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االفتتاحية

ي اخلراب
ّ
حتد

ت اللعنة على أرض مساملة كما حلت على سوريا وأهلها، 
ّ
ما حل

ّ
 كهذا، قل

ً
ما شهد العالم خرابا

ّ
قل

، بالبيئــة 
ً
، بالقــرى واملــدن ثانيــا

ً
. لقــد حــل الخــراب باإلنســان أوال

ً
 وركامــا

ً
لقــد دّمــر البلــد، بــات أنقاضــا

واالقتصاد والزراعة والطرق والعمران وباقي مناحي الحياة كتحصيل حاصل...

التحــّدي الــذي يواجــه اإلنســان الســوري كبيــر، تحــٍد معقــد ومركــب، تحــٍدّ يتركــز فــي االســتمرار 

 من القوى 
ً
... لم يكن متوقعا

ً
بالبقاء على قيد الحياة، تحّد يتلخص في مقاومة ما لم يكن متوقعا

العاملية والدول املجاورة أن تنهش بالجسد السوري وتمزقه بهذا الشكل السافر، الفج والرهيب. 

لــم يكــن متوقعــا أن تتصــارع كبــرى القــوى العظمــى علــى األرض الســورية وتنفــخ فيهــا كل هــذا الدمــار 

 
ً
والخــراب لتحصــد نتائــج سياســية خاصــة بأجنداتهــا وبتنافســها الدولــي واإلقليمــي. لــم يكــن متوقعــا

 ،
ً
أن تتفجر قوى الشر داخل املجتمع السوري نفسه بهذا الشكل املخيف ليفترس بعضه بعضا

... لم ولم يكن، ولكن... ما حصل قد حصل، فأنى السبيل إلى النجاة والخالص؟ ال 
ً
 إربا

ً
وتمزقه إربا

جرعــة واضحــة ومحــددة وال طريــق مــن الســهل ســلوكه.

إن املصاعب أكبر من اإلمكانيات املحدودة ملن تبقى داخل البلد، بل هي أكبر من كل التنبؤات 

والتوقعــات. الخــراب كبيــر يتجــاوز كل القــدرات واإلمكانيــات، وليــس للنخبــة مــن قــدرة علــى مللمــة 

الجراحات. فاللوحة ضبابية وال حلول تلوح في اآلفاق، ومع ذلك يظل اإلنسان – املواطن السوري 

هو املعني باملسألة، معني باإلجابة عن سؤال بسيط: وماذا بعد؟ هل بإمكاننا أن نستمر في املقاومة 

وإلــى متــى؟ هــل بإمكاننــا أن نلملــم جراحاتنــا وننقــذ البقيــة الباقيــة مــن بلدنــا ومجتمعاتنــا؟ هــل مــن 

ســبيل لوقــف هــذا الخــراب الجــارف؟
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 ثمــة الكثيــر لقولــه أو اقتراحــه، لكــن جوهــر املســألة يكمــن فــي أن الخــراب الروحــي وانهيــار القيــم 

 فــي هــذه الحــرب اللعينــة. لذلــك حــري بنــا جميعــا الهرولــة باتجــاه 
ً
باتــت الجبهــة األخطــر اســتهدافا

اســتنهاض القيــم اإلنســانية الســامية مــن قــاع املجتمعــات وزوايــاه وإحيائهــا، إلعــادة البنــاء وإعمــار 

 فحسب، بل يجب أوال ترميم 
ً
األرواح واألنفس من جديد، فليس الخراب هو ما تم تخريبه فيزيائيا

.
ً
مــا تــم تخريبــه روحيــا

في سيرنا الصعب الطويل على درب )الحوار( نعيد املحاولة الستنهاض الروح الثقافية املشتركة 

والقيم املثلى كاملحبة واالخوة والتعايش. نستمر في نبش املا�ضي – التاريخ، نتأمل النظر في الخرائب 

 عن جوهرة أو رقيم دّون عليه سطر يمجد قيم احترام االنسان وحفظ حقوقه، لكي نستمر 
ً
بحثا

بالعمل ملا فيه خير للبالد وساكنيه.

هــذا العــدد إضافــة جديــدة، خطــوة أخــرى علــى طريــق الحــوار والتعايــش، بانتظــار جهودكــم فــي 

تحــدي الخــراب بالبنــاء واملحبــة والعمــل الثقافــي – املعرفــي الجــاد. 

رئيس التحرير



ملف العدد: 
)قرى وبلدات يف اجلزيرة السورية(  

وقريــة   وبلداتهــا  قراهــا  عــن  للكتابــة  ودعــوة  الجزيــرة 
ً
أنموذجــا )دودا(   Doda

آغــي«  »ديرونــا  قريــة  فــي  وذرّيتــه  محمــا«  »حجــي  حجــرة   

الجزيــرة  فــي  عــام   500 مــن  أكثــر  تاريــخ  عــن  تكشــف 

الســورية
ُ
 الحديثة

ُ
 والبلدة

ُ
 القديمة

ُ
ْرَمــانـيه  Qermanê القرية

َ
 ق

 قرية دوكر قاومت مجازر سيفو عام 1915م

عزيــزي! اســأل النبــع فــي كوردســتان عــن ســر خريــره الحزيــن! 
ــة  ــف آه ــة وأل ــرة دولي ــة ومؤام ــف خيان ــورة وأل ــف ث ــاك أل ــيجاوبك: هن س

وألــف دمعــة وألــف آمــل...



اجلزيرة ودعوة للكتابة عن قراها وبلداتها
ً
 وقرية  Doda )دودا( أمنوذجا

كوىن ره ش -قامشلو

قــرى  تاريــخ  تاريــخ وثائقــه ومصــادره والكتابــة عــن  تاريخهــا الطويــل، ولــكل  لــكل منطقــة 

الجزيــرة الســورية هــي إحــدى وثائــق تاريــخ هــذه املنطقــة الهامــة. وبالنظــر للتغيــرات التــي تحــدث 

فــي الجزيــرة، ألهميتهــا االقتصاديــة والجغرافيــة والســكانية والدوليــة، فقــد آن أوان الكتابــة 

عــن كل قريــة مــن قراهــا، وتســجيل هــذه التغيــرات ملعرفــة أحوالهــا القديمــة والحديثــة التــي 

يجهلهــا أبناؤهــا ومــن يمــر بهــا ويأتــي إليهــا. 

، كتــب عــن تاريــخ الجزيــرة مــع مــا تحفــل بــه مــن مــدن وقــرى، ومــا لهــا مــن 
ً
ال أعــرف كاتبــا

أهميــة اســتراتيجية واقتصاديــة وســكانية فــي القديــم والحديــث ومــا شــهدت مــن أحــداث عبــر 

التاريــخ. لــذا فأنــي اتشــوق منــذ ســنين الــى كتابــة تاريــخ الجزيــرة ووصــف قراهــا وبلداتهــا. ولكنــي 

التاريــخ وتســاعد علــى نشــره.  هــذا  التــي تشــجع كتابــة  الوقــت، وال توجــد املؤسســة  ال أجــد 

 مــن هــذه الفكــرة رغــم صعوبتهــا بــدأت بالكتابــة عــن قريتــي )دودا( الواقعــة فــي بريــة 
ً
انطالقــا

مارديــن مــن الجزيــرة الســورية. وهنــا ادعــو مــن لــه املقــدرة علــى الكتابــة عــن قريتــه أو بلدتــه ان 

يكتبهــا وينشــرها. 
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 من حضارة بالد ما بين النهرين 

ً
إن الجزيرة السورية وبرية ماردين من ضمنها، تعد جزءا

 إلحــدى اهــم الحضــارات اإلنســانية علــى وجــه األرض، كحضــارة وادي النيــل 
ً
، ومركــزا

ً
تاريخيــا

فــي مصــر وحضــارة نهــر الســند فــي الهنــد، حيــث بــدأ فيهــا االســتيطان البشــري ومنهــا انطلقــت 

األديــان وفيهــا ظهــرت الزراعــة وتربيــة الحيوانــات وفيهــا قامــت اول الحضــارات اإلنســانية.

فــي بدايــة القــرن الخامــس عشــر بلغــت بريــة مارديــن مرحلــة متقدمــة مــن التقهقــر نتيجــة 

غــزوة تيمورلنــك فــي عــام 1394م، فمنــذ بدايــة القــرن املذكــور لــم يبــق فــي بريــة مارديــن غيــر 

اطــالل القــرى، بحيــث زالــت عنهــا معالــم الســكن اال فــي جــوار القــرى املحيطــة بطريــق الحريــر؛ 

كقريتــي دودا التــي لــم تنقطــع عنهــا الســكن.

 مــن الجزيــرة الســورية، الواقعــة 
ً
يتفــق املؤرخــون ان منطقــة بريــة مارديــن التــي تعــد جــزءا

هــذه  وتقســم   .
ً
واحــدا  

ً
بلــدا تشــكل   ،

ً
وتاريخيــا  

ً
واثنيــا  

ً
جغرافيــا والجقجــق،  الخابــور  نهــر  بيــن 

منــه  الجنوبــي  أومريــان والقســم  الشــمالي ويعلــوه جبــل مارديــن وجبــل  القســم  الــى  املنطقــة 

بريــة مارديــن.. وبريــة مارديــن املحاطــة بنهــري الخابــور والجقجــق، بيــن القامشــلي والحســكة 

 
ً
 للحــدود الســورية التركيــة، تحــده شــماال

ً
 حوالــي 120كــم محاذيــا

ً
ورأس العيــن، يمتــد طــوال

 جبــل عبــد العزيــز. وترويهــا األنهــار املوســمية. وتــدل 
ً
جبــل اومريــان ومدينــة مارديــن وجنوبــا

واآلشــورية  الســوبارتية  والبلــدات  القــرى  انتشــار  مــدى  علــى  فيهــا  املنتشــرة  األثريــة  التلــول 

والحوريــة والبابليــة وامليتانيــة. وبريــة مارديــن هــذه، كان تســتقطب النــاس بكثــرة، كونــه مــن 

 وقريتــي )دودا( تقــع فــي هــذه البريــة. لــو ان الفــرد 
ً
 وحديثــا

ً
أخصــب الســهول فــي العالــم قديمــا

منــا نظــر بعيــن الطائــر مــن فــوق تــل )قريتــي دودا( فــي الربيــع والجــو صحــو، لبــدت لــه األرض 

علــى مســتوى واحــد باســتثناء جبــل )شــنكال( فــي الجنــوب الشــرقي، مثــل جزيــرة فــي وســط بحــر 

مــن الســراب، باإلضافــة الــى مئــات التلــول االثريــة. ولبــدت لــه سلســلة جبــال )كوردســتان( فــي 

.. وبأســماء 
ً
 ال نهائيــا

ً
 متواصــال

ً
الشــمال كجــدار تأخــذ باالرتفــاع فــي اليميــن وفــي اليســار، امتــدادا

كثيــرة مثــل: طــور عبديــن او )باكــوك( واومريــان ومارديــن وجبــل قــرج داغ...

كنموذج أقدم لكم قريتي  Doda)دودا(:
 تتبــع ملنطقــة القامشــلي 

ً
قريتــي )دودا( أو )دودان( بالعربيــة، تقــع فــي بريــة مارديــن وإداريــا
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 أرا�ضــي قريتــي 

ً
 أرا�ضــي قريــة )خــراب كــورت وكــودو(، غربــا

ً
فــي الجزيــرة الســورية. حدودهــا شــرقا

 ســكة الحديــد، أو حــدود 
ً
 أرا�ضــي قريــة )ســادا( وشــماال

ً
)تــل كيــف وخربــة القصــر(، جنوبــا

الدولــة التركيــة وأرا�ضــي قريتــي )منــدرى وزورآفــا(، داخــل األرا�ضــي التركيــة. عــدد نفوســها زهــاء 

 وعــن مركــز مدينــة القامشــلي 13 
ً
 واحــدا

ً
300 نســمة. تبعــد عــن الحــدود التركيــة كيلــو متــرا

 .
ً
 شــرقا

ً
 وعــن مدينــة مارديــن 50 كيلــو متــرا

ً
، وعــن مدينــة عامــودا 15 كيلــو متــرا

ً
 غربــا

ً
كيلــو متــرا

يقابلهــا فــي الجانــب التركــي محطــة قطــار الشــرق الســريع فــي قريــة )ســرجخان(.

يمكــن الوصــول إليهــا مــن القامشــلي عبــر قريــة )هــرم شــيخو وبالقيــة وســادا( والطريــق 

معبــد. تقــع القريــة علــى تــل رومانــي قديــم، يحدهــا مــن الشــرق وادي )بســتا زغــر( ومــن الغــرب 

وادي )زورآفــا(، ومــن الجنــوب )بســتا دوآفــي(، تتجمــع فيهمــا امليــاه شــتاًء وتنصــب فــي نهــر جقجــق 

عقــار  داخــل  يوجــد  خصبــة.  رســوبية  تربتهــا  ســهلية،  القريــة  أرا�ضــي  عاكولــة.  قريــة  بجانــب 

القريــة بعــض التــالل منهــا الطبيعيــة ومنهــا الصناعيــة مثــل: )گركــى بكــي، وگركــى قــره جــه وگركــي 

عبــدي( وعلــى بيــادر القريــة مــزار )كفــرى بروســكى(.

 فــي الربيــع، مناخهــا صحــي ومياههــا عذبــة، أزقتها ضيقة وملتوية، 
ً
منظــر القريــة جميــل جــدا

مــن  تتألــف  الــدور  البيــوت الســكنية بســيطة، أكثــر  ، وهندســة 
ً
طينيــة شــتاء ومغبــرة صيفــا

غرفتيــن أو ثــالث وأمامهــا رواق، يحيــط بالجميــع ســور بســيط والبيــوت بشــكل عــام مبنيــة مــن 

اللبــن والطيــن والحجــارة والســقوف مــن الخشــب والقــش، ويوجــد بجانــب كل بيــت اســطبل 

للحيوانــات التــي يربيهــا األهالــي، وجميعهــا يتألــف مــن طابــق أر�ضــي فقــط وتتجــه البيــوت نحــو 
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الجنــوب، يتوفــر فيهــا بعــض الشــروط الصحيــة. ومــن زمــن غيــر بعيــد ظهــرت فيهــا أبنيــة حديثــة 

بنيــت مــن اإلســمنت والحديــد. الحالــة الصحيــة واالقتصاديــة فــي القريــة جيــدة وال يوجــد فيهــا 

، ليــس فيهــا بلديــة وال يأتيهــا األطبــاء إال فــي حالــة الطلــب.
ً
أمــراض إال نــادرا

العلــم فــي القريــة بتقــدم مســتمر، حيــث يوجــد فيهــا مدرســة ابتدائيــة منــذ عــام 1954م، 

وانجبــت العديــد مــن املتعلميــن واملتعلمــات، ويمكــن ذكــر الســيدة )بســنه گدو(، كأول فتــاة 

كرديــة تحصــل علــى شــهادة البكلوريــا بيــن فتيــات الجزيــرة، ونســبة التعليــم فــي القريــة تقــارب 

70 باملئــة. وحصــل العديــد مــن ابنائهــا علــى شــهادات جامعيــة فــي الطــب والحقــوق والصيدلــة 

الــى  بعــد  تحــول فيمــا  عــام 1947م،  منــذ  للجيــش  فيهــا مخفــر  تأســس  والهندســة وغيرهمــا. 

مخفــر للــدرك ثــم لشــرطة حمايــة الحــدود.

ال يوجــد فــي القريــة أبنيــة تاريخيــة او أثريــة، غيــر التــل املتموضــع عليــه القريــة مــع املقبــرة، 

مــن  كــرم عنــب وبضــع عشــرات  فيهــا  )بيــرا زوري(، وكان  يســمى  أثريــة  بئــر  فيهــا  يوجــد  فقــط 

 .
ً
 جميــال

ً
أشــجار اللــوز واألن فيهــا العشــرات مــن أشــجار الزيتــون، بحيــث تعطــي القريــة منظــرا

جميــع أهالــي القريــة متصفــون باألخــالق الحســنة ويمتهنــون زراعــة القمــح والشــعير والعــدس 

والحمــص إضافــة الــى املزروعــات الجديــدة كالكمــون. وتربيــة املوا�ضــي ومشــهورون بالعمــل فــي 

مقالــع الحجــارة باألوديــة التــي تحيــط بالقريــة مثــل: )بســتا زغــر( و)بســتا زورآفــا(،  و)بســتا 

اآلن  أمــا  الكرديــة،  األلبســة  يرتــدون  القريــة  أهالــي  أغلــب  كان   
ً
عامــا خمســين  قبــل  دوآفــي(. 

فأغلبهــم يرتــدون األلبســة األوربيــة.  أمــا النســاء فمازلــن يرتديــن الــزي الكــردي. 

 Navtar تنقســم القريــة إلــى حييــن: الغربــي والشــرقي، وبوســط القريــة ســاحة تعــرف باســم

)نافتــار(. لــم تنقطــع الحيــاة عــن هــذه القريــة عبــر تاريخهــا الطويــل، كونهــا واقعــة علــى طريــق 

مــن  أراضيهــا  عبــر  يمــر  1917م،  عالــم  ومنــذ  واملوصــل،  مارديــن  بيــن  تربــط  التــي  الحريــر، 

الشــمال، املتاخمــة للحــدود التركيــة قطــار الشــرق الســريع.

شــقيق  الزيالنــي  الديــن  بهــاء  الشــيخ  إليهــا  لجــأ  العشــرين  القــرن  خمســينيات  بدايــة  فــي 

 لدعوتــه بعــد فــراره مــن تركيــا عقــب اجهــاض ثــورة 
ً
الشــيخ خالــد الزيالنــي واتخــذ منهــا مقــرا

فــي  ديرســم واعــدام قائدهــا الشــيخ ســيد رضــا. واليــوم فيهــا مســجد بســيط جنــوب القريــة. 
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 بلــغ حــد املشــاجرة بيــن شــيوعيي القريــة والبارتــي 

ً
 عنيفــا

ً
عــام 1969م، شــهدت القريــة نزاعــا

القومييــن(.  )مالكيهــا 

دخلت زيارات بعض الشخصيات الكردية الهامة ذاكرة أهالي القرية، منها زيارة بدرخان 

آغــا محمــد آغــا الدقــوري ونزيــر آغــا األومــري، وزيــارة فــؤاد قــدري بــك جميــل باشــا وجميــل 

وأكــرم حاجــو ورشــاد بــك مــن آل علــي بــك املللــي عــام 1957م، الــى بيــت املختــار عبــدي كــدو، 

وذلــك لفــض النــزاع القائــم بيــن عشــيرة بوبالنــان وعشــيرة تمــكان علــى أرا�ضــي قريــة )خــراب 

كــورت(، وزيــارة الشــيخ ســيدايي حجــي مو�ضــى عــام 1963م، وذلــك لتســوية النــزاع القائــم علــى 

حــدود أرا�ضــي قريتــي )دودا وســادا(، وفــي عالــم 1968م، زيــارة الشــيخ عــالء الديــن الخزنــوي.

، عرفــت القريــة والدة أول خليــة حزبيــة )للبارتــي( عــام 1964م، بجهــد كل مــن 
ً
سياســيا

االســتاذ صالــح گدو واملهنــدس املرحــوم حســن أحمــد واملحامــي نذيــر درويــش. ومنــذ ذلــك 

التاريــخ أصبــح أهالــي القريــة يحتفلــون بعيــد نــوروز.

مــن شــخصيات قريــة دودا الفاعلــة باملجتمــع يمكــن ذكــر: األســتاذ صالــح گدو ســكرتير 

 ،
ً
الجزيــرة ســابقا كانتــون  فــي  فــي ســوريا ووزيــر خارجيــة  الكــردي  الديمقراطــي  اليســار  حــزب 

والكتابــة  باللغــة   
ً
مهتمــا  

ً
والحقــا الجزيــرة  فــي  كــردي  معلــم  كأول  إســماعيل  عبــاس  واألســتاذ 

الخدميــة  املنشــأة  مــن  العديــد  تطويــر  فــي  ســاهم  الــذي  عبــدو  محمــود  واملقــاول  الكرديــة، 

والطرقيــة فــي الجزيــرة، واملرحــوم نــواف گدو كاتــب القصــص الفولكلوريــة الكرديــة، واألســتاذ 

داوود عبــد هللا الــذي ســاهم مســاهمة فعالــة فــي إنــارة العديــد مــن قــرى الجزيــرة، والدكتــور 

أحمــد عبــدو طبيــب أخصائــي باألمــراض العصبيــة، خفــف مــن معانــات العديــد مــن املر�ضــى، 

وابروفيســور فــاروق إســماعيل، خبيــر اللغــات القديمــة، واملرحــوم املحامــي رمضــان عبــدو 

الــذي قــدم خدمــات واستشــارات قانونيــة جمــة ألبنــاء قريتــه.

جديــر بالذكــر، تــرأس مختاريــة القريــة العديــد مــن الشــخصيات مــن قبــل آل عبــد الــرزاق 

اليهــودي* وغيرهــم.  ومــردو  عبــدي وحجــي خلــف گدو  دوكــو ومحمــد حجــي  مثــل خلــي  جلبــي 

 لها، ومن بعده 
ً
، في عام 1944م، اشترى أحمد عبدو قسم من القرية وأصبح مختارا

ً
والحقا

ابنــه عثمــان عبــدو، ثــم عبــدي گدو واألن محمــد ســليم گدو. أرا�ضــي القريــة تعــود بملكيتهــا الــى 
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أربعــة مالكيــن وهــم آل عبــدو وآل گدو وحجــي محمــد حســن )حجــي كفــر( وحجــي إبراهيــم وآل 

مللــي )حســين محمــود مللــي( وهنــاك العديــد مــن الفالحيــن الذيــن يفلحــون ويزرعــون أرا�ضــي 

املالكيــن بنســبة عشــرة باملئــة مــن إنتــاج املحصــول للمالــك. القريــة إحــدى حواضــر عشــيرة 

بوبالنــان، املنتشــرة بيــن طرفــي الحــدود الســورية التركيــة.

 يعــود لســببين 
ً
 حــول بريــة مارديــن وقراهــا تحديــدا

ً
 أقــول: إن مــا اكتبــه أحيانــا

ً
وأخيــرا

ابــن هــذه املنطقــة ولــدت بإحــدى قراهــا وأحبهــا حتــى النخــاع. والثانــي؛  اثنيــن: األول؛ كونــي 

انهــا مهــد  مــع  لــم تأخــذ حقهــا مــن الدراســات والبحــوث كمــا يجــب.   ،
ً
 تاريخيــا

ً
بقائهــا مغبونــا

الحضــارات اإلنســانية. ولــم يبــق شــعب مــن شــعوب املنطقــة اال ومــر عبرهــا او عــاش فيهــا. 

وهنــا أســأل نف�ضــي، ملــاذا ال اكتــب عنهــا وعــن تاريخهــا وشــعوبها بقــدر اســتطاعتي وانــا ابــن هــذه 

املنطقــة؟ 

*مــردو: شــخص يهــودي، كان مــن ســاكني القامشــلي، كان ينــوب عــن آل عبــد الــرزاق جلبــي 

فــي ادارة أعمالهــم   الزراعيــة.



تــه يف قريــة «ديرونــا 
ّ
حجــرة «حجــي حممــا« وذري

آغــي« تكشــف عــن تاريــخ أكثــر مــن 500 عــام 
يف اجلزيــرة الســورية

مصطفى سليمان كحيل*

فــي  آليــان  فــي منطقــة  القديــم  الدينيــة املعروفــة منــذ  مــن األماكــن  حجــرة حاجــي محمــا، 

الجزيــرة الســورية، تقــع الحجــرة فــي جهــة الشــمال الغربــي مــن قريــة »ديرونــا آغــي«، علــي طريــق 

بابــت  - آال قم�ضــي )Babet - Alaqmṣȇ(، ضمــن كــروم آل مصطــوكا وآل مرعــي للمرحوميــن 

 تقــع ضمــن أرا�ضــي آل مصطــوكا.
ً
)نايــف – محمــد (، وحاليــا

الديــن  لرجــال  العائــدة  الحجــرات  كباقــي  ســوداء،  أحجــاٍر  عــن  عبــارة  الحجــرة  كــن 

الطــرف  فــي  قديمــة  لــوز  توجــد شــجرة  الكورديــة.  املناطــق  فــي  الكرامــات  وللمتصوفيــن ذوي 

الغربــي للحجــرة، كمــا تــم زراعــة عــدة أشــجار اللــوز فــي نفــس البقعــة التــي تقــع فيهــا الحجــرة، 

( لــدى حجــي رمــو 
ً
 )مرابعــا

ً
ذلــك مــن قبــل الســيد شــيخموس ســيد عبــد هللا، الــذي كان فالحــا

القســم  فــي  تقــع  التــي  مــن قريــة بيجرمــان  اللــوز وقتهــا  بــذور اشــجار  مصطــوكا، حيــث جلــب 

بيــن ســورية وتركيــا  الشــمالي مــن آليــان، أو مــا اصطلــح علــى تســميته بعــد ترســيم الحــدود 

 بعــد جيــل كعــادة 
ً
ب )ســرختي- فــوق الخــط(. لقــد كان الــزوار يتباركــون بتلــك األشــجار جيــال

املربــوط  القمــاش  مــن  )قطــع  خضــراء  يــد  ربطــة  أو  لــوز،  حبــة  أخــذ  طريــق  عــن  متوارثــة، 

 إلــى ذلــك كان 
ً
 فلــم تبــق ســوى الجــذوع اليابســة ألشــجار اللــوز، إضافــة

ً
بشــجرته(، أمــا حاليــا

قــرب الحجــرة نبــع معــروف بنبــع )حجــي محمــا(، الــذي يقــع بجانــب طاحونــة بيــت حاجــي خلــف، 

كمــا توجــد صخــرة مســطحة علــى حافــة النبــع، ألداء الصــالة ملــن يريــد التو�ضــئ بمــاء النبــع.
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» قبة شيح محمد »

» نبع ديرون »
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هــذه املواقــع واألحــداث يتذكرهــا أبنــاء القريــة ومنطقــة آليــان عبــر عــدة قــرون مــن الزمــن، 

ونحــن مــن ابنــاء القــرن العشــرين. أمــا حاليــا فقــد جــف النبــع وتحولــت أرضــه إلــى جــزء مــن 

القريــة  فــي  الينابيــع  أميــن حجــي خلــف، معلــوم ان جميــع  الفتــاح محمــد  بيــت عبــد  فســحة 

وجوارهــا قــد جفــت بســبب الظــروف البيئيــة وفــرط اســتخدام امليــاه. 

تناقلــت  تــدور روايــات وقصــص عديــدة حــول شــخصية حاجــي محمــا وســلوكه، حيــث 

 يــؤدي صــالة الجمعــة فــي 
ً
األجيــال عنــه قصــص كثيــرة، منهــا القصــة املشــهورة: »بأنــه كان دومــا

»الكعبــة« )مكــة املكرمــة( ويعــود دون أن يشــعر بــه أحــد.  بقــي علــى هــذا املنــوال حتــى صــدف 

 عــن قافلــة الحــج فــي مكــة املكرمــة، 
ً
 بــه الســبل، متأخــرا

ً
بوجــود أحــد أبنــاء منطقتــه مقطوعــا

فقــام أحــد الرجــال مــن مكــة بأخــذه إلــى حجــي محمــا ليســاعده فــي العــودة إلــى أهلــه ... ففعــل 

ذلــك، وأتــى بــه معــه إلــى بيتــه. إال أن زوجــة حجــي محمــا بــدأت بالشــجار وعاتبــت زوجهــا، لعــدم 

جلبــه جــذوع األشــجار اليابســة لطهــي الطعــام، فلــم يتمالــك الضيــف نفســه، وقــال: »اتقــي 

هللا يــا حرمــة، مــاذا تريديــن منــه، هــا نحــن نعــود مــن »الكعبــة« منــذ لحظــات«. وبعــد أن كشــف 

الضيــف ســره، فــارق الحيــاة.

قيــل عنــه فــي العصــر الحديــث: بــأن الشــيخ إبراهيــم حقــي، وقــف بجانــب حجرتــه ومعــه 

حشــد مــن أهالــي املنطقــة، ثــم خطــب فيهــم وقــال: 

 لهذا الشيخ(.
ً
)يا أهالي ديرونا آغي تأتيكم مصائب كثيرة، فيعفوا هللا عنكم إكراما

 .
ً
راجعــا ويرتــد  نبعــه  إلــى  حجرتــه  مــن  ينطلــق  نــور  رؤيــة  مــن  القريــة  أهلــي  قصــص  عــدا 

.
ً
صيفــا بيوتهــم  ســطوح  علــى  ينامــون  كانــوا  عندمــا   

ً
خصوصــا

 هكــذا بقــي هــذا املــزار ذو القيمــة الدينيــة، لــدى أهالــي منطقــة آليــان وغيرهــا، حتــى أيامنــا 

هــذه، دون أن يعلمــوا أن حجــي محمــا عــاش فــي أي عصــر والــى متــى يعــود تاريــٍخ ميــالده أو وفاتــه.

حتى تم الكشف مصادفة عن وثيقة وأثر مهم يكشف السر ويظهر الحقيقة التاريخية 

بدقة.

فــي البقعــة التــي فيهــا حجــرة حجــي محمــا، فعندمــا  كعــادة رجــال القريــة كانــوا يجلســون 

 مــا مــن أهالــي ديرونــا آغــي، وريثمــا يتــم حفــر وتجهيــز القبــر مــن قبــل شــباب القريــة، 
ً
يتوفــى أحــدا
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 /1 فــي 19/  فــي موقــع الحجــرة. صــدف أن توفيــت الســيدة حليمــة رمــو كجــو  يتــم االنتظــار 

هــذا قطعــة  يقــول:  أمامــه  ينكــش األرض  الــذي كان  املنتظريــن  الرجــال  بأحــد  1994م وإذا 

بعــد موافقــة  الرجــال  اتفــق  تحــت األرض.  الســوداء  املنطقــة  بخــالف أحجــار  بيضــاء  حجــر 

والــدي وآل مرعــي آغــا بــأن يحفــروا األرض حــول الحجــر األبيــض فــي اليــوم التالــي. كان ذلــك 

فــي 1994/1/20م، فبعــد أعمــال الحفــر وازاحــة التربــة اكتشــفوا مقبــرة أثريــة، وعلــى أحجــار 

فــي أن القبــر  القبــر كتابــات واضحــة، فأخرجوهــا مــن تحــت األرض. كانــت املصادفــة تكمــن 

األول يعــود للشــيخ حســين مــن ذريــة الحــاج محمــد )حجــي محمــا(، واآلخــر يقــع فــي شــمالها، 

 كتابــات، تبــدو أقــدم مــن االولــى كــون معاملهــا غيــر واضحــة ســوى مــا ظهــر علــى 
ً
عليهــا أيضــا

الشــاهدة بإســم )ابراهيــم رحمــه هللا(، أمــا علــى جســد القبــر فقــد كتــب: )لهــن أجورهــن بــال 

حســابي هللا الباقــي(. كمــا هــو مبيــن فــي الصــور املرفقــة.

يبــدو فــي الكتابــة بعــض الضعــف والركاكــة باللغــة العربيــة، كمــا فــي كلمــة )حســابي( التــي 

مناطــق  فــي  وارد  بالعربيــة  اللغــوي  الضعــف  أن  ويبــدو  )حســاب(،  تكــون  أن  املفــروض  مــن 

 كمــا فــي آليــان.  
ً
الكــورد عمومــا

العائــدة لذريــة الشــيخ حاجــي محمــا، زادت  القديمــة  القبــور  بعــد حادثــة الكشــف عــن 

محبــة أهالــي املنطقــة لتلــك البقعــة أكثــر فأكثــر، وازدادت قدســيتها، كمــا اهتــم بهــا مثقفــي 

، مثــل املرحــوم األســتاذ خليــل رمــو حاجــو.
ً
 األكثــر تدينــا

ً
، خصوصــا

ً
القريــة كثيــرا

 بعد انتهاء خدمتي اإللزامية في الجيش السوري وعودتي للتدريس في إعدادية ديرونا آغي 

)ديــر غصــن(، ونظــرا لعالقتــي الوثيقــة مــع األســتاذ خليــل حاجــو، بحكــم تقــارب اختصا�ضــي 

مــن  واالســتفادة  بنصيحتــه  واألخــذ  )الرياضيــات(،  اختصاصــه  مــع  والكيميــاء(  )الفيزيــاء 

خبرتــه، باإلضافــة لتــردده إلــى دكان أخــي شــوكت وعالقتــه الحميميــة مــع والــدي، طلــب منــي 

 بأنــواع الخــط العربــي.
ً
تفكيــك معانــي الكتابــات املوجــودة علــى تلــك القبــور، كونــي كنــت مهتمــا

 معنا السيد فرحان إبراهيم أو�ضي من أهالي 
ً
 وغالبا

ً
 معا

ً
فلبيت الطلب، وكنا نذهب دوما

1994/5م،  القريــة، ومــازال. فاســتمر بالعمــل معنــا لعــدة أيــام، حتــى انهينــا عملنــا فــي 20/ 

الثلــث  نــوع  الخــط هــو   أدنــاه،  تأخــذ صورهــا كمــا هــي واردة  الكلمــات املدونــة  بــدأت شــكل 
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العربــي )وفــق الصــورة املرفقــة بخــط يــدي(، ثــم أوضحناهــا  وثبتناهــا كمــا يلــي:

 )الشاهدة الشرقية(: هللا ولي الرحمة
ً
من الداخل شرقا

فــي شــهر رمضــان ســنة  العالــي  إلــى  انتقــل  لقــد  الشــرقية(:  )الشــاهدة  الخــارج شــرقا  مــن 

وتســعمائة.  وثالثيــن  خمــس 

وإذا قمنــا بتحويــل التاريــخ الهجــري أعــاله )935 ه ( إلــى امليــالدي فســيكون التاريــخ هــو 

الشــهر الخامــس أيــار )مايــو( مــن عــام  1529 ميــالدي . 

من الشمال:

  =   لصاحب القبر واستغفر لكاتبه(
ً
 فيه سل باهلل مرحمة

ً
)يا ناظرا

» نسخ الكتابات فوق جدران القبر »

مــن الوســط ويتبعهــا مــن الشــمال: )اللهــم صــل علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه 

وســلم وبــارك وارحــم عبــدك الفقيــر حســين ابــن شــيخ ســيد أحمــد ابــن شــيخ ابراهيــم ابــن شــيخ 
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شــيخ علــي ابــن الحــاج محمــد عليهــم رحمــة هللا ور�ضــي هللا عــن ابــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي(.

الــذي بيــده  لــه كــن فيكــون فســبحان  مــن الجنــوب: )إنمــا أمــره إذا أراد شــيئا أن يقــول 

الكريــم( رســوله  العظيــم وصــدق  ترجعــون صــدق هللا  وإليــه  �ضــيء  كل  ملكــوت 

 ومودع(
ً
)يا ساكن الدنيا فال تفرح بها  =  ما أنت إال راحال

ابــن شــيخ ســيد  إلــى رحمــة هللا حســين  )الــدارج  الغربيــة(:  )الشــاهدة   
ً
الداخــل غربــا مــن 

 )الشــاهدة الغربيــة(: )ابــن شــيخ ابراهيــم ابــن شــيخ شــيخ 
ً
أحمــد(، يتبعهــا: مــن الخــارج غربــا

علــي ذريــة الحــاج محمــد غفــر هللا لهــم أجمعيــن آميــن(. 

فــي الســنوات األخيــرة وبســبب ظــروف البلــد وحالــة الحــرب، قــام بعــض النفــوس املريضــة 

بالعبــث بالقبــر )كمــا فــي الصــور املرفقــة(، دون أن يدركــوا بأنهــا حفــرت مــن قبــل أهالــي القريــة 

مــن قبــل، وعــدم درايتهــم بأنهــا مــكان » مبــارك« وفــق اعتقــاد أهــل القريــة واملنطقــة، قديــم 

يعــود ألكثــر مــن 500 عــام. وتشــكل جــزء مــن تــراث املنطقــة.

2018-4-17

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

 عن جد في قرية ديرون آغي.
ً
 *  مدرس متقاعد، من آل مصطوكا، املقيمين أبا



 Qermanê  ــانـيه
َ
م

ْ
ر
َ
ق

ُ
 احلديثة

ُ
 والبلدة

ُ
 القدمية

ُ
القرية

مسعود داود

:
ً
ة تاريخّيا - املوقع واألهّميَّ

ً
أوال

ة  ــرف الجنــوب الغربــّي ملدينــة الّدرباســيَّ
ّ
تقــُع بلــدة القْرمانـــيه أّم مدينــة الّدرباســّية علــى الط

ِ الفاصــل بيــن تركيــا وســورية وأربعــة 
ّ
فــي أق�ضــى شــمال الجزيــرة علــى ُبْعــِد )600( متــر عــن الخــط

فــروع عشــيرة  إحــدى  فيهــا عائلــة حــاج درويــش  ة, تســكُن  الّدرباســيَّ عــن مدينــة  كيلومتــرات 

البلــدات  مــن  عتبــر 
ُ
خــرى, وت

ُ
العوائــل األ العشــائر و  مــن  إلــى عــدٍد   

ً
اآلزيــزان املعروفــة, إضافــة

 بيــن ديــر الــّزور ومارديــن 
ً
 هاّمــا

ً
 تجارّيــا

ً
القديمــة فــي محافظــة الحســكة, وكانــت فــي املا�ضــي مركــزا

ــمالّية , كمــا كان يؤّمهــا الّتّجــاُر مــن حمــص وحمــاة وحلــب 
ّ

وغيرهــا مــن املــدن فــي كردســتان الش

فــي بدايــة القــرن املا�ضــي لشــراء املاشــية ومنتجاتهــا, و القرمانيـــة كغيرهــا مــن قــرى املحافظــة 

كانــت تعتمــد منــذ بدايــة القــرن املا�ضــي فــي اقتصادهــا علــى تربيــة املاشــية, ثــّم زراعــة القمــح 

فــي   
ً
رئيســّيا  

ً
مركــزا فيهــا  تحتــّل  الُقطــن  زراعــة  وبــدأت  أقــّل,  فبدرجــة  العــدُس  أّمــا  ــعير, 

ّ
والش

ســعينّيات. 
ّ
الّســنوات األخيــرة بعــد حفــر اآلبــار األرتوازّيــة فــي الثمانينــات وأوائــل الت

سمية:
ّ
- دالالت الت

ً
ثانيا

ســمية مأخــوذة 
ّ
 البلــدة منــذ القديــم باســم »قرمانيــه« Qermanê , وُيرجــح أنَّ الت

ُ
عــرف

ُ
  ت

تــي تعنــي البطــل أو الجــريء, وهنــاك رأٌي آخــُر بأّنهــا كلمــة 
ّ
مــن الكلمــة الكردّيــة »qehreman« ال

علــى  الكلمــة  تــدلُّ  النتيجــة  وفــي  البقــاء,   »man»و الكبيــر  بمعنــى   qere”»جزأيــن مــن  بــة 
ّ

مرك

البطولــة والّصمــود والقــّوة.

نهايــة  ــى 
ّ
وحت املا�ضــي  القــرن  بدايــة  منــذ  للبلــدة  اإلداري  ر  التطــوُّ  -

ً
ثالثــا
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منــه: األّول  صــف 

ّ
الن

تــي نّفذتهــا الحكومــة التركّيــة 
ّ
هــا وال

َ
ــة عــام 1915م ومــا قبل خــالَل حمــالِت اإلبــادة الجماعيَّ

حينــذاك ضــّد األرمــن واآلشــوريين وغيرهــم مــن املســيحيين, لجــأت مئــات العوائــل املســيحّية- 

إلــى  العثمانّيــة-  والّدولــة  الحلفــاء  بيــن  األولــى  العاملّيــة  الحــرب  تســويات  ضحايــا  كانــت  تــي 
ّ
وال

 اآلمــن, فســكنْت فيهــا ســنوات عديــدة قبــل أن 
َ
القرمانيــه لتحتمــي بهــا وتجــد فيهــا املــالذ وامللجــا

حــدث 
ُ
أ الّســورّية)1(.وفي عهــد االنتــداب الفرن�ضــي  املــُدن  الّدرباســّية وغيرهــا مــن  إلــى  تنتقــل 

فــي قريــة القرمانيــه عــام1927م مركــز البلدّيــة, وقــد شــغل منصــب رئيــس البلدّيــة فــي ذلــك 

الوقــت الّســيد تمــر حــاج مو�ضــى امللّقــب بـ)تمــو(, وقــد قامــت البلدّيــة وقتهــا بأعمــال مختلفــة 

لبنــاء مســاكنهم  األهالــي  نتيجــة حفريــات  البلدّيــة  فــي  كثــرت  تــي 
ّ
ال املســتنقعات  منهــا تجفيــف 

 
ً
يــن, كمــا قامــت فــي عــام 1930م بترصيــف)1534( متــرا

ّ
ْبــِن والط

ّ
وحوانيتهــم املصّممــة مــن الل

 
ً
 ومســتودعا

ً
 للبلدّيــة يضــّم غرفتيــن وبهــوا

ً
 مــن الطــرق فــي مركزهــا, وأنشــات جنينــة, ودارا

ً
مرّبعــا

, إضافــة إلــى مقهــى وفــرن وطاحونــة 
ً
 تجارّيــا

ّ
ت الّتجارّيــة بلــغ عددهــا)72( محــال

ّ
 مــن املحــال

ً
وعــددا

ومدرســة.

ــذي أصــدرُه رئيــس مجلــس الــوزراء فــي ســورية محّمــد 
ّ
وفــي عــام 1930م وبنــاًء علــى القــرار ال

فــي   الّرقــم)1618(  الّديــن الحســيني)1890-1943( ووزيــر داخلّيتــه محّمــد األل�ضــي ذي  تــاج 

ل مــن الّنواحــي: القرمانيــه, وعامــودا, 
ّ
9  أيلــول 1930م تــّم تشــكيل قضــاء القامشــلي املشــك

ــى منصــب 
ّ
وبويــرات, وبنــاًء علــى القــرار الّســابق أحــدث فــي القرمانيــه مركــز ناحيــة)2(, وقــد تول

أّول مديــر ناحيــة فيهــا املــالزم جميــل كنــه بحــري* الكــردي األصــل مــن منطقــة جبــل كــرداغ 

مــن  كانــت  ابتدائّيــة  مدرســة  فيهــا  شــّيدت  كمــا  1935م,  عــام  حّتــى  هكــذا  ــت 
ّ
وظل »عفريــن« 

ــم فيهــا عــدٌد ال بــأَس بــه مــن الّتالميــذ مــن أهــل 
ّ
 فــي املحافظــة يومــذاك, تعل

ً
املــدارس القليلــة جــّدا

القريــة وغيرهــا, وقــد انتقلــت املدرســة بدورهــا إلــى الّدرباســّية مركــز الناحيــة الجديــد وذلــك 

عــام 1936م, و بذلــك عــادت قرمانيــه مــّرة ثانيــة إلــى قريــة, وُحّرِمــت مــن أن تكــون ناحيــة, فــي 

ــالب مــن قريــة قرمانيــة 
ّ
حيــن بــدأ مركــز الّدرباســّية الجديــد يزدهــر بوتيــرة متصاعــدة, وبــدأ الط

 وراء العلــم, ولذلــك 
ً
 علــى األقــدام ســعيا

ً
يقطعــون مســافة ثمانيــة كليومتــرات فــي اليــوم ســيرا
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ــتاء بســبب البــرد 

ّ
 للذهــاب إلــى الّدرباســية وال ســّيما فــي فصــل الش

ً
كانــت الّرحلــة قاســية جــّدا

ــرق املعّبــدة ووســائل املواصــالت الحديثــة 
ّ
ــديد واألمطــار الغزيــرة وكذلــك عــدم وجــود الط

ّ
الش

فيهــا, وكان األســتاذ  ابتدائّيــة  فتــُح مدرســٍة  تــّم  بعــد ســنوات  بيــن قرمانيــه ودربيســيه, ولكــْن 

ــذي جــاء إلــى القريــة مــن مدينــة حلــب اســمه محّمــد كامــل ريحــاوي كان فــي غايــة العلــم 
ّ
األّول ال

زاق البابــا, وهــو مــن أهالــي مدينــة حمــاه, وكان  ــَن األســتاذ عبــد الــرَّ والــورع, وفــي عــام 1950م ُعّيِ

 
ً
ل فريقــا

ّ
هــو اآلخــر مــن ذوي املزايــا النبيلــة, يحــبُّ الّرياضــة وبشــكٍل خــاّصٍ كــرة القــدم, ولــذا شــك

لكــرة القــدم فــي القريــة)1(.

هاب إلى مقهى اسكندر سفر)برجي( 
ّ

أّما أوقات الفراغ فقد كان أهالي القرية يملؤونها بالذ

 بالقمــار, وبعضهــم كانــوا يذهبــون إلــى مضافــة الحــاج درويــش الّرجــل 
ً
عــب بالــورق, وأحيانــا

ّ
والل

الفاضــل الســموح وذي األخــالق النبيلــة لشــرب القهــوة املــّرة, وكذلــك كانــوا يمضــون أوقاتهــم 

فــي االســتماع للموســيقى, كمــا ال تنفصــل املوســيقا عــن الّرقصــات والّدبــكات, وكانــت مضافــة 

إلــى األغانــي واألشــعار, وكذلــك  الّســهرات واالســتماع  نــادي يقيمــون فيهــا  القريــة علــى شــكل 

الحكايــات وبطــوالت القاجاغجّيــة, باإلضافــة إلــى األلعــاب وخاصــة لعبــة كــرة القــدم, وألعــاب 

أخــرى)3(.

قافي للبلدة في املا�ضي:
ّ
ور السيا�ضّي والث - الدَّ

ً
رابعا

القــرن  منتصــف  فــي  وخاّصــة  الكرديتيــن  قافــة 
ّ
والث السياســة  فــي  كبيــٌر  دوٌر  للبلــدِة  كان 

بنــة األساســّية األولــى ألّول تنظيــم ثقافــي كــردي 
ّ
املا�ضــي, ففــي عــام 1955م عندمــا تــّم وضــُع الل

قافــة الكردّيــة( برئاســة آبــو أوصمــان صبــري كان جميــع أعضائهــا 
ّ
باســم )جمعّيــة إحيــاء الث

مــن هــذه البلــدة, وهــم: حمــزة نويــران, وعبــد الحميــد درويــش, وعبــد املجيــد درويــش, ومحمــد 

الجمعّيــة دوٌر كبيــٌر  لهــذه  إيبــو, وكان  العي�ضــى, وســعد هللا  صالــح درويــش, وخضــر فرحــان 

ــَه كلٌّ مــن األســتاذ عبــد  ــة. وفــي أواســط عــام 1956م توجَّ تــب الكرديَّ
ُ

فــي طباعــة عــدٍد مــن الك

الحميــد درويــش, واملرحــوم حمــزة نويــران*, مــع آبــو أوصمــان صبــري إلــى تشــكيل حــزب سيا�ضــّي 

ــذي أصبــح فيمــا بعــد نــواة لتأســيس أّول 
ّ
باســم )حــزب األكــراد الديمقراطييــن الّســوريين(, وال

حــزب سيا�ضــي باســم )حــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي ســورية(, وذلــك فــي 14حزيــران عــام 
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1957م, وقــد أصبــح كلٌّ مــن األســتاذ عبــد الحميــد درويــش, وحمــزة نويــران حينــذاك أعضــاء 

جنــة املركزّيــة للحــزب الجديــد مــن أصــل ســبعة أعضــاء. لــذا كان لهــذه البلــدة فضــل 
ّ

فــي الل

ــعب الكــردّيِ وحركتــه الّتحّررّيــة فــي الجــزء الكردســتاني   فــي تاريــخ الشَّ
ٌ
كبيــر وبصمــاٌت واضحــة

امللحــق بالدولــة الســورّية.

جاري للبلدة في بداية القرن املا�ضي: 
ّ
- الّدور الت

ً
خامسا

املا�ضــي  القــرن  ثالثينــات  فــي  غــدْت  وقــد  الحالّيــة,  الّدرباســية   ملدينــة 
ً
أّمــا عتبــر قرمانيــه 

ُ
ت

ذيــن كانــوا يأتــون البلــدة الّصغيــرة, فقــد 
ّ
 بســبب حركــة املهّربيــن )قاجــاغ( ال

ً
 هاّمــا

ً
 تجارّيــا

ً
مركــزا

ــرت فيهــا كّل الســلع وخاّصــة األقمشــة اليابانّيــة واإلنكليزّيــة, وحّتــى الّســكر مــن كوبــا والــكاز 
ّ
توف

ــلع إلــى تركيــا, وكان الفرنســيون يســاعدونهم  والخــردة وغيرهــا, وكانــوا يهّربــون الكثيــر مــن السُّ

هــا  هــب والفّضــة بكمّيــات كبيــرة مــن تركيــا لقــاء تلــك الّســلع وكان يؤمُّ
ّ

ألّنهــم كانــوا يجلبــون الذ

الّتجار من املحافظات الّســورّية: من حمص, وحماة وحلب لشــراء املاشــية ومنتجاتها وكانت 

ــمالّية. 
ّ

ــدن فــي كردســتان الش
ُ
ــة هاّمــة بيــن ديــر الــّزور ومارديــن وغيرهــا مــن امل عتبــر نقطــة تجاريَّ

ُ
ت

ثكنــة  وفيهــا  الفرنســّية  للقــوات   
ً
حّيــة صغيــرة ومركــزا

ّ
كانــت دربيســّية حينئــٍذ قريــة فال حيــث 

(, وفيهــا 
ً
عســكرّية ومفــرزة جمــارك ســورّية ألنهــا كانــت تـــقابل دربيســّية تركيــا )شــنيورت حالّيــا

زمــة بشــكل مســتمّر 
ّ

تــي تنقــل البضائــع الال
ّ
ــة القطــار القــادم والعائــد إلــى حلــب ال

ّ
كذلــك محط

تــي 
ّ
 بواســطة العربــات الحديدّيــة ال

ً
 يومّيــا

ً
 تقريبــا

ً
مــن حلــب ومــن الّدرباســّية إلــى القرمانيــه نقــال

ليــن يشــتغلون بالفالحــة البســيطة, وبعضهــم  تجّرهــا خيــول أو ِجمــاٌل, وكان أهــل القرمانيــه األوَّ

كانــوا يرّبــون املوا�ضــي واألبقــار و الِجمــال.)4(.

- املسيحّيون واالنتقال إلى الّدرباسّية: 
ً
سادسا

 الدرباســّية عــن القرمانيــة قرابــة أربعــة كيلومتــرات, وكانــت عبــارة عــن قريــة 
ُ
بعــُد مدينــة

ُ
ت

كنــة 
ُّ
الث مــن  والقريبــة  حيــن 

ّ
للفال العائــدة  واملتناثــرة  القديمــة  االبيــوت  بعــض  فيهــا  صغيــرة 

فــي  قــاووغ  املســيح  عبــد  الّســيد  أشــار  وقــد  املنطقــة,  فــي  تــي شــيدت 
ّ
ال الفرنســّية  العســكرّية 

مقــال لــه بخصــوص الدرباســّية لالنتقــال والّتعميــر, وكيفّيــة االنتقــال إلــى املركــز الجديــد أي 

إّن  ويقــول  يعتبــر  كان  ــذي 
ّ
وال الحــاج درويــش  »رغــم معارضــة  فيقــول:  الحالّيــة,  الدرباســية 
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لــم يقــدر أن يمانــع ألّن األفضــل كان تعميــر  مســيحيي القرمانيــه هــم بمثابــة أوالدي ولكّنــه 

: » قــّرر الّتّجــار املســيحّيون فــي هــذه القريــة 
ً
الدرباســية واالنتقــال إليهــا.... ثــّم يتابــع حديثــه قائــال

»قرمانيــه« أثنــاء اجتمــاع عّقــدوه فــي نيســان عــام 1931 تأســيس الّدرباســّية واالنتقــال إليهــا 

 أن ال ملــك للمســيحيين هنــاك««)5( 
ً
 لقربهــا مــن املركــز العســكري ضمــاَن األمــن, فضــال

ً
نظــرا

وهــو يقصــد هنــا القرمانيــه«. 

وحســب روايــات بعــض املعّمريــن مــن أبنــاء املنطقــة بــأّن أهالــي قريــة »قرمانيــه« لــم يكــن 

معهــم  يتعاملــون  كانــوا  فقــد  العشــائرّي-  ابــع 
ّ
الط بحكــم  الّدكاكيــن-  وحّتــى  األرا�ضــي  يبيعهــم 

مــع  بالتعــاون  فقــّرروا  لهــم,  ُيــرق  لــم  مــا  وهــذا  ُســلطتهم  وتحــت  فــي حمايتهــم  ــزالء 
ُ
ن كضيــوف 

كانــت  مــن املســيحيين  الحالّيــة وبنائهــا. ولكــّن األكثرّيــة  الّدرباســّية  إلــى  الفرنســيين االنتقــال 

تعــارض االنتقــال, وكانــوا يفّضلــون البقــاء بحّجــة ســهولة املعاملــة مــع املهّربيــن, ألّن القرمانيــه 

كانــت بعيــدة عــن أنظــار الجيــش التركــي املرابــط بالّدرباســّية التركّيــة, ِعــالوة علــى طيبــة أخــالق 

املنصورّيــة  مارديــن وداشــية  أهالــي  مــن  املهّربيــن  هــؤالء  وأهالــي قريتــه, وكان  الحــاج درويــش 

ريفيــة  قريــة  بقيــت قرمانيــه  الدرباســية  إلــى  مــن قرمانيــه  املركــز  انتقــال  وبعــد  وغيرهــم.)6(, 

ف الّنمو واالزدهار االقتصادي فيها بسبب اإلهمال املتعّمد من قبل الحكومات 
ّ
بسيطة, توق

بــكّل الخدمــات  الدرباســية  بنتهــا  تزويــد  تــّم  فــي حيــن  مانينــات, 
ّ
الّســبعينّيات والث فــي  املتتاليــة 

هــا فــي املنطقــة, وبــدأت تجــذب 
ّ
 حــّل محل

ً
 هاّمــا

ً
 تجارّيــا

ً
الضرورّيــة واالهتمــام الــالزم, وغــدت مركــزا

أهالــي القــرى املجــاورة للعمــل وبالّتالــي الّســكن فيهــا, وســيطر الّتّجــار املســيحيون علــى الّســوق 

فــي املركــز الجديــد وهــذه كانــت سياســة مدروســة بالّتعــاون مــع الّســلطات الوطنيــة والفرنســّية 

فــي القامشــلي. 

- القرمانيه ... البلدة الحديثة: 
ً
سابعا

أعيــَد فــي عــام 1998م إحــداث البلدّيــة فــي القرمانيــه باســم بلدّيــة )األمانــة(, وذلــك بتعريــب 

الحــاج  فيصــل  الســّيد  تعييــن  وتــّم  القديمــة,  بلدّيتهــا  علــى   
ً
عامــا ســبعين  مــرور  بعــد  اســمها 

 للبلدّيــة عــام 1999م, وتــّم تكليــف الّســيد عبــد الحميــد علــي حســين بتاريــخ 
ً
درويــش رئيســا

2011/1/16 كرئيــس ملجلــس بلدّيــة القرمانيــه, ثــّم انُتخــب الّســيد ســعود حســين الّصالــح فــي 
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ً
 ملجلــس بلــدة القرمانيــه, وبعــد أن أصبحــت بلــدة تغّيــرت جغرافيتهــا تمامــا

ً
2012/1/23 رئيســا

وذلــك بإعــادة تنظيمهــا مــن قبــل املجلــس, وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع مختلفــة كإصــالح 

ــرق واملجــاري وإنشــاء الحدائــق وترصيــف وترديــف الشــوارع وإنارتهــا, وتــّم تزويــد مبناهــا 
ّ
الط

بآليــات الخدمــة مثــل الّجــّرار واملقطــورة والّســلة الكهربائّيــة والّصهريــج ...ألــخ.

 فقــام مجلســها بعملّيــة فــرز األرا�ضــي 
ً
 نوعّيــا

ً
را وشــهدت البلــدة فــي الّســنوات األخيــرة تطــوُّ

الّتابعــة  والقــرى  البلــدة  لســكان  العــام  الّتعــداد  ويبلــغ  البلــدة,  داخــل  الّســكنّية  للمســاكن 

لها)11ألــف و103( نســمة وذلــك حســب إحصائّيــات عــام 2013م, أّمــا مركــز بلــدة القرمانــه 

وحدها فيبلغ )6 أالف و469 ( نسمة, وأهم القرى الّتابعة لها هي:- قرية سالم عليك )226( 

نســمة.- قريــة القتيطــرة )96( نســمة- قريــة كربشــك  )2190( نســمة- قريــة بركفريــه )1670( 

نســمة- قريــة شــيرك  )452( نســمة. 

ــرب مــع خــّزان عالــي, وكذلــك 
ّ

 بئــر ارتــوازيٌّ بحــريٌّ مليــاه الش
ً
ويوجــُد فــي مركــز البلــدة حاليــا

انها, إضافــة إلــى مدرســة مؤلفــة مــن مبنييــن 
ّ
ــرب لســك

ّ
فــي القــرى الّتابعــة لهــا لتوفيــر ميــاه الش

للّتعليــم األسا�ضــّي واإلعــدادي باســم مدرســة األمانــة. وتعتمــد البلــدة فــي نشــاطها االقتصــادي 

أقــّل  وبدرجــة  والكمــون,  والقطــن  ــعير 
ّ

والش كالقمــح  اإلســتراتيجّية  املحاصيــل  علــى  اليــوَم 

العــدس, كمــا يقــوم األهالــي بزراعــة أنــواع مــن الخضــروات والجبــس والبطيخ...إلــخ, ويعمــل 

ت, أو ممارســة مهــٍن معّينــة.
ّ

انها فــي ســوق الّدرباســية مــن خــالل إدارة محــال
ّ
اليــوم عــدٌد مــن ســك

ــاع التعليمــي فــي البلــدة, 
ّ
ــذي أصــاب القط

ّ
أّمــا الجانــب الّتعليمــي فعلــى الّرغــم مــن اإلهمــال ال

 أّن املســتوى الّتعليمــي فــي 
ّ

ــر الكــوادر العلمّيــة املتخّصصــة فــي أغلــب األوقــات, إال
ّ
وعــدم توف

البلــدة جّيــٌد مقارنــة مــع القــرى املجــاورة لهــا, وهــذا يعكــس بشــكل أو بآخــر اهتمــام األهالــي 

 ,
ً
بالّتعليــم وال ســّيما فــي الّســنوات العشــرة األخيــرة, لــذا نجــد أّن مســٍتوى األّمّيــة متــدٍن جــّدا

كــور أو اإلنــاث, وال يــكاد ُيذكــر, وهــي محصــورة اليــوم بيــن كبــار الّســّن فقــط, 
ّ

ســواء بيــن الذ

 أنَّ أبنــاء البلــدة يعانــون مــن 
ّ

وعلــى الّرغــم مــن وجــود مدرســة ابتدائّيــة وأخــرى إعدادّيــة إال

الّدرباســّية  ثانويــات  إلــى  هــاب 
ّ

للذ ــرون كلَّ صبــاح 
ّ
فــي بلدتهــم, مّمــا يضط ثانوّيــة  عــدم وجــود 

فــي الوصــول ملدارســهم باســتئجارهم لســّيارات خاّصــة أو  فهــم مبالــغ كبيــرة 
ّ
تــي تكل

ّ
 وال

ً
يومّيــا



الحوار -السنة 25 - العدد 71 - 2018 24
 
ً
الوقوف لســاعات بانتظار الّســيارات العاّمة )الفوكس(, ناهيك عن معاناتهم شــتاًء, وعموما

فــإّن األهالــي يتهافتــون علــى إدخــال أوالدهــم وبناتهــم إلــى املــدارس, والحركــة العلمّيــة للبلــدة فــي 

ــِه عــدد كبيــر مــن أبنائهــا لاللتحــاق بالجامعــات  م مســتمّر, وهــذا واضــح مــن خــالل توجُّ تقــدُّ

والّدراســة فيهــا.

الخاتمة:
انّي فــي 

ّ
 كبيــرة, تضــّم أكبــر تجّمــع ســك

ً
تلــك هــي القرمانيــه, كانــت فــي بدايــة الثالثينــات قريــة

مــن  الفــاّرون  املســيحيون  املهاجــرون  إليهــا  أقــدم  أن  منــذ  تتوّســع وتكبــر  بــدأت  ثــّم  املنطقــة 

املجــازر التركّيــة, وأصبحــت فيمــا بعــد بلدّيــة ومــن ثــّم ناحيــة, ولكــن ســرعان مــا فوجــئ أهلهــا 

بقــراٍر ينــّص علــى نقــل مركــز الّناحيــة مــن القرمانيــه إلــى املــكان الجديد«الدرباســّية« وكان ذلــك 

تــي تعّرضــت 
ّ
 بحــّقِ هــذه القريــة ال

ً
 جائــرا

ً
فــي 18 تشــرين األّول فــي العــام 1931م, فــكان قــرارا

 
ً
فيمــا بعــد إلــى اإلهمــال املتعّمــد فــي كثيــر مــن األحيــان, ولكــن علــى الّرغــم مــن ذلــك لعبــت دورا

 فــي تاريــخ املنطقــة السيا�ضــي واالجتماعــي, ليــس علــى مســتوى املنطقــة فحســب, بــل كان 
ً
بــارزا

 
ً
لشــخصّيات منهــا أمثــال األســتاذ عبــد الحميــد درويــش, واملرحــوم حمــزة نويران...الــخ دورا

 
ً
 علــى املســتوى الوطنــي الســوري بشــكٍل عــاّمٍ والكــردّي بشــكل خــاّص, فقــد ســاهما معــا

ً
ــرا

ّ
مؤث

يــة األولــى للوعــي القومــي 
ّ
وبمعّيــة كوكبــة مــن املناضليــن فــي كردســتان ســورية فــي تشــكيل الخل

 علــى الّرغــم مــن 
ً
 ســريعا

ً
الكــردي منــذ منتصــف القــرن املا�ضــي, أّمــا اليــوَم فالبلــدة تشــهد نمــّوا

تــي نزحــت منهــا باتجــاه دول الِجــوار وأوربــا أســوة بباقــي املناطــق وخاّصــة فئــة 
ّ
موجــات الهجــرة ال

كــر 
ّ

ــباب جــّراء الحــرب املدّمــرة فــي ســورية واإلجــراءات االســتثنائّية فــي املنطقــة, وجديــٌر بالذ
ّ

الش

 لناحيــة الّدرباســّية ومنطقــة رأس العيــن فــي محافظــة الحســكة.  
ً
أّن البلــدة تتبــع اليــوَم إدارّيــا

*املصادر واملراجع املستفادة منها في البحث:

1- أضواء على الحركة الكردّية في سورية، األستاذ عبد الحميد درويش, 2000م.

2- كردســتانّية الجزيــرة الّســورّية- الحســكة، علــي ميرانــي )ُينظــر نــّص الوثيقــة فــي جريــدة 

العاصمــة، العــدد )17(، دمشــق, 15 أيلــول العــام 1930.

3-  أضواء على الحركة الكردّية في سورية، األستاذ عبد الحميد درويش, 2000م. 
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، إبراهيم يامين ,2002م.

ً
 وحاضرا

ً
4- الّدرباسّية ماضيا

5- املصدر الّسابق.

6- املصدر الّسابق.

الهوامش:

*- جميــل كنــه بحــري: ُوِلــد جميــل كنــه, لقبــه )جميــل بحــرّي(، ألبويــِن كردييــن مــن جبــل 

األكــراد، والــده مــن قريــة »كــوردان« الّتابعــة لناحيــة جنديــرس, ووالداتــه أمينــة علــي مــن قريــة 

فــي األســتانة عــام  إلــى املدرســة البحرّيــة االبتدائّيــة  »هوبــكا« الّتابعــة لناحيــة راجــو, انتســب 

ّيــة البحرّيــة برتبــة مــالزم أّول ميكانيكــي فــي عــام 1910م, ومنــه 
ّ
1900م, وأنهــى الّدراســة فــي الكل

يــة ذاتهــا لتفّوقــه, وفــي نفــس العــام انتســب إلــى دار 
ّ
 فــي الكل

ً
ــَن مدّرســا كان لقبــه »البحــرّي«, وُعّيِ

ــه أوفــد إلــى انكلتــرا للّتوســع 
ّ
 أن

ّ
الفنــون )كليــة الحقــوق( فــي األســتانة وأنهــى الّصــف األّول فيهــا, إال

 لناحيــة القرمانيــه فــي 1929عــام. 
ً
ــن مديــرا فــي اختصاصــه, ولــه مؤلفــاٌت ومخطوطــات, وقــد ُعّيِ

 &

&- املصدر: كتاب جبل األكراد )عفرين(- د. محّمد عبدو علي، عفرين 2003م.

*- حمــزة نويــران: ُوِلــَد عــام 1927فــي قريــة القرمانــه، توفــي والــده وعمــره ثــالث ســنوات، 

 علــى أقرانــه, كمــا 
ً
وفــي ســّن الّسادســة مــن عمــره درس القــرآن عنــد شــيخ القريــة وأظهــر تفّوقــا

 عبــد الهــادي ديركــي, تعــّرض لالعتقــال أكثــر 
ّ

ــة علــى يــد املــال غــة الكرديَّ
ّ
ــم األحــرف األولــى بالل

ّ
تعل

مــن مــّرة بســبب وعيــه القومــي ومطالبتــه بحقــوق شــعبه, وكان مــن املؤّسســين األوائــل للحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني فــي ســورية عــام1957م توفــي عــام 1996م.



قرية دوكر 
قاومت جمازر سيفو عام 1915م

برزان عز الدين العباس

قريــة Dugir  دوكــر مــن القــرى التاريخيــة القديمــة فــي الجزيــرة 
ــروا  ــن م ــة الذي ــة، خاص ــن الرحال ــد م ــدى العدي ــا ل ــورية، ورد ذكره الس
بهــا، كــون القريــة تقــع علــى الطريــق الرابــط بيــن الموصــل وحلــب فالبحــر 

ــط. المتوس
ــا  ــرن الســابع عشــر. كم ــي الق ــه ف ــة الفرنســي تافريني ــا الرحال ــر به م
وصفهــا مفتــي بغــداد اآللوســي ســنة 1269 هجريــة: »وحللنــا قريــة دوكــر 
ــق  ــي الضي ــا ف ــغ كل منه ــد بل ــة وق ــو مائ ــى نح ــوت عل ــن البي ــتمل م وتش
ــل الذهــب  ــن ت ــر عــال بينهــا وبيــن نصيبي ــل كبي ــى هــام ت ــة وهــي عل الغاي
وتــل الشــعير..« تســميتها جــاءت مــن شــكلها الطبوغرافــي وتعنــي التليــن 
)دو اثنيــن وكــر = التــل(، كانــت مركــزا لســنجق القبائــل اآلشــيتية طــوال 
قــرون عديــدة، وأهــم مــا كان يميزهــا هــو القصــر – القلعــة التــي شــيدت 
فــي أعلــى التــل الشــرقي حوالــي عــام   1650 علــى يــد جــد عائلــة عبــاس 
ــة،  ــورة المرفق ــي الص ــن ف ــو مبي ــا ه ــي. كم ــان البدليس ــان دورك خ اص
وهــي علــى األرجــح نســخة محدثــة مــن القصــر. يســرد بــرزان عــز الديــن 
وهــو مــن أبنــاء القريــة وحفيــد محمــد عبــاس قصــة موثقــة حــول عمليــة 
احتضــان هــذه القريــة التاريخيــة للمســيحيين الهاربيــن مــن الســلطات 

ــام 1915 م. ــة ع العثماني
)الحوار(
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مــرَّ معــي فــي مواقــع وصفحــات كثيــرة أشــخاص كثيــرون مــن عــدة قوميــات يتهمــون الكــورد 

بمســاعدة األتــراك فــي مجــازر ســيفو ســنة 1915 وقتلهــم للمســيحيين واألرمــن. طبعــا منهــم 

لهــم غاياتهــم مــن هــذه االتهامــات وإنــا هنــا ال أحيــد الكــورد عامــة عــن هــذه املجــازر، فــكان 

هنــاك البعــض مــع األتــراك وســاندوهم فــي تلــك األحــداث وقبضــوا ليــرات ذهبيــة أيضــا، لكــن 

هــذا ال يعطــي الحــق ألحــد أن يتهــم شــعب بأكملــه فــي أي حــدث كان. فمــن الذيــن وقفــوا بجانــب 

املسيحيين واألرمن آنذاك وبشهادة عدة مصادر وكتب ومنها أوربية وأيضا بحضور وشهادة 

جــدي اآلغــا شــيخموس محمــد عبــاس مواليــد دوكــر ســنة 1897 م، واملتوفــي ســنة 1985 ، 

وأيضــا بشــهادة مســيحية مــن اآلغــا بطــرس عــن جــدي اآلغــا محمــد امللقــب ب )املصطفــج( 

أكبــر أبنــاء عبــاس رئيــس عشــيرةDorika  )دوركا( ومنطقــة ســنجقا اشــيتيا الــذي رفــض طلــب 

)دوكــر(    Dugir فــي قريتــه إليــه  الحكومــة التركيــة بقتــل املســيحيين واألرمــن الذيــن التجــأوا 

بمنطقــة ســنجقا اشــيتيا وكيــف بــدأ بحمايتهــم وتأميــن مــا يلزمهــم وقــام بتوزيعهــم علــى قــراه 

األخــرى مثــل قريــة محــركان - روتــا - خويتلــة - كركــي شــامو - غردوكــة - وكرشــيران عنــد أخيــه 

األصغــر ســليمان عبــاس وأرســل محمــد عبــاس قســم منهــم إلــى صديقــه اآلغــا حمــو شــيرو فــي 

جبــل شــنكال )ســنجار( وتحــت حمايــة رجــال عشــيرة دوركا ومعهــم أخيــه شــويش عبــاس وهــذه 

املصــادر توضــح للجميــع مــدى تلفيــق مــا يتــم نســبه للكــورد فــي تلــك املجــازر ومــن هــذه الكتــب 

نذكر على سبيل املثال  كتاب MARDIN 1915 يرد في الكتاب: بأن األتراك شكلوا مجموعة 
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حوالــي  وقــرى  نصيبيــن  فــي  واألرمــن  املســيحيين  إلبــادة  األتــراك  شــباب  جمعيــة  اســم  تحــت 

نصيبيــن برئاســة قــدور بــك وتــم تكليــف هــذه املجموعــة بإرســال الرســائل إلــى شــيوخ األكــراد 

ورؤســاء العشــائر مــن أجــل قتــل املســيحيين املوجوديــن لديهــم لكــن هنــاك شــخص رفــض 

طلــب قــدور بــك وهــو آغــا محمــد عبــاس أغــا قريــة دوكــر ممــا أدى إلــى مهاجمــة قريــة دوكــر مــن 

Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Chris- قبــل الجنــود األتــراك وفــي كتــاب  :

tiamRelations in  Eastern Anatolia during World War I ملؤلفه Gaunt David ورد في 

الكتــاب: تقــع قريــة دوكــر شــرق نصيبيــن ب 20 كــم صنــف اآلغــا بطــرس عــدد الذيــن التجــأو إلــى 

دوكــر مــن الســريان بلــغ 50 شــخصا واملســيحيين عمومــا بحوالــي 300 شــخص ومالــك القريــة 

كــردي واســمه محمــد عبــاس واختبــئ العديــد مــن املســيحيين مــن الســلطات التركيــة فــي هــذه 

تــب بــأن محمــد أرســل قســم مــن املســيحيين إلــى صديقــه الشــيخ 
ُ

القريــة وفــي صفحــة أخــرى ك

حمــو شــيرو فــي جبــل شــنكال )ســنجار( وهنــاك مصــادر أخــرى كثيــرة تبيــن كيــف تــم حمايــة 

املســيحيين واألرمــن مــن قبــل األكــراد مــن املجــازر التركيــة. هنــا فــي هــذه األحــداث وغيرهــا يجــب 

تجنــب التعميــم، أي التهــم ال يجــب أن تشــمل الجميــع، أو يحتــرق الجميــع بنــار مــا فعلــه قلــة 

مــن الشــعب. فرحمهــم هللا جميعــا وأســكنهم فســيح جناتــه.

» قرية دوكر عام 1923)الصورة تبين وجود القصر في ذلك الحين( »



دراســـات وأبحــاث
العصــر  فــي  الجزيــرة  فــي  بوهتــان  وإمــارة  البختيــة  قبيلــة 

الوســيط

ميديا ...  

الكورد واستقالل سوريا 1946-1939 )2/2(

األكراد في خوراسان، شمال شرق إيران    

الدين في كردستان )2/2( 



قبيلة البختية وإمارة بوهتان يف اجلزيرة 
يف العصر الوسيط

د. زرار صديق توفيق * 

* أستاذ جامعي وباحث في التاريخ – كردستان العراق. 

الُبختية – البوهتانية – بوهتان:
رديــة وأكبرهــا خــالل 

ُ
الُبختيــة، قبيلــة فــي غنــى عــن التعريــف، فهــي مــن أشــهر القبائــل الك

العصور الوســطى والعصر العثماني، وورد اســمها في أخبار عمليات الفتح اإلســالمي حســب 

بـــ  ابــن عمــر، فعرفــت  بوهتــان – جزيــرة  بواليــة  اســمها  واقتــرن   ،)1( املستشــرق شــترك  قــول 

»واليــة الُبختيــة« )2(. والغريــب ان املســعودي واملقريــزي لــم يذكــرا الُبختيــة عنــد حديثهمــا عــن 

رديــة. 
ُ

القبائــل والطوائــف الك

 يعــود جــذوره إلــى القــرن الخامــس قبــل امليــالد فــي أقــل 
ً
وُبختــي أو ُبختــو اســم قديــم جــدا

تقديــر، فقــد ذكــر املــؤرخ اليونانــي هيرودوتــس )485 – 425ق.م( مقاطعــة باســم بختويــخ 

)Pekhtuikh( وقــال أنهــا كانــت تقــع ضمــن الســاتراب )الواليــة( الثالــث عشــر للدولــة االخمينيــة 

)559 – 331 ق.م(، ويــرى املستشــرق االملانــي ثيــودور نولدكــه ويؤيــده كيبــرت ان لبختويــخ 

عالقــة مــع بهتــان الحاليــة، وان الُبختيــة هــم القــوم الذيــن ذكرهــم هيرودوتــس عنــد حديثــه 

1 - دائرة املعارف االسالمية، مادة بوهتان، 250/4.

2- كتاب دياربكرية، ص542.
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 فــي ذلــك إلــى اختــالف التلفــظ)3(.

ً
عــن األرمــن، إمــا مارتــن هارتمــان فيشــك فــي هــذا الــرأي مســتندا

مــن  البدلي�ضــي  شــرفخان  نقلهــا   ،
ً
تاريخيــا موثقــة  غيــر  دارجــة  شــعبية  روايــة  وحســب 

اإلخبارييــن والــرواة الثقــاة ممــن لهــم اطــالع وإملــام بتاريــخ قبيلــة البشــنوية، ان بختــو – بوهتــان 

َنك–كانــا 
َ
فــي األصــل هــو اســم علــم، وبجنــي – بجنــو – بشــنو – البشــنوية صاحبــة قلعــة ف

لبختــي  األمــر  اســتقر  أن  إلــى  بينهمــا  الخــالف  فنشــب  الجزيــرة،  حــكام  ســاللة  مــن  أخويــن 

ــّر بجنــي – بشــنو إلــى بلــدة حصنكيفــا، وإلــى جانــب ذلــك، يــروي 
َ
واســتتبت الحكومــة لــه، وف

رديــة كلهــا مــن 
ُ

ــرد مفادهــا: »ان الشــعوب الك
ُ

بيــن الك البدلي�ضــي روايــة أخــرى كانــت شــائعة 

ســاللة بجنــي – بشــنو وُبخــت – بوهتــان« )4(.

هــذه الروايــة األخيــرة، ان دلــت علــى �ضــيء، فإنهــا تــدل علــى قــدم اســم بوهتــان والقبيلــة 

إلــى الحقائــق  إلــى األســاطير والحكايــات الشــعبية منهــا  أنهــا أقــرب  الُبختيــة، علــى الرغــم مــن 

التاريخيــة.             

 علــى عراقــة الُبختيــة ، هــي انهــا كانــت معروفــة كـــ »قــوم مــن العجم« 
ً
 وممــا لهــا دالالتهــا أيضــا

 مــن العصــر االســالمي، اذ يحكــى أن عــدي بــن أرطــأة أميــر البصــرة)99-
ً
منــذ وقــت مبكــر جــدا

101هـــ/718-719م( رأى فــي املنــام كأنــه يحتلــب بختيــة ، فأحتلــب لبنــا ثــم احتلــب دمــا، فكتــب 

رؤيــاه فــي صحيفــة وبعــث بهــا مــع رجــل إلــى مفســر االحــالم املعــروف محمــد ابــن ســيرين)33-

110هـــ/653-728م( وقــال ال تعلمــه أنــي رأيــت هــذه الرؤيــا، فجــاء الرجــل فجلــس ثــم تحــدث 

مــع ابــن ســيرين ،ثــم قــال رأيــت فــي املنــام كأنــي احتلــب بختيــة لبنــا ثــم احتلبتهــا دمــا، فقــال ابــن 

ســيرين هــذه الرؤيــا لــم ترهــا أنــت رآهــا عــدي بــن أرطــأة ، فانطلــق الرجــل إلــى عــدي فأخبــره 

أمــا  ابــن ســيرين:  الرؤيــا، فقــال  ابــن ســيرين، فأتــاه، فقــص عليــه  إلــى  بذلــك، فأرســل عــدي 

، ثــم تعديــت 
ً
الُبختيــة فهــؤالء قــوم مــن العجــم والحلــب جبايــة واللبــن حــالل جبيتهــم حــالال

 الــدم، تجــاوزت مــا أحــل هللا لــك إلــى مــا حــرم عليــك، فاتــق هللا وأمســك)5( .
ً
فجبيتهــم حرامــا

3- سترك، مادة بهتان، 251/4، محمد أمين زكي، كورد وكوردستان، 40/1.

4- شرفنامه، ص320.

5- ابن عساكر، تأريخ دمشق،63/40.
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واشــتهرت الُبختيــة بيــن قبائــل كردســتان بالشــجاعة واملثابــرة واإلقــدام، وحــب التضحيــة 

بالنفــس والنفيــس فــي ســبيل العــزة والكرامــة، كمــا امتــازت بمهارتهــا فــي النظــم العســكرية وفنــون 

 كالروذكية والسليفانية والطوران واملللية والهكارية تجمع قبلي واسع 
ً
الفروسية )6(. وهي أيضا

 لألميــر البوختــي 
ً
ضــم عشــرات العشــائر والبطــون املقيمــة بالقــالع والنواحــي الخاضعــة رســميا

– البوتانــي وعــدت فــي الوقــت نفســه ممتلــكات العشــيرة الوراثيــة، واعتبــرت جميعهــا مــن رعايــا 

اإلمــارة الُبختيــة، واقترنــت أســماء بعضهــا بأســماء القــالع التــي بحوزتهــا، فصــار الُبختيــة اســم 

جامع لها وطغى على أسمائها املحلية، مع إننا نجد بينها قبائل كبيرة اشتهرت كقبيلة مستقلة 

ومســتقرة فــي واليــات أخــرى مثــل دنبلــي و شــيروي - شــيرواني.

والعشائر والبطون الُبختية هي:
شــورش،  )؟(،  نيويــدكاون  أســتورى،  طورطيــل،  الشــهرية(،  )ينظــر  شــهريلى  شــهريوري، 

هيــودل، والثالثــة األخيــرة علــى الديانــة اليزيديــة، بركــة )بركــي(، أروخــي، بــروز )بــه روزي( وتتألــف 

مــن جاســتوالن وبــزم وكرافــان -كرافيــان، كار�ضــي، َجلكــي -جــه لكــى مــن قــرى ناحيــة بــرواري بــاال، 

شــَيلدى ومنهــا قريــة شــيالدزى  علــى نهــر الــزاب األعلــى والتابعــة لقضــاء العماديــة - محافظــة 

دهــوك، أي قبيلــة شــيلدى املقيمــة علــى نهــر الــزاب-زي، بــرازي، قر�ضــي وهــي معروفــة منــذ أيــام 

الغــزو املغولــي، ُدنبلــي، نوـكـي، محمــودي، شــيخ بزينــي، ماســكي، رشــكي، مــخ نهــران)؟(، بيــكان، 

بــالن، بالســتوران، شــيرويان، دوتــوران)7( .

والُبختية على الرغم  من كونها قبيلة كبيرة وذات تاريخ معروف في كردستان، فان رجالها 

لــم يلتحقــوا باأليوبييــن حتــى بعــد أن مــد األيوبيــون نفوذهــم إلــى جزيــرة بوهتــان وغيرهــا مــن املدن 

املجــاورة وصــارت بــالد الجزيــرة باســرها خاضعــة لهــم، وذلــك بخــالف قبائــل  الجزيــرة األخــرى  

ــرد الُبختيــة فقهــاء وعلمــاء الحديــث 
ُ

كاملهرانيــة والهكاريــة والحميديــة، كمــا لــم يظهــر بيــن الك

وشــعراء معروفــون علــى نطــاق العالــم االســالمي ،ســوى املــدرس الشــافعي صدرالديــن ســليمان 

6- شرفنامه، ص271-270.

7- املصدر نفسه، ص274-273.
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ردي 

ُ
بن مو�ضى بن سليمان البختي املتوفى سنة 722هـ/1322م والشهير بالصدر سليمان الك

الذي تولى التدريس باملدرسة العذراوية بدمشق سنة 710هـ/1310م واملدرسة عرفت نسبة 

إلــى بانيهــا الســت عــذراء بنــت نــور الدولــة شاهنشــاه بــن ايــوب، ونشــبت خالفــات ومنازعــات بيــن 

فــي العذراويــة، وبعــد ســنة عــزل  التدريــس  الوكيــل حــول  بــن  الديــن  ــردي وصــدر 
ُ

الك الصــدر 

ــردي عــن التدريــس بالعذراويــة 
ُ

قراســنقر املنصــوري عــن واليــة دمشــق، فتخلــى الصــدر الك

ورافــق قراســنقر، ونابــه فــي الحكــم بحلــب)8( .

-اإلمارة الُبختية:
إمــارة بوهتــان أو إمــارة الجزيــرة، إمــارة كرديــة عريقــة وذات تاريــخ غابــر مشــرق، فهــي مــن 

، إذ ظلــت قائمــة –ولــو بصــورة متقطعــة – منــذ العهــد 
ً
رديــة وأطولهــا عمــرا

ُ
أقــدم اإلمــارات الك

رديــة إلــى أواســط القــرن التاســع عشــر حيــن 
ُ

البويهــي الــذي يمثــل العصــر الذهبــي لالمــارات الك

رديــة األخــرى، وواجهــت خــالل تاريخهــا 
ُ

أســقطتها الدولــة العثمانيــة مــع جميــع اإلمــارات الك

الطويــل لحــاالت مــد وجــزر كثيــرة، وتعــرض لغــارات وحمــالت قــوى وجهــات محليــة وإقليميــة 

عديــدة مــن الغــز والســالجقة وحــكام املوصــل مثــل جيــوش بــك وعمــاد الديــن زنكــي وبدرالديــن 

يوســف  )قــره  قوينلــو  واآلق  قوينلــو  القــره  وأمــراء  وتيمورلنــك  واملغــول  والخوارزميــة  لؤلــؤ 

القــره قوينلــو وقــره إيلــك اآلق قوينلــو وأوزون حســن( وانتهــاء بالصفوييــن والعثمانييــن، وقــد 

أدت بعــض هــذه االعتــداءات بطبيعــة الحــال إلــى احتــالل بــالد الُبختيــة وخرابهــا وفقــدان أمــراء 

بوهتــان لســلطتهم وســيادتهم لبعــض الوقــت.

وال تــزال املعلومــات عــن إمــارة الجزيــرة محــدودة وتاريخهــا غامــض – الســيما فيمــا يخــض 

تاريخهــا خــالل العصــر العبا�ضــي وعهــود االحتــالل املغولــي والتركــي والتركمانــي أي العهــود التــي 

تســبق االحتــالل العثمانــي لكردســتان.

إمــارة  عرفــت  التــي  الكبــرى  الُبختيــة  قبيلــة  إلــى  جميعهــم  ــرد 
ُ

الك الجزيــرة  أمــراء  وينتمــي 

8- الذهبي، ذيل تأريخ اإلسالم، ص200، ذيول العبر، ص26،23، الدرر الكامنة، 97/2، الدارس في تأريخ 

املدارس، 305-304/1، 377-376.
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الجزيــرة ومدينــة الجزيــرة ذاتهــا باســمها منــذ مــا قبــل العصــر العثمانــي. وتعــد االمــارة الُبختيــة 

 وكانــت صاحبــة اليــد الطولــى فــي بــالد الجزيــرة والــزوزان وامتلــك 
ً
رديــة عمــرا

ُ
أطــول األمــارات الك

زعماؤهــا بهــذه املناطــق منــذ العصــر العبا�ضــي قــالع وحصــون عديــدة منهــا حزدقيــل )كوركيــل( 

وآتيــل وعلــوس)9(.

باملنطقــة  عديــدة  جبليــة  وقــرى  وحصــون  قــالع  علــى  ســيطرتهم  الُبختيــة  أمــراء  وبســط 

الواقعة شرقي مدينة الجزيرة، في غياب سيادة الخالفة العباسية وتدهور السلطة البويهية 

ببالدهــم الجبليــة الوعــرة والنائيــة ،حتــى صــارت لهــم بمــرور الوقــت إمــارة كانــت فــي وقــت الحــق 

 كيــف قامــت 
ً
– العهــد املغولــي والتركمانــي - إحــدى إمــارات كردســتان، علــى إننــا نجهــل تمامــا

هــذه اإلمــارة ومــن هــو األميــر املؤســس وفــي أيــة ســنة كان ذلــك، غيــر إن بإمــكان حصــر الحقبــة 

التــي ظهــرت فيهــا اإلمــارة بيــن ســنتي )380– 420هـــ/990–1029م(، وهــي الحقبــة التــي شــهدت 

ظهــور ونمــو إمــارات وزعامــات واتحــادات قبليــة عديــدة بمختلــف انحــاء كردســتان، ويمكــن 

تقســم تاريــخ اإلمــارة الُبختيــة – البوتانيــة إلــى ثــالث مراحــل:

املرحلة األولى: تأريخها في العصر العبا�ضي.

املرحلة الثانية: تأريخها في عهود السيطرة املغولية والتركية والتركمانية.

املرحلة الثالثة: تأريخها في العصر العثماني.

-ممتلكات اإلمارة في العصر العبا�ضي:
فــي هــذه املرحلــة كانــت اإلمــارة شــبه مجهولــة وبقيــت صغيــرة ومحــدودة النفــوذ والســلطة 

والشــدادية  املروانيــة  الدوســتكية-  اإلمــارة  مثــل  الكبيــرة  رديــة 
ُ

الك اإلمــارات  إلــى   
ً
قياســا

تولــوا  الذيــن  واالتابكــة  العســكريون  والحــكام  الــوالة  ان  الحقيقــة  وفــي  وغيرهــا،  والرواديــة 

الســلطة باملوصــل مــن جهــة، وأمــراء اإلمــارة املروانيــة مــن جهــة أخــرى لــم يفســحوا املجــال 

، فلــم تصــل حــدود اإلمــارة إلــى مركــز مدينــة 
ً
إمــام أمــراء الُبختيــة لتوســيع رقعــة إمارتهــم غربــا

بمــدن  املوصــل  يربــط  الــذي  والعســكري  التجــاري  الطريــق  علــى  الواقعــة  )بوتــان(  الجزيــرة 

9- معجم البلدان، 3/ 158.
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الجزيــرة الشــمالية، وكانــت الجزيــرة خــالل القــرن الخامــس الهجري/الحــادي عشــر امليــالدي 

ــردي 
ُ

بــن مــروان الك خاضعــة لســيطرة اإلمــارة املروانيــة ونصــب األميــر نصــر الدولــة أحمــد 

املدنيــة)10( . لــه علــى   
ً
نائبــا أبــا حــرب ســليمان  ابنــه  )401–453هـــ/1010 –1061م( 

الجزيــرة  علــى  الســيادة  اصبحــت  ســنة 478هـــ/1085م  املروانيــة  اإلمــارة  ســقوط  وبعــد 

وأتباعهــم  أوالدهــم  مــن  رضاهــم  ينــال  ملــن  يقطعونهــا  فكانــوا  املوصــل،  واتابكــة  حــكام  بيــد 

)11(، واقتصــرت ســلطة وســيادة أمــراء الُبختيــة علــى القــالع والحصــون املنيعــة الواقعــة إلــى 

مــن بحيــرة أخــالط )بحيــرة وان(، وعرفــت  لهــا، وإلــى الجنــوب  مــن الجزيــرة والتابعــة  الشــرق 

رديــة تعنــي املناطــق البــاردة التــي 
ُ

هــذه املنطقــة الجبليــة بالــزوزان)12(، والــزوزان فــي اللغــة الك

رديــة مصائــف لهــا لرعــي مواشــيها، وصــارت تســمية جغرافيــة منــذ عهــد 
ُ

تتخذهــا القبائــل الك

الفتوحــات اإلســالمية)13(، وكانــت كــورة )مقاطعــة( الــزوزان خــالل العصــر العبا�ضــي تشــمل 

كل املناطــق الجبليــة الواقعــة بيــن املوصــل وبــالد هــكاري مــن الجنــوب ومدينــة أخــالط مــن 

الشــمال وآذربيجــان مــن الشــرق وديــار بكــر والجزيــرة مــن الغــرب، ويقــول ياقــوت: »الــزوزان 

كــورة حســنة بيــن خــالط وبيــن جبــال أرمينيــا وآذربيجــان ودياربكــر واملوصــل وأهلهــا األرمــن 

إلــى أول حــدود خــالط  مــن املوصــل  مــن نحــو يوميــن  وفيهــا طوائــف األكــراد... وأول حــدوده 

وينتهــي حدهــا إلــى أول عمــل ســلماس« )14( .

وانتشــرت فــي إنحــاء الــزوزان معاقــل وقــالع وحصــون كثيــرة معظمهــا كانــت للكــرد الُبختيــة 

والبشــنوية، وكانــوا يحتفظــون بســلطانهم املطلــق فــي معاقلهــم الجبليــة البعيــدة املنــال حتــى 

بعــد معركــة جالديــران ســنة 920هـــ/1514م)15(. ومــن هــذه القــالع: حزدقيــل )طورطيل( وآتيل 

وعلــوس وبــاز الحمــراء )بــأزاء الحــراء( وبرخــو وبشــير وألقــي وأروخ وباخوخــه وكنكــور ونيــروه 

10- الكامل، 69/8.

11- ينظر: ابن شداد، األعالق الخطيرة، 245-217/3.

12- معجم البلدان، 158/3، األعالق الخطيرة، 230/3، ابن العبري، تأريخ الزمان، ص206، 254، 260.

13- البالذري، فتوح البلدان، ص 180.

14- معجم البلدان، 158/3.

15- شترك، مادة بهتان، 252/4.



الحوار -السنة 25 - العدد 71 - 2018 36
وخوشــاب، والقــالع األربــع األولــى كانــت ألمــراء الُبختيــة، وقــد احتــل بــدر الديــن لؤلــؤ اتابــك 

املوصــل )615–657هـــ/ 1218–1259م( غالبيــة هــذه القــالع وضمهــا إلــى أمالكــه)16( .

وكانــت حزدقيــل أجــل قلعــة للبختيــة واملركــز الرئي�ضــي لإلمــارة، فوصفــت بأنهــا »كر�ضــي 

مملكــة األكــراد الُبختيــة«)17(، وهــي علــى املقربــة مــن جبــل الجــودي الشــهير، وضمــت إعمالهــا 

رديــة 
ُ

الك القبائــل  بهــا مشــاتي ومرابــع  مئــة قريــة عامــرة لألرمــن واملســلمين، ووجــدت  حوالــي 

. واليزيديــة)18(  املســلمة 

أمراء الُبختية )الجيل األول(:
1- األمير موسك بن املجلي )؟ - 447هـ/ 1055م(:

 عــن أمــراء الُبختيــة األوائــل، فــال 
ً
ال يقــدم ابــن األثيــر وغيــره مــن املؤرخيــن املســلمين شــيئا

 عنهــم حتــى اســمهم باســتثناء األميــر موســك بــن املجلــي الــذي ورد ذكــره فــي ســياق 
ً
نعلــم شــيئا

الحديــث عــن مقتــل ســليمان بــن نصــر الدولــة نائــب الجزيــرة ســنة 447هـــ/ 1055م.

 لــه علــى الجزيــرة 
ً
وتفاصيــل القصــة هــي ان نصــر الدولــة املروانــي قــد عيــن ابنــه ســليمان نائبــا

كمــا مــر بنــا، فاســتبد باألمــر واســتولى علــى أراض وأمــالك تابعــة لألميــر موســك، فحصلــت بينهمــا 

 على التخلص من األمير البختي بسبل عسكرية، فلجأ 
ً
منافرة، والظاهر ان سليمان كان عاجزا

َنك وهو 
َ
إلى عمل حيلة وأقترح عليه ان يتزوج كريمة األمير أبي طاهر البشنوي صاحب قلعة ف

ابن أخت نصر الدولة أحمد والد سليمان، فوافق األمير موسك وتصالح معه وعمل باقتراحه 

ووفــد عليــه بالجزيــرة، فغــدر بــه ســليمان والقــي القبــض عليــه وأودعــه فــي الســجن، وفــي هــذه 

اإلثناء كان السلطان طغرل بك السلجوقي )429 – 455 هـ/1038 – 1063م( يواصل حمالته 

على أقاليم الدولة العباسية ووصل إلى إقليم الجزيرة، فتدخل في األمر وأرسل إلى نصر الدولة 

املروانــي مــن يشــفع فــي موســك، فأجابــه نصــر الدولــة بــأن األميــر موســك توفــي بالســجن، وملــا علــم 

 لهمــا 
ً
 وكتــب إلــى نصــر الدولــة وابنــه ســليمان قائــال

ً
أبوطاهــر البشــنوي بوفــاة صهــره تأســف كثيــرا

16- معجم البلدان، 158/3، تأريخ الزمان، ص260–261.

17- معجم البلدان، 2/ 124، 158/3.

18- شرفنامه، ص273.
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 إلــى ذلــك« )19( .

ً
»حيــث أردتمــا قتلــه فلــم جعلتمــا ابنتــي طريقــا

2- األميران أسد الدين الُبختي وحسام الدين عزيز الُبختي:

، ولــم نعثــر علــى 
ً
ال يعلــم َمــن تولــى رئاســة الُبختيــة بعــد مقتــل األميــر موســك وصــار أميــرا

اســم أميــٍر آخــر، ومــع ذلــك يمكــن القــول ان اإلمــارة الُبختيــة ظلــت قائمــة بقــالع الــزوزان كمــا 

إلــى أميريــن ُبختييــن همــا  ابــن شــداد  فــي أكثــر مــن مناســبة)20(، ويشــير  ياقــوت الحمــوي  أكــد 

املغولــي  االحتــالل  عهدهمــا  شــهد  الــذان  البختــي  عزيــز  الديــن  وحســام  البختــي  أســدالدين 

لكردســتان وكان األميــر أســد الديــن مــن أمــراء امللــك الســعيد نجــم الديــن بــن ايلغــازي االرتقــي 

صاحــب مارديــن)21( .

وفــي شــهر رمضــان عــام 659هـــ/1261م وفــد امللــك املظفــر قــره أرســالن بــن امللــك الســعيد 

 إليــه 
ً
 معــه جماعــة مــن األمــراء ومحمــال

ً
األرتقــي علــى هوالكــو بأعمــال ســلماس، ُمســتصحبا

واتهــم  يقنــع هوالكــو،  لــم  ذلــك  أن  غيــر  أبيــه وجــدوده،  مــن مدخــرات  ثمينــة  وتحــف  هدايــا 

 باملماليــك حــكام مصــر، وأمــر بضــرب رقــاب جمــع مــن أمرائــه 
ً
امللــك األرتقــي بأنــه اتصــل ســرا

ــرد، كأســد الديــن 
ُ

 مــن األمــراء الك
ً
، ومــن بينهــم عــددا

ً
وأصحابــه وكانــوا نحــو ســبعين شــخصا

الُبختــي وحســام الديــن عزيــز الُبختــي وأيــوب املهرانــي)22(.

هــؤالء  نقمــة هوالكــو علــى  بعــد 708هـــ/1308م( ســبب  الخزنــداري )ت  ويعــزي قرطــاي 

املدينــة)23(. للمغــول حيــن داهمــوا  تســليم مدينــة مارديــن ولتصديهــم  إلــى رفضهــم  األمــراء، 

والقبيلــة  الجزيــرة  بمدينــة  جســيمة   
ً
أضــرارا الحقــوا  املغــول  عســاكر  إن  الواقــع  وفــي 

ــّر مــن نجــا مــن رجــال الُبختيــة إلــى بــالد الشــام ومصــر وتفرقــوا 
َ
الُبختيــة وأســقطوا إمارتهــا، وف

فــي البلــدان، ويقــول ابــن العبــري بهــذا الصــدد ان ســيف الديــن صاحــب الجزيــرة اجتمــع إليــه 

19- الكامل، 70-69/8.

20- معجم البلدان، 51/1، 321، 3/ 158، 147/4.

21- األعالق الخطيرة، 564/3، 570.

22- املصدر نفسه، 570/3، قرطاي الخزنداري، تأريخ مجموع النوادر، 196/1، الدواداري، الدرة 

الزكية، ص84.

23- تأريخ مجموع النوادر، ص196.
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ســبعين ألــف كــردي وأمضــوا بــه إلــى ســورية)24(، ويضيــف العمــري »والُبختيــة وهــم قــوم كانــوا 

ــعبهم أكثــر وقبيلهــم أكبــر، لهــم كبــراء وأعيــان وأمــراء، فهلــك 
ُ

يضاهــون الحميديــة، لكنهــم ش

أمراؤهــم وتشــتت كبراءهــم وتفــرق جمعهــم املعهــود ولــم يبــق منهــم إال شــرذمة قليلــة تفرقــت 

بيــن القبائــل والشــعوب« )25(.

وقــد وصلــت جماعــات متفرقــة مــن رجــال قبيلــة الُبختيــة الفــارون إمــام املغــول إلــى بــالد 

)مقــدم األكــراد(  فــي وصيــة  ملوـكـي، وجــاء 
َ
امل الجيــش  إلــى صفــوف  الشــام ومصــر، وانضمــوا 

املقيمــون فــي ديــار الدولــة اململوكيــة: »وليعلــم ان صدقاتنــا العميمــة غيــر قليلــة وان رعايتنــا 

ُبختــي  بخــت  عندنــا  ينقــص  ال  وأننــا  قبيلــة  كل  نــار  وتوقــد  ــرد- 
ُ

الك أي   - ســتعمهم  الشــريفة 

. )الداســنية(..« )26(  نن�ضــى طــرف ديســني  )الُبختيــة( وال 

إعادة تأسيس اإلمارة بالجزيرة:
جديــد  مــن  إمارتهــا  تأســيس  الُبختيــة  قبيلــة  أعــادت  حتــى  قليلــة  ســنوات  إال  تمــض  لــم 

نفســها. الجزيــرة  مدينــة  وأخضعــت  وحصونهــا،  قالعهــا  علــى  وســيطرت 

القديــم  فاســمها  وانتمــاًء،   
ً
وتاريخــا  

ً
تســمية كرديــة  مدينــة  بوهتــان  عمــر-  ابــن  وجزيــرة 

األخــرى  املســيحية  والطوائــف  الســريان  عليهــا  وأطلقــت  كــردو  اســم  نفــس  وهــو  قــردو  كان 

منــذ عصــور مــا قبــل اإلســالم وحتــى العهــود اإلســالمية املبكــرة اســم باقــردى أو باقــردو وهــو 

ــرد، ويقــول ياقــوت الحمــوي ان أهــل باقــردي 
ُ

ــرد – بــالد الك
ُ

تخفيــف بيــث قــردو أي بيــت الك

يســمون مدينتهــم قــردى )27(، وكانــت تقابلهــا علــى دجلــة مدينــة أخــرى هــي بازبــدى - قريــة بازفتــى 

 وجــاء فــي بيــت شــعر:
ً
الحاليــة علــى الحــدود الســورية التركيــة - وأحيانــا يأتــي اســم املدينتيــن معــا

وعذب يحاكي السلسبيل برود)28(. بقردي وبازبدى مصيف ومربع  

24- تأريخ الزمان، ص 321.

25- مسالك اإلبصار، 134/3، صبح األع�ضى، 378/4.

26- التعريف باملصطلح الشريف، ص149.

27- معجم البلدان، 327/1.

28- تاريخ الطبري، 625/4.
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وإلــى جانــب تســمية باقــردى، عرفــت بوهتــان حتــى عهــد الخليفــة املأمــون العبا�ضــي )198- 

218هـــ/ 814 – 833م( أو حتــى ســنة 250هـــ/ 864م فــي روايــة أخــرى بـــ »جزيــرة األكــراد« وهــو 

 مــا 
ً
الترجمــة العربيــة لجزرتــا دوقــردو دون شــك، ألن األكــراد، كمــا يقــول ابــن شــداد: »كثيــرا

ينتابونهــا وينتجعونهــا لقضــاء أوتارهــم« )29(. 

إي  األكــراد  بجزيــرة  نــزل  امليــالدي-،  الهجري/التاســع  الثالــث  -القــرن  اآلونــة  تلــك  وفــي 

بوهتــان رجــل أختلــف رواة األخبــار فيــه، فقالــوا هــو الحســن بــن عمــر التغلبــي فــي روايــة وقالــوا 

أوس وكامــل ابنــي أوس التغلبــي أو ابنــي يوســف بــن عمــر التغلبــي فــي روايــات أخــرى)30( .

ظفــرت  انــي  ثــم  عمــر...  أبــن  مــن  أدري  »وال  )ت681هـــ/1282م(:  خلــكان  ابــن  ويقــول 

بالصــواب فــي ذلــك وهــو ان رجــال مــن أهــل برقعيــد مــن أعمــال املوصــل بناهــا وهــو عبــد العزيــز 

بــن عمــر البرقعيــدي، فأضيــف أليــه« )31(، ولــم يكــن البدلي�ضــي علــى الصــواب حيــن نســب بنــاء 

قلعــة الجزيــرة إلــى الخليفــة األمــوي الثانــي عمــر بــن عبــد العزيــز)32( .

وقــد قــام هــذا الرجــل )ابــن عمــر( بتخطيــط املدينــة وإعمارهــا، فعرفــت منــذ ذلــك الحيــن 

بجزيــرة ابــن عمــر وطغــى االســم الجديــد علــى األســماء القديمــة للمدينــة.

وتمتعــت مدينــة الجزيــرة بموقــع جغرافــي مهــم، فهــي تقــع علــى الطريــق الــذي يربــط املوصــل 

اقليــم الجزيــرة كمــا ذكرنــا، كمــا إن وقوعهــا علــى دجلــة أضفــى عليهــا أهميــة  بمــدن شــمال 

اقتصاديــة إضافيــة، فوجــد بهــا رســتاق خصــب واســع الخيــرات وكانــت هنــاك داخــل املدينــة 

مــن  أصابهــا  مــا  رغــم  والعســل  الجبــن  وتصديــر  بإنتــاج  واشــتهرت   ،)33( ً
بســتانا ثالثيــن  حوالــي 

الخراب والدمار اثر استيالء املغول عليها)34(.

29- األعالق الخطيرة، 7/3.

30- معجم البلدان، 2/ 138، ابن خلكان، وفيات االعيان، 350/3، األعالق الخطيرة، 213/3، لسترنج، 

بلدان الخالفة الشرقية، ص123.

31- وفيات االعيان، 349/3.

32- شرفنامه، ص270.

33- معجم البلدان، 138/2، األعالق الخطيرة، 215/3.

34- صورة األرض، ص202، نزهة القلوب، ص157، بلدان الخالفة الشرقية، ص123.
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تتبــع الجزيــرة ثمــان قــالع خــالل القرنيــن الســابع والثامــن للهجرة/الثالــث عشــر  وكانــت 

والرابــع عشــر للميــالد، عندمــا قامــت بهــا اإلمــارة الُبختيــة وهــذه القــالع هــي:

الجراحية، قلعة فرح، برخو، فنك، الجديدة، القصر، أروخ، كنكور)35(، هذا باإلضافة 

إلــى حوالــي مئــة قريــة عامــرة )36(.

وقريــة  القري�ضــي)37(  التفــاح  بإنتــاج  اشــتهرت  التــي  القريشــية  الجزيــرة،  قــرى  أهــم  ومــن 

.  )38( كثيــرة  بســاتين  بهــا  ووجــدت  دجلــة  نهــر  بينهمــا  الجزيــرة  تحــاذي  التــي  العقيمــة 

الجزيــرة( خــالل عهــود االحتــالل  )إمــارة  الُبختيــة  اإلمــارة  تاريــخ  مــن  باملالحظــة  والجديــر 

إمــارات  إحــدى  وغــدت   
ً
كثيــرا توســعت  أنهــا  الثانيــة(،  )املرحلــة  والتركمانــي  والترـكـي  املغولــي 

أكثــر  علــى  العاصمــة  الجزيــرة  عــن   
ً
فضــال نفوذهــا  مناطــق  فاشــتملت  الكبيــرة،  كردســتان 

قــالع  أمنــع  مــن  وهــي  أروخ  قلعــة  أهمهــا: كوركيــل وإعمالهــا،  وناحيــة  قلعــة  أربــع عشــرة  مــن 

َنــك وناحيتهــا، ناحيــة الهيثــم، ناحيــة شــاخ وقلعتهــا 
َ
كردســتان، ناحيــة طنـــزي وقلعتهــا، قلعــة ف

رديــة: شــهريوري، اســتوري، أروخــي، كار�ضــي، جلكــي، 
ُ

وغيرهــا، كمــا التــف رجــال القبائــل الك

شــيلدي، شــيخ بزينــي، رشــكي، ماســكي، شــيرواني، دنبلــي، محمــودي، برا�ضــي- بــرازي وغيرهــا 

الُبختــي)39( . القبلــي  التحالــف  أميــر الجزيــرة وشــكلت جميعهــا  حــول 

وقــد عمــل الســلطان اململوكــي بمصــر ونائبــه علــى بــالد الشــام علــى فتــح بــاب العالقــات مــع 

اإلمــارة الُبختيــة ملــا لهــا مــن الفائــدة للجانبيــن.

أمراء الجزيرة )الجيل الثاني(:
1- األمير سليمان بن خالد وابنه األمير عبد العزيز:

يذكــر البدلي�ضــي بــأن أول مــن تولــى الحكــم فــي الجزيــرة خــالل العهــد املغولــي هــو ســليمان 

35- األعالق الخطيرة، 215/3.

36- نزهة القلوب، ص157.

37- معجم البلدان، 337/4.

38- الكامل، 107/9، األعالق الخطيرة، 224/3.

39- شرفنامه، ص274-273.
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 عــن إخبــاره وال يحــدد تاريــخ توليــه الحكــم، وربطــت الحكايــات 

ً
بــن خالــد، دون ان يقــدم شــيئا

والقصــص الشــعبية نســب ســليمان بــن خالــد بالصحابــي خالــد بــن الوليــد، وال شــك ان هــذا 

ــرد بالبطولــة واعجابهــم ببســالة خالــد بــن الوليــد، ال ســيما 
ُ

االدعــاء لــم ينشــأ اال مــن ولــع الك

وان خالــد بــن الوليــد لــم يكــن لــه عقــب)40( .

ويعــد وفــاة ســليمان، تقاســم أبنــاءه الثالثــة: عبــد العزيــز والحــاج بــدر وأبــدال تركــة أبيهــم 

األوالد  أرشــد  لكونــه  العزيــز  عبــد  األميــر  نصيــب  مــن  القاعــدة  الجزيــرة  وكانــت  بينهــم،  فيمــا 

 ومقــدرة للقيــام بمهــام الحكومــة، وتولــى الحــاج بــدر الحكــم بقلعــة 
ً
كفايــة وأكثرهــم اســتعدادا

كوركيــل، وتولــى األميــر ابــدال الحكــم بقلعــة فنــك)41( .

ويعــد األميــر عبــد العزيــز املؤســس الثانــي لإلمــارة الُبختيــة )إمــارة الجزيــرة( بعــد ســقوطها 

علــى يــد هوالكــو، وهــو الجــد األعلــى ألمرائهــا فعرفــت األســرة الحاكمــة بـــ )ئازيــزان – العزيــزان( 

العزيــز  عبــد  األميــر  تخــص  معلومــات  أيــة  اململوكيــة  املصــادر  فــي  توجــد  وال  إليــه)42(  نســبة 

وأخويــه، وأعتقــد إن عبــد العزيــز املذكــور فــي شــرفنامه مــا هــو إال األميــر حســام الديــن عزيــز 

الــذي قتــل بأمــر مــن هوالكــو.

2- األمير عزالدين أحمد بن سيف الدين البختي )؟- 764هـ/1362م(:

 ان أمير الجزيرة في بداية العهد التركي الجالئري)737-814هـ/1336-
ً
من الثابت تاريخيا

فــي  الديــن  وســيف  البختــي)43(،  الديــن  ســيف  بــن  أحمــد  عزالديــن  األميــر  هــو  1411م( 

شرفنامه)44( هو االبن األكبر لعبدالعزيز بن سليمان.

ارتبــط األميــر عزالديــن بعالقــات حميمــة مــع الدولــة اململوكيــة بمصــر، وكان الســلطان 

اململوـكـي يقــدره ويعتــرف بــه بأنــه »الحاكــم بجزيــرة ابــن عمــر«، وكان يتبــادل معــه مخاطبــات 

فــي  املعبــر عنهــا  الســابعة  الدرجــة  مــن  مــن مصــر  تأتيــه  كانــت  ومكاتبــات رســمية، فالرســائل 

40- شرفنامه، ص269، وهامش رقم )1(.

41- املصدر نفسه، ص275-274.

42- املصدر نفسه، ص275.

43- ابن ناظرالجيش، تثقيف التعريف، ص77، صبح األع�ضى، 297/7.

44- شرفنامه، ص275.
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بـــ »صــدرت والســامي« )45(. دواويــن اإلنشــاء 

3-األمير سيف الدين عي�ضى بن عزالدين )764 – 785هـ/ 1362 – 1383م(:

توفــي األميــر عزالديــن ســنة 764هـــ/ 1362م وخلفــه فــي الســلطة ابنــه األميــر عي�ضــى، فأخبــر 

الســلطات املصريــة بــأن والــده توفــي وانــه حــل محلــه وأســتقر بمكانــه)46(، ويقــول البدلي�ضــي 

ان األميــر عي�ضــى هــو ابــن مجدالديــن بــن عبــد العزيــز، ويخالــف بذلــك كاتــب اإلنشــاء واملــؤرخ 

اململوـكـي ابــن ناظــر الجيــش )ت 786هـــ/1384م( املعاصــر لإلحــداث، الــذي يؤكــد ان كتــاب 

األميــر عي�ضــى وصــل فــي شــهر صفــر يخبــر فيــه بوفــاة والــده عزالديــن أحمــد)47( .

 عــن األميــر عي�ضــى بعــد توليــه الســلطة، 
ً
ال يــورد البدلي�ضــي واملؤرخــون املصريــون شــيئا

وهنــاك نــص يفيــد بــان صاحــب الجزيــرة فــي ســنة 783هـــ/1381م هــو األميــر ســيف الديــن، 

ونــص آخــر حــول وفــاة األميــر ســيف الديــن فــي شــهر رجــب ســنة 785هـــ/ 1383م)48(.

وأعتقــد ان األميــر ســيف الديــن هــو األميــر عي�ضــى بــن األميــر عزالديــن أحمــد بــن األميــر 

ســيف الديــن نفســه، ويظهــر انــه تلقــب كجــده بلقــب ســيف الديــن، وهــو أمــر مألــوف بيــن 

ــرد ان يتلقــب أحدهــم بلقــب جــده.
ُ

األمــراء الك

4- األمير أبدال -عبد هللا )785هـ/1383م -؟(:

ال يتفــق البدلي�ضــي مــع املــؤرخ املصــري املعــروف ابــن حجــر العســقالني فــي تحديــد اســم 

وهويــة الشــخص الــذي خلــف األميــر ســيف الديــن عي�ضــى، فــاألول يذكــر ان ابنــه وثمــرة فــؤاده 

بدرالديــن هــو الــذي خلــف أبيــه، ويقــدم عنــه معلومــات عامــة تنطبــق علــى كل أميــر عــادل تجــاه 

رعايــاه، وبعــد وفاتــه تولــى ابنــه األميــر أبــدال حكــم اإلمــارة )49(، وإذا صــح ذلــك فيصبــح األميــر 

 لألميــر ســيف الديــن عي�ضــى، بينمــا يذكــر أبــن حجــر فــي روايــة غيــر واضحــة، انــه 
ً
ابــدال حفيــدا

بعــد وفــاة ســيف الديــن تولــى أخــوه  عزالديــن أحمــد و ابنــه عبــدهللا وشــخص ثالــث يدعــي علــي 

45- تثقيف التعريف، ص77، صبح األع�ضى، 297/7.

46- صبح األع�ضى، 297/7.

47- تثقيف التعريف، ص 77، صبح االع�ضى، 297/7.

48- ابن حجر العسقالني، إنباء الغمر، 239/1، 280.

49- شرفنامه، ص277-276.
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طيــره الســلطة مكانــه، ثــم توفــي علــي طيــرة  قبــل ولــده أبــي بكــر )؟(، ويؤكــد فــي موضــع آخــر ان 

»كبيــر الُبختيــة« فــي عــام 787هـــ/ 1385م هــو عبــدهللا الُبختــي )50( .

5- األمير عز الدين البختي املعاصر للغزوات التيمورية لكردستان:

يــروي البدلي�ضــي ان األميــر عزالديــن هــو ابــن األميــر ابــدال وقــام مقــام أبيــه فــي اإلمــارة)51(، 

ولكــن ال يســتبعد ان يكــون هــو عــم األميــر عبــدال الــذي أشــار إليــه ابــن حجــر عنــد وفــاة األميــر 

 علــى الجزيــرة.
ً
ســيف الديــن ســنة 785هـــ/1383م، وال نــدري متــى صــار أميــرا

والحــدث األهــم فــي عهــد األميــر عــز الديــن هــو تعــرض بــالد الجزيــرة وســار إنحــاء كردســتان 

للغــزوات التيموريــة.

فــي شــتاء ســنة 796هـــ/ 1394م وصــل تيمــور للمــرة الثانيــة إلــى إقليــم ديــار بكــر عــن طريــق 

 وراءه الخــراب والدمــار، وقبــل ان 
ً
بغــداد – تكريــت – كركــوك – أربيــل – املوصــل مخلفــا

 
ً
تشــارف طالئــع قواتــه علــى بلــد الجزيــرة، تقــدم إليــه األميــر عــز الديــن وامتثــل بيــن يديــه معلنــا

طاعتــه ووالءه لــه، وقــدم لــه هدايــا ثمينــة وتعهــد بإرســال األقــوات واألمــوال لتمويــل جيشــه، 

فأقــره تيمــور علــى بــالده وســمح لــه بالرجــوع إلــى مقــر حكمــه، غيــر ان شــيخ البختــي أحــد رجــال 

الُبختيــة لــم يرجــع مــع األميــر عــز الديــن إلــى الجزيــرة وبقــي بجانــب تيمــور )52(.

وكان مــن عــادة تيمــور أخــذ أمــوال طائلــة مــن األمــراء والحــكام الذيــن يطيعونــه، وذلــك مــن 

الهدايــا والنقــود والتحــف والنــوادر والطقــوزات )الهدايــا التســع( وغيرهــا ، فتجمــع لديــه كميــة 

كبيــرة منهــا ،وكان ينــوي نقلهــا إلــى أهلــه وأوالده بمدينــة الســلطانية بآذربيجــان، وعنــد ذلــك 

انتهــز شــيخ الُبختــي الفرصــة وأســتأذن مــن تيمــور الرجــوع إلــى الجزيــرة، وكان ينــوي نهــب أمــوال 

تيمــور عنــد مــرور القافلــة بالجزيــرة واســترجاع التحــف والهدايــا التــي قدمهــا األميــر عزالديــن 

 عنــه، وملــا وصلــت قوافــل الهدايــا والغنائــم قبــال الجزيــرة، نهبهــا شــيخ الُبختــي 
ً
لتيمــور رغمــا

 وفــروا إلــى قلعــة الجزيــرة واحتمــوا بهــا، وحيــن علــم تيمــور بالخبــر، طلــب مــن 
ً
 تامــا

ً
ورجالــه نهبــا

مر،1/ 280، 303.
ُ
50- انباء الغ

51- شرفنامه، ص277.

52- شامى، ظفرنامه، ص149-150، يزدى، ظفرنامه، 478/1-479، الغياثي، التأريخ الغياثي، ص190.
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األمير عزالدين مرتين بتســليم شــيخ الُبختي وإال فســوف يقوم باكتســاح جميع والية الجزيرة 

 
ً
بالقلعــة اســتعدادا تيمــور وتحصــن  بقالعهــا وقبائلهــا، إال ان األميــر عزالديــن رفــض طلــب 

 علــى حصانــة القلعــة وميــاه نهــر دجلــة)53( .
ً
ملواجهــة رد فعــل تيمــور معتمــدا

وفــي شــهر جمــادي األول عــام 796هـــ/ آذار 1394م عبــر تيمــور نهــر دجلــة بكامــل جيوشــه 

القــالع  معظــم  إخضــاع  وتــم  والغنيمــة،  للســلب  وأباحهــا  املدينــة  واحتــل  الجزيــرة  وهاجــم 

التابعــة للجزيــرة، وتعرضــت للســلب والنهــب واالغتنــام، حيــث غنــم العســاكر التيموريــة مــاال 

تعــد وال تح�ضــى مــن األغنــام واملوا�ضــي والخيــول وحيوانــات الحمــل)54(.

وشــاعت بيــن أهــل الجزيــرة، روايــة غيــر التــي ســجلتها املصــادر التيموريــة حــول ســبب قيــام 

تيمــور باحتــالل مدينتهــم ومــا آل إليــه مصيــر األميــر عزالديــن، ومفادهــا ان األميــر عزالديــن 

أخفــي نفســه عــن أنظــار تيمــور وحــل بيــن رجــال قبيلــة أروخــي – صاحبــة قلعــة أروخ وق�ضــي 

بينهــم بقيــة حياتــه فــي تعاســة وشــقاء )55(.

وفــي الحقيقــة ان األميــر عزالديــن علــى الرغــم مــن تلقيــه ضربــة موجعــة علــى يــد التيموريــة، 

 إلــى مــا بعــد ســنة 817هـــ/ 1414م، واحتفظــت اإلمــارة 
ً
بقــي بخــالف ماجــاء فــي شــرفنامه أميــرا

بســيادتها واســتقاللها، الســيما بعــد ان توفــي تيمــور ســنة 807هـــ/ 1404م وأحتــدم الصــراع 

بيــن أوالده وأحفــاده.

تــوكل  واألميــر  البختــي  عزالديــن  األميــر  مــن  كل  اســتجاب  1414م،  817هـــ/  ســنة  ففــي 

ــردي صاحــب شــرانش واألميــر محمــد الحزدقيلــي صاحــب قلعــة حزدقيــل، لطلــب الفقيــه 
ُ

الك

الشــافعي املتعصــب جــالل الديــن محمــد بــن عزالديــن الحلوانــي لقتــال اليزيديــة وإبادتهــم، 

ــرد اليزيديــة وهدمــوا القبــة ونبشــوا 
ُ

فســار الجميــع نحــو اللــش وقتلــوا وأســروا الكثيــر مــن الك

ضريــح الشــيخ عــدي بــن مســافر الهــكاري شــيخ اليزيديــة واخرجــوا عظامــه وأحرقوهــا أمــام 

أعيــن مــن أســروه مــن اليزيديــة)56( .

53- ظفرنامه يزدى، 478/1، شرفنامه، 278-277.

54- ظفرنامه شامى، ص150، ظفرنامه يزدى، 479/1، شرفنامه، ص278.

55- ينظر تفاصيل القصة: شرفنامه، ص278.

56- السلوك، 293/1/4 – 294.
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ــرد اليزيديــة، يوضــح ان أمــراء الجزيــرة تخلــوا عــن 
ُ

وموقــف األميــر عزالديــن البختــي مــن الك

الديانــة اليزيديــة وأعتنقــوا اإلســالم قبــل عهــد األميــر عزالديــن بوقــت غيــر قصيــر، حيــث كانــت 

االســرة الحاكمــة مــن الُبختيــة فيمــا م�ضــى علــى الديانــة اليزيديــة وقــد بقــي عــدد مــن قبائــل 

ناحيــة كوركيــل التابعــة ألمــراء الجزيــرة علــى اليزيديــة حتــى العهــد العثمانــي)57( .

وقبــل هــذا التاريــخ -ســنة 808هـــ/ 1405م - التحــق أميــر الجزيــرة مــع غيــره مــن األمــراء 

رد بقره يوســف القره قوينلو عندما رجع من بالد الشــام، وهذا يعني ان اإلمارة 
ُ

والزعماء الك

 ،
ً
رغــم حمــالت تيمــور املتواصلــة، بقيــت علــى حالهــا ولــم تــؤد هــذه الحمــالت إلــى إســقاطها نهائيــا

كمــا بقــي األميــر عزالديــن علــى قيــد الحيــاة ومــارس الحكــم بالجزيــرة بعــد الغــزو التيمــوري 

بأكثــر مــن عشــرين ســنة )58(.

ســار األميــر عزالديــن علــى نهــج آبائــه وسياســتهم تجــاه الدولــة اململوكيــة بمصــر وهــي اكبــر 

دولــة إســالمية آنــذاك، وحافــظ علــى عالقاتــه الحســنة مــع الســلطان اململوكــي ونائبــه علــى بــالد 

رديــة كلهــا، كانــت بحاجــة إلــى توطيــد 
ُ

الشــام، حيــث أن كال مــن الدولــة اململوكيــة واإلمــارات الك

العالقــات الثنائيــة وتطويرهــا وتوحيــد الجهــود ورص الصفــوف لصــد حمــالت تيمــور لنــك 

العنيفــة وافشــال مســاعيها التوســعية باملنطقــة، وكانــت املكاتبــات والرســائل تأتــي إلــى أميــر 

الجزيــرة مــن نائــب بــالد الشــام اململوكــي مــن املرتبــة السادســة املعبــر عنهــا فــي دواويــن اإلنشــاء 

بـــ »الجنــاب العالــي« )59(.

ال تخبرنــا املصــادر بنهايــة األميــر عزالديــن، ويذكــر القزوينــي ان أســكندر بــن قــره يوســف 

ــرد )60(، ومــن 
ُ

القــره قوينلــو أجتــاح آذربيجــان ســنة 828هـــ/1425م وقتــل عزالديــن ملــك الك

املســتبعد ان يكــون األميــر املقتــول هــو عزالديــن البختــي واألرجــح هــو األميــر عزالديــن شــير 

الــى آذربيجــان. الــذي كان ســلطانه يمتــد  الهــكاري »ملــك كردســتان« 

57- شرفنامه، ص273.

58- كتاب دياربكريه، ص 57.

59- صبح األع�ضى، 226/8.

60- لب التواريخ، ص214.
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6- األمير مجدالدين )تولى الحكم في حدود سنة 820 هـ/ 1417م(:

القليلــة  املعلومــات  مــع  الجزيــرة وتسلســلهم  أمــراء  البدلي�ضــي حــول  تتعــارض معلومــات 

ابنــه  اعتلــى  عزالديــن  األميــر  وفــاة  بعــد  فيقــول  واململوكيــة،  الفارســية  املصــادر  فــي  املبعثــرة 

األميــر عبــدال – ابــدال الســلطة بالجزيــرة وتولــى رئاســة القبائــل والعشــائر، غيــر انــه لــم ينعــم 

 فوافــاه األجــل فــي وقــت مبكــر، فتســلم ابنــه األميــر إبراهيــم الحكــم، فتوفــي 
ً
بالســلطة طويــال

 ثالثــة أوالد األميــر شــرف واألميــر بــدر وكاك محمــد، فحــل 
ً
 يذكــر، مخلفــا

ً
ولــم يطيــل عهــده زمنــا

األول محــل والــده وصــار أميــر الجزيــرة إلــى أن أدركتــه املنيــة بعــد أن حكــم كجــده وأبيــه ملــدة 

 بأســم مجدالديــن.
ً
قصيــرة)61( وال يذكــر أميــرا

فــي حيــن يظهــر بوضــوح مــن حديــث أبــي بكــر الطهرانــي ان أميــر أو حاكــم الجزيــرة فــي حــدود 

 وصاحــب جيــش نظامــي كبيــر، 
ً
 قويــا

ً
ســنة 825هـــ/1422م هــو األميــر مجــد الديــن، وكان أميــرا

بحيــث ملــا اســتنجد بــه اســكندر بــن قــره يوســف، التحــق بــه ومعــه ثالثــة آالف رجــل )62(.

وال يعلم صلة القرابة بين األمير مجد الدين واألمراء الذين ذكرهم البدلي�ضي.

7- األمير أبدال – عبد هللا الثاني )قبل841 هـ/ 1437م(:

 وتوفــى، غيــر ان املصــادر 
ً
بيّنــا ان األميــر ابــدال حســب قــول البدلي�ضــي لــم يحكــم طويــال

الفارســية تذكــر ان ابــدال بيــك حاكــم الجزيــرة وملــك خلــف األيوبــي أميــر حصنكيفــا وقفــا 

ملواجهــة  قوينلــو  اآلق  عثمــان  ايلــك  قــره  بــن  حمــزة  ســلطان  بجانــب  841هـــ/1437م  ســنة 

بــن قــره يوســف القــره قوينلــو)63( . أصفهــان 

وهــذا ربمــا يعنــي ان األميــر ابــدال بخــالف حديــث البدلي�ضــي بقــي أميــرا علــى الجزيــرة حتــى 

الســنة املذكــورة، أو يحتمــل ان يكــون األميــر ابــدال بيــك هــذا غيــر األميــر ابــدال ابــن األميــر 

عزالديــن ويجــوز ان يكــون ابــن األميــر مجــد الديــن. 

ويخالــف ابــن تغــري بــردي الطهرانــي وحســن روملــو، ويقــول ان صاحــب الجزيــرة خــالل 

61- شرفنامه، ص279.

62- كتاب دياربكريه، ص 78 – 79.

63- املصدر نفسه، ص 131، حسن روملو، أحسن التواريخ، 231/1.
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عهــد الســلطان اململوكــي امللــك العزيــز يوســف )13 ذي الحجــة 841 هـــ-19 ربيــع األول 842هـــ( 

هــو األميــر عمــر البختــي )64(.

اآلق  بــالط  ومــؤرخ  األحــداث  موقــع  الــى  أقــرب  فهــو  الطهرانــي،  روايــة  ترجيــح  وباالمــكان 

قوينلو، كما يؤكد املؤرخ السرياني أدي السبريني وهو من أهل ديار بكر واملعاصر لألحداث 

 الــى مابعــد ســنة 859هـــ/1455م )65(.
ً
ان األميــر عبــد هللا بقــي أميــرا

8- األمير بدرو )بدر( بيك )؟ - 873هـ/1469م(:

يعــد األميــر بــدرو بيــك )بــدر( مــن أمــراء الجزيــرة الكبــار وحكــم ملــدة طويلــة، وكان يتمتــع 

بســلطات واســعة وبقســط كبير من األســتقالل، حيث خطب لنفســه بالجزيرة وســك النقود 

بأســمه، ويقــول املــؤرخ املصــري زيــن الديــن عبدالباســط الحنفــي )ت:920 هـــ /1514م( عنــه:

»بــدروه الكــردي امللــك بجزيــرة ابــن عمــر، هــو مــن أعيــان ملــوك االكــراد بتلــك البــالد ولــه 

حرمــة وافــره وكلمــة نافــذة ببــالده ولــه خطبــة بجزيــرة ابــن عمــر وأحوازهــا وضربــت الســكة علــى 

الدرهــم باســمه وكان تولــى الجزيــرة عــن الســلطان عبــد هللا«)66(.

 ان يكــون ابــن األميــر أبــدال أو ابــن األميــر إبراهيــم بــن األميــر أبــدال)67(، 
ً
وليــس مســتبعدا

وشهد عهده ظهور األمير أوزون حسن أالق قوينلو )حسن الطويل(  )857- 882هـ/1453–

1478م(.

رديــة 
ُ

وقــد انتهــج حســن الطويــل سياســة عدوانيــة توســعية تجــاه اإلمــارات والزعامــات الك

القائمــة بإقليــم ديــار بكــر وأرمينيــا الســفلى، وق�ضــى علــى عــدد منهــا وأحتــل جملــة مواضــع فــي 

 وانطلــق مــن ديــار بكــر وســار 
ً
 كبيــرا

ً
إنحــاء كردســتان، ففــي ســنة 873هـــ/ 1469م قــاد جيشــا

آمــد وداروغــا  أمثــال داروغــا  مــن األمــراء والحــكام بقواتهــم  إليــه عــدد  الجزيــرة وانضــم  نحــو 

بيرجــك وحــكام مــدن ســنجار واملوصــل وتلعفــر ، وحاصــرت قواتهــم املؤلفــة مــن خمســة آالف 

64- النجوم الزاهرة، 224/15.

65- مار أغناطيوس، تأريخ طورعابدين، ص106-104.

66- املجمع املفنن باملعجم املعنون، 183/2.

67- شرفنامه، ص282.
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بــدرو  األميــر  ثــم أخضعــت قلعــة ســاق -شــاخ، ففــر  الجزيــرة وســيطرت عليهــا  فارس،مدينــة 

وتحصــن بقلعــة كار�ضــي، فشــد األمــراء التركمــان الحصــار علــى القلعــة، فاضطــر األميــر بــدرو إلــى 

تســليم القلعــة لهــم)68( .

ويقــول البدلي�ضــي ان هجــوم حســن الطويــل علــى الجزيــرة كان فــي عهــد األميــر كاك محمــد 

التــي  الحملــة  ضمــن  كان  الطهرانــي  أبابكــر  ألن  شــك،  دون  منــه  خطــأ  وهــو  بــدر،  األميــر  أخ 

شــنها أوزون حســن علــى إمــارات دياربكــر وهــو مــؤرخ بــالط أوزون حســن وحــرر كتابــه ســنة 

875هـــ/1470م أي بعــد ســنتين مــن احتــالل الجزيــرة.

وقــد أدت حملــة حســن الطويــل إلــى حلــول الدمــار والخــراب ببــالد الجزيــرة ولقــي الكثيــر 

مــن وجهــاء ورجــال الُبختيــة حتفهــم، ووقــع األميــر وإخوانــه فــي اســر التركمــان، فأبعــدوا إلــى 

العــراق وألحقــت بــالد الجزيــرة بدولــة اآلق قوينلــو وأنــاط حســن الطويــل إدارة الجزيــرة برجــل 

مــن التركمــان يدعــي جلبــي بــك )69(.

9- األمير شرفخان بن األمير بدر:

كان األميــر شــرفخان مــن رجــال الُبختيــة الذيــن نجــوا مــن قبضــة حســن الطويــل، حيــث 

، وكان يتحيــن الفــرص إلعــادة 
ً
فــر مــن الجزيــرة واختفــى فــي زاويــة نائيــة وق�ضــى حياتــه متنكــرا

الســيطرة علــى الجزيــرة وطــرد تركمــان اآلق قوينلــو منهــا.

ومنــذ ســنة 897هـــ/1492م أخــذ الضعــف واالنحــالل يــدب فــي اوصــال دولــة اآلق قوينلــو 

وعمــت الفو�ضــى واالضطرابــات إرجــاء الدولــة، واشــتدت املنافســة والصــراع بيــن أمــراء اآلق 

قوينلــو، هــذا فــي الوقــت الــذي كان النفــوذ الروحــي والسيا�ضــي للصفوييــن يــزداد بيــن النــاس 

 بعــد يــوم، وكانــت هــذه األوضــاع فرصــة مناســبة لألميــر شــرفخان إلعــادة أمجــاد آبائــه 
ً
يومــا

 فــي اســترجاع الجزيــرة وســائر قــالع 
ً
بعــد حوالــي ثالثيــن ســنة مــن االنتظــار والترقــب، ونجــح فعــال

وحصــون الُبختيــة وتولــى حكمهــا وإدارتهــا)70( .

68- كتاب دياربكريه، ص 542 – 543.

69- كتاب ديار بكريه ص542، شرفنامه، ص279.

70- شرفنامه، ص281-279.



 ميديا ...

ست. سي. براون*

ترجمها من اإلنكليزية د. نضال محمود حاج درويش

 
ً
ليــس بإمكاننــا تحديــد مســاحة املنطقــة التــي كانــت تشــغلها ميديــا، فقــد كانــت تمتــد شــرقا

 مــن 
ً
مــن منطقــة الوديــان الجبليــة فــي وســط غــرب إيــران. كان يتــم اختــراق هــذه املنطقــة غالبــا

قبــل اآلشــورين منــذ نهايــة القــرن التاســع إلــى نهايــة القــرن الســابع قبــل امليــالد. تــم احتــالل 

ميديــا مــن قبــل مجموعــات هندو-أوربيــة منتظمــة علــى مــا يبــدو فــي كيانــات صغيــرة متعــددة 

الحــدود  التوالــي  علــى  شــكلتا    2  Ellipiوإليبــي )املانييــن(1  مانيــا  مملكــة  أن  ويبــدو  ومســتقلة. 

الشــمالية الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة مليديــا.

1-االسم، 2- اللغة والهوية العرقية، 3 – التاريخ، 4- الجغرافيا وعلم اآلثار.

1- االسم
يظهــر أســم امليدييــن فــي املصــادر العائــدة إلــى العصــر اآلشــوري الحديــث وبصيــغ متنوعــة: 

عــادة بصيغــة كــور مــادا KUR Ma-da-a-a أو كــور ماتــا KUR Ma-ta-a-a  وبشــكل مختصــر 

 KUR A-ma-da-a-a بصيغــة كــور امــادا 
ً
كــورا ) Mat-a-a =  KUR-a-a( ، ويظهــر األســم نــادرا

* ترجم النص كام هو دون أي تغيري يف فحوى املوضوع. 

 عنوان ومصدر البحث باللغة األصلية: 

 )1990-1987( St.C.Brown. In:  Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie

.623-619

.TeL 3:75  1

.Lie,Sg., 30. 184  2
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)شــليمنصر الثالــث( وكــور مانــداKUR Man-da-a-a (  وكــور مــادا KUR Ma-da-a )ســركون 

الثانــي(. ويحــوي نــص “ســقوط نينــوى” العائــد إلــى العصــر البابلــي الحديــث عــدة إشــارات إلــى 

كــور مــادا KUR Ma-da-a-a وامللــك امليــدي اوماكيشــتار )كياكســاريس(3 بعــد ذلــك يســتخدم 

مانــدا4  اوممــان  وشــار   Ummān–  Man-da-a اوممان-مانــدا  القديــم  املصطلــح  النــص 

امللــك  „نــص حلــم”  فــي  نفــس املصطلــح  امليدييــن وملكهــم كياكســاريس. ويظهــر  إلــى  لإلشــارة 

نابونيــد لإلشــارة إلــى امليدييــن فــي حــران وملكهــم اســتاكيس Astyages 5. ال يســتخدم مؤلــف 

اشــتوميكو  امللــك  أســم  إلــى  فقــط  يشــير  وإنمــا  الطبوغرافيــة  األســماء  نابونيــد  امللــك  ســيرة 

فــي  أمــا   .  KUR A-gam-ta-nu )اكباتانا/همــدان(6  اكماتانــو  كــور  وعاصمتــه  )اســتياكيس( 

النصــوص العيالميــة وكذلــك االورارتيــة فــال يوجــد أيــة إشــارة إلــى ميديــا أو امليدييــن. 

2- اللغة والهوية العرقية
 تــم تحديــد هويــة األســماء الطبوغرافيــة وشــكلها والتــي ترتبــط بشــكل مؤكــد مــع ميديــا أو 

 إلــى الخلفيــة التاريخيــة والجغرافيــة، ومقابــل ذلــك لــم يتــم العثــور 
ً
امليدييــن وذلــك اســتنادا

حتــى اآلن علــى أي نــص أو نقــش ميــدي. وتقتصــر معرفتنــا عــن اللغــة امليديــة علــى األســماء 

امليديــة  الكلمــات  خــالل  مــن  خــاص  وبشــكل  األشــخاص  أســماء  ودراســة  الطبوغرافيــة 

املســتعارة فــي الفارســية القديمــة. واجــه اآلشــوريون عناصــر هندو-إيرانيــة مــن املفتــرض أن 

يكونــوا ميدييــن فــي مناطــق أخــرى غيــر ميديــة، وهــي ترتبــط مــع مناطــق بارســوا Parsua وخرخــر 

فــي أواســط زاكــروس )رفــض أي ارتبــاط بيــن هــذه األســماء الطبوغرافيــة والفــرس( وهــي تشــير 

إلــى أن هــذه املناطــق كانــت مأهولــة بامليدييــن. يشــير أحــد النصــوص إلــى أن خرخــر تعــود إلــى 

 Ellipi إلليبــي  فــي  زاكــروس  ممالــك  مــع  باالرتبــاط  الهند-إيرانيــة  األســماء  وتظهــر   . امليدييــن7 

)بيريشــاتي/  Gizilbunda/كيزيلبونــدا )ارتاســاري(،   Allabria اللبريــا   ،)Išpabara/اشــبابارا(

.Grayson, ABC no. 3: 23, 24-30 .A. K  3

.ABC no. 3: 38-47, 59-65  4

.A. L. Oppenheim, Dreams 250: no.12  5

 6

.J 87: 13 1940[ 7 URU Ḫarḫar ša KUR Madaya, Iraq  7
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)Pirišati( وربمــا ماننيــا )اهشــري؟: باكداتتــي/?Bagdatti (، هــذا األمــر يؤكــد خطــأ افتــراض 

العصــر  زاكــروس خــالل  فــي منطقــة  السياســية  الوحــدات  مــن  أي  فــي  تجانــس عرقــي  وجــود 

الحديــث. اآلشــوري 

3 – التاريخ
أقــدم إشــارة إلــى وجــود امليدييــن تعــود إلــى عصــر امللــك اآلشــوري شــليمنصر الثالــث فــي 

أخبــار الحملــة التــي قادهــا ســنة 835 قبــل امليــالد، ولكــن لــم يتــم هنــا أي تركيــز خــاص عليهــم، 

 بالنســبة لآلشــوريين. بعــد ذلــك 
ً
هــذا األمــر ربمــا يشــير إلــى أن امليدييــن كانــوا معروفيــن جيــدا

وحتــى ســقوط نينــوى )ســنة 612 قبــل امليــالد( نتيجــة للتحالــف امليــدي البابلــي كان التفاعــل 

قبــل  مــن  امللكيــة  النقــوش  فــي كل  ويــرد ذكرهــم   .
ً
 ومعقــدا

ً
بيــن اآلشــوريين وامليدييــن متكــررا

 إلــى آشــور بانيبــال، مــا عــدا نقــوش شــليمنصر الرابــع وآشــور 
ً
جميــع امللــوك اآلشــوريين وصــوال

 عن ذلك يرد ذكر ميديا وامليديين في مراســالت 
ً
نيراري الخامس وشــليمنصر الخامس. فضال

ملــوك آشــور )ســركون واســرحدون( ونصــوص طلــع الفــال )اســرحدون(.

حمالت امللوك اآلشوريين على ميديا موثقة كاآلتي:

نوع املصدرسنة الحكمامللكقبل امليالد
حوليات امللك على املسلة السوداء24شليمنصر 3 835
حوليات امللك على مسلة كلخو9 شم�ضي أدد 8155
قائمة سنوات حكم امللك 1Cb1ادد نيراري 8093
قائمة سنوات حكم امللك 10Cb1ادد نيراري 8003
قائمة سنوات حكم امللك 11Cb1ادد نيراري 7993
قائمة سنوات حكم امللك 18Cb1ادد نيراري 7923
قائمة سنوات حكم امللك 21Cb1ادد نيراري 7893
قائمة سنوات حكم امللك 22Cb2;Cb1ادد نيراري 7873
مسلة الحملة )إيران(2تيكالت بالصر 7443
قائمة سنوات حكم امللك ومسلة 9تيكالت بالصر 7373

الحملة )إيران(1 
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حوليات امللك على مسلة الحملة 6سركون 7162
)إيران(

حوليات7سركون 7152
حوليات: رسالة إلى اإلله8سركون 7142
حوليات9سركون 7132
حوليات2سنحريب702

حوليات5؟أسرحدون676؟
حوليات11؟آشور بانيبال658؟

 عــن سياســات اآلشــوريين بخصــوص امليدييــن قبــل منتصــف 
ً
ال يعــرف إال القليــل جــدا

القــرن الثامــن قبــل امليــالد. اقتصــر أنشــطة ملــوك آشــور فــي مناطــق أواســط زاغــروس، حيــث 

قاموا في بعض األحيان بحمالت عسكرية الخضاع املناطق املتمردة وأخذ الجزية والضريبة 

منهــم. ومــع ذلــك يبــدو أن الحملــة السادســة ألدد نيــراري الثالــث ضــد ميديــا تشــير إلــى التصاعــد 

اآلشــوري الســريع فــي ميديــا منــذ بدايــة القــرن الثامــن قبــل امليــالد.  ولســوء الحــظ فأننــا ال 

املناطــق  فــي  نملــك إال تفاصيــل قليلــة بخصــوص نطــاق وأهــداف هــذه الحمــالت اآلشــورية 

الشــرقية الواســعة النطــاق، وال نعلــم فيمــا إذا قــام امللــوك اآلشــوريون بحمــالت أخــرى علــى 

ميديــا خــالل األربعــة عقــود التاليــة. فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن قبــل امليــالد اختلفــت 

السياســات اإلمبراطوريــة اآلشــورية فــي وســط غــرب إيــران عــن تلــك املطبقــة فــي أماكــن أخــرى 

فــي زاكــروس، حيــث مــارس اآلشــوريون الســيطرة مــن خــالل النخــب الحاكمــة فــي مانيــا  وكاراال 

وأالبريــا وإليبــي. بخــالف ذلــك أســس كل مــن تيــكالت بالصــر الثالــث وشــروكين الثانــي ثالثــة 

نينورتــا  كار  إلــى  اســمها  عدلــت  التــي   Kišesim كيشســيم/   ،)Parsua)š )بارســواش/  أقاليــم 

وخرخــر/ Ḫarḫar التــي عدلــت اســمها إلــى كار شــروكين/Kär-Šarruken( فــي مناطــق أصبحــت 

مأهولــة بامليدييــن، وكان يشــرف عليهــا حاكــم آشــوري مــع وجــود حاميــة آشــورية وكانــت تتألــف 

مــن عــدة مناطــق ميديــة. أعــاد ســركون وســناحريب تســمية ســبع مــدن علــى األقــل كمراكــز 

ســميت كارو، مما يشــير إلى أهمية املصالح االقتصادية اآلشــورية في املنطقة. تألفت الجزية 

والضرائــب مــن ميديــا إلــى حــد كبيــر مــن األشــياء الحيــة، وخاصــة الخيــول، علــى الرغــم مــن أنــه 
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كان يتــم فــي بعــض األحيــان تأميــن كميــات كبيــرة مــن الــالزورد والنحــاس. يدعــي تيــكالت بالصــر 

ترحليــه 65 ألــف شــخص مــن عــدة مناطــق مــن أواســط زاكــروس مــن بينهــا منطقــة بارســوا، 

ومــن ثــم تــم اســتيطان تلــك املــدن بأنــاس مــن مناطــق أخــرى مــن االمبراطوريــة8. اســتمرت هــذه 

السياســة فــي عصــر ســركون الثانــي الــذي رحــل امليدييــن واســكن أنــاس مــن منطقــة الحثييــن 

وســاماريا فــي خرخــر/كار شــروكين وفــي مــدن امليدييــن9. تشــير مســلة نجــف أبــاد إلــى أن ســركون 

قــام بحملــة واســعة النطــاق فــي منطقــة ميديــا خــالل الســنة السادســة مــن حكمــه10. ولكــن ال 

يتضــح هــذا األمــر مــن الحســاب املرتفــع إلــى حــد كبيــر )مــن نفــس الحملىــة( التــي تســجل فقــط 

اســتالم الضرائب من ميديا. قام ســنحريب وبشــكل مؤكد في إحدى املرات بحملة في أواســط 

زاكــروس. لقــد غــزا إليبــي املتمــردة وتلقــى ضريبــة كبيــرة مــن ميديــا11. علــى الرغــم مــن اإلشــارات 

الســابقة إلــى” امليدييــن األقويــاء‟ )Ma-da-a-a dan-nu-ti: تيــكالت بالصــر الثالــث وســركون 

الثانــي( وإلــى تعزيــزات آشــورية قــرب خرخــر/ كار شــروكين مــن أجــل احتــالل ميديــا12 فأنــه مــن 

 
ً
 عســكريا

ً
غيــر الواضــح بــأن اآلشــوريين كان لديهــم تصــور علــى أن امليدييــن يشــكلون تهديــدا

 قبــل منتصــف القــرن الســابع قبــل امليــالد. وبحلــول عهــد إســرحدون، كان الوضــع فــي 
ً
محتمــال

. مقارنــة بيــن املراســالت امللكيــة مــن عهــد ســركون 
ً
جبــال زاغــروس علــى مــا يبــدو مضطــرب جــدا

إلــى أن هــذا التفســير ليــس باألمــر الســهل وذلــك بســبب طبيعــة روايــات  وأســرحدون يشــير 

النصــوص العائــدة إلــى عصــر اســرحدون )نصــوص الفــأل ومعاهــدات الخالفــة(. أول حملــة 

مــن حمــالت أســرحدون نحــو الشــرق ربمــا كانــت فــي الســنة الثالثــة مــن حكمــه )678 ق.م(، 

هــزم خاللهــا تحالــف ســكيثي-ماني.13 الحملــة الثانيــة للملــك اســرحدون ربمــا كانــت فــي الســنة 

الخامســة مــن حكمــه )676 ق.م( وكانــت اســتجابة لنــداء ثالثــة مــن حــكام املــدن امليديــة دعــت 

.Rost, Tigl. IH., 64: 33-36  8

.33-36 :176 ,Kings 17: 6; Winckler, Sg., 14: 70-16: 72 II  9

L. Levine, Two  10

.).H 46 .Neo-Assyrian Stelae from Iran [1972] 40

.OIP 2, 60: 33  11

.Winckler, Sg., 110: 66 ;ana suknus KUR Ma-da-a-a  12

.Ash. 52: 59-61  13
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للتدخــل اآلشــوري لحــل الصــراع الداخلــي بيــن بعــض الكيانــات امليديــة.14 فــي تلــك املرحلــة لــم 

تكــن ميديــا قــد تحولــت بعــد إلــى دولــة مركزيــة قويــة. تشــير الكتابــات امللكيــة ألســرحدون إلــى 

أســماء طبوغرافيــة جديديــة فــي ميديــا وإلــى بيــت ثابيتــي )صحــراء امللــح(، هــذا األمــر يــدل إلــى 

اختــراق آشــوري مليديــا بشــكل أعمــق مــن أي وقــت م�ضــى. تشــير نصــوص الفــأل والرســائل 

مــن عهــد أســرحدون إلــى اســتمرار إدارة املقاطعــات اآلشــورية فــي وظيفتهــا فــي وســط زاكــروس 

واســتمرارها فــي الحصــول علــى األحصنــة كضريبــة. ومــع ذلــك فــأن النصــوص تشــير إلــى امكانيــة 

القيــام بأعمــال عدائيــة مــن جهــات مختلفــة بمــا فــي ذلــك امليدييــن، والحاجــة إلــى حــرس أكثــر 

مــن اآلشــوريين علــى حــدود ميديــا ومانيــا. علــى األقــل أثنيــن مــن معاهــدات الخالفــة التــي أبرمهــا 

اســرحون فــي عــام 672 ق.م كانــت مــع دافعــي الضرائــب امليدييــن.15 فــي عهــد أشــور بانيبــال، 

. حوالــي 660 قبــل امليــالد هاجــم امللــك املانــي اخشــيري 
ً
أصبــح الوضــع فــي زاغــروس أكثــر ســوءا

. بعــد ذلــك 
ً
وبجــرأة الجيــش اآلشــوري املتقــدم فــي منطقــة زامــوا ولكــن اآلشــوريين غلبهــم الحقــا

بوقــت قصيــر كان علــى آشــور بانيبــال قمــع تمــرد ميــدي ربمــا كان حوالــي 658 قبــل امليــالد.16  

 مــن مقاطعــة كار شــروكين – ضمــن تحالــف 
ً
 جــزءا

ً
لكــن ظهــور أرازيــاش -التــي كانــت ســابقا

عيــالم فــي الثــورة ضــد اآلشــوريين ســنة 639 قبــل امليــالد ربمــا يشــير إلــى أن إدارة املقاطعــة 

اآلشــورية فــي وســط زاغــروس قــد تفككــت فــي هــذه املرحلــة.

ويشــير االســتقراء مــن أحــداث الحقــة إلــى أن امليدييــن اســتفادوا أكثــر مــن ذلــك الفــراغ 

فــي ســنة  مانيــا وتدميــر عيــالم.  لهزيمــة  نتيجــة  زاغــروس  فــي وســط  الــذي حــدث  الســلطة  فــي 

615 قبــل امليــالد كان امليدييــن فــي وضــع يســمح لهــم بالهجــوم علــى كركــوك ومــن ثــم ســيطرو 

علــى تاربيصــو وآشــور وعقــد ملكهــا كياكســاريس تحالــف مــع نابوبوالصــر ملــك بابــل. فــي ســنة 

612 قبــل امليــالد احتــل التحالــف امليــدي –البابلــي مدينــة نينــوى. لــم يشــر اآلشــوريين فــي أيــة 

مرحلــة إلــى وجــود دولــة ميديــة أو مدينــة اكباتانــا. ذكــر شــليمنصر الثالــث فــي احــدى املــرات 

.Ash.54: 32-55: 52  14

 [1988 ,2 Treaties & Loyalty Oaths [= SAA Assyrian-K. Watanabe, Neo/S. Parpola  15

.28-58

.Grayson, ZA 70 [198o] 230  16
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Par- 835 قبــل امليــالد( 27 ملــك )شــراني(، ربمــا كانــوا دافعــي ضرائــب ميدييــن فــي بــالد بارســوا(

Sag- إلــى ســاكبيتو  امليــالد(  املــرات )815 قبــل  فــي أحــدى  sua. يشــير شم�ضــي أدد الخامــس 

 )āl šarrūti/اســم شــخص( امللكيــة )آل شــاروتي( Hanisiruka مدينــة هانيســيروكا bitu

، وأنمــا كان يســتخدم لقــب 
ً
فــي بــالد ميديــا، بعــد هــذه الفتــرة ال يظهــر مصطلــح امللكــي مطلقــا

رئيــس املدينــة )بيــل آلــي أو لويــن. اورو )ميــش(. لــم يتــم اســتخدام هــذا املصطلــح بــأي طريقــة فــي 

االمبراطوريــة اآلشــورية، هــذا األمــر يدعــو لالعتقــاد بأنــه محاولــة آشــورية لترجمــة املصطلــح 

امليــدي. بالنســبة للمشــاكل املتعلقــة بالتسلســل الزمنــي امللكــي )هيــرودوت( واالفتقــار الواضــح 

.)Brown )1988 ملصــادر معاصــرة مــن العصــر اآلشــوري الحديــث، انظــر فــي

4- الجغرافيا وعلم اآلثار
ينقســم رأي العلمــاء بشــدة حــول عمــق اختــراق ملــوك العصــر اآلشــوري الحديــث إليــران 

وكذلــك موقــع ميديــا واملســاحة التــي كانــت تشــملها. شم�ضــي أدد الخامــس اختــرق ميديــا مــن 

علــى  ســركون  وصفــه  الــذي   Gizilbunda وكيزيلبونــدا  )مانيــا(  مي�ضــي  عبــر  الغربــي  الشــمال 

أنــه مثــل حاجــز )كيشــرو/ gišru( علــى حافــة مانيــا وميديا17،غيــر أن اختــراق ملــوك العصــر 

اآلشــوري الجديــد املناطــق التــي يســيطر عليهــا امليدييــن كان يتــم عــادة مــن الشــمال الغربــي عبــر 

زاموا أو ســوريكاش )جنوب غرب مانيا( أو أالبريا أو كان يتم االختراق من الغرب عبر نامري 

وبيــت خمبــان وبيــت ابدادانــي. كان كال الطريقيــن يؤديــان إلــى بارســوا املنطقــة الغربيــة التــي 

مــن الواضــح أن اآلشــوريين واجهــوا فيهــا عناصــر وحكومــات هندو-إيرانيــة. تقــع بارســو علــى 

األرجــح علــى طــول طريــق ”خراســان العظيــم“ فــي منطقــة ماهدشت/كرمنشــاه. إلــى الشــرق مــن 

بارســوا كان يقع أقليم كيشيســيم/كار نينورتا و خرخر/كار شــروكين. كانت هذه األخيرة تقع 

علــى الحــدود الغربيــة مليديــا أو قريبــة منهــا. كانــت زاكروتــي املجــاورة لخرخــر18 منطقــة ”امليديين 

األقوياء‟19. حتى اآلن لم يتم العثور على موقع خرخر، لكنها ربما كانت في مكان ما على طول 

طريــق ”خراســان العظيــم“ بيــن شــرقي ماهدشــت ووادي كنكافــار Kangavar. ترتبــط الحــدود 
.TCL 3:65  17

.p. 40:46 )مسلتني من العرص اآلشوري الحديث يف إيران( ,Levine  18

.Rost, Tigl. IH. 44:18  19
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الــالزورد(  )جبــل  بيكنــي  أحدهمــا  معلميــن،  مــع  مليديــا  اآلشــوري  االختــراق  ملنطقــة  الشــرقية 

وبيــت ثابيتــي أو صحــراء امللــح. تــم التعــرف منــذ وقــت طويــل علــى موقــع بيكنــي فــي دمافنــد20  

Demavend ولكــن هــذا االحتمــال غيــر مقنــع. تحديــد موقعهــا بمحــاذاة الفنــد Alvand غــرب 

 ولكــن مــن املحتمــل أن يكــون هنــاك مرشــح آخــر فــي مــكان أبعــد. 
ً
همــدان مباشــرة أكثــر احتمــاال

ليــس مــن الضــروي تحديــد موقــع بيــت ثابتــي فــي دريــاي نمــاك Daryā-I Namak فــي الهضبــة 

اإليرانيــة الوســطى، حيــث توجــد مخلفــات ملــح صغيــرة ولكــن ال تــزال فــي منطقــة واســعة نســبيا 

إلــى الشــرق مــن أراك و ســافه. ويمكــن تعــداد أســماء جغرافيــة عديــدة ترتبــط مــع امليدييــن أو 

األســماء الهندو-إيرانيــة. يشــير ســركون الثانــي إلــى أســماء 34 مقاطعــة ميديــة وتظهــر أســماء 

جديــدة فــي حوليــات أســرحدون، األمــر الــذي يشــير إلــى أختــراق أعمــق لآلشــوريين فــي ميديــا. 

مــن الواضــح أن اآلشــوريون لــم يكونــوا علــى علــم بالحــدود الشــرقية للمســتوطنات امليديــة. تــم 

 
ً

التنقيــب فــي طبقــات عصــر الحديــد فــي همــدان )عاصمــة امليدييــن( بشــكل منتظــم.21 وفــي كال

 Nuš-i  22وفــي تبــه نو�ضــي جــان) Kangavar فــي وادي كنكافــار(  Godin Tepe  مــن كوديــن تبــه

أبنيــة محصنــة  وطبقــات ألبنيــة  تــم الكشــف عــن    )Malayer23 Ğan )بالقــرب مــن ماالييــر 

الحقــة تعــود إلــى امليدييــن. وفــي بابــا جــان تبــه Bāba Ğan Tepe فــي لورســتان عثــر علــى عمــارة 
 إلــى امليدييــن.24

ً
مــن عصــر الحديــد املتأخــر وهــي ربمــا تعــود أيضــا

 وبالنســبة ألعمــال املســح األثــري فــي املناطــق الوســطى، غــرب إيــران والتــي تــؤرخ فــي أواخــر 

 ميديــة.25  أللقــاء نظــرة عامــة علــى تسلســل عصــر الحديد 
ً
عصــر الحديــد فهــي ربمــا كانــت أيضــا

فــي وســط غــرب إيــران انظــر فــي:

.).Brown )1986ff ,)1987( Levine 

.e.g. J.Reade, Iran 16 [1978J 141  20

Genito 1986  21

Young/Levine 1974  22

1978 Stronach/Roaf  23

.Goff 1968  24

.Swiny 1975; Young 1975  ;1987 Levine ;see Howell 1979  25
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مصادر البحث:

-Textual Occurrences, Neo-Assyrian: S. Parpola, AOAT 6 )1970( 14 )sub 

Amadi(, 230f. )sub Madaya(, 236 )sub Manda(, and additions in A. K. Grayson, 

JNES 31 )1972( 219. 

-For toponyms associated with Media, see L. D. Levine, Two Neo-Assyrian 

Stelae from Iran )1972( 40-45 H. 

-Neo-Babylonian: A. K. Grayson, ABC no. 3:23 ff. and 38 ff., no.7:1ff.

-Principal Discussions )Archaeology, History(: S. C. Brown, in )ed.( H. 

Saneisi-Weerdenburgl A. Kuhrt, Achaeminid History III )1988( 71-86; idem, 

Ach. Hist. IV )unpub., as of 1990(; idem, JCS 38 )1986( 107-119. - I. M. DiakoD-

noff, CHI II· )1985( eh. 3:36-148. - B. Genito, East and West 36 )1986( 11-81. 

- C. Goff, Iran 6 )1968( 105-134. - R. Howell, Iran 17 )1979( 191-193. - L.D. 

Levine, Paleorient 2 )1974( 487-490; idem, in:)ed.( J. Deshayes, Le plateau 

iranien et l‘Asie eentrale

)1977( 171-186; idem, in )ed. F.Hole(, The Archaeology of Western Iran 

)1987( 229-250. - S. Swiny, East and West 25 )1975( 77-96. - D. Stronaeh/M. 

Roaf, Iran 16 )1978( 1-24. - T.C. Young jr./L. D. Levine, Excavations of the Go-

din Project: Second Progress Report )1974(.Other )principally geographical( 

Discussion: L. D.

Levine, Iran 11 )1973( 1-27; 12 )1974( 99- 124. -J. E. Reade, Iran 16 )1978( 

137-143.

1  في كتابة عرش تيكالت بالصر الثالث يشير الملك إلى حملة عسكرية ضد ميديا 

قادها القائد تورتانو آشور دايناني، في حال كانت هذه إضافة إلى تلك الحملتين اللتين ذكرتا 

في الحوليات، فأنها يجب أن تكون قد حدثت بين 737 و727 قبل الميالد. 



الكورد واستقالل سوريا 1946-1939 )2/2(

برهان جنم الدين شرفاين 

)الدراسة فصل من رسالة املاجستير التي تقدم بها الباحث إلى جامعة زاخو- كردستان 

1946« وخــّص  الفرن�ضــي 1921-  االنتــداب  » كوردســتان- ســوريا خــالل  بعنــوان  العــراق، 

مجلــة »الحــوار« بهــذا الفصــل( 

* الجزء الثاني من الدراسة )تتمة الجزء األول املنشور في العدد السابق للحوار،70(

أقــرت الجمعيــة التأسيســية فــي 11 أيــار عــام 1928، اول دســتور لســوريا، الــذي اشــتمل 

 22 فــي  )بونســو(،  الفرن�ضــي  الســامي  املفــوض  ونشــره  مــادة،   )115( و  فصــول  خمــس  علــى 

التــي نصــت علــى » أحــكام مؤقتــة تحــول دون  املــادة )116(  بعــد إضافــة  أيــار عــام 1930، 

املــس بالتزامــات فرنســا، وأن تعــد صياغــة املــادة الثانيــة التــي تنــص علــى أن ســوريا غيــر قابلــة 

للتجزئــة » )1(، كمــا نشــرت دســاتير أخــرى، لدولــة جبــل الــدروز والالذقيــة ولــواء اســكندرون، 

 بتكريــس التجزئــة السياســية لســوريا)2(.
ً
وكان إعــالن هــذه الدســاتير إيذانــا

القوميــة  إلــى  اإلشــارة  يتــم  لــم  أنــه  الســوري،  الدســتور  مــواد  قــراءة  خــالل  مــن  يالحــظ   

الكورديــة كقوميــة ثانيــة فــي البــالد، حيــث جــاء فــي املــادة األولــى مــن الفصــل األول: »ســورية 

1- الدستور السوري لعام 1928، وصدر بموجب قرار املفوض السامي برقم 3111 وتم 
نشره في 22 أيار 1928، )دمشق، د- ت(، ص ص 1- 3.

2-  وليد املعلم، سورية 1916 – 1946م الطريق إلى الحرية، )دمشق، 1998(، ص 308.
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دولــة مســتقلة ذات ســيادة، ال يجــوز الســماح باقتطــاع أي جــزء كان مــن أراضيهــا » )3(، واملــادة 

الثانية نصت على  أن » سورية وحدة سياسية ال تتجزأ » )4(، وورد في املادة الثالثة » سورية 

جمهوريــة نيابيــة، ديــن رئيســها اإلســالم، وعاصمتهــا مدينــة دمشــق » )5(.

وجــاء فــي املــادة الخامســة » الجنســية الســورية تحــدد فــي قانــون خــاص » )6(. وأوضحــت 

املــادة السادســة »الســوريون متســاوون لــدى القانــون، وهــم متســاوون فــي التمتــع بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية، وفــي مــا لهــم وعليهــم مــن الواجبــات والتكاليــف. وال تمييــز بينهــم فــي ذلــك 

بســبب الديــن أو املذهــب أو األصــل أو اللغــة«)7(. وأشــارت املــادة الخامســة عشــر علــى أن » 

حريــة االعتقــاد مطلقــة، وتحتــرم الدولــة جميــع املذاهــب واألديــان املوجــودة فــي البــالد وتكفــل 

حريــة القيــام بجميــع شــعائر األديــان علــى أن ال يخــل ذلــك بالنظــام العــام واآلداب » )8(.

 يتضــح أن الدســتور األول فــي ســوريا الــذي كان مــن املفــروض منــه أن ينضــج الخــالف، 

 فــي النســيج الثقافــي واالجتماعــي والقومــي فــي ســوريا، ســوغ فكــرة التنكــر للكــورد 
ً
ليغــدو اختالفــا

وبحلــة جديــدة، وأمعــن فــي تجاهــل تأســيس أرضيــة مشــتركة، يتــم فيهــا اإلشــارة إلــى دور الكــورد 

الريــادي واإليجابــي فــي البــالد، كمــا أن تجاهــل الحقــوق القوميــة الكورديــة بعــد أن أصبحــوا 

الفرنســية  للســلطات  ثابتــة  الفتــرة، أصبحــت سياســة  تلــك  فــي  الســوري  الوطــن  مــن   
ً
جــزءا

املنتدبــة علــى ســوريا، بعكــس مــا قدمتــه مــن حقــوق وتســهيالت واضحــة لطوائــف ســورية 

أخرى، حتى أنها ســمحت لها بتكوين كيانات ودســاتير مســتقلة ضمن االتحاد الســوري، كما 

جــاء اإلهمــال والتنكــر مــن الجانــب الســوري العــام للحقــوق الكورديــة بعــدم االشــارة إليهــم فــي 

مــواد الدســتور الســوري لعــام 1928، مــع أن الكــورد شــكلوا فــي تلــك الفتــرة أكثــر العناصــر 

 بإعطــاء الطوائــف الدينيــة 
ً
 عــن اســتقالل البــالد، وكان الدســتور تكفــل ضمنــا

ً
الســورية دفاعــا

3-  الدستور السوري، املادة رقم )1(، ص 3.
4-  املادة رقم )2(، ص 3.
5-  املادة رقم )3(، ص 3.
6-  املادة رقم )5(، ص 3.

7-  املادة رقم )6(، ص 3.
8-  املادة رقم )15(، ص 4.
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ً
بعــض حقوقهــا الثقافيــة، كمــا يجــب التأكيــد علــى حقيقــة، أن تلــك الســابقة أصبحــت ركنــا

 مــن أركان سياســات الحكومــة الســورية املتعاقبــة، فــي الســعي إلــى التنكــر ومحــو مــا 
ً
أساســيا

يمــت للهويــة الكورديــة بصلــة )9(.

كوردســتان  فــي  الكــوردي  للشــعب  السياســية  الحقــوق  إزاء  الفرنســية  السياســة  كانــت 

 بإعطــاء 
ً
ســوريا غيــر واضحــة، علــى الرغــم مــن وجــود إشــارات برغبــة بعــض دبلوماســيها أحيانــا

الكــورد حقوقهــم، ومنحهــم الكيــان السيا�ضــي الخــاص أســوة بغيرهــم، ومــن ذلــك مــا ورد فــي 

تقريــر بريطانــي، أن فرنســا رغبــت فــي عــام 1929، بإقامــة كيــان كــوردي مؤلــف مــن مناطــق 

جبــل ســنجار إلــى الخابــور وجزيــرة بوتــان وســري كانــي )رأس العيــن( ومنهــا إلــى الحســكة )10(.

وإذا ســاهمت فرنســا فــي غــض الطــرف عــن تحــرك كــورد ســوريا، خــالل ثــورة آرارات عــام 

فــرع  افتتــاح  فــي  ومســاهمتها  الشــمالية،  كوردســتان  فــي  أخوانهــم  لدعــم   ،)1930–1927(

الجمعية الكوردية خويبون في دمشــق عام 1927، فأنها كانت تســعى من وراء ذلك لتحقيق 

هدفيــن، األول: كســب كــورد املنطقــة إلــى جانــب فرنســا ملوازنــة ثقــل الوطنيــن الســوريين الــذي 

كانــوا يطالبــون باالســتقالل الكامــل، ويرفضــون ربــط ســوريا بأيــة معاهــدة، والثانــي: الضغــط 

علــى تركيــا التــي كانــت ترفــض تخطيــط الحــدود بينهــا وبيــن ســوريا )11(.

إن عــدم فاعليــة الكــورد وتأثيرهــم علــى ســير األحــداث، أدى إلــى أن تصبــح منطقــة مثــل 

 للفو�ضــى، وإخضاعهــا بالقــوة لســيطرة االســتخبارات الفرنســية، ومجموعــة 
ً
الجزيــرة مســرحا

مــن املستشــارين املتعاونيــن معهــم)12(.

كمــا أن الحالــة السياســية الداخليــة فــي ســوريا بعــد ثورتهــا الكبــرى، كانــت قــد هــزت مكانــة 

فرنســا وجيشــها، ممــا دعــا فرنســا الــى إتبــاع طــرق سياســية خاصــة لحــل مشــاكلها مــع األتــراك. 

وهــذ مــا ادى الــى دخــول فرنســا فــي مفاوضــات مــع تركيــا وقبــول شــروط معاهــدة انقــرة عــام 

1928 باســم ســوريا، التــي لــم يكــن لفرنســا ان تقبلهــا لوكانــوا فــي وضــع عســكري أفضــل، وقــد 

9- علي صالح ميراني، الحياة الحزبية السرية...، ص ص22 – 23.
10- عبد الفتاح علي البوتاني، الحركة القومية الكوردية ...، ص 95.

11-  سعد ناجي جواد، األقلية الكوردية ...، ص ص 13 – 14.

12- علي صالح ميراني، الحركة القومية الكوردية ...، ص 62.
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 فيمــا يخــص الكــورد ووضعهــم، مــن خــالل تقســيم القــرى 

ً
 دائمــا

ً
خلــق هــذا االتفــاق وضعــا

واملدن الكوردية على جانبي الحدود، وجرى ذلك على قاعدة التعويض املتبادل، وهذا يعني 

إعطــاء منطقــة بــدل منطقــة علــى طــول الحــدود، كأن يمــر خــط الحــدود فــي منتصــف قريــة، 

فتتــرك القريــة موحــدة علــى أن يعــوض للطــرف الخاســر فــي مــكان أخــر علــى طــول الحــدود. 

وقــد حــددت مســألة التعويــض املتبــادل باملــواد )7 و 14( مــن االتفــاق املوقــع فــي 29 حزيــران 

1929)13(، وتــم وضــع نظــام خــاص باملناطــق الحدوديــة )نظــام مراقبــة الحــدود(، وتطبــق علــى 

كامــل الحــدود الســورية – التركيــة، ولــم تقتصــر تركيــا علــى رســم الحدود،بــل واصلــت الــى 

فــي تنظيــم مســافة 50 كــم جنــوب حدودها،وذلــك بطلــب ترـكـي الجــل غايــات  حــد التدخــل 

امنيــة، واتخــذت فــي هــذا املجــال عــدة قــرارات منهــا: اتخــاذ إجــراءات مكثفــة ضــد التهريــب، 

وقمــع الجرائــم، وتشــمل اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي حالــة الســرقة والجرائــم )اإلبعــاد 

عــن املناطــق الحدوديــة، الطــرد، النفــي( وتبــادل اســماء لوائــح األشــخاص غيــر املرغــوب فيهــم.

نــزع ســالح العشــائر الكورديــة. وتعييــن تحديــد نقــاط العبــور اإلجباريــة لتجــاوز  فضــال عــن 

الحــدود. وتــم مراقبــة تطبيــق نظــام الحــدود مــن الســلطات املختصــة املكونــة مــن والــي مارديــن 

علــى الجانــب التركــي، وممثليــن عــن ديــر الــزور مــن الجانــب الســوري وتجتمــع هــذه الســلطات 

حــل  وضــع  وتــم  الجزيــرة  علــى  العســكرية  ســلطتها  فرنســا  أحكمــت  وبذلــك  شــهرين)14(.  كل 

بيــن الجانبيــن. ورغــم هــذه االتفاقيــات  التــي قســمت  الكورديــة  مــن األرا�ضــي  ألصعــب جــزء 

مــع  تتســاهل  التركيــة  الســلطات  الحــوادث الحدوديــة مســتمرة بشــكل دائــم، وكانــت  بقيــت 

منفــذي االعتــداءات مــن الجانــب الترـكـي علــى ســوريا. وتجلــى ذلــك فــي العديــد مــن الحــوادث، 

كالتــي تعــرض لهــا العشــيرتين الكورديتيــن )شــيتيه وآليــان( املقيمتــان داخــل الحــدود الســورية 

في العاشر من تشرين األول عام 1929، حيث اغارت عليها بعض قبائل البدو العربية، ولم 

تتخــذ الســلطات الفرنســية أي إجــراء بخصــوص ذلــك، حتــى أنهــا لــم تعتــرف وتقــر بالحادثــة 

)15(. كماأخــذت القــوات التركيــة وعلــى مــرأى الســلطات الفرنســية باجتيــاز الحــدود الســورية 

13- عمار علي السمر، املصدر السابق، ص ص 65 - 66.

14-  املصدرنفسه، ص ص 66 - 67.

(، ملف 
ً
15- جامعة املوصل، مركز الدراسات التركية. )مركز الدراسات اإلقليمية حاليا
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مــن أجــل ســرقة موا�ضــي العشــائر الكورديــة، دون ايــة ردة فعــل مــن الســلطات الفرنســية )16(.

  توطــدت عالقــات تلــك العشــائر مــع ســلطة االنتــداب الفرن�ضــي، منــذ أن ســيطرت علــى 

 عام 1930، وقامت اإلدارة الفرنســية بتكوين إدارة خاصة بالقبائل تســمى 
ً
الجزيرة عســكريا

 service( ووضعتهــم تحــت إشــراف جهــاز املخابــرات الفرنســية ، )بـــ )إدارة مراقبــة البــدو()17

secret()18( وجــاءت هــذه االجــراءات بعــد أن أصبــح الكــورد يشــكلون أحــدى فئــات املجتمــع 

لهــا  التــي خلقــت  الفرنســية،  نمــط اإلدارة  مــع  التعايــش  فــي  الســوري، والــذي وجــد صعوبــة 

 الجزيــرة العليــا تحــت اإلدارة 
ً
الحدود،كمــا وضعــت فرنســا قبائــل وعشــائر الجزيــرة وخصوصــا

 للعديــد مــن الخالفــات القبليــة، 
ً
الفرنســية العســكرية، وعــن طريــق هــذه القــوة وضعــت حــدا

 تحــت ســيطرة االحتــالل الفرن�ضــي، وأصبحــت 
ً
 رويــدا

ً
كمــا أنــه بواســطتها امســت الجزيــرة رويــدا

كوردستان الغربية، مقتطفات من تقرير بريطاني، ضابط الخدمة الخاصة في 
املوصل، ذو الرقم 1/ام/ أي، في 14 كانون األول 1929.

16- املصدر نفسه، تقرير ضابط الخدمة الخاصة في املوصل، ذي الرقم 1/ام/ أي، في 14 

كانون األول 1929.
17- عملت اإلدارة الفرنسية على إرسال خبراء لفهم طبيعة التركيبة االجتماعية لسورية. 

وأجرت دراسة قام بها املهندس )أجارد( رئيس مكتب الزراعة في املفوضية العليا فيما 
بعد عن القبائل البدوية في سوريا، واستند في تلك الدراسة على املعلومات التي جمعها 

قسم االستخبارات العسكرية والسياسية في املفوضية السامية العليا الفرنسية، 
وساعدت بدورها على إعطاء وسائل لإلدارة الفرنسية في كيفية التعامل مع القبائل 

البدوية. للمزيد ينظر: حكمت علي إسماعيل، املصدر السابق، ص162.
18- منذ االحتالل الفرن�ضي لسوريا أنشئت إدارة املشرق للقوات الفرنسية، والتي تألفت 

من ضباط ينتمون إلى مصلحة شؤون املستوطنين في الجزائر وتونس وإلى مصلحة 
املخابرات في املغرب، وهؤالء الضباط شكلوا نواة اإلدارة الفرنسية األولى، وعند قدوم 

الجنرال غورو أخذ الضباط لقب املستشارين اإلداريين. ومنذ 8 حزيران 1921 وحتى 
نهاية االنتداب، انحصرت مهمتها في املراقبة دون التدخل املباشر في األحداث، وكلفت 

بمهمة البحث واالستعالمات السياسية، واملشاركة في مراقبة السكان في أرا�ضي سلطة 
. للمزيد ينظر: عمار علي السمر، املصدر السابق، ص 87.

ً
 وإداريا

ً
االنتداب سياسيا
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ديــر الــزور املركــز الرئي�ضــي ملراقبــة هــذا العشــائر، واســتخدم الطيــران الجــوي ملراقبتهــا)19(. 

وكان إدراك الفرنســيين طبيعــة البــدو دافعــا لهــم إلــى تشــكيل هــذه اإلدارة الخاصــة للتعامــل 

وفــق  وليــس   )S.S( أنظمــة  وفــق  تــدار  الجزيــرة  منطقــة  أصبحــت  بذلــك  العشــائر،  تلــك  مــع 

الــذي  فــي آب 1930  األمــم  مبعــوث عصبــة  انتقــاد  كان موضــع  مــا  وهــذا  املدنيــة،  القوانيــن 

اســتغرب مــن دور مصلحــة االســتعالمات )املخابــرات(، ورأى أن ذلــك يتناقــض مــع دور نظــام 

االنتــداب)20(. الــذي يهــدف إلــى تطويــر البــالد، حتــى أن الحكومــة الســورية شــكت مــن )S.S( فــي 

أنهــا تعرقــل مهامهــا وعملهــا. وتحــت ضغــط هــذه الشــكاوي أســس فــي كانــون األول عــام 1933 

واالســتعالمات  البحــث  مهمــة  إليهــا  أوكل  العســكرية(  املخابــرات  )مصلحــة  هــو  بديــل  جهــاز 

الخاصــة بالجيــش الفرن�ضــي، أصبحــت مصلحــة املخابــرات القديمــة تدعــى )املصالــح الخاصة( 

وأعيــد ترتيبهــا وتهيئتهــا مــن أجــل أهــداف سياســية وإداريــة بحتــة. إال أن مصلحــة املخابــرات 

فــي الجزيــرة، وبقــي ضبــاط املخابــرات هــم املمثلــون  القديــم  العســكرية اســتخدمت كادرهــا 

فــي الواقــع للســلطة الفرنســية حتــى نهايــة االنتــداب، وشــمل دورهــم جميــع النواحــي، وتولــوا 

مهمــة إدارة العالقــة بيــن الســلطات املحليــة والــدول املجــاورة، ويالحــظ انتشــارهم علــى طــول 

الحــدود فــي تربــه ســبي، وســةري كانــي )رأس العيــن(، وقامشــلو، وعيــن ديــوار، والحســكة، وديــر 

الــزور، والبــو كمــال. وكلفــوا بتوطيــد العالقــة مــع الســكان املحلييــن، وكانــت لهــم عالقــات قويــة 

مــع زعمــاء العشــائر مــن عــرب وكــورد، مثــل حاجــو أغــا، وزعمــاء الديــن املســيحييون مثــل 

)املطــران حبــي( )21(. 

وطــدت الســلطة الفرنســية بذلــك ســيطرتها علــى العشــائر الكورديــة والعربيــة )مــن خــالل 

19- جالل كاظم محسن الكناني، املصدر السابق، ص ص153 – 154.

20- نظام إداري أقره نص املادة الثانية والعشرون من ميثاق عصبة األمم املوقع عليه 

في 28 حزيران 1928 في باريس، وتعود فكرته إلى الجنرال جان كريستيان سموتس 
)1870 – 1950(، املولود في مدينة كيب كولوني في جنوب أفريقيا، تلقى تعليمه في 

 للوزراء عام 1919 وبقى في هذا املنصب إلى عام 1924، ثم عاد 
ً
كامبرج، أصبح رئيسا

وترأس الوزارة ثانية عام 1939، واستمر في هذا املنصب لغاية عام 1948. ينظر، آالن 
باملر، املصدر السابق، ص ص281 – 282.
21- عمار علي السمر، املصدر السابق، ص 88.
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 .

ً
 فشــيئا

ً
مكتــب مراقبــة البــدو ومصلحــة االســتخبارات( وعملــت علــى كســر حــدة البــداوة شــيئا

 مــا. ولــم يعــد بإمــكان القبائــل التحــرك دون إذن مــن ضبــاط 
ً
والســيطرة علــى الحــدود نوعــا

املخابــرات الفرنســية، فقــد قــدم محمــود أغــا رئيــس عشــيرة الكيكيــة، عــام 1932 طلبــا رســميا 

مــن ضابــط املخابــرات الفرن�ضــي فــي الدرباســية الســماح لقبيلتــه بالدخــول إلــى الجزيــرة، وذلــك 

بالخضــوع  فيهــا  يتعهــد  تركيــا وســوريا، وكتــب وثيقــة  فــي  إلــى شــطرين  العشــيرة  بعــد تقســيم 

ملكتــب قطــاع الحســكة الفرن�ضــي )22(. كمــا قامــت الســلطات الفرنســية بإرســال بعــض الخيالــة 

قســمت  قــد  كانــت  التــي  املللــي،  عشــيرة  ملراقبــة  الجزيــرة،  حــدود  علــى  املقيميــن  الفرنســيين 

كغيرهــا مــن العشــائر الكورديــة بيــن جانبــي الحــدود، حيــث بقــي قســم مــن العشــيرة فــي ويــران 

شــهر بتركيــا، والقســم اآلخــر فــي بلــدة ســري كانــي فــي ســوريا )23(.

وهكــذا أصبحــت الســلطة الفرنســية فــي الجزيــرة مرجعيــة مهمــة بالنســبة للعشــائر، وقــام 

 للتشــاور معهــم وحــل الخالفــات 
ً
ضبــاط املحاريــس باســتدعاء شــيوخ العشــائر كل شــهر تقريبــا

بينهــم، كاالجتمــاع الــذي عقــد فــي ســرى كانــى )رأس العيــن( فــي الرابــع مــن أيــار 1933 وأجتمــع 

فيــه شــيوخ قبائــل الفــرات والجزيــرة مــع املفتشــين الفرنســيين، ووضعــت حلــول ألكثــر مــن 

قضيــة، كمــا عقــدت عشــرات االجتماعــات األخــرى، وأصبحــت مراجعــات البــدو للســلطات 

.)24( ً
 روتينيــا

ً
الفرنســية أمــرا

وفــي ســياق سياســتها االســتعمارية، والعمــل بمبــدأ )فــرق تســد( الســيئ الصيــت، شــجعت 

تركيــا  مــن  لجــأت  التــي  املســيحية  الطوائــف  مــن  مجموعــة  الفرن�ضــي  االنتــداب  ســلطات 

حجمهــا  مــن  أكبــر   
ً
سياســيا  

ً
وزنــا وأعطتهــا  الجزيــرة،  منطقــة  فــي  االســتيطان  علــى  والعــراق، 

علــى حســاب األغلبيــة الكورديــة، وعندمــا كانــت األوضــاع تتــأزم فــي املنطقــة بســبب تصرفــات 

تخوفــت  الفرنســية)25(.  الحمايــة  بإبقــاء  تطالــب  كانــت  والتــي  الطوائــف  تلــك  شــخصيات 

22-  املصدر نفسه، ص 90.

23-علي صالح ميراني، الحركة القومية الكوردية ...، ص 66.

24- أحمد وصفي زكريا، عشائر الشام...، ص ص 375 – 378؛ عمار علي السمر، املصدر 

السابق، ص 90.
25- علي صالح ميراني، الحركة القومية الكوردية ...، ص 67.
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الحكومــة الســورية مــن هجــرة اآلشــوريين إلــى الجزيــرة، والذيــن تحولــوا إلــى طابــور خامــس، 

 علــى اســتقبالهم، ولــم تجــد هــذه االعتراضــات 
ً
 إلــى عــدم قــدرة الحكومــة الســورية ماديــا

ً
فضــال

أي صــدى لــدى الســلطات الفرنســية، وتــم إســكانهم ومنحهــم الجنســية الســورية الكاملــة)26(. 

باللــوم علــى عاتقهــم،  وتلقــي  بالكــورد،  الشــكوك  تراودهــم  الســورية  األوســاط  كانــت  لذلــك 

متهمــة إياهــم علــى تحقيــق حلمهــم فــي إقامــة كيــان خــاص بهــم فــي ســوريا، ومــن ذلــك كتبــت 

أجــل  مــن  يعملــون  األكــراد  )الالجئــون  بعنــوان   
ً
افتتاحيــا  

ً
مقــاال الدمشــقية  )األيــام(  جريــدة 

إنشــاء وطــن قومــي لهــم فــي ســوريا(، قالــت فيــه: » أننــا نطالــب األكــراد بــأن يقيمــوا اســتقاللهم 

فــي وطنهــم، كردســتان، وليــس فــي منطقــة الجزيــرة العربيــة، وطــن القبائــل العربيــة مــن شــمر 

وعنــزة وطــي...«  )27(.

 ألحــد الصحفييــن 
ً
فــي نيســان عــام 1935، مقــاال كمــا نشــرت مجلــة )املقطــم( القاهريــة 

الســوريين جــاء فيــه: » إن ســلطات االنتــداب الفرن�ضــي، التــي تفتــح أبــواب ســوريا لآلشــوريين، 

علــى  حكوماتهــا  رفضتهــا  التــي  العناصــر  هــذه  وللكــرد،  واألرمــن  للشــركس  يبــدو  كمــا  تســمح 

التوالــي، تســمح لهــم باالســتقرار فــي هــذا الوطــن...«  )28(.

وفــي الفتــرات التــي أشــتد الصــراع بيــن فرنســا مــن جهــة، والوطنييــن الســوريين مــن جهــة 

 عــام 1936، حــول ربــط ســوريا بمعاهــدة طويلــة األمــد، لجــأت ســلطات 
ً
أخــرى وخصوصــا

القوميــة والطائفيــة داخــل ســوريا، كأحــد  إثــارة الخالفــات  إلــى أســلوب  الفرن�ضــي  االنتــداب 

عناصــر الضغــط علــى الوطنييــن الســوريين، فيمــا كان الكــورد يطالبــون بمنحهــم الحقــوق، 

26- كانت بعض املناطق السورية في تلك الفترة تمر بفترة جفاف، ولم تستطيع الحكومة 

 غادر آالف الفالحين من منطقة درعا)حوران(، 
ً
السورية تقديم املساعدة لهم، فمثال

بسبب الجفاف، لعدم إعانتهم من قبل الحكومة، فكيف لها ان تساعد اآلشوريين، 
ينظر: فيلب خوري، املصدر السابق، ص 506؛ عمار علي السمر، املصدر السابق، 

ص 79.
 عن: سعد ناجي جواد، األقلية الكوردية...، ص 15.

ً
27- نقال

 عن: املصدر نفسه، ص 16.
ً

28- نقال



الحوار -السنة 25 - العدد 71 - 2018 66
التــي يتمتــع بهــا بقيــة املواطنيــن الســوريين)29(. وكانــت االنتقــادات تطــرح فــي املجلــس النيابــي 

الداخليــة الســوري ســعد هللا  ألقاهــا وزيــر  الكورديــة، ففــي كلمــة  الســوري حــول القضيــة 

الجابــري، إمــام البرملــان الســوري بشــأن الحقــوق الكورديــة فــي الجزيــرة، بالقــول: » أن أهــل 

الجزيــرة جــاءوا إلــى الجزيــرة وهــي بلدهــم، ونحــن أهلهــم، ولكنهــم عندمــا جــاءوا كان فــي نفوســهم 

خــوف وحــذر ممــا جــرى معهــم قبــل قدومهــم، وهــذا الخــوف بــدأ يــزول بفضــل اإلدارة القائمــة 

فــي الجزيــرة، ولكنهــم ال يــرون أمامهــم ســوى الســلطة الفرنســية، ألن االنتــداب هــو الســائد 

واحــدة  دولــة  إال علــى  يتعرفــوا  لــم  الذيــن  البســطاء  لهــؤالء   
ً
عــذرا نجــد  هنــا  مــن  واملســيطر، 

كانــت لهــم بمقــام األم وهــي فرنســا. وعندمــا بــدأ اتصالهــم مــع باقــي املناطــق الســورية، شــعروا 

أنهــم جــزء مــن ســورية، ولكــن هــذا الشــعور لــم يكتمــل عندهــم بعــد، وعندمــا تــم البــدء بنقــل 

اإلدارة مــن االنتــداب إلــى الحكومــة الوطنيــة أصابهــم �ضــيء مــن القلــق، ولــو بقــي األمــر بينهــم 

، ولكــن هنــاك دعــاة شــر وســوء، جعلــوا هــذه املخــاوف 
ً
لــزال القلــق ســريعا وبيــن أنفســهم، 

أعظــم ممــا هــي عليهــم...« )30(.

املواطنــون  بهــا  يتمتــع  التــي  الحقــوق  بنفــس  تتعــد مطالبتهــم  لــم  الكورديــة،  املطالــب  إن 

الســوريون اآلخــرون، وذلــك مــا أكــده مصطفــى شــاهين بــك، فــي خطــاب قدمــه باســم النــواب 

الكــورد فــي البرملــان الســوري عــام 1936، قــال فيــه: » أن الكــورد يطالبــون فقــط بمــا يطالــب بــه 

أي مواطــن ســوري، ويعارضــون أي فكــرة تريــد أن تجعــل منهــم إقليــة... » )31(.

دعــت الســلطات الفرنســية فــي آخــر وعودهــا للكــورد التــي تــم طرحهــا فــي اجتمــاع حضــره 

العديــد مــن رؤســاء العشــائر الكورديــة فــي كورســتان ســوريا، فــي الجزيــرة وكوبانــي وكــورداغ، 

وعــد  وقــد   ،1938 عــام  عامــودا  بلــدة  مــن  القريبــة  )توبــز(  قريــة  فــي  االجتمــاع  عقــد  وتــم 

الفرنســيون مــن خــالل ذلــك االجتمــاع الجانــب الكــوردي، بإمكانيــة إعطائهــم الحكــم الذاتــي 

فــي املناطــق الكورديــة)32(، إال أن هــذه الوعــود الفرنســية التــي كانــت تتلمــس بهــا الكــورد، كانــت 

29- سعد ناجي جواد، األقلية الكوردية...، ص 14.
30-  مذكرات املجلس النيابي السوري، الجلسة 15، عام 1937، ص 489.

31-  مذكرات املجلس النيابي السوري، الجلسة 4، عام 1936، ص 110.
32-  محمد علي بك إبراهيم باشا، املصدر السابق، ص 91.



الحوار -السنة 25 - العدد 71 - 2018 67
 بعــد اقتــراب بــوادر الحــرب العامليــة 

ً
مــن أجــل تهدئــة األوضــاع فــي املناطــق الكورديــة، خصوصــا

الثانيــة، وهــو مــا دفعهــا إلــى إعــالن نظــام خــاص للجزيــرة، فــي الثانــي مــن حزيــران عــام 1938)33(.

املهــم فــي األمــر، أن مثــل تلــك اإلشــارات والوعــود الفرنســية للكــورد، كانــت مجــرد تكتيــك 

 أن فرنســا رفضــت االلتــزام 
ً
لتهدئــة املشــاعر القوميــة الكورديــة، فاملعــروف والثابــت تاريخيــا

بــأي تعهــد راســخ إزاء مســألة حقــوق الشــعب الكــوردي فــي ســوريا، بــل أغفلــت هويــة الكــورد 

املتميزة، وقد أدرك الكورد على الرغم من غياب حزب سيا�ضــي كوردي مؤثر، هذه الحقيقة 

ومنــذ وقــت مبكــر، بدليــل مشــاركتهم الفعالــة فــي الحركــة الوطنيــة الســورية منــذ عــام 1941، 

علــى أمــل الحصــول علــى حقوقهــم القوميــة، فــي ظــل حكومــة وطنيــة ســورية، مســتقلة )34(.

 ويمكــن القــول، إن جــل ماحصــل عليــه الكــورد فــي ســوريا فــي فتــرة االنتــداب الفرن�ضــي، 

باللغــة  مطبوعــات  باصــدار  لهــم  كالســماح  الثقافيــة،  الحقــوق  بعــض  هــو  فرنســا،  مــن 

الكورديــة، وفتــح نــوادي وجمعيــات، وهــي االخــرى تعرضــت للمالحقــة واالغــالق، تحــت ضغــط 

الحكومتيــن التركيــة والســورية، وبذلــك فــان حتــى هــذ الفســحة الثقافيــة، لــم تكــن تخــرج عــن 

نطــاق سياســتها االســتعمارية، لتشــجيع الكــورد الــى جانبهــا، واســتغاللهم كورقــة ضغــط ضــد 

الحكومتيــن الســابقتين  )35(.

33- في تقرير إلى عصبة األمم يذكر املفوض السامي الفرن�ضي )بيو( عن سبب عدم 
 كجبل الدروز والالذقية، هو أن 

ً
 ذاتيا

ً
منح الكورد في كوردستان سوريا استقالال

 في منطقة الجزيرة، اليشكلون كتلة متجانسة مثل 
ً
املسيحيين والكورد وخصوصا

سكان منطقي )الالذقية والسويداء( املعتادين على تقاليد عريقة من االستقالل، وفي 
 للدول املجاورة، ومنها 

ً
حالة منح الكورد إدارة ذاتية فمن املمكن أن تصبح مطمعا

تركيا في منطقة الجزيرة، كما ان بدء أحداث الحرب العاملية الثانية كان لها انعكاس 
كبير على السياسة الفرنسية في سوريا، وظهرت بأنها غير قادرة على تحمل أعبائها 

ووعودها. ينظر: عمار علي السمر، املصدر السابق، ص 107.
34- عبد الفتاح علي البوتاني، الحركة القومية الكوردية..، ص 95.

35- سعد ناجي جواد، األقلية الكوردية...، ص 14؛ لورانت شابري، آني شابري، سياسة 

واقليات في الشرق االدنى االسباب املؤدية لالنفجار،ترجمة: ذوقان قرقوط، 
)القاهرة،1991( ص 349 .
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مشاركة الكورد في الحياة السياسية السورية

 
ً
أيلــول 1939، حكمــت فرنســا ســوريا حكمــا فــي 3  الثانيــة  العامليــة  الحــرب  انــدالع  بعــد 

الســامي  املفــوض  أعلــن  فقــد  الحــرب،  حالــة  فــي  الطــوارئ  قوانيــن  عليهــا  وطبقــت   
ً
مباشــرا

للتدابيــر  ســوريا  فخضعــت  الحربيــة،  الضــرورات  بحجــة  العرفيــة  األحــكام  الفرن�ضــي 

العســكرية الفرنســية، وتضييــق حريــة الصحافــة وفــرض الرقابــة عليهــا، ومنعــت االجتماعــات 

والتظاهــرات، وقلــت املــواد الغذائيــة فــي األســواق، وارتفعــت أســعارها، كمــا أصــدر املفــوض 

 بحــل املجلــس النيابــي الســوري، واســتمرت األمــور بالتدهــور، وتفاقــم 
ً
الســامي الفرن�ضــي قــرارا

.)36(  ،
ً
ســوءا والسيا�ضــي  العســكري  الوضعيــن 

، أما األوســاط 
ً
بســبب هذه األوضاع تبين أن الطموح الكوردي بحكم ذاتي، أصبح بعيدا

السياســية الســورية فــي دمشــق، فقــد كانــت تراقــب الظــروف اآلنيــة للحــرب، وبذلــك أقتنــع 

الكــورد والعــرب أن جغرافيــة جديــدة صــارت تجمعهــم إلــى جنــب، وأن عليهــم إيجــاد صيغــة 

األطيــاف  وبقيــة  وعلوييــن،   
ً
وســريانا  

ً
وعربــا  

ً
كــوردا الجميــع  توجــه  وهكــذا  املشــترك،  للعيــش 

للعيــش  أسا�ضــي  كمبــدأ  الســورية(،  )الوطنيــة  مبــدأ  تحــت  االنطــواء  إلــى  األخــرى،  الســورية 

املشــترك داخــل الوطــن الســوري، واالتفــاق علــى نظــام ديمقراطــي برملانــي حــر يشــارك فيــه كل 

الســوريين)37(.

تجــدد الصــراع فــي هــذه الفتــرة علــى مناطــق كوردســتان ســوريا، فبعــد االحتــالل البريطانــي 

لســورية ودخولهــا منطقــة الجزيــرة، كانــت الســلطات اإلنكليزيــة تطمــع فــي هــذه املناطــق، وتريــد 

، أمــا الســلطات الفرنســية، 
ً
إلحاقهــا بمنطقــة نفوذهــا فــي العــراق بعــد أن ســيطرت عليهــا فعليــا

فكانــت تحــاول التمســك بنفوذهــا فــي ســوريا، ومنهــا املناطــق الكورديــة، باعتبارهــا ذات أهميــة 

اقتصاديــة وإســتراتيجية)38(.

36- عبد الرحمن بيطار، تطور الوحدة السورية اللبنانية، من نشوب الحرب العاملية 

الثانية إلى ما بعد االستقالل 1939 – 1950، )حمص، 1998(، ص ص 50- 9.
37- بنكي حاجو، حاجو أغا كان يريد اقامة دولة كوردية مستقلة، ينظر الرابط:

.html.Arabicsite/net.rojava.www  
38- خالد عي�ضى، األكراد في وثائق الحرب العاملية الثانية، ينظر الرابط:
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بمســاومة  الفرن�ضــي،  الضعــف  ظــروف  اســتغالل  جانبهــا  مــن  حاولــت  فقــد  تركيــا  أمــا 

وفــي  وحلــب.  الجزيــرة  علــى  للحصــول  في�ضــي(،  )قــوات  ســوريا  فــي  املوجوديــن  الفرنســيين 

مباحثــات أجراهــا فــي أنقــرة )بنواميشــان( ســفير حكومــة في�ضــي فــي تركيــا، مــن أجــل الســماح 

بوصــول اإلمــدادات الــى الجيــش الفرن�ضــي املحاصــر فــي ســوريا، وذلــك عــن طريــق اليونــان، 

 
ً
فرفضت تركيا ذلك، وأو�ضى رئيس الوزراء التركي )ســراج أوغلو( للوفد الفرن�ضــي، إن اتفاقا

الجزيــرة  الفرنســية علــى ضــم منطقــة  الحكومــة  توافــق  فــي مســاعدتهم، وهــو أن  سيســاهم 

وحلــب إلــى تركيــا، إال أن الحكومــة الفرنســية رفضــت هــذا املطلــب، وأعلنــت أنهــا تفضــل أن 

يســتولي عليهــا الديغوليــون علــى الشــرق بكاملــه، أل ان يخــرج جــزء مــن الســيطرة الفرنســية 

، مهمــا حــدث)39(.
ً
باعتبــار ان ذلــك لــن يعــود إليهــا مطلقــا

في�ضــي وحكومــة فرنســا  بيــن حكومــة  وتأرجحــت  فــي ســوريا،  الفرنســية  الســلطة  اهتــزت 

الحــرة، وظهــر علــى سياســتها عــدم االســتقرار، لذلــك اعلنــت حكومــة فرنســا الحــرة باســتقالل 

ســوريا، إذا ســاعدتها علــى طــرد الفيشــيين، وفــي حزيــران عــام 1941 دخلــت قــوات فرنســا 

الحرة إلى دمشــق، وطردت منها قوات في�ضــي، بينما التحقت باقي القوات الفرنســية بحكومة 

فرنســا الحــرة)40(، وعلــى أثــر ذلــك أعلــن الجنــرال كاتــرو ممثــل حكومــة فرنســا الحــرة فــي ســوريا، 

فــي 27 أيلــول 1941، اســتقالل ســوريا، وإنهــاء االنتــداب)41(. وإعــالن حريــة الشــعب الســوري، 

 ذات ســيادة، وســتتمكنون من أن تؤلفوا 
ً
 حرا

ً
 ســتصبحون شــعبا

ً
بالقول: »من اآلن فصاعدا

 منفــردة أو أن تتحــدوا فــي دولــة واحــدة« )42(.
ً
ألنفســكم دوال

www.Gilgamish.org 

39- ميشيل كريستيان دافيه، املصدر السابق، ص 247؛ م. س. الزاريف، النضال 

واإلخفاق املسألة الكوردية في سنوات 1923 – 1945، ترجمة: صادق الجالد، 
)السليمانية، 2006(، ص ص 269 – 270.

40- عبد هللا فكري الخاني، جهاد شكري القوتلي، في سبيل االستقالل والوحدة، )بيروت، 

2003(، ص ص 35- 36.
41- صالح العقاد، املشرق العربي املعاصر، )القاهرة، 1970(، ص 53.

 عن: عبد هللا فكري الخاني، املصدر السابق، ص 36.
ً

42- نقال
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أقبــل الشــعب الكــوردي فــي هــذه الفتــرة علــى االنخــراط بشــكل واســع فــي صفــوف الحــزب 

 للخــالص 
ً
الشــيوعي الســوري، ألن الجماهيــر الكورديــة كانــت تــرى فــي الحــزب املذكــور طريقــا

القومــي، وكان لوجــود الشــخصية الكورديــة خالــد بكــداش علــى رأس الحــزب، يشــجعهم علــى 

 بيــن الشــعب 
ً
 هامــا

ً
االنضمــام)43(. ولعــب الحــزب الشــيوعي بيــن أعــوام 1941 – 1946، دورا

الكــوردي فــي النضــال السيا�ضــي والقومــي فــي ســوريا)44(.

وهكــذا فــأن السياســة الفرنســية خــالل العــام 1942 فيمــا يتعلــق باالســتقالل وإقامــة 

الحيــاة الدســتورية فــي ســوريا، يمكــن أن توصــف بأنهــا سياســة تســويف، وأنــه فــي املســتقبل 

األوضــاع  الــى اضطــراب  ادى  مــا  وهــو  املفــروض(  )األمــر  بسياســة  تحكــم  أن  يجــب  املنظــور 

الداخلية في سوريا خالل عام 1942، بسبب نقص توفر املواد الغذائية، وارتفاع األسعار، 

وبســبب االســتياء الشــعبي العــام مــن حكومــة فرنســا الحــرة )45(.

طالبــت الحركــة الوطنيــة الســورية مــن الحكومــة الفرنســية، بإلغــاء التدابيــر التــي اتخــذت 

رئيــس  وانتخــاب  التنفيــذ،  قيــد  ووضعــه  بالدســتور،  العمــل  وبإعــادة  الحــرب،  بدايــة  فــي 

للجمهوريــة مــن قبــل مجلــس نــواب يمثــل الشــعب، ورافــق ذلــك حــدوث اضطرابــات، ســقط 

خاللهــا عشــرات القتلــى علــى يــد القــوات الفرنســية فــي مدينــة حلــب ودمشــق، بســبب النقــص 

فــي كميــات الخبــز)46(. 

وقــف الكــورد إلــى جانــب الحركــة الوطنيــة الســورية، فــي مناطــق الجزيــرة وكــورداغ، ضــد 

إجــراءات الســلطة الفرنســية، وعمــت املظاهــرات فــي منطقــة الجزيــرة، ســقط خاللهــا قتلــى 

43- محمد مو�ضى محمد، القضية الكوردية في سوريا وآفاق الحل، مجل الحوار املتمدن، 

العدد )1540(، 2006، ص 1.
44- للمزيد ينظر: محمد عبد الحميد الحمد، األعراق والطوائف السورية )التاريخ 

 والعقيدة والتوجه(، )دمشق، 2006(، 
ص ص215 – 217.

45- سلمى مردم بك، أوراق جميل مردم بك، استقالل سوريا 1939 – 1945، ط2، 

)بيروت،1998(، ص 194.
46- سلمى مردم بك، املصدر السابق، ص 220.
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النخبــة  رأي  تمثــل  كانــت  والتــي  هــاوار،  مجلــة  أخــذت  كمــا  الكــورد)47(،  صفــوف  فــي  وجرحــى 

الكورديــة فــي ســوريا، بنشــر املقــاالت املعاديــة لفرنســا، فقامــت ســلطة االنتــداب بغلقهــا)48(.

تجــاه هــذا الوضــع السيا�ضــي اضطــرت الســلطات الفرنســية إلــى تقديــم تنــازالت، ودخلــت 

الوطنيــة  الحركــة  ممثلــي  مــع  بمفاوضــات  ديغــول،  الجنــرال  بقيــادة  الحــرة  فرنســا  حكومــة 

الســورية بقيــادة شــكري القوتلــي، والتــي أســفرت علــى إجــراء انتخابــات نيابيــة عامــة فــي ســوريا 

فــي أقــرب وقــت ممكــن)49(.

أجريــت االنتخابــات فــي العاشــر والســادس والعشــرون مــن تمــوز عــام 1943، فــي مختلــف 

أســوة  وكوبانــي،  وكــورداغ  الجزيــرة  مناطــق  فــي  الكــورد  فيهــا  وشــارك  الســورية،  املحافظــات 

ببقيــة أطيــاف الشــعب الســوري، فــي كفاحــه ضــد الســلطات الفرنســية، وحصــل الكــورد علــى 

فــي البرملــان الســوري. وهــم خليــل إبراهيــم باشــا عــن قضــاء البوكمــال،   
ً
ثالثــة عشــر مقعــدا

و)عبــد الباقــي نظــام الديــن، وحســن حاجــو أغــا، وســعيد محمــد أغــا الدقــوري( عــن قضــاء 

قامشــلو، وانتخــب مصطفــى شــاهين بــك عــن قضــاء كوبانــي )عيــن العــرب(، وعلــي ديبــو مــن 

قضــاء دومــا، نجيــب البــرازي عــن حمــاه وضواحيهــا، وحكمــى محمــد الحكمــى عــن قضــاء جبــل 

ســمعان، وعبــد القــادر حمــو عــن قضــاء البــاب، وعبــد القــادر برمــدا عــن قضــاء حــارم)50(.

أمــا فــي منطقــة كــورداغ فقــد انتخــب محمــد حــاج محمــد شــيخ إســماعيل )زاده( املعــروف 

بافــي)51(،  أعــزاز جميــل  أغــا، وفائــق منــان شــيخ إســماعيل زاده، كمــا مثــل منطقــة  بشــيخو 

 
ً
وشــارك الكــورد تحــت قبــة البرملــان جميــع مكونــات الشــعب الســوري، ولعــب فيمــا بعــد دورا

 باســم الكــورد الســوريين ضــد الســلطات الفرنســية وقواتهــا)52(.
ً
 مؤثــرا

ً
وطنيــا

47- رمى شيخو الفرحة، املصدر السابق، ص 109.

48- علي صالح ميراني، الحركة القومية الكوردية...، ص 73.

49- حذيفة زيدان خلف، املصدر السابق، ص ص 36 – 37.

50- محمد شاكر أسعيد، البرملان السوري في تطوره التاريخي، )دمشق، د-ت(، ص ص 

.421 – 419
51- محمد عبدو علي، جبل الكورد عفرين...، ص 445.

52- جكر خوين، املصدر السابق، ص 293.
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صــدر بيــان مشــترك بيــن الحكومــة الســورية وســلطات االنتــداب الفرن�ضــي فــي الخامــس 

 باالتفــاق املعقــود فــي 22 كانــون األول عــام 1943 
ً
مــن حزيــران عــام 1944 جــاء فيــه »أنــه عمــال

بيــن الجنــرال كاتــرو مفــوض الدولــة الفرنســية، وممثلــي الحكومــة الســورية، تــم االتفــاق علــى 

تســليم كافــة الدوائــر واملصالــح املشــتركة للحكومــة الســورية«)53(.

أعلنــت ســوريا اســتقاللها فــي الخامــس مــن تمــوز 1944، ومــن ثــم انهالــت برقيــات التأييــد 

واالعتراف من معظم دول العالم، وأقامت ســوريا العالقات الدبلوماســية مع الدول الكبرى 

التــي اعترفــت بهــا)54(.

، وذلك لتواجد القوات 
ً
 تاما

ً
أن االستقالل الذي حصلت عليه سوريا، لم يكن استقالال

البريطانيــة والفرنســية علــى أراضيهــا، وعــدم حــل العديــد مــن القضايــا امللموســة فــي العالقــات 

موضــوع  ومنهــا  الجديــدة،  املســتقلة  الفرنســية  والجمهوريــة  الســابقة  االنتــداب  دولــة  بيــن 

الحــرة،  فرنســا  حكومــة  سياســة  أن  كمــا  العســكرية)55(.  والتشــكيالت  الخاصــة،  الوحــدات 

لــم تختلــف عــن سياســة فرنســا في�ضــي ومــا قبلهــا، وكانــت ترمــي إلــى االحتفــاظ بــكل مناطــق 

النفــوذ الفرن�ضــي، الســتعادة مكانتهــا بيــن الــدول الكبــرى، لذلــك كانــت تــراوغ فــي مفاوضاتهــا مــع 

 بعــد أن تحــررت باريــس مــن 
ً
الســلطات الســورية مــن أجــل معاهــدة االســتقالل )56(، خصوصــا

القــوات االملانيــة واملواليــة لهــا، فــي أواخــر عــام 1944، واســتقرار حكومــة فرنســا الحــرة فيهــا، 

فحاولــت التملــص مــن تنفيــذ وعدهــا باســتقالل ســوريا، ورفضــت تســليم القــوات الخاصــة 

53- سليمان املدني، هؤالء حكموا سورية 1918 – 1970، ط3، )دمشق، 1998(، ص 

.49
54- للمزيد ينظر: أديب صالح عبد اللهيبي، العالقات السورية – السوفيتية 1946 – 

1967 دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى كلية التربية، جامعة 
املوصل، 2004، ص 3.

55- للمزيدينظر: دنحو داود، املراحل التاريخية والسياسية لتطور النظام اإلداري في 

سورية، )دمشق، 1995(، ص 46.
56- محمد سهيل الع�ضي، فجر االستقالل في سورية، منعطف خطير في تاريخها، )خواطر 

وذكريات(، )بيروت، 1999(، 
ص ص 54 -55.
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والجيــش، وتذرعــت بعــدم قــدرة الحكومــة الســورية علــى فــرض النظــام فــي البــالد)57(.

توتــرت العالقــات بيــن فرنســا وســوريا، وذلــك علــى أثــر طــرح الحكومــة الســورية فــي أوائــل 

عــام 1945، مطلــب ســحب القــوات الفرنســية والبريطانيــة مــن البــالد، ووضــع اإلدارة تحــت 

، بشــأن عقــد عــدد مــن االتفاقيــات 
ً
 مقابــال

ً
إشــرافها، لكــن الحكومــة الفرنســية قدمــت طلبــا

فــي االقتصــاد الســوري، وتعزيــز  بيــن البلديــن، مــن شــأنها أن تمنــح فرنســا وضــع األفضليــة 

مركزهــا فــي ســوريا)58(.

 باســتقاللها، وقامــت مظاهــرات فــي 
ً
رفضــت الحكومــة الســورية ذلــك، واعتبرتهــا مساســا

مختلــف املناطــق الســورية، وفــي الجزيــرة وديــر الــزور، حركهــا الحــزب الشــيوعي الســوري)59(.

تدخلــت القــوات الفرنســية العســكرية للــرد علــى هــذه املظاهــرات فــي دمشــق، وحاصــرت 

وفــي   .)60( باملدفعيــة  قصفتــه  ثــم  ومــن   ،1945 عــام  أيــار   29 فــي  الســوري  النيابــي  املجلــس 

مدينتــي حمــص وحمــاه أطلقــت القــوات الفرنســية النــار علــى املتظاهريــن، وفــي حلــب وقعــت 

الفرن�ضــي   علــى القصــف 
ً
الفرنســية، وذلــك ردا بيــن األهالــي املحلييــن والوحــدات  اشــتباكات 

الســوري)61(. النيابــي  للمجلــس 

ســاهم الشــعب الكــوردي فــي النضــال الوطنــي الســوري بحمــاس ونشــاط فــي هــذه الفتــرة فــي 

 ال يتجــزأ مــن شــعب ســوريا، وحملــوا 
ً
شــتى مناطقهــم فــي ســوريا، وكانــوا يعــدون أنفســهم جــزءا

نفــس اآلمــال واملطامــح التــي حملهــا الشــعب الســوري فــي الحريــة واالســتقالل)62(.

57- سهيلة الريماوي، الحكم الحزبي في سوريا في فترة االنتداب الفرن�ضي ...، ص 388.

58- دنحو داود، املصدر السابق، ص 46.

59- للمزيد ينظر: أدهم آل جندي، تاريخ الثورات السورية...، ص 598؛ غالب العيا�ضي، 

املصدر السابق، ص 488.
60- للمزيد ينظر: شمس الدين العجالني، االعتداء الفرن�ضي على البرملان، أول عمل 

توثيقي لالعتداء على دمشق واملجلس النيابي، )دمشق، 2009(، ص ص 39-38
61- محمد رشيد شيخ الشباب كيكي، حماة الديار دور الكرد في الثورات السورية ...، ص 

.182
62- عوسمان عةبدولرةحمان سمايل، كورد لة سوريا 1920–1946 ليكولينةوةيةكى جوكرافى، سيا�ضى، 

روشنبيريية، )دهوك، 2009(، ل 129؛ رمى شيخو الفرحة، املصدر السابق، ص 99.
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شــارك الكــورد فــي منطقــة الجزيــرة فــي املظاهــرات، املطالبــة بالجــالء الفرن�ضــي، واســتقالل 

ســوريا، وحدثــت مواجهــات بيــن القــوات الفرنســية وأهالــي قريــة حلــوة، التابعــة لناحيــة تربــة 

الفــالح  فقتــل  عليهــم،  النــار  الفرنســية  القــوات  وأطلقــت  بقامشــلو،  البيــض(،  )قبــور  ســبى 

)حمــو ره ش(، وجــرح عــدد كبيــر آخــر مــن املتظاهريــن)63(.

وجــرت معــارك أخــرى فــي قريــة )حينونــه( فــي منطقــة عيــن ديــوار، وعلــى أثــر ذلــك تــم قتــل 

مختــار القريــة )رمــو فقــه( وحــرق قريتــه، واعتقــل العديــد مــن املتظاهريــن، وزجــت بهــم فــي 

فــي املحاكــم العســكرية الفرنســية)64(. الســجون، ومحاكمتهــم 

املظاهــرات  توســيع  مــن  الجزيــرة  منطقــة  فــي  والعربيــة  الكورديــة  الجماهيــر  اســتطاعت 

ومحاصــرة الثكنــات العســكرية الفرنســية، فــي قامشــلو، والدرباســية، وديريــك، وســه رى كانــى 

وبقيــة املناطــق الكورديــة االخــرى، وعلــى أثــر هــذه املظاهــرات اســتدعى محافــظ ديــر الــزور 

فــي 30 حزيــران 1945، حاميــة البوكمــال العســكرية املحــررة، وأمرهــا بالتوجــه إلــى املناطــق 

يــزال  ال  التــي  العســكرية  الثكنــات  علــى  االســتيالء  بمهمــة  الحربــي،  العتــاد  وبكامــل  الثائــرة، 

تســيطر عليهــا القــوات الفرنســية، وفــي نهايــة تمــوز، اســتطاعت القــوات الحكوميــة الســورية 

محافظــة  وكانــت  الثكنــات،  هــذه  جميــع  علــى  الســيطرة  الجزيــرة  منطقــة  أهالــي  وبمســاعدة 

الجزيــرة أولــى املحافظــات الســورية التــي اســتقلت، وطــردت الجيــش الفرن�ضــي. واستشــهد فــي 

معــارك االســتقالل العديــد مــن الشــباب الكــورد والعــرب)65(. وعندمــا بــدأت القــوات الفرنســية 

 فــي آب 1945، آخــر الوحــدات العســكرية فــي الجزيــرة 
ً
بالرحيــل عــن ســوريا، انتقلــت رســميا

إلــى الحكومــة الســورية الوطنيــة)66(. وفــي أيلــول 1945، زار الرئيــس الســوري شــكري القوتلــي 

منطقــة الجزيــرة، والتقــى خاللهــا بممثلــي ووجهــاء املنطقــة، ومنهــم حســن حاجــو أغــا )النائــب 

63- رمى شيخو الفرحة، املصدر السابق، ص 109.

64- جريدة )طريق الشعب(، العدد )274(، شباط، 1998، ص 6.

65- عمار علي السمر، املصدر السابق، ص 115، رمى شيخو الفرحة، املصدر السابق، 

ص 112.
66- ستيفن هامسلي لونغريغ، املصدر السابق، ص 439.
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 بالزعامــة الكورديــة، حيــث كان يعتبــر 

ً
فــي البرملــان الســوري(، وكان شــكري القوتلــي يثــق كثيــرا

حســن حاجــو اليــد اليمنــى لــه، وأكــد خــالل الزيــادة علــى وحــدة الحقــوق والواجبــات الوطنيــة، 

وبدايــة صفحــة جديــدة)67(.

أمــا فــي منطقــة كــورداغ فقــد ســاهمت تســرب األفــكار املاركســية إلــى هــذه املنطقــة مــن 

قبــل الحــزب الشــيوعي الســوري، فــي تشــكيل وتأســيس جمعيــات سياســية وثقافيــة عــدة، منهــا 

رابطــة الطــالب الكــورد، ورابطــة املثقفيــن الكــورد، وقــد انخرطــت هــذه النــوادي فــي املظاهــرات 

التــي انطلقــت ضــد القــوات الفرنســية فــي مناطــق حلــب)68(. ومــن جهــة أخــرى، فــأن بقايــا زعمــاء 

 مــن الزمــن، بــدوأ بالعــودة فــي هــذه 
ً
حركــة املريديــن الذيــن لجــأوا إلــى تركيــا عــام 1941 ردحــا

الفترة إلى قراهم ومناطقهم في منطقة جبل الكورد، بعد أن ملسوا عدم مضايقة الفرنسيين 

لهــم، وعندمــا بــدأت املواجهــات واملظاهــرات ضــد الفرنســيين، أتصــل قائــد شــرطة حلــب )منيــر 

مللــي( فــي 20 آذار 1946، بهــؤالء الزعمــاء للمشــاركة فــي طــرد الفرنســيين، فبــدوأ بالهجــوم علــى 

 
ً
مخافــر الفرنســيين فــي جبــل  الكــورد، ثــم شــاركوا أهــل أعــزاز فــي مقاومــة الفرنســيين، وأخيــرا

وصلــوا إلــى حلــب، وقامــوا بمســاعدة ســكان املدينــة فــي ضــرب مقــرات الفرنســيين، وتوجهــوا 

خاللهــا إلــى ســجن خــان اســطنبول حيــث حــرروا رفاقهــم املســجونين)69(.

تحــت ضغــط املظاهــرات الشــعبية العامــة، واتصــاالت الحكومــة الســورية فــي تلــك الفتــرة 

الضغــوط  عــن   
ً
فضــال االســتقالل،  فــي  مؤيديهــا  مــن  زاد  والدولــي،  العربــي  املســتويين  علــى 

السياســية الدوليــة التــي كانــت تتعــرض لهــا فرنســا مــن وقــت آلخــر، ممــا اضطــرت فــي النهايــة إلــى 

االنصيــاع إلرادة الشــعب والجــالء عــن ســوريا بتاريــخ 17 نيســان عــام 1946)70(.

67- جكر خوين، املصدر السابق، ص 293.

68- مجلة دراسات اشتراكية، مقال بعنوان: دخل األفكار الشيوعية...، القسم الثاني، ص 

ص 184 – 86.
69- رشيد حمو، ثورة جبل األكراد...، ص ص 78 – 79.

70- سليمان املدني، املصدر السابق، ص 50؛ وليد املعلم، سورية....، ص ص 415 – 

.416
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» يقدر تعداد السكان األكراد يف خوراسان بحوايل )1,5( مليون ونصف املليون »

الحــدود  بيــن  الكرديــة  الخوراســانية  املنطقــة  توجــد 

الجنوبيــة  والحــدود  إليــران  الحاليــة  الشــرقية  الشــمالية 

لتركمانســتان فــي القطــاع الشــمالي الــذي كان يعــرف تاريخيــا 

خوراســان. بإقليــم 

اإلحداثيــات الجغرافيــة للمنطقــة الخوراســانية الكردية 

هــي بيــن )3605-3803(◦ شــماال و)56-61(◦ شــرقا وتقــدر 

املنطقــة الكرديــة املســكونة فــي خوراســان بحوالــي 64144 كيلومتــر مربــع.

تقــع هــذه املنطقــة الكرديــة علــى مرتفعــات الريفانــد، يمتــد جســران متوازيــان مــن الجهــة 

لجبــال  ينضمــان  حيــث  االفغانيــة  الحــدود  إلــى  الكاســيبي  البحــر  مــن  الشــرقية  الجنوبيــة 

الغــرب  إلــى  العاليــة  البــورز  جبــال  بيــن  جســرا  الريفانــد  مرتفعــات  تشــكل  الباراباميســوس. 
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وكتلــة الهندوكــوش الــى الشــرق. مــن املمكــن أن تعتبــر جبــال الريفانــد الجبــال الثالثــة الشــرقية 

للبــورز.

فــي هــذا الجــزء مــن البــورز يكــون الجســر الجنوبــي املــوازي وسلســلة جبــال العقــاد تكــون فــي 

جنــوب بونجــرد وجبــل ســالك) أعلــى قمــة 2670م( يكــون فــي الجــزء الغربــي مــن العقــاد وجبــل 

شــاهجهان )أعلــى قمــة 3032م( يكــون فــي الجــزء الشــمالي مــن العقــاد والتــي تقــع فــي جنــوب 

فــي جنــوب وادي قوجــان –  شــيرفان وقوشــان وجبــل البينالــود )أعلــى قمــة 3211م( يكــون 

مشــهد أو شــمال نيشــابور.

للبحــر  الشــرقية  الضفــة  مــن  يبــدأ  حيــث  كوبــت-داغ  هــو  الشــمالي  املــوازي  الجســر 

الكاســيبي )قزويــن(. اســتمرار جســر كوبــت- داغ فــي شــمال خوراســان يدعــى بسلســلة جبــال 

هــازار مســجد. كوهزينادانلــو هــو القســم الشــرقي مــن هازارمســجد )أعلــى قمــة تدعــى جوليــل 

فــي شــمال شــرق شــيرفان. تقــع  التــي  3200م(   Gullil

الجســران املتوازيــان مــن الريفانــد يشــكالن اســوارا لــوادي خصــب حيــث تقــع املــدن الســبع 

الرئيســية املتســاوية البعــد عــن بعضهــا البعــض واملــدن الســبعة هــي: أشــخانةAshkhaneh  و 

بوجنــوردBojnurd  و شــيرفان Shirvan وقوشــان Quchan وداريجــاز Daregaz ودورونجــار 

.Chenaran وشــيناران Radkan ورادكان Doroongar

الشــمال  الــى  الشــرقي  الجنــوب  مــن  الــوادي  طــول  كامــل  علــى  تقريبــا  األتــراك  نهــر  يمتــد 

الغربــي، قبــل ان يصــب فــي البحــر الكاســيبي. يبقــى نهــر الكاشــف األصغــر فــي الربــع الجنوبــي 

الشــرقي مــن الــوادي ممتــدا علــى الخــط املقابــل لنهــر االتــراك قبــل االختفــاء فــي رمــال صحــراء 

فــي آســيا الوســطى. فــي تركمنســتان  الكاراكــوم 

تغطــي الغابــات الكاســيبية الكثيفــة الجــزء الغربــي مــن املنطقــة الكرديــة الخراســانية فــي 

الحدود مع اقليم جولســتان حيث تصبح أرض عشــبية بأتجاه الشــرق. املنحدرات الشــمالية 

املواجهــة لصحــراء كاراكــوم العطشــة تحتــوي بعــض العشــب ولكــن محيطهــا الخارجــي يكــون 

مغطــى باملرتبــة االولــى بأشــجار واغصــان التاماريســك. تكــون فصــول الصيــف متنوعــة بيــن 

جــو لطيــف فــي املناطــق الجبليــة الــى حــارة فــي املناطــق املنخفضــة.
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علــى  الســيبيري  الهــواء  كتلــة  تهبــط  حيــث  قاســية  الشــتاء  فصــول  تكــون  حــال  أيــة  علــى 

الصفــر. تحــت  درجــة   20 الــى  الحــرارة  درجــات  بهبــوط  مســببة  بــاردة  كقبــة  املنطقــة 

املحلــي(  الخــروف  فــرو  مــن  املصنوعــة  واملعاطــف  القبعــات  )وخاصــة  الســميك  الفــراء 

واملالبــس الصوفيــة الثقيلــة والســميكة تكــون مــن االحتياجــات الضروريــة فــي هــذه املنطقــة 

املا�ضــي  فــي  الشــتاء.  فصــل  فــي  وخاصــة 

املــواد  هــذه  مــن  العديــد  الحاضــر  فــي  كمــا 

الدافئــة كانــت تنتــج مــن أجــل االســتعمال 

تــروج  كانــت  أيضــا.  وللتصديــر  املحلــي 

وبوجنــورد  وشــيرفان  قوجــان  أســواق  فــي 

التصديــر  طرقــات  فــي  وأيضــا  املحليــة 

الكبيــرة.

-عاصمــة  الهامــة  مشــهد  مدينــة  تقــع 

علــى  طويلــة-  لفتــرة  خوراســان  اقليــم 

خوراســان  ملنطقــة  املباشــرة  الحافــات 

الكرديــة. تقــع فــي الغــرب مدينة مينوداشــت 

طهــران. إلــى  الطريــق  فــي    Golistan جولســتان  اقليــم  فــي   Minoodasht

وبالتالــي للمنطقــة الخوراســانية الكرديــة منفــذ ســهل لالســواق الشــاملة والواســعة مــن 

أيضــا  اليــه. وهنــاك  تحتــاج  منتــج  أو  تقنيــة  أيــة  واســتيراد  الخاصــة  اجــل تصديــر بضائعهــا 

العديــد مــن املــدن والبلــدات القديمــة األخــرى التــي تقــع علــى مرتفعــات الريفانــد. تقــع عاصمــة 

الجنوبيــة  بضواحيهــا  املثــال،  ســبيل  علــى  الحديثــة،  التركمانيــة   Ashkhabad آبــاد  عشــق 

ومدينــة فيــروزه Firuzeh كمنطقــة كرديــة مســكونة علــى املنحــدرات الشــمالية للريفانــد. عبــرت 

فــي  بمشــهد  مــرورا  للريفانــد  الجنوبيــة  املنحــدرات  القديــم  الحريــر  لطريــق  الرئيســية  القنــاة 

طريقهــا إلــى ســابزيفار وطهــران ومــا وراءهــا. امتــد خــط القنــاة الثانويــة مــن الشــمال الغربــي مــن 

مشــهد عبــر منتصــف منطقــة خوراســان الكرديــة ولكنــه كان دائمــا أقــل أهميــة مــن الطريــق 
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الجنوبــي نتيجــة للســلب والنهــب مــن قبــل الغــزاة التركمــان مــن القــرن الثالــث عشــر فصاعــدا.

مــع ذلــك أخــذ التبــادل التجــاري الهــام مكانــا عبــر الخــط الثانــوي: كان األكــراد يبيعــون 

الســلع مــن خــالل التجــار مثــل الطعــام املجفــف )الزبيــب واللــوز والجــوز واملشــمش والخــوخ...

الجاهــزة  الصوفيــة  واملالبــس  الخــام  والصــوف  والحبــوب  واللحــم  األلبــان  ومنتجــات  الــخ( 

األخــرى. املتنوعــة  والبســط والســجاد واملنســوجات  القطنيــة  والبضائــع 

تدفــق البــدو التــرك املنغــول الــذي بــدأ شــيئا فشــيئا فــي القــرن الســادس تحــول إلــى تدفــق 

مدمــر مــع وصــول جيــوش جنكيزخــان املنغــول فــي القــرن الثالــث عشــر. كنتيجــة لذلــك عندمــا 

فــي بدايــة القــرن الســابع عشــر بالوصــول، كانــت هــذه االرض  بــدأ الســكان الكــرد الحالييــن 

األكثــر خصوبــة فــي الجنــوب الغربــي مــن آســيا الخاليــة مــن الســكان تمامــا، حيــث كان تحضرهــا 

وتمدنهــا وازدهارهــا الســابق قــد تهــدم مــن قبــل املنغــول.

حــدث التدفــق الكبيــر لألكــراد فــي بدايــة القــرن الســابع عشــر عندمــا تــم ابعادهــم بأعــداد 

الذيــن  الفــرس  مــن قبــل ملــوك الســفافيد  مــن كردســتان تركيــا  الجــزء الشــمالي  مــن  كبيــرة 

أجبروهــم علــى االغتــراب إلــى الشــمال الخوراســاني ومــا وراءهــا. لــم ينقطــع هــذا الوصــول حتــى 

القــرن الثامــن عشــر.

فــي املنطقــة كان لهــا نفــس التقســيمات االقطاعيــة  األحــالف القبليــة البدائيــة الكرديــة 

األصليــة تحــت احتــالل الســفافيد. األكثــر أهميــة كان زعفرانلــو  Za’faranluالتــي كان يترأســها 

عائلــة شاميشــجازاك )تغيــر اســم شاميشــجازاك فــي املنطقــة الخوراســانية الكرديــة إلــى حلــف 

زعفرانلــو حوالــي عــام 1760م( حيــث كانــت عاصمتهــا األخيــرة فــي قوشــان اكبــر مدينــة وســوق 

فــي منطقــة خوراســان الكرديــة ولكنهــا لــم تعــد كذلــك اليــوم.

الشاميشــجازاك  عشــر  الســادس  القــرن  فــي  الكرديــة  الحاكمــة  األمــراء  بيــوت  بيــن  مــن 

Chamishgezek مــن ديرســم وماالطيــا Malatiya واالزيــق  Elazigواديامــان Adiyaman فــي 

كردســتان تركيــا الذيــن كانــوا يشــكلون حلــف ارســتقراطي كــردي قــوي. بعــد معاهــدة زوهــاب 

)بيــن االمبراطوريــة العثمانيــة التــي حكمــت العــراق وبيــن بــالد فــارس( فــي 17 ايــار مــن العــام 

1639م، ســاد هــدوء علــى كردســتان واماراتهــا املســتقلة ليكســر هــذا الهــدوء نســبيا وبقســوة 
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.
ً
مــن العــام 1722م فصاعــدا

كانــت إمــارة شاميشــجازاك الكرديــة املســتقلة أو زعمــاء قبائــل شاميشــجازاك املســتقلين 

فــي تركيــا قــد انتهــوا نهائيــا بعــد الحــرب العامليــة األولــى. اســتبدل بنــاء الحكــم التقليــدي بدولــة 

حكــم مبنيــة بشــكل جديــد فــي مســار التوحيــد والتكامــل الكــردي.

حكــم حلــف الزعفرانلــو الكــردي بشــكل دائــم أكبــر منطقــة والحــدود فــي شــمال غــرب إيــران 

وكان يحتــوي أكثــر عــدد مــن أفــراد القبائــل والعشــائر والبيــوت.

نــادرا مــا كانــت زعفرانلــو تفقــد القيــادة السياســية والعســكرية لألكــراد الخوراســانيين. 

مدافعيــن  الفار�ضــي  للبــالط  العســكرية  خدمتهــم  خــالل  مــن  أنفســهم  يميــزون  ايضــا  وكانــوا 

عــن الحــدود االمبراطوريــة الشــمالية الشــرقية لبــالد فــارس ضــد التوغــالت مــن قبــل القــوى 

االســيوية الوســطى.   جنــراالت زعفرانلــو وصدفتهــم الكرديــة الغيــر متوقعــة هــم الذيــن   لعبــوا 

دورا اساســيا فــي تحريــر مغــال الهنــد مــن امللــك الفار�ضــي نــادر شــاه فــي عــام 1738م.

أصبحــت قبيلــة الكاوانلــو Kawanlu )مقراتهــم كانــت فــي رادكان Radkan( جــزء أسا�ضــي 

) جــزء كبيــر جــدا( مــن حلــف الزعفرانلــو. فــي عــام 1835م امتــدت مقاطعــة الزعفرانلــو مــن 

الضواحــي الغربيــة ملشــهد إلــى نصــف الطريــق بيــن بلــدات شــيرفان وبوجنــورد.

قبيلــة الشــادلو Shadlu كانــت الثانيــة مــن حيــث األهميــة وعاصمتهــم كانــت فــي بوجــنورد 

Bojnurd )املدينــة األســبق لبوزانيورد/بوزانجــورد(.

حكمت قبيلة قراشورلو  Qarachorluاملقاطعة في أق�ضى الغرب من منطقة خوراسان 

Sa- ســامالقان بلــدة  فــي  كانــت  مقراتهــم  التركمانيــن.  للغــزاة  عرضــة  األكثــر  وكانــت   الكرديــة 

.malqan

كان هنــاك أيضــا عــدة أحــالف أصغــر فــي ذلــك الوقــت مــن ضمنهــم الجاللــي celali ، حيــث 

كانــت مقاطعتهــم فــي بلــدة علــى الهضبــة الشــمالية املواجهــة لصحــراء كاراكــوم الكبــرى فــي اســيا 

.Firoozeh الوســطى. مقــرات قبيلــة الجاللــي كانــت فــي فيــروزة

األكــراد الذيــن وصلــوا إلــى خوراســان كانــوا بشــكل كبيــر مــن أجــزاء كردســتان الشــمالية 

فــي الجنــوب الشــرقي مــن تركيــا. وحتــى اليــوم بعــد مــرور حوالــي أربعــة قــرون وهــم يتكلمــون 
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لغــات محليــة متنوعــة مــن اللغــة الكرمانجيــة الشــمالية حيــث مازالــت ســائدة بيــن األكــراد )فــي 

تركيــا(. املالبــس والعــادات لألكــراد الخوراســانيين تشــبه تلــك التــي عنــد أكــراد تركيــا أكثــر مــن 

األكــراد اآلخريــن. ترتــدي النســاء أحذيــة عاليــة الكعــب وتنانيــر أعلــى الركبــة تكــون ملبوســة 

علــى طبقــات ومالئمــة مــع مراييــل بيضــاء أو صــداري ملونــة.

كان هنــاك القليــل مــن الشــك بــأن هــذه كانــت املوضــة التــي يرتدونهــا األكــراد فــي األناضــول 

منــذ أربعــة مئــة ســنة مضــت، حيــث لــم تكــن هنــاك أيــة جماعــات أخــرى فــي خوراســان ترتــدي 

أي شــيئ يشــبه هــذا الــزي. االصــرار والعنــاد الــذي جعــل األكــراد الخوراســانيين يتمســكون 

بلغتهــم القديمــة وزيهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم وثقافتهــم مســاوي للعنــاد بالتمســك بعاداتهــم 

القوميــة الكرديــة واإليرانيــة.

اجبــرت القبائــل الكرديــة علــى الرحيــل إلــى منطقــة خوراســان/ شــمال شــرق ايــران اثنــاء 

ســاللة الســفافيد حوالــي العــام 1598م ) أو عــام 1610م  بحســب بعــض النصــوص(.

الشــيعية  )الصفويــة(  الســفافيد  امبراطوريــة  الســادس عشــر ظهــرت  القــرن  بدايــة  مــع 

املقاطعــات  وســط  أنفســهم  األكــراد  وجــد  العثمانيــة.  لالمبراطوريــة  كمنافســة  )االيرانيــة( 

تقاتلــت  الشــيعيين.  الفــرس  والســفافيد  األتــراك  الســنيين  العثمانييــن  قبــل  مــن  املزعومــة 

االمبراطوريتيــن فــي معركــة شــالديران عــام 1514م حيــث غلــب العثمانييــن شــاه الســفافيد. 

شــكلت نتيجــة املعركــة حاجــز بيــن االمبراطوريتيــن الــذي قســم األكــراد بيــن االمبراطوريتيــن 

والفارســية. التركيــة 

منــذ القــرن الســادس عشــر وكردســتان املجــاورة كانــت تتســع مــن قبــل منطقتيــن كبيرتيــن 

ومســتقلتين مــن األكــراد. هاتيــن املنطقتيــن همــا منطقــة وســط األناضــول )اقليــم كونيــا، تركيا( 

ومنطقــة شــمال خوراســان.

قسمت كردستان منذ الحرب العاملية األولى بين خمسة واليات مستقلة وكانت الحصة 

األكبــر مــن كردســتان فــي تركيــا )%40( بعدهــا إيــران )%30( ثــم العــراق )%18( ثــم ســوريا 

)%6( واالتحــاد الســوفيتي األســبق )%2(. قســمت هــذه الواليــات كردســتان إلــى عــدد كبيــر 

مــن الوحــدات واألقاليــم اإلداريــة )قســمت منطقــة خوراســان بيــن محافظتيــن مــن خوراســان 
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الشــمالية ورزافــي خوراســان 2003م(.

تتضمــن املنطقــة االناضوليــة الوســطى، املنطقــة حــول بلــدات يونــاكYunak  وهايمانــا 

Haymana وجاهانبيلــي Jahanbeyli/ جاهانبيجلــي Jahanbegli، جنــوب العاصمــة التركيــة 

انقــرة. تتوســع الــى مقاطعــات جبليــة فــي شــمال ووســط األناضــول حيــث تكــون محــدودة مــن 

قبــل بلــدات تــوكات Tokat ويوزجــات Yozgat وبوالتلــي Polatli و شــوروم Chorum واماســيا  

املنطقــة  مــن  االوســطي  الشــمال  االناضولــي  الجــزء  يشــيليرماق.  نهــر  حــوض  فــي   Amasya

املتوســع بشــكل ســريع يوجــد فيــه اآلن عــدد كبيــر مــن األكــراد أكثــر مــن القســم األقــدم فــي 

االناضولــي. الوســط 

إلــى  يديــن وجودهــا  التــي  فــي خوراســان  األولــى  األكــراد،  عــن  املنفصلتيــن  املنطقتيــن  مــن 

الســبب  لهــذا  خوراســان  فــي  األكــراد  كل  تقريبــا  الشــمالية.  كردســتان  مــن  والنفــي  الترحيــل 

لقــرون  إيــران  فــي  الشــيعي  املجتمــع  لتأثيــر  التعــرض  ولكــن  الكرمانجيــة  اللهجــة  يتكلمــون 

والتقــارب والتجــاور مــن مدينــة مشــهد الشــيعية املقدســة حولــت املجتمــع الكــردي الخراســاني 

الــى مزيــج مــن املســلمين الســنيين والشــيعيين مــع بعــض املؤيديــن العلوييــن. كان لهــذه املنطقــة 

تاريــخ صاخــب فــي القــرون القليلــة املاضيــة أكثــر مــن كردســتان الشــمالية حيــث تــم التخلــي عــن 

الكثيــر مــن ســاكنيها. حافــظ املجتمــع الكــردي الخوراســاني علــى تقليــد مفقــود اآلن فــي موطنــه 

األصلــي كأبعادهــم املتزامــن مــع بدايــة التدميــر العســكري الكارثــي الثابــت لكردســتان الشــمالية 

مــن قبــل االمبراطوريــات الفارســية والعثمانيــة.

اجبــرت علــى  الكرديــة  والعائــالت  القبائــل  أفــراد  مــن  ألــف  مــن )60,000( ســتين  أكثــر    

الرحيــل إلــى منطقــة خوراســان شــمال شــرق ايــران )مــن كردســتان الشــمالية(. تــم ارســالهم الــى 

خوراســان لكــي يدافعــوا عــن األقليــم مــن هجمــات مقاتلــي االوزبــك والــكازاخ وايضــا ليضعفــوا 

األكــراد فــي كردســتان حيــث مطالبهــم بالديمقراطيــة لــم تكــن ضمــن خطــة الطاغيــة الحاكــم 

املســتبد.

األكراد الذين كانوا يعتبرون بأن يكونوا اشخاص حازمين وقوميين ومتطرفين بالطبيعة 

قامــوا بالواجــب ودفعــوا املحاربيــن الــى الخلــف الــى حيــث ينتمــون ونتيجــة لذلــك قامــت سياســة 
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الشــاه عبــاس الصفــوي بالتحســين مــن خــالل اســتخدام األكــراد لكــي يحافظــوا علــى امــان 

البــالد وحكمــه فــي ذلــك الوقــت وبهــذا أنقــذ األكــراد الخوراســانيون إيــران مــن االحتــالل االجنبي 

ومــا زالــوا يقومــون بذلــك حتــى يومنــا هــذا.

فــي الوقــت الحالــي يعيــش أكثــر مــن )1.7( مليــون كــردي فــي خوراســان )60% منهــم يعيشــون 

فــي القــرى و 35% منهــم يعيشــون فــي املــدن و 5% منهــم يعيشــون كبــدو رحــل(. األكثريــة منهــم 

يتكلمــون باللهجــة الكرمانجيــة وهــي اللهجــة الرئيســية فــي اللغــة الكرديــة. 

فــي خوراســان الشــمالية )بتعــداد ســكان كلــي يصــل الــى 850,000( ثمانمائــة وخمســون 

)حوالــي  أي  االقليــم  ســكان  مجمــوع  مــن   %70 حوالــي  الكــرد  الســكان  تعــداد  يبلــغ  ألــف، 

600,000( ســتمائة ألــف واألتــراك )حيــث هــم املتبقيــن مــن الغــزاة االوزبكــس والــكازاخ اليــران 

خــالل القــرن الســادس عشــر( حوالــي 18% مــن ســكان االقليــم )حوالــي153.000( والفــرس 

حوالــي 7% مــن االقليــم )حوالــي 60.000( والتركمــان حوالــي 5% مــن االقليــم )حوالــي 45.000( 

حيــث هــم فــي مقاطعــة جارجــاالن Jargalan الريفيــة/ الحــدود مــع تركمنســتان. يعيــش حوالــي 

600.000 مــن األكــراد فــي الغــرب والشــمال الغربــي مــن اقليــم رازافــي Razavi فــي خوراســان.

حوالــي 13 الــى %15 مــن ســكان مشــهد )عاصمــة اقليــم رازافــي مــع تعــداد ســكان يصــل الــى 

حوالــي 300.000( مــن األكــراد حيــث يصبحــون فــي هــذا الشــكل حوالــي )400.000( أربعمائــة 

ألــف كنســبة تقديريــة. يقــدر تعــداد الســكان الكامــل لألكــراد فــي خوراســان بحوالــي مــن )1.5( 

مليــون ونصــف املليــون.

 Shirvan  ، شــيرفان     ،Quchan قوشــان  هــي:  خوراســان  فــي  الرئيســية  الكرديــة  املــدن 

Dare- ، داريجــاز   Lain ، اليــن   Kalat ، بوجنــورد  Bojnurd، كاالت   Esfarayen  اصفاريــان

 ، Chenaran شــناران ، Bajgiran باجكيــران ،  Farojفــاروج ، Dorungar دورونجــار ، gaz

 ،Raz ، راز    Joveyn ، جوفيــن   Mane-u-Similqan Ashkhan ، مانيوســيميلقان  اشــخانة 

Sara- .  منطقة ريفية في الجزء الشمالي( وساراخس(Sabzivar سابزيفار ، Radkan  رادكان

khs  كمــا هنــاك أيضــا عــدد كبيــر مــن الكــرد يعيشــون فــي مدينــة مشــهد.

مــن غيــر الضــروري القــول بــأن نقــص اســتثمار الدولــة تــرك املنطقــة فــي حالــة مــن الفقــر 
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بالكامــل  أميــون  خوراســان  فــي  األكــراد  مــن   23% حوالــي  االزدهــار،  وعــدم  التطــور  وعــدم 

البدويــون. املهاجــرون  وباألخــص 

غيــر مســموح لألكــراد الخوراســانيين التعلــم بلغتهــم االم وطبقــة املوظفيــن الســائدة 

ليست من أكراد خوراسان. من غير املسموح لهم بأن يكون لديهم أية مراكز او منتديات 

مدنية كردية منظمة سواء كانت سياسية او ثقافية او تربوية لتحسين وتحديث ثقافتهم 

ولغتهــم وعالقاتهــم االجتماعيــة التــي هــي حــق مــن حقوقهــم املدنيــة األساســية فــي إيــران. 

ليــس لألكــراد الخوراســانيين أيــة قنــوات تلفزيونيــة أو اذاعيــة بلغتهــم. القــادة واملثقفــون 

والكتــاب الكــرد يكونــون دائمــا محاكمــون ومضطهــدون ومهانــون ومســجونون.

انــه  مــن  بالرغــم  وقــرى محليــة،  مــدن  فــي  فــي خوراســان غالبــا  الكرديــة  القبائــل  تســتقر 

مايــزال هنــاك بعــض البــدو الرحــل. الذيــن اســتقروا فــي القــرى يعملــون بالزراعــة )الشــمندر 

والبســتنة  الــخ(  كالقــش...  الثانويــة  واملنتجــات  الخضــروات  الحبــوب،  القطــن،  الســكري، 

فــي  يعيشــون  الذيــن  والدواجــن.  املاشــية  وتجــارة  الجوز...الــخ(  اشــجار  العنــب،  )الفواكــه، 

املــدن يشــاركون فــي القطاعــات الخاصــة والعامــة وفــي مجــال االســواق والتجــارة. يقــدر معــدل 

املوظفيــن فــي اقليــم خوراســان الكرديــة حوالــي %15. الرعــي فــي الجبــال واملنحــدرات الشــديدة 

ال تــزال طريقــة لالقتصــاد التقليــدي. أنــواع املاشــية األكثــر اهميــة بيــن القبائــل الكرديــة هــي 

األغنــام والــى حــد أدنــى املاعــز والبقــر. تتضمــن املنتجــات الحيوانيــة اللحــم والحليــب والصــوف 

العاديــة.  والزبــدة  الحليــب  وزبــدة  والروائــب  واللبــن  الجبــن  مثــل  األلبــان  ومنتجــات  والجلــد 

التــزال الصناعــات اليدويــة الكرديــة مثــل البســط والحرامــات والســجاد واملنســوجات االخــرى 

تصــدر بكميــات كبيــرة نســبيا.

القبليــة بوجــود شــكل الحكــم الحديــث  للقــوة  التقليــدي  التركيــب  يعــد هنــاك ذلــك  لــم 

فــي ايــران. يريــد االغلبيــة الكبــرى مــن املثقفيــن الخوراســانيين  للدولــة والنظــام االقتصــادي 

االكــراد ان يحافظــوا علــى ثقافتهــم ولغتهــم وتقاليدهــم ضمــن مجتمــع تعــددي مــن خــالل نمــط 

حكــم حديــث مبنــي علــى هيــكل وبنيــة االمــم املتحــدة لحقــوق االنســان فــي دولــة إيــران. فــي هــذه 

االيــام كعصــر صناعــي مــع انتشــار التقنيــة العاليــة للمعلومــات، النقــل واالتصــاالت لــم يعــد 
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هنــاك زعمــاء قبائــل فــي املنطقــة الكرديــة مــن خوراســان وبذلــك يبقــى جمــع مصــدر الدخــل 

والطاقــة البشــرية بهــدف حكــم القبائــل ضعيــف جــدا. تصبــح الفرديــة وقيــم الديمقراطيــة 

والتعدديــة قويــة أكثــر بيــن االجيــال الشــابة يومــا بعــد يــوم بالرغــم مــن عــدم وجــود اســتثمار 

للبنيــة  بالنســبة  تطــورا  االقــل  هــي  الخوراســانية  الكرديــة  املنطقــة  املنطقــة.  فــي  حكومــي 

التحتيــة، املســتوى االجمالــي للتحســينات الحديثــة يبقــى أدنــى مــن املعــدالت الوطنيــة مقارنــة 

مــع املحافظــات األخــرى مثــل طهــران واصفهــان. املنطقــة الخوراســانية الكرديــة لهــا موقعيــن 

فــي راز.  فــي قوشــان واالخــرى  مــن االحتياطــات النفطيــة كمصــادر طبيعيــة واحــدة موجــودة 

فــي الخدمــة  فــي خانكيــران وســاراخس. هــذه االحتياطــات النفطيــة ليســت  يوجــد حقــل غــاز 

لعــدم وجــود تكريــر للنفــط هنــاك بعــد. بالرغــم مــن ذلــك مــن املمكــن ان تكــون مفيــدة إلنشــاء 

مصنــع محلــي للبتروكيميائيــات فــي بوجنــورد.

ســمحت للنســاء ببعــض الحريــة مقارنــة مــع النــاس اآلخريــن علــى ســبيل املثــال البلــوش أو 

العــرب. تكــون النســاء الكــرد البدويــات نصــف مكشــوفات ماعــدا فــي املــدن والبلــدات الكبيــرة 

حيــث أصبــح الحجــاب مجبــرا علــى النســاء الكرديــات. النســاء الكــرد البدويــات وحتــى اللواتــي فــي 

القــرى ليســوا متحفظيــن لدرجــة كبيــرة ليغطــوا ويخبئــوا أنفســهن ولكــن يقــع علــى عاتقهــم أكثــر 

األعمــال اليدويــة صعوبــة واالهتمــام باألطفــال. فــي هــذه األيــام فــي املناطــق املتحضــرة تكــون 

النســاء الكــرد الخوراســانيات فعــاالت ونشــيطات فــي الشــؤون الثقافيــة والتربويــة واملدنيــة.

الغالبيــة الكبــرى مــن الكــرد الخوراســانيين مــن املســلمين الشــيعة. نــادرا مــا يذكــر موضــوع 

الديانــة مــن قبــل الكــرد فــي األدب واملراســيم ماعــدا مــن قبــل حــكام الدولــة املحلييــن. األكــراد 

الخوراســانيين ليســوا متدينيــن بشــكل عــام، األمــر الــذي ال يتما�ضــى مــع نظــام حكــم الدولــة. 

الضيــوف  مــع  وخاصــة  واللطافــة  بالضيافــة  ومشــهورين  شــجعان  الخوراســانيين  األكــراد 

الغربــاء.

يعانــي األكــراد فــي املنطقــة غالبــا مــن األمــراض املتنقلــة عــن طريــق الحيوانــات مثــل: الحمــى 

املتموجــة والســل، الســاملونيا واالبتــالء الطفيلــي. مشــاكل داء املفاصــل شــائعة عنــد البالغيــن 

ومشــاكل ســوء التغذيــة شــائعة عنــد األطفــال. تتوفــر الخدمــات الصحيــة بشــكل محــدود فــي 
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العيــادات املحليــة ومراكــز الصحــة خاصــة فــي القــرى الرئيســية فــي طــرق القبائــل املهاجــرة بيــن 

معســكراتهم املوســمية.

دور القبائــل فــي العنايــة الصحيــة الوقائيــة تكــون نــادرة. قلمــا تســتخدم األدويــة التقليديــة 

مثــل اســتخدام نباتــات محليــة خاصــة مثــل األدويــة العشــبية وخاصــة فــي معســكرات الصيــف 

أو الشــتاء. تمــت رؤيــة الحمــى الطيريــة واالنتراكــس فــي املنطقــة علــى ســبيل املثــال االنتراكــس 

وجــد فــي قريــة شــيري ســوبوربان فــي فــاروج عــام 1996م حيــث تــم تغطيتهــا بخدمــات صحيــة 

محليــة.

اذار  مــن شــهر  الحــادي والعشــرين  فــي  )النــوروز(  الجديــدة  الســنة  يتســم احتفــال رأس 

الرســمية  لالحتفــاالت  مماثــل  االحتفــال  هــذا  الخوراســانيين.  األكــراد  بيــن  شــديد  باحتــرام 

أحــداث  وااليديولوجييــن.  املدنييــن  الحــكام  وممانعــة  رغبــة  عــدم  الــى  باالضافــة  والوطنيــة 

الــزواج ومراســيم الدفــن هــي أحــداث مهمــة. تكــون الهدايــا متبادلــة بيــن عائــالت االعروســين 

الــزواج.  بعــد مراســيم  أجــل حياتهــم الجديــدة  مــن  أكثــر  الزوجيــن هدايــا  ويســتقبل 

الســنوات  مئــات  منــذ  مســكونة  كرديــة  كمناطــق  تركيــا  فــي  وان  بحيــرة  حــول  املنطقــة 

أصبحــت تاريخيــا واحــدة مــن مناطــق عــدم الرضــوخ السيا�ضــي كمنطقــة الحــدود بيــن الكيانات 

السياســية الرئيســية املحليــة. بعــد الغــزوات التركيــة فــي القــرن الحــادي عشــر كانــت هنــاك 

وحــدة وجيــزة بيــن األناضــول وإيــران تحــت حكــم الســلجوك حيــث كانــت أثنــاء ذلــك ملتقــى 

للطــرق ونقطــة اتصــال لخطــوط التجــارة الكبــرى الشــرقية- الغربيــة والشــمالية- الجنوبيــة. 

مــن االمبراطوريــة اآلقونليــة  الســلجوقية أصبحــت املنطقــة جــزء  انهيــار االمبراطوريــة  بعــد 

)الخــرف األبيــض( )الســفافيد( نفســها التــي كانــت ســاللة بدويــة.

شــكلت بعــد ذلــك منطقــة واقيــة غيــر مســتقرة بيــن االمبراطوريــة العثمانيــة والســالالت 

فتــرة  نزاعــات  اثنــاء  تدريجيــا  الســكان  مــن  خاليــة  أصبحــت  حيــث  املتتابعــة،  الفارســية 

الســفافيد. علــى الرغــم مــن أن القبائــل الكرديــة املتنقلــة كانــت موجــودة مــن دون شــك فــي 

فتــرات ســابقة اال ان الظــروف غيــر املســتقرة للفتــرة التــي تلــت عــام 1600 م قامــت بتقويــة 

االنتمــاءات القبليــة وتوســيع النشــاط البــدوي. األصــول التاريخيــة لألكــراد الخوراســانيين هــي 
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فــي املناطــق املتواجــدة حــول بحيــرة وان نحــو مدينــة آديامــان فــي الجنــوب الشــرقي لتركيــا فــي 

الحاضــر. اليــوم 

آخــر زعيــم فــي زعفرانلــو كان شــاه بــور نيغاهبــان الــذي توفــي عــام 1960م. بعــد اصــالح 

وتحســين األرض عــام 1962 م قطــع معظــم زعمــاء القبائــل املســتقرة العالقــات مــع قبائلهــم. 

فــي عــام 1979م أثنــاء انــدالع الثــورة اإلســالمية كان دورهــم الوحيــد هــو بــأن يكونــو وســطاء 

بيــن العائــالت أو بيــن البدوييــن واالدارة. لقــد كانــوا مستشــارين أكثــر مــن كونهــم زعمــاء للقبائــل 

والعشــائر. يق�ضــي األكــراد املهاجريــن فــي شــمال خوراســان صيفهــم فــي مراعــي الجبــال فــي هــزار 

مســجد Hezarmasjed وبينالــود Binalud و شــاه جاهــان Shahjahan و يقضــون شــتائهم فــي 

ســهول ســاراخس Sarakhs  وباســاكوه Pasakuh  وداريجــاز Daregaz  وفــي الســهل التركمانــي 

فــي اق�ضــى الشــرق مثــل شــاتChat . لقــد قامــوا باالنتشــار يمينــا عبــر شــمال خوراســان مــن 

الشــرق الــى الغــرب وحتــى شــغلوا جــزء مــن الســهل التركمانــي الشــرقي. كان يعتقــد تاريخيــا بــأن 

املناطــق مثــل ســاراخس وباســاكوه وداريجــاز كانــت مســاكن لألكــراد فــي الشــتاء حتــى فــي زمــن 

حكــم الشــاه عبــاس االول.

الجــزء  علــى  بوجنــورد(  مــن  الغربــي  الشــمال  فــي  ميــل   72(  Marava-tapah مارافاتابــاه 

الجنوبــي مــن نهــر األتــراك هــي أيضــا منطقــة ســكن شــتوية لألكــراد. فــي بعــض األحيــان كان 

األدعــاء  بوجنــورد.  فــي  البدوييــن  واألكــراد  التركمانيــة  الغوغــالن  قبيلــة  بيــن  نزاعــات  هنــاك 

الكــردي باســتخدام املراعــي فــي الســهل التركمانــي تعــود ملــدة 100 ســنة خلــت هــو ادعــاء جديــر 

بالثقــة. 

طريــق الهجــرة املوســمي مــن شــيرفان Shirvan و قوشــان Quchan )مخيمــات صيفيــة( 

الــى مارافاتابــه )مخيــم شــتوي( هــو حوالــي 400 كــم ومــن قوشــان )مخيــم صيفــي( إلــى ســاراخس 

)مخيــم شــتوي( هــو حوالــي 200 كــم.

القبائــل الكرديــة التــي تق�ضــي الشــتاء فــي املراعــي حــول داربجــاز عــادة يكــون لهــم مراعــي 

صحــرا  منطقــة  فــي  الشــتاء  يقضــون  والذيــن  مســجد  هــازار  جبــال  فــي  بهــم  خاصــة  صيفيــة 

جاهــان.  شــاه  جبــال  إلــى  الصيــف  فــي  يهاجــرون  التركمانيــة 
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املعســكرات الصيفيــة مقســمة كالتالــي: حوالــي %42 فــي جبــال هــازار مســجد وحوالــي 48% 

فــي جبــال شــاه جاهــان و %10  فــي مراعــي بينالــود. يتــم تفســير هــذا التقســيم بــأن شــاهجاهان 

فــي  لألكــراد  األقــدم  املركــز  مســجد  هــازار  مــن  أكثــر  الصيفــي  للتخييــم  جذابــة  منطقــة  هــي 

الشــمالية. خوراســان 

األغلبيــة الكبــرى للذيــن يقضــون صيفهــم فــي هــازار مســجد ينتمــون إلــى القبائــل الكرديــة 

النصــف بدويــة ومســكنهم الشــتوي يكــون أكثــر تناثــرا و تفرقــا مــن املســاكن الصيفيــة. تقــع 

مختلفــة:  مناطــق  خمــس  فــي  الشــتاء  فصــل  فــي  خوراســان  شــمال  فــي  البدوييــن  معســكرات 

الصحرا التركمانية Turkmen Sahra   %44.5 ومنطقة الساراخس Sarakhs %44 ومنطقة 

 Esfarayen واسفاراينSabzivar  بينما تجذب منطقة سابزيفار Daregaz 5.5% الداريجاز

فقــط %4.5 ومانــهManeh  )مقاطعــة بجانــب نهــر األتــراك حيــث تكــون بيــن منتصــف الطريــق 

بيــن شــاه جاهــان والصحــراء التركمانيــة( تجــذب حوالــي 1.5%.

لذلــك  العرقيــة لســكان خوراســان  ايــة احصــاءات ســكانية تســجل الأصــول  ال توجــد 

مــن املســتحيل أن يتــم تقديــر تعــداد الســكلن الدقيــق للمهاجريــن األكــراد الحالييــن فــي تعــداد 

الســكان الكلــي. االحصــاء الســكاني الوطنــي فــي ايــران غيــر موثــوق بــه كأحصــاء ســكاني دقيــق 

وديمقراطــي ألســباب متنوعــة بالرغــم مــن انــه ال يشــمل قضايــا االقليــات. خــالل حكــم الشــاه 

كان توســع وامتــداد الســكان البــدو والبدويــة بشــكل عــام مخفــى ومكتــوم قــدر االمــكان. يقــدر 

عــدد األكــراد الرحــل فــي خوراســان بحوالــي )120,000( مئــة وعشــرين ألــف.

التركيــب االجتماعــي التقليــدي لألكــراد الخوراســانيين وشــبكة صفــوف الســلطة والنفــوذ 

نظمــت بحســب التــدرج التالــي:

التركيب االجتماعي................ .....>............. .....شبكة السلطة والنفوذ

القبيلة األكبر ......................>.................................االمير . 1

القبيلة.............................>................................. خان. 2

العشيرة............................>..................................اآلغا. 3

الطائفة..........................>..............الشخص األعلى مقاما واألكبر سنا. 4
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مجموعة املخيم..................>....... ..............رئيس املخيم. 5

العائلة.........................>................................كبير العائلة. 6

املقاطعــة الكرديــة الوحيــدة فــي خوراســان كانــت شاميشــجازاك Shamishgazak حيــث 

تغيــر اســمها الــى زعفرانلــو حوالــي العــام 1760م كانــت تتألــف مــن حوالــي )32( قبيلــة، )8( منهــا 

 )obe( وحــدات يشــكلون األوب )قبائــل كبيــرة و)24( قبيلــة صغيــرة. عــادة حوالــي )4( الــى )8

لــه  للمقاطعــة الكرديــة كان  الثالــث كزعيــم  باالعتمــاد علــى حجــم وكميــة مواشــيهم. الخــان 

ســلطة سياســية قويــة وكان متعلقــا بالحكومــة املركزيــة. الخــان الثالــث كان مســؤوال أيضــا 

عــن حمايــة حــدود الدولــة مــن املقاتليــن. كانــت املقاطعــة مزيــج مــن بعــض القبائــل املجــاورة 

 ،Jalai ، الجــاالي    Kikanlu Kawanlu ، التوبكانلــو  Topkanlu، الكيكانلــو  مثــل الكاوانلــو 

املاليوانلــو  Maliwanlu والقاراشــورلو  Qarachorlu حســب مقاطعــة زعفرانلــو. صفــوف 

وتصنيــف الرتــب للســلطة السياســية تدمــرت فــي عهــد رضــا شــاه 1920 م، أمــال” بــأن يســيطر 

ويعيــد تنظيــم وحــل القبائــل البدويــة.

األســماء القبليــة عــادة تكــون مركبــة مــن الجــذر أو املصــدر يليهــا الالحقــةli( ( أوlu( ( الــذي 

يــدل علــى معنــى )ل( أو )ينتمــي إلــى(. وهكــذا يمكــن أن تكتســب القبيلــة اســمها بايجــاد اســم 

النا�ضــئ أو الوالد الســلف على ســبيل املثال اســم الكافانلو، الكوانلي/ كوانلو يأتي من )كافا/ 

كاوا( اســم كاوا الحــداد )612( قبــل امليــالد، الــذي أحيــا النــوروز واحتفــاالت النــار الخاصــة بــه 

فــي الحــادي والعشــرون مــن شــهر آذار مــن كل عــام وحتــى يومنــا الحاضــر.

يمكــن أن تكــون بعــض الصفــات املميــزة واأللقــاب ســائدة أو مســيطرة علــى تركيــب اســم 

ببســاطة  يعكــس  وذلــك   وريا�ضــي( 
ً
قــوي جــدا )تعنــي  باهالفانلــو  مثــل  نســبي  بشــكل  القبيلــة 

حقيقــة بــأن التعيينــات القبليــة والقرويــة قابلــة للتبــدل كثيــرا.

فــي األيــام الحاليــة القبائــل فــي خوراســان ليســت منظمــة بشــكل مرتــب علــى غــرار مــا ســبق 

حيــث كانــت كل قبيلــة لهــا تركيــب وبنــاء منظــم يبــدأ مــن رئيــس القبيلــة. القبائــل والعشــائر 

الخوراســانية مســجلة بحســب مواقعهــم كالتالــي. املالحظــات التــي بيــن قوســين تتضمــن االســم 

القبلــي البديــل. لغتهــم هــي اللهجــة الكرديــة )الكرمانجيــة(.
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القبائل الكردية في خوراسان:

1. ارتيكانلــو)Artekanlu(، عشــيرة مــن قبيلــة امــارلو Amarluالتــي تعيــش فــي قريــة ارتيــان 

Artiyan بالقرب من محمد عباد Mohamad-Abad في داريجاز  Daregaz وقرى في املنطقة 

.Neyshaburفي نيشــابورMarusk  الريفية من ضواحي مارســوك

2. االنلو Alanlu، عشيرة من قبيلة شادلو Shadlu التي تعيش في قرى في ريف بوجنورد 

Bojnurd مثــل جاريفــان  Garivanو نيســتانه  tanah  Nysو فيــروزة  Firuzehو ماهيســتان 

Mahestan وأيضــا بعــض القــرى االخــرى فــي مانــه فاســامالقان Maneh va Samalqan  و 

.arm  Jaj جاجــارم

3. اميرانلــو Amiranlu )شــيخ اميرانلــو  Sheykhamiranlu(، عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو 

. Esfarayen و شــمال اســفاراينShirvan   األكبــر التــي تعيــش فــي شــيرفان

 )Sivirkanluســيفيركانلو (Sivkanluعشــيرة مــن قبيلــة ســيفكانلو ،Ulashlu4. اوالشــلو

تيتكانلــو   Ghosh-Ghaleو  Ghale-safaو غوش غاال   مثــل غاالســفا    قــرى  فــي  تعيــش  التــي 

.Mashhadو مشــهد Quchan Shirvan و قوجــان  فــي شــيرفان   Titkanluو ايضــا 

5. باشــفانلوBachvanlu، عشــيرة مــن قبيلــة قاشكانلــو Qachkanlu وجــزء صغيــر مــن 

قبيلــة كافانلــو Kavanlu التــي تعيــش فــي قــرى مثــل بالــكان Palkan و جولفــا Jolfa و بــرج غالــه 

فــي  قاشــكانلو  قبيلــة  مــن  البعــض  يعيــش  داريجــاز.  ريــف  فــي   )Toranluتورانلــو(Borj-ghale

منطقة دولات خانة Dolat-khane الريفية في قرى مثل فاث اباد Fath-abad و قاشكانلو

.Quchanفــي ريــف قوشــان Quchkanlu

األكبــر  زعفرانلــو  قبيلــة  مــن  عشــيرة   ،Bachvanluباشــفانلو  /Bachiyanluباشــيانلو  .6

تعيــش فــي اشــخانهAshkhaneh ، منطقــة دوالت خانــه Dolat-khaneh الريفيــة فــي ضواحــي 

. Esfarayenفــي ضواحــي اســفاراين Baba-cheshmeh قــرى باباششــمه ، Quchanقوشــان

قــرى  فــي  العشــيرة  هــذه  تعيــش   )Bahadoranluباهادورانلــو  (  Badelanluباديالنلــو  .7

مثــل االغــه جونبــان Alaghe-jonban و كاالتــه جــول Kalateh-gol و مارغــزار  Marghzarفــي 

Dare-  و فــي داريجــاز Nokhandan بعضهــم يعيــش فــي نوخانــدان . Quchan نضواحــي قوشــا
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gazو جوملــاكانmakan Gol. آخــر قائــد لهــذه العشــيرة كان تــاج محمــد خــان.

8. باجيارلــوBagiarlu، عشــيرة مــن قبيلــة امارلــو Amarlu الذيــن يعيشــون فــي قريــة امارلــو 

.Neyshaburفــي ريــف نيشــابور

9. بالكانلــو Blkanlu، تعيــش هــذه العشــيرة فــي قريــة جيريســتان Jeristan فــي ريــف شــيرفان    

Shirvan، باليكانلــو Palikanlo الســفلى والعليــا فــي نوخانــدان Nokhandan منطقــة ريفيــة 

.Daregazفــي داريجــاز

10. بادرانلو Badranlu، عشيرة من قبيلة زعفرانلو الأكبر تعيش في قرى مثل باديرانلو  

. Bojnurd في ريف بوجنورد  Heydar-abad و حيدر ابادBadiranlo

مــن  عشــيرة   ،)Barimanluباريمانلــو  /Birivanluبيريفانلــو  (  Barivanluباريفانلــو  .11

بيــن داريجــاز  وســاراخس) مخيمــات شــتوية( وبينالــود  تنتقــل  التــي  قبيلــة زعفرانلــو االكبــر 

داريجــاز. و  وكاالت  مشــهد  فــي  بعضهــم  اســتقر  صيفيــة(.  )مخيمــات   Binalud

Ali- تعيــش فــي قريــة علــي ابــادShadlu  عشــيرة مــن قبيلــة شــادلو ،Boqanlu12. بوقانــو

abad فــي ريــف بوجنــورد.

Ki-  من قبيلة كيكانلو Sivikanlu طائفة من عشــيرة ســيفيكانلو ،Bovanlu13. بوفانلو

تيتكانلــو قــرى مثــل غاالســفاGhae-safa  و غــوش غــاالGhosh-ghale  و  فــي  kanluتعيــش 

Titkanlu  فــي مــدن مثــل شــيرفان وقوشــان ومشــهد.

األكبــر  زعفرانلــو  قبيلــة  مــن  عشــيرة   ،)Barezanlu )باريزانلــو   Burzanluبورزانلــو  .14

ريــف بوجــنورد. فــي  ابــاد  مثــل بورزانلــو و حيــدر  قــرى  فــي  تعيــش 

  Kheshtعشــيرة من قبيلة زعفرانلو االكبر تعيش في قرية خشــت ،Buzanlu15. بوزانلو 

. Kalatفي ريف كاالت

 ،)Shamaluشــامالو  /Shamaliشــامالي  /Bakranباكــران(Bicharanlu بيشــارانلو   .16

فــي ريــف شــيرفان و قــرى  فــي منطقــة جيريســتان الريفيــة  عشــيرة مــن قبيلــة كيكانلــو تعيــش 

مثــل هونامــهHonameh و غالــه حســان  Ghale-hasan و جادوجــانGadogan  و غوالنلــو  

Ka-بالــي كاالتــه  و   Ghale-dolu دولــو   غــاال  و    Ghale-naqdo نقــدو  غولــه  Gholanluو 
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.  lateh-bali

حب�ضــي  كالتــه  مثــل  قــرى  فــي  تعيــش  زعفرانلــو  قبيلــة  مــن  عشــيرة   ،  Pazukiبازوـكـي  .17

Char-borjو  بــورج  شار  و   Shams-abadابــاد شــمس  و  ابــاد  محمــد  و   Kalteh-Habashi

ملشــهد. Golmakanالقريبــة  جوملــاكان  ريــف  وفــي   Kalate-badilu باديلــو  كاالتــه 

18. بــاي Payi، عشــيرة مــن قبيلــة امارلــو تعيــش فــي منطقــة ماروســك Marusk الريفيــة فــي 

ريــف نيشــابور.

19. باهالفانلــوPahlavanlu، هــذه العشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو االكبــر تعيــش فــي قــرى 

Ba-فــي ريــف باججيــرانBardar  وبــاردار  Emam-qoliوأمــام قولــي Dorbadam  مثــل دوربــادام

jgiran  وبعضهــم يعيشــون فــي شــيرفان وبوجــنورد.

 Mezerj عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو االكبــر تعيــش فــي منطقــة مــزرج ،Piranlu20. بيرانلــو

الريفيــة فــي ريــف قوشــان.

قبيلــة  مــن   Bicharanlu بيشــارانلو  عشــيرة  مــن  طائفــة   ،Pirvadanluبيرفادانلــو  .21

بيرفادانلــو. قريــة  فــي  تعيــش  زعفرانلــو 

Kavan- كافانلــو  قبيلــة  مــن  عشــيرة   ،)Torsanluتورســانلو(  Tarsanluتارســانلو  .22

lu تعيــش فــي قريــة ارغــون شــان Arghoon-shah فــي ريــف كاالتKalat. اســتقر بعضهــم فــي 

Chenaranومشــهد. شــيناران  

23. توبكانلوTupkanlu،تعيــش هــذه القبيلــة فــي قوشــان وشــيرفان واســفاراين و مشــهد و 

Akh- دفــي املنطقــة الشــمالية مــن نيشــابور. ينتقــل بعضهــم بيــن املخيمــات الصيفيــة ) اخالمــا

lamad و كــوه كليــدارKuh-Klidar و جنــوب شــرق قوشــان( واملخيمــات الشــتوية ) ســاراخس 

خانــي  وفرهــاد  وكاملي�ضــي  كاريكانلــو  هــم  القبائــل  هــذه  طوائــف   .)Mozduran مــوزدوران  و 

والتيفــي وتورابــي وشــير غــازي واغــا محمــد خانــي وســامكاني وزينالــي وســاميمي.

فــي قــرى تورانلــو وبــرج غالــه 24. تورانلــوTuranlu، عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو تعيــش 

Kis-فــي ضواحــي نوخانــدان. ينتقــل بعضهــم بيــن. املخيمــات الصيفيــة )كيســمار  Borj-ghale

 .)Haji ( واملخيمــات الشــتوية )حاجــيmar
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Tit-  تعيــش فــي قريــة تيتــكان Badilu طائفــة مــن عشــيرة باديلــو ،Titkanlu 25. تيتكانلــو

kanفــي شــمال غــرب قوشــان.

26. جاللــيJalali ، قبيلــة تعيــش فــي قــرى مثــل فيــروزة و غولجــوغ Gholjogh فــي ضواحــي 

شــيرفان و قريــة كــوران فــي ضواحــي فــاروج. بعضهــم يعيــش فــي بوجنــورد وشــيرفان. االغلبيــة 

منهــم يعيشــون فــي مــدن اشــجاباد Ashghabad و فيــروزة فــي دولــة تركمنســتان علــى الحــدود. 

و  كورانلــو  و  كوركانلــو  و  كارجارلــو  و  كورديكانلــو  و  كوبنيكلــو  هــي  الجاللــي  قبيلــة  عشــائر 

كوســانلو ) كوســه( و جــوران.

جاوزان  قريــة  فــي  تعيــش  العشــيرة  هــذه   ،)Jawzanluجاوزانلــو(  Jozanluجوزانلــو  .27

قوشــان. ضواحــي  فــي   Jawzan

28. شــابانلوChapanlu  ، عشــيرة مــن قبيلــة شــادلو تعيــش فــي قــرى فــي ضواحــي بوجــنورد 

 Mahestan و ماهيســتان  Firuzehو فيــروزة Nystanah و نيســتانه Garivan مثــل جاريفــان

.Maneh Samalqanوفــي قــرى اخــرى ايضــا فــي مانــه و ســامالقان

فــي ضواحــي  فــي قــرى  29.  شــاخماقلوChakhmaqlu، عشــيرة مــن قبيلــة شــادلو تعيــش 

بوجــنورد مثــل جاريفــان و نيســتانه و فيــروزة و ماهيســتان  وفــي قــرى اخــرى ايضــا فــي مانــه 

وســامالقان.

و    Chakanehشــاكانه قريــة  فــي  تعيــش  العشــيرة  هــذه   ،Chakaneluشــاكانلو  .30

ضواحــي  و  نوخانــدان  فــي  يعيــش  بعضهــم  نيشــابور.  كضواحــي    Sarvelayatســارفياليات

داريجــاز.

31. همزيكانلــوHamzikanlu )هازوانلــوHazoanlu(،  عشــيرة مــن قبيلــة كيكانلــو تعيــش 

فــي قــرى مثــل همزيكانلــو بــاال و همزيكانلــو بايــن فــي ضواحــي قوشــان و همزيــكان فــي ضواحــي 

بوجــنورد. البقيــة يعيشــون فــي قريــة فــي ريــف جوملــاكان.  أصلهــم مــن هــازو Hazo وهــي منطقــة 

فــي تركيــا.

ضواحــي  فــي  خاخيــان  قريــة  فــي  تعيــش  العشــيرة  هــذه   ،Khakhiyanluخاخيانلــو  .32

داريجــاز. نوخانــدان، 
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فــي ضواحــي  فــي قريــة خضــر  33. خضــرKheder ، عشــيرة مــن قبيلــة كيكانلــو يعيشــون 

شــيرفان.

34. خوســرافانلو Khosravanlu، عشــيرة مــن قبيلــة باهالفانلــو Pahlavanlu يعيشــون 

فــي قــرى مثــل بارتــان  Partan فــي ضواحــي اســفاراين و خوســرافية فــي ضواحــي فــاروج.

35. خاالنلــوKhallanlu، طائفــة مــن عشــيرة خاليكانلــو مــن قبيلــة كافانلــو يعيشــون فــي 

فــي  فــي قوشــان و خاالنــو  ابــادJaffar-abad الريفيــة  فــي منطقــة جعفــر  قــرى مثــل خاليكانلــو 

داريجــاز. ضواحــي 

زعفرانلــو  قبيلــة  مــن  طائفــة   ،)Xurtashخورتــاش(   Khomartashخومارتــاش   .  35

كــم(.  6( قوشــان  شــمال  فــي  خومارتــاش  قريــة  فــي  يعيشــون 

فــي   Jajarm جاجــارم  فــي  يعيشــون  زعفرانلــو  قبيلــة  مــن  عشــيرة   ،Davanluدافانلــو  .37

بوجــنورد.

Sha- هــذه العشــيرة تعيــش فــي قريــة دودانلــو فــي وادي شــاكار اب ،Dudanlu38. دودانلــو

kar-ab فــي ضواحــي داريجــاز.

قبيلــة  مــن   Bachvanlu باشــفانلو  عشــيرة  مــن  طائفــة   ،Duleshanluشــانلو دولــه   .39

نوخانــدان،  ضواحــي  فــي   Duleshanlu شــانلو  دولــه  قريــة  فــي  يعيشــون   Kavanlu كافانلــو 

داريجــاز.

فــي ضواحــي بوجــنورد  فــي قــرى  40. ديرانلــوDiranlu، عشــيرة مــن قبيلــة شــادلو تعيــش 

مثــل جاريفــان و نيســتانه و فيــروزة وماهيســتان وفــي بعــض القــرى االخــرى فــي مانــه وســامالقان 

وجاجــارم.

41. ديرقانلــوDirqanlu ، عشــيرة مــن قبيلــة شــادلو تعيــش فــي قــرى فــي ضواحــي بوجنــورد 

مثــل جاريفــان و نيســتانه و فيــروزة و ماهيســتان.

فــي  تعيــش  za’faranluالأكبــر  مــن قبيلــة زعفرانــلو   42. راشــفانلوRashvanlu، قبيلــة 

  Baghبــاغ و    Kakoliكاكولــي و    Ghopozغوبــوز و   Halvacheshmeh هالفاشيشــمه  قريــة 

  Gholak –payin بايــن Gholak Bala و غــوالك  بــاال  Amir-khan و غــوالك  اميــر خــان   و 
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فــي    Ghale-mohamadali Jangah  و غالــه محمدعلــي  Dadakhan و جانجــاه  و داداخــان 

منطقة جوشخانه Ghoshkhaneh  الريفية في ضواحي شيرفان Shirvan  و منطقة مايفان 

Faruj الريفيــة فــي ضواحــي فــاروج Mayvan

43 . روتكانلــو Rutkanlu  عشــيرة مــن زعفرانلــوZa’faranlu تعيــش فــي قــرى مثــل شــوغاه 

 abad -Mohamad و محمــد - ابــاد  Joshagan و جوشــاجان Tavarik و تافاريــك  Shogha

بيــن  ينتقــل  بعضهــم    Quchan قوشــان  ضواحــي  فــي   Hasar هاســار   و    Chapan شــابان 

و    Hazarmasjed هازارمســجد   و    Marsveh- tapehتابــه مارافــه-  الصيفيــة  املخيمــات 

 Kismar كيســمار 

فــي قوشــان   يعيشــون   Za’faranlu مــن زعفرانلــو  Zardikanlu  عشــيرة  .44  زارديكانلــو 

Quchan و بونجــرد Bonjurd  وبعضهــم يعيــش فــي قريــة غوبرانلــو Ghopranlo فــي ضواحــي 

Bonjurd بونجــورد 

45. زانغيالنلــوZangilanlu ، عشــيرة مــن قبيلــة كافانلــو Kavanlu  يعيشــون فــي قــرى مثــل 

  abad-Lotf و منطقة لطف- اباد nlo Zangila  و زانغيالنلو  Shamsi- khan  شم�ضي- خان

Radkan الريفيــة. بعضهــم يعيــش فــي رادكان

46. زانجانــه Zangane هــؤالء مــن قبيلــة زانجانــه مــن كرمــان شــاه  Kermanshah الذيــن 

يعيشــون فــي قــرى مثــل نيــاز- ابــاد Niyaz- abad و غاســم- ابــاد abad -Ghasem  و اســد ابــاد  

Asad-abad وشاهراك Shahrak-  Ebrahimi  في ضواحي خاف Khaf  في جنوب خوراسان. 

و  الريفيــة   Lotf- abad ابــاد    لطــف-  منطقــة  و    Hasar هــازار  قريــة  فــي  يعيشــون  بعضهــم 

Nokhandan نوخانــدان 

47. زورتانلــو Zurtanlu، عشــيرة مــن قبيلــة ســيفكانلو Sivkanlu  يعيشــون فــي قــرى مثــل. 

جــوش- و   Ghale-safa جالة-ســفا   و    Shirvan شــيرفان  فــي ضواحــي   Zurtanlu زورتانلــو  

جالــه  Ghosh-ghale و تيتكانلــو  Titkanlu فــي ضواحــي فــاروج Faruj يعيــش بعضهــم فــي قريــة 

 Chavushlu فــي ضواحــي شافوشــلوKapkan  فــي منطقــة كابــكان Zurtanlu  زورتانلــو

48.  زيدانلــو Zeydanlu، عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو األكبــر تعيــش فــي قــرى مثــل زيدانلــو 
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Lotf- و لطف-ابــاد  Zinadanlu  و زينادانلــو Quchan  فــي شــمال شــرق قوشــان  Zeydanlu

abad فــي وادي دورونجــار Dorungar، ضواحــي داريجــاز Daregaz  واليــن  Layin  فــي كاالت 

 Kalat

49. زينادانلو Zinadanlu، عشــيرة من قبيلة بيشــارانلو   Bicharanlu تعيش في  منطقة 

  Zinadanluوقرية زينادانلو hiravan      Sالريفية في ضواحي شيرافان Jeristan    جيريستان

Daregaz و داريجاز  Nokhandan في ضواحي نوخاندان

50. زينكانلــو Zinkanlu، عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو   faranlu‘Zaاألكبــر تعيــش فــي قريــة 

Faruj الريفيــة فــي ضواحــي فــاروجCheri  فــي منطقــة شــيري Zinikanزينيــكان

51. ســاالنقوشSalanquch  عشــيرة مــن قبيلةزعفرانلــو  faranlu‘Zaالأكبــر تعيــش فــي 

Quchan فــي ضواحــي قوشــان  Salanquchقريــة ســاالنقوش

52. ســافيدانلوSavidanlu  عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــوZa›faranlu  االكبــر تعيــش فــي 

Shirvan فــي ضواحــي شــيرفان Sevaldi و ســيفالدي Razmaqan قــرى مثــل رازماقــان

قبيلــة  مــن  مقســمة  القبيلــة  هــذه   Sifkanlu(ســيفكانلوSivirkanlu ســيفيركانلو(   .53

  Zeynalbeg زينالبــج  Oqazو  اوقــاز   مثــل  قــرى  فــي  يعيشــون  Kikanluالذيــن  كيكانلــو  

Shokranlu و شــوكرانلوCharborj  و شــاربورجBovanlo  و بوفانلــوGhizilqan  غيزيلقــان

و شــابانلوChapanlo  فــي ضواحــي شــيرفان  Shirvanوامام-قولــي Emam-qoliو دور-بــادام 

فــي  يعيــش  Quchanبعضهــم  قوشــان   ضواحــي  Sharkanluفــي  شــاركانلو  Dor-badamو 

شــيرفان Shirvan و قوشــانQuchan ومشــهد  Mashhadيأتــي اصلهــم مــن منطقــة ســيفك 

تركيــا. دياربكرفــي  مــن  بالقــرب   Sivek

faranlu‘Zaالأكبــر  قبيلــة زعفرانلــو   مــن  Sil-Seporanluعشــيرة  54. سيل-ســابورانلو 

Shirvan فــي ضواحــي شــيرفان Sil-seporan  تعيــش فــي قريــة سيل-ســابوران

فــي قــرى مثــل غالــه- Sinanluعشــيرة مــن قبيلــة كيكانلــوKikanlu  تعيــش  55. ســينانلو 

Shirvan شــيرفان   ضواحــي  Ghale-Naghdoفــي  غاله-ناغــدو    Ghale- Hasan حســن  

.Esfarayen اســفاراين  فــي  يعيــش  وبعضهــم 
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56.  ســيفادانلوSivadanlu  عشــيرة من قبيلة زعفرانلو faranlu›Za تعيش في قرى مثل 

Shirvan في ضواحي  شيرفانSevaldi  وسيفالدي   Tanasivan   تاناسيفان

بيــن  تنتقــل  التــي    Farmanluفارمانلــو قبيلــة  مــن  عشــيرة   Shadkanlu شــادكانلو   .57

Shajshanواملخيمــات  شــاجاهان   و   Kuh-Armutli كوه-ارموتلــي   الصيفيــة  املخيمــات 

tapeh-Maraveh مارافه-تابــه    الشــتوية 

و   Jajarm وجاجــارم   Bojnurd بوجــنورد  فــي  تعيــش  هامــة  Shadluقبيلــة  شــادلو    .58

مانــه وســامالقان  Maneh&Samalqan واالغلبيــة الكبــرى مــن قــرى فــي ضواحــي هــذه املــدن. 

Boghan-وبوغانلو Diranlu وديرانلو Shakhmanlu  عشــائر قبيلة الشــادلو هي شــاخمانلو 

 Qlichanlu و قاليشــانلو Dirqanlu و ديرقانلــو Tatikanlu و تاتيكانلــو Amarlu وامارلــو  lu

Qobran- و قوبرانلو Kaqanlu و كاقانلو Chapanlu و شابانلو Heybatzanlu  و هيبتزانلو

lu واالنلــوAlanlu  و ايزانلــو Izanlu و جودانلــو  Godanlu  وجويانلــو  Joyanlu وماتيرانلــو  

Garivanluو جاريفانلــو  Qerebashluوقرباشــلو Matiranlu

قريــة  فــي  Za’faranluيعيشــون  زعفرانلــو   قبيلــة  مــن  Shahrakiعشــيرة  شــاهراكي    .59

Quchan قوشــان  ضواحــي  فــي   Sharak شــاراك 

60. شارانلو  Sharanlu عشيرة من قبيلة زعفرانلو faranlu‘Za  يعيشون في قرية كاالته 

شــارانلو    وقريــة   Quchan قوشــان   ضواحــي   فــي    Mohamad-Shah  Kalate محمــد  شــاه- 

بيــن  فــي ضواحــي فــاروج  Farujينتقــل بعضهــم  Cheriالريفيــة  Sharanluفــي منطقــة شــيري   

هازارمســجد الشــتوية  املخيمــات  و    Maraveh-tapehمارافه-تابــه الصيفيــة  املخيمــات 

    Hezarmasjed

Kikanlu  عشــيرة مــن قبيلــة كيكانلــو )Sharanluشــارانلو(  Shahrkanlu61. شــاهركانلو

   Shirvanالريفيــة فــي ضواحــي شــيرفان  Jeristan تعيــش فــي منطقــة جيريســتان

شــاهكانلو  و   Doghayi دوغــاي  قــرى  فــي  تعيــش  عشــيرة   Shahkanlu شــاهكانلو   .62

 Quchanقوشــان ضواحــي  فــي   Shahkanlu

فــي قوشــان تعيــش  Sheykhanlu( عشــيرة  Sheykhvanluشــيخانلو   ) 63. شــيخفانلو   
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Quchan  و رادكان Radkan  وشــيناران Chenaran وايضــا فــي داريجــازDaregaz  فــي قــرى 

مثــل شــيخفانلو      Sheykhvanlu   العليــا وشــيخفانلو الســفلى. بعضهــم يعيــش فــي خــوي

Khoy  فــي غــرب اورميــا وغــرب ايــران.

64. شــيرزانلو Shirzanlu عشــيرة تعيــش فــي قريــة شــيرزان Shirzan فــي ضواحــي قوشــان  

Quchan

65. ســفاكانلوSafakanlu عشــيرة مــن ســيفيكانلوSivikanlu يعيشــون فــي قــرى مثــل غــاال-

فــي ضواحــي قوشــان   Titkanlu ghale-Ghosh و تيتكانلــو  ســفاGhale-safa  و غوش-جالــه 

Quchan

66. ســفيانلوSufiyanlu عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو faranlu‘Za األكبــر تعيــش فــي قــرى 

_Mohamad_Doost ودوســت_محمد_باغ bag-taghi Mohamad مثــل محمــد تاغــي- بــاج

 abad-Karim  و كريــم- ابــادYeka-bagh  و يكا-بــاغ  Nokhandanفــي ضواحــي نوخانــدان bag

فــي ضواحــي كاالت  Kohlab and Robattروبــات و  و كوهــالب   Layin-kohneو الين-كوهــن

 Mashhadبعضهــم يعيــش فــي مشــهد Kalat

67. ازلــوAzlu عشــيرة مــن قبيلــة امارلــو Amarlu تعيــش فــي منطقــة ماروســكMarusk فــي 

Neyshaburضواحــي نيشــابور

 Maruskماروســك منطقــة  مــن  قريــة   72 حوالــي  فــي  تعيــش  قبيلــة   Amarluامارلــو  .68

ضواحــي نيشــابور  Neyshabur البعــض يعيــش فــي قوشــانQuchan  وايضــا فــي اقليــم جيــالن  

Hezarmas-امــارات و  الصيفيــة هازارمســجد  املخيمــات  بيــن  ينتقــل  مايــزال  Gilanالبعــض 

 Maraveh-tapehمارافه-تابــه الشــتوية  املخيمــات  وبيــن    jed,Amarat

مثــل  قــرى  فــي  تعيــش  زعفرانلــو  قبيلــة  مــن  عشــيرة   Ghamparanluشــامبارانلو  .69

Mahestanو  ماهيســتان   و   Firuzehفيــروزة و   Nystanehنيســتانه و   Karivanكاريفــان

غاله-االفيرديخــانGhale-alavirdikhan  و غاله-محمدخــانGhale-Mohamadkhan  فــي 

Bojnurd بوجنــورد  ضواحــي 

70. غاشــكانلوGhachkanlu عشــيرة مــن قبيلــة كافانلــو  Kavanluتعيــش فــي قــرى مثــل 
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و   Jafar-abad-sharghiو جعفر-اباد-شــارغي  Dizavandو ديزافانــدFath-abad فاث-ابــاد 

قاشــكانلوQachkanlu فــي ضواحــي قوشــان و قريــة شم�ضــي-خانShamsi-khan فــي منطقــة 

باشــفانلوBachvanlu فــي ضواحــي داريجــازDaregaz بعضهــم ينتقــل بيــن املخيمــات الصيفيــة 

داريجــاز  الشــتوية  واملخيمــات   sar-Kani ســار  كانــي  مخيــم  و   Hazarmasjedهازارمســجد

 Maraveh-tapehمارافه-تابــه الــى مخيــم  Sarakhوبعضهــم  وســاراخس 

71. جاســيمانلوGasemanlu  عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو  تعيــش فــي قريــة جاســيمانلو فــي 

جبل شــاهجاهان       Shahjaahan( بين مدينة اســفاراين شــيرفان.)

ضواحــي  فــي  قــرى  فــي  تعيــش  شــادلو  قبيلــة  مــن  Qarabashluعشــيرة  قاراباشــلو    .72

ماهيســتان  و   Firuzeh فيــروزة  و   Nystanahنيســتانه و   Garivanجاريفــان مثــل  بوجــنورد 

Mahestan

73. قاراشورلو  Qarachorluعشيرة من قبيلةزعفرانلو األكبر ) مقاطعة شاميشجازاك

Shamishgezek الأســبق( تعيش في قرى في بوجنورد وضواحيها و منطقة مانه وســامالقان 

الريفيــة و غوري-مايــدان Maydan -Ghuri و جارمــه  Garmehبعضهــم اســتقر فــي داريجــاز 

فــي قــرى بالــكانPalkan  العليــا وبالــكان الســفلى.

74. قاراجاشــلوQaraghashlu عشــيرة تعيــش فــي قــرى االســتAlast و االســكAlask فــي 

منطقــة صافي-ابــادSafi-abad فــي ريــف اســفاراين.

زعفرانلــو  قبيلــة  مــن  قبيلــة   )Ghahramanluغهرامانلــو(Qaramanlu قارامانلــو   .75

May-و مايفــان Kawaki يكبــر ) مقاطعــة شاميشــجازاك االســبق( تعيــش فــي قــرى كاواـكـ الأ

van ومــدن فــي فــاروج وشــيرفان و قوشــان. بعضهــم مايــزال ينتقــل بيــن املخيمــات  الصيفيــة 

. مارافه-تابــه  الشــتوية  واملخيمــات   Armutli-Kuh كوه-ارموتلــي 

76. قليشانلو  Qelichanluعشيرة من قبيلة شادلو تعيش في قرى في ضواحي بوجنورد 

مثل جاريفان و نيستانه و فيروزة  و ماهيستان.

77. قوبرانلــوQubranlu ، عشــيرة مــن قبيلــة شــادلو تعيــش فــي قــرى فــي ضواحــي بوجنــورد 

مثــل جاريفــان و نيســتانه و فيــروزة و ماهيســتان.
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Hassan-kadk-عشــيرة تعيــش فــي قريــة حســن-كادخودة Qurochanlu 78. قوروشــانلو

hoda فــي ضواحــي داريجــاز.

79. قورخانلــو Qurkhanlu عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو تعيــش فــي قريــة حســن- كادخــودة 

فــي ضواحــي داريجاز.

80. كالتامانلو  Kaltamanluعشيرة من قبيلة زعفرانلو الأكبر ) مقاطعة شاميشجازاك 

االســبق( تعيــش فــي قريــة كالتامانلــو  Kaltamanluفــي منطقــة جيريســتان  Jeristanفــي ريــف 

شــيرفان.

فــي قــرى فــي ضواحــي بوجــنورد  81. كاقانلــو Kaqanluعشــيرة مــن قبيلــة شــادلو تعيــش 

Qubranlu مثــل جاريفــان و نيســتانه و فيــروزة و ماهيســتان و قوبرانلــو 

82. كاالجلــوKalajlu )خاالجلــو Khalajlu( عشــيرة مــن قبيلــة كيكانلــو  Kikanluتعيــش فــي 

منطقــة جيريســتان   Jeristanالريفيــة، شــيرفان.

83. كانيماشــكان  Kanimashkanعشــيرة مقســمة مــن قبيلــة ســيفكانلوSifkanlu  مــن 

قبيلــة زعفرانلــو األكبــر التــي تعيــش فــي قريــة اوقــاز  Oqazفــي ضواحــي شــيرفان .

مــن  كبــرى  قبيلــة    )Kavalu/ Keyvanlu/Kawanlu/Kowanlu/Kawi كافانلــو)   .84

الجنوبــي  القســم  )مــن  القبليــة  قبيلــة زعفرانلــو األكبــر/  مقاطعــة زعفرانلــو األرســتقراطية 

Radkanو  رادكان   مــدن  فــي  تعيــش  األســبق،تركيا(  شاميشــجازاك  مقاطعــة  مــن  والشــرقي 

و كاالت  Daregazداريجــاز و   Shirvanو شــيرفان  Quchanو قوشــان   Shenaranشــيناران

  zinglanlu و زينجالنلــوShamsi-khan  وفــي قراهــم مثــل شم�ضــي-خان in‘La و اليــن Kalat

وســبيان  داريجــاز(  ضواحــي  Mohamad-abad)فــي  محمد-ابــاد  و   Shavoshluشافوشــلو و 

Spiyan  وكاهــو Kahu و تــاكاب  ( Takabتــاك )Tako. ال يــزال بعضهــم ينتقــل بيــن املخيمــات 

و    Hejiحجــي( الشــتوية  واملخيمــات   )Esfejir اســفجير  ومخيــم  مســجد    )هــازار  الصيفيــة 

لهــذه  االصغــر  املجموعــات   )Dashte-taqarتاقــار وداشــتي-   Maraveh-tapeh مارافه-تابــه 

Khalikan-  وخاليكانلوGovareshkanlu   و جوفارشكانلوTorsanlu  القبيلة هي تورسانلو 

lu وبوزانلــوBuzanlo   وبازوكــي  Pazuki   وميانلــو Miyanlu   وخاالنلــوKhalanlu . رؤســائهم 
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فــي الفتــرة االخيــرة كانــو مســر-خان شــيكوفته وحاجــي كــرم مــوالوي.

 Kahuتعيــش فــي قريــة كاهــو Kavanlu عشــيرة مــن قبيلــة كافانلــو Kahanlu 85. كاهانلــو

فــي ضواحــي داريجــاز.

Jalali  عشــيرة مــن قبيلــة جااللــي Kopniklu,Kokhbiniklu )86. كوبنيكلــو, )كوخبينيكلــو

املجموعــة الأصغــر مــن قبيلــة زعفرانلــو االكبــر )مقاطعــة شاميشــجازاك االســبق( تعيــش فــي 

قــرى كــوران Kuran  واســفجير Esfejir وتيتكانلــو  Titkanlu وزيدانلــوZidanlu  وشــيخكانلو 

Shikhkanlu ودوالت- خانــهDolat-khaneh  فــي ضواحــي شــيرفان وفــاروج.

مــن  مــن قبيلــة جااللــيJalali  املجموعــة األصغــر  Kordikanluعشــيرة  87. كورديكانلــو  

قبيلــة زعفرانلــو األكبــر تعيــش فــي قريــة مــزرج Mezerj شــمال قوشــان.

88. كورانلــو  Kuranluعشــيرة مــن قبيلــة جااللــي املجموعــة الأصغــر مــن قبيلــة زعفرانلــو 

األكبــر تعيــش فــي قريــة كــوران  Kuranفــي ضواحــي فــاروج

89. كوركانلو  Kurkanluعشيرة من قبيلة جااللي املجموعة األصغر من قبيلة زعفرانلو 

األكبر تعيش في قرية كوركانلو في منطقة جيريستان الريفية في ضواحي شيرفان .

90. كوســه، )كوســانلو(  Kuse, Kusanluعشــيرة مــن قبيلــة جااللــي تعيــش فــي قريــة كوســه 

فــي منطقــة جيريســتان الريفيــة فــي ضواحــي شــيرفان.

91. كومكيالنلــوKomkilanlu عشــيرة مــن قبيلــة ســيفكانلوSivkanlu املجموعــة األصغــر 

من قبيلة زعفرانلو تعيش في قرية شابانلوChapanlo في ضواحي شيرفان ومدينة باججيران 

Bajgiran وقــرى غوش-غالــه  Ghosh-ghale وتيتكانلــوTitkanlu  فــي ضواحــي قوشــان وقريــة 

راحمان-غولــي gholi-Rahman فــي منطقــة نوخانــدانNokhandan  الريفيــة.

92. كيكانلــوKikanlu ,)Keykanlu( قبيلــة كبيــرة مــن قبيلــة زعفرانلــو الأكبــر ) مقاطعــة 

شاميشــجازاك األســبق( تعيــش فــي مانــه وســامالقان Samalqan&Maneh وفــي بعــض القــرى 

 Kikanlu-Inche فــي الخــط الحــدودي مــن شــيرفان و بعضهــم يعيــش فــي قريــة اينش-كيكانلــو

فــي ضواحــي قوشــان .

93. جاريفانلــو  Garivanluعشــيرة مــن قبيلــة شــادلو تعيــش فــي قــرى فــي ضواحــي بوجنــورد 
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مثــل جاريفــان و نيســتانه و فيــروزة و ماهيســتان.

94. جانجالوGanjalu عشيرة تعيش في ضواحي ابيفردAbiverd في ضواحي داريجاز.

قــرى  فــي  تعيــش   Bicharanluبيشــارانلو قبيلــة  مــن  عشــيرة   Gadukanluجادوكانلــو  .95

جادوجانلــوGaduganlo  فــي ضواحــي شــيرفان Shirvan والقــرى االخــرى التــي لهــا نفــس االســم 

فــي ضواحــي داريجــاز.

Sa-عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو تعيــش فــي قريــة ســفر-غالهGanjbeylu  96. جانجبيلــو

far-ghale  فــي ضواحــي داريجــاز.

97. جوران  Guranعشيرة من قبيلة جااللي تعيش في قرى غولجوغGholjugh  وفيروزة 

في ضواحي شــيرفان. و بعضهم يعيش في قوشــان و بوجنورد.

98. جوجانلــو Guganlu عشــيرة مــن قبيلــة زعفرانلــو تعيــش فــي قريــة جوجــانGogan  فــي 

ضواحــي قوشــان )فــي الشــمال الشــرقي(.

املخيمــات  بيــن  تنتقــل  األكبــر،  زعفرانلــو  قبيلــة  مــن  قبيلــة   Guliyanlu جوليانلــو   .99

الصيفيــة )العقــاد  Alaqadو بالقــرب مــن قريــة شــوغانShoghan (  وبيــن املخيمــات الشــتوية  

.  Aqghamishو اقغاميــش  Aytamirمارافه-تابــه وبالقــرب مــن ايتاميــر

Hawshanlu,Gawaresh-( Gawshanlu، )هاوشانلو،جاواريشــكانلو  100. جاوشــانلو 

Dule- و دوليشــانلوKalat  تعيــش فــي قــرى كاالت  Kavanluعشــيرة مــن قبيلــة كافانلــو kanlu

shanluفــي ضواحــي داريجــاز.

101. جيالنلوGilanlu  عشيرة من قبيلة زعفرانلو تعيش في قرية جيالن Gilan ومنطقة 

جعفراباد Jafarabad الريفية وضواحي قوشان.

Kavanlu  عشــيرة مــن قبيلــة كافانلــو )Miyanlu ميانلــو( ، Mamiyanlu102. ماميانلــو

يعيشــون فــي قريــة مامادانلــو Mamadanlu فــي ضواحــي داريجــاز.

جاريفــان  مثــل  قــرى  فــي  تعيــش  شــادلو  قبيلــة  مــن  عشــيرة   Metranlu ميترانلــو   .103

بوجنــورد. ضواحــي  فــي  وماهيســتان  وفيــروزة   ونيســتانه 

فــي  ماردكانلــو  قريــة  فــي  يعيشــون  زعفرانلــو  مــن  Mardkanluعشــيرة  ماردكانلــو    .104
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  Faruj فــاروج  فــي  الريفيــة    Cheriشــيري منطقــة 

منطقــة  فــي  ماليفانلــو  فــي  يعيشــون  زعفرانلــو  مــن  ماليفانلــوMalevanlu  عشــيرة   .105

  Shirvanشــيرفان فــي  الريفيــة   Jeristan جيريســتان 

106. ميالنلــو Milanlu، )ميلــي Milli( قبيلــة تعيــش فــي قــرى مثــل ميــالن Milan فــي منطقــة 

دوالت-ابــاد مثــل  قــرى  فــي  اســفاراين  ضواحــي  وفــي  شــيرفان  ضواحــي  فــي  الريفيــة  جيريســتان 

  Abbas-abadوعباس-ابــاد   Partanوبارتــان  abad-Ghasem وغاســم-اباد   Dolat-abad

  Bidvazوبيدفــاز    Ardaghanوارداغــان  Noshirvan ونوشــيرفان 

107. مازيدجانلو Mazdeganlu، )موزهداكانMazedganlu (  قبيلة مثل قبيلة امارلو 

 Neyshaburنيشــابور ضواحــي  فــي  الريفيــة    Maruskماروســك منطقــة  فــي  تعيــش   Amarlu

قبيلــة مازهداكانلــوMazhdakanlu مدموجــة لحــد بعيــد مــع قبيلــة امارلــو.

الريفيــة  جيريســتان  منطقــة  فــي  تعيــش  زعفرانلــو  مــن  عشــيرة   Namanlu نامانلــو   .108

شــيرفان. وضواحــي 

109. نافاخلــو  Navakhlu, Navaxluعشــيرة مــن قبيلــة فيرانلــوVeranlu  تعيــش فــي قريــة 

نافــاخ Navakh وشــمال شــرق قوشــان.

 kheyr-abadو خير-ابــاد Shafie قبيلــة تعيــش فــي قــرى مثــل شــافي Veranlu 110. فيرانلــو

Radkan  فــي ضواحــي قوشــان. وبعضهــم يعيــش فــي رادكان abad-Ebrahim و ابراهيم-ابــاد

قــرى مثــل جاريفــان وفيــروزة  وغاله-االهفيــردي  فــي  يعيــش  و شــيناران Chenaran بعضهــم 

alhvirdi-Ghale   وعلي-ابــادAli-abad    فــي ضواحــي بوجنــورد. بعضهــم ينتقــل بيــن املخيمــات 

Kuh-Klidarو اخالمــادAkhlamad( واملخيمــات  )بينالــود  Binaludوكوه-كليــدار  الصيفيــة 

.) Khangiran الــى خانجيــرانSarakhs  وســاراخس Kashfrood الشــتوية )كاشــفرود

مــن  وهــم  الجبليــة   /Kohestani كوهيســتاني  ب  معروفــة   Hizolanlu هيزوالنلــو   .111

قبيلــة زعفرانلــو يعيشــون فــي قوشــان وشــيرفان ورادكان وســاراخس. بعضهــم ال يــزال ينتقــل 

Mara-مارافه-تابــه( الشــتوية  واملخيمــات   )Kismar )كيســمار الصيفيــة   املخيمــات   بيــن 

veh-tapeh  وارموتلــيArmutli(. بعضهــم اســتقر فــي قــرى مثــل بادامليــقBadamliq  وقيزيــل-
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  abdabad  ابداباد Avdawe-Kalate وكاالته-افداوه Shurik  وشوريك hasar-Qizil هاسار

فــى ضواحــي شــيرفان.

112. هيفادانلو  Hivadanlu  قبيلة تعيش في قوشان ومشهد بعضهم يعيشون في قرية 

دوغــاي Doghayi فــي ضواحــي قوشــان. ديانتهــم كانــت ايــزادي )عبــادة املالئكة/الزرداشــتية( 

قبــل ان ينتقلــوا الــى خوراســان.

فــي  القبيلــة  هــذه  اســتقرت   )Hazoanlu )هازوانلــو   ،Hamzikanlu هامزيكانلــو   .113

 Hamzikan بعضهــم يعيــش فــي قــرى هامزيــكان Golmakan قوشــان وبوجنــورد وجوملــاكان

العليــا وهامزيــكان الســفلى فــي ضواحــي قوشــان. هــازو مرتبطــة بمــكان فــي تركيــا كأصــل لهــم.

تنقســم بعــض هــذه العشــائر والقبائــل الــى عائــالت مختلفــة مثــال توبكانلــو مقســمة كالتالــي 

Ashiq ودوهولــزانDoholzan  وكاريكانلــو  Aqamohamadi واشــيق  Alu واقامحمــدي  آلــو 

وفرخانــي   Mosakhani وموســاخاني   Mohamadi ومحمــدي   Katu وكاتــو   Karikanlu

الجولفانلو/جوليــان  الــى  Samakanlu قهرمانلــو مقســمة  Naz وســماكانلو  ونــاز   Farkhani

علــي  غانبــار  الــى حاجــي  كافانلــو مقســمة    Qahramanlu قهرمانلــو  و   Guliyan/Gulvanlu

Ghanbarali Haji  وحاجــي كــرمHaji karam   ومســر خــانMisir-khan  وهكــذا.

فــي النهايــة يجــب الذكــر بــأن الجنــوب الخوراســاني هــو موطــن لجاليــات أصغــر مــن األكــراد 

الذيــن يتكلمــون لهجــة الكــي )أهــل الحــق(. هــؤالء تــم ابعادهــم إلــى هنــا مــن كردســتان الجنوبيــة 

أثنــاء حكــم ملــوك األفشــاريد الفــرس فــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر )حوالــي 1775م(. فــي 

الواقــع، كريــم خــان مؤســس ســاللة الزنــد فــي بــالد فــارس التــي تفوقــت علــى األفشــاريد، كان هــو 

نفســه قــد ولــد فــي عائلــة مــن هــذه العائــالت الكرديــة املبعــدة )الذيــن يتكلمــون لهجــة الالـكـي( 

مــن قبيلــة الزنــد. بعــد الصعــود الــى عــرش الطــاووس احضــر كريــم معظــم شــعبه الــى موطنهــم 

Ghayenat/Qo-وغاينــات/ قوهيســتانBirjand  االصلــي فــي خوراســان فــي ضواحــي بيرجانــد 

. histan



الدين يف كردستان
)2/2(                                    

مارتن فان برونسني

الترجمة عن اإلنكليزية: راج آل محمد
الجزء الثاني )نشر الجزء األول في العدد السابق للحوار، 70(

األغلبية السنية- دور الطرق الصوفية
القــول الــذي بــدأُت بــه املقــال حــول كــون الكــرد مســلمين ضعفــاء ]اإليمــان[ يعطــي فكــرة 

 كبيــرة مــن علمــاء اإلســالم الكبــار الذيــن كان لهــم 
ً
خاطئــة عــن حقيقــة كونهــم قدمــوا أعــدادا

تأثيــر امتــد إلــى مــا وراء حــدود كردســتان إلــى حــد بعيــد. خــالل القــرون الســتة املاضيــة احتــل 

العلمــاء الكــرد مناصــب رفيعــة فــي البــالط العثمانــي وأصبحــوا معلميــن مشــهورين فــي جامعــة 

األزهــر الشــهيرة وفــي املــدن املقدســة فــي جزيــرة العــرب. الصدفــة الجغرافيــة هــي التــي وضعــت 

يعرفــون  الكــرد  العلمــاء  مــن  الكثيــر  وكان  لإلســالم  الرئيســية  الثقافيــة  املناطــق  بيــن  الكــرد 

 
ً
مهمــا  

ً
دورا هــذا  أعطاهــم  وقــد  بالطبــع.  والكرديــة  العربيــة  إلــى  إضافــة  والتركيــة  الفارســية 

كوســطاء ثقافييــن ولعبــوا دور الوســيط بيــن املســلمين الهنــود الذيــن كتبــوا باللغــة الفارســية 

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

التقليديــة  اإلســالمية  املــدارس  كانــت  إندونيســيا]1[.  حــدود  إلــى  وصــل   
ً
دائمــا  

ً
تأثيــرا تركــوا 

لكردســتان ذات ســمعة جيــدة ولكــن مــا مــن شــك أن النخبــة فقــط كانــت قــادرة علــى الدراســة 

هنــاك.  لكــن تطــور التعليــم العلمانــي الحديــث )وإغــالق املــدارس ]الدينيــة[ فــي تركيــا بقيــادة 

أتاتــورك( قــد اســتنزف إلــى حــد مــا الفكــر فــي تلــك املــدارس. رغــم ذلــك فــإن املــدارس ]الدينيــة[ 
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الكرديــة الســرية كانــت املــكان الوحيــد فــي تركيــا الــذي اســتمر فيــه التعليــم اإلســالمي التقليــدي 

املناطــق  إلــى  يذهبــوا  أن  البــالد  أنحــاء  كل  مــن  الطــالب  علــى  ينبغــي  وكان  الكماليــة  ذروة  فــي 

الكرديــة لتلقــي التعليــم ]الدينــي[ التقليــدي]2[.

العلمــاء املثقفــون كانــوا بالطبــع نخبــة صغيــرة وليســوا ممثليــن عــن األكــراد بشــكل عــام. 

الذيــن  أولئــك  قبــل  مــن  خــاص  وبشــكل  واحتــرام  إعجــاب  موضــع  وتعليمهــم  تقواهــم  كانــت 

يفتقــرون تلــك املزايــا. عامــة النــاس كانــوا يعتقــدون بــأن وجــود العلمــاء بيــن ظهرانيهــم يمكــن أن 

 كوســطاء بيــن النــاس 
ً
يعّوضهــم عــن مواطــن الضعــف لديهــم. كان ُينظــر إلــى رجــال الديــن غالبــا

العادييــن وهللا الذيــن مــن خــالل شــفاعتهم يمكــن أن يضمــن الخــالص لألتبــاع. هــذا االعتقــاد 

مــن  معينــة  فئــة  حــازت  وقــد  السياســية.  الرافعــة  مــن   
ً
كافيــا  

ً
قــدرا املقداميــن  العلمــاء  منــح 

الســلطات الدينيــة علــى قــدر كبيــر مــن الســلطات الدنيويــة. وكان مــن هــؤالء شــيوخ وزعمــاء 

طــرق صوفيــة.

الفهــم الكــردي لإلســالم ذو نغمــة توافقيــة صوفيــة قويــة والكثيــر مــن العلمــاء الكــرد كانــوا 

منتســبين إلــى طريقــة صوفيــة مــا. لــكل طريقــة ممارســتها الصوفيــة املتميــزة والتــي تتألــف مــن 

ذكــر أســماء هللا أو أشــكال أخــرى مــن التقــوى وضبــط التنفــس وأشــكال مختلفــة مــن أســاليب 

الزهــد والتأمــل. يقــود الطريقــة شــيوخ ُيعتبــرون مرشــدين روحييــن ملريديهــم وهــم ال يقودونهــم 

 وســطاء بينهــم وبيــن العالــم غيــر املرئــي. عــادة مــا 
ً
فقــط إلــى الطريــق الروحــي القويــم بــل هــم أيضــا

 مــن ســلطات الشــيوخ 
ً
يكــون لــدي الشــيوخ البارزيــن عــدد مــن الخلفــاء, الذيــن ُيمنحــون بعضــا

العادييــن  املريديــن  بيــن  وســطاء  التعبيــر،  جــاز  إذا  و،  مناطقهــم  فــي  لهــم  ممثليــن  ويكونــون 

والشــيخ. وبذلك تكون الطريقة ذات بناء تراتبي يتعزز أكثر حســب أهمية الطقوس. إذ ليس 

كل مريــدي الشــيخ ملقنيــن ومــن أجــل االشــتراك فــي الطقــوس الصوفيــة للطريقــة عليهــم، أن 

 بالــوالء للشــيخ.
ً
يتلقــوا التوبــة التــي تكــون فــي الوقــت ذاتــه قســما

كانــت عــدة طــرق ]صوفيــة[ ناشــطة فــي كردســتان فــي املا�ضــي ولكــن فــي الوقــت الحاضــر 

الطالبانيــة  العــراق  فــي  والقادريــة.  النقشــبندية  وهمــا   
ً
هامــا دورا  فقــط  طريقتــان  تلعــب 

والبارزانيــة عائلتــان معروفتــان مــن الشــيوخ حيــث األولــى مرتبطــة بالقادريــة بينمــا الثانيــة 
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مرتبطــة بالنقشــبندية. املــال مصطفــى البارزانــي وجــالل الطالبانــي، الشــخصيتان القوميتــان 

 بحــد ذاتهمــا ولكــن األول بشــكل خــاص 
ً
الرئيســيتان فــي كردســتان العــراق، لــم يكونــا شــيوخا

مديــن بالكثيــر للــدور الدينــي التقليــدي ألســرته. كمــا إن الشــيخ محمــود البرزنجــي الــذي ُيعتبــر 

أهــم قائــد قومــي كــردي فــي كردســتان الجنوبيــة فــي العشــرينات ]مــن القــرن املا�ضــي[ والــذي 

 ألهــم أســرة مــن شــيوخ القادريــة. معاصــره 
ً
 لكردســتان كان بــدوره زعيمــا

ً
أعلــن نفســه ملــكا

 
ً
الشيخ سعيد، الذي قاد أول ثورة كردية ضد نظام أتاتورك في تركيا، كان بدوره نقشبنديا

وكذلــك كان أهــم القــادة املحلييــن فــي الثــورة. كمــا إن أول ثــورة ذات طابــع قومــي كانــت بقيــادة 

فــي النصــف قــرن  فــي 1880.  فــي هــكاري  النهــري  شــيخ نقشــبندي آخــر هــو الشــيخ عبيــد هللا 

الــذي جــاء بعــد انتفاضــة الشــيخ عبيــد هللا. كان الشــيوخ بشــكل رئي�ضــي هــم مــن يتولــون قيــادة 

الحركــة القوميــة الكرديــة الناشــئة.

قبــل ذلــك كان هنــاك بيــن الحيــن واآلخــر شــيوخ ذوي تأثيــر كبيــر فــي كردســتان]3[ ولكــن 

 مــن النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر بتنــا نــرى شــيوخ طريقــة يبــرزون كأهــم 
ً
اعتبــارا

طبقــة مــن القــادة السياســيين. وذلــك مرتبــط بشــكل رئي�ضــي بالتغيــرات فــي املحيــط السيا�ضــي 

 علــى اإلمبرياليــة األوربيــة]4[. فالحكومــة العثمانيــة وتحــت ضغــط أوربــي 
ً
الــذي جــاء بــدوره ردا

مــرة  ألول  ووضعــت  مســتقلة  شــبه  كرديــة  إمــارات  فألغــت  إداري  إصــالح  بسياســة  باشــرت 

 مــن تلــك 
ً
لت جــزءا

ّ
املنطقــة تحــت ســيطرتها املركزيــة املباشــرة.  معظــم القبائــل فــي الســابق شــك

ضبــط مــن قبــل ســلطة أعلــى متمثلــة باألميــر الكــردي 
ُ
اإلمــارات، لذلــك فــإن صراعاتهــا كانــت ت

الذي كان بإمكانه توحيد القبائل ألغراض عسكرية. مع زوال تلك اإلمارات الجامعة، تفتت 

الوحيــدة  الكرديــة  الشــخصيات  ومتعاديــة.  متحاربــة  قبائــل  إلــى  الكــردي  املجتمــع  الشــعب 

التــي تجــاوزت ســلطتها الحــدود القبليــة تمثلــت فــي الشــيوخ. صحيــح أن بعــض القبائــل كانــت 

بالكامــل أتبــاع هــذا الشــيخ أو ذاك ولكــن معظــم الشــيوخ جذبــوا مريديهــم مــن أكثــر مــن قبيلــة 

واحــدة، واســتطاع الدهــاة منهــم أن يقيمــوا ]ســلطتهم[ علــى الحــدود بيــن قبيلتيــن هامتيــن أو 

أكثــر.

هــو  عشــر  التاســع  القــرن  نصــف  خــالل  الشــيوخ  أهميــة  تنامــي  فــي  ســاهم  آخــر  عامــل 
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النشــاطات الواســعة للبعثــات التبشــيرية األوربيــة بيــن األقليــات املســيحية والتــي تســببت فــي 

القلــق مــن الدوافــع الخفيــة لألوربييــن فــي املنطقــة. رد الفعــل ضــد األوربييــن واملســيحيين أجــج 

املشــاعر اإلســالمية وبذلــك عــززت مــن مكانــة الشــيوخ.

باعتبارهــا  التغيــرات  تلــك  مــن  اســتفادت  التــي  هــي  خــاص  بشــكل  النقشــبندية  الطريقــة 

الشــيخ  منزلــة  أصبحــت  األخيــرة  الطريقــة  ففــي  القادريــة.  ]الطريقــة[  مــن  ديناميكيــة  أكثــر 

وراثيــة وتــم احتكارهــا مــن قبــل عــدة أســر. أمــا النقشــبنديون فقــد شــهدوا صحــوة دينيــة مــن 

خــالل النشــاطات التــي قــام بهــا موالنــا الشــيخ خالــد ذو الشــخصية الكاريزميــة وهــو كــردي مــن 

منطقــة الســليمانية والــذي تــم قبولــه فــي فــرع إصالحــي للطريقــة فــي الهنــد والــذي عيــن- بيــن 

عودتــه فــي عــام 1811 م ووفاتــه فــي 1827م  – أكثــر مــن ســتين خليفــة نصفهــم فــي كردســتان 

والبقيــة فــي كل أنحــاء الشــرق األوســط. فــي معظــم الحــاالت هــؤالء الخلفــاء الذيــن فّوضهــم 

موالنــا خالــد أن يتصرفــوا كشــيوخ بنــاًء علــى كفاءاتهــم لــم يكونــوا ينتمــون إلــى أســر الشــيوخ، 

الشــيخ خالــد  مــن خلفــاء  الكثيــر  عّيــن  القائمــة.  املشــيخية  األســر  احتــكار  تــم خــرق  وبذلــك 

بدورهــم خلفاءهــم الخاصيــن لذلــك فــي غضــون عــدة عقــود تــم تغطيــة كل كردســتان بشــبكة 

. لــم يكــن 
ً
 كبيــرا

ً
 سياســيا

ً
مــن الشــيوخ والخلفــاء النقشــبنديين، حيــث اكتســب بعضهــم نفــوذا

بالراحــة  يشــعرون  منهــم  الكثيــر  حيــث  روحانيــة  شــخصيات  عــام،  بشــكل  الكــرد،  الشــيوخ 

والســيطرة وهــم علــى ســجادة الصــالة ويمســكون ببنادقهــم بثقــة مثلمــا يمســكون ســبحاتهم. 

شــيوخ كهــؤالء أصبحــوا قــادة أو شــخصيات رئيســية فــي بدايــات الحركــة القوميــة. لقــد أظهــرت 

الشــبكة النقشــبندية أنهــا قــادرة علــى تحشــيد أعــداد كبيــرة مــن الرجــال مــن قبائــل مختلفــة 

لعمــل مشــترك.

= الشيوخ والدولة الحديثة 
ــرت الحكومــة التركيــة كافــة الطــرق ]الدينيــة[ وهــو حظــر 

ّ
بعــد ثــورة الشــيخ ســعيد حظ

 قيــد التنفيــذ. وحتــى فــي الســنوات األخيــرة كتبــت الصحــف تقاريــر بيــن الفينــة 
ً
ال يــزال رســميا

ســرية  لقــاءات  فيهــا  عقــد 
ُ
ت حيــث  بيــوت  علــى  الشــرطة  بهــا  قامــت  مداهمــات  عــن  واألخــرى 

املمارســات  أن  ورغــم   .
ً
حقــا محكمــة  الســيطرة  كانــت  واألربعينــات  الثالثينــات  فــي  للطريقــة. 
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فــإن  فــي حلقــات ضيقــة(   

ً
ســرا عقــد 

ُ
ت األحــوال  أحســن  فــي  )أو  توقفــت  قــد  للطــرق  الباطنيــة 

التعدديــة  نظــام  إدخــال  إعــادة  بعــد  النــاس.  بيــن  واعتبارهــم  مكانتهــم  يفقــدوا  لــم  الشــيوخ 

 
ً
القبليــون والشــيوخ مصــدرا الزعمــاء  بــات  الثانيــة،  العامليــة  الحــرب  بعــد  فــي تركيــا  الحزبيــة 

 لكســب أصــوات الناخبيــن بالنســبة لألحــزاب السياســية. وســرعان مــا أدركــت األحــزاب 
ً
هامــا

السياســية أنــه مــن املســتحيل أن تفــوز باالنتخابــات فــي املناطــق الكرديــة بــدون دعــم الشــيوخ 

أو زعمــاء قبلييــن أقويــاء. مقابــل تســليمهم أصــوات مريديهــم، اســتطاع الشــيوخ أن يحصلــوا 

علــى الكثيــر مــن الخدمــات مــن الحكومــة املحليــة أو اإلقليميــة أو حتــى املركزيــة.  وهــذا بــدوره 

ســاعدهم أن يحصلــوا علــى رعايــة وبالتالــي الحصــول علــى مزيــد مــن األتبــاع. تلــك العمليــة 

 فــي الوضــع القائــم حينئــذ، ورغــم أن بعــض الشــيوخ ربمــا كانــت لديهــم 
ً
 مكتســبا

ً
أعطتهــم حقــا

عواطــف قوميــة كرديــة، فإنهــم تصرفــوا بحــذر تجــاه أي تغييــر جــذري.

التحالفــات مــع األحــزاب السياســية تركــزت علــى أســس براغماتيــة )نفعيــة( صرفــة ولــم 

األولــى  للوهلــة  التحالفــات  بعــض  تبــدو  السياســية.  األحــزاب  بموقــف  عالقــة  أيــة  لهــا  يكــن 

انتســبوا بشــكل   ،
ً
الشــيخ ســعيد، مثــال الكــردي  القومــي  القائــد  مثيــرة لالســتغراب: فأحفــاد 

غيــر متوقــع إلــى حــزب العمــل القومــي الترـكـي الفا�ضــي مثلمــا فعــل الكثيــر مــن شــيوخ الطريقــة 

 S. Ahmet آخــر )ســيد أحمــد أروا�ضــي 
ً
النقشــبندية فــي منطقــة مالطيــا- ألعزيــز. كمــا أن فــردا

Arvasi( وهــو مــن عائلــة مشــيخية مشــهورة فــي كردســتان أصبــح أحــد املناصريــن الرئيســيين 

 للنزعــة االنفصاليــة الكرديــة]5[
ً
 قويــا

ً
للجنــاح الترـكـي القومــي اليمينــي ومعارضــا

مــع تزايــد نفوذهــم السيا�ضــي، بــدأ العديــد مــن الشــيوخ مــرة أخــرى بالقيــام بــدور أســاتذة 

باطنييــن. لقــد باتــت النقشــبندية مــرة أخــرى قــوة بــارزة فــي السياســة التركيــة. فالعديــد مــن 

الشــيوخ لهــم تأثيــر علــى املســتويات السياســية )معــروف أن أســرة الرئيــس أوزال ذات صلــة 

بالطريقــة النقشــبندية( بينمــا لبعــض الشــيوخ الكــرد تأثيــر علــى أفــراد الطبقــة الوســطى فــي 

تركيــا كلهــا]6[.

 ولكــن علــى النقيــض مــن 
ً
فــي العــراق وإيــران لــم تكــن الطــرق ]الصوفيــة[ محظــورة أبــدا

ذلــك فإنــه لــم يكــن للشــيوخ أي نفــوذ سيا�ضــي كالــذي اســتحوذه نظرائهــم فــي تركيــا بفضــل 
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الســليمانية  فــي  برزنجــي  الشــيخين محمــود  مــن  هنــاك. كان كل  الليبرالــي  السيا�ضــي  نظامهــم 

والشــيخ أحمــد البارزانــي فــي شــمالي العــراق قائديــن شــعبيين للمقاومــة ضــد البريطانييــن فــي 

العشرينات. والدعم الشعبي الذي نالوه استند على املشاعر القومية الكردية مثلما استند 

علــى الــوالءات الدينيــة التقليديــة. شــقيق الشــيخ أحمــد األصغــر مــال مصطفــى، كان أول مــن 

بيــن األكــراد الذيــن مّدتهــم الحكومــة العراقيــة  ــد األكــراد علــى أســاس قومــي بحــت. مــن  وحَّ

 لعائلــة البارزانــي، 
ً
 تقليديــا

ً
بالســالح واملــال لقتــال البارزانــي وأنصــاره القومييــن نجــد منافســا

وبشــكل خــاص الشــيخ النقشــبندي املنافــس لــه فــي شــمالي العــراق الشــيخ رشــيد لــوالن. فــي 

جنوبــي العــراق، تعــاون شــيخ مــن العائلــة البرزنجيــة هــو الشــيخ عبــد الكريــم الكربجنــي )نســبة 

زانية– 
َ
ْســن

َ
إلــى قريــة ِكْرِبـــْجنه التابعــة لناحيــة ســنكاو- كركــوك وهــو مــن مشــايخ الطريقــة الك

 
ً
الشــيوخ فقــدوا تدريجيــا لكــن، هــؤالء  الكرديــة.  مــع الحكومــة ضــد الحركــة  كــرد(   مــدارات 

.
ً
تأثيرهــم علــى الجيــل الشــاب ووصلــوا إلــى حــد عــدم األهميــة بتاتــا

 فــي كردســتان الجنوبيــة فــي أواســط الســبعينات ]مــن 
ً
إلــى حــد بعيــد الشــيخ األكثــر تأثيــرا

فــي  ته ويلــێ  بالدراســة امليدانيــة، كان الشــيخ عوســمان  أقــوم  القــرن املا�ضــي[، عندمــا كنــُت 

منطقــة هورامــان الجبليــة. وهــو ســليل أســرة مشــيخية غنيــة وهامــة علــى الجانــب العراقــي مــن 

الحــدود. بعــد االنقــالب اليســاري الشــعبي للعقيــد عبــد الكريــم قاســم فــي 1958 فــّر الشــيخ إلــى 

إيــران مثلمــا فعــل الكثيــرون مــن مالـكـي األرا�ضــي الزعمــاء القبلييــن وأقــام عالقــات وديــة مــع 

الســلطات اإلمبراطوريــة التــي لــم تتدخــل فــي ســيل زوراه مــن أجانــب وأكــراد إيرانييــن وتركمــان. 

كان أتباعــه يتألفــون بشــكل أسا�ضــي مــن الفالحيــن وســكان املــدن الفقــراء مــن كافــة أنحــاء 

قــام  فــي طهــران،  شــيعي  نظــام  قيــم 
ُ
وأ الشــاه  الثــورة  أســقطت  الجنوبيــة. عندمــا  كردســتان 

الشــيخ عوســمان- الــذي بلــغ فــي حينــه أكثــر مــن الســبعين- بتأســيس حركــة مضــادة للثــورة 

أطلــق عليهــا اســم )Supahi Rizgari جيــش التحريــر( الــذي تلقــى الســالح والتمويــل مــن العــراق 

وكان، ربمــا، آخــر جيــش مــن الدراوشــة ويتألــف بشــكل رئي�ضــي مــن أتبــاع الشــيخ الهورامانييــن 

ولكنهــا لــم تظهــر كقــوة مقاتلــة فعالــة إذ ســرعان مــا ســيطرت املنظمتــان العلمانيتــان كوملــه 

والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي إيــران علــى املقاومــة ضــد الحكومــة املركزيــة والقــوى 
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ً
 وغــادر الشــيخ أوال

ً
 انحــل “الجيــش” كليــا

ً
الشــيعية املختلفــة فــي إيــران. بعــد نحــو عــام تقريبــا

إلــى أوربــا ومــن ثــم إلــى الســعودية. ويبــدو أن تأثيــره قــد تضــاءل فــي كردســتان الجنوبيــة بســبب 

تلــك األحــداث.

ولكن ليس كل شــيوخ الطرق ]الصوفية[ في كردســتان إيران قد شــهدوا تقلص أدوارهم.  

اســتثناء هــام مــن ذلــك هــو الشــيخ محمــد خالــد البارزانــي، ابــن الشــيخ أحمــد]7[. لقــد بقــي إلــى 

حــد مــا غيــر بــارز إذا فاقــه بريقــا املــال مصطفــى وأبنــاؤه فعــاش ضمــن حاشــية األخيــر فــي املنفــى 

علــى  املا�ضــي[ ظهــر فجــأة  القــرن  ]مــن  الثمانينــات  فــي منتصــف  لكنــه  منــذ 1975.  اإليرانــي 

 للگيريــال التــي أطلقــت علــى نفســها حــزب هللا 
ً
املســرح الكــردي العراقــي مــن جديــد بصفتــه قائــدا

فــي كردســتان وأقســم علــى طــرد األحــزاب اليســارية مــن منطقــة الشــيخ املتوارثــة عــن أســالفه. 

لقــد قــام النظــام اإليرانــي، مــن خــالل االســتمرار فــي دعــم الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني –

العــراق بقيــادة أبنــاء مــال مصطفــى البارزانــي، بمحــاوالت متعــددة لتأســيس أحــزاب إســالمية 

بين أكراد العراق يســهل التحكم بها في طهران. من بين عمالئها املختلفين كان الشــيخ محمد 

خالد هو األكثر جدارة بالثقة ألنه كان بإمكانه املطالبة بالســلطة التقليدية ألســرته. لقد تم 

تجنيــد بيشــمركته مــن بيــن الالجئيــن الكــرد املؤيديــن للبارزانــي فــي إيــران. منظمــة الشــيخ التــي 

 ألبنــاء عمــه فــي الحــزب 
ً
تــم تمويلهــا وتســليحها بســخاء مــن قبــل إيــران شــكلت منافســا خطيــرا

 لوحــدات اليبشــمركه اليســارية فــي املنطقــة.  إنــه 
ً
 حقيقيــا

ً
الديمقراطــي الكردســتاني وتهديــدا

. ورغــم أنــه لــم يهيمــن 
ً
التشــكيل اإلســالمي الوحيــد بيــن أكــراد العــراق الــذي لــم يكــن وجــوده آنيــا

 إال أنــه ال يــزال قــوة ُيحســب لهــا الحســاب]8[.في الوقــت الــذي يديــن بــه املــال مصطفــى 
ً
أبــدا

البارزانــي بمكانتــه كقائــد قومــي علمانــي لســلطة عائلتــه الدينيــة، فــإن الدعــم اإليرانــي للشــيخ 

محمــد خالــد قــد عــزز البعــد الدينــي للعائلــة وقويــت مكانــة الشــيخ مقابــل الفــرع العلمانــي مــن 

العائلــة.

= التجديد الديني والراديكالية
معــروف  كــردي  دينــي  عالــم  ثمــة  كان  الصوفيــة  الطــرق  أتاتــورك  ــر 

ّ
يحظ أن  قبــل  حتــى 

باســم ســعيد الكــردي قــد أعلــن موقفــه منهــا – ليــس علــى أســس سياســية، بــل علــى أســس 
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باســم ســعيد  ُيعــرف  )الــذي فّضــل أن  الكــردي  دينيــة. ســعيد 

أهــم  كان  ربمــا  نــورس(  والدتــه،  مكانــة  إلــى  نســبة  النور�ضــي، 

مفكــر إســالمي أصيــل يظهــر فــي تركيــا فــي هــذا القــرن. لقــد تلقــى 

فــي املــدارس التقليديــة  فــي شــبابه الثقافــة الكرديــة التقليديــة 

. فــي الســنوات 
ً
 نقشــبنديا

ً
وكان أحــد مدّرســيه علــى األقــل شــيخا

علــى  كان  حيــت  اســتانبول  إلــى  انتقــل  القــرن  هــذا  مــن  األولــى 

اتصــال مــع مجدديــن مســلمين وقومييــن أكــراد بارزيــن علــى حــد 

ســواء حيــث انخــرط فــي التعليــم الشــعبي. خــالل حــرب البلقــان 

والحــرب العامليــة األولــى خــدم ]الجيــش[ كقائــد لقــوات املليشــيا 

الكرديــة ومّيــز نفســه عــن اآلخريــن بــأن أنقــذ عائــالت أرمنيــة مــن مجــازر 1915. كان حلمــه أن 

ــم شــعبه وأن ينتشــلهم مــن حالــة الجهــل والتخلــف الــذي يرزحــون فيــه. وكانــت الطــرق 
ّ
يعل

.
ً
 وعلميــا

ً
 مــن ذلــك التخلــف. والتعليــم الــذي اقترحــه كان إســالميا

ً
]الصوفيــة[ فــي حالتهــا جــزءا

فــي بدايــة العشــرينيات انشــق الشــيخ ســعيد عــن الحركــة القوميــة التــي انتســب فيهــا إلــى 

النــور   رســائل  الضخــم  عملــه  لكتابــة  نفســه  وكــّرس  االنفصــال  إلــى  يدعــو  ال  الــذي  الجنــاح 

وتتنــاول  طولهــا  فــي  املتفاوتــة  النصــوص  مــن  سلســلة  عــن  عبــارة  والكتــاب   .Risale-i Nur

مواضيــع دينيــة وأخالقيــة شــتى بنــاء علــى أحالمــه ورؤاه وذات لهجــة صوفيــة قويــة ومكتوبــة 

بلغــة عثمانيــة مميــزة.  وقــد بــات ذلــك الكتــاب املقــدس لألعــداد املتزايــدة مــن فقهائــه الذيــن 

باتــوا ُيعرفــون بالنورجييــن “أتبــاع النــور اإللهــي”. علــى الرغــم مــن االضطهــاد الــذي مارســته 

 وفــي الوقــت الحاضــر هنــاك عــدة مالييــن 
ً
الدولــة بحــق الحركــة النورانيــة فإنهــا ازدادت عــددا

.]9[
ً
 أيضــا

ً
 وأتــراكا

ً
مــن أتباعهــا فــي تركيــا وتضــم فــي صفوفهــا أكــرادا

 مــن بيــن كل الحــركات 
ً
 وانفتاحــا

ً
 ربمــا تكــون الحركــة النورجيــة الحركــة األكثــر تســامحا

اإلســالمية الســنية فــي تركيــا وتميــزت منــذ البدايــة بموقفهــا اإليجابــي مــن العلــم الحديــث. هــذا 

ال يعنــي أنــه مــن بيــن أتبــاع حركــة كبيــرة كهــذه ال توجــد هنــا أو هنــاك جماعــات متعصبــة. إنــه 

مــن الســخرية، إذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار رفــض ســعيد النور�ضــي للطــرق الصوفيــة، أن 

»الشيخ سعيد النوريس »
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 مــن الخصائــص البنيويــة للطريقــة مــن حيــث جهــة التنظيــم الهرمــي الــذي 

ً
تأخــذ حركتــه بعضــا

يعتمــد علــى القــرب مــن آخــر أســتاذ )شــيخ( ودرجــة االندمــاج فــي األســرار امللغــزة للنصــوص 

الرئيســية. ولقــد التقيــُت بنف�ضــي ببعــض مــن النورجييــن مــن األكــراد الذيــن كانــوا نقشــبنديين 

فــي نفــس الوقــت.

فــي الوقــت الحاضــر ثمــة عــدة تيــارات مختلفــة ضمــن الحركــة النورجيــة مــع آراء متناقضــة 

عــن املوقــف السيا�ضــي التــي يجــب علــى الحركــة أن تتبناهــا. مــن النورجييــن الكــرد هنــاك تيــار 

 باســم 
ً
قومــي معتــدل بــرز فــي الثمانينــات الــذي يطلقــون علــى أنفســهم مدرســة الزهــراء تيمنــا

الجامعــة التــي حلــم ســعيد نور�ضــي بإقامتهــا فــي كردســتان وهــؤالء يؤكــدون علــى الــدور الــذي 

 املتحدثــون باســم الحركــة. 
ً
لعبــه ســعيد فــي بدايــات الحركــة الكرديــة التــي تغا�ضــى عنهــا طويــال

 مــن عائــالت ذات 
ً
تلــك املجموعــة تّمثــل، علــى مــا يبــدو، طبقــة الشــباب املدنييــن املثقفيــن جيــدا

 
ً
خلفيــات نورجيــة. فظهــور الشــعور القومــي الكــردي داخــل الحلقــات اإلســالمية ليــس حدثــا

 فــي الجماعــات اإلســالمية األخــرى بيــن األكــراد رغــم موقــف 
ً
 موازيــا

ً
.  إذ نجــد تطــورا

ً
اســتثنائيا

اإلســالم الســلبي مــن القوميــة.

. بعــد الثــورة اإليرانيــة 
ً
لــم تكتســب الحــركات اإلســالمية السياســية الكثيــر مــن األتبــاع أبــدا

مباشــرة، وقبــل أن تتمكــن األحــزاب السياســية مــن تنظيــم أنفســها، بــرزت شــخصيات دينيــة 

 علــى الــدور الــذي لعبــه علمــاء الشــيعة أثنــاء 
ً
كمتحدثيــن باســم األكــراد. كان ذلــك بــال شــك ردا

وبعــد الثــورة ولــم تعكــس عــودة مفاجئــة إلــى الديــن. أبــرز تلــك الشــخصيات هــو عــز الديــن 

الحســيني مــن مهابــاد وهــو موظــف دينــي تكلــم كقائــد قومــي أكثــر منــه كرجــل ديــن وتحالــف مــع 

 عــن سيا�ضــي إســالمي هــو أحمــد مفتــي زاده مــن 
ً
اليســار الراديكالــي. مثــال آخــر أكثــر وضوحــا

 حــول بنــي صــدر.
ً
ســنندج الــذي ســعى إلــى التعــاون مــع الشــيعيين الليبرالييــن نســبيا

تــم تهميــش الرجليــن فــي الحــال عندمــا عــزز كل مــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي 

لقــد خســر الحســيني دعمــه  إيــران وكوملــه العلمانييــن مكانتهمــا وقامــا بتنظيــم الجماهيــر.  

الشــعبي املبدئــي ولكنــه لــم يفقــد التعاطــف الشــعبي. وقــد شــارك مــع مجموعــة صغيــرة مــن 

أتباعــه فــي أعمــال حــرب العصابــات عندمــا بــدأ الجيــش اإليرانــي وقــوات الحــرس الجمهــوري 
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بإعــادة احتــالل كردســتان وهــو يعيــش فــي أوربــا منــذ أواســط الثمانينــات. أمــا مصيــر مفتــى زادة 

 مــع القومييــن األكــراد الذيــن رأوه ألعوبــة فــي يــد 
ً
فقــد كان أكثــر تراجيديــة. فقــد اختلــف أوال

 التــي نظــرت إليــه علــى أنــه غيــر متعــاون بمــا فيــه الكفايــة. 
ً
طهــران ومــع الســلطات اإليرانيــة أيضــا

فقــد مكــث فــي ســجن إيرانــي ملــدة عقــد مــن الزمــن حتــى لحظــة كتابــة هــذا البحــث )1991م(.  مــا 

مــن تنظيــم إســالمي هــام أو نزعــة إســالمية بيــن أكــراد إيــران فــي الوقــت الحاضــر ومــن الواضــح 

.
ً
مــا مــن دعــم ممكــن لتلــك الحركــة أيضــا

مثلمــا أشــرنا مــن قبــل فــإن ســلطات مــا بعــد الثــورة اإليرانيــة قامــت بمحــاوالت شــتى مــن 

. هنــاك بعض 
ً
 كبيــرا

ً
أجــل تأســيس تنظيمــات إســالمية بيــن أكــراد العــراق، ولكنهــا لــم تلــق نجاحــا

التشــكيالت الصغيــرة بقيــادة عبــاس شــبك، وهــو رفيــق ســابق للطالبانــي، ونجيــب البارزانــي 

وهــو عضــو غيــر بــارز مــن العائلــة املشــيخية املعروفــة، واللــذان يتــم تمويلهمــا وتســليحهما مــن 

. القــوة الوحيــدة البــارزة هــي حــزب هللا الكــردي بقيــادة 
ً
قبــل إيــران ولكنهمــا لــم ينجحــا كثيــرا

بــارزان  لشــيخ  الــوالء  هــو  بعضهــا  مــع  قواتــه  يربــط  والــذي  البارزانــي  خالــد  محمــد  الشــيخ 

أكثــر مــن االيدولوجيــا اإلســالمية. ورغــم أن الكثيــر مــن أكــراد العــراق مســلمون أتقيــاء، فــإن 

اإلســالم ليــس قــوة اســتقطاب.

وخليفتــه  الوطنــي  اإلنقــاذ  حــزب  تمكــن  إذا  تركيــا.  كردســتان  فــي   
ً
مختلفــا املوقــف  يبــدو 

حــزب الرفــاه، وكالهمــا حزبــان إســالميان، مــن نيــل 20% مــن األصــوات فــي املناطــق الكرديــة 

وهــو أعلــى مــن املعــدل القومــي ]الوطنــي[. لكــن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة أن نفــس تلــك النســبة 

ــل مصالــح فئــة مميــزة 
ّ
يمث تبنــوا مثــل اإلســالم السيا�ضــي. فالحــزب  قــد  مــن األكــراد  العاليــة 

باالقتصــاد  الكامــل  االندمــاج  يــرون  الذيــن  واملقاوليــن  الصغيــرة  البلــدات  تجــار  بهــا  ونعنــي 

 مــن الدعــم فــي املناطــق 
ً
 حقيقيــا.   لذلــك فإنــه مــن الطبيعــي أن يتلقــى مزيــدا

ً
الغربــي تهديــدا

 لطاملــا امتنــع الحــزب عــن املوقــف الشــوفيني الترـكـي تجــاه الكــرد 
ً
. ثانيــا

ً
املتخلفــة اقتصاديــا

 فــي تركيــا. عــالوة علــى ذلــك فــإن التصويــت 
ً
الــذي مّيــز كافــة األحــزاب السياســية األخــرى تقريبــا

 
ً
 مــا يعتمــد علــى عالقــات القرابــة أكثــر منــه علــى دوافــع إيديولوجيــة. إن صوتــا

ً
الكــردي غالبــا

 بــل بالعكــس صــّوت الكثيــر مــن 
ً
 إســالميا

ً
 لصالــح حــزب الرفــاه ال يعنــي بالضــرورة صوتــا

ً
كرديــا
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ً
 النورجييــن، مثــال

ً
املســلمين امللتزميــن لصالــح أحــزاب أخــرى. )معظــم شــيوخ األكــراد وأيضــا

تحالفــوا مــع أحــزاب أخــرى(.

الســرية وشــبه  الجماعــات اإلســالمية  لــدى مؤيــدي  باإلســالم واضــح  السيا�ضــي  االلتــزام 

الســرية. وســريتها تلــك تجعــل مــن الصعــب إيجــاد معلومــات يعــّول عليهــا عــن تلــك الجماعــات. 

فــي أواخــر الســبعينات والثمانينــات، وتحــت تأثيــر الثــورة اإليرانيــة، كانــت هنــاك جماعــة لــم 

 أطلقــت علــى نفســها اســم جيــش التحريــر اإلســالمي مــع بعــض املؤيديــن فــي مناطــق 
ً
تــدم طويــال

تديرهــا  التــي   imam-hatip liseleri الدينيــة(   الوظائــف  مــدارس  طــالب  وباطمــان.  تطــوان 

لوا شــبكات غيــر رســمية للراديكالييــن 
ّ
الدولــة موجــودة فــي الكثيــر مــن البلــدات الكرديــة( شــك

اإلســالميين والتــي جذبــوا إليهــا الكثيــر مــن شــباب املدينــة. فــي النصــف الثانــي مــن الثمانينــات 

فــي معارضــة  متزايــد علــى هويتهــا اإلســالمية  بشــكل  تؤكــد  الجماعــات اإلســالمية  تلــك  بــدأت 

العمليــات العســكرية التركيــة فــي كردســتان. والعالقــات التــي اتســمت بالعدائيــة فــي البدايــة 

حــرب  شــكل  أخــذت  والتــي   PKK الكردســتاني   العمــال  وحــزب  اإلســالمية  الجماعــات  بيــن 

.
ً
عصابــات فــي عــام 1984  باتــت وديــة تمامــا

يبــدو أن التشــكيل اإلســالمي الرئي�ضــي بيــن أكــراد تركيــا فــي الوقــت الحاضــر هــو الحــزب 

الواقــع حــزب قومــي  فــي  الكردســتاني )PIK, Partiya Islamiya Kurdistan( وهــو  اإلســالمي 

 وفــي الحقيقــة فــإن لســان حالــه )جــودي( يكتــب عــن الكــرد أكثــر 
ً
 إســالميا

ً
إضافــة إلــى كونــه حزبــا

 معقــل حــزب 
ً
مــن اإلســالم وهــو يلقــى بعــض الشــعبية فــي أماكــن مثــل باطمــان )والتــي هــي أيضــا

الرفــاه( وفــي مناطــق شــهدت مواجهــات ســنية-علوية مثــل مالطيــا. مــن غيــر املحتمــل أن يلعــب 

 ُيذكــر فــي املســتقبل القريــب رغــم أن بعــض املقــاالت فــي الصحافــة التركيــة 
ً
ذلــك الحــزب دورا

]10[. مقارنــة مــع األحــزاب العلمانيــة مثــل 
ً
 خطيــرا

ً
 محاربــا

ً
حاولــت تقديمــه باعتبــاره تنظيمــا

PKK أو األحــزاب األخــرى والتشــكيالت اليســارية األضعــف منــه بكثيــر، فــإن إمكانيــة التعبئــة 

.
ً
لــدى الحــزب اإلســالمي الكردســتاني تبقــى منخفضــة جــدا

= خاتمة: اإلسالم والقومية 
كان اإلســالم هــو العامــل الــذي ّوحــد األتــراك واألكــراد فــي أعقــاب الحــرب العامليــة األولــى 
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إلــى جانــب الحركــة الكماليــة ألنهــا كانــت حركــة املســلمين ضــد غيــر املســلمين. وعندمــا ألغــى 

مصطفــى كمــال )أتاتــورك( النظــام اإلســالمي بعــد تأســيس الجمهوريــة التركيــة، فإنــه قــّوض 

آخــر أســاس للوحــدة التركية-الكرديــة. ومــن الصعوبــة بمــكان الفصــل بيــن الكــردي والشــعور 

تلــك الثــورات أخــذ  فــي  فــي الثــورات األولــى ضــد نظامــه، ولكــن االرتبــاط باإلســالم  اإلســالمي 

شــكل االرتبــاط بقائــد إســالمي، شــيخ طريقــة عــادة.

 فــي والئهــم 
ً
واألمــر كذلــك حتــى يومنــا هــذا. فتديــن األكــراد الســنة يتــم التعبيــر عنــه غالبــا

لشيخ ما. التيارات املعتدلة واملتطرفة في اإلسالم لم تجد أي تقدم لها بين األكراد. والحركة 

الوحيــدة التــي بــدأت كحركــة تحديثيــة )وإن كانــت ذات طابــع خــاص( أي الحركــة النورجيــة، 

فإنهــا أصبحــت بيــن األكــراد بمثابــة تنظيــم يشــبه الطريقــة. حركــة إخــوان املســلمين والحركــة 

املتطرفــة املشــابهة لهــا لــم تجــد أي تأثيــر لهــا بيــن الكــرد كمــا إن تأثيــر العقائدييــن املســلمين 

  بيــن األكــراد هــي التــي 
ً
للثــورة اإليرانيــة محــدود. الجماعــة الهامــة الوحيــدة املدعومــة إيرانيــا

يتزعمهــا شــيخ نقشــبندي وهــو محمــد خالــد البارزانــي.

عندمــا اســتولى العســكر علــى الســلطة فــي عــام 1980، فــإن املخاطــر الثــالث امللموســة 

التــي هــددت الدولــة الكماليــة تمثلــت فــي الشــيوعية والنزعــة االنفصاليــة الكرديــة والراديكاليــة 

اإلســالمية. حينهــا بــدا أن شــرعنة ورعايــة النشــاطات اإلســالمية املعتدلــة، التــي تــم حظرهــا 

مــن قبــل، أفضــل طريقــة ملحاربــة الخطريــن األوليــن ومنــع الخطــر الثالــث مــن التطــرف. مــع 

القمــع الشــديد لليســار والقومييــن الكــرد، أعطــت السياســة أكلهــا وتمثلــت فــي عــدم تســييس 

املجتمــع وعــودة عامــة إلــى الديــن. غيــر أن املواجهــة األخيــرة بيــن القــوات املســلحة واألكــراد، 

لت عــودة قويــة للقوميــة الكرديــة.  وفــي الوقــت 
ّ
والقمــع الجســدي الــذي لــم ينــج منــه أحــد، شــك

الــذي تّنكــر فيــه املســلمون الراديكاليــون فــي بدايــة الثمانينــات أيــة صلــة بالقوميــة، فــإن معظم 

.  القوميــون، مــن ناحيــة أخــرى، بمــا 
ً
اإلســالميين الكــرد أصبحــوا علــى مــا يبــدوا قومييــن أيضــا

فيهــم PKK تخلــوا عــن موقفهــم املتغطــرس مــن اإلســالم معترفيــن أن بأنــه حــراك اجتماعــي هــام 

وربمــا تقدمــي.
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]1[ مالحظــات عــن ســيرة العلمــاء األكــراد المهميــن تــم جمعهــا مــن قبــل عبــد الكريــم محمــد 

المــدّرس فــي كتابــه علماؤنــا فــي خدمــة العلــم والديــن )بغــداد: دار الحريــة، 1983(. عــن دورهــم 

كوســطاء ثقافييــن وتأثيرهــم فــي إندونيســيا انظــر ]بحثــي[ “العلمــاء الكــرد وطالبهــم االندونيســيون” 

 De Turcicis aliisque rebus commentary Henry Hofman dedicati )Utrecht:  في

.227-205 .pp)1992 ,Instituut voor Talen en culturen

]2[ المــال التركــي تــوران دورســن الــذي أصبــح ملحــداً فيمــا بعــد نشــر مقاالت فــي غايــة الجدلية 

ــه  ــة. إن ــدارس الكردي ــي الم ــى ف ــث درس كفت ــي أســبوعية   e Dogru’2000 حي ضــد اإلســالم ف

 Kulleteyn يكتــب بإســهاب وبحقــد عــن ذلــك التعليــم فــي ســيرته الذاتيــة التــي كتبهــا بذاتــه المعنونــة

Istanbul: Akyȕ(, 1990( دورســن الــذي تــم اغتيالــه فــي 1990 كان رجــال مثقفــاً ويملــك 

ناصيــة المصــادر اإلســالمية أكثــر مــن معارضيــه األتقيــاء –وهــو مــا يُعــزى إلــى نوعيــة تعليمــه.

ــي  ــة النقشــبندية ف ــي “الطريق ــي مقالت ــرن الســابع عشــر ف ــي الق ــارز ف ــال ب ــم مناقشــة مث ]3[ ت

ــو  Marc Gaborieau  وآخــرون   ــاب مــارك غابوري القــرن الســابع عشــر فــي كردســتان فــي كت

 Naqshbandis: Historical Development and Present situation of a Muslim

360-337.pp  )1990  ,Mystical Order )Istanbul and Paris: Isis

]4[ مــا يلــي مــن فقــرات عبــارة عــن ملخــص لمــا جــاء بشــكل أكثــر تفصيــالً )فــي اآلغــا والشــيخ 

والدولة(

 Istanbul: Tȕrk Kȕrtlȕr  5[ س. أحمــد أرواســي )المثــل التركي-الكــردي األعلى( مجلديــن[

Yayini, 1980( ( فحــوى الكتــاب أنــه يحــاول أن يعطــي القوميــة التركيــة صبغــة إســالمية محافظة. 

مثــل غيــره مــن الكتــاب األتــراك األوائــل الســابقين، يزعــم أرواســي أن األكــراد أتــراك أقحــاح. فــي 

وقــت ســابق مــن القــرن العشــرين كان فــرد آخــر مــن األســرة ذاتهــا هــو الشــيخ شــفيق أرواســي قــد 

لعــب دوراً نشــطاً فــي الحركــة القوميــة الكرديــة.

Hamid Algar, ”Der Nakşibendi-  6[ عــن النقشــبندية فــي تركيــا الحديثــة انظــر[

 Orden in der republikanischen Tȕrkei in Jochen Blaschke and Martin van
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 .pp )1985 ,Bruinessen, eds., Islam und politik in der Tȕrkei )Berlin: Express

Ruşsen Ϛakir, Ayet ve slogan: Tȕrkiye ve islam oluşumlar ;196-167  ) اآليــة 

76-17.pp )1990 ,Istanbul: Metis )ــا ــي تركي ــالمية ف ــكيالت اإلس ــعار: التش ــة والش القرآني

ــة  ــع الحواشــي التفصيلي ــة، راج ــة البارزاني ــن العائل ــة ضم ــلطة والخالف ــات الس ]7[ عــن عالق

ــع، الملحــق. ــة، الفصــل الراب ــي اآلغــا والشــيخ والدول ــي كتاب ــة للمخططــات النســبية ف المرافق

]8[ القــوة العســكرية الفعليــة لحــزب هللا بقيــادة الشــيخ محمــد خالــد تبقــى غيــر واضحــة واعتمــاده 

الحالــي علــى إيــران غيــر جلــي. أول لقــاء منشــور علــى حــد علمــي يعــود إلــى آذار/مــارس 1991 

 Kurt الــذي نشــره فــي كتابــه Cevat Korkmaz أجــراه الصحفــي الكــردي جــواد قورقمــاز

Kapani )الفــخ الكــردي(  pp )1991 ,Ankara: Yurt.49-69  يحــاول قورقمــاز بشــكل غيــر 

مقنــع أن يــورط الشــيخ فــي اإلرهــاب اإلســالمي المزعــوم فــي تركيــا ويلقــى القليــل مــن الضــوء علــى 

نشــاطاته فــي كردســتان العــراق.

 Hamid Algar, ”Said Nursi and  9[ عــن ســعيد نورســي وتعاليمــه الدينيــة انظــر[

 the Risala-i Nur“ in Islamic Perspectives: Studies in Honor of Sayyid A!a

 Şerif Mardin, Religion and Social Change in  ,)1978  ,Mawdudi )London

 Turkey of Bedȕzzaman Said Nursi )Albany: State University of New York

 Paul Dumont ”Disciples of the Light:  1989(.  عــن الحركــة النورانيــة انظــر ,Press

The Nurju Movement in Turkey, ”Central Asian Survey 5:2 )1986(:330 راجع 

99-Ayet ve Slogan, p77 )ــي ــاكر ف ــن ش أيضــاً مالحظــات روش

ــالمي  ــزب اإلس ــن الح ــاً م ــواً مزعوم ــون عض ــن ثالث ــر م ــل أكث ــي آذار 1990 أُعتِق ]10[ ف

الكردســتاني وُصــوِدرت بعــض األســلحة فــي مداهمــات للشــرطة فــي اســتانبول وأنقــرة ومالطيــا. 

ــن  ــت أن PIK أعل ــالميين” وزعم ــن إس ــة ” إرهابيي ــن صف ــى المعتقلي ــة عل ــت الصحاف ــد أطلق وق

ــن  ــث م ــت، الثال ــى أســس إســالمية. )جمهوري ــتقلة عل ــتان المس ــة كردس ــة دول ــدف إقام ــاد به الجه

)1990 نيســان/إبريل، 



مقــاالت
مقاومة البرازية ضد االحتالل الفرن�ضي  

الدولة االتحادية ))الفيدرالية((



مقاومة الربازية ضد االحتالل الفرنسي

علي شيخو برازي

عندمــا انهزمــت الجيــوش التركيــة أمــام الجيــش الفرن�ضــي بقيــادة الجنيــرال غــورو ، ووصــل 
الفرنســيون منطقــة ســروج وأورفــا ، قاومــت البرازيــة االحتــالل الفرن�ضــي ، وامتــدت املقاومــة 
إلــى مدينتــي أورفــا وبيراجيــك ، وقتلــت القائــد الفرن�ضــي ) ســاجو ( علــى طريــق أورفــا - ســروج 
ولــم تهــدأ األوضــاع فــي ســهل ســروج ، حتــى بعــث غــورو عــام 1922 م ، بفــوج إضافــي علــى متــن 
القطــار، ونــزل ذلــك الفــوج فــي محطــة كوبانــي ، وبــدأت املناوشــات بيــن الجيــش الفرن�ضــي و 
 ، قتــل اثنيــن مــن املجاهديــن وجــرح آخــرون 

ً
املجاهديــن ، وكان عــدد املجاهديــن 150 مجاهــدا

فــي تلــك الواقعــة التــي ســميت بواقعــة الـــ )قونــاغ( حتــى خــرج ســكان تلــك القــرى مــن بيوتهــم 
بــك ، وأصــدر غــورو حكــم النفــي  فــي قصــر آل شــاهين  ، وأضــرم الجيــش الفرن�ضــي النيــران 
بحــق بــوزان بــك ومصطفــى بــك )حرچــو( ، ورغــم العفــو عنهــم بوســاطة إنكليزيــة  ، اســتمرت 
مقاومــة البرازيــة ضــد االحتــالل ، وخطــب بــوزان بــك أكثــر مــن مــرة بالنــاس فــي جامــع ســروج 
 ليتفــاوض مــع البرازيــة ، وكان اقتــراح 

ً
 النــاس ضــد االحتــالل ، ثــم أرســلت فرنســة وفــدا

ً
محرضــا

فرنســا علــى البرازيــة هــو : تشــكيل إمــارة كرديــة حدودهــا ، مــن الشــمال الســكة الحديديــة 
ومــن الغــرب والجنــوب نهــر الفــرات ، ومــن  الشــرق الحــدود العراقيــة ، لكــن البرازيــة رفضــت 
التعامــل مــع املحتــل ، رغــم كل اإلغــراءات ، وبقيــت علــى موقفهــا الوطنــي املعــادي لالحتــالل ، 
وقــد نفــت حكومــة االحتــالل ، بــوزان بــك وحرچــو بــك إلــى دمشــق عــام 1930 م ، وعندمــا يــأس 
الفرنســيون التجــأوا إلــى سياســة )فــرق تســد( وحرضــت فئــة ضــد أخــرى ، حتــى تبقــى املنطقــة 

 ضــد املحتــل، فــي ســروج وعفريــن وحمــاه.
ً
دون اســتقرار وكان موقــف البرازيــة موحــدا

ففــي منطقــة عفريــن قاومــت الفــرق البرازيــة مــن شــيخان ورشــوان االحتــالل الفرن�ضــي، 
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وبــرز مــن الرشــوان عائلــة آل هنانــو، عائلــة قائــد ثــورة جبــل الزاويــة، البطــل إبراهيــم هنانــو، 
إلــى الهجــرة  فــي مســاندة حركــة املريديــن ، وتعــرض العديــد منهــم  وكان للشــيخان دور كبيــر 

والتشــرد والســجن ، بســبب موقفهــم الوطنــي .
الثــوار  بيــن  بعــد معــارك عنيفــة  عــام 1920 م،  الفرن�ضــي حمــاة  الجيــش  وعندمــا دخــل 

االنكليزيــة. بالقــوات  الفرنســية  القــوات  اســتنجدت  حتــى  االحتــالل،  وجيــش 
وقــد صــرح ضابــط مــن الجيــش االنكليــزي: بــأن فــي كل مــكان جــرت فيــه معــارك بيــن األهالــي 
 لألهالــي مــن بطــش الجيــش الفرن�ضــي، 

ً
وبيــن الجيــش الفرن�ضــي، كان الجيــش االنكليــزي منقــذا

إال فــي حمــاة فــإن االنكليــز أنقــذوا الجيــش الفرن�ضــي مــن بطــش الثــوار. )1( 
ثــورة حمــاة وثــورة الدنادشــة، ولــم ينقطــع دعمهــم عــن  فــي   

ً
وقــد كان دور البرازيــة جليــا

عنهــا  جــال  مدينــة ســورية  أول  وكانــت حمــاة  واملجاهديــن،  باملــال  الكبــرى،  الســورية  الثــورة 
م.  1945 عــام  الفرن�ضــي  االحتــالل 

كان   (  : الســورية(  الثــورات  )تاريــخ  كتابــه  فــي  جنــدي،  آل  أدهــم  الســوري  املــؤرخ  كتــب 
أحمــد آغــا البــرازي فــي مقدمــة ثــوار حمــاة ، يحــرض الشــباب علــى االستبســال ، وحمــل الســالح 
صناديــد آل البــرازي ، فخــرج إلــى القتــال شــاكي الســالح الوجيــه الشــيخ املرحــوم خالــد درويــش 
البــرازي الحائــز علــى شــهادة الدكتــوراه مــن  البــرازي مــع أوالده ، أحدهــم الدكتــور درويــش 
جامعــة سويســرة الدوليــة ، وشــقيقه املرحــوم الشــهيد صالــح درويــش البــرازي ، وبــرز علــي 
 رشاشــه وبندقيتــه ، وولــده زهيــر وهــو فــي السادســة عشــرة مــن 

ً
آغــا البــرازي إلــى امليــدان حامــال

عمــره ( .
وبعــد جــالء املســتعمر عــن ســوريا، كانــت لهــم مواقــف وطنيــة مشــّرفة، ودوٌر قيــادٌي هــاٌم 
فــي بنــاء البلــد، واســتلم الكثيــر منهــم مناصــب هامــة فــي الدولــة، وقــد كتــب خالــد العظــم فــي 
كتابــه )صانعــوا الجــالء( عــن نجيــب آغــا البــرازي: أنــه كان مــن بيــن الســبعة الكبــار الذيــن كانــوا 

يقــررون املســائل الخطيــرة فــي البلــد. 
التتريــك  حركــة  ضــد  ووقفــوا  العثمانــي،  العهــد  فــي   

ً
هامــا  

ً
دورا لعبــوا  العهــد  هــذا  وقبــل 

ومظالــم جمــال باشــا الســفاح، وقــد أصــدر جمــال باشــا حكــم اإلعــدام بحــق أصــالن آغــا بــن 
البرازيــة.  مــن رجــاالت  البــرازي وغيــره  باكيــر 

من مجاهدي البرازية في الثورة السورية:
املجاهديــن  مئــات  مــن  منهــم،  البعــض  وترجمــات  أســمائهم،  جمــع  لــي  تيســر  مــن  هــؤالء 

الوطــن.  أرض  علــى  املحتــل  وجــود  مــدة  طــوال  الســالح  حملــوا  الذيــن  البرازييــن 
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الزعيم إبراهيم هنانو قائد ثورة الشمال 1869 ـ 1935م.

عشــيرة  مــن  هنانــو،  محمــد  بــن  ســليمان  بــن  إبراهيــم  هــو 
الرشوان، ولد عام 1869 في بلدة كفر تخاريم، تخرج من معهد 
 لناحيــة فــي ضواحــي اســتانبول 

ً
الحقــوق فــي اســتانبول، عيــن مديــرا

بقــي فيهــا ثــالث ســنوات، تــزوج فتــاة مــن ارزروم فــي اســتانبول، 
أربــع ســنوات حيــث  مــدة  فــي منطقــة ارزروم   

ً
ثــم عيــن قائمقامــا

 إلــى كفــر تخاريــم بقــي 
ً
ولــدت ابنتــه )نباهــت( هنــاك، ثــم مســتنطقا

 لديــوان 
ً
 فــي مجلــس إدارة حلــب، ثــم رئيســا

ً
فيهــا قرابــة ثــالث ســنوات، وبعدهــا أنتخــب عضــوا

الواليــة.
ترك وظيفته وأعلن الثورة على الفرنسيين عام 1919م.  

طارق هنانو 
هــو نجــل الزعيــم إبراهيــم هنانــو، عنــد زيــارة شــاكر نعمــت الشــعباني النائــب فــي البرملــان 
الســوري إلــى حلــب، قــام طــارق مــع رفاقــه بمظاهــرة ضــد الشــعباني، فأصيــب بضربــة قويــة 
فأصيــب  األرض،  علــى  بجــره  والــده  أخصــام  وقــام  جنبــه،  فــي  ســكين  وبطعنــة  رأســه،  علــى 

فــي الدمــاغ. بإرتجــاج 
عزت هنانو 1882 ـ 1938م.

شــارك مــع هنانــو فــي ثــورة الشــمال، وكان عضــو فــي اللجنــة التحضيريــة للثــورة، شــارك فــي 
معــارك انطاكيــا، وســجنه الفرنســيون فــي اســكندرون مــدة عــام. 

عاطف هنانو 1888
خاض الثورة مع إبراهيم هنانو ، ثم قبض عليه وسجن مدة من الزمن .

عقيل هنانو 1892
شارك في كل معارك ثورة الشمال، مع أخيه إبراهيم هنانو.

حقي هنانو 1899
خــاض معــارك الثــورة مــع أخيــه إبراهيــم هنانوحتــى النهايــة، نفــوه 
الفرنســيون إلــى األردن، بقــي فيهــا مــدة ســنة، ومنحــه امللــك عبــدهللا 

الجنســية األردنيــة.
بوزان بك بن شاهين بك 1890 - 1968

قــاد حركــة البرازيــة فــي ســهل ســروج ضــد االحتــالل الفرن�ضــي، مــن 
» بوزان بك »
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عــام 1920ــــ 1922 م ، وبقــى علــى عقيــدة الوطنيــة، رغــم مضايقــات االحتــالل لــه ولعائلتــه ، 
 فــي البرملــان الســوري عــن منطقــة جرابلــس 

ً
حتــى جــالء الفرنســيين مــن الوطــن ، أنتخــب عضــوا

عــام 1936 م .
مصطفى بك )حرچو( بن شاهين بك 1890- 1953

ألخيــه   
ً
مالزمــا وكان  ســروج،  ســهل  فــي  الفرن�ضــي  االحتــالل  قــاوم 

جنــوب  إلــى  املذكــور  أخيــه  مــع  االحتــالل  حكومــة  نفتــه  بــك،  بــوزان 
 فــي البرملــان الســوري عــن منطقــة 

ً
ســورية عــام 1930، انتخــب عضــوا

م.  1936 عــام  جرابلــس 
املجاهد خالد درويش البرازي

1882- 1952 م
هــو ابــن درويــش بــن مصطفــى البــرازي ولــد فــي حمــاة عــام 1882 
م، ونشــأ فــي مهــد العــز والجــاه، وقــد ســعى رجــال حــزب االتحــاد والترقــي 

إلدخالــه فــي حزبهــم 
، فقــد نفــي 

ً
 غاليــا

ً
ملكانتــه ونفــوذه فأبــى، وكلفــه هــذا الرفــض ثمنــا

فــي  وأقــام  األناضــول،  إلــى  أســرته  مــع  األولــى  العامليــة  الحــرب  خــالل 
إلــى حمــاة بعــد الهدنــة. ثــم عــاد  البرهانيــة مــدة ســنتين، 

وفــي عــام 1941 م، نفــي مــن قبــل الســلطتين االنكليزيــة والفرنســية إلــى فلســطين، ومــن ثــم 
نفــي إلــى جزيــرة قمــران، وبقــي فيهــا مــدة ســنتين.

وعنــد دخــول القــوات الفرنســية إلــى حمــاة، حمــل هــذا الشــيخ الكبيــر الســالح مــع أوالده، 
وكان يتقدم صفوف املجاهدين في حماة، وأظهر من البطولة مع أوالده وعشيرته ما جعلهم 

مضــرب األمثــال، توفــي فــي 24 حزيــران عــام 1952 م.  
املجاهد الدكتور درويش البرازي

هــو ابــن املجاهــد خالــد درويــش البــرازي، ولــد عــام1909 م، ونــال 
السويســرية  نيوشــاتيل  جامعــة  مــن  الحقــوق  فــي  الدكتــوراه  شــهادة 

عــام 1938 م .
حمــل  م   1945 عــام  حمــاة  فــي  الثــورة  نيــران  اندلعــت  وعندمــا 
 .  )1( عشــيرته  وأبنــاء  وأخيــه  والــده  مــع  املعــارك  وخــاض  الســالح 

املجاهد صالح درويش البرازي
1917 - 1948 م
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هــو ابــن خالــد درويــش البــرازي، ولــد فــي االناضــول عــام 1917 م، 
ونــال  بيــروت  فــي جامعــة  البرهانيــة، درس  فــي   

ً
والــده منفيــا عندمــا كان 

مــع  عــام 1945  معــارك حمــاة  فــي  شــارك  الزراعيــة،  الهندســة  شــهادة 
والــده الشــيخ الوقــور وأخيــه الدكتــور درويــش، وأبــدى شــجاعة فائقــة.

 في قريته في 29 كانون األول عام 1948 م وهو أعزب.
ً
قتل غدرا

املجاهد محمد علي جمعة باكير

مــن  وهــو  م،   1893 عــام  ولــد 
كان  تخاريــم،  كفــر  قريــة  مجاهــدي 
 للزعيــم هنانــو ونجيــب عويــد، 

ً
مالزمــا

 ،
ً
 وإخالصا

ً
ومن أشــد املجاهدين بأســا

يقــود  وكان  الثــورة،  معــارك  خــاض 
فــي كل  الثــوار، اشــترك  مــن  مجموعــة 
معــارك الشــمال، وكان مــن الفدائييــن 
خدمــات  للثــورة  فــأدى  البواســل، 

كبيــرة. 
 ،

ً
غيابيــا باإلعــدام  عليــه  حكــم 

عفــي  ثــم  الزمــن،  مــن  مــدة  فتــوارى 
عنــه بعــد استســالمه، وظــل املرحــوم 

الوطنيــة.  مبادئــه  علــى 
أحمد آغا البرازي 

كان  حمــاه،  ثــورة  مجاهــدي  مــن 
يحــرض  حمــاه،  رجــاالت  مقدمــة  فــي 

حمــاه. ثــورة  معــارك  كل  فــي  شــارك  االستبســال،  علــى  الشــباب 
علي آغا نعسان البرازي 

مــن مجاهــدي ثــورة حمــاه، حمــل بندقيتــه ورشاشــه عندمــا بــدأت ثــورة حمــاه، وخــاض 
معــارك الثــورة مــع ولــده زهيــر. 

زهير علي نعسان البرازي
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 هــو ابــن علــي آغــا نعســان البــرازي، مــن مجاهــدي ثــورة حمــاه خــاض معــارك الثــورة وهــو 

فــي السادســة عشــرة مــن عمــره.
أصالن آغا بن محمد باكيرآغا البرازي 

من مجاهدي ثورة حماه.
عبد الكريم آغا بن خالد البرازي

من مجاهدي ثورة حماة.
فؤاد بن خالد آغا

من مجاهدي ثورة حماه.
مختار بن نجيب آغا باكير

من مجاهدي ثورة حماه.
مصطفى آغا درويش

من مجاهدي ثورة حماه.
ممدوح بن نجيب آغا باكير

من مجاهدي ثورة حماه.
املجاهد الشهيد إبراهيم شيخاني

هــو إبراهيــم بــن داود بــن مــراد الشــيخاني ولــد بحــي األكــراد 
بدمشــق عــام 1868 م، ســكنت أســرته دمشــق منــذ 200 عــام، 
حتــى  معاركهــا  وحضــر   1925 عــام  الســورية  بالثــورة  التحــق 

النهايــة.
وفــي عــام 1938 التحــق بثــورة فلســطين، وكان فــي الســبعين 
فــي نفــس العــام اثــر معركــة وقعــت شــرقي  مــن عمــره، استشــهد 

األردن. نهــر 
الشهيد عيد محي الدين الرشواني 

كل  فــي  شــارك  املــال،  آغــا  أحمــد  الشــهيد  مجموعــة  ضمــن  املعروفيــن  األبطــال  مــن  كان 
الشــجعان.  املجاهديــن  مــن  وكان  وغيرهــا،  دمشــق  فــي  الثــورة،  معــارك 

الشهيد محمود برازي مخلوطو
كان مــن ضمــن مجموعــة الشــهيد أحمــد آغــا املــال، اغتيــل الشــهيد فــي قريــة معربــا، مــع اثنــي 

 مــن خيــرة أبطــال حــي األكــراد بدمشــق.
ً
عشــر مجاهــدا
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املجاهد الشهيد أحمد آغا املال

1891- 1926 م.
اســتوطن  املــال،  يوســف  ابــن  أحمــد  ابــن  محمــد  ابــن  هــو 
 مــن بلــدة )ســويرك( التابعــة لواليــة 

ً
جــده أحمــد دمشــق قادمــا

)كردســتان(. أورفــا 
ولــد الشــهيد بحــي األكــراد بدمشــق عــام 1891 م، وتلقــى 
علومــه فــي مدرســة عنبــر بدمشــق، وفــي الحــرب العامليــة األولــى 

كان برتبــة نائــب ضابــط فــي الجيــش الترـكـي.
أصــدر مــع صبحــي عقــدة جريــدة )أبــي نــواس( عــام 1922م، 
وانضــم إلــى الحركــة الوطنيــة الســورية، كان شــديد اللهجــة فــي 
مقاالتــه علــى املواليــن للفرنســيين، فتعــرض ملالحقــة الســلطات 

الفرنســية فتــوارى وتوقفــت الجريــدة عــن الصــدور.
عندمــا بــدأت الثــورة الســورية عــام 1925 م، شــكل مجموعــة كبيــرة مــن الشــباب األكــراد 
الدمشــقي فريقــان سياســيان، فريــق وطنــي  الشــارع  فــي  مئــة مجاهــد، وكان  تجــاوز عددهــم 
معــارض وآخــر موالــي للفرنســيين، كان أحمــد آغــا املــال وعلــي آغــا زلفــو يتزعمــان الفريــق الوطنــي 

املعــارض، وكانــوا يســيطرون علــى حــي األكــراد، ويتزعمــون قيــادة هــذا الحــي.
وقــاد الشــهيد الشــباب األكــراد فــي معــارك الغوطــة، ومعركــة النبــك، وجســر تــورا وغيرهــا، 

وكانــت بطولتــه مضــرب األمثــال فــي الثــورة الســورية.
، وأحرقــوا داره فــي القابــون 

ً
حكــم الفرنســيون علــى الشــهيد أحمــد املــال باإلعــدام غيابيــا

ونهبــوا محتوياتــه.
 مــن خيــرة أبطــال األكــراد، فــي 24 

ً
اغتيــل الشــهيد فــي قريــة معربــا، مــع اثنــي عشــر مجاهــدا

آل  نفذوهــا  وكانــت مؤامــرة فرنســية  عــكاش،  آل  مــع  بســبب خــالف  م،  عــام 1926  نيســان 
عــكاش، وكانــت هــذه الحادثــة بدايــة نهايــة الثــورة الســورية.

املجاهد الشهيد حبش أبو رمو
استشهد في معركة )القوناق( قرب بلدة عين العرب )كوباني( عام 1922م.

املجاهــد الشــهيد خلــو )جــذاب( استشــهد فــي معركــة )القونــاق( قــرب بلــدة عيــن العــرب 
)كوبانــي( عــام 1922م.

املجاهد حسني نازي برازي
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مــن مجاهــدي البرازيــة فــي ثــورة دمشــق، كان مــن مجموعــة أبــو ديــاب البــرازي، شــارك فــي 

معظــم معــارك الثــورة الســورية.
املجاهد محمود البرازي )أبو دياب(

 فــي عهــد الحكومــة العثمانيــة، ثــم تــرك 
ً
كان أبــو ديــاب دركيــا

خدمتــه فــي ســلك الــدرك والتحــق بالثــورة.
وخــاض  دمشــق،  فــي  األكــراد  شــباب  مــن  مجموعــة  شــكل 
معــارك الثــورة حتــى نهايتهــا، وكان مثــال البطولــة والتضحيــة، هــو 
وقتــل مرافقــه  غــورو،  الجنيــرال  علــى  الرصــاص  أطلــق  مــن  أول 
منطقــة  إلــى  طريقــه  فــي  غــورو  كان  عندمــا  برانــه(  )الليوتنــان 
عــام  حزيــران  شــهر  مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي  القنيطــرة، 
شــاهين  ، شــريف  مريــود  علــي  بــن  معــه خليــل  وكان   ، م   1921
امللقــب بالبعلبكــي ، محمــد ظاهــر ، ومحمــود حســن ، توجــه أبــو 

ديــاب البــرازي ورفاقــه إلــى األردن بعــد حادثــة غــورو ، وقــد أضعفــت هــذه الحادثــة مــن هيبــة 
ســورية. فــي  الفرنســيين 

خاض أبو دياب معارك الثورة السورية من أولها حتى نهايتها.
املجاهد فارس البرازي 

مــن مجاهــدي قريــة عيــن ترمــا، شــارك فــي معركــة كفــر بطنــة وكان مــن املجاهديــن البارزيــن 
فــي الثــورة الســورية .

املجاهد فارس الشيخاني 
علــى  الهجــوم  عمليــة  فــي  شــارك  األكــراد،  حــي  مــن  املــال  أحمــد  البطــل  مجموعــة  مــن 

. )بيجــان(  دارالســفاح 
املجاهد أحمد الشيخاني  

 مــن مجموعــة الشــهيدأحمد املــال، خــاض معــارك الثــورة الســورية، و شــارك فــي عمليــة 
الهجــوم علــى دار )بيجــان( .

املجاهد محمد سعيد جعف كللو الشيخاني امللقب )أبو املوت(
خــاض معــارك ثــورة دمشــق، كان مــن مجموعــة الشــهيد أحمــد املــال مــن حــي األكــراد، لقــب 
بـــ أبــو املــوت لجســارته، أحــد الثــوار الثالثــة الذيــن اقتحمــوا دار مديــر األمــن العــام الفرن�ضــي 

)بيجــان( فــي 23 كانــون الثانــي عــام 1926م.



الدولة االحتادية ))الفيدرالية((

املحامي امساعيل املحمد

 علــى مفهــوم الدولــة، 
ً
قبــل البحــث فــي مفهــوم الدولــة االتحاديــة، ال بــدَّ لنــا أن نقــف قليــال

حيــث  تقــوم  وقانونيــة  سياســية  مؤسســة  أّنهــا  علــى  تعــّرف  فالدولــة  وأشــكالها.  ومقوماتهــا، 

يقطــُن مجمــوٌع مــن النــاس بصــورة دائمــة فــي إقليــٍم معيــٍن ويخضعــون لســلطات عليــا تمــارس 

ســيادتها عليهــا، ومــن هــذا التعريــف يتبيــن لنــا أن مقومــات الدولــة هــي: 

1- العنصــر البشــري )الشــعب( -2- العنصــر املــادي )اإلقليــم( -3- العنصــر التنظيمــي 

)الّســيادة(.

 وأن الــدول علــى أشــكال مــن حيــث تكوينهــا الدســتوري أو مــن حيــث وضعهــا الدولــي. فمــن 

حيــث تكوينهــا الدســتوري الــدول إمــا بســيطة أو مركبــة. أمــا مــن حيــث وضعهــا الدولــي فالــدول 

إما ذات سيادة كاملة أو ذات سيادة ناقصة أو ذات سيادة مقّيدة. وبالنسبة للدولة املركبة 

لهــا شــكالن أساســيان. األول الدولــة االتحاديــة والثانــي اجتمــاع الــدول )الدولــة املتحــدة(.

ملحة تاريخية عن نشأة الفيدرالية:
 وجــدت علــى أرض الواقــع قبــل أن يبحــث فيهــا الفالســفة فــي 

ُ
يمكــن القــول: أن الفيدراليــة

كتاباتهــم، وبالتالــي فهــي تجربــة سياســية، واجتماعيــة حيــث أكثــر منهــا نظريــة فلســفية ألهمــت 

.
ً
خيــارات سياســية الحقــا

 
ً
ففي عام 1291م قام عهد دفاعي بين واليتين في سويسرا هي شويز وانتروالد مهد الحقا

لقيــام الفيدراليــة السويســرية القائمــة علــى اتحــاد كيانــات مســتقلة وتفويضهــا صالحيــات 
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سياســية وتنفيذيــة لحكومــة مركزّيــة تمثــل فيهــا تلــك الكيانــات.

نجــد األصــول النظريــة للنظــام الفيدرالــي أو الفيدراليــة فــي كتــاب الفيلســوف ورجــل الديــن 

اتحــادي  إطــار  فــي  السيا�ضــي  التنظيــم  حــول   )1638-1577( التيزيــوس  جوهــان  فــي  األملانــي 

تضامنــي، وضّمــن التيزيــوس أفــكاره بشــأن النظــام التضامنــي فــي كتــاب صــدر عــام 1603م 

حمــل عنــوان )السياســة عــرض منهجــي( ومعــزز بنمــاذج شــاهدة ومقارنــة.

ــز 
ّ

رك إذ   .
ً
مطلقــا ليبراليــة  تكــن  لــم  الفيدراليــة  حــول   

ً
أفــكارا كتابــه  فــي  التيزيــوس  عــرض 

علــى حريــة املجموعــات املؤلفــة للفيدراليــة أكثــر مــن تركيــزه علــى حرّيــة الفــرد داخــل النظــام 

ــه يبقــى األب املعنــوي لفكــرة النظــام الفيدرالــي الــذي تعــود نشــأته 
ّ
الفيدرالــي، ومــع ذلــك فإن

فــي الواقــع إلــى مــا قبــل صــدور كتابــه ذاك بأربعــة قــرون، بيــد أن الدولــة الفيدراليــة كمــا هــي 

معروفــة اليــوم قامــت ألّول مــّرة بموجــب دســتور الواليــات املتحــدة األمريكيــة الصــادر عــام 

1797م.

تعريف الدولة االتحادية:
 باالنكليزيــة تلفــظ )federation( وبالفرنســية )f deration(  وهــي مأخــوذة 

ً
الفيدراليــة لغــة

مــن الالتينيــة )doederis-foedus( وبالعربيــة )عهــد(. وهنــاك عــدة تعاريــف للدولــة االتحاديــة 

 بيــن 
ً
فالبعــض يعّرفهــا بأّنهــا شــكل مــن أشــكال الــدول تكــون الســلطات فيهــا مقســمة دســتوريا

حكومــة اتحاديــة )حكومــة مركزيــة( وحكومــات واليــات. ويكــون كال املســتويين املذكوريــن فــي 

الحكومــة معتمــد أحدهمــا علــى اآلخــر وتتقاســمان الســيادة فــي الدولــة. أمــا مــا يخــص الواليــات 

فهــي تعتبــر وحــدات دســتورية لــكل منهــا نظامهــا األسا�ضــي الــذي يحــّدد ســلطاتها التشــريعية، 

 عليــه فــي دســتور 
ً
والتنفيذيــة، والقضائيــة، ويكــون وضــع الحكــم االتحــادي للواليــات منصوصــا

الدولــة االتحاديــة بحيــث ال يمكــن تغييــره بقــرار أحــادي مــن الحكومــة االتحاديــة. والبعــض 

اآلخــر يعّرفهــا بأّنهــا شــكل مــن أشــكال الدولــة املركبــة فــي اتحــاد يضــم عــّدة دول أو دويــالت 

أو أقاليــم تندمــج فــي دولــة جديــدة هــي الدولــة االتحاديــة التــي تنهــض بجميــع االختصاصــات 

الخارجيــة وتتقاســم االختصاصــات الداخليــة مــع الــدول األعضــاء. أي أن: الدولــة االتحاديــة 

أو  الدويــالت  أو  الــدول  التــي تحكــم  الدولــي والعالقــات  الصعيــد  تظهــر كدولــة واحــدة علــى 
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األقاليــم هــو الدســتور. ويعّرفهــا البعــض اآلخــر: بأنهــا اتحــاد اختيــاري بيــن واليــات أو دول أو 

، حتــى تتحــول إلــى شــخصية 
ً
، أو ثقافــة

ً
، أو لغــة

ً
، أو ديانــة

ً
، أو عرقيــا

ً
أقــوام تختلــف قوميــا

املتحــدة  الشــخصية  هــذه  أجــزاء  احتفــاظ  مــع  واحــد  سيا�ضــي  نظــام  أو  واحــدة  قانونيــة 

بخصوصيتهــا وهويتهــا ويوجــد تفويــض للكيــان املركــزي لالتحــاد ببعــض الصالحيــات املشــتركة 

االســتقالل  توافــر  يعنــي  بمــا  الواليــات  أو  األجــزاء  لهــذه  الصالحيــات  ببعــض  االحتفــاظ  مــع 

الذاتــي للواليــات واألقاليــم املكونــة لالتحــاد. فالفيدراليــة تعنــي االتحــاد االختيــاري والتعايــش 

املشــترك بيــن الشــعوب واألقليــات وحتــى بيــن الشــعب الواحــد فــي أقاليــم متعــددة. كمــا هــو 

الحــال فــي أملانيــا االتحاديــة. واالتحــاد االختيــاري هــو إحــدى ممارســات حــق الشــعوب فــي تقريــر 

مصيرهــا املنصــوص عليــه فــي العهــود واملواثيــق الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان وميثــاق 

األمــم املتحــدة.

قواعــد  أســاس  علــى  يقــوم  وسيا�ضــي  قانونــي  نظــام  هــو  العــام  بمفهومهــا  الفيدراليــة 

دســتورية واضحــة تضمــن املشــاركة السياســية، واالجتماعيــة، واالقتصاديــة، والثقافيــة، 

فــي الســلطة مــن خــالل رابطــة طوعيــة بيــن تكوينــات بشــرية مــن أصــول عرقيــة, أو قوميــة, أو 

لغويــة, أو دينيــة, أو ثقافيــة, مختلفــة أو واحــدة. كمــا تعنــي وحــدة مجموعــة واليــات مــع بعضهــا 

يكــون لــكل منهــا وحــدة دســتورية فــي إطــار االرتبــاط بنظــام مركــزي اتحــادي تديرهــا مؤسســات 

مــع بعضهــا يكــون لــكل منهــا وحــدة دســتورية توحــد هــذه الكيانــات املنفصلــة فــي دولــة واحــدة 

مــع احتفــاظ هــذه الكيانــات املتحــدة بهويتهــا الخاصــة مــن حيــث التكويــن االجتماعــي, والحــدود 

وضــع  صياغــة  فــي  الفعالــة  مشــاركتها  جانــب  إلــى  والديــن,  الثقافيــة,  واللغــة  الجغرافيــة, 

السياســات والقــرارات والقوانيــن االتحاديــة واملحليــة وااللتــزام بتطبيقهــا وفــق مبــدأ الخيــار 

الطوعــي ومبــدأ االتفــاق علــى توزيــع الســلطات, والصالحيــات, والثــروات, والوظائــف كوســيلة 

لتحقيــق املصالــح املشــتركة وللحفــاظ علــى كيــان االتحــاد, واملالحــظ أنــه ال يوجــد شــكل موحــد 

 ســواًء فــي دســاتيرها أو درجــة 
ً
للدولــة االتحاديــة بــل أن أنظمــة الــدول االتحاديــة تتبايــن كثيــرا

ــه ال توجــد دولتــان 
ّ
اســتقاللها التــي تتمتــع بهــا الواليــات األعضــاء لدرجــة يصــح معهــا القــول بأن

اتحاديتان تتصفان في تفاصيل نظامهما القانوني. والحكم الفيدرالي واســع االنتشــار عامليا، 
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 هــو فيدرالــي.

ً
فنظــاًم الحكــم لثمــان أكبــر دول العالــم مســاحة

ضرورات تبني النظام االتحادي:
الــدول . 1 لبعــض  الشاســعة  املســاحات  أّن  إذ  الــدول  لبعــض  الشاســعة  املســاحات 

مثــل روســيا وأمريــكا ووجــود مناطــق بعيــدة عــن الســلطة املركزّيــة تربــط بيــن ســكانها روابــط 

إلــى  الدولــة  تقســيم  فــرض  املشــتركة  عــن خصوصيــة ظروفهــم، ومصالحهــم  نابعــة  خاصــة 

واليــات لتســهيل مهمــة إدارتهــا وتخفيــف العــبء عــن الســلطة املركزيــة مــن خــالل منــح ســلطات 

الواليــات صالحيــة إدارة شــؤونها الداخليــة، وبمحــاذاة ذلــك تتفــرغ الحكومــة املركزيــة إلدارة 

شــؤون الدولــة الخارجيــة، والدفــاع الوطنــي، والسياســة االقتصاديــة ...الــخ.

يفــرض . 2 التنــوع  أّن  إذ  والثقافــي  واللغــوي،  والدينــي،  والقومــي،  العرقــي،  التنــوع 

تمتــع كل مكــون بشــري مــن مكونــات الدولــة االتحاديــة بنــوع مــن االســتقالل الذاتــي يحفــظ 

لــه خصوصيتــه العرقيــة، أو القوميــة، أو الدينيــة، أو اللغويــة، أو الثقافيــة فــي إطــار دولــة 

كنــدا(. )مثــل  اتحاديــة 

بحــق . 3 واالســتبداد  القمــع  وممارســة  الســلطة  مقاليــد  علــى  املركــز  اســتحواذ  منــع 

، وضياع حقوق تلك املكونات.
ً
، أو لغويا

ً
، أو دينيا

ً
مكونات الدولة االتحادية املختلفة عرقيا

فــي إقامــة دولــة اتحاديــة كبيــرة توّحــد قدراتهــا . 4 وجــود أقاليــم صغيــرة تبــدي رغبتهــا 

والدولــي. اإلقليمــي  املســتوى  علــى  ثقــل  لهــا  فيكــون  والعســكرية  واالقتصاديــة،  البشــرية، 

أساليب )طرق( نشوء الدولة االتحادية:

حــاد بيــن دول مســتقلة باألصــل وتشــكيل دولــة . 1
ّ
أســلوب التجمــع )االندمــاج(: هــو ات

اتحاديــة ومــن هــذه الــدول )أملانيــا االتحاديــة(.

أســلوب التفــكك: وهــو ينتــج عــن تفــكك دولــة موحــدة بســيطة إلــى عــدة دويــالت فــي . 2

دولــة اتحاديــة )البرازيــل(.

حــاد فــي أســلوب التفــكك أقــوى مــن االتحــاد فــي أســلوب التجمــع ألن الــدول 
ّ
ويبــدو أن االت

 فيمــا بينهــا عــن طريــق التجمــع كانــت دول مســتقلة لذلــك تحــاول التضييــق 
ً
التــي شــكلت اتحــادا

 فيمــا بينهــا عــن طريــق 
ً
مــن صالحيــات الســلطة االتحاديــة. بينمــا الــدول التــي شــكلت اتحــادا
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التفــكك كانــت دولــة متفككــة ال تتمتــع باســتقاللية أو ســيادة لذلــك عندمــا دخلــت االتحــاد 

دخلتــه بحمــاس.

أســلوب حكــم الواقــع: هنــاك عــدة دول فــي العــام تعيــش فيهــا أكثــر مــن قوميــة، أو . 3

ديانــة، أو عــرق وال تعتــرف ســلطات هــذه الــدول بتلــك القوميــات أو األديــان ممــا يــؤدي إلــى 

قيــام انتفاضــات وثــورات مــن قبــل املكــون املضطهــد وتعلــن قيــام إقليــم فيدرالــي دون إرادة 

املركــز.

األساس القانوني للدولة االتحادية:
تســتند الدولــة االتحاديــة فــي قيامهــا علــى دســتور االتحــاد وعليــه فــإن عالقــات األعضــاء 

فــي الدولــة االتحاديــة تخضــع للقانــون الداخلــي وبالتالــي تظهــر شــخصية دوليــة جديــدة هــي 

الدولــة  تكــون  وهكــذا  الدوليــة.  األعضــاء  شــخصيات  وتــزول  االتحاديــة  الدولــة  شــخصية 

الدوليــة ال  والتصرفــات  االلتزامــات  عــن  الوحيــدة كقاعــدة عامــة  املســؤولة  هــي  االتحاديــة 

الدولــي. تظهــر شــخصية األعضــاء علــى الصعيــد 

 مــن االختصــاص االتحــادي الــذي تمارســه الدولــة 
ً
وينظــم دســتور الدولــة االتحاديــة كال

والــذي  فيــه  عضــو  لــكل  الخــاص  واالختصــاص  جميعهــم  األعضــاء  عــن   
ً
عوضــا االتحاديــة 

 بمبــدأ االنفــراد. وإذا طبــق مبــدأ االشــتراك فــإن الدســتور 
ً
يمارســه بحريــة واســتقالل إعمــاال

 مــا 
ً
يحــدد اختصــاص األعضــاء وبالتالــي فــإن الدســتور يحــدد االختصــاص االتحــادي وكثيــرا

.
ً
 محليــا

ً
 واختصاصــا

ً
 اتحاديــا

ً
يثــار النــزاع بيــن مــا يعــد اختصاصــا

مبادئ )عناصر( الدولة االتحادية:
إذا نظرنــا إلــى فكــرة الدولــة االتحاديــة نجدهــا تقــوم علــى أســاس عنصريــن متناقضيــن 

همــا:

مبــدأ املســاهمة )االتحــاد(: أي أّن تســاهم كل واليــة عضــو فــي االتحــاد فــي اتخــاذ . 1

مجلــس  تشــريعيين,  مجلســين   
ً
دائمــا االتحاديــة  الدولــة  فــي  يوجــد  إذ  االتحاديــة  القــرارات 

اقتصــادي فيــه جميــع الواليــات األعضــاء فــي االتحــاد بعــدد املندوبيــن, ومجلــس آخــر تتمثــل 

 لعــدد ســكانها ومســاحتها, فالواليــات املكونــة للدولــة 
ً
فيــه الواليــات األعضــاء فــي االتحــاد وفقــا
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 دون انفصــال ودون وحــدة, حيــث يفــرض النظــام االتحــادي تنــازل 

ً
االتحاديــة تتعايــش معــا

مــن ســيادتها وصالحياتهــا وامتيازاتهــا واســتقاللها ملصلحــة ســلطة عليــا  الواليــات عــن جــزء 

القومــي  واألمــن  بالســيادة  يتعلــق  مــا  كل  فــي   
ً
مرجعــا وتكــون  الدوليــة  الســاحة  علــى  موحــدة 

والسياســة. والدفــاع 

باســتقاللها . 2 فــي االتحــاد  تتمتــع كل واليــة عضــو  أّن  الذاتــي: أي  مبــدأ االســتقالل 

والتنفيذيــة  التشــريعية  ســلطاتها  يحــدد  الــذي  األسا�ضــي  نظامهــا  واليــة  لــكل  ويكــون  الذاتــي 

 تتعــدى التشــريعات التــي تصدرهــا كل واليــة الحــدود الجغرافيــة لهــا. 
ّ

والقضائيــة شــرط أال

 تتعــدى الدســتور االتحــادي, حيــث يمــارس ســكان كل واليــة نوعيــن مــن الحقــوق حــق 
ّ

وأال

االســتقالل الذاتــي فــي إدارة شــؤونه وحــق املشــاركة فــي إدارة الشــؤون املركزيــة, وبذلــك نالحــظ 

أن الدولــة االتحاديــة تجمــع بيــن هذيــن العنصريــن فــي آٍن واحــٍد ومــن خــالل الترابــط بيــن هذيــن 

العنصرين بعالقتهما املتبادلة واملتعارضة يتشكل وحدة املفهوم الحقيقي للدولة االتحادية 

التــي هــي نتــاج التوفيــق بيــن رغبتيــن متناقضتيــن تكويــن دولــة واحــدة مــن ناحيــة واملحافظــة 

علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن االســتقالل الذاتــي للواليــات األعضــاء فــي هــذه الدولــة االتحاديــة, 

ومــن ناحيــة أخــرى ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن الدولــة االتحاديــة هــو اســتقالل داخلــي ضمــن 

الدولــة الواحــدة. فالفيدراليــة هــي فــي الواقــع توفيــق أو توليــف بيــن مــا هــو متناقــض فــي بعــض 

املفاهيــم وفــي عناصــر بنيــة النظــام االتحــادي أي بيــن االســتقاللية واالندمــاج وبيــن املركزيــة 

وشــبه  القوميــة  الفيدراليــة  األنظمــة  بعــض  وفــي  والتجزئــة،  التضامــن  وبيــن  والالمركزيــة 

القوميــة.

شروط تشكيل الدولة االتحادية:
حدد السيا�ضي اإلنكليزي ألبرت داي�ضي شرطين هما:

شــابه . 1 مــا  أو   
ً
وعرقيــا  

ً
وتاريخيــا  

ً
محليــا ببعضهــا  االرتبــاط  وثيقــة  دول  عــدة  وجــود 

مشــتركة. وطنيــة  هويــة  ســكانها  نظــر  فــي  تحمــل  أن  علــى  قــادرة  يجعلهــا 

الرغبــة فــي الوحــدة الوطنيــة والتصميــم علــى املحافظــة علــى اســتقالل كل دولــة فــي . 2

االتحــاد.
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كيفية توزيع االختصاصات في الدولة االتحادية:

هناك أسلوبين لتوزيع االختصاصات هي:

1 . 
ّ

أال يجــب  االتحــاد  فــي  عضــو  واليــة  أي  تصدرهــا  التــي  الدســتورية  القوانيــن  كافــة 

الدســتور  يــأت  لــم  واختصاصــات  أمــور  هنــاك  ولكــن  االتحــادي  الدســتور  مــع  تتعــارض 

)اختصــاص  االتحــاد  فــي  األعضــاء  الواليــات  اختصــاص  مــن  فتكــون  ذكرهــا  علــى  االتحــادي 

األصــل(. هــو  الواليــات  واختصــاص  االســتثناء  هــو  االتحــاد 

لــم . 2 فــكل اختصــاص  االتحــاد اختصاصاتهــا  فــي  العضــو  الواليــة  إذا حــدد دســتور 

يــأت علــى ذكــره دســتور الواليــة العضــو فــي االتحــاد يكــون مــن اختصــاص الدولــة االتحاديــة 

)اختصــاص االتحــاد هــو األصــل واختصــاص الواليــات هــو االســتثناء(.

خصائص الدولة االتحادية:
تختلــف دســاتير الدولــة االتحاديــة القائمــة بعضهــا عــن بعــض وبالتالــي تتعــدد أشــكال 

الدولــة االتحاديــة بتعــدد الــدول االتحاديــة، ولكــن هنــاك خصائــص عامــة مشــتركة للدولــة 

االتحاديــة جميعهــا هــي:

تتنــازل عــن . 1 فــي الدولــة االتحاديــة  فــي نظــم القانــون الداخلــي: الواليــات األعضــاء 

جانــب مــن ســيادتها اإلقليميــة للدولــة االتحاديــة التــي يكــون لهــا حكومــة يطلــق عليهــا اســم 

علــى  تســمو  التــي  والقضائيــة  والتشــريعية،  التنفيذيــة،  ســلطاتها  لهــا  االتحاديــة  الحكومــة 

الــذي  االتحــادي  للقانــون  الواليــات  قوانيــن  تخضــع  بحيــث  لهــا  املكونــة  الواليــات  ســلطات 

يعلوهــا مرتبــة دون أن تتجــرد الواليــات األعضــاء مــن حقهــا فــي حكومــات محليــة ويترتــب علــى 

ذلــك عــدة نتائــج هــي:

أ االتحاديــة 	. املكونــات  بيــن  االختصاصــات  توزيــع  االتحــادي  الدســتور  قبــول  يتولــى 

الواليــات. وحكومــات 

أ بيــن 	. القائمــة  النزاعــات  فــي  للفصــل  االختصــاص  صاحبــة  هــي  االتحاديــة  املحاكــم 

ذاتهــا. الواليــات  وبيــن  االتحاديــة  والســلطة  الواليــات 

أ يتمتــع شــعب الدولــة االتحاديــة بجنســية واحــدة ورمــز وطنــي واحــد ونشــيد وطنــي 	.
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واحــد.

أ .	.
ً
 موحدا

ً
إقليم الدولة االتحادية يعد إقليما

أ للدولة االتحادية نظام نقدي واحد.	.

أ للدولة االتحادية مجلس تشريعي واحد.	.

أ للدولة االتحادية رئيس واحد وحكام للواليات.	.

أ للدولة االتحادية حكومة مركزية اتحادية وحكومات محلية.	.

محــل . 2 االتحاديــة  للدولــة  الدوليــة  الشــخصية  تحــل  الدولــي:  القانــون  نظــم  فــي 

هــي: نتائــج  عــدة  ذلــك  علــى  ويترتــب  األعضــاء  للواليــات  الدوليــة  الشــخصيات 

أ الدولة االتحادية هي التي تتولى إدارة العالقات الخارجية ســواًء من حيث التمثيل 	.

املعاهــدات,  عقــد  أو  الحــرب,  إعــالن  أو  الوطنــي,  الدفــاع  أو  الصلــح,  عقــد  أو  الدبلوما�ضــي 

واإلشــراف على القوات املســلحة, غير أن بعض الدســاتير االتحادية تنص على حق الواليات 

األعضــاء فــي عقــد بعــض أنــواع املعاهــدات بشــروط معينــة والبعــض اآلخــر قــد ينــص علــى حــق 

الواليــات األعضــاء فــي ممارســة التمثيــل الدبلوما�ضــي.

أ تتحمــل الدولــة االتحاديــة املســؤولية الدوليــة عــن التصرفــات الضــارة الصــادرة عــن 	.

الواليات األعضاء وال تســتطيع االحتجاج بدســتور االتحاد إذا كان هذا الدســتور ال ينســجم 

مــع مســؤوليتها عــن التزاماتهــا الدوليــة.

مساوئ )عيوب( النظام االتحادي:
النظام االتحادي كغيره من األنظمة له عيوب ومساوىء لعل أهمها:

علــى - 1 شــاملة  تنمويــة  رؤيــة  بلــورة  تعــوق  املحليــة  للحكومــات  الواســعة  الســلطات 

الوطــن. مســتوى 

التنــوع الكبيــر الــذي تعــززه السياســات املحليــة يعســر صــوغ هويــة وطنيــة وهــو مــا - 2

يطــرح بشــكل مزمــن إشــكالية االنتمــاء الوطنــي.

النظــام االتحــادي يشــجع علــى تكاثــر املؤسســات الحكوميــة ممــا ينتــج عنــه الكثيــر - 3

مــن اإلســراف والتبذيــر وضيــاع الوقــت.
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فــي - 4  بطبيعتــه لذلــك يكــون مــن الصعــب 

ً
النظــام االتحــادي نظــام متعــدد سياســيا

الدقيقــة. املراقبــة  السياســيين  ومراقبــة  محاســبة  األحيــان  أغلــب 

أ صعوبة في مهمة القضاء بسبب وجود قوانين مختلفة لكل والية.	-

وبذلــك نجــد أن النظــام الفيدرالــي علــى الرغــم مــن بعــض مســاوئه والتــي يحــاول واضعــي 

 وديمقراطيــة فــي العالــم.
ً
الدســاتير تالفيهــا يبقــى مــن أفضــل النظــم السياســية واألكثــر انتشــارا

املصادر :
الوجيز في القانون الدولي العام - الدكتور محمود مرشحه.- 1

مبــادئ القانــون الدســتوري - الدكتــور محمــد أنــس قاســم جعفــر والدكتــور عبــد - 2

املجيــد ســليمان.

مدخل إلى القانون الدولي العام - الدكتور محمد عزيز شكري.- 3

مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية - الدكتور كمال غالي.- 4



أدب وفن
حوار مع الفنان نزار يوسف 

ذات جسر... ذات مدينة...



حوار مع الفنان والشاعر نزار يوسف

أجرى احلوار: حممد ديل

مــن مدينــة شــتوتغارت  قريبــا  Yosif حاليــا   Nizar يوســف  نــزار  والشــاعر  الفنــان  يقيــم 

ابــن وبنتــان.  ـ ديريــك، متــزوج ولــه  ـ قــره جــوخ  األملانيــة، مــن مواليــد 1960 )دون تدقيــق( 

الهــم  جمعنــا  حيــث  اللقــاءات  وتكــررت  الهاتــف  عبــر  الغربــة  بــالد  فــي  األول  لقاؤنــا  كان   

القومــي والثقافــي الكــردي فــي مدينــة تدعــى شفيبشــهال ثــم فــي غايلــدورف حتــى ســرقنا يومــا 

مــن وقتــه الضيــق املــوزع بيــن عملــه كســائق بــاص فــي رويتلينغــن لتاميــن لقمــة العيــش وعملــه 

الفنــي الكــردي األصيــل، املرتبــط بجــذور مســقط رأســه )قــره جــوغ( بشــكل عميــق متواصــل، 

ســنحت لنــا الفرصــة فاجرينــا معــه هــذا الحــوار: 
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1. الفنان نزار يوسف يقيم حاليا في جنوب أملانيا، منذ متى؟

ج1-فــي البدايــة اســمح لــي ان أقــدم شــكري الخــاص لكــم، والشــكر الجزيــل ملجلــة الحــوار 

القديــرة والعامليــن فيهــا وملنبرهــا الحــر، إلتاحتكــم هــذه الفرصــة الجميلــة لنــا، إليصــال صوتنــا 

 لفتــح شــرفة حديقتكــم امــام الفراشــات. 
ً
لقرائهــا الكــرام. شــكرا

الســؤال  فيتلقــى  الغربــة  لبــالد  حديثــا  القــادم  ينصــدم  معارفــه  مــع  لقــاء  بــأول   .2

ألملانيــا؟  قدومكــم  بدايــة  كانــت  كيــف  الوطــن؟  تركــت  أيضــا  وانــت  )الصفعــة( 

ج-هاجرنــا فــي بدايــة عــام 1996م، فــي البدايــة يتعــرض الوافــد الجديــد الغريــب لصعوبــات 

متنوعــة مــن قبــل اإلدارييــن ومــن بعــض النــاس مــن البيئــة الخليطــة. وعشــنا بــكل حســرة وألــم 

بنينــا عشــا  لهــا أشــجانها، مــن حينهــا  إلــى األهــل والوطــن حيــث ان الغربــة تبقــى  مــع الحنيــن 

يتيمــا بأملانيــا، كل �ضــيء جديــد علينــا، التفاعــل صعــب، كلمــا تــرن علــى مســامعنا كلمــات عــن 

الوطــن، نرجــع لذكريــات انطبعــت صــورا تعــود أمــام اعيننــا. اســمح لــي أن اســرد لكــم الصفعــة 

القويــة التــي حصلــت معــي فــي مخيــم اللجــوء: ذات مــرة وفــي غرفــة بعــض الكــورد مــن شــمال 

Med tv، وأثنــاء املحادثــة،  كوردســتان مــن أجــل حضــور إحــدى البرامــج الفنيــة علــى قنــاة 

تحدثــت قليــال عــن الحركــة السياســية فــي تركيــا قبــل وبعــد انقــالب 1980م فــي تركيــا. كانــوا 

يتابعوننــي بإعجــاب وانبهــار، فجــأة قاطعنــي أحدهــم )اســمه بــوزان( قائــال هڤــال )رفيــق( ملــاذا 

أتيــت إلــى أملانيــا؟  ارى مكانــك ليــس هنــا! قلــت لــه ملــاذا وكيــف؟ قــال انــت واعــي ومثقــف مكانــك 

بيــن الرفــاق فــي الجبــال، لتســاعدهم علــى التوعيــة والتدريــب. قلــت لــه: وملــاذا آتيتــم أنتــم إلــى 

هنــا ولــم تذهبــوا إلــى هنــاك؟! قــال: نحــن فقــراء ومســاكين ال نعلــم مــن السياســة والثقافــة 

�ضــيء، أتينــا إلــى هنــا لنحصــل علــى اإلقامــة ونتعلــم ونعمــل لنســاعد اهلنــا اقتصاديــا وندفــع 

بــل ضربــة مطرقــة  لــم تكــن صفعــة  ي 
َ
التبرعــات للحــزب!   مــن هنــا فعلــت الضربــة فعلتهــا أ

بــوزن )5( كــغ علــى دماغــي، ســيطر الهــدوء والســكينة علــيَّ لبضــع دقائــق مــن هــول الصدمــة 

تذكرت أعز األقرباء واألصدقاء الذين استشــهدوا في شــمال كوردســتان! قلت لهم إذا هكذا 

تســير األمــور وشــكرا ملعلوماتكــم. قــال لــي نعــم يــا رفيــق. خرجــت بهمــي الثقيــل عائــدا إلــى عائلتــي. 

وللحديــث بقيــة. 
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3ـ أنــت تحمــل همــا قوميــا وموهبــة فنيــة أدبيــة، تجمــع الشــعر والعــزف والغنــاء، حدثنــا 

عــن نفســك ...  أيــام الطفولــة والشــباب. متــى تفتحــت موهبــة الكتابــة الشــعرية والغنــاء 

والعــزف عنــدك.

ج3- الهــم القومــي جــزء منــا، أصبــح شــريكا لنــا فــي الحيــاة. انــه حلــم وحقيقــة معــا، نوصفــه 

مواهــب  لــدي  املمكنــة.  الجماليــات  بكافــة  نزينــه  وأشــعارنا،  أغانينــا  فــي  كاملــالك  كالحبيبــة، 

متعــددة، هنالــك عوامــل كثيــرة لعبــت فــي نشــأتها وتبلورهــا: البيئــة، املجتمــع، والتربيــة األســرية، 

وبعدهــا التثقيــف الذاتــي لتطويرهــا. انــا مــن مواليــد عــام 1960 )تقريبــا( كانــت بداياتــي مــع 

الرســم، فــي بدايــة املرحلــة االبتدائيــة )قــره جــوخ( علمنــي أحــد األطفــال كيفيــة رســم ســيارة، 

أصبحــت نقطــة انطــالق وشــوق ملوهبــة الرســم لــدي، تطــورت مــع العمــر والزمــن. تأثــرت بجــو 

الغنــاء الشــعبي منــذ الطفولــة، وخاصــة أمســيات بعــض املغنييــن الشــعبيين عنــد الوالــد فــي 

بيتنــا. لــذا أرى أن مرحلــة الطفولــة املبكــرة كانــت بدايــة نبــت املوهبــة، كقطعــة ارض خصبــة 

االبتدائيــة  واملدرســة  النزهــات  فــي  لــدي،  فطــري  �ضــيء  الغنــاء  واخضرارهــا.   املوهبــة  لبــذرة 

وباألخــص فــي املرحلــة اإلعداديــة، كانــت حصــص املوســيقى والرســم مــن أفضــل الحصــص 

شــيخو  محمــد  أغانــي  أغنــي  وأنــا  العــود  علــى  يعــزف  )ادور(  املوســيقى  أســتاذ  كان  لــدي، 

وبعــض األغانــي العربيــة. فــي املرحلــة اإلعداديــة )إعداديــة يوســف العظمــة وغيرهــا( شــاركت 

بعــدة معــارض للرســم، فــي املركــز الثقافــي بديريــك كنــت مــن األوائــل. كان بيتــي فــي مرحلــة مــا 

بمثابــة معــرض للرســومات. فــي عــام 1979 أو بعــده ال أتذكــر تمامــا، وقــد درســت الثانويــة )فــي 

الحســكة ثــم دمشــق(، اشــتريت طمبــورا )ســاز( وبــدأت اهتــم أكثــر بالغنــاء والتلحيــن وكتابــة 

كلمــات أوتأليــف األغانــي الخاصــة بــي الــى جانــب الرســم. ســاعدني األصدقــاء املهتمــون بالشــعر 

كثيــرا وكانــوا يشــجعونني أكثــر. بإمكانــي القــول: إن فتــرة الثمانينــات كانــت فتــرة ازدهــار وإبــداع 

لــي، وِفــي منتصــف الثمانينــات غنــى عــدة فنانيــن أغنياتــي مثــال علــى ذلــك 1986م غنــى فرقــة 

برخــودان احــدى أغنياتــي املشــهورة ) li warê me cenge, xwîn têrêjandin(. وبعــد عــام 

1990م ازداد اهتمامــي باملوســيقى والغنــاء والتأليــف علــى حســاب موهبــة الرســم. 

 من دمشق وانتهاًء بأملانيا.
ً
4 ـ حدثنا عن مرحلة نضالك السيا�ضي. بدءا
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ج4-السياسة بالنسبة لنا كالخبز اليومي، ال بد من تداولها، ولو بجزء يسير. كنت متأثرا 

باالفــكار اليســارية، اكثريــة أصدقائــي كانــوا يميلــون لهــا وبأشــكال مختلفــة. فــي دمشــق1980م 

تأثــرت بأفــكار الحــزب اليســاري الكــوردي )عصمــت ســيدا( علــى أســاس إن هــذا الحــزب قومــي 

ويســاري، وِفــي نفــس الوقــت كّنــا متردديــن ومتمرديــن عليهــا، لكونهــا ال تــف بمــا نطمــح إليــه: 

)التحريــر واســتقالل، كفــاح املســلح...(. فــي هــذه الفتــرة أي قبــل تعرفنــا علــى حــزب العمــال 

فــي نهايــة الســبعينات وفتــرة الثمانينــات، كانــت فتــرة صعــود حــركات التحــرر  الكوردســتاني: 

العامليــة والصــراع الشــرقي والغربــي وباألخــص صعــود منظمــة التحريــر الفلســطينية كانــت فــي 

ذروتهــا. كنــا نحضــر فعالياتهــم املختلفــة بحضــور قاداتهــم الكبــار، كان كل ذلــك قــوة دفــع لنــا 

الن نســلك ســلوك مواقــف شــجاعة ونبحــث عمــا هــو جديــد لكوردســتان املحتلــة واملجــزأة. 

والشــرق األوســط كان بؤرة من بؤر العالم الســاخنة في ذلك الحين، وما زال يغلي حتى يومنا 

هــذا ولــم تســتوي الطبخــات فيهــا بعــد(.

وبعــد االنقــالب العســكري فــي تركيــا 1980م وخــروج األحــزاب منهــا وهروبهــم إلــى ســوريا، 

وخاصــة حــزب العمــال الكوردســتاني ومســاعدة والتفــاف الحــزب اليســاري الكــوردي حولهــم، 

تعرفنــا عــن قــرب وباحتــكاك علــى أهدافهــم وبرامجهــم وأفكارهــم الجديــدة، ففتحــت لنــا أبواب 

ي مــا 
َ
جديــدة وقديمــة، جديــدة بشــعاراتها وأهدافهــا فــي تحريــر وتوحيــد كوردســتان، وقديمــة ا

كّنــا نســعى ونطمــح إليــه مــن قبــل. مــن هنــا التقينــا معــا واصطففنــا إلــى جانبهــم فــي الفعاليــات 

وحلقــات التثقيــف، يبــدو كاننــا أصبحنــا مــن قــوى التمــرد والخاليــا الناشــطة لالنشــقاقات 

فــي داخــل األحــزاب الكورديــة بشــكل عــام، والحــزب اليســاري بشــكل خــاص.  لهــا  والداعمــة 

بالتمعــن واملالحظــة  نهايــة الثمانينــات وبدايــة عــام1990م حيــث تريثــت قليــال وقمــت  حتــى 

والتجربــة. 

فــي بدايــة التســعينات أخــذ واقعنــا السيا�ضــي ينحــو منحــى آخــر، وخاصــة القــوة املســيطرة 

علــى الســاحة الكورديــة، داخليــا ومــن ســلطة النظــام، وتجاذبــات وصراعــات األحــزاب الكرديــة 

أنصــاف  أو  ومثقــف  ناشــط  كل  يتابعــون  األحــزاب  وبعــض  الســلطة  عــام. أصبحــت  بشــكل 

ــوا األحــزاب كمســتقلين ويمارســون السياســة، والنقــد، أصبحــوا 
ُ
َرك

َ
مثقفيــن وخاصــة الذيــن ت
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بعــض األحيــان، الن هكــذا مثقــف كان خطــا  فــي  محــط األنظــار واملضايقــة وحتــى املالحقــة 

احمــرا، مــن جانــب األمــن ومــن الجانــب الكــوردي املســيطر علــى الســاحة. 

فــي  شــاركت  لــي،  املتــاح  حســب  القوميــة  ونشــاطاتي  املتواضعــة  الفنيــة  مســيرتي  تابعــت 

املدنيــة. واألنشــطة  الفنيــة  واملناســبات  الحفــالت  مــن  الكثيــر 

5 ـ لديك أسرة فنية. حبذا تحدثنا عنها.

ج5 ـ نعم، أرســلت أوالدي الثالثة إلى مدرســة املوســيقى ملدة ثماني ســنوات، لتعلم النوتة 

والعــزف علــى اآلالت املوســيقية وقــد كلفنــي ذلــك مــا هــو فــوق طاقتــي املاديــة. ابنــي البكــر يعــزف 

علــى آلــة الكيتــار، ابنتــي الكبيــرة فتعــزف علــى الكمــان، وابنتــي الصغيــرة تعــزف علــى البيانــو. 

ــوا آالتهــم جانبــا بعــد عمــر معيــن، 
ُ
َرك

َ
كنــت ســعيدا فــي إرســالهم إلــى هــذه املدرســة. لكــن الثالثــة ت

أي فــي ســنين املراهقــة.  إن الواقــع األوربــي مــن هــذه النواحــي لــه خصوصياتــه وصعوباتــه فــي 

نفــس الوقــت. لــي أمــل بــان يحملــوا مــن جديــد آالتهــم ويمارســونها يومــا مــا وأن يعــودوا الــى عالــم 

اإلحســاس الجميــل. أمــا زوجتــي وبالرغــم أنهــا ال تجيــد العــزف، لكنهــا مصــدر اإلحســاس ولهــا 

الفضــل الكبيــر علــيَّ وخاصــة فــي تهيئــة الظــروف والبيئــة املناســبة للفــن لــدي. وهــي تذكرنــي 

دائمــا بــان اقــرأ واتمــرن علــى آلتــي واكتــب.

6ـ إذا كانــت أســرتكم فرقــة أو خليــة نحــل فنيــة عملــت ولســنوات، مــا هــي ميــزات كل 

منهــا؟ )نحلــة( 

وكمــا  االســتمرار  فــي  عليهــا  أحافــظ  وان  أطورهــا  ان  وحاولــت  الخليــة  هــذه  بنيــت  ج6-   

ــوا الخليــة يتيمــة لــي وحــدي لعمــل العســل، لكنــي مــا زلــت علــى أمــل 
ُ
َرك

َ
قلــت، لكــن مــع األســف، ت

رجوعهــم إليهــا فــي يومــا مــا إلــى آالتهــم كمــا قلــت.

7 ـ الشــعر لــه جانبــه الخــاص وهــو متشــابك لديكــم مــع املوســيقى والغنــاء. مــاذا تريــد 

أن تقــول؟

 ج7- بإمكانــي القــول ان الغنــاء والشــعر توأمــان ال يمكننــا فصلهمــا عــن بعــض، كالثمــرة 

والغصــن. بمعنــى أن األغنيــة لهــا كلماتهــا ولحنهــا وأداؤهــا، فيهــا صــور شــعرية وتشــبيهات، وجمــل 

بمعانيهــا الكثيفــة، كمــا قلــت ســابقا ألفــت أغنيــات عديــدة وكتبــت كلماتهــا بأحاسي�ضــي. وهكــذا 
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تطــورت األمــور الــى كتابــة الشــعر أيضــا، الشــعر مثــل البنــاء يلزمــه الكثيــر مــن املــواد والفكــرة 

وهندســة البنــاء الــى مــا هنالــك. 

8 ـ ما هي أمتع لحظات الجمل املوسيقية لديكم؟ 

ج8-عندمــا يغنــي قلبــي أغنيــة للحــب، حينهــا أؤلــف لــه )القلــب( جملتــه املوســيقية. عندمــا 

ابحــث عــن لحــن، ِفــي لحظــة مــا تأتينــي الفكــرة أكــون ســعيدا حينهــا اشــكر الــال شــعور، وكذلــك 

عندمــا انتهــي مــن تســجيل األغنيــة فــي االســتديو. 

9 ـ ارتباطــك بالوطــن متواصــل، زرت ديريــكا حمكــو، زرت هوليــر وغيرهمــا، متــى وكيــف 

كانــت زياراتــك؟

ج9- ارتباطنــا بالوطــن كارتبــاط الجســم والــروح! اي ان أجســامنا هنــا فــي الغربــة وأرواحنــا 

مــن  أكثــر  منــذ  الثقــل.  يبقــى مركــز  إلينــا  بالنســبة  الوطــن  النكســات.  عنــد  هنــاك، وخاصــة 

22عامــا لــم ازر جنــوب غــرب كوردســتان وديريــك ضمنهــا. قبــل ســنتين 2016م ســافرت إلــى 

أربيــل  إلــى  واألولــى  الوحيــدة  زيارتــي  هــي  وكانــت  بزيــارة خاطفــة وقصيــرة،  جنــوب كوردســتان 

)هوليــر(، انبهــرت بهــا بعــد مشــاهدتي طبيعــة كوردســتان الرائعــة والخالبــة واملدهشــة، قلــت 

وأقــول انهــا هــي الجنــة التــي ذكرتهــا ومدحتهــا الديانــات اإلبراهيميــة، إنهــا جنــة عــدن. ذهبنــا إلــي 

إحــدى القــرى الحدوديــة املحازيــة ملنطقتنــا، عنــد األقــارب، وبعــد مشــاهدتنا لقريتنــا وجبــل 

قــره جــوخ فــي الجانــب اآلخــر مــن الحــدود املصطنعــة التــي تبعــد حوالــي 15كــم عنــا، انهمــرت 

الدمــوع مــن عيــون ابنتــي وحزنــت كثيــرا علــى مشــاهدتها القريــة وهــي تســتقر علــى ســفح جبــل 

قــره جــوخ، واضواؤهــا تتــألأل كالنجــوم فــي صــدر الســماء، تأثــرت باملوقــف وحزنــت كثيــرا عليهــا 

وعلــيَّ وعلــى املشــهد عمومــا، رغــم أنهــا مــن مواليــد أملانيــا. 

لــو  بهــا كثيــرون، حبــذا  لــم يســمع  نتاجــات موســيقية وادبيــة قديمــة ربمــا  لكــم  ـ   10

لقرائنــا. تذكراهمهــا 

ج10- في بداياتي أي منذ الثمانينات وحتى اآلن شاركت في كثير من الحفالت والفعاليات 

وعــدة  صيدنايــا،  فــي  1981و1982وفــي1986  عــام  دمشــق  فــي  النــوروز  أعيــاد  مثــل  الفنيــة 

الحفــالت  مــن  والكثيــر  م،  بالقامشــلي1982  العمــال  عيــد   ،1987،  1985 بلبنــان  حفــالت 
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لــم  فــي مناطــق ديريــك )باجريــق، عيــن ديــوار، حليــق...(. ســجلت عــدة ألبومــات مــع األســف 

أوفــق كثيــرا فــي ذلــك ألســباب عديــدة ولــم أحســن اســتغال فــرص ســنحت، ألننــي لــم اهتــم كثيــرا 

بنتاجــي. اسســت وشــاركت فــي عــدة فــرق فنيــة. فــي عــام 2005م أصــدرت ألبومــي CD فــي أملانيــا 

باســم ) kevokên deştê ( مؤلــف مــن 12 أغنيــة كلهــا مــن كلماتــي وألحانــي، ومنهــا اغنيتيــن 

صــورت لهمــا ڤيديــو كليــب )Bixemilîne,Lawo(, بأمــكان القــارئ مشــاهدتهما علــى اليوتــوب 

 Ka( وبعدهــا ســجلت عــدة أغانــي منفــردة وصــورت كليپيــن آخريــن ،YouTube Nizar Yosif

Bîranîn(.  وصــورت أغنيتيــن مــن كلماتــي وألحانــي عــن اســتقالل كوردســتان والرفرانــدوم 

جديدتيــن.  أغنيتيــن  بصــدد  نحــن  واآلن   .)Serxwebûn a kurdistanê , Ala kurdistanê(

وطبعت مجموعة شــعرية في عام 2008م بعنوان )Rêwî yê xewna efsûnî (, ومجموعتين 

واالن   .)Keder a min, Kêferata paytexta kor( عناوينهمــا  2016م  عــام  فــي  شــعريتين 

املجموعــة الرابعــة جاهــزة للطبــع وجميــع هــذه االصــدارات باللغــة الكرديــة ترجمــت بعضهــا 

لألملانيــة لــم تنشــر بعــد. جديــر بالذكــر انــه أجريــت معــي مقابــالت ولقــاءات إعالميــة كثيــرة 

وكتبــت مقــاالت عديــدة عنهــا مثــل كونــي رش وجــان كــورد.

 11 ـ مع ذلك لم تلق االهتمام الكبير فما السبب؟

أيضــا  بهــا ويشــتهرون،  يربحــون  قلــة  يانصيــب، هنالــك  عــام كورقــة  الفــن بشــكل  ج11- 

الحظ يلعب دورا فيه واقتناص الفرص، وكما تعلم واقعنا الكوردي املتحزب باصطفافاته 

الحزبيــة واملعارفيــة، وال تن�ضــى الصفــات الشــخصية أيضــا مــن التملــق ومســح الجــوخ كمــا 

يقولــون. واألشــخاص القائميــن علــى برامــج النشــر لهــم مزاجهــم املعيــن! مبــدأي وشــعاري هــو: 

أن الفــن أخــالق! مــن هنــا لــدي اعتبــاري وشــخصيتي املتواضعــة، فنــي فــي خدمــة شــعبي ووطنــي، 

علــى اآلخريــن والجهــات املســؤولة أيضــا أخــذ هــذا بعيــن االعتبــار. وكل الكليبــات نشــرت علــى 

عــدة قنــوات تلفزيونيــة، مــع األســف لــم تكــن بالشــكل املطلــوب.

12ـ هل لكم نشاطات ثقافية واجتماعية في بالد الغربة؟

 ج12- بــكل تأكيــد نحــن مســتمرون فــي ذلــك، وقــد قلــت فــي الســنوات االخيــرة الحفــالت 

الفنيــة، ولكــن مــن ناحيــة اإلنتــاج، نحــن مــن املنتجيــن. لــي مقولــة: إن املوهبــة الحقيقيــة مثلهــا 
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تــم ســدها ســتخرج مياههــا مــن مجــرى جديــد آخــر، أمــا علــى صعيــد  مثــل نبــع يجــري، وان 

وحتــى  مدنيــة  اجتماعيــة  اطــر  فــي  لنــا،  املتاحــة  املجــاالت  فــي  فهــي  االجتماعيــة  الفعاليــات 

مؤسســاتية.

13 ـ توجد أطر ثقافية وفنية في أوربا، ما رأيك بها؟

 ج13- فــي أوروبــا األطــر موجــودة ولكــن ترافقهــا املحســوبيات والصداقــات وصلــة القرابــة 

وجوانــب حزبيــة أيضــا. ويحــاول املتســلقون اســتغاللها فيمــا يجهــد الحريصــون علــى إثبــات 

ذاتهــم بتجــاوز الســلبيات املوروثــة بيــن أعضائهــا، هــذا هــو املطلــوب علينــا تشــجيعه ودعمــه مــا 

أمكــن. وال زلــت عضــوا فــي االتحــاد العــام للصحفييــن والكتــاب الكــورد.

14ـ  ال ينفصــل الهــم الثقافــي عــن الهــم الوطنــي، خاصــة مــع األحــداث الدراماتيكيــة التــي 

تشــهدها كردســتان بشــكل عام وعفرين مؤخرا.

 ج14- بــكل تأكيــد، خاصــة عندمــا يتفاعــل املوهــوب أو صاحــب املوهبــة، كاتبــا كان أم 

شــاعرا أو فنانــا، مــع الحــدث، أي مــع قضايــا شــعبه ووطنــه. عنــد امتــالك هــذا ال�ضــيء ســيكون 

هــو أول مــن يــرى، املآ�ضــي بعيــون وأحاســيس أخــرى، الن لديــه إحســاس مرهــف أو تنبــؤ ح�ضــي 

غيــر مباشــر مــن مــا وراء اإلحســاس او مــن الالشــعور. انعكســت Hحــداث كويانــي وشــنگال و 

كركــوك وآخرهــا أحــداث جبــل الكــورد( عفريــن( بمرآتــي الفنيــة و الكتابيــة. كتبــت الكثيــر عــن 

عنهــا،  أغانــي  عــدة  إنســانية، وألفــت  الــال  الكارثيــة  األحــداث  تلــك  مــن  شــعبنا  وويــالت  مآ�ضــي 

آخرهــا أغنيتيــن عــن عفريــن نشــرت علــى الفيســبوك لــم أتمكــن مــن تســجيلها بشــكل رســمي 

لســرعة األحــداث.

15ـ ماهي مشاريعك املستقبلية؟

 ج15- اآلن لــدي ثــالث أغانــي فــي االســتديوهات لتوزيــع للموســيقى، كلــي أمــل أن أصــور 

اإلخــراج  تنتظــر  جاهــزة  فهــي  الرابعــة  الشــعرية  مجموعتــي  أمــا  كليــب.  كڤيديــو  منهــا  واحــدة 

والوقــت، الن الوقــت هنــا أصعــب مــن كل �ضــيء آخــر.

16ـ ما هي مشاكل الجالية الكردية في أملانيا؟ 

ج16- الجاليــة الكورديــة فــي الخــارج، هــي انعــكاس وامتــداد ألوضــاع الداخــل، التــي تســيطر 
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تعانــي  أصنافهــا  بشــتى  والعائليــة  والقبليــة  كالعشــائرية  الباليــة  االجتماعيــة  العالقــات  عليهــا 

معهــم،  والثقافــات  الصفــات  هــذه  املهاجــرون  جلــب  أيضــا.  والتشــتت  والضعــف  الفو�ضــى 

عــدا العــداوات التــي زرعتهــا األنظمــة املســيطرة فــي أخالقياتنــا   إن بنــاء وتفعيــل مؤسســات 

التعــاون  ضــرورة، ومنهــا  متعــددة  مناطــق  فــي  املســتقلة  الجمعيــات  وخاصــة  املدنــي  املجتمــع 

واالتصــال لبنــاء نــواة ســليمة مســتقبال تعبــر عــن همــوم شــعبنا وقضاياهــم. واالعتمــاد علــى 

داخــل  فــي  حتــى  بالذكــر  جديــر  املختلفــة.   واالختصاصــات  اإلمكانــات  وأصحــاب  النخبــة 

شــراء  أو  الشــخصية  العالقــات  نتيجــة  البعــض،  مــن  االصطفافــات  نــرى  املؤسســات  هــذه 

الذمــم العاطفيــة لبنــاء التكتــالت التــي ال معنــى لهــا غيــر فتــح الطريــق أمــام أنصــاف املثقفيــن 

أمــام  الطريــق  ويســد  الغيــر،  علــى  فعــاال  تأثيــرا  وال  لــه  موقــع  ال  الــذي  البعــض  أو  أرباعهــم  أو 

الفاعليــن والنشــطين. كمــا قلنــا نفــس األمــراض املجتمعيــة تأتــي إلــى داخــل هــذه الجمعيــات أو 

املؤسســات املســتقلة، لكــن أوال دور متقنــي اللغــة األملانيــة ضــروري جــدا وثانيــا دور أصحــاب 

الثقافــة وطاقــات الكــرد إليصــال صوتنــا إلــى املجتمــع املدنــي األملانــي. 

، كيــف تــرى واقــع الحركــة السياســية الكرديــة فــي 
ً
17 ـ لنتحــدث عــن السياســة قليــال

ســوريا؟

 ج17 -الواقــع السيا�ضــي الكــوردي فــي جنــوب غربــي كوردســتان مــزر ويرثــى لــه، املســبب 

هــو الحركــة الكورديــة بأحزابهــا املختلفــة، ودافــع الضريبــة هــو الشــعب. نحــن شــعب مضطهــد 

وجــزء مــن دولــة مقســمة لهــا حقــوق قوميــة ووجوديــة. علــى الحركــة الكورديــة البحــث عــن 

ســبل التضامــن واالتفــاق علــى األولويــات واالرتقــاء إلــى مســتوى حقــوق هــذا الشــعب فــي الجــزء 

واأليديولوجيــات  الضيقــة  الحزبيــة  املصالــح  عــن  االبتعــاد  يجــب  بهــا،  واملطالبــة  الصغيــر، 

املعينــة، واالبتعــاد عــن التعالــي والتفــرد بالســاحة. عليهــم أن يعلمــوا بأننــا فــي مرحلــة التحــرر 

االجتماعيــة.  والشــرائح  واألحــزاب  القــوى  جميــع  بيــن  والتضامــن  التكاتــف  تلزمهــا  الوطنــي، 

واالســتماع    ســويا  والجلــوس  املســتقلين.  الحــوار  واملثقفيــن  السياســيين  أمــام  املجــال  وفتــح 

والتنــازل لآلخــر واالتفــاق علــى املشــتركات، إنهــا ضــرورة قوميــة ومرحليــة البــد منهــا للخــروج مــن 

هــذه األزمــة الخانقــة. بنــاء قيــادة مشــتركة مؤقتــة لتجــاوز هــذه املرحلــة وبنــاء قــوة عســكرية 
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فــي نفــس املنحــى.  علــى الرغــم مــن أننــي أتحــدث بــال أمــل بذلــك، إال بمعجــزة او بقــدرة قــادر، 

كمادليــن اولبرايتــت. أقــول ال بديــل عــن البديــل!

ـ مــا هــي الشــخصيات السياســية او الوطنيــة والفنيــة التــي تركــت أثرهــا العميــق   18

والشــخصية؟ والذاكــرة  الوجــدان  فــي  لديكــم 

ج18 - تأثــرت بالشــخصية القياديــة الدكتــور نــور الديــن ظاظــا ومــن شــمال كوردســتان، 

بــه  والتقيــت  بعدهــا  ومــا  1981م  بدايــة  فــي  واتزانــه،  بهدوئــه  أكتــاش  احمــد  بالســيد  تاثــرت 

عــدة مــرات فــي أملانيــا. وجديــر بالذكــر انــه تــم بتــر رجليــه مــع األســف بســبب الثلــوج فــي جبــال 

كوردســتان. 

أعجبت باملرحوم اسماعيل عمر رغم أنني لم أكن يوما نصيرا لحزبه.  وأعجبت بحماس 

ووطنيــة املرحــوم عبــدي نعســان. أمــا فنيــا: أعجبــت بالفنــان املرحــوم محمــد شــيخو، فهــو 

. بعــد رجوعــه مــن إيــران التقينــا بــه فــي القامشــلو وناقشــناه بأمــور السياســة،  ســيد التأثيــر علــيَّ

فــي تلــك الفتــرة كان تحــت املراقبــة األمنيــة املتشــددة، ضــاق   حالــه كثيــرا، لــن أن�ضــى تلــك الليلــة 

معــه. أيضــا تأثــرت بالفنــان آرام ديكــران وتحســين طــه. باملناســبة ق�ضــى الفنــان آرام ديكــران 

أســبوعين فــي ضيافتــي. انطبعــت تلــك األيــام فــي ذاكرتــي، لهــم الرحمــة. 

19 ـ كلمة أخيرة لقراء مجلتنا الحوار.

ج19-نحــن أحــوج النــاس للحــوار أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى، أتمنــى ملجلــة الحــوار القديــرة 

مــع  التســامح  وعــدم  والنقــد  فيهــا  واملســاهمة  التفاعــل  الكــرام  ولقرائهــا  والتطــور،  التقــدم 

األخطــاء لبنــاء مــا يمكــن مــن القــوة والترابــط لخدمــة قضايانــا الوطنيــة والقوميــة. 

دمتم



ذات جسر... ذات مدينة... 

إبراهيم اليوسف
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 عليــك أن تعلــق كل تلــك الهندســة فــي خيالــك الطفلــي، حيــث يــرد اســم معجــزة 
ً
كان كثيــرا

تســأل:  الطفليــة،  بروحــك  تجاهــه،  تســرح  اآلبــاء،  ألســنة  علــى  والجزيــرة،  الديــر  املكانيــن: 

أرأيتــه؟، يــردُّ األب: بلــى،  وكانــت العالمــة »سندويشــة« تناولتهــا، ونحــن فــي بــاص الشــام، مــن 

الحســكة، عبــر الفــرات، إلــى بــردى وقاســيون، تحمــل االســم، مــن مضافــة الحــاج ســليمان 

أحمــد،  العــم  العــم محمــد، حيــث  العــم ســلفيج، حيــث  الشــيخ، حيــث  أبــوك،  آغــا، حيــث 

حيــث العــم حمــزة، حيــث العــم عبــدهللا، حيــث العــم ســليمان، حيــث العــم غــازي، حيــث العــم 

ســينو، ليــس لــك إال أن تجعــل أســماءهم شــاهدة علــى الحديــث، تنقلــه إلــى األصدقــاء مــن 

حولــك: باهــي، وســيفو، وخضــر، وحمــدو، وشــيخ مــوس، ال أحــد يدحــض الحكايــة، املــاء تنقلــه 

ــب روحــك فــي كتــاب، كــي  ِ
ّ
، فــي املــكان، ترت إلــى األقــران، يــروي ظمــأ قريــة تــل أفنــدي، جــارة العلــّوِ

تم�ضــي فــي رحلــة تاليــة مــع األب.

يأتي أصدقاء األب

تلتقط منهم حكايات الجان

تلتقط منهم بوصلة طريق الجنة
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تلتقط منهم رائحة الحوريات 

تلتقط منهم أسماء الصحابة واملدن

الشام، وحلب، ودير الزور

يروي أحد هؤالء الضيوف قصة املدينة وقد مرَّ عليها التتار

والترك

والفرنسيون

كي تغيب آثار هؤالء

ست سنوات واملهندس الشاب يعصر حكمته وعلومه في ملتقى البادية والصحراء

ملتقى األمكنة العديدة في األصل

ويرتفع الجسر في ربيع العام 1931

ى األم، وأنين  تقول ألبيك، واألسرة في الطريق إلى الشام، حيث اآل�ضي هناك، تتركون حمَّ

األلــم قــرب بــردى، ســفير قاســيون: أيقظنــي، أبتــاه، إن وصلنــا الديــر، حتــى ينفــخ الفــرات، 

وأحراشــه، ومــاؤه، وأطيــاره، وشــغب األطفــال هنــاك، فــي صــور املخيــال، تبتعــث حكايــة كل 

 
ً
هــؤالء، الحكايــة التــي تــرك لــك أبــوك عمودهــا الِفقــري، تبنــي عليــه خرافــة الجســر، معلقــا

ودون  ســفر،  جــواز  دون  وكوكــب،  كوكــب  بيــن  تواصــل  طائــرة  شــأن  الســماء،  فــي  بالحبــال، 

حبــال تربطهــا باألعلــى، وهــو مــا يتــم: اللغــة الكرديــة، لغتــك، التــي تترجــم ضمــن بــاص الشــمال، 

تــكاد التحتــاج إليهــا خــارج البــاص نفســه، فــي ماعــدا بعــض مــن تتعــرف عليهــم، ـكـي تعــود إلــى 

العربيــة، لغــة شــقيقك فــي الرضــاع »باهــي«، لغــة معلــم القريــة املصــري، وهــو يــركل كــرة القــدم 

يرســلها كســهم منفلــت، إلــى املرمــى املعنــي، تشــتري علــى عجالــة: السندويشــة التــي تذكــر باملــرة 

املاضيــة، تفــرك عينيــك تحــت ضــوء املــكان، وأغنيــة أم كلثــوم، ودخــان الســكائر، والشــواء، 

نكهــة البيــواز تــكاد تعيدهــا أبعــد مــن البقدونــس والبصــل، ونكهــة اللحــم، بخــار املــاء، يرتفــع 

الــذي يعلــق بخيــوط  - مــا 
ً
فــوق رؤوس الصياديــن، ومغامــري الســباحة االســتعراضية -ليــال

هــؤالء أبــي؟ يجيبــك األب: تلــك هــي الصنــارة، انظــر، أنــى يرفعهــا ذلــك املنهمــك علــى ضفــة النهــر، 

، فــي طريقــه إلــى املقــالة، كــي يشــعل فيــك 
ً
يعلــق بهــا الســمك، الســمك الــذي لــم تعرفــه إال هامــدا



الحوار -السنة 25 - العدد 71 - 2018 151
نوســتالجيا املــكان، لينقطــع عنــك، علــى نذيــر زمــور الســيارة:

-هيا بنا

يسرع أبوك

تسرع األم

يتوزعان كلتا يديك

كي تمضيا إلى الباص، أنتم الخمسة: األب، واألم، ومحمد، وفاطمة، أخواك، األصغران. 

حيــث تمنحــك ســنواتك الخمســة مرتبــة العرافــة، هنــا، تعــود إلــى املــكان نفســه، علــى صــوت 

زمــور أطــول، تــودع النهــر، كــي تعيــد النظــر فــي أعمــدة اإلســمنت، والحديــد، متشــابكة، وكأنهمــا 

برجــان لــزوج اللقالــق، يســاهران املســافرين، والضــوء األصفــر، الــذي ســتجده أخضــر، فــي 

العــام 1980، حيــث جامعــة ديرالــزور، حيــث التدريــب الجامعــي، وصفاقــة املدربيــن، واللبــاس 

العســكري، وفنــدق العربــي، وأبــي أحمــد، وعلــي العايــد، وفرهــاد، ورشــاد، وذاكــر، وفيصــل، 

ــر العاصفــة قبعتــك العســكرية، تــكاد ترمــي نفســك  ، تطّيِ
ً
 وإيابــا

ً
تقطعــون الجســر مرتيــن، ذهابــا

أبتــي، وتتكــرر املشــاهد ذاتهــا،  التــي ال تنســاها، تعــود مــن الشــآم، أيقظنــي  وراءهــا، القبعــة 

نســمات الليــل، أغانــي الصياديــن، هــرج الباعــة، رائحــة الشــواء، لــن تــدري أن فــي عــام دراســتك 

 فــي روحــك، فــي صبــاح بــاص آخــر، بــاص النقــل الداخلــي، حيــث رجــل 
ً
الجامعيــة، ســتترك ندوبــا

 عليــك، آثــار الكدمــات 
ً
، يحاكيــه آخــرون، وتجــد نفســك مغشــيا

ً
األمــن الــذي ينهــال عليــك ضربــا

علــى وجهــك، وأنــت آت مــن قــرب الكراجــات، وحــي »العمــال األوســط«، مــن بيــت ســليم، مــن 

بيــت صالــح،  يســأالنك: مــن ضربــك؟، تجيــب: مدنيــون، كانــت مسدســاتهم علــى خواصرهــم، 

، تــكاد ال تنســاها، 
ً
كانــوا كثيريــن، بــال أســماء، وهــو مــا تواربــه فــي حبــرك، ثالثــة وثالثيــن عامــا

ال تن�ضــى جــرداق الحــاج رزوق، أحــد الشــهود، وطــالب جامعييــن: مــن كانــوا؟، تظــل تســأل، 

، الخــط بيــن الطفولــة، الجامعــة، الحــزب 
ً
حتــى اللحظــة، ذلــك الخــط بيــن زمنيــن، ليــس هينــا

محمــد  البوكمــال،  املياديــن،  املوحســن،  صديقــك،  الحســون،  فاضــل  الســوري.  الشــيوعي 

رشــيد الرويلــي، فاضــل الســفان، إبراهيــم الخريــط، فــواز القــادري، وجيــه الجاســر، محمــد 

علــي، كمــال جمــال بــك، درغــام ســفان، بشــير العانــي، جــورج حشيشــو أبــو ســالم، أم ســالم، 
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يســرى الياســين، أديــب الخطيــب ثــم قاســم عــزاوي.

األسماء ماء النهر

األسماء أكثر من الحبر

يســتطيل الجســر، حتــى يصلــك فــي العــام 2004، وأنــت تمرئــي دمــاء قامشــلي، وكردهــا، فــي 

، كــي تصلــك أصــوات األصدقــاء: أجــل، 
ً
 واحــدا

ً
شاشــة حاســوبك، تعــد أســماء الشــهداء واحــدا

 الليلــة: 
ً
إنهــا اللعبــة، فلننتبــه، هــو صنــو الصــوت أطلقتــه، مــن قبــل،  هــو صنــو الصــوت مكــررا

طائــرة هيلكوبتــر تقصــف الجســر املعلــق بحمــم القذائــف

 يسقط...
ً
تسعون عاما

ألف عام يسقط...

ات عرق املئات تسقط حبَّ

آثار خطوات املاليين

عبروا الجسر ودفنوا أسرارهم تحت أقدامه الراسخات

عالمة النهر، املدينة، هناك: تسقط

 اللغــم تحــت الســتة والثالثيــن 
ً
لقــد فعلهــا الفرن�ضــي مــن قبــل، فــي 16 نيســان 1946 تــاركا

، وقــرب إحــدى الفتحــات الهائلــة، والقنطــرة األســاس، والركائــز، الدنــكات، الشــامخة، إلــى 
ً
متــرا

، غيــر مبــال بأيقونــة »مســيوفيفو« مهنــدس العالمتيــن: الجســرين، 
ً
حــّدِ الطيــر الكريــم، عاليــا

جســر جنــوب فرنســا، وجســر الديــر، يتــرك شــارته تلــك، كــي تذكــر بالجســر الشــقيق، فــي بلــده 

اإلفرنجــي، لكــن الباســل- وهــو ليــس أســطورة- محمــد علــي، ســرعان مــا يفتــك بالفتيــل، ـكـي 

يصيحــه الديــري:

-أبا محمود انتبه...!

 لــه، أول قبــر عــال، فــي  
ً
رائحــة العامــل الــذي تــرك أعلــى العمــود، علــى يميــن الجســر قبــرا

غــم املحتــل، وهــو ســليل معمــاريُّ 
ُّ
ــة اإلســمنت، ترســل شــفراتها، فــي كل جهــة: يمــوت الل

َّ
جبل

الطيــار،  الفتيــل،  إليــه  يعيــد  ـكـي  يديــه،   بيــن  روحــه،  فــي  إبليســه،  ظــل  أو  نفســه،  الجســر 

، والــرأس املجنون-هنــاك- يشــيد وهــم  يح، وفــق ذبذبــات القصــر الجمهــورّيِ الضابــط، الشــّبِ
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الخلــود بدمــاء األهليــن، هــا هــو الجســر، يرتمــي، عــشُّ الطائــر يرتمــي، الحبــال ترتمــي، ترتبــك 

موجــات النهــر فــي أفــواه الفتحــات األربعــة، الســتة، ـكـي يرتمــي قــرن مــن الحضــارة، قــرن مــن 

ذكريــات النــاس، قــرن مــن النزهــات، قــرن مــن أغنيــات الصياديــن، قــرن مــن قصائــد الشــعراء، 

ونجــاوى العشــاق، يرتمــي كل ذلــك، كــي يصفــق العالــم املتفــرج لألرعــن نفســه، يهــدم مئــة عــام، 

 األثــر، فــي لحظــة خذلــه األثــر الطيــب..! 
ً
هكــذا، فــي ضغطــة علــى الــزر، ـكـي يتــك أثــره، ماحيــا

صارت الدير مختلفة
ً
صار الوطن مختلفا
ً
صار الطفل مختلفا

صارت محطة القطار مختلفة

املطار املدنّي

املستشفى الوطنّي

بيوت األصدقاء
ً
 آخر واخزا

ً
صارت الدير أثرا

فــي جســد، الهضبــة، الجبــل، قــرب  حيــن يدفــن العســس، صديقــك، الشــيخ، الشــهيد، 

كــراج املدينــة، القريــب، حيــن تتابــع أثــر الســر، منذئــذ، وأنــت تمســك أول بعــض الخيــوط، بيــد 

أنــك تبــّرِىء املدينــة مــن قتلــة عابريــن، كانــوا بيــادق بأيــد ملوثــة، األثــر ذاتــه يكبــر، وأنــت تنظــر 

للمدينــة، الجــارة، املدينــة املحطــة، املدينــة الذاكــرة، املدينــة األصدقــاء، املدينــة الحبيبــة، 

وهــي تســير إلــى طلليتهــا، يختلــط العجــاج، برائحــة البــارود، والجثــث، ودمــاء الكتــاب، أرواح 

الشــعراء، واألطفــال، والطيــور.

كراريس الجامعة

فريد مال محمد، ونيروز، وستير، وحسن، وناديا، وعبد الجليل 

وآخرون ال تح�ضي أثر ظاللهم..اآلن...

رسائل الصديقة الحسناء

أناشيد يوم عيد العمال العالمي قبل عشرين سنة
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الجهات، بيوت األصدقاء، الفنادق، ظالل األشجار

والعصافير

الحراج

وطمي النهر

-كلُّ �ضيء-هنا- مختلف

لُّ �ضيء-هنا- حطام
ّ
ك

كلُّ �ضيء-هنا-أشالء

كلُّ �ضيء-هنا- جراحات

كلُّ �ضيء-هنا-نهايات

كلُّ �ضيء-هنا-عودة إلى الوراء

بدايات

من أنين ودم وعويل...!
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قراءة يف الكتب واملطبوعات
مقالتان من صحيفة »كردستان« 

قراءة في كتاب: صراع القوى وتوازن االردات



مقالتان من صحيفة «كردستان«
لصاحبها ورئيس حتريرها 
األمري عبد الرمحن بدرخان

الترمجة عن الكردية: نواف بّشار عبد اهلل
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جريــدة  إصــدار  اســتمرار   

َ
مســؤولية  

َ
شــرف بدرخــان  عبدالرحمــن  األميــر  حمــَل  أن  بعــد 

»كردســتان« التــي أصدرهــا أخــوه األميــر مقــداد مدحــت بدرخــان فــي القاهــرة بتاريــخ 22 نيســان 

1898، وأْمــِر الســلطان عبدالحميــد بإغالقهــا وعــدِم الســماح بنشــرها وتوزيعهــا علــى أرض 

 مــن العــدد 6 ]األحــد 25 جمــادى األولــى 1316هجريــة[ املوافــق لـــ ] 10 تشــرين 
ً
الســلطنة، بــدءا

الســلطان  حضــرة  إلــى  صحيفتــه  عبــر  عديــدة  رســائَل  بتوجيــه  قــام  ميالديــة[،   1898 األول 

أقــوام  مــن  بالعديــد   
َ
أســوة الكرديــة  باللغــة  جريــدة  إصــدار  فــي  بحقــه  ه 

َ
ــك تمسُّ فيهــا  ُيْعِلُمــه 

 الطلــَب الــذي ســبقه إليــه أخــوه 
ً
وشــعوب الدولــة العثمانيــة التــي لهــا جرائــٌد مرخصــة، معيــدا

 بأنــه ســوف يصدرهــا مــن 
ً
األميــر مقــداد بدرخــان، ذاك الطلــب الــذي لــم يلــَق االســتجابة، معلنــا

ــد األميــر فــي رســائله للســلطان علــى أن البطانــة الفاســدة التــي 
ّ

خــارج حــدود الســلطنة. كمــا أك

 بــه فــي قصــره مــن أمثــال املدعو«أبــو الهــدى« املنتمــي إلــى القربــاط، وهــو رجــل عديــُم 
ُ
تحيــط

 ولعائلــة البدرخانييــن 
ً
 للكــرَد عمومــا

َ
األصــل والعلــم والثقافــة، حيــث يحمــُل الحقــَد والكراهيــة

علــى وجــه الخصــوص، هــي بطانــة ال تصلــح للمشــورة، ويجــُب اســتبعاُدها مــن مراكــز القــرار 

واســتبدالها بأنــاٍس شــرفاٍء كفوئيــن يملكــون الثقافــة واملعرفــة واألخــالق، ألن قراراتهــم تقــرر 

مصيــر عشــرات املالييــن مــن مواطنــي الدولــة وتتــرُك آثاَرهــا املباشــرِة علــى حياتهــم.

بالعلــوم  التــزّود  نحــو  األكــراد  بتوجيــه  صحيفتــه  عبــر  األميــر  قــام  نفســه،  الوقــت  وفــي 

واملعــارف للخــالص مــن الجهــل والتخلــف الــذي ُيَعــدُّ مــن أهــم أســباب املآ�ضــي التــي يعانيهــا الكرد 

 أولويــة العمــل فــي خدمــة مصلحــة الدولــة وعــدم التفريــق بيــن الكــرد والتــرك 
ً
فــي وطنهــم، معطيــا

 علــى وحــدة الشــعب. لكــن، وبســبب عــدم تلقــي هــذه اآلراء الســمحاء واملطالــب 
ً
وغيرهــم حفاظــا

 صاغيــة مــن أصحــاب القــرار الذيــن يمضــون الليالــي املــالَح بصحبة«أبــو الهــدى« 
ً
العادلــة آذانــا

بتوجيــه  األميــُر  قــام  تصــّوٍر،  و  حــّدٍ  كّل  فــاق   
ً
األكــراد ظلمــا فــي ظلــم  واســتمرارهم  وجوقتــه، 

األكــراد للعمــل ألجــل مصلحتهــم قبــل كل �ضــْيٍء واعتبــار، والعمــل مــن أجــل الخــالص مــن جــور 

لهــذه األســباب، وألســباٍب  مــع شــعوبها.  الــدول  تعامــل  عــن حــدود  الخارجــة  الظاملــة  الدولــة 

 الضميــر الكــردي 
َ

أخــرى عديــدة منهــا موقــف األميــر اإلنســاني الــذي يمثــُل فــي جوهــره موقــف

 علــى الكــرد الذيــن قامــوا بتنفيــذ بعــض فصولهــا بدفــٍع 
ً
مــن قضيــة قتــل األرمــن التــي رآهــا عــارا
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 أولئــك الكــرد بشــّدة علــى تصرفاتهــم 

ً
وتحريــض مــن الســلطان وأركان دولتــه الفاســدة، منتقــدا

بهــا   
ُ

التــي يتصــف القيــم ومثــل الشــجاعة والتســامح  مــع  تتفــُق  التــي ال تنســجم وال  الهوجــاء 

الكــرد عبــر تاريخهــم. بغيــة االطــالع علــى هــذه املواضيــع الهامــة وغيرهــا، قْمــُت بترجمــة مقاليــن 

مــن مقــاالت األميــر عبــد الرحمــن بدرخــان املنشــورة جريدة«كردســتان« الغــراء إلــى العربيــة، 

 أن أكــوَن قــد ُوفْقــُت فــي مســعاي. 
ً
ــي األمانــة والدقــة فــي الترجمــة، آمــال

ّ
 قــدَر اإلمــكان توخ

ً
محــاوال

 )املترجم( 

قامشلي: 2018/01/03م

بسم هللا الرحمن الرحيم
 وال تفّرقوا( *

ً
)واعتصموا بحبل هللا جميعا

أيها األكراد!

، فــإن تعاونتــم، 
ً
 متفقيــن ومتحديــن وأال تتفرقــوا أبــدا

ً
لقــد أمــَر هللُا تعالــى أن تكونــوا جميعــا

وليــس  ترـكـيٌّ  هــذا  تقولــوا  ال  حــاٍل.  أفضــل  فــي  وتعيشــون  نصيبكــم  مــن  الغنــى  يكــون  ســوف 

، ألّن هــذا الفكــَر يــؤّدي إلــى التفرقــة والشــقاق، والتفرقــة تــؤدي إلــى الفقــر والَعــَوز. لهــذا 
ً
كرديــا

ه وتعالــى 
َ
، فقــد أمــَر الرســوُل فــي حديثــه بــأن )يــَد هللا مــع الجماعــة( أي أّن هللَا ســبحان

ً
أيضــا

يســاعد النــاَس الذيــن تجمُعهــم الوحــدة واالتفــاق. لــذا، إْن تتفقــوا وتتحــدوا، ســوف تتمكنــون 

مــن طــرد املأموريــن الظامليــن الذيــن يرســلهم الســلطان إليكــم، وإن لــم تفعلــوا ذلــك وتبقــوا 

كم فــي ظــّل حكــم أولئــك 
َ
مشــتتين متفرقيــن، فإنكــم ســوف تفقــدون وطَنكــم، ديَنكــم وشــرف

املأموريــن الفاســدين! أودُّ هنــا أْن أقــوَل وأشــرَح لكــم كيفيــة تعييــن أولئــك املأموريــن الــذي 

يرســلهم الســلطان ملناطقكــم. كيــف يفكــرون ومــاذا يفعلــون.  

فــي منصــب  ُنــُه  مــن وزيــٍر ويعّيِ  
ً
ليــرة ذهبيــة رشــوة ألــف  الســلطان قرابــة )30-20(  يأخــذ 

 
ً
 الصــدُر األعظــم هــذا عــّدة آالٍف مــن الليــرات الذهبيــة رشــوة

ُ
الصــدر األعظــم، ومــن ثــمَّ يأخــذ

 
ً
ٌنهــم فــي منصــب ناظــر. ويدفــع أحــُد الباشــوات قرابــة األلــف ليــرة ذهبيــة رشــوة مــن الــوزراء ويعّيِ

دفعهــا  مــا  الوالــي  هــذا  وليســتردَّ   .
ً
مثــال بكــر  ديــار  مثــل  لواليــٍة   

ً
واليــا ليصبــَح  األعظــم  للصــدر 
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 أكبــر، يحظــى 

ً
، فمــْن يدفــع لــه مبلغــا

ً
مــن رشــوٍة للصــدر األعظــم، ســيلجأ إلــى االرتشــاء أيضــا

بوظيفــة متصــّرف. وليتمكــن األخيــر مــن اســترداد األمــوال التــي دفعهــا، يقــوم بتعييــن مــن يدفــع 

لــه املبلــغ األكبــر فــي منصــب القائمقــام. وحتــى يســتطيع األخيــر اســتعادة مــا دفعهــا مــن رشــاوي 

للمتصــرف، يقــوم بتحصيــل تلــك األمــوال وأضعافهــا مــن الكــرد املســاكين. ولتوضيــح األمــر 

:
ً
أكثــر، ســأورُد لكــم هنــا مثــاال

لنفتــرْض أّن هنــاك فــي جزيــرة بوطــان بكردســتان شــخٌص باســم«َمْحُمو« يملــك 500 رأٍس 

. يســمُع القائمقــام أن هنــاك شــخص باســم محمــو غنــيٌّ إلــى حــّدٍ مــا، 
ً
 وأوالدا

ً
مــن الغنــم وزوجــة

فيرســُل ليــه ضبطيــة شــرطة تطلــُب مــن دفــع الضريبــة املاليــة عــن أغنامــه. يقــوم محــو بدفــع 

 مــن الضبطيــة تعنــي بأنــه قــد قــام بتســديد ضريبــة أغنامــه 
ً
 ويســتلم إشــعارا

ً
الضريبــة نقــدا

فــة غيــُر رســمية. تقــوم ضبطيــة الشــرطة   مزيَّ
ٌ
للدولــة، إال أّن هــذه الورقــة هــي فــي حقيقتهــا ورقــة

ــل مــن محمــو إلــى القائمقــام. بعــد مــرور شــهٍر، يقــوُم القائمقــام املحتــاُل  بتســليم املبلــغ املحصَّ

يقــول  أغنامــه!.  بدفــع ضريبــة  تطالُبــه  بيــت محمــو  إلــى  بإرســاِل ضبطيــٍة جديــدة  وحاشــيُته 

ُم لهــم اإليصــال كدليــٍل. تنظــر الضبطيــة إلــى  محمــو بأنــه قــد دفــَع الضريبــة منــذ شــهر، ويقــّدِ

الورقــة التــي بيــن أيديهــم، وبعــد قرائتهــا تقــول لــه: هــذه ورقــة ليســْت بــذاِت قيمــة وأنــت لــم 

!. إال أّن محمــوَد املغبــوَن 
ً
تدفــع ضريبــة أغنامــك، إنــك تكــذب، وعليــك دفــَع الضريبــة فــورا

يصــرُّ علــى عــدم الدفــع للمــرة الثانيــة ألنــه مقتنــٌع وواثــٌق بأنــه قــد دفــَع كلَّ مــا تترتــُب عليــه مــن 

ديــوٍن واســتحقاقاٍت ماليــة تجــاه الدولــة منــذ شــهر واحــد.

فيقــوم  محمــو،  وبيــن  بينهــم  جــرى  بمــا  وإحاطتــه  القائمقــام  بإعــالم  الضابطــة  تقــوم 

 ورميــه فــي 
ً
القائمقــاُم باســتغالل هــذه الحجــة الباطلــة املفبركــة ويأمــُر بجلبــه مــن القريــة عنــوة

ــه، ويتحــّوُل داُره 
ُ
ظلمــات الســجن دون أّي ســبٍب أو جــرم اقترفــه. تبكــي عليــه أســرته وأطفال

إلــى مأتــٍم يتعالــى منــه النحيــُب مــن ظلــم مأمــوري الدولــة الذيــن ال يعرفــون لإلنســانية معنــًى. 

بعــد مــرور بعــض الوقــت، يقــوم القائمقــاُم بــدّسِ أحــد رجاالتــه إلــى الســجن ليخبــَر محمــو 

بأنــه قــادٌر علــى إطــالِق ســراحه  لقــاَء 50 ليــرة ذهبيــة، فَيقبــُل محمــو املســكيُن هــذا العــرض 

ألن الســبَل قــد ضاقــْت بــه وليســت أمامــه خيــارٌت أخــرى، فهنــاك أســرة تنتظــره وعمــل كثيــر 
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ينتظــره. يدفــع املبلــغ املتفــق عليــه، فيصــل املبلــغ إلــى يــد القائمقــام الــذي يأمــر باإلفــراج عنــه 

بعــد إرغامــه علــى دفــع ضريبــة أغنامــه ودوابــه للمــرة الثانيــة!. 

بقائــه  بســبب  كبيــرة  لخســارة  تعــّرَض  وقــد  القريــة،  فــي  داره  إلــى  محمــو  املغــدوُر  يعــوُد 

بيــع حليــب  مــن  يتمكــْن  يقــْم أحــٌد بزراعتهــا، ولــم  لــم   
ً
بــورا أرُضــه  بقيــْت  الســجن، حيــث  فــي 

أغنامــه وخرافــه وال شــراَء مســتلزمات بيتــه، وتقــدر خســارته بـــ 200 ليــرة ذهبيــة. فعــدا عــن 

50 ليــرة ذهبيــة التــي أخذهــا منــه القائمقــام، بلغــْت إجمالــي خســائر محمــو فــي الســنة األولــى 

تقديــَم  يســتطيع  وال  محمــو  لـــ  املاليــة  الضائقــة  تــزداد  ســنة،  مــرور  بعــد  ذهبيــة.  ليــرة   300

 
ً
العلــف ألغنامــه فــي الشــتاء، فُينَفــُق منهــا 300 رأس مــن الجــوع، ويــزداد وضعــه املالــي ســوءا

 لدفعــه. 
ً
. تأتــي الضبطيــة مــرة أخــرى لتحصيــل ضريبــة أغنامــه، فــال يملــُك محمــو مــاال

ً
وتدهــورا

 مــن ماشــيته لبيعهــا فــي البــازار برخــٍص وإعطــاء املبلــغ 
َ
تقــوُم الضبطيــة بأخــذ خمســين رأســا

 لحاجتــه املاســة للمــال، يقــوم محمــو باســتدانة مبلــٍغ مــن أحــد أصحابــه 
ً
للقائمقــام. ونظــرا

ليشــترَي بــه لــوازم بيتــه وحاجاتــه الضروريــة وعلــف أغنامــه ودوابــه، لكنــه، لضيــق ذات اليــد، 

ال يتمكــْن مــن دفــع ديونــه، فيقــوُم هــو نفُســه ببيــع عــدٍد مــن أغنامــه لدفــع ديونــه املســتحقة، 

ويبقــى لديــه فــي نهايــة املطــاف 300 رأٍس مــن الغنــم والخــراف. 

 آخــَر قــد قــام بدفــع مبلــٍغ أكبــر 
ً
فــي هــذه األثنــاء، تــمَّ عــزُل القائمقــام القديــم ألن شــخصا

بــأّن هنــاك شــخٌص اســُمه محمــو  القائمقــام الجديــُد  للمتصــّرف وحظــي باملنصــب. يســمُع 

 ليجلَبــه مــن القريــة ويزّجــُه فــي الســجن!. لكــن، 
ً
لديــه 300 رأٍس مــن املاشــية، فيختلــق لــه اتهامــا

 فــي كيفيــة الخــروج مــن الســجن مــن تجربتــه الســابقة، 
ً
وألن محمــو املســكين قــد اكتســَب خبــرة

يقــوم بإرســال ابنــه أو أخيــه إلــى أحــد رجــاالت القائمقــام الجديــد ويدفــع لــه 50 ذهبيــة ليتــم 

اإلفــراج عنــه. لكــن، وبســبب تراكــم الديــون عليــه، يقــوم ببيــع جميــع أغنامــه حتــى يســدد ديونــه 

ويدفــع للقائمقــام 50 ذهبيــة التــي خــرج مــن الســجن لقاءهــا. وهكــذا، فــرغ بيــُت محمــو مــن 

ــه الضبطيــة 
ْ

، ورغــم كل مآســيه، لــم تترك
ً
األغنــام. وبتوالــي األيــام والســنين، ازداَد محمــو فقــرا

ْفــي إيذائــه، وطلبــْت منــه ضريبــة داره!، وألنــه لــم يعــْد يملــُك ماشــية  فــي حالــه، بــل اســتمرت 

، اســتولت 
ً
، قــام ببيــع صيغــة زوجتــه وبناتــه وإعطــاء املــال ملأمــوري الدولــة!. وأخيــرا

ً
وال مــاال



الحوار -السنة 25 - العدد 71 - 2018 161
الضبطيــة علــى موجــودات داره وبيعهــا فــي البــازار وإيــداع املبلــغ فــي حســاب القائمقــام. بعــد 

 
ً
 فقيــرا

ً
الثــري ال يملــك أيَّ �ضــيء، وأصبــح رجــال ســنواٍت قليلــة، أصبــح محمــو، ذلــك الرجــل 

يحتــار فــي كيفيــة تأميــن لقمــة عيشــه ولقمــة أطفالــه الذيــن باتــوا عرضــة للجــوع والبــرد والفاقــة. 

، كان يعمــُل لديــه بعــُض الرعيــان والعمــال الفقــراِء الذيــن يقومــون 
ً
حينمــا كان محمــود غنيــا

بخدمــة األغنــام واألبقــار لقــاء حصولهــم علــى الطعــام ومســتلزمات املعيشــة. لكــن، بعــد أن 

فقــَد محمــوٌد كل أغنامــه ودوابــه، فقــد أِذَن لهــم باملغــادرة للبحــث عــن عمــٍل فــي مــكان آخــر 

الســلطان،  مأمــوري  ظلــم  مــن  وســلم   
ً
غنيــا محمــود  بقــي  فلــو  والعــوز.  الجــوع  يعانــوا  ال  ـكـي 

 كل جوانــب حياتــه، لــم يعــْد 
ّ

لقــام بتزويــج أبنائــه وبناتــه، لكنــه بســبب الفقــر الــذي بــات يلــف

فــي كردســتان يتجــُه نحــو النقصــان  بمقــدوره تزويجهــم! ولهــذا الســبب فــإّن عــدد الســكان 

الشــديد.

إنمــا  وقراكــم  لوطنكــم  الحكومــة  هم 
ُ
ترســل الذيــن  املأموريــن  غالبيــة  إن  األكــراد!:  أيهــا 

 وأنتــم عــن أفعالهــم 
ً
هــم مــن هــذا القبيــل، حيــث يقومــون بتخريــب وتدميــر وطنكــم تدريجيــا

غافلــون! تأملــوا فــي هــذا املثــال الــذي أدرْجُتــه لكــم، عندهــا ســتعرفون أي وضــٍع مأســاوي وأيَّ 

ظلــٍم كبيــٍر تعيشــونه.

 ضــد كّلِ هــذا 
ً
  يــا علمــاء األكــراد!: ملــاذا أنتــم صامتــون وال تقومــون برفــع أصواتكــم عاليــا

الظلــم الــذي يمارســه مأمــورو الســلطان؟ فأنتــم علمــاٌء وتعرفــون بمــاذا أمــَر الرســوُل صلــى 

لــْم تقومــوا  فــإْن   .»
ً
يكــون بعلمــه عامــال  حتــى 

ً
املــرُء عاملــا يكــون  قــال: »ال   

ْ
إذ هللا عليــه وســلَم 

أنتــم بتوجيــه الجهــالء نحــو طريــق الصــواب، مــاذا تكــون فائــدة علمكــم؟، فإنكــم أنتــم َمــن 

يقومــون  املأموريــن  أّن  أعُينكــم  بــأّم  تــرون  أنتــم  وشــقائهم.  فقرهــم  مســؤولية  تتحّملــون 

، وإْن لــم يمتلــك 
ً
بتحصيــل الضرائــب مــن رجــٍل قــروّيٍ مســكين مرتيــن أو ثالثــة مــراٍت ظلمــا

إنهــم  املــزاد بســفاهٍة وصــورة مخزيــة.  فــي  بيتــه ويبيعونهــا  ، يســتولون علــى موجــودات 
ً
نقــودا

 وال تســتفيدون منهــا، بــل أنتــم 
ً
ال يقومــون ببنــاء وطنكــم مــن تلــك األمــوال املســتحصلة ظلمــا

 ضحايــا لقــرارات ودســائس أولئــك القربــاط عديمــي األصــل الذيــن يحيطــون بالســلطان 
ً
جميعــا

فــي ديوانــه ويوجهونــه حســب أهوائهــم. هــل تعلمــون أّن هــذه األمــوال تدخــُل جيــوَب جواســيس 
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عبــد الحميــد؟!.

يــا أمــراء وأغــوات األكــراد!: إنكــم تشــاهدون كلَّ هــذه األحــوال الســيئة، ملــاذا ال تقومــون 

فــي  تحســٍن  أي  بــأن  تعلمــون  أال  تحكمونهــم؟  الذيــن  النــاس  أولئــك  حقــوق  عــن  بالدفــاع 

؟. 
ً
أيضــا أنتــم  وإْن ضعفــوا، تضعفــون  أنتــم،  فــي أوضاعكــم  إلــى تحســٍن  أوضاعهــم ســيؤدي 

فأنتــم بمفردكــم ال تســتطيعون فعــَل أّي �ضــيء. لكــنَّ مــا يؤســُفني هــو التفــاُت أمــراُء األكــراد 

هــم 
ُ
وأغواتهــم نحــو تلبيــة رغبــات أولئــك القربــاط الذيــن يحيطــون بالســلطان، وتســوء أخالق

مــع األيــام مبتعديــن عــن القيــم النبيلــة، ويقومــون ببيــع ِعرضهــم وشــرفهم لقــاَء أمــواٍل زهيــدة 

يرميهــا إليهــم عبــد الحميــد، ويتركــون أبناَءهــم يعانــون مــن الظلــم وضنــك العيــش والســفالة 

لقــاء ســلطنة ووجاهــة قصيــرة األمــد فــي هــذه الدنيــا الفانيــة، ويســيؤون إلــى آخرتهــم!. لقــد أمــَر 

 ترمــوا بعضكــم بســوء الــكالم، 
ّ

 وأال
ً
هللُا تعالــى أن تبتعــدوا عــن التجســِس علــى بعضكــم بعضــا

 إلــى أعــداٍء يحــاوُل كلُّ 
ً
لكــن مــاَل عبدالحميــد قــد أفســَدكم وشــّوَه جوهركــم، فتحولتــم جميعــا

 بعــد بعــد يــوٍم ســتزدادون 
ً
واحــٍد منكــم محــَو أخيــه مــن الوجــود وإفنائــه!. بهــذه الصــورة، ويومــا

، ويضحــُك األعــداُء منكــم مــلَء األشــداق!, ويســتفيُد مأمــورو الســلطان الذيــن 
ً
 وفقــرا

ً
بؤســا

 لهــذا 
ً
يحكمونكــم مــن حالــة االحتــراب هــذه، وبذلــك، يذهــب الكــرد الذيــن تحكمونهــم ضحيــة

الواقــع املأســاوي. إّن حقــوق كلَّ أولئــك النــاس البســطاء مطلوبــة منكــم أنتــم، وأنتــم وحدكــم 

املســؤلون عنهــم!

 والســالُم قــد أمــَر فــي حديثه:«مــن 
ُ
أيهــا العلمــاء!: أال تعلمــون بــأّن الرســوَل عليــه الصــالة

َجَمــُه هللا بلجــاٍم مــن نــار«. ومعنــى الحديــث الشــريف هــو أّن كّل عالــٍم يــرى 
ْ

 عنــده، أل
ً
كتــَم علمــا

 لتلــك 
ً
 للشــريعة، وال يقــوم ذلــك العاِلــُم برفــع صوتــه رافضــا

ً
أن الحكــم ظالــٌم ويجــري خالفــا

ه وتعالــى ســيلجُمه بلجــاٍم مــن نــاٍر فــي فمــه.
َ
األفعــال، فــإّن هللَا ســبحان

موا الجهالَء 
ّ
َم، وعل

ّ
 الرسول صلى هللُا عليه وسل

َ
أيها العلماُء!: احذروا وال تخالفوا حديث

مــن بنــي قومكــم، وّجهوهــم صــوَب الطريــق الصحيــح حســبما قرأتــم فــي الكتــب الشــريفة، ألنهــم 

محتاجــون إلــى علمكــم ومعارفكــم، واألمــراء واألغــوات والعلمــاُء محتاجــون لقوتهــم وجهودهــم. 

. يجــب أن يرشــد العلمــاُء الجهــالَء كمــا أســلفنا، 
ً
 مــع بعضكــم بعضــا

ً
فيجــُب أن تتعاونــوا جميعــا
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 األمــراُء واألغــواُت فــي مقدمــة الصفــوف متفقيــن متحديــن، هكــذا، بهــذه الصورة، تكون 

َ
ويقــف

. فــكّل هــذه اآليــاِت الكريمــة واألحاديــث النبويــة التــي أمــَر   للديــن اإلســالمّيِ
ُ
 الصحيحــة

ُ
املمارســة

ه إنمــا هــي ألجــل خدمــة وســعادة اإلنســان، فَمــْن عِمــَل بهــا، ربــَح الدنيــا واآلخــرة 
ُ
بهــا هللُا ورســول

، ومــْن لــم يعمــْل بهــا، فإنــه سيشــقى فــي الدنيــا واآلخــرة. وإْن لــم يشــَق هــو فــي الدنيــا، فمــن 
ً
حتمــا

املؤكــد أّن بــالءه وســوء عاقبتــه ســتطاُل أوالَده وأحفــاَده مــن بعــده.

--------

*العــدد/11/ مــن »كردســتان« يــوم الخميــس 24 رمضــان 1316هجــري املوافــق ليــوم 

الخميــس 2 شــباط 1899

* الِقْسُم الكرديُّ
أيهــا األكــراد: أنتــم تعلمــون أّن كل شــعوب األرض تعمــُل وتجهــُد مــن أجــل خدمــة ورفــاِه 

أبنائهــا إال أنتــم، فقــد تفانْيُتــم فــي خدمــة الغربــاِء علــى الــدوام، وهــذا أمــٌر �ضــيٌء للغايــة. لقــد 

 طيلــة الســنين املاضيــة، مــاذا جنْيتــم وعــالَم حصلُتــم مــن تقديــٍر وإحســاٍن؟ 
َ

خدمتــم األتــراَك

 وعلقوا 
ً
َدكم األتراُك أوســمة

َّ
وهل رأيُتم من الحكومة ســوى الظلم وســوِء املعاملة؟!، وهل قل

علــى صدوركــم نياشــين الغــار لقــاَء خدمتكــم لهــم؟!. إنكــم تنســْوَن مآســيكم ومغدوريتكــم، 

ِتــَل الكثيــُر مــن األكــراد فــي حروبهــا، فــي الوقــت الــذي لــم ُيِعــْر فيــه 
ُ
فعلــى يــد هــذه الحكومــة ق

ِلْقنــا نحــُن األكــراد لخدمــة 
ُ

ــرى، هــل خ
ُ
كــردٌي واحــد أدنــى اهتمــاٍم بوطنــه وآالم وأوجــاع شــعبه!. ت

الغربــاء؟!. قبــل 500 عــام، لــم يكــْن هنــاك تواجــٌد ألّي ترـكـي علــى أرض وطننــا، أولئــك الذيــن 

جــاؤوا مــن طــوران، وهــا هــم اليــوَم يفرضــون ســلطتهم وحكَمهــم علينــا فــي أرض وطننــا!. إنهــم 

شــتى  يمارســون  الذيــن  أولئــك  الدموييــن،  املســتبّدين  مللوكهــم  »الخليفــة«  لقــَب  يختــارون 

صنــوف الظلــم بحقنــا، وهــم فــي حقيقتهــم ليســوا بخلفــاٍء، وال يســتحقون هــذا اللقــب، بــل يقــع 

عليهــم واجــب الخلــع ألنهــم ظاملــون. لكــن، وألنكــم غارقــون فــي الجهالــة، ال تدركــون هــذا األمــر. 

 عــن عقولكــم، تســتمرُّ الحكومــة فــي إبقائكــم بعيديــن عــن مياديــن 
ً
ولكــي تبقــى الحقائــق غائبــة
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ومصــادر العلــم واملعرفــة، وتبقــوَن ضحايــا الجهــل والتخلــف. فليطلــِق األتــراُك وســالطينهم مــا 

يشــاؤون مــن تســمياٍت وألقــاٍب علــى أنفســهم، لكــن عليهــم أن يعلمــوا بــأّن هللَا لــم يخلــق الكــرَد 

مــن أجــل خدمتهــم!. إّن هــذا الســلطان يبتعــُد عــن مســؤولياته أمــام الشــعب وال يلتــزم بقضايــاه 

، فقــد حــاول منــذ عــدة ســنواٍت منــح جــزٍء مــن أرناؤوطســتان ألعــداء الوطــن، إال أّن 
ً
قطعــا

هم، ولــم يخضعــوا إلرادة وأوامــر 
َ
األرنــاووط رفضــوا هــذا األمــر وثــاروا فــي وجهــه رافعيــن ســيوف

هم ومســتقبَل 
َ
الســلطان املســتبّد، وبذلــك، فقــد حافظــوا علــى وطنهــم، وحمــوا ديَنهــم وشــرف

بإعطائهــم  الــروَس  وعــَد  قــد  عبدالحميــد  الســلطان  بــأن  موثقــة  معلومــاٌت  لــديَّ  أطفالهــم. 

وطنكــم كردســتان!!، فــإْن لــم تبــدأوا العمــَل والشــروَع بالدفــاع عــن شــعبكم ووطنكــم منــذ 

مــن أن   
ً
الــروس!!. فبــدال أقــدام عســكر  أنتــم ووطَنكــم كردســتان تحــت  اآلن، ســتصبحون 

 ،
ً
كم، تقومــون بقتــل بعضكــم بعضا

َ
تعملــوا ألجــل تأميــن حياتكــم ومســتقبلكم، وتصونــوا شــرف

ــروا القاتــَل بالقتــل«، لــذا، 
ّ

وتقتلــون نســاء األرمــن وأطفاِلهــم األبريــاء؟!. لقــد قــال الرسول:«بش

. إنكــم تطيعــون أمــَر عبدالحميــد 
ً
فــإنَّ اســتمراَر هــذه الحالــة ســوف تتســبُب فــي قتالكــم جميعــا

 مــن حديــث الرســول أم أنــه أرفــُع مــن 
ً
فــي قتــل األرمــن، فهــل أمــُر عبدالحميــد هــو أرفــُع مكانــة

أمــر هللا تعالــى؟!!. يقــوم عبدالحميــد باســتغفالكم حينمــا يّدعــي أن األرمــَن هــم أعداؤكــم. أال 

بــأنَّ األرمــن ال يســتطيعون معاداتكــم؟. إّن عدّوكــم الحقيقــيَّ هــو ذلــك الســلطان  تعلمــون 

 كعبيــٍد مــع وطنكــم كردســتان.  
ً
الــذي وعــَد الــروَس بإعطائكــم لــه أنتــم جميعــا

إننــي علــى درايــٍة تامــٍة بأنــه قــد تــمَّ عقــُد اجتمــاٍع فــي واليــة وان مــن أجــل تشــريع قتــل األرمــن 

 بســعة علمــه وخشــيته مــن هللا 
ُ

بيــد األكــراد، وكان الشــيُخ الجليــل عبيــدهللا مرحــوم املعــروف

للحاضريــن:  وقــال  بشــّدة،  الســلطان  أمــر  برفــض  الشــيخ  قــام  حيــث  فيــه،   
ً
حاضــرا وتقــواه 

»إْن قمنــا اليــوم بقتــل األرمــن دون ســبٍب، ســوف يأتــي يــوٌم يقــوم فيــه شــعٌب آخــَر بقتلنــا!«. 

لقــد آَن األواُن أن نعمــل ونجهــَد ألجــل ســالمتنا ومســتقبل أوالدنــا. إنــه ملــن املعيــب أن يقــوم 

الكــرد املعروفــون بشــجاعتهم وســماحتهم بخدمــة حكومــٍة ظاملــة خارجــة عــن الحــق والعدالــة. 

لقــد كنــا نحــن أصحــاَب حكومــٍة منــذ عــدة ســنين وكنــا أصحــاَب الــرأي والقرارفيهــا، لكنــه مــن 

َدرنــا!. 
َ

مــون بق
ّ

املؤســف أننــا فقْدنــا تلــك الســعادة وبــات الســفهاُء يحكموننــا بحقدهــم ويتحك
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نــا وتشــتتنا قــد تســببا فــي نشــر العــداوة بيــن األكــراد، األمــُر الــذي يســتفيُد منــه األتــراك 

َ
إّن تفّرق

بالعــدل  ويتصفــون  محبــون  طيبــون،  حــكاٌم  بيننــا  يوجــُد  جراُحنــا!.  يتعّمــق  وبذلــك  بُمكــٍر، 

، وملــاذا ُيفــَرُض علينــا أن نبقــى تحــت حكــم األتــراك؟ّ!.
ً
واالســتقامة، فليكــن رئيُســنا كرديــا

، إال أن املأموريــن األتــراك قــد نالــوا 
ً
 والضعفــاَء يومــا

َ
لــم يقتــل الكــرُد فــي تاريخهــم الَعَجــزة

صفحــة  بتلويــِث  قمُتــم  وبذلــك،  األرمــن!  َعَجــزة  قتــل  علــى  فأقدمُتــم  واســتغفلوكم،  منكــم 

الكرامــة. الشــرف  فــي ســبيل  بالشــجاعة واالســتماتة  املشــهورين  أجدادكــم 

! عــودوا إلــى ُرشــدكم. لقــد كتْبــُت منــذ مــدة قريبــة لعــدٍد مــن الشــخصيات 
ً
كفاكــم جهــال

لهــذا  دواٍء  وإيجــاد  بينهــم  اتفــاٍق  بإجــراء  اإلســراَع  منــه  وطلبــُت  األكــراد  وبيــكاوات  واألغــوات 

الــداء الــذي يهــدُّ كياننــا، وإننــي أقــوُل لكــم فــي جريدتــي هــذه: يجــب عليكــم أن تتفقــوا وتعملــوا 

 للتحــرر والخــالص مــن 
ً
 مــن أجــل تهيئــة مســتقبٍل واعــٍد لكــم وألوالدكــم. تعاونــوا جميعــا

ً
معــا

ظلــم األتــراك. ســوف أقــوُم فــي املســتقبل بإرســال بعــض الشــخصيات إليكــم، فعليكــم واجــُب 

 –إن شــاء 
ً
، ســوف آتــي شــخصيا

ُ
االســتماع إليهــم وإطاعــة أوامرهــم. وإن ســنحْت لــي الظــروف

هللا- فــي يــوم مــن األيــام إلــى حــدود كردســتان عنــد العجــم، حينهــا، ســوف أقــوُم بتخليــص الكــرد 

ليســوا كمــا  الكــرَد  بــأن  للعالــم أجمــع  ــُن  أبّيِ تعالــى، وســوف  بإذنــه  الــروم  مــن ظلــم وعبوديــة 

 واقــَع أن مــا حصــل 
ً
رهــم عبــد الحميــد فــي إعالمــه كأنــاٍس أشــراٍر دموييــن، وســأثبُت أيضــا صوَّ

مــن قتــٍل لألرمــن علــى يــد األكــراد إنمــا كان بتحريــٍض وتشــويٍق مــن عبــد الحميــد وأركان دولتــه 

الفاســدة.

إننــي أرجــو مــن علمــاء وفقهــاء كردســتان أن يقومــوا بشــرح ومذاكــرة هــذه املواضيــع فــي 

التوفيــق. ومــن هللا  واملســاجد،  الجوامــع 

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

* العــدد /27/ يــوم األحــد 22 ذو القعــدة 1318هجــري املوافــق ليــوم األحــد 17 آذار 

ميــالدي  1901



قراءة يف كتاب: صراع القوى وتوازن اإلرادات

وتــوزن  القــوى  »صــراع  كتــاب  يعــد 

تأليــف  واملا�ضــي«،  الحاضــر  بيــن  اإلرادات 

الدكتــور محمــد إحســان )رئيــس جامعــة أربيــل 

الدوليــة(، أحــد أهــم الكتــب التــي تعالــج موضوع 

الصــراع فــي العالقــات الدوليــة برؤيــة جديــدة ومــن منظــور مختلــف، وهــو جهــد أكاديمــي كبيــر. 

فــي أربعمئــة وثمــان )408( صفحــات مــن القطــع الكبيــر. ويتــوزع الكتــاب علــى  يقــع الكتــاب 

ســبعة فصــول هــي: 1- رؤيــة فــي موضــوع الصــراع الدولــي. 2- بنيــة الصــراع فــي القــرن العشــرين. 

فــي  والســيادة  التدخــل   -5 البــاردة.  الحــرب   -4 الثانيــة.  العامليــة  والحــرب  القــوى  ميــزان   -3

املســتقبل. الــى  نظــرة   -7 املتبــادل.  االتــكال  فــي  القــوة  مفهــوم  االقليميــة.6-  الصراعــات 

مــن أجــواء الكتــاب: »الصــراع ســمة أو خاصيــة مــن خصائــص االنســان واملجتمــع، أثــرت 



الحوار -السنة 25 - العدد 71 - 2018 167
متفاعلــة مــع البيئــة والتطــور الحاصــل فــي مجالهــا بصياغــة التجــارب والنظريــات التي اعتمدها 

العلمــاء واألخصائييــن والساســة والحــكام فــي االدارة والتعامــل مــع غيرهــم فــي عالــم تحكمــه 

توازنــات بأشــكال متعــددة، وهــي نظريــات اســتمر وجــود البعــض منهــا فاعــال فــي التعامــل بيــن 

الــدول والشــعوب لفتــرات طويلــة... يســتعرض الكاتــب هــذه األفــكار ويعــرض هــذه االســس 

للوصــول الــى هدفــه فــي التعريــف بطبيعــة الصــراع والتــوازن الدولــي الــذي شــيد النظــام الدولــي 

للقــرن العشــرين. ومــا ســيتركه مــن اثــر متوقــع علــى ذات النظــام فــي املســتقبل، بعــد أن تدخلــت 

فــي مجالــي االتصــال  فــي طبيعــة الصــراع والتــوازن خاصــة  العديــد مــن املتغيــرات املؤثــرة 

والتدميــر.

املركبــة  الصراعــات  طبيعــة  تشــخص  التــي  املهمــة  الكتــب  ضمــن  ينــدرج  البحــث  هــذا 

واملعقــدة فــي املنطقــة، فقــد دمــج الدكتــور محمــد احســان بيــن املنهجيــة التاريخيــة ومعطيــات 

العنــف  بيــن  الراهنــة، حيــث ربــط  مــن الصراعــات السياســية  الكثيــر  النفــس لتفســير  علــم 

والحــرب مــن جهــة والعوامــل النفســية )علــى الصعيــد الفــردي وكذلــك الــدول واملجتمعــات( 

مــن جهــة أخــرى. الكتــاب صــادر عــن دار املــدى عــام 2012م.



جـدل
؟

ً
هل كان جالدت بدرخان مفكرا

االنتماء ودوره في ترسيخ الوالء وتعزيز الهوية الوطنية  



؟
ً
هل كان جالدت بدرخان مفكرا

صاحل بوزان

فــي الوقــت الــذي انتهــت فيــه انتفاضــة آغــري )1927-1930( وانتفاضــة ديرســم )1937- 

 دخل الكرد في كردســتان تركيا ســباتهم الطويل. ويبدو أن جالدت بدرخان 
ً
1939( تراجيديا

وصــل إلــى قناعــة بانتهــاء دوره السيا�ضــي الكــردي. فالوضــع السيا�ضــي واالجتماعــي لــم يعــودا 

الطمــوح  مــع  متناقضــة  الظــروف  أصبحــت  الصعيــد.  هــذا  علــى  العمــل  ملتابعــة  لــه  مهيئيــن 

. كمــا أن البنيــة السياســية واالجتماعيــة لكردســتان 
ً
 ودوليــا

ً
 وإقليميــا

ً
الكــردي للحريــة محليــا

ناحيــة أخــرى ال مجــال  مــن  الكــردي.  للعمــل السيا�ضــي  تكــن هــي األخــرى مؤهلــة  لــم  ســوريا 

فــي األجــزاء األخــرى مــن  الــذي حــدث  فــي كردســتان ســوريا للقيــام بانتفاضــات علــى الشــكل 

كردســتان. وبــات هــذا املناضــل أمــام خياريــن؛ إمــا تــرك السياســة واالهتمــام بشــأنه الخــاص، 

كمــا يفعــل الكثيــرون مــن الساســة فــي هــذه الحالــة، أو اختيــار طريــق آخــر يســتطيع فيهــا خدمة 

شــعبه. ويبــدو أنــه لــم يطــل التفكيــر. فســرعان مــا حــدد هدفــه فــي اللغــة الكرديــة وتراثهــا. 

» جادت بدرخان »
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فــي العــودة إلــى ســيرة جــالدت بدرخــان )ويكيببيديــا( نجــد أنــه ولــد فــي اســتنبول )04-26-

1893( مــن ســاللة العائلــة البدرخانيــة التــي ظهــر فيهــا أمــراء جزيــرة بوتــان. كان والــده »أميــن« 

 للشــعر. اتخــذ مــن الشــاعر الكــردي املعــروف عبــد القــادر كيــوي 
ً
 ومحبــا

ً
 ووطنيــا

ً
رجــال ثريــا

والتــراث  الفــن  فــي  أســتاذة  حولهــم  يجمــع  كان  يعلمهم الكردية وأصولهــا.  ألوالده   
ً
اســتاذا

أرجــاء  ســائر  مــن  والعلمــاء  واملطربيــن  املوســيقيين  كبــار  مــن  التاريــخ  وفــي  الشــفهي  الكــردي 

كردســتان ليكــون ذلــك بدايــة طريــق أوالده إلــى العلــم، إضافــة إلــى حرصــه الشــديد علــى تعليــم 

اللغــات.  أوالده 

كان جــالدت خريــج دراســات عليــا فــي املانيــا. يتقــن الكرديــة والتركيــة واألملانيــة والعربيــة 

عالقــة  علــى  تــدل  الســيرة  هــذه  )يوكيبيديــا(.  والروســية  واالنكليزيــة  والفرنســية  والفارســية 

وثيقــة ليــس باللغــة الكرديــة وتراثهــا فحســب، بــل بعــدة لغــات أجنبيــة، يســتطيع مــن خاللهــا 

االطــالع علــى فكــر وثقافــات أهــم الشــعوب ذات الحضــارات العريقــة علــى الصعيديــن القديــم 

والحديــث. ومــن املؤكــد أن هــذه ميــزة كانــت نــادرة وقلمــا توفــرت فــي شــخص كــردي فــي زمنــه، 

 .
ً
وربمــا اآلن أيضــا

مــن خــالل االطــالع علــى مؤلفاتــه نجــد أن أغلبهــا محصــورة باللغــة الكرديــة وآدابهــا وببعــض 

الكتابــات الشــعرية وترجماتهــا. هنــاك مســرحية وحيــدة كتبهــا بعنــوان »هيفــي«. مقصــد الــكالم 

 فــي الفكــر عامــة والفكــر القومــي خاصــة. وال نجــد لــه دراســات 
ً
أن جــالدت لــم يكتــب شــيئا

ثقافيــة أو ترجمــات فكريــة هامــة ســوى ترجمــة بعــض األشــعار الفارســية. 

أشــهر مــا قــام بــه جــالدت هــو كتابــه فــي »قواعــد اللهجــة الكرمانجيــة« وثورتــه فــي االنتقــال 

مــن الحــروف العربيــة إلــى الحــروف الالتينيــة. كانــت بوابــة عمــل جــالدت مجلــة » هــاوار«. هــذه 

املجلــة التــي أصبحــت اليــوم ثــروة فــي الثقافــة الكرديــة. ومــع ذلــك فقــد كانــت متواضعــة فــي 

التــي  العربيــة  باملجــالت  اليــوم »نشــرة« مقارنــة  بلغــة  بــل ممكــن تســميتها  انطالقتهــا وفقيــرة. 

كانــت تصــدر حينئــذ فــي ســوريا تحــت االنتــداب الفرن�ضــي. فــي األعــداد األولــى مــن املجلــة نجــده 

يكتــب هــو بالــذات أكثــر موادهــا. كان قــراء املجلــة كتابهــا فــي األغلــب. زد علــى ذلــك أن األعــداد 

التــي كانــت ترســل خــارج ســوريا معــدودة. وربمــا لــم تصــل أغلبهــا إلــى الجهــات املرســلة إليهــا. 
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 علــى هــذا الصعيــد. 

ً
وبالتالــي ال نســتطيع القــول إنــه حقــق نجاحــا

، وربمــا لــم يكــن هنــاك موظــف كــردي 
ً
 أميــا

ً
كان الشــعب الكــردي فــي ســوريا عندئــذ شــعبا

إال مــا نــدر. كانــت األميــة شــبه شــاملة علــى صعيــد اللغــة الكرديــة. كان بعــض رجــال الديــن 

 مــن الكرديــة بالحــروف العربيــة. 
ً
الكــرد يتقنــون القــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة وشــيئا

لــم يحقــق كتابــه فــي قواعــد اللغــة الكرديــة وألــف بــاء الكرديــة الالتينيــة مــا كان يأمــل منهمــا. 

فلــم يتجــاوز الذيــن انتقلــوا إلــى الحــروف الالتينيــة عــدد أصابــع اليــد فــي ســوريا حتــى أواخــر 

الســتينيات مــن القــرن املا�ضــي. امللفــت لالنتبــاه، عندمــا تشــكل فيمــا بعــد أول حــزب كــردي 

لــم يكــن هنــاك مــن يتقــن اللغــة الكرديــة قــراءة  ســوري أواخــر خمســينيات القــرن املا�ضــي 

وكتابــة غيــر الدكتــور نــور الديــن ظاظــا )هــو الــذي كتــب برنامــج الحــزب باللغــة الكرديــة حســب 

الحــروف الالتينيــة علــى مــا أعتقــد( وجكرخويــن وأوصمــان صبــري وقــدري جــان. الدواويــن 

 للقواعــد واالمــالء. 
ً
الثالثــة األولــى لجكرخــون طبعــت بالحــروف العربيــة التــي ال تخضــع كثيــرا

 .
ً
ويجــب أن نقــّر بحقيقــة أخــرى وهــي أن جكرخويــن وأوصمــان صبــري كانــا شــبه أمييــن ثقافيــا

 مــن الثقافــة واألدب ســوى بعــض الشــعراء 
ً
عنــد قــراءة ســيرتهما ال نكتشــف أنهمــا قــرآ شــيئا

الكــرد الكالســيكيين. ال توجــد أيــة معلومــة تــدل علــى انهمــا اطلعــا علــى األدب العربــي. وبالتالــي 

لــم يتأثــرا بهــذا األدب الــذي كان ينفــض عــن كاهلــه الديباجــات الكالســيكية. فمنــذ أربعينيــات 

القــرن املا�ضــي قــام كل مــن نــازك املالئكــة وبــدر شــاكر الســياب وعبــد الوهــاب البياتــي بثــورة 

الحداثــة فــي الشــعر العربــي. ووضــع نجيــب محفــوظ بدايــات الروايــة العربيــة. فــال نجــد أن 

جكرخويــن وجــالدت وأوصمــان صبــري وقــدري جــان قــد تأثــروا بهــذه الحداثــة. ممــا يعنــي أنهــم 

لــم يطلعــوا عليهــا. كمــا أننــا ال نجــد أيــة مؤشــرات بــأن جكرخويــن وأصمــان صبــري وقــدري جــان 

لــم يكونــوا يتقنــون اللغــة العربيــة كمــا يجــب  أنهــم  اطلعــوا علــى الثقافــات األجنبيــة. ويبــدو 

الترجمــات.  خــالل  مــن  األجنبيــة  أو  العربيــة  الثقافــة  علــى  لالطــالع  لهــم   
ً
مصــدرا تكــون  حتــى 

كان جكرخويــن فــي دواوينــه األولــى يقلــد ملــي الجزيــري وخانــي وفقــي طيــران. وتعتبــر دواوينــه 

الثــالث األولــى أفضــل دواوينــه. لكــن شــعره فــي هــذه الدواويــن ال يختلــف عــن الشــعر الكــردي 

الكالســيكي. بينمــا فــي شــعر قــدري جــان نالحــظ بعــض مالمــح الحداثــة.
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الكرديــة  اللغــة  نحــو  واتجــه  السياســة  جــالدت  تــرك  ملــاذا  الرئي�ضــي:  الســؤال  إلــى  أعــود 

وتراثهــا؟ مــاذا كان يخطــر فــي ذهنــه أواخــر ثالثينيــات القــرن املا�ضــي عندمــا وجــه جــّل اهتمامــه 

 ،
ً
هــذه الوجهــة؟ كان بإمكانــه أن يكتــب الكثيــر باللغــة التركيــة أو األملانيــة التــي يتقنهمــا أكاديميــا

 
ً
ماليــا  

ً
وريمــا مكســبا أكثــر،  أكبــر ومعجبيــن  ويحقــق شــهرة شــخصية   ،

ً
أيضــا العربيــة  وربمــا 

؟ فلمــاذا اختــار هــذا الطريــق؟
ً
أيضــا

 لــو ســرد أحــد ممــن عاصــره أو ســمع مــن أحــد معاصريــه أنــه أجــاب بالــذات 
ً
قــد ال يهــم كثيــرا

 مــا يقــول األديــب أو املفكــر عــن نفســه. فهنــاك 
ً
علــى هــذا الســؤال بكــذا وكــذا. وقــد ال يهــم أيضــا

نقــاد اكتشــفوا حقائــق فــي الســيرة األدبيــة والفكريــة لبعــض املشــاهير تناقضــت مــع ممــا قالــوا 

هــم عــن أنفســهم. * 

مــن ناحيــة أخــرى، نعلــم أن الكتابــة بالنســبة للكاتــب هــي شــكل مــن أشــكال التعبيــر عــن 

وجــوده. فمســألة الوجــود االنســاني يتجــاوز الشــعور القومــي. ألنهــا مســألة كينونيــة. العامــل 

الذاتــي فــي الكتابــة ليــس مجــرد عامــل ذاتــي بحــت. إنمــا هــو موقــف مــن الحيــاة ومــن الوجــود 

 فــوق املســائل القوميــة. ألن القوميــة جــزء 
ً
ومــن الكــون. فقضايــا املجتمــع البشــري هــي غالبــا

تثــر  لــم  ملــاذا اهتــم هــذا املناضــل السيا�ضــي بمســألة  مــن القضايــا البشــرية وليــس العكــس. 

اهتمــام أغلــب الكــرد الســوريين حينذئــذ؟  

هــذه  فأغلــب  املســألة.  لهــذه   
ً
شــافيا  

ً
جوابــا جــالدت  عــن  كتــب  مــن  كتابــات  فــي  أجــد  لــم 

 علــى صعيــد الثقافــة والفكــر 
ً
الكتابــات تدخــل فــي بــاب الســيرة، قــام بهــا كتــاب كــرد أقــل شــأنا

مــن جــالدت. مقصــد القــول أن جــالدت لــم يتعــرض لدراســة نقديــة أكاديميــة مــن قبــل كاتــب 

 لــه. ربمــا هنــاك اجمــاع أن جــالدت عــرف أهميــة جريدتــه وكتابــه فــي 
ً
كــردي ممكــن اعتبــاره نــدا

قواعــد اللغــة ومســألة الحــروف الالتينيــة لألجيــال القادمــة. وهــذا الــكالم نســتطيع التأكــد مــن 

 يتعلــق بقواعــد اللغــة الكــردي يتجــاوز كتــاب جــالدت 
ً
صحتــه اليــوم. لــم يكتــب كــردي كتابــا

حتــى اليــوم. كمــا أن مجلــة »هــوار« تعتبــر األســاس ملــن يريــد أن يكتــب بكرديــة صافيــة فــي األدب 

والسياســة والفكــر. هــل كان جــالدت حينهــا يفكــر باملســتقبل؟ أقصــد بمســتقبل األمــة ولغتهــا 

 فــي النضــال 
ً
وأدبهــا؟ هــل كان يريــد أن يضــع الجيــل الكــردي الشــاب علــى أرضيــة أكثــر رســوخا
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مــن أجــل أمتــه؟ هــذه األســئلة مازالــت بــدون أجوبــة. 

ال أعتقــد أن ثمــة كاتــب يكتــب عــن ســابق إصــرار مــن أجــل املســتقبل. فالكاتــب ابــن بيئتــه 

يكتــب  لكــي  املســتقبل  يحــدد هويــة  ان  يســتطيع  هــو ال  ثقافــة مجتمعــه.  ويحمــل  وعصــره، 

 الطريــق إلــى املســتقبل املنشــود. كل االدعــاءات 
ً
مــن أجلــه. وليــس بإمكانــه أن يحــدد مســبقا

علــى هــذا الصعيــد تخالــف الحقيقــة. فاألفــكار والكتــب التــي تبقــى حيــة مــع الزمــن ال تعنــي 

 أن الكاتــب كان يعــرف أنهــا ســتبقى كذلــك. بــل هــو تنــاول قضايــا معاصــرة لــه، وصــاغ 
ً
أبــدا

أفــكاره حولهــا بتلــك التجريديــة التــي تتمحــور علــى جوهــر القضايــا. وعندمــا تبقــى أفــكاره حيــة 

عبــر الزمــن فــإن ذلــك يعنــي أن جوهــر املســألة التــي تناولهــا فــي كتاباتــه مازالــت مســتمرة ولــو 

بعــد قــرون. هــذا مــا نالحظــه فــي األدب والفكــر اإلغريقــي واليونانــي القديــم. فعقــدة أوديــب 

مازالــت حيــة فــي ذهــن البشــرية. واملواضيــع التــي تناولهــا شكســبير فــي مســرحياته التراجيديــة 

مازالــت مواضيــع تعانــي منهــا النفــس البشــرية. هنــاك ثمــة كتــب لــم تثــر اهتمــام النــاس فــي زمنهــا. 

وفيمــا بعــد أصبحــت تلــك الكتــب مــن أهــم مصــادر الفكــر االجتماعــي والسيا�ضــي. أذكــر علــى 

ســبيل املثــال »الجمهوريــة » ألفالطــون )427 ق.م - 347 ق.م (، وكتــاب »األميــر« ملكيافللــي 

)1469- 1527(، والعقــد االجتماعــي لجــان جــاك روســو)1778-1712(.هل هنــاك مثقــف فــي 

العالــم لــم يقــرأ هــذه الكتــب؟ ال أعتقــد ذلــك. 

القوميــة  لنــا  يعــّرف  لــم  فهــو  قومــي.  نظــري  فكــر  يوجــد  بدرخــان ال  جــالدت  كتابــات  فــي 

. الشــك أننــا لــم نجــد 
ً
الكرديــة. بمعنــى مــا هــي أســس القوميــة الكرديــة وعناصــر تكوينهــا تاريخيــا

 لنظريــة قوميــة كرديــة. 
ً
. فلــم يضــع أحدهــم أسســا

ً
هــذا املنحــى ألي مثقــف كــردي بعــده أيضــا

كل مــا نقــرأه هــو مجــرد ســير تاريخيــة لزعمــاء كــرد والنتفاضــات كرديــة وشــعارات ناضــل تحــت 

الكــرد، نجــد لديهــم  التــي تتجــاور  نتنــاول قضايــا الشــعوب  الكــرد. عندمــا  لوائهــا املناضلــون 

ــروا لقوميتهــم، بغــض النظــر إذا كانــت آراءهــم صحيحــة أو ملفقــة. لــو تناولنــا 
ّ
مفكريــن نظ

القوميــة العربيــة علــى ســبيل املثــال، نجــد أن كل الساســة واملثقفــون العــرب يعتمــدون حتــى 

التنظيــر  فــي  عفلــق)1989-1910(  وميشــيل   )1968  - 1899( األرســوزي  زـكـي  آراء  علــى  اآلن 

ضــوء  علــى  النظريــة  هــذه  تجديــد  العــرب  املفكريــن  بعــض  حــاول  العربــي.  القومــي  للفكــر 
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الفكــر املارك�ضــي مثــل اليــاس مرقــص )1927 –1991(  وياســين الحافــظ )1930.- 1978( . 

لكنهمــا لــم يســتطيعا تجــاوز األرسوز�ضــي وعفلــق. كل مــا قامــا بــه هــو توليــف نظريــة عفلــق مــع 

املنطلقــات املاركســية فــي املســألة القوميــة. فــي النتيجــة قــدم املفكــرون العــرب للشــباب نظريــة 

قوميــة مــا ليثقفوهــم بهــا ويربطوهــم بالقضايــا املعاصــرة ألمتهــم. 

لكننــا علــى الصعيــد الكــردي ال نجــد مثــل هــذا املســعى. هنــاك بعــض املثقفيــن الكــرد«؟« 

لــم يدرســا  البرزانــي )وهمــا  البرزانــي ونجلــه مســعود  يريــدون أن يجعلــوا مــن مــال مصطفــى 

دراسات جامعية( منظرين للقومية الكردية تحت مصطلح مصطنع »البرزانيزم«. لكن هذا 

التوجــه ال عالقــة لــه بالنظريــة القوميــة. هــو مجــرد محــاوالت ســطحية إلمــالء الفــراغ املوجــود. 

وبالرغــم مــن أن عبــد هللا أوجــالن يختلــف عــن كل الزعمــاء الكــرد باهتماماتــه الفكريــة وغــزارة 

 علــى هــذا الصعيــد. أغلــب االعتقــاد أن أوجــالن 
ً
 واضحــا

ً
نتاجــه، فإننــا ال نجــد عنــده تصــورا

سيا�ضــي أكثــر ممــا هــو مفكــر. ومــا كتبــه ويكتبــه خاضــع ملتطلبــات املرحلــة النضاليــة لحزبــه، 

والســعي لوضــع خلفيــة فكريــة لشــعارات املرحلــة النضاليــة. وهــذا هــو الســبب، باعتقــادي، فــي 

ســهولة تغييــر آرائــه الفكريــة ومواقفــه السياســية.

 أهــم مــن الجــواب علــى ســؤالنا حــول جــالدت 
ً
ربمــا فــي الفلســفة وعلــم النفــس نجــد جــزءا

بدرخــان. 

هنــاك نــوع مــن البشــر ال يقبلــون االستســالم مهمــا تعرضــوا للهزيمــة واالنكســارات. ففــي 

كل هزيمــة يحاولــون البحــث عــن وســيلة أخــرى للمقاومــة ورفــض مــا يريــده العــدو. هــؤالء 

يريــدون إيصــال رســالة واضحــة للعــدو أن انتصــاره ناقــص ومؤقــت. فاالنتصــار العســكري 

ال تعنــي القضــاء علــى قضايــا الشــعوب. وليــس للمقاومــة شــكل واحــد. فالتمــرد، رغــم القناعــة 

، يــدل علــى مســألة حساســة، وهــي أن القضيــة لــم تمــت. هــذا مــا 
ً
 أحيانــا

ً
أنــه لــن يحقــق شــيئا

 ذات مدلــول عميــق ملناضليــن أمــا جالديــه. عندمــا قالــوا 
ً
 أقــواال

ً
يدركــه كل مفكــر. قرأنــا كثيــرا

تاريخيــة. وهــي  هــذه حقيقــة  أفــكاري«.  قتــل  بإمكانــك  ليــس  للجــالد: »بإمكانــك قتلــي، ولكــن 

ترعــب الطغــاة فــي العصــر الحديــث. ولهــذا وجدنــا كل الطغــاة املعاصريــن منــذ النصــف الثانــي 

مــن القــرن املا�ضــي وحتــى اآلن يســعون بشــتى الوســائل الســيطرة علــى العقــول املفكــرة. 
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ال شــك أن جــالدت كان يعــرف عــن عمــق ســيرة عائلتــه التــي حكمــت إمــارة بوطــان ملــدة 

طويلــة ومــن ثــم اقتلعــت مــن ديارهــا. هــو أميــر وابــن أميــر. واالمــارات الكرديــة، كمــا نعلــم، كانــت 

إمــارات عشــائرية واقطاعيــة فــي األغلــب. وبالتالــي كانــت ســلطة العائلــة ومصلحــة العشــيرة هــي 

التــي تحــدد أهــداف األمــراء الكــرد عبــر التاريــخ. كان لهــذا العامــل الــدور األول فــي االنتفاضــات 

فــي مخيلــة كل  باقيــة   حتــى العصــر الحديــث. فجــذوره 
ً
والثــورات الكرديــة. ومــازال مســتمرا

زعيــم كــردي بهــذا الشــكل أو ذات )تحولــت مصلحــة العشــيرة لــدى بعــض الزعمــاء الكــرد إلــى 

الكــردي. األولــى عــدم  التاريــخ  نتــج عــن هــذه الحقيقــة خاصيتــان رافقتــا  مصلحــة الحــزب(. 

ارتقــاء عقــل أمــراء الكــرد مــن عقــل ســلطة العائلــة والعشــيرة إلــى عقــل األمــة والدولــة. والثانيــة 

الخيانــة للقضيــة بالتعامــل مــع العــدو مــن أجــل اســتالب الســلطة والزعامــة لصالــح العائلــة 

. ولم يثقوا بالزعيم املنتِفض تحت 
ً
والعشيرة. لم يثق زعماء العشائر الكردية بعضهم بعضا

الشــعار القومــي. فمــن ناحيــة كان هــؤالء الزعمــاء منافســين للزعيــم املنتِفــض. ومــن ناحيــة 

أخــرى كان الزعيــم املنتِفــض ال يتجــاوز فــي رؤيتــه السياســية حــدود ســلطته وزعامتــه. فهــو 

يريــد مــن بقيــة زعمــاء العشــائر الخضــوع لــه مثــل أفــراد عشــيرته. وهــذا مــا كان ال يقبلــه زعمــاء 

، وال ســيما االســتنجاد 
ً
العشــائر الكرديــة األخــرى. وهكــذا كانــوا يتآمــرون علــى بعضهــم بعضــا

 مــن أشــكال التنافــس علــى النفــوذ ال أكثــر. هــذا االســتنتاج مــازال 
ً
بالعــدو. كانــت الخيانــة شــكال

 حتــى اآلن فــي كردســتان تركيــا والعــراق وســوريا. الزعيــم الكــردي يعلــن االنتفاضــة ومــن 
ً
فاعــال

ثــم يســعى إلجبــار بقيــة الزعمــاء علــى الوقــوف معــه. وإذا لــم يقفــوا معــه يعتبرهــم خونــة، وإذا 

.
ً
وقفــوا مــع العــدو ضــده ُيعتبــرون خونــة حتمــا

هــل اســتنتج جــالدت بدرخــان هــذه الحقيقــة مــن ســيرة أغلــب األمــراء الكــرد، وال ســيما 

عائلتــه؟ أمــراء 

 أدرك هــذه الحقيقــة. ففــي كل الثــورات الكرديــة ضــد العثمانييــن والفــرس 
ً
يبــدو أنــه فعــال

كان األمــراء الكــرد الذيــن يقفــون مــع الســلطان العثمانــي والشــاه الفار�ضــي ليســوا أقــل مــن 

التــي  آتاتــرك  مــا حــدث خــالل جمهوريــة  الثــورات الكرديــة. وهــذا  إلــى جانــب  الذيــن يقفــون 

عاصرهــا جــالدت.  
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فــي تاريــخ الشــعوب املعاصــرة ثمــة ساســة يرفضــون الواقــع بشــعارات سياســية فارغــة. 

وهــذا مــا الحظنــاه بعــد نكبــة كركــوك األخيــرة. لكــن السيا�ضــي الواقعــي واملفكــر الجــاد ال يجــد 

. كل مــا فــي األمــر هنــا مــا هــي الخيــارات الجديــدة؟
ً
االعتــراف بالحقيقــة املــرة استســالما

والسيا�ضــي  االجتماعــي  الكــردي  الوضــع  أن  قناعــة  إلــى  توصــل  أن جــالدت  القــول  ســبق 

تلــك  فــي كردســتان تركيــا نتيجــة اســتمرار  والثقافــي غيــر ميهــئ أليــة انتفاضــة كرديــة جديــدة 

العقليــة الكرديــة التــي عرقلــت االنتقــال مــن عقليــة العشــيرة واالمــارة إلــى عقليــة األمــة. واألهــم 

مــن ذلــك أن التخلــف الثقافــي الكــردي وابتعــاد النخــب الكرديــة عــن اللغــة األم وآدابهــا وتراثهــا 

. لــو عدنــا إلــى تاريــخ األمــة الكرديــة ب�ضــيء 
ً
كان العامــل األول فــي كل التراجيديــا الكرديــة تاريخيــا

. لكــن الكــرد لــم 
ً
 غنيــا

ً
 شــفهيا

ً
 )فلوكلــور( شــعبيا

ً
مــن التمعــن، نجــد أن هــذه األمــة تملــك تراثــا

يدونــوا هــذا التــراث بلغتهــم حتــى النصــف الثانــي مــن القــرن املا�ضــي. مــا نجــد من كتابات قديمة 

هــي عبــارة عــن بعــض دواويــن الشــعر ال أكثــر. نعلــم أن التــراث الكتابــي يملــك قــوة احتياطيــة 

لنهضــة األمــة فــي أيــة مرحلــة، ويحفظهــا مــن الضيــاع والذوبــان. ولهــذا يعتبــر الفــرس أن كتــاب 

يعتبــرون  كمــا  الفارســية.  القوميــة  أســاس  هــو   1020–935(( للفردو�ضــي  »الشــاهنامة« 

الفردو�ضــي نبــي اللغــة الفارســية وآدابهــا وتراثهــا. لقــد كتــب تاريــخ أمتــه وبطوالتهــا ومجــد أبطالهــا 

 مــن الشــعر والنثــر املــدون. وأهمــه 
ً
 عريقــا

ً
بأســلوب شــعري شــيق. كمــا نجــد عنــد العــرب تراثــا

مــن االنحطــاط األدبــي  قــرون  أربعــة  الضيــاع. فرغــم  مــن  العربيــة  اللغــة  منــع  الــذي  القــرآن 

والثقافــي العربــي فــي عهــد العثمانييــن نهــض العــرب بمجــرد االنعتــاق مــن العثمانييــن باالعتمــاد 

 فــي املكاتــب العامليــة. كمــا أن التــوراة 
ً
 ومنتشــرا

ً
علــى تراثهــم الــذي لــم يندثــر لكونــه كان مدونــا

حمــى الشــعب اليهــودي مــن االنصهــار الكامــل رغــم مــا تعــرض لــه مــن ويــالت قلمــا تعــرض لــه 

شــعب آخــر عبــر التاريــخ. 

وماذا لدى الكرد؟ 
العصــر  فــي  ســوى  الكــرد  أغلــب  يعرفهــم  لــم  الذيــن  الشــعراء  بعــض  ســوى  لديهــم  ليــس 

الحديــث. مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن املواضيــع التــي تعرضــوا لهــا فــي شــعرهم معــدودة. ســبق 

القــول أن لــدى الشــعب الكــردي أغنــى فلكلــور. لكــن أغلبــه اندثــر. ملــاذا...؟ ألن مأســاة الشــعب 
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الكــردي األعمــق أن النخــب الكرديــة عبــر التاريــخ لــم تقــم بتدويــن التــراث الشــعبي الكــردي. 

الكــرد قاومــوا  التاريــخ أن  فــي  نقــرأ  انتفاضاتــه وثوراتــه.  فــي  الشــعب  هــذا  تــدون بطــوالت  لــم 

بشراســة الغــزوات االســالمية. والذاكــرة الشــعبية لــدى كل الشــعوب تحــول هكــذا مقاومــة 

ألــم  يغنــوا لبطوالتهــم؟  ألــم  الكــردي؟  التــراث  فــي  ذلــك  أيــن  أغانــي وقصــص ورســومات.  إلــى 

. ولكــن ال أحــد دون ذلــك، وابتلعــه 
ً
 عــن شــهدائهم؟ نعــم فعلــوا كل ذلــك حتمــا

ً
يــرووا قصصــا

فــي كتابــة  النســيان. يجــب االقــرار أن النخــب الكرديــة خانــت أمتهــا عبــر التاريــخ. وتســابقت 

تاريــخ وبطــوالت الشــعوب األخــرى. تعمقــت فــي لغاتهــا وآدابهــا وأنتجــت لهــا أفضــل اآلداب. بينمــا 

ســلموا لغتهــم األم إلــى ســجن النســيان بإرادتهــم. وســاعدوا األعــداء لكــي ينقــرض تــراث أمتهــم. 

أليــس هــذا العمــل خيانــة أكبــر مــن خيانــات الساســة واألمــراء الكــرد؟ مــاذا يمكــن أن تقــدم 

للشــبيبة الكرديــة اليــوم مــن تــراث تحيــي فيهــا مشــاعر القوميــة وتقــوي انتماءهــا لألمــة؟ أتقــدم 

 مســألة مؤقتــة؟ أم تــزرع فيهــا والء العبوديــة لزعيــم 
ً
لهــا الشــعارات السياســية التــي هــي غالبــا

طــارئ يقتــات علــى مصائــب األمــة الكرديــة؟

نعلم أن العنصر األسا�ضي ألية نظرية قومية حديثة هو اللغة والتراث والثقافة. فاللغة 

 بقضايــا شــعبه. ال يمكــن أن يكــون 
ً
والتــراث قوتــان احتياطيتــان تجعــالن الفــرد يرتبــط غريزيــا

هنــاك شــخص يحــب تــراث شــعبه ويحفظــه ويرويــه ألوالده وفــي الوقــت نفســه يقــوم بخيانــة 

أمتــه. الخائــن هــو مــن أعلــن الطــالق مــن أمتــه. 

بإمكاننــا اليــوم أن نتذكــر جــالدت بدرخــان مــن هــذه الزاويــة، ونعتبــره أكبــر مفكــر كــردي 

فــي تاريــخ األمــة الكرديــة الحديــث. فأهــم عنصــر لضعــف الحركــة الكرديــة فــي كردســتان تركيــا 

ناتــج عــن ابتعــاد الشــعب الكــردي عــن اللغــة الكرديــة وتراثهــا. أغلــب كــرد تركيــا ليــس لديهــم 

شــعور قومــي تجــاه لغتهــم األم. واألخطــر مــن ذلــك أن األمهــات الكرديــات يعلمــن أبناءهــن اللغــة 

التركيــة فــي املهــد وليســت اللغــة الكرديــة. أليــس هــذا اســتالب وغربــة عــن الشــعور باالنتمــاء 

لألمــة مــن الداخــل. قلمــا نجــد هــذه الحالــة لــدى شــعب آخــر؟ هنــاك حقيقــة ســيكولوجية أن 

األم تعلــم ابنهــا لغتهــا مــن أجــل أن يخاطبهــا األبــن بهــذه اللغــة. فتغنــي لــه، وتحكــي لــه القصــص 

الشــعبية. وبالتالــي يتربــى الولــد فــي حالــة نفســية تتداخــل فيهــا االنتمــاء ألمــه وألمتــه فــي الوقــت 
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نفســه عندمــا يكبــر. فتصبــح األم هــي األمــة واألمــة هــي األم. مــن يســتطيع التخلــي عــن أمــه إال 

لــدى االنســان. ولهــذا نجــد أن   
ً
 خاصــا

ً
اللغــة منــذ الطفولــة يخلــق احساســا العــاق؟ تعليــم 

الــذي يتعلــم لغــة أجنبيــة فيمــا بعــد، ال يمكــن أن يجــد ذلــك االحســاس فــي أيــة لغــة أجنبيــة. 

ولهــذا الســبب ســميت »اللغــة األم«. 

للغــة القوميــة دور متميــز فــي ســيرورة الوعــي القومــي وجــذور نهضــة األمــة. لقــد تحــول حــزب 

العمــال الكردســتاني فــي ســوريا وفيمــا بعــد حــزب االتحــاد الديمقراطــي إلــى حزبيــن جماهيرييــن 

 تمســك كــرد ســوريا بلغتهــم األم. 
ً
بيــن كــرد ســوريا بســبب البيئــة النفســية املوجــودة. خصوصــا

وبالتالــي كانــت ثمــة تربــة خصبــة للعمــل السيا�ضــي مــن أجــل القضيــة القوميــة الكرديــة تختلــف 

عــن الوضــع فــي كردســتان تركيــا. حتــى الشــعارات القوميــة الطوباويــة لهــذا الحــزب جــذب آالف 

الشــباب الكــرد الســوريين واستشــهدوا بــكل بطولــة مــن أجلهــا. كــم يســتغرب الكــردي الســوري 

اللغــة  بتشــدد ضــد  تقــف  يجــد شــخصيات ونخــب كرديــة سياســية وثقافيــة  اليــوم عندمــا 

الكرديــة وحقــوق الشــعب الكــردي فــي تركيــا أكثــر مــن العنصرييــن التــرك. ولعــل أبــرز األمثلــة 

الراهنــة رئيــس حــزب آتاتــرك الحالــي كمــال كلجــدار أغلــو ورئيــس وزراء تركيــا الحالــي بــن علــي 

يلــدرم، والقائمــة طويلــة. هــذه النمــاذج الكرديــة فقــدت لغتهــا. ولــم تتربــى فــي حضــن أم كرديــة 

تغنــي لهــم األغانــي والقصــص الشــعبية باللغــة الكرديــة. بينمــا فــي ســوريا نجــد حتــى الكــردي 

البعثــي يرفــض التعريــب. 

هــذا مــا أدركــه جــالدت بدرخــان بعمــق واســتنتجه مــن تاريــخ أمتــه وعائلتــه. لقــد توصــل 

هــذا املفكــر إلــى اســتنتاج أن األتــراك ألحقــوا بــه وبشــعبه هزيمــة عســكرية وسياســية، ألن 

الشــعب الكــردي فــي كردســتان تركيــا مرتبــط بالتــراث العثمانــي أكثــر ممــا هــو مرتبــط بتراثــه 

الكــردي.  

ولألســف ليــس جــالدت بدرخــان وحــده أدرك هــذه الحقيقــة. فالعــدو هــو اآلخــر أدركهــا 

الكرديــة  األمــة  أعــداء  قــام  الكرديــة.  والثقافيــة  السياســية  النخــب  أغلــب  يدركهــا  أن  قبــل 

بالحظــر الشــديد علــى لغتهــا وتراثهــا فــي كردســتان تركيــا وإيــران وســوريا. أول عمــل قامــت بــه 

حكومــة االســتقالل تجــاه الكــرد فــي ســوريا منعــت مجلــة »هــوار« مــن الصــدور. وبقــي الحظــر 
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الشــديد علــى اللغــة الكرديــة فــي كردســتان ســوريا حتــى بدايــات الثــورة الســورية 2011. مــا 

قامــت بــه الجمهوريــة التركيــة تجــاه اللغــة الكرديــة وســرقة تراثهــا يعتبــر فاشــية تتجــاوز فاشــية 

موســوليني بكثيــر. املســألة نفســها حدثــت فــي كردســتان إيــران. أمــا عــدم منــع اللغــة الكرديــة فــي 

كردســتان العــراق فيعــود الفضــل لالســتعمار االنكليــزي وليــس لألنظمــة الحاكمــة فــي بغــداد 

منــذ عــام 1920. 

ال نستطيع القول اليوم أن كرد سوريا استفادوا من نهج جالدت العلمي كما يجب. فلو 

نلقــي نظــرة علــى األحــزاب الكرديــة الســورية وعلــى النخــب الثقافيــة، نجــد أغلبهــم ال يتقنــون 

اللغــة الكرديــة قــراءة وكتابــة. واألســوأ علــى هــذا الصعيــد أن النخــب السياســية بعيــدة عــن 

 للهويــة القوميــة فــي املمارســة. 
ً
تــراث اللغــة الكرديــة، وال يضعــن اتقــان اللغــة الكرديــة شــرطا

هــم ال يعرفــون جــالدت بدرخــان وأحمــد خانــي ومــال جزيــري وفقــي تيــران ســوى باالســم. حتــى 

النخــب الكرديــة الثقافيــة التــي تتقــن اللغــة الكرديــة قــراءة وكتابــة نجــد نتاجهــم العربــي هــو 

الطاغــي. والســبب أنهــم يجــدون فــي فضــاء اللغــة العربيــة مــا ال يجدونــه فــي دائــرة اللغــة الكرديــة 

الضيقــة. وبذلــك يحافظــون علــى أن تبقــى هــذه الدائــرة ضيقــة.

هــذه  أواخــر حياتــه.  بــه  قــام  مــا  ولــكل  بدرخــان،  لجــالدت  الفكريــة  الخلفيــة  تكمــن  هنــا 

: مــن أيــن يجــب القيــام بنهضــة األمــة؟ مــا هــو الحصــن 
ً
 كبيــرا

ً
الخلفيــة التــي طرحــت عليــه ســؤاال

الحصيــن الــذي ال يســتطيع العــدو اختراقــه؟ كيــف يمكــن توســيع هــذه الدائــرة الضيقــة للغــة 

الكرديــة؟ وجــاء كل نتاجــه ليجــاوب علــى هــذا الســؤال. 

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

* ممكــن العــودة إلــى كتــاب الناقــد إحســان عبــاس » بــدر شــاكر الســياب، دراســة فــي حياتــه 

وشــعره- بيــروت 1969« لتجــد الفــارق بيــن ســيرة هــذا الشــاعر وبيــن مــا اكتشــفه هــذا الناقــد 

من حيثيات حياة الســياب من خالل شــعره. لقد اخترق هذا الناقد خلفية شــعر بدر شــاكر 

فــي روايتــه األخــوة  بيــن دوستويفســكي  لنــا تناقضــات حياتــه. مكــن املقارنــة  الســياب ليقــدم 

كرامــازوف و دوستويفســكي فــي كتــاب بييــر كامــو »االنســان املتمــرد«.



االنتماء ودوره 
يف ترسيخ الوالء وتعزيز اهلوية الوطنية

علي علي )دلدار قامشلوكي( 

 علــى الغالــب حــول إشــكاليات االنتمــاء 
ً
ثمــة جــدل ونقاشــات حــادة ال تجــد لهــا مســتقرا

والــوالء، ومحــددات الهويــة القوميــة والوطنيــة، موضوعنــا هنــا هــو محاولــة تســليط الضــوء 

 لالنتمــاء ووضــع أســس صياغــة الهويــة 
ً
علــى هــذه اإلشــكاليات ملعالجــة ماهيــة الــوالء اســتنادا

الوطنيــة.

مبدئيــا الخطــأ الخلــط بيــن مفهومــي االنتمــاء والــوالء، فاالنتمــاء كينونــة يكتســبها اإلنســان 

منــذ الــوالدة، ويعــرف بهــا وتســتمر معــه حتــى مماتــه، والــوالء رغبــة اختياريــة تحددهــا مســارات 

الحيــاة واملصالــح، وتتأثــر براهنيتهــا وواقــع حالهــا. 

 ملســقط رأســه أو األرض التــي عــاش وترعــرع 
ً
 بشــكل أوضــح فــإن انتمــاء املــرء يكــون دومــا

 مــن شــخصيته، وحــددت لغتــه 
ً
التــي كونــت جــزءا فيهــا حيــث موطنــه، والبيئــة االجتماعيــة 

وثقافتــه وبالتالــي انتمائــه القومــي. مــن جانــب آخــر وفــي األحــوال الطبيعيــة تحمــل األرض صفــة 

 
ً
للتغييــر قســريا تتعــرض  لــم  مــا  وألســنتهم  بأســمائهم  وتســمى  أقــوام وشــعوب،  مــن  قاطنيهــا 

العتبــارات سياســية طمعيــه أو طموحــات عنصريــة توســعية.  

 لحاضنته االجتماعية كـ )القبيلة أو العشيرة(، والسياسية 
ً
 أما والء اإلنسان يكون عادة

كـــ )املنظمــة أو الحــزب(، أو الكيــان السيا�ضــي كـــ )الدولــة أو اإلقليــم( الــذي يحويــه ويضمــن 

حقوقــه ويحقــق مصالــح، فالكــرد كشــعب ينتمــي إلــى أرضــه التاريخيــة التــي أطلــق الســلجوقيين 

عليهــا اســم كردســتان أول مــرة)1(، والتــي تــم تقســيمها بموجــب حــروب توســعية، و اتفاقيــات 

)املســيحية(  الروســية  القيصريــة  االمبراطوريــة  مــن  كٍل  بيــن  مراحــل  علــى  اســتعمارية 

واالمبراطوريــة العثمانيــة )االســالمية( مــن جهــة إثــر حــرب القــرم بيــن الدولتيــن عــام / 1852-

ثانيــة  جهــة  مــن  )الشــيعية(  الصفويــة  و  )الســنية(  العثمانيــة  واالمبراطوريتيــن  1856م/، 
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إثــر معركــة جالديــران /1514م/، ومــا تبعتهــا مــن اتفاقــات )قصــر شــيرين، أرضــروم()2( التــي 

 بيــن اإلمبراطوريــات املذكــورة )الروســية، العثمانيــة، الصفويــة(، 
ً
 وشــعبا

ً
قســمت الكــرد أرضــا

وانتهــاًء باتفاقيــة ســايكس- بيكــو ســنة /1916م/)3( التــي وضعتهــا القوتيــن العظمتيــن حينهــا 

)بريطانيــا و فرنســا(، ومــا تبعهــا مــن قــرار ضــم واليــة املوصــل إلــى العــراق، والترســيم النهائــي 

 بموجــب تلــك االتفاقيــة التــي قســمت كردســتان التابعــة 
ً
للحــدود بيــن الــدول الناشــئة حديثــا

لإلمبراطوريــة العثمانيــة إلــى ثالثــة أقســام، و ألحقــت بــكل مــن )تركيــا – العــراق – ســوريا( 

بالنتيجــة فقــد تــم تقســيمها كمحصلــة نهائيــة بيــن عــدة قوميــات متجــاورة )العــرب، الفــرس، 

التــرك، األرمــن، اآلزرييــن ........( علــى شــكل كيانــات سياســية وليــدة اتخــذت أشــكال الــدول 

الســابق(  الســوفيتي  بعــض جمهوريــات االتحــاد  تركيــا،  إيــران،  العــراق،  الحديثــة )ســوريا، 

 )بالضــد مــن إرادة شــعوبها( عــن بقعتهــا 
ً
 بحدودهــا املرســومة قســريا

ً
 أو جزئيــا

ً
تختلــف كليــا

 خضعــت للتقســيم والضــم واإللحــاق بشــكل لــم تعــد تعبــر 
ً
 إذ أنهــا أيضــا

ً
الجغرافيــة تاريخيــا

 إلــى البقعــات 
ً
 عــن املنضويــن تحــت لوائهــا مــن شــعوب وأقــوام، فالكــرد لــم ينتممــوا يومــا

ً
فعليــا

إلــى   
ً
ينتمــي قســرا لكنــه أصبــح  و   

ً
مثــال العــراق)4(  أو  التاريخيــة،  مــن ســوريا  لــكٍل  الجغرافيــة 

الكيانــات الناتجــة عــن تلــك التقســيمات)5( بمــا يمكــن تشــبيهه بــزواج اإلكــراه الــذي يســتمر 

 إذا مــا هيــأت لــه الظــروف املناســبة و البيئــة املالئمــة أو قــد يــؤدي إلــى القطيعــة والطــالق 
ً
غالبــا

بــدون توفــر تلــك البيئــة.   

كردســتان وكمــا تؤكــد الوقائــع التاريخيــة هــو املوطــن األول للســاللة البشــرية الثانيــة )بعــد 

طوفــان نــوح ورســو ســفينته علــى أحــد جبــال هــذه املنطقــة()6( هــو كتســمية )موطــن الشــعب 

، فكمــا يؤكــده 
ً
 – تاريخيــا

ً
 سياســيا

ً
الكــردي( اصطــالح نســبي )نســبة إلــى الكــرد( أكثــر منــه واقعــا

كافــة املؤرخيــن الذيــن تناولــوا تاريــخ الكــرد وموطنــه أن هــذه البقعــة التــي عــاش عليهــا الكــرد 

منــذ آالف الســنين لــم تشــهد وحــدة سياســية متكاملــة منــذ عهــود أســالفهم )امليتانييــن( الذيــن 

أقامــوا مملكــة فــي جــزء كبيــر مــن هــذه البقعــة )الجــزء الغربــي( كانــت عاصمتهــا )واششــو كانــي( 

بالقــرب مــن رأس العيــن الحاليــة )ســري كانييــه –Serê kaniyê (، و)امليديييــن( الذيــن بنــوا 

 
ً
مدينــة )همــذان( أي )همــدان الحاليــة( فــي كردســتان الشــرقية – إيــران، و جعلوهــا عاصمــة
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إلمبراطوريتهــم التــي شــملت الجــزء الشــرقي مــن هــذه البقعــة وجــزء مــن بــالد فــارس)7(، بــل أقــام 

الكــرد علــى أجــزاء منهــا ممالــك عديــدة وفــي فتــرات تاريخيــة متتابعــة إمبراطوريــات وممالــك كـــ 

)اململكــة الهوريــة – امليتانيــة، اململكــة الحيثيــة، مملكــة كوردئيــن أو كوردجيــخ()8( التــي أقيمت 

 )دولة 
ً
 موحــدا

ً
 سياســيا

ً
حوالــي القــرن الســابع قبــل امليــالد. كمــا لــم يشــهد التاريــخ الحديــث كيانــا

باملفهــوم الحديــث( بحــدود مرســومة أو معتــرف بهــا يطلــق عليــه اســم )كردســتان( - إذا مــا 

اســتثنينا فترات متقطعة وقصيرة كـ )مملكة كردســتان الجنوبية( التي أعلنها الشــيخ محمود 

 
ً
برزنجــي )محمــود الحفيــد( علــى إجــزاء مــن كردســتان الجنوبيــة - العــراق، ونصــب نفســه ملــكا

)9(، وإعــالن جمهوريــة كردســتان الديمقراطيــة )جمهوريــة مهابــاد( ً
عليهــا لكنهــا لــم تــدم طويــال

)10( مــن جانــب واحــد علــى جــزء آخــر مــن هــذه البقعــة ملــدة قصيــرة، ولــم تنــل االعتــراف كمــا 

لــم ترســم لهــا حــدود قــط، وكذلــك إقليــم كردســتان العــراق الــذي ال يــزال لــم يفلــح فــي ترســيخ 

دعائمــه، ورســم حــدوده النهائيــة - كذلــك لــم يكــن ثمــة حــدود واضحــة فاصلــة بيــن ثناياهــا 

 تتمتــع بنــوع مــن االســتقاللية الذاتيــة عــن محيطهــا 
ً
وجنباتهــا فــي العهــود الغابــرة بــل كانــت غالبــا

)هــكاري،  كإمــارات  تبعهــا  ومــا  اإلســالمي  العهــد  منــذ   
ً
وخاصــة متعــددة،  إمــارات  شــكل  علــى 

وإعزاز.........الــخ()11(،  كلــس  كيــف،  حســن  روانــدوز،  صــوران،  بهدينــان،  بابــان،  بدليــس، 

فــي أذربيجــان )300- الســاالرية  / الحكومــة  تابعــة المبراطوريــات قائمــة حينهــا  أو حكومــات 

-340( بــآران  الشــدادية  )330-405هـ(،الحكومــة  بهمــدان  الحســنوية  الحكومــة  420هـــ(، 

468هـــ(، الحكومــة الدوســتكية واملروانيــة بدياربكــر )350-370-476هـــ(، حكومــة بنــي عنــان 

في حلوان )380-510هـ(، حكومات اللور الفضلوئية 0550-827هـ(، والخورشــيدية )570-

1250هـــ(، فــي جنــوب شــرق لورســتان/)12( باملحصلــة وحيــث أنــه ال شــعب بــدون أرض وتاريــخ 

 يســمى الــكل حيــث يســمى الجــزء منــه هنــا أو هنــاك، أو يتخــذ 
ً
ولغــة تشــكل بمجموعهــا موطنــا

الــكل مســمى أشــمل مــن الجــزء)13(. 

االنتمــاء يحــدد الهويــة القوميــة املســتندة علــى األصــل واللغــة بشــكل أسا�ضــي أمــا الــوالء 

االجتماعــي  والعقــد  السيا�ضــي  الكيــان  علــى  املرتكــزة  الجنســية  أو  الوطنيــة  الهويــة  فيحــدد 

لذلــك الكيــان بصيغتــه القانونيــة )الدســتور( وهــي أعــم وأشــمل0لذلك فــإن الهويــة الوطنيــة 
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الســورية الحديثــة )الجنســية( تتحــدد بحســب الــوالء الوطنــي الناتــج عــن العقــد االجتماعــي 

 
ً
)أجناســا الجميــع  بيــن  التامــة  املســاواة  يضمــن  بحيــث   

ً
توافقيــا صياغتــه  يتــم  أن  املفتــرض 

 طوعيــا لبنــوده بمعنــى أن يعتبــر الجميــع ســوريون مهمــا 
ً
 وأقــوام( ممــا ينتــج خضوعــا

ً
وأديانــا

انتماءاتهــم. اختلفــت 

الوطنيــة  الهويــة  )ومنهــا  املنطقــة  بلــدان  مــن  العديــد  فــي  الوطنيــة  الهويــة  تكتنــف   
ً
راهنــا

 
ً
مــن االلتبــاس والنفــور، وتكتســب صفــة عنصريــة كونهــا صيغــت قســريا الكثيــر  الســورية( 

 فهــي لــم تبــرز كنتــاج لعقــد اجتماعــي توافقــي مــن جهــة، ولتفكيــك أوصالهــا بفعــل 
ً
وإقصائيــا

الهويــة مــن  إليهــا هــذه  التــي تســتند  الــذي دمــر جميــع مقومــات الدولــة الوطنيــة  االســتبداد 

جهــة أخــرى، فاالســتبداد نقيــض الوطنيــة بمقــدار مــا هــو نقيــض الديمقراطيــة، والســلطة 

االســتبدادية ال يمكــن لهــا بحــال مــن األحــوال صياغــة مفهــوم واضــح وشــامل للهويــة الوطنيــة 

أو حمايتهــا.    

اعتــزاز املــرء بانتمائــه حالــة طبيعيــة فطريــة يفتــرض أال ينتــج حساســيات أثنيــة – قوميــة 

أو  املشــتركة،  الوطنيــة  للهويــة   
ً
وحضاريــا  

ً
جديــدا  

ً
مفهومــا يولــد  بــل  سياســية  تجاذبــات  أو 

الجامعــة فــي البلــدان ذات التنــوع اإلثنــي - القومــي، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن االضطــرار 

إلخفــاء االنتمــاء أو التخــوف مــن إظهــاره لــدى البعــض ينــدرج فــي إطــار النزعــة العنصريــة أو 

 ممــا يفقــد الهويــة الوطنيــة شــموليتها )كونهــا تشــمل 
ً
رغبــات الهيمنــة لآلخــر املختلــف قوميــا

العــرب  اعتــزاز  مــع  ويتوافــق  يتما�ضــى  التاريخــي  بانتمائهــم ملوطنهــم  الكــرد  فاعتــزاز  الجميــع(، 

بانتمائهــم ملوطنهــم. والتــرك والفــرس وغيرهــم 

 مــن املوطــن األصلــي ال يتناقــض مــع حقيقــة 
ً
 أو كال

ً
الشــعور بالــوالء لكيــان مــا يشــمل جــزءا

للكينونــة  التــوازن  فــي   
ً
يعنــي اختــالال بينهمــا  الــكل، والتعــارض  ذلــك  أو  الجــزء  لهــذا  االنتمــاء 

الوطنيــة، فليــس ثمــة أولويــة أو أحقيــة لالنتمــاء علــى الــوالء إال إذا فشــل الكيــان السيا�ضــي 

متــوازن،  بشــكل  الجميــع  مصالــح  تحقيــق  علــى  القائمــة  املفترضــة  كينونتــه  تحقيــق  مــن 

( يمكنهــا أن تحقــق للكــرد حقوقهــم وحاجاتهــم 
ً
فســوريا بحدودهــا الحاليــة )املعتــرف بهــا دوليــا

املطلــق  والئهــم  تضمــن  وبذلــك  الكردســتاني،  انتمائهــم  لهــم  يحققــه  ال  بشــكل  ومصالحهــم 
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النتفــاء حاجتهــم )أي الكــرد( حينهــا لكيــان آخــر يســتند علــى جزئيــة االنتمــاء فقــط، وال يحقــق 

 فــي الحالــة 
ً
 فــي ظــل عــدم وجــود كيــان آخــر يحقــق االنتمــاء والــوالء معــا

ً
لهــم أيــة مصالــح خاصــة

الكرديــة هــذه، كذلــك قــد تحقــق ســوريا للكــرد مــا ال يســتطيع الكيــان الكردســتاني الشــامل 

( لتشــابك املصالــح والحاجــات األساســية بيــن الشــركاء 
ً
تحقيقــه )مــع افتــراض تشــكله الحقــا

فــي الدولــة الواحــدة، حيــث الدولــة الســورية الحديثــة ســابقة للكيــان الكردســتاني املفتــرض 

الواليــات  بلجيــكا،  النمســا،  العالــم )سويســرا،  فــي  ذلــك كثيــرة  ، واألمثلــة علــى 
ً
تشــكله الحقــا

املتحدة األمريكية، ...........الخ(0 باملقابل فإن شعور الكرد بالغبن أو عدم شعورهم باألمان 

 رغبــة البحــث عــن 
ً
، ويخلــق الحقــا

ً
واالطمئنــان علــى مســتقبلهم فــي ســوريا خلــق لديهــم ســابقا

كيــان بديــل حتــى فــي أقا�ضــي األرض ممــا يعــزز الجنــوح الالواعــي نحــو أولويــة االنتمــاء للموطــن 

 – ممــا يقــوي النــزوع نحــو التقوقــع والســلوك 
ً
األصلــي والــوالء لــه دون ســواه – ولــو نظريــا

االنقســامي - التشــتيتي وهو ما حصل في األمس القريب مع شــعوب البلقان، وقبلهم شــعوب 

االتحــاد الســوفيتي الســابق)14(.

كردســتانيتهم(  )أي  كردســتان  إلــى  ســوريا  فــي  الكــرد  انتمــاء  فــإن  ســبق  مــا  علــى  بنــاًء 

باعتبارهــم يعيشــون علــى جــزء مــن أرضهــم التاريخيــة، ولــم يأتــوا إليهــا مهاجريــن أو عابــري 

ســبيل ال يتعــارض مــع والئهــم الوطنــي الســوري، مثلمــا ال يتعــارض انتمــاء العربــي فــي ســوريا 

لجــزء مــن موطنــه العربــي – أرضــه التاريخيــة - مــع والئــه الوطنــي الســوري. كــذا فــإن انتمــاء 

 ال يتعــارض مــع والئــه لهــا كدولــة كونهــا قائمــة 
ً
األملانــي أو الطليانــي ألرضــه فــي سويســرا مثــال

علــى عقــد اجتماعــي يضمــن حقــوق الجميــع علــى الرغــم مــن وجــود كيانــات سياســية أخــرى 

للشــعب  وكذلــك  )إيطاليــا(،  والطليانــي  )أملانيــا(،  األملانــي  الشــعب  مــن  لــكل  مجــاورة  )دول( 

العربــي فــي ســوريا )الــدول العربيــة( بعكــس الشــعب الكــردي. بالنتيجــة فــإن الكــردي فــي ســوريا 

الــذي  )الدســتور(  االجتماعــي  للعقــد   
ً
اســتنادا الــوالء  ســوري   

ً
تاريخيــا االنتمــاء  كردســتاني 

مــن املفتــرض أنــه سيشــارك فــي صياغتــه، وبــه فقــط ألنــه وحــده الضامــن بإضعــاف االنتمــاء 

الكردســتاني  انتمائــه  باعتبــار  )الســوري(  الالحــق  االنتمــاء  وتعزيــز  )الكردســتاني(  الســابق 

  .
ً
فــي القــدم ســابق النتمائــه الســوري الحديــث العهــد نســبيا املوغــل 
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 يعــود فــي األســاس 

ً
فــي الواقــع إن طغيــان الحالــة الكردســتانية علــى الوعــي الكــردي عامــة

إلــى املعانــاة املســتمرة والفظاعــات التــي ارتكبــت بحقــه علــى أســس قوميــة فــي ظــل دول تكونــت 

تميــزت  حكــم  أنظمــة  فيهــا  وأقيمــت  العنصريــة،  النزعــة  فيهــا  وســادت  إرادتــه،  عــن  بمعــزل 

ومتشــددة. مطلقــة  بمركزيــة 

انتمائهــم  بيــن  مــر الســنين  الكــرد الســوريين علــى  تأثــر  تأرجــح  فــي الحالــة الســورية فقــد 

وذلــك  ســوريا  فــي  الكــردي  الواقــع  بهــا  تميــز  فريــدة  حالــٍة  فــي  الســوري  ووالئهــم  الكردســتاني 

تهــم  التــي  املختلفــة  الســاحات  فــي  األحــداث  ســخونة  أو  وبــرودة  األوضــاع  تقلبــات  نتيجــة 

الكــرد مــن جهــة، عالقــة هــذا الطــرف الكردســتاني أو ذاك بالســلطات الســورية واألحــزاب 

 اهتمــام الكــرد بمــا يجــري فــي الســاحات 
ً
الكرديــة فــي ســوريا مــن جهــة ثانيــة، وقــد طغــى غالبــا

أهمهــا  لعــل  عديــدة  ألســباب  الســوري  والوطنــي  الكــردي  همهــم  علــى  األخــرى  الكردســتانية 

 منــه 
َ
 أو بعضــا

ً
الظــروف التــي أحاطــت بتأســيس أول حــزب كــردي فــي ســوريا وارتباطــه الحقــا

 مــن 
ً
ثــم بمحــاور كردســتانية تاليــا - بعــد انقســامه - بالجهــات الكردســتانية الفاعلــة حينهــا 

 مــع بــرودة األوضــاع أو هدوئهــا 
ً
جهــة، وســخونة األحــداث فــي الســاحات الكردســتانية مقارنــة

 الختــالف طبيعــة النضــال املتبــع )سيا�ضــي ســلمي 
ً
 فــي الســاحة الكرديــة الســورية نظــرا

ً
نســبيا

بعــض  ثانيــة، وتدخــل  مــن جهــة  فــي كل جــزء  الحــركات الكرديــة  مــن قبــل  أو كفــاح مســلح( 

 بعــض جوانــب الخلــل 
ً
الحــركات واألحــزاب الكردســتانية فــي الوضــع الداخلــي الكــردي مســتغلة

ســاحاتها  نحــو  واألولويــة  االهتمــام  لجــذب  الكرديــة  األحــزاب  لــدى  واالنقســام  التقصيــر  أو 

 عــن محــاوالت النظــام الحثيثــة لتوجيــه أنظــار الكــرد نحــو الســاحات 
ً
مــن جهــة أخــرى. فضــال

الحــراك  فــي  املســاهمة  علــى   
ً
أحيانــا تشــجيعهم  بــل  النظــر  وغــض  امللتهبــة،  الكردســتانية 

 فــي دعمهــم أو املســاهمة فــي إيجــاد حــل لقضيتهــم، 
ً
الكــردي الثــوري هنــاك)15( – ليــس رغبــة

 لتنفيــذ أجنــدات أو تحقيــق 
ً
أو لرضــاه عــن زعمائهــم فــي تلــك األجــزاء، كذلــك لــم يكــن دومــا

وتحريــف  األساســية،  قضيتهــم  عــن  الســوريين  الكــرد  إللهــاء  بــل  بينهــم،  مشــتركة  مصالــح 

بوصلتهــم عــن التناقــض األسا�ضــي باتجاهــات أخــرى، وتشــتيت شــملهم، ودب الفرقــة بينهــم 

علــى وقــع الخالفــات بيــن األطــراف الكردســتانية مــن جهــة، واإليحــاء ثــم الترويــج لتبعيــة الكــرد 
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 ملزاعمــه بخطــورة الحــراك الكــردي علــى وحــدة التــراب والكيــان 

ً
للجهــات الكردســتانية تأكيــدا

الســوري، ثــم محاكمــة نشــطاء الكــرد وتجريمهــم علــى خلفيــة التبعيــة املزعومــة تلــك مــن جهــة 

 بالتجاذبــات اإلقليميــة، 
ً
ثانيــة – ثــم ربــط القضيــة القوميــة وحقــوق الشــعب الكــردي تاليــا

 دســمة للمســاومات والصفقــات السياســية مــن جهــة أخــرى)16(. علــى الرغــم مــن 
ً
وجعلهــا مــادة

 علــى وقــع االحتجاجــات 
ً
 أو ثوريــا

ً
 احتجاجيــا

ً
ذلــك لــم يشــهد الواقــع الكــردي الســوري حــراكا

أو الثــورات الكردســتانية تلــك، ولــم تتجــاوز ردات الفعــل الكرديــة مشــاعر الحــزن أو الفــرح 

 مــع مطاليبهــم، أو مســاعدات إنســانية، 
ً
 ووجدانيــا

ً
 أخالقيــا

ً
ملــآالت واقــع أشــقاءهم، أو تضامنــا

بعكــس مــا جــرى عنــد انطالقــة االحتجاجــات واملظاهــرات فــي درعــا، فقــد كان الكــرد ســباقين 

فــي اللحــاق بهــا، وكانــت صــدى املظاهــرات تتعالــى فــي كل املناطــق الكرديــة، ويتــم فيهــا ترديــد 

شــعارات وأناشــيد الحريــة والكرامــة كمــا كل األرا�ضــي الســورية فــي تالحــم نضالــي طوعــي وواٍع 

قــل نظيــره – علــى الرغــم مــن محــاوالت النظــام الحثيثــة لفــك عــرى االرتبــاط بينهــا - لتؤكــد مــرة 

أخــرى وحــدة املصيــر واملصالــح، وبالتالــي األهــداف علــى الرغــم مــن اختــالف الثقافــات، ومــا 

يالزمهــا مــن اختــالف الــرؤى والسياســات، كذلــك املرجعيــات والعواطــف. 

ثــورات األجــداد ضــد االحتــالل  لــم تشــهد الســاحة الســورية حــاالٍت مشــابهة منــذ عهــد 

الســوري  املجتمــع  أطيــاف  كافــة  جانــب  إلــى  كبيــر  بشــكل  الكــرد  فيهــا  شــارك  التــي  الفرن�ضــي 

)ثــورة ابراهيــم هنانــو، محــو إيبــو شاشــو، معــارك عامــودة وبيانــدور وحــي األكــراد فــي دمشــق، 

............... الــخ()17( حيــث انتعشــت آمــال الجميــع حينهــا بقــرب الخــالص مــن االســتعمار، وبنــاء 

الدولــة املشــتركة التــي تحفــظ حقــوق الجميع،وكذلــك الفتــرة القصيــرة التــي تلــت اســتقالل 

القوميــة  النزعــة  تكــن  لــم  حيــث  املا�ضــي  القــرن  خمســينيات  نهايــة  حتــى  الســورية  الدولــة 

فــي بنــاء الدولــة الســورية،  العنصريــة قــد ترســخت بعــد ممــا أفســح املجــال ملشــاركة الكــرد 

وقــد تبــوأ الكثيــر منهــم مراكــز هامــة وحساســة كرئيــس الجمهوريــة »حســني الزعيــم«، وأول 

رئيــس حكومــة »محمــد علــي العابــد«، و شــخصيات سياســية ودينيــة، مهنيــة وفنيــة عديــدة 

أخــرى كان لهــم دور بــارز فــي تاريــخ ســوريا، علــى الرغــم مــن حــدوث حــاالت وأشــكال عديــدة 

 كمــا فــي أحــداث الســتينات والثمانينــات مــن القــرن املا�ضــي 
ً
مــن التمــرد علــى الســلطات الحقــا
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 لغيــاب 

ً
 تميــزت بالتفــرد واالنعزاليــة نظــرا

ً
واالنتفاضــة الكرديــة عــام /2004م/ فإنهــا جميعــا

التكامــل الوطنــي عنهــا إضافــة لعوامــل أخــرى إثــر هيمنــة نزعــة التســلط واالســتئثار، وســيادة 

واالســتبداد)18(.     العنصريــة  ثقافــة 

 فــإن تعزيــز والء الكــرد للكيــان الســوري كوطــن )أي طغيــان البعــد الوطنــي للمســألة 
ً
إذا

الكرديــة علــى الوعــي الكــردي( مرتبــط إلــى حــد كبيــر بانتعــاش اآلمــال بإيجــاد حــل عــادل لهــذه 

القضيــة علــى املســتوى الوطنــي، وتراجــع أو اضمحــالل الــرؤى واألطــر مــا دون الوطنيــة)19(، 

فــي طريــق  ببــروز عقبــات  تلــك اآلمــال أو  فــي اإلنتمــاء بتال�ضــي  ويطغــى البعــد القومــي املتمثــل 

تحقيقهــا. مــن هنــا فــإن االهتمــام بالبعــد القومــي لــم يكــن ليظهــر لــوال تنكــر الحكومــات وكذلــك 

ذات  القوميــة  الرغبــات  وتعالــي  املشــروعة،  الكــردي  الشــعب  لحقــوق  املعارضــات  تجاهــل 

 مســؤولية رجحــان الهــم القومــي 
ً
الطابــع الشــمولي، فــإذا كانــت الســلطات قــد تحملــت ســابقا

هشاشــة  علــى  املرتكــز  الوطنــي  الــوالء  حســاب  علــى  االنتمــاء  تاريخيــة  إلــى  املســتند  الكــردي 

التكويــن والهويــة، فــإن املعارضــة الســورية الحاليــة بتياراتهــا املختلفــة )الدينيــة، القوميــة، 

العلمانيــة، ......... ألــخ( فــي ظــل األوضــاع الراهنــة أصبحــت هــي مــن تتحمــل مســؤولية ظهــور 

 لغيــاب مشــروعها الوطنــي املتكامــل، وترنــح حوامــل شــرازم 
ً
 نظــرا

ً
مثــل هــذا الطغيــان مجــددا

املشــاريع الوطنيــة لصالــح املشــاريع الفئويــة مــا دون الوطنيــة التــي تالقــي الدعــم مــن الحواضــن 

املذهبيــة – الطائفيــة فــي الجــوار اإلقليمــي القريــب والبعيــد علــى حــد ســواء، إذ ليــس باإلمــكان 

محــو البعــد القومــي أو إلغــاؤه الرتباطــه باملشــاعر واألحاســيس والعواطــف وبالتالــي بالكرامــة 

 كونــه 
ً
القوميــة بــل يمكــن تقويمــه أو تحجيمــه بإنعــاش البعــد الوطنــي املمكــن تجســيده عمليــا

يإعــادة  وذلــك  الواقــع  أرض  علــى  للتحقيــق  القابلــة  واملتبادلــة  املشــتركة  باملصالــح  مرتبــط 

الجميــع.  بيــن  واملســاواة  العدالــة  يحقــق  الوطنيــة  للهويــة  وواضــح  جديــد  مفهــوم  صياغــة 

السياســية  العمليــة  ملرتكــزات  التحتيــة  البنيــة  تدميــر  وبســبب  القريــب  املنظــور  وفــي   
ً
حاليــا

فــي ســوريا، وانهيــار املنظومــة الفكريــة لعمليــة التغييــر والبنــاء، وإذا مــا أضفنــا لذلــك بــروز 

، وســيطرتها 
ً
 ومنهجــا

ً
التيــارات اإلســالمية املتشــددة التــي تتخــذ مــن العنــف واإلرهــاب ســلوكا

الحكــم  صيغــة  بقــاء  مــع   
ً
ترافقــا اســتراتيجية  أهميــة  ذو  ومناطــق  شاســعة  مســاحات  علــى 
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مهــددة  باتــت  الســورية  الوطنيــة  الهويــة  فــإن  مســمى،  غيــر  أجــل  إلــى   

ً
ســائدا االســتبدادي 

إلــى هويــات جزئيــة عصبيــة دون وطنيــة،  وإن إعــادة  ، والتفتــت 
ً
باإلنقــراض والــزوال نهائيــا

صياغــة مفهــوم حضــاري للهويــة الوطنيــة ال يمكــن لــه أن يتــم بــدون وجــود مشــروع اســتنهاض 

وطنــي يســتنهض مــن بيــن األنقــاض، ويتجــاوز املنظومــة الفكريــة العقائديــة وااليديولوجيــات 

العصبيــة واســقاطاتهما الســابقة، ويتفهــم الصيــرورة الوطنيــة الحضاريــة، ويعتمــد املعاييــر 

العامليــة الحديثــة فــي تكويــن الــدول)20(.  

الهوامش واملراجع:

الســلجوقيون هــم أول مــن أطلقــوا اســم كردســتان علــى هــذه البــالد، وقــد ورد ذلــك 1 1)

فــي خالصــة تاريــخ الكــرد وكردســتان للعالمــة محمــد أميــن ذكــي.

محمد أمين ذكي، تاريخ الدول واإلمارات الكردية في العهد اإلسالمي. 1 2)

محمد أمين ذكي، نفس املصدر السابق.1 3)

القــدم مــن منطقــة 1 4)  همــا بقعــة جغرافيــة منــذ 
ً
التاريخيــة والعــراق تاريخيــا ســوريا 

الشــرق األوســط تختلــف حدودهمــا عــن الحــدود الحاليــة الناتجــة عــن اتفاقيــة ســايكس – 

بيكــو.

أقــرت اتفاقيــة ســيفر بيــن دول الحلفــاء والدولــة العثمانيــة علــى حكــم ذاتــي للكــرد 1 5)

فــي إطــار الدولــة العثمانيــة علــى أن يتــم إجــراء اســتفتاء فيمــا بعــد بيــن الكــرد لتقريــر مصيرهــم 

ســواء بالبقــاء أو االنفصــال عنهــان ولكــن هــذه االتفاقيــة لــم تــر النــور. 

، وقــد تــم 1 6)
ً
القــرآن الكريــم »واســتوت علــى الجــودي« وهــو جبــل فــي كردســتان حاليــا

اكتشــاف بقايــا مــن املــواد التــي صنعــت منهــا الســفينة فــي مناطــق مــن هــذا الجبــل.

محمد أمين ذكي، خالصة تاريخ الكرد وكردستان. 1 ))

محمد أمين ذكي، نفس املصدر السابق.1 ))

محمد أمين ذكي، تاريخ الدول وافمارات الكردية في العهد اإلسالمي.1 ))

د. عبــد الرحمــن قاســملو، كردســتان واألكــراد، فقــد تــم إعــالن جمهوريــة بحكــم 1 11)
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ذاتــي عاصمتهــا مهابــاد مــن جانــب واحــد تحــت قيــادة )قا�ضــي محمــد( ودامــت إحــدى عشــر 

إلــى 1946/12/17م. مــن 1946/1/22   فقــط 
ً
شــهرا

محمد أمين ذكي، تاريخ الدول واإلمارات الكردية في العهد اإلسالمي.1 11)

محمد أمين ذكي، نفس املصدر السابق.1 12)

تــم إقامــة ثــالث حكومــات باســم كردســتان فــي تواريــخ مختلفــة وعلــى أجــزاء مــن هــذه 1 13)

األرض، ومنــه يمكــن إطــال هــذه التســمية علــى كل هــذه البقــاع مــن األرض.

أواخــر 1 14) فــي  الســوفيتي  واالتحــاد  ويوغســالفيا،  تشيكوســلوفاكيا  مــن  كل  انقســام 

املا�ضــي. القــرن 

تــم تجنيــد الكثيــر مــن الشــباب الكــرد الســوريين فــي الثــورات الكرديــة فــي كل مــن 1 15)

 
ً
منهــا أحيانــا ، وتشــجيع ودعــم 

ً
الســورية أحيانــا الســلطات  مــن  نظــر  بغــض  تركيــا  و  العــراق 

أخــرى.

 مــا أصبحــت القضيــة الكرديــة ضحيــة مســاومات وصفقــات دوليــة كاتفاقيــة 1 16)
ً
غالبــا

لــوزان بيــن دول الحلفــاء والدولــة التركيــة الكماليــة عــام /1923م/ التــي تمــت علــى أنقــاض 

اتفاقيــة ســيفر، واتفاقيــة الجزائــر بيــن العــراق )صــدام حســين( وايــران )الشــاه محمــد ر�ضــى 

بهلــوي( وبرعايــة الرئيــس الجزائــري حينهــا )هــواري بــو مديــن( فــي /11/آذار /1974م/.   

شتات من املراجع الكردية واملنشورات الحزبية.1 )1)

اإلخــوان 1 )1) )حركــة  والتمــرد  االحتجــاج  مناطــق  عــزل  مــن  حينهــا  الســلطات  تمكنــت 

املســلمين( عــن باقــي املناطــق، واســتثمار الجانــب العنصــري لصالحــه فــي اإلنتفاضــة الكرديــة 

عــام /2004م/ وعزلهــا عــن البعــد الوطنــي.  

يقصــد هنــا باألطــر مــا دون الوطنيــة املرجعيــات الفئويــة، والطائفيــة، والعشــائرية، 1 )1)

ومــا شــابهها.

الالقوميــة 1 21) الــدول  الديمقراطيــة،  الــدول  مــن  نموذجيــن  تشــمل  الحديثــة  املعاييــر 

كسويســرا،  القوميــات  متعــددة  والــدول  وغيرهمــا،  وكنــدا  األمريكيــة  املتحــدة  كالواليــات 

.......الــخ. املتحــدة  اململكــة  النمســا، 



نشـاطات
النقاشــية  الحلقــة  فــي  شــعبان  الحســين  عبــد  الدكتــور  كلمــة 

األردن فــي  الكــردي«  العربــي-  »الحــوار  املوســومة: 

إعالن الرابطة العربية الكوردية في أملانيا



كلمة الدكتور عبد احلسني شعبان يف احللقة
النقاشية املوسومة: « احلوار العربي- الكردي«

منتدى الفكر العربي- عّمان - فندق الرويال 2018/3/1
برعاية سمو األمير الحسن بن طال 

سمّو األمير الحسن بن طالل ...السّيدات والسادة مع حفظ األلقاب. 

أحييكــم فــي هــذه األصبوحــة العّمانيــة املشمســة الدافئــة والجميلــة، وأتوّجــه بالشــكر إلــى 

 فــي هــذا 
ً
منتــدى الفكــر العربــي ملبادرتــه علــى تنظيــم هــذه الحلقــة النقاشــية املهمــة، وخصوصــا

الظــرف بالــذات؛

كمــا أشــكر ســمّو األميــر الحســن بــن طــالل علــى رعايتــه لهــذه الحلقــة ودعوتــه إلطــالق هــذا 

الحــوار الــذي يضــم مثقفيــن وأكاديمييــن وناشــطين مــن املجتمــع املدنــي مــن العــرب والكــرد، 

 وقبــل كل �ضــيء إلــى تبــادل وجهــات النظــر واســتمزاج اآلراء لتكويــن تصــّور 
ً
والــذي يهــدف أوال
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عــام، يســاعد فــي تشــجيع التقــارب والتفاهــم والتعــاون، بـــ« تعظيــم الجوامــع« وتعزيزهــا و« 

 لتجســير الفجــوة بيــن أصحــاب القرار والسياســيين 
ً
تقليــص الفــوارق« واحترامهــا، وخصوصــا

واملعنييــن بالشــأن العــام بمختلــف مواقعهــم مــن جهــة، واملثقفيــن واألكاديمييــن واملفكريــن 

بشــكل عــام مــن جهــة أخــرى ، للقناعــة بــأن أي تغييــر وتنميــة حقيقيــة تحتــاج إلــى مثــل هــذا 

 إلــى التعــاون ملــا فيــه مصلحــة لجميــع األطــراف. كمــا إن أي مســعى 
ً
الحــوار، فالتفاهــم وصــوال

 علــى دول اإلقليــم وعلــى العالقــة التاريخيــة التــي 
ً
إيجابــي علــى هــذا الصعيــد ســينعكس إيجابــا

تربــط شــعوبه.

أيتها السيدات والسادة،

لــم نجتمــع كفريقيــن  متناحريــن يعــرض كل منهمــا رأيــه  لكــي يتشــبث بــه فــي إطــار منافســة 

أو مناكفــة ، وإنمــا نجتمــع كمثقفيــن تجمعنــا همــوم مشــتركة ، دون أن يعنــي ذلــك عــدم وجــود 

اختــالف بيننــا حــول التاريــخ واللحظــة الراهنــة وحــول املســتقبل وهــو أمــر طبيعــي، ال بــّد مــن 

اإلقــرار بــه، مــع تأكيــد املشــتركات اإلنســانية التــي هــي األســاس  فــي العالقــة العربيــة- الكرديــة، 

 وأن شــعوب املنطقــة 
ً
وينبغــي أن تكــون كذلــك  فــي عالقــات دول اإلقليــم مــع بعضهــا، خصوصــا

والحريــة  التحــرر  قوامهــا  إنســاني  بعــد  وذات  مســتدامة  تنميــة  تحقيــق  إلــى  تتطلــع  جميعهــا 

ولــن  مصيرهــا،  تقريــر  فــي  والشــراكة  واملشــاركة  االجتماعيــة  والســّيما  والعدالــة،  واملســاواة 

يتحقــق ذلــك دون إقامــة عالقــات ســلمية أساســها األخــوة وحســن الجــوار واملنافــع املتبادلــة 

واملصالــح املشــتركة وقــد كان شــعار الحركــة الوطنيــة العراقيــة منــذ الثالثينــات » علــى صخــرة 

األخــوة العربيــة - الكرديــة تتحطــم مؤامــرات االســتعمار والرجعيــة«.

الــذي  الكثيــر،  فــرس وتــرك  مــا يجمــع العــرب والكــرد وشــعوب املنطقــة األخــرى مــن  إن 

يمكــن البنــاء عليــه فــي إطــار مشــروع لحــوار أوســع يمكــن أن يضــم مثقفيــن مــن هــذه »األمــم«  

ســع ليشــمل كيانــات أخــرى تصــّب فــي ذات االتجــاه والتوّجــه، وهــو مــا 
ّ
فــي املنطقــة، ويمكــن أن يت

دعــا ســمّو األميــر الحســن إلــى إطــالق دعــوة للحــوار بيــن القوميــات الكبــرى فــي اإلقليــم .

وإذا كانــت األمــة العربيــة قــد عانــت مــن التقســيم الــذي اســتهدف تفتيتهــا وتوزيعهــا علــى 

دول، بــل وضــع حواجــز أمــام اتحادهــا ووحدتهــا، فــإن األمــة الكرديــة، هــي األخــرى تعّرضــت 
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للتجزئــة، حيــث يتــوزع الكــرد علــى أربعــة بلــدان هــي: تركيــا وإيــران والعــراق وســوريا. وكال 

األّمتيــن العربيــة والكرديــة، تعرضتــا إلــى مؤامــرة ســّرية نفذتهــا الــدول اإلمبرياليــة خــالل الحــرب 

ســايكس - بيكــو مــن وراء ظهــر األمّتيــن، العــام  العامليــة الثانيــة، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة 

أعلنــت  لكنهــا  روســيا،  إليهــا  انضمــت  قــد  البدايــة  فــي  وكانــت  وفرنســا،  بريطانيــا  بيــن   1916

خروجهــا منهــا، ومــن مبــدأ االتفاقيــات الســّرية بعــد الثــورة البلشــفية العــام 1917. وكانــت 

الشــريف  ثــورة  اندلعــت  حيــن  الحلفــاء  أطلقهــا  التــي  الوعــود  علــى   
ً
التفافــا االتفاقيــة  تلــك 

حســين العــام 1916، بمنــح العــرب االســتقالل وتأســيس دولــة عربيــة موّحــدة، مثلمــا كانــت 

التــي  العــام 1920  ســيفر  العــام 1923 لصالــح تركيــا قــد ســّوفت اتفاقيــة  لــوزان  اتفاقيــة 

اعترفــت بجــزء مــن حقــوق الكــرد.

وإذا كان حــق تقريــر املصيــر كمبــدأ قانونــي وسيا�ضــي معتــرف بــه مــن جانــب ميثــاق األمــم 

العريقتيــن  لألمتيــن   
ً
هدفــا يبقــى  فإنــه  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة  الشــرعة  وتقــّره  املتحــدة 

التفاهــم  ودرجــة  السياســية  والقــوى  األطــراف  عالقــة  علــى  بلــد  كل  فــي  تطبيقــه  ويعتمــد   ،

 لتحقيــق األهــداف املشــتركة، بــل واملصائــر املشــتركة، مــع األخــذ 
ً
والتعــاون فيمــا بينهــا وصــوال

بنظــر االعتبــار  التحّديــات واملخاطــر التــي تواجــه املنطقــة مــن جانــب أعدائهــا واملتربصيــن بهــا 

 بيــن العــرب 
ً
وفــي مقدمتهــم »إســرائيل«، التــي تســتغل الخالفــات واملواقــف املتعارضــة أحيانــا

 فــي ظــروف ضعــف 
ً
والكــرد لتزيــد مــن تأجيــج الصــراع وبــث روح الكراهيــة واالحتــراب، خصوصــا

اســتراتيجية  أيــة  فــي  يوضــع   ان  ينبغــي  مــا  وهــو  املواقــف،  فــي  الحاصلــة  والتقاطعــات  الثقــة 

خاصــة للوصــول إلــى األهــداف املشــتركة.

وأســتطيع القــول أن اللجــوء إلــى العنــف والوســائل العســكرية والحربيــة واملســلحة إليجــاد 

حلــول للمشــكلة الكرديــة فشــلت جميعهــا، ســواء مــن جانــب الحكومــات التــي حاولــت هضــم 

حقــوق الكــرد العادلــة واملشــروعة والقضــاء علــى الحركــة الكرديــة، أم مــن جانــب الحركــة 

، وهــو 
ً
الكرديــة التــي هــي األخــرى لجــأت إلــى الســالح والعنــف، حتــى وإن كان األمــر اضطــرارا

مــا تحــاول بعــض األطــراف اإلقليميــة والدوليــة دفعهــا إليــه بزعــم أنــه الطريــق األقصــر لنيــل 

حقوقهــا، لكــن العنــف والوســائل العســكرية لــم توصــل جميــع األطــراف لنيــل غاياتهــا بقــدر مــا 
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 وأن تداخــالت القــوى الخارجيــة كانــت لهــا باملرصــاد، 

ً
ســاهمت فــي تعقيــد املواقــف، خصوصــا

 مناســبة إلضعافهــم  واســتغالل الصــراع 
ً
وقــد وجــد أعــداء األمتيــن العربيــة والكرديــة فرصــا

بمــا يحرفــه عــن وجهتــه األساســية.

ولهــذا الســبب وألســباب أخــرى موضوعيــة، والســّيما مــا يربــط العــرب والكــرد مــن ديانــة 

وتاريــخ وجغرافيــا وتواصــل حضــاري واجتماعــي وثقافــي وأســري، ناهيــك عــن املصالــح املشــتركة 

 أو تطاحنــات حــادة منــذ الفتــح 
ً
والجامعــة بينهمــا منــذ مئــات الســنين، والتــي لــم تشــهد حروبــا

الحــوار  اعتمــاد  مــن  بــّد  ال   ،1921 العــام  الحديثــة  العراقيــة  الدولــة  قيــام  وحتــى  اإلســالمي 

وســيلة أساســية لحلــول دائمــة وراســخة وعادلــة علــى أســاس » حــق تقريــر املصيــر« والبحــث 

 مــع التطــور الدولــي.
ً
عــن صيــغ مناســبة لتطبيقــه علــى صعيــد قانونــي ودســتوري وانســجاما

جدير بالذكر أن مثل هذه الدعوة بدأت تقتنع بها أطراف أوســع من الحركة السياســية 

 لفكــرة 
ً
الفيدراليــة تطويــرا الخــارج فكــرة  فــي  املعارضــة  ــت 

ّ
تبن العــام 1992  العراقيــة، ومنــذ 

»الحكــم الذاتــي« وهــو مــا تــم إقــراره فــي الدســتور الدائــم العــام 2005 )بعــد االحتــالل(. وكان 

أول دســتور عراقــي يعتــرف بشــراكة العــرب واألكــراد هــو دســتور العــام 1958. أمــا دســتور 

 منــه حيــن اعتــرف بوجــود قوميتيــن رئيســيتين فــي العــراق، 
ً
العــام 1970 فقــد كان أكثــر تطــّورا

وذلــك بعــد بيــان 11 آذار )مــارس( العــام 1970 وعلــى أساســه صيــغ قانــون الحكــم الذاتــي 

العــام  1974 ولكــن لألســف فقــد اندلــع القتــال واســتمر لنحــو عــام ولــم يتوقــف حتــى توقيــع 

اتفاقيــة الجزائــر العــام 1975 بيــن نائــب الرئيــس العراقــي صــدام حســين وشــاه إيــران محمــد 

رضــا بهلــوي، حيــث اســتمر بعدهــا مسلســل القمــع واالضطهــاد وارتفعــت وتيرتــه خــالل الحــرب 

شــملت  واســعة  تهجيــر  حمــالت  شــهدت  كمــا   ،1988  -1980 العــام  اإليرانيــة   - العراقيــة 

عشــرات األلــوف مــن الكــرد الفيليــة وممــا يســمى »بالتبعيــة اإليرانيــة«.

 بــذات الصفــة التــي نجتمــع فيهــا اليــوم » الحــوار العربــي- كــردي« 
ً
منــا حــوارا

ّ
ــر أننــا نظ

ّ
وأتذك

فــي إطــار املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي لنــدن وبــكل تواضــع كان » العبــد الفقيــر« يتولــى 

رئاســتها وهــو مــن دعــا إلــى ذلــك، وعلــى مــا أعتقــد كان ذلــك أول حــوار عربــي - كــردي قــد حصــل 

  ليناقشــوا بعــض 
ً
 وكرديــا

ً
 عربيــا

ً
علــى صعيــد النخــب الفكريــة والثقافيــة حيــن اجتمــع 50 مثقفــا
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إشــكاليات العالقــة: حــق تقريــر املصيــر، الفيدراليــة ، الكونفدراليــة، مســتقبل قيــام دولــة أو 

أكثــر، مــا هــي االلتزامــات املتبادلــة والحلــول املطروحــة، وكان الحــوار الــذي تــاله فــي القاهــرة 

العــام 1998.

لقــاءات وفعاليــات  الكرديــة ونظمــت   - العربيــة  للصداقــة   جمعيــات 
ً
نشــأت الحقــا وقــد 

ــت 
ّ
عامــة كان بعضهــا أقــرب إلــى إعالنــات سياســية، ولكــن إشــكالية العالقــة والتباســاتها ظل

حلــول  الجتــراح  فيهــا  يســهموا  أن  للمثقفيــن  يمكــن  وحيويــة  ديناميكيــة  إلــى  وتحتــاج  قائمــة 

والتفاهــم. الثقــة  جســور  بنــاء  أساســها  ومعالجــات 

وأعقتــد أن رعايــة ســمّو األميــر الحســن لحــوار معرفــي وثقافــي وفكــري علــى هــذا املســتوى 

يمكــن أن يســهم فــي بلــورة رؤيــة جديــدة، الســّيما إذا جــرى توســيعه وضــم فاعليــن سياســيين 

لــه مــن العــرب والكــرد وبحضــور شــخصيات وازنــة مــن املثقفيــن العــرب، كمــا يمكــن أن يأخــذ 

مــع  بالتعــاون  برامجــه  إطــار  وفــي  املنتــدى  وينّفذهــا  يعتمدهــا  آلليــة   
ً
وفقــا مؤسســية  صيغــة 

مؤسســات أخــرى شــقيقة وصديقــة وهــي رؤيــة غيــر ملزمــة، لكــن يمكــن االســتفادة منهــا مــن 

جانــب جميــع األطــراف. وكان ســمّوه املبــادر إلطــالق هــذا النــداء الضميــري والوجدانــي للحــوار، 

جوانــب  بعــض  التصــّدع  أصــاب  أن  بعــد  الســّيما  اإلنســانية،  املشــتركات  بأهميــة  لقناعتــه 

العالقــات العربيــة- الكرديــة، بعــد االســتفتاء الكــردي فــي 25 أيلــول /ســبتمبر املا�ضــي 2017، 

ولرغبتــه فــي إدامــة التواصــل والتفاعــل والتفاهــم والتعــاون لتجــاوز بعــض العقبــات والعثــرات 

تنــازالت متقابلــة وحلــول وطنيــة مدعومــة  إلــى  تحتــاج  والتــي  الفتيــة،  التجربــة  التــي واجهــت 

عربيــة، وحــوار دائــم ومســتمر لنــزع الفتيــل والبحــث عــن ســبل للحلــول الســلمية بمــا يعــزز 

، وبمــا يلبــي فــي الوقــت نفســه حقــوق الكــرد وطموحهــم املشــروع فــي 
ً
 وشــعبا

ً
وحــدة العــراق أرضــا

تقريــر املصيــر، بمــا يتناســب مــع املصالــح املشــتركة والظــروف امللموســة واألوضــاع الســائدة 

فــي دول اإلقليــم.

وإذا كانــت الدعــوة قــد وجهــت إلــى هــذا العــدد املحــدود مــن العراقييــن العــرب والكــرد وعــدد 

من املثقفين العرب من غير العراق وهي دعوة شخصية، فإن الهدف هو فتح قناة للتواصل 

 مــن مجّســات العالقــة يمكــن توســيعه وتطويــره للتعــرف 
ً
بحيــث يكــون مثــل هــذا الحــوار مجســا
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األمــر  العــرب؟  مــن  الكــرد  يريــد  ومــاذا  الكــرد؟  مــن  العــرب  يريــد  مــاذا  واملباشــر:  الفعلــي 

الــذي قــد يذهــب لوضــع تفاصيــل تتعلــق بالثقافــة واألدب والفــن والتــراث والتاريــخ واللغــة 

بمــا يقــوي لحمــة العالقــة ويعــزز التفاعــل، ويســهم فــي إيجــاد الحلــول السياســية والقانونيــة 

فــرص  إيجــاد  بــل  القائمــة،  للمشــكالت  واإلنســانية  والثقافيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

 أن تكــون متكافئــة وعلــى أســاس 
ّ

جديــدة لبحــث مســتجّدات فــي هــذه العالقــة التــي ال يمكــن إال

االحتــرام املتبــادل للخصوصيــات فــي إطــار الهّويــة العامــة الجامعــة لعــراق موحــد وذو ســيادة 

ويّتجــه صــوب التنميــة.

الحــر  الديمقراطــي  التطــّور  ســبيل  ســلوك  تريــد  دولــة  أيــة  الدولــة،  واجــب  مــن  ولعــّل 

والحقيقــي، أن ترعــى الهّويــات الفرعيــة وتمنحهــا القــدر الكافــي مــن التعبيــر عــن نفســها بمــا 

لــه مــن طاقــة وحيويــة وحــق مشــروع وعــادل فــي التعبيــر عــن نفســها بالشــكل الــذي تريــده 
ّ
تمث

املشــتركة. املصالــح  مــع  وينســجم 

إن العالقة العربية - الكردية التاريخية لكي تنمو وتتطور ال بّد لها من تجاوز اإلشكاالت 

القائمــة التــي نجمــت مــن إقــدام إقليــم كردســتان علــى إجــراء االســتفتاء دون موافقــة الحكومة 

االتحاديــة، والســّيما فــي املناطــق املتنــازع عليهــا، ورّد فعــل بغــداد إزاء خطــوة إربيــل التــي فتحــت 

والنفــط  بكركــوك  يتعلــق  مــا  ســواء  الســنين،  مــن  عقــود  إلــى  يمتــّد  والــذي  الشــائك  امللــف 

ســيادية  قضايــا  باعتبارهــا  اإلتحاديــة،  الدولــة  إلدارة  الحــدود  ونقــاط  املطــارات  وإخضــاع 

حســب الدســتور، وهــو دســتور بحاجــة إلــى تعديــالت بســبب األلغــام الكثيــرة التــي يحتويهــا، أو 

حتــى لصياغــة دســتور جديــد، مســتفيدين مــن التجربــة وتقاطعاتهــا ومالبســاتها.

التكامــل  أســاس  علــى  تقــوم  أن  ينبغــي   
ً
صحيحــا  

ً
مســارا وتأخــذ  العالقــة  تســتمر  ولكــي 

ذلــك  ألن  ــت، 
ّ
والتفل واالنفــكاك  والهيمنــة  الترابــح  وليــس  والترابــط،  والتواصــل  والتفاعــل 

 وأن 
ً
 بالعرب والكرد، ســواء في العراق أم في ســوريا أم دول اإلقليم، خصوصا

ً
ســيلحق ضررا

املشــتركات الجامعــة تمثــل املحتــوى األسا�ضــي ملضمــون العالقــة ومســتقبلها. وال بــّد مــن إدراك 

ــت التجربــة التاريخيــة، 
ّ
حقيقــة إن أي احتــراب بينهمــا ينعكــس علــى الوضــع اإلقليمــي كمــا دل

والســّيما إن املســتفيد هــو أعــداء األمّتيــن الصديقتيــن.
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تأسيس وإعالن
الرابطة العربية الكوردية يف أملانيا

ذلــك  فوبرتــال،  بمدينــة  العربيــة  الكورديــة  الرابطــة  تأســيس  تــم   2018 شــباط   16 فــي 

لتنظيــم الحــوار والتواصــل بيــن أبنــاء الجاليتيــن الكورديــة والعربيــة فــي أملانيــا ومــد املزيــد مــن 

الجســور بينهمــا. ربطــا نــص اإلعــالن - الوثيقــة.
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إصــدارات
أي الديمقراطيات تناسب كوردستان
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أي الدميقراطيات تناسب كوردستان
تناســب كوردســتان”  الديمقراطيــات  للدراســات( كتــاب “أي  صــدر عــن )مركــز رووداو 

ملؤلفــه الدكتــور آزاد أحمــد علــي، والكتــاب مــن 140 صحيفــة، ويتنــاول كمــا يظهــر مــن عنوانــه 

، حيــث يحــاول 
ً
 وفــي إقليــم كوردســتان خصوصــا

ً
موضــوع وإشــكاليات الديمقراطيــة عمومــا

فــي  للتطبيــق  األنســب  وأيهــا  الديمقراطيــات  أنــواع  علــى  للتعــرف  القــارئ  بيــد  األخــذ  الكاتــب 

إقليــم كوردســتان.

يؤكــد الكاتــب فــي مقدمــة الكتــاب علــى أن الديمقراطيــة الحقــة ال يمكــن أن تتحقــق فــي 

غيــاب الســيادة، حيــث يخلــص إلــى القــول بــأن “الشــعوب الخاضعــة لالســتعمار أو التابعــة 

 ذات ســيادة كاملــة، لذلــك مــن 
ً
لســلطة مركزيــة لشــعوب أخــرى ال يمكــن أن تكــون شــعوبا

الصعوبــة أن تنتقــل هــذه الشــعوب املســتعمرة أو تلــك التــي تحــت حكــم ووصايــة الجيــران إلــى 

النظــام الديمقراطــي فــي صيغتــه املثاليــة النقيــة”.  

– صوت العراق –



الفهرس
االفتتاحية

حريرتحدي الخراب 3رئيُس التَّ

ملف  العدد: )قرى وبلدات في الجزيرة السورية(  
وقريــة   وبلداتهــا  قراهــا  عــن  للكتابــة  ودعــوة  الجزيــرة 

   
ً
أنموذجــا )دودا(   Doda

6كوني ره ش

قريــة  تاريــخ  عــن  تكشــف  وذريتــه  محمــا  حجــي  حجــرة 

آغــي ديرونــا 

مصطفى سليمان 

كحيل
12

   
ُ
 الحديثة

ُ
 والبلدة

ُ
 القديمة

ُ
ْرَمــانـيه  Qermanêالقرية

َ
18مسعود داودق

26برزان عز الدين العباسقرية دوكر قاومت مجازر سيفو 1915  

دراسات وأبحاث
العصــر  فــي  الجزيــرة  فــي  بوهتــان  وإمــارة  البختيــة  قبيلــة 

الوســيط
30د. زرار صديق توفيق

49ست. �ضي. براون   ميديا ...  

58برهان نجم الدين شرفاني الكورد واستقالل سوريا 1946-1939 )2/2( 

76د. افراسياب شكفته  األكراد في خوراسان، شمال شرق إيران    

105مارتن فان برونسين  الدين في كردستان )2/2(   

مقاالت
120علي شيخو برازيمقاومة البرازية ضد االحتالل الفرن�ضي

128اسماعيل املحمدالدولة االتحادية ))الفيدرالية((  

أدب وفن
138محمد دلي حوار مع الفنان نزار يوسف 

148إبراهيم اليوسفذات جسر... ذات مدينة...

قراءة في الكتب والمطبوعات
156نواف عبد هللامقالتان من صحيفة »كردستان« 

166د. محمد إحسانقراءة في كتاب: صراع القوى وتوازن اإلرادات



الحوار -السنة 25 - العدد 71 - 2018 202

جـدل
؟

ً
169صالح بوزانهل كان جالدت بدرخان مفكرا

180علي علي االنتماء ودوره في ترسيخ الوالء وتعزيز الهوية الوطنية   

نشاطات
كلمــة فــي الحلقــة النقاشــية املوســومة: »الحــوار العربــي- 

الكــردي« فــي األردن
191د. عبد الحسين شعبان

197إعالن الرابطة العربية الكوردية في أملانيا

إصدارات
200أي الديمقراطيات تناسب كوردستان




