثيــر مــن القــرى 

ســكن العــرب فيهــا فيمــا بعــد. فــي ســوريا نجــد اإليزيدييــن ليــس فقــط فــي القســم الســوري مــن 
ُ
وأ

عــرف باســم كــرداغ 
ُ
 فــي بعــض القــرى شــمالي حلــب فــي املنطقــة التــي ت

ً
جبــل ســنجار بــل أيضــا

القامشــلي.  العلــوي غربــي  ميزوبوتاميــا  فــي ســهل  القــرى  بعــض  إلــى  باإلضافــة  الكــرد(  )جبــل 

فــي تركيــا كانــوا إيزيدييــن ولكنهــم  الكثيــر مــن القبائــل الكرديــة هنــاك وفــي املناطــق املجــاورة 

اآلن. مســلمون 

» كردي يزيدي 1930« 
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فــي القــرن التاســع عشــر كان اإلحصائيــات التركيــة ال تــزال تســجل اإليزيدييــن فــي املناطــق 

البعيــدة فــي شــمال-الغرب حتــى ســيواس وديــار بكــر ومارديــن وســيرت. لقــد أدى االضطهــاد 

ِتــل الكثيــر منهــم وارتــد العديــد منهــم إمــا إلــى 
ُ
السيا�ســي إلــى تقليــص عددهــم إلــى حــد كبيــر. لقــد ق

 تجاه اليزيديين 
ً
املسيحية أو اإلسام. وبما أن موقف الكنائس املسيحية كانت أكثر تسامحا

أكثــر مــن الكثيــر مــن املســلمين، فــإن أفــراد مــن اإليزيدييــن فضلــوا التحــول إلــى املســيحية. ومــن 

 ال بأس بهم من الســريان الغربيين من ســالة هؤالء اليزيديين الذين بّدلوا 
ً
املحتمل أن عددا

بــات الوجــود املســيحي للســريان الغربييــن نفســه موضــع تهديــد ممــا يجعــل   
ً
دينهــم. ومؤخــرا

.]9[ والعديــد مــن القبائــل التــي قيــل إنهــا فــي الســابق كانــت 
ً
 أكثــر أمانــا

ً
التحــول إلــى اإلســام خيــارا

 قبــل قــرن مثــل مــان وبــرازان وهفيــركان، هــي اآلن مســلمة بالكامــل- في 
ً
 يزيديــة

ً
بالكامــل أو جزئيــا

ســلوكها الظاهــري علــى األقــل. مــا تبقــى مــن اليزيدييــن فــي تركيــا يعيشــون فــي ظــل ضغــط كبيــر 

مــن التمييــز إن لــم نقــل مــن االضطهــاد.  لقــد هاجــر الكثيــرون منهــم إلــى أملانيــا كعمــال وبمــا أن 

منــح، فــإن مــا تبقــى منهــم يحاولــون االلتحــاق بهــم كاجئيــن.
ُ
عــد ت

ُ
إقامــات العمــل لــم ت

ربمــا  االضطهــاد.  إلــى   
ً
نســبيا اإليزيديــون  يتعــرض  لــم  القفقــاس  بعــد  مــا  جمهوريــات  فــي 

يشــكلون األغلبيــة بيــن أكــراد أرمينيــا وجورجيــا. نتيجــة ذلــك فــإن الدراســات عــن الفلكلــور 

الكــردي التــي قــام بهــا العلمــاء الســوفييت، تركــز بشــكل خــاص علــى الفلكلــور اإليزيــدي. وفــي 

للطــرد  تعرضــوا  قــد  املســلمين  األكــراد  فــإن  أرمينيــا،  فــي  التــي وقعــت  العرقيــة  االضطرابــات 

ــرك األكــراد اإليزيــدون يعيشــون بســام.
ُ
ت إلــى آســيا الوســطى( بينمــا  )هربــوا 

» أهل الحق« 
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أهل الحق

 بكردســتان. فقــد ظهــر أول مــرة بيــن الكــوران 
ً
إن ديــن أهــل الحــق ُيقتــرن عــن كثــب أيضــا

فــي كردســتان الجنوبيــة وفــي املنطقــة املجــاورة فــي لورســتان وكتاباتهــم األكثــر قدســية مكتوبــة 

باللغــة الكورانيــة]10[. ولكنــه بخــاف الديــن اإليزيــدي فإنــه انتشــر مــن كردســتان إلــى املناطــق 

فــي  والتركمــان  إيــران  فــي  والفــرس  األتــراك  واآلذريييــن  اللــور،  بيــن  لــه  أتبــاع  ليجــد  املجــاورة 

العــراق. كان الفيلســوف الفرن�ســي الكونــت دو كوبينــو Comte de Gobineau، الــذي ق�ســى 

عــدة ســنوات فــي إيــران فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، أول غربــي يكتــب بإســهاب عــن ذلــك 

الديــن والــذي اعتبــره “أهــم ديــن فــي بــاد فــارس ســواء مــن جهــة عقائــده أو مــن جهــة أتباعــه أو 

نوعيتهــم.”]11[

لديــن أهــل الحــق أتبــاع بيــن الكــرد فــي أربــع مناطــق متميــزة. أهــم تلــك املناطــق هــي غــرب 

كرمنشــاه بالقــرب مــن الحــدود اإليرانيــة هنــاك حيــث يعيــش الكــوران اآلن وحيــث نجــد أهــم 

أضرحــة أهــل الحــق. املنطقــة الثانيــة لتمركزهــم هــي منطقــة ســنه بيــن كرمنشــاه وهمــدان. 

الكثيــر مــن اللورييــن الذيــن يعيشــون فــي جنــوب منطقتــي أهــل الحــق الكرديتيــن هــم أتبــاع ذلــك 

 أنــه فــي املا�ســي نســبة كبيــرة مــن ســكان املنطقــة كلهــا كانــوا أتبــاع أهــل 
ً
الديــن ومــن املمكــن تمامــا

الحــق. املنطقــة الثالثــة عبــارة عــن شــريط مــن القــرى الكرديــة والتركمانيــة جنوبــي كركــوك فــي 

العــراق حيــث ُيســمى الديــن وأتباعــه بالكاكائييــن. املنطقــة الرابعــة عبــارة عــن مجموعــة مــن 

عــرف الجماعــة باســم ســارلي Sarli. أنــا ال أجــرؤ علــى تقديــر 
ُ
القــرى بالقــرب مــن املوصــل حيــث ت

، ُيقــّدر 
ً
عــدد أهــل الحــق بيــن الكــرد ولكــن فــي منطقــة كــوران غربــي كرمنشــاه، التــي أعرفهــا تمامــا

العــدد بعشــرات اآلالف. وتقــّدر دراســة حديثــة إلــى أن العــدد اإلجمالــي ألهــل الحــق يصــل إلــى 

]12[.
ً
نصــف مليــون ولكــن معظــم أولئــك ليســوا أكــرادا

يعتقــد أهــل الحــق أن هللا وســت أو ســبع مــن مائكــة العــرش التــي تمثــل األوجــه املختلفــة 

فــي العالــم علــى شــكل بشــر. بحســب معتقــدات أهــل الحــق فــإن أحــد  لوجــود هللا قــد ظهــر 

الرســول  عــم  ابــن  أبــي طالــب[  ]بــن  علــي  هــو  نفســه  فيهــم هللا  تجّســد  الذيــن  البشــر  أولئــك 

فــي  األخــرى  الطوائــف  مــن  عــدد  فيــه  تتشــارك  لعلــي  القدســية  بالطبيعــة  االعتقــاد  وصهــره. 
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الشــرق األوســط مــن غــاة الشــيعة كالنصيريــة )العلوييــن( فــي ســوريا والقزلبــاش )العلوييــن( 

فــي تركيــا. وغالبــا مــا يضعهــم جيرانهــم املتعصبــون ضمــن فئــة واحــدة تحــت اســم “علــي إلهــي”. 

ولكــن بالنســبة ألهــل الحــق فــإن تجســيد هللا األهــم لــم يكــن فــي علــي بــل فــي ســلطان ســاهاك 

ــق أهــل الحــق أهميــة أكبــر مــن بقيــة الغــاة علــى مائكــة العــرش 
ّ
األب الروحــي للطائفــة. كمــا يعل

عرف بـ” حفتان” Haft Tanأو األشــخاص 
ُ
ويربطون اإللوهية بكل تجلياتها باملائكة الســبع وت

الســبعة. وهــذا يماثــل املعتقــد اإليزيــدي باملائكــة الســبع التــي تجســدت فــي ســبعة قديســين 

مشــابها   
ً
دورا تلعــب  التــي  املائكــة   amesha spenta الخالديــن”  بـ”الكرمــاء  بالطبــع  كــر 

ّ
ويذ

 يؤمــن أهــل الحــق فــي تناســخ األرواح لــدى 
ً
فــي العقيــدة الزرداشــتية.  ومثــل اإليزيدييــن أيضــا

 sayyid األشــخاص العادييــن. القيــادة الدينيــة هرميــة ويقــوم بهــا عــدد مــن عائــات األســياد

املنحــدرة مــن نســل قدي�ســي أهــل الحــق ولكــن ليــس ثمــة نظــام طبقــات كالــذي يوجــد لــدى 

اإليزيدييــن.

ظهــرت كلتــا الطائفتيــن فــي وســط إســامي كمــا يتجلــى ذلــك فــي أســماء القديســين والقــادة 

صــاغ بهــا أفكارهــم الدينيــة. لكــن يبــدو أن 
ُ
الدينييــن باإلضافــة إلــى بعــض املصطلحــات التــي ت

 طائفــة ضــد املســلمين 
ً
أهــل الحــق ينتمــون إلــى املتطرفيــن الشــيعة بينمــا اإليزيديــون أساســا

الشــيعة املتطرفيــن]13[. هــذه القواســم املشــتركة تعــود إلــى خلفيتهــم املشــتركة قبــل اإلســام. 

ويقــول بعــض أهــل الحــق، مثــل اإليزيدييــن مــرة أخــرى، أنهــم ليســوا مســلمين ولكــن لهــم ديــن 

مســتقل بينمــا آخــرون )مــن بينهــم أكــراد مقاطعــة ســنه بشــكل رئي�ســي( يفضلــون أن يقدمــوا 

أنفســهم علــى أنهــم طائفــة مفهومــة لفئــة قليلــة مــن النــاس ضمــن إطــار الشــيعية التقليديــة.

» أسياد ديرسم مع السيد رضا 1890« 



الحوار - العدد 70 - صيف 2017 33
علويو كردستان تركيا )قزلباش(

الحــد  فــي  يعيشــون  الذيــن  العلويــون  هــم  فــي كردســتان   
ً
عــددا املهرطقــة  الطوائــف  أكثــر 

الخارجــي الشــمالي الغربــي لكردســتان فــي قــوس يمتــد مــن غــازي عنتــاب إلــى بينغــول والذيــن 

يعــّدون مقاطعــة ديرســم مركزهــم الرئي�ســي والتــي تتألــف فــي الوقــت الحاضــر مــن محافظــة 

 وهــو ُيطلــق فــي 
ً
تونجلــي وأجــزاء مــن ســيواس وأرزنجــان والعزيــز. واســم علــوي حديــث نســبيا

تركيــا علــى مجموعــة مــن عبــدة علــي غيــر املترابطيــن مــع بعــض بشــكل مباشــر. واســم قزلبــاش 

الســابق والــذي ُيطلــق علــى أولئــك األكــراد باإلضافــة إلــى العلوييــن األتــراك لــم يبطــل اســتعماله 

 ولكنــه مرفــوض مــن قبــل املعنييــن ألنــه بــات بمثابــة الشــتيمة.
ً
كليــا

طلــق فــي األســاس علــى أتبــاع 
ُ
قزلبــاش -وتعنــي حرفيــا “أصحــاب الــرؤوس الحمــراء” - كانــت ت

املتطرف شــاه إســماعيل وهو محارب ومتصوف ذو شــخصية كاريزمية آمن بإلوهيته والذي 

أســس فــي بدايــة القــرن الســادس عشــر الدولــة التــي أصبحــت إيــران الحديثــة. انتــزع إســماعيل 

بيــن  مــن   
ً
القبائــل الســاخطين )وربمــا أيضــا الفقــراء ورجــال  بيــن  مــن  أتباعــه بشــكل رئي�ســي 

الفاحيــن( فــي آســيا الصغــرى. غطــاء الــرأس لبعــض قواتــه املحاربــة أعطــى الحركــة اســمها. 

 مــن الشــامانية والشــيعية املتطرفــة )حيــث اعُتِبــر علــي والشــاه 
ً
ومعتقداتهــم ربمــا كانــت مزيجــا

الشــاه  أتبــاع  مــن  الكثيــر  انضــم  القديمــة(.  األناضوليــة  واألديــان  هلل  مجســدين  إســماعيل 

إســماعيل إليــه فــي إيــران، ولكــن العديــد منهــم بقــوا وراءه فــي األناضــول. تــا ذلــك العديــد مــن 

ِمدت كلها بشــكل دموي. عانى القزلباش والطوائف املرتبطة 
ُ

العصيانات القزلباشــية وقد خ

 تعتبرهــم 
ً
بهــا مــن قمــع شــديد خــال القــرون التاليــة علــى يــد كل مــن الدولــة التــي كانــت دائمــا

متعاونيــن مــع العــدو الدولــة اإليرانيــة، وجيرانهــم املتعصبيــن الذيــن اعترضــوا علــى تراخيهــم 

فــي واجباتهــم الدينيــة واتهموهــم بآثــم ال يصــح ذكرهــا وعــادة تكــون ذات طبيعــة جنســية. أدى 

االضطهــاد إلــى انســحاب القزلبــاش إلــى املناطــق الجبليــة الحصينــة. وكانــت ديرســم فــي شــمال-

غربــي كردســتان إحــدى تلــك املناطــق.

 املجــال أمــام الشــيعة اإلثنــي عشــرية 
ً
فــي إيــران التطــرف الشــيعي للقزلبــاش أفســح تدريجيــا

املتطرفــة بتأثيــر مــن العالــم الشــيعي شــاه إســماعيل الذيــن تمــت دعوتــه مــن جنوبــي العــراق 
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لــدى علويــي تركيــا القليــل املشــترك  فــي آســيا الصغــرى.  لــم يكــن هنــاك تطــور مماثــل  ولكــن 

 
ً
يــؤدون الصلــوات الخمــس املفروضــة شــرعا فــي الوقــت الحاضــر. فهــم ال  إيــران  مــع شــيعة 

فــي محــّرم وملــدة  فــي رمضــان وإنمــا  إلــى مكــة وإذا مــا صامــوا فإنهــم ال يصومــون  وال يحجــون 

ثاثــة أيــام]14[ وال يســتند قانونهــم األخاقــي إلــى القــرآن وإحــدى الحقائــق الافتــة للنظــر هــو 

ُيتهمــون بالطقــوس  فــي الطقــوس الدينية-وهــو أحــد األســباب التــي بســببها  أن املــرأة تشــارك 

الجنســية غيــر املشــروعة. إن القزلبــاش فــي ديرســم ربمــا أكثــر هرطقــة مــن الجماعــات األخــرى. 

هنــاك بقايــا قويــة لعبــادة الطبيعــة )الشــمس والقمــر والربيــع والصخــور واألشــجار(، بينمــا 

.
ً
 واضحــة أيضــا

ً
االنصهــار التدريجــي لكثيــر مــن األرمــن املحلييــن بالكــرد قــد تــرك آثــارا

إصاحــات العلمنــة فــي جمهوريــة أتاتــورك التركيــة كانــت موضــع ترحيــب مــن قبــل العلوييــن 

االنتفاضــة  أن  بالتالــي   
ً
ليــس غريبــا لتحررهــم االجتماعــي.  أولــى  لتحريرهــم وخطــوة  كخطــوة 

وقــف   ،1925 عــام  فــي  ســعيد  شــيخ  قادهــا  التــي  القويــة  اإلســامية  املســحة  ذات  الكرديــة 

ضدهــا األكــراد العلويــون فــي املنطقــة]15[. هــذا ال يعنــي بــأن القوميــة الكرديــة لــم يكــن لهــا أي 

تأثيــر بيــن العلوييــن )بلــى(، ولكــن الخــوف مــن التعصــب الســني كان أقــوى مــن أي شــعور قومــي. 

باملقابــل انتفاضــات األكــراد العلوييــن ذات الطابــع القومــي )أولهــا فــي عــام 1920 والتــي قــام 

بهــا قبيلــة كوجكــري فقــط، وأهمهــا فيمــا بعــد بيــن 1937-1938 والتــي شــملت أجــزاء كبيــرة 

 أقــرب إلــى 
ً
مــن ديرســم( لــم تلــَق الدعــم مــن األكــراد الســنة. لهــذا كان األكــراد العلويــون دومــا

العلوييــن األتــراك منهــم إلــى األكــراد الســنة.

 مــن الســتينات ]مــن القــرن املا�ســي[ 
ً
عندمــا بــدأت السياســة التركيــة باالســتقطاب بــدءا

إلــى اليســار املتطــرف. لقــد  فــي الطيــف السيا�ســي  مــال العلويــون وخاصــة األكــراد العلوييــن 

تفاقمــت العــداوة الســنية-العلوية نتيجــة التنافــس السيا�ســي بيــن اليســار واليميــن )الدينــي 

التركــي(. لقــد أدى التحريــض السيا�ســي خــال الســبعينات ]مــن القــرن املا�ســي[ إلــى عــدد مــن 

الصدامــات العنيفــة بيــن الســنة والعلوييــن والتــي وصلــت إلــى قمتهــا خــال أحــداث الشــغب فــي 

ِتــل أكثــر مــن 100 علــوي علــى يــد الغوغائييــن مــن الجنــاح 
ُ
)قهرمــان( مرعــش فــي 1978 حيــث ق

الحكــم وحاولــوا تخفيــف  العســكر علــى  اســتولى  أيلول/ســبتمبر 1980  فــي  الســني.  اليمينــي 
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الخافــات  وقمــع  املصالحــة  مهرجانــات  تنظيــم  خــال  مــن  والعلوييــن  الســنة  بيــن  التوتــر 

الطائفيــة. لقــد تــم التقليــل مــن شــأن الخافــات بيــن الســنة والعلوييــن واشــتكى الكثيــر مــن 

العلوييــن مــن محــاوالت الصهــر مــن خــال بنــاء مســاجد وتعييــن أئمــة ســنة للقــرى العلويــة.

اضطهــاد الهويــة العلويــة كان األق�ســى فــي منطقــة تونجلــي. فمنــذ انتفاضــة ديرســم بيــن 

 
ً
 وعنــادا

ً
1937-1938 ظلــت الحكومــة تنظــر إلــى ذلــك اإلقليــم باعتبــاره القســم األكثــر تمــردا

مــع  الكرديــة وللمتعاطفيــن  للقوميــة   
ً
أيضــا للعلوييــن ولكــن  ليــس فقــط   

ً
الدولــة ومرتعــا مــن 

الجنــاح اليســاري فيمــا بعــد. فاألحــزاب واملنظمــات اليســارية بشــقيها الترـكـي والكــردي كانــت 

العســكرية  للعمليــات   
ً
رئيســيا  

ً
هدفــا تونجلــي  كانــت  ولطاملــا  هنــاك.  مــن   

ً
قويــا  

ً
دعمــا تســتمد 

 للبوليــس منــذ ذلــك 
ً
 قويــا

ً
الســتعادة القانــون والنظــام بعــد انقــاب 1980 وتشــهد حضــورا

)منظمــة  بارتيــزان  أنصــار  بهــا  قــام  هنــاك  العنيفــة  اســتمرت االحتجاجــات  ذلــك  مــع  الحيــن. 

 ذات خلفيــة علويــة( 
ً
يســارية راديكاليــة ذات حضــور فــي كل تركيــا وجميــع أعضاءهــا تقريبــا

وأنصــار حــزب العمــال الكردســتاني PKK. لقــد أعلنــت الحكومــة عــن خطــط لتفريــغ معظــم 

 مــن أجــل إعــادة التحريــج 
ً
قــرى تونجلــي وإعــادة إســكانهم فــي أقاليــم أخــرى مختلفــة ظاهريــا

ولكــن ربمــا مــن أجــل كســر روح التمــرد لديهــم.

 آخــر فــي سياســة الحكومــة تجــاه العلوييــن. حيــث اإلهمــال 
ً
 شــهدنا تغيــرا

ً
فــي 1990 تقريبــا

يفســح املجــال العتــراف رســمي بالعلويــة كبديــل عــن الجنــاح اليمينــي فــي اإلســام واالحتفــاالت 

إلــى  تتحــول  الســابقة  العقــود  فــي  كانــت  والتــي  بكــداش  حجــي  العلــوي  بالقديــس  الســنوية 

مهرجانــات ثقافيــة معاِرضــة باتــت تتلقــى فجــأة رعايــة رســمية. وبــدأت الثقافــة العلويــة تتلقــى 

 لغنــاه وامتــألت الصحافــة بتقاريــر مطولــة عــن التاريــخ العلــوي، والعــادات والتقاليــد 
ً
مديحــا

تــم طباعــة  التركية…الــخ.  العلويــة لألعمــال األدبيــة  العلويــة والخلفيــة  العلويــة والروحانيــة 

ونشــر كتــب عــن العلويــة فــي ســنة واحــدة أكثــر مــن كل مــا ســبق فــي نصــف القــرن الســابق. 

 
ً
 يثيــر رغبــة لــدى الشــباب العلــوي للبحــث عــن جذورهــم واعتــزازا

ً
وهــذا يعكــس ولكنــه أيضــا

 بهويتهــم الدينيــة. لقــد جــاء اإلحيــاء العلــوي فــي جــزء منــه علــى األقــل مــن أعلــى. وكمــا 
ً
جديــدا

يراهــا منتقــدو الحكومــة فإنهــا تخــدم عــدة أهــداف مترابطــة فــي آن واحــد. االهتمــام املتجــدد 
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الراديكاليــة  عــن  بالبعــد  العلــوي  بالشــباب  يــؤدي  قــد  للعلويــة  والروحــي  الثقافــي  البعــد  فــي 

اليســارية وقــد ُيســتخدم العلويــون كحجــر عثــرة أمــام اإلســام الســني املســّيس )األصوليــة( 

بينمــا التوكيــد الجديــد علــى الهويــة العلويــة قــد ُيضعــف الحركــة القوميــة الراديكاليــة التــي 

يتمثــل بهــا العلويــون الكــرد بنســب متفاوتــة.

األغلبية السنية - دور الطرق الصوفية 

القــول الــذي بــدأُت بــه املقــال حــول كــون الكــرد مســلمين ضعفــاء تعطــى فكــرة خاطئــة عــن 

 كبيــرة مــن العلمــاء املســلمين الكبــار الذيــن كان لهــم تأثيــر خلــف 
ً
حقيقــة كونهــم قدمــوا أعــدادا

حــدود كردســتان إلــى حــد بعيــد. خــال القــرون الســتة املاضيــة احتــل العلمــاء الكــرد مناصــب 

وفــي  الشــهيرة  األزهــر  جامعــة  فــي  مشــهورين  معلميــن  وأصبحــوا  العثمانــي  البــاط  فــي  رفيعــة 

املــدن املقدســة فــي جزيــرة العــرب. الصدفــة الجغرافيــة هــي التــي وضعــت الكــرد بيــن املناطــق 

والتركيــة  الفارســية  يعرفــون  الكــرد  العلمــاء  مــن  الكثيــر  وكان  لإلســام  الرئيســية  الثقافيــة 

ثقافييــن  كوســطاء   
ً
مهمــا  

ً
دورا هــذا  أعطاهــم  وقــد  بالطبــع.  والكرديــة  العربيــة  إلــى  إضافــة 

ولعبــوا دور الوســيط بيــن املســلمين الهنــود الذيــن كتبــوا باللغــة الفارســية مــن جهــة واألتــراك 

 حتــى 
ً
 دائمــا

ً
والعالــم العربــي مــن جهــة أخــرى. األكــراد الذيــن دّرســوا فــي مكــة واملدينــة تركــوا تأثيــرا

إندونيســيا]16[ 

)الجزء الثاني ...يتبع في العدد القادم(

الدراسة أعاله تنشر في »الحوار« بالتعاون مع »مدارات كرد«.

__________________________

]1[ غالبــاً مــا يتــم اقتبــاس هــذا القــول فــي أدب النصــف األول مــن القــرن العشــرين، مثــاً عنــد كاميــران 
بدرخــان فــي مقالــة عــن العــادات القديمــة لــدى الكــرد فــي مجلــة هــاوار العــدد 26 )18 آب/اغســطس، 1935( 

ص12.

17 .p )1985 ,Cigerxwin, Tarixa Kurdistan, I )Stockholm: Weşanên Roja Nû  ]2[

]3[ اســم المنظمــة Azadî )الحريــة( ال يُذكــر حتــى فــي معظــم الدراســات عــن الثــورة. كان قادتهــا وهــم 
ــد  ــح القائ ــى الشــيخ ســعيد لكــي يصب ــداً إل ــوددوا عم ــون تت ــون مدني ــم رجــال عســكريون وموظف ــي معظمه ف

الشــكلي بســبب مكانتــه وتأثيــره كقائــد دينــي.
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]4[ ولكــن مــن المبالغــة القــول أن نعــزو المقاومــة الكرديــة ضــد نظــام الخمينــي إلــى كــون األكــراد ســنة 
كمــا ذهــب إلــى ذلــك بعــض الصحفييــن. مــن أجــل تحليــل مفصــل عــن الصــراع السني-الشــيعي وتأثيرهــا علــى 
 Nationalismus and religiöser Konflikt:  التطــورات السياســية فــي الســنة األولــى مــن الثــورة، يُنظــر
 Der Kurdische Widerstand im Iran,” in Kurt Greussing, ed., Religion und Politik im

409-372.pp )1981 ,Iran )Frankfurt am Main: Syndikat

ــم  ــران بحجــة أنه ــى إي ــرة إل ــن بأعــداد كبي ــي بطــرد الفيليي ــام النظــام العراق ــدة ق ــي مناســبات عدي ]5[ ف
مواطنــون أجانــب، رغــم أن عائاتهــم قــد عاشــوا فــي العــراق منــذ أجيــال. حــول خلفيــة ترحيــل الفيلييــن يُراجــع 
 Samir al-Khalil, Republic of Fear: The Politics of Modern Iraq )Berkeley and Los

138-135 .pp )1989 ,Angeles: Unviersity of California Press

]6[ بُقــال أن الجغرافــي المســعودي الــذي عــاش فــي القــرن العاشــر قــد التقــى بأكــراد جاهــروا بمســيحيتهم. 
 G. R. Driver, “The Religion of the Kurds”, “Bulletin of the School of Oriental راجــع

197 :)23-1921( 2 Studies

 Claudine Cohen, Grandir au quartier Kurde: Rapports de generations et 7[ راجــع[
 )1975 modéle cultures d’un groupe d’adolescents  Israéliens d’origine kurde )Paris
-241.pp )1990 ,Birgit Ammann “Kurdische Juden in Israel” )Berlin: Editio Parabolis

258

 John S. Guest, The Yezidis: A Study in Survival )London and New York:  ]8[
p )1987 ,KPI.197تقديــر جــون س. كيســت أن خمســة آالف يزيــدي فقــط يعيشــون فــي ســوريا يبــدو قليــاً 

جــداً.

]9[ فــي عــام 1975 قابلــت فــي إيــدل  Idil  )بالقــرب مــن الجزيــرة( قابلــت شــخصاً ُولــد يزيديــاً كان قــد 
تحــّول إلــى المســيحية فــي شــبابه ثــم أصبــح مســلماً الحقــاً.

]10[ كان الكورانيــون جماعــة متميــزة ثقافيــاً عــن الكــرد ويتكلمــون لغــة مختلفــة أال وهــي الكورانيــة. لــم 
يعــد معظــم الكــوران فــي وقتنــا الحاضــر يتكلمــون الكورانيــة بــل اللهجــات الكرديــة الجنوبيــة. لكــن الكورانية ال 
 V. Minorsky, “The  تــزال اللغــة المقدســة ألهــل الحــق والتــي ُكتــب بهــا معظــم النصــوص الدينيــة. راجــع
 M. ;103-75:)1943( 11 Guran” Bulletin of the School of Oriental and African Studies
 M. van Bruinseen, Agha, Sheikh and State: On Social and Political Organization of

  .chapter II,)1978 ,Kurdistan )dissertation, Utrecht

 ,Paris: Grasset( )ثاث ســنوات في آســيا(  Comte de Gobineau, Trois ans en Asie  ]11[
68.p ,2.vol ,)1923

ــردي  ــف الك ــا المؤل ــرح لن ]P )1990 ,The Yaresan )Berlin, Klaus Schwraz  ]12.39 ال يش
كيــف تّوصــل إلــى تلــك التقديــرات.

]13[ بعــض قــادة اإليزيدييــن يقولــون أن اســمهم مأخــوذ مــن  الخليفــة األمــوي معاويــة بــن أبــي ســفيان 
الــذي كان مســؤوالً عــن مقتــل الحســين بــن علــي، ثالــث أئمــة الشــيعة. ومــا يعــزز هــذا االشــتقاق هــو أننــا نجــد 
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فــي بعــض المصــادر إشــارات إلــى طائفــة أمويــة تُدعــى باليزيدييــن بســبب تعاطفهــم مــع يزيــد بــن معاويــة. 
ولكــن مــا مــن دليــل فيمــا إذا كان يزيديــو اليــوم مــن نســل أولئــك الذيــن يحملــون نفــس االســم فــي العصــور 

الوســطى. فيمــا يزعــم آخــرون أن االســم مشــتق مــن الكلمــة اإليرانيــة يــزدان ”الكائــن الروحــي“.

]14[ حاشية المترجم:

”يعلــل فولكلورهــم ذلــك بالقــول أن النبــي محمــد كان ثقيــل الســمع وعندمــا أخبــره هللا-مــن الواضــح أنــه 
كان يتكلــم الكرديــة- بأنــه يجــب علــى المســلمين أن يصومــوا sê roj  )ثاثــة أيــام(، لكــن محمــد ســمع الكلمــة 

خطــأً فظنهــا  sî roj )ثاثيــن يومــاً(, ولحســن الحــظ نُقلــت الرســالة علــى مراحــل إلــى أهــل الحــق علــى يــد 

عفــوا مــن التقيــد بالصــوم ملــدة شــهر كامــل” راجــع هارفــي موريــس 
ُ
ولــي الشــيعة، علــي وبذلــك أ

وجــون بلــوج، ال أصدقــاء ســوى  الجبــال، ترجمــة راج آل محمــد، إصــدار خــاص 1996 ص211.

 Von  15[ حــول هــذه االنتفاضــة ودور الديــن كعامــل محــّرض للمشــاركين والمناوئيــن انظــر كتابــي[
257-Osmanismus zum Separatismus, pp244

]16[ ماحظــات عــن ســيرة العلمــاء األكــراد المهميــن تــم جمعهــا مــن قبــل عبدالكريــم محمــد المــدّرس 
ــة، 1983(. عــن دورهــم كوســطاء ثقافييــن  ــم والديــن )بغــداد: دار الحري ــا فــي خدمــة العل ــه علماءن فــي كتاب
 De Turcicis  وتأثيرهــم فــي إندونيســيا انظــر ]بحثــي[ ”العلمــاء الكــرد وطابهــم االندونيســيون“ فــي
 aliisque rebus commentary Henry Hofman dedicati )Utrecht: Instituut voor Talen en

.227-205  .pp)1992  ,culturen
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مسعود داود

ة املعاصــرة التــي   تشــكيل الدولــة الســوريَّ
ُ

ــة, ومنــذ يمكــُن القــول, مــن وجهــة نظــٍر تاريخيَّ

لحقــْت بهــا أراٍض كردّيــة والتــي يقطنهــا أكثــر مــن ثاثــة ماييــن نســمة, فــإّن النســيج االجتماعــي 
ُ
أ

ــة أو الذيــن  الدينــي بيــن كــرد ســورية متنــّوع ســواء أكان بيــن الذيــن يقطنــون فــي املنطقــة الكرديَّ

 يغلــب علــى هــذا النســيج املذهــُب 
ُ

فــي الداخــل, حيــث اختلطــوا مــع املجتمــع الســوري العــام 

الســّني بشــكٍل عــام مــع وجــود بعــض القــرى الشــيعّية فــي منطقــة عفريــن الكردّيــة إلــى جانــب 

نهــم علــى اختــاف دياناتهــم باالعتــدال  ســم تدّيِ
ّ
ــة فــي منطقتــي عفريــن والجزيــرة, ويت أقلّيــة يزيديَّ

ف, وهــذا مــا يمكــن أن نســميه بالتدّيــن االجتماعــي, حيــث  والوســطّية مــن دون مغــاالٍة أو تطــرُّ

, ويجد كلٌّ في عباداته الرحمة  يقوم املؤمن بممارسة شعائره وطقوسه بشكٍل فطرّيٍ وعفوّيٍ

والعــدل والتســاُمح واملحّبــة والطهــارة والنظافــة. أّمــا بالنســبة للتيــار االســامي فــي كردســتان 

 علــى 
ً
 إصاحّيــا

ً
 وتيــارا

ً
 محافظــا

ً
 تيــارا

ً
ســورّية فمثلهــا مثــل أّي بلــد إســامي آخــر يضــّم تاريخّيــا

قــون حــول رجــال الديــن ويــدورون فــي فلكهــم 
ّ
اختــاف شــكل التطبيــق, فهنــاك محافظــون يتحل

 بيــن الكــرد 
ً
ويرونهــم الناطقيــن الرســميين باســم هللا والنبــّي والديــن وهــذا التيــار ضعيــف نســبّيا

 بعــض ال�ســيء حّتــى منتصــف القــرن املا�ســي, 
ً
 مــع الداخــل الســوري, فقــد كان نشــطا

ً
قياســا

 علــى 
ً
 ألســباب عــّدة, كمــا أّن هنــاك إصاحييــن يــرون اإلنســان قــادرا

ً
ــص تدريجّيــا

ّ
ــه تقل

ّ
 أن

ّ
إال

 فــي حلقــة 
ً
عبــادة هللا وإدراك شــريعته واملســاهمة فــي بنــاء الوطــن مــن دون أن ينتظــم تقليدّيــا

مــن حلقــات املشــايخ أو ينضــّم إلــى تنظيــم مــن التنظيمــات الدينّيــة التــي هــي فــي الغالــب تخــدم 

بيــن كــرد ســورية علــى  التيــار  الديــن, وقــد نشــط هــذا  املصالــح الضّيقــة للنخبــة مــن رجــال 

 بالفكر االشتراكي والنزعة 
ً
حساب التيار املحافظ ابتداًء من منتصف القرن املنصرم متأثرا
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, عــاوة علــى املوقــف مــن التفســيرات االنتقائّيــة املزاجّيــة املشــّوهة ألصــول 

ً
التحّررّيــة عمومــا

الديــن التــي كان يرّددهــا دعــاة التحّفــظ الذيــن كانــوا يــرون كّل �ســيء متطــّور هــو مــن أعمــال 

نحــو  الشــعب  أبنــاء  مــن  البســطاء  تركيــع  الوســائل  الكفــر ويجــب محاربتــه, فحاولــوا بشــّتى 

سياســة الطاعــة العميــاء, وإبعادهــم عــن مناهــل العلــم والحضــارة ومظاهــر الحيــاة املتطــّورة 

والحديثة, وخير من نّدد بممارساتهم وفضحها األديب اإلصاحي جكرخوين)1984-1903( 

الــذي دعــا الشــعب إلــى محاربــة مرتــدي عبــاءة الديــن مــن غيــر اآلهليــن لقيادتــه, فلعــب بذلــك 

التــي كان ترّوجهــا طبقــة  مــن األفــكار املبتدعــة  الكــردي وتخليصــه  فــي توعيــة املجتمــع   
ً
دورا

دينّيــة ســلطت ســيف العبودّيــة علــى رقــاب الجماهيــر التــي ال حــول لهــا وال قــّوة.

أكان  ســواء  األولــى-  بالدرجــة  اجتماعــي  إســام  هــو  ســورّية  فــي  الكــردي  فاإلســام   ,
ً
إذا

ســم باالعتــدال فــي تعاليمــه وطقوســه مــن صــاة وصيــام وزكاة...الــخ, 
ّ
- يت

ً
 أم إصاحّيــا

ً
محافظــا

 فــي هــذا 
ُ
 إلــى هللا للفــوز بعــد املــوت بالجّنــة والنجــاة مــن الجحيــم, لــذا بقــي محصــورا

ً
وذلــك تقّربــا

 أّن 
ً
الجانــب ولــم ينحــو نحــو اإلســام السيا�ســي الــذي ينتهــج طريــق الحكــم والســلطة, علمــا

 
ً
 مهمــا

ً
 دورا

ً
العلمــاء واملشــايخ الكــرد املســلمين فــي األجــزاء الكردســتانّية األخــرى لعبــوا تاريخيــا

فــي صناعــة الثــورات الكرديــة, مســتفيدين مــن التفــاف الشــعب حولهــم ودعمــه لهــم كثــورة 

الشــيخ عبيــد هللا النهــري ضــّد الفــرس عــام1880م, وثــورة الشــيخ ســعيد بيــران ضــّد مصطفــى 

كمــال أتاتــورك عــام 1925, كمــا أّســس القا�ســي محّمــد 1946م جمهورّيــة مهابــاد الكردّيــة فــي 

إيــران, وكذلــك ثــورة الشــيخ محمــود حفيــد عــام 1920, ضــّد اإلنكليز...الــخ.

املحلّيــة  الظــروف  االعتبــار  بعيــن  آخذيــن  التاريــخ,  دروس  مــن  ســورّية  كــرد  اســتفاد 

واملتغّيــرات العاملّيــة وكيفيــة مواكبــة املعطيــات الجديــدة للحفــاظ علــى هويتهــم ووجودهــم, 

فأدركــوا بــأّن الوســيلة الوحيــدة لنيــل حقوقهــم تكمــن فــي مواكبــة الفكــر اإلنســاني التحــّرري 

 
ً
طــه لهــم أعداؤهــم فــي الخفــاء, وإّن التيــار الدينــي ليس مجديا

ّ
واالســتفادة منــه ملواجهــة مــا يخط

الديــن لتحقيــق  العــرب, والتــرك, والفــرس  بعــد اســتغال  لحــّل قضايــا الشــعوب, وال ســيما 

ــوا 
ّ
وظل والويــات,  املآ�ســي  ذلــك  جــّراء  الكــرد  فاقــى  دولهــم,  وتأســيس  القوميــة  طموحاتهــم 

تين بيــن دول عــّدة, ورأوا فــي قيــم الحداثــة والديمقراطيــة 
ّ
محروميــن مــن كيــان يجمعهــم, متشــت
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 لحــّل قضاياهــم, مؤمنيــن باملبــدأ العلمانــي »الديــن هلل والوطــن للجميــع«, لهــذه األســباب 

ً
ســبيا

فــي ســوريا ولغايــة  العــام )1957م( تاريــخ تأســيس أول حــزب سيا�ســي كــردي  وغيرهــا, ومنــذ 

قيــام الثــورة الســورية ال يوجــد أّي حــزب أو جمعيــة ثقافّيــة أو اجتماعّيــة ذات هوّيــة دينّيــة 

اســامّية تنشــط بين الكرد الســوريين, لذا بقيت الســاحة الكردية الســورية فقيرة بالحركات 

 باألحــزاب القومّيــة والعلمانّيــة والشــيوعية وغيرهــا والتــي يزيــد عددهــا اليــوم 
ً
اإلســامية قياســا

, ولهــذه الظاهــرة اســباب كثيــرة منهــا :
ً
ــا  وتكتُّ

ً
عــن »35«حزبــا

 مــن قبــل القوميــات األخــرى باســم الديــن االســامي، فبنــوا 
ً
1- اســتغال الكــرد تاريخيــا

 وكيانــات فــي حيــن ُحــّرِم الشــعب الكــردي مــن وطنــه، وبذلــك حــّرم مــن املشــروعّية 
ً
لهــم دوال

القانونّيــة وخضــع ملشــروعّية القــّوة، وظــّل َعبــر التاريــخ أســير املعانــاة والظلــم واملآ�ســي علــى يــد 

أخوتــه فــي الّديــن.

2- الــدور التعريبــي للديــن اإلســامي فــي محــو تاريــخ وتــراث الشــعب الكــردي, وطمــس معاملــه 

ــم 
ّ
ــى عــن قومــه, ويتكل

ّ
ــف الفقهــي والتقليــد الدينــي يجعــل الكــردي يتخل

ُّ
ولغتــه, فأصبــح التخل

 
ً
العربّية وين�سى لغته األّم, ال... بل وصل األمر ببعض من هؤالء إلى نعتها بالدونّية, مستشهدا

 النــص 
ً
ببعــض األقــوال املشــّوهة ألصــول الديــن« بــأّن لغــة أهــل الجّنــة هــي العربّيــة« مخالفــا

ــت 
ّ
القرآنــي, وكذلــك موقــف الداعيــة محّمــد ســعيد رمضــان البوطــي عــام )2003( عندمــا احتل

 مــع املوقــف الســوري وقتــذاك, 
ً
أمريــكا العــراق »أضــع نســبي تحــت قدمــي »قــد جــاء متناغمــا

األمريكّيــة  اإلدارة  مــن  الكــرد طلبــوا  أّن  بحجــة   , الكــردي  القومــي  االنتمــاء  بالنســب  وقصــد 

احتــال العــراق, ومــن املعــروف أّن احتــال العــراق لــم يكــن بنــاًء علــى طلــب مــن أحــد مــن الكــرد 

 مــن الكــرد.
ً
 واســتنكارا

ً
أو مــن العــرب, والقــى حديثــه تنديــدا

د مشــاربها ومصادرهــا، فــكّل  3- عــدم وجــود إيديولوجّيــة فكرّيــة إســامّية واضحــة وتعــدُّ

، وبالتالــي عــدم وجــود 
ً
 مختلفــا

ً
 انتقائّيــا

ً
 مزاجّيــا

ً
فرقــة ومذهــب وطريقــة تفّســر اإلســام تفســيرا

مرجعّيــة محــّددة يمكــن االســتناد إليهــا لحــّل القضايــا القوميــة.

4- الــدور الســلبي للمؤتمــرات واملحافــل اإلســامّية تجــاه القضيــة الكرديــة، ال... بــل كانــت 

تؤّيــد األنظمــة الغاصبــة فــي كثيــر مــن األحاييــن فــي قمعهــا للشــعب الكــردي ومحاربتــه باســم 



الحوار - العدد 70 - صيف 2017 42
الديــن، فترتكــب تلــك األنظمــة أبشــع املجــازر والجرائــم بحــّق الشــعب الكــردي، كمــا حصــل 

فــي كردســتان العــراق أثنــاء حكــم صــدام حســين، فتــّم شــن حملــة عســكرية إلبــادة الشــعب 

الكــردي باســم حملــة« األنفــال« وهــي ســورة مأخــوذة مــن القــرآن الكريــم.

والتحليــل  الدراســة  خــال  مــن   
ً
عمومــا الســوري  املجتمــع  فــي  االنتبــاه  يثيــر  مــا  لكــن 

والتمحيــص أنَّ الطبيعــة النفســّية والفكرّيــة واألخاقّيــة والدينّيــة العامــة لــدى الكــرد تختلــف 

عــن التركيبــة الدينّيــة لإلســاميين العــرب, وهــذا جلــيٌّ وواضــح فــي طريقــة التعامــل واملمارســة 

لــكا الطرفيــن, وهــذا ليــس معــاداة لإلســاميين العــرب أو التقليــل مــن شــأنهم بشــكل مقصــود, 

بــل الواقــع يقــول ذلــك, فالتفكيــر اإلســامي العربــي هــو تفكيــر أحــادي الجانــب ال يقبــل اآلخــر 

املختلــف بــل يحــاول بشــّتى الوســائل إلغــاءه وقتلــه, فــكّل مــن ال يّتفــق مــع مذهبــه أو طائفتــه 

يصّنــف فــي خانــة الكفــر, بخــاف اإلســام الكــردي الــذي يحتــرم اإلنســان بغــّضِ النظــر عــن 

 خــال 
ً
آرائــه ومعتقداتــه, وإّن هللا هــو الــذي سيحاســب اإلنســان فــي النهايــة, وهــذا كان بّينــا

الثــورة الســورّية, حيــث اّتهمــت التنظيمــات اإلســامّية العروبّيــة الكــرد بـ)الكفــر والزندقــة( 

وهــذا ليــس بالنســبة للكــرد فقــط, بــل بالنســبة لــكّل املكّونــات املجتمعّيــة األخــرى مــن األرمــن 

واملعاصــرة  التاريخّيــة  والتجــارب   
ً
فكرّيــا معهــم  يختلــف  مــن  وكّل  واملســيحيين,  واآلشــوريين 

كثيــرة فــي هــذا الشــأن.

كـــ  ســورّية،  فــي  الكــرد  بيــن  اإلســامّية  الدينّيــة  واملرجعّيــات  الصوفّيــة  الطــرق  وتتعــّدد 

معــروف«,  »تــل  قريــة  فــي  خزنــوي  أحمــد  الشــيخ  إلــى  نســب 
ُ
ت التــي  النقشــبندية(  )الخزنوّيــة 

الكيانــي  القــادر  عبــد  الشــيخ  إلــى  نســب 
ُ
وت الصوفّيــة  الطــرق  مــن  والطريقة)القادرّية(وهــي 

فــي مدينــة عامــودا، والطريقــة )النقشــبندية( فــي منطقــة عفريــن والجزيــرة وغيرهــا، وهنالــك 

عشــرات  إلــى  إضافــة  الدرباســّية.  فــي  األخيــرة  الفتــرة  فــي  ظهورهــم  بــرز  وقــد  )األحمديــون( 

 للشــفاء 
ً
، وطلبــا

ً
األضرحــة واملــزارات الدينّيــة التــي يؤّمهــا النــاس مــن كّل حــدب وصــوب إّمــا تبــّركا

مــن املــرض، أو لتحقيــق أمنّيــة.. الــخ، ومــن أهّمهــا هــذه املــزارات: مــزار الشــيخ عبــد العزيــز 

الشــيخ  إلــى  بالنســب  يعــود  والــذي  العزيــز  مــن جبــل عبــد  الشــمالي  الجانــب  فــي  فــي الحســكة 

عبــد القــادر الكيانــي. والهــدف مــن هــذه املرجعّيــات والطقــوس واملــزارات هــو تنظيــم الحيــاة 
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دهــا  تعدُّ مــن  الّرغــم  وعلــى  املنطقــة،  ألبنــاء  والقيمــي  الروحــي  الجانــب  وتغذيــة  االجتماعيــة 

 
ً
 وعقائدّيــا

ً
 فــي إيجــاد منــاخ مجتمعــي يتقّبــل اآلخــر املختلــف فكرّيــا

ً
 أّنهــا تســاهم معــا

ّ
وتنّوعهــا إال

وينطلــق مــن فكــرة الحفــاظ علــى القيــم اإلســامية والقوميــة والوطنيــة فــي املجتمــع الكــردي، 

التــي  والعقائــد  الديانــات  كّل  مــع  الخصوصيــات  احتــرام  قاعــدة  علــى  متينــة  عاقــات  وبنــاء 

الــخ.  ..... فــي املنطقــة كاملســيحّية واألرمنّيــة وااليزيدّيــة   
ً
تتعايــش معــا

فاإلســام الكــردي فــي ســوريا– بخــاف اإلســام العربــي – ال يــرى البتــة أن اإلســام ضــدَّ 

 بــل يحفــظ لــكّل 
ً
 يــرى بــأنَّ اإلســام ديــن ال يعــادي القوميــات أبــدا

ً
ــة، فعلــى العكــس تمامــا القوميَّ

ــا خلقناكــم مــن ذكــر   علــى النصــوص القرآنيــة، قــال تعالــى:« إنَّ
ً
قوميــة خصوصيتهــا معتمــدا

 وقبائــل لتعارفــوا أنَّ أكرمكــم عنــد هللا اتقاكــم...« وقولــه:« ومــن آياتــه 
ً
وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا

اختــاف ألســنتكم وألوانكــم....«.

*- كرد سورية واإلسالم السيا�سي:

مــن امللفــت لانتبــاه - وخاّصــة بعــَد قيــام الثــورة الســورّية- إنَّ الســاحة الكرديــة الســورية 

تفتقــر إلــى جماعــات اإلســام السيا�ســي, ال بــل تــكاد تكــون معدومــة مقارنــة مــع املجتمــع العربــي 

نحــو  ة  اإلســاميَّ للجماعــات  ــة  الجماعيَّ الهجــرة  يشــبه  مــا  الــذي شــهد  الســوري  الداخــل  فــي 

دة معتمــدة فــي إيديولوجياتهــا علــى التــراث الســلفي اإلســامي  السياســة تحــت مســّميات متعــّدِ

كـ)داعــش – جبهــة النصــرة – حركــة أحــرار الشــام اإلســامية – فتــح الشــام.....الخ(, لكــن هــذا 

ة  ال ينفــي انضمــام بعــض األشــخاص مــن الكــرد بشــكٍل فــردّيٍ إلــى تلــك التنظيمــات اإلســاميَّ

التــي تتبّنــى إيديولوجيــات متطّرِفــة, وخاّصــة فــي املناطــق املتداخلــة مــع الوســط العربــي أو مــن 

بعــض الكــرد املســتعربين فــي الداخــل الســوري كمــا في:)جبــل األكــراد فــي الاذقيــة – ومدينــة 

حمــاه و حلــب وغيرهــا(, ولكــن النســبة تــكاد تكــون معدومــة فــي املناطــق التــي تقطنهــا أغلبيــة 

مــا يــدّل علــى الــدور األسا�ســي للحركــة السياســّية الكردّيــة 
ّ
كرديــة, وهــذا إن دّل علــى �ســيء فإن

فــي ســورية منــذ عــام1957م فــي تنظيــم حركــة املجتمــع وتوعيتــه بمفاهيــم العلمانيــة والحقــوق 

السياســية, مطالبــة النظــام بحــّقِ الشــعب الكــردي فقــط ولــم تكــن لهــا أيــة أطمــاع ســلطوّية 
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القمــع  أنــواع  لشــّتى  تعّرضــت  ذلــك  تاريخهــا, ورغــم  طــوال  بــاع سياســة دفاعّيــة 

ّ
بات مكتفّيــة 

واملاحقــات, أّمــا بالنســبة للداخــل الســوري فتــّم قمــع كّل التوّجهــات السياســّية فــي الوســط 

العربــي التــي ال تتوافــق مــع توّجهــات النظــام الســوري وأهوائــه خــال الربــع األخيــر مــن القــرن 

 فــي الداخــل 
ً
فــت حركــة املجتمــع سياســيا

ّ
املنصــرم ملــا لهــا مــن أطمــاع ســلطوية, لــذا فقــد توق

الســوري, وتــّم تنظيمــه فــي الكثيــر مــن املناطــق فــي حلقــات تتبــع لبعــض املشــايخ وُدعــاة الطــرق 

ل بــدوره قنبلــة موقوتــة بــّدت آثارهــا الكارثّيــة خــال الثــورة الســورّية 
ّ
الدينّيــة, وهــذا مــا شــك

مــن خــال تدميــر املــدن والقــرى, وال زالــت تداعياتهــا مســتمّرة حّتــى اليــوم وال نــدري مــا الــذي 

يخّبئــه لنــا املســتقبل؟.

وجــود  مــع  العظمــى،  غالبيتــه  فــي   
ً
مســلما ســورّية  كردســتان  فــي  الكــردي  الشــعب  يعتبــر 

أقليــات دينّيــة كاملســيحيين، واإليزيدييــن، وقــد بــرز مــن الكــرد الســوريين رجــال ديــن مســلمين 

فــي  واضحــة  دينّيــة  ومواقــف  آراء  لهــم  كانــت  واإلســامي،  ــي 
ّ

املحل املســتوى  علــى  معروفيــن 

معالجــة الكثيــر مــن القضايــا، وكانــوا مرجعيــات دينيــة فــي الفقــه والديــن اإلســامي، ولعبــوا 

خــذوا مواقــف متباينــة فــي مســيرة حياتهــم، فــكان منهــم 
ّ
 بــارزة فــي التاريــخ الحديــث، وات

ً
أدوارا

وهــم: دينّيــة،  مرجعيــات  وأصحــاب  والسيا�ســي،  والداعيــة،  مــة، 
ّ

العا

1- املوالون للنظام الســوري: فقد والى هؤالء النظام الســوري في عهد األســد األب واالبن 

لتحقيــق  وذلــك  السياســية،  ســلطته  جانــب  إلــى  لــه  الثقافّيــة  الســلطة  بمثابــة  وكانــوا   ،
ً
معــا

الجمهوريــة  القــرار كمفتــي  أو صنــع  مــن مؤّسســاته  إلــى جــزء عضــوي  التحــّول  فــي  مكاســب 

الســابق أحمــد كفتــارو )1915-2013(، والداعيــة محّمــد ســعيد رمضــان البوطــي )1929-

.)2004

2- أصحــاب املرجعّيــات الدينّيــة: اكتفــى هــؤالء بالدعــوة إلــى العلــم واالبتعــاد عن السياســة 

خزنــوي  أحمــد  الشــيخ  الجــّد  إلــى  نســبة  بـ)الخزنوّيــة(  عــرف 
ُ
ت مــا  أو  الخزنــوي  آل  كشــيوخ 

ســب إليهــا فيمــا 
ُ
 مــن قريتــه »خزنــة« التــي ن

ً
املتوفــى)1950م( الــذي كان يمــارس دعوتــه انطاقــا

 ،
ً
بعــد، وهــذه العائلــة تعتبــر مــن أهــّم املرجعيــات الدينّيــة إْن لــم تكــن أهّمهــا فــي املنطقــة قاطبــة

فقــد امتــّد نفوذهــا إلــى مناطــق شاســعة، وخاّصــة تلــك التــي هاجــر إليهــا الكــرد.
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3- املنخرطــون فــي العمــل السيا�ســي: كالشــيخ محّمــد عي�ســى ســيدا)1924-2001(الذي 

كان من مؤّس�سي الحزب الديمقراطي الكردستاني- سورية الذي رأى النور في 1957/6/14, 

الديمقراطــي  للحــزب  الســابق  الســكرتير  محمــود)2008-1936(   
ّ

مــا باقــي  محّمــد  والشــيخ 

ّ انتمــاء  فــي العمــل السيا�ســي, كمســتقل, مــن دون اي  الكــردي الســوري, ومنهــم مــن انخــرط 

حزبــي, كالشــيخ محمــد معشــوق الخزنــوي الــذي اختطفتــه أجهــزة املخابــرات الســورّية يــوم 

2005/5/10,وقتلتــه تحــت التعذيــب, وتــّم العثــور علــى جثمانــه فــي 2005/6/1م, كان الشــيخ 

ــر فــي املجتمــع, وذا نزعــة إصاحّيــة تنويرّيــة فــي الخطــاب 
ّ
صاحــب كاريزمــا وحضــور الفــت ومؤث

جعلــه  مــا  الكــردي,  شــعبه  حقــوق  ومناصرتــه  السياســية  اهتماماتــه  مــع  بالتــوازي  الدينــي, 

 مــن قبــل النظــام الســوري ألنــه رأت فيــه مشــروع زعيــم دينــي- سيا�ســي وقومــي, رّبمــا 
ً
مســتهدفا

فتــه أحــزاب الحركــة الكردّيــة فــي ســورّية 
ّ
يؤّســس لحــزب كــردي إســامي يمــأل الفــراغ الــذي خل

بتشــرذمها وانشــقاقاتها, وهــو القائــل فــي عيــد النيــروز وعلــى منّصــة االحتفــال: )إذا أحسســُتم 

نــي معكــم وال 
ّ
فــي يــوم مــن األيــام أّن اإلســام يهضــم حقوقكــم وال يعطيكــم إّياهــا فاعلمــوا أن

أقبــل بهــذا اإلســام(.

األنظمــة  مــن  املشــروعة  حقوقــه  انتــزاع  أجــل  مــن  الكــردي  اإلنســان  ناضــل   ،
ً
تاريخيــا

 لــه, علــى الّرغــم مــن املظالــم التــي تعــّرض لهــا طيلــة 
ً
الحاكمــة, ولــم تكــن الســلطة فــي يــوم مــا هدفــا

القــرن املا�ســي, لــم يلجــأ إلــى اســتغال الديــن للحصــول علــى حقوقــه أو الوصــول إلــى الســلطة, 

 بيــن الّديــن والسياســة, لــذا حيــن أعلنــت جماعــة اإلخــوان املســلمين الســورية 
ُّ
ولــم يخلــط قــط

العصيــان علــى النظــام الســوري بهــدف إســقاطه والوصــول للســلطة فــي نهايــة الســبعينات مــن 

القــرن املنصــرم, لــم يشــارك الكــرد فــي العصيــان, بالرغــم مــن حالــة القمــع والتهميــش والظلــم 

التــي كانــوا يعانونهــا مــن نظــام األســد األّب, كمــا بقيــت املناطــق الكردّيــة مغلقــة علــى اإلخــوان, 

ُيعــدُّ علــى أصابــع اليــد, باســتثناء عائلــة  يــكاد  وكان عــدُد الكــرد املنتســبين للجماعــة وقتئــٍذ, 

وجديــر  الكردّيــة.  املناطــق  فــي  وليســت  حمــاة,  فــي  املتواجــدة  الكرديــة  األصــول  ذات  البــرازي 

ــه وبعــد انــدالع الثــورة الســورية فــي آذار 2011م, بــرزت بعــض التســميات ألحــزاب 
ّ
بالذكــر, إن

وتكّتــات إســامّية كردّيــة فــي ســورّية كـ)جبهــة العمــل الوطنــي لكــرد ســورّية- وجمعّيــة علمــاء 
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تــدور  فــي ســورية...الخ(والتي  فــي ســورّية- وحركــة الحــّق والعدالــة اإلســامّية الكردّيــة  الكــرد 

حولها عامات استفهام كثيرة, وخاّصة من جهة التوقيت, وهي في مجملها أحزاب ضعيفة ال 

وجــود لهــا, ومــا يمكــن نعتهــا باألحــزاب الفيســبوكّية حديثــة التأســيس, بــدأت تظهــر بمســّمياتها 

مــع بــدء الثــورة الســورّية, وال يعتقــد بأّنهــا ســتجد لنفســها موطــئ قــدم علــى الســاحة الكردّيــة 

املجتمــع  أّن  علــى  عــاوة  املعتــدل,  وتدينهــم  الســوريين  للكــرد  العــام  املــزاج  بحكــم  الســورّية 

الكــردي الســوري يؤمــن فــي غالبيتــه بالعلمانّيــة والديمقراطّيــة والتقــّدم االجتماعــي, وهــذا مــا 

هانهــم الفكرّيــة واإليديولوجّيــة. ال تستســيغه ذائقــة الكثيــر مــن اإلســاميين وال تتــواءم مــع توجُّ

لقــد شــارك الكــرد الســوريون فــي الثــورة الســورّية فــي بــادئ األمــر, ولكــن بعــد أن تحّولــت إلــى 

العنــف واالقتتــال الطائفــي واســتهداف كّل مــن )جبهــة النصــرة- وداعش..(للمناطــق الكردّيــة 

فــي ســورية, لــم تجــد الطائفيــة لهــا مكانــا فــي املجتمــع الكــردي, ولــم يجــد هذيــن التنظيمييــن 

التكفيرييــن تلــك الحاضنــة الشــعبية بيــن الكــرد, بــل وجداهــا بيــن العــرب الذيــن اســتقدمهم 

النظــام الســوري مــن محافظــات الرقــة و ديــر الــزور إلــى املناطــق الكرديــة فــي ســياق الحــزام 

العربــي الــذي اطلقــه النظــام عــام )1974م( بهــدف إجــراء تغييــر ديمغرافــي فــي املناطــق الكرديــة 

تلــك  إلــى ) داعــش – والنصــرة (بعــض العناصــر العربيــة مــن ســكان  وتعريبهــا, كمــا انتســب 

 وخاّصــة البعثييــن .
ً
املناطــق األصــاء أيضــا

فاإلسام السيا�سي العروبي بهذا املعنى لم يجد لنفسه موطئ قدم بين الكرد السوريين, 

ــدْت انتمــاء بعــض الشــباب الكــردي »العراقــي والتركــي« 
ّ

علــى الرغــم مــن بعــض التقاريــر التــي أك

إلــى تلــك التنظيمــات التكفيرّيــة للقتــال فــي ســوريا والعــراق, وذلــك يعــود إلــى أّن هــذه التنظيمات 

بــدت لكــرد ســوريا مــن خــال أعمالهــا وممارســاتها االرهابيــة وكأّنهــا الوجــه األعنــف لألنظمــة 

ن  البعــد  وبعيــدة كل  الكــردي  الشــعب  تحــارب  لكردســتان, ذات صبغــة عروبيــة  الغاصبــة 

اإلســام الحنيــف وتعاليمــه بممارســاتها اإلجراميــة التــي ال يقبلهــا أّي ديــن أو عقيــدة, لذلــك 

فقــد تصــدى لهــا الشــعب الكــردي وخــاض مــع هــذه التنظيمــات التكفيريــة أشــرس املعــارك كمــا 

. 
ً
جــرى فــي مدينــة )كوبانــي( ومناطــق أخــرى فــي كردســتان ســورية, وتــّم دحرهــا وهزيمتهــا جميعــا
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*- مستقبل اإلسالم السيا�سي في كردستان سورية:

ما إْن بدأت أركان أنظمة االستبداد تتهاوى وتتزحزح في املنطقة في ظّل ما يسّمى بـ)الربيع 

بــدأ الحديــث يكثــر عــن البديــل املســتقبلي لهــذه األنظمــة, فســارعت  العربــي وثوراتــه( حّتــى 

هــذه األنظمــة إلــى خلــط األوراق, ونشــر الفو�ســى والرعــب فــي كّل مــكان, ورســم لوحــة قاتمــة 

للمســتقبل بغض النظر عن هذا البديل, فســرعان ما اســتعانت بالقوى الظامّية التكفيرية 

حكمهــا,  طيلــة  والســّرّية  الخاّصــة  أقبيتهــا  فــي  ترويضهــا  علــى  األنظمــة  هــذه  أشــرفت  التــي 

 علــى الجميــع ولــن 
ً
ليســتنجد بهــا فــي الوقــت املناســب, وليظهــر للعالــم بــأّن البديــل ســيكون وبــاال

, وبالفعــل فمــا إْن بــدأت هــذه الثــورات حّتــى بــدأت موجــة الصعــود للحــركات 
ً
يســتثني أحــدا

اإلســامّية مثلمــا حــدث فــي تونــس, وليبيــا, ومصــر, واليمــن, وســورية, وكان فــي بــادئ األمــر هنــاك 

 بأنظمــة االســتبداد فرّبمــا 
ً
 بهــا, بــل كرهــا

ً
تعاطــف شــعبي نســبّيٍ مــع هــذه الحــركات, ليــس حّبــا

ــص منهــا, فوجــدت هــذه الحــركات األرضيــة 
ّ
تكــون فرصــة لتقويــض دعائمهــا ومحاولــة للتخل

الخصبــة لهــا لتفــوز فــي بعــض املناطــق باملرتبــة األولــى لــدى املواطنيــن, لكــْن ســرعان مــا بــدأ 

النــاس ينفــرون مــن هــذه التنظيمــات اإلرهابيــة التــي تعتمــد فــي حكمهــا علــى مفاهيــم بعيــدة 

عــن الواقــع مســتمّدة مــن التــراث الســلفي اإلســامي, ال تتــاءم مــع املفاهيــم الحديثــة وروح 

 فــي تخطيــط وتنفيــذ الكثيــر 
ً
 رئيســا

ً
, ال ُيغفــل أّن األنظمــة الحاكمــة لعبــت دورا

ً
العصــر, طبعــا

مــن األعمــال اإلجرامّيــة التــي قامــت بهــا تلــك املجموعــات اإلرهابّيــة مــن خــال تجنيــد منظومــة 

اســتخباراتية مــن العمــاء بيــن هــذه املجموعــات, وذلــك بهــدف فشــل تلــك الثــورات وحرفهــا 

تلــك  نجحــت  وبالفعــل  والعالمــي,  ــي 
ّ

املحل العــام  الــرأي  أمــام  تشــويهها  وبالتالــي  مســارها  عــن 

األنظمــة فــي مســعاها, واســتطاعت أن تســتغّل إرهــاب تلــك املجموعــات ملصلحتهــا واســتخدامه 

كورقــة ضغــط أمــام الــرأي العــام العالمــي للوقــوف غلــى جانبهــا, كمــا حصــل فــي ســورية, فقــد 

وصلــت األعمــال اإلرهابّيــة إلــى ذروتهــا فــي بعــض املناطــق مــن خــال املفخخــات واملتفّجــرات التــي 

حصــدت أرواح آالف األبريــاء, عــاوة علــى ذلــك فقــد نســبت تلــك األنظمــة فــي الكثيــر مــن املــّرات 

 الختراقهــا مــن 
ً
أعمالهــا اإلجرامّيــة إلــى تلــك املجموعــات التكفيرّيــة التــي لــم تتــرّدد فــي تبنيهــا نظــرا

ــت خارجــة 
ّ
قبــل تلــك األنظمــة, لكــن مــا يثيــر التســاؤل هــو أّن املنطقــة الكرديــة فــي ســورية ظل
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ً
عــن ســيطرة تلــك الجماعــات اإلرهابيــة علــى الّرغــم مــن محاوالتهــا املتكــّررة الختراقهــا عســكريا

ــت عصّيــة فــي وجــه تلــك الجماعــات التكفيرّيــة التــي حاولــت 
ّ
, لكنهــا لــم تفلــح فــي ذلــك, فظل

ً
وفكرّيــا

الحاضنــة  تجــد  ولــم  الكردّيــة  املقاومــة  أمــام  لكّنهــا فشــلت  الســيطرة عليهــا,  الوســائل  بشــّتى 

عاّمــة  الســوري  للوضــع  واملتابعيــن  ليــن 
ّ
املحل كّل  انتبــاه  يلفــت  كان  مــا  وهــذا  لهــا,  الشــعبّية 

والكــردي علــى وجــه الخصــوص, فكمــا هــو معــروف أّن غالبيــة الكــرد فــي ســورية مســلمون, 

إال أّنهــم  بخــاف اإلســاميين مــن غيــر الكــرد فــي طريقــة ممارســة شــعائرهم الدينّيــة, فهــم ال 

ّن قوميتهــم تتناقــض مــع ديانتهــم, فاإلســام ينتهــج عندهــم منهــج الوســطية واالعتــدال 
ّ
يــرون أ

يحتــرم كّل الخصوصيــات: القومّيــة, والدينّيــة, والفكرّيــة, فهــم يــرون أن الخصوصيــة القومّيــة 

هبــة مــن عنــد هللا لعبــاده, ويجــب عليهــم الحفــاظ عليهــا وتطويرهــا باعتبارهــا فلســفة إنســانّية 

وحضارّيــة, وفــي ضــوء ذلــك نتســاءل هــل هنــاك مســتقبل لإلســام السيا�ســي بيــن كــرد ســورية؟

ــد بــأّن الســاحة الكرديــة فــي كردســتان ســورية لــم تشــهد طــوال  ِ
ّ

لإلجابــة علــى الســؤال: نؤك

, فالكــرد ومــن خــال أحزابهــم السياســية ونضالهــم 
ُّ
القــرن املنصــرم تنظيمــات سياســية قــط

الســلمي قــد ســاروا علــى خطــا العلمانّيــة, وال يحّبــذون خلــط الديــن بالسياســة, ولعــّل تجربــة 

هاجمــت  النصرة..(التــي  وجبهــة   – كـ)داعــش  ســورية  فــي  اإلســامّية  التنظيمــات  مــع  الكــرد 

ــد مــا ذهبنــا إليــه, فهــم ينفــرون مــن اإلســام السيا�ســي 
ّ

املناطــق الكردّيــة وتصديهــم لهــا تؤك

الــذي ال يجلــب ســوى الدمــار بســبب ممارســاته العنيفــة كمــا حصــل عندمــا هاجمــت تلــك 

املجموعــات مدينة)كوبانــي( وغيرهــا, وأعتقــد أّن الكــرد فــي ســورية وإْن وصلــوا فــي املســتقبل 

إلــى مســتوى الدولــة أو إدارة كيــان لهــم فــي ســورية فإّنهــم ســوف لــن يحّبــذوا أســلمة الحكــم, 

ألّن اإلســام- اليــوَم- متعــّدد امللــل والطوائــف واالتجاهــات, ويكــّرس فــي الوقــت نفســه النمطّيــة 

إلــى  فــي شــكل الحكــم والتعامــل املجتمعــي, وهــذا ال يتــواءم مــع العقلّيــة الكردّيــة التــي تتــوق 

التنــّوع وقبــول اآلخــر املختلــف, وال بــّد أّن نشــير كذلــك أّن الكــرد كشــعب بقــي طــوال التاريــخ 

الحديــث مــن دون دولــة, ولــم يتجــاوزوا مرحلــة القبيلــة البدائيــة, لــذا بقــي أســير تلــك العقليــة 

مفهــوم  لديــه  يتبلــور  ولــم  واملؤّسســات,  الدولــة  عقليــة  لديــه  يّتأســس  ولــم  الزمــن  مــن  ملــّدة 

ــم عاقــات أفــراد املجتمــع, وعلــى هــذا نســتطيع أن نقــول إّن 
ّ
اإلســام السيا�ســي كفكــر ينظ
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مــا انتشــر فــي املجتمــع الكــردي مــن طرائــق ومــدارس دينّيــة ومرجعّيــات كانــت بمثابــة منظمــات 

املجتمــع املدنــي اليــوم لــم تكــن لهــا أيــة دوافــع تعصبّيــة, فقــد كانــت تهــدف إلــى تغذيــة الجانــب 

اإلســام  وتطــّور  نشــوء  بخــاف  الوجــود,  علــى  الحفــاظ  بدافــع  الكــردي  لإلنســان  الروحــي 

وا الديــن لبنــاء كياناتهــم وإمبراطورياتهــم, 
ّ
 عنــد الفــرس والعــرب والتــرك, الذيــن اســتغل

ً
تاريخيــا

ولكــي نستشــرف مســتقبل اإلســام السيا�ســي أكثــر فــي كردســتان ســورية, نســتطيع أن نقــول: 

بــإّن الشــخصّية الكردّيــة ترّســخت فيهــا َعبــر التاريــخ ثقافــة الســام ال ثقافــة الغــزو واإلرهــاب, 

لــذا ففكــرة العنــف لتــي تتبّناهــا بعــض االتجاهــات اإلســامّية مرفوضــة فــي ثقافتــه, لكّنــه فــي 

الوقــت نفســه ال يتــرّدد فــي صــّدِ وقتــال كّل مــن يحــاول أن ينــال مــن وجــوده, فهــو يؤمــن باإلســام 

 مــن مكّونــات شــخصيته خــال بنيتهــا املتحّولــة, ويــراه 
ً
ل مكّونــا

ّ
االجتماعــي املعتــدل  الــذي يشــك

 للحكــم أو الســلطة, لــذا ال أجــد أّي 
ً
 للســلوك, وال يــراه شــكا

ً
 للجانــب الروحــي وتقويمــا

ً
يــا

ّ
مغذ

مســتقبل لإلســام السيا�ســي بيــن كــرد ســورية ألســباٍب:

الديمقراطّيــة  مفاهيــم  مــع  التكّيــف  عــن  اإلســامّية وعجزهــا  التنظيمــات  قــدرة  عــدم   -

فــي كردســتان ســورية. مــن حيــاة املواطنيــن  يتجــّزأ   ال 
ً
التــي أصبحــت جــزءا والحداثــة 

أســاليب  اســتخدام  خــال  مــن  الشــخصية  الحّرّيــة  علــى  السيا�ســي  اإلســام  تضييــق   -

التهديــد والعنــف فــي كثيــر مــن األحيــان إلجبــار النــاس علــى الرضــوخ لقوانينهــم التــي ال تتما�ســى 

لبــس  مــن  الشــباب  منــع  أو  الحجــاب،  لبــس  الفتيــات علــى  إجبــار  مــن قبيــل  العصــر،  وروح 

البنطال...إلــخ.

نهــم، وهــذا مــا ينســجم إلــى حــّدٍ بعيــد  - إيمــان الكــرد فــي ســورية باالعتــدال والوســطّية فــي تديُّ

مــع مشــروعهم الوطنــي والقومي.

- إيمــان الكــرد باملبــدأ العلمانــي وضــرورة فصــل الديــن عــن الدولــة، فيــرون أّن العبــادة أمــر 

يتــّم بيــن العبــد ورّبــه، أّمــا ممارســة ومتابعــة الشــؤون القومّيــة فهــي تتــمُّ َعبــر السياســة.

- اإلســام الراديكالــي ذو طابــع عروبــي بحــت- وهــذا مــا عانــى منــه الكــرد ســنوات طويلــة- 

 بذلــك النــّص القرآنــي: 
ً
يســعى إلــى محــو الثقافــات األخــرى وتذويبهــا فــي بوتقــة العروبــة، مخالفــا

» ومــن آياتــه اختــاف ألســنتكم وألوانكــم....«.
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-اإلســام الكــردي الســوري متســامح يحتــرم الطقــوس الدينّيــة األخــرى ويرفــض اإلقصــاء 

والتهميــش.

مــن  يتكــّون  فهــو  بلــد  أّيِ  فــي   
ً
متجانســا  

ً
فكريــا  

ً
كيانــا ليــس  اإلســام  إّن  القــول:  وصفــوة 

أطيــاف وألــوان ال حصــر لهــا, فهنــاك اإلســام املعتــدل واإلســام املتشــّدد واإلســام االجتماعــي 

والسيا�ســي والتكفيــري, عــاوة علــى تعــّدد طوائفــه ومشــاربه, فــكّل مــا ســبق يوّضــح حقيقــة وهــي 

 لنظــام الحكــم فــي إدارة شــؤون النــاس, لذلــك 
ً
إّن اإلســام السيا�ســي ال يمكــن أن يكــون شــكا

 يســهم فــي إغنــاء الجانــي 
ً
 نّيــرا

ً
يجــب عــدم الخلــط بيــن الديــن والسياســة ليبقــى الديــن شــعاعا

نهــم املعتــدل, وعلــى  الروحــي والقيمــي عنــد اإلنســان, وعلــى العمــوم فــإّن الكــرد يفتخــرون بتديُّ

 أّنهــم يــرون 
ّ

ــة بعيــدة عــن الصبغــة الدينّيــة إال ــة علمانيَّ الّرغــم مــن أّنهــم يتبنــون منظومــات فكريَّ

بأّنهــم أفضــل الشــعوب التــي عرفــِت اإلســام كمــا أمــر هللا ورســوله.

*املراجع املستفادة منها في بحثي:

1-الشيخ الشهيد د. محمد معشوق خزنوي، منهجه وفكره، إعداد لجنة أصدقاء الشهيد، منشورات 

يكيتي.

2- خارطة اإلسام السيا�سي الكردي واملوقف من داعش، بقلم هوشنك أو�سي، أغسطس 2014م.   



الكورد واالعتدال الديني

سلمان بارودو

 نتيجــة تطابــق هــذا الديــن الــذي كان 
ً
بعــد دخــول الكــرد واعتناقهــم الديــن اإلســامي طوعــا

يدعــو النــاس إلــى العــدل واملســاواة والتســامح مــع التكويــن القبلــي الكــردي آنــذاك، فدخلــوا 

الكــرد طواعيــة إلــى هــذا الديــن غيــر مكرهيــن أو مرغميــن كغيرهــم مــن األقــوام، حيــث لعــب 

 منــذ دخولهــم اإلســام وحتــى اآلن ضــد التطــرف والتشــدد الدينــي، وأخــذ 
ً
بــارزا  

ً
الكــرد دورا

الجانــب امل�ســيء منــه وجعلــه صلــة الوصــل بيــن جميــع املكونــات وأغفــل جانبــه املظلــم، وقــدم 

خدمــات جليلــة للديــن اإلســامي وللغــة العربيــة وآدابهــا وثقافتهــا املتنوعــة، حيــث بــات للديــن 

 علــى املجتمــع الكــردي بالنظــر إلــى ســواه مــن األقــوام والشــعوب 
ً
 كبيــرا

ً
اإلســامي ومبادئــه تأثيــرا

األخــرى.

لذلــك، ال يمكــن إنــكار دور رجــال الديــن الكــرد الذيــن قدمــوا خدمــات كثيــرة فــي مياديــن 

عدة للدين اإلســامي، فحدث وال حرج، من قادة عســكريين وإداريين وشــيوخ دين ومؤرخين 

 كل 
ً
الديــن، وحريصــا بأهــداب   

ً
 صادقــا

ً
الكــردي متمســكا ورجــال علــم وأدب وثقافــة، وظــل 

الحــرص علــى أداء فرائضــه علــى أكمــل وجــه، وعبــروا عــن مــا فــي اإلســام مــن ثقافــة ومعرفــة 

وفكــر ناصــع، وأغنــوا بأطروحاتهــم ومؤلفاتهــم مختلــف مياديــن ســاحة العلــم والثقافــة، ومدوا 

جســور التواصل واملحبة، غير متجاوزين الثوابت األساســية لهذا الطرف أو ذاك، مؤكدين 

خطابهــم  وأن  الخافيــة،  القضايــا  كافــة  حــل  إلــى  املــؤدي  الوحيــد  الســبيل  هــو  الحــوار  بــأن 

الديني ال يخلو من مناشــدة الناس بأن الحياة والعيش يجب أن يبنى على أســاس من العدل 

واملســاواة وصيانــة الكرامــة وحفــظ الحقــوق، لذلــك نالــوا إعجــاب بنــي البشــر علــى اختــاف 

ألوانهــم ومشــاربهم، وجاهــدوا فــي كثيــر مــن املياديــن مــن أجــل نصــرة وإعــاء رايــة اإلســام، حتــى 
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 عــن الخافــة اإلســامية، وعنــد الحديــث عــن أفضــال 

ً
وصــل بهــم األمــر إلــى حمــل الســاح دفاعــا

الكــرد علــى اإلســام واملســلمين، يحضرنــا القائــد الكــردي صــاح الديــن األيوبــي مؤســس الدولــة 

األيوبيــة.  

ولــدى التمعــن والنظــر إلــى املناطــق الكرديــة مقارنــة مــع بعــض مناطــق األقــوام األخــرى، 

نــرى بــأن معظــم مناطــق تواجــد الكــرد متمســكة أكثــر مــن غيرهــا بتعاليــم الديــن اإلســامي، 

حيــث ال تــكاد تخلــو قريــة كرديــة مــن مســجد، وفــي كل مســجد »مــا« مــؤذن، يدعــو النــاس 

إلــى الصــاة، وهــذا املــا ذو تأثيــر وســلطة اجتماعيــة لــدى أهــل القريــة ملــا يقــوم بالحكــم بيــن 

 
ً
النــاس عنــد حصــول أي خــاف أو نــزاع، أي بمثابــة قــاض يحــل محــل املحاكــم املدنيــة، وأيضــا

يعقــد عقــود الــزواج، ويــدَرس طــاب القريــة لتلقينهــم مبــادئ القــراءة والكتابــة، وتربيتهــم علــى 

األخاق اإلسامية السمحة، ويتسلم مقابل ذلك مبالغ عينية أو نقدية من أولياء التاميذ، 

كان مادتــه املعتمــدة فــي تعليــم التاميــذ هــو القــرآن الكريــم، وكان يلقــن التاميــذ بشــكل نغمــي 

 ، َب ، ِب ، ُب ...[، ويســتخدم املــا أســاليب قاســية 
ُ
 ، ِا، ا

َ
حــركات الحــروف الهجائيــة مثــا: ] ا

مــع طابــه كالفلقــة وضربهــم بالعصــا علــى اليديــن فــي حــال عــدم حفظهــم لدروســهم أو غيابهــم 

عــن املدرســة.

 لتصــل إلــى املناطــق والبلــدات الكرديــة، 
ً
 رويــدا

ً
ومــن ثــم انتشــرت املــدارس الدينيــة رويــدا

العلــوم  وبعــض  العربيــة  واللغــة  والتفســير  والحديــث  وأصولــه  الفقــه  فيهــا  يــدَرس  وكانــت 

ايــا الدينيــة التــي 
َ
األخــرى، وكان معظــم شــعراء الكــرد وأدباؤهــم مــن خريجــي تلــك املــدارس والتك

كانــت مناهــل العلــم الوحيــدة فــي مناطــق تواجــد الكــرد، ومــن هــؤالء الشــعراء واألدبــاء نذكــر 

قــادري  نالــي، رضــا طالبانــي، حاجــي  مــا  منهــم: »فقــي طيــران, أحمــدي خانــي، مــاي جزيــري, 

رايتهــم  حملــوا  الشــعراء  هــؤالء  فمعظــم  جگرخويــن«،  الكبيــر  الشــاعر  إلــى   
ً
وصــوال كويــي،... 

القوميــة ودافعــوا عــن وجودهــم وأصولهــم الكرديــة، فدعــا الكثيــرون منهــم إلــى التحــرر ووحــدة 

الصــف الكــردي، حيــث أنشــأ أحمــدي خــان يفــي بلدتــه بايزيــد مدرســة كاســيكية إســامية، 

وقــام بوضــع مناهــج مكتوبــة باللغــة الكرديــة لتدريســها، كمــا قــام مــا محمــود بايزيــدي ترجمــة 

جديــد  )تاريــخ  األم  بلغتــه  الكــرد  تاريــخ  بكتابــة   
ً
أيضــا وقــام  الكرديــة,  إلــى  »شــرفنامة«  كتــاب 
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كردســتان(، ودَون فــي رســالته القيمة)عــادات األكــراد وتقاليدهــم(.

حتــى بــات رجــال الديــن فــي املجتمــع الكــردي بشــكل عــام املصــدر الوحيــد واملرجــع األسا�ســي 

للنــاس فــي كافــة أمورهــم الدينيــة والدنيويــة علــى حــد ســواء، فقــد أغنــى العديــد مــن رجــال 

الكــرد املكتبــة االســامية والعربيــة بكتاباتهــم الخالــدة فــي خدمــة الفكــر والثقافــة، نذكــر منهــم 

علــى ســبيل املثــال وليــس الحصــر:  ابــن خلــكان وابــن األثيــر وابــن الصــاح الشــهرزوري، وابــن 

الحاجــب والشــيخ عبدالقــادر الكيانــي وخالــد النقشــبندي وعبدالرحمــن الكواكبــي وأحمــد 

 إلــى محــرر القــدس القائــد الكبيــر صــاح 
ً
شــوقي وآل الحيــدري وعبــاس محمــود العقــاد وصــوال

الديــن األيوبــي... والقائمــة تطــول وتطــول. وبالرغــم مــن كل ذلــك كان نصيبهــم علــى مــر التاريــخ 

الظلــم والتجاهــل والتعســف مــن قبــل حــكام العــرب املســلمين، حتــى وصــل بهــم األمــر إلــى أن 

مــرروا أفكارهــم ونفــذوا برامجهــم و توجهاتهــم السياســية بحــق الكــرد عــن طريــق خطابهــم 

الدينــي، كونهــم كانــوا يتعاملــون مــع الديــن ألجــل مصالحهــم، وكان تدينهــم عــادة وليــس عبــادة، 

 انهــم مــن طائفــة الجــن، ومــا قصــة 
ً
حيــث أن الكثيريــن منهــم أنكــروا أصولهــم الكرديــة مدعيــا

مؤســس الدولــة العباســية أبــو مســلم الخرســاني »كــردي األصل«الــذي اســتطاع القضــاء علــى 

 علــى يــد الخليفــة أبــو جعفــر املنصــور، وفــي 
ً
الدولــة األمويــة، حيــث كان نصيبــه القتــل غــدرا

هــذا الصــدد يقــول الشــاعر أبــو دالمــة: 

أبا مسلم ما غير هللا نعمة                      على عبده حتى يغيرها العبد

أفي دولة املنصور حاولت غدره             أال إن أهل الغدر آباؤك الكرد

 والتــي حاربــت كل مــن 
ً
لكــن مــع ظهــور التيــارات اإلســامية التكفيريــة والجهاديــة مؤخــرا

يخالفهــا الــرأي والتوجهــات السياســية، اذ قامــت بنشــر الرعــب والخــوف فــي نفوســها، واعتبــر 

الكثيــر مــن رجــال الفكــر واملعرفــة أن مــأزق الواقــع العربــي واإلســامي يرتبــط بالثقافــة قبــل كل 

�ســيء، ويحضرنــا هنــا قــول الشــاعر العربــي املعــروف نــزار القبانــي:

ثقافتنا فقاقيع من الصابون والوحل            نعيش بمنطق املفتاح والقفل 

نلف نساءنا بالقطن                                         ندفنهن في الّرمل  

 
ً
ممــا دفــع بالكــرد أخــذ الحيطــة والحــذر مــن هكــذا ثقافــة وتوجهــات خطيــرة، وبــدأوا رويــدا
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 إعــان موقفهــم الرافــض لهــذه التيــارات اإلســاموية العروبيــة والتــي كانــت تقــف علــى 

ً
رويــدا

طــول الخــط حجــرة عثــرة ضــد الوجــود القومــي الكــردي وهويتــه.

بــدأ القوميــون  الهويــة القوميــة الكرديــة،  الكــرد وتبلــور  لــدى  بــروز الوعــي القومــي  ومــع 

الكــرد يهتمــون بقضاياهــم ومصالحهــم القوميــة الخاصــة، ولــم يعــروا أي اهتمــام مثــل ذي 

 لآلخريــن 
ً
قبــل لإلســام، وهــذا كان أول انعطــاف واضــح عنــد الكــرد لرفضهــم أن يكونــوا وقــودا

فــي معاركهــم واســتغالهم مــن أجــل تمريــر أجنداتهــم ومصالحهــم.

الحيــاة  بــأن  أكــدت  واملعرفــة  الفكــر  وأصحــاب  املتحضــر  العالــم  تجــارب  جميــع  وإن 

االجتماعيــة لكــي تســير فــي مســارها الصحيــح والســليم، البــد مــن إيحــاد حالــة مــن التوافــق 

واالحتــرام املتبــادل بيــن كافــة مكونــات املجتمــع علــى اختــاف أنواعهــا، لذلــك تقت�ســي املصلحــة 

العامــة باجتنــاب كافــة مظاهــر التصــادم والتنافــر بيــن هــذه املكونــات املتعايشــة مــع بعضهــا 

البعــض منــذ زمــن بعيــد.

كــرد  بــأن  نــرى  الدينيــة  الناحيــة  مــن  فــي عمــوم كردســتان  الكــرد  واقــع  إلــى  النظــر  وعنــد 

لهــذا، نســتطيع أن نقــول   مــن التبعيــة لإلســام. 
ً
 وتحــررا

ً
ســوريا، أكثــر مــن غيرهــم اعتــداال

بــأن كــرد ســوريا ال يقبلــون التشــدد الدينــي وال اإلســام السيا�ســي، لذلــك عــرف معظــم رجــال 

الديــن الكــرد فــي ســوريا باعتدالهــم الدينــي وفكرهــم املتنــور وخطابهــم الوطنــي، ويعــود هــذا 

 كان 
ً
الفضــل للحركــة السياســية الكرديــة التــي كانــت تنبــذ التشــدد والتطــرف الدينــي، ودائمــا

 مــن خطــورة ظهــور تنظيمــات إســامية متطرفــة فــي 
ً
سياســيو الكــرد يبــدون مخاوفهــم علنــا

الوســط الكــردي، واتهامهــم للديــن بأنــه ســبب التخلــف والويــات التــي حصلــت لهــم.

 علــى 
ً
ومعــروف لــدى القا�ســي والدانــي، بــأن الكــرد مــن أكثــر األقــوام اإلســامية انفتاحــا

املــرأة الكرديــة  بــاد الشــجعان«  فــي  فــي كتابــه »رحلــة  املــرأة، حيــث يصــف فاســيلي نيكيتيــن 

بأنهــا رمــز املســاواة والصابــة والجمــال، يقــول مــا نصــه: »ولــم يســعني اال اإلعجــاب بالنســاء 

الكورديــات بمشــيتهن املنتصبــة وأقدامهــن الثابتــة الفخــورة«، كمــا يقــول املستشــرق الرو�ســي 

أكثــر  هــم  الكــرد  »إن  وانطباعــات(:  ماحظــات  )األكــراد،  كتابــه  فــي  مينورســكي  فاديميــر 

 مــن جميــع الشــعوب اإلســامية األخــرى املجــاورة تجــاه املرأة«...وبذلــك فالكــرد أكثــر 
ً
تســامحا
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 باألقــوام اإلســامية )التــرك والفــرس والعــرب(، التــي بــدت 

ً
 لحريــة املــرأة ومكانتهــا قياســا

ً
تقبــا

ملينورســكي غيــر متســامحة مــع املــرأة.

يــوم مــن األيــام جعــل مــن الديــن  فــي  بــأن الكــرد  التاريــخ  لــم يشــهد  فــي ذلــك كلــه،  واملهــم 

النــاس بالقــوة، أو الســتحواذه علــى   لفــرض تعاليمــه ومبادئــه علــى 
ً
 سياســيا

ً
تيــارا اإلســامي 

 مــن التطــرف 
ً
الســلطة، بــل كان خطابــه الدينــي يركــز علــى االعتــدال والتســامح واإلرشــاد بــدال

بــأن التديــن يشــكل الصلــة بيــن هللا وعبــده، وال يجــوز  والتحريــض والعنــف، كمــا كان يــرى 

اســتغاله تحــت أي مســمى آخــر.



اإلسالم والشعوب والقوميات
واجب المسلمين تجاه الكرد وواجب الكرد تجاه المسلمين

حممد مال رشيد الغرزاين

اإلســام ديــن ســماوي ربانــي عالمــي حســب اعتقــاد املؤمنيــن بــه )أي املســلمين(، ويمكننــا 

معرفــة ذلــك مــن خــال آيــات مــن القــرآن الكريــم الــذي هــو أس املراجــع فــي اإلســام، يقــول 

هللا ســبحانه وتعالــى فــي اآليــة الكريمــة: )يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم 

 وقبائــل لتتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد هللا أتقاكــم(، ال فضــل إال بالتقــوى والكفــاءة، ال 
ً
شــعوبا

 علــى 
ً
فضــل للغــة علــى لغــة وال لقــوم علــى قــوم وال لعــرق علــى عــرق، الــكل ســواء يبقــى محافظــا

عاداتــه ولغتــه ومقومــات وجــوده، ويقــول فــي آيــة أخــرى: )ومــن آياتــه خلــق الســموات واألرض 

واختــاف ألســنتكم وألوانكــم(، فللغــة آيــة مــن آيــات هللا وأداة للتفاهــم والتعــاون وليســت 

 
ً
أداة تفــرق وصــراع، إنــي أرى العاقــة علــى أســاس وحــدة اللغــة أمــر غيــر واقعــي، أال تــرون دوال

تنتمــي إلــى لغــة واحــدة وديانــة واحــدة تتصــارع فيمــا بينهــا ويحــاول كل منهــم إزالــة اآلخــر عندمــا 

يشــعرون بالخــوف علــى مصالحهــم.

الواحــد  الوطــن  أبنــاء  بيــن  الفــرق  مــن اإلنســانية  ليــس  بــل  فــي �ســيء،  مــن اإلســام  ليــس 

أمــام  الخلــق  فــي مســاواة  القــرآن واضحــة  نــرى نصــوص  الختــاف قومياتهــم ولغاتهــم، وإننــا 

لعيالــه(. أنفعهــم  هللا  إلــى  وأحبهــم  عيــال هللا  كلهــم  )الخلــق  الخالــق، 

القوميــة بهــذا املفهــوم العرقــي الــذي تعانــي البشــرية منهــم وخاصــة الكــرد، هــذا املفهــوم 

مخالفــة  فهــي  اآلخــر،  تصفيــة  وتمــارس  تأمــن  التــي  األصوليــة  الذهنيــة  مــن  القريــب  العرقــي 

والحضاريــة. واإلنســانية  اإلســامية  وللمفاهيــم  الديــن  لنصــوص 

وعلــى املراجــع اإلســامية املعتدلــة وعلــى العالــم املتحضــر محاربــة هــذه الذهنيــة اإلرهابيــة 

لحقــوق  العالمــي  وللبيــان  الصحيحــة،  اإلســامية  املفاهيــم  يوافــق  بمــا  تغييرهــا  يتــم  حتــى 
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وهــو  ومتوافقيــن  متناغميــن  خطيــن  فــي  تســيران  والدينيــة  اإلنســانية  فاملفاهيــم  اإلنســان، 

 فــي الحقــوق والواجبــات، علــى املواطــن واجبــات ولــه حقــوق، ولكننــا 
ً
مســاواة النــاس جميعــا

الزلنــا نعانــي مــن عقــول تبنــي الحــدود بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد علــى أســس ترفضــه الديانــات 

والبيــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، فــي الوقــت التــي تــزال فيــه الحــدود مــن بيــن الــدول متراميــة 

وصــدق  املتبادلــة  املصالــح  عمــق  يجمعهــا  اللغــات  متعــددة  الثقافــات  مختلفــة  األطــراف 

املواقــف واحتــرام حقــوق اإلنســان والعــدل بيــن عبــاد هللا دون النظــر فــي جنــس أو لــون أو 

ديــن، وبذلــك عاشــت االســتقرار وبلغــت التقــدم والعــدل، والعــدل أســاس امللــك وهللا ينصــر 

الدولــة العادلــة، وإن كانــت كافــرة ويمحــق الدولــة الظاملــة، وإن كانــت مســلمة، ومــن مبــدأ 

، وأرســل هللا الرســل وانــزل الكتــب لتطبيــق 
ً
العــدل يتكــون موقــف اإلســام مــن النــاس جميعــا

العــدل بيــن الخلفــاء، يقــول تعالــى: )لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات وأنزلنــا معهــم الكتــاب امليــزان 

ليقــوم النــاس بالقســط(، أي العــدل، فهــل يريــد الكــرد غيــر تطبيــق العــدل؟ ويقــوم املســلمون 

بقتلهــم أو هللا يضــع هــؤالء الظامليــن مــع الكافريــن وقاتلــي األنبيــاء، حيــث يقــول تعالــى: )إن 

الذيــن يكفــرون بآيــات هللا ويقتلــون النبييــن بغيــر حــق ويقتلــون الذيــن يأمــرون بالقســط مــن 

النــاس فبشــرهم بعــذاب أليــم(، وهنــا لســت بصــدد ذكــر مــا قدمــه الكــرد فــي خدمــة اإلســام 

فمــا  وقــر،  أذنيــه  وفــي  عمــى  قلبــه  فــي  كان  مــن  إال  ذلــك  ينكــر  وال  يطــول  ذلــك  فــي  فالحديــث 

هــو واجــب املســلمين تجــاه الكــرد؟ قبــل أن نتكلــم عــن واجــب املســلمين تجــاه الكــرد علينــا 

 بأمــر مــن الحــكام الظامليــن، وبغطــاء 
ً
أن نعلــم إن مــا عانــاه الكــرد مــن املســلمين كان فظيعــا

مــن العلمــاء الســاكتين وخاصــة فــي الفتــرة مــا بعــد انهيــار االمبراطوريــة العثمانيــة، وتقســيم 

إال  أمامهــم  يكــن  ولــم  الظالــم،  التقســيم  لهــذا  الكــرد  وانتبــه  دول،  خمــس  بيــن  كردســتان 

فــي القوميــة الغاصبــة أو الثــورة، فاختــاروا الثانيــة وقامــت الثــورات  خيــاران إمــا االنحــال 

فــي كثيــر مــن أنحــاء كردســتان، ولكنهــا كانــت تحتــاج إلــى الســبب الرئي�ســي لانتصــار أال وهــو 

وحــدة الصــف الكــردي، وعندهــا بــدأت الويــات تنصــب علــى الشــعب الكــردي مــن إخــوة لهــم 

فــي الديــن، القتــل والتشــريد علــى الهويــة، فمــا هــو واجــب املســلمين تجــاه الكــرد؟ هنــا كان 

واجــب الحــركات السياســية اإلســامية وعلمــاء املســلمين مــن كافــة القوميــات أن يدينــوا هــذه 
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الجرائــم بحــق إخوتهــم الكــرد ولكنهــم ســكتوا...! والســكوت عــن إعــان الحــق وإدانــة الظلــم 

شــر عظيــم، واألغــرب مــن هــذا وبعــد ســقوط نظــام بغــداد كشــفت الثــورة اإلعاميــة بالصــوت 

والصــورة ومــا عانــاه الكــرد مــن أنفــال ومقابــر جماعيــة، وظــل علمــاء املســلمين ســاكتين، يقــول 

 فــإن اللعنــة تنــزل علــى مــن 
ً
 يضــرب فيــه رجــل ظلمــا

ً
رســول هللا)ص(: )ال يقفــن أحدكــم موقفــا

! وظــل 
ً
، فكيــف إذا كان شــعبا

ً
لــم يدافــع عنــه(، هــذا إذا كان املظلــوم رجــا حضرهــم حيــن 

العلمــاء ســاكتين صامتيــن إال موقــف يتيــم مــن بعضهــم ال يرقــى إلــى مســتوى فظاعــة الجريمــة، 

بــل ولألســف الشــديد ســمعنا وشــاهدنا العلمــاء املشــهورين علــى املنابــر وبمــلء حناجرهــم 

ثــوب  يلبــس  الحــوار  قنــاة  فــي  نــدوة  خــال  أحدهــم  وســمعت  بالشــهيد...!،  املجــرم  يصفــون 

املشــروعية مــا عانــاه الكــرد حيــن قــال: ) الكــرد حملــوا الســاح فــي وجــه الدولــة وهكــذا تتصــرف 

الــدول الحديثــة( ال أدري أي حداثــة هــذه؟، فــي ضواحــي باريــس كانــوا مــن الاجئيــن ولكنهــم 

عندمــا شــعروا بالظلــم وفقــدان العــدل انتفضــوا وأحرقــوا وكســروا وكادت الشــرارة تعــم أوربــا 

لــوال إن الدولــة تداركــت ذلــك بالحكمــة والعــدل ال بالســجن والقتــل، والرســول »ص« يقــول: 

)من غاب عن معصية فر�سى بها كان كمن شــهدها(، وســكوت الحركة السياســية اإلســامية 

وعلمــاء املســلمين ســكوتهم يشــعر بالرضــا فهــم فــي الــوزر ســواء، فأقــول لهــؤالء وأولئــك عليكــم 

فــي  النــدوات  بعقــد  يــا علمــاء املســلمين  بارئكــم، عليكــم  إلــى  تعترفــوا بتقصيركــم وتتوبــوا  أن 

فــي التاريــخ  القنــوات اإلعاميــة ومــن علــى منابــر املســاجد، تديــن مــا أصــاب إخوتكــم الكــرد 

البعيــد والقريــب، تديــن مــن قــام بالجرائــم بحــق الكــرد مــن شــخصيات ودول، فقــد ســكتم 

 عــن مظالــم مظلمــة لحقــت بإخوتكــم الكــرد، قفــوا إلــى جانهــم فــي قضاياهــم العادلــة، 
ً
طويــا

فالكــرد كغيرهــم مــن الشــعوب يحــق لهــم مــا يحــق لغيرهــم، فإمــا أن يســتقل الكــرد بدولتهــم، 

وإمــا أن يتهيــأ لهــم أن يعيشــوا فــي الدولــة التــي يســكنون فيهــا علــى قــدم املســاواة مــع االعتــراف 

بهويتهــم القوميــة الكاملــة، وإال فــا اســتقرار  بســبب العقليــة العرقيــة الحاكمــة واختيارهــا 

لغــة العنــف ملخاطبــة الكــرد فــي مطالبهــم العادلــة، أقــول للمســلمين وخاصــة العلمــاء والحــكام، 

عــودوا إلــى رشــدكم فالعالــم ســريع التغيــر مــن حولكــم، والتاريــخ ال يرحــم، والذنــب ال ين�ســى، 

وكمــا تديــن تــدان، وإن عدتــم عدنــا.     



دراســـات وأبحــاث
يُمرية الكردية في إقليم الجزيرة ودورها

َ
القبيلة الق

الكورد واستقال سوريا 1946-1939

بلــورة  فــي  الثالــث  الســوري  العســكري  هــل ســاهم االنقــاب 
الكــورد؟ حيــال  العنصريــة 



ريــة الكرديــة يف إقليــم اجلزيــرة 
ُ
يم

َ
القبيلــة الق

ــالد الشــام ومصــر خــالل العصــر  ودورهــا يف ب
الوســيط

د. زرار صديق توفيق*

يُمــر وهــي مقــر 
َ
يُمريــة  قبيلــة كبيــرة ومعروفــة منــذ العهــد األيوبــي وعرفــت باســم قلعتهــا ق

َ
الق

يُمريــة املنســوبة اليهــا 
َ

يُمــر والقبيلــة الق
َ
أمرائهــا وعاصمــة إمارتهــا الوراثيــة، ولــم تكــن قلعــة ق

معروفــة حتــى أيــام األيوبييــن، علــى الرغــم مــن الشــهرة التــي نالتهــا فــي العهــود الاحقــة، وياقــوت 

يُمــر، ولــم يكــن لــه بــدوره معلومــات دقيقــة عنهــا، فتعريفــه 
َ
الحمــوي هــو أول مــن عــّرف قلعــة ق

لهــا اليخلــو مــن التعميــم وال يســاعد علــى تعييــن موضعهــا وتحديــد موقعهــا بيــن مــدن وبلــدات 

وقــاع ديــار بكــر املتعــددة، فذكــر: »قلعــة فــي الجبــال بيــن املوصــل وخــاط، ينســب إليهــا جماعــة 

يُمريــة فــي أحــداث بــاد 
َ

مــن األمــراء باملوصــل وخــاط وهــم أكــراد«)1(، وبعــد تنامــي دور أمــراء الق

الشــام ومصــر أواخــر العهــد األيوبــي ومطلــع العهــد اململوكــي وتعاظــم شــأنهم بفضــل جهودهــم 

يُمــر مشــهورة ومعروفــة عنــد 
َ
املشــهودة علــى الصعيديــن الجهــادي والعمرانــي، صــارت قلعــة ق

املؤرخيــن الشــاميين واملصرييــن، وكانــوا علــى علــم واطــاع بأخبارهــا، فهــي كائنــة بالقــرب مــن 

1- معجم البلدان، 424/4.

» باحــث فــي التاريــخ وأســتاذ جامعــي-   كردســتان العــراق. تنشــر الدراســة باالتفــاق 
مــع الكاتــب. وهــي فصــل مــن كتــاب عــن )القبائــل والزعامــات القبليــة الكرديــة فــي العصــر 

الوســيط( صــدر عــن دار الزمــان مؤخــراً.«
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مري 

ُ
اســعرد - ســعرت- ســيرت )2(، بينها وبين جزيرة ابن عمر- بوهتان)3(، وهي ليســت قلعة ق

مــري وهــرور بمنطقــة بــروارى بــاال – دهــوك.
ُ
- قومــرى الواقعــة بيــن قريتــي ق

يُمريــة 
َ

بالق وضياعهــا  وقراهــا  ونواحيهــا  يُمــر 
َ
ق بقلعــة  املقيمــة  رديــة 

ُ
الك القبيلــة  وعرفــت 

أمراءهــا. امارتهــا ومقــر حكــم  كــر، فهــي قاعــدة 
ُ
ذ إليهــا كمــا  نســبة 

يُمريــة بــدور بــارز ومؤثــر فــي أحــداث بــاد الشــام خــال فتــرة انتقــال 
َ

 واضطلــع أمــراء الق

الســلطة مــن األيوبييــن الــى املماليــك، ودافعــوا بإخــاص وتفــاٍن عــن األيوبييــن فــي صراعهــم مــع 

فــي التصــدي لحمــات املغــول علــى بــاد الشــام، ومــن أبــرز أمــراء  املماليــك االتــراك وكذلــك 

يُمريــة:
َ

الق

يُمــري 
َ

الق موســك  بــن  الفــوارس  ابــي  بــن  عزيــز  بــن  الحســين  الديــن  ناصــر  -األميــر 

.)4( بدمشــق  يُمريــة 
َ

الق املدرســة  واقــف  )600-665هـــ/1203-1267م( 

يُمري )5(.
َ

-عاء الدين الق

يُمــري، وصــف 
َ

- األميــر ســيف الديــن أبــو الحســن يوســف بــن أبــي الفــوارس بــن موســك الق

يُمريــة«، وهــو واقــف مارســتان الصالحيــة بســفح جبــل 
َ

بـــ »األميــر الكبيــر« و »أكبــر األمــراء الق

قاســيون بدمشــق )6(.

األيوبيــة علــى  الحملــة  فــي  قتــل ســنة 648هـــ/1250م  يُمــري، 
َ

الق يوســف  الديــن  - ضيــاء 

.)7( يُمــري وغيرهــم 
َ

الق الديــن  مــع شــهاب  مصــر 

يُمر.
َ
يُمرية امارة صغيرة بقلعة ق

َ
أما في كردستان، فقد أقام أمراء الق

يُمرية:
َ

اإلمارة الق

يُمريــة إمارتهــم الصغيــرة وكيــف تمــت لهــم 
َ

لــم تبيــن املصــادر التأريخيــة متــى أقــام أمــراء الق

 حتــى العهــد األيوبــي، غيــر أن 
ً
يُمــر، ويبقــى تاريــخ القبيلــة مجهــول تمامــا

َ
الســيطرة علــى قلعــة ق

2- اليونيني، ذيل مرآة الزمان، 174/4، الصفدي، الوافي بالوفيات، 250/21.
3- الكتبي، عيون التواريخ، 315/21.

4- البداية والنهاية، 13/ 250، مرآة الزمان، 760/1 – 762.
5- آقسرائي، مسامرة األخبار، ص 51 بالفارسية.

6- البداية والنهاية، 13/ 195.
7- تأريخ أبو الفداء، 291/2، النجوم الزاهرة، 7-6/7.
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يُمريــة أصبحــوا فــي 

َ
بحلــول القــرن الســابع الهجري/الثالــث عشــر امليــادي ياحــظ أن أمــراء الق

عــداد »أعيــان األمــراء«)8(، ومــن ذوي الشــأن والســلطة والتأثيــر علــى مجــرى األحــداث الجاريــة 

بإقليــم الجزيــرة وديــار بكــر خــال النصــف األول مــن القــرن املذكــور ودور مؤثــر فــي مناصــرة 

ودعــم ملــوك آل ايــوب فــي صراعاتهــم اإلقليميــة مــع الخوارزميــة وســاجقة الــروم واملغــول، 

وهــم:

1- األمير أسد الدين أبو الفوارس بن موسك )الربع األول من القرن 7هـ/13م(:

يُمريــة وغالبيــة األمــراء 
َ

يعــد األميــر أســد الديــن أبــو الفــوارس أول مــن عــرف مــن أمــراء الق

يُمــر فــي حقبــة تاريخيــة 
َ
يُمريــة هــم مــن أوالده وأحفــاده، وكان أميــر قلعــة ق

َ
والشــخصيات الق

يمكــن حصرهــا تخمينــا بيــن 595-620هـــ/1198- 1223م ولــم يســجل لــه أي دور ومشــاركة 

فــي األحــداث، وخلــف عــدة أوالد )9(.

يُمــري )620-648هـــ/ 1223-
َ

الق الفــوارس  أبــي  بــن  الديــن الحســين  2- األميــر حســام 

1250م(:

يســتدل مــن ســير االحــداث أن األميــر حســام الديــن الحســين خلــف أبــاه فــي الحكــم، وكان 

 للملــك األشــرف مو�ســى بــن امللــك العــادل ســيف الديــن أبــو بكــر األيوبــي أميــر الجزيــرة 
ً
معاصــرا

ومــن أمرائــه، وملــا مــد األيوبيــون ســيطرتهم إلــى إقليــم الجزيــرة وديــار بكــر ســعوا إلــى االتصــال 

إليهــم  االنضمــام  علــى  وحثوهــم  ــرد 
ُ

الك القــاع  وأصحــاب  رديــة 
ُ

الك القبائــل  وزعمــاء  باألمــراء 

فــرق عســكرية  فــي  ورتبوهــم  األيوبــي،  الجيــش  فــي صفــوف  واتباعهــم  برجاالتهــم  واالنخــراط 

خاصــة وأناطــوا قيادتهــا بهــم، ونذكــر منهــم:

- أمراء بنو زكري وهم »من بيت كبير في األكراد« )10(.

- أمراء بيت )الطوري(.

يُمرية.
َ

- أمراء آل أبو الفوارس بن موسك من الق

يُمــري بامللــك األشــرف األيوبــي وغــدا أحــد قــادة جيشــه 
َ

التحــق األميــر حســام الديــن الق

8- معجم البلدان، 424/4.
9- المصدر نفسه، 424/4، البداية والنهاية، 195/13، 144/14.

10- المنهل الصافي، 30/1.
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واعتمــاده،  اهتمامــه  األشــرف وموضــع  امللــك  ثقــة  محــل  وكان  وأخــاط،  بكــر  بديــار  الكبــار 

فزوجــه مــن أختــه مــن أمــه)11(.

يُمــري ضمــن الجيــش األيوبــي بمدينــة أخــاط، حيــن داهمهــا 
َ

وكان األميــر حســام الديــن الق

وشــدد  626هـــ/1229م  ســنة  خوارزمشــاه)617-628هـ/1220-1231م(  الديــن  جــال 

 فــي 
ً
يُمــري بــاء حســنا

َ
الحصــار عليهــا بنصــب عــدة منجنيقــات فــي مــا حولهــا، فأبلــى األميــر الق

املقاومــة والتصــدي للخوارزميــة الغــزاة)12(، وحيــن اقتحــم الخوارزميــة املدينــة بعــد حصــار 

دام ســبعة أشــهر )شــوال 626هـــ – نهايــة جمــادى األولــى 627هـــ( واحتلوهــا، وقــع األميــر حســام 

الديــن فــي األســر، إال انــه أفلــت مــن قبضــة الخوارزميــة وخــرج مــن أخــاط هاربــا وســار إلــى 

األشــرف بالرقــة وحكــى لــه »عــن ضعــف الخوارزمــي وقلــة مــن معــه وانهــم غيــر عاجزيــن عنــه«، 

حقيقــة  علــى  ليطلعــه  بدمشــق،  مصــر  صاحــب  الكامــل  امللــك  أخيــه  إلــى  األشــرف  فأرســله 

األوضــاع واملوقــف القائــم بأخــاط، ويذكــر ابــن نظيــف الحمــوي »وصلــت كتــب أيبــك – عــز 

الديــن أيبــك مــن أمــراء امللــك األشــرف ومــن الذيــن أســرهم خوارزمشــاه بأخــاط -  بتشــديد 

يُمــري 
َ

يُمــري لحنقــه«، وأثــار هــروب الق
َ

الخوارزمــي عليهــم وفــي عزمــه خنقهــم بعــد هربــة الق

حفيظــة خوارزمشــاه، فصــب جــام غضبــه علــى بقيــة األمــراء األســرى عنــده وعاملهــم بالقســوة 

والشــدة )13(.

يُمــري بامللــك األشــرف ألســباب غيــر واضحــة، فنقــم عليــه 
َ

ســاءت عاقــة حســام الديــن الق

األشــرف وعزلــه عــن مــا يتوالهــا وأدخلــه الســجن، ثــم أطلــق ســراحه، ففــارق حســام الديــن 

خدمــة األشــرف واتصــل بالســلطان عــاء الديــن كيقبــاد األول الســلجوقي وبيــن لــه »انــا افتــح 

لــك البــاد« وســلم اليــه خــاط ومــا بيــده مــن االعمــال ســنة 630هـــ/1232م )14(.

يُمــري بعــد بضــع ســنوات الــى صفــوف األيوبييــن وخــدم عنــد امللــك 
َ

عــاد حســام الديــن الق

عرفــت  للشــافعية  مدرســة  بحلــب  646هـــ/1248م  ســنة  وبنــى  حلــب  اميــر  يوســف  الناصــر 

11- التأريخ المنصوري، ص202، الجويني، تأريخ جهانكشاى، 182/2، جامع التواريخ، ص465.
12- التأريخ المنصوري، ص184-186، الكامل، 380/9.

13- التأريخ المنصوري، ص143.
14- المصدر نفسه، ص155، 173.
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يُمريــة )15(، كمــا شــارك فــي الحملــة األيوبيــة علــى مصــر ســنة 648هـــ/1250م، 

َ
باملدرســة الق

فأصيــب فــي معركــة العباســة ومــات بعــد أيــام، فحمــل جثمانــه وجثمــان أخيــه ضيــاء الديــن الــى 

القــدس، فدفنــا بهــا )16(.

يُمري )؟(:
َ

3- شمس الدين عزيز بن أبى الفوارس الق

»إجــاء  مــن  كونــه  مــن  وبالرغــم  يُمــري، 
َ

الق الفــوارس  ألبــى  األكبــر  االبــن  هــو  الراجــح 

األمــراء«)17(، فلــم نعثــر علــى أي خبــر لــه فــي املصــادر، وهــو والــد »األميــر الكبيــر« ناصــر الديــن 

يُمريــة 
َ

الق املدرســة  وبانــي  600هـــ/1203م  ســنة  يُمــر 
َ
ق بقلعــة  املولــود  الحســين  املعالــي  أبــو 

665هـــ/1266م)18(. ســنة   
ً
مرابطــا الشــامي  بالســاحل  واملتوفــى  بدمشــق، 

يُمريــة الذيــن ثبــت لدينــا بأنهــم 
َ

ويجــدر اإلشــارة إلــى ان الحديــث هنــا، يــدور حــول أمــراء الق

يُمرية إلى الديار الشامية سنة 642هـ/1244م، 
َ

يُمر قبل وبعد هجرة الق
َ
تولوا الحكم بقلعة ق

يُمريــة الكبــار )ضيــاء الديــن مو�ســى وســيف الديــن يوســف وشــهاب 
َ

وان ابــراز دور أمــراء الق

الديــن الكبيــر وعــز الديــن محمــد وناصــر الديــن الحســين( وغيرهــم ببــاد الشــام فــي توجيــه 

األحــداث خــال الفتــرة االنتقاليــة مــن األيوبييــن إلــى املماليــك ومآثرهــم الجهاديــة فــي الســاحل 

الشــامي ومشــاريعهم العمرانيــة الخيريــة مــن مــدارس ومســاجد ومستشــفيات، ومــا لهــم مــن 

أعمــال البــر والخيــرات والحســنات تســتلزم دراســة مســتفيضة)19(.

يُمري )؟ - 643هـ/ 1245م(:
َ

4- األمير نجم الدين الق

يُمرييــن املهاجريــن إلــى الشــام وتوفــي بدمشــق ســنة 643هـــ/1245م 
َ

أميــر مجهــول مــن الق

ودفــن بالجبــل، وباإلمــكان تصحيــح عبــارة أبوشــامة الــذي انفــرد بنقــل خبــر وفــاة األميــر نجــم 

يُمــري عــم 
َ

يُمــري عمــر ناصــر الديــن« إلــى »نجــم الديــن الق
َ

يُمــري »نجــم الديــن الق
َ

الديــن الق

15- األعاق الخطيرة، 262/1.
16- الحنبلي، االنس الجليل في تأريخ القدس والخليل، 262/1.

17- الوافي بالوفيات،261/12، الدارس، 442/1.
18- ذيل مرآة الزمان، 369/2، الوافي بالوفيات، 261/12 – 262، عيون التواريخ، 351/20، البداية 

والنهاية، 250/13.
19- للمزيد عن الدور السياسي والعمراني للكرد القَيُمرية، يراجع كتابنا باللغة الُكردية: دراسات في تأريخ 

الُكرد، ص113-76.
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يُمــري املعاصــر 

َ
ناصــر الديــن«)20(، ويقصــد ناصــر الديــن الحســين بــن شــمس الديــن عزيــز الق

يُمريــة.
َ

لــه وهــو مــن أشــهر أمــراء الق

واألميــر  يُمــري 
َ

الق الديــن  شــهاب  األميــر  مــن  كل  والــد  هــو  يُمــري 
َ

الق الديــن  نجــم  واألميــر 

يُمــري)21(.
َ

الق محمــد  ناصرالديــن 

يُمري )؟ - 654هـ/ 1256م(:
َ

5- األمير سيف الدين يوسف بن أبى الفوارس الق

عمــره  آخــر  فــي  األمــراء  أكبــر  »وكان  يُمــري: 
َ

الق الديــن  ســيف  األميــر  املؤرخــون  وصــف 

يُمريــة وغيرهــم يتأدبــون معــه 
َ

وأعظمهــم مكانــة وأعاهــم همــة وجميــع أمــراء األكــراد مــن الق

 فيهــم«)22(، »مــن أجــل األمــراء وأبطالهــم 
ً
ويقفــون فــي خدمتــه وهــم بيــن يديــه كاالتبــاع مطاعــا

املذكوريــن«)23( و »مــن أكابــر األمــراء ولــه املكانــة العليــة مــن امللــوك«)24(، و »األميــر الكبيــر... 

ــرد – يقفــون بيــن يديــه كمــا تعامــل امللــوك« )25(.
ُ

يُمريــة، كانــوا – أي الك
َ

أكبــر أمــراء الق

يُمــر فلســنا نعلــم علــى وجــه التأكيــد هــل 
َ
 بدمشــق والشــام، أمــا بقلعــة ق

ً
وكان هكــذا فعــا

حكــم وتأَمــر أم ال؟ ويقــول الكتبــي فــي روايــة مشــكوك مــن دقتهــا انــه هــو أبــن أخــت صاحــب 

يُمــري، ويقــول الذهبــي: 
َ

يُمــر األميــر أســد الديــن الق
َ
يُمــر)26(، والصحيــح هــو أبــن صاحــب ق

َ
ق

يُمــر«)27(.
َ
»يقــال إنــه أبــن صاحــب ق

يُمــر 
َ
ق قلعــة  »صاحــب  بأنــه  عــرف  علــي  عزالديــن  حفيــده  أن  لدينــا  الثابــت  مــن  أن  ثــم 

أســافه«)28(. مــن  إليــه  انتقلــت  القلعــة  وأن  املشــهورة 

يُمري:
َ

6- األمير ناصر الدين عي�سى بن سيف الدين يوسف الق

لــم تخبرنــا املصــادر باملعلومــات عنــه ســوى انــه ألتحــق مــع أبيــه وأعمامــه بامللــك الصالــح 

20- ذيل الروضتين، ص 178.
21- تأريخ البرزالي، 258/3.

22- ذيل مرآة الزمان، 44-43/1.
23- الذهبي، العبر،270/3.

24- عيون التواريخ، 83/20.
25- البداية والنهاية، 195/13.
26- عيون التواريخ، 83/20.

27- تأريخ اإلسام، حوادث )651-660هـ(، ص148.
28- ذيل مرآة الزمان، 174/4، عيون التواريخ، 315/21.
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ــرد فــي 

ُ
نجــم الديــن األيوبــي اميــر مصــر ســنة 642هـــ/1244م، وقتــل مــع كوكبــة مــن األمــراء الك

الحملــة األيوبيــة التــي قادهــا امللــك الناصــر يوســف اميــر دمشــق وحلــب بهــدف اســترداد مصــر 

مــن املماليــك االتــراك ســنة 648هـــ/1250م)29(.

يُمــري 
َ

7- األميــر عــز الديــن علــي بــن ناصــر الديــن عي�ســى بــن ســيف الديــن يوســف الق

يُمريــة:
َ

الق اإلمــارة  )ت:681هـــ/ 1282م( وســقوط 

يُمــر فــي حــدود عــام 641هـــ/1243م وأختــار البقــاء بمســقط رأســه بعــد هجــرة 
َ
ولــد بقلعــة ق

الــى مصــر  الديــن يوســف فتحــول  امــا أخيــه جمــال  بــاد الشــام ومصــر،  الــى  أبيــه وأعمامــه 

واســتقر بهــا )30(.

وســقطت  رديــة 
ُ

الك املحليــة  الســلطات  علــى  وقضــوا  الجزيــرة  اقليــم  املغــول  احتــل  وملــا 

جبــر األميــر عزالديــن علــى التوجــه الــى بــاد الشــام، فخــدم مــدة ثــم بطــل 
ُ
يُمــر بيدهــم، أ

َ
قلعــة ق

.)31(
ً
نهائيــا يُمريــة 

َ
الق الخدمــة وتوفــي ســنة 681هـــ/1282م، وبوفاتــه ســقطت االمــارة 

29- تأريخ االسام )حوادث 641-650هـ(، ص60.
30- تأريخ الجزري، 704/3.

31- ذيل مرآة الزمان،174/4، عيون التواريخ،250/21.



الكورد واستقالل سوريا 1946-1939 

برهان جنم الدين شرفاين*

- موقف فرنسا من الحقوق القومية الكوردية في سوريا.
- مشاركة الكورد في الحياة السياسية السورية.

موقف فرنسا من الحقوق القومية الكوردية في سوريا

أنهــا  علــى  احتالهــا،  بدايــة  منــذ  ســوريا،  إلــى  ينظــرون  الفرنســيون  السياســيون  كان 

بيــن  املتبــادل  البرقيــات  الرســائل  ذلــك  علــى  وتــدل  واجتماعيــة،  سياســية  وحــدة  تشــكل  ال 

الجنــرال غــورو ورئيــس الــوزراء الفرن�ســي ميلــران بيــن الســادس والثالــث والعشــرون مــن آب 

1920، واملوجــودة فــي أرشــيف وزارة الخارجيــة الفرنســية)1(. ففــي برقيــة ســرية مــن ميلــران 

إلــى غــورو تحمــل عنــوان: )مخطــط لتنظيــم االنتــداب الفرن�ســي فــي ســوريا(، يــورد األســباب 

التــي مــن أجلهــا تمــت تصفيــة الحكــم العربــي الفيصلــي فــي دمشــق، فيــرى أنــه مــن غيــر املمكــن 

إقامــة دولــة واحــدة، بــل يجــب إقامــة سلســلة مــن الــدول، تتناســب وتنــوع األعــراق والديانــات 

ميلــران  ويشــرح  العليــا.  الفرنســية  الســلطة  تحــت  فدراليــة  تشــكل  أن  يمكــن  والحضــارات، 

إمكانيــة إنشــاء هــذه السلســلة مــن الدويــات أو االســتقاالت اإلداريــة، ويتطــرق لوضــع لبنــان 

*)الدراسة فصل من رسالة الماجستير التي تقدم بها الباحث إلى جامعة زاخو- كردستان العراق، بعنوان » 
كوردستان- سوريا خال االنتداب الفرنسي« 1921- 1946« وخّص مجلة »الحوار« بهذا الفصل الذي 

ينشر على جزأين(

1- نقاً عن: وجيه كوثراني، باد الشام – السكان – االقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين- 
قراءة في الوثائق، )بيروت، 1980(، ص 218.
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والتــي  الكورديــة،  البــاد  يســميه  مــا  أمــا  العربيــة.  والقبائــل  الداخليــة  وإســكندرون وســوريا 

تضــم عنتــاب، بيــره جــك، كلــس، واألرا�ســي الكورديــة )شــرق الفــرات مــع أورفــة ومارديــن(، 

ويقصــد بهــا منطقــة الجزيــرة وجزيــرة بوتــان، وهــي مناطــق تقــع فــي الشــمال والشــمال الشــرقي 

مــن ســوريا، فــأن ميلــران يــرى، أنــه ال يمكــن إدخــال هــذه املنطقــة فــي الفدراليــة الســورية، 

 تســليم الحكــم فيهــا إلــى 
ً
ألنهــا تفتقــد إلــى رابطــة قوميــة مــع ســوريا، وأنــه مــن املمكــن مبدئيــا

يجــري  أن  علــى  الكورديــة،  امللليــة  زعيــم عشــائر  بــك(  )محمــد  مثــل  املحلييــن  الزعمــاء  أحــد 

تعديــل رســم الحــدود كــي ال تقســم عشــائر امللليــة إلــى قســمين. وبرأيــه أن مثــل هــذا الوفــاق مــع 

الكــورد، وتوطيــن عناصــر كلدانيــة وآشــورية علــى طــول خــط ســكة الحديــد فــي شــرق الفــرات، 

يضــع فرنســا فــي وضــع سيا�ســي مثالــي حيــال كوردســتان. ويخلــص ميلــران للقــول إنــه يجــب 

 علــى طبيعــة هــذا 
ً
الكورديــة ولكــن بحــذر، وبنــاءا املناطــق  إلــى  الفرن�ســي  النفــوذ  أن يتغلغــل 

التغلغــل، ســيتم تقريــر إذا مــا كان باإلمــكان دمــج هــذه املنطقــة فــي االتحــاد الســوري أو إقامــة 

نظــام مســتقل لهــا. ولكــن فــي الوقــت الحاضــر – يقــول ميلــران – يجــب إقامــة تمييــز واضــح بيــن 

هــذه املناطــق والبــاد الســورية )2(.

تكشــف هــذه الرســالة السياســة الفرنســية التــي ســتتبع فــي املناطــق الكورديــة، فعملــت 

املناطــق  فــي  نفوذهــا  توطيــد  علــى   1932  –  1920 عــام  مــن  املمتــدة  األعــوام  خــال  فرنســا 

الكورديــة. إال أنــه فــي البدايــة لــم تكــن تشــمل منطقــة نفوذهــا، إال منطقــة كــورداغ. وبعــد عــام 

العســكرية  الســيطرة  تحــت  الجزيــرة، وتضعهــا  إلــى منطقــة  تتغلغــل  1921، اســتطاعت أن 

املباشــرة)3(. الفرنســية 

عنــد دخــول فرنســا كقــوة منتدبــة علــى ســوريا، وبعــد القضــاء علــى الدولــة العربيــة الفتيــة، 

في تموز 1920 واحتال دمشــق، بدأت ببســط ســيطرتها على الباد، وقامت فرنســا بتقســيم 

ودولــة   )4( )املوارنــة(  الكبــرى  لبنــان  ودولــة   – وحلــب   – )دمشــق  دويــات  خمــس  إلــى  البــاد 

2- المصدر نفسه، ص ص 219 – 221.
 – 1919 Philippe Gouraud, Le General Henri  Gouraud Au Liban Et En Syrie -3

. 79 – 50 .p. p ,)1993,Paris( ,1923
4- الموارنة: طائفة مسيحية كاثوليكية، يؤلفون أكبر مجموعة مسيحية في لبنان من حيث العدد، سميت بهذا 
االسم نسبة إلى القديس مارون عام 410م. والمعروف بأبي الموارنة، والمؤسس لهذه الطائفة التي انتشرت 
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جبــل الــدورز)5( ودولــة العلوييــن)6(. واعتبــرت فرنســا أن مهمتهــا كدولــة منتدبــة علــى البــاد، 

تق�ســي عليهــا بإتبــاع سياســة تثقيفيــة علــى املــدى البعيــد فــي الحقليــن اإلداري والسيا�ســي، مــع 

إظهــار االحتــرام لرغبــات األقليــات، ولذلــك لــم تتــردد فرنســا اعترافهــا بوجــوب وجــود دولتيــن 

مســتقلتين فــي املنطقــة التــي ســلمت لهــا، همــا لبنــان وســوريا، وقســمت ســوريا إلــى األقســام 

الســابقة، )بمنــح األقليــات الدينيــة والطائفيــة كيانــات خاصــة بهــا(، مراعيــة بذلــك الظــروف 

اإلقليميــة والطائفيــة)7(. وقامــت فرنســا كجــزء مــن سياســة فــرق تســد التجنيــد العســكري، 

إلــى اســتغال التركيبــة االجتماعيــة بتنوعاتهــا الســكانية االثنيــة والدينيــة، مــن خــال العمــل 

علــى تجنيــد فــرق خاصــة مــن القــوى املحليــة مــن الــدروز الشــركس والعلوييــن والكــورد، عــام 

1921، تحــت أمــرة ضبــاط فرنســيين، أطلــق عليهــا اســم )قــوات املشــرق الخاصــة (، ومــن ثــم 

االعتمــاد عليهــا فــي بســط ســيطرتها علــى الكثيــر مــن مرافــق الحيــاة فــي البــاد )8(.

أمــا بالنســبة للكــورد والذيــن يشــكلون ثانــي أكبــر مجموعــة قوميــة فــي ســوريا مــن حيــث 

الســكان، لــم تمنحهــم فرنســا، االســتقال الذاتــي الــذي طبقتــه فــي مناطــق أخــرى، ولــم تلتفــت 

في سوريا ولبنان. وكانوا يتبعون الكنيسة الشرقية، ثم تحولوا إلى الكنسية الغربية فيما بعد، احتفظوا بطقوسهم 
باللغة السريانية، واخذت الجمعيات الكاثوليكية في مطلع القرن التاسع عشر، تعليمهم اللغة الفرنسية، 

فأصبحوا أكثر مياً نحو فرنسا. للمزيد ينظر: جال كاظم محسن الكناني، اإلدارة الفرنسية في سورية 1920 
– 1936، أطروحة دكتوراه غير منشورة، مقدمة إلى مجلس كلية التربية )أبن رشد( جامعة بغداد، 2009 ، 

ص 97؛ فدوى أحمد محمود نصيرات، المصدر السابق، ص 146.
5- طائفة دينية من سكان سوريا ولبنان، برزت إلى الوجود عام 1017م، في القاهرة في عهد الخليفة 
الفاطمي السادس بأمر هللا. ويختلف مذهبهم من الناحية الفقهية عن باقي المذاهب الدينية. بعد االحتال 
الفرنسي منح الدروز في سوريا، استقاالً إدارياً واسعاً عام 1921. وأصبح سلمي األطرش أول حاكم 

لدولة جبل الدروز وعاصمتها السويداء، للمزيد ينظر: سمير عبده، الدروز في سوريا، نشأتهم – تطورهم – 
تعدادهم، )دمشق، 2006(، ص 35؛ ذوقان قرقوط، المشرق العربي في مواجهة االستعمار قراءة في تاريخ 

سورية المعاصر، )القاهرة، 1978(، ص ص156 – 157.
6- تعرف هذه الطائفة باسم )النصيرية( ايضاً، وهي من فرق الشيعة الباطنية، سميت بالعلوية نسبة إلى 

الخليفة علي بن أبي طالب، ينتشرون في سوريا في منطقتين: الاذقية وطرطوس وتوابعهما. أعلنت دائرة 
مستقلة عام 1920. ثم تحولت عام 1922 إلى دولة العلويين بموجب قرارات السلطة الفرنسية. للمزيد ينظر: 
سمير عبده، العلويون في سوريا، نشأتهم – تطورهم – تعدادهم، )دمشق، 2007(، ص 33؛ يوسف الحكيم، 

سورية واالنتداب الفرنسي...، ص 62.
7- بيير روندو، مستقبل الشرق األوسط، تعريب: نجدة هاجر، سعيد الغز، )بيروت، 1959(، ص 107.

8- للمزيد ينظر: باتريك سيل، األسد والصراع على الشرق األوسط، )لندن، 1988(، ص 37؛ بيرش 
بيربروجلو، اضطراب في الشرق االوسط، ترجمة: فخري لبيب، )القاهرة،2002(، ص 82 .
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 ،

ً
إليهــم فــي هــذه التســوية، أي أنهــا لــم تحقــق مــا حققتــه لغيرهــم، مــن الــدروز والعلوييــن مثــا

فــأن  ذلــك  ومــع  فــي مناطــق ســكناهم)9(.  دينيــة وعرقيــة  أكثريــة  يشــكلون  الكــورد  كــون  رغــم 

تعــاون ســلطات االنتــداب مــع الكــورد فــي ســوريا، كان قــد تــم فــي فتــرة مبكــرة، وذلــك مــن خــال 

تحــرك بعــض العشــائر الكورديــة املوجــودة فــي منطقــة الجزيــرة، الذيــن رغبــوا فــي االســتفادة 

 .)10( )تركيــا(  التقليديــة  العســكرية ضــد عدوتهــم  بالعمليــات  للقيــام  الفرن�ســي  الوجــود  مــن 

وذلــك عقــب إعــان فرنســا أنهــم سيســاعدون العــرب والكــورد ضــد األتــراك. ولتحقيــق ذلــك 

الهــدف، توجــه إســماعيل بــك وتمــر بــك بأمــر مــن محمــود بــك زعيــم عشــائر امللليــة، إلــى حلــب 

ملقابلــة قائــد القــوات الفرنســية الجنــرال الفرن�ســي )دي المــوت( عــام 1920، وخــال اللقــاء، 

 
ً
تــم االتفــاق بيــن الطرفيــن )الكــوردي - الفرن�ســي( علــى اتفــاق ينــص علــى تعهــد فرنســا مبدئيــا

بتحقيــق نــوع مــن الحكــم الذاتــي فــي املناطــق الكورديــة، بقيــادة زعمــاء امللليــة، مقابــل قيــام 

العشــائر الكورديــة بطــرد املخافــر التركيــة فــي املنطقــة، وبذلــك قدمــت الســلطات الفرنســية 

فــي  التركيــة  املخافــر  دحــر  مــن  تمكنــت  التــي  الكورديــة،  العشــائر  إلــى  األســلحة  مــن  كميــات 

مناطــق: الرقــة ديــر الــزور والبوكمــال واملياديــن، واســتلموا الســلطة فــي ديــر الــزور أكثــر مــن 

عــام، وواصلــوا تقدمهــم باتجــاه ويرانشــهر)11(.

التركيــة  الدولــة  وقيــام  الكماليــة،  الحركــة  انتصــار  بعــد  الدوليــة،  الظــروف  تغيــرت   

فرإنكليــن  اتفاقيــة  عقــد  بعــد  التركيــة،   – الفرنســية  العاقــات  تحســن  ونتيجــة  الحديثــة، 

أيــام التعــاون  فــي العشــرين مــن تشــرين األول عــام 1921، وبموجــب ذلــك انتهــت  – بويــون 

)الكــوردي – الفرن�ســي(، بمجــرد ظهــور بــوادر تحســن العاقــات بيــن تركيــا وفرنســا، وتمثــل 

ذلــك بطلــب الســلطات الفرنســية مــن رؤســاء العشــائر الكورديــة، بإلقــاء أســلحتهم والتوقــف 

.)12( األتــراك  عــن محاربــة 

الشــك أن املوقــف الفرن�ســي تجــاه الحقــوق القوميــة الكورديــة فــي ســوريا كانــت تتحكــم 

9- أمل مخائيل بشور، دراسة في تاريخ سوريا السياسي المعاصر، )بيروت، 2003(، ص 32 – 33؛ علي 
صالح ميراني، الحركة القومية الكوردية...، ص 60.

10- علي صالح ميراني، الحركة القومية الكوردية...، ص 60.
11- محمد علي بك إبراهيم باشا، المصدر السابق، ص ص 92 – 93.

12- المصدر نفسه، ص 93.
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فيــه عوامــل متداخلــة، تأتــي فــي مقدمتهــا الرغبــة الفرنســية بعــدم إثــارة الحفيظــة التركيــة علــى 

الجانــب اآلخــر مــن الحــدود الســورية الشــمالية، والتــي كانــت تراقــب أوضــاع الكــورد الســوريين 

عــن كثــب، وال ترغــب فــي غــض الطــرف عنهــم، الســيما أن العاقــات التركيــة – الفرنســية، 

بمشــكلة  تركيــا  انشــغال  بســبب  الســابقة،  االتفاقيــة  عقــد  بعــد  الهــدوء  مــن   
ً
نوعــا شــهدت 

 
ً
املوصــل، وحرصهــا فــي هــذه الفتــرة علــى ضمــان حيــاد املوقــف الفرن�ســي تجــاه املشــكلة، فضــا

اســتطاعا  قــد  الطرفيــن  أن  يعنــي  ذلــك  تركيــا، وكان  مــن  التقــرب  فــي  الفرنســية  الرغبــة  عــن 

اجتيــاز األزمــة التــي حدثــت بينهمــا عــام 1922، بســبب حشــد تركيــا لقواتهــا علــى الحــدود مــع 

ســوريا، وتهديــد منطقــة اإلســكندرونة )13(.

إن املعارضة التركية العنيدة ورفضها ألي مستقبل سيا�سي للكورد، ليس في كوردستان 

ســوريا فحســب، بــل فــي بقيــة أجــزاء كوردســتان األخــرى؛ دفعــت فرنســا إلــى اســتثمار القضيــة 

الكورديــة وتوظيفهــا لصالحهــا، وتحويلهــا إلــى ورقــة ضغــط علــى تركيــا طــوال عقــود الثاثينــات 

واألربعينــات مــن القــرن املا�سي)14(. 

 أخــذ الفرنســيون ينظــرون إلــى الكــورد فــي ســوريا، علــى أنهــم أقليــة مفيــدة لحفــظ التــوازن 

مــع باقــي األقليــات، ولــم تلتفــت إليهــم، وتعتبرهــم قوميــة ذات خصائــص معينــة، كمــا لــم تولــي 

وضعهــم السيا�ســي والقومــي أي اهتمــام، وغضــت الطــرف عنهــم، ولــم تســمح لهــم حتــى بــإدارة 

فــي مــدارس منطقتهــم، بجانــب اللغــة  منطقتهــم مــن قبلهــم، أو حتــى دراســة لغتهــم القوميــة 

الرســمية)15(. كمــا فعلــت مــع غيرهــم مــن القوميــات املســيحية والدرزيــة، فلــم تعطــي فرنســا 

 للكــورد بالدرجــة التــي أعطتهــا لجبــل الــدروز، كمــا أنهــا لــم تشــأ تقويــة الكــورد 
ً
 داخليــا

ً
اســتقاال

وغيرهــم،  كاألرمــن  ظهرانيهــم  بيــن  تعيــش  كانــت  التــي  إســامية  الغيــر  العناصــر  حســاب  علــى 

13- المصدر نفسه، ص 61.
14- محمد علي بك إبراهيم باشا، المصدر السابق، ص 61؛ مجلة الحوار، مقال بعنوان، خصوصية القصية 

الكوردية في سوريا، العددان )62 – 63(، السنة السابعة عشر، قامشلو، تشرين األول، 2010، ص 9.
15- وليس أدل على ذلك أن مصطفى بوتي أحد الشباب الكورد في عين ديوار، قدم طلباً إلى الضابط 

الفرنسي المحلي في البلدة، بفتح مدرسة يكون التعليم فيها باللغة الكوردية، وبعد الموافقة الرسمية من الضابط 
المحلي، جاء الرفض الفرنسي من بيروت، وذهب الضابط الفرنسي إلى مصطفى بوتي بالقول: » أن هذا 
األمر غريب، وغير معقول أطاقاً...كيف يمكن لحكومتي أن ترفض حقاً أساسياً وطبيعيا كهذا، حق تعليم 

القراءة والكتابة بلغتهم ». ينظر: نور الدين زازا، المصدر السابق، ص 102.
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 حرصهــا علــى عاقاتهــا بالــدول املجــاورة فــي العــراق وتركيــا )16(. ولــم تتــردد فرنســا فــي 

ً
فضــا

وضــع املناطــق الكورديــة فــي الجزيــرة تحــت ادارتهــا العســكرية املباشــرة )17(.

مــن  حالــة  وســادت  الكورديــة،  النقمــة  بــوادر  بظهــور   
ً
كفيــا املواقــف  هــذه  مثــل  كانــت 

فــي العاقــات )الكورديــة – الفرنســية(، تحولــت فيمــا بعــد إلــى مصادمــات  عــدم االســتقرار 

عســكرية وحالــة مــن الشــدة والعنــف والتوتــر بيــن الطرفيــن، فــي املناطــق الكورديــة، فــي الجزيــرة 

وكــورداغ، لذلــك تأخــر الفرنســيون فــي بســط ســيطرتهم علــى منطقــة الجزيــرة ســيطرة كاملــة 

، وذكــرت أحــدى التقاريــر 
ً
حتــى عــام 1926، حيــث كان نفــوذ رؤســاء العشــائر الكورديــة قويــا

 لفعاليــات حاجــو آغــا( )18(.
ً
البريطانيــة أن منطقــة الجزيــرة حينــذاك كانــت )مركــزا

يمكــن القــول أن نضــال الكــورد ضــد االحتــال الفرن�ســي مــن عــام 1920 – 1926، كانــوا 

ال يبغــون ســوى طــرد الفرنســيين، ولــم يطرحــوا أو يطالبــوا بــأي مطلــب خــاص بهــم، سيا�ســي 

أو ثقافــي أو إدارة ذاتيــة مســتقلة، وال يخفــى أن الســبب فــي عــدم طــرح شــعارات خاصــة بهــم، 

يكمــن فــي تخلــف املجتمــع الكــوردي فــي كوردســتان ســوريا فــي تلــك املرحلــة، فــي جميــع نواحــي 

الحيــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، وكانــت تعيــش حالــة مــن التأخــر 

والتخلــف، لذلــك لــم يمنعهــم ذلــك مــن معاداتهــم لاحتــال الفرن�ســي)19(.

أمــا بالنســبة للعامــل الداخلــي البــارز فــي التوجــه الفرن�ســي، فيعــود إلــى افتقــار العديــد مــن 

الشــخصيات الكورديــة النافــذة فــي املجتمــع الكــوردي حينــذاك إلــى رؤيــة سياســية واضحــة، 

، وكان الشــعور الدينــي هــو الغالــب، جــراء التثقيــف بمثــل 
ً
حيــث كان الشــعور القومــي ضعيفــا

هــذا االتجــاه مــن قبــل رجــال الديــن والشــيوخ املتنفذيــن، مــن الذيــن رســخوا فــي أذهــان عامــة 

النــاس، أن ال فــرق بيــن عربــي وتركــي وكــوردي مــا دام اإلســام يجمعهــم)20(. 

16- حامد محمود عيسى، المشكلة الكوردية في الشرق األوسط منذ بدايتها حتى سنة 1991، )القاهرة، 
1992(، ص350.

17- فيليب خوري، المصدر السابق، ص 85.
18- )د. ك. و( ملف تشكيل دولة كوردية مستقلة 1924 – 1926، تقرير سفير صاحب الجالة البريطانية 

في استبنول، في 22 تموز 1926.
19- رشيد حمو، المسألة الكوردية في سوريا...، ص ص 16- 58.

20- علي صالح ميراني، الحركة القومية الكوردية...، ص 62.
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وقــد وجــد قــرب قامشــلو، فــي قريــة خزنــة مدرســة شــرعية، وتكيــة أنشــأها الشــيخ أحمــد 

 للطريقــة باســم الخزنويــة )مازالــت 
ً
الخزنــوي أحــد شــيوخ الطــرق النقشــبندية، وأســس فرعــا

فتــرة  خــال  األحــداث  فــي   
ً
مؤثــرا  

ً
دورا تلعــب  لــم  املريديــن،  آالف  ولهــا  اليــوم(،  إلــى  موجــودة 

 عــن 
ً

االنتــداب، ومثلهــا املدرســتين الدينيتيــن لتعليــم العلــوم الشــرعية فــي عامــودا )21(.فضــا

فــي منطقــة الجزيــرة  الكــوردي  أن بعــض القبائــل الكورديــة قــد وقفــت ضــد الحكــم الذاتــي 

منــذ عــام 1934، ومنهــا عشــيرة الكابــارا بقيــادة زعيمهــا شــيخموس الهســو مــع بعــض القبائــل 

 فــي التحالــف الوطنــي العربــي – الكــوردي، ملنــع إقامــة 
ً
 مهمــا

ً
الكورديــة األخــرى، التــي أدت دورا

الحكــم الذاتــي للكــورد)22(.

 كمــا تشــكلت فــي حلــب جمعيــة كورديــة باســم )كردســتان جمعيتــي( فــي 16 شــباط عــام 

 علــى كوردســتان)23(. أمــا 
ً
1925، ملناصــرة أحــد أبنــاء الســلطان عبــد الحميــد ليكــون حاكمــا

فــي  الوحــدة اإلســامية  الكماليــة ودعايــة  الدعايــة  الكــورد، فقــد ســاهمت  فــي منطقــة جبــل 

إثــارة االضطرابــات واالنشــقاقات بيــن العشــائر الكورديــة)24(. وقــام األتــراك إلــى تنظيــم أجهــزة 

سياســية مواليــة لهــم داخــل املقاومــة الكورديــة ضــد االحتــال الفرن�ســي، وكانــوا يهدفــون مــن 

وراء ذلــك إلــى انضمــام املناطــق الكورديــة إلــى دولتهــم التركيــة، مســتغلين فــي ذلــك، العاقــات 

التاريخيــة واالقتصاديــة والقوميــة القديمــة، بيــن ســكان جبــل الكــورد واملراكــز اإلداريــة )كلــس 

– قره خان – الريحانية(، وخاصة أن السكان في الطرف اآلخر )التركي(، هم كورد ويرتبطون 

ببعضهــم علــى طرفــي الحــدود بعاقــات القربــى. وأنشــأوا حلقــات دعائيــة تركيــة، ووزعــوا عليهــا 

املنشــورات، والتــي اتخــذت وســيلة إلظهــار الدولــة التركيــة بمظهــر الدولــة املتمدنــة، لذلــك لــم 

يتــردد بعــض زعمــاء العشــائر مــن االنضمــام إلــى هــذه الدعايــة، ومطالبتهــم، ضمهــم إلــى تركيــا، 

أمثــال )بــاي محمــد( مــن عائلــة شــيخ إســماعيل زاده، وعــدد آخــر مــن الكــورد الذيــن خدعــوا 

21- عمار علي السمر، المصدر السابق ، ص 120.
22- رمى شيخو الفرحة، المصدر السابق، ص 109.

23- عبد الفتاح علي البوتاني، وثائق بريطانية عن تشكيل دولة كوردية مستقلة 1924 – 1927، )أربيل، 
2008(، ص54.

24- ناليدا فوكارو، أكراد سورية، بدايات التعبئة القومية في ظل الحكم الفرنسي، مجلة الحوار، العدد )40(، 
السنة العاشرة، قامشلو، صيف – 2003، ص ص 14 – 15.
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بسياســة تتريــك املنطقــة)25(. وفــي غيــاب الحــس القومــي الكــوردي فــي هــذه املنطقــة، قامــت بيــن 

أعــوام 1930 – 1940 حركــة دينيــة اجتماعيــة ســميت بحركــة املريديــن، ملحاربــة االحتــال 

الفرن�ســي فــي املنطقــة، معتمــدة فــي ذلــك بالدرجــة األســاس علــى الرابطــة الدينيــة)26(.

تنبهــت الســلطات الفرنســية إلــى الدعايــة التركيــة فــي منطقــة جبــل الكــورد، وفــي ســياق ذلــك 

عملــت علــى اســتغال الشــعور القومــي الكــوردي، فلجــأوا إلــى زمــر مــن األغــوات املناوئيــن لهــم، 

إقامــة  بعــض األغــوات والوجهــاء وعرضــوا عليهــم  التتريــك، فجمعــوا  واملخدوعيــن بسياســة 

حكــم ذاتــي كــوردي، أو مــا يشــبه دويلــة كورديــة، ومــن جهــة أخــرى افتتحــت املــدارس فــي القــرى 

الرئيســية، واهتمــت بتدريــس اللغــة الفرنســية، إال أنهــا أوقفــت مخططهــا الكــوردي فيمــا بعــد 

، بســبب انتهــاء النــزاع بيــن الفرنســيين واألتــراك علــى مشــاكل الحــدود، أثــر التنــازل عــن لــواء 

اســكندرون لألتــراك، مقابــل تخلــي األتــراك عــن أطماعهــم فــي منطقــة جبــل الكــورد)27(. كمــا 

أن عــدم نضــوج الشــعور القومــي عنــد الزعمــاء واألغــوات والشــخصيات الكورديــة املتنفــذة، 

بينهــم الخافــات مــن أول اجتمــاع،  والذيــن دعتهــم الســلطات الفرنســية لاجتمــاع، نشــأت 

 عــن عــدم ثقتهــم بالفرنســيين األجانــب، وخوفهــم مــن انقابهــم عليهــم، لذلــك اتصــل 
ً
فضــا

الكــورد بالحركــة الوطنيــة الســورية )الكتلــة الوطنيــة( فــي مناطــق حلــب، للتنســيق والوقــوف 

بوجــه الســلطات الفرنســية)28(.

لــم تدفــع   أن الحقــوق املتواضعــة التــي منحتهــا فرنســا للكــورد، 
ً
ويتضــح مــن ذلــك جليــا

بســبب  الذاتــي،  بالحكــم  أو  خــاص  بوضــع  املطالبــة  إلــى  النافــذة  الكورديــة  الشــخصيات 

افتقادهــم إلــى الرؤيــة السياســية الواضحــة، بعكــس الــدروز وغيرهــم الذيــن كانــوا قــد ســبقوا 

الكــورد بمراحــل فــي مجــال الثقافــة والحركــة القوميــة، فمــن املعــروف أن الــدروز قــد عبــروا 

عــن موقفهــم املنــادي بالرغبــة فــي عــدم االلتحــاق بــأي ســلطة مركزيــة ســورية)29(، مــن خــال 

25- مجلة دراسات اشتراكية، دخول األفكار الشيوعية إلى جبل األكراد...، القسم األول، ص ص190 – 
.191

26- روجيه ليسكو، ثورة جبل األكراد...، ص 39.
27- مجلة دراسات اشتراكية، دخول األفكار الشيوعية إلى جبل األكراد...، القسم األول، ص 191.

28- المصدر نفسه. ص 191
29- علي صالح ميراني، الحركة القومية الكوردية...، ص 62.
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األول  كانــون  مــن  العشــرين  فــي  الســويداء  فــي  عقــد  الــذي  العــام  الــدرزي  املؤتمــر  مقــررات 

 
ً
 إداريــا

ً
عــام 1920، والــذي أكــد علــى قيــام حكومــة وطنيــة مســتقلة لجبــل الــدروز اســتقاال

 تحــت االنتــداب الفرن�ســي، كمــا نــص علــى تعهــد اإلدارة الفرنســية عــدم أجبــار الــدروز، 
ً
واســعا

الدخــول فــي مشــروع الوحــدة فــي البــاد الســورية فيمــا بعــد )30(.

وعلــى الرغــم مــن ضعــف الحركــة القوميــة الكورديــة فــي ســوريا فــي طــرح مطالبهــا بقــوة، 

يســتنتج مــن تقريــر بريطانــي أن ســلطات االنتــداب الفرن�ســي كانــت علــى علــم بتطلعــات الكــورد 

القوميــة فــي ســوريا، فقــد أكــد ضابــط فــي مكتــب االســتخبارات الفرنســية فــي بيــروت، علــى أن 

الكورد املتنفذين في سوريا كانوا يتمتعون بفكر سيا�سي ناضج، وأن فكرة الكورد في سوريا 

عــن كوردســتان هــي: ) تلــك األرض التــي تمتــد مــن خليــج االســكندرونة إلــى كوردســتان إيــران، 

وأن عاصمــة كوردســتان هــي ديــار بكــر، وذكــر انــه مــن املتوقــع أن تقــوم الســلطات الفرنســية 

بمنــح الكــورد نــوع مــن الحكــم الذاتــي يمتــد عبــر الشــمال والشــمال الشــرقي مــن ســوريا ( )31(.

يبــدوا ان الضابــط الفرن�ســي لــم يحســب فيمــا ذهــب اليــه، اي حســاب للمعارضــة التركيــة 

الشــديدة، التــي كانــت تعــارض أي تقــدم تحــرزه الحركــة الكورديــة، وكانــت تركيــا تبــدي قلقهــا 

إزاء النشــاط القومــي الكــوردي، وتنظــر الــى املناطــق الكورديــة التــي الحقــت بســوريا علــى انهــا 

 ،1928 عــام  التركية-الســورية  الحــدود  ترســيم  لجنــة  تشــكلت  وعندمــا  لهــا،  تعــود  مناطــق 

ادعــت تركيــا أن حدودهــا يجــب أن تشــمل منطقــة الجزيــرة، بحجــة أن العناصــر الســكانية 

التــي تســكن الجزيــرة هــي كورديــة، وتريــد البقــاء معهــا، لكــن ذلــك اصطــدم بالرفــض الفرن�ســي 

وعدهــا مطامــع تركيــة غيــر مبــررة)32(. 

      ومــن الجديــر بالذكــر أن بريطانيــا التــي كانــت ال تريــد إثــارة األتــراك والفرنســيين بعــد 

حســمها مشــكلة جنــوب كوردســتان )واليــة املوصــل(، بضمهــا إلــى صنيعتهــا اململكــة العراقيــة، 

حــذرت ضابــط ارتباطهــا فــي بيــروت مــن التطــرق فــي املســتقبل، إلــى قضيــة الكــورد وحقوقهــم 

30- للمزيد ينظر: ذوقان قرقوط، المشرق العربي...، ص ص 156 – 157؛ حسن الحكيم، المصدر السابق، 
ص 257.

31- عبد الفتاح علي البوتاني، الحركة القومية الكوردية التحررية دراسات ووثائق، تقديم األستاذ الدكتور: 
خليل علي مراد، )اربيل، 2004(، ص 94.

32- المصدر نفسه، ص 94
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فــي  الفرن�ســي  الســامي  باملفــوض  إلــى االتصــال  مــا دفعهــا  مــن األشــكال)33(. وهــذا  بــأي شــكل 

بيــروت التخــاذ موقــف صــارم ضــد جمعيــة خويبــون، فعمــدت الســلطات الفرنســية فــي صيــف 

عــام 1928 إلــى إغــاق مكتــب خويبــون فــي حلــب، وأمــرت بتحديــد نشــاطهم، ونتيجــة لذلــك 

 مــن اقتصــار عملهــم ونشــاطهم 
ً
أضطــر قــادة خويبــون االلتــزام بمــا تعهــدوا بــه لفرنســا ســابقا

السيا�ســي علــى كوردســتان تركيــا فقــط)34(.

أعربــت فرنســا اســتعدادها إلطــاق مرحلــة جديــدة مــن الديمقراطيــة وانتخــاب جمعيــة 

تأسيســة، تســتطيع مــن خالهــا فئــات املجتمــع الســوري، تحديــد مواقفهــا، العــداد مســودة 

دســتور، يتوافــق مــع تطلعاتهــا السياســية)35(. وأثنــاء انعقــاد الجمعيــة التأسيســية، قدمــت 

املجموعــات الكورديــة مــن الزعمــاء واملثقفيــن، التــي كانــت تتولــى الحــراك السيا�ســي الكــوردي 

فــي 23 حزيــران 1928، والتــي طالــب  إلــى الجمعيــة التأسيســية الســورية  فــي ســوريا، وثيقــة 

يصبحــوا  ـكـي  القوميــة،  ثقافتهــم  علــى  للحفــاظ  الكفيلــة  الوســائل  بتوفيــر  عليهــا  املوقعــون 

أعضــاء نافعيــن فــي الدولــة الســورية. كمــا تضمنــت مذكراتهــم عــدة مطالــب، منهــا: اســتعمال 

اللغــة الكورديــة مــع اللغــات الرســمية األخــرى فــي املناطــق الكورديــة، وتدريــس اللغــة الكورديــة 

فــي  يعملــون  الذيــن  املوظفيــن  واســتبدال  الكورديــة،  املناطــق  ضمــن  تقــع  التــي  املــدارس  فــي 

 فكــرة تشــكيل قــوة عســكرية 
ً
املناطــق الكورديــة بموظفيــن كــورد. كمــا تضمنــت املذكــرة أيضــا

كورديــة بــإدارة فرنســية لحمايــة الحــدود، وتقديــم التســهيات للمزارعيــن الكــورد فــي الجزيــرة، 

.)36(
ً
واســتثمار األرا�ســي زراعيــا

)الجزء الثاني...يتبع في العدد القادم(

33-  المصدر نفسه، ص 95.
34- محمد ما أحمد، جمعية خويبون...، ص 95.

35- إبراهيم محسن، المواجهة الوطنية ضد الفرنسيين خال فترة االنتداب )1920-1946(، مجلة دراسات 
تاريخية،السنة الثامنة عشر،العددان)63-64(، جامعة دمشق، اذار- حزيران، 1998، ص197 .

36- سعد ناجي جواد، األقلية الكوردية...، ص 15.



الســوري  العســكري  االنقــالب  ســاهم  هــل 
ــورد؟ ــال الك ــة حي ــورة العنصري ــث يف بل الثال

د. علي صاحل مرياين

أستاذ التاريخ الحديث/ جامعة زاخو

ســوريا  علــى  الفرن�ســي  االنتــداب  مــدة  طــوال  والتجاهــل  اإلنــكار  سياســة  الكــورد  عــرف 

)1920-1946(، ويمكن القول أن الصمت الفرن�سي السلبي حيال املطاليب الكوردية، عبر 

دعــوات الشــخصيات الكورديــة املتكــررة للســلطات الفرنســية املحليــة بالتعامــل مــع الكــورد 

أســوة بباقــي املكونــات الســورية، عبــر إفســاخ املجــال لهــم بإظهــار خصوصيتهــم القوميــة، كانــت 

السياســة الفرنســية املتعبــة تجاههــم طــوال الوقــت.

قاعدتهــا  مــن  واســع  وجــزء  الكورديــة  النخــب  مــن  العديــد  آمنــت  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 

الشــعبية الواســعة، إن ســوريا الحديثــة أصبحــت وطنهــم الجديــد، وفــي ضــوء ذلــك، انخــرط 

الكــورد فــي الدفــاع عــن ســوريا، وشــاركوا فــي حــركات املقاومــة الســورية املتواصلــة إبــان عهــد 

االنتداب الفرن�ســي، إذ كان للكورد دور ال يســتهان به، وتوزعت املشــاركة الكوردية في معظم 

املناطــق الكورديــة واملناطــق التــي يتواجــدون فيهــا خــارج مناطقهــم التاريخيــة.

لقــي الكــورد مقابــل شــعورهم الوطنــي والدفــاع عــن الوطــن الجديــد، املزيــد مــن الغبــن 

القومــي واالجتماعــي والثقافــي علــى الســواء، وتجلــى ذلــك بدخــول البــاد فــي ظــل الحكــم الوطنــي 

مع خروج آخر جندي فرن�ســي من الباد في 17 نيســان 1946 ونيل ســوريا اســتقالها، حيث 

 أن الوطنييــن الســوريين لــم يتورعــوا فــي توظيــف مؤسســاتهم الناشــئة لحرمــان 
ً
بــدا واضحــا

الكــورد مــن حقوقهــم املشــروعة، والتــي كانــت تمــارس علــى نطــاق ضيــق إبــان عهــد االنتــداب 
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فــي البوتقــة العربيــة وتهميشــهم وإفضــاء دورهــم مــن  الكــورد  الفرن�ســي، وبــدت فكــرة صهــر 

الحياة العامة ، ووضع عربة االضطهاد القومي على ســكتها، قد نالت استحســان املســؤولين 

الســوريين فــي تلــك الحقبــة املهمــة مــن تاريــخ الدولــة الناشــئة1)1(.

توجيــه  علــى  الشــديد  اإلصــرار  االســتقال،  فجــر  منــذ  فــي ســوريا  الوطنــي  للعهــد  يكتــب 

ضربــات متتاليــة إلــى كل مــا يشــير ويأصــل الحالــة الكورديــة فــي البــاد، واإلمعــان فــي تجاهــل 

العــام. الســوري االجتماعــي  النســيج  مــن   
ً
يشــكلون جــزءا الكــورد أصبحــوا  أن  حقيقــة 

 خصبــة فــي عهــد االنقابــات العســكرية التــي 
ً
لقــد وجــدت تلــك السياســة املجحفــة، أرضــا

قــادة  فــي مخيلــة  الســنوات )1949-1954(، حيــث ســاد تفكيــر مهــم  شــهدتها ســوريا خــال 

االنقابــات العســكرية، وهــي التــي اســتحوذت علــى الســلطة بالقــوة والترهيــب، ويتمثــل بأهميــة 

التــودد إلــى العناصــر العربيــة الناقمــة عليهــا، عــن طريــق إصــدار التعاميم واملراســيم والقوانين 

الهادفــة الــى تجييــش مؤسســات الدولــة ضــد الخصوصيــة الكورديــة، وبــدا أن هــؤالء يبحثــون 

الصعبــة،  الظــروف  تلــك  مثــل  فــي  بالســلطة  االســتئثار  مذبــح  علــى  يقــدم  فــداء،  كبــش  عــن 

ولــم يكــن هنــاك أفضــل مــن االنتقــام مــن الخصوصيــة الكورديــة، بخاصــة أن الكــورد كانــوا 

يفتقــدون زمــام املبــادرة وفــرض انفســهم فــي موازيــن القــوى املؤثــرة فــي البــاد ألســباب عــدة، 

واملدهــش أن بعــض الشــخصيات الســورية مــن األصــول الكورديــة، كافحــت اكثــر مــن غيرهــا 

مــن اجــل إضفــاء الطابــع العروبــي علــى مرافــق البــاد، وضــرورة تذويــب الكــورد فــي املحيــط 

العربــي األوســع. 

علــى أي حــال، يكتــب لرئيــس الدولــة ورئيــس مجلــس الــوزراء الســوري الزعيــم فــوزي ســلو 

يــد قائــد االنقــاب العســكري الثالــث أديــب الشيشــكلي،  فــي  )الكــوردي األصــل(، واأللعوبــة 

شــرف الريــادة فــي تحقيــق التقــدم بهــذا الخصــوص، حيــث ورد فــي البيــان األول الــذي اصــدره 

، فــي 3آذار1952، فــي فقــرة )تكريــم األعمــال الصالحــة وتخليــد البطولــة( التوجــه 
ً
املذكــور انفــا

العروبــي الواضــح وتوجيــه دفــة مؤسســات البــاد نحــو منزلــق تمجيــد الفكــر العروبــي والعمــل 

1-  )1( للمزيد من التفاصيل عن تلك المرحلة ينظر: علي صالح ميراني، الحركة القومية الكوردية في 
سوريا 1946ـ1970)أربيل، 2004( صفحات متفرقة.
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علــى إبــراره كطابــع أوحــد فــي ســوريا، حيــث وردت إشــارات منهــا »إذا كان ألمــة مــن األمــم أن 

تفخــر بتاريــخ أمجادهــا التليــدة، فالعــرب فــي مقدمــة هــذه األمــم« وكذلــك ورد أن مســؤولي 

التشــريعي  املرســوم  إصــدار  تــم  غيرهــم(  )دون  العــرب  الشــهداء  تكريــم  اجــل  ومــن  الدولــة 

فــي  املجهــول(  )الجنــدي  قبــر  بإنشــاء  الــذي ق�ســى  الثانــي1952،  فــي 14كانــون  الرقــم62  ذي 

العاصمــة الســورية ونصــت كذلــك علــى »إقامــة تماثيــل هــي نصــب شــخصيات لعظمــاء العــرب 

مــن ســوريين وغيرهــم، قدمــاء ومعاصريــن أو نصــب رمزيــة تمثــل نهضــات العــرب، واملواقــف 

الحساســة فــي تاريخهــم القديــم والجديــد«2)1(. 

وفــي 22 كانــون األول 1952، أصــدر الزعيــم فــوزي ســلو املرســوم التشــريعي ذي الرقــم 

)179(، والــذي جــاء فيــه انــه بنــاء علــى األمــر العســكري ذي الرقــم )2( فــي 3 كانــون األول 1951 

وبنــاء علــى املرســوم التشــريعي ذي الرقــم )257( فــي 8 حزيــران 1952 وقــرار مجلــس الــوزراء 

رقــم )510( فــي 9 كانــون األول 1952، يتــم تغييــر أســماء املحافظــات الســورية خافــا ملــادة 

القــرار ذي الرقــم )5/ل.ر( فــي 10كانــون الثانــي 1936، كان مــن بيــن األســماء، اســم محافظــة 

فــي محافظــة  إلــي محافظــة الحســكة، وتبديــل اســم قضــاء جبــل األكــراد  الجزيــرة وتحويلهــا 

حلــب إلــي قضــاء عفريــن3)2(.    

القائــد  وهــو  الشيشــكلي،  أديــب  الثالــث  العســكري  االنقــاب  قائــد  قيــام  عــن  فضــا 

آغــا  حســن  )أديــب  اســم  قبــره  شــاهدة  علــى  ورد  والــذي  األعجمــي،  اللقــب  ذي  العســكري 

جيجكلــي(، األمــر الــذي ينكــر أصلــه العربــي علــى اقــل تقديــر، واملنتمــي إلــي الكــورد مــن جهــة 

امــه )منــور البــرازي(، وهــي عمــة الشــخصية الكورديــة املعروفــة حســني البــرازي، والــذي شــكل 

الــوزارة الســورية فــي الفتــرة )18 نيســان 1942- 8 كانــون الثانــي 1943(، بإصــدار جملــة مــن 

فــي تأكيــد عروبــة ســوريا، ووجــوب التعامــل  القــرارات، كان الباعــث وراء إصدارهــا الرغبــة 

مــا يناقــض ذاك التوجــه4)3(.   بالقســوة مــع كل 

2- )1( للمزيد من التفاصيل ينظر: البيان األول من دولة الزعيم فوزي سلو رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء إلى الشعب السوري، دمشق، 3 آذار 1952، 55 ـ 57.

3- )2(جريدة الجمهورية الرسمية، العدد )74( دمشق، كانون األول 1952.
4- )3(هاني الخير، أديب الشيشكلي صاحب االنقاب الثالث في سوريا البداية والنهاية، )دمشق،1995(، 

ص168ـ 170.
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فــي 16 تشــرين  الرقــم )1939(  التشــريعي ذي  يكــن األمــر، جــرى إصــدار املرســوم  مهمــا 

الثانــي 1953 وهــو قــرار تضمــن عــدة بنــود، نصــت املــادة)1( منــه، علــى انــه ال يجــوز تســمية 

واملطاعــم  والحانــات  واملقاهــي  واملاهــي  والفنــادق  النــوادي  مثــل  والخاصــة  العامــة  املحــال 

والحوانيــت ومــا شــابه ذلــك بأســماء وبكلمــات أعجميــة )غيــر عربيــة (، ونصــت املــادة )2( علــى 

وجــوب قيــام أصحــاب املحــال التــي تحمــل أســماء أعجميــة اســتبدالها بأســماء عربيــة فــي ميعــاد 

ينتهــي بانقضــاء ثاثــة اشــهر علــى نشــر املرســوم، امــا املــادة )3( فنصــت علــى أن يحاكــم مــن 

يخالف أحكام املادتين الســابقتين، بالحجز مدة ثاثة اشــهر وبالغرامة من )50 - 100( ليرة 

ســورية او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن5)1(.

يمكــن االســتنتاج ممــا ســبق، أن الظــروف غيــر الطبيعيــة التــي مــرت بهــا ســوريا خــال تلــك 

املرحلــة املضطربــة، أسســت ملنــاخ قمعــي مــن عمليــات محــو الهويــة القوميــة الكورديــة وإنــكار 

الحقــوق الكورديــة املشــروعة وان كانــت تلــك املمارســات التــزال فــي طورهــا الجنينــي، إال أنهــا 

باألمــان  اإلحســاس  وفقــدان  باملخاطــر  محفــوف  مجهــول  ملســتقبل  وتؤســس  تأصــل  كانــت 

لشــريحة كبيــرة مــن املجتمــع الســوري العــام، واملتمثــل بالكــورد الســوريين.

5- )1( ينظر نص الوثيقة: جريدة الوحدة، العدد )36(، أيار 1996.
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سيباستيان مايسل
 Sebastian Maisel * 
ترجمة من اإلنكليزية: نضال محمود حاج درويش

تحليــل الوضــع التاريخــي واالجتماعــي وهويــة األيزيدييــن1 فــي ســوريا يعنــي تســليط الضــوء 

علــى االختافــات اإلقليميــة بيــن املجموعتيــن الرئيســيتين. يختلــف وضــع األيزيدييــن فــي الجزيرة 

 عــن وضعهــم فــي منطقــة كــرداغ )عفريــن( فــي غــرب ســوريا. وســأجادل بــأن هــذه 
ً
الســورية كثيــرا

األخيــرة تعانــي مــن التمييــز بســبب أصلهــا الدينــي، وبالتالــي تحــدد هويتهــا فــي املقــام األول علــى 

1- استخدم الباحث في بحثه مصطلح يزيدي ألنها ومنذ زمن التسمية المتداولة بين الباحثين االوربيين. 
وهناك آراء مختلفة بخصوص التسمية غير أن أقربها إلى الواقع هو أيزيدي، وهي التسمية المتداولة بين 

االيزيديين وترد بشكل صريح في نصوصهم الدينية: فقد جاءت في احدى النصوص: ئَي ئةز داييم ئةزدايي 
ثاك خالقي شةظ ورؤذان، أي من خلقني هو ئةزدايي، أي هللا الذي خلق الليل والنهار. وجاءت تسمية أيزيد 

في نص ديني آخر بمعنى هللا، حيث وردت فيه: سلتان ئزيد بخوة ثةدشاية هزار ويةك ناظ لخوة داناية  ناظَي 
مةزن هةر خوداية، أي أن السلطان )إيزيد-ئيزيد( هو الملك، وسمى نفسه بألف اسم وأسم، واالسم األعظم 
هو )خودا( أي هللا وبذلك يكون معنى ايزيدي عبد هللا الخالق، ويزدان او ايزدا او ايزيد، هللا الخالق سبحانه 
وتعالى. انظر حول االسم بالتفصيل في: فرحان، عدنان زيان، الكرد االيزيديون في أقليم كردستان، دراسة 

سياسية، اقتصادية واجتماعية من بداية القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية االولى 1918-1800، 
السليمانية. ]المترجم[ .

ــش  ــة أي هام ــد إضاف ــوى الموضــوع، عن ــي فح ــر ف ــو دون أي تغيي ــا ه ــص كم ــم الن » ترج
توضيحــي قمــت بالتنويــه إلــى ذلــك، فضــالً عــن ذلــك تــم كتابــة أســماء القــرى والقبائــل األيزيديــة 
باللغــة الكرديــة إلــى جانــب العربيــة، وذلــك ألن أغلبيــة األســماء ذو أصــول كرديــة ويفقــد االســم 

ــة ]المترجــم[. ــة باللغــة العربي ــد الكتاب ــه الصحيــح عن نطق
عنوان ومصدر البحث باللغة األصلية:

*Sebastian Maisel, Syria’s Yezidis in the Kūrd Dāgh and the Jazīra: Building Identities in a 
Heterodox Community. In: The Muslim World Volume 103 ) 2013(.«
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هــذا األســاس2. أمــا األيزيديــون فــي الجزيــرة فتحــدد هويتهــم علــى أســس دينيــة وقوميــة ويتــم 

اضطهادهم لهذين السببين.

هدفي من خال تحليل التاريخ واملقارنة بين املذاهب هو إظهار كيفية تطور املجموعتين 

وكيف وجدوا في مساحاتهم الحالية ضمن السياق السوري لألقليات.

 فــي 
ً
 أفضــل اندماجــا

ً
عــاش األيزيديــون فــي منطقــة كــرداغ لعــدة قــرون وبالتالــي فهــم عمومــا

املجتمــع. املســافة البعيــدة بيــن كــرداغ واملراكــز الدينيــة فــي شــمال العــراق أدى الــى تطــور فريــد 

فــي عاداتهــم وتقاليدهــم، ولكــن الوضــع بالنســبة لأليزيدييــن فــي الجزيــرة فهــو مختلــف، وعلــى 

 
ً
الرغم من أنهم اســتقروا في القرى منذ قرن م�سى، إال أنهم كانوا يواجهون باســتمرار حدودا

سياســية جديــدة وتبــادالت ســكانية مــع املجتمعــات املحليــة، ممــا أســهم بشــكل عــام إضعــاف 

تــم فصلهــم عــن املناطــق األيزيديــة  مــن ناحيــة،  فــي الســياق االجتماعــي للمنطقــة.  موقفهــم 

األخــرى فــي ســنجار فــي العــراق وطــور عبديــن فــي تركيــا، وذلــك بســبب الرســم التعســفي للحــدود 

السياســية بعــد الحــرب العامليــة األولــى. ومــن ناحيــة أخــرى، تــم تعريــب منطقتهــم بشــكل منهجــي 

وإضفــاء الطابــع اإلســامي عليهــا مــن خــال تهجيــر األســر الكرديــة وإعــادة توطيــن الفاحيــن 

العــرب املســلمين فــي مــا يســمى بالحــزام العربــي فــي الجزيــرة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت هــذه 

املنطقــة وجهــة موجــات مختلفــة مــن الاجئيــن مــن تركيــا والعــراق.

املجتمع اإليزيدي

 في شــمال العراق، وتعيش 
ً
اإليزيديون هم مكون ديني يتحدث الكردية ويعيشــون أساســا

مجموعات أصغر في أرمينيا وأملانيا وســوريا وجورجيا.3

إلــى  اســتنادا   450،000 بحوالــي  األيزيدييــن  عــدد  متوســط  تقديــر  املناســب  مــن  ويبــدو 

البيانات األيزيدية )حوالي 800،000( والغير أيزيدية، في هذه الحالة تقدر املصادر العربية 

فــي منطقــة  فــي اللــش  اإلســامية عددهــم بحوالــي 150،000. يقــع املركــز الدينــي لأليزيدييــن 

شــيخان غــرب مدينــة املوصــل العراقيــة. باعــذرا مدينــة صغيــرة فــي جــوار اللــش وهــي مركــز 

2- هي تعاني من اضطهاد قومي أيضاً كسائر الكرد - الحوار
3- في حين أن شمال العراق وسوريا تشكان جزء من الوطن األصلي لأليزيديين، أصبحت دول مثل أرمينيا 

وجورجيا وألمانيا مؤخرا مراکز لهجرة المجتمعات األيزيدية.
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رؤســاء األيزيدييــن: القائــد األعلــى للمكــون األيزيــدي هــو ميــر تحســين بــك والرئيــس الدينــي لهــم 

ينتمــي إلــى طبقــة بابــا شــيخ. علــى مــر القــرون املاضيــة، عانــى األيزيديــون الذيــن يعيشــون فــي 

مناطقهــم األصليــة مــن االضطرابــات السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة القائمــة علــى أشــكال 

مختلفــة مــن التفاعــل مــع املجتمعــات غيــر األيزيديــة. وكانــت معظــم هــذه اللقــاءات تجــارب 

تمييزيــة ســاهمت فــي تشــكيل هويــة أيزيديــة متميــزة ســواء فــي الداخــل أو فــي املنفــى. مــن الناحيــة 

.4 إن األيزيدييــن فــي ســوريا هــم مــن أصغــر 
ً
القوميــة يعتبــر معظــم األيزيدييــن أنفســهم كــردا

املجموعــات فــي الســياق الســوري لألقليــات الدينيــة واإلثنيــة. وال تتوفــر بيانــات دقيقــة عــن 

10،000شــخص.  يتجــاوز  ال  ســوريا  فــي  يعيشــون  الذيــن  األيزيدييــن  عــدد  أن  إال  الســكان، 

وتعترف الدولة واملجتمع باأليزيديين ككرد ذوي معتقد ديني مختلف. معظم الكرد في سوريا 

 علــى موقفهــم فــي ســياق األقليــة 
ً
مســلمين ســنة. العــدد القليــل للمكــون األيزيــدي أثــر ســلبا

. بعــد 
ً
الســورية. وكذلــك األمــر كان االنقســام وفصــل مناطــق اســتيطانهم التقليديــة ســلبيا

الرســم التعســفي للحــدود السياســية بعــد الحــرب العامليــة األولــى مــن خــال إدارة التفويــض 

الفرن�ســي واملقايضــة اإلقليميــة بيــن ســوريا وتركيــا، فــرض علــى األيزيديــون فــي ســوريا العيــش 

فــي منطقتيــن معزولتيــن، باإلضافــة إلــى فصلهــم عــن املراكــز الدينيــة واملســتوطنات الرئيســية 

للمكــون األيزيــدي فــي شــمال العــراق.

املجتمع اإليزيدي في سوريا

واحــدة مــن املســتوطنتين الرئيســيتين لإليزيدييــن تقــع فــي غــرب وشــمال غــرب حلــب، فــي 

el- العروبــة  أو جبــل   el-Cûmê5 )كــرداغ(، جبــل ســمعان، الجوميــه  مــن جبــل األكــراد  كل 

إداريــة.  أكبــر مدينــة ومنطقــة  إلــى  نســبة  بأجمعهــا عفريــن  املنطقــة  هــذه  Urûba6‘، وتســمى 

يعيــش األيزيدييــن فــي كــرداغ فــي بيئــة يغلــب عليهــا الطابــع اإلســامي. ويعتبــرون جنبــا إلــى جنــب 

4- إذا أمكن، تمت ترجمة األسماء الكردية لألماكن واألشخاص وفقا للغة العربية. ومع ذلك، ال تزال هناك 
حاجة إلى ترجمة حرفية موحدة تأخذ اللغتين الكردية والعربية في االعتبار.

5- إذا أمكن، تمت ترجمة األسماء الكردية لألماكن واألشخاص وفقا للغة العربية. ومع ذلك، ال تزال هناك 
حاجة إلى ترجمة حرفية موحدة تأخذ اللغتين الكردية والعربية في االعتبار.

6- ليس هناك جبل أو ناحية في كرداغ ال قبل التعريب وال بعده باسم )العروبة(- الحوار.



الحوار - العدد 70 - صيف 2017 85

مــع بعــض الــدروز األقليــة الدينيــة الوحيــدة فــي املنطقــة7. وبمــا أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان 

كــرداغ هــم مــن الكــرد فإنهــم ليســوا أقليــة عرقيــة هنــاك. وتنتشــر القــرى األيزيديــة فــي جميــع 

أنحــاء املنطقــة، ولكنهــا تتركــز ضمــن ثاثــة جيــوب:8 منطقــة شــكاك وتضــم القــرى التاليــة: 

قســطل جنــدو، بافلــون، قطميــه )Qitmê( وســينكا. وفــي منطقــة جومــه Cûmê توجــد قريــة 

فقيــرا، غزاويــة، عــرش قيبــار، ترنــده، شــاديريه، جقلــي جومــي، إيســكا، عيــن دارا، آشــك شــرقي 

 Feqîra, Xezîwê, Erş Qîbarê,Tirindê, Şadêrê, Çeqelê Cûmê, Îska, Eyn زيتيــه  وكفــر 

 Dara, Aşkê Şerqî, Kefer zîtê

وفــي منطقــة شــيراوة يعيــش األيزيدييــن فــي قــرى باصوفــان، كيمــار، كونــدي مــزن )ســوق 

الكبيــر(. إضافــة إلــى ذلــك توجــد عائــات أيزيديــة فــي املــدن والبلــدات التاليــة: بــرج عفدالــو، 

بائيــا، علــي اقيــن، قوقامــان )قوجــه مــان Qujûma- الحــوار(، عفريــن، اعــزاز وحلــب. يعيــش فــي 

 Burc Ebdalo, Bi‘iya, Elî Iqîn, Qûqaman,.قرى باصوفان، فقيرا وبافلون فقط األيزيديين

عائلــة   700 حوالــي  املنطقــة  فــي  توجــد   .Efrîn, Ezaz, Heleb, Basûfan, Feqîra, Baflûn

أيزيديــة. تتكــون العائلــة األيزيديــة )والكرديــة( عــادة مــن ســبعة إلــى عشــرة أعضــاء، وبذلــك 

وتنتظــم  بحوالــي 5000 شــخص9.  غــرب ســوريا  فــي شــمال  األيزيدييــن  عــدد  افتــراض  يمكــن 

7- حسب علمي ليس هناك وجود للدروز في عفرين، ربما يقصد المؤلف هنا الدروز في منطقة أدلب أو 
الدروز في سوريا عموماً ]المترجم[.

8- العمل الميداني الذي قام به المؤلف )1995-2006(، خديدا شيخ خلف، ”زيارة عند اإليزيديين في سوريا֞ 
 ,)1995( 2/Ezdiyen Kurdaxe”, PIRS 6„ 19-20. وزردشت دشتي ،)نور اللش 11 )2004 ،

.30–28
Roger Lescot, Enquête sur les Yezidis de Syrie et du Djebel Sindjar )Beyrouth: 
Libraire du Liban, 1938(, 265–268.

تذكر القرى التالية وهي في الغالب إيزيدية: قسطل، سنكلة، بافلوم، قطمي، ارسي قبار، توروندة، جديدة، 
باسوطة، كيمار، بورج عبفدالو، كفر زيت، كرباش، غزوية، شيخ خدر، باسوفان، كبيشين، كفر شين، 
 Qestel, Sinkelle, Bafilun, Qatme, Erş Qibar,ايسكان، كوندي مزن، باشمرا وبورجي قاس

 Tûrûnde, Jdêdê, Basûta, Kîmar, Burc Ebdalo, Kefer Zêt, Karabaş, Xezewî, Şêx
.Xidir, Basûfan, Kibeşin, Kefer Şîn, Iskan, Gundê Mezin, Başêmra, Bûrc el-Qas
9- في تحقيق مع شيخ االيزديين في جبل الكرد شيخ حسين في عام 1996 كان عدد االيزديين المقيمين 
في المنطقة نحو 5000 فرد ومثلهم من كان يقيم في حلب والمدن السورية األخرى أو هاجر الى البلدان 

االوربية، فقد قدر عدد االيزديين المنحدرين من منطقة كرداغ حينها بنحو عشرة آالف، وهذا يساير تقدير 
القس هنري المنس لعدد االيزديين في أوائل القرن العشرين والزيادات الطبيعية لنسبة الوالدات- الحوار.
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 إلــى جنــب مــع عشــيرتهم 

ً
األســر األيزيديــة علــى طــول الخطــوط القبليــة وغالبــا مــا يقيمــون جنبــا

وأقربائهــم. مــن بيــن أهــم القبائــل األيزيديــة دنــادي، رشــكان، داوديــا، شــرقيان، خالتــي وقوبانــي. 

Dinadî, Reşkan, Dawdya, Şeriqiyan, Xalitî, Qopanî10 ومــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى 

أن فكــرة القبيلــة والتماســك القبلــي بيــن األيزيدييــن فــي منطقــة كــرداغ أقــل مــن تلــك التــي بيــن 

األيزيدييــن فــي الجزيــرة. الجزيــرة هــي املنطقــة الثانيــة الرئيســية التــي يعيــش فيهــا األيزيديــون فــي 

ســوريا: حــول املركزيــن اإلدارييــن الرئيســيين، الحســكة والقامشــلي، يتــم فصــل املجتمعــات 

 فــي وادي الجــراح شــمال شــرق 
ً
األيزيديــة فــي ثاثــة جيــوب صغيــرة تتكــون مــن عــدة قــرى: أوال

 Tirbe بقبــور البيــض أو تربــة ســبي 
ً
القامشــلي، حــول مدينــة القحطانيــة )وهــي املعروفــة ســابقا

 Alareş,        11وتضــم قــرى االرش، قتلجــة، تــل هانــون، مزكفــت، تــل خاتونــك ودريجيــك )Sipî

Otilce, Tell Hanûn, Mizgeft, Tell Xatûnk, Derêcîk

تــل  اآلتيــة: خربــة خضــر،  القــرى  بيــن عامــودا والحســكة والتــي تضــم  املنطقــة  ثــم  ومــن 

طويــل، ســليماني، طولكــو، زيديــة، بــرزان، جدالــة، جديــة، تــل طيــر، كومــر، كومــر غربــي، تــل 

أســود  girê reş، محموديــة، عنتريــة، مــورك، ناصريــة، خربــة جمــل، افكيــرا، هيشــري، معــك، 

موزكــو، خربــة ديــان، بــور ســعيد، خربــة غــزال، خربــة خــوي، تــر عشــك، قولييــه، مركــب، 

خربــة فقيــرا، قزالجــوخ، كونــدور، كرنكــو، دوكرـكـي وجتلــي

 Xirba Xidir, Tell Tewîl, Silêmanî, Tolko, Zêdıyê, Berzan, Cidalê, Cidaida, Tell

 Tayr, Gumar, Gumar Xerbî, Tell Aswed, Mahmûdîya, ‘Antarîya, Morik, Nasirıya,

 Xirbet Jemal, Avgîra, Hêşrî, Mehek, Mozko, Xirbet Dîlan, Bor Seîd, Xirbet

10-  بخصوص االنتماء القبلي وطابع المجتمع األيزيدي انظر في: 
Mark Sykes, “The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire”, Journal of the 
Anthropological Institute 38 )1908(, 451–486.; Lescot, Enquête )1938(,251–
268; Ah·mad Was· fi Zakariya, ’Asha‘ir al-Sham )Damascus, 2007(, 657–674 
and Kereme Anqosi, “The Yezidi Kurds’ tribes & clans of south Caucasus.” 
International Journal of Kurdish Studies 19.1–2) Jan 2005(: 88–90.
11- حسب أقوال األستاذ رضوان شكر من أبناء قرية حلوة القريبة من تربة سبي، يسكن األيزيديون في قرية 

شلهومية أيضاً مع المسيحيين، ولم يعد لأليزيديين وجود في قرية مزكفت]المترجم[.
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 Xezal, Xirbet Xwê, Tell Hişk, Kuliyê, Merkebê, Xirbet Feqîra, qezalçûx, Gundor,

Kerengo, Dûgerê, Çetelê

 توجــد عــدة قــرى قــرب بلــدة رأس العيــن علــى طــول نهــر الخابــور وهــي أســدية، تــل 
ً
وأخيــرا

صخــر، تــل بيــدر، مريكيــس، جــان تمــر، شــكرية، لزكــة، جافــا، دردارا، تليليــة، أبــو جراديــه، 

تــل نايــف، خربــة بنــات، تــل خنزيــر. 

 Esedîyê, Tell Sexer, Tell Beyder, Mirêkîs, Can Temir, Şakirîyê, Lizga, Cefa,

Derdera, Tell Eliyeh, Ebû Ciradê, Tell Nayf, Xirbet Bebnat, Tell Xenzîr

وباإلضافــة إلــى ذلــك، انتقلــت بعــض األســر األيزيديــة إلــى املراكــز الحضريــة فــي املنطقــة. 

ينتمــي األيزيدييــن فــي الجزيــرة إلــى القبائــل اآلتيــة: ماســكان، باهجــوالن، كيواخــي، هفيــركان، 

ســموقا، مهــركان وأفشــاني 

Masikan, Bahcolan, Kiwaxî, Hevêrkan, Simoqa, Mihirkan, Efşanî  

تتميــز بعــض القبائــل الكرديــة مثــل املــان والهفيــركان بتنوعهــا الدينــي فهــي تضــم عشــائر 

ســنية ومســيحية وأيزيديــة. يبلــغ عــدد األيزيدييــن فــي الجزيــرة حوالــي 4000 شــخص12. وأخيــرا، 

وحلــب  دمشــق  فــي  الكبيــرة،  الســورية  املــدن  فــي  معزولــة  أيزيديــة  أســر  علــى  العثــور  يمكــن 

وحمــاة. وحمــص 

12- Yezidisches Forum Oldenburg Stellungnahme zu der Situation der Yeziden in 
Nordostsyrien Anfrage des VG Magdeburg. Oldenburg, 2006, 2.; according to an 
official census from 1939 the Jezira had 158,550 inhabitants. Among them were 
81,450 Muslim Kurds and 2,150 Yezidis, see Jordie Tejel,“The Terrier Plan and 
the emergence of a Kurdish policy under the French Mandate in Syria,1926–1936 
)Report(”, International Journal of Kurdish Studies 21109 ,)2007( 2–1/. Jordie 
Tejel, Le mouvement kurde de Turquie en exil: Continuités et discontinuités du 
nationalisme kurde sous le mandat français en Syrie et au Liban )1925–1946( 
)Bern, Frankfurt, New York: Peter Lang, 2007( gave a detailed list of Yezidi 
communities for the year 1939: “Selon le recensement effectué par les
autorités mandataires en 1939, la communauté Yezidi se répartit comme suit: ville 
de Damas: 2, Caza du Kurd Dagh: 1,135; Caza d’Azaz: 8; Caza d’Hassetche: 123; 
Caza de Qamishli: 838.” )Source: CADN, Fonds Beyrouth, Cabinet Politique, no. 
8. “Inscription des Yezidis à l’état civil syrien”, Beyrouth, le 1er Octobre 1940, p. 
1(.
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وبإضافــة أعــداد األيزيدييــن فــي كــرداغ وعــدد قليــل مــن األفــراد فــي املراكــز الحضريــة، يصــل 

مجمــوع الســكان األيزيدييــن إلــى حوالــي 10،000 نســمة13، ولكــن مــع انخفــاض مطــرد. وال تــزال 

وتعمــل  كمزارعيــن  الزراعــي  القطــاع  فــي  تعمــل  الســوريين  األيزيدييــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة 

فــي قطــاع الخدمــات. العمــل  الكبيــرة  املــدن  فــي  القليلــة  العائــات  أو كعمــال. وتجــد  كرعــاة 

 مــا فقــدت االرتبــاط 
ً
غيــر أن هــذه األســر لهــا وضــع مختلــف عــن بقيــة املجتمــع ألنهــا غالبــا

، تمكنــوا مــن دخــول مؤسســات علمانيــة عامــة 
ً
بمنطقتهــا األصليــة. وفــي حــاالت قليلــة جــدا

 
ً
تقريبــا رســمية  اتصــاالت  أي  هنــاك  تكــن  لــم  التاريــخ  مــر  علــى  الجامعــات.  أو  الجيــش  مثــل 

غيــر  العاقــات  اســتمرت  ولكــن  وعفريــن.  الجزيــرة  فــي  الســورية  األيزيديــة  املجتمعــات  بيــن 

 إلــى مســتوى العاقــة الزوجيــة. ويعــود 
ً
الرســمية والدينيــة؛ ومــع ذلــك، فإنهــا لــم تصــل أبــدا

يعتبــرون  الجزيــرة  مــن  والتقليدييــن  املحافظيــن  األيزيدييــن  مــن  العديــد  أن  إلــى  ذلــك  ســبب 

إخوتهــم فــي اإليمــان كمحرفيــن لــم يعــدوا ملتزميــن باملذهــب األيزيــدي األرثوذك�ســي14. واتهموهــم 

باالندمــاج فــي البيئــة اإلســامية. غيــر أنــه ال يمكــن تأييــد هــذه االدعــاء بقــوة. ولكــن فــي الحقيقــة 

فــي التسلســل   
ً
، وقــد وجــدوا مكانــا

ً
فــي وضــع أفضــل اقتصاديــا فــي عفريــن هــم  أن األيزيدييــن 

االجتماعــي للمجتمــع ككل. وبســبب اســتقرارهم فــي القــرى الكبيــرة، ســادت العاقــات املتوازنــة 

 فــي ظــروف مســتقرة لقــرون 
ً
بيــن األيزيدييــن والكــرد املســلمين. فكلتــا املجموعتيــن تعيشــان معــا

عديــدة، األمــر الــذي خلــق حالــة مــن التســامح املتبــادل. عــادة لــم يتدخلــوا فــي شــؤون بعضهــم 

البعــض. وفــي بعــض القضايــا االقتصاديــة والسياســية، التــي تتصــل فــي معظمهــا بمشــاكل مــع 

الســلطات، فإنهــا تتعــاون حتــى فيمــا بينهــا فــي املناســبات. أمــا فيمــا يتعلــق باحتفاالتهــم الدينيــة، 

 بعــدم االلتــزام بالعقيــدة األيزيديــة املشــتركة التــي تنطــوي علــى 
ً
فقــد أصبــح املجتمــع معروفــا

األمــر  فــي عفريــن كذلــك  الدينيــة  الحيــاة  إطــار طبقــة واحــدة15. وتتأثــر  فــي  الداخلــي  الــزواج 

13- وفي عام 1937، وبعد تحقيق مفصل قال روجيه ليسكو انه توجد 400 أسرة أيزيدية في جبل سمعان 
و270 في الجزيرة، انظر في: بوا، توما، اليزيديون وأصولهم الدينية ومعابدهم واألديرة المسيحية في 

كردستان العراق، ترجمة د. سعاد محمد خضر، السليمانية 2011، ص 8 ]المترجم[ 
14-  يقصد المؤلف هنا باألرثوذكسي، االلتزام الصارم بالتقاليد الدينية ]المترجم[.

15- ينتظم المجتمع األيزيدي في ثاث طبقات مختلفة في الترتيب الديني: أواًل الزعماء الدينيين )شيخ(، 
وفي الترتيب الثاني يأتي القادة الدينيين )بير( وفي الترتيب الثالث الرجال العاديين )مريد(. يسمح لكل طبقة 
بالزواج من داخل مجموعتها. وقد تم االباغ عن العديد من حاالت الزواج بين الفئات المختلفة في عفرين.
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بوجــود عــدد قليــل مــن رجــال الديــن القادريــن علــى اداء الطقــوس الدينيــة أو تثقيــف املجتمــع 

اإليزيدي16.

 التاريخ الباكر

الباحثيــن  بيــن  املتناقضــة  اآلراء  مــن  متنوعــة  مجموعــة  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  توجــد 

 يتــم االعتقــاد بوجــود عاقــة مــع 
ً
األيزيدييــن وغيــر األيزيدييــن بشــأن أصــل األيزيدييــن. غالبــا

حضــارة وأديــان بــاد الرافديــن، فــي حيــن مــا زال البعــض يعتقــد بفكــرة أن األيزيديــة طائفــة 

 فــي املطبوعــات الغربيــة ممــا يفســح 
ً
إســامية. ومــع ذلــك، فــإن الحجــة األخيــرة اختفــت أخيــرا

املجــال إلجمــاع عــام علــى أن الديانــة األيزيديــة هــي نظــام للتقاليــد الكرديــة قبــل اإلســام.17 

والــذي تــم إصاحــه مــن قبــل الشــيخ الصوفــي عــدي بــن مســافر. وفــي ظــل خليفتــه حســن بــن 
عــدي اســتمر التحــول فــي دمــج عناصــر وطقــوس إضافيــة قبــل اإلســام.18

 يســتند علــى الكتــب املقدســة، مشــابها 
َ
وفقــا لبعــض األيزيدييــن فــأن الديــن األيزيــدي ايضــا

بموجــب  حمايــة  مــن  الكتــاب«،  »أهــل  علــى  ينطبــق  مــا  عليهــم  وينطبــق  الكتــاب«،  »أهــل  لـــ 

يذكــر  الــذي  رش(  )مصحــف  أحدهمــا  مقدســان  كتابــان  لإليزيدييــة  اإلســامية.  الشــريعة 

بالفعــل املجتمــع األيزيــدي بالقــرب مــن حلــب. ومــع ذلــك، ومنــذ نشــر تلــك الكتــب فــأن ظهورهــا 

، كان النقــل 
ً
وأصالتهــا قضيــة مثيــرة للجــدل إلــى حــد كبيــر ويجــب التعامــل معهــا بحــذر. أيضــا

الشــفوي للتراتيــل واملزاميــر والنصــوص الدينيــة األخــرى املصــدر الرئي�ســي للتقاليــد الدينيــة.19

16- خال فترة االنتداب الفرنسي كانت توجد مدرسة خاصة باإليزيديين في قرية عرش قيبار، التي تم 
تمويلها من قبل المجتمع المحلي وكان يدرس فيها معلم مسيحي وآخر إيزيدي. كان التعليم الديني في يد شيخ 

 ,Roger Lescot, Enquête :من سنجار. واستمرت المدرسة مفتوحة لمدة عشر سنوات فقط، انظر في
.90–89

17- Philip Kreyenbroek, & Khalil Jindy Rashow, God and Sheikh Adi are Perfect: 
Sacred Poems and Religious  Narratives from the Yezidi Tradition )Wiesbaden: 
Harrasowitz, 2005(, 3.
18- Irene Dulz, Siamend Hajo and Eva Savelsberg, “Persecuted and Co-opted—
The Yezidis in the ‘New Iraq”, The Journal of Kurdish Studies, 6 )2008(, 29.

19- بخصوص الكتب اإليزيدية، انظر في: 
Maximilian Bittner, Die heiligen Bücher der Jeziden oder Teufelsanbeter )Vienna: 
Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1913(, Celile 
Celil,“Mythologie, Kult und zwei heilige Bücher der Yazidi”, in Yazidi: Gottes 
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بــدأ التاريــخ املوثــق لإليزيدييــن فــي ســوريا حوالــي ســنة 1070 مــع والدة الشــيخ عــدي بــن 

مســافر فــي بيــت فــار )خربــة قنفــار(، قريــة صغيــرة فــي وادي البقــاع بلبنــان، التــي كانــت تشــكل 

جــزء مــن ســوريا العظمــى )بــاد الشــام( كمــا جــاء والديــه وابــن أخيــه مــن هــذه املنطقــة ممــا 

يعطــي املنطقــة بعــض االهميــة الدينيــة. يوجــد فــي القريــة التــي تديــن فــي غالبيتهــا باملســيحية 

ضريــح خصــص للشــيخ عــدي بــن مســافر20. ومــع ذلــك، فــإن النــاس فــي املنطقــة ال يربطــون 

الشــيخ عــدي بــن مســافر مــع األيزيدييــن، ولكــن يتــم ذكــره علــى انــه قديــس صوفــي. فــي نــص 

 مــن جبــال هــكاري وأن جــده كان أول 
ً
مقــدس آخــر ذكــر أن عائلــة الشــيخ عــدي جــاءت أصــا

 إلــى بغــداد ومــن ثــم عــاد إلــى جبــال 
ً
مــن انتقــل إلــى بيــت فــار فــي البقــاع. أنتقــل شــيخ عــدي الحقــا

هــكاري، حيــث أســس فيهــا الطريقــة الصوفيــة العدويــة التــي اندمجــت مــع التقاليــد املحليــة 

لعبــادة الشــمس21.

أقــدم املصــادر الكتابيــة بخصــوص األيزيدييــن وأهــم شــخصية دينيــة لديهــا وهــو الشــيخ 

عــدي بــن مســافر تعــود إلــى القــرن 12 للمياد.22الســبب الرئي�ســي للتعامــل مــع هــذه املجموعــة 

التــي حرضــت األرثوذكســية اإلســامية  بالبدعــة  اتهامهــم  هــو   
ً
الصغيــرة والغيــر هامــة نســبيا

عــن  البارزيــن  والجغرافييــن  والحقوقييــن،  املؤرخيــن،  مــن  العديــد  كتــب  لذلــك،  ضدهــم. 

املعتقــدات »الغريبــة« لأليزيدييــن. علــى األرجــح توجــد أقــدم إشــارة إلــى األيزيدييــن فــي كتــاب 

امللــل والنحــل ملؤلفــه الشارســتاني )1153 للميــاد(. وهــو معاصــر للشــيخ عــدي ويذكــر طائفــة 

مــن الخــوارج نشــأت مــن قبــل شــخص يدعــى يزيــد بــن عنيــزة. يصــف ســمعاني )1167 للميــاد( 

بــن  يزيــد  األمــوي  الخليفــة  أحفــاد  أنهــم  علــى  املجموعــة  نفــس  األنســاب(  )كتــاب  مؤلفــه  فــي 

auserwähltes Volk oder die“Teufelsanbeter” vom Djabal Sinjar )Irak(, eds. Axel 
Steinmann and Karin Kren )Wien: 1998( and Kreyenbroek.

20- من المعروف أن قبر الشيخ عدي بن مسافر في اللش، لكن يوجد في قرية بيت فار ضريحان لوالديه 
وهما مزار للمؤمنين إلى اآلن، انظر في: صديقي، محمد ناصر، تاريخ اليزيدية، النشأة، الفكر والمعتقدات، 

العادات والطقوس، الاذقية 2008، 155-156 ]المترجم[.
21-Jasim E. Murad, The Sacred Poems of the Yazidis: an Anthropological 
Approach )PhD, University of California, Los Angeles, 1993(.
22- Rudolf Frank, Scheich ‘Adi, der große Heilige der Jezidis )Berlin, 1911( 
summarized the early Islamic sources.
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معاويــة. ويذكــر مــكان اســتقرارهم فــي حلــوان وســنجار.23

بشــعبية  يحظــى  يكــن  لــم  الــذي  يزيــد-  الخليفــة  مــن  ينحــدرون  األيزيدييــن  أن  فكــرة  إن 

عامــة، والــذي لــم يتــم انتخابــه ولكنــه عيــن كخليفــة وقتــل جيوشــه حســين بــن العلــي- غالبــا 

فــي  محبوبــة  زالــت  ومــا  الصوفيــة  كانــت  ســوريا24.  فــي  األيزيدييــن  الضطهــاد   
ً
ســببا يشــكل  مــا 

 هــي الطريقــة النقشــبندية والطريقــة 
ً
كردســتان واملناطــق املجــاورة لهــا، وأكثــر الطــرق انتشــارا

 بيــن األشــكال الدينيــة التقليديــة واإلســام فــي املناطــق التــي 
ً
القادريــة. تشــكل الصوفيــة تعايشــا

 إلــى اإلســام. وبالتالــي، فإنــه ليــس مــن املســتغرب أن تجــد أوجــه التشــابه مــع 
ً
تحولــت مؤخــرا

النظــام الصوفــي فــي التاريــخ املبكــر لأليزيديــة. شــيخ عــدي الــذي يظهــر بشــكل واضــح انــه أســس 

للميــاد(   1166( الكيانــي  القــادر  عبــد  للشــيخ   
ً
معاصــرا كان  العدويــة(  )الطرقــة  طريقتــه 

مؤســس الطريقــة القادريــة. الكيانــي وكذلــك منصــور الحــاج الصوفــي اآلخــر املشــهور وحســن 

البصــري مــا زالــوا يتمتعــون بشــعبية بيــن األيزيدييــن.25 مــع تأســيس الطريقــة العدويــة كطريقــة 

صوفيــة منفصلــة فــي القــرن 11، ازدادت اإلشــارات إلــى األيزيدييــن بشــكل ســريع فــي املصــادر 

اإلســامية. التفســير اآلخــر لهــذا األمــر هــو املوقــف اإليجابــي لبعــض القــادة الكــرد املســلمين 

فــي دمشــق وحلــب واملوصــل مــن األيزيدييــن، والــذي تغيــر بشــكل مطــرد فــي عهــد اتابــك املوصــل 

بــدر الديــن لؤلــؤ ســنة 1234، حيــث بــدأ بمحاربــة العدويــة واضطهــاد األيزيدييــن26. بعــد وفــاة 

قائــد األيزيديــة شــيخ عــدي والشــيخ حســن27 انشــقت األيزيديــة إلــى فئتيــن. أحداهــا تحركــت 

23- Anis Frayha, “New Yezidi Texts from Beled Sinjar, ‘Iraq”, Journal of the 
American Oriental Society 66 )1949(: 20.
24- خال حديث خاص أكد لي الباحث ماجد حسن علي الذي ينتمي إلى االقلية األيزيدية بأن الخليفة االموي 

يزيد بن معاوية ال يتمتع بأية مكانة خاصة بين عامة األيزيديين، فضاً عن ذلك لم اسمع عن اضطهاد 
األيزيديين من قبل العلويين استناداً إلى خلفياتهم الدينية.

25- Victoria Arakelova, “Sufi Saints in the Yezidi Tradition I: Qawlē Husēyīnī 
Halāj”, Iran and the Caucasus 5 )2001(: 183–192.

26- بدر الدين لؤلؤ ذو أصول أرمنية وكان موالياً للشيعة وكان يخشى من غزوات الكرد األيزيديين على 
منطقة الموصل لذلك قام باضطهادهم والهجوم على مناطقهم وقتلهم، ثم نبش قبر الشيخ عدي وحرق جثته، 

انظر في: بوا، توما، المصدر السابق 2011، ص 107 ]المترجم[.
27- قبض على الشيخ حسن من قبل بدر الدين لؤلؤ وتم حبسه وقتله في الموصل سنة 1246، انظر في: 
انظر في: صديقي، محمد ناصر، تاريخ اليزيدية، النشأة، الفكر والمعتقدات، العادات والطقوس، الاذقية 

2008، ص 250 ]المترجم[. 
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 عــز الديــن وهمــا مــن أحفــاد الشــيخ عــدي 

ً
نحــو مصــر وســوريا تحــت قيــادة زيــن الديــن والحقــا

Febvre  إلــى وصــف كل مــن فيبفــري 
ً
وظــا يتبعــان التقاليــد الصوفيــة العدويــة.28 اســتنادا

تــرى نيليــدا فــوكاروFuccaro Nelida  أن املجتمــع اإليزيــدي فــي ســوريا حافــظ علــى الطابــع 

بنيــة  تفــوق  واملعلــم  التلميــذ  بيــن  العاقــة  أن  بمعنــى   17 القــرن  حتــى  النموذجــي  الصوفــي 

املوصــل  منطقــة  فــي  ظلــوا  عــدي  للشــيخ  آخريــن  أحفــاد  األيزيــدي.29  املجتمــع  فــي  الطبقــات 

وأنشــأوا الطابــع االيزيــدي الجديــد للمجتمــع، الــذي كان يــدرس مــن قبــل الشــيخ حســن. ومــع 

ذلــك، فمــن الضــروري تســليط الضــوء علــى الرابطــة الدمويــة لــكا الزعيميــن، الــذي يربــط 

 Bar أصــل األيزيدييــن فــي ســوريا مــع أصولهــم فــي املوصــل. فقــط فــي مؤلفــات بــار هيبرايــوس

بقــاء  عــن  إشــارة  نجــد  الشــهير  الســوري  اليعقوبــي  األســقف  للميــاد(   1286(  Hebraeus

املجتمــع اإليزيــدي بعــد الهجمــات املدمــرة التــي تعــرض لهــا مــن قبــل املغــول و بــدر الديــن لؤلــؤ. 

وللمــرة األولــى يــرد ذكــر األيزيديــون فــي جبــل ســمعان، الــذي هــو اليــوم جــزء مــن كــرداغ، ويربــط 

بــار هيبرايــوس منشــأهم بالقــوات الكرديــة للســلطان صــاح الديــن األيوبــي الكــردي األصــل 

 عنهــم فــي 
ً
الــذي حــرر القــدس مــن الصليبييــن.30 وقــد كتــب ابــن تيميــة )1328 للميــاد( أيضــا

 إلــى اإلســام األرثوذك�ســي، إال أنــه لــم ينتقــد 
ً
مؤلفــه الرســالة العدويــة31 مــع أنــه ينتمــي فكريــا

28- Lescot, Enquête, 112 reported on a Yezidi community in Qus·ayr in the early 
13th century. This leads
Philip Kreyenbroek, Yezidism: Its Background, Observances and Textual Tradition 
)New York:
Lewiston, 1995(, 42 to argue that the tribes living closer to the religious center in 
H· akkaīrī/Lālish
converted earlier.
29- Nelida Fuccaro, “A 17th Century Travel Account on the Yazidis”, Annali 533/ 
253–241 :)1993(.
30- Bar Hebraeus, Chronology. Ed. Paul Bedjan, translated by E. Budge, 2 vols. 
)Oxford, 1932(; John S.
Guest, Survival among the Kurds: a History of the Yezidis )London, New York: 
Kegan Paul, 1993(, 45.

31- ابن تيمية، الرسالة العدوية، في مجموعة الرسائل الكبرى، المجلد 1)القاهرة 1323/1960( عن
Michiel Leezenberg, after Political Islam among the Kurds. Paper originally 
prepared for the International Conference “Kurdistan: The unwanted state”, March 
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األيزيدييــن ألنهــم كفــار، ولكــن لكونهــم منحرفيــن ومتطرفيــن فــي تبجيلهــم لأليزيديــة وللشــيخ 

عــدي. هــذا اتهــام، ومــع ذلــك فقــد كان ُيســتخدم علــى نطــاق واســع إلدانــة الصوفيــة بشــكل 

فــي  عليــه  العثــور  يمكــن  لإليزيدييــن  القديــم  الوجــود  إلــى  يشــير  الــذي  التالــي  الدليــل  عــام.32 

األرشــيف العثمانــي بخصــوص مدينــة الرقــة.33 وكذلــك فــي كتــاب شــرفنامة للمــؤرخ شــرفخان 

البدلي�سي )1588-1596( الذي يصف تاريخ سبعة قبائل أيزيدية رئيسية. تزودنا شرفنامة 

بمعلومــات حــول عــدد األيزيدييــن ومناطــق اســتقرارهم. علــى ســبيل املثــال، فإنــه يقــدم تقريــرا 

عــن األيزيدييــن الذيــن يقــال إن أصولهــم يعــودون إلــى فــوج هــكاري ضمــن جيــش صــاح الديــن، 

ومنــح صــاح الديــن شــيخ هــكاري اســمه »منــد« املنطقــة املحيطــة بقلعــة قصيــر غــرب حلــب34، 

29–31, 2001 )Jagiellonian University,Cracow, Poland, 2001(, 21. See also Y. 
Michot, Ibn Taymiyya Against Extremisms )Beirut, Paris:Albouraq, 2012(, 21–22.
32- Leezenberg, Political Islam, 3–4.
33- StefanWinter, “The Province of Raqqa under Ottoman Rule, 1535–1800”, 
Paper presented at the Great Lakes Ottomanist Workshop, Toronto, March 18, 
2006. Seven of the Ottoman court files contain a reference to Yezidi rebels in the 
Raqqa region.
34- المنديون هم أبناء عمومة لحكام هكاري والعمادية، أسس مند إمارة ُعرفت في المصادر ب إمار كلّس، 

اجتمع حول مند الكثير من األيزيديين في تلك النواحي، نازع األمير مند في إمارته في أوائل عهده فئة من 
الشيوخ االيزدية الساكنين بين حماه ومرعش، انتصر فيها »مند«، ثم أخضع له األيزيديون. فدان له جميع 

الكراد في تلك المنطقة، وواله السلطان صاح الدين على الكرد القاطنين في واليتي الشام وحلب، خلف 
مند بعد وفاته أبنائه. انتهت دولة األيوبيين في حلب نتيجة لهجوم المغول سنة 1261، فانتقلت أماكهم إلى 

المماليك البحرية ومن ثم المماليك الشراكسة.  لكن إمارة كلّس بقيت محتفظة باستقالها حتى استالم المماليك 
البرجية الحكم في سوريا ومصر سنة 1380 للمياد. بنهاية حكم المماليك البرجية تولى زمام حكم األكراد 
قاسم بك أحد أحفاد االمير مند، ، فأراد المماليك عزله وإناطة حكومة الكراد بالشيخ عزالدين من من سالة 

الشيوخ األيزيدية، وأذعن المره بعض الكرد االيزيديين. فحاول هؤالء وبمساعدة المماليك الشراكسة القضاء 
على قاسم بك إال انه انتصر عليهم، وحافظ بذلك على استقال إمارته. عندما أزمع السلطان سليم األول 

على قتال المماليك الجراكسة في الشام ومصر، عرض قاسم بك أمير كلس باالتفاق مع خيري بك الجركسي 
الطاعة عليه، وحظيا بزيارة السلطان. وحينما احتل السلطان سليم تلك الباد، حمل قاسم بك معه ابنه جان 

پوالت وكان يومئذ في الثانية عشرة من عمره وسار به مع الموكب السلطاني نحو األستانة. وفي تلك اآلونة، 
قصد الشيخ عزالدين ديوان أمير لواء حلب العثماني قراجه باشا، وتمكن بواسطة بعض المتنفذين من إغرائه 

وحثه على الوشاية باألمير قاسم. فصدر األلمر السلطاني بقتل قاسم بك. أما ولده جان پوالت فقد احتفظ 
به في بالط السلطان سليم وعني بتربيته ورعايته. بعد مقتل قاسم بك، تولى شقيقه »حبيب بك« أمر حكم 
أكراد المنطقة، النه انه قتل غدراً من قبل حاكم حلب، فآلت الوالية إلى الشيخ عز الدين وبعد وفاة الشيخ 
عزالدين، لم يكن بين أوالده وذوي قرابته الرجل الكفء إلدارة شؤون الحكومة فيها،اضيفت اماكه إلى 

األماك الهمايونية في انطاكية، بعد انتقال السلطنة إلى السلطان سليمان القانوني منح جان بوالت إمارة كلس 
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حيــث كان يعيــش فيهــا العديــد مــن األيزيدييــن. الطائفــة االجتماعية-الدينيــة للشــيخ منــد هــي 

حتــى اليــوم شــعبية جــدا فــي املنطقــة.35 ويوجــد تقريــر آخــر مفصــل نقلــه لنــا الرحالــة الترـكـي 

أوليــا جلبــي )1682(، الــذي زار املجتمعــات األيزيديــة فــي ســنجار.36 

الفصــل التالــي فــي دراســة األيزيدييــن أو التعامــل معهــم فــي ســوريا بــدأ فــي منتصــف القــرن 

17 للميــاد، وذلــك عندمــا تعامــل وألول مــرة العلمــاء األوروبييــن، أي رجــال الديــن الفرنســيين 

املبشــرين  تأثيــر  تحــت  غــرب ســوريا  فــي  األيزيديــون  أصبــح  فــي محيــط حلــب.  األيزيدييــن  مــع 

 إلى التبشير 
ً
الفرنسيين الكبوشيين Capuchins الذين يحميهم قناصل أقوياء يهدفون أصا

باملذهبيــن املســيحيين النســطوري واليعقوبــي. االتصــال مــع األيزيدييــن أنشــأه املســيحيون 

 إلــى معموديــة العديــد مــن األيزيدييــن. مــن وجهــة نظــر األيزيدييــن، 
ً
األرمــن، ممــا أدى ســريعا

يبــدو أن هــذه فرصــة مثاليــة للتخلــي عــن وضعهــم كأقليــة غيــر محميــة، وليصبحــوا طائفــة 

. ومــن أجــل الحصــول علــى هــذا الوضــع، اتصلــوا علــى نحو اســتباقي باملمثلين 
ً
معتــرف بهــا رســميا

مــن مختلــف الجماعــات املســيحية فــي املنطقــة. هــذه كانــت الكبوشــيين الكاثوليــك واألرمــن، 

لهــم الحمايــة  التــي توفــر  الطائفــة  إلــى  البروتســتانت اإلنكليــز. واقترحــوا أن يتحولــوا  وأيضــا 

االفضــل. وأدت االتصــاالت املختلفــة إلــى إقامــة عاقــة وثيقــة بيــن الرهبــان واأليزيدييــن علــى 

النحــو املبيــن فــي التقريــر املفصــل الــذي كتبــه فبفــر. غيــر أن النزاعــات الداخليــة بيــن مختلــف 

املســيحية  العاقــة  تعزيــز  جهــود  أحبطــت  وكرملييــن  ويســوعيين  كبوشــيين  مــن  الطوائــف 

 وجــدت األخبــار عــن املجتمــع األيزيــدي طريقهــا بشــكل مألــوف إلــى 
ً
األيزيديــة. مــن اآلن فصاعــدا

وملحقاتها، توفي جان بوالت سنة 1572 للمياد وظل احفاده يتولون األشراف على اإلمارة حتى سنة 1607 
للمياد بعد قيامهم بثورة ضد العثمانيين، وهروبهم بنتيجتها إلى لبنان، انظر بشكل مفصل في: البدليسي، 
األمير شرفخان، ترجمة الما محمد جميل الما أحمد الروزبياني، 1953، ص 395-404.] لمترجم[.

35-John S. Guest, Survival, 45; Lescot, Enquête, 206.
36- On Çelebi account see Theodor Menzel, “Ein Beitrag zur Kenntnis des 
Sindschar und seiner Bewohner. Aus Ewlija Tschelebis grossem Reisewerke 
]Sijahat-name[”, in: Meine Vorderasienexpediton 1906 und 1907 by Hugo 
Grothe, )Leipzig: K.W. Hiersemann, 1911(, 194–211; and Martin Van Bruinessen, 
“Kurdistan in the 16th and 17th centuries, as reflected in Evliya Çelebi‘s 
Seyahatname”, The Journal of Kurdish Studies 3 )2000(: 1–11.
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أوروبــا. فــي عــام 1674 تــم نشــر أول كتــاب عــن األيزيدييــن فــي رومــا.37 وصــف املؤلــف ميشــيل 

فبفــر العاقــات االجتماعيــة واالتفاقيــات بمــا فــي ذلــك العديــد مــن التفاصيــل اإلثنوغرافيــة 

والجغرافيــة. وصــف فبفــر علــى ســبيل املثــال، كيــف كان األيزيديــون يعيشــون كبــدو رحــل بيــن 

نهــر عفريــن وجبــل ســمعان. وعــاوة علــى ذلــك، ذكــر أنــه مــن احــدى عقائدهــم الدينيــة املهمــة 

 إلــى نظــام الطبقــات األيزيــدي الفريــد املؤلــف مــن 
ً
هــو منــع لفــظ اســم الشــيطان. وأشــار أيضــا

العلمانييــن ورجــال الديــن.

وقــد تميــز البيــض )الرجــال العادييــن( أو املريــد وكذلــك الســود )رجــال الديــن( أو الفقيــر 

األســود  الصوفــي  والقميــص  )خرقــة(،  قمــاش  قطعــة  الفقيــر  ويرتــدي  بهــم،  الخــاص  بزيهــم 

التقليــدي.38 لكنــه اعتــرف فقــط بالفقيــر كعضــو فــي رجــال الديــن ولــم يذكــر الشــيخ أو البيــر، 

واثنيــن مــن الطبقــات الدينيــة األخــرى فــي األيزيديــة. يبــدو أن طبقــة الفقيــر لــم تكــن فــي البدايــة 

منفصلة، لكنها ظلت مفتوحة لجميع األيزيديين املؤهلين، وبالتالي، قد يكون هذا هو السبب 

 وال تنفــذ 
ً
فــي أن القيــود املفروضــة علــى الــزواج بيــن األيزيدييــن فــي غــرب ســوريا هــي أقــل جمــودا

كمــا هــو الحــال فــي املجتمعــات األخــرى. وكســر تقليــد الــزواج الداخلــي ال يــزال يعتبــر خطيئــة 

كبــرى فــي أعيــن معظــم الجماعــات األيزيديــة األخــرى. فــي الســنوات التاليــة، ســافر املزيــد مــن 

 إضافيــة عــن 
ً
املبشــرين األوروبييــن واملستكشــفين والتجــار عبــر املنطقــة وجلبــوا معهــم أخبــارا

األيزيدييــن إلــى أوروبــا. فعلــى ســبيل املثــال، أفــاد مســافر رو�ســي عــن األيزيدييــن فــي وادي عفريــن 

بأنهــم عاشــوا كمجموعــة بدويــة وكان لهــم زعيميــن، أحدهــم علمانــي ويدعــى أميــر واآلخــر زعيــم 

والعاقــات  املاديــة  والثقافــة  الحيــاة  عــن طــرق  التقاريــر معلومــات  هــذه  دينــي.39 وتضمنــت 

37- استغرق األمر حتى عام 1681 حتى تم توزيع طبعة موسعة في جميع أنحاء أوروبا تحت عنوان 
Teatro della Turcia. تلقى المؤلف، وهو نفسه Michel Febvre، معلوماته بشكل رئيسي من اثنين 

من الرهبان العاملين في المنطقة، بير جان بابتيست دي سانت إيغنان وبير جوستينيان دي نيوري، انظر في: 
.Fucarro, Travel Account

38-  بخصوص المابس واألشياء المقدسة األخرى بين اليزيديين، انظر في:
Eszter Spät, Images and objects of the supernatural and sacred objects among the 
Kurdish Yezidis.  http://www.personal.ceu.hu/students/09/Eszter_Spat/index.htm, 
2009.
39- Paul Perdrizet, “Documents du XVIIe siècle relatifs de Yezidis”, Bulletin de la 
Société de Géographie de l ’Est, )1903(: 433. after Fucarro, Travel Account, 246.



الحوار - العدد 70 - صيف 2017 96
األوربييــن  زودوا  الذيــن  مــن  العديــد  أن  وبمــا  املســلمين.  جيرانهــم  مــع  لأليزيدييــن  الصعبــة 

باملعلومــات كانــوا مســلمين، فقــد تــم إدخــال الكثيــر مــن التحامــل والقوالــب النمطيــة الســلبية 

عــن األيزيدييــن فــي املصــادر الغربيــة ومعارفهــم. اســتغرق األمــر 100 ســنة أخــرى حتــى أصبــح 

األيزيديــون مــرة أخــرى مركــز انتبــاه الغــرب. حــدث هــذا خــال مذابــح املســيحيين واأليزيدييــن 

فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر فــي األرا�ســي الكرديــة تحــت الســيطرة العثمانيــة. وفــي أعقــاب 

ذلــك، تعرضــت املنطقــة ألنشــطة تبشــيرية متزايــدة مــن الكنائــس األمريكيــة واألنكليكانيــة، ممــا 

. مــن ناحيــة أخــرى، 
ً
أدى فــي املقابــل إلــى مزيــد مــن الهجمــات علــى املجتمعــات التــي دمــرت ســابقا

جمــع هــؤالء املبشــرين الكثيــر مــن املعلومــات عــن تاريــخ وديانــة األيزيدييــن. هكــذا فعلــت بعثــة 

الفــرات البريطانيــة )1834-1937(، التــي أصبــح أعضائهــا البارزيــن إينســورث وراســام حمــاة 

أقويــاء لأليزيدييــن فــي شــمال بــاد مــا بيــن النهريــن. أقامــت القــوى الغربيــة مثــل إنكلتــرا أو فرنســا 

أو روسيا قنصليات في املنطقة. قام املبشرون )كرانت، بدكر( واملستكشفون )اليارد وبوتا( 

والدبلوماســيون )ســيوفي40 وكارتشــوف( ببنــاء عاقــات وديــة مــع القــادة األيزيدييــن املحلييــن 

فــي  أعمــال اليــارد علــى وجــه الخصــوص صــورة األيزيديــة  امليدانــي. شــكلت  البحــث  وأجــروا 

الغــرب خــال القــرن الثامــن عشــر. اســتخدم الكاتــب األملانــي الشــهير كارل مــاي بحــث ليــارد 

”نينــوى وبقاياهــا كمصــدر لكتابــه ”عبــر بريــة كردســتان”، الــذي أعطــى صــورة إيجابيــة عــن 

وضــع  كان  و19،   18 القرنيــن  فــي  ألجيــال.  الصــورة  تلــك  واســتمرت  أملانيــا،  فــي  األيزيدييــن 

فــي نهايــة الجــزء الســفلي مــن النظــام السيا�ســي واالجتماعــي  األيزيديــة فــي الجزيــرة الســورية 

واألخاقــي املحلــي. فهــم لــم يكــن ينتمــون الــى أهــل الكتــاب، مثــل املســيحيين واليهــود، الذيــن 

تمتعــوا بدرجــة مــن الحكــم الذاتــي فيمــا يتعلــق بالشــؤون الدينيــة واإلداريــة داخــل منظومــة 

امللــة العثمانيــة. لقــد واجهــوا كمــا الكــرد، الضرائــب العثمانيــة والتجنيــد. لــم يعانــي األيزيدييــن 

فــي ذلــك الوقــت( مــن اضطهــاد العثمانييــن  فــي جبــل ســمعان )كمــا كانــت املنطقــة معروفــة 

بنفــس الطريقــة كمــا إخوانهــم األيزيدييــن فــي الجزيــرة. ولكــن الكثيــر منهــم تــم تجنيدهــم وأرســل 

40- Nicolas Siouffi, “Notice sur le Cheikh ‘Adi et la secte de Yezidis”, Journal 
Asiatique 898–78 ,)1885( 5/,

أكد أن الشيخ عدي شخصية تاريخية وقديس صوفي.
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. مــن الواضــح أن حادثــة 

ً
بعضهــم إلــى أماكــن بعيــدة، مثــل اليمــن، والتــي لــم يعــودوا منهــا أبــدا

اليمــن مــا زالــت عالقــة فــي أذهــان األيزيدييــن، وروى لــي عــدة مــرات، عندمــا ســألت عــن تــوزع 

 لســيوفي، فــي نهايــة القــرن 19 عــاش ممثــل عــن طبقــة الفقيــر فــي حلــب 
ً
املكــون األيزيــدي.41 وفقــا

وكان يخاطب ب كاك )أي األخ(.42 وذكر جولين ما بين 10،000و 15،000 أيزيدي في شمال 

ســوريا حتــى حلــب،43 وهــو عــدد مرتفــع نســبيا ينبغــي أن يشــمل األيزيدييــن فــي غــرب حلــب. كمــا 

وجــد عــدد كبيــر مــن األيزيدييــن فــي دمشــق، وقــد واجهــوا عــداء العــرب الســنة بســبب تورطهــم 

فــي املذابــح التــي وقعــت عــام 186044 وبســبب الثــورة الســورية عــام 45.1925 وفــي عــام 1905، 

زارت كيرتــرود بيــل Gertrude Bell، وهــي رحالــة وسياســية بريطانيــة، منطقــة جبــل ســمعان، 

فيمــا  ســيما  وال  اساســية،  معلومــات  إليهــا  ونقلــوا  أيزيديــة.  وقيــادات  حــراس  يرافقهــا  وكان 
يتعلــق بمســألة عبــادة الشــمس.46

فترة االنتداب47

41-  انظر في:
Henri Lammens, “Le massif du Gabal Sim’an et les Yézidis de Syrie”, Mélange de 
la Faculté Orientale, 2 )1907(: 366–96.
42- Siouffi, Notice, 93 after Kreyenbroek, Yezidism, 134.
43- R.P.M. Jullien, Sinaï et Syrie. Souvenirs bibliques et chretiens )Lille: Desclee 
de Brouwer, 1893(, 17.

44- أحداث سنة 1860 التي أشار إليها الباحث كانت عبارة عن أعمال قتل ونهب جرت بين المسيحيين 
والدروز في لبنان ودمشق، وال يوجد في متن النص إي إشارة إلى دور مباشر أو غير مباشر لإليزيديين في 

تلك األحداث، أو قيامهم بأي عمل يسيء للعرب السنة، انظر الموضوع بالتفصيل في: الحسيبي، محمد ابو 
السعود، مذكرات في باد الشام في القرن التاسع عشر. تقديم سهيل زكار )دمشق 1982( 315-290.

45- الحسيبي، محمد ابو السعود، مذكرات في باد الشام في القرن التاسع عشر. تقديم سهيل زكار )دمشق 
      .New York Times, June 2, 1926    1982(493، و
www.gerty.ncl.ac.uk :46-  انظر في أرشيف جيرترود بيل

47- بالنسبة للتاريخ العام لألكراد خال االنتداب الفرنسي، انظر في: 
P. Rondot, “Les Kurdes de Syrie”,La France méditerranéenne et africaine, 14/ 
126–81 :)1938(; P. Khoury, Syria and the French Mandate:The Politics of Arab 
Nationalism, 1920–1945 )London: Tauris, 1987(; Nelida Fuccaro, “Kurds and 
Kurdish Nationalism in Mandatory Syria: Politics, Culture and Identity”, in Essays 
on the origins of Kurdish Nationalism, ed. by Abbas Vali )Costa Verde, CA: 
Mazda Publications, 2002(: 191–217; Vahe Tachijan, La France en Cilicie et en 
Haute-Mesopotamie: aux confins de la Turquie, de la Syrie et de l’Irak, 1919–1933 
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بعــد نهايــة اإلمبراطوريــة العثمانيــة وإنشــاء االنتــداب البريطانــي والفرن�ســي فــي املنطقــة، 

فقــد أعيــد رســم الحــدود السياســية لســوريا فــي وقــت الحــق فــي مؤتمــرات ســان ريمــو ولنــدن 

املجتمــع  بفصــل  انتهــت  التــي  الكرديــة  لألرا�ســي  رســمي  تقســيم  النتيجــة  وكانــت  ولــوزان. 

وتركيــا مســارات ســكة  بيــن ســوريا  الحــدود  وتابعــت  الرئي�ســي.  عــن وطنــه  الغربــي  األيزيــدي 

حديــد بغــداد، ممــا أدى إلــى إنشــاء ثاثــة جيــوب كرديــة حــول حلــب وعيــن العــرب )كوبانــي( 

والجزيــرة. وتــم فصــل تلــك الجيــوب عــن بعضهــا البعــض بمئــات الكيلومتــرات، األمــر الــذي 

 كان مــن 
ً
 علــى نحــو متزايــد. مــن اآلن فصاعــدا

ً
جعــل االتصــال الشــخ�سي واالقتصــادي صعبــا

املســتحيل تقريبــا الحفــاظ علــى االتصــاالت املنتظمــة مــع املقدســات والقــادة فــي العــراق املنشــأ 

. فــي بعــض الحــاالت، علــى ســبيل املثــال فــي قريــة ســري كانــي )رأس العيــن( أو الدرباســية، 
ً
حديثــا

رســمت الحــدود الجديــدة مباشــرة عبــر املســتوطنات القائمــة وتقســيمها إلــى قســمين ووضعهــا 

تحــت إشــراف ســلطتين سياســيتين وقانونيتيــن مختلفتيــن. جلــب الحكــم الفرن�ســي فــي ســوريا 

لعبــت  وقــد  والامركزيــة.  االســتقالية  واأليزيدييــن:  لألكــراد  جديديــن  سياســيين  مفهوميــن 

 فــي تطويــر الهويــة القوميــة الكرديــة، التــي تعــززت مــن جــراء هجــرة 
ً
هــذه املنظمــات دورا رئيســيا

الجديــدة.  السياســية  القيــادة  ضــد  فاشــلة  ثــورات  بعــد  العراقييــن  والكــرد  األتــراك  الكــرد 

الخاصــة،  هويتهــم  تطويــر  فــي  وبــدأوا  األحــداث  هــذه  إلــى  الجزيــرة  فــي  األيزيدييــن  ســحب  تــم 

فــي  بأحــداث ومواجهــات األيزيدييــن  تأثــروا بشــكل رئي�ســي  ذلــك، فقــد  . ومــع 
ً
 وسياســيا

ً
دينيــا

فــي العــراق.48 وأتــاح الحكــم الفرن�ســي للمجموعــات  جبــل ســنجار مــع الســلطات البريطانيــة 

املحرومــة ســابقا فرصــة املشــاركة والتنظيــم الذاتــي. كمــا األقليــات الدينيــة األخــرى )الــدروز 

تابعــة  خاصــة  قــوات  فــي  للعمــل  مســتعدين  الكرد/األيزيديــون  كان  واملوارنــة(،  والعلوييــن 

لانتــداب، وهــذا يتيــح فرصــة فريــدة للهــروب مــن البــؤس االقتصــادي وفرصــة نــادرة للم�ســي 

)Paris: Karthala, 2004(; and Jordie Tejel, “The Terrier Plan and the emergence 
of a Kurdish policy under the French Mandate in Syria, 1926–1936 )Report(”, 
International Journal of Kurdish Studies 21109–93 :)2007( 2–1/

48-  للحصول على وصف مفصل عن األيزيديين في سنجار خال فترة االنتداب البريطاني، انظر في:
Nelida Fuccaro, The other Kurds: Yazidis in colonial Iraq )London: I.B. Tauris: 
1999(.
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 داخــل الهرميــة االجتماعيــة. اســتغل األيزيديــون هــذه الفرصــة وكانــوا ممثليــن فــي الســلك 

ً
قدمــا

بشــكل مفرط فيما يتعلق بمجموع الســكان. في عام 1930، كانوا يشــكلون نســبة 0.06٪ من 

مجمــوع الســكان الســوريين، لكنهــم كانــوا يشــكلون 0.2٪ مــن القــوات الخاصــة.49 ومــع ذلــك، 

وألن معظــم األيزيدييــن كانــوا أميّيــن، فقــد تــم إعفائهــم مــن ]الخدمــة العســكرية[. وكان العــرف 

أن أعضــاء مــن املقربيــن مــن طبقــة الشــيخ الحاكــم فقــط ســمح لهــم بالحضــور إلــى املدرســة. 

ويخ�ســى قــادة املجتمــع املحلــي مــن أن يــؤدي الذهــاب إلــى املدرســة إلــى مزيــد مــن األســلمة أو 

املســيحية ألطفالهــم. اســتغرق هــذا األمــر ســنوات عديــدة إلــى أن اســتطاع نشــطاء األيزيديــة 

التغلــب علــى هــذا التقليــد القديــم. وكانــت النتيجــة املنطقيــة هــي إنشــاء مدارســهم الخاصــة، 

كتلــك التــي افتتحوهــا فــي قريــة تــل خاتــون )وهــي قريــة تقــع شــرق قامشــلي بالقــرب مــن القبــور 

البيض/تربســبيه – املترجــم(. ومــع ذلــك، وبمــا أنــه لــم يتــم إصــدار أي تصريــح رســمي فقــد نمــا 

االســتياء األيزيــدي وأغلقــت املدرســة بعــد ســنوات قليلــة. ولكــن كان ينظــر إليهــا كخطــوة أولــى 

نحــو النهــج األيزيــدي املتميــز تجــاه التعليــم الدينــي، وهــو كفــاح مــن شــأنه أن يســتمر لعــدة 

عقــود50. قــدر المنــز )القــس هنــري المانس-الحــوار( عــدد  أيزيــدي منطقــة كــرداغ ب 3000 

شــخص فــي بدايــة القــرن العشــرين، وهــو مــا أكــده مخبــروه.51 واستشــهد فــوكارو بتعــداد غيــر 

رســمي مــن عــام 1937 ســجل فيــه 1،082 أيزيديــا فــي جبــل الكــرد و 87 فــي منطقــة الحســكة و 

49- N.E. Bou-Nacklie, “Les Troupes Speciales: Religious and Ethnic Recruitment, 
1916–46”, International
Journal of Middle East Studies 25 )1993(: 651; Lescot, Enquête, 209–210.

50- يصف عيسى إنشاء أول مدرسة إيزيدية: عاش جده، شيمو عيسى، في )شلهومية( ، وهي قرية ذات 
أغلبية مسيحية بالقرب من طور عبدين والحدود التركية. عندما أراد والداه إرساله إلى المدرسة، قاومت 

الطائفة اليزيدية واتهمت األسرة بالتعاون مع المسيحيين والمسلمين من أجل تبشير بين اليزيديين. ومع ذلك، 
بعد رجل الدين األيزيدي المحلي، تدخل بيشيمام سليمان Silêmam Pêşimam ألول مرة، كان يسمح 

لليزيدي الذي لم يكن من نسب الشيخ حسن بالذهاب إلى المدرسة. في وقت الحق، أصبح شيمو عيسى أول 
مدرس في المدرسة اليزيدية. وبدون التصاريح الازمة والتمويل الخارجي، بدأ أول مدرسة لألطفال األيزيدية 

في تل خاتون. تم إضفاء الشرعية على المشروع من قبل بيشيمام سليمان وهو من سالة شرف الدين، انظر 
في: 

Chaukedin Issa,et. al., Das Yezidentum — Religion und Leben )Oldenburg: Denge 
Ezidiya Verlag, 2007(, 22.
51- Lammens, Le massif, 386.
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797 في القامشــلي.52 وقد أشــار زكريا في عام 1945 إلى وجود 700 عائلة أيزيدية وقدر عدد 

كل عائلــة بحوالــي خمســة أفــراد، ويصــل عــدد األيزيدييــن بذلــك إلــى 3500 فــرد.53 ثــم أجــرى 

 للســكان، شــكل فيــه األيزيديــون 10 فــي املائــة مــن الســكان 
ً
إدارة االنتــداب الفرن�ســي إحصــاءا

األكــراد البالــغ عددهــم 200،000 نســمة.54 خــال الســنوات األولــى مــن االنتــداب الفرن�ســي، 

 لاجئيــن الكــرد مــن تركيــا والعــراق، الذيــن اضطــروا إلــى الفــرار مــن 
ً
أصبحــت ســوريا مــاذا آمنــا

أوطانهــم بعــد االنتفاضــات القوميــة الفاشــلة. وكان مــن بينهــم األيزيديــون مــن ســنجار الذيــن 

وجــدوا ملجــأ بيــن إخوتهــم الســوريين. 

وعلــى غــرار الوضــع فــي البلــدان املجــاورة، فــإن املثقفيــن الكــرد الســوريين وكذلــك األغــوات 

.55 ومــع ذلــك، 
ً
 جيــدا

ً
وزعمــاء القبائــل فــي الجزيــرة أنشــأوا حركــة اســتقالية منظمــة تنظيمــا

فــإن حركتهــم وجــدول أعمالهــم لــم تحظــى بدعــم الكــرد األيزيدييــن، ويرجــع ذلــك أساســا إلــى 

عــدم وجــود طبقــة متعلمــة بينهــم.

فقــط بعــض األفــراد مــن كــرداغ والجزيــرة دعمــوا الحركــة الوطنيــة، وبالتالــي ســاهمت فــي 

 فــي مجلــة هــاوار.56 وهــي مجلــة 
ً
تطويــر القوميــة الكرديــة فــي املنطقــة. لقــد كانــوا أعضــاء وكّتابــا

بدرخــان.  جــادت  قبــل  مــن   1943 و   1932 عامــي  بيــن  نشــرت  الكرديــة  للقضيــة  مكرســة 

اســتخدمت املجلــة األحــرف الاتينيــة، األمــر الــذي وســع الفجــوة الثقافيــة بيــن األيزيدييــن فــي 

ســوريا والعــراق، وذلــك ألن الكــرد فــي العــراق يســتخدمون األبجديــة العربيــة.

التنويــر  مــن  الفتــرة مرحلــة  هــذه  خــال  ســوريا  فــي  الكرديــة  املناطــق  شــهدت  ذلــك  ومــع 

الثقافــي مــن خــال نشــر الصحــف الكرديــة وبــث الراديــو والبرامــج باللغــة الكرديــة والحفــاظ 

52- Nelida Fuccaro, “Ethnicity, State Formation, and Conscription in Postcolonial 
Iraq: The Case of the Yazidi Kurds of Jabal Sinjar”, International Journal of Middle 
East Studies 29580–579 :)1997( 4/.

53-  أحمد وصفي زكريا، عشائر..ص 673.
54- Cited after Fucarro, Nationalism, 194.
55- See Fucarro, Nationalism )2002(.; Vahe Tachijan, La France en Cilicie. and 
Jordie Tejel, Syria’s Kurds. History, Politics, and Society, )London: Routledge, 
2009(.
56- See Zengi at www.yekiti.nl/htmal/erebi/dilawer1.htm
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 عــن التعبيــر الفنــي. وقــد عبــر املثقفــون 

ً
علــى العــادات والتقاليــد اليوميــة )املابــس(، فضــا

والكتــاب البــارزون مثــل )جــادت( بدرخــان وجكرخويــن عــن حريتهــم فــي التعبيــر مــن خــال 

باأليزيدييــن. املتعلقــة  والقصائــد  املقــاالت  نشــر 

التأثيرات من تركيا والعراق

بيــن  اســتمرت  محــدودة  اتصــاالت  فــإن  الجديــدة،  السياســية  الحــدود  مــن  الرغــم  علــى 

األيزيدييــن فــي ســنجار والجزيــرة، ولكــن حــدث هــذا فــي الغالــب علــى شــكل هجــرة مــن طــرف 

واحــد وباتجــاه األرا�ســي الفرنســية. بعــد حصولهــا علــى اســتقال اســمي فــي عــام 1932، بــدأت 

الحكومــة الوطنيــة فــي العــراق فــورا بتطبيــق قانــون التجنيــد اإلجبــاري علــى األقليــات الدينيــة 

مثــل األيزيدييــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، كان يتعيــن تســجيل املعابــد األيزيديــة كأوقــاف إســامية 

 علــى ذلــك، تمــرد األيزيديــون فــي ســنجار تحــت قيــادة داوود الــداوود ضــد الحكومــة 
ً
)وقــف(. ردا

املركزيــة. وخــال املناوشــات العســكرية، دمــرت العديــد مــن القــرى، وقتــل األيزيديــون وحكــم 

علــى آخريــن بالســجن لفتــرات طويلــة، بــل أعــدم بعضهــم57. تمكنــت مجموعــة كبيــرة منهــم بمــا 

فــي ذلــك الزعيــم داوود الــداوود مــن الفــرار إلــى ســوريا، حيــث ال يــزال مــن املمكــن العثــور علــى 

إلــى ســوريا،   
ً
آخــرون وانتقلــوا طوعــا هــؤالء  مــن مدينــة عامــودا.58 واتبــع  بالقــرب  أحفادهــم 

الســوريون،  األيزيديــون  القــادة  قــام  للــدول.  الجديــدة  الحــدود  تشــكيل  مــن  واســتفادوا 

مثــل جميــل شــمو مــن عفريــن والشــيخ خضــر مــن قبيلــة قيــران، بالضغــط والتفــاوض مــع 

الســلطات الفرنســية للســماح لأليزيدييــن العراقييــن اآلخريــن باملتابعــة. وقــد أراد مــا يصــل 

 مــن الصــراع مــع الحكومــة 
ً
إلــى 10،000 مــن األيزيدييــن االنتقــال إلــى األرا�ســي الســورية هربــا

العراقيــة.59 فــي أبريــل 1939، قــاد الشــيخ خلــف، املرشــد األعلــى لقبائــل هســكان، بعــض مــن 

مجموعاتــه القبليــة إلــى القامشــلي وبــإذن مــن الفرنســيين. ومــع ذلــك، بعــد ثــاث ســنوات، كان 

علــى املجموعــات الكبيــرة مــن الاجئيــن العــودة إلــى العــراق بعــد التوتــرات السياســية بيــن قــوى 

57- ونفت الحكومة العراقية األيزيديين إلى جنوب العراق، وتم االعان عن منح قسم كبير من سنجار لشيخ 
قبيلة الشمر عجيل الياور، وكانت هذه بداية استعمار جبل سنجار من قبل عناصر مسلمة وعربية، انظر في: 

ليسكو، روجيه، اليزيديون في سورية وجبل سنجار، ترجمة أحمد الحسن، دار المدى 2007، 222.
58- Lescot, Enquête, 190–195.
59- Fuccaro, Ethnicity, 569.
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، وال يــزال 

ً
االنتــداب. ومــن الجديــر بالذكــر أن الحــدود فــي هــذا الوقــت كانــت مفتوحــة نســبيا

مــن املمكــن هجــرة جماعــات ومجتمعــات بأكملهــا. وكان مــن مصلحــة الفرنســيين، الذيــن كان 

فــي الحســكة، تشــجيع إعــادة توطيــن الجماعــات األيزيديــة علــى نطــاق واســع. ومــن  مقرهــم 

 
ً
 اقتصاديــا

ً
 حافــزا

ً
شــأن ذلــك أن يخلــق كانتونــات صغيــرة وغيــر مركزيــة، ولكنــه يقــدم أيضــا

للمنطقــة، ألن أيزيديــي ســنجار مــن املزارعيــن املهــرة املعروفيــن. وبخــاف ذلــك، كانــت تســيطر 

علــى املنطقــة الواقعــة بيــن الحســكة والقامشــلي مجموعــات مــن البــدو الرحــل.

وعلى النقيض من املمارسات السابقة، لم يمنح الاجئون الجدد مخصصات لألرا�سي، 

ولكــن كان عليهــا أن تعتمــد علــى الدعــم القبلــي والدينــي. حتــى كان علــى داود الــداود أن يطلــب 

اإلذن للســماح ألقاربــه بالســكن معــه فــي عامــودا.60 وقــد منعــت الضرائــب املرتفعــة والرســوم 

الجمركيــة أيزيديــي ســنجار مــن جلــب قطعانهــم. وكانــت ســلطات االنتــداب الفرن�ســي قلقــة 

، خاصــة بالنظــر إلــى إمكانيــة تطبيــق قانــون تجنيــد 
ً
مــن أن يصبــح األيزيديــون مؤثريــن جــدا

ســوري. وظــل األيزيديــون فــي منطقــة شــيخان فــي العــراق هادئيــن خــال التمــرد. وبعــد هزيمتهــم 

فــي ســنجار كان قــادة شــيخان، وال ســيما ميــان خاتــون والــدة ميــر ســعيد بــك، مســتعدة لقيــادة 

داوود  وطــرد  شــرو  وحمــو  بــك  إســماعيل  البارزيــن  الزعيميــن  وفــاة  بعــد  ســنجار.  أيزيديــي 

الــداوود، لــم يبــق أحــد ملجابهــة هــذه التحديــات. فقــط يزيــد خــان ابــن اســماعيل واجــه ميــر 

ســعيد بــك فــي ســنة 1938-1937.

ومــع ذلــك، فــإن حكــم اإلعــدام الــذي صــدر بحقــه لتمــرده ضــد الســلطات األيزيديــة، لــم 

يتــم تنفيــذه، وذلــك ألن ميــر ســعيد بــك قتــل مــن قبــل شــقيقته )ونســا(، زوجــة يزيــد خــان. 

هربــت )ونســا( فــي نهايــة املطــاف إلــى ســوريا، إلــى املكــون اإليزيــدي فــي عفريــن. منحتهــا الســلطات 

فــي حلــب. فقــط بعــد عاميــن، خــال الحــرب العامليــة  الفرنســية اللجــوء وســمح لهــا بالبقــاء 

الثانيــة، تــم ترحيلهــا إلــى بغــداد ألنهــا كاجئــة لــم تتمكــن مــن اســتماك أوراق عمــل وأوراق 

60- John S. Guest, Survival, 190–191.; E.S. Drower, Peacock angel: being some 
account of votaries of a secret cult and their sanctuaries )London: J. Murray’s, 
1941(, 106–107.
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قانونيــة.61 هاجــر أكــراد آخــرون إلــى ســوريا مــن تركيــا بعــد ســحق عــدة ثــورات قوميــة، مثــل 

انتفاضة الشيخ سعيد 1925-1928، وثورة آرارات في عام 1930 أو ثورة ديرسم في 1937-

1938. اســتمروا فــي ســوريا يمارســون أنشــطتهم السياســية والعســكرية. وكانــت خويبــون أكبــر 

منظمــة سياســية كبيــرة لســنوات عديــدة فــي دمشــق ولهــا فــروع فــي حلــب والحســكة، كانــت 

فــي مجتمــع  بيــن األفــكار القوميــة  فــي عمــوم كردســتان تحــاول الجمــع  خويبــون أول جمعيــة 

قبلــي غيــر متجانــس مــن الكــرد ومــن بينهــم األيزيدييــن. ولذلــك فــإن الجمعيــة حاولــت اضفــاء 

طابــع مثالــي لأليزيديــة، مــن خــال اعتبارهــا الديــن الحقيقــي الوحيــد لألكــراد، مــع أنــه لــم يكــن 

بينهــم أعضــاء بارزيــن مــن املكــون األيزيــدي.62 حاجــو آغــا، زعيــم اتحــاد قبائــل الهفيــركان لــّم 

شــمل العديــد مــن العشــائر األيزيديــة، ونظــم أنشــطة خويبــون فــي الحســكة. وكان لخويبــون 

اتصــاالت وثيقــة مــع اســماعيل بــك جــول القائــد األيزيــدي فــي ســنجار، الــذي حــاول عــدة مــرات 

أن يصبــح القائــد العــام لجميــع األيزيدييــن فــي ســنجار وباســم خويبــون.63 بعــد عــودة حاجــو 

مــن تركيــا فــي عــام 1930، اســتقر وبدعــم مــن الفرنســيين مــع املتحالفيــن معــه مــن األيزيدييــن 

Tirbe SPî. وحصلــوا علــى هويــات شــخصية وفــي بعــض  الســوريين وبنــى مدينــة تربــه ســبيي 

األحيــان مخصصــات البــاد. تبعتهــا عائــات أيزيديــة أخــرى مــن جانبــي الحــدود، ولكنهــم لــم 

يســاهموا فــي النمــو االقتصــادي للمجتمــع خــال هــذا الوقــت، علــى ســبيل املثــال اســتقر اآلن 

 
ً
ســكان قريــة كيــوك Kiwekh فــي تركيــا علــى الجانــب الســوري مــن الحــدود. ينقــل عي�ســى عرضــا

عــن النزاعــات بيــن مختلــف الجماعــات األيزيديــة والكرديــة والتركيــة والعربيــة فــي عــام 1920: 

وقعــت الخافــات بشــكل رئي�ســي بيــن هفيــركان وغيرهــا مــن القبائــل الكرديــة التــي تعاونــت مــع 

61- John S. Guest, Survival, 190–191.; E.S. Drower, Peacock angel: being some 
account of votaries of a secret cult and their sanctuaries )London: J. Murray’s, 
1941(, 106–107.
62- Martin Van Bruinessen, „Nationalisme kurde et ethnicités intra-kurdes”, 
Peuples Méditerranéens, 68–69 )1994(: 36 mentioned informants, who claimed that 
Hajo, leader of the Heverka¯n tribe and member of Khoybūn, was himself a Yezidi.
63- Fucarro, The other Kurds, 13; Martin Van Bruinessen, Agha, Shaikh and State: 
the social and political
structures of Kurdistan )London: Zed Books, 1992(, 101–105.
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الســلطات التركيــة. ويعــود ســبب النــزاع إلــى العــداوة القديمــة بيــن شــمدين جولــي مــن قبيلــة 

 ..Tall Sagan داســكان األيزيديــة والكــردي املســلم علــي حســن، مالــك األرض فــي تــل ســاكان

اقتــرب علــي حســن مــن الســلطات التركيــة املحليــة فــي نصيبيــن مــع طلــب طــرد األيزيدييــن مــن 

منطقــة طــور عبديــن. ومــن أجــل ذلــك، ســيوفر الجنــود واإلمــدادات. وضعــت هيفيــركان، التــي 

تضــم العديــد مــن األســر األيزيديــة مقاتليهــا تحــت قيــادة حاجــو وابنــه األكبــر حســن وأرســلت 

فــي   .Bagok باكــوك  جبــل  فــي  األيزيديــون  ثــار  مربــاب.   إلــى  الســن  وكبــار  وأطفالهــم  نســاءهم 

البدايــة، لــم يأخــذ الجيــش التركــي كفــاح األيزيدييــن علــى محمــل الجــد ولــم يرســلوا ســوى وحدة 

صغيــرة لكســر املقاومــة. ومــع ذلــك، قتــل األيزيديــون قائــد القــوات التركيــة. بعــد هــذا الحــادث، 

إلــى القــوات  ضغطــت الســلطات التركيــة علــى القبائــل الكرديــة املســلمة األخــرى لانضمــام 

التركيــة ضــد هفيــركا. وشــملت هــذه القبائــل صالحــا، دومانــا، دورال، ســيده مموالنــا وغيرهــا 

الذيــن دعمــوا حاجــو وهفيــركا  أمــا   .)Saliha, Domanah, Dorlah, Seyde Memolanah(

 Afsî, Bahminman, Mihokan, فهــم أف�ســي، باهمينمــان، ميهــوكان، داســيكان و كيوخــان

Dasikan, Kiwexan.. كما شاركت في املعركة العديد من النساء، على سبيل املثال، حليمة 

الفجــر واســتمرت  فــي  املعركــة  بــدأت  املقاتليــن.  الائــي شــجعّن  مــن عائلــة حاجــو،  وعدولــة 

طــوال اليــوم. وقتــل أكثــر مــن 100 جنــدي تركــي فــي محاولــة لاســتياء علــى مربــب وأخــذ النســاء 

واألطفــال هنــاك رهائــن. وكان علــى محافــظ نصيبيــن، قــدور بيــك التدخــل مــن أجــل التوصــل 

إلــى وقــف إلطــاق النــار. وبعــد بضــع ســنوات، فــي عــام 1926، تعــرض األيزيديــون مــرة أخــرى 

للهجــوم مــن قبــل القــوات التركيــة وحلفائهــم. هــذه املــرة كانــوا قــد خرجــوا مــن معقلهــم علــى 

جبــل باكــوك، وكان عليهــم االستســام بعــد حصــار طويــل.

 ومــن بيــن 250 ســجينا، نجــا طفــان فقــط مــن املجــزرة. وتمكــن املقاتلــون، مثــل حاجــو 

وأبنائــه، وشــمدين جولــي ومكــة شــمو وعمــر خالــد، وغيرهــم مــن زعمــاء القبائــل األيزيديــة مــن 

الفــرار عبــر الحــدود إلــى قريــة تربــة ســبي الســورية )قبــور البيــض(، حيــث طلبــوا اللجــوء لــدى 

الســلطات الفرنســية.64 لــم يتــم تســجيل ســوى القليــل عــن وضــع األيزيدييــن فــي عفريــن خــال 

64- Issa, Das Yezidentum, 172–174.
ويستند عيسى على الروايات الشفوية التي تتفق جزئيا مع المعلومات في المصادر المكتوبة ومواد األرشيف. 
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فتــرة االنتــداب الفرن�ســي. ومــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن املنطقــة احتفظــت بطابعهــا كوحــدة 

اجتماعيــة - اقتصاديــة مغلقــة، اســتقر ســكانها هنــاك لعــدة قــرون، كان األيزيديــون جــزء مــن 

 اتجــاه الفرنســيين، البعــض أّيدهــم، 
ً
هــذه املنطقــة. لــم يكــن موقــف الكــرد فــي عفريــن موحــدا

بينمــا رفــض اآلخــرون االنتــداب الفرن�ســي. بعــض األيزيدييــن قاتلــوا بنشــاط ضــد الســلطات 

الفرنســية وعــززوا املصالــح القوميــة الكرديــة، مثــل درويــش شــمو، زعيــم قريــة عــرش قيبــار. 

 فــي جمعيــة خويبــون وفتــح أول مدرســة أيزيديــة فــي عفريــن بجانــب 
ً
كان درويــش شــمو عضــوا

منزلــه ســنة 1926. وجلــب املــدرس خضــر جمعــة مــن العــراق.65 ومــع ذلــك وبعــد أن اشــتد 

الجبــال66. وخــال  إلــى  وهــرب   
ً
ثوريــا االنتــداب، اصبــح درويــش شــمو  مــع ســلطات  الصــراع 

إحدى املناوشــات مع القوات الفرنســية التقى بشــقيقه عمر الذي خدم في القوات الخاصة 

الفرنســية. راح شــمو ضحيــة لانتقــام عــام 1928 )1931-الحــوار(.67 أصبــح ابنــه جميــل آغــا 

الزعيــم الجديــد للمكــون االيزيــدي، ولكــن فقــط باملعنــى السيا�ســي وليــس الدينــي. كان جميــل 

 فــي تطويــر عفريــن. فــي عــام 1926، تــم تعيينــه 
ً
آغــا يقيــم فــي قطمــه qitimê، لكنــه شــارك أيضــا

أول مديــر ناحيــة فــي عفريــن، وكان أحــد إنجازاتــه إنشــاء ســوق أســبوعية68. كل هــذه األحــداث 

 عــن 
ً
تــدل علــى مشــاركة عميقــة مــن املجتمــع األيزيــدي فــي الشــؤون املحليــة. ويتحدثــون أيضــا

وضــع أعلــى بكثيــر لأليزيدييــن ضمــن التسلســل الهرمــي االجتماعــي فــي كــرداغ. ولــم يتــم العثــور 

علــى أي دليــل يربــط حركــة املريديــن باأليزيدييــن، كانــت هــذه الحركــة حركــة صوفيــة نشــطة 

فــي كــرداغ وكانــت تحــت قيــادة شــخص يدعــى إبراهيــم خليــل.69 ومــع ذلــك، شــهدت املنطقــة 

 قــرى بأكملهــا علــى التحــول إلــى 
ً
بأســرها أســلمة متزايــدة، حيــث أجبــر األفــراد واألســر وأحيانــا

ووفقا لهم، كان حاجو قد بدأ ثورة ضد األتراك في عام 1926 وهاجر إلى سوريا بعد الهزيمة. 
65- مقابلة مع مراد عمر جنيد، قسطل جندو، 2006.

66-  لم يذكر أحد من أحفاد درويش آغا أنه ثار على الفرنسيين وهرب إلى الجبال- الحوار.
67- Lescot, Enquête 210 

68- يخلط الكاتب ما بين )جميل بافي( من قرية قطمة والذي أصبح أول رئيس بلدية لمدينة عفرين، وبين 
)جميل آغا ابن دوريش آغا( زعيم االيزديين الذي كان يقيم في قرية عرش- الحوار

69-  حول حركة المريدين، انظر في: 
Lescot “Le Kurd Dagh et le Mouvement Mouroud”, Studia Kurdica, vol. 1–5 
)1988(: 101–126.
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يســمح  والــذي  بالتقيــة  املعــروف  الدينــي  املبــدأ  األيزيدييــن  مــن  العديــد  اإلســام. واســتخدم 

للمؤمنيــن بإنــكار دينهــم الحقيقــي فــي حالــة الخطــر. وتنــازل آخــرون عــن دينهــم، لوجــود مزايــا 

الصعــب  مــن  كان  تقديمــه.  مــن  األيزيديــة  يتمكــن  لــم  �ســيء  وهــو  واجتماعيــة،  اقتصاديــة 

الحفــاظ علــى االحتفــاالت الدينيــة والتعليــم بســبب نقــص رجــال الديــن املدربيــن. وباإلضافــة 

يــزوروا املكونــات األيزيديــة ســنويا  إلــى ذلــك، فــإن القّوالــون- الذيــن كانــوا مــن املفتــرض أن 

، أدى ذلــك إلــى اســتياء بيــن األيزيدييــن 
ً
خــال الطــواف70- انتقلــوا إلــى عفريــن. وكمــا ذكــر ســابقا

مــن الجزيــرة والعــراق. حتــى االميــر الشــاب ميــر تحســين بــك شــك فــي خطــورة املمارســة الدينيــة 

فــي عفريــن.71 مــن ناحيــة أخــرى، حــاول األيزيديــون مــن عفريــن باســتمرار إحيــاء االتصــاالت مــع 

األيزيدييــن فــي الجزيــرة.

فعلــى ســبيل املثــال، كان لجميــل آغــا عاقــات وثيقــة مــع »إســماعيل جــول بــك حتــى وفاتــه. 

ق�ســى ميــر ســعيد بــك بضعــة أيــام فــي عــام 1933 فــي عــرش قيبــار، وقــد زار داوود الــداوود 
القريــة فــي عــام 72.1936

الخاتمة

 علــى الحفــاظ 
ً
حتــى نهايــة فتــرة االنتــداب الفرن�ســي، كان املكــون األيزيــدي فــي ســوريا قــادرا

تنامــي الحركــة القوميــة   بســبب 
ً
فــي ســياق األقليــة املحليــة. وكان هــذا ممكنــا علــى موقفهــم 

الكرديــة والدعــم املؤقــت مــن قبــل الســلطات الفرنســية. ومــع ذلــك، ونتيجــة لذلــك انجــرف 

)الفرن�ســي  االســتعمار  والعربيــة(،  )الكرديــة  القوميــة  بيــن  الــوالءات  صــراع  فــي  األيزيدييــن 

والبريطانــي(، والحــركات اإلســامية. نمــو الحركــة الوطنيــة الكرديــة فــي ســوريا والــدول املجــاورة 

فــي  متزايــدة  أســلمة  عــن  قبــل حكوماتهــم، فضــا  مــن  بأعمــال عســكرية   
ً
غالبــا رافــق  والــذي 

املجتمــع بأكملــه أدى إلــى ضعــف دائــم فــي البنيــة التقليديــة للمجتمــع وأتــى باملكــون األيزيــدي 

70- الطواف هو االحتفال السنوي الذي يقام تكريماً للقديس اليزيدي المحلي. والطواف هو أيضا الرحلة 
السنوية للقوال إلى مختلف المكونات األيزيدية للتعليم الديني وجمع المستحقات. وكان أحد األشياء المقدسة 

التي تم حملها خال الطواف كان مرتبطا مع فرع عفرين.
71- Sadiq Damlūjī, al-Yazīdīya )Mossul: Matba‘at al-Ittihād, 1949(, 251
72- Lescot, Enquête )1938(, 216.
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إلــى حافــة االنقــراض.

طــور األيزيدييــن الســورين هويــة فريــدة مــن نوعهــا بيــن األقليــات األخــرى. كمــا الكــرد لديهــم 

تجــارب مماثلــة مــع العثمانييــن، والنخــب الحاكمــة الفرنســية والعربيــة، الذيــن حاولــوا توســيع 

هيمنتهــم علــى املناطــق الكرديــة. وبالتالــي، تــم التعامــل مــع األيزيدييــن كمــا الجماعــات الكرديــة 

األخرى.

ومــع ذلــك، فــأن وضعهــم كأقليــة دينيــة لهــا معتقداتهــا الخاصــة ســاهمت بشــكل كبيــر فــي 

اضطهادهــم والــذي أدى إلــى هبوطهــم الاحــق إلــى نهايــة الجــزء الســفلي مــن الهــرم االجتماعــي. 

مــن   
ً
جــدا القليــل  عــن  فضــا  الخارجــي،  الدعــم  مــن   

ً
جــدا القليــل  علــى  األيزيدييــن  حصــل 

التضامــن الكــردي. نتيجــة للفصــل بيــن املناطــق األيزيديــة، حــدث تطــور مختلــف بيــن منطقتــي 

الجزيــرة وعفريــن، مــع عواقــب طويلــة األمــد فيمــا يتعلــق بتشــكيل الهويــة الدينيــة واالجتماعيــة 

لأليزيدييــن فــي ســوريا: األيزيديــون فــي جبــال األكــراد )كــرداغ( يعتبــرون أنفســهم، ويعتبرهــم 

كذلــك اآلخريــن، مختلفيــن عــن إخوانهــم وأخواتهــم فــي الجزيــرة الســورية. القــرب أو البعــد عــن 

املراكــز الدينيــة للجماعــة فــي شــمال العــراق عــززت هــذا االنقســام، كمــا حــدث لعــدم وجــود 

 يتــم وصفهــم بالهرطقــة مــن 
ً
تفاعــل بيــن املجموعتيــن. بالنســبة لأليزيدييــن فــي ســوريا عمومــا

قبــل املجتمــع ككل. وعومــل األيزيدييــن فــي الجزيــرة معاملــة ســيئة كمــا املنبوذيــن. األيزيدييــن فــي 

كــرداغ عوملــوا معاملــة أفضــل. تعكــس التصــورات الذاتيــة للمجموعتيــن هــذا النهــج املــزدوج. 

فــي حيــن أن األيزيدييــن فــي الجزيــرة أدرجــوا مســألة اإليــذاء فــي بنــاء هويتهــم، أمــا األيزيدييــن فــي 

كــرداغ فيعتمــدون علــى الدمــج الجزئــي فــي املجتمــع مــن أجــل خلــق هويــة يزيديــة فخــورة أكثــر 

.
ً
حزمــا
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Dengê Kurdistan - أول جريدة كوردية في أوروبا الغربية
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ً
)الباحث الرتكي- منوذجا

د. أمحد حممود اخلليل

گرد
ْ

معركة َمالز

يقــول املثــل القديــم: » ُرّب َرْميــٍة ِمــن غيــر راٍم«، وكذلــك كان شــأني مــع باحــث ترـكـي مــن 

 لــو طــارت«، وكان ذلــك حوالــي منتصــف تســعينيات القــرن املا�ســي، فــي 
ٌ
تامــذة ثقافــة »َعنــزة

فــي الدراســات  دولــة اإلمــارات، والتقيــت هنــاك باألســتاذ محمــد املو�ســى، وهــو زميــل ســابق 

ــة َمنــار اإلســام( الصــادرة 
ّ
العليــا- املاجســتير بجامعــة حلــب، وذكــر أنــه يعمــل فــي تحريــر )مجل

فــي أبــو ظبــي، ودعانــي إلــى الكتابــة فيهــا. 

 -
ً
وكنت حينذاك أسعى لتأليف كتاب حول صالح الدين األّيوبي- وما زال املشروع قائما

 بجمــع املعلومــات الخاصــة بالعهــد األيوبــي، وبالحــروب التــي دارت بيــن الشــرق 
ً
فكنــت منهمــكا

اإلســامي والغــرب املســيحي، والتــي ُســّميت فــي العصــر الحديــث باســم )الحــروب الصليبيــة(، 

فكنــت أقــرأ ملؤرخيــن مســلمين وأورپييــن كثــر، لهــم مؤلفــات رصينــة فــي هــذا املجــال. ووجــدت 

أننــي أميــل إلــى الكتابــة فــي موضــوع تلــك الحــروب، ونشــرت لــي املجلــة حوالــي خمــس دراســات فــي 

هــذا املجــال، وكان ذلــك فــي النصــف الثانــي مــن عقــد التســعينيات مــن القــرن املا�ســي، وكان 

ــرد ملحمــة البطولــة واإليمــان(.
ُ
مــن جملــة تلــك املقــاالت مقالــة بعنــوان )َمناْزگ

ــرد 
ُ
ــرد أســماء عديــدة فــي املصــادر اإلســامية، فهــي تســمى َمنازِگــرت وَمازگ

ُ
وملدينــة َمناْزگ

بيــن الســلطان  ، وتقــع شــمالي بحيــرة وان، وقــد دارت قربهــا معركــة  كبــرى 
ً
وَماْزِجــرت أيضــا

فــي  وجــاء  م(،   1071 / هـــ   463( ســنة  أرمانــوس  البيزنطــي  وامللــك  أرِســالن  ــب 
ْ
ل

َ
أ الســلجوقي 
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ــب أرِســان كان قــد ســّرح أغلــب جيشــه لاســتراحة، ولــم يبــق معــه ســوى أربعــة 

ْ
ل

َ
املقالــة أن أ

ــردي مــن 
ُ

آالف فــارس، وقــد باغتــه أرمانــوس بالهجــوم، فانضــّم إليــه عشــرة آالف مقاتــل ك

أبــواب  فــي األســر، وأصبحــت  النصــر، ووقــع أرمانــوس  أرِســان  ــب 
ْ
ل

َ
أ أبنــاء املنطقــة، وحّقــق 

آســيا الصغــرى مفتوحــة أمــام الســاجقة، وكانــت الحــروب الصليبيــة مــن أهــم تداعيــات تلــك 

املعركــة، فقــد اســتنجدت الكنيســة األرثوذكســية فــي القســطنطينية بالكنيســة الكاثوليكيــة 

فــي رومــا، وبالعالــم املســيحي األورپــي، وبــدأ اإلعــداد للحملــة الصليبيــة األولــى ســنة )1095 م(، 

 ســنة )1096 م(. 
ً
ّفــذت فعليــا

ُ
ون

واملاحظ أن معظم املؤرخين الذين كتبوا عن الحروب الصليببية، في العصر الحديث، 

 صليبيــة علــى شــعوب شــرقي املتوســط، رغبــة فــي اســتعادة 
ً
ت حربــا

ّ
يكتفــون بذكــر أن أورپــا شــن

 فــي البــاد اإلســامية، وال يشــيرون إلــى أن تهديــد التركمــان الســاجقة للدولــة 
ً
القــدس، وطمعــا

ــرد، كان العامــل األول واألهــم فــي أن 
ُ
البيزنطيــة، وقيامهــم بغــزو األناضــول بعــد معركــة َمنازگ

، وأن تندلــع تلــك الحــروب الضاريــة، وتســتمر حوالــي 
ً
 وشــعوبا

ً
 وملــوكا

ً
تســتنفر أورپــا كنيســة

قرنيــن مــن الزمــان.

أتراك الجبال!

 من نشر الدراسة وصلتني رسالة من إدارة تحرير املجلة، تطلب 
ً
وبعد حوالي شهر تقريبا

 تركــي ُيِعــّد رســالة املاجســتير 
ٌ

منــي االطــاع علــى رســالة مرفقــة أخــرى، أرســلها إلــى املجلــة باحــث

لعــت علــى رســالة الباحــث، وكانــت فــي 
ّ
فــي التاريــخ، ويعمــل فــي ملحقيــة ثقافيــة تركيــة بمصــر، واط

 علــى التشــكيك فــي املعلومــات 
ً
، وبــدا الباحــث التركــي فــي رســالته حريصــا

ً
ثــاث صفحــات تقريبــا

ــرد، وأنهــم ســكان 
ُ

ــرد، ومــن ذكــر اســم الك
ُ
 مــن ذكــر اســم ُمازگ

ً
 جــّدا

ً
التــي ذكرتهــا، وكان ُممتِعضــا

ــرد دوٌر فــي تحقيــق النصــر فــي 
ُ

 أكثــر مــن أن يكــون للفرســان الك
ً
تلــك املنطقــة، وكان ُممتِعضــا

ــرد، والحّجــة التــي ذكرهــا هــي أنــه مــن غيــر املعقــول أن يكــون ثّمــة عشــرة آالف مــن 
ُ
معركــة ُمازگ

ــرد وهــو ســلطان 
ُ

: كيــف يكــون جيشــه مــن الك
ً
ــب أرِســان، متســائا

ْ
ل

َ
ــرد فــي جيــش أ

ُ
فرســان الك

تركي؟ 

ــرد إخــوة، وأنــه ال داعــي إلــى 
ُ

ــرك والك
ُّ
ثــم أنهــى الباحــث الترـكـي رســالته بمــا خاصتــه أن الت
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 اإلســامي، ومثــل 

ّ
زعــزع الصــف

ُ
ذكــر هــذه املعلومــات فــي هــذه األوقــات، فهــي – حســب رأيــه- ت

 بمحــاوالت املستشــرقين لــزرع 
ً
ســائر الهاربيــن مــن الحقائــق، ربــط املوضــوع جملــة وتفصيــا

الخصومــات بيــن املســلمين، وألــّح علــى إدارة املجلــة أنــه يريــد الجــواب؛ إّمــا عبــر رســالة، وإّمــا 

 علــى صفحــات املجلــة. 
ً
نشــرا

وكنــت قــد ذكــرت فــي آخــر املقالــة أهــمَّ املصــادر التاريخيــة التــي اقتبســت منهــا املعلومــات، 

نفســه  ــف 
ّ
يكل لــم  الترـكـي  الباحــث  لكــن  التاريخيــة،  القضايــا  أتنــاول  حينمــا  نهجــي  هــو  كمــا 

بالعــودة إلــى بعــض تلــك املصــادر علــى األقــل، للتأكــد مــن صحــة املعلومــات أو عــدم صحتهــا، 

قبــل أن يطالبنــي ويطالــب املجلــة بالجــواب. 

ك فيهــا- لــم 
ّ

واألغــرب مــن هــذا أنــه- وهــو يحــاول أن ينفــي املعلومــات التــي أوردتهــا أو يشــك

، اعتمــده هــو فــي الحصــول علــى املعلومــات التــي 
ً
 وال حديثــا

ً
، ال قديمــا

ً
 واحــدا

ً
يذكــر مصــدرا

ــه فــي الدراســة، وكأنــه كان يســير علــى نهــج 
ُ
ذكرهــا، والتــي رآهــا كافيــة لنقــض معظــم مــا أوردت

امللــك الفرن�ســي لويــس الرابــع عشــر حينمــا قــال: »أنــا الدولــة«. 

 إلغائيــة قــد تليــق بالجهلــة وأنصــاف 
ً
وكنــت أملــح- وأنــا أقــرأ رســالة الباحــث التركــي- ذهنيــة

 بطلبــة الدراســات العليــا والباحثيــن، وأدركــت أّن مــا يطــّل مــن 
ً
املتعلميــن، لكنهــا ال تليــق مطلقــا

ــه للحقيقــة التاريخيــة، وال رغبُتــه فــي امتــاك املعرفــة الصائبــة، وإنمــا  وراء كلماتــه ليــس حبُّ

ــه منــذ الصغــر أن العنصــر 
َ
متــه وأقران

ّ
نزعُتــه األتاتوركيــة الطورانيــة، تلــك النزعــة التــي عل

ــرد ليــس فــي تركيــا فقــط، وإنمــا فــي العالــم أجمــع، 
ُ

التركــي أفضــل بنــي البشــر، وأنــه ال وجــود للك

بعــض  بــه  ابُتلــي  ُعضــال  داٌء  وهــذا  الجبــال(؛  )أتــراك  هــم  األحــوال-  أحســن  فــي  ــرد- 
ُ

الك وأن 

أبنــاء بيتنــا الشــرق متوّســطي الكبيــر، وال يتــّم القضــاء علــى هــذا الــداء إال بجهــود املثقفيــن 

زنيــن. 
ّ
املت املخلصيــن 

 بقدر دهشتي.
ً
والحقيقة أن حزني كان عميقا

، وُيعفــي 
ً
قــة

ّ
أّمــا دهشــتي فهــي مــن باحــث فــي الدراســات العليــا ينفــي معلومــات تاريخيــة موث

نفســه مــن التوثيــق، ثــم يطالــب اآلخريــن بالــرّد. 

وأّمــا حزنــي فألنــي اكتشــفت أن ثمــة مــن الباحثيــن فــي بيتنــا التاريخــي الكبيــر هــذا- أقصــد 
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 عــن الحقائــق، وال خدمــة لشــعوب 

ً
فــي التاريــخ ليــس بحثــا الشــرق األوســط – يتخّصصــون 

 لتثقيــف الجماهيــر، وإعطــاِء كّل شــعب مــن شــعوب هــذا البيــت 
ً
هــذا البيــت الكبيــر، وال ســعيا

ــه مــن التقديــر، وإنمــا يتخصصــون لتغييــب الحقائــق، وتضليــِل الجماهيــر، وزرِع األوهــام  حقَّ

واألباطيــل فــي ذاكــرة األجيــال.

 ولو طارت(!
ٌ
ثقافة )عنزة

، فهــي َمْضَيعــة 
ً
ْرعــا

َ
ِضيــق بهــا ذ

َ
ــجاالت العقيمــة، بــل أ والواقــع أنــي كنــت ومــا زلــت أكــره الّسِ

إّمــا  اثنيــن:  أحــد  إال  العقيمــة  الســجاالت  وراء  يســعى  ال  أنــه  وأعتقــد   ،
ً
معــا والَجهــد  للوقــت 

 قليــل املعرفــة، ضّيــُق األفــق، ويعتقــد فــي الوقــت نفســه أنــه بلــغ مــن العلــم أقصــاه، ومــن 
ٌ

امــرؤ

 مــن أتبــاع ثقافــة )عنــزة ولــو طــارت!(، فهــو ُمكابــر وُمنــاور وُمــداور، 
ٌ

املعرفــة منتهاهــا. وإّمــا امــرؤ

 االعوجــاج، 
ّ

تقــّدم لــه الُحجــج فيصــّر علــى الباطــل، وتضعــه علــى الطريــق القويــم فيأبــى إال

بتلــى بأحــد مــن هــؤالء أتذكــر مــا أورده أبــو حّيــان التوحيــدي )ت 416 هـــ( فــي كتابــه 
ُ
وكلمــا أ

مــع  ف 
ّ

الَعــا ْيــل 
َ

الُهذ أبــي  املعتزلــي  املفكــر  )اإلمتــاع واملؤانســة، ج 2، ص 90( حــول مشــكلة 

َجَويــه الحّمــال، قــال التوحيــدي:
ْ
َزن

إبراهيــم   =[ ــام 
ّ
النظ تناظــر 

َ
ل إنــك  زمانــه-  ــم 

ّ
ُمتكِل وكان  ف- 

ّ
الَعــال ْيــل 

َ
الُهذ ألبــي  قيــل   «

ْوبــات]= مناظــرات[، وأحســُن أحوالنــا 
َ
ــام مــن كبــار مفكــري املعتزلــة[، وتــدور بينكمــا ن

ّ
النظ

نقِطــع ]= الغالــب واملغلــوب[. ونــراك 
ُ
ين فــي القاطــع منكمــا وامل

ّ
ْرنــا أن ننصــرف شــاك

َ
إذا َحض

َجَويــه الحّمــال فَيقطعــك ]= َيغلبــك[ فــي ســاعة ]= فتــرة قصيــرة[. فقــال: 
ْ
ن َ
مــع هــذا يناظــرك ز

ينحــرف أحُدنــا عنهــا إال  نهــٍج واحــد[، ال   =[ ــام معــي علــى جــاّدة واحــدة 
ّ
النظ قــوم، إن  يــا 

ــُرب ]= 
ْ

ــه علــى َســِننه ]= نهجــه[، فأمُرنــا َيق
ُ
ــه، وَيْحِمل

َ
ــُره انحراف

ّ
ك

َ
بقــَدر مــا يــراه صاحبــه، فُيذ

َجَويــه الحّمــال، فإنــه يبتــدئ معــي ب�ســيء، ثــم َيطِفــر]= يقفــز[ إلــى 
ْ
ن َ
متقــارب[، وليــس هكــذا ز

ــم علــّي باالنقطــاع ]= بالهزيمــة[، 
َ

�ســيء بــال واصلــة وال فاصلــة، وأبقــى ]= علــى النهــج[، فُيحك

 فيــه«.
ً
ن ]= نهــج[ الطريــق الــذي فارقنــي آنفــا

َ
وذلــك لَعجــزي عــن رّده إلــى َســن

 مــن الــرّد علــى صاحبــي الباحــث 
ً
ــجاالت العقيمــة لــم أجــد ُبــّدا أقــول: مــع نفــوري مــن الّسِ
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املجلــة  إدارة  ويطالــب  وأقوالــه،  تســاؤالته  عــن  اإلجابــة  يتلّقــى  أن  علــى  مصــرٌّ  فهــو  الترـكـي، 

بذلــك، ومــن حــّق إدارة املجلــة بدورهــا أن تحيــل األمــر علــّي وتنتظــر منــي الــرّد، ومــن واجبــي 

ــدُت أنهــا مســتقاة مــن مصــادر تاريخيــة وأنهــا 
ّ

 أن أدافــع عــن املعلومــات التــي ذكرُتهــا، وأك
ً
أيضــا

موثقــة، وأنهــا ليســت أضغــاث أحــام، وال هــي حفلــة َســَمر بائســة. 

مشــكورة،  املجلــة  ونشــرتها  جوابيــة،  دراســة  وكتبــت  بــه،  أقــوم  أن  ينبغــي  بمــا  وقمــت 

 مــن املصــادر 
ً
وبّينــت للباحــث الترـكـي أخطــاءه فــي املنطلقــات واملنهــج والنتائــج، وأوردت عــددا

التاريخيــة األخــرى، وقدمــت لــه مــن الحجــج النقليــة والعقليــة مــا ال َيشــّك فيــه عاقــل ُمنِصــف. 

ــرد موجــودون فــي وطنهــم التاريخــي، وهــم لــم ينزلــوا باملظلــة مــن كوكــب 
ُ

ثــم أوضحــت لــه أن الك

آخــر، ولــم ينبثقــوا دفعــة واحــدة مــن األرض الســابعة، بــل هــم أعــرق مــن األتــراك أنفســهم فــي 

هــذا املجــال، فقــد بــدأ الوجــود التركــي فــي غربــي آســيا مــع الغــزو الســلجوقي فــي القــرن الخامــس 

ــرد، فــي تلــك الديــار، إلــى 
ُ

الهجــري )الحــادي عشــر امليــادي(، فــي حيــن يعــود تاريــخ أســاف الك

 قبــل ذلــك. 
ً
حوالــي أربعيــن قرنــا

ــرد فــي املقالــة، ومــن أنهــم 
ُ

وبمــا أن الباحــث التركــي كان شــديد االمتعــاض مــن ذكــر اســم الك

ــرد، حتــى إنهــم قدمــوا عشــرة آالف فــارس مــن أبنائهــم لُنصــرة 
ُ
كانــوا مــن ســكان منطقــة َمازگ

الســاجقة فــي حربهــم ضــّد الــروم، أقــول: بمــا أن األمــر كان كذلــك، فقــد وجــدت مــن واجبــي 

 مــن مرجــع عربــي حديــث، أو مــن مرجــع أوربــي. وعــدت 
ً
تأصيــل ذلــك الخبــر، وكنــت نقلتــه ســابقا

إلــى ذلــك املرجــع، وإذا باملؤلــف قــد اســتقى املعلومــة مــن كتــاب تاريخــي قديــم اســمه »تاريــخ ابــن 

أبــي الَهْيجــاء«. ومــن ُحســن الحــظ أنــي وجــدت الكتــاب، وإذا باملؤلــف ابــن أبــي الهيجــاء يقــول 

فــي الصفحــة )118 - 119( ضمــن أحــداث ســنة )463 هـــ(:

وم ».  ْرِسالن وَملِك الرُّ
َ
ب أ

ْ
ل

َ
 عظيمة بين أ

ٌ
» وفيها كانت وقعة

ثّم فّصل املؤرخ ابن أبي الَهْيجاء املوضوع فقال: 

 
َ

فــرَّق
َ
ت بــالَد املســلمين بالجمــع الكبيــر، وكان  بــأن ملــك الــّروم قاصــٌد  ... وورد الخبــر   «

ــك ]= وزيــره[ إلــى َهَمــذان ]= آَمــدان 
ْ
ل
ُ
عســكُر الســلطان، فأنفــذ ]= ألــب أرســان[ ِنظــاَم امل

 
ً
[ ليجمع العساكر، وبقي السلطان في أربعة آالف غالم جريدة

ً
عصمة مملكة ميديا سابقا
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 ملــك 

ً
ُبــه ]= يم�ســي بجانبــه[، وســار قاصــدا

ُ
]= فرســان[، مــع كل غــالم فــرس يركبــه وآخــر َيْجن

 ]= اســتعّد للقتــال[ الســلطان 
َ

واقــف
َ
ــرد فأخذهــا، وت

ُ
َصــد ملــُك الــروم إلــى مناذك

َ
الــروم. وق

 آالف 
ُ
الســلطان عشــرة إلــى  اجتمــع  قــد  الّصــالة، وكان   

َ
وقــت الجمعــة  يــوم  الــروم  وملــك 

 
ُ

مــن األكــراد، وكان مــع ملــك الــروم مائــة ألــف مقاتــل، ومائــة ألــف ُجْرجــي، فلمــا كان وقــت

ــوس، وســاقوا ]= بــدأوا الهجــوم[ علــى  بُّ الّصــالة رمــى الســلطان القــوَس مــن يــده، وأخــذ الدَّ

َســر ملــك الــروم«.
َ
ــُج منهــم إال القليــل، وأ

ْ
وم فكســروهم، ولــم َين الــرُّ

 علــى الباحــث التركــي، ولــم يــأت 
ً
ذكــرت هــذه املعلومــة بحذافيرهــا فــي الدراســة الثانيــة، رّدا

، مــع أنــه مــن تقاليــد البحــث العلمــي أن ُيقــّر الباحــث 
ً
با

ْ
 وال َســل

ً
تعقيــب منــه علــى رّدي، ال إيجابــا

نقــض مــا ذكــره مناظــره، وال 
َ
ــة ت

ّ
بــأن الباحــث اآلخــر املناظــر لــه علــى صــواب، أو أن يذكــر أدل

قــة التــي ذكرتهــا، ألنــه- مثــل كثيريــن مــن 
ّ
ــة التاريخيــة املوث

ّ
أظــّن أن الباحــث التركــي اقتنــع باألدل

الباحثيــن فــي الشــرق األوســط- تتلمــذوا علــى ثقافــة املثــل القائــل »َعنــزة ولــو طــارت«، ومــن شــّب 

علــى �ســيء شــاب عليــه كمــا يقــول املثــل القديــم.

ومــع هــذا شــكرت الباحــث الترـكـي بينــي وبيــن نف�ســي؛ ألنــه دفعنــي إلــى املزيــد مــن البحــث، 

الّديــن  ــردي األميــر عــّز 
ُ

الك املــؤرخ  الَهْيجــاء«، واكتشــاف  أبــي  ابــن  واكتشــاِف كتــاب »تاريــخ 

بانــي اإلْرِبلــي )1223 – 1301م(.
ْ

الَهذ الَهْيجــاء  أبــي  بــن  محّمــد 



«Dengê Kurdistan»
أول جريدة كوردية يف أوروبا الغربية

علي جعفر

 
ً
لعبــت الجرائــد والُصحــف واملنشــورات الورقّيــة عاّمــة حّتــى أواخــر القــرن العشــرين دورا

 فــي تنويــر الشــعوب ومّدهــا بآخــر التطــورات واألحــداث، بــل كانــت منابــع تســتقي منهــا 
ً
كبيــرا

هــذه الشــعوب آخــر املســتجدات العلميــة والفكريــة والسياســية واالجتماعيــة.

 وألّن كوردســتان مقّســمة بين أربعة دول، تحاول كّل منها طمس هوية الشــعب الكوردي 

 مــن الضغوطــات، 
ً
بشــّتى الوســائل، فــإّن ُمصــدري الُصحــف والجرائــد الكورديــة عانــوا كثيــرا

 منهــم بــأّن الكلمــة هــي الســاح األقــوى 
ً
ولكّنهــم رغــم ذلــك اســتمّروا فــي طريقهــم الوعــر إيمانــا

الــذي يوصــل الشــعب الكــوردي إلــى أهدافــه.   

نــا نجــد أّن أّول جريــدة كورديــة صــدرت 
ّ
وإذا مــا عدنــا إلــى تاريــخ الصحافــة الكورديــة، فإن

هــي جريــدة » كردســتان »، حيــث صــدر العــدد األول منهــا فــي 22 نيســان عــام 1898 فــي القاهــرة 

بمصــر علــى يــد مقــداد مدحــت بدرخــان، وذلــك باللغــة الكورديــة )األحــرف العربيــة(.

أّمــا الجريــدة الثانيــة فهــي » Riya Teze -   Rya Teze( ( » و التــي تعنــي بالعربيــة » الطريــق 

الجديــد ». صــدر العــدد األّول مــن هــذه الجريــدة بالحــروف الكورديــة الاتينيــة فــي 1 نيســان 

االتحــاد  جمهوريــات  إحــدى  كانــت  التــي  أرمينيــا  جمهوريــة  عاصمــة  يريڨــان  فــي   1930 عــام 

الســوفيتي الســابق. وبذلــك تكــون أول جريــدة كورديــة تصــدر بالحــروف الاتينيــة. وال نــدري 

املهتّميــن  الكتــاب والصحفييــن  مــن  الكثيــر  يعتبــر  ملــاذا  أو  الكثيــرون،  إليهــا  يتطــّرق  لــم  ملــاذا 

بتدويــن الصحافــة الكورديــة مجلــة )Hawar( بدايــة انطاقــة الكتابــة بالحــروف الاتينيــة، 

.« Riya Teze« ال جريــدة
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عتبــر أّول 

ُ
أّمــا الجريــدة الثالثــة فهــي »Dengê Kurdistan« أي »صــوت كوردســتان« وهــي ت

جريــدة ُيصدرهــا الطلبــة الكــورد فــي دول أوروبــا الغربيــة. فقــد كانــت لســان حــال جمعيــة أو 

رابطــة الطلبــة الكــورد فــي أوروبــا )KSSE( فــي انطاقتهــا األولــى مــن بدايــة الشــهر األول مــن عــام 

1949 إلــى أواخــر نفــس العــام. وقــد كان للدكتــور نــور الديــن ظاظــا دور بــارز فــي إعــداد وجمــع 

وكتابــة املقــاالت ومــن ثــّم إصدارهــا. 

صــدر العــدد األّول مــن هــذه الجريــدة فــي شــهر تمــوز مــن عــام 1949 دون أن يأتــي رقــم 

ــف مــن 13 صفحــة مــن القطــع الكبيــر )دينــا 4(. جميــع املقــاالت هــي 
ّ
العــدد عليــه. وهــو مؤل

الفرنســية. باللغــة 

الديمقراطــي  والشــبيبة  الطلبــة  حــاد 
ّ
ات ملهرجــان  مكــّرس  شــبه  فهــو  الثانــي:  العــدد  أّمــا 

العالمــي الثانــي املنعقــد فــي بودابســت، ونشــاطات ولقــاءات وفــد جمعيــة الطلبــة الكــورد مــع 

صفحاتــه  وجميــع  الكبيــر،  القيــاس  مــن  صفحــة   12 مــن  مؤلــف  العــدد  املشــاركة.  الوفــود 

الثالــث والرابــع  العــدد  اشــتمل  بــدوره  الجمعيــة  مــن  وفــد  الفرنســية. وكان ملشــاركة  باللغــة 

املــزدوج الــذي صــدر نيابــة عــن شــهري أيلــول وتشــرين األّول مــن نفــس العــام علــى 11 صفحــة. 

أمــا  اإلنگليزيــة،  باللغــة  الثامنــة  والصفحــة  الفرنســية،  باللغــة  األولــى  الســبعة  الصفحــات 

الاتينيــة. بالكورديــة  فهــي  الصفحــات 9 – 11 

أّمــا العــدد الخامــس واألخيــر الــذي رأى النــور فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام نفســه، 

بالكورديــة  صفحــات  و4  الفرنســية،  باللغــة  صفحــات   9 منهــا  صفحــة،   13 مــن  فيتألــف 

الاتينيــة.

وبهــذا يصبــح مجمــوع صفحــات األعــداد الخمســة 49 صفحــة مــن القطــع الكبيــر. وهــي علــى 

الشــكل التالــي: 6 صفحــات باللغــة الكورديــة. صفحتــان باللغــة اإلنگليزيــة و41 صفحــة باللغــة 

الفرنسية.

وفكــرة إ صــدار الجريــدة بلغــات عــّدة حينهــا دليــل علــى وضــوح الهــدف لــدى ُمصدريهــا، 

ــرة منهــا.   
ّ
وهــو إيصــال صــوت الشــعب الكــوردي إلــى شــعوب وحــكام العالــم وخاّصــة املؤث

أّما تســمية الجريدة بــ )Dengê Kurdistan(، فا شــّك بأّن املقيمين عليها أرادوا من وراء 
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ً
تســميتها أن يوصلــوا صــوت الشــعب الكــوردي إلــى الــدول الكبــرى، خاّصــة التــي لعبــت دورا

 فــي تجزئــة الشــعب الكــوردي ووطنــه مــا بيــن أربعــة دول، بــل أرادوا أن يقولــوا لهــم: مهمــا 
ً
قــذرا

حاولتــم طمــس قضيــة الشــعب الكــوردي وإخفائهــا عــن شــعوبكم وشــعوب العالــم، فهــا نحــن 

هنــا، نمثــل الكــورد الذيــن حاولــت مصالحكــم االقتصاديــة والسياســية إنــكار حقــه الطبيعــي 

فــي نيــل حّريتــه.     

نــا ومنــذ أعــوام نعمــل علــى توثيــق كّل مــا يتعلــق بكــورد أوروبــا، 
ّ
ال بــد مــن التوضيــح هنــا أن

ســواًء فــي املجــال التاريخــي أو الثقافــي. وعليــه تجولــت فــي الكثيــر مــن عواصــم ومــدن هــذه الــدول 

 عــن هــذه الجريــدة لكّننــي رجعــت خــاوي اليديــن. وفــي زيارتــي األخيــرة لجنــوب كوردســتان، 
ً
بحثــا

ســكرتير  مــع  الحديــث  وأثنــاء  العاصمــة،  هوليــر  فــي  الكورديــة  لألكاديميــة  العــام  هــذا  بدايــة 

ــه أكمــل دراســته الجامعيــة فــي باريــس، فســألته هــو 
ّ
األكاديميــة د. نجاتــي عبــد هللا أعلمنــي بأن

ــه بعــد بحــث طويــل وجــد نســخة مصــّورة بالكاميــرا عنهــا 
ّ
اآلخــر عــن تلــك الجريــدة، فأخبرنــي بأن

 - بنســخة، 
ً
فــي مكتبــة واحــدة فقــط فــي باريــس. فطلبــت منــه نســخة. وبعــد أن أمّدنــي - مشــكورا

نــي أعمــل علــى تنضيــد النســخة التــي أعطانــي إّياهــا وإخراجهــا مــن جديــد 
ّ
 بأن

ً
أعلمتــه الحقــا

املنضــدة  النســخة  بمراجعــة  وتعّهــد   
ً
كثيــرا ففــرح   ،

ً
جيــدا قــرأ 

ُ
ت ال  املنشــورة  النســخة  لكــون 

وكتابــة مقّدمــة لهــا باللغــة الفرنســية.

مــع  النســخة األصليــة  كاملــة،  الجريــدة  أعــداد  بــأّن  للقــّراء  بشــرى   
ّ

نــزف أن  نريــد  وعليــه 

النسخة املنضدة واملخرجة من قبلنا ستكون بداية العام القادم بين يدي القراء والباحثين 

فــي مجلــد واحــد، يحمــل )الجــزء الثالــث( مــن سلســلة )كــورد املهجــر(، وبذلــك نكــون قــد أنقذنــا 

هــذه الجريــدة مــن الضيــاع والفقــدان.

الصحافــة  تاريــخ  فــي  األولــى  الثاثــة  الكورديــة  املنشــورات  هــذه  أّن  هــو  النظــر  يلفــت  مــا 

هــا خــارج كوردســتان. وذلــك ألن أعــداء ومســتعمري الكــورد كانــوا يمنعــون 
ّ
الكورديــة صــدرت كل

عليهــم إصــدار أي منشــور يتنــاول أوضاعهــم السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة.
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»الصفحة األولى من العدد األول«
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»غالف العدد الثاني«
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»غالف العدد الخامس واألخير«



ذاكـرة وتـوثيق
ارة في الجزيرة السورية

ّ
معارك قبيلتي الكيكان والبك



ارة 
ّ
معارك قبيلتي الكيكان والبك

يف اجلزيرة السورية )1944م-1946 م(

حممود حسني حاج درويش*

* مكان وتاريخ الوالدة: تل بيدر )درباسية/محافظة الحسكة( 1942 
ــي  ــال مســتقاة ف ــي المق ــواردة ف ــات ال ــى إن المعلوم ــة عــن الحــدث أود اإلشــارة إل ــل الكتاب قب
معظمهــا مــن أحاديــث الوالــد الــذي توفــي ســنة 1997 عــن عمــر يناهــز 95 ســنة وكان لــه دور 

ــن. ــوال بعــض المســنين اآلخري ــن، فضــالً عــن أق ــن القبيلتي ــي دارت بي ــي المعــارك الت ــارز ف ب

» تنويــه مــن »الحــوار«: ننشــر هــذه املــادة التوثيقيــة عــن أحــداث داميــة جــرت فــي الجزيــرة الســورية فــي 
 فــي املنطقــة؛ ال مــن أجــل اســتثارة 

ً
وقــت م�ســى )1944م-1946م( بغــرض توثيــق تلــك األحــداث الواقعــة فعــا

النعــرات العشــائرية أو القوميــة بيــن أبنــاء مــن تحاربــوا فــي ذلــك الوقــت، وإننــا فــي الوقــت الــذي نشــكر فيــه 
كاتــب املقالــة علــى هــذه املــادة التوثيقيــة الهامــة، نرحــب بــأي آراء أو تحليــات أخــرى مختلفــة مــع مضمــون 

هــذه الســردية - املقــال.«

قبيلة الكيكان وتوزعها الجغرافي في الجزيرة السورية

كانــت منطقــة الكيــكان تســمى ببرّيــة مارديــن، وهــي املنطقــة املمتــدة بيــن جبــال طــوروس 

إلــى  الشــرق  فــي  ، وتصــل حدودهــا 
ً
العزيــز جنوبــا الخابــور وجبــل عبــد   وحتــى ضفــاف 

ً
شــماال

ن الباشــا( 
ّ
ن الخضــر( عنــد بلــدة عامــودا ويجــاورون فــي الغــرب قبيلــة )مــا

ّ
حــدود قبيلــة )مــا

 بوفــرة األمطــار وامليــاه 
ً
فــي منطقــة )رأس العيــن( ســري كانيــه. تميــزت منطقــة الكيــكان عمومــا

الــزركان1 ونهــري  نهــر  مثــل  تجــري ضمــن مناطقهــم  أنهــار  عــن وجــود عــدة   
ً
الجوفيــة، فضــا

)نهــر  أوكســيس  ونهــر  وواد فضليــة  تعلــك  الخابــور ووادي  ونهــر  والصغيــر  الكبيــر  الجرجــب 

 ولفتــرات طويلــة. هــذا األمــر ســاهم فــي غنــى املنطقــة وبشــكل 
ً
العويــج( الــذي كان يجــف صيفــا

1- ســمي نهــر الــزركان )zirikan( بهــذا األســم نســبة إلــى عشــيرة زركان الكرديــة وكان أميرهــم يســكن 
فــي كــري ميــر )girê mîr( الواقــع شــمال بلــدة أبــو رأســين. 
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خــاص فــي فصــل الربيــع لتوفــر املراعــي والخيــرات، حيــث كانــت تــزرع فيهــا ومــا زال إلــى يومنــا هــذا 

القمــح والشــعير بشــكل رئي�ســي وكذلــك الــذرة البيضــاء والخضــروات والبطيــخ وبعــض أشــجار 

الفواكــه وغيــر ذلــك والتــي كانــت تســقى بواســطة الحيوانــات عــن طريــق مــا يســمى بالغرافــات.  

 للحــرب فيمــا بيــن عشــائرها فإنهــا 
ً
نتيجــة لحــدوث خافــات بيــن عشــائر الكيــكان وتجنبــا

ويشــمل  جــركان  ويســمى  األول  الفــرع  عشــائر،  عــدة  فــرع  كل  يضــم  فرعيــن،  إلــى  انقســمت 

العشائر اآلتية: آزيزا، أومرا، سمعيا، موريكا، كوردكا، كوسكا، شيخان، بريم زركا، رماكا، 

شكرا، علي خانيا، بارافا، نجارا، سينكا، هيسكا، جمكا، وقد انقسم هذا الفرع  الى قسمين: 

هســنيا Hesnya  وهــم بقيــادة بيــت الرســتام وتضــم عشــائر جمــكا وكردكا-علــي خانيــا، بريــم 

زركا، موريــكا ونخوتهــم الســياف فــي املناســبات وفــي املعــارك داخــل العشــيرة وســباق الخيــول، 

أما القســم الثاني فيســمى ميركهرا  Mîrguhera  وتضم عشــائر آزيزا، اومرا، رماكا، ســمعيا، 

شــكرا، هيســكا، نجــارا، شــيخان والقصوارنــة املســيحية ونخوتهــم امليــران.

أمــا الفــرع اآلخــر مــن الكيــكان فيســمى بخلجــان ويضــم أربعــة أفخــاد هــم عمــركان، تمركان، 

درباســيان وحســنكان.  يفصــل بيــن فرعــي قبيلــة الكيــكان نهــر الــزركان، حيــث كانــت املنطقــة 

الواقعــة غــرب النهــر تعــود إلــى فــرع الخلجــان، أمــا القســم الواقــع شــرق نهــر الــزركان فــكان 

(، مــع أن أفخــاد فــرع الخلجــان 
ً
يعــود إلــى الفــرع املعــروف بالجــركان )وهــي تســمية اختفــت الحقــا

امتــدوا فــي وقــت الحــق نحــو مناطــق الشــرق.  وكانــت عشــيرة الحــرب العربيــة بفرعيهــا تنتمــي إلــى 

قبيلــة الكيــكان، فقــد كان بيــت عبيــد الخليــل مــن ضمــن تحالــف الخلجــان، أمــا آل محمــد 

صالــح عبيــدو فكانــوا تابعيــن للفــرع اآلخــر مــن الكيــكان. 

kepe- )أهــم معالــم الكيــكان فــي هــذه املنطقــة، هــو الهضبــة املعروفــة باســم كبــزي كيــكان 
zê kîkan( علــى يســار الطريــق الواصــل بيــن الدرباســية ورأس العيــن /ســري كانيــه،2

2- توجــد علــى علــى ظهــر هضبــة كبــز قبريــن أحدهمــا يعــود لشــخص اســمه عزيــز الخــال والقبــر اآلخــر 
يعــود لشــخص يســمى ســيداي قســيري، وكان يوجــد اعتقــاد ســائد بــأن المنتــوج الزراعــي كان يجمــع وينقــل من 
فــوق ظهــر هضبــة كبــز إلــى بغــداد والموصــل علــى ظهــر طيــور يطيــرون علــى نســق واحــد بــإرادة إلهيــة، 
وحتــى اآلن أصبــح هــذا مثــاً يقــال حاصــل جــو موصــل، اي وصــل حاصــل األميــر إلــى الموصــل بالنســبة 

للــذي يتأخــر فــي عملــه، أي أن المنتــوج كان ينقــل بــإرادة عزيــز الخــال والقســيري.
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 كذلــك مــا يعــرف بالقــوج الكبيــر )qȗça mezin( الــذي كان يســمى قــوج ميــرزة أوغلــي 

 الــدروز- الــذي تــم جلبهــم إلــى 
ً
وتســمى حاليــا قصــرك جنــوب غــرب تــل تمــر وكان يســكن فيهــا

املنطقــة خــال حكــم اديــب الشيشــكلي- إلــى مــا قبــل 2012، وكذلــك القــوج الصغيــر وكان 

يعــرف بقوجــا جلوـكـي. 

 
ً
 تــل ديــاب ويســكن فيهــا حاليــا

ً
إلــى الغــرب مــن هضبــة كبــز يقــع خربــة ســينكان ويســمى حاليــا

 اثنــاء الحــروب، وجنــوب بلــدة تــل تمــر 
ً
عشــيرة الحــرب، وكان ينطلــق مــن هــذا التــل 90 خيــاال

توجــد قريــة الركبــة )riguba( وكانــت تســمى بــوزي دفــة بوينيــه )pozê deve boynê(، وفــي 

غــرب مدينــة الحســكة توجــد قريتــان تحمــان أســم عشــيرة ســينكان وهــي فيضــة ســينكان 

وخفســة ســينكان بالقــرب مــن جبــل عبــد العزيــز ويســكن فيهــا عشــيرة أبــو معيــش، ويوجــد 

شــمال بلــدة تــل تمــر قريــة تســمى دردارة، وقــد ســميت بهــذا األســم لوجــود  كثيــف لشــجرة 

تســمى دري )darê diriyê( التــي كانــت تنمــو علــى طرفــي نهــر الــزركان وكانــت ترتبــط مــع بعضهــا 

إلــى آخــر.  هنــاك بعــض  النهــر  البعــض بحيــث يســتطيع املــرء العبــور مــن فوقهــا مــن طــرف 

القــرى الحاليــة التــي يســكن فيهــا اآلشــوريين كانــت تحمــل أســماء كرديــة، علــى ســبيل املثــال تــل 

شــنان كان يســمى كــري كــو )girê gȗ(، غــرب عيــن العبــد وشــرق تــل شــنان يقــع وارـكـي بــرو 

)wargê pero(، نســبة إلــى زوجــة حجــي شــيخموس خليــل التــي دفنــت هنــاك، وتــل رمــان يســمى 

كا كاســو )kela gaso(، كذلــك قريــة علونــي علــى طريــق الحســكة كان تســمى كــري معــي لولــي 

)grê miyê lȗlî( نســبة إلــى معــي لولــي مــن عشــيرة كــوردكان الكيكيــة، ويقــع التــل بالقــرب مــن 

الفــرع الشــرقي لســد الخابــور )حوالــي 15 كــم مــن الحســكة(.

األسباب املباشرة وغير املباشرة للحرب

ارة 
ّ
 لخصوبــة منطقــة قبيلــة الكيــكان وطيــب املعاشــرة وحســن الجيــرة أصبــح البــك

ً
نظــرا

يتوافــدون إلــى منطقــة الكيــكان وبشــكل مكثــف ليرعــوا أغنامهــم وراء الحواصيــد الذيــن كانــوا 

يحصــدون باملناجــل، وكان حــرث األرض يتــم حينهــا بواســطة املحــراث القديــم الــذي يجــره 

 الثيــران، وخــال الحصــاد كانــت نســاء البــكارة يلتقطــون 
ً
البغــال واألحصنــة )الكديــش( وأحيانــا

الســنابل التــي تبقــى وراء الحواصيــد ويجمعونهــا علــى شــكل أكــوام لحمايتهــا مــن الريــاح، وكان 
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يتــم نقــل األكــوام علــى ظهــور الجمــال ألنهــا أكثــر قــدرة علــى التحمــل مــن بقيــة الحيوانــات.

بعــد انتهــاء موســم الرعــي كان البــكارة يعــودون إلــى أماكــن اســتقرارهم الرئيســية جنــوب 

الخابــور.  كانــت برّيــة مارديــن ذات مســاحة شاســعة وكثافــة ســكانية قليلــة، لذلــك لــم تكــن 

لألرا�ســي قيمــة كبيــرة فــي ذلــك الحيــن. علــى ســبيل املثــال كانــت ممتلــكات قريــة تــل بيــدر )علــى 

الطريــق بيــن الدرباســية والحســكة( والقــرى املحيطــة بهــا والتــي تبلــغ مســاحتها أكثــر مــن 85 

أزيــزان وكان  إلــى حــاج درويــش حــاج مو�ســى أحــد رؤســاء عشــيرة  ألــف دونــم، كانــت عائــدة 

يســكن فيهــا بشــكل دائــم ابنــه ســليمان مــع عــدد مــن أقاربــه وكان يتــردد إليهــا أفــراد العائلــة 

والعشــيرة بعــض الفتــرات ألجــل املراعــي. أهــدى حــاج درويــش تــل رجــب لحمــاد الطــاع دون 

بكامــل  بيــدر  تــل  وبــاع  الكوســكان(  عشــيرة  )مــن  نــورو(  )والــد  حســو  ملحمــد  وجهفــة  مقابــل 

مســاحتها مــع القــرى التابعــة لهــا لخالــد الطــاع بثمــن بخــس، بــارودة عجميــة وفــرس و3000 

 بــأن خالــد لــم يســدد مــن املبلــغ 
ً
 علمــا

ً
ليــرة ســورية، وكان ذلــك قبــل بــدء الحــرب بســنتين تقريبــا

إال الجــزء اليســير، ال يعــادل نصــف القيمــة.

 بعــد تاريــخ طويــل مــن الحــل والترحــال، أصبــح قســم مــن البــكارة يســتملكون األرا�ســي فــي 

أماكــن متفرقــة ومتداخلــة مــع مناطــق الكيكيــة فــي بريــة كيــكان، وبــدأوا ببنــاء بعــض البيــوت 

الصغيــرة ونصــب الخيــم، هنــا بــدأ الوضــع يتــأزم نتيجــة النتشــار البــكارة فــي املنطقــة واملزاحمــة 

علــى الخيــرات ومحاولــة الســيطرة علــى املنطقــة وإبعــاد ســكانها األصلييــن منهــا وجلــب أعــداد 

الــوكاع  بيــت  برئاســة  )البوحمــدان(  حمــدان  أبــو  فخــذ  خــاص  وبشــكل  البــكارة  مــن  أكبــر 

والســايل وأبومعيــش برئاســة خالــد الطــاع )خالــد حمــي(، وبــدأوا يثيــرون الفتــن وخلــق الذرائــع 

ليدخلــوا املنطقــة ويســتولوا عليهــا ويطــردوا ســكانها، ولــم يخــص هــذا األمــر قبيلــة الكيــكان 

فقــط،  فقــد اســتولى البــكارة قبــل حربهــم مــع الكيــكان علــى القــرى املنتشــرة جنــوب الخابــور 

والتــي كانــت عائــدة إلــى عشــيرة الشــرابيين والســّياد ليحلــوا لهــم األمــر ويســهل عليهــم التنقــل 

 متــى مــا شــاؤوا، فقــد كان الشــرابيين يســكنون فــي تــل الحمــام الشــرقي والغربــي 
ً
 وشــماال

ً
جنوبــا

واملغلوجــة والعائــدة ملكيتهــا ألحمــد الحســن وأخوانــه وهــم مــن بيــت البــوزو، حــدث هــذا األمــر 

بيــن الشــرابيين حيــث كانــوا يملكــون مســاحات واســعة،  كذلــك بالنســبة للســّياد القاطنيــن 
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فقريــة الخزنــة كانــت عائــدة للســياد الرخمــان مــن بيــت البــدران وقريــة عاشــة ألحمــد املــا 

وســيد لطيــف وقريــة السوســة لســياد شــيخ علــي. ويعــود الســبب املباشــر إلنــدالع هــذا الحــرب 

إلــى االعتــداء الجن�ســي مــن قبــل ثاثــة أشــخاص مــن عشــيرة البــكارة مــن فــرع أبــو معيــش علــى 

امــرأة مــن عشــيرة الشــرابية )فــرع الســّياد(، جــرت الواقعــة عندمــا كانــت املــرأة مــع زوجهــا علــى 

 
ً
الطريــق فصادفهــم اولئــك األشــخاص، حيــث قامــوا بــرط الــزوج ومــن ثــم االعتــداء جنســيا

علــى الزوجــة.

أحداث املعارك ومعركة الزركان الفاصلة

رغــم أن الحــرب التــي جــرت بيــن عشــائر املنطقــة بيــن ســنة 1944-1946 معروفــة باســم 

ارة، إال أن املعــارك فــي بدايتهــا كانــت بيــن عشــيرة الشــرابية وقبيلــة البــكارة 
ّ
حــرب الكيــكان والبــك

العربيتيــن ومــن ثــم بــدأ تدخــل الكيــكان فــي وقــت الحــق. 

نشــبت املعــارك مباشــرة بعــد االعتــداء الجن�ســي علــى املــرأة الشــرابية، حيــث قــام الشــرابية 

قتــل  عــن   
ً
فضــا مواشــيهم  ونهــب  البــكارة  مضــارب  علــى  بالهجــوم  الواقعــة  علــى  فعــل  وكــرد 

شــخصين منهــم أحدهــم خالــد املعي�ســي. كان أغلــب الشــرابيين يســكنون حينــذاك جنــوب نهــر 

الخابــور، وكانــت لهــم الكثيــر مــن القــرى هنــاك منهــا تــل حمــام شــرقي وتــل حمــام غربــي ومغلوجة 

 
ً
وعاشا. وفي اليوم التالي هاجم البكارة على الشرابية ونهبوا أغنامهم وبيوتهم وقتلوا شخصا

منهــم )محمــد العليــوي(، هــرب الشــرابية والتجــأوا إلــى الكيــكان وأصبحــوا دخــاء لديهــم، بعــث 

 أســمه خلف إلى وكاع شــيخ البو حمدان ليخبروه بأن الشــرابية دخاء عشــيرة 
ً
الكيكان رجا

الكيــكان وبأنهــم ال يقبلــون االعتــداء عليهــم، عــاد خلــف ومعــه رســالة مــن وكاع جــاء فيهــا: )إلــى 

الكيكيــة، يجــب أن تعــودوا إلــى قراكــم وتتركوننــا نحــن والشــرابية والُحــّر يكفيــه إشــارة(. إي 

أن الرســالة كانــت عبــارة عــن تهديــد واضــح بالحــرب علــى الكيــكان فــي حــال عــدم اســتجابتهم 

ملضمــون الرســالة، رد الكيــكان علــى البــكارة برســالة كتبهــا حســين حــاج درويــش وحميــد آغــا 

وجــاء فيهــا، )اآلن ليــس وقــت الذهــاب إلــى القــرى وال أحــد يتــرك دخيلــه والُحــّر يكفيــه إشــارة(. 

فقــام البــكارة بالهجــوم علــى قريــة هســك الكيكيــة )علــى الطريــق الواصــل بيــن بلــدة الدرباســية 
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والحســكة( والتــي ســنأتي علــى ذكرهــا الحقــا، لتبــدأ بذلــك رحــى الحــرب بيــن القبيلتيــن والتــي 

اســتمرت ملــدة ســنتين. 

 شــارك في املعارك كبريات عشــائر املنطقة، فقد ضم تحالف الكيكية عشــيرة الشــرابيين 

 مــن قبيلــة الكيــكان )خلجــان وجــركان(، 
ً
وعشــيرة الَحــْرب الذيــن كانــوا يعتبــرون أنفســهم فخــذا

الثاثــة  الســيكرات  قــرى  فــي  الكيكيــة  قــرى  مــع  قراهــم  تتداخــل  الذيــن  الشــمر  مــن  وقســم 

)ســيكرsêgir 1 ،3،2( أمثــال ميــزر عبــد املحســن، وميــزر املدلــول وســطام وزيــد العمــر. 

 أمــا تحالــف قبيلــة البــكارة، فضــم فروعهــا أبــو معيــش )وشــيخهم خالــد الطــاع( وبــكارة 

الجبــل )وشــيخهم عي�ســى ســليمان( وبــكارة ديــر الــزور )برئاســة شــيخ مشــايخ البــكارة راغــب 

البشــير(.

ن الكرديــة متعاطفــة مــع 
ّ
  كانــت عشــيرة الغراجنــة ضمــن تحالــف البــكارة، وكان قبيلــة املــا

ن( لــم 
ّ

ن والكيــكان، إال أن )املــا
ّ

قبيلــة البــكارة ويعــود هــذا األمــر إلــى خافــات قديمــة بيــن املــا

يشــاركوا فــي املعــارك. 

 جــرت املعــارك فــي أماكــن ومواقــع مختلفــة مــن املنطقــة التــي تقــدر عرضهــا ب 50 كــم مــن 

 وحتــى قــرى الشــمر 
ً
الشــرق إلــى الغــرب، مــن نهــري الجرجــب الكبيــر والجرجــب الصغيــر غربــا

راغــب  )بــكارة   
ً
جنوبــا الــزور  ديــر  حتــى   

ً
شــماال تركيــا  مــع  الحــدود  ومــن   ،

ً
شــرقا والقصوارنــة 

البشــير(.

أهــم املعــارك التــي جــرت بيــن الطرفيــن هــي املعركــة الجماعيــة التــي جــرت فــي قريــة )صفــاوي( 

)غربــي طريــق الحســكة درباســية(  التــي راح ضحيتهــا العشــرات مــن الطرفيــن ومعركــة قريــة 

فيهــا  جــرت  حيــث  الدرباســية،  مــع  الحســكة  يربــط  الــذي  الطريــق  غربــي  الواقعــة  )هســك( 

ارة مــن جهــة ومجموعــة مــن عشــيرة ســمعيا وعشــيرة رمــاكا )مــن فــروع 
ّ
اشــتباكات بيــن البــك

الكيكيــة( ويســاعدهم الشــّمر مــن جهــة أخــرى، ولكــن عندمــا خيــم الظــام انســحب الشــمر، 

حيــث نــادى قائــد الشــمر مقاتليــه بجملــة )علــى الفــاح( وكان يقصــد بذلــك االنســحاب مــن 

املعركــة، فــي حيــن ظــل مقاتلــي الســمعيا والرمــاكا بــأن الشــمر ينــوون النــزول أســفل التــل، 

 علــى قمــة التــل وكان عددهــم 
ً
فظــل هــؤالء علــى قمــة التــل وأبــوا االنســحاب إلــى أن قتلــوا جميعــا



الحوار - العدد 70 - صيف 2017 128
، ومــن املعــارك األخــرى تلــك التــي جــرت فــي منطقــة 

ً
، وهــذه الحادثــة مشــهورة جــدا

ً
12 شــخصا

 مــن الكيــكان كان يقودهــم حســين 
ً
العا�ســي وتــل غــزال و قريــة شــون وتــم فيهــا أســر 12 مقاتــا

حــاج درويــش، والــذي نجــا منهــم بأعجوبــة علــى ظهــر أحــد خيولهــم وهــم ياحقونــه  ويريــدون 

 أخــرى ليبادلهــم 
ً
 ويلقــي بنفســه مــن ظهــر الفــرس أحيانــا

ً
القبــض عليــه وهــو يفــر منهــم أحيانــا

إطــاق النــار ألنــه كان يعلــم بأنــه إذا وقــع بيــن أيديهــم فســيقضون عليــه، حيــث كان علــى رأس 

 بانــه قنــاص ماهــر يصيــب أهدافــه 
ً
املطلوبيــن ومتهــم بقتــل عــدد مــن البــكارة، فقــد كان معروفــا

 بأنــه ذكــر لــي مــرات عديــدة بــان املعــارك كانــت جماعيــة فــا يعــرف هويــة القاتــل أو 
ً
بدقــة، علمــا

املقتــول ألن املســافة كانــت بعيــدة وال يســتطيع املــرء أن يميــز  بيــن املقاتليــن ويجــزم بــأن فــان 

قتــل فــان أو قتــل فــان علــى يــد فــان مــن النــاس. ومــن املعــارك التــي ذكرهــا لــي الوالــد هــي تلــك 

التــي  جــرت معركــة بيــن والــدي حســين حــاج درويــش برفقــة بعــض أوالد أعمامــه مــن طــرف 

وخضــر الديــري وجماعتــه مــن طــرف آخــر، حيــث كان األخيــر يقــود قافلــة مــن الغنــم فــكان 

يأتيــه وابــل مــن الطلقــات وال يتخلــى عــن األرزاق والنســاء وال ينســحب مــن املعركــة، يقفــز 

 محيســن ولــد الديــري راعــي الحيــزة 
ً
 ويقــاوم املهاجميــن وينتخــي قائــا

ً
مــن ظهــر الفــرس مترجــا

والنســاء تهلهــل لــه وتشــجعه، بقــي األمــر بهــذه الحــدة والشراســة مــن قبــل املهاجميــن وهــو ال 

 انتبــه حســين حــاج درويــش وفطــن بأنهــم كانــوا يخوضــون املعــارك ويرمــون 
ً
يستســلم، وأخيــرا

فــرس  باتجــاه  طلقــة  أول  وصــوب  املطلوبــة  املســافة  علــى  البندقيــة  موجــه  فنــزل  بعــد  عــن 

 لهــم ال 
ً
 ولــم يســخي بخضــر الديــري ثــم توجــه إلــى رفاقــه قائــا

ً
محيســن الديــري فأرداهــا قتيــا

أقبــل مــن أحــد قتــل هــذا الفــارس الشــجاع ألنــه ال يســتحق ذلــك فتركــوه هــو وقافلتــه. وحتــى 

اآلن تعيــش هــذه الواقعــة وتتــردد احداثهــا علــى ألســنة الطرفيــن، حيــث كان الطرفــان يشــيدون 

ببطــوالت بعضهــم البعــض. بالنســبة لألســلحة التــي كانــت تســتخدم فــي املعــارك آنــذاك فهــي لــم 

تكــن متطــورة ومجديــة علــى املســتوى املطلــوب، فــكان أفضلهــا البــارودة العجميــة التــي تحمــل 

كتابــة )ســازة برنــو( تشــير إلــى صانعهــا والبندقيــة األملانيــة والكماليــة. فــي حيــن أن األشــخاص 

الذيــن لــم يكونــوا يملكــون الســاح والخيــل لــم يكــن يعــدون مــن املقاتليــن. كانــت جميــع املعــارك 

يــن الفرنســيين، وفــي إحــدى املعــارك آنــذاك رافقــت 
ّ
آنــذاك تجــري علــى مــرأى ومســمع املحتل
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مدفعيتهــم املهاجميــن مــن البــكارة وشــاركت فــي االشــتباكات ضــد الكيكيــة فقتــل رامــي املدفعيــة 

وكامــل طاقمهــا آنــذاك، وكانــت املدفعيــة تخــّص عناصــر الهجانــة التــي كانــت أغلــب عناصرهــا 

مــن العــرب مــن عشــيرة العكيــدات والجبــور وأهالــي حــوران.

لم تكن املعارك مســتمرة وإنما على شــكل كّر وفّر، حيث كان الطرفان يهاجمان بضراوة 

وبــكل إمكانياتهــم للحصــول علــى غنائــم وأمــوال ومحاصيــل زراعيــة وهــم يقولــون: الفــوز الفــوز 

عند البل )أي اإلبل(، أي املنتصر الحقيقي هو الذي ينجح في نهب العدو. في بدايات الحرب 

 ويتوغلــون ضمــن قــرى الكيكيــة. فاجتمعــت قــرى الكيكيــة 
ً
 فشــيئا

ً
كان البــكارة يتقدمــون شــيئا

مــع حلفائهــا بأغواتهــا وشــيوخها ووجهائهــا وتشــاوروا مــع بعضهــم البعــض للخــروج مــن هــذه 

املحنــة ووضــع حــد لتقــدم البــكارة، فاتفقــوا علــى الذهــاب إلــى عشــيرة الشــمر للحصــول علــى 

 إلى شــيوخ الشــمر حتى وصلوا لشــمر العراق لكن 
ً
مســاعدتهم ضد خصومهم وتوجهوا شــرقا

هــؤالء رفضــوا االســتجابة لدعوتهــم، فــي حيــن أن الشــمر القاطنيــن فــي املنطقــة واملتجاوريــن 

مــع الكيكيــة أبــدوا اســتعدادهم للمســاعدة، حيــث كان هــؤالء علــى عاقــة ســيئة مــع عشــير 

ابــو معيــش، الذيــن تحاربــا فيمــا م�ســى علــى األمــاك. فلــم يبقــى أمــام الكيــكان ســوى خيــار 

 لضعــف اإلمكانــات املاديــة للكيــكان وقلــة األســلحة والذخائــر 
ً
االعتمــاد علــى الــذات، ونظــرا

املتوفــرة لديهــم ولخوفهــم مــن فقــدان البقيــة الباقيــة مــن املنطقــة تعاقــدت اآلمــال علــى إجــراء 

بيــن الطرفيــن  مصالحــة مــع البــكارة للخــاص مــن هــذا املــأزق، وجــرت مفاوضــات ولقــاءات 

نّيــة  ارة 
ّ
البــك لــدى  لــم تكــن  وحــدد موعــد إلجتمــاع الطرفيــن للمصالحــة، لكــن ومــع األســف 

صادقــة إلنهــاء الحــرب، حيــث كانــوا يراوغــون ويهدفــون إلــى حشــد أكبــر عــدد مــن املقاتليــن 

ــاًل  لزجهــم فــي املعــارك، فقــد أقنعهــم شــيخهم راغــب البشــير بجــدوى املعركــة بقولــه لهــم ˮم

كثيــر وزلــم مــا بــيˮ أي أن الكيــكان يملكــون الكثيــر مــن املــال وعددهــم قليــل يســهل التغلــب 

بعــض  لســان  علــى  ورد  مــا  هــذا  تذكــر،  مقاومــة  وبــدون  مناطقهــم  علــى  واالســتياء  عليهــم 

املســنين مــن البــكارة واعترافهــم بذلــك بعــد االنتهــاء مــن املعــارك. بينمــا كانــت قبيلــة الكيــكان 

ــت باملنطقــة. هاجــم البــكارة 
ّ
تنتظــر قــدوم شــيوخ البــكارة للمصالحــة وإنهــاء الحــرب التــي حل

املنطقــة بــكل ثقلهــم وعشــائرهم وقســم منهــم مترادفيــن ومعهــم الحوائــج والبــرادع واألكيــاس 
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ليضعــوا فيهــا األمــوال املنهوبــة والغنائــم واألرزاق. 

فعلــى مــدار املعركــة والتــي اســتمرت ملــدة ســنتين كانــت )ســفر( هــي قريــة املواجهــة يجتمــع 

، باإلضافــة إلــى مضافــة إســماعيل حــاج درويــش نصبــت 
ً
 وإيابــا

ً
فيهــا الحلفــاء ويمــرون بهــا ذهابــا

ويشــربون،  يأكلــون  كانــوا  حيــث  التجمعــات  أثنــاء  املحاربيــن  لتســتوعب  كبيــرة  خيمــة  فيهــا 

وخيولهــم تعلــف وتشــرب امليــاه، خــال هجــوم البــكارة كان املحاربيــن مــن عشــيرة آزيــزان مــن 

أن  إلــى  املصالحــة  خبــر  ينتظــرون  )ســفر(  فــي  مجتمعيــن  واألســلحة  الخيــول  يملكــون  الذيــن 

الصعــب  مــن  ضخمــة  وأعتــدة  وبأعــداد  املنطقــة  علــى  البــكارة  بهجــوم  مفاجــئ  خبــر  جاءهــم 

مواجهتهــم ومنازلتهــم، حيــث اســتولوا علــى جميــع قــرى حلفائهــم مــن الشــرابيين والســّياد، كمــا 

اســتولوا علــى القســم األكبــر مــن قــرى عشــيرة الحــرب وعلــى قريــة صفــا العائــدة لحــاج كرمــو 

عبــدو وأخــوه مــن وهــم مــن عشــيرة كوســكا الكيكيــة، هــؤالء الذيــن أبــو الخــروج مــن قريتهــم 

حتــى استشــهدوا فــي ســاحة املواجهــة وســطروا أســمائهم بأحــرف مــن ذهــب فــي ســجل التاريــخ 

ملــا أبــدوه مــن شــجاعة فــي الدفــاع عــن ممتلكاتهــم وأعراضهــم. اســتمر البــكارة بزحفهــم علــى 

املنطقــة حتــى وصلــوا علــى مشــارف قريــة البســيس العائــدة ملكيتهــا إلــى معمــو املــا حســن )مــن 

عشــيرة الحرب(، الواقعة شــمال أبو رأســين. عند ســماع خبر الهجوم بدأ اآلزيزان املوجودين 

فــي )ســفر( باملشــاورة وتبــادل وجهــات النظــر فيمــا بينهــم، حيــث رأى البعــض منهــم ضــرورة 

انتظــار قــدوم أفــراد عشــيرة الكيكيــة والشــمر املتواجديــن فــي املنطقــة ألن أعــداد املوجوديــن 

في ســفر قليلة مقارنة مع األعداد الكبيرة ملقاتلي قبيلة البكارة التي هيأت نفســها بشــكل جيد 

للمعركــة، أمــا الطــرف اآلخــر فــرأى ضــرورة الهجــوم، قائليــن إذا بقينــا بانتظــار الحلفــاء وباقــي 

أفــراد عشــيرة الكيكيــة فــان املهاجميــن البــكارة بأعدادهــم الكبيــرة ســوف يقضــون علــى عشــيرة 

الحــرب والشــرابيين وســوف يحتلــون كل قراهــم وينهبــون أرزاقهــم ويصلــون إلــى حــدود تركيــا. 

هنــا اســتقر رأي الجميــع علــى فكــرة النجــدة وانقــاذ حلفائهــم مــن عشــيرة الحــرب املنتميــة إلــى 

قبيلــة الكيــكان، وهنــا بــدأت معركــة الــزركان التــي كانــت خاتمــة املعــارك.

تحركــت عشــيرة اآلزيــزان مــن قريــة )ســفر( تحــت قيــادة أوالد حــاج درويــش وهــم إســماعيل 

الذيــن  أفــراد العشــيرة  مــن   
ً
وســليمان وحســين وعزيــز ومحمــد علــي وأوالد أعمامهــم وعــددا
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 80 حوالــي  وهــم  والخيــول  الســاح  يملكــون  الذيــن  هــؤالء  ســفر  قريــة  فــي  متواجديــن  كانــوا 

، ليــس أكثــر. توجــه األزيــزان إلــى ســاحة املعركــة التــي كانــت تــدور رحاهــا فــي قــرى 
ً
 مقاتــا

ً
خيــاال

عشــيرة الحــرب وعنــد توجههــم إلــى ســاحة املعركــة التقــوا فــي طريقهــم بمحمــود حــاج ســليمان 

وعي�ســى فنــو مــن عشــيرة رمــاكا وعلــي شــيخو كلــي مــن عشــيرة الهيســكا وهــم عائديــن مــن ســاحة 

املعركــة، حيــث أخبــروا املهاجميــن مــن عشــير آزيــزان بــأن رفاقهــم خســروا املعركــة وأن البــكارة 

اآلزيــزان  فــي صفــوف  املعركــة وكان  فــي  للمشــاركة  اآلزيــزان  مــع  هــؤالء  دخلــوا قراهــم، فرجــع 

 حينهــا فــي قريــة )ســفر( والــذي 
ً
الشــيخ محمــود الكالــي مــن عشــيرة شــيخان الــذي كان موجــودا

أخبــر اآلزيــزان عــن هجــوم البــكارة، وقبــل التوجــه إلــى املعركــة قــال لهــم ليتقدمكــم شــخص 

، فتقــدم فرحــان العيســو وهــو ابــن أخ حــاج درويــش فقــال لــه الشــيخ 
ً
 أبيضــا

ً
يملــك حصانــا

مو�ســى  حــاج  أحمــد  محمــد  فليتقدمكــم  كامــل  بشــكل  أبيــض  ليــس  فرســك  الكالــي  محمــود 

 وذو شــهرة فائقــة بيــن عشــيرة اآلزيــزان وفــي 
ً
، فــكان فرســه أبيضــا

ً
ابــن أخ حــاج درويــش أيضــا

، فقــد كانــت مشــهورة بجمالهــا ورشــاقتها وســباقاتها مــع الخيــول فــا ينافســها 
ً
املنطقــة عمومــا

أي خيــل مــن خيــول املنطقــة وخيالهــا مقــدام شــجاع ال يهــاب املــوت، أثنــاء الهجــوم قــال لهــم 

 
ً
انطباعــا هــذا ســيخلق  املواجهــة ألن  لتتوســع جبهــة  الخيــول  بيــن  اتركــوا مســافة  اســماعيل 

لــدى البــكارة بكثــرة عــدد املهاجميــن وســيدخل الرعــب إلــى قلوبهــم، وطلــب منهــم شــد العنــان 

واالنطــاق  بأق�ســى ســرعة نحــو ســاحة املعركــة، الســتغاثة رفاقكــم، وأمرهــم بعــدم التوقــف 

فــي حــال ســقوط قتلــى بيــن صفوفهــم. وصــل الفرســان بدايــة إلــى قريــة البســيس العائــدة ملعمــو 

ــزان أخــوة   بلهجتــه البدويــة ˮآزي
ً
مــا حســن الــذي تلقاهــم وعيونــه مغرورقــة بالدمــوع قائــا

ــاˮ. أي أن البــكارة  شــيرا مــا خلــو بينــا �ســي حتــى فاتــوا علــى بيوتنــا ومــدو أيديهــم علــى أعراضن

بهــذا  معروفــة  قصــة  وتوجــد  أعراضهــم،  وهتكــوا  منازلهــم  ودخلــوا  �ســيء  كل  علــى  اســتولوا 

 لحساســية املســألة، حيــث 
ً
الخصــوص ال أريــد ذكــر أســماء األشــخاص فــي هــذا املقــام نظــرا

تحــرش أحــد املهاجميــن البــكارة بإمــرأة وحــاول نــزع مابســها فبــدأت املــرأة تلملــم ثيابهــا وتدافــع 

 بهــذا اللفــظ البــذيء أتخجليــن مــن زوجــك؟! بــدأ اآلزيــزان 
ً
عــن نفســها وتمنعــه فــرد عليهــا قائــا

 عــن العــرض واألرض فبــدأت االشــتباكات وقتــل خــال 
ً
بمهاجمتهــم بمعنويــات عاليــة دفاعــا
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 مــن البــكارة وأجبــروا علــى االنســحاب مــن املعركــة والذوا بالفــرار مــن القــرى 

ً
املعركــة عــددا

التــي احتلوهــا متوجهيــن نحــو الجنــوب، وتوزعــوا علــى أطــراف نهــر الــزركان وإلــى قعــر النهــر 

ليحمــوا أنفســهم مــن هــذه الغــارة، قتــل منهــم العشــرات فــي النهــر واختلــط دمائهــم مــع املــاء حتــى 

تغيــر لــون مــاء النهــر فــي بعــض األماكــن وتــم ماحقتهــم حتــى حاصروهــم فــي تــل الــورد )بالقــرب 

مــن بلــدة الــزركان( بيــن املقابــر، فقامــوا برفــع الرايــة البيضــاء ونــادوا بأعلــى أصواتهــم ˮالعفــة 

العفــةˮ )أي اعفــوا عنــا( فــرد عليهــم اآلزيــزان ˮعفيناكــم عفيناكــمˮ أي عليهــم 
األمــان. 

جانــب  إلــى  يقاتــل  كان  الــذي  الشــمر  شــيوخ  أحــد  الجربــا  مشــعل  القتلــى  بيــن  مــن  كان 

الكيــكان. ويجــدر بالقــول بــأن البــكارة وأثنــاء هزيمتهــم وانســحابهم مــن ســاحة املعركــة باتجــاه 

 مــن الشــرابيين فــي نهــر الــزركان وأطرافــه، هــؤالء كانــوا مــن 
ً
الجنــوب قتلــوا فــي طريقهــم عــددا

الذيــن التجــأوا للنهــر فيمــا م�ســى وذلــك بعــد اندحارهــم مــن قبــل البــكارة ليحمــوا أنفســهم مــن 

خطــر املــوت، حيــث لــم يكــن باســتطاعتهم املقاومــة.

انتهت املعركة التي دامت ســنتين قتل خالها العشــرات إن لم يكن باملئات وهجر الناس 

مــن بيوتهــم وتركــوا قراهــم ودمــرت البيــوت وتضــرر املحصــول الزراعــي. وكانــت قبيلــة البــكارة 

تتحمــل الســبب فــي بــدأ الحــرب، حيــث كانــوا يطمعــون فــي الســيطرة علــى املنطقــة ألنهــم كانــوا 

شــبه واثقيــن مــن أنفســهم بانهــم ســينتصرون فــي املعركــة، وتؤكــد الواقعــة التاليــة حقيقــة هــذا 

األمــر، حيــث أن البــكارة وأثنــاء وصولهــم إلــى أبــو رأســين قــد تلقــوا بشــخص يدعــى الســيد عبــد 

ــوا هللا نحــن أهــل وإســام،  العزيــز وهــو مــن عشــيرة الســياد، فقــال لهــم هــذا الشــخص ˮخاف

فــرد عليــه خالــد الطــاع الــذي كان يقــود البــكارة بالحــرف الواحــد وبلهجتــه البدويــة ˮشــيل 

عــن وجهنــا خلينــا نتفــرج علــى كــون العايــد )نخــوة(ˮ، أي أغــرب عــن وجهنــا ودعنــا نتفــرج علــى 

مهــرة مقاتلــي البــكارة، حيــث تصــرف الطــاع وكأنــه ذاهــب إلــى حفلــة عــرس وطريقــه مفــروش 

بالورود وبأنه ســيدخل املنطقة بدون مقاومة، وبعد االنتهاء من املعركة أصبح خالد الطاع 

ــدˮ ويقصــد بــه عشــيرة أبــو   ويقــول ˮمــا خلــوا بينــا �ســي دمــروا العاي
ً
يعــض علــى أصابعــه ندمــا

معيــش ألن العايــد نخوتهــم أثنــاء املحــن والشــدائد والحــروب. بهــذا الشــكل املأســاوي انتهــت 
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الحــرب بيــن الطرفيــن وانســحبت البــكارة مــن املنطقــة وردوا مــن حيــث أتــوا، إال أن قســم منهــم 

أصبحــوا يتوافــدون إلــى بيــت إســماعيل حــاج درويــش وأخوانــه يطلبــون منهــم العفــو والســماح 

 لهــم الوضــع 
ً
لهــم بــان يبقــوا فــي قراهــم. خبــر إســماعيل آغــوات ووجهــاء الكيكيــة بذلــك شــارحا

املنطقــة معززيــن  فــي  ، فبقــوا 
ً
هــو دخيلنــا جميعــا بيــت حــاج درويــش  الجميــع دخيــل  فقــال 

مكرميــن تحــت الحمايــة التامــة دون ان يتعــرض لهــم أحــد،  وتلــك القــرى هــي دبــش العائــدة 

أبــو  عشــيرة  مــن  العطيــة  حســن  لبيــت  العائــدة  وخــان  الراجنــة  عشــيرة  مــن  ابراهيــم  لحــاج 

حمــدان والريحانيــة لبيــت دامــوك مــن أبــو حمــدان أيضــا وغيرهــا مــن القــرى كتــل بيــدر وتــل 

 لبيــت حــاج درويــش 
ً
رجــب والقــرى املوجــودة حــول تــل بيــدر وبيــت الطــاع التــي كانــت ســابقا

 حتــى نصــف القيمــة وغيرهــا مــن القــرى بشــرط أن 
ً
 بــأن خالــد الطــاع لــم يكــن مســددا

ً
علمــا

يرحــل الباقــون جنــوب الخابــور. حصــل البــكارة بعــد انتهــاء املعــارك والصلــح علــى تعويضــات 

عــن أرضهــم وقــدر ثمنهــا عــن طريــق الهجانــة )التابعيــن لفرنســا( وبعــض الوجهــاء وبقــي كثيــر 

مــن القــرى املنتشــرة فــي املنطقــة بيــد أصحابهــا ســكنوا فيهــا بأمــان واســتقرار. وفــي عهــد الوحــدة 

الســورية-املصرية حصــل البــكارة علــى تعويــض للمــرة الثانيــة بحجــة أن التعويــض االول كان 

 لإلصــاح الزراعــي، ولــه مقولــة مشــهورة 
ً
، حيــث كان مصطفــى حمــدون حينــذاك وزيــرا

ً
قليــا

يتذكرهــا املعّمــرون عندمــا زار الجزيــرة لتوزيــع األرا�ســي: الكــردي مــا ألــو �ســي عنــدي. 

 بــأن االصطفافــات والتحالفــات التــي كانــت 
ً
مــن خــال ســرد أحــداث املعــارك يبــدو واضحــا

تجــري فــي املنطقــة لــم تكــن علــى أســس طائفيــة أو عنصريــة قوميــة فالجميــع كانــوا يعيشــون 

متآخيــن متضامنيــن ال يفرقــون بيــن بعضهــم البعــض علــى تلــك األســس وكانــوا يدخلــون فــي 

تحالفــات علــى أســاس املصالــح املشــتركة.



أدب ونقـد
أدب الطرائف في الفولكلور الكردي

سليم بركات: العاقة املشّوهة مع الحياة

حوار مع الشاعر حسين حبش



أدب الطرائف يف الفولكلور الكردي

ق يف أدب الفولكلور الكردي(
َّ
)جزء من حبث معم

حيدر عمر

للطرائــف مكانــة هامــة فــي أدب الفولكلــور لــدى مختلــف األمــم، فهــي قســم مهــم مــن التــراث 

القومــي واألدب الشــفاهي الشــائع بيــن النــاس، الذيــن يتناقلونهــا مــن عصــر إلــى آخــر، ومــن 

جيــل إلــى جيــل. و«هــي نــوع أدبــي يحمــل ســمة املــكان والزمــان والعصــر، ويعكــس صــور أحــداث 

الفولكلوريــة،  الدراســات األدبيــة  فــي ميــدان   
ً
 هامــا

ً
مــا جعلهــا تحتــل مكانــا عصــره«)1(. وهــذا 

 ودراســة. 
َ
وتحــوز علــى اهتمــام علمــاء الفولكلــور بهــا جمعــا

أدب  فــي   
ً
واســعا  

َ
ــزا حّيِ تشــغل  فهــي  القاعــدة،  هــذه  عــن  الكرديــة  الطرائــف   

ُّ
تشــذ وال 

مــا  ، وهــذا 
ً
إلــى جيــل شــفاها ومــن جيــل  آخــر،  إلــى  مــن شــخص  ــروى 

ُ
وت الكــردي،  الفولكلــور 

 للــراوي والروايــة واملــكان 
ً
يجعلهــا، كغيرهــا مــن أنــواع أدب الفولكلــور، تتعــرَّض للتغييــر طبقــا

والزمــان. إن هــذا التغييــر قــد يصيــب املفــردات والتراكيــب واللغــة بشــكل عــام، أمــا الغايــة مــن 

الطريفــة، وهــي علــى األغلــب الســخرية وإثــارة الضحــك، فــا يطولهــا التغييــر الطريفــة كنــوع 

نســج فــي شــكل حكايــة تهــدف، كمــا قلنــا، إلــى الســخرية، وتثيــر الضحــك، 
ُ
أدبــي قصــة قصيــرة، ت

نَســج ضمــن 
ُ
ولهــا عناصرهــا الفنيــة، مثــل الشــخصيات واألحــداث والهــدف والعقــدة والحــل، وت

ــروى علــى لســان شــخص مــا. 
ُ
نســيج لغــوي قائــم علــى الســرد والوصــف والحــوار واللغــة، وهــي ت

وقلمــا يكــون الضحــك هنــا غايــة لذاتــه، بــل هــو »وســيلة النتقــاد املظاهــر الســيئة والرديئــة 

1-  الدكتور عزالدين مصطفى رسول: دراسة في أدب الفولكلور الكردي. مصدر سابق، ص 143.



الحوار - العدد 70 - صيف 2017 136
النقائــص  عــن  وزمــان،  ومــكان  جهــة  كل  فــي  والتنقيــب  للبحــث  حــادة  ووســيلة  الحيــاة،  فــي 

تلــك  كانــت  ســواء  ســاخر«)2(،  بشــكل  املظاهــر  تلــك  عــن  القنــاع  ويرفــع  الســيئة،  واألوضــاع 

 
ً
ــم مؤرخــو األدب الطرائــف تبعــا املظاهــر اجتماعيــة أم سياســية أم اقتصاديــة. ولهــذا يقّسِ

ملضمونهــا إلــى اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة. كالطريفــة التــي رواهــا لــي بــال حســن أحــد، 

مهتمــي الفولكلــور الكــردي)3(، والتــي يمكــن أن تنــدرج ضمــن الطرائــف االنتقاديــة االجتماعيــة. 

القروييــن علــى  أحــد  لطــم  القــرى  إحــدى  فــي  املتنفذيــن  أحــد   « إن  الطريفــة  هــذه  تقــول 

تقديــم  بضــرورة  فوجــئ  أنــه  إال  إليهــا،  ليشــكوه  الســلطات  إلــى  القــروي  هــذا  فذهــب  وجهــه، 

ــاب العرائــض ليكتــب  تَّ
ُ

ك إلــى أحــد  القــراءة والكتابــة، توّجــه  شــكوى كتابيــة. وألنــه ال يعــرف 

 لطمنــي علــى وجهــي«. وبعــد 
ً
لــه الشــكوى، وحيــن اســتوضحه هــذا عــن األمــر، قــال: »إن فانــا

مهــا لــه ليبصمهــا ببصمتــه، إال أنــه اســتوضحه مضمونهــا قبــل أن  أن كتــب لــه الشــكوى، قدَّ

يبصمهــا، فــراح الرجــل يقرأهــا، ويشــرح مضمونهــا للقــروي، وإذ نظــر إليــه، رآه يبكــي، فســأله 

عــن ســبب بكائــه، فقــال القــروي: »كيــف ال أبكــي وقــد حــدث لــي كل هــذا ولســت أعلــم؟!«. 

ــاب العرائــض أســاليبهم فــي اصطيــاد  تَّ
ُ

إن بطــل هــذه الطريفــة قــروي بســيط، ال يعلــم أن لك

فــي الوقــت  فــي القــارئ أو املســتمع، فإنهــا  البســطاء. وبقــدر مــا تثيــر هــذه الطريفــة الضحــك 

ــاب العرائــض للنــاس البســطاء )4(.  تَّ
ُ

نفســه تنتقــد بيروقراطيــة الســلطات واســتغال ك

 بــال حســن، يمكــن أن تنــدرج فــي بــاب النقــد االجتماعــي 
ً
وثمــة طريفــة أخــرى رواهــا لــي أيضــا

 علــى قطيعــه، ســأله بعــض النــاس: هــل تجيــد 
ً
. »كان فــي إحــدى القــرى راٍع حريــص جــدا

ً
أيضــا

 آخــر غيــر الرعــي؟ قــال: »ليــس هنــاك مــن يعــزف علــى النــاي مثلــي، فأنــا أســتطيع أن أجمــع 
ً
شــيئا

: فــي »صبــاح كل يــوم، ســوى يــوم الجمعــة، أجمــع قطيعــي 
ً
أفــراد القطيــع بعزفــي«، وتابــع قائــا

2-  المصدر نفسه، والصفحة نفسها. 
3- هــو بــال حســن، مــن إحــدى قــرى جبــل الكــرد فــي غــرب كردســتان، جمــع قــدراً كبيــراً مــن األمثــال 

والِحَكــم الكرديــة وأصدرهــا فــي ثــاث مجموعــات. 
4- يُقــال كان أحــد ُكتَّــاب العرائــض فــي عفريــن يضــع أمامــه علــى الطاولــة ثاثــة أقــام مختلفــة ومتدرجــة 
فــي النوعيــة والقيمــة، وكلمــا قصــده أحــد مــا ليكتــب لــه عريضــة، كان يخيـِّـره بــأي واحــد مــن الثاثــة يريــد أن 
يكتــب لــه. وحيــن كان يُســأل عــن ذلــك، كان يقــول: »هــذه األقــام مختلفــة األســعار، وتبعــاً لذلــك تختلــف جــودة 
وقيمــة )ســعر( الكتابــة. فــكان البســطاء مــن النــاس يعتقــدون أن الكتابــة بالقلــم األكثــر قيمــة، تكــون أكثــر إقناعــاً 

وتأثيــراً. وهكــذا كان الرجــل يســتغل ســذاجة البســطاء مــن الريفييــن.  
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بعزفــي«، وملــا ســئل عــن اســتثناء يــوم الجمعــة، قــال: »أبــي يمنعنــي عــن العــزف صبــاح أيــام 

الُجَمــع ألنــه يريــد أن يســتمع إلــى املــا وهــو يقــرأ القــرآن. فقيــل لــه: »هــل يفهــم أبــوك القــرآن؟« 

قــال: »ال، ولكنــه يريــد أن يهــّز بدنــه«. 

ليســت الغايــة مــن هــذه الطريفــة إثــارة الضحــك فحســب، بــل تهــدف إلــى الســخرية مــن 

أولئــك الذيــن يتظاهــرون بمعرفــة مــا ال يعرفونــه، وفــي الوقــت نفســه تســخر مــن عــادة تحريــك 

اء القــرآن أثنــاء تاوتــه.   ــرَّ
ُ
 التــي يأتيهــا ق

ً
 وخلفــا

ً
الجســم أمامــا

ــروى علــى لســان شــخص مــا، وتــروي قصــة شــخص أو أشــخاص، ربمــا 
ُ
إن أكثــر الطرائــف ت

 فــي الوقــت 
ً
 والذعــا

ً
يكونــون معروفيــن فــي حيــاة النــاس. ويكــون بطــل الطريفــة فــي حــد ذاتــه ظريفــا

نفســه، تنتشــر طرائفــه بيــن النــاس، يتناقلونهــا بينهــم، وقــد يضيفــون إليهــا أشــياء جديــدة، أو 

يخلقــون طرائــف، ثــم ينســبونها إلــى ذلــك الشــخص بغيــة الشــيوع واالنتشــار. 

، وقــد يكــون خياليــا، يصنعــه النــاس، وينســبون 
ً
قــد يكــون هــذا البطــل شــخصا حقيقيــا

إليــه الطرائــف، أو يروونهــا علــى لســانه، وينتقــدون بهــا مســاوئ الحيــاة ومنغصاتهــا.

إن أكثــر أبطــال الطرائــف شــهرة فــي الشــرق هــو مــن ُعــرف بـ)جحــا( الــذي يتنازعــه الكــرد 

والعــرب والفــرس والتــرك. فهــو عنــد الكــرد ُيعــرف بـ)املــا مشــهور( أو )املــا مزبــور(، وُيعــرف 

عنــد العــرب بـ)جحــا( أو )جحــا الرومــي(، أمــا التــرك واآلذريــون، فيطلقــون عليــه اســم )خوجــة 

نصرالديــن( أو )مــا نصرالديــن( أو )نصرالديــن أفنــدي()5(، والفــرس يســمونه )نصرالديــن 

طو�ســي()6(.

. أمــا محمــد مصطفــى كــردي، 
ً
ال يكتفــي التــرك بإطــاق اســم عليــه، بــل يعتبرونــه تركيــا

فيؤكــد أنــه كــردي باســم املــا مشــهور، ويقــول فــي ذلــك: »إن املــا مشــهور يســمى نصرالديــن، 

ــت بــه حتــى أوصلتــه إلــى مدينــة 
َّ
وهــو مــن أكــراد مازنــدران، ولكــن مآ�ســي الدهــر الســافل قــد أمل

)آق شــهر()7(. 

5- انظــر: الدكتــور عزالديــن مصطفــى رســول: دراســة فــي أدب الفولكلــور الكــردي. مصــدر ســابق، ص 
 .148

6- http://www.nasname.com/a/mele-mero--melaye-meshur--mele-nesredin--ji-
yan-u-pekenoken-wi--besa-1-
7-  الدكتــور عزالديــن مصطفــى رســول: دراســة فــي أدب الفولكلــور الكــردي. مصــدر ســابق، ص 150. 
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مهمــا يكــن، فــإن لهــذه الشــخصية طرائــف كثيــرة يتداولهــا الكــرد فيمــا بينهــم، مثــل غيرهــم 

أو  مزبــور  )مــاي  باســم  الكرديــة  الطرائــف  أبطــال  أحــد  ويعتبرونــه  الشــرق،  شــعوب  مــن 

مشــهور(. فهــم يتناقلــون طرائــف كثيــرة ينســبونها لهــذه الشــخصية، وقــد ُجمــع قســم كبيــر منهــا 

فــي جنــوب كردســتان منــذ عــام )1939(، حيــث نشــرها محمــد مصطفــى كــردي مــع مقدمــة لهــا، 

وأعــاد صاحــب مطبعــة )ترقــي( فــي كركــوك طباعتهــا مــرة ثانيــة، وفــي املــرة الثالثــة نشــر كيــوي 

مكريانــي مجموعــة مــن طرائفــه تحــت عنــوان )املــا املشــهور – للضحــك( مــع مقدمــة لهــا فــي 

أربيــل)8(.

مــن املؤســف أن طرائــف هــذه الشــخصية الظريفــة، علــى الرغــم مــن تناقلهــا بيــن الكــرد فــي 

نقــل مــن الشــفاه إلــى الــورق ســوى فــي جنــوب كردســتان، 
ُ
جمــع وت

ُ
أجــزاء كردســتان األربعــة، لــم ت

وقليــل منهــا فــي شــمال كردســتان، ولــم يقــع الكثيــر ممــا ُجمــع هنــاك فــي أيدينــا، ســوى بعضهــا 

القليــل ممــا جمعــه محمــد أميــن بــوز أرســان، ونشــره فــي إســتانبول، وقــد وجدنــا بعضهــا فــي 

 لشــخص 
ً
إحــدى املواقــع اإللكترونيــة. إحــدى تلــك الطرائــف تذهــب إلــى أن املــا كان مدينــا

 ســأوفيك َدْينــك. 
ً
بمبلــغ مــن املــال، وكلمــا كان الدائــن يطالبــه بذلــك املبلــغ، كان يقــول لــه: قريبــا

بعــد أن مــلَّ الرجــل مــن هــذا الــكام، قــال لــه: قــل لــي كيــف ومتــى ســترد لــي؟ قــال املــا: انظــر! لقــد 

زرعــت الشــوك فــي ذلــك املــكان الــذي يأتيــه الراعــي بقطيعــه للقيلولــة، وســوف تنمــو األشــواك، 

فتتعلــق بهــا قطــع مــن صــوف الغنــم، ســأجمع تلــك القطــع، وســتغزلها زوجتــي وتصنــع منهــا 

 بعــد 
ً
. قهقــه الرجــل ضاحــكا جــوارب، أبيعهــا فــي الســوق، وأوفــي بثمنهــا مــا لــك مــن َدْيــن علــيَّ

 حيــن ســمع كلمــة 
ً
أن ســمع هــذا الجــواب مــن املــا. فقــال املــا: انظــر! كيــف يضحــك فرحــا

النقــود؟!«)9(.

ر لنــا حادثــة مــا وقعــت، أو كانــت مــن بنــات الخيــال، فهــي تنتقــد   إن هــذه الطريفــة، إذ تصــّوِ

ســلوك بعــض األفــراد املراوغيــن، الذيــن يأتــون بألــف ســبب وســبب للتهــرب ممــا يســتوجب 

و مازندران هي اآلن إحدى محافظات إيران. 
8-  المصدر نفسه، ص 149.

9  -  http//:www.nasname.com/a/mele-mero--melaye-meshur--mele-nesredin--jiyan-u-pekenoken-wi--besa--1- 
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عليهــم فعلــه، أو القيــام بــه، وهــي صرخــة اســتنكار مشــبعة بالســخرية مــن أولئــك النــاس.

طرائــف املــا مشــهور أو مزبــور تــدل علــى ذكائــه وســرعة بديهتــه. كان املــا، حســب إحداهــا 

ينــوي شــراء بعــض امِلشــِمش مــن ســوق ماطيــة، وهــو إذ كان يبحــث عــن بغيتــه، أحــس بضربــة 

مــن الخلــف علــى رقبتــه، فاســتدار، وإذا رجــل ضخــم الجســم طويلــه خلفــه، فقــال لــه: هــل 

، أم 
ً
كنــت أنــت مــن ضربنــي؟ قــال الرجــل: بلــى، كنــت أنــا، فمــاذا بعــد؟ قــال املــا: أضربتنــي حقــا

ــأ لــي أنــك تمــزح، أنــا  ، فمــاذا أنــت فاعــل؟ قــال املــا: تهيَّ
ً
كنــت تمــزح؟ قــال الرجــل: ضربتــك حقــا

ال أحــب املــزاح.)10(

 مــع املــا، فقالــوا لــه: إذا بقيــت خــارج املنــزل 
ً
وطريفــة أخــرى تقــول: عقــد القرويــون شــرطا

فــي هــذه الليلــة البــاردة مــن ليالــي الشــتاء حتــى الفجــر، فســوف نمــدُّ لــك ســفرة طعــام كتلــك 

التــي كانــت إلبراهيــم الخليــل، وإذا لــم تفعــل، فعليــك أن تمــدَّ لنــا الســفرة. يقبــل املــا، ويم�ســي 

 فــي ذلــك البــرد القــارس، وفــي الصبــاح يأتــي إلــى الجمــع مطالبــا بتحقيــق مــا توافقــوا 
ً
ليلتــه خارجــا

عليــه، فيقولــون لــه: كانــت شــموع مســجد القريــة املجــاورة موقــدة حتــى الصبــاح، وأنــت كنــت 

تتدفــأ بهــا، ولهــذا لــم تحقــق الشــرط، وعليــك أن تمــدَّ لنــا ســفرة الطعــام التــي اشــترطنا عليهــا. 

، وفــي 
ً
، ويجتمــع القرويــون منتظريــن أن يطعمهــم، وإذا بهــم يــرون املــا قادمــا

ً
يقبــل املــا أيضــا

إحــدى يديــه وعــاء، وفــي اليــد األخــرى شــمعة متوقــدة تحــت الوعــاء. فقــال لــه القرويــون: يــا مــا! 

ــَدة فــي 
َ
الشــمعة ال تســخن مــا الوعــاء، فقــال: كيــف يســتطيع امــرؤ أن يتدفــأ بنــار شــمعة موق

قريــة أخــرى، وال تســتطيع هــذه الشــمعة أن تســخن مــا فــي هــذا الوعــاء؟!)11(. 

 نتوقــع أن تكــون طرائفــه، أو الطرائــف التــي 
َّ

إن اشــتهار املــا مشــهور بالــذكاء، يجعلنــا أال

قيلــت علــى لســانه، قيلــت هكــذا للتســلية بمــا تثيــره مــن ضحــك وســخرية، بــل إن طرائفــه ذات 

غايــات تهــدف إلــى انتقــاد عــادات اجتماعيــة، أو حتــى النظــام االجتماعــي الســائد.

الشــخصية،  هــذه  مــن طرائــف  كاٍف  كــّمٍ  الحصــول علــى  نســتطع  لــم  أننــا  املؤســف  مــن 

لدراســتها وبيــان فلســفة املــا فــي الحيــاة واالجتمــاع. ولهــذا نضطــر إلــى االعتمــاد علــى مــا كتبــه 

10- المصدر السابق. 
11-  المصدر السابق.
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مــة عــن أدب الفولكلــور الكــردي. فــي دراســته القّيِ الدكتــور عزالديــن مصطفــى رســول 

يقــول الدكتــور عزالديــن: »ســواء أكانــت شــخصية املــا املشــهور حقيقيــة أم خياليــه، وإلــى 

أي قــوم انتســب، فإنــه كــردي بالنســبة لنــا، وبطــل مــن أبطــال الطرائــف الكرديــة. أو يمكــن 

 
ً
القــول إن للكــرد حصــة فيــه علــى األقــل، أو إن طرائفــه الشــائعة بيــن الكــرد، رغــم أن قســما

ــروى بلغــات أخــرى، هــي ملــك للتــراث الشــعبي الكــردي. وإننــا نحلــل فلســفة طرائــف املــا 
ُ
منهــا ت

 ،
ً
مــن الضحــك هدفــا قــد جعلــت  إليــه علــى هــذا األســاس. إن هــذه الطرائــف  مــا ينســب  أو 

الضحــك  مــن  وجعلــت  الضحــك،  طريــق  عــن  الحيــاة  فــي  واملســرة  الرخــاء  خلــق  إلــى  وتهــدف 

ــة فــي الحيــاة«)12(. ويــرى الدكتــور عزالديــن أن  وســيلة للســخرية مــن املظاهــر الســيئة واملعوجَّ

ــه إلــى النظــام االجتماعــي، وإلــى ثغــرات النظــام والحيــاة االجتماعيــة  طرائفــه نقــد ســاخر موجَّ

عامــة، وال تخــرج عــن إطــار النظــام االجتماعــي الــذي ينتســب إليــه.  بمعنــى إنــه يحــاول معالجــة 

العلــل االجتماعيــة ونواقــص الحيــاة فــي إطــار النظــام نفســه. وحيــن تســتهدف طرائفــه النظــام 

، أو قمــة النظــام مباشــرة، فإنــه يلجــأ إلــى اســتخدام الرمــز.
ً
االجتماعــي أحيانــا

للظلــم   
ً
رمــزا وتجعلهــا   ،

ً
أحيانــا التاريخيــة  الشــخصيات  تســتخدم  مشــهور  املــا  طرائــف 

واالضطهــاد. وأكثــر مــا يــرد فيهــا شــخصية تيمــور لنــك، وهــو قائــد أوزبكــي عــاش فــي القــرن الرابــع 

عشــر، وأدرك مســتهل القــرن الخامــس عشــر)13(، ُعــرف بالظلــم والبطــش، ومــن هنــا تأخــذه 

 للظلــم. 
ً
طرائــف املــا مشــهور رمــزا

فــه املشــار إليــه: »فالطرائــف التــي تــروى 
َّ
يقــول الدكتــور عزالديــن مصطفــى رســول فــي مؤل

علــى لســان املــا، وتتحــدث عــن تيمورلنــك، هــي مــن نتــاج القــرن الرابــع عشــر أو مــا بعــده، 

لُيجَعــل  التاريخــي،  وجــوده  مــن  اســُتفيد  وقــد  األغلــب،  علــى   
ً
رمــزا تيمورلنــك  اســم  يكــون  أو 

 للحديــث عــن كل امــرئ ظالــم، وكأن الشــعب وهــو منتــج تلــك الطرائــف، 
ً
 وســتارا

ً
منــه مظهــرا

فــي كل مــكان وزمــان وعصــر،  يقــول خلــف ســتار تيمورلنــك إن الظلــم والشــر �ســيء واحــد 

ــردي. مصــدر ســابق ، ص  ــور الك ــي أدب الفولكل ــى رســول: دراســة ف ــن مصطف ــور عزالدي 12-  الدكت
 .152

ــه تركــي  ــة التــي تدعــي أن ــة التركي 13-  ورود اســم تيمورلنــك فــي طرائــف المــا مشــهور ينفــي الرواي
ــم و البطــش.    ــرف بالظل ــي ســنة 1284، وُع ــد ســنة 1208 وتوف األصــل ول
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، يمكــن 

ً
ولهمــا شــكل ومعنــى وجوهــر واحــد ونتيجــة واحــدة. ولذلــك فــإن طريفــة تنشــأ حديثــا

ــروى علــى لســان املــا. ودليلنــا علــى ذلــك هــو أن الطرائــف التــي 
ُ
نَســب إلــى تيمورلنــك، وت

ُ
أن ت

ــروى 
ُ
ــروى علــى لســان املــا لهــا صــور وأشــكال عامــة، يمكــن أن ت

ُ
تحكــي أحــوال تيمورلنــك وت

عــن كل شــخص يشــبه تيمورلنــك، رغــم أنهــا ال تحمــل ســمة تاريخيــة وســمة شــخصية تــدل 

علــى شــخصه وعهــده. ولكــن شــخصية تيمورلنــك تبــرز فــي هــذه الطرائــف رغــم ذلــك بصــورة 

مضحكــة ســاخرة كاريكاتوريــة. ويســخر املــا مــن أعمــاق قلبــه مــن تلــك الشــخصية«)14(. ثــم 

يســرد إحــدى طرائــف املــا التــي وردت علــى لســان بعــض النــاس، »إن املــا املزبــور )املشــهور( 

ــع بخطــوط عديــدة  قــد التقــى تيمورلنــك فــي الحمــام ذات مــرة، وكان إزار تيمورلنــك قــد ُرّصِ

يــا مليكــي أنــت رجــل  أنــا أيهــا املــا؟. قــال املــا:  مــن الذهــب، ســأل تيمورلنــك املــا: أيُّ رجــل 

طيــب تعــادل خمســمائة ليــرة مــن الذهــب. قــال تيمــور: ويحــك أيهــا املــا!. إن إزاري وحــده يعــادل 

 األمــر كمــا تقــول«)15(. إن 
ً
خمســمائة ليــرة مــن الذهــب. أجــاب املــا: يــا ســيدي حســبُت أنــا أيضــا

 كان، وفــي أي زمــان 
ً
 عــن إثــارة الضحــك، هــي أن الظالــم أيــا

ً
الغايــة مــن هــذه الطريفــة، فضــا

.
ً
 إنســانيته، وال يعادل شــيئا

ً
 فاقدا

ً
 من الشــعب، الذي يرى فيه شــخصا

ً
ومكان يكون محتقرا

يســرد الدكتــور عزالديــن مصطفــى رســول مجموعــة طرائــف منســوبة إلــى املــا املشــهور، 

ــا فلســفة الحيــاة فــي طرائــف املــا، أو تتبعنــا وجهــة نظــر  و ينتهــي منهــا إلــى القــول: »لــو تمعنَّ

أو  للحيــاة،  مشــهد  أو  ظــرف  أو  حــدث  كل  حــول  و  اليوميــة،  الحيــاة  حــول  الطرائــف  هــذه 

حــول العاقــات العامــة املتبادلــة بيــن النــاس فــي ميــدان الحيــاة، أو صلــة الفــرد باملجتمــع و 

بالعكــس الصــات املتبادلــة بيــن فئــات املجتمــع، و الصــات االجتماعيــة و االقتصاديــة و حتــى 

السياســية بيــن النــاس، لوجدنــا فلســفة كاملــة فــي طرائــف املــا تبحــث عــن الحيــاة عــن طريــق 

حمتهــا و ُســداها 
ُ

ــز فــي ل البحــث عبــر دقائــق و تفاصيــل األشــياء، و إن هــذه الفلســفة ال تتميَّ

عــن مجمــوع الفلســفة العميقــة التــي نراهــا فــي بقيــة أنــواع الفولكلــور)16( . بــل تشــبه، فــي مســار 

 أخــرى مــن صــور الفكــر الفلســفي العالمــي. غيــر أن القالــب العــام لهــذه 
ً
تاريــخ الفلســفة، صــورا

14-  ص 154، 155. 
15- ص 155. 

16-  يقصد أدب الفولكلور.
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الفلســفة هــي الضحــك والتنكيــت والســخرية والتصويــر الكاريكاتــوري«)17(.

 
ً
يتحــدث الدكتــور عزالديــن رســول بعــد ذلــك عــن بطــل آخــر مــن أبطــال الطرائــف مشــتركا

بيــن أمــم كثيــرة مــن أمــم الشــرق، بمــن فيهــم األمــة الكرديــة، هــو شــخصية بهلــول، الــذي ُيقــال 

هة عــن شــخصية الشــاعر  إنــه أخــو الخليفــة العبا�ســي هــارون الرشــيد، أو هــو شــخصية مشــوَّ

ــروى طرائفــه علــى لســان بهلــول.
ُ
ــواس، ت

ُ
العبا�ســي أبــي ن

ــر بعواقــب كامــه، وال  ِ
ّ

اشــتهر بهلــول بيــن النــاس بأنــه مجنــون، واملجنــون كالطفــل ال يفك

 
ً
يعــرف املراوغــة، فمــا يكمــن فــي قلبــه، يطفــو علــى لســانه. ومــن هنــا غــدا عنــد النــاس بطــا

 للطرائــف، ُيــروى علــى لســانه قــول الحــق والصــدق. وإذا »كانــت الطرائــف الكرديــة 
ً
مجنونــا

الحــق  ولقــول  كثيــرة  النتقــادات  حجــة  وتيمورلنــك  املــا  شــخصيتْي  مــن  جعلــت  والشــرقية 

 وحجــة 
ً
، فــإن مثــل تلــك الطرائــف جعلــت مــن شــخصيتي بهلــول وهــارون الرشــيد ســتارا

ً
أيضــا

، أمــا بهلــول، فقــد 
ً
 وعاملــا

ً
لروايــة وإنشــاء أمثلــة أخــرى مــن قــول الحــق. ولكــن املــا ُصِنــع حكيمــا

.)18(»
ً
، ال يخ�ســى فــي كامــه أحــدا

ً
ُصِنــع مجنونــا

وللموازنــة بيــن املــا مشــهور )املــا نصرالديــن( وبهلــول، ينقــل الدكتــور عزالديــن مصطفــى 

ِتَبــت ملجموعــة حكايــات املــا نصرالديــن املنشــورة مــن ِقَبــل قســم 
ُ

رســول عــن املقدمــة التــي ك

االستشــراق بأكاديميــة العلــوم اآلذربيجانيــة، أنهــا كتبــت »إن طرائــف املــا نصرالديــن انتقــاد 

ــه إلــى النظــام وإلــى العــادات والتقاليــد االجتماعيــة. غيــر أن طرائــف بهلــول تخــرج  هــادئ موجَّ

ئ وبــاٍل فــي املجتمــع. فــإذا  مــن حــدود النقــد إلــى إطــار االنتفاضــة والثــورة تجــاه كل �ســيء ســّيِ

كانــت طرائــف املــا نصرالديــن تعالــج نواقــص املجتمــع فــي حــدود النظــام االجتماعــي ذاتــه، 

، وتريــد إزاحــة القديــم وبنــاء الجديــد، وتريــد 
ً
فــإن طرائــف بهلــول تزيــح النظــام االجتماعــي كليــا

ئات والتناقضــات واملســاوئ املوجــودة فــي حــدود وإطــار نظــام اجتماعــي جديــد  معالجــة الســّيِ

وعاقــات اجتماعيــة جديــدة«)19(.  

 لألمــة الكرديــة، 
ً
ُيــروى بيــن الكــرد مــن طرائــف بهلــول باللغــة الكرديــة يعتبــر ملــكا إن مــا 

17-  ص 158.
18- ص 162.
19-  ص 162.
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ُيضــاف إلــى التــراث القومــي الكــردي، مهمــا اختلــف النــاس فــي أصــل هــذه الشــخصية. ومــن 

املؤســف أن مــا ُيــروى بيــن الكــرد مــن طرائــف منســوبه لهــذه الشــخصية لــم ُيجمــع حتــى اآلن، 

وبذلــك تبقــى عرضــة للضيــاع والنســيان. 

إن اشــتراك طرائــف أدب الفولكلــور الكــردي وطرائــف آداب فولكلــور أمــم شــرقية أخــرى 

بطــل  إلــى  الكرديــة  الطرائــف  افتقــار  يعنــي  وبهلــول ال  املزبــور  أو  املشــهور  املــا  فــي شــخصية 

كــردي، بــل يتحــدث الدكتــور عزالديــن مصطفــى رســول عــن بطــل للطرائــف الكرديــة يدعــى 

ــروى بيــن النــاس البســطاء، وبيــن مثقفــي العهــود الغابــرة علــى 
ُ
)كفــر أحمــد(، لــه طرائــف كثيــرة ت

فــر أحمــد تشــبه فــي جوهرهــا ومعانيهــا العميقــة أقــوال 
ُ

حــد ســواء، ويذهــب إلــى أن طرائــف ك

الحــاج وغيــره مــن الفاســفة املتصوفيــن املســلمين الذيــن ســلكوا ســبيله)20(. ومــن املؤســف 

أنهــا لــم تجمــع بيــن دفتــي كتــاب حتــى اآلن.

وينســبه  العــم ســرحد،  اســمه  الكرديــة  الطرائــف  أبطــال  مــن  آخــر  بطــل  عــن  ويتحــدث 

إلــى الريــف الكــردي، وعــن بطــل آخــر، اســمه الحــاج أحمــد كرنــو، ينســبه إلــى الحضــر، ويــراه 

شــخصية حقيقــة عــاش فــي القــرن التاســع عشــر فــي مدينــة الســليمانية. ويقــول: »إن طرائــف 

الحــاج أحمــد كرنــو هــي نتــاج حيــاة املدينــة، وبدايــة نشــوء الحضــارة الحديثــة فــي بــاد بابــان، 

ــل هــذه الطرائــف صرخــة ضاحكــة، تســخر مــن حيــاة الريــف املتأخــرة فــي أحضــان الجهــل  ِ
ّ
وتمث

ــه   يوجَّ
ً
نــا لّيِ  

ً
 نقــدا

ً
ل جميعــا ِ

ّ
واملــرض وانعــدام الوعــي. ولكــن هــذه الطرائــف ومــا شــابهها تشــك

إلــى املظاهــر واألحــوال الســلبية فــي الحيــاة االجتماعيــة للمدينــة، وتغطــي هــذه الطرائــف، مــن 

حيــث النقــد والضحــك والســخرية، كافــة مياديــن الحيــاة االجتماعيــة واليوميــة، وتتحــدث 

هــذه  مظاهــر  مــن  كثيــرة  مظاهــر  وتفضــح  واليوميــة،  االجتماعيــة  العاقــات  جميــع  عــن 
العاقــات.......«)21(. 

ــة طرائــف أخــرى، يتناقلهــا النــاس فــي قالــب حكايــات، ولكــن أبطالهــا غيــر معروفيــن، أي  ثمَّ

ليســت لهــم شــهرة املــا مشــهور أو بهلــول أو العــم ســرحد أو الحــاج أحمــد كرنــو، إنمــا تتحــدث 

ِقَبــل اآلخريــن.  النــاس تكــون بأفعالهــا ومســتوى فكرهــا عرضــة للســخرية مــن  عــن فئــة مــن 

20- ص 164.
21-  ص 167. 
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 وابنــه ســارا فــي طريــق، ومعهمــا حمــار دون أن يمتطيــه 
ً
إحــدى هــذه الطرائــف تقــول إن »رجــا

، اندهــش لحالهمــا وهمــا يمشــيان دون أن يركــب أحدهمــا الحمــار، 
ً
أحدهمــا، فلقيــا شــخصا

وهــو حمــار قــوي قــادر علــى حْملهمــا، فقــال لهمــا: ملــاذا ال يركــب أحدكمــا الحمــار؟ فقــال األب 

. ركــب الولــد الحمــار. 
ً
 كام الرجــل فــي محلــه، تعــال واركــب انــت، فــا زلــت صبيــا

ً
البنــه: حقــا

ــخ الولــد ألنــه راكــب واألب املتقــدم  وبعــد أن قطعــا مســافة قصيــرة، لقيهمــا شــخص آخــر، وبَّ

 كام الرجــل فــي محلــه، ونــزل عــن الحمــار، 
ً
فــي العمــر يم�ســي بجانبــه. فقــال الولــد ألبيــه: حقــا

، بينمــا الولــد يم�ســي 
ً
ليركبــه أبــوه. بعــد مســافة أخــرى لقيهمــا شــخص آخــر، ورأى األب راكبــا

ــخ األب، ألنــه راكــب وابنــه الصبــي يم�ســي. فمــا كان منهمــا هــذه املــرة إال أن يركبــا  بجانبــه، فوبَّ

 ،
ً
. وبعــد مســافة قصيــرة، لقيهمــا شــخص رابــع، ورأى االثنيــن راكبيــن الحمــار معــا

ً
الحمــار معــا

 هــذا الحيــوان املســكين العاجــز عــن الشــكوى. فقــاال 
ً
فقــال لهمــا: أال تخافــان هللا! تركبــان معــا

 كام الرجــل فــي محلــه. ثــم نــزال وحمــا الحمــار علــى اكتافهمــا، وبعــد مســافة قصيــرة، 
ً
: حقــا

ً
معــا

لقيهمــا شــخص خامــس ورآهمــا يحمــان الحمــار، فســألهما: هــل يشــكو هــذا الحمــار مــن �ســيء 

كالجــوع أو العطــش أو املــرض؟ فقــال األب: ال. ال يشــكو مــن �ســيء. فقــال الرجــل: هــل أنتمــا 

مجنونــان، تحمــان الحمــار القــوي علــى أكتافكمــا؟ فقــال الولــد ألبيــه: إنــه يقــول الحــق، أشــعر 

 مــن الراحــة. يقــول الولــد 
ً
وكأن كتفــي تتكســر. ُينــزالن الحمــار عــن أكتافهمــا، ويأخــذان قســطا

ألبيــه: مــاذا نفعــل اآلن يــا أبــي؟ يقــول األب: األفضــل لنــا أن نعــود إلــى البيــت، فــإذا كان اآلخــرون 

.)22(»
ً
ُدمــا

ُ
ــرون عنــا، فــوهللا ال نســتطيع امل�ســيَّ ق ِ

ّ
يفك

هــة إلــى العقــول الريفيــة، تنتقدهــا علــى ســذاجتها، فإنهــا   عــن أنهــا موجَّ
ً
هــذه الطريفــة فضــا

، فنقــول إنهــا 
ً
فــي الوقــت نفســه تنتقــد التــواكل فــي كل زمــان ومــكان، بــل يمكــن أن نذهــب بعيــدا

تنتقــد الشــعب الــذي ير�ســى بواقعــه رغــم قســوة هــذا الواقــع، وال يعمــل علــى تغييــره. بــل ينقــاد 

َعْمــري 
َ
لحكامــه أو للنظــام االجتماعــي الســائد، ويتــرك أمــره لــرأس النظــام يفكــر عنــه. وهــذه ل

ــر الشــعوب واألمــم.   فــي تأخُّ
ً
مــن أكبــر العلــل التــي تكــون ســببا

22- حسن حسين دنز:
  http//:www.pen-kurd.org/kurdi/hesen-deniz/hin-pekenoken-kurdi.html)  
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بــل  البشــر،  مــن   

ً
دائمــا شــخصياتها  أو  الطرائــف  أبطــال  يكــون  أن  الضــروري  مــن  ليــس 

إلــى  ترمــز   
ً
رمــوزا تغــدو عندئــذ  التــي  الحيوانــات،  لســان  كثيــرة علــى   

ً
أحيانــا الحكايــات  ــروى 

ُ
ت

أنــاس ال تخلــو الحيــاة منهــم. ثمــة فــي أدب الفولكلــور الكــردي حكايــة طريفــة، معروفــة فــي أجــزاء 

فــي كتابــه املشــار إليــه  كردســتان األربعــة، وقــد أوردهــا الدكتــور عزالديــن مصطفــى رســول 

 يق�ســي أيامــه بصحبتهمــا. 
ً
 وقــردا

ً
ــق عليهــا. تقــول الحكايــة: »كان رجــل يملــك َجْديــا

ّ
، وعل

ً
ســابقا

كلــه،  اللبــن  القــرد علــى  باللبــن، فأتــى   
ً
 مملــوءا

ً
ِقــْدرا الــدار  فــي  الرجــل، وتــرك  يــوم خــرج  ذات 

ونظــف شــفتيه وفمــه مــن البقايــا، ومســد فــم الَجــْدي ووجهــه بحفنــة مــن اللبــن، ورمــى الِقــْدر 

. عنــد الظهــر عــاد الرجــل، فــرأى قــدر اللبــن 
ً
صــا  فــي الــدار، وركــن إلــى زاويــة، قعــد فيهــا مترّبِ

ً
خاليــا

 فــي زاويــة مــا فــي مســكنه، أمــا الجــدي، 
ً
، فنظــر إلــى القــرد والَجــْدي، فــرأى القــرد جالســا

ً
فارغــا

فينتقــل هنــا وهنــاك وعلــى وجهــه بقايــا مــن لبــن، فحمــل عصــا وانهــال علــى الَجــْدي البائــس، 

وكان القــرد يخ�ســى أن يعــود الرجــل إليــه، فــكان يشــير بيــن لحظــة وأخــرى إلــى وجــه الَجــْدي، فــي 

إشــارة منــه إلــى أن الَجــْدي تنــاول اللبــن، وتلــك بقايــاه علــى فمــه، فنجــا بذلــك مــن العقــاب«)23(. 

فإنهــا  الضحــك،  فينــا  وتثيــر  الطرائــف،  حكايــات  إحــدى  كونهــا  رغــم  القصــة،  هــذه  إن 

تنطــوي علــى فكــرة أو مغــزى ذي داللــة، يبــدو مــن خــال الرمــز، الَجــْدي والقــرد، فــكل منهمــا 

رمــز لشــخص أو لفئــة فــي املجتمــع، فالَجــْدي رمــز لشــخص ســاذج أبلــه، والقــرد رمــز لشــخص 

ذـكـي وآثــم، يســتغل ذكاءه فــي اإليقــاع باآلخريــن واتهامهــم بجرائمــه.

الحيوانــات،  ألســنة  علــى  صيغــت  الكــردي،  الفولكلــور  أدب  فــي  كثيــرة  طرائــف  ثمــة 

واســتهدفت غايــات فكريــة مــن خــال الرمــز، وحكايــة »مــن أيــن لــك هــذه التربيــة؟«)24( إحــدى 

تلــك الطرائــف، فقــد صيغــت علــى ألســنة أســد وذئــب وثعلــب. لقــد اتفــق الثاثــة علــى الخــروج 

ف األسد الذئب بتقسيم 
َّ
. كل

ً
 وحمارا

ً
 وأرنبا

ً
 إلى الصيد، وبعد بحث وجهد اصطادوا ظبيا

ً
معا

صيدهــم بينهــم. فقــال الذئــب: لــك الحمــار، ولــي الظبــي، أمــا الثعلــب، فلــه األرنــب. استشــاط 

ــابق، ص  ــدر س ــردي، مص ــور الك ــي أدب الفولكل ــة ف ــول: دراس ــى رس ــن مصطف ــور عزالدي 23-  الدكت
146. وقــد نقلهاعــن الجــزء الثالــث مــن كتــاب )عقــد اللؤلــؤ( لعاءالديــن ســجادي المطبــوع عــام 1958 فــي 

ــداد، ص 185. بغ
24-  Elî Cefer: Gotina mêrê kurd gotin e. Jêdera berê ye, rû 52.
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 لهــذه الِقســمة، وانقــض علــى الذئــب بضربــة، فرمــاه فــي نهــر جــاٍر بالقــرب منهــم، 

ً
األســد غضبــا

 وهــو يطفــو فــوق املــاء. ثــم التفــت 
ً
 مرفوعــا

ً
فغــرق الذئــب فــي ميــاه النهــر، وظــلَّ ذيلــه منتصبــا

 وطاعــة يــا ملــك الغابــة. 
ً
إلــى الثعلــب وطلــب منــه تقســيم الصيــد بينهمــا، فقــال الثعلــب: ســمعا

ــا  ــات لــك. فقــال األســد: ليــدم نســلك، ممَّ الحمــار لفطــورك، والظبــي لغدائــك، واألرنــب مقّبِ

ْيــت هــذه التربيــة؟  قــال الثعلــب: مــن الذيــل املنتصــب. تلقَّ

ــل الرمــز فــي هــذه الحكايــة املصاغــة علــى أســاس مــن الطريفــة، وإثــارة الضحــك، فــي 
َّ
يتمث

األســد رمــز الظلــم واالســتبداد، وفــي الثعلــب رمــز الضعيــف القانــع بمــا يملــي عليــه املســتبد. 

ممــا يوحــي بــأن هــذه الطريفــة قــد صيغــت فــي عصــر، أو فــي مجتمــع محكــوم باالســتبداد، وتدعــو 

إلــى االنتفــاض فــي وجــه االســتبداد واملســتبدين مــن خــال الســخرية بالثعلــب، أي بالضعيــف 

املســتكين إلــى ظلــم ظامليــه. 

فــي وجــه ظامليــه،  إلــى االنتفاضــة  القانــع، لدفعــه  مــن الشــعب  إلــى الســخرية  اللجــوء  إن 

ــف  والثــورة عليهــم، أســلوب لجــأ إليــه األدبــاء والشــعراء فــي عصــور االحتــال، ومنهــم مــن عنَّ

الشــعب، وق�ســى عليــه، ع�ســى أن يدفعــه إلــى الوقــوف فــي وجــه املحتليــن واملســتبدين. ولكــن 

هــذا ليــس موضــوع بحثنــا، فلــن نقــف عنــده. 

دنــا اإليجــاز، ألننــا لســنا فــي معــرض بحــث   علــى الطرائــف الكرديــة، وتقصَّ
ً
لقــد مررنــا ســريعا

خــاص عــن الطرائــف، مــن شــأنه أن يلــم بجميــع جوانــب هــذا النــوع مــن أنــواع أدب الفولكلــور. 

منــا مــا يمكــن أن يكــون خاصــة مكثفــة عــن هــذا النــوع، الــذي يريــح  ومــع ذلــك نعتقــد أننــا قدَّ

وســخرية،  ضحــك  مــن  يثيــره  مــا  خــال  مــن  اليوميــة  الحيــاة  بفعــل ضجيــج  املتعبــة  النفــس 

.
ً
ويغــذي الفكــر مــن خــال مــا يوجهــه إلــى املظاهــر الســيئة فــي الحيــاة مــن نقــد فــي آن معــا

املراجع:
1.الدكتــور عزالديــن مصطفــى رســول: دراســة فــي أدب الفولكلــور الكــردي، وزارة الثقافــة واإلعــام، دار 

الثقافــة والنشــر الكرديــة، بغــداد 1987.
2.http//:www.nasname.com/a/mele-mero--melaye-meshur--mele-nesredin--jiyan-u-

pekenoken-wi--besa--1-
3.  حسن حسين دنز:

  http//:www.pen-kurd.org/kurdi/hesen-deniz/hin-pekenoken-kurdi.html       



هة مع احلياة
ّ
سليم بركات: العالقة املشو

عبد احلميد حممد

»الموضوع يرتفع بالشكل، الشكل ال يرتفع بالموضوع«
)تولستوي(

Walter Ben- والناقــد األملانــي فالتــر بنياميــن Bertolt Brecht  فــي حــوارات برتولــد برشــت

ــل 
ّ
 بــه كممث

َ
، بــل ومعجبــا

ً
 عظيمــا

ً
، رغــم عــّده كاتبــا

ً
 فاشــا

ً
jamin، اعتبــر برشــت كافــكا، كاتبــا

أصيــل لاغتــراب.

ّيــر برشــت مــن بنياميــن، لُينســب كافــكا ألحــد النمطيــن. نمــط الفنــان صاحــب الرؤيــة 
ُ

خ

ــر بــارد العقــل والغيــر الجــاّد؟
ّ

الجــاّد أو نمــط اإلنســان املفك

.
ً
 فاشا

ً
 عظيما

ً
، فوجد برشت في كافكا كاتبا

ً
كان الحّل مستحيا

 بعدمــا لجــأ لديستويفســكي كمرشــد روحــّي، 
ّ

لــم يعثــر كافــكا علــى الشــكل الخــاّص بــه، إال

ــة شــخص 
ّ
ليــزداد غموضــا وتلّوثــا، فُيكنيــه برشــت بالشــخص الغيــر الدقيــق، رغــم امتاكــه لدق

حالــم.

والتدقيــق فــي ســيرة ســليم بــركات، لــن ُيحّملنــا الكثيــر مــن اإلجحــاف والــوزر، إن قاربناهــا 

بروّيــة وهــدوء، مدفوعيــن بعشــق ملنتــج ســليم بــركات.

 
ً
 إلبداعــه ومحّرضــا

ً
بحــث ســليم، عّمــا يمنــح منتجــه الكمــال، ليكتــب بقلــٍق، كان صنــوا

الجمعــي. لوعيــه   
ً
لثوابــت وجدانــه وملهمــا لاهتــداء 

رزح تحــت وطــأة ُرهــاب التصنيــف األدبــي الــذي يســلبه حّريتــه، فــي ارتيــاد امللغــز الغامــض، 

معتبــرا تجاهــل الروايــة العربيــة للغامــض الع�ســّي علــى الشــعور، قصــورا معرفّيــا، فالنســق 
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ــه يمــارس عليــه ســلطة التقنيــن مــن 

ّ
التعبيــرّي الواحــٍد يحــّد مــن قدرتــه علــى تكثيــف املعنــى، ألن

منطلــق درء الفو�ســى، لينســب نفســه لـــ” املعرفيــة الواقعيــة “.

 
ً
راجــع مجمــل النتــاج الروائــّي العربــّي، رهبــة روايتــه األولــى، لتأتــي أولــى إصداراتــه ديوانــا

 “ كل داخل سيهتف ألجلي، وكل خارج أيًضا “، بتحفيٍز من أدونيس، ثّم بهلع ، جاءت 
ً
شعرّيا

/ فقهــاء الظــام / كفانتازيــا غرائبيــة، متحّدثــا بمنطــق عــن الــا منطــق الــذي رافــق الكــرد فــي 

تاريخهــم الحزيــن، أّمــا / الريــش /، فُملغــٌز لغــُز مــم آزاد، وصــوال لـــ /كهــوف هايدراهــودا هــوس 

ــه، فيمــا بعــد الغيبوبــة اإلنســانية 
ّ
/، حيــث الفانتازيــا املطلقــة الســراح مــن إرث اإلنســان كل

مــا أراد أن 
ّ
ــه غيــر معنــّي بالتوصيفــات بحســب قولــه ، ولكّنــه يلجــأ للتصنيــف كل

ّ
هــا، مــع أن

ّ
كل

يتعــّرف علــى نفســه:

 ; هــات النفيــر علــى آخــره( 
ً
” ال أعــرف مــن أنــا خــارج )الجنــدب الحديــدي( و )هاتــه عاليــا

“

كبيــر،  ثمــن  دفــع  فــي  نجــح  فيــه،  للمتعــارض   
ً
ُمحتكمــا للمتــداَول،  باملغايــر   

ً
مهجوســا

 ملــا ســّماه / الجهالــة العارمــة / فــي اآلخــر، تعالــى بمنتجــه علــى 
ً
بافتضــاض النقــد عنــه، وواعيــا

املتلّقــي. جهالــة 

أســتاذ   / حســين  خالــد  الدكتــور  الصديــق  يســّميه  مــا  ثــّم  للعفوّيــة،  غيــاٌب  بــارد،  عقــٌل 

النقــد بجامعــة دمشــق /، تحريــر العامــات اللغويــة مــن ســطوة املعنــى الواحــد، باســتراتيجية 

دتيــن الســتراتيجية اإلخفــاء التــي يــواري فيهــا النــص هوّيتــه عــن القــارئ 
ّ
االختــاف واإلرجــاء املول

العاجــز عــن الصــول فيــه.

فــي إنجيــل مرقــص لجــأ املســيح لإليمــاء وللتمثيــل، ـكـي ال يفهــم رســالته إال املؤمنــون ومــن 

يســتحّقون الخــاص.

 ذاتــه وروحــه لهــذا الهــدف، 
ً
مــارس القطيعــة مــع املنتــج اإلبداعــي العربــي وأصحابــه، ُمجّيــرا

ليشــّوه عاقتــه بالحيــاة، مكتفيــا بالعيــش كدهقــان وحيــد فــي عزلتــه بغابــات الســويد، وحــال 

لســانه:

ّيها الجهلة! هّيا امتدحوني!
ّ
إلّي أ
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بــه  وصفــه  كتوصيــف  الكرمــل،  فــي  درويــش  ملحمــود  املعــاون  بلقــب   

ً
مكتفيــا ســليم  بــدا 

درويــش. الكبيــر  الراحــل 

مــع  ينســجم  ال  التأويــات،  بحــر  علــى  منفتــٌح  منتــٌج  عنــه،  بحــث  كمــاال  تناقــُض   
ٌ
قناعــة

 أخــرى، فــي وقــت تحا�ســى فيــه أّي أبــّوة مفترضــة 
ٌ
نمــوذج وحيــد أخــذه كأيقونــة ال تضاهيهــا قــدوة

 بمفــرده، يفتقــر 
ً
ــم مــن درويــش أن يكــون قوّيــا

ّ
، ويتعل

ً
بحســب أدونيــس، ليختلــق لنفســه أبــا

هــا عبــر األدب.
ّ
أليــة صداقــات، مــع أّن درويــش بنــى صداقاتــه كل

غادر القامشلي، في ربيعه العشرين، لينقطع عن سيرورته الوجدانية، باعتراف منه.

فــي   
ّ
املــا مــادّي ضئيــل، هــو ووالــده  التــي كان يحرســها، بمقابــل  كتــب عــن ُدشــم القمــح 

هــي  وخيــاال،  لغــة  محكمــة  قصيــدة  بنيــان  الشــاحنات  ل 
ّ
لتشــك القامشــلي،  حبــوب  صوامــع 

تدابيــر  قصيدتــه 

الين من شاحنٍة إلى شاحنٍة،
ّ
وأنا أتبع العت

ومن ظمٍأ إلى ظمٍأ،

ومن مقادير إلى مقادير،

.......
ِلمُّ

َ
َسني، ال أ

ْ
ن

َ
جاهي إلى الشاحنات الكبيرة، التي لم ت

ّ
وأنا في ات

ذرذُر الحقــول فــي الهــواء، وتحــت إبطــيَّ كي�ســي الــذي ســأجمع فيــه املذابــح 
ُ
الحقــول بــل أ

 فراشــات أعمارهــا.
ً
متأّمــال

وكان مؤمنا بما دّونه:

تسهر املعجزة قرب الحريق الذي ُيضرمه العادّيون

طفولة با طفولة وتاريخ يوجزه األلم:

إلهي

هؤالء أكرادك، إلهي.

شــرعية  فــي  بعضهــم  ك 
ّ

شــك حّتــى  ببيــروت،  الثقافــي  للوســط  دخولــه  ضــراوة  مــن  عانــى 

العربيــة: الكتابــة  إلــى  انتســابه 



الحوار - العدد 70 - صيف 2017 150
„ أوســاط مــن كتبــه النقــد األكاديمــي يتامــى الواقعيــة االشــتراكية وحفنــة مــن العائدين 

إلــى عمقهــم العربــي بعــد تيــه فــي االمميــة واخواتهــا يتداولــون )شــرعية( انتســابي الــى الكتابــة 

العربيــة ألننــي ببســاطة لــم أفصــل ألبــي بنطــاال يتماهــى بــه مــع الــزي العربــي وتركــت امــي فــي 

زي ال يشــبه مــا ترتديــه نســاء العواصــم.   “

 أّن الحقيقــة ملــٌك للعــرب 
ً
 وبحكــم التأثيــر الدينــّي عليــه، اعتقــد جازمــا

ّ
حّتــى والــده املــا

وحدهــم.

كتب في / كبد مياؤس /:

” إنــه أٌب، ســأحاول طــوال عمــري البرهــان علــى وجــوده، وإذا تمكنــت مــن اقتنــاص 

بالكراهيــة. كل أب  أنــه جديــر  برهــن علــى 
ُ
أ ـكـي  القاطــع علــى وجــوده، فســأجتهد  البرهــان 

، ســِمٌح، 
ٌ

ــه أٌب، ال غيــر، طيــٌب، رؤوف
ّ
، ألن

ٌ
جديــر بالكراهيــة، علــى نحــو مــا، قــوٌي أو خفيــف

طاِهــٌر، رقيــٌق، غفــوٌر.  “

انكسارات أفقدته طمأنينة لم تألفها عظامه:

مــا 
ّ
ــي، كل

ّ
ســه بعظامــي، وقلبــي، وظل

ّ
 علــّي شــعاع الرحمــة فأتنف

ُ
“مــا اليقيــن الــذي يبســط

 فيــه؟ “
ً
 لــم يكــن مدّونــا

ً
 إلــى الســجّل الخفــّي ملقتنيــات عمــري شــيئا

ُ
أضفــت

خســر الشــمال محنتــه ون�ســي أن يمنــح نفســه للحيــاة، ليســتحّق لقــب رجــل الخســارات 

الشــمالية بمعنــاه الواقعــي ال الشــعري.

كتــب عّمــن فــي الشــمال، بمعاتبــات وفتــاوى الطفــل، ثــّم جافاهــم، لينتظــر ســاعي البريــد، 

ينقــل إليــه ردود أفعالهــم علــى مــا رماهــم بــه.

روايته األخيرة / سبايا سنجار/، بداية اعتراف وإدراك أّولي منه، بخلل ما، ُيدرك ضرورة 

تداركــه، ســواء فــي مواضيعــه أو طرائــق معالجتهــا التــي تغيــب عنهــا التوّجهــات املســتقبلية، عــدا 

عــن عجزهــا عــن إحــداث أّي أثــر وجدانــّي انفعالــّي تفاعلــّي علــى القارئ.

فــي عبــور البشــروش، عمــر حاجــو كــردّي، يغــادر قريتــه الســورية” عيــن ديــوار” ليعتــرض 

فــاق الجزائــر بيــن صــّدام حســين وشــاه إيــران:
ّ
علــى هــواري بــو مديــن بعــد ات

„نحن مسلمون مثلك يا موالي „
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بعــد روايتــه / آالم فرتــر /، اســتفاق غوتــه علــى جثــة فتــاة أمــام منزلــه وبيدهــا نســخة مــن 

الروايــة، رمــت نفســها فــي النهــر منتحــرة. هــل مــن فعــل مشــابه بتأثيــر عاطفــّي مــن ســليم؟

موضوعات القرن التاسع في أولوية اهتماماته روحيا:

” أكتب بوحي من القرن التاسع، بوحي روحي التي هناك. “

يســتجيُر بمبّررات ت. س. إليوت، في إعادة الروح لكلمات وحشــية مهملة، لكن مشــكلته 

تكمــن فــي كيفيــة توظيفهــا، ال فــي تناولــه املوضــوع الكــردي، وال فــي تحريــره الروايــة مــن طابعهــا 

التــي   للنمطيــة 
ً
فــي روح ماضويــة مشــدودة للخلــف، عليــه أن يحّررهــا، تجّنبــا بــل  الحكائــي، 

تهــا.
ّ
باتــت تســبغ عجائبيتــه، فالكلمــات بيــد الــا نهائــّي تتهلهــل دق

ال تغريه سوى فتوحاٌت لغوية، لتزيح املرجعية اللغوية أّية عناصر أخرى:

، على ما لم يقله الواقعيون. “
ً
، إذا

ً
” فلتكن الغرائبية سّيدا

يمكــن لــه أن يكــون رســول برهــة يســتعيدها القــارئ بهيبــة أكثــر، لكــن منهجــه القائــم علــى 

ــده فــي 
ّ
 وراء ســحر ببوصلــة الباغــة، يبعــث علــى الضجــر، ليزيــد مــن نفــور يول

ً
تذكيــره ســحرا

اآلخريــن.

 ملساره حين قال بعمومية مخادعة:
ً
كان مدركا

قرأ في كهوف. “
ُ
„لغة األدب ستعود لغة دين منبوذ ت

 ال 
ً
عهــا، فيحتــاط مــن أن يخذلــه نصــه. وحقــا

ّ
ال تنبغــي مواجهــة ســليم برحابــة صــدر ال يتوق

.
ً
 كبيــرا

ً
يخذلــه نصــه لكــن نصوصــه مجتمعــة تخذلــه خذالنــا

لهفــة الحــذر التــي تــدّرب عليهــا فــي تخــوم القامشــلي، وهــو يطــارد الطيــور كصّيــاد خائــب، 

تدفعــه لُيميــد فــي النجــوى واملعنــى، وفــي آجــال االمتحــان بلهفــة الانهائــي.

ــه لــم ينــَس 
ّ
والقامشــلي ذاتهــا، ليســت ســوى أطلــس ســنواته العشــرين األولــى فقــط، غيــر إن

أّن لوالــده قبــرا علــى تخومهــا.

يتماثــل مــع نفســه فــي كّل مــا شــّيده، عبــر شــغف بالحجــب وتشــريد املعلــوم مــن املعنــى إلــى 

حــّد الوهــم.

 حيــن يغــدو 
ً
الســيطرة علــى املجــاز عامــة نبــوغ شــعرّي، لكــن علــى املجــاز أن يكــون دقيقــا
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 للحكمــة.

ً
بدايــة

التنويــم  فــي  اللغــة  اســتخدام  انتقــد  ســاس،  ســتيفن  تومــاس  املجــري  النف�ســي  املحلــل 

املر�ســى: علــى  اإلجبــاري 

” حيــن يتقاتــل شــخصان لالســتحواذ علــى مســدس فــإن أول مــن يحصــل علــى الســالح 

ســيطلق النــار، والخصــم ســيتلقى الطلقــة ويمــوت. الحيــاة اليوميــة ليســت علــى اســتحواذ 

األســلحة بــل الكلمــات، الشــخص الــذي يســتحوذ علــى الكلمــة يفــرض الواقــع علــى اآلخــر. “

، وكمــا شــّبه نفســه 
ً
وســليم عاشــق املسّدســات، يحــذُر أن ُيطلــق عليــه ناقــٌد مــا النــار يومــا

ــة فــي ســبايا ســنجار، وكمــا قــال:
ّ
باملظل

ة “
ّ
 أّيتها املظل

ٌ
ية

ّ
” أنِت مسل

وبشكل دورّي، تتكّرر مقاالٌت تستجلي غموض عالم سليم الذي أعجبته اللعبة.

في توصيفه للمخرج Steven Spielberg، كتب سليم:

” أعطــى ســبيلبرغ ملوضوعــه مزيجــا مدهشــا مــن الواقــع والالواقــع، فــي ســياق فنــي راٍق، 

، ممعــن فــي املجانيــة. “
ّ

وقــد تحــول هــذا الســياق مــع مخرجيــن آخريــن، إلــى ســياق رث

نفــر  الــذي  مــن ســليم  النقيــض  علــى  كّل جمهــوره،  أغــوى  لكــن ســبيلبرغ  هــذا صحيــح، 

كّل جمهــوره، فالكمــال يبعــث علــى امللــل، ونحــن شــغوفون باملتعــة أكثــر مــن كمــال لــن يبلغــه 

ســليم.



حسني حبش للحوار: 
نريد الكثري من الشعر والقليل من الشرطة

أجرى احلوار: حممد ديل حسني

، هــذا مــا أعتقــد بــه فــي بعــض األحيــان. كتبــت 
ً
 لــكان شــجرا

ً
لــو لــم يخلــق اإلنســان إنســانا

وأحزانهــا  وشــجونها  بهمومهــا  األشــجار  حــول  موضوعــه  يتمحــور  بالكرديــة،   
ً
كامــا  

ً
ديوانــا

لكــن  بعــد،  بالكرديــة  الديــوان  يصــدر  لــم  الشــديد  لألســف  الخضــراء.  وأنفاســها  وأفراحهــا 

صــدرت ترجمتــه بالرومانيــة فــي بوخارســت، اختــرت قــراءة قصيــدة حزينــة تتكــرر فيهــا جملــة 

فيهــا هــذه الكلمــات: »ليــس لــي وطــن« وبعــد االنتهــاء منهــا تقدمــت منــي ســيدة، صافحتنــي بحــرارة 

والدمــوع تمــأل عينيهــا قائلــة: إذا كان ليــس لــك وطــن، ابــق هنــا، فكولومبيــا وطنــك، فلــم أتمالــك 

نف�ســي وبكيــت معهــا املــرأة بجمالهــا وفطرتهــا ورقتهــا ترطــب القســوة مــن حولنــا وتعطــي الحيــاة 
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وجوهــره  العالــم  نــور  املــرأة  والقبــول.  بالعيــش  جديــرة  وتجعلهــا  جوهرييــن   

ً
وعمقــا معنــى 

العظيــم.

أعتقــد بأننــي أســتطيع أن أذهــب أبعــد مــن فــان كــوخ وطريقتــه فــي التعبيــر عــن الحــب. قــد ال 

أعــرف الحــب، لكننــي أعيشــه وأحســه وأشــم رائحتــه مــن بعيــد. كل خطــوة أخطوهــا فــي الحيــاة 

يكــون دافعهــا الحــب ســواء فــي العاقــة مــع املــرأة أو فــي الصداقــات أو فــي الكتابــة... كل فعــل 

نبيــل وجميــل ولــه قيمــة فــي الحيــاة يكــون دافعــه الحــب

ديــة... الخضــرة  ــرٌد، مــا زالــوا ممتلــؤون بالحــّبِ والعصافيــر والشــمس وقطــرات الفجــر النَّ
ُ

ك

 من عروقهم، لذلك هم باقون كالجبال، 
ُّ

م ـ مهما نزف ـ ال يجف ال تتيبس في أجسادهم، والدَّ

نعــم أحمــل كردســتان معــي كجــرح مفتــوح فــي قلبــي فــي حلــي وترحالــي. وأحــاول مــا أمكــن تثبيــت 

 أعــود بجعبــة مليئــة بالصداقــات القويــة 
ً
نظراتهــا الحزينــة والعنيــدة فــي وجــدان العالــم. غالبــا

مــع الشــعراء والنــاس البســطاء.

 نريد الكثير من الشعر والقليل من الشرطة

فــي عــام 2014 نبنهــي صديقــي املستشــرق املعــروف البروفيســور جــورج غريغــوري بوجــود 

قصيــدة للشــاعر الرومانــي أليكســاندرو ماچيدونســكي بعنــوان »الفــارس الكــردي«، نشــرها 

الشــاعر فــي آذار عــام 1883، أي مــّر علــى نشــرها منــذ ذلــك الوقــت إلــى اآلن 134 ســنة بالتمــام 

والكمــال.

فــي مهرجــان الشــعر العالمــي فــي مكســيكو ســيتي الــذي شــاركت فيــه فــي نوفمبــر عــام 2015، 

طيــف  ورأيــت  بالتصفيــق،  القاعــة  ضجــت  الكرديــة  املقاومــة  عــن  قصيــدة  قــرأت  عندمــا 

املقاتــات الكرديــات بأناقتهــن وشــجعاتهن يرفــرف فــي القاعــة املمتلئــة إلــى آخرهــا.

أفكاري تشبه أفكار مسافرين

أردت أن أخــط دربــي لوحــدي دون مســاند أو عكاكيــز تســندي أو تســند ن�ســي وقصيدتــي 

مهمــا كان األمــر. أردت أن أكتــب قصيــدة تشــبنهي وتشــبه خطــوط يــدي أو بصمــة إصبعــي. هــل 

وفقــت؟
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شاركت في مهرجان الشعر العالمي في كولومبيا

فــي فيلينــوس/ ليتوانيــا، ألقيــت التحيــة علــى تمثــال الشــاعر العظيــم آدم مســكيفيتش، 

وكذلــك اطلعــت علــى الدســتور الرائــع لجمهوريــة »أوزوبيــس«.

 فــي باريــس عرجــت علــى مقبــرة بيرالشــيز، وزرت قبــر الدكتــور عبــد الرحمــن قاســملو ويلمــاز 

غونــاي وأحمــد كايــا، والكثيــر مــن املبدعيــن الكبــار الذيــن يرقــدون هنــاك بســام.

خــال أيــام معــدودة سأشــد الرحــال إلــى دولــة الســلفادور ثــم ســاطير الــى كوســوفو وفــي 

اكتوبــر ســاحل ضيفــا علــى مهرجــان الشــعر العالمــي فــي كوســتاريكا حيــث ســيصدر لــي ديوانــا 

مترجمــا إلــى االســبانية وأشــتاق إلــى نهــر الرايــن الــذي يذكرنــي بنهــر عفريــن الــذي يشــق قلــب 

املدينــة إلــى فلقتيــن. أشــتاق إلــى الهــدوء والراحــة واالســترخاء...

شيه 

ليست قرية

ليست بلدة وال مدينة

ة  ها فكرة هللا عن الجنَّ إنَّ

ردستان
ُ

في قلب ك

هنــاك غيــاب إعامــي كــردي عــن الشــاعر حســين حبــش الــذي يتنقــل بيــن بلــدان العالــم 

 قصائــده ورايتــه. مــا الســبب؟ هــل هــو مــن الشــاعر أم ممــن؟.
ً
حامــا

فــي مدينــة بــون األملانيــة التقيــت بــه منــذ أكثــر مــن ســنة ونصــف، لكثــرة مشــاغل الشــاعر 

وأســفاره تأخــرت مقابلتنــا معــه.

شاعرنا حسين أهال بك في مجلتنا )مجلة الحوار(

 مــن ســفر فيمــا أنــت علــى موعــد مــع ســفر جديــد. مــا قصتــك مــع الســفر؟ 
ً
= وصلــت تــوا

وإلــى أيــن هــذه املــرة؟

نعــم، وصلــت للتــو مــن اإلكــوادور بعــد مشــاركتي فــي مهرجــان الشــعر العالمــي الــذي يقــام 

للراحــة  ليســت  معظمهــا  فــي  أســفاري  إن  أقــول  أكاد  غواياكيــل.  مدينــة  فــي  عــام  كل  هنــاك 
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ملتقيــات  فــي  للمشــاركة  دعــوات  هــي  بــل  الطويــل،  والتأمــل  لاســترخاء  أو  واالســتجمام 

ومهرجانــات شــعرية عامليــة، حيــث تكــون برامجهــا مكثفــة فــي أغلــب األحيــان، وليــس هنــاك 

متســع مــن الوقــت للتســكع واالطــاع واكتشــاف املــدن واألمكنــة عــن قــرب. بجميــع األحــوال 

فــي  والرغبــة  وعاداتهــا،  الشــعوب  ثقافــات  علــى  لاطــاع  وذلــك  بالســفر  كبيــر  شــغف  لــدي 

تأثيــر كبيــر وحاســم علــى الكتابــة وتنشــيط املخيلــة  الــدروس. للســفر  املعرفــة واســتخاص 

 لذلــك 
ً
واســتفزازها. فهــو تريــاق وإكســير قــوي وفعــال ضــد الخمــول والكســل والجمــود. وتبعــا

»فأفــكاري تشــبه أفــكار مســافرين« علــى طريقــة والــت وايتمــان الشــاعر األمريكــي العظيــم. 

أغلــب النصــوص املفارقــة التــي كتبتهــا وأكتبهــا أتــت وتأتــي فــي الغالــب عندمــا أكــون فــي ســفر أو 

علــى حافــات العالــم. خــال أيــام معــدودة سأشــد الرحــال إلــى دولــة الســلفادور للمشــاركة فــي 

مهرجان الشعر العالمي الذي يقام هناك، حيث سيشارك فيه مائة شاعر يمثلون مختلف 

دول العالــم، وعلــى مــدار شــهر كامــل. أنــا ســأكون هنــاك ملــدة أســبوع، وســأمثل كردســتان. 

كمــا ســألتقي هنــاك بصديقــي الشــاعر الجميــل أوتونيــل غيفــارا الــذي يديــر املهرجــان باقتــدار 

ومحبــة عظيمــة، حيــث التقيــت بــه قبــل ثمانــي ســنوات فــي مهرجــان الشــعر العالمــي فــي مدينــة 

 فــي إحــدى املســارح الكبيــرة هنــاك. وبعدهــا مباشــرة ســأطير 
ً
مدليــن الكولومبيــة، وقرأنــا معــا

إلــى كوســوفو ألشــارك فــي مهرجانهــا الشــعري العالمــي، واللقــاء بصديقــي الشــاعر الكبيــر فخــر 

 إلســتقال كردســتان. ثــم 
ً
الديــن شــيخو املدافــع القــوي عــن القضيــة الكرديــة واملتحمــس جــدا

 علــى مهرجــان الشــعر العالمــي فــي كوســتاريكا، حيــث ســيصدر 
ً
ســأحل فــي أكتوبــر املقبــل ضيفــا

 إلــى اللغــة اإلســبانية. وبعــد ذلــك ال أدري فــي أي حافــة مــن حافــات 
ً
 مترجمــا

ً
لــي املهرجــان ديوانــا

العالــم ســأكون.

= ال شــك أنــك اطلعــت علــى الكثيــر مــن شــواهد الثقافــة لشــعوب العالــم عــن قــرب بيــن 

مبدعيهــا، بمــاذا تأثــرت، ومــا الــذي أوصلتــه إليهــم؟

نعــم، لــدي اطــاع ال بــأس بــه بثقافــات الشــعوب والتواصــل مــع مبدعيهــا. أكثــر مــا يشــد 

 زيارة املناطق األثرية والوقوف 
ً
انتباهي هو تاريخ هذه الشعوب وأوابدها الثقافية. يهمني جدا

علــى الحضــارات القديمــة، وكذلــك زيــارة املتاحــف والقــاع واألبــراج والقصــور والكاتدرائيــات 
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والكنائــس واملعابــد واملكتبــات واملبدعيــن األحيــاء، وتتبــع آثــار املبدعيــن الراحليــن مــن شــعراء 

وكتــاب وفاســفة، وكذلــك االطــاع علــى مختلــف املعالــم والصــروح الثقافيــة والتاريخيــة... 

ففي املكســيك زرت أهرامات تيوتيهواكان العظيمة التي تقع بالقرب من العاصمة مكســيكو 

ســيتي، وفاتنــي لألســف زيــارة بيــت الرســامة العظيمــة فريــدا كاهلــو. فــي املغــرب، وفــي مدينــة 

وفــي مدينــة مكنــاس زرت قصــر  البرتغالييــن علــى األطل�ســي.  بناهــا  التــي  القلعــة  أســفي زرت 

املنصــور الفخــم الــذي يقــع فــي الجــزء الجنوبــي مــن القصبــة اإلســماعيلية، بنــي هــذا القصــر فــي 

أواخر حكم املولى إســماعيل. كما زرت املدرســة البوعنانية ذات الزخارف والنقوش الرائعة 

. فــي مراكــش زرت قصــر الباهيــة وقصــر البديــع واملتحــف الوطنــي وضريــح الشــاعر الكبيــر 
ً
جــدا

املعتمــد بــن عبــاد وأماكــن أخــرى كثيــرة ال تســتحضرني أســماءها اآلن. كمــا ال مــن ذكــر اســم 

املدينــة األثريــة العظيمــة »فولوبيليــس« التــي تقــع بالقــرب مــن مدينــة مكنــاس، ذات األعمــدة 

الرخاميــة والفسيفســاء الــذي يطــرز أرضيــة البيــوت واملعابــد. فــي نيكاراغــوا زرت، وقــرأت فــي 

 أخذت الثورة الســاندينية 
ً
بيت املناضل الخالد أوغوســتو ســاندينو في بلدة نيكونومو. طبعا

اســمها مــن اســمه. فــي فيلينــوس/ ليتوانيــا، ألقيــت التحيــة علــى تمثــال الشــاعر العظيــم آدم 

باريــس  فــي  »أوزوبيــس«.  لجمهوريــة  الرائــع  الدســتور  علــى  اطلعــت  وكذلــك  مســكيفيتش، 

عرجــت علــى مقبــرة بيرالشــيز، وزرت قبــر الدكتــور عبــد الرحمــن قاســملو ويلمــاز غونــاي وأحمــد 

كايــا، والكثيــر مــن املبدعيــن الكبــار الذيــن يرقــدون هنــاك بســام. ســأتوقف عنــا وأكتفــي بهــذا 

القــدر. أمــا مــا الــذي أوصلتــه إليهــم، ففــي كل مــكان أحــل فيــه تكــون القضيــة الكرديــة معــي بــكل 

أبعادهــا السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة.. أســرد علــى العالــم آالم الكــرد ومعاناتهــم، آمالهــم 

وأحامهــم، تاريخهــم وثقافاتهــم... 

= ما الذي تحمله معك في أسفارك؟ وبماذا تعود؟

مــا أحملــه معــي فــي أســفاري هــو بضــع قصائــد وكتــب وآراء وأفــكار وأحــام أنثرهــا كالبــذور 

 شــجون وشــؤون 
ً
 مــا. كمــا أحمــل معــي أيضــا

ً
فــي البلــدان البعيــدة والغريبــة، ربمــا تــورق يومــا

بــه مــن ظلــم وضيــم  وهواجــس وأحــام وطنــي املمــزق ليتعــرف العالــم عليــه وعلــى مــا ألحــق 

وقســوة وأذى واضطهــاد... نعــم أحمــل كردســتان معــي كجــرح مفتــوح فــي قلبــي فــي حلــي وترحالــي. 
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 أعــود بجعبــة 

ً
وأحــاول مــا أمكــن تثبيــت نظراتهــا الحزينــة والعنيــدة فــي وجــدان العالــم. غالبــا

البســطاء. جعبــة مليئــة بأســماء الشــوارع  مــع الشــعراء والنــاس  القويــة  مليئــة بالصداقــات 

واملقاهــي والحانــات واملكتبــات املســارح وقاعــات املوســيقى.. مليئــة بالقصائــد واللغــات واآلراء 

 لهــذه األشــياء دور كبيــر فــي اســتفزاز املخيلــة وإيقــاظ شــعلة الــروح 
ً
واألفــكار الجديــدة... طبعــا

.
ً
وتوســيع حــدود القلــب، ممــا يســاعد يــد الكتابــة علــى الكتابــة بإجــادة الحقــا

فــي  لــو تضــع القــراء  بلــدان العالــم،  فــي عــدد مــن  = حضــرت عــدة مهرجانــات شــعرية 

التفصيــل؟ مــن  ب�ســيء  املهرجانــات  تلــك  صــورة 

فيهــا،  وشــاركت  إليهــا  دعيــت  التــي  املهرجانــات  كل  عــن  بالتفصيــل  الحديــث  يمكــن  ال 

فــي البعــض منهــا.  لكــن ســأتحدث هنــا عــن بعــض املواقــف املؤثــرة التــي حدثــت ومــرت معــي 

فــي عــام 2009 شــاركُت فــي مهرجــان الشــعر العالمــي فــي مدينــة مدليــن/ كولومبيــا. وهــو مــن 

أكبــر املهرجانــات الشــعرية فــي العالــم بشــهادة الجميــع. جــاء آالف النــاس )الحــظ كلمــة آالف( 

الكبيــر  املــدرج  أعلــى  فــي  نظــري  لفــت  الشــعراء.  قلــوب  نبــض  إلــى  الشــعر واالســتماع  لســماع 

تــب عليهــا بمــا معنــاه: »نريــد الكثيــر مــن الشــعر والقليــل مــن الشــرطة«، تذكــرت 
ُ

الفتــة كبيــرة ك

علــى الفــور قــول أندريــه بريتــون فــي بيــان الســوريالية »افتحــوا الســجون.. اطــردوا الجيــش«. 
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وخلتنــي أتمتــم مــع نف�ســي بهــذه العبــارات: »املجــد للشــعر والفــن، واالندحــار لــكل أدوات القمــع 

. وهنــا مشــهد مؤثــر 
ً
واالســتبداد«. هــذا املشــهد املؤثــر علــق بذاكرتــي، وال يمكــن أن أنســاه أبــدا

آخــر ال يقــل عــن األول مــن حيــث التأثيــر، ففــي نفــس املهرجــان، وفــي إحــدى القــراءات، اختــرت 

قــراءة قصيــدة حزينــة تتكــرر فيهــا جملــة فيهــا هــذه الكلمــات: »ليــس لــي وطــن« وبعــد االنتهــاء 

منهــا تقدمــت منــي ســيدة، صافحتنــي بحــرارة والدمــوع تمــأل عينيهــا قائلــة: إذا كان ليــس لــك 

وطــن، ابــق هنــا، فكولومبيــا وطنــك، فلــم أتمالــك نف�ســي وبكيــت معهــا. هنــاك موقــف آخــر 

 وأثــار انتباهــي فــي مهرجــان الشــعر العالمــي فــي نيكاراغــوا الــذي شــاركت فيــه فــي 
ً
أعجبنــي جــدا

 بالشــاعر الكبيــر إرنســتو كاردينــال، فســألت عــن 
ً
 فائقــا

ً
عــام 2010. لفــت انتباهــي اهتمامــا

ســر كل هــذا االهتمــام البالــغ، فأجابنــي أحدهــم بــأن أمريــكا الاتينيــة أنجبــت ثــاث أســماء 

عظيمــة تبــدأ بإرنســتو، هــم: إرنســتو ت�ســي غيفــارا الثائــر وإرنســتو ســاباتو الناثــر وإرنســتو 

مهرجــان  وفــي  أجمــع.  والعالــم  الاتينيــة  أمريــكا  فخــر  هــم  الثاثــة   
ً
طبعــا الشــاعر.  كاردينــال 

الشــعر العالمــي فــي باريــس الــذي شــاركت فيــه فــي عــام 2013، قــرأت قصيــدة بالكرديــة فــي 

إحــدى الكنائــس فــوق تلــة مونمارتــر الرائعــة، حيــث قامــت شــاعرة أمريكيــة مــن املشــاركات 

فــي املهرجــان ال أذكــر اســمها اآلن، ورقصــت علــى إيقــاع اللغــة الكرديــة والشــعر الكــردي. يــا 

لعظمتهــا، موقــف لــن أنســاه مــا حييــت. وفــي مهرجــان الشــعر العالمــي فــي رومانيــا الــذي شــاركت 

فيــه فــي عــام 2014 نبنهــي صديقــي املستشــرق املعــروف البروفيســور جــورج غريغــوري بوجــود 

قصيــدة للشــاعر الرومانــي أليكســاندرو ماچيدونســكي بعنــوان »الفــارس الكــردي«، نشــرها 

الشــاعر فــي آذار عــام 1883، أي مــّر علــى نشــرها منــذ ذلــك الوقــت إلــى اآلن 134 ســنة بالتمــام 

 تولى 
ً
 من األشياء الجميلة واملؤثرة التي اكتشفتها في ترحالي. طبعا

ً
والكمال، لعمري هذا أيضا

ترجمتهــا إلــى العربيــة صديقــي الدكتــور توفيــق ألتنجــي الــذي يتقــن الرومانيــة، وأنــا ترجمتهــا إلــى 

الكرديــة ونشــرتها فــي موقــع »كولتورنامــه« الكــردي فــي الســويد. وفــي مهرجــان الشــعر العالمــي 

فــي نوفمبــر عــام 2015، عندمــا قــرأت قصيــدة عــن  فــي مكســيكو ســيتي الــذي شــاركت فيــه 

املقاومــة الكرديــة ضجــت القاعــة بالتصفيــق، ورأيــت طيــف املقاتــات الكرديــات بأناقتهــن 

 مخيلــة الشــعراء والحضــور علــى 
ً
وشــجعاتهن يرفــرف فــي القاعــة املمتلئــة إلــى آخرهــا، محفــزا
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حــد ســواء!

= منذ متى تعيش في بون؟، كيف توفق بين مسؤوليات العمل والثقافة واألسرة؟

 منــذ عــام 1999. فــي البدايــة لــم أتأقلــم معهــا 
ً
أعيــش فــي بــون منــذ ســنوات طويلــة، وتحديــدا

بســهولة، بــدت لــي مدينــة غريبــة وكئيبــة وال حيــاة فيهــا! لكــن مــع مــرور الســنوات واملعايشــة 

. أصبــح لــي فيهــا 
ً
اليوميــة، أصبحــُت أحبهــا وأتأقلــم معهــا، وأشــتاق إليهــا إذا غبــت عنهــا طويــا

ترنــو  التــي  لخياالتــي  وأنصــت  روحــي  إلــى  أصغــي  فيهــا،  أجلــس  هادئــة  وأمكنــة  وحانــات  مقــاه 

إلــى البعيــد. أمــا كيــف أوفــق بيــن مســؤوليات العمــل والثقافــة واألســرة، فهــذا األمــر فــي غايــة 

الصعوبــة ويحتــاج أحيانــا إلــى معجــزة، لكــن العنــاد واإلصــرار والحــب ودفء األســرة تجعلنــي 

 .
ً
أوفــق بينهــا فــي أحيــان كثيــرة، وأخــرج مــن عنــق الزجاجــة ســاملا

= مــاذا عــن شــيه )شــيخ الحديــد( حيــث البســاتين، ســاحة النبعــة، النــاس واألزقــة، 

وصبــاك  طفولتــك  عــن  حدثنــا  والســنديان؟،  الصنوبــر  ووديــان  وقبــاب  الزيتــون  بحــر 

هنــاك؟ أيــام الدراســة حافلــة باملشــاعر وبدايــات تبلــور الشــخصية. كيــف كانــت تلــك األيــام 

لــك؟ بالنســبة 

آن.  فــي  كثيــرة جميلــة وحزينــة  ويســتدعي ذكريــات  الســؤال متشــعب وذو شــجون،  هــذا 

بالتــراب  وممرغــة  وشــقية  وقاســية  خشــنة  كانــت  »شــيه«  فــي  طفولــة  وككل   ،)1( طفولتــي 

والوحــل والغبــار... طفولــة، حيــث ال ألعــاب فيهــا تشــبه ألعــاب األطفــال، وال حيــاة تشــبه حيــاة 

األطفــال، وال طــراوة تشــبه طــراوة الطفولــة. فكنــا نختــرع ونصنــع ألعابنــا بأنفســنا مــن أشــياء 

 
ً
مهملــة فــي البيــت أو مــا تجــود بــه الطبيعــة أو مــن بعــض الســرقات الصغيــرة هنــا وهنــاك. طبعــا

بعــض تلــك األلعــاب كانــت خطــرة، وكان أي خطــأ فــي اســتعمالها قــد يــؤدي إلــى كارثــة. طفولــة 

كانــت تتعــرض للعقــاب ـ ســواء مــن األهــل أو الجيــران أو املدرســة ـ ألي خطــأ أو شــقاوة يمكــن 

أن ترتكبهــا! إال أنهــا كانــت طفولــة فــي منتهــى البــراءة، أحــن إليهــا، وإلــى ذلــك الطفــل الــذي كنتــه. 

ومــا زالــت تلــك الطفولــة تغرينــي بيــن الحيــن واآلخــر للرجــوع إليهــا واالغتــراف منهــا للكتابــة. أمــا 

ثــم انتقلنــا لظــروف خاصــة إلــى  فــي مدرســة »شــيه« اإلبتدائيــة.  الدراســة، فقضيــت ســنتين 

قريــة عربيــة قريبــة مــن مدينــة حلــب حيــث ال يوجــد فيهــا كــردي واحــد، درســت فيهــا الصــف 
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الثالــث، وأتقنــت اللغــة العربيــة فيهــا بشــكل كبيــر. ثــم درســت الصــف الرابــع فــي مدينــة حلــب، 

ثــم انقلنــا مــرة أخــرى إلــى »شــيه« حيــث مســقط الــرأس، أكملــت فيهــا اإلعداديــة، ثــم انتقلــت 

إلــى إحــدى الثانويــات فــي مدينــة عفريــن، درســت فيهــا ســنة واحــدة فقــط، ثــم انتقلــت بعدهــا 

إلــى مدينــة حلــب مــرة أخــرى، أكملــت فيهــا الثانويــة ودخلــت جامعتهــا. درســت بضــع ســنوات فــي 

 فــي نهايــات عــام 1996، 
ً
كليــة الحقــوق ولــم أكمــل الدراســة لألســف. خرجــت مــن ســوريا نهائيــا

 هــذه االنتقــاالت كانــت حافلــة بالتجــارب والقــراءات وتراكــم 
ً
إلــى اآلن. طبعــا ولــم أرجــع إليهــا 

الخبــرات، وخاصــة أيــام الدراســة فــي الجامعــة، حيــث الشــغف بالقــراءة وحضــور األمســيات 

واملعــارض والحفــات املوســيقية وعــروض الســينما والرحــات الطابيــة وتكويــن صداقــات 

حقيقية وتبادل الكتب واآلراء واألفكار... كان لهذه األشــياء تأثير حاســم في اختياراتي األدبية 

، لكــن بتكتــم شــديد، ال يطلــع عليهــا إال قلــة 
ً
والشــعرية بشــكل خــاص. كنــت وقتهــا أكتــب كثيــرا

قليلــة مــن املقربيــن. بينمــا كان أقرانــي ينشــرون الكتــب ويتباهــون بمواهبهــم األدبيــة وأشــعارهم 

 فــي الكتابــة إلــى اآلن والبعــض اآلخــر قــد تعثــر 
ً
 مــا زال البعــض منهــم مســتمرا

ً
العظيمــة! طبعــا

ــعر والكتابــة. ِ
ّ

، تاركيــن وجــع الــرأس والش
ً
فــي منتصــف الطريــق والكثيــر منهــم قــد اختفــوا نهائيــا

= عنــد الحديــث عــن شــيه وعفريــن وكردســتان ال بــد مــن أســماء مثــل حامــد بدرخــان 

)2( وســليم بــركات وأحمــدي خانــي وووو... مــاذا تقــول عنهــم؟ وبمــاذا يتميــز الشــاعر حســين 

حبــش وهــو ابــن نفــس البلــدة ونفــس البيئــة خاصــة بالنســبة لحامــد؟

ال شــك هــم أســاتذة كبــار لهــم احترامهــم وتقديرهــم ومكانتهــم الكبيــرة واملتميــزة فــي وجــدان 

بنــات وأبنــاء الشــعب الكــردي. وال شــك أننــي قــرأت أعمالهــم وتعلمــت منهــم الكثيــر، كمــا تعلمت 

. أردت أن 
ً
 جــدا

ً
مــن غيرهــم علــى مســاحة العالــم. لكننــي ومنــذ البدايــة حاولــت أن أكــون بعيــدا

أخــط دربــي لوحــدي دون مســاند أو عكاكيــز تســندي أو تســند ن�ســي وقصيدتــي مهمــا كان 

األمــر. أردت أن أكتــب قصيــدة تشــبنهي وتشــبه خطــوط يــدي أو بصمــة إصبعــي. هــل وفقــت؟ 

هــل تعثــرت؟ ال أدري، أننــي أجتهــد وأجتهــد، فحســب. 

= لحامد بدرخان ديوانه باسم قصيدته: شيه، هل لديك كذلك؟ حبذا لو نقرأه؟

 ليــس لــدي ديــوان كامــل عــن »شــيه«، لكننــي كتبــت عنهــا وأفــردت لهــا مســاحة واســعة 
ً
طبعــا
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مــن قلبــي وكتاباتــي. شــيه هــي كمــا أمــي كليــزار التــي ولــدت مــن رحمهــا. هــي مســقط قلبــي وروحــي 

وعقلي ورأ�ســي، حبي لها ال ينتهي وال يمكن وصفه، واشــتياقي لها با حدود. إليك هذا املقطع 

الــذي كتبتــه عنهــا ذات مــرة:

شيه 

ليست قرية

ليست بلدة وال مدينة

ة  ها فكرة هللا عن الجنَّ إنَّ

ردستان.
ُ

في قلب ك

؟
ً
= فان كوخ أهدى أذنه املقطوعة لحبيبته، هل يمكن أن تفعلها أيضا

 فــي طريقتــه 
ً
 فــي كل �ســيء حتــى فــي طريقــة تعبيــره عــن الحــب. طبعــا

ً
فــان كــوخ كان عبقريــا

الجنونيــة تلــك، قــد أدخــل أذنــه املقطوعــة إلــى التاريــخ مــن أوســع أبوابــه. وأعتقــد أن هنــاك 

عشــاق كثــر فــي كل أرجــاء العالــم ال بــد أنهــم تذكــروا فــان كــوخ، وفكــروا بطريقتــه وهــم فــي حالــة 

مــد وجــزر فــي الحــب والعشــق. أمــا بالنســبة لــي، فأعتقــد بأننــي أســتطيع أن أذهــب أبعــد مــن 

فــان كــوخ وطريقتــه فــي التعبيــر عــن الحــب. قــد ال أعــرف الحــب، لكننــي أعيشــه وأحســه وأشــم 

رائحتــه مــن بعيــد. كل خطــوة أخطوهــا فــي الحيــاة يكــون دافعهــا الحــب ســواء فــي العاقــة مــع 

املــرأة أو فــي الصداقــات أو فــي الكتابــة... كل فعــل نبيــل وجميــل ولــه قيمــة فــي الحيــاة يكــون 

دافعــه الحــب، الحــب وحــده وال �ســيء ســواه.

الشــمس.  الشــجر.  الســنونو.  الطفولــة،  املــرأة،   =

لــك  تعنــي  مــاذا  ونــوروز...  كاوا  والغــزال،  الشــهوة  القمــر، 

األشــياء؟ هــذه 

، ســأوجز الحديــث 
ً
هــي تعنــي لــي أشــياء كثيــرة ومهمــة جــدا

عنهــا فــي هــذه األســطر: 

املــرأة: املــرأة بجمالهــا وفطرتهــا ورقتهــا ترطــب القســوة مــن 

 جوهرييــن وتجعلهــا جديــرة 
ً
حولنــا وتعطــي الحيــاة معنــى وعمقــا
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بالعيــش والقبــول. املــرأة نــور العالــم وجوهــره العظيــم. فهــي الحضــن الدافــئ الــذي نرتــاح فيــه 

والصــدر الــذي نتوســده والقلــب الــذي يضمنــا إليــه ويمنحنــا بســخاء األمــل والجمــال والشــوق. 

هــي األمومــة والخصوبــة التــي تجّنــب حياتنــا مــن الجــدب والعطــش والتصحــر والجفــاف...

السنونو: هو ساعي بريد األحام، أكاد أملس أعواد أعشاشه على شجرة قلبي.

، هــذا مــا أعتقــد بــه فــي بعــض األحيــان. 
ً
 لــكان شــجرا

ً
الشــجر: لــو لــم يخلــق اإلنســان إنســانا

 بالكرديــة، يتمحــور موضوعــه حــول األشــجار بهمومهــا وشــجونها وأحزانهــا 
ً
 كامــا

ً
كتبــت ديوانــا

لكــن  بعــد،  بالكرديــة  الديــوان  يصــدر  لــم  الشــديد  لألســف  الخضــراء.  وأنفاســها  وأفراحهــا 

صــدرت ترجمتــه بالرومانيــة فــي بوخارســت.

.
ً
الشمس: توأم الحرية وفانوس الوجود الذي ال ينطفئ أبدا

القمــر: ســيد األعالــي بــا منــازع، فــي ليالــي الصيــف الصافيــة يغــري العشــاق بعــّدِ مزايــاه، 

وتشــبيه وجــوه حبيباتهــم بــه. 

مــن  وألــذ  الشــهوة  مــن  »أعلــى  والغــزال:  الشــهوة 

خاصــرة غــزال« هــو عنــوان إحــدى دواويــن حســين حبــش. 

مطــاَردة.  واألخــرى  مطــاِردة  إحداهــا  لذتــان  همــا 

نحيلــة  تترقــرق  زالــت دماءهــم  مــا  ــرٌد، 
ُ

ك ونــوروز:  كاوا 

التــراب  شــهقات  عبــر  تســيل  كثيــرة،  ات  مــرَّ  
ً
وغزيــرة  ،

ً
مــرة

بريــة.  إلــى جــذع شــجرة، شــموخ صخــرة، رعشــة نرجســة 

ــرٌد، مــا زالــوا ُيقتلــون فــي كّلِ حلــم، منــذ »كاوا« املطرقــة 
ُ

ك

بالشــيخ   
ً
مــرورا الكبيــر،  بــك«  »بدرخــان  إلــى  األســطورية 

الحريــة  بمشــعل  انتهــاًء  وال  لكردســتان  العاليــة  الصكــوك  ملــك  الحفيــد«  »محمــود  النبيــل 

ــرٌد، مــا زالــوا ممتلــؤون بالحــّبِ والعصافيــر 
ُ

»مشــعل تمــو« الــذي يحــرس اآلن أحــام الشــهداء. ك

م ـ مهمــا نــزف ـ  ديــة... الخضــرة ال تتيبــس فــي أجســادهم، والــدَّ والشــمس وقطــرات الفجــر النَّ

ــرٌد، يليــق بهــم أن 
ُ

 مــن عروقهــم، لذلــك هــم باقــون كالجبــال، كالحريــة، كالحيــاة... ك
ُّ

ال يجــف

نــور عيونهــم وشــغف  ينــورزوا  أن  بهــم  يليــق  النــار.  بلهيــب  الشــاهقة  قمــم جبالهــم  ينــورزوا 
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أرواحهــم املفعمــة باألمــل. يليــق بهــم أن ينــورزوا نبضــات قلوبهــم وفوانيــس أحامهــم املتلهفــة 

 للحريــة والضيــاء... إذن هــذا هــو كاوا الرمــز والعنفــوان، وهــذه هــي نــوروز النــار والحــب 
ً
دومــا

فــي مرايــا الشــاعر.

= ذات مــرة كنــت فــي شــيه مــع حامــد بدرخــان )ونحــن نغــرق فــي الــكالم( قــال بحمــاس: 

الليلــة املاضيــة ناقشــت فــي قطــار نيودلهــي مــع أميــن عــام الحــزب الشــيوعي الهنــدي عــن 

زواج ابنتــه!!!! فتوقفــت، وقلــت: عزيــزي وكيــف وصلــت إلــى هنــا فــي عــدة ســاعات؟ ضحــك 

وقــال: ضعنــا فــي الــكالم، أنــا بحالــة شــعرية، حســين حبــش: تغــرق فــي الــورد، وتصعــد القبــة 

وتعبــر األنهــار... عــن مــاذا تبحــث؟

هذه شطحة مرحة من شطحات حامد بدر خان الكثيرة. 

 فــي فضــاء الخيــال، فــكان مــرة فــي باريــس مــع )صديقــه( لويــس أراغــون 
ً
كان يحلــق كثيــرا

وزوجتــه الكاتبــة إلــزا تريوليــه يناقشــان همــوم الشــعر والعالــم. ومــرة كان فــي فيتنــام مــع هو�ســي 

مينــه يديــر معــه دفــة الثــورة الفيتناميــة. ومــرات كثيــرة كان فــي قلــب الثــورات وحــركات التحــرر 

فــي العالــم. كان يســرح ويمــرح بخيالــه فــي كل مــكان مــن العالــم، ويــدّون ذلــك علــى شــكل قصائــد 

تخفــق فيهــا وعليهــا رايــات األمــل واالنتصــار والغــد املشــرق! تســألني عــن مــاذا أبحــث؟ أبحــث عن 

ذاتــي الضائعــة فــي هــذا الكــون. أبحــث عــن روحــي القلقــة، وعــن مــأوى لقلبــي الحزيــن. أبحــث 
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ن فعــال لهــذا األلــم الكبيــر الــذي نتخبــط فيــه منــذ األزل. أبحــث فــي املجهــول 

ّ
عــن إيجــاد ُمســك

والغامــض وامللغــز لعلنــي أقبــض علــى قبــس مــن النــور فــي نهايــة النفــق الــذي نحــن فيــه. أبحــث 

تــكاد  التــي ال تنتهــي، والتــي  فــي العالــم. أبحــث عــن أجوبــة ألســئلتي الكثيــرة  عــن موطــئ قــدم 

تضعنــي علــى حافــة الجنــون. أبحــث عــن الضــوء، عــن الحريــة التــي نفتقدهــا، عــن األمــل الــذي 

ســرعان مــا يتحــول إلــى حيــرة قاتلــة.  أبحــث عــن الجمــال والنباهــة والحــب فــي أبهــى أشــكاله. 

أبحــث عــن املســتحيل...!

= لننتقــل إلــى لغــة الكتابــة: أنــت تكتــب بلغتــك األم الكرديــة وكذلــك بالعربيــة؟ هــل 

تكتــب بغيرهمــا؟ حدثنــا عــن إصداراتــك الشــعرية، هــل أصــدرت شــيئا بغيــر العربيــة؟ ملــاذا؟ 

أيــن تنشــر قصائــدك؟

بهمــا  وأقــرأ  والعربيــة،  بالكرديــة  فقــط  أكتــب 

لغــة  هــي  اإلنكليزيــة  اللغــة  األملانيــة.  اللغــة  جانــب  إلــى 

املراســات والتواصــل مــع العالــم. لــدي بالعربيــة كتــاب: 

غــرٌق فــي الــورد، صــدر فــي عمــان ومدريــد بتوقيــت واحــد 

فــي عــام 2002 بمقدمــة جميلــة مــن ســليم بــركات، وهــو 

كتابــي األول. ثــم تبعــه ديــوان هاربــون عبــر نهــر إفــروس، 

غــزال،  خاصــرة  مــن  وألــذ  الشــهوة  مــن  أعلــى  وديــوان 

وضــاالت إلــى ســليم بــركات ومــاٌك طائــر »نصــوص عــن 

»نصــوص  طائــر  مــاٌك  وباإلنكليزيــة:  ســوريا«.  أطفــال 

عــن أطفــال ســوريا«. وباإلســبانية: لــن يمــروا، أصــدره 

مهرجــان الشــعر العالمــي فــي بورتوريكــو. وبالكرديــة: أحــام فــي الجــدار، هــو ترجمــة لديــوان 

الشــاعر األلبانــي جيتــون كلمنــدي إلــى الكرديــة. أمــا بالكرديــة، فلــدي عــدة مخطوطــات بحاجــة 

إلــى مــن يتبناهــا وينشــرها. لألســف الشــديد أرســلت إحداهــا إلــى عــدة دور نشــر كرديــة لكــن 

 منهــا.
ً
رجعــت إلــى خائبــة دون أن تتبنــى نشــرها أيــا

= بماذا تختلف القصيدة لديك بالعربية عن الكردية؟
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ليســت هنــاك اختافــات كثيــرة. باســتثناء بعــض الفــروق واالختافــات اللغويــة مــن حيــث 

 
ً
التراكيــب والقواعــد وبنــاء الجملــة الشــعرية... فاللغــة الكرديــة كمــا هــو معلــوم تختلــف كليــا

عــن اللغــة العربيــة، لذلــك، فطريقــة كتابــة القصيــدة بالكرديــة تختلــف عــن طريقــة الكتابــة 

هنــاك  فليســت  الشــعري  والدفــق  والخيــال  واملشــاعر  األحاســيس  حيــث  مــن  أمــا  بالعربيــة. 

 ألن الكاتــب هــو شــخص واحــد بنفــس املشــاعر ونفــس األحاســيس 
ً
اختافــات كبيــرة، نظــرا

خصوصيتهــا  الكرديــة  للقصيــدة  الحــال  بطبيعــة  مختلفتيــن.  بلغتيــن  لكــن  الخيــال،  ونفــس 

املختلفــة عــن القصيــدة العربيــة أو أيــة لغــة أخــرى هنــا ليــس مجــال بحثهــا ومناقشــتها والتعمــق 

فيهــا، وهــي تحتــاج إلــى دراســات منفصلــة ومفصلــة مــن قبــل النقــاد واملختصيــن.  

= الثقافــة الكرديــة غنيــة باملالحــم والبطــوالت وكذلــك باالنكســارات والخيبــات. هــل 

ارتقــى الشــعر الكــردي الحديــث للمســتوى الالئــق بالكــرد ومــع جيرانهــم؟

الكــردي وشــعر جيرانهــم! هنــا أســتطيع  بيــن الشــعر  دعنــا مــن هــذه املقارنــات القســرية 

أن أقــول بثقــة، وبحســب اطاعــي، أن الشــعر الكــردي ال يقــل مســتواه عــن مســتوى الشــعر 

الــذي يكتــب فــي العالــم أجمــع، وليــس فقــط شــعر جيرانهــم. لكــن مشــكلة الشــعر الكــردي أنــه 

ال يترجــم إلــى اللغــات األخــرى ليطلــع عليــه اآلخــرون. ليســت هنــاك مؤسســات تتبنــاه وتدعمــه 

وتهتــم بــه. ليــس هنــاك مــن يكتــب عنــه ويشــجعه ويعمــل علــى توزيعــه وانتشــاره فــي العالــم. إنــه 

شــعر يتيــم ليــس لــه ســند وال ظهــر يحميــه ويســهر علــى رعايتــه واالعتنــاء بــه. يقــف الشــاعر 

 مــع قصيدتــه فــي عــراء العالــم، يكتــب، يقــاوم، يتعــب، يمــل، يغتــم وينفجــر مــن 
ً
الكــردي وحيــدا

الغيــظ، وال أحــد يلتفــت إليــه!! فكيــف لنــا أن نطلــب منــه أن يصعــد إلــى القمــة وجميــع الحبــال 

تشــده إلــى القــاع؟! وكمــا هــو معلــوم فــأن الشــعر الــذي ال يترجــم يبقــى أســير محليتــه ودائرتــه 

بالشــعر  خاصــة  ليســت  الكرديــة  اإلشــكالية  هــذه   
ً
. طبعــا

ً
 عظيمــا

ً
شــعرا كان  مهمــا  الضيقــة 

فقــط، بــل تشــمل مــع األســف كل الجوانــب الثقافيــة األخــرى.

= في قصائدك صور شعرية سردية تذكرنا بمم وزين ودوريش عبدي؟

امللحمتــان  عبــدي،  ودرويــش  وزيــن  بمــم  الشــعرية  صــوري  تذكــرك  أن   
ً
جــدا يســعدني 

العظيمتــان املترســختان فــي الوجــدان الكــردي واملنقوشــتان بحــروف مــن ذهــب فــي الذاكــرة 
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منهــا  واســتفادت  الكرديــة  الثقافيــة  الذاكــرة  مــن  اغترفــت  بعــض قصائــدي  نعــم،  الكرديــة. 

والخرافــات  واألســاطير  القصــص  بعــض  بتوظيــف  أقــوم  األحيــان  بعــض  فــي  كبيــر.  بشــكل 

واألغانــي واملآثــر الكرديــة فــي نصو�ســي وقصائــدي إذا اســتدعت الضــرورة ذلــك، لكــن دون 

إثقــال كاهــل.  أو  قســر 

الــذي اكتســبتها تجربتــك  الــذي علمتــك الغربــة ومــا  مــا  = أحالمــك وآمالــك كثيــرة؟، 

فيهــا؟

إطــاق  فــي  التســرع  وعــدم  والتســامح  والهــدوء  والتأمــل  والـــتأني  الصبــر  الغربــة  علمتنــي 

األحــكام. علمتنــي أن قيمــة اإلنســان هــي قيمــة القيــم، والقانــون هــو ســيد األحــكام، وال أحــد 

فوقــه، والجميــع سواســية أمامــه دون تفرقــة. علمتنــي العــدل والعدالــة واملســاواة الحقيقيــة 

بيــن البشــر، وأن ال فــرق بينهــم بســبب اللــون أو العــرق أو الجنــس أو الديــن أو أي �ســيء آخــر. 

علمتنــي أن آمــال اإلنســان وأحامــه ال ســقف لهــا، وأنــه يســتطيع أن يصــل إلــى املكانــة واملــكان 

الــذي يريــد إن عمــل واجتهــد وتعــب علــى نفســه. منحتنــي الثقــة بالنفــس واالنطــاق نحــو العالــم 

 وحيــاة 
ً
 وســقفا

ً
دون تفكيــر بوجــود عواقــب أو عقوبــات تنتظرنــي هنــا وهنــاك. منحتنــي بيتــا

 جــواز ســفر بقــوة ألــف حصــان، أجــوب بــه كل أنحــاء 
ً
تليــق بالعيــش واالســتمرار. منحتنــي أيضــا

العالــم دون ســين وجيــم علــى الحــدود أو فــي املطــارات.

= إلى ماذا تشتاق في البعد عن بون وشيه؟

فــي البعــد عــن شــيه أشــتاق إلــى طفولتــي املنســية هنــاك، إلــى ثــوب أمــي وحضنهــا الدافــئ. 

إلــى صلواتهــا وهــي ال تخلــو مــن الدعــاء  إلــى منديلهــا وهــي تمســح الدمــوع عــن عينــي،  أشــتاق 

الــورود  وإلــى  فســتانها  علــى  النابتــة  األزهــار  إلــى  أشــتاق  األرض.  جهــات  فــي  املشــتتين  ألبنائهــا 

املتفتحــة علــى شــالها. أشــتاق إلــى أبــي الــذي علمنــي الكبريــاء والصــدق والكرامــة وعــزة النفــس. 

نــدى  األرض،  رائحــة  إلــى  أشــتاق  واألحبــاب.  األصدقــاء  ولقــاء  الجيــران  أحاديــث  إلــى  أشــتاق 

الصبــاح الــذي يغفــو علــى خــدود األزهــار كدمــع املائكــة. أشــتاق إلــى الرياحيــن التــي تعبــق مــن 

كل بيــت مــن بيوتهــا. أشــتاق إلــى النبعــة التــي تتدفــق بحنــان وتــروي ظمــأ النــاس والبســاتين 

وحقــول الزيتــون املقدســة. أشــتاق إلــى جبــل ح�ســي خــدر )نســبة لجــد الراحــل حامــد بدرخــان 
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ـ الحــوار(، إلــى كلســية، إلــى وادي شــيه الــذي يغــري القطعــان باالرتــواء منــه. أشــتاق إلــى حقــول 

 ملرأها. أشــتاق إلي، إلى طفولتي املوشــومة 
ً
الزيتون الشاســعة التي تجعل العيون ترقص فرحا

هنــاك إلــى األبــد. أشــتاق إلــى كل �ســيء فيهــا، حتــى إلــى غبارهــا وقســوتها.. وروحــي رغــم البعــد، 

 فــوق أزقتهــا وبيوتهــا وحقولهــا الخضــراء )3(. أمــا فــي البعــد عــن 
ً
تأبــى مغادرتهــا، وترفــرف دائمــا

بــون أشــتاق إلــى بيتــي وأســرتي الصغيــرة. أشــتاق إلــى صديقاتــي وأصدقائــي، زمياتــي وزمائــي. 

إلــى املقاهــي والحانــات واملكتبــات واملســارح وقاعــات املوســيقى وموســيقى الشــوارع.  أشــتاق 

أشــتاق إلــى صديقــي العظيــم بيتهوفــن، إلــى موســيقاه وســيمفوناته العظيمــة. أشــتاق إلــى نهــر 

الرايــن الــذي يذكرنــي بنهــر عفريــن الــذي يشــق قلــب املدينــة إلــى فلقتيــن. أشــتاق إلــى الهــدوء 

واالســترخاء... والراحــة 

= ســمعت أنــه هنــاك ترجمــة إلحــدى إصداراتــك باللغــة الرومانيــة، لــو توضــح لنــا ذلــك. 

ومــا هــي اللغــات التــي ترجمــت لهــا قصائــدك؟

نعــم، صــدر لــي هــذا العــام ديــوان باللغــة الرومانيــة بعنــوان »أشــجار ثملــة« فــي العاصمــة 

تتنــاول  الديــوان  الكرديــة. قصائــد  باللغــة  باألصــل  الديــوان مكتــوب  بوخارســت.  الرومانيــة 

فــي  ثيمــة واحــدة، أال وهــي ثيمــة األشــجار. وكنــت قــد نشــرت معظــم القصائــد حيــن كتابتهــا 

موقــع »كولتورنامــه« الكــردي الــذي كان يديــره الشــاعر الصديــق صدقــي هــروري. وبنــاء علــى 

 إلــى العربيــة بنف�ســي، واطلــع عليــه اللغــوي 
ً
رغبــة بعــض األصدقــاء قمــت بترجمــة الديــوان كامــا

مهرجــان  فــي  التقيتــه  الــذي  غريغــوري  جــورج  البروفيســور  الكبيــر  الرومانــي  واملستشــرق 

كلــف  حيــث  بالديــوان،  الشــديد  اعجابــه  وأبــدى   ،2014 عــام  رومانيــا  فــي  العالمــي  الشــعر 

، وتــم ذلــك. صــدر الديــوان 
ً
صديقــه شــتيفان يونيتــي بترجمتــه إلــى اللغــة الرومانيــة مشــكورا

لــاورا ســيتارو.  بدراســة  األدبيــة  األلــف  للنشــر والتوزيــع. مجموعــة  لونغــا«  عــن دار »أرس 

رســوم وغرافيــك لنيكوليتــا بيــدا شــوروبارو. كذلــك صــدر لــي قبلهــا ديــوان باإلنكليزيــة، وهــو 

مجموعــة نصــوص عــن معانــاة أطفــال ســوريا فــي أتــون الحــرب الطاحنــة التــي تــدور رحاهــا 

فــي ســوريا بعنــوان »مــاك طائــر/ نصــوص عــن أطفــال ســوريا، بترجمــة منــى زيناتــي. وكذلــك 

صــدر لــي ديــوان صغيــر باللغــة اإلســبانية فــي بورتوريكــو، أصــدره مهرجــان الشــعر هنــاك وهــو 
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بعنــوان »لــن يمــروا« والعنــوان مــن اختيــار إدارة املهرجــان، وهــو مأخــوذ مــن قصيــدة لــي تحمــل 

نفــس االســم كنــت قــد كتبتهــا عــن كوبانــي واملقاومــة البطوليــة التــي أبدتهــا فــي وجــه قــوى الظــام 

املتمثلــة فــي »داعــش« ومثياتهــا. أغلــب القصائــد مــن ترجمــة الشــاعر العراقــي عبــد الهــادي 

ســعدون املقيــم فــي مدريــد. وســيصدر لــي ديــوان آخــر باإلســبانية فــي أكتوبــر القــادم مــن قبــل 

األلبانــي  للشــاعر   
ً
ديوانــا ترجمــت  أننــي  كمــا  كوســتاريكا.  فــي  العالمــي  الشــعر  مهرجــان  إدارة 

جيتــون كلمنــدي إلــى الكرديــة بعنــوان »أحــام فــي الجــدار«، وتولــى هــو نشــره فــي ألبانيــا. كمــا أن 

لــي قصائــد متفرقــة مترجمــة إلــى لغــات كثيــرة، منهــا اإلنكليزيــة، األملانيــة، اإلســبانية، الفرنســية، 

الفارســية، األوزبكيــة، األلبانيــة، الروســية، الرومانيــة، الصينيــة، الليتوانيــة والصربيــة. 

كانــت  مــاذا  عــن   ،
ً
أيضــا  

ً
محاضــرا كنــت  فقــط.   

ً
شــاعرا تكــن  لــم  بورتوريكــو  فــي   =

؟ ضرتــك محا

دعيــت فــي العــام املا�ســي 2016 للمشــاركة فــي مهرجــان الشــعر العالمــي الــذي يقــام هنــاك. 

القــراءات  علــى  تقتصــر  لــن  مشــاركتي  بــأن  تعلمنــي  املهرجــان  إدارة  إلــى  كتبــْت  ذهابــي  وقبــل 

كشــاعر  للشــعر  ورؤيتــي  ومعاناتــي  همومــي  عــن  مــا  �ســيء  إعــداد  علــى  بــل  فقــط،  الشــعرية 

 ،
ً
. أحببــت الفكــرة، فكتبــت شــيئا

ً
 عــن القضيــة الكرديــة أيضــا

ً
ومثقــف كــردي، وكذلــك شــيئا

 لإلنكليزيــة. وأعتقــد أن أســاس الفكــرة هــو وحــدة الحــال بيــن بورتوريكــو 
ً
وأرســلته إليهــم مترجمــا

وكردســتان، باعتبــار أن كا البلــدان مســتعمران ويخضعــان لاضطهــاد واالحتــال. أقيمــت 

املحاضرة في جامعة العاصمة سان خوان بحضور لفيف من األدباء والشعراء من مختلف 

. ألقيــت 
ً
أنحــاء العالــم، وعــدد غفيــر مــن أســاتذة الجامعــة والطــاب، وحضــور الصحافــة أيضــا

الحضــور، ســتصبح  اســتفهام كثيــرة علــى وجــوه   وإشــارات 
ً
 كبيــرا

ً
تفاعــا محاضرتــي والقــت 

مختصــان  جامعيــان  أســتاذان  شــاركني  املحاضــرة.  نهايــة  فــي  عليهــا  جاوبــت  كثيــرة،  أســئلة 

بقضايــا الشــرق األوســط ولهمــا خبــرة واســعة بالقضيــة الكرديــة بورقتيــن منفصلتيــن تحدثــا 

والخرائــط  الوثائــق  إبرازهمــا  عــن طريــق  بشــكل علمــي ودقيــق  الكرديــة  القضيــة  عــن  فيهمــا 

. فــي النهايــة توجهــت إليهمــا بالشــكر علــى مــا بــذاله مــن 
ً
 عظيمــا

ً
واإلثباتــات... تــركا فــي نف�ســي أثــرا

: هــل هنــاك 
ً
 أخيــرا

ً
جهــد، وعلــى اهتمامهمــا الكبيــر بالقضيــة الكرديــة، ووجهــت ألحدهمــا ســؤاال
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إمكانيــة لقيــام دولــة كرديــة فــي املــدى املنظــور؟ بعــد تفكيــر أجابنــي بـــ »نعــم«، لكــن قــال، عليكــم 

 بتخطــي عائــق كبيــر أال وهــو الدولــة التركيــة، إذا نجحتــم فــي ذلــك ســيكون مــن الســهولة 
ً
أوال

قيــام الدولــة التــي تحلمــون بهــا.

= لنتحدث قليال عن السياسة. ما رأيك بواقع الحركة الكردية في سوريا؟

منــذ تأســيس الحركــة الكرديــة فــي ســوريا وهــي تتخبــط فــي الــوالدات القســرية واملزاجيــة 

حتــى أصبــح لهــا بنــات وأبنــاء شــرعيين وغيــر شــرعيين تجــاوز عددهــم العشــرون وأكثــر مــن 

دون أي فعــل يذكــر. الحركــة الكرديــة كان دأبهــا العمــل فــي الهامــش دون الدخــول فــي صلــب 

املوضــوع والعمــل بجديــة وإخــاص مــن أجــل القضيــة التــي أنشــئت مــن أجلهــا. أغلــب األحــزاب 

الكرديــة فــي ســوريا هــي أحــزاب متناحــرة وتابعــة وتعمــل بمشــيئة األخ األكبــر فــي األجــزاء األخــرى 

ويخــط  املــأزق  هــذا  عــن  يخــرج  أن  يــود  الــذي  والحــزب  أخــرى!  بمشــيئات  أو  مــن كردســتان 

طريقــه لوحــده يكــون مصيــره الرجــم، وبالتالــي ال مــكان لــه للعمــل بحريــة! أغلــب برامــج هــذه 

األحــزاب هــي برامــج مهترئــة تحتــاج إلــى تغييــر شــامل وإصــاح حقيقــي. ربمــا تكــون هــذه الصــورة 

 فــي ذلــك.
ً
قاتمــة، فأرجــو أن أكــون مخطئــا

= أعلنــت انتمــاءك لكردســتان فــي العديــد مــن املنصــات فــي أوروبــا وأمريــكا وأفريقيــا. 

مــن الحكومــة  التهديــدات املختلفــة  فــي مواجهــة  كــرد داغ وهــي  عــن  هــل تخليــت  ملــاذا؟، 

خاصــة؟ التركيــة 

الجــواب فــي منتهــى البســاطة، هــو ألننــي مــن كردســتان، وكردســتان وطنــي، وال بديــل لــي 

عنــه. ومــن البديهــي أن تذكــر تلــك املنصــات اســم بلــد الشــاعر املشــارك فيهــا. لــم أتخلــى عــن 

. وكل 
ً
كرد داغ لحظة واحدة، ولن أتخلى عنها ما حييت. كل ما يمســها بســوء يمســني أنا أيضا

خــدش لجســدها هــي طعنــة فــي قلبــي. يقينــي هــو أن كل ذرة مــن تــراب كردســتان هــي كردســتان، 

وكــرداغ هــي كردســتان بطبيعــة الحــال.

؟
ً
= ما عالقة املثقف بالسيا�سي؟، كيف ترى ذلك بالنسبة للكرد حاليا

هــي عاقــة إشــكالية، شــائكة ومضطربــة علــى مــر التاريــخ. قلمــا يلتقــي املثقــف والسيا�ســي 

 معهمــا علــى تلــك املائــدة. 
ً
علــى مائــدة واحــدة دون أن يكــون الخــوف والشــك والقلــق ضيوفــا
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فــا املثقــف يثــق بالسيا�ســي وال السيا�ســي يثــق باملثقــف. أكاد أقــول إن املثقــف والسيا�ســي ال 

. السيا�ســي يســاوم ويــراوغ ويكــذب، بينمــا املثقــف يفــكك ويحلــل ويطــرح 
ً
 جــدا

ً
يلتقيــان إال نــادرا

األســئلة. يتعامــل السيا�ســي مــع الحاضــر واآلنــي، بينمــا املثقــف فيرنــو بعقلــه وفكــره ومعرفتــه 

إلــى املســتقبل. السيا�ســي هدفــه املصلحــة وتثبيــت أركان الحكــم، بينمــا املثقــف فهدفــه هــو 

املعرفــة والوعــي وخلخلــة الثوابــت وطــرح األســئلة. إذن ال السيا�ســي لديــه االســتعداد لتقبــل 

املثقــف وال للمثقــف االســتعداد للتنــازل للسيا�ســي. أمــا بالنســبة لنــا نحــن الكــرد، فعاقــة 

أو   لألحــزاب 
ً
تابعــا يكــون  أن  أمــا  الكــردي  فاملثقــف  الكارثــة.  تشــبه  تــكاد  بالسيا�ســي  املثقــف 

الزعماء الكرد أو أن ال يكون له أي وجود أو قيمة تذكر! ال مكان للمثقف الكردي املستقل 

 
ً
يــكاد يكــون ال شــيئا والحــر علــى موائــد الساســة الكــرد وأحزابهــم. املثقــف املســتقل والحــر 

 فــي ذهــن السيا�ســي الكــردي. فــي أحيــان كثيــرة يهــان املثقــف ويشــهر بــه وتتعــرض 
ً
 تمامــا

ً
ومجهــوال

حياتــه للخطــر نتيجــة لــرأي أبــداه أو ملوقــف اتخــذه أو لفشــة خلــق قالهــا فــي لحظــة غضــب أو 

جنــون. 

= هناك أطر ثقافية كردية متعددة، ما رأيك بها؟ إلى أي منها تنتمي؟

 تبــدأ هــذه األطــر الثقافيــة بحمــاس وتنتهــي إلــى البــرود والفتــور أو الذوبــان واالنمحــاء 
ً
غالبــا

التــام مــن الوجــود! وهــي فــي الغالــب أطــر ذيليــة لألحــزاب والحــركات الكرديــة، تتجــاذب أطرافهــا 

أهــواء هــذه األحــزاب والحــركات، لذلــك تبقــى أطــر شــكلية ليــس لهــا أي فاعليــة ثقافيــة تذكــر. 

منــذ تواجــدي فــي أملانيــا تــم تشــكيل الكثيــر مــن هــذه األطــر والجمعيــات واتحــادات الكتــاب.. 

لكن لم يكن لها أي فاعلية أو تأثير يذكر باســتثناء إقامة بعض األمســيات األدبية ومجالس 

العــزاء! شــاركت فــي أنشــطة وفعاليــات بعضهــا بمحبــة ونيــة طيبــة، وفــي بعضهــا اآلخــر مــن بــاب 

 إلــى عــدم املشــاركة فــي أي منهــا. 
ً
رفــع العتــب، إلــى أن انتهيــت مؤخــرا

= لم نتحدث عن أسرتك: هل لنا من ذلك الجانب أيضا؟

عندي أسرة صغيرة. زوجة وطفان، والكثير من الحب.

= ما هو حلم أحالمك؟

العلــم  أرى  دولــة كردســتان، مســتقلة، حــرة، ديمقراطيــة. وأن  قيــام  هــو  حلــم أحامــي 
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الكردســتاني. التــراب  كامــل  فــوق  الزاهيــة  بألوانــه  يرفــرف  الكــردي 

= ما رأيك بمجلة الحوار؟ ماذا تقترح لها ولقرائها؟

مجلــة الحــوار مجلــة قديمــة وعريقــة، أتمنــى لهــا كل التوفيــق والنجــاح، وتقديــم كل مــا فيــه 

 لألفــكار الحــرة وتبــادل اآلراء. 
ً
الخيــر للثقافــة الكرديــة، وأن تبقــى منبــرا

  بون 12 - 8 - 2017 
ً
شكرا

هوامش:

الشــاعر حســين حبــش مــن مواليــد شــيه 1970 مــن عائلــة تعــرف باســم عائلــة . 1

مــع  الحــدود  وضــع  بســبب  القريبــة  األثريــة  كوميــت  قريــة  مــن  هجــرت  التــي  حبــو  حميــد 

الدولــة التركيــة فرســمت علــى حســاب نشــاط وبيــوت القريــة لتصبــح مهجــورة منــذ أوائــل 

الخمســينات مــن القــرن املا�ســي.

الجبــل املطــل علــى بلــدة شــيه يدعــى جبــل حســه خــدر وهــو اســم ألصــل شــاعر . 2

شــيه الراحــل حامــد بدرخــان الــذي كان يعــرف فــي املنطقــة باســم حميــد كوتــو حســه خــدر.

تتميــز شــيه بأقــدم نظــام ري وتوزيــع امليــاه ال زال حتــى اآلن مســتمرا فــي املنطقــة . 3

حيــث النبعــة األثريــة وســاحتها وســوقها ومجانينهــا ومدرجــات البســاتين األثريــة واملــزارات 

وبقايــا خاصــة عــن الصناعــات القائمــة علــى الزيتــون والكرمــة تعــود ألالف الســنين.

عــن . 4 وصــور  الشــاعر  إصــدارات  عــن  صــور  ـ  الحــوار  أثنــاء  صــورة  املرفقــات: 

العالــم. بلــدان  فــي  املختلفــة  املهرجانــات  فــي  مشــاركاته 



إصــدارات
السوريون هجرة أم تهجير



السوريون هجرة أم تهجري

صــدر للدكتــور محمــد زينــو كتــاب بعنــوان »الســوريون هجــرة أم تهجيــر«. تــوزع الكتــاب 

الجاذبــة  العوامــل  الهجــرة.  تعريــف  التاليــة:  العناويــن  تحــت  جــاءت  فصــول،  عــدة  علــى 

الهجــرة  املنظــم.  التهجيــر  التهجيــر.  مخالــب  بيــن  الســوريون  للهجــرة.  الطــاردة  والعوامــل 

الشــتات. فــي  الاجئيــن  قوافــل  الريــف.  الــى  املدينــة  مــن  العكســية  الداخليــة 

مــن مضاميــن الكتــاب: »ان املــرء فــي حالــة الحــروب وحالــة االضطهــاد السيا�ســي، يهاجــر 

وضعــه  لتحســين  نشــدانا  وال  املــال،  أو  العلــم  وراء  ســعيا  وال  طمــوح،  عــن  أو  رغبــة  عــن  ال 

تهجيــرا.« ص 13 يهجــر  بــل  االقتصــادي، 

»قلمــا يجــد املــرء نظامــا مــارس القمــع والنفــي والتهجيــر القســري ملواطنيــه كمــا هــو الحــال 

الوضــع فــي ســورية فــي أزمتهــا اآلنيــة...أن تقــدم الســلطات الســورية باقتــراف جريمــة التهجيــر 

علــى  علنــا وصراحــة –  الخبــر  ونقــل  بالتصويــر  االعــام  لوســائل  وتســمح  واملنظــم  القســري 

عينــك يــا تاجــر – إنــه لعمــري ظاهــرة ملفتــة كبيــرة تضــع الوجــدان البشــري، فــردا وجماعــة، 

أمــام واقــع ملمــوس لــم تألفــه البشــرية.« ص 53-48

أن  الــى  تشــير  بروكســل،  مدينــة  فــي  األوربــي  االتحــاد  مقــر  فــي  عرضــت  عريضــة  »هنــاك 

1730 شــخصان غرقــوا فــي عــرض البحــر عــام 2015.« ص67، وعلــى مــا يبــدو أن اغلبهــم مــن 

الســوريين.

بأننــا نمتلــك  اللبــاس املدينــي، ونفخــر  نلبــس  الثابتــة،  املــدن واملنــازل  أننــا نســكن  »رغــم 

الثقافــة الحديثــة، وندعــي الحضــارة والتقــدم، ورغــم اننــا ال نمــارس مهنــة التنقــل بيــن الجبــل 

فــي الكثيــر مــن  والســهل، وال نرعــى املاشــية، إال أننــا مــا زلنــا أســيري ثقافــة الكوجــر والريــف 

أفعالنــا وقيمنــا األســرية أو املجتمعيــة والسياســية أيضــا.« ص97

بطاقة تعريف الكتاب:

عنوان كتاب: السوريون هجرة أم تهجير
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 تأليف: الدكتور محمد زينو. 
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