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ان كتاباااات المرحاااوت الااادكتور دياااك معاااو عااان الكاااورد
وقضيتهم القومية تتميز بالصادق والمعرفاة الواةاعة بتااريش الشاعك
الكوردي ونضاله الدؤوب من جل الحرية واالةتقالل.
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كتااك الكاتااك الروةااي الكبياار تولسااتوي ( )1910-1828فااي
مذكراتااه عاان ماهيااة الاانا األدبااي الااذي يتكااون ماان عنا اار ثااال
هي :المضمون والشكل والصدقية ((ولاو ةاألوني عان همهاا لقلات
الصدقية)).
وفي بحا وكتابات دياك معاو عان الكاورد يجاد القاار
فيهااا العنصاار األهاام وباالمكااان القااول هنااا :لااو كااان ديااك معااو
كورديا ً التهم بالشوفينية الكوردية من جاراء ر ادل للحقاائق التاي
هي في مجملها لصالح الكورد.
ويتمثاال هااذا واضااحا ً فااي كتبااه :فااي ةاابيل العروبااة القضااية
الكردية بين األما والياوت (بياروت (1))1945؛ األكاراد فاي لبناان
وةوريا (بيروت )1945؛ األمة الكردية (بيروت .)1991
بسابك كتاباتاه عان الكاورد
لقد تباو المرحاوت دياك معاو
وموقفااه العلمااي ماان قضاايتهم مكانااة ا ااة ونااال بجاادارة لقااك
الصديق الصدوق للشعك الكوردي ونيله لهذا اللقاك يععاد مفةارة لاه
وألةرته ولشعبه العربي ايضاً.
نعم إنه ديق لشعبنا ونحن نشعر بالذنك تجال هذا الصديق
الذي لم تترجم مؤلفاته بعد إلى اللغة الكوردية ولم نطلق اةمه علاى
شااارع او ةاااحة او حتااى علااى مكتبااة او قاع اة دراةااية فااي ماادننا
وجامعاتنا ومعاهدنا تمنى ن نتدارك هاذا الانقا او افافاال تجاال
هااذا االنسااان النبياال والكبياار بعلمااه وإنسااانيته الااذي يعااد ماان وائاال
الكتاااب العاارب الااذين تحسسااوا رالت الكااورد واوجاااعهم فقااد الااك

) (1اعاد مركزنا بع هذا الكتاب ونشرل في نيسان .2008
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وقباال ( )64ةاانة بتأةااي الدولااة الكورديااة المسااتقلة ألن كل ا فااي
ر يه ةيةدت العرب وةيكون ((في ةبيل العروبة))).(2
ديك معو عرباي مسايحي لبنااني مؤلاف و ةاتاك جاامعي
ومترجم قاانوني ولاد فاي اوةاطا (كساروان) فاي  7شابا 1898
والدل نا يف موةاى ماراد معاو كاان شايش الح بلادة اوةاطا
وهااو منصااك رفيااع كااان يتااوالل وجهاااء البلاادة يااات الحكاام العثماااني
حصل على شهادة الدكتورال في الفلسلفة وعلم االجتماع ةنة 1927
في ايطاليا .عمال مدرةاا ً فاي العاراق االل المادة ()1941-1930
وعاد إليها ةنة  1957واادرها إلى لبنان قبال قياات ثاورة  14تماو
.1958
للمرحوت ثالثة كتك عن الكاورد وكوردةاتان وتتباع القضاية
الكوردية إلى اوا ر ةني حياته فقد كتاك عان انتفاضاة الكاورد فاي
كوردةتان العراق في ركار  1991قائالً(( :واآلن بعد مضي كثار
من ربعة شهر على اندالع الثورة الكردياة فاي العاراق وماا رافاق
تل االنتفاضاة مان دماار و اراب وتشاريد ال يساعنا اال ان نتسااءل
مجددا ً عن األةاباب الةفياة التاي دفعات بالاديمقرا يات الغربياة إلاى
عااااادت ماااااد ياااااد المسااااااعدة للشاااااعك الكاااااردي فاااااي ةااااابيل تقريااااار
مصيرل.(3)))...
وفااي ر اار كتاااب لااه ((األمااة الكرديااة)) دع اا ديااك معااو
العاارب والاادول الديمقرا ياااة الغربيااة إلااى انصاااا الكاارد وتقااادير
نضالهم القومي ودعمهم لتأةي الدولة الكردياة ألن المنطقاة –فاي

) 2للتفا يل ينظر مؤلفه القضية الكردية...
) (3ينظر كتابه األمة الكردية (بيروت  )1991ص.96
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ر يه -ةو لن تستقر ةياةيا ً مالم يحصل الكورد على ماا يريادون
وإكا لم يعتر القا ي والداني بما لهم في حياة األمم السياةية.
وللوقااااو علااااى رراء وتوجهااااات الاااادكتور ديااااك معااااو
السياةاااية واالجتماعياااة ا اء الكاااورد وحقاااوقهم القومياااة وتكريماااا ً
لاااذاكرل (تاااوفي فاااي  15شااابا  (4))1995وعرفاناااا ً بالجميااال ينشااار
مركزنا –وبعد ذ موافقة ةرته الكريمة –كتاباه االكاراد فاي لبناان
وةوريا (بيروت  )1945نصا ً وبدون ي تغيير او تعلياق الناه لام
يعااد لااه ثاار فااي مكتباتنااا .وقااد اعتماادنا فااي اعااادة بعااه علااى نسااةة
مستنسةة من مكتبة االةتاك اارق جامباا عضاو المجلا الاو ني
الكوردةااتاني فلااه شااكرنا وتقااديرنا .والكلمااات التااي لاام نااتمكن ماان
قراءتها وضعناها دا ل العالمة ( )...والتي نتحفظ علاى معناهاا او
لم نفهمها دا ل قوةين
مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق
جامعة دهوك
 11أيلول 2008

) (4للتفا ااايل عااان حيااااة الااادكتور دياااك معاااو
الكوردية( .....دهوك )2008
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ومواقفاااه السياةاااية ينظااار كتاباااه القضاااية
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شاعر الكرد العظيم
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تمهيد:
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الى قراء العربية في هذل النبذة القصيرة من موضوع
االكراد والكردية الرحك بعض الشيء الذي نشر تباعا ً في مجلة
(النشرة) والذي يلمون معه بوشل من هذا الموضوع الطريف.
وهو موضوع نظنه يهم الكردي معا ً والعربي اك يعلم كالهما
بواةطته او يستذكران على االقل ما في الوةط الذي يعيش فيه من
تدا ل وتما ج وتنافر يتألف منه المجتمع اللبناني والسوري .ان
مثل هذا الوقو واال الع امر البد منه والبالد قادمة حتما ً على
تمةضات في السياةة واالجتماع فيها الكثير من روح الجد والعمل
الحاةم الل المدة القصيرة التي تلي هذل الحرب.
وكم كان في ودي لو اتيح لي من الفرص والوقت ما اتمكن
معه من االحا ة بهذا الموضوع احا ة اوةع وادق ومن عر
ما بيننا من احوال االقوات التي د لت مع الزمن على هذا القطر من
اير االكراد ايضاً؛ اكن لكانت الفائدة اجدى واعم وكانت الغاية
اوفى واتم ولكن ما ال ينال كله ال يترك جله .وباهلل التوفيق اوالً
ور راً!.
بيروت 1945
أديب معوض
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االكراد يف لبنان وسوريا
توطئة يف جغرافية وتاريخ كردستان
يجمل بنا قبل ان نل ّم ببعض المعلومات حول االكراد
النا لين بلبنان وةوريا ان نعيد الى مةيلة القار وكاكرته بعض
الةطو الجغرافية والتاريةية العامة التي قد نحتاج اليها في
معر الكالت على هؤالء القوت مما يساعدل تسهيالً الةتيعاب
دروس ا رى ممكنة في هذا الموضوع في اجتناء الفائدة العلمية
الةالصة منها.
يعدّ االكراد اليوت نحوا ً من تسعة ماليين يعيش معظمهم
متكتالً في منطقة جبلية ممتدة من ليج فارس في الجنوب الشرقي
من جبال ارب [ اگروس] حيث يتصلون مباشرة بالشا ئ
ومتجهة من ثم نحو البحر االةود في الشمال الغربي من حيث
المرفأ على ميال الشا ئ دون ان يتصلوا به مباشرة .وهناك الى
جانبي هذل الرقعة المستطيلة منحدران يذهك الواحد منهما شرقا ً
في شمال حتى العراق العجمي وقلك البالد االيرانية حيث يعيش
بعض الكرد مجتمعين او متفرقين بينما اال ر يتجه اربا ً في
جنوب نحو المحمرة ووادي الرافدين من جهة ويتصل منه قسم
من الجهة اال رى اي في الشمال الغربي من هذل السلسلة الجبلية
الضةمة بهضبة االناضول الشرقية حيث تجد منهم من يعيشون
على قلتهم متفرقين مةتلطين باتراك المدن الكبرى على
الةصوص؛ كما ان هنال اي في القفقاس شماالً وفي ط يذهك
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من اربي المو ل مارا ً بالجزيرة فجنوب الحدود التركية حتى
ةاحل المتوةط في االةكندرون جماعات كردية متكتلة صو ا ً
في هذا الةط الغربي المال ق للزاوية الشمالية الغربية من الرقعة
الكردية التي نحن بصددها والمعروفة باةم كردةتان او بالد الكرد؛
االمر الذي من شانه ان ننظر فيه نظرة جغرافية محضة ان يجعل
من الةط الموما اليه – بما فيه جزيرة الفرات الكردية شرقا ً والجبل
المعرو بجبل االكراد اربا ً وما بين االثنين من المنا ق المأهولة
بالعنصر الكردي في اكثريتها الساحقة – ارضا ً كردية يعتبرها
الكرد جزءا ً ال يتجز من الو ن الكردي اال لي ويعملون االن
على ضمه الى كردةتان الكبرى فيما لو قدر لهم بعد هذل الحرب
ان يجعلوا منها بالدا ً مستقلة وكات ةيادة دولية.
هذا بعض الشيء من وضع كردةتان الجغرافي اليوت
نضيف اليه بعضا ً ر ر نجتز فيه على لمحة تاريةية ا فة
نضعها في يد القار ونقتصر فيها على االلماع الى ما يأتي:
عند مؤر ي الكرد ان هؤالء – وهم ان حت نظرية
العرقية في اجناس البشر يمتون في االولى الى العنصر المسمى
باآلري – يعودون في الظهور الى عالم التاريش للمرة االولى حتى
الى العهد المادي دون ما قبله حيث لي في متناول المؤرخ المدقق
من مستندات ووقائع ما يجيز له ان يثبت وجودهم فيه واقامتهم
بالمنطقة الجبلية التي يقطنونها اليوت على االقل ما قبل القرن
العاشر او الثاني عشر قبل المسيح .اما ان في لسانهم ما يؤيد القول
بانها من ا ل هندي اوروبي فهو امر يكاد ال يكون فيه للجدل
مجال لدى علماء اللغات .واما ةيماؤهم فانها وان كانت على
العموت اكثر ما تشبه في التكاوين وما اليها من لون البشرة والعينين
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بوجه اجمالي ةيماء االيراني والقفقسي مثالً الش في كونها دليالً
على ان الكردي لم ينزح الى حيث هو اآلن من منطقة المراعي
الجنوبية الغربية في رةيا وال من بادية الجزيرة العربية ومو ن
الساميين اال لي.
ومهما يكن من امر فان شكل الوجه ولونه و رقة العينين
كل هؤالء ان نحصر فيها ا ل العرق في االنسان عامة وفي
االكراد او في ةواهم ا ة لي لها ان تدلنا على شيء ثابت في
هذا الموضوع؛ كل بان الكلداني من ةكان المو ل او قراها مثالً
– حيث ل ي من الت الدت ما من شأنه ان يؤكن بالقول بانه من
اير العنصر المسمى ةاميا ً وبان مجاورته الموروثة للكردي هنال
اورثته بياضا ً في بشرته و رقة في عينيه اشد فيه منها عند جارل –
نعر جيدا ً انه اير رري البتة مع ان كل هذي المظاهر البدنية
اآلرية موفورة له اكثر منها للكردي وااليراني والقفقسي.
ً
هذا وتاريش االكراد االجتماعي يكاد يكون لوا من االدلة
واالثار القا عة التي تحملنا على القول بانهم حتى الدولة االيوبية
في مصر والشات وكردةتان قد بلغوا في تطورات اةتقاللهم
الدا لي على االجيال مبلغا ً وةعت لهم معه قابلية العمل على
تأةي دولة او امبرا ورية او حضارة كبرى لفت وراءها معالم
باقية في مدنية العلم والفن والدين والحرب والسياةة .بل قد ال
يرجع اةم كرد – اكا ا لقنال على عموت االقوات المأهولة بهم في
يومنا جبال كردةتان – اال ما بعد الفتح العربي على يد االةالت
الذين دو وا فيما دو وا من االمبرا ورية الساةانية منطقة
الجبال المشار اليها دون ان يكون هناك ككر لقوت يعرفون بهذا
االةم.
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ويبدي التاريش والواقع الصارخ ان الكرد قوت لم يوشكوا ان
يتأثروا من االةالت بغير الدين الذي اعتنقوا واللغة التي ا ذوا منها
مع الزمن شكلها الةارجي اي اداءها كتابة بالحر العربي .وهذا
اال ير ظاهرة ا ذت تتقلا اقله في االوةا الكردية ارج
العراق المعا ر اك تجد االكراد حتى اكراد لبنان وةوريا انفسهم
ينشرون مطبوعاتهم بما فيها جرائدهم ومجالتهم بالحر الالتيني
دون ةوال ولي من رثار قيمة في االدب الكردي المكتوب
صو ا ً في الشعر (الكالةيكي) ما يرتقي عهدل الى ما قبل القرن
العاشر للميالدي؛ االمر الذي يشير الى ان نشوء اللغة وارتقاءها
كاد يكون مرافقا ً لظهور هذل االقوات في الجبال المذكورة ظهورا ً كا
ابع قومي اص .وكردةتان يمكن اعتبارها من هذا القبيل
كالجبال اللبنانية التي كان الغزاة الفاتحون يطوفون بما جاورها من
االراضي المنةفضة حيث يو دون ةلطانهم متمركزين مكتفين
من ةكانها باالعترا بسيادة الفاتح وبدفع الجزية ما دامت له قوة
السلطان وهيبتها.
واكا عدنا الى اةتنطاق التاريش العسكري والسياةي القديم
يصعك علينا ان نعثر في هذل الرقعة الجبلية المترامية اال را
على بينات تؤيد الحد بانه كان هناك في مطاوي االيات اير
(الپرثيين) ممن راحوا من شعوب العالم القديم يؤةسون الدول
والحكومات المنظمة وممن يكثر الظن مؤيدا ً بعض التأييد بأنهم
من ةكان هذل الرقعة عينها وانهم بالنتيجة اةال االكراد فيها
بعد الماديين.
اما في العهد العربي االةالمي فقد ضعت هذل الجبال
للفاتح دون ان تثور في ةكانها حمية العمل على االنفصال وعلى

16

تأةي دولة موحدة يكون العنصر الكردي مسيطراً .لقد تجز ت
االمبرا ورية العربية في الشرق على العهد العباةي ابان االنحالل
واالنحطا فكانت الدويالت من امارات وممال انتشرت في جميع
المنا ق بما في هذل بالد الكرد وما اليها.
هكذا كان حظ الشرق االدنى هذا اثناء الحكم المغولي
والتركماني بيد ان الكرد كانوا وهم في عقر دارهم تابعين اير
متبوعين قد اةتفزتهم حمية الجهاد في ةبيل السيادة القومية .وقد
يكون من جملة االةباب الداعية الى هذا الوضع ان النعرة الدينية
فضالً عن موات ( )...تفك اوا ر الشعور الو ني القومي هي
التي حالت دون يقظة هذا الشعور الذي لدى شعوب الشرق من
قبل لم يكن على االالك ليجر على رفع عقيرته مناديا ً في وجه
نظات في الحكم ةياةي قائم على الحق االلهي كما كان في
االةالت .على ان هذا اال ير – وهو مزيج من الدين والسياةة – ما
كان مقدرا ً له يومئذ ان يرضي شعور االقوات الدا لة فيه على تباين
عرقها وعنعناتها صو ا ً اكا كان من مثل هذل االقوات من كان
ظهورل في المجتمع الدولي حديث العهد كاالكراد باعتبارهم اكرادا ً
من حيث االةم على االقل دون ما نظر الى الشعوب السالفة التي
قد يكونون قد تحدروا منهم فعالً مثل الماديين اكا حت في كل
احداس المؤر ين وعلماء اللغات.
وكذل القول الل العهد التركي العثماني يوت انبرت
ايران تناجز الترك القتال في ةبيل السيطرة على هذل المنطقة
الجبلية التي كثيرا ً ما كانت اكا امست اليوت في يد هؤالء تصبح
في الغد كلها او بعضها في يد االيرانيين .وهو ما ةاعد فعالً على
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ان ينشطر الكرد هنال مع االيات بين ةنّة وشيعة بالرام من وحدة
الدت واللغة والعادات.
واما يقظتهم في العهود القريبة منا حتى ما قبل ةقو
الةالفة العثمانية فانها لم تأت على العموت اال منساقة فيهم بتيار
القومية العالمي انسياقا ً لما يكتك له اير بعض النجاح الرمزي
وان تكن هناك في االفق بوارق تبشر اكراد العصر بعهد من
االةتقالل والسيادة قريك.
لقد جئت في مستهل هذي التو ئة على شيء من
جغرافية كردةتان وعدد االكراد؛ و رى اآلن لزاما ً تكملة للفائدة ان
انبه اوالً الى ان من هؤالء التسعة ماليين كردي اربعة في
كردةتان التركية وثالثة ماليين وةبعمائة الف في ايران ومليونا ً
ومائة الف نف في العراق وثالثمائة الف في كردةتان السورية
دون من منهم في الصالحية بدمشق على ما ةنعلم بالتفصيل؛ كما
انبه ثانيا ً الى ما هنال من االوةا المأهولة المكتظة بهذا العنصر
مثل مدن دياربكر وماردين وبتلي ووان ومال يا والعزيز بتركيا
ة ْاو وشيالخ [مهاباد] وكرمنشال بايران ثم السليمانية
ثم مدن ِةنَه و َ
واربيل وعمادية وةواها في العراق.

االكراد يف لبنان
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قلنا ةابقا ً ان معظم االكراد اكثر ما يقطنون اليوت في
منةفضات جبال ( ارب) وما اليها من االراضي المجاورة وان
كل على العموت مو ن الكرد اال لي منذ قرون .لكن هناك
ايرهم ممن قذفت بهم حركة الهجرة مع السنين حتى ترى منهم في
هذا العصر افرادا ً كثيرين او جماعات كات شان .نزحت الى
االقطار النائية واةتو نتها ةواء في اةيا ات افريقيا ات اوروبا ات
اميركا.
ندع اآلن جانبا ً هؤالء واولئ ونةا البحث في من
هاجر منهم الى القطر اللبناني فنقول :نجد االكراد اما في عكار
بقتان او قسمان
و رابل واما في حله وبيروت .وهم لذل
منفصالن ال عالقة للواحد باال ر اال من حيث اال ل .كل ان
االكراد في الشمال لم يبق لديهم من الكردية اير الذكر اك قد نسوا
كل ما يمت بصلة ةوال الى االكراد االقحاح – بما في كل اللغة
والعادات – وامتزجو بسكان المنطقة اال ليين كل االمتزاج؛ اللهم
اال بعض االلقاب مما يشعر عماءهم هنال بانهم من ا ل
كردي.
والمعلوت في كل ان في عكار ما ال يتجاو االثنتي عشرة
او اربع عشرة عائلة من هؤالء السادة االقطاعيين الذين على
رواية بعضهم جاؤوا يوما ً من شرق االناضول هم ومن دونهم من
الفالحين الةباب اليعلمون حقيقتها ويقدرون انها ال تتعدى بعض
الحزا ات او المناوشات بين هذل العشيرة او تل ان لم تكن في
الحقيقة اةباب هناك ةياةة حملت حكومة االةتانة يومئذ على ابعاد
اجدادهم الى هذل المنطقة بين االقطاعيين اوالء نائك الشمال
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السابق عبود ب عبدالر اق الذي اكا ةاءلته في كرديته اجاب
بانه ال يدري من امرها اير الذكرى .ومثل عبود عبدالر اق ةائر
(بكوات) عكار االكراد.
اما اكراد رابل فالظاهر انهم – ان تعر عمن هو
منهم عكاري – من ا ل كريتي نزحوا عن الجزيرة الجل قالقل
هناك واضطرابات ويمموا شا ئ لبنان حيث اةتقروا منذ ما يناهز
المائة ةنة كما ان ا وانهم بعكار ال تتجاو هجرتهم اليها بنا ًء
على الرواية المذكورة رنفا ً المائة او المائة والةمسين على اقل
تعديل؛ كل ان لم يصح على ما ةنرى ان رل ةيفا المشهورين
في تاريش لبنان الحديث كانوا يمتون الى دت كردي .ومهما يكن من
كل كل فان هؤالء واولئ على السواء فاقدون فيما هم فاقدون
من كرديتهم حتى نسك العشيرة؛ فهم من ثم – الفا ً لما ةنلم به
من حالة بعض االكراد في ةوريا – اير محافظين على اةماء
العشائر الكردية المقيمة في البقاع التي هاجروا منها.
وهنا على ككر العشيرة الكردية يجدر بنا ان نفطن
القار الى ان لفظ عشيرة او قبيلة عند االكراد ال يالب معنال
ضرورة ً كون افرادها و عةرها تعيش – كما بين العشائر العربية
عموماًََ – عيش البداوة اي التنقل .بل هناك لفظ االبا ً ما يعني فقط
رابطة النسك دون شيء ر ر وان يكن اليوت حتى في كردةتان
العراقية نفسها بعض العشائر المعلومة التي تعيش عيش البداوة
متنقلة بمواشيها حسك الفصول من مكان او مرعى الى ر ر
على ما نشهد من كل في لواء اربيل.
نعود الى عكار و رابل لنشير الى ما اعتاد االكراد
فيهما االنصرا له من االعمال فنراهم االبا ً يعنون بحراثة
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االر في االولى وبالتجارة .في الثانية على انه قلما يوجد بين
هؤالء من كبار التجار من يستحق الذكر؛ بل اال ح في شانهم
انهم ينصرفون على االكثر عن التجارة بحصر المعنى الى مزاولة
الصناعات الصغيرة وال ةيما ناعة الدبااة التي مهروا فيها
مهارة تذكر بحيث ان َم ْن منهم في الحقل التجاري ال يةرجون
عموما ً عن كونهم فيه ا حاب دكاكين اعتيادية بينما هنال عدد
يعتد به من العملة االكراد صو ا ً من بقة الحمالين – (العتالة)
– وهي نوع من االعمال الشاقة التي تتطلك على ما يدرك الجميع
ةالمة العافية وقوة البنية؛ االمر الذي االبا ً ما يتوفر للفرد الكردي
الن االكراد مشهور عنهم وعلى ما برهم الكاتك بنفسه في
كردةتان عينها انهم ا حاب ابدان متينة وعضل لبة من
حقهم في هذل الناحية ان يوضعوا – كسائر ةكان الجبال على
الجملة – في مصا الشعوب القوية السليمة العقل والبدن .اما ان
منهم جماعات كثيرة ال تشتغل او ال تعر ان تحسن الشغل في
اير هذا النوع من االعمال الةشنة فهو حقيقة يلمسها السائح لم
اليد في اكثر االقطار والمدن المتا مة لكردةتان على ما ر يت
بعيني في ايران والعراق بما في هذل اال يرة بغداد والمو ل
بل في
والبصرة؛ فال ارابة في ان ينصرفوا هنا في رابل
بيروت ودمشق وةواهما من مدن القطر السوري حيث يعيش
بعض االكراد مجتمعين لالرتزاق بمثل هذا العمر .وقد يزول كل
اثر للغرابة اكا ككرنا ان حركة التعليم في بالد الكرد بل في مجمل
االوةا الكردية ارج كردةتان جد ضئيلة فيما لو قورنت بما
هناك منها لدى الشعوب المجاورة او المةالطة لهم .وهل في هذل
الظاهرة الواقعة ما يضير اكا اشرنا الى انها جاءت بينهم كما بين
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امثالهم من االقوات الحديثة في حركة التجدد نتيجة فقدانهم او قلة
ممارةتهم حياة االةتقالل القومي على شكل واةع وعلى الطريقة
التي عرفها العالم المتمدن في العصور الحديثة؟ والحقيق بان ينول
به بعض الشيء في شأن االكراد بعكار انهم فيها محافظون الى
حد يذكر على معنى الحياة يفهمونه رام فقدان اللغة والعادات
القومية المألوفة عموما ً بين ظهراني ابناء االعمات في كردةتان
التركية من حيث نزحوا على ريقة هؤالء بحيث ال يدهش ان
تعثر في عكار على جملة عادات قد ال تكون محض كردية بيد انها
ال تةرج عما الفه القروي التركي من مفهوت معنى الحياة في
ابتسامتها وحالوة التفاؤل فيها على اال ا.
ي حول االكراد بلبنان الشمالي في
كل بعض ما و ل ال ّ
عكار وما جاورها فنقلته على عالته عن بعض العلماء االكراد
عندنا.
واما االكراد في حله وبيروت وهو القسم الثاني منهم في
لبنان فانهم في كرديتهم اير ا وانهم في الشمال؛ كل بانهم هنال
او في ةواهما من اوةا الجمهورية حيث ال يةلو االمر من ان
تجد منهم بعض االفراد حديثوا العهد في الهجرة فهم لذل
محافظون على الطابع القومي بحرص وعناية تجعل منهم مهاجرين
في حصر المعنى متمسكين بجنسيتهم ولغتهم وا القهم وعاداتهم
الةا ة فضالً عن دينهم او مذاهبهم و ريقة فهمهم معنى الحياة
والمجتمع والعمل وما يتصل بالمباد والعقائد واالة التي ككرت
من رداب وفنون ومنا ع وثقافة ومطامح...؛ امور من شأنها ان
تلقي في روع حرمة كبيرة – صو ا ً اكا جلست الى بعض
اقطابهم تباحثم – حرمة كبيرة لهذل المباد وما إليها او ما يتفرع
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عنها ال ةيما شعور الكرد القومي المتبلور كل هذا فضالً عما هم
محافظون عليه من االنساب.
ان من في حله وبيروت من مهاجري االكراد ينقسمون
عموما ً قسمين رئيسيين يشمل االول منهما جمهرة من نزح منهم
من تركيا ويضم اال ر من جاء منهم نا حا ً عن شمال ةوريا.
وكال الفريقين ال يعودون في تاريش هجرتهم الى ما قبل عشرين او
ثالثين ةنة على االكثر والسبك الرئيسي في الهجرة من تركيا
ناجم في الدرجة االولى عن ةياةة تركيا الكمالية التي الفا ً
لمنطوق معاهدة (ةيفر) المعلومة نجحت في القضاء على اةتقالل
كردةتان على ان المعاهدة المشار اليها كانت تنا في المواد62 :
–  64 -63على ان يترك االكراد وشأنهم في تقرير مصيرهم
السياةي؛ االمر الذي على ما يعلم الجميع ادى الى مشادات
واضطرابات بين الحكومة الكمالية يومئذ واكراد الواليات الشرقية
فر منهم
حيث يكثر هؤالء ففر بعد اةتتباب االمر للكماليين من ّ
وتمت بذل هذل الهجرة التي نحن بصددها والتي جاءت بطائفة من
الالجئين الكرد الى حله وبيروت على الةصوص.
والكردي رام تمسكه اليوت في حماةة بقوميته يعيش في
الوةط الذي لجأ اليه في لبنان وةوريا كما في ةواهما عيشة
المسالم الذي يعر جيداًَع وبصورة عملية كيف يتحاشى
لما لي بكردي من شؤون هذا الوةط .ولذل كانت
التعر
ةمعة هؤالء االكراد الالجئين من انصع ما يكون؛ اك قلما يهتم
المرء منهم لغير اعماله الةا ة التي تتعلق بامور المعيشة والتي
تم مصالح المجموع الكردي الحيوية.
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واالعمال التي يزاولها هؤالء ةواء في حله ات في
بيروت قد ال تتعدى دائرة التجارة البسيطة -شأنهم في كل شأن
القدماء من ا وانهم في رابل – بما الى هذل التجارة غار
الصناعات والنقل الشاق .اال ان منهم وال ةيما في العا مة فريقا ً
مثقفا ً في اآلداب والفنون الكردية ثقافة الما عر الجمهور
اللبناني من رثارها نماكج رائعة الجمال الفني صو ا ً لما كانت
اكاعة راديو الشرق تتسع التحافنا بملح منها حساةة كان يعزفها او
يغنيها بعض الفنانين االكراد الذين يعيشون اآلن بين ظهرانينا .بل
هناك بقة من هؤالء الالجئين كات ثقافة عالية تتمثل لنا في بعضهم
على ارقى وادق ما تكون الثقافات العصرية امثال الدكتور بدر ان
احك ((ةتير)) .النجمة و((رو َجاني)) اليوت او العهد الجديد -
جريدتان يوميتان كان الى بضعة اشهر لت يصدرهما بنفسه في
بيروت محررتين بالكردية .وهكذا بين الالجئين اوالء السيد
محمد مفتي ادل احد علماء الدين الكرد االعالت هنا والتاجر
المعتبر السيد الح افندي ةرحدّي.
والجالية الكردية في بيروت هي على قلتها كات كيان
يهمها جدا ً ان تظهر في محافلها
محترت و ابع قومي ر
الةا ة واجتماعاتها العائلية وحفالتها الرةمية واعيادها القومية
مظهرا ً كرديا ً اهيا ً تغتذي الجالية في جول بروحية العائلة
الكردية الكبرى :فهناك اال ياء والرقا والغناء الكردي الةالا
ا من المهاجرين الممتهنين .وان ياةف الغاوي
يقوت به نفر عم ِة ّ
اللبناني الذي الما شغف ولما يزل بسماع الرائع الطريف من فن
الغناء والموةيقى العالمي فهو يأةف النقطاع مثل هذل الحفالت
في االكاعة الرةمية.
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ثم ان من ميزات هذي الجالية ما تبذله من العناية في
احياء بعض الفنون الصناعية الكردية في هذا البلد؛ اعني بذل
انصرا بعضهن الشغال الصنارة والتةريم والتطريز والنقش
على االقمشة نقشا ً جديرا ً بكل اهتمات واعجاب وكثيرا ً ما نشاهد
منه في شوارع المدينة – اكا اعرنا هذل الناحية بعض االنتبال –
نماكج و ّهاجة وكات قيمة فنية ا ة ترتديها بعض السيدات
المتأنقات وهي اي هذل النماكج االك ما تكون على شكل مآ ر
(مراويل) مألى في درها والى ما دون الصدر بمثل هذا
النقش والتطريز .والمعلوت في كل ان هنا في هذا البلد فئة من
هواة الفن الشرقي من االوربيين واالميركان يهمها جدا ً ان تقتني
هذا النوع الجميل المزركش من نتاج المر ة الكردية الفني.
في بيروت حركة ثقافية كردية تستدعي الةا ر وتدعو
الى كثير من التقدير؛ كل ان الجالية تكاد تكون على قصر
عهدها في البلدة مستغنية عن ةواها في توفير ما يلزت توفيرل
الفرادها من انواع المطبوعات كات الحاجة الماةة واليومية
كالتقويمات والرو نامات وما اليها من ضرورات النشر العلمية
والفنية مما اعتاد ان يقوت به الدكتور بدر ان الذي الى جانك
ما يبذله من المساعي المتنوعة في ةبيل الثقافة الكردية في
اوةا نا ال يألو جهدا ً في نشر التعليم ومحاربة االمية بين ابناء
جلدته :فقد ةعى ةعي الناجح هو وبعض النافذين من ابناء
قومه المهاجرين حتى وضع مؤ را ً في تصرفه ارفتان في
بناية (الليسيه) الفرنسية كان يجمع فيها كل مساء جماعة من
االكراد االميين فيلقي عليهم بنفسه دروةا ً في ا ول اللغة
الكردية؛ كما انه كان قد وفق من قبل في فتح مدرةة ا ة
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بحي المصيطبة ادت دا ل جدرانها اجل الةدت الثقافية
للجالية المقيمة في العا مة مدة من الزمن اير وجيزة .بل
هناك في المدينة بعض الهيئات االجنبية التي الما كانت وال
تفتأ تعني بشؤون االجتماع والثقافة في هذا الشرق – حيث
يهمها ان ال تفرق بين عنصر ور ر – من حفزها مؤ را ً تجال
الوضع المتأ ر الذي لم تبرح عليه جماعات الكرد المهاجرين
من العملة حافز الغيرة االنسانية الةالصة فا ذت توالي مد يد
المساعدة لهؤالء باكلة لهم من مالها واوقات افرادها عمال ً
على رفع مستواهم الصحي والتهذيبي في منا ق من البلدة
معلومة على ما نرال من همة المرةلية االميركية في ( قاق
البال ) مثال ً الى جانك دار امين ةرها.
اما عدد االكراد في العا مة اللبنانية فيتراوح بين الةمسة
رال والستة بينا هم في حلة ال يتجاو ون بعض المئات .واما
رابل فال تعر من ا ل كردي اير عائالت معدودة بينما
عكار ال يكاد يقطنها من ا ل اير كردي اال القليل ان حت
بعض الروايات.
ومذهك االكراد الديني في لبنان مذهك المسلمين السنة في
االكثرية الساحقة؛ هذا اكا قصرنا الكالت على المهاجرين منهم في
حله وبيروت حيث نجد في كلتا المدينتين بعض االكراد
المسيحيين ال ةيما الكاثولي ةواء في هؤالء الكلداني ات السرياني
على اال ا .واما االشوري فقد يغضك بالرام من معرفته كل
من قول له – انت كردي كردي العرق؛ على ان االشوريين االكراد
انما هم في الحقيقة نادرون؛ وهم مع كل يميلون اآلن كل الميل الى
القول بالكردية السياةية معترفين على مضض بانها كانت جد
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ا ئة وفاشلة تل السياةة الدولية التي عقك حرب – 1914
 1918قد جت بهم ما بين العرب ارج كردةتان .وكردةتان الما
اعتبرها االشوري ولما يزل – شأنه في هذا شأن الكردي نفسه –
بمثابة و ن له متقادت دون البالد العربية .والذي يهمه اليوت في هذا
الباب ان تستقل كردةتان ويكون فيها ابناء جلدته – كما يتمنى االكراد
انفسهم – احد العنا ر الو نية المعتر بها دون قيد وال شر  .كل
ما يقول به بعض الزعماء االكراد.
هذا في حله وبيروت؛ واما عكار و رابل فالكرد فيها
معلوت انهم على مذهك السنة.

االكراد يف سوريا
اما في ةوريا فاالكراد ايضا ً قسمان مندمجون ممتزجون
الى حد لم يبق معه اثر لقوميتهم ور رون لما ينفكوا على كرديتهم
يحر ون عليها وعلى مظاهرها كل الحرص .بل هناك كما في
لبنان من جاؤوا من كردةتان التركية او من ةواها ومنهم من هم
فيها ا ليون عريقون باعتبار ان المنطقة التي يأهلونها اليوت من
ةوريا جزء في نظرهم ال يتجز من كردةتان الكبرى على ما
اشرت ةابقا ً وان هذل المنطقة منسلةة عنها بالقوة اي بفعل
المعاهدات السياةية التي ابرمت كما يقول االكراد بمعزل عنهم
ورام شتى االحتجاجات والمناهضات.
هنا من هذا البحث ةياةيا ً وال متصالً
لي الغر
بالسياةة في شيء .لذل نتجاو هذا الوضع وما اليه للقول بان
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الممتزجين من اكراد القطر الشقيق بالمجتمع السوري الحاضر
مقيمون اما في دمشق واما في حمال واما في اماكن ا رى من
الجمهورية السورية مثل قضاء حارت بين حلك واالةكندرون
وجبل االكراد في العلويين حيث ال تقل القرى االكراد عن الثمانين
– وجبل االكراد هذا اير جبل االكراد الواقع في شمال ةوريا من
جهة الغرب على الحدود التركية كما ةنرى .والمقيمون بدمشق
من هؤالء الممتزجين يؤلفون ما يقارب الربع من حي االكراد
المشهور في الصالحية ابتداء فيه من المحل المعرو بـ (الشيش
محيي الدين) الى ما دا ل الحي .كل هؤالء في دمشق وحارت
والعلويين وحمال بل كل من اليهم من افراد او عائالت الكرد
المنتشرين هنا او هناك او هنال في ةائر انحاء القطر – مدنا ً واير
مدن – ان جميع هؤالء واولئ قد نسوا مثل ا وانهم في الدت
بشمال لبنان كل ما يرجع الى اكراد كردةتان بصلة ونسك تقريبا ً
بحيث انهم لم يستبقوا من كل كل اير الذكر من ا ل كردي
نزحوا مع الزمن وعلى التوالي الى هذل البقاع واةتو نوها.
ومجمل العادات واللهجات واال الق واأل ياء وجميع
مظاهر الحياة االجتماعية في الفن واالقتصاد والثقافة قلما او ال
تةتلف في شيء عند الممتزجين اوالء عما درج عليه ةواهم من
ابناء المحيط .وعلى كل راحوا هم ينصرفون في الحياة العملية
لما اشتهر في المحيط نفسه من اعمال واشغال تةتلف با تال
البيئات منه والطبقات .فكان من ثم على االالك فالحون منهم
ومالكون في العلويين مثالً وحارت كما ان االبهم في دمشق وحمال
يزاولون التجارة او الصناعة او يتفيدون في االولى على
الةصوص بالوظيفة الحكومية او باالةتةدات التجاري .اما اللغة
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الكردية فقد تجد ما بينهم حتى اآلن بعض الشيوخ الذين يعرفونها
ةواء في القرية ات في المدينة ال ةيما في منطقة حمال .بل ان هناك
فارقا ً ر ر بين اكراد عكار و رابل من جهة وبين هذل الطبقة
الممتزجة من ا وانهم في ةوريا من جهة رى؛ والفارق هو ان
هؤالء اآل رين ليسوا في القرى التي يسكنون ر اكراد بل
عادة ما يكونون فيها مةتلطين باال ليين من اهلها .ثم هم اشد
عطفا ً على الكردية منهم في عكار و رابل  .وال ش في ان هذل
الظاهرة انما هي نتيجة تمسكهم او نتيجة بقاء شيء لديهم مما يمت
الى الكردية ال ةيما اللغة ولو على قدر ووجه جد ضئيل ومحدود.
على ان في االمر ما يبعث على رح مثل هذا السؤال – هل يمكن
لهذل الطبقة الكردية الممتزجة في ةوريا ان تستجمع ما بقي في
نفسيتها من رثار او ا داء الكردية اةتجماعا ً يم ّكنها اكا شاءت
من احياء الشعور القومي ونبذ هذا الحد البالغ من االمتزاج او
الوقو عندل نهائياً؟ ان الجواب الذي يسمع ايال بعض المتنورين
من قادتهم ال ةيما في بيروت يعلنون ان كل امل ضائع لي من
القوة بحيث يتيح الي كان عمالً منتجا ً من هذا الطرا ان
االمتزاج ةائر هناك في نظر هؤالء القادة حتما ً الى النهاية.
لقد رج من فو هذل الطائفة الكردية اال ل في
الو ن السوري اعالت بار ون حتى في حقل القومية العربية
امثال ابراهيم هنانو في حلك وعبدالرحمن باشا في دمشق واشهر
مشاهير القنا ين في ةوريا بل في الشرق العربي السيد ابش
رفيق االمير كمال المصري في مجاهل افريقيا واداالها ومحمد
كرد علي والشاعر المعرو في العربية ير الدين ركلي؛ ثم
رئي محكمة التمييز بدمشق مصطفى ب برمد من حارت؛ ثم رل
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برا ي في حمال او فيها وما جاورها حيث بلغ عدد العائالت منهم
بين الةمسين والستين عائلة او بيت – هؤالء ومن اليهم من
الشةصيات السورية الكبيرة في كل حقل من حقول النشا
االجتماعي ممن ةنفرد لهم ان شاء هللا مقاالً ا ا ً نضمنه بعض
المعلومات الطريفة حول البار من عمالهم.
ان عهد هؤالء الشةصيات باللسان الكردي لي ببعيد؛ فان
رباءهم كانوا يتكلمونه الى ةنين لت ال تتجاو الةمسين.
هذا وفي دمشق حي ر ر يقيم فيه حتى اليوت بعض
الجالية الكردية المتحدرة منها مثل اةر الشةصيات المومأ اليهم
وةواهم وهو حي السورجة حيث تقيم اآلن عائلة عبدالرحمن باشا
وعائلة ابش .وامثال هذل االةر عديدة راحت في امتزاجها
بالوةط شو ا ً ابعد من شقيقاتها في محلة الشيش محيي الدين
بالصالحية؛ وكل نتيجة وقوع هذا الحي في وةط المدينة؛ وهي امر
ةهل عملية االمتزاج وعجل في نضوجها.
عودة الى الصالحية بدمشق نترك فيها وراءنا محلة الشيش
محيي الدين ونلج بها الى ما قدات الى قلك الحية االكراد؛ فماكا
هناك؟ ان هناك وةطا ً بحت كردي في لغته وا القه وعاداته
وا يائه ومعنوياته وثقافته وفنونه و ناعاته وما الى كل كل من
ميزات و صائا يعر بها الكردي والكردية اينما كان وكيفما
اتجه هؤالء هم الجالية المحافظة التي لم يؤثر عليها الوةط بعد
والتي على ال الجوالي اال رى جميعا ً ال تفتأ تحافظ على
انسابها بل في كل ميزة لها ا ة بان تلقي العجك في وهي
ان هؤالء االكراد – وهم ثالثة ارباع العنصر الكردي بدمشق
تقريبا ً – يوفرون علي مشقة السفر او االةفار تتجشمها في
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بطون كردةتان وتاللها ليجتمع لدي جدول في اةماء العشائر
الكردية على ا تالفها؛ كل ان في الحية االكراد المحافظين
بدمشق عائالت تمثل جميع االنساب الكردية المنتشرة في جميع
العالم الكردي على اال الق .وهي – والحق يقال – ظاهرة اريبة
رائعة في ارابتها تضع بين يدي اةماء العشائر المعروفة في
كردةتان الكبرى مثل ( ا ل) (ملّة) (ةرحدي) (بابا كردي)
(بولي) (موتكي) ...الى كل ما هنال من اةماء االةر والعائالت
والعشائر والقبائل الكردية العريقة في نسبها الكردي مما يعطي
ورة في الصالحية مصغرة عن االقوات الكرد على تباين
فصائلهم وبطونهم!
وجوابا ً على ةؤال ما اكا كان هؤالء االكراد المحافظون
ةو تندرس كرديتهم فيمتزجون نهائيا ً مثل ةائر الجاليات
الكردية في شمال لبنان واكثر االنحاء السورية ترى علماءهم في
بيروت مثالً يعتبرون على وجه التأكيد انه اكا تم االةتقالل لبالد
الكرد بعد الحرب ةتكون النتيجة في مصلحة الكردية بين هؤالء
على نسبة  75في المائة على اقل تقدير؛ وكل بفضل الهجرة التي
ةيسهل امرها عندئذ فتترك مثل هذا الوةط اةر عديدة فضالً عن
االفراد ممن ينزحون ثانية عائدين الى الو ن االت وهم الةباب
عدة البستهم والبسوها ويالً في مو ن الهجرة ليق من يكونون
للمساهمة في انشاء دولة كردية جديدة على الطرا العصري .على
ان بين المحافظين اوالء نةبة يعتد بها عددا ً وثقافة ممن هم
جدراء بالشؤون االدارية والفنية نسبة الى ا وانهم في نف
كردةتان حيث لما تبرح اةباب التعليم والتثقيف واال تصاص
اير متوافرة بصورة كافية .هذا فضالً عن انهم لم ينسوا بعد اللغة
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الكردية التي اكا جلت في محال الصالحية الكردية بالعا مة
السورية تكاد ال تسمع ةواها بين الجمهور .بل ان الناس هناك ال
يتكلمون العربية اال بفضل الممارةة او المدارس الرةمية
صو ا ً بينما النساء واال فال في البيوت ال يعرفون اير
الكردية التي تعتبر في حق لغة الجالية الرةمية في الحي ولغة
العائلة الوحيدة فيه .وال يقل عدد هذل الجالية في الصالحية الكردية
اير الممتزجة عن اثني عشر الف نسمة كما ان مجموع االكراد
بدمشق بمن فيهم هؤالء والممتزجون يعادل العشرين الفاً .ثم ان
ح ان فأل الزعماء االكراد بعودة اير الممتزجين على االقل من
الجاليات الكردية بدمشق الى الو ن االت المستقل امر واقع يتم لهم
في الظرو واالحوال المناةبة فهل يكون هناك من و راكز
على اةاس حيح من ان عمل المدارس الرةمية صو ا ً
مكتوب له؛ في وقت قريك ان يحول كما يظن بعضهم دون
تحقيق مثل هذل االمنية اك تكون عملية الصهر واالمتزاج قد
نضجت في الوقت المناةك؟ تل امور مرهونة باوقاتها اليعنينا
اآلن كثيرا ً ان نةو فيها.
االكثرية الساحقة من هذل الطبقة تزاول التجارة في دمشق
الةيما تجارة االانات مع كردةتان .وجلك ما نعرفه في هذا القطر
بالغنم ( )...التي نعلفها للمؤونة (االورمه) على ابواب الشتاء –
وهي المسماة في الكردية (پا يه ةور) (په ى) من ةرحد بتركيا
الكردية وفي الدارج (مور) – انما هو من عمل هؤالء التجار
الكرد في الشات على اال ا .وتجارتهم في نف دمشق متنوعة
ومتفاوتة الدرجات ومنها بعض االعمال الواةعة؛ اير ان اكثرها
من النوع البسيط كما ان الصناعات التي يمتهنونها ال تتعدى هي
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ايضا ً الصناعات الصغيرة .و ائفة منهم تمل االراضي؛ بل منهم
بعض كبار المالكين وفريق مزارعون يعملون في حراثة االر ؛
وهناك عدد ال بأس به يشتغل في اعمال البناء وما ضاهاها بما في
كل (العتالة) ور ر يرتزق بالوظيفة وعلى اال ا في الجيش
والشر ة والدرك .والرائج كثيرا ً بين اكراد الشات العمل في
ناعة النسيج التي تستحق لكثرة اقبالهم عليها ان نةصها
بالذكر.
المشهور عن اكراد الشات انهم على العموت يقيمون
بالصالحية حتى انه االبا ً ما يتبادر الى االكهان الةيما عند من لم
يزر المدينة ان الصالحية هذل ليست مأهولة بغيرهم؛ والواقع ان
الصالحية هناك قسمان كبيران يأهل االكراد الواحد بينما اال ر
يعر بالمهاجرين او بحي المهاجرين؛ ولكل منها شعبة ا ة
من ط ترامواي المرجة تنتهي فيه.
ً
في دمشق الكردية مجلتان ايضا (الهاوار) او النداء
و(الروناهي) او النور .وكلتاهما تصدران في الوقت الحاضر
بالكردية؛ وهدفهما علمي ادبي وان عنيت االولى منهما بالناحية
العلمية على اال ا والثانية باالدب الشعبي باكلة جهدها في
تعميم العلوت ونشرها عن ريق هذا االدب بين بقات الشعك
العادية .ومع كل انما هو اللسان الكردي البسيط الشعبي – دون
(الكالةيكي) – الذي تكتك به المجلتان شأنهما في كل شأن
(ةتير) و(روجاني  -روژا نو) في بيروت .والمفهوت ان الغر
من كل انما يهد بالرام من ان الكردية (الكالةيكية) جد راقية
وانية الى تثقيف الجمهور وتوجيهه توجيها ً حيحا ً في معمعان
الحياة العصرية المتال م ..وهذا الموضوع يذ ّكر بما يقوت به من
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النشا في ةبيل الكردية بعض الوجول واالدباء والعلماء
والو نيين القوميين االكراد في القطر اللبناني والسوري على ضآلة
ما هنال من موارد العمل لديهم تحقيقا ً لهذا الغر  .واكا كان
مقدورا ً للجاليات الكردية القديمة في هذا القطر ان تنظم فوفها
في ةبيل الكردية فعندي ان كل منو بعمل هؤالء االفراد وما قد
يلقونه من ايد في كل لدى بعض الهيئات والمراجع والمنظمات
الكردية .ومهما يكن من هذا القبيل فالظاهر ان الكردية ةائرة الى
االمات في ريق الوعي القومي والتقدت .وقد وقع في يدي حديثا ً
بعض كتك التدري العصرية المةصصة لالحدا والمبتدئين
فدهشت لما هو باد فيها من ريات المجهود واالتقان .وهي كتك
وضعت بالحر الالتيني.
ومن مشاهير اكراد الشات اير الممتزجين الد بكداش
رئي الحزب الشيوعي في ةوريا – وهو يتكلم الكردية ومن حي
االكراد بالصالحية – ومثله رشاد عيسى احد الشيوعيين المعلومين
هناك ثم بعض الزعماء المحليين المعروفين مثل عمر راا شامدين
وعلي راا لفو وعثمان راا رلوةي – من اير رلوةي بغداد العرب
– ثم بكير راا رلوةي احد كبار تجار الغنم.
كل وفي منطقة حمال من االكراد الممتزجين ما تقدر
عائالتهم بالمئات – بما في هذل رل برا ي انفسهم .اما في حارت
فعدد هذل العائالت محدود جدا ً واما الدين فسواد االكراد بسوريا
على مذهك السنة منه اال كما ككرنا في الكالت على هذا الموضوع
في لبنان النادر من االشوري والقليل من الكاثوليكي – ةريانا
وكلداناً؛ وكل في الجزيرة ومنطقة كورداغ ثم على الةصوص في
منطقة المو ل وفي جبل ةنجار من العراق او بين اير
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المسيحيين من اليزيدية هناك وفي المنطقة الكردية بالشمال حيث
تجد بعض االوةا المهمة من اليزيدية؛ على ان هؤالء كما هو
مشهور انما هم اكراد اقحاح في كل شيء في الدت واللغة
واال الق والدين والعادات والتاريش على ما ةنرى اكا اتسع
المجال للبحث في كل عند الكالت على االكراد في الشمال
السوري.
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االكراد يف مشال سوريا
بقي علينا وقد بلغنا بالقار هذا المبلغ من تتبع االحوال
المالبسة لحياة االكراد االجتماعية عندنا ان نلقي نظرة ا يرة
نلةا فيها له وضع ائفة منهم ال نجدها في لبنان بل في القطر
السوري فقط؛ وهو فارق جوهري يمتا به وضع هذل الطائفة

36

القومي بين البلدين .نصر النظر االن عمن يعيش في ةوريا من
مهاجري الكرد الذين كما ا ّموا لبنان ويعيشون فيه اليوت قد ا ّموا
ةوريا في عين الفترة اي بين الحربين العظيمين وهم يعيشون
فيها ثم نذهك بالقار الى هذل اال يرة حيث نجد في شماليها
منطقة واةعة الرحاب تمتد بين المتوةط اربا ً وتةوت المو ل
شرقا ً – على ما اشرنا في مقالنا االول – وهي في اكثريتها
الساحقة مأهولة بالعنصر الكردي الةالا؛ عنصر يعتبر نفسه
كرديا ً دون اي شيء ر ر مع انه – الفا ً لوضع الجاليات القديمة
المنتشرة من ا وانهم في القطر بما في هذل على الةصوص اير
الممتزجين منها بالمحيط كما في دمشق بالصالحية – ممثل في
مجل النواب السوري حيث له اربعة عشر نائبا ً ينوبون عنه بصفة
ائفة عنصرية تةتلف في اوضاعها االجتماعية والعرقية جميعا ً
عن ةائر العنا ر الطائفية والقومية التي يتألف منها جسم الكيان
القومي السوري في الوقت الحاضر.
لكن بما ان الموضوع الذي نعالج ال نريد ان نلم منه
اير الناحية العلمية نلتفت عن عنعنات االكراد السياةية في ما
يعود من هذل الى شمال ةوريا على الةصوص لنتابع السير في
اةتقصاء احوالهم بمعناها االجتماعي الصر فنقول :لم نعثر اوالً
على ما ينفي من اال بار كون هذا الجيل من الناس اير ا يل
هناك منذ اك عر االكراد في التاريش معرفة شعك قائم بذاته
مستقل في اوضاعه االجتماعية على االقل عمن دار به او الطه
من اقوات هذل المنطقة؛ وهي كي نف المنطقة التي نوهنا بها في
مطلع هذا المقال الثالث وقلنا انها موضع مشادة بين الو نيين
السوريين والو نيين االكراد .ونحن ا اء وضع شاك من هذا النوع
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ال يسعنا القول بان هناك جالية كردية هاجرت الى االراضي
السورية كالجاليات التي تكلمنا عليها حتى اآلن ةواء منها جالية
حلة وبيروت والصالحية اير الممتزجة ات جالية حارت وحمال
والعلويين وعكار و رابل ودمشق في اير الصالحية الكردية
وما الى هذل وتل من مهاجري االفراد واالةر المتفرقة في دا ل
القطرين .واال لما كانت دمشق رضيت بان يعامل اكراد المنطقة
المذكورة اير المعاملة التي كانت من نصيك اكراد الصالحية اير
الممتزجين ممن لم يمثلوا في المجل النيابي تمثيالً عنصريا ً
مستقالً كا وانهم هؤالء في الشمال.
د على كل ان هذل المنطقة تعد نفوةها من االكراد فقط
– وهم فيها االكثرية الساحقة – ما قد يربو مهما قيل في كل على
الثالثمائة الف بينما نوابها عن هؤالء دون االقلية نحو احد عشر
وثالثة فقط تمثل هذل االقلية .من ثم يظهر اننا في انى عن التنويه
بان لغة االكراد هناك وكل ما يتصل بها او يتفرع عنها هي لغة
كردية الصة غت على كل لسان ر ر حتى ا بح يتكلما ةائر
االقليات؛ وهي لغة المنطقة الوحيدة او تكاد ؛ ونسبتها من هذل
الناحية اكثر انتشارا ً فيها منها في الصالحية الكردية بدمشق.
وعليه ال يةشى القوميون الكرد من ان يحصل هناك اي امتزاج
فعلي يمكن ان يشكل مع الوقت طرا ً على الكردية حتى ولو الح
شبح هذا الةطر كأنه ادر عن المدارس مهما كان نوعها او
مستواها.
في المنطقة التي نحن بصددها بين االلفين وااللف
والثمانمائة قرية كلها كردية يتةللها بعض القرى او المزارع من
اير االكراد .وهذا العدد الكبير من االماكن المأهولة منتشر اربا ً
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في شرق من ضواحي مدينة االةكندرون المشرفة شرقا ً على
الةليج حيث تنتهي اربا ً فروع جبل االكراد المسمى (كورداغ)
ومنحدرات هذي الفروع حتى منتهى قضاء (الجزيرة) الفراتية
الشرقي ؛ اما االقضية المنتشرة الى الغرب ابتدا ًء من هذا اال ير
الدوار) (قامشلي) (راس العين) (اراب پينار)
فهي (عين
ّ
ّ
و(جرابل ) (منبج) (عزا ) الذي يتصل بقضاء (كورداغ) او
جبل االكراد المذكور رنفاً.
واما النفوس من اكراد هذا الةط الطويل فانها مو عة
على هذل االقضية تو يعا ً متفاوت العدد؛ وكذل عدد القرى؛ فان
من هذل اكثر من الف في (الجزيرة) وحدها ونحوا ً من ثالثمائة
و مسين في (اراب پينار) وثالثمائة وتسعين في (كرداغ)
وهكذا...
الى اكراد (پينار) وهم – المعروفون بالبرا ي – يعود في
النسك رل برا ي في حمال ومنهم الشةصيات السورية المعلومة
مثل حسني ب البرا ي احد رؤةاء مجل الو راء ومحسن
البرا ي احد الو راء السابقين فيها .على ان هناك في هذا القضاء
وحدل اربع عشرة قبيلة او عشيرة كردية كلها من نسك واحد
هو برا ي يجمعها الى ا ل واحد مع ا تال في اةماء بطونها.
ممن عرفنا في بيروت مثالً من اكراد (پينار) الدكتور
بدر ان الذي نوهنا في مقال ةابق باةمه وبالقابه واعماله
ومقامه ةواء بين مهاجريها الكرد ات بين ايرهم من مهاجرين
ومقيمين .هو من مواليد (مقتله) احدى قرى القضاء ودكتور في
الحقوق وناشر و حافي وو ني كردي المع وثقة واةع اال الع
في كل ما يتعلق باالكراد والكردية؛ وهو احك المؤلفات في كل
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نشرها اما بالكردية او باللغات االوربية او نثرها نتفا ً هنا او
هناك في جريدتيه الكرديتين الراقيتين اللتين ككرناهما في
مناةبات ةبقت.
من الشةصيات االدبية والو نية المشهورة بين االكراد
قا بة – هو من اكراد (عامودا) في قضاء الجزيرة قرب القامشلي
اليكاد يتجاو االربعين – شاعر الكرد الشعبي العظيم
(جكر وين) بل امير شعراء االكراد المعا رين الذي يمثل ابلغ
تمثيل نفسية ابناء قومه المجاهدين في ةبيل الحرية واالةتقالل
هو شاعر الكردية المصهور؛ فيه الشعور القومي اغ على كل
شعور ةوال بحيث انه بلغ من تبلور هذا الشعور في درل حتى
ا بح يعد نفسه ويعدل كل من وقف على نتاجه الشعري مجرد
النف منزل العا فة عما يسمونه مذهبا ً او دينا ً اكا جاء هذا الدين
يحول دون التفاهم المطلوب بين ابناء البشر عامة وابناء القوت
الواحد ا ة وابناء جلدته على اال ا .على انه نظرا ً الى
هؤالء قد جند شاعريته بل نفسه وحياته برمتها للطعن في كل ما
من شأنه ان يضع الفوارق ما بينهم .والجدير بالذكر من هذا القبيل
ان دروةه لم تتعدّ بعض المعلومات الالهوتية التي تلقاها في بال
على مشايش الدين .بل بلغت به حماةته لهذا المبد والرةالة
االنسانية ان رجال الدين و باالحرى صومه منهم وممن نحا
منحاهم من اآلاوات ش ّهروا فيه وحرمول من حضيرة الدين الذي
يرتزقون به .اير ان كل اد في شهرته حتى امسى مقروا ً في
جميع االوةا ولدى كل الطبقات الكردية بحيث ان شطرا ً كبيرا ً
مما نشرل باتت االلسن تتناقله والشفال ةواء بين اكراد ايران ات
تركيا ات روةيا ات العراق ات ةوريا ولبنان.
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اما شعارل – وهو القومية او (الكردية فوق الجميع) –
فينبغي ان يضحي الزعماء وةواهم في ةبيلها كل شيء .فهو لذل
ناقم على هؤالء الزعماء – دينيين ومدنيين ممن يؤثرون مصالحهم
الةا ة على المصالح الكردية العامة – اشد ما تكون عليه وجول
النقمة .وانه الجل كل كبير الحظوة في شعرل لدى العامة .ان
(جكر وين) مولود شاعرا ً بالطبع؛ لذل جاءت نفاثته المنظومة
كالسهم تةترق النف الكردية حتى الصميم الةيما انه يةا بها
الفا ً لكبار الشعراء الكرد السابقين باللهجة واللغة الدارجة التي
تفهمها دون عوبة .وكونه ينظم باللغة الدارجة لم يمنعه من ان
يحتل المكانة االولى لدى الطبقات المثقفة نفسها؛ كل الن االكراد
اليوت ماضون في كتابة الكردية الدارجة حتى في حفهم على ما
اشرت في كالمي على الحركة الثقافية لدى االكراد في دمشق
وبيروت.
ع
وال بدع في ان تصلح الكردية حتى العامية منها الداء ما
يةالج النف البشرية ويجيش فيها من عوا ف او ما يتراءى لها
من اال يلة والمعاني االدبية فضالً عن العلمية منها .ان الكردية
لغة قديمة؛ وقد بلغت درجات الرقي فيها منذ القرن العاشر للمسيح
حتى االن مبالغ رائعة حتى ان االكراد يعدون في فةر منذ كل
التاريش الى اليوت عشرات العلماء والكتاب واالدباء والشعراء .من
(ماليه جزيري) و(احمدل اني) – القرن
هؤالء (الكالةيكيين) مثالً ِ
 17للميالد؛ وقبل كليهما (ترموكي) بين القرن الثاني عشر والثالث
عشر؛ ثم (ةيال پوش) الذي جاء بعد (احمدل) و (راا يعوك) في
الثامن عشر و(عبدالقادر كويي-حاجي قادر) و(مولوي) في التاةع
عشر.
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كان في االمكان ان نضع دروةا ً وابحاثا ً جد واةعة في
الثقافة واآلداب واالجتهاد عند االكراد مدى االجيال؛ لكن والغر
االةاةي من بحثنا ال يتعدى اآلن عموما ً اوضاع االكراد في لبنان
وةوريا نرجئ الكالت في التفصيل على هذا الموضوع الى فر ة
مناةبة ان شاء هللا.
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االكراد اليزيدية
من االكراد االقحاح جيل من الناس يعر باليزيدية.
ومو نه اآلن على اال ا في العراق حيث اجتمعت مراكز الدين
عندهم والسياةة – قضاء الشيةان الى الشمال الشرقي من
المو ل وقضاء ةنجار الى الغرب منها حتى الحدود السورية؛ ثم
في تركيا – منطقة جبل الطور وماردين وديار بكر؛ وفي ارمينيا –
على الحدود التركية الروةية عموما ً وفي منطقتي قارص واردهان
صو ا ً وفي ما يلي كل شماالً بروةيا نفسها "حول تفلي في
القفقاس؛ ثم في العجم – قليل منهم هناك او هنال ؛ وا يرا ً في
ةوريا – جبل االكراد وجوار كلّ وعينتاب من منطقة حلك ثم
هنا او هناك من منطقة الجزيرة الى الشرق من حلك حتى الحدود
العراقية في شرقي جبل ةنجار – قرى عدة متفرقة تبلغ الثالثين او
تزيد.
ال نتو ى في هذل العجالة درس اليزيدية في نشأتها
وتطورها وال في ما هم عليه اليوت اتباعها من احوال ا ة اال
منها ما يتصل بهم بالكردية واالكراد تاركين وراءنا وربما فقط
الى وقت ما نضحت او تنضح اليزيدية به من عقائد وتعاليم
ومباد واهدا ومظاهر في الدين مذهبية واجتماعية او من
االثار ال يستدل بها مهما كان نوعها على ما يتصل من هؤالء
القوت بالعنصر الكردي ارضنا الوحيد من هذا البحث االجتماعي
الصر .
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لي من ش في ان اليزيدية يمتون بعرقهم الى العنصر
الكردي .ومهما يكن هناك من الغمو الذي يحيق بدينهم فان شيئا ً
من كل لي له اثر في ما يعود الى الوضع االجتماعي الذي هم
عليه بما فيه العادات واال ياء واال الق واآلداب واللغة .فانهم في
هذل اال يرة اكراد مائة في المائة وهم يتكلمونها على مةتلف
اللهجات ولو شاعت ما بينهم احيانا ً لغات ا رى يضطرون الى
اةتعمالها مجاراة للمحيط والوةط؛ على ان منهم في العراق
وةوريا من يتكلم العربية وفي تركيا من يتكلم التركية وهكذا
في ارمينيا وروةيا وايران حيث يتكلمون االرمنية او الروةية او
االيرانية – لغات يعمدون الى اةتةدامها ارج بيئتهم في قضاء ما
لهم من الحاجات مع االقوات التي يعيشون بين ظهرانيها.
وهم الى كل اكثر ما يشبهون في ا القهم – الصدق
عموما ً والنزاهة والجد وحك الحرية واالةتقالل ابناء عمهم من
االكراد المسلمين الذين على االجمال و الفا ً للعرب من ابناء
دينهم اشهر من ان يعرفوا بما فطروا عيله مثل ةكان الجبال على
العموت من نوع اال الق والسجايا الطيبة التي نحن في ددها .بل
تراهم وهم االبا ً ما يستنكفون من مزاولة االعمال التجارية
مؤثرين عليها الزراعة وتربية المواشي موقنين بان تعا ي
التجارة امر قلما يتفق وهذل الةصال الرفيعة المناقضة للكذب
والغش والةداع واةباب الشتم والسك وما الى كل من دنئ
الةصال التي قد اليسلم معها معبودهم (مل اووس) من بعض
القذ .؟
ثم ان اليزيدية لم يكونوا مع الزمان ورام الذي يؤثرون
العيش فيه في العزلة عمن حولهم من االقوات – عزلة ادبية نجمت
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عن هذل اال الق وجاءت االبا ً نتيجة اعتصامهم بالجبال او الوعر
لم يكونوا اال ليمتزجوا مثل ةائر الشعوب بغير
من االر
الجن الكردي من االمم التي جاورتهم او الطتهم كاالراميين في
ةوريا والعراق واالرمن في ارمينيا وايرهم في ايرها .اال ان
ةوادهم لم يبرح محافظا ً على الدت الكردي اال يل محافظة قلما
تجد لها مثيالً لي فقط بين االكراد المسلمين بل بين ةائر شعوب
االر .
وهؤالء اليزيدية هم اكراد في وةع المدقق – ان يترك
جانبا ً ما تأتيه من االدلة احوال المجتمع اليزيدي ولسانه – ان يثبت
الة الكردية فيهم ا الة من حقهم ان يعتبروا
الى حد يعتد به
ً
ً
فيها ابلغ تقادما ممن مداهم من االكراد واشد منهم تمسكا بها ال
لشئ اال على االقل في الدين اليزيدي وما يتصل به من بعض
اآلداب واالمثال واال الق والعادات ما يؤيد الحكم القاضي
بكرديتهم على ما ةبق فبينال من كل مستندين فيه الى احوال
القوت االجتماعية واللغوية على الةصوص.
وهذل االدلة التي يمكن انتزاعها من ميم الترا الديني
في اليزيدية والتي تؤيد كونهم في الكردية ان لم يكونوا ابعد عرفا ً
فعلى قدت المساواة هم ومن الما عرفناهم وال نزال نعرفهم
باالكراد من مسلمي هذا الشرق وقد يكون انها حتى االن لم ترد
تحت قلم كاتك وال باحث انها ادلة هي من الكردية بحيث تعود بها
الى ما قبل الفتح االةالمي – الى يوت كانت ديانة ( ورواةتر) في
فارس وما اليها من ير االديان وارقاها وتوةعها انتشارا ً يوت
كان حراس هياكل (النار المقدةة) فئة من الكرد منتقاة يقومون
بةفارتها رناء الليل وا را النهار على ما درج عليه في
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الفاتيكان مثالً من عر
السويسريين).
الذي في مذهك ورواةتر
من هذل االدلة ان البيا
كان يرمز الى براءة النف ونقاوة االعمال هو الكسوة الوحيدة
المقبولة اليوت عرفا ً وديانة في االوةا اليزيدية حيث تجد رثارا ً
ج ّمة تنطق بتسرب (الزرورواةترية) الى المذهك اليزيدي .على ان
اليزيدية ال يرتدون في مواةم الدين عندهم اثناء الحفالت واالعياد
اير اللون االبيض .والمعلوت في كل ان هذل الطائفة من الكرد قد
تكون هي التي دون ةائر ا وانهم من الكرد المسلمين تنكشف
اليوت ألعين التاريش عن وجه الكردية الصحيح؛ كل ان ننظر فيها
نظرة العرقية مجردة عما انساق له ةواد االكراد الل التاريش
من عوا ف التيار الديني الذي باةم االةالت راح يكتسح في
الشرق صو ا ً شتى االقطار والشعوب والمذاهك الدينية عند
ظهورل بما في هذل عبادة النار او تكريمها على مذهك ورواةتر.
وقد كان الكرد عصرئذ في من دان من االمم بديانة العرب الفاتحين
واندمجوا بهم ةياةيا ً باندماجهم بهم في االةالت حتى فقدوا و
كادوا يفقدون عنعنة القومية فيهم والح الو ني اال منهم من ظل
محتفظا ً ولو في قليل او كثير من النسش والتشويش تزيد فيه االيات
ونوب الدهر والمذاهك المجاورة بشئ من روح ورواةتر
وتعاليمه وبطائفة من تقاليد الزرواةترية ومظاهر عبادتها.
هؤالء هم بالحصر بعض االكراد الذين عرفوا منذئذ
باليزيدية احفاد االكراد من ابناء الزورواةترية وحراس هياكلها
الذين في ةبيل الحفاظ على قوميتهم رثروا تجال الذي نكبت به
بالدهم من حرية مسلوبة وةيادة ضائعة واةتقالل مفقود ان
هناك منذ قرون باةم (الحراس
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يتمسكوا من الكردية بما يساعدهم على الزمان في ون روحها
نقية قوية لم يفتأوا يؤمنون بحيويتها تحت ةتار من التضامن الديني
اشتهر باةم اليزيدية وكانت ا وله راةةة ولما تزل في تربة
كردةتان او بالد مادي مهد الزورواةترية .هؤالء هم الفئة الكردية
الوحيدة التي اكا انتهى احدهم من الصالة دعا الى هللا قائالً ":ارفع
العرش و ذل الى كردةتان!" – الة عند اليزيدية قديمة يعقل جدا ً
ان تكون من نف الكردي اليزيدي المتألمة دى يتردد في ياتها
مرارا ً في النهار منعشا ً فيها روح االمل باةتعادة ما فقدت
كردةتان يوما ً من حرية وةيادة واةتقالل.
هذا هو الشعور االيزيدي المتبلور في درل ا اء ما
فقدت بالدل وقومه وا اء ما يتوقع لها مؤقتا ً في دا له؛ بينما ا ول
الكردي المسلم قد ضاعت عليه اجياالً او كادت مثل هذل العا فة
اك ا ذ بنوع من ةحر المعتقد يجمع في دفتيه بين الدين والسياةية.
على هذا النحو ترى اليزيدي الذي في تمسكه ببعض
التقاليد من مذهك ورواةتر الظاهرة كالزي االبيض في االعياد
الدينية او ةوال ال يةتلف عنه في التمس بروح ورواةتر
القومية الو نية تمسكا ً جاء نتيجة العقيدة وااليمان دون اي اعتبار
ر ر كالنظافة وما شاكلها ان لترى هذا اليزيدي الكردي يتفق
وا ال المسلم الكردي في امور شتى تذكرل بماضيه الديني المتباعد
فيرال – وا ول المسلم العادي ال يكتر او قلما يكتر لمغزال
الصوفي في القومية وايحاءاتها الروحية في الو نية واالةتقالل –
وهو يود من ميمه والنغصة على ةويداء قلبه لو تنفتح
السموات وتنشق االر عن رةول او نبي او مصلح او قائد او
مشترع يتم له ما تم لمثله من انظارل اوالء فيوفق في الجمع بين
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عنا ر الكردية المتحفزة لعله وااليات قد تكون مؤاتية تتحقق
لها في عهد الديمقرا يات الظافرة امنية لم يفتأ اليزيدي مدى
االجيال يتأةى في ةبيلها العسف واالرهاق واالضطهاد والمجا ر
دون ان يةمد له نف ويهن ايمان ويذبل امل؛ هي امنية العود
بالسلطان الى بالدل كردةتان.
ما الذي نوهت به مما يتفق فيه حول رثار الزورواةترية
كل شعوب االكراد بمن فيهم اليزيدي والمسيحي والسني من االةالت
والشيعي فهو من العادات واال الق مثل ما يلي:
ً
ترى هؤالء يؤثرون تسمية اوالدهم [هوارمزد] وكثيرا ما
تسمعهم يقولون" :هو جميل مثل هرمز! وهرمز على ما هو معلوت
من ديانة ورواةتر الثنائية اله الةير فيها .ثم هم االبا ً ما يتبادلون
هذل التحية اةلم علي باةم إله النور!" – ي النار رمز االله
هرمز .وهذل االثار باقية من تقاليد الزورواةترية ما بينهم االك ما
تلمسها في االوةا النا لة بالمنحدرين العراقي وااليراني من
جبال كردةتان مثل (ةرحدان) على حدود المملكتين .كذل االمر
في ما يتعلق بعمل المدا ن :من عادة القرويين منهم ان يستعملوا
المدا ن؛ ولهذا قلما تجد بيتا ً في قرى الجبال ولي فيه مد نة.
والشر االةاةي في نع هذي المدا ن ان ال تكون معوجة بل
ينبغي ان تكون من االةتقامة بحيث يصعد اللهك فيها ويةرج
الد ان من جوفها مستقيما ً الى فوق؛ وكل عن شعور ديني عميق
يقضي عليهم باحترات للنار متوار اقل ما يمكن ان يقال فيه –
ولي للنار على ما يعلم الجميع ادنى منزلة في االةالت دينية –
انه بقية حرص االكراد عليها وال ةيما اليزيدية بالرام مما
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ا اب المذهك الزورواةترية من اندحار في وجه المسيحية
واالةالت على الةصوص.
ً
الةال ة ان النار لدى الشعوب الكردية و صو ا منهم
جماعة اليزيدية موضع احترات وتكريم واجالل بالغ كما انها في
عين الوقت رمز الرفال وعنوان العمران والر اء؛ يعتقدون بذل
– الفا ً لسائر الشعوب الذين قد يرون في النار والنور والحرارة
مثل هذا – وهم مدفوعون بشعور في وقوي متأ ل من نفوةهم
تأ ل الروح في البدن :انه ال يجو للفرد منهم ان يبصق مثالً فوق
النار ال لسبك في االةاس اال حرمة للنار .بل تعثر في (درةيم)
بتركيا او في اماكن ا رى من بالد الكرد من اكا اراد الطالق
حلف بالنار؛ وهذل الظاهرة عند اليزيدية ابين منها عند ةائر االقوات
الكرد .ان النار مقدةة لديهم؛ فاهانتها امر فظيع والحلف بها يوجك
على احك اليمين العمل بيمينه .واالارب هناك ان الطالق ربما
جاء نتيجة اهانة موجهة الى النار بطريقة او با رى كالبصاق
عليها قصد االهانة! هذا الى ما تبين ل من احوال ا رى ال توفق
في معرفتها بغير التجوال في ظهرانيهم حيث يدهش ان تعلم بانه
في بعض االوةا هنال ال يجو للرجل ان يتزوج باكثر من
واحدة اال اكا كانت امر ته عاقراً! هكذا كانت الحالة قديما ً في دين
ورواةتر  -ورواةتر الذي انبتته تربة القطر الكردي منذ نحو
من ثالثة رال ةنة والذي يمكن في كثير من الحق ان يعتبر نبي
االمة الكردية قبل ما اةلم منها من اةلم.
يعتبر اليزيدية عند االةالت من الدّ االعداء .وقد الما
اضطهدتم دول الشرق االةالمية على مدى االجيال وعلى
الةصوص حديثا ً في عهد االتراك العثمانيين .وهو امر اليةلو
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اآلن في القرن العشرين من اثر حتى عند البعض من حكومات
االةالت المجاورة عينها .وهكذا االكراد من المسلمين انفسهم؛ فانهم
كثيرا ً ما كانوا يناهضون اليزيدية في ما مضى مدفوعين على
االالك بروح السياةة العثمانية فكانت لذل وقائع وحروب
ومذابح راح فيها ضحية كاك التعصك المكرول رال اليزدية
الذين كانوا ال يرهبون شيئا ً وال كانت تغريهم مواعيد في ةبيل
الحفاظ على كيانهم وديانتهم.
ي احدهم – احد االكراد النابهين من ةاللة االمراء
ّ
قا عل ّ
الكرد العريقة التي كانت في عهد السلطان ةليم العثماني وما بعدل
حتى الى مان من هذا العهد تحكم منطقة (البوتان) في جهات
جزيرة ابن عمر اليوت – لقد قا على هذا الكردي النابه حادثة
رائعة جدا ً جرت منذ ما يقارب المائة ةنة لواحد من اجدادل
االمراء يوت كلفه (الباب العالي) في االةتانة ان يغير على من كان
من اليزدية في جوارل للتنكيل بهم والكراههم على االةالت اكا
اةتطاع الى كل ةبيال .الى ان قال محدثي" :وكان قد وقع اةيرا ً
في ايدي رجال االمير احد رؤةاء اليزيدية من جبل ةنجار .فلما
عليه هذا ان يأ ذ
جيء بهذا الرئي الى يمة االمير عر
باالةالت؛ فرفض هو اوالً وثانيا ً وثالثا ً حتى عيل بر االمير
فاةتل ةيفه يقطع به كراع االةير اليمنى وكان يمس بها وهو
واقف احد اعمد الةيمة .فلم يكن من اليزيدي وقد بترت يمنال اال
ان رفع اليسرى يمس بها ثانية عامود الةيمة كأنه لم يكن هناك
شيء .مما كان .فلم يسع االمير ا اء تل الشجاعة اال ان ابدى
اةفه وامر فضمد جرح اريمه اليزيدي واكرمه وا لق ةراحه
وعاد ادراجه الى حيث كان بعد ان قطع المواثيق على نفسه
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بالمحافظة على اولئ الجيران الشجعان من ابناء جلدة االةير
الباةل ا وة االكراد بالدت .بمثل هذي الروح القوية العالية بمثل
هذا التمس اليقيني بالعقيدة والمبد بمثل هذا النوع من نكران
الذات في ةبيل القومية والو نية بمثل هذل المظاهر الرائعة من
كبر النف والشجاعة والشمم تمكن الرئي اليزيدي في حالة
اةرل من ان يكتسك اعجاب ابن عرقه الكردي المسلم ومن
السيطرة على عوا فه حتى اتةذ االمير منه اقرب اال دقاء ومن
ا وانه اليزيدية اكرت الجيران واعز اال وان".
والحقيقة ان في اليزيدية من الةصال الكريمة واال الق
الفريدة ما من شأنه رام الذي هو عليه مذهبه المةتلط المةتبط من
اريك المتناقضات في المعتقد والعادات المتصلة به ان يجعل منه
نسبة الى من بجيرته من عشائر االعراب المتبدية في شمال ةوريا
والعراق شةصية من حقها ان ال نبةسها التقدير واالحترات على
ما فعل االمير الكردي منذ قرن او يزيد.
والجدير بالذكر في هذا الشان ان كال الطرفين اليوت
الكردي اليزيدي والكردي المسلم على السواء ا بحا في عهد
القوميات اال ير – على نحو ما ار اليه منذ نهاية حرب -1914
 1918كل من المسيحي والمسلم الكردي – ولي ما بينهم على
تفاوت المعتقد في الدين ما يحول دون تفاهم التات يسعون له على
اةاس من رابطة الدت متين البد من ان يقوت عليه اليوت او ادا ً
رح الكردية السياةي في المنطقة المعروفة عند الةبراء
العسكريين حديثا ً بالمثلث الحربي او الستراتيجي بين ايران
وتركيا وةوريا والعراق والقفقاس.
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قد ةردت حتى االن بعض االثار التي يستدل بها على ان
الكردي عموما ً كان حتى العصر االةالمي يدين بالزروواةترية
وان اليزيدي ابلغ تأ الً في كرديته وبديانة (الزورواةتر) الكردية
وان في اليزيدية اليوت شكالً من هذا المذهك الذي كان فيه قبالً
للعنصر الكردي بعض االمتيا ات الةا ة مما لم يكن البناء
عرقه من الماديين والفرس وان ما كان مستحكما ً منذ الفتح العربي
حتى العصر اال ير من شديد العداء بين مةتلف االقوات الكردية
من مسلمين ويزيدية ومسيحيين قد ال تماما ً او هو في ريق
الزوال وان جميع هذل العنا ر المتآ ية في العرق والمعتقد القديم
قد باتت تشدها االن بعضها الى بعض وشائج لبة من روح
القرابة والنزعة القومية والمصلحة الو نية وان هذل اال يرة شرع
الكل يدركون الل الفترة المنقضية بين الحربين العظيمتين
اال يرتين انها كانت وال تزال ولن تزال نافرة ال تأتلف في شيء
مطلقا ً مع المصلحة والقومية والو نية العربية فضالً عن التركية
وااليرانية منها وان يعتبر ما يمكن ان يعمل له المةلصون بين هذل
الشعوب والدول كافة ان تنصر كل امة منها للعمل على حدة في
ةبيل بالدها بناءا ً على ما اوحت به (براءة اال لسي) دون ان
تحلم بعد احدهما بمطامع اةتعمارية واندماجات عنصرية
وتوحيدات ةياةية مهما كان نوعها ودرجتها الةيما انها شعوب
وامم ودول في هذا الشرق االدنى واالوةط لما تستكمل حياتها
الةا ة ال في الميدان الثقافي وال االجتماعي وال االقتصادي وال
السياةي.
هذا مجمل ما اشرت اليه في الكالت على اليزيدية احد
االقوات الكرد االقحاح وهم وان كانوا بو فهم يزيدية قليلي العدد
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في الشمال السوري – فانهم بو فهم اكرادا ً يؤلفون واالكراد
المسلمين والمسيحيين وحدة عنصرية وقومية واجتماعية مستقلة
لذوو شان يذكر في تقرير المصير السياةي المقبل بين المثلث
الحربي الذي يأهلون وةائر االقطار التي يجاورون.
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االكراد يف لبنان اجلنوبي
كنا نود ان نقف االن عند هذا الحد من البحث االجتماعي
حول االكراد في لبنان وةوريا .لكن قبل ا تتات الكالت نرى لزاما ً
وقد و لت الينا مؤ را ً بعض المعلومات ان نقول كلمة في ائفة
من الكرد بلبنان الجنوبي يعرفون هناك بمشايش رل عك او
بالصعبيين على اال الق ومنهم بكوات رل الفضل في النبطية.
ان اول ما يتبادر الى كهن البعض من ةكان هذل البالد
والةيما اير المحمديين منهم ان الكرد هم من مذهك السنة دون
ايرل في االةالت .وهو طأ قد تجد له عذرا ً في الجهل الذي هم
عليه هؤالء البعض فضالً عن ان السواد من القوت الكرد يدينون
اليوت من االةالت بمذهك السنة على العموت فيظن ةواهم من عامة
الناس على اال ا ان لي من االكراد من هم من اير السنة.
على ان الصعبيين اوالء من مذهك الشيعة شانهم في كل شأن
كثير ايرهم من اقحاح االكراد في كردةتان الجنوبية على
الةصوص .والمفهوت في هذا الباب ان الشيعة لم تكن في اال ل
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مذهك االجداد الصعبيين وان هؤالء – ةواء كانوا على ما
يدعون هم وعلى ما يحققه العالمة الشيش (احمد رضا) من ةاللة
الح الدين نفسه ان تحدروا في االول (من احد اندنات االكراد
الذي رافقوا الح الدين في حمالته) كما يزعم احك (العقد
المنضد) شبيك باشا االةعد – لم يكونوا قبل نزولهم بجبل عامل
من مذهك الشيعة على ما يبدو بل ا ذوا به لضرورات في
السياةة محلية ر وا معها ان مسايرة اهل البالد الذين يحكمون
ايسر عليهم اكا شاركوهم في المذهك وهكذا على ما يؤثر عن
لسان فايز ب الفضل نرى الصعبيين ومن اليهم من رل الفضل
قلما يأبهون على العموت لما يستجد عادة لدى (مناولة) الجنوب من
الفكر والحركات على الجملة على ما كان من كل مثالً في
الحركات السياةية التي نشبت في ا را جبل عامل عقك حرب
.1918-1914
ومهما يكن من امر هذل الحقيقة فان جد العائلة االولى
المسمى (بهاء الدين) قد انجك ثالثة اوالد كان (علي) اكبرهم.
وعلى هذا هو الذي لقك بلقك ( عك) حتى الك كل على من
عر من هؤالء القوت بالصعبيين في اماكن شتى من الجبل – جبل
عامل حيث نجد اليوت منهم فضالً عن النبطية في المروانية
والبابلية وانصار و فتا ودير الزهراني وكفر الرمان قرى بات
االن اكثرها في ملكية ةواهم اال البابلية فانها ما تزال مل رل
الفضل المقيمين حاليا ً في بلدة النبطية.
قد
وبينما اكثر الصعبيين وعددهم هاء المائتي نف
امسوا واالبهم ضعفاء الحال على شيء من العو احيانا ً ترى رل
الفضل وهم ال يتجاو ون العشرين عدا ً في بيوت ثالثة محصورة
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في قصبة النبطية اوةع نفوكا ً واانى ثروة واوجه مقاما ً حتى عد
بين البار ين منهم في هذا العصر افرادا ً معلومون مثل نعيم ب
وا ول محمود ب جد النائك والو ير السابق محمد ب الفضل ثم
فضل ب والد بهيج ب النائك اللبناني السابق ورئي بلدية النبطية
في الحال وعم الو ير من وجته؛ وكلهم في النبطية بعينها .ورل
الفضل هؤالء ال ترجع شهرتهم بهذا االةم الى وقت بعيد بل الى
جد الو ير المومأ اليه والذي هو ابن فايز ب بن محمود ب بن
حسن ب بن فضل ب .
نزل الصعبيون اول ما نزلوا من جبل عامل بلدة النبطية؛
وهي هناك حاضرة المنطقة المعروفة بناحية او (بالد الشقيف) .وقد
ّ
الجزار؛ ما ان
حكموا هذل المنطقة حكما ً اقطاعيا ً دات حتى والية
هذا الحكم تم لهم هنال فور قدومهم ات انه انقضت مدة حتى اةتقات
لهم فهذا ما يبدو في تاريش االةرة اير مقرر تماما ً حتى االن.
ولي القصد هنا ان نلم بتطورات السياةية التي مرت بهم في
التفصيل؛ لذل عزفنا عن التحقيق في هذا االمر الى اشارة البد منها
في موضوع هذي التقلبات :كل ان جبل عامل نشبت فيه في عهد
احمد باشا الجزار احد الوالة االتراك العثمانيين االفذاك في ةاحل
المتوةط – االفذاك في مساو الحكم على الةصوص حركة
عصيان جاءت نتيجة ما شجر يومئذ بين الوالي و عماء الجبل
االقطاعيين من اةباب الةال الذي تطور واتسع حتى انتهى بهم
الى اعالن التمرد على حكومة االةتانة او باألولى على الباشا
السفاح مثلها في عكا؛ وقد كان بين اولئ الزعماء مشايش رل
عك ايضاً .ويظهر في كل ان هؤالء كانوا من جملة من نكبوا
بقساوة الجزار وظلمه وجشعه حتى قدّر لهم ان يغتربوا مطرودين

56

عن و نهم حيث لوحقوا و ودرت امالكهم في نحو عات .1780
ولما كان الصعبيون لم ينفكوا يعرفون انفسهم بانهم من ا ل
كردي يم َّموا في هربهم من وجه الوالي العنيد شطر عكار من
لبنان الشمالي حيث التجأوا في كنف المراعبة انسبائهم من ظلم
الباشا .وقد ظلوا هنال مقيمين بدار ا ة في (عكار القديمة)
تعر حتى االن بـ (دار العشائر) حتى كهبت ريح الجزار
الةبيثة و لفه في والية عكا عبدهللا باشا الذي امر فرجع عماء
الجبل المةتفين الى موا نهم بمن فيهم مشايش رل عك .وقد كان
ان ما اعتا به هؤالء عما فقدوا ناحية (الشومر) في جبل عامل
نفسه يأ ذون اموالها االميرية ويتملكون منها على الطريقة
االقطاعية ما رلتهم على كل ظرو الزمان فكانت اقطاعية اكثر
امالكهم فيها.
كل وال مندوحة لنا من التنويه بان الصعبيين كانوا مدة
حكمهم في بالد الشقيف اي قبل فرارهم من وجه الجزار قد
اقاموا ردحا ً من الزمن بالقلعة القديمة المشهورة هناك والمعروفة
عند ةكان البالد باةم (قلعة الشقيف) وفي كتك التاريش االجنبية
صو ا ً بـ (قلعة بلفور).
اما المشهورون من المشايش الصعبيين في العهد االقطاعي
فمنهم الشيش علي الفارس؛ واليه ينسك الفضل في كسك الواقعة
المعروفة بـ (معركة كفر رمان) حيث كانت في قيادته جموع
العاملين في اثناء الفتنة التي نشبت بين هؤالء ولبنانيي الجبل
وكانوا في قيادة احد االمراء الشهابيين .ثم من مشاهير الصعبيين
في كل العهد حسين ب الشبيك الذي اكثر ما كانت شهرته
بالشجاعة.
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هذا االن ما يتاح لنا تسجيله حول االكراد في جنوب لبنان
ولعل فيه بعض الفائدة.

عود على بدء
لقد مر بنا الكالت على االكراد في لبنان الشمالي – بعكار
و رابل  .لكن وقد قيض لنا الوقو على بعض المعلومات التي
تكرت بها علينا حضرة االةتاك ديك ابن عكار من جهة و حد
العارفين البار ين با بارها واحوال اهلها ال يسعنا مع الشكر
نمحضه ايال على هذل الةدمة يتناول فيه االكراد المراعبة معا ً
والصعبيين اال التريث والروية ناظرين في هذل المعلومات
الجديدة نظرة اعتبار يجدر معها بعد التحقيق الكثير من القناعة
بانها واقعة؛ على انها في التفا يل صو ا ً كات قيمة تستحق
التقدير والقبول:
لقد ككرنا هنا او هناك في معر الكتابة حول االكراد
بعكار قولنا" :يذكرون – اي الزعماء الكرد – انهم ومن دونهم
من الفالحين قد جاؤوا يوما ً من تركيا او شرق االناضول
الةباب ال يعلمون حقيقتها ويقدرون انها التتعدى بعض الحزا ات
او المناوشات بين هذل العشيرة او تل ان لم تكن في الحقيقة اةباب
هناك ةياةية حملت حكومة االةتانة يومئذ على ابعاد اجدادهم الى
هذل المنطقة"؛ كما يستفاد ايضا ً من ةياق الكالت عليهم ان
(الفالحين) هنال "اال القليل ان ح ما يقال" هم ومن اليهم من
"االثنتي او االربع عشرة عائلة" من الزعماء واالاوات والبكوات
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االقطاعيين "من ا ل كردي" – نقا اربع اوردناها ةابقا ً في
كثير من التحفظ ونوجزها االن لبا ً لتمحيصها في ما يلي:
اوالً – ان معظم العكاريين – بمن فيهم ا حاب االمالك والفالحين
من المحمديين بعا ً – هم اكراد؛ ثانيا ً – ان ا حاب االمالك من
االقطاعيين هؤالء ال تتجاو عائالتهم االربع عشرة عدّا ً اي ان
نعتبر معدل العائلة او البيت الواحد مسة انفار نحو ةبعين نفساً؛
ثالثا ً – ان السبك في مجئ جميعهم مبعدين الى هذل البالد كان
ناجما ً اما عن اةباب قضت بها ةياةة العثمانيين االدارية واما عن
مناوشات قبلية بين العشائر؛ رابعا ً -ان المو ن الذي نزحوا عنه هو
تركيا او شرق االناضول.
والذي ندلي به االن بناء على التحقيق الجديد ان معظم
االهالي المسلمين  -فضالً عن اير المسلمين – من فالحي
ا حاب االقطاع الكرد في عكار انما هم في االولى من اير
العنصر الكردي؛ وان عدد هؤالء الزعماء االقطاعيين هناك انما
يناهز على وجه التقريك نحوا ً من ثالثة رال نف ؛ وانهم جميعا ً
انما تحدروا من نسل (مرعك) الجد االول الذي قدت عكار حوالي
 1750هو ومن رافقه من الفرةان االكراد؛ وعددهم ةبعون حين
جاؤوا بامرته بناء على تدبير اداري لجأت اليه االةتانة في كل
العهد لي تأديبا ً لهم وال تةلصا ً من شرهم بل تأديبا ً المراء بني
ةيفا الذين كانوا وهم ةادة عكار عصرئذ االبا َ ما يمتنعون عن
دفع ما عليهم من الجزية لةزانة الدولة والذين من حين الى ر ر؛
لم يكونوا ليحجموا اكا رتتهم الظرو عن ةلك ما كان يمر بعكار
من االموال االميرية المرةلة الى حكومة الباب العالي؛ ثم ان
تركيا او شرق االناضول لي المو ن اال لي الذي عنه نزح
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هؤالء الكرد بل هذا المو ن هو جبل االكراد في منطقة حلك –
االةكندرون.
ً
كل تل تدقيقات نعلم منها ايضا ان (مرعك) هذا قد مد
السلطان اليه يومئذ يد المعونة مساعدا ً ايال على (السيفيين) مساعدة
افضت مع االيات الى اكالل هؤالء والى وال ةطوتهم في ناحية
عكار حيث احتل هو ورجاله السبعون محل (رل ةيفا) نهائيا ً
وامتلكوا بالقوة على الطريقة االقطاعية وبموا رة الحكومة
ضمنا ً او علنا ً احيانا ً ا يك ما في عكار من االراضي الةصبة
التي ال يزال منها حتى اليوت قسم كبير في ايدي احفادهم – هؤالء
هم (المراعبة) نسل (مرعك) الكردي اال ل دون ان يكون في
عكار من االكراد من قد يظن البعض فيهم انهم الفا ً لما عرفنال
من كل في دد الصعبيين في الجنوب من ةاللة الح الدين
نفسه او بعض رجاله .وهذا اال ل الكردي العات الذي يجمع دون
ان يمر مباشرة بصالح الدين ورجال حملته بين الكرد في جبل
عامل وابناء جلدتهم في عكار هو الذي في واقع الحال شجع
اولئ على لك الحماية عند هؤالء هربا ً من مطاردة الجزار كما
ر ينا رنفاً.
ان مركز المراعبة في الشمال ونفوكهم فيه ارةش منه عند
الصعبيين في الجنوب؛ كل الن البكوات المراعبة لما يفتأوا
ا حاب ثروة في االمالك اوةع جدا ً على ما نعلم من ابناء عمهم
هؤالء المشايش الصعبيين بمن فيهم بكوات رل الفضل في النبطية.
على ان اولئ في عكار اانى وانفذ من فيها من ا حاب االمالك
على اال الق.
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والبكوات المراعبة انفسهم على وجهين من ناحية الغنى
والعدد؛ على ان المنا ق المقيمين بها اآلن تنقسم هي ايضا ً الى
قسمين او ثالثة – القطيع الذي على ما يظهر يضم العدد االكبر
منهم ثم الدريك والجومه .ولعل لبنان لم يشهد او قلما شهد من
العائالت من كثر عديدها كالمراعبة .واناهم في الدريك والجومه
بل في الجومه وحدها اوةع منه في القيطع اال اكا اضيفت الى
هذا امالك عبود ب عبدالر اق في افيتا بالعلويين .والنفوك
االول هو اليوت في االولى لبكوات القيطع من المراعبة بعاً.
لي من المراعبة من يعني بالمهن والفنون والحر
والعلوت .لذل ندر وجود المثقفين بينهم تثقيفا ً مدرةيا ً عاليا ً او
متوةطاً؛ اال اللهم ان نستثن بعض االفراد الذين يعدون فعالً على
اال ابع مثل النائك الحالي محمد ب بن عبود عبدالر اق –
وثقافته التينية فرنسية يقال انه حامل فيها شهادة الحقوق واال رى
في اال تصاص بالزراعة؛ كما ان منهم ايضا ً بعض اال باء – وهم
ثالثة وبعض ريجي الحقوق – وهما اثنان على ما يبدو من
حملة الماكونية فيها .ان المراعبة على العموت هم فقراء علما ً قدر ما
هم اانياء امالكاً.
اما المسكن الذي حل به نهائيا ً اجداد المراعبة في الشمال
فهو بعد تنقالت لجأوا اليها مدة من الزمان برج عكار في الجومه
او عكار القديمة او على اال الق عكار – البلدة.
يؤثر عن السلطان عبدالحميد انه كان ا اء المراعبة
هؤالء كا عطف اص حمله على تقديم مكتبة كات قيمة صصها
للمدرةة التي كان انشأها لهم في قرية مشحا بالجومه .وقد امست
هذل المكتبة واكثر ما فيها من الكتك مو ع هنا وهناك بينما
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المدرةة نفسها قد اقفلت ابوابها مع ان البناية ال تزال على حال ال
باس بها.
حكم المراعبة في عكار اكثر من مائة ةنة .ونقصد هنا
بالحكم انهم كانوا في البالد ا حاب الحل والربط يكرهون
الحكومة عموما ً على اقرار كل لهم اما ضمنا ً على االالك او بما
يشبه العلن في النادر علما ً منها بان الةال او محاولة الةال
امر يصعك عليها تحقيقه على وجه دائم ومستتك .بيد اننا ان نفهم
بهذا الحكم معنال االوةع فقد الما كان المراعبة في عكار مستقلين
بالنفوك ال ينا عهم فيه منا ع حتى الباشا ممثل السلطان الذي قلما
كان يقدت على امر يتعلق بمنطقة نفوكهم دون اةتشارتهم
واالةتثاق من رضاهم على نحو ما كان يجري يومئذ حتى العهد
الدةتوري في االةتانة في جميع انحاء السلطنة .وبينما كان جبل
لبنان في معظم كسروان على االقل يناهض علنا ً وبالسيف بقة
االقطاعيين من حكامه كانت عكار في تل الحقبة عينها – منذ
منتصف القرن الماضي ال تزال راةةة في قيود االقطاعية الحادة.
بل قلما اثر كاك العهد الدةتوري في هذا الوضع من اقطاعية عكار.
اما االن او منذ ما بعد  1918فان الحالة هناك قد تحسنت نوعا ً
بالنسبة الى اير الفالحين على االقل ممن ليسوا من مزارعي
البكوات من عامة الشعك .وقد تكون عكار اليوت من اشد المنا ق
اللبنانية تأ را ً في المدنية إن لم تكن اشدها.
من مشاهير المراعبة الالمعين علي ب االةعد والسيدة
جلول كات الشان والةطر مدة حكمها .وتروى عن السيدة جلول
هذل شتى النوادر ثم منهم جديد ب الملقك بابي بلة؛ وهو الذي
كان اكا تنقل في البالد من موضع الى ر ر دقت الطبول امامه
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تنبيها ً للسكان ليتأهبوا لمالقاته واالحتفاء به .منهم ايضا ً محمد باشا
المحمد جد عبود ب عبدالر اق ابي النائك الحالي محمد ب .
ومما يؤثر من الحديث عن عبود في دد جدل هذا انه اي محمد
باشا اهدى الى السلطان عبدالحميد الف تنكة ةمن؟! بل ينسك اليه
الحكم على انه مهما يكن من هذل النسبة فال اقل من ان تعني انه
كان في عهدل احك نفوك بعيد وهيبة بالغة.
ومما يحكى عن علي ب انه اد ماء السمونية – قرية كان
يملكها في ةاحل عكار واكثرها اليوت مل اهل منيارل – (ةبعة
اثال )؟ ثم كان هو معا را ً لالمير بشير الكبير في جبل لبنان
وكان فيه لشاعر هذا اال ير بطرس كرامه مدائح عدة من
جملتها قصيدة يصف له فيها معركة جرت بينه وبين اهل الحصن
و افيتا من بالد العلويين؛ وكل عند قرية هناك تعر باةم
شاص .ومحمد باشا المحمد هو الذي في يومنا اكثر ما يفا ر به
على االقل لدى البكوات من اهل بيته مثل عبود ب وابناء عمه
منه .وهؤالء – الفا ً البناء عمهم االبعدين احفاد عثمان باشا الذين
يقطنون في األولى قرية ببنين – انما يقطنون هم في دورهم في
برقايل على االالك؛ وكلتا القريتين كانتا ايات محمد باشا مقر
ةكنال على التوالي؛ كل مما يذكر في هذا الشأن.
اضف الى ببنين وبرقايل عيون الغزالن بالقيطع حيث
يقيم فقط مراعبة من فرع محمد باشا المحمد يكن لدي ثال قرى
ال يأهلها من العكاريين ةوى البكوات من رل مرعك؛ بينما ةائر
االوةا من البالد حيث تلقى بكوات – مراعبة او اير مراعبة
هي ليط من االهالي والبكوات.

63

نف من البكوات
كل واير المراعبة في بالد عكار
ر ر يدعون هناك بـ (المعيطات) وهم ايضا ً من ا ل كردي يلوح
انهم هم انفسهم يجهلون المو ن االول الذي هاجروا منه؛ كما انهم
ال يعلمون تاريش هجرتهم وال االةباب الحقيقية التي حملتهم على
الشةوص الى عكار .اال ان هناك ما يرجح الظن معه بانهم قدموا
الى لبنان من جبل االكراد في شمال ةوريا الغربي مثل ابناء
جلدتهم رل مرعك .ومركز المعيطات من عكار اليوت هو في
االولى قرية العيون بالجومة ان لم يكن بالقيطع في مجدال حيث
بيت گنجو باشا؛ وهم على ما ترامى الينا ا حاب امالك هناك
ال يعنون بغير الزراعة شأنهم في كل شأن السواد االعظم من
المراعبة .فال ارابة في ان يظلوا على روح الرجعية دون ان
يكون ما بينهم نصيك الةباب المدنية والثقافة العصرية .وهم في
النفوك ال تكاد كلمتهم تتعدى نطاق المحيط من مو ن اقامتهم؛ فال
مجال لهم من ثم لمنافسة البكوات من ال مرعك.
وقد اشتهر من المعيطات كنجو باشا ومصطفى ب مراد
الذي اليه يرجع الفضل في تركيز مكانتهم ورفع منزلتهم بعد ان
تمكن من االنتقال بنفسه من درجة راا الى درجة ب التي لما تبرح
متوارثة في بيته بينما اآل رون من المعيطات ما الوا من
الوجهة الرةمية على (راويتهم) ولو عرفوا على قول احد
البكوات المراعبة بلقك بكوات بين العامة.
وكذل القول في من بعكار من نف االاوات؛ على ان
هؤالء على قسمين اكراد وعرب اما العرب منهم فال يعنينا اآلن
ان نبحث في امرهم بينما االكراد – وهم ااوات وادي الجاموس
بالقيطع وااوات الحويش بالجومه – نعلم انهم على شاكلة
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المعيطات في االولى وكل من حيث المو ن اال لي واةباب
الهجرة واالوضاع االجتماعية ان لم يكونوا على درجة في كل
ادنى من اولئ  .بل قد يكون منهم الفا ً للبكوات من المعيطات
بعض المزارعين لدى المراعبة .بل قال احد هؤالء بان من هناك
من االاوات االكراد هم من بيت مرعك.
ً
هذا في عكار .وان نلق نظرة الى ما جاورها شماال من بالد
العلويين وجدنا ثمة في منطقتي افيتا والحصن من يقيم من
البكوات المراعبة بمثل القرى االتية – ربليط الحسنة المشرفة
تل عدس .وهم فيها مثل ابناء عمهم في عكار .بل ان من هؤالء من
يمل وهو مقيم بعكار اراضي واةعة في العلويين .على ان كلتا
المنطقتين كانتا في العهد العثماني مندمجتين ادارياً؛ وهو ما يفسر
حالة اال تال الدائمة اليوت بين االمالك هنال .
لي من المسيحيين وال من اير المسلمين السنة في عكار
وما جاورها من هو من ا ل كردي ولو كانت االهالي عموما ً
من اير االكراد .بل قد ال تجد في هذل المنطقة من اير البكوات
وال ةيما المراعبة من يكون اال عائلة مسيحية او اثنتين من
ا حاب االمالك الواةعة.
الةال ة ان لي في لبنان الشمالي من االكراد اير
البكوات – مراعبة ومعيطات – واير فئة من االاوات كما راينا؛
وكلهم من ا حاب االمالك واالقطاع .اال ان االاوات اكثر ما
يحرثون اراضيهم بانفسهم بينما البكوات و صو ا ً من رل
مرعك اكثر ما يحر اراضيهم بقة الفالحين من اهل البالد
انفسهم بمن فيهم صو ا ً المحمدي من العرب في الدرجة
االولى ةواء في السهل ات في الجبل ثم بعض العلويين في بعض
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السهل وعدد محدود من المسيحيين الذين اكا عملوا عندهم احيانا ً
فبمثابة شركاء في االر فقط.
هذا ما تمكنا من التدقيق فيه حول االكراد بعكار منتقلين
منه الى كلمة ال مندوحة منها و لتنا ايضا ً في شان من اةميناهم
اوالً بناء على معلومات ةابقة باكراد رابل  .على ان هؤالء –
وقد هاجروا في عصر السلطان عبدالحميد العثماني وهم كما قلنا
في حينه جماعة ممن نزحوا عن جزيرة كريت الى الشا ئ
السوري – ليسوا ان تصح المعلومات الجديدة هذل من ا ل
كردي؛ بل هم اتراك على قول بعضهم رفضوا العيش في ظل
الراية اليونانية عصرئذ فجئ بهم الى حيث هم االن واقطعوا
القرية المعروفة بقرية المهاجرين او الحميدية الواقعة بين
العريضة و ر وس على الساحل السوري العلوي .وهناك من
يزعم ان المهاجرين هؤالء ليسوا اتراكا ً بل في اال ل يونان
مسيحيون و لوا إلى هذل البالد وكانوا اليزالون على مسيحيتهم
وانهم اةلموا تدريجيا ً لكن على الزعم الثاني قلما نرال معقوالً
والقوت انفسهم نراهم – وهذا منتهى الغرابة – وكأنهم ال يدرون شيئا ً
من حقيقة ا لهم؛ كل بان التدقيق بين حقيقة الجالء عن الجزيرة
لرفض الةضوع للسلطان المسيحي من جهة وبين تمس القوت
بمسيحيتهم حتى عهد الجالء امر يظهر فيه من التناقض ما فيه؛ اال
ان يكون اةالمهم في الجزيرة ةابقا ً فعالً عهد الجالء.
بل يتشبث البعض باقرار كرديتهم اعمين انهم ةاللة من
اكرهوا مع احد امراء البوتان الكرد على االنكفاء في كريت بامر
من حكومة الباب العالي الل القرن اال ير.
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ومهما يكن من هذا التناقض وما اليه فانهم في الوقت
ممن
الحاضر مسلمون ةنيون؛ ومن منهم في مدينة رابل
يقومون ببعض االعمال الحقيرة والتجارات الصغيرة كالمتاجرة
بالبقر مثالً و ناعة الدبااة ...فانهم على االالك محترفون
ناعة القهاوي والمطاعم الشعبية كات المستوى العادي او مادون
مثل قهوة باب التبانة وا رى عند المسلش على الجسر وةكناهم
في رابل بباب التبانة وربما في محلة السويقة تحت القلعة .وهم
هؤالء ولي اكراد عكار الذين يتعا ون مثل هذل التجارات
والحر والصناعات واالعمال الحقيرة هنال  .والظاهر ان
مركزهم في المدينة ايرل في الحميدية مو نهم كما انه اكا انكر
عليهم ا لهم الكردي امكننا القول بان لي في الفيحاء ةكان اكراد
مقيمون اال بعض البيوتات المعدودة.
وعلى ما تقدت لم تكن هجرتهم من كريت مسببة عن
(قالقل واضطرابات) كما نوهنا من قبل بل فقط على ما يظهر
الةباب دينية وربما البسها وهم بعد في الجزيرة بعض
المدا الت السياةية االدارية التي عجلت في قضية جالئهم .اما عدد
المهاجرين هؤالء فال يتعدى االربعة رال نف او ما يقارب .وهو
عدد يشملهم جميعا ً ةواء في رابل ات في الحميدية عينها؛ على
انهم في هذل اال يرة مالكون على االالك يعنون هم انفسهم
بعمل الحراثة في اراضيهم الةا ة حيث تجدهم ولو عثر على
من يعمل منهم احيانا ً في اراضي المراعبة كوي انفة على العموت
وكرامة التبذل فيها وال مهانة الفا ً لما قد نرال من كل لدى
عموت الفالحين بعكار.

67

كل وبينما نحن نشير في ا تتات هذا البحث الى ان اول
مؤلف عربي كتك في علم الصر والنحو الكردي هو يوةف
َ
باشا الةالدي من القدس ننتهز الفر ة فنطلك الى القراء الكرات
في ان يوافونا اكا كانت لديهم بعض المعلومات الةا ة في شأن
االكراد بلبنان وةوريا بما يجودون به منها علينا لعل هناك ما
يسعنا مع الوقت تمحيصه بصورة ادق الةيما اكا كان في الذي
يجودون تدارك ما قد نكون وقعنا فيه من الةطأ في هذا الموضوع.
وهم على كل حال مشكورون منذ االن.
لقد نمي الينا منذ حين ان امراء رل ةيفا المعلومين كانوا
هم ايضا ً من ا ل كردي.ورل ةيفا هؤالء حكموا مانا ً كما هو
مشهور في منطقة بلبنان الشمالي العبين في تاريش لبنان دورا ً
طيرا ً افضى بهم تدريجياًََ منذ عهد المراعبة الى االنقرا  .وقد
كان في ودنا لو يسعنا الوقت والمجال قبل نشر هذل الرةالة لجمع
ما لم ينشر بعد من تاريةهم في ما يتعلق بعرقهم الكردي .ولعل ما
لم نوفق له االن موفقون فيه ادا ً في ظرو اكثر مؤاتاة.
وما قلنال في شأن رل ةيفا يمكننا ان نقوله ايضا ع مع شيء
من التعديل في شأن رل جنبال الدرو في لبنان الحالي .على ن
ما يزعمه بعضهم هو انهم في ا لهم اكراد العنصر .وهو ما
ةنعمل على تقصيه ونشرل في ظرو مقبلة صو ا ً اكا مهد لنا
مثل هذا البحث االجتماعي ما قد ال يقدرل حق قدرل من الصعاب
والعراقيل اير الكاتك نفسه ومن قد يلجأ الكاتك الى االةتعانة به
من ا حاب العالقة انفسهم اك يأتيهم مستوضحاًََ محض
اةتيضاح عملي نزيه فال يهزون االكتا اير مكترثين وال

68

موجسين وال متجاهلين وال جاهلين على نحو ما شهد من مثلهم
اثناء تجواله وتسآله حول ما جمعه من هذل المعلومات المنشورة
عسى ان ال يجد شيئا ً من كل فيوفق عند الحاجة في
تدقيق ما نشر والةيما في جمع ما بقي عليه جمع قصد النشر.

فذلكة
ثم اننا – ونحن في هذا البحث االجتماعي على ابواب
االوضاع السياةية التي تؤلف من علم االجتماع جزءا ً منها ال يتجز
– قد نكون اكا اهملنا كل االهمال وضع االكراد القومي جد
مفتئتين على حقوق العلم وواجبات العلماء عندما يتعمدون مثل هذا
االهمال متجاهلين .فهل يكون على الكاتك االجتماعي من حرج اكا
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اشار في تات بحث من هذا النوع الى ان االمة الكردية التي
تعتبر في حق من اعرق امم االر والتي تعد كما ر ينا نحوا ً من
تسعة ماليين نف – او مايعادل في مساحة من االر ال تقل عن
مسمائة لف المساحة كيلومتر مربع مجموع ةكان الجزيرة بما
فيها الهالل الةصيك هل كان على هذا الكاتك من حرج اكا اةف
على الوضع السياةي الذي فيه يتقلك االكراد اليوت على مضض
مو عين كاالةالب المنهوبة بين عشائر البدو في الصحراء على
من جاورهم من الدول؟ حقا ً ان لفي التو يع الجائر ما يستفز في
المشاهدين المحايدين ان كانت فيهم كرة من الروح الديمقرا ية
الحق روح السةط واالمتعا الشديدة اكا لم تستنز من مآقيهم
عبرات ةا نات البد لها والعالم اليوت على عتبة مؤتمر السالت من
ان تنفجر امثالها – اقله عند االكراد الواعين من عصر الحريات
المشروعة هذا – حمما ً تنقذ من اعالي كردةتان حيث رةت
قديما ع ةفينة نوح رمز الحياة والبقاء في وةط الملمات حتى يتم
بالسالح لهذا الشعك القوي ما لم يتم له بالرضى عن ريق
المفاوضات وباةم الحق العدل االجتماعيين.
ان هناك في هذا المثلث الحربي الكردي بين تركيا وايران
والعراق وةوريا ما يهدد ةالمة الشرق االدنى اكا لم ينسش من
الوجود ما جاء في معاهدة لو ان من المداورات والبنود التي
نسةت في دورها منطوق معاهدة ةيفر حيث اعتر لالكراد
بالدولة الكردية.
ان من مصلحة العرب – والدّ اعدائهم في بالد الرافدين من
اليهم في ايران شرقا ً وادهى طرا ً يهددهم في العراق وةوريا وما
ت من وراء وروس في االناضول –
اليهما من موا ن العرب ر ِ
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ان ينبذوا ما ال يفتأ يةرص به بعض المتزعمين فيهم من رجال
السياةة المرتزقين من اير العنصر العربي الكريم المتزن فال
يقبلوا وااليات االن ايرها في عات  1918اال باحقاق الحق معترفين
به كامالً عاملين على انجا ل تماما ً مستوحين فيه فضالً عن روح
الكتاب الكريم المنزهة ضمان السالمة تكفل لهم في عصر
داقة هؤالء الماليين التسعة الذين يجثمون
التأةي واالنشاء
كالعقبان على مشار دجلة والفرات اليبغون ان عمل العرب بما
اثر عنهم من ماضي الحكمة والسداد والعقل والعدل اير ان يمدوا
اليهم في ايات المحنة متى ادلهمت ةواعد مفتولة تحصى بمئات
االلو وال مع لها – لقاء حفنة من ابناء جلدتهم نا لة بين اربيل
والعمادية والسليمانية تعود الى الو ن االت – اال في رد الصنيع
بصنيع من نوعه العرب معه ما عدا المظللين منهم شدة الحاجة
اليه وهم ا اء الصهيونية العادية قد الما ناضلوا ويناضلون في
ةبيل بيضة الو ن العربي بفلسطين ضد مشروع الو ن القومي
الصهيوني في المعلوت.
فهل هناك في بيروت ات في دمشق ات في بغداد من تطاوعه
نفسه منهم فينكر على امة مثل الكرد متكتلة بماليينها التسعة في
معلومة ال يأهلها من العنا ر ةواهم حقها
رقعة من االر
الطبيعي الصارخ في الحرية واالةتقالل بينما هو في بالد بيت
المقدس يجاهد في ةبيل االحتفاظ بمو ن هناك عربي اير الا
في عروبته لوص المو ن الكردي في كرديته؟!!
مثل هذل االفكار واالعتبارات واالراء نرةلها عند االنتهاء
من هذا البحث لعلها تؤتي في الدرجة االولى ولدى االوةا
العربية الةالصة التي نفةر باننا منها وفيها واليها ثمرة من حسن
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التفاهم يانعة بين الكرد وجيرانهم من العرب فينم الطرفان بلذة
عمها بينا الحسرة والمرارة لن تكونا اال من نصيك الطامعين
فيهم ةواء من الشرق ات من الشمال .واال فما الذي كان منذ اجيال
بين العرب واالكراد مما يجو االن ان نقف عهدل من التناحر
والضغينة؟ ات ماكا دهى االمتين من عداء وتبااض وقد الما كانتا
العدو المجاور المشترك فريسة الغدر والطمع؟ ماكا دهاهما مما من
شأنه ان يحول دون هذا التفاهم يحكم عراء بينهما الى االبد؟ ان
كليهما شعك ناهض يتطلع الى االمات الفا ً لمن جاورهما من
الشعوب المسنة المتفسةة التي يبدو انها ةائرة حتما ً في ريق
االضمحالل عاملة بكل ما بقي لها من قوة على ةد الفوهة من
هذا االضمحالل االكيد بشعوب جدّد الدهر شبابها ان في كردةتان
ات في الجزيرة.
فعسى ان اليؤ ذ العرب هذل المرة بسراب االحابيل
تنصبها السياةات المغرضة فيصدفوا من النظر الى ارج
قطرهم حيث يطمعون في اكالل الكرد واةتعمارهم وهم بعد لم
يبرحوا في حال من التنظيم يعو هم فيها اليد الصديقة المجاورة
الى دا ل البالد العربية ينقونها من بقايا العنا ر الغريبة ويتفقون
مع تل اليد اكا نالت بغيتها من الحرية والسيادة على المغر
معا ً والطامع يتعاونان على اقصائه الى األبد عن مقدس اةتقاللهم
في و ن ةعيد وادع في وةعه ان يضع اكا اةتتك له السالت كل
ما لديه من موارد الروح والعقل والمادة في ةبيل الحضارة
والرقي البشري العات!.
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القومية يف سياق املتغريات على الساحات الدولية واالقليمية،
العدد ( ،)7تشرين االول 2007.
 -8شاكر النابلسي (الدكتور) ،ضعف التيار الدميقراطي يف العامل
العربي ،العدد ( ،)8تشرين الثاني2007.
 -9كفاح حممود كريم ،شنكال (سنجار) دراسة عن سياسة
التعريب ،العدد ( ،)9كانون االول . 2007
 -10امساعيل بشكجي (الدكتور) ،سياسة الدولة الرتكية ازاء
احلقوق القومية للشعب الكوردي من خالل رسالته اجلوابية
ملنظمة " وقف التعبري احلر " االمريكية يف ،1991/5/21
تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) العدد (،)10
كانون الثاني . 2007
 -11حممد لطيف عبدالرحيم (الدكتور) ،ماذا جرى لكوردستان
احلمراء؟ ،تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) ،العدد
( ،)11شباط 2008.
 -12حممد لطيف عبدالرحيم (الدكتور) ،روَمان ضية  ،ذمارة
( )12ئادار .2008
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 -13حممد لطيف عبدالرحيم (الدكتور) ،بةر ب زمانةكى
يةكبوويى ظة ،ظةطوهاسنت ذ ئةلفابىَ يا التيين بو عةرةبى
شظان قاسم حسن ،ذمارة ( )13كانوينا دووىَ . 2008
 -14فرح وجيه كوثراني ،لقمان ابراهيم حمو ،اجلالية الكوردية يف
لبنان ،ترمجه عن االنكليزية فاخر عمر حممد ،العدد
( )14آيار 2008.
 -15خليل مستةفا ئةتروشى ،روذنامةيا (روذ كردستان) وبزاظا
كةماىل "ظةكولينةكا بةلطةنامةيى" ،ذمارة ( )15خزيرانا
.2008
 -16مارتن ظان بروظنسن ،الكورد واالسالم ،ترمجة عن االنكليزية
فاخر عمر حممد ،نزار ايوب طوىل ،العدد ( )16أيلول
.2008
 -17خليل مستةفا ئةتروشى ،روذنامةيا (ذيانةوة) ودوو
هةلويستيَن ذيَك جودا ذ شيَخ مةمحودىَ بةرزجنى وشيَخ
سةعيدىَ ثريان ( )1926-1924ظةكولينةكا بةلطةنامةيى،
ذمارة ( )17ضريا ئيَكىَ .2008
 -18زيرظان ئةمني مايي ،مةذى شويشنت و تريور ،ذمار (،)18
ضريا دووىَ – .2008
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ثالثاَ  /امللفات الوثائقية :
-1

-2

وزارة الداخلية  /مديرية االمن العامة-العراقية ،مديرية
الشؤون السياسية  /الشعبة الثالثة ،دراسة عن تركيا
وموقفها من املسألة الكردية ،أيلول .1977
بدايات االتصاالت بني الثورة الكردية واالدارة األمريكية
 14آذار  26 -1964تشرين الثاني  1965من خالل
عدد من وثائق وزارة اخلارجية االمريكية ،تقديم
عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور).

الندوات وحلقات النقاش :
أوالًًً  /الندوات :
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 -1كوردستان واالشكالية العراقية ،رجايى فايد(الكاتب واحمللل السياسي
املصري)( ،آذار.)2007
 -2شنطال خالل نصف قرن من التعريب ،كفاح حممود شنطاىل(الكاتب
واحمللل السياسي)( ،آب.)2007
 -3دوَزا كوردى لـ توركيا (هةولدانةك بوَ ديتنةكة نو) ،جبار قادر
غفور(الدكتور -املختص بتاريخ تركيا املعاصر)( ،تشرين الثاني.)2007
 -4دوَزا كوردستانىَ و دةولةتني دةور و بةر ،كاروان ئاكرةيى ( نظيسةر
و رةوشةنبيَر ،وريظةبةرى سةتةاليتا كوردستان ) ( ،تشرين
الثاني.)2007
ثانياًًً  /حلقات النقاش :
 -1القومية الكوردية بني ثالث قوميات تعايش ام صراع (آذار.)2007
 -2كركوك بني احلق الكوردي واالعرتاض العربي والتهديد الرتكي
(نيسان.)2007
 -3كوردستان-العراق  :بني الدائرة الوطنية والدائرة القومية يف سياق
املتغريات على الساحات الدولية واالقليمية ،العدد ( ،)7تشرين
االول . 2007
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