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تقديم:

تاريخ الكورد احلديث يبدأ بالعالقة مع الدولة العثمانية ،ويعوود اىل مطلوع
القرن السادس عشر ،حيث كانت االمارات الكوردية يف حرب دائموة موع شوا فوارس

الذي كان يطمح يف ضمها اىل مملكته ،ومتثلت الدبلوماسية الكوردية جبهود ادريو
البدليسووي (تووويف سوونة  )1520الووذي اقنووع معظووم الكووورد بووالوقوف اىل جانوو
العثمووانيني ،فاسووهموا يف انتمووارهم علووني المووفويني يف معركووة جالووديران يف ب
 .1514وخلف احللف العثماني-الكوردي ،حنوو ( )16اموارة كورديوة شوبه مسوتقلة،
كانوووت تسووومني بوووو(كورد حكوووومتلري) ،وحنوووو ( )50سووونًق وا او اقطاعيوووة (تركوووت
للبطوات) وكانوا عادة من رؤوساء قبائل يف مناطق وعرة.
مووون نتوووائة معركوووة جالوووديران ،او الموووراع العثمووواني  -الموووفوي علوووني
كوردستان ،ان الكورد اصبحوا ثالثة اقسام:
( )1املوالون للعثمانيني ،كونهم كورد سنّه ،وتدعمهم الدولة العثمانية.
( )2املوالون للمفويني ،كونهم كورد شيعة ،وتدعمهم الدولة المفوية.
( )3الكورد من غري املسلمني ،االيزيديون واملسيحيون ،واتباع بقايا اديان الكورد
ان

القدميووة ،ال يوودعمهم أحوود ،بوول وقووف اجلميووع ضوودهم ،وكووان املفوورو
حيموول هوولالء لووواء القوميووة الكورديووة والوودعوة غووا ،ولكوون انش و لوا فق و
باحملافظة علني حياتهم ،ومن هنا تبدأ قمة احلركة القومية الكوردية.
خوووالل املووودة ( )1847-1514مل يكووون للكوووورد ايوووة نافوووذة علوووني العوووامل
اخلووارجي ،فوواحللف املووربم مووع البوواب العووالي (العثموواني) كووان ميوونعهم موون اال وواد
والتفاهم ،ومن االتمال باية جهة خارجية ،علماو ان السلطات العثمانية ومنذ سونة
 .1514كانت تعمل علني تسعري اخلالفات بني االمارات الكوردية ملنع تبلور وظهوور
قوة كبرية يف كوردستان ،وخوالل هوذ املودة ايضواو ،كوان الشوعور باالموة (العثمانيوة-
االسالمية) مقدم وا علني الشعور القومي الكوردي.
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هذا الوضوع اضوعف الكوورد كوثرياو ،وبقوني احلوال هكوذا حتوني اواسو القورن
التاسووع عشوور ،عنوودما انتهووت الدولووة العثمانيووة موون القضوواء علووني مجيووع االمووارات
الكوردية ،وكان خرها امارة بوتان اليت سقطت يف صيف .1847
ان انهيار االمارات الكوردية  -مع سلبياتها  -وانتهائها ،اثر كثريوا علوني مسوار
تووواريخ الكوووورد ومسوووتقبلهم السياسوووي واالجتمووواعي ،فبزواغوووا سوووادت الفوضوووني
كوردسووتان ،وادذ ذلو اىل ظهووور قوووذ حمليووة ضووعيفة وصو رية متثوول بوواالغوات او
رؤوساء العشائر ،وبشيوخ الدين املتنفذين ،هلالء ،خاصة االغوات ،اخذوا يتسوابقون
يف كس و رضووا املسوولولني احلكوووميني الم و ار موون موودراء النووواحي والقائممقووامني
ومأموري املراكز ،...بينما كان تعامل االمراء الكورد وعالقاتهم وصالتهم كانت موع
السلطان او المدر االعظم ،والوالة احياناو.
كان االمراء الكورد حيكمون مناطق واسعة ،وامكانيواتهم املاديوة والعسوكرية
معتربة ،بامكانهم شيد اجليوش وحماربوة الووالة والسولطة و وديها ،اموا االغووات
فكانوا يتحكمون يف اماكن ص رية املساحة (غوا حودود موع االغووات ايواورين) ،ومل
يكن بامكانهم دي السلطة ،اال نادراو ،من هنا ظهرت ظاهرة (اجلاشواتي) االرتوزاق
الكوووردي ،فقوود اصووبحوا صوولة الوصوول بووني السوولطات واالهووالي ،واحنموورت اهوودافهم
وامانيهم يف حفظ مماحلهم الشخمية فق  ،واحياناو مماحل عشائرهم.
هكوووذا تراجوووع الكوووورد يف ايووواالت االقتموووادية واالجتماعيوووة والسياسوووية
والقوميووة خطوووات اىل الوووراء ،ففووي الوقووت الووذي كانووت االمووارة الكورديووة الواحوودة
كووم منطقووة واسووعة وعوودد كووبري موون السووكان ،جتووزأت تلو املنطقووة وسووكانها اىل
مناطق ص رية تش لها عشائر ص رية ،وبدالو من ان تتحد االمارات الكورديوة لتشوكل
وحودة ،انقسومت كوردسوتان علوني نفسوها بشووكل اشود ،وذلو االنقسوام موامال موواثالو
للعيان.
امووا شوويوخ الوودين املتنفووذين ،فونهووم كووانوا يعوودون انفسووهم فوووق احلوودود
القبليوة ،وحتوني فووق االعتبووارات القوميوة ،فقود اسووتطاعوا بعود النموف االول موون
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القرن التاسع عشر ،من اعادة شيء من السلطة الكورديوة املتمثلوة با واد عودد مون
العشووائر يف ظوول املشوويخة ،اال ان معظووم الشوويوخ والتكايووا كانووت مواليووة للسوولطات
وتتلقني الدعم منها ،وغري مستعدة لتحديها اال اذا ضربت مماحلهم.
اذن العشرية كانت وما توزال العقبوة الرئيسوة اموام وحودة الكوورد القوميوة
وامام والدة الشعور والوعي القوميني ،وهذا يفسر تشًيع تكاثرها مون قبول الودول
اليت تتقاسم كوردستان ،واليت كانت وماتزال حريمة علني اظهار الكورد علني انهوم
جمموعة عشائر وقبائل متنامعة فيما بينهوا ،فقود كوان عودد العشوائر الكورديوة يف
اواس القرن التاسوع عشور حنوو ( )250عشورية ،وبودالو مون ان يرتاجوع هوذا العودد
حبكم التطور ،...بلغ عددها يف مطلع القرن العشرين حنو ( )379عشرية يف الدولوة
العثمانية ،وباالمكان القوول انهوا جتواومت اآلن هوذا الورقم ،ففوي كوردسوتان العوراق
فقو  ،وجوجو دراسووة موجهووة موون احلكومووة ،بلووغ عوودد العشووائر الكورديووة سوونة
 ،1993حنو ( )83عشرية رئيسية تتألف من ( )835فرعاو وفخذاو واسرةو.
نستنتة من االرقام اعال  ،ان الودول الويت تتقاسوم كوردسوتان ،ال تسومح يف
ان يتطور الشع الكوردي ،اذ ولت بفعل سياسواتها الكوثري مون االسور والقورذ اىل
عشووائر ،حتووني ان بعووق الطوورق الدينيووة ولووت اىل عشووائر ايضواو ،هووذا فضوالو عوون
انشقاق العشورية الواحودة اىل عودة عشوائر بسوب الموراعات العشوائرية الويت كانوت
تفتعلووها وتشووًعها السوولطات احلاكمووة يف كوردسووتان .لتكووون اشووبه حبادلووة تسووحق
تطلعات الكورد الوطنية والقومية.
بدون ادنني ش  ،ان اسوتمرار عويا الكوثري مون الكوورد ،ويف اجوزاء كوردسوتان
املقسووومة ،يف حالوووة عشوووائرية ،او كوووون االالف مووونهم اليوووزال يعووويا رواسو و احليووواة
العشائرية وذهنيتها ،يلثر تأثرياو بال او علني مسوار احلركوة القوميوة الكورديوة التحرريوة
وتطورها ،ألن القيم التقليدية لنظام العشرية ،او مزج الوالء السياسي بوالوالء العشوائري
اذا جووواءت يف املقدموووة دائمو واو ،معنوووا اسوووتحالة تطبيوووق او انشووواء امللسسوووات اخلاصوووة
بالدميقراطية احلديثة ،واالهم من هذا تعيق بناء الدولة القومية الكوردية.
9

قد ال ابالغ اذا قلت :ان من اهم اسباب حرمان الكورد وبقاؤهم بدون دولة
او كيووان مسووتقل ،هووو البنيووة العشووائرية الوويت مل تسوومح بتحقيووق نضوووج سياسووي
بالوالء للقومية ،وان معظم حركات الكورد الوطنية كانت ذات طبيعة قوميوة غوري
واضحة ،الن العشائر او رجال الدين كانوا من حمركيها ،ومل يكن ذل مقبووالو لودذ
مجيووع فتووات ايتمووع الكوووردي .اذن البنيووة العشووائرية وانعكاسوواتها ومكووان يرتت و
عليها كانت يف مقدمة ضعف وانهيار حركات الكورد الوطنية االتية:
انتفاضات وثورات وحركات الكورد القومية والوطنية الويت كانوت البنيوة
والمراعات العشائرية والشخمية وراء ضعفها وعدم جناحها:
"امري بابان"
1808
( )1عبدالرمحن باشا الباباني
( )2حممد باشا الراوندومي
( )3بدرخان باشا البوتاني
( )4يزدين شيَر

1836-1832
1847-1842
1856-1853

( )5الشيخ عبيداهلل النهري

1881-1880

( )6اوالد بدرخان البوتاني
( )7الشيخ عبدالسالم البارماني
( )8الشيخ سليم البدليسي
( )9الشيخ حممود الربمجني

1889-1877
1914-1907
1913
1922-1919؛ 1930؛ 1941

( )10مسكو شكاك
( )11كوجطريذ

1930-1919
1921-1920

( )12ئةلكي (بيت الشباب)

أيلول 1924

( )13الشيخ سعيد ثيريران
جظاتار ر

1925

"امري سوران"
"امري بوتان"
"يف جزيرة بوتان"

(تنظويمرواشيرا رعيييةر

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررخوسةرياركورد)
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( )14حاجو غا هفريكي
( )15طيييري داغ

ذار 1926
1931-1927

(بقيوووادة مجعيوووة

خويبون)
( )16الشيخ امحد البارماني
( )17دةرسيم (سيد رضا)

1932-1931
1938-1937

( )18ساسون ( ل علي يون )
( )19مال ممطفني البارماني
( )20مال ممطفني البارماني

1936-1925
1944-1943
1945

(تنظيم جلنة مادي)

( )21مجهورية مهاباد "القاضي حممد" 1946/12/17-1946/1/22
ان االمر الذي يستحق التأمل ويثري التفكري ،ان كلمة (عشرية) كلمة عربية
اجلذور ودخلت علني الل تني الكوردية والرتكية ،بالتأكيود كانوت العشورية شوكل مون
اشكال التنظيم االجتماعي اوجد االنسان علني االغل يف العمور احلًوري احلوديث
أي قبل ميالد السيد املسيح باآلف السنني ،عندما كان يمع علني االنسان مواصولة
احلياة جفرد  ،فقد كانت العشرية بالنسبة له ضرورة اجتماعية وممدر قوة .فهول
من املعقول ان يبقني هذا التنظيم يف القرن الواحد والعشرين ،اذا مل يكن قود تلقوني
العديد من اجلرعات املنشطة؟!! خاصة وان العشوائرية او العشورنة او العشوائرياتية
تعوود اليوووم ملسسووة ارتداديووة ورجعيووة مرادفووة للًهوول واالميووة واالقتتووال الوودائم،
والدفاع عنها كالتعامل مع جسد ميت يراد احياؤ .
يف كوردستان يلحق بامساء رؤوساء العشائر لق (االغوا) عوادة ،وهنواك قلوة
يلقبون بو(الب ) او (الشيخ) ،اما رؤوساء قبيلة هفريكان فكانوا يلقبوون بوو(سلطان)
و بو( غا) ،وهذا الكتاب دراسة عن سالطني هفريكان ،وباالمكان القول ان العنووان ال
يتطابق متاماو مع حمتوا  ،النه يعاجل مسائل يف غاية االهمية تتعلوق جسوار احلركوة
ال عون
القومية الكوردية ،وما ذكرنا سابقاو يتمثول بشوكل واضوح يف صوفحاته .فضو و
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تركيز مللف الكتاب علوني اثور امليوول الدينيوة االسوالمية القويوة جودوا بوني الكوورد
علني حركاتهم الوطنية والقومية.
يبحووث الكتوواب يف ظوواهرة العشوورية والقوميووة العشووائرية ،وطبيعووة منطقووة
هفريكوووان اجل رافيوووة ،ويف تووواريخ منطقوووة طورعابووودين ،واحليووواة االقتموووادية يف
كوردست ان ،ويبحث ايضو وا يف عالقوة هفريكوان بوامراء بوتوان ،ويف احووال كوردسوتان
بعد سنة  .1925ويف الكتاب معلوموات قيموة عون تأسوي مجعيوة خويبوون يف 5
تشورين االول  1927واهوودافها ،وعوون تووراجم امللسسووني .هووذا فضوالو عوون احلالووة يف
سووريا بعود احلورب العامليوة االوىل ،واملقاوموة الكورديوة لالحوتالل الفرنسوي ،وأقحلووق
بالكتاب حبث نيليدا فوكوادو القويم والوذي بعنووان "الكوورد والقوميوة الكورديوة يف
سوريا يف عهد االنتداب ،السياسة ،الثقافة ،اغوية".
الش ان الشعور الديين واملذهيب لعبا دوروا ملثراو يف تأخر وانتشوار الشوعور
والوعي القوميني لدذ الكورد ،ألن ميل القومية مفهوماو دينياو او عشوائرياو يعوين
خوروج القوميوة عون اطارهوا التووارحي الموحيح .ان االسوت الل الالاخالقوي ملشوواعر
الكورد الدينية من الدول اليت تتقاسم كوردستان ،ووقوع الكوثري مون الكوورد وت
تأثري هذا االست الل و وغم اىل ضد تطلعات شعبهم القومية ،دفع املرحووم قودري
مجيوول باشووا  -الووذي اسووتمر يف خدمووة القضووية الكورديووة حتووني يوووم وفاتووه  -اىل
مهامجة رجال الدين الكورد و ميلهم املسلولية االساسية يف اذالل الشع الكووردي
وعدم قيق امانيه.
يف هذا الكتواب وقوائع وامثلوة واضوحة علوني مودذ اسوت الل مشواعر الكوورد
الدينية عقبة يف حرمان الكوورد مون نيول حقووقهم ،اذكور موا ورد منهوا يف الكتواب
علني سبيل املثال:
( )1ان مهمة الرواد القوميني االوائل يف نشر افكارهم يف الوس الكووردي كانوت
صعبة جداو ،...ألن امليوول االسوالمية كانوت قويوة بوني الكوورد وقود توأثروا
بسهولة بدعايات الوحدة االسالمية اليت كانت توجه اليهم من قبل العورب
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واالتراك ،ومنها "االخوة االسالمية ضود الكفور" ،وغوذا السوب فوان الكوثري
من العشائر الكوردية حاربت جنباو اىل جن مع العرب ضود الفرنسويني يف
سوووريا ،ومووع االنكليووز يف العووراق ،ومووع االتووراك ضوود اليونووان بعوود احلوورب
العاملية االوىل.
وموون اجلوودير بالووذكر ان احلقوووق الدميقراطي وة الوويت متتووع بهووا الكووورد او
اعرتف بها غم يف ظل (الكفار) االحتالل الفرنسي يف سوريا واالحتالل الربيطواني يف
العووراق ،قوود اغتمووبت الواحوودة تلووو االخوورذ موون قبوول اخوووانهم العوورب والوورتك
املسلمني!! وامداد اضطهاد الكورد يوم وا بعود خور ،ولكون هوذا ال يعوين تربئوة ال ورب
من تقسيم كوردستان وحرمان الشع الكوردي مون حوق تقريور مموري وتأسوي
دولته املستقلة خاصة بعد احلرب العاملية االوىل.
( )2لقد جنح الرتك يف ختدير او تنويم الكوورد ،مون خوالل كسوبهم عون طريوق
وصفهم بو(اخواننا الكورد املسلمني) .فقد وقف سعيد النورسي ضود حركوة
الشيخ سعيد ثريان ،اسوتناداو اىل موربر "ال وووم ان يسوف املسولم دم املسولم
بأي شكل من االشكال" ،وعمل علني ردع الذين يريدون االنضمام للحركة.
( )3املوودفوعون بووامليول االسووالمية اكثوور موون امليووول القوميووة كووانوا مليوودين
للوقوف مع القووميني العورب ،هولالء مل يسوتوعبوا متامو وا املشواعر القوميوة
املعاصرة ،فقد كانوا يورون التعواون موع الفرنسويني واالرمون كفوراو ! ،وكوان
االغوات والشيوخ الدينيني الكورد يتهمون الشباب الكوردي املتنوور بانوه (ال
دين غم).
( )4كان حزب خويبوون (تأسو سونة  )1927يعواني مون عودة مشواكل اهمهوا
مشكلة نشر االفكار القومية بني ايتمع الكوردي وقادته ،ايتموع املنقسوم
اىل عشائر كثرية جداو ص رية وكبرية ،و ت تأثري افكار الوحدة االسالمية.
( )5كووان يوجوود يف عووامودة الوويت كانووت بلوودة ص و رية يف الثالثينووات ،اكثوور موون
ثالثني شيخاو ،وكان حنو ( )%90-80مون سوكان البلودة مون مريودي اولتو
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الشوويوخ .ويف ايووام اجلمعووة كووان الشوويوخ ميوورون بالبلوودة مووع مريووديهم يف
طووريقهم اىل اجلووامع ،وكووان بعضووهم يقرعووون الطبووول او الوودفوف اثنوواء
ذل  ،...كما كان يف املدينة عدد مون اعضواء خويبوون ،فكوان مون املسوتحيل
علني اعضاء تنظيم خويبون العمل يف هذ البلدة ،ألن الشيوخ كانوا يلعنون
القوميووة واراء خويبووون (اخلارجووة عوون الوودين) .وكووان شوويوخ الطريقووة
القادريووة يعوودون انفسووهم عربواو اكثوور موون كووونهم كووورداو ،يكووررون صووباحاو
ومسوواءوا بووانهم ال يعرفووون سوووذ امووتني همووا :املسوولمون امللمنووون ،والكفووار،
وحس وجهة نظر هولالء فوان القوميوة تأسسوت لتمزيوق وحودة املسولمني،
وهي خطوة (شويطانية) وان "القووميني وثنيوون" حتوني ان هولالء الشويوخ
القووائلني بووان "هوولالء (القوووميني الكووورد) كفووار وقتلووهم جووائز" ،كووانوا
يتحدون من جان خر مع القوميني العرب ،وكانوا ينشرون الدعايوة بوان
حاجو غا اغفريكي يتعاون مع الفرنسيني واملسيحيني من اجول الراتو ،...
ان املسلم مهما يكون ،افضل من الكافر".
( )6لقد بذل حاجو غا وبقية الوطنيني الكورد جهوداو كوبرية مون اجول ايقواف
املعووارك الكورديووة  -املسوويحية الوويت احلقووت الضوورر بووالكورد ،وحموولت تلو
املعوووارك (بفضووول) وتوووأثري دعايوووات (اجلامعوووة االسوووالمية) .النتيًوووة ان
الفرنسوويني الووذين كووانوا قبوول ذل و يبوودون تسوواحماو كووبرياو جتووا الفعاليووات
القوميوووة الكورديوووة ،مل يعوووودوا يثقوووون بوووالكورد ،ومادوا مووون تووودابريهم
العسكرية واصبحت االمور ت السيطرة متاماو.
( )7كانت خويبوون تنموح الكوورد باالبتعواد عون اهوداف (اجلامعوة االسوالمية)
النها السب يف توتر العالقات بني الكورد واملسيحيني خاصة مع االرمن.
( )8يقول احد قادة حركة سنة  ،1925واقورب اصودقاء قائودها الشويخ سوعيد
ثريان ،وسكرتري وكاتبه فهمي الليًي (كان علمانياو) ويف سياق سًال بينه
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وبني الشيخ علي ابن الشيخ سعيد :انه عندما كانوت الطوائرات لوق فووق
رؤوسنا كان الشيخ سعيد يقول :قوموا لنلدي صالة اجلماعة!!.
يقف القاريء املتمعن يف قراءة هوذا الكتواب علوني :ان العوداوات واخلموومات
اليت استمرت علني مدذ قرون بوني العشوائر ،مل تهويء فرصوة للوصوول اىل الوحودة
القومية ،فقد كانوت أتفوه املشواكل تموبح سوبب وا للمعوارك ،واىل قطوع الورؤوس ،كموا
حمل بني قبيليت اغفريكان والدكشورية سنة  ،1896وان مشوكلة الزعاموة كانوت
مشووكلة صووعبة طوووال توواريخ احلركووة الكورديووة .وان الدولووة العثمانيووة اعتموودت يف
بسو نفوذهووا علووني كوردسووتان منووذ البدايووة علووني الوووالء القبلووي للكووورد الووذي ادذ
جرور الزمن اىل تنامي دور رؤوساء القبائول ،واىل تنافسوهم ومموادماتهم الدمويوة،
وعلني عدم ترددهم يف احلمول علني دعم الدولة احملتلة ضد بعضوهم الوبعق .فقود
قبضت السلطات علني حاجو غا اغفريكوي (الثواني) وبودالو مون حماكمتوه سولمته اىل
عدو اللدود (مجو) رئوي قبيلوة الدكشوورية ،الوذي قوام بقطوع رأسوه ،ويف الوقوت
الذي كان االغوات الكورد مش ولني بقطوع رؤوس بعضوهم الوبعق ،كوان العثموانيون
وباشووواتهم (يف الوقووت نفسووه) يقطعووون رؤوس و ذان الكووورد (العم واة) يف منوواطق
اخرذ من كوردستان(.)1
ويف الوقت الذي كان االغوات يذبح بعضهم بعضاو ويتمارعون فيموا بيونهم
كاالسود ،كانوا قد سلموا انفسوهم كالبيوادق بيود الدولوة .هوذ هوي سياسوة طويم
الكورد بالكورد.
حقيقة اخرذ يظهرها هذا الكتاب وتستحق التوقوف عنودها ،وهوي ظواهرة
اخليانة ،فقد امتزج تاريخ حركات الكورد باخليانة والمراعات الداخليوة ،يبودو ان
الكورد حيتقرون اخلائن ويستهًنون اخليانة ،اال انه وبسوب ذاكورتهم غوري اجليودة
( )1ينظور التفاصويل يف رسووائل شواهد العيوان الفيلوود مارشوال هيلمووت فووون كوارل مولتكووه (،)1891-1800
ترمجة (عن الكوردية) وتقديم الدكتور عبدالفتاح علي البوتاني ،االديو الكردي(جملوة) ،العودد( )4ب وداد،
متوم  ،1962ص.34-7
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ميارسونها باستمرار ،اذ يكاد يتفق امللرخون ان من اهم اسباب اخفواق العديود مون
حركات الكورد الوطنية هي االسوباب الداخليوة املتمثلوة باخليانوة ،فبسوب اخليانوة
انتهت حركة بدرخان ب يف صيف  ،1847وقبله حركة حممود باشوا اموري سووران
يف صيف ...1836
لقد متثل كر الكورد للخائن يف حكايوات موثرية لالهتموام اذكور منهوا علوني
سبيل املثال ومما ورد يف هذا الكتاب :يقال ان بودرخان بو رأذ يف يود احود ابنائوه
قفماو فيه حًل (قبة) فسأله ما هذا يا ولدي؟ فقال :هوذا حًول ذو قيموة كوبرية.
فسأله بدرخان :ومن ايون جواءت قيمتوه يوا ولودي؟ فأجواب االبون :ابوي سوأخذ هوذا
احلًل اىل اجلبل واضع الشراك حوله ،وعندما يبدأ بالتهديل (ق  ،ق ) تبدأ بقية
احلًول باييء اليوه وهكوذا يقعوون يف الشوراك الويت نموبتها غوم .فأخوذ بودرخان
احلًل من القفص وفمل راسه عن جسمه ورما علني االر  ،فأخذ ابنه بالموراخ
فحمله بدرخان وقال له :يا ولدي و قطع رأس الذي حون بين قومه ،سواء كوان
انساناو ام حيواناو !!
ويوووروذ ان حممووود جبوووو رئوووي عشووورية سووويدان كوووان شووو وف وا بمووويد
احلًول(القبة) رغم كثرة انواع الطيوور واحليوانوات ،اال انوه كوان يموطاد احلًوول
فق وقد منوع صويد ال وزالن واآليائول يف املنطقوة ،وعنودما سوتل عون سوب ذلو
(صوويد للحًووول فق و ) كووان يقووول :ان موون يكووون عوودواو لووبين جنسووه ال و و ان
يعيا سواء كان انساناو ام حيواناو.
ومن اجلدير بالذكر واالنتبا والتفكري ايضاو ،ان احلكومة الرتكيوة وضوعت -
بعد قمعها حلركة سنة  - 1925يف اول قافلة مرسلة اىل املنفني اولت الذين وقفووا
اىل جانبها اثناء احلركة والذين مل يليدوا الشيخ سعيد ثريان( ،)1فقوال احودهم :لوو

( )1يذكرني هذا بأحداث انتفاضة ذار  ،1991ففي  15ذار  1991اعتقلت السلطات يف مدينة املوصل حنوو
( )15الووف كوووردي الختوواذهم دروع واو بشوورية اذا امتوودت االنتفاضووة موون دهوووك واربيوول اىل املوصوول ،واول
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عرفت ان االتراك سيفعلون هذا ملا كنوت تركوت جنودي وا تركيو وا واقفو وا علوني رجليوه.
ويروذ ايضاو ان احدهم اوصني ان يدفن يف كوردستان ،وان يكوون قورب عنود نقطوة
التقاء طرق سبع قرذ ،حتني يبمق الناس الذين ميرون من هناك علني قرب .
احلقيقة االخرذ ،ان املسلولني وامللرخني االتراك ينظرون اىل كول الوقوائع
واحلركووات التحرريووة الكورديووة علووني انهووا موون توودبري معموواء العشووائر اجلهلووة الووذين
اخندعوا بوعود بريطانيا (الذهبية) وبسوب نظورتهم هوذ  ،فوانهم اسوتعانوا دائمواو
باست الل املشاعر الدينيوة لودذ الشوع الكووردي اسوت ال وال سويتاو ،ألن هوذ املشواعر
ذات تأثري كبري علويهم ،وغوذا اعلنووا ان الشويخ سوعيد ثيريران وعلوي بيةتير عمويالن
لربيطانيا ،بدون أي دليل ،فق حلرمان احلركات الوطنيوة الكورديوة مون أي دعوم،
علمو وا ان الوثووائق التأرحيووة تشووري اىل معارضووة الكووورد لربيطانيووا يف العووراق وتركيووا
ولفرنسا يف سوريا.
ان حقيقة نظرة االتراك حنو الكورد مل تت ويري منوذ عهود السولطان سوليم
االول ( :)1520-1512االنكار ،االبادة ،العنوف ،الوتهًري "فورق واحكوم" " طويم
الكووورد بووالكورد" ،ان حقيقووة هووذ النظوورة وردت يف الرباعيووة االتيووة الوويت نظمهووا
السلطان سليم الذي كان شاعراو:
اغي اسأل ان ال متنح الكرد فرصة
وان ال يكونوا سالطني ابد الدهر
وان يضيق النعال علني رجله أي الكردي
وان ال يفلح اص و
ال
اضرب الكردي باغراوة ،وخذ خبز
وان ال تشبع بطنه ايضاو
ليشرب الكافر من ذل النبع
املعتقلني كانوا من البعثيني واملرتزقوة(اجلاش) الكوورد وبعود نوزع اسولحتهم احلكوميوة ابعودتهم اىل منطقوة
احلضر جنوب املوصل.

17

وان ال يكون ذل النبع من نمي الكرد.
ومما يثري االهتمام ان هذ الرباعيوة ظهورت جموددوا علوني موقوع االنرتنيوت
بعد مذحبة جرت يف ديار بكر وراح ضحيتها ( )11شخمو وا علوني يود (لوواء االنتقوام
الرتكي) ،وقد اضيف للرباعية شطراو هذا نمه" :افضل كوردي هو الكوردي امليوت"
او "الكوردي اجليد هو الكوردي امليت".
كت السولطان سوليم رباعيتوه سونة  ،1515وبعود مورور عودة قورون ردد
رئي اجلمهورية الرتكية عممت انونو الكالم نفسه "يف هذا الووطن ميكون للشوع
الرتكي ان يوجد فق  ،ولي الي عنمر خر احلق يف هذا" ،وال يوجد قول مفوزع
او مرع بالنسبة للكورد اال مقولة "لي للرتكوي صوديق غوري الرتكوي" علوني حود
قول الروائي الكوردي املعروف يشار كمال.
لقد ولد حاجو غا (الثالث) سلطان هفريكان سنة  1896وترعرع وعواش
يف ظروف سياسية وقبلية قاسية ،وقاد قبيلته اليت كان يعتز باالنتماء اليها املسولم
وااليزيدي واملسيحي ،يف احل الظروف ،وس عداء االتراك والفرنسويني واخلمووم
التقليديني ،وشهد النزاعات واخلمومات بني اكابر االسور القوميوة الكورديوة مثول:
البدرخانيني و ل مجيل باشا الدياربكري ،وعلني الرغم من حماوالتوه التوفيوق بوني
افرادها ،كان يضطر احياناو ان يكون طرفواو يف تلو النزاعوات .كوان شخموية موثرية
لالهتمووام وعرفووت االسوورة فيمووا بعوود بامسووه ،وقوود امتدحووه شوواعر الكووورد القووومي
جطر خوين ووصفه بانه (ابوو الكوورد) ،رجوا النوه كوان حيواول دائمو وا منوع االنقسوام
داخل خويبون بتوحيد املثقفني مع معماء القبائل بالتوفيق بينهم.
مل يكوون موون السووهل ان ينخوورق سوولطان قبيلووة كووبرية يف صووفوف احلركووة
القومية الكوردية ،وان حيافظ يف الوقوت نفسوه علوني رئاسوة القبيلوة ،فالعشوائري ال
يتًاوم افق تفكري القضايا الويت ختوص العشورية وقراهوا ،لوذا حواول حواجو غوا ان
يوفق بني العشائرية والودين والقوميوة وان يوجود موا ميكون ان يسومني بوو(القومية
العشائرية) لقد ابتكور بتوجهاتوه خطابو وا قوميو وا متوافقو وا ومنسوًم وا موع العشوائرية
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والوودين ،كووان يريوود االسووتمرار علووني النظووام العشووائري ،مووع مشوواركته يف الفعاليووات
والنشوواطات القوميووة الكورديووة السياسووية ،ومل يكوون ذلو صووحيحاو ،ولكوون الظووروف
الشخمية حلاجو ،والعامة كانت تتطل ذل .
كووان حوواجو غووا يوودرك متامواو ان ذوبانووه يف موقوود القوميووة يفقوود رئاسووة
العشرية ،واثبت تاريخ احلركة القوميوة الكورديوة صوحة موا ذهو اليوه حواجو غوا،
فرؤوساء العشائر الذين ساندوا حركات شعبهم التحررية واندجموا فيهوا مل يعوودوا
جرور الزمن ،رؤوساء واغوات ،وهناك امثلة ،كان هذا بالنسبة لرئي قبلي منتهني
التضحية وااليثار ،وو ان يكون امثوال هولالء موضوع التقودير .تورذ هول سويعلن
االغوووات الكووورد الووذين اصووروا علووني بقووائهم رؤوسووا تء موون خووالل معوواداتهم للحركووة
الوطنية الكوردية الندم علني افعاغم ويكفروا بذل عن ذنوبهم؟!!
يف رأيي املتواضع ان حواجو غوا يعود جوذجو وا لاغوا الكووردي الووطين فقود
انتفق ضد االتراك يف ذار  ، 1926وكانوت لوه موال قوميوة عريضوة ،ومتثول بعود
نظر بالتعاون موع الفرنسويني واملسويحيني يف سووريا مون اجول استحموال حقووق
الكورد القومية ،وادت توجهاته اىل ان يبواء ب ضو القووميني العورب ،واىل مموادرة
الكثري من امالكه وهًر اوالد واحفاد وانتشارهم يف العديد من الودول االوربيوة،
ومشوواركتهم اىل اآلن يف النشوواطات القوميووة الكورديووة .ويعوود الوودكتور بنطييي جووالل
الذي تعرفت عليوه سونة  2011جوذجو وا طيبو وا غوذ االسورة الوطنيوة ،وبنواء علوني
رغبته كتبت هذا التقديم وامتنني ان ينال رضا سليل سالطني هفريكان.
وقد يتساءل قاريء هذا التقوديم :ومواذا بعود ،هول ت وريت طبيعوة ايتموع
الكوردي املرتكن اىل العشائرية واىل التزمت الديين؟ .اقول نعم لقد حمل ت يري اال
انه غري شامل وجذري ،فما مالت العشوائرية واملناطقيوة واالفكوار الدينيوة املتزمتوة
وعناصوور اخلموصووية القبليووة ،واغوووة بووني ذوي الرواسو العشووائرية واملتحضوورين
باقيوة ،وموا توزال سوارية لالسوف يف السياسووة الكورديوة ،فواالمور الويت تشووش علووني
التوجه القومي وعلني النزعة القومية ما مالت تفعل فعلها يف سياستنا وتوجهاتنا.
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يف احلقيقووة ان العالقووة معق ودة بووني النزعووة القوميووة باعتبارهووا خطاب و وا
مدينياو ،والريف بوصفه ساحة نضال للحركات القومية الكورديوة ،ولكون يف النهايوة
سوووف ال يمووح اال المووحيح وهووو :ملووا كانووت القبيلووة والعشوورية قوود اعاقووت مسوواعي
ونضال الكورد يف قيق اهدافهم القوميوة ،فيًو ان تتفكو كول اشوكال التنظويم
العشووائري ،ألن الفكوور القووومي بالنسووبة للعشووائري تستعمووني علووني الفهووم ،والطبقووة
الوسوووطني احلضووورية مووون الكوووورد هوووي الووويت سوووتقرر يف النهايوووة مووواذا سووويحدث يف
كوردسووتان ،الن هووذ الطبقووة انتظمووت يف االحووزاب وظهوور منهووا االدالء واملنظوورين،
فاذا كانوا سابقاو ال يشوكلون اال نسوبة قليلوة مون جممووع الكوورد وال ميلكوون سولطة
حقيقيووة مثوول رؤوسوواء القبائوول ،فووان عووددهم اآلن امداد وسوويزداد ،ومووع امديووادهم
ستلتف اجلماهري الكوردية حوغم فيملكون القوة والسلطة .وستزول فكورة او رؤيوة
ان الكورد جمموعة عشائر وقبائل متنامعة ،واليت يراد بها افراغ القضية الكورديوة
من حمتواها الوطين التحرري.
ويف اخلتام ال اخفي اعًابي بالرتمجة العلميوة والدقيقوة وباالسولوب الشويق
للمرتجووم صووديقي واسووتاذي الفاضوول الوودكتور خليوول علووي مووراد .والووذي اغنووني يف
الوقت نفسه الكتاب باغواما االيضاحية والضرورية.

الدكتور
عبدالفتاح علي البوتاني
مدير مركز االحباث العلمية والدراسات الكوردية
جامعة دهوك
2012/1/23
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املقدمة:
نشأت يف اسرة ذات شأن من عشرية "سَيّدان  "Seyidan -التابعوة ال واد
عشوائر هفريكوان ( ،)Haverkan Konfersyonuوموع انوين ترعرعوت بعيوداو
عن الرتكيبة العشائرية منذ ص ري وعشت يف املدن ،إال ان حياتي االسورية مل تكون
بعيدة جداو عن تل الرتكيبة .فقد كان كل ذل موجوداو من خالل ممواحبة كبوار
السن ،وحكايواتهم وحيواتهم ومهموا كانوت االراء او االحكوام املعاصورة عون احلكايوات
ال عون تضومينها
بأنها سوب العنوف الكوامن داخول االطفوال الوذين يسومعونها ،وفضو و
عناصوور كووثرية ،إال ان تلو احلكايووات ،وبمووورة خاصووة جلسووات السوومر الليلووي الوويت
كانوت تسومني " ،" Şev Buyerkكانوت بالنسوبة لنوا حنون االطفوال جثابوة مأدبوة
لذيذة ال نشبع منها ،وعندما يبدأ الكبوار بروايوة احلكايوة ،كنوا حنون المو ار حنشور
انفسنا يف ماوية ،ونستمع اليها بانتبا وشو ف .وكانوت تلو احلكايوات تشوتمل علوني
ج رافية كردستان ،وقمص املعوارك واالنتفاضوات والنزاعوات العشوائرية ،واالعموال
البطوليووة .وقوود ترسووخ يف ذاكوورة الطفولووة منووذ ذل و احلووني الكووثري موون احلوووادث
واحلكايات ،ولعل اكثر احلكايات اليت تركت أثراو يف نفسي هي حكايوة حواجو الثواني
" ،"Haco IIاحد قادة عشرية هفريكان.
ان حواجو الثواني ،الوذي سوتتناول الموفحات القادموة قموة حياتوه ،اسووتلم
معامووة عشوورية هفريكووان موون والوود  .وكووان اكوورب منافسوويه موون االقووارب هووو مجووو
" ،"Cimoالذي ينتس اىل العائلة نفسها( .)1وكان االثنان يف نزاع وقتال مسوتمر.
( )1حالف د .بنكي حاجو ،رواية املللف ويذكر ان مجو ليست له اية قرابة مع ل عثمان وبطبيعة احلال مع
ل حاجو ،وكان يرأس عشرية ص رية فق وتعامل مع الدولة الرتكية.
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وقوود تواصوولت تلو املواجهووات مووع مووا رافقهووا موون اعمووال قتوول ونه و  .ويف املعركووة
االخرية متكن مجو الذي كان حيظني بدعم مون القووات احلكوميوة ،مون أسور حواجو
بعد ان نمو كمينو وا لوه .ومل يكتفوي مجوو باسور بول انوه ذبوح حواجو الوذي كوان
مربوق اليدين ،والقني رأسه يف اخلرج الوذي كوان علوني ظهور احلموان .ثوم جواء هوو
واجلنود املرافقني له اىل قمر جدي الذي كوان مون اتبواع او انموار حواجو .وكانوت
هووذ الضوويافة ضوويافة ثقيلووة .وخووالل احلووديث شووبه مجووو رأس حوواجو املقطوووع
برقوي(جبا) موديات " "Midyat Karpuzuوقوال مللمحواو بانوه "يسوتطيع إن
اراد ،ان ولبووه أي رأس حوواجو ويكسوور " .وعلووني اثوور ذلو احلووديث سوواد التوووتر يف
االجواء وأجرب الضيوف (!) علني م ادرة املكان.
كنا نستمع اىل هذ احلادثة ،وما يشابهها من احلووادث علوني شوكل حكايوات،
والووبعق منهووا علووني شووكل اغوواني .وعنوودما كنووت طالب واو يف اجلامعووة بوودأت بكتابووة
مالحظات عن هذ احلكايات ،بل حتني انين فكرت يف نشرها يف احدذ ايالت الويت
كانت تمدر حينتذٍ ،ولكن ذل مل يتيسر لي .ومع استمراري يف كتابوة املالحظوات
بدأت بالبحث والتقمي بشكل اكثر جديةو .وكلما كانت تتاح لي فرصة كنت أجتول
يف املنطقووة (موواردين ،نموويبني ،مووديات ،كرجوووش وغريهووا) .وقوود وجوودت فرص وةو
للحديث مع الكثري من ابناء العشائر وكبار القوم .كما دثت مع بعق افراد اسورة
ل عثمان  ،Mala Osmanواملعروفة باسم ماال(*) ( ل) حاجو ،وهي االسرة الويت
تتوووىل رئاسووة ا وواد عشووائر هفريكووان .ويطلووق علوويهم يف املنطقووة اسووم "سووالطني
هفريكووان" .وهووذ االسوورة هووي املوضوووع االساسووي الووذي تتناولووه هووذ الدراسووة .ان
القسم االكرب من افوراد هوذ االسورة يعيشوون يف اوربوا اليووم .وقود رغبوت كوثريوا يف
مقابلة اولت االفراد ،بيد رغبيت هذ مل تتحقق السوباب تتلفوة .إال انوين اعتقود
بانين سأجتاوم هذا النقص يف اجلزء الثاني من الدراسة.

(*) مال او ماال تعين هنا اسرة او بيت او ل.
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مع مرور الوقت امدادت املالحظات اليت قموت بتودوينها .ويف عوام  ،2004علوني
ما أظن ،وعندما كان كات ومنقح جملة " "BIRبرفقوة سوعيد فوريوج ،Sait Veroj
فانين سردتل له باختمار واحدة او اثنتني من احلكايوات الويت تشوبه احلكايوة الويت
أدرسها ،واملشار اليها اعال أي حكايوة حواجو الثواني .وقود توأثر سوعيد بهوا وسوألين
قائالو" :ملاذا ال تكت هذ ؟" .ثم دثت له عن املالحظات اليت دونتهوا .ويف االيوام
اليت تلت كان سعيد يكرر علني القول "وو ان تكتبهوا" ،ويشوًعين علوني املضوي يف
ذل  .وهكذا بدأت برتتيو مالحظواتي بشوكل مونظم ،واخوذنا ننشورها علوني شوكل
مقاالت متسلسلة بعنوان "سوالطني هفريكوان" يف جملوة" ."BIRويف غضوون ذلو
اتيحت لي الفرصة للرتكيز علوني املوضووع بشوكل اكثور .وغوذا السوب فوانين مودين
بالشكر الوافر لتشًيع صديقي سعيد فريوج ومساهمته.
اما الشخص الثواني الوذي أديون لوه بالشوكر فهوو علويربيةتير الثواني " Ali
 ،"bati IIحفيد علي بةتي .فقد كنت يف ضيافته عدة مرات .ورغم عمر املديود
فانه امضني ساعات برفقتنا وي عن استلتنا دون ان يبدي أي عالمة تعو  .وقود
مسعنووا منووه الكووثري عوون احلوووادث السووالفة ،سووواء مووا يتعلووق حبركووة علووي بيةتي ،ام
احلوادث اليت حملت يف هفريكان .ومع تقديم الشكر واالحرتام لوه ،أقوول لوه ايضواو:
أطال اهلل عمرك.
واستطعت احلمول ايضاو علني بعق املعلومات املفيدة من مواقع االنرتنيت.
كما اتقدم بالشكر اىل ابن اخي(*) مدرس الل ة االنكليزية مموطفني بولووق (والوذي
يعرف ايض وا باسم مسرت بولووق) لرتمجتوه بعوق الوثوائق مون الل وة االنكليزيوة اىل
الل ة الرتكية.
ورغووم ان خووالي ابراهيمووي بيووزاري " ،"Ibrahime Bezareواملعووروف
بانه سًل تارحي حي يف هفريكان ،قد ناهز الو( )100عام من العمر ،إال انه اجواب
عن اسوتل يت دون كلول او ملول .وقود روذ لوي الكوثري مون احلووادث والتطوورات الويت
(*) وردت يف االصل " "yegenimوهي كلمة تركية تعين ابن االخ وابن االخت ايضاو( .املرتجم).
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شهدها ،او علوم بهوا ،علوني مودذ ايوام عمور  ،واطلو منوه ان يسواحمين علوني اجلهود
والعناء الذي تكلفه بسبيب ،وامتنني له العيا بسالمة لسنوات اطول.
اما صديقي الكريم الكات رام طريناس " "Aram Gernasفقود حمول
يف ا لسويد علوني بعوق الوثوائق واملموادر الويت مل اسوتطع احلموول عليهوا يف تركيوا.
وقد اوصلها ال ّي باليود ،وال ميكون نسويان فضوله ،وموا اظهور مون لطوف؛ شوكروا لو
صوديقي الكوريم .كموا ان صوديقي الكاتو الباحوث ايووب ملوي "،"Eyob Milli
والشوواعر والكات و رج و دلوودار " "Recep Dildarمل يووبخال عل ويّ جحتويووات
مكتبتهما ،وساعداني يف الوصول اىل الكثري من املمادر اليت كنت احبث عنهوا .فلوهما
الشكر ايضاو صديقيّ الكرميني دام فضلكما.
الش انين ال أدعي القيام باجنام دراسة غنية وشاملة عن املوضووع .بول ان
هديف هو ضمان تقديم مساهمة ،حتني لو كانت صو رية .وسوأعترب نفسوي سوعيداو إن
كنت قد جنحت يف ذل .

نذير جبو
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القسم االول
بقوودر مووا أن توواريخ الكوورد هووو توواريخ االنتفاضووات ضوود جيوووش االحووتالل
والدول االمربيالية ،فانه ايضاو تاريخ اخليانوة والموراعات الداخليوة .وقود كوان هوذان
اجلانبان موجودين ايضاو يف مسعني الكرد من اجل احلرية ،ففوي مقابول كول انتفاضوة
دث نالحظ وجود اخليانة .ومثل االنسان السيء بيةكورعووان "،"Beko Ewan
الذي مل يتخلني عن امله او كرهه للعشق الكبري يف قمة مم ومين للشاعر الكوبري
امحوودي خوواني ...فووان هووذا تنوواقق "ديالكتي و " طبيعووي .ان اخليانووة والمووداقة
واحلرية والعبودية والنور والظالم يشكالن وجهي احلياة ،وإن مل يوجود احودهما ال
يكووون اآلخوور .إن احليوواة الشووريفة واالنسووانية تتطل و غلبووة النووور علووني الظووالم،
واحلرية علني العبودية.
ومع ان هناك دوالو علني سوطح الكورة االرضوية يبلوغ جممووع سوكانها ()50
الفاو فق  ،اال ان الكرد الذين يبلغ تعدادهم حووالي ( )50مليوون نسومة مل يشو لوا
حلد االن املكانة اليت يسوتحقونها يف احليواة املدنيوة بوالرغم مون كول موا بوذلو مون
جهد .وهنواك عوامول عديودة حالوت دون ذلو  ،وعلوني رأسوها؛ النزاعوات الداخليوة،
واملمادمات السياسية ،واملشاجرات بوني العشوائر ،وقضوايا الثوأر ،واخليانوة .ولالسوف
ان هذ المفحات املآساوية من التاريخ الكردي مل تلبحث ومل تعاجل بالتفميل علوني
مووا اظوون ولووذا فووانين اعتقوود ان تقلي و هووذ المووفحات ودراسووتها ونشوورها للعيووان
سيكون اموروا عظويم الفائودة .وسنموادف العديود مون امثوال بيرةكو عووان ،يف الويوة
الفرسوان احلميديووة حينواو ،واخلونووة مون امثووال يزدانشوري وقاسووو " ،"Qasolarاو
اخلائنني رهرب ومينل اللذان قتال علي شري وموجته ظريفة " "zarifaغودراو ،كموا
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نمادفهم يف جيوش احلراس الريفيني " ،)1("Korucu Ordulariواحيانواو بوني
معماء العشائر الذين يذبح بعضهم بعضاو إستناداو اىل مفاهيم من العموور البدائيوة،
" ...وباختمار لو تناولنا أي حادثة نالحظ وجود خراب او دمار نشأ عن النظورة
الدينية الضيقة اليت تتسم باجلهل ،مع ما ترت علني ذل من انقسوامات .ان الوذي
اسق امحود باشوا بابوان هوو عموه حممود باشوا واخيوه عبوداهلل باشوا .اموا بالنسوبة
لبدرخان ب امري بوتان فان مون عرضوه للخديعوة هوو يوزدان شوري ولوي اجلويا

العثماني( . )2كما ان قسوم وا كوبريوا مون القووات الويت قاتلوت ضود الشويخ سوعيد ثيريانر

كانت من العشوائر الكرديوة .وان مون ابلوغ عنوه وتسوب يف القواء القوبق عليوه هوو
شخص كردي من اقرب اقربائه يدعني قاسوو " ،"qasoكموا ان علوي صوائ  ،الوذي
كان عضواو يف احملكموة الويت حكموت علوني الشويخ سوعيد ثيريانر باالعودام كوان كرديواو
ايضاو" .ان مرع االختالف يف الرأي بينهم أي بني الكورد وتشوتيتهم ،وجعول احودهم
عدواو لالخر ،يلشكل فرصة "طبيعية" و "بعيودة املنوال" بالنسوبة العودائهم الوذين
هم املستفيدون الوحيدون من مسة الضعف هذ لدذ الكرد (.)3()age
وسواءت اردنا دراسة املوضوعات اليت يستلزم االمر تناوغا ضمن هوذا االطوار،
او دراسة التاريخ الكردي جعنني عام ،ميكن القول ان احدذ العناصر املالممة لوه ،او
االساسية فيه ،هي ظاهرة العشرية .والش ان هذ الدراسة ليست دراسة اجتماعيوة
"س وسيولوجية" ،إال ان هنواك فائودة يف تعريوف ظواهرة العشورية يف ضووء معطيوات
علم االجتماع "السوسيولوجيا".
( )1ميكن ترمجتها ايضاو اىل جيوش نووا طري او حوراس ال ابوات ،ومون غوري الواضوح موا يقمود املللوف بوذل ،
ورجا يقمد تشكيالت "حراس القرذ" اليت اسستها احلكومة الرتكية من الكرد املتعواونني معهوا ضود حوزب
العمال الكردستاني (ب .ب .ك) (املرتجم).
M. Emin Zeki, Kurdistan Tarihi, Beybun yay.

() 2

( )3تعووين هووذ حيثم وا وردت "املموودر السووابق" وهووي اختمووار " "adi gecen eserوقوود ثوور املللووف
استخدامها يف املنت بعود االنتهواء مون اقتبواس النمووص ،ولوي يف اغواما ،وقود نقلناهوا احيانو وا اىل اغواما
ايضاو( .املرتجم)
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ظاهرة العشرية؛ نظرة عامة:

"العشرية  Aşiretكلمة عربيوة اجلوذر ،ومنهوا دخلوت اىل الل وتني الرتكيوة
والكردية ،وهي تلفظ يف الل ة الكردية بمي ة عشري  .)1("Eşirوب ق النظور عون
التفاصويل الوويت لودذ علموواء االجتموواع عون هووذا املفهوووم االجتمواعي ،ميكوون تعريووف
العشرية باختمار بانها تنظيم اجتماعي واقتمادي يتألف من جمموعة مون البشور
تربطهم رابطوة الودم ،او يقبلوون بوذل  .وموع قبوول رابطوة الودم جعنوني عوام فوان
"رابطووة الوودم الوويت تشووكل مسووألة ضوورورية يف اسوواس العشوورية ،ال توجوود يف كوول

وقت"( .)2والعشرية هي احدذ اشكال التنظيم االجتمواعي الويت اوجودها االنسوان يف
عمووور مووا قبوول التوواريخ ،ويظوون انهووا ظهوورت ألول موورة يف العموور النيووولتيكي
".)3("Neolitik
منذ ان عاش االنسوان علوني سوطح االر وجود نفسوه يف موقوف الودفاع يف
مواجهة االخطار ،طبيعية كانت ام بشرية .ومن جهة اخرذ كوان عليوه العمول مون
اجل تأمني مستلزماته من غذاء وملًأ .وباختمار ميكن القول ان ذلو كوان كفواح
االنسان من اجل العيا .وكان من المع عليه ان يواصل هذا الكفاح جفورد  ،بول
ان ذل كان مستحيالو .لقد كان حباجوة اىل الودعم ،وقود اسوتفاد مون بعوق االدوات
اليت حمل عليها من الطبيعة ،واستطاع ان يمطاد حيوانات تتلفة مثل االمساك
والطيور واأليائل وغريها .وكان بامكانه الدفاع عن نفسه ضد احليوانات الوحشوية،
حتني كان بامكانه قتل اسد ،ولكن مل يكن بامكانه ،وال بامكوان عودة اشوخاص قتول
حيووان املوواموث ،ألن "ومن رجوول املواموث يبلووغ حوووالي طوون ،اموا رأسووه فكووان كووبرياو
حبيث ميكن ان يستوع انساناو"(.)4
Eyup Kiran, Kurt Milan Asiret Konfederasyonu, Elma yay. S.43
M. Ilin- E. Segal, Insan Nasil Insan Olru.

() 1
() 2

( )3العمر النيولثيكي " ،"Neolithicاو العمر احلًري الثالث ،مرحلة يف تاريخ تطور االنسان واستخدامه
لالدوات ،بدأت يف حدود عوام  9500قبول املويالد يف الشورق االوسو  .ويعود هوذا العمور القسوم االخوري مون
العمر احلًري( .املرتجم)
Bazil Nikitin – Kurtler.
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() 4

وهكذا ،وبسب موا مياثول هوذا مون متوات ،بول اآلف االخطوار واملمواع او
املشكالت ،مل يكن امام االنسان سبيل غري اقامة عالقات مع بوين جنسوه والتضوامن
معهم .وباختمار كان االنسان يف حاجةٍ ألخيه االنسان.
وهكذا ظهرت اىل الوجوود اوىل الوحودات القائموة علوني اسواس اجتمواعي ،او
علني رابطة الدم مثل؛ العائلة ،الفخذ " ،)1("Klanالسواللة " "Sulaleوالعشوائر.
ومع مرور الزمن تنوعت هذ البنوني جوواماة االحتياجوات ايتمعيوة اىل تنظيموات
ذات صفة سياسية ،ومن ثم ولت اخرياو اىل دولة.
ظاهرة العشرية يف ايتمع الكردي:
مووع وجووود بعووق الفووروق اخلاصووة بتكوووين ايتمووع الكووردي ،فووان ظوواهرة
املراحول املشوار اليهوا سوابق وا مون حيوث التطوور

العشرية مرت يف هذا ايتمع بونف
االجتماعي.
لقد ظهرت العشورية يف كول ايتمعوات يف مرحلوة تارحيوة معينوة بوصوفها

نتيًة حلاجة اجتماعية ،وبعد سلسلة مون احلووادث او التطوورات فقودت وظيفتهوا
ومالوووت مووون الوجوووود بعووود ان هيوووأت الظوووروف ملختلوووف التكوينوووات االجتماعيوووة
والسياسوية .إال ان سلسولة احلووادث او التطوورات يف كردسوتان لون تكون كوذل  .فواذا
كانت ظاهرة العشرية قد هيوأت االسواس ملختلوف التكوينوات ،اال ان العشورية مواتزال،
والسووباب عديوودة ،متثوول حتووني اآلن تركيبووة توولدي وظيفووة .واىل جان و معايشووة
التحووووالت اجلديوووة ،وموووع كووول االثوووار السووولبية واالوابيوووة للحووووادث او التطوووورات
االجتماعيووة والسياسووية واالقتمووادية والعسووكرية يف كردسووتان ،فقوود كووان للعشووائر
تأثري فيها بهذا القدر او ذاك ،فقد اندلعت كل االنتفاضات الكردية تقريباو من قبول
( )1مأخوذة من كلموة " " Clanاالنكليزيوة ،وختتلوف ترمجتهوا حسو السوياق الوذي تورد فيوه .فهوي ترتجوم
جعنني "عشرية" احياناو ،او عشرية فرعية احياناو اخرذ .وقد ثرنا ترمجتها "الفخذ" ،أي فرع مون العشورية
حس السياق (املرتجم).
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الزعامات العشائرية مباشرةو ،او كان للعشائر توأثري مباشور او غوري مباشور سوليب او
اوووابي فيهووا ،وموون هنووا فووان فهووم التطووورات التارحيووة يف كردسووتان يسووتلزم فهووم
ظاهرة العشرية.
"ان العشورية الكرديووة تقووم علووني اسوواس االحنودار موون جود مشوورتك ،وعلووني
اساس القرابة ،سواءٌ كان ذل امراو حقيقياو ام مزعوماو .كما انهوا بموورة عاموة ذات
وحدة ترابية " ،"Toprak Butunluguوبالتالي اقتمادية وهوي ذات تركيبوة
داخلية خاصة بها .ومن الطبيعي ان توجد داخل العشرية عشائر فرعيوة ايضواو .ان
هووذ ايموعووات الفرعيووة تنقسووم بوودورها اىل افخوواذ وسووالالت ،ومووا يشووابهها موون
الوحدات االص ر"(.)1
وكما يظهر من الفقرة السابقة الويت اقتبسوناها مون موارتن فوان بروينسون
" ،"Bruinnessenفووان للعشوورية الكرديووة مساتهووا اخلاصووة الوويت تتميووز بهووا عوون
الرتكيبووات العشووائرية يف ايتمعووات االخوورذ .ان احوودذ هووذ السوومات اخلاصووة الوويت
تلفوت االنتبوا هوي "الوحودة الرتابيووة او وحودة االر " .فواذا "كانوت رابطوة الوودم
"النسو " تشووكل اطووار العالقووة لوودذ عشووائر العوورب ،فووقن االر  ،أي املنطقووة الوويت
يعوويا فيهووا انوواس يرتبطووون او يتبعووون نفو الوورئي  ،توولدي هووذ الوظيفووة يف
العشرية الكردية"( .)2بيد ان هناك خموصيات او مسات عاملية يف عمليوة التنظويم
ايتمعووي ميكوون مالحظتهووا يف العشوورية الكرديووة ايض واو .فعلووني سووبيل املثووال ،وكمووا
اوضووحنا سووابقاو ،كووان "علووني العشوورية الكرديووة ان تشووكل مجاعووة او مجاعووات كاملووة
للدفاع عن افراد العشرية ضود اغًموات اخلارجيوة .والجول دميوموة اعرافهوا وطورم
معيشتها القدمية" .او ان احلاجة اىل توحيد القوذ يف مواجهة املمواع الطبيعيوة،
او التهديوودات واغًمووات اخلارجيووة ،جعلووت العشوورية الكرديووة ايضواو تبوودع او ختلووف
اشووكال تنظوويم جديوودة ...وبتعووبري خوور فووان االنسووًام او التوافووق مووع مسووتلزمات
M. V. Bruinessen, Aga, Seyh, Devlet
Kurtler ve Kurdistan, V. Minorsky, Th. Bois, D. N. Mackenize.
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التطور التارحي ،واالنتقال مون تنظيموات اجتماعيوة وسياسوية بسويطة اىل اخورذ
اكثر تعقيداو ،يعد تطوراو طبيعياو وعاملياو .وعند النظور اىل العشورية الكرديوة يف هوذا
االطار يالحظ "ان البيت ،او اهل البيوت ،أي العائلوة املللفوة مون االم واالب واالبنواء
تكون هي االساس .وكل عدة بيوت تشكل احيانواو عائلوة كوبرية "باظيي ر ،Bavik -
او مال  ."Mal -ويتشوكل الفخوذ او العشورية الفرعيوة او "الورب  "Ber -مون عودد
كبري من الباظي  .ومع ا اد االفخاذ تتشكل العشرية"(.)1
ومووع موورور الووزمن ،وبسووب املعووارك او املمووادمات الناشووتة عوون اسووباب
اجتماعية واقتمادية ،كانت عشوائر تتلفوة تشوعر باحلاجوة اىل اقاموة ا واد فيموا
بينهوا ملواجهوة العشووائر املعاديوة ،او االحوتالل او العوودوان اخلوارجي .وهكوذا تشووكلت
اال ووادات العشووائرية ذات البنووني االكثوور تعقيووداو ،والوويت تضووم عشووائر عديوودة .ان
"اال اد العشائري  "Konfederasyon -ميثل اعلني اشكال التنظيم القائم علني
اساس رابطة الدم .ثم جواءت الحقواو التكوينوات او التشوكيالت القائموة علوني اسواس
سياسي مثل االمارة والدولة.
ان تشووكيل اال ووادات العشووائرية يف كردسووتان يعووود اىل عمووور موغلووة يف
القوودم .فقوود تشووكلت ا ووادات عشووائرية قويووة يف القوورنني السووادس واخلووام قبوول
املويالد .واهووم تلو اال ووادات هووي "ا وواد العشووائر امليديووة Med Aşiretler -
 ." Konfederasyonuومن املعوروف ايضو وا ان الكوثري مون العشوائر الكرديوة قود
توحدت ضد االسكندر االكرب املقدوني الذي قام يف عام  330قبول املويالد بالتوسوع
حنووو الشوورق واسووتوىل علووني بووالد الكوورد .وقوود انسووحبت تلو العشووائر اىل اجلبووال او
انضمت اىل جيوش الفرس ،وقاتلت يف صفوفها .وعلوني غورار ذلو يقودم لنوا القائود

Kurtler Ve Kurdistan, Th. Bois, V. Minorsky, D. N. Mackenize.
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وامللرخ اليوناني "مينيفون  "Ksenefon -معلومات عون قتوال العشوائر الكرديوة
(.)1
املتحدة ضد جيشه ( )!( 400-401ق.م)
وباالضافة اىل ما سبق فان "الكوتيني  Gutilerوالكاشويني Kaşşitler
واحلوريني  -امليتانيني  Hurri-Mitaniوامليديني ،الذين تذكر مموادر عديودة
انهم كرد ،كانوا من بعوق اال وادات العشوائرية الويت لبسوت لبووس بلنوني الدولوة.
وكان غولالء توأثري يف جوزء مون الوبالد الويت سوكنها الكورد ،او يف عمومهوا"( .)2ويف
عهووود مووا بعوود املوويالد مادت احلاجووة والوودوافع لوودذ الكووثري موون العشووائر الكرديووة
لال وواد ،او تشووكيل ا وواد  Konfederasyonعشووائري يف مواجهووة جيوووش
االحتالل القادمة من ال رب او الشرق .ونالحظ اتسواع ظواهرة تشوكيل اال وادات
العشائرية بني الكرد اعتباراو من القرن الثامن امليالدي بسب مستلزمات مواجهة
االجتياح الرتكي وامل ولي من الشرق ،والعربي  -االسالمي من اجلنووب .وعلوني ايوة
حووال ،مل يكوون ا لوودافع لتشووكيل اال ووادات العشووائرية يف كردسووتان الوودفاع ضوود
اغًمووات اخلارجيووة ،او مواجهووة المووعوبات واملشووكالت االجتماعيووة واالقتمووادية
فق و  .فموون حووني آلخوور كانووت املنافسووات واملمووادمات بووني العشووائر ،ومتطلبووات
سياسات الدول اليت ارادت ان كم بالد الكورد ،تولدي اىل ظهوور مسواعي وجهوود
لتوحيوود العشووائر الكرديووة .وقوود جلووأ العثمووانيون بشووكل خوواص اىل بووذل مسوواعي
كوووبرية مووون اجووول إبقووواء العشوووائر الكرديوووة وووت اشووورافهم او رقوووابتهم ل ووور
استخدامهم من اجل تأكيد طموحاتهم السياسوية .ومون بوني سوالطني ل عثموان

( )1يبوودو ان هنوواك خطووأ مطبعووي هنووا يف الكتوواب بالنسووبة للتوواريخ االخووري ،ألن العسووكري واملوولرخ اليونوواني
مينوفون األثيين  Xenophon of Athensعاش يف حدود  354-430ق.م .وقود اورد املعلوموات املشوار
اليها اعال يف كتابه "احلملة  "Anabasis -الذي دون فيوه احلملوة اليونانيوة 400-401ق.م ضود الفورس
ثم عودتها اىل اليونان( .املرتجم)
Eyup Kiran, Kurt Milan Asiret Konfederasyonu.
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كان لدذ السلطان ياوم سليم( )1هذا الفهم ،وقود قوام جبهوود "ناجحوة" .ففوي عوام
1516-1515م وحّووود عشووورات العشوووائر الكرديوووة مووون خوووالل وسووواطة ادريو و
البدليسوي .ففووي مواجهووة اخلطور الشوويعي المووفوي "جنوح" هووذا السوولطان يف كسو
الكرد اىل جانبه من خالل تلقينات االسالم السوين ،وسوعني اىل ضومان امون "احلودود
الشوورقية" عوون طريووق وحوودات عسووكرية مللفووة موون الكوورد ،وبتعووبري خوور فانووه
استخدم الكرد جثابة درع ضد ايران .واخلالصة ،ومهما كانت االسوباب ،ان ا وادات
عشووائرية كووثرية ظهوورت يف كوول منوواطق كردسووتان "خووالل االعوووام الووو( )1000او
الو( )1500االخرية" ،وان الكثري من هوذ اال وادات حافظوت علوني وجودهوا حتوني
يومنا هذا "ومن االمثلة اليت ميكن ايرادها؛ ا وادات عشوائر مفوران  Zafaranيف
مركوووز مجشووويكزك ،وبووورامان  Berazanيف غووورب اورفوووة ،واجلووواف يف اطوووراف
السووليمانية واغماونوود يف منطقووة مجًمووال ،وارتوشووي  Ertuşiوميووالن  Zilanيف
اطراف حبرية وان ،وقووجكريي  Kocgiriومويالن  Milanيف القسوم ال ربوي مون
كردستان(.)2
ان هوذ هووي بعووق اال ووادات العشووائرية الكرديووة املهمووة ،الوويت ضوومت كوول
واحدة منها عشرات العشائر اليت جتمعت فيما بينها بشوكل يتفوق موع االحتياجوات
االجتماعيووة والسياسووية واالقتمووادية .وال شوو ان هنوواك عشووائر غووري مرتبطووة
باال ووادات العشووائرية ،اال ان اكثريووة هووذ العشووائر اضووطرت ،بسووب المووعوبات

( )1هو السلطان سليم االول املعروف بلق "ياووم" ،أي المارم او الرهيو  .تووىل السولطنة العثمانيوة بوني عوامي
1520-1512م .ويف عهوود شووهدت الدولووة العثمانيووة وووالو يف اسوورتاتيًيتها العسووكرية متثوول يف الرتكيووز علووني
التوسع شرقاو وجنوباو ،وكان قيام الدولة المفوية يف ايران من اهم اسباب ذل التحول .وقد انتمور سوليم االول
علني المفويني يف معركة جالديران الشوهرية عوام  1514م والويت اعقبهوا دخوول منواطق واسوعة مون كردسوتان
ت النفوذ العثمواني ،موع احتفواظ االموراء الكورد باسوتقالغم الوذاتي وفقووا للتسووية املعروفوة الويت رتبهوا موال
ادري البدليسي بني االمراء الكرد والسلطان سليم االول( .املرتجم)
Eyup Kiran, Kurt Milan Asiret Konfedrasyonu.
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واملشكالت االجتماعية واالقتمادية اليت واجهتها اىل البحث عون قووة تسوتند اليهوا،
واالنضمام اىل عشرية اخرذ قوية ،او اىل ا اد عشائري.
يلعوود ا وواد عشووائر هفريكووان احوود اكوورب اال ووادات العشووائرية يف كردسووتان
الشمالية ايضاو .ونعتقد ان ا اد عشائر هفريكان هذا موثري لالهتموام اىل حود كوبري،
ويستحق الدراسة النه يعر لنا بلنية حملية ذات جوان عديدة غري معروفوة .ان
املوضوووع االساسووي الووذي سووتتناوله هووذ الدراسووة هووو؛ البنيووة االجتماعيووة لال وواد
واحدذ االسور الويت تولوت القيوادة فيوه وهوي اسورة ل عثموان املعروفوة يف املنطقوة
ال عون ذلو الودور الوذي قواموا بوه يف التطوورات
باسم "سوالطني هفريكو ان" .وفضو و
السياسووية والعسووكرية واالثنيووة الوويت شووهدتها كردسووتان ،والتوواريخ القريو لسلسوولة
احلوادث الويت شوهدتها بهوذا املعنوني .وسنسوعني اىل ان نوتفحص بدقوة ،ضومن سلسولة
احلوادث التارحية ،التطورات الداخلية اليت شهدها اال واد ،وتوأثري هوذ التطوورات
علني املنطقة وعلني الكرد ،ومعارضة اسرة ل عثمان للدولة ،وايامفوات يف مسوريتها
هذ  ،وتقاليدها واعرافها الكردستانية.
ميكن النظر اىل املوضوع اساسواو مون جوانبني ،االول بوصوفه جوذجو وا شوائع وا
لظوواهرة العشوورية املألوفووة يف ج رافيتنووا ،أي يف ار كردسووتان ،وعوور تفاصوويل
عادية بهذا املعنني .اما اجلان الثاني منه فهو اعطواء او ابوداء بعوق االفكوار واالراء
خبموص البنية االجتماعية للمًتمع الكوردي ،واسولوب تودخل الدولوة يف احلووادث
والتطورات ،ومالحظة امثلة كثرية وبارمة عون سياسوة الدولوة خبمووص " طويم
الكوردي بوالكردي  ،"Kurdu Kurde Kirdirma -واالهوم مون ذلو الوقووف
علني جان كبري االهمية من تاريخ الكرد وكردستان يستحق ذل .
"ان ظووواهرة العشووورية هوووي سوووب وجوووود " "raison d'etreايتموووع
الكردي( ،)1وهي يف الوقت ذاته جثابة حًر عثرة .فبعد انتمار امرباطورية فارس
( )1وردت يف االصول " " raison d'etatويبودو ان املللوف كتبهوا بشوكل غوري دقيوق ،او ان ذلو بسوب خطوأ
مطبعي( .املرتجم)
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علني امليديني ،الذين يعدون اسالف الكرد ،وسياسة االندماج املركزة او املكثفوة الويت
سارت عليها ،قاوم الكرد تل السياسة يف اطار التنظويم العشوائري ،فحوافظوا بوذل
علووني شخموويتهم ايبولووة علووني املقاومووة .ويف عهووود السوويطرة االسووالمية وامل وليووة
حمنوا [أي الكرد] انفسهم بدرع العشرية ،وابرموا ثقوافتهم العشوائرية إماء الثقافوة
ملها( .)1وقد ابدوا مقاومة مل يبديها أي مون املسولمني .اال
االسالمية اليت يمع
ان هذ الظاهرة بدأت تلدي دوراو سلبياو فيما بعد ،وخموصاو يف سلسولة احلووادث او
التطوورات ذات المولة بالعثموانيني ثوم ولوت اىل حًور عثورة يف القورنني التاسووع
عشر والعشرين"(.)2
يفهم من توضيحات باسيل نيكيتني هذ [أي الفقرة السابقة املقتبسة مون
كتابه] ان البنية العشائرية كانت عامالو مهماو يف عدم ضياع ايتموع الكوردي ،الوذي
عوواش منووذ القوودم يف هووذ املنطقووة ،موون صووفحات التوواريخ كمووا حوودث لكووثري موون
ايتمعات .اال ان هوذ البنيوة العشوائرية توأتي يف الوقوت نفسوه يف مقدموة العوامول
اليت كانت وراء ضعف العشورات مون احلركوات االسوتقاللية ،وبقواء الكورد وت نوري
االجنيب حتني االن .ورغم تعر ايتمع الكردي اىل سلسلة مون عمليوات االحوتالل
وايامر والقمع ،فان اهم اسباب بقائوه اىل اليووم هوو البنيوة العشوائرية .واذا تطلو
االمر توضيح هذا باختمار نقول :ان العشائر اليت كانوت عنموراو اساسوي وا يف الكوثري
موون جوانو املقاومووة ضوود قوووات االحووتالل االجوونيب ،كانووت يف الوقووت ذاتووه احوودذ
اسباب املنافسات العقيمة واملمادمات الدموية .ويف اثناء تل املمادمات الدمويوة مل
توورتدد االطووراف املتنافسووة موون احلمووول علووني الوودعم موون الوودول املسووتقلة وقوووات
االحتالل .وعند اعتماد احد الطرفني علوني دعو مم مون الدولوة احملتلوة ،كوان الطورف
اآلخر يمبح ضد الدولة ويستطيع ان يرفع شعارات احلرية والقومية .وهكوذا فوان
( )1لي من الواضح ان كان املللف يقمد انها كانت ثقافة يمع علني الكرد هضمها يف البدايوة ،او أي معنوني
خر .فقد اعتنق الكرد االسالم ،وكانوت غوم مسواهمة واضوحة يف احلضوارة االسوالمية ،كموا مسووا لالسوالم
ودافعوا عنه بقوة كما يشهد التاريخ علني ذل ( .املرتجم)
Bazil Nikitin, Kurtler.
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حاليت مناصرة القومية الكردية ومناصرة الدولة سوارت جنبواو اىل جنو  .ان حالوة
االنقسام اليت استمرت بسب القتوال املتواصول بوني العشوائر ادت اىل عرقلوة الووعي
القووومي ،وبالتووالي الوحوودة القوميووة .وموون جهووة اخوورذ ابقووت هووذ الموودامات
واملنامعووات علووني قوووة عسووكرية كرديووة نشوويطة "ديناميكيووة" اصووبحت العنموور
االساس يف مقاومة الدول احملتلة ،ومن خالل هذا كان غا مسواهمة يف تكوون الشوعور
القومي.
ميكن مالحظة هاتني السمتني اخلاصتني بالبنني العشائرية الكردية بشوكل
واضح جدوا يف طوور عابودين .ففوي حوني ان امليوول القوميوة والتحرريوة تعود مسوة
قويووة او بووارمة بووني اغفريكووانيني ،فووان مناصوورة الدولووة تعوود مسووة قويووة بووني
منافسووويهم االملووويني ،وهوووم عشووورية دكشووووري " ."Dekşuriواحلقيقوووة ان عووودم
جمامفة أي من عشائر اغفريكان املتنافسة فيما بينها للحمول علني دعمم من الدولوة
اثناء املنامعات اليت كانت دث بني احلني واحلوني بوني معمواء العشوائر مون اجول
الزعامة يعد حالة نادرة ،ال نمادفها كوثرياو يف كردسوتان .ومون الطبيعوي ان الدولوة
كانت تقيم او تقدر هذا االمر جيداو إذ كانت تكايفء الطرف املناصر او املليود غوا يف
هذ المدامات اليت مل .ان هذ فرصة "اسوتثنائية" لسياسوة طويم الكوردي
بووالكردي .وكووان انتهوواج هووذ السياسووة حتووني النهايووة مسووألة ذات اهميووة حيويووة
بالنسبة للدولة ،وهكذا اصبحت ظاهرة العشرية "حًر عثرة" من هذ الناحية.
طبيعة هفريكان اجل رافية:
مثلمووا ان الكووثري موون العشووائر الكرديووة اخووذت تسووميتها موون املنطقووة الوويت
تعيا فيها ،فان الكثري مون املنواطق ايضو وا يف كردسوتان مسيوت باسوم العشورية الويت
تعيا هناك" .ان كل عشرية ترتب  ،تقليدياو ،بقطعة (او عودة قطوع) مون االر ،
او علني العك من ذل تتطابق كل قطعوة ار موع عشورية مون العشوائر ،ويطلوق
علووني تل و االر اسووم العشوورية القاطنووة فيهووا .فعلووني سووبيل املثووال ان "أليكووان -
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 "Elikanهي تسمية عشرية واسم منطقة ايض وا يف مشال شورق سووريا"( .)1وعلوني
غرار ذل فان هفريكان اسم ال اد عشائري ،وكذل اسم املنطقة اليت تعيا فيهوا
عشائر هذا اال اد .والشائع لدذ الكرد تسمية منطقة "طور المو رية Kucuk -
 ،"Torالووويت تعووود منطقوووة االسوووتيطان االصووولي للوووهفريكانيني ،وتشووومل موووديات
وكرجوش ونميبني وايدل(هزخ) " "Idilبأسم  ،"Hela Haverkaاو طوورذ -
 ،Toreاو طور ،بسوب هضوبة "طوور عابودين" ،كموا يطلقوون علوني اهول املنطقوة
تسمية طووري  .Toriواذا نظرنوا اىل اخلورائ املرسوومة عون املنطقوة نالحوظ ان
املنطقة اليت يقطن فيها اغفريكانيون هي هضبة "طور عابدين".
ان اسووم طووور عابوودين يف املمووادر البيزنطيووة والرومانيووة هووو ""Izala
جعنني جبل العبيد " ،"Kolerler Dagاما يف املمادر السريانية فتسومني "خودم
اهلل" او "جبوول املوولمنني" .ويف اآلراميووة "جبوول العابوودين" ،ويف املمووادر العربيووة
"طور اجلبل" ،أي اجلبل العالي.
تبني املمادر ان طور عابدين كانت يف القورن العاشور اسوم بلودة او مدينوة
قدميووة اقيمووت علووني سووفح جبوول اجل وودي " ."Gudiوكانووت هووذ املدينووة احوودذ
املراكز املهمة للكرد املروانيني ملتات السنني( .)1ووفقاو لتل املمادر فان هذ املدينة
اليت كانت ميدان للمنافسة بني املروانيني والبويهيني ،كانت ختضوع لسويطرة هوذ
الدولووة حينواو وتلو الدولووة حينواو خوور .وحسو االتفاقيووة املوقعووة بووني الطوورفني
املرواني والبويهي يف عام 987م تقرر ان تكون املدينة تابعة للبويهيني(.)2

Bruinessen, Age, seyh, Devlet.

() 1

( )1يبدو لي ان بعق املعلومات التارحية غري دقيقة لدذ املللف ،فهو يوذكر هنوا ان طوور عابودين كانوت مون
املراكز املهمة للكرد املروانيني لو"متات السنني"! يف حني ان االموارة املروانيوة يف ديوار بكور اسوتمرت حلووالي
قرن وبضع سنني بني عوامي 489-380هوو 1096-990 /م ،ينظور :اسوتانلي لوني بوول ،طبقوات سوالطني
االسالم ،ترمجه مكي طاهر الكعيب( ،دار منشورات البمري  )1968 -ص( .117-116املرتجم)
Merevani Kurtleri Tarihi, Ibnul – Ezrak, Koral yay. M. Emin Bozarslan'a ait 145 dipnot.
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ويفهم من املمادر بان اسم املدينة "طوور عابودين" قود اطلوق يف السونوات
الالحقة علني كل املنطقة .وقد رلمست خرائ كثرية للمنطقة يف االممنوة القريبوة.
ان واحدة من اهم هذ اخلرائ توجد يف ارشيف ومارة الثقافة الفرنسية .وحسو
خارطة الكولونيل (العميد) شيل " "Kolonel Shielهوذ  ،فوان املنطقوة كانوت
تضم الوحدات السكنية التالية:
جزيووورة  ،Gezireسووواوور ) ، Ausser (Savurهييية ة Hezex
) ،(Hazexeميديووووه  Medahاو ) ،(Kerxeمووووديات ،بسووووربين ،Besibrin
كندي او ثاكندى ) ،Kende (pekendeكل

 ،Kallsق تبه  ،Aktepeأونوه

 ،Aunneديار بكر ،وكرخ .Kerkh
واذا امعنووا النظوور يف اخلارطووة املووأخوذة موون كتوواب فووان بروينسوون فووان
االختالف الوحيد بينها وبني خارطة الكولونيل [شيل] هو ان خارطة بروينسون ال
تشوومل ديووار بكوور .وحس و مووا ذكوور الكولونيوول ،واخلارطووة املوجووودة يف ارشوويفات
فرنسا فان ديار بكر تظهر ضوم ن حودود طوور عابودين .وفيموا عودا هوذا ال يوجود
اخووتالف مهووم بووني اخلووارطتني .وباسووتثناء أموور او اموورين فيهمووا ،ت طووي كلتووا
اخلووارطتني نفو الرقعووة اجل رافيووة .وحس و مووا يظهوور يف اخلووارطتني فووان طووور
عابدين علني هضبة مرتفعة علني شكل امتداد جلبل قرةجيةررداغ ،Karaca dag
تبدأ من ماردين ومتتد باجتا الشرق مباشرة علني طول "احلدود السورية" وتمول
حتني جبل جودي االسطوري .وعند النزول حنوو اجلنووب يقول االرتفواع .فموع بودء
النووزول موون سووفوح الووتالل الوويت اقيمووت عليهووا قلعووة موواردين ،الوويت يبلووغ ارتفاعهووا
حوووالي 1050م ،حنووو اجلنوووب أي حنووو "احلوودود السووورية" تبوودأ السووهول الواسووعة.
وهذ السهول تسري مع خو "احلودود السوورية" ومتتود شورق وا لتمول اىل "احلودود
العراقية" .اما اذا اجتهنا مشا وال وشرقاو فان االرتفاع يوزداد ،واعلوني نقطوة يف اغضوبة
هووي جبوول بيياطو  ،Bagokالووذي يقووع جنوووب طووور عابوودين ويموول ارتفاعووه اىل
حوالي 1100م.
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ان ضووياء كوووك الوو  Ziya Gokalpيكتوو عوون منطقووة هفريكووان،
واخلمائص اجل رافية ملناطق سكن العشائر اليت تعيا يف هذ املنطقة ما يلي:
"ان اراضي مديات وعرة عموماو .اما قرذ احمللمية  Mahlemiالواقعوة علوني
طريق مديات  -ماردين فهي اقل وعورة نسبياو .ال توجد هنا جبوال مرتفعوة واالراضوي
متشكلة من مرتفعات ط والنية والوديان الويت بينهوا .وعنود التوجوه مون هوذ املنطقوة
حنو الشرق ،والشمال الشرقي ،والشمال ترتفع الوتالل املللفوة مون الموخور المولبة .ويف
()1

بعق املناطق تأخذ شكل سلسولة .واالراضوي الويت يقطنهوا الدكشووريني بوني سلسولة
اليليكسر داغ [ Alelekser Dagكذا] وهي عبارة عن وديان عريضوة تتووافر امليوا
اجلاريوة يف بعووق مناطقهووا .امووا املنطقووة الويت يقطنهووا اغفريكيووون فهووي حًريووة جووداو
واكثر وعورة ،واليكسر  Alekeserاراضي ال تتوفر فيها امليا "(.)2
طور عابدين عرب التاريخ:
كانت طور عابدين علني مر التاريخ حمناو طبيعيواو الهوالي املنطقوة الوذين
كانوا حياربون احملتلني القادمني اليها ،او حياربون نظوام احلكوم القوائم [أي الدولوة]
السباب تتلفة .ان احدذ اعلني املرتفعات يف املنطقة ،وهي جبلرباطو مشوهورة يف
هذا السياق .وغا قلعتان شهريتان ،االوىل قلعة حامت " "Hatim Kalesiوالثانيوة
قلعوة جديود " ."Cedit Kalesiوكانوت هاتوان القلعتوان هودفاو غًموات احملوتلني
علني مر التاريخ .وقد اصبح جبل باطو بلرة مقاومة ضد عمليوات االجتيواح مون
قبل االسكندر املقدوني والرومان والعرب ،وكذل ضود اجليووش الرتكيوة  -امل وليوة
القادمة من الشرق .وكانت قلعوة حوامت هوي اول قلعوة قاوموت تيموور( ،)3الوذي بودأ
( )1وردت يف االصل  sislileriولي  ،silsilesiورجوا كوان ذلو نتيًوة خطوأ مطبعوي ،والكلموة االوىل مون
" "sisliاليت تعين جو ضبابي وهو ما ال يستقيم مع سياق العبارة( .املرتجم)
Z. Gokalp, Kurt Asiretleri Hakkinda Sosyolojik Tetkikler, Sosyal Yayinlari, S. 90.

() 2

( )3املقمود تيمورلن مل بالد ما وراء النهر بوني 1405-1369م ،الوذي قواد القبائول الرتكيوة وامل وليوة يف
سلسلة من احلمالت وال زوات ضد املشورق االسوالمي ،جوا فيوه كردسوتان ،بوني عوامي 1405-1385م فيموا
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االحتالل امل ولي الثاني ،عند دخوله اىل كردستان .كما ان قلعة جديد كانت مبنية
علني صخور شديدة االحندار ،ولسنوات طويلوة كانوت جثابوة مركوز لعشوائر حملموي
.Mihlami
ان قلعووة موواردين هووي اقوودم واشووهر قووالع طووور عابوودين .ومووع عوودم توووفر
معلومات ملكدة عن ممن بنائها ،ومن الذي بناهوا ،اال ان تارحهوا ميتود اىل -4500
 3500قبل امليالد .ان التقنيات االثارية اجلارية اليوم يف طرنافيا ر ""Girnavaz
تبني ان املنطقة كانت موقع استيطان متواصل .ويتفق الكوثري مون املولرخني علوني
ان السوباريني  Subarilerكانوا قود عاشووا هنوا .وبعود عوام  3000قبول املويالد
ال موون؛ امليتووانيني واحلثوويني
جوواء احلوريووون اىل املنطقووة ،ثووم اعقووبهم يف ايوويء ك و و
والبووابليني واالشوووريني والفوورس واملقوودونيني والرومووان والبيووزنطيني والعوورب،
واخرياو االتراك.
حتووني عهووود قريبووة كووان النوواس الووذين اسووتقروا يف موواردين يتووألفون موون
املسوويحيني (السووريان والكلوودان واالرموون) واليهووود واملسوولمني وااليزيديووة والشمسوويني
" .)1("Şemsilerاما االن فان اهالي ماردين من غري املسلمني قود اضوطروا ،باسوتثناء
عدد مون العوائول املسويحية ،اىل تورك اراضوي االجوداد والوذهاب اىل ديوار بعيودة بسوب
االضطهاد والمعوبات اليت سبقت االشارة اليها ،وقد هاجر معظمهم اىل دول اوربا.
ان احدذ وحدات االستيطان املهمة يف طور عابدين ،والويت عودت يف الوقوت
نفسه عاصومة ل عثموان مون سوالطني هفريكوان هوي موديات الويت تتبعهوا مزيوزخ
 .Mizizexان كووثريوا موون املمووادر ،ويف مقوودمتها املمووادر السووريانية ،تعوود مووديات
مركز املنطقة .ويعود تاريخ مديات املدوّن اىل حد القورن  13قبول املويالد .ويفهوم
عرف بال زو امل ولي الثاني ،اما ال زو امل ولي االول فكان يف القرن السابع اغًري/الثالث عشر امليالدي والذي
ادذ اىل سقوق الدولة العباسية بعد احتالل ب داد عام 656هو 1258 /م( .املرتجم)
( )1جاءت تسمية هلالء من اعتقادهم بأن الشم هو االله االعظم الذي حضع آلمر سائر االغة ،وهي القمر
والنًوم والكواك ...

(املرتجم)
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موون وثيقووة مكتوبووة تعووود اىل عووام  879قبوول املوويالد ان االشوووريني اسووتولوا علووني
املنطقووة .ويوورد اسووم املدينووة يف االلووواح االشووورية بمووي ة  ،Matiateوالوويت تعووين
مدينة الكهف " ."Magara Kentiويرد يف الوثيقة املشار اليها علني لسوان امللو

االشوري شور ناصر بال الثاني(" )1لقد ادخلوت ماتيواتي  Matiatiوت سولطيت،
وحموولت علووني مقوودار وفووري موون ال نووائم منهووا ،وفرضووت علوويهم ،أي علووني سووكانها،
الضرائ واجلزية" .وهكذا ،فان مديات اليت مادت شوهية الكوثري مون الرجوال ،مثول
شووهية مل و شووور بسووب غناهووا ،قوود تعرضووت عوورب التوواريخ اىل عمليووات احووتالل
مماثلة .فبعد االشوريني سوقطت بالتعاقو بيود االورارتويني والفورس واملقودونيني
والرومان والبيوزنطينيني .اموا اجليووش االسوالمية فقود سويطرت علوني املنطقوة يف
عهد عمر بن اخلطاب ،ثم جاء بعدهم االتراك.
وحتووني عهوود قري و كووان اغلبيووة سووكان مووديات موون السووريان" ،حتووني ان موون
املعروف بأن كل مناطق مديات كانوا قبل القرن التاسع عشر من السريان"( .)2ولكون موع
موورور الووزمن صووار املسوولمون يشووكلون االكثريووة .ويف مم ونم مووا كووان الكووورد االيزيووديون
يشكلون قسماو مهماو من السكان .ولكن بسب امدياد صوعوبة ظوروف معيشوة السوكان غوري
املسوولمني يف السوونوات االخوورية اضووطروا اىل توورك االر الوويت عوواش فيهووا اجوودادهم منووذ
االف السنني واستقروا يف مناطق عديدة يف اوربا من اجول حيواة اكثور راحوة وطمأنينوة.
ان الكريف "( )3("Kirvelerرجا يقمد االيزيدية) يف مديات يعدون باالصابع.

( )1مل شور الذي حكم بني عامي  859- 883ق.م (املرتجم)
Midyat'ta Etnik Gruplar, Ihsan Cetin, Yaba yay.

() 2

( )3كلمة كريف  Kirveمستخدمة يف الل ة الرتكية جعنني "الشخص الوذي ميسو بالطفول عنود ختانوه" .اال
ان غذ الكلمة داللة اخورذ يف ايتموع الكوردي فالكرافوة مون العوادات االجتماعيوة النبيلوة عنود االيزيوديني
حيث حتار االيزيدي احد اصدقائه سواء كان ايزيدياو او من اتباع الديانات االخورذ لويخنت ولود يف حًور
وعند ذل تنعقد اواصر الموداقة واحملبوة والتعواون املتبوادل بينهموا ويموبح الكريوف اخو وا يف الودم .ينظور:
خدري سليمان .طوندياتي ،ئالبةكى ئةنثروثولوجي (ب داد )1985 ،ص( .75املراجع)
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وموون وحوودات االسووتيطان املهمووة يف طووور عابوودين ايضواو مدينووة نموويبني.
وكانت هذ املدينة علني مر التاريخ احدذ اهم مراكز املدن يف اعوالي بوالد موا بوني
النهرين "ميسوبوتاميا" ويظن انها تاسست من قبل السووباريني ،ولسونوات طويلوة
كانووت دولووة مدينووة سووومرية .وقوود سوويطر عليهووا بالتعاقوو كوول موون االكووديني
والبووابليني واالشوووريني وامليتوواينيني وامليووديني والفوورس واملقوودونيني (االسووكندر
االكوورب) والرومووان والساسووانيني .ويف عهوود اخلليفووة عموور بوون اخلطوواب دخلووت ووت
حكم العرب املسلمني يف عام 637م ،ثوم حكمهوا فيموا بعود املروانيوون وااليوبيوون،
وبعدها دخلت وت احلكوم العثمواني يف عوام 1516م اثنواء محلوة السولطان سوليم
ياوم علني بالد الشام وممر.
عرفت مدينة نمويب ني بامسواء عديودة ،واقودم امسائهوا املعروفوة بودءوا مون
السوووومريني هوووي نريبوووو " ،"Nirboومساهوووا البوووابليون أرموووي " "Armisاو
نسيبي " ،"Nisibesومساها احلوريون  -امليتوانيون نوابيال " "Nabilaوكنطيةر
" "Kengaو ناس  -ئو  -بينا " "Nas-u-binaومساهوا االشووريون ميي ر سواب
" ،"Meppin-Subوالرومان انتيموسيا " ،"Antimosyaوالسريان ناسيبينا
ساربو " ،"Nasibina-Sarboوالساسانيني اهوام " ،"Ahvazوالعرب نمويبني
" ،"Nasibeynوالعثمووانيني نيمووويبني ،ويف عهوود اجلمهوريوووة الرتكيووة نلمووويبني
()1
""Nusaybin
كانوت نموويبني مركووزاو للعلووم والثقافووة عوورب التوواريخ .ومنووذ القوورن السووابع
امليالدي انتشرت املسيحية يف املنطقة .ومن املعروف تأسي كليوة " "Fakulteيف
ذل العهد تلقني التعليم فيها  2000طال  ،و ثوار هوذ الكليوة باقيوة حتوني يومنوا
هذا.

( )1موقع االنرتنيت "( ."Nusaybin Liyizاملللف)
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وفيما عدا ما سبق ،هناك وحدات استيطان مهموة اخورذ يف املنطقوة مثول
كرجوش (كرجوس) وإيدل (ايديل تسمية تركية والتسومية احلقيقيوة هوي :هوزخ)
اليت نسميها طور الم رذ "."Kucuk Tor
موارد العيا يف املنطقة:
علني مر التاريخ ،ومثلما يف يومنوا هوذا ،كوان طريوق احلريور الشوهري يشوكل
ابرم موارد العيا يف املنطقة .ان الطريق يسري علني امتداد سهل مواردين ،وجوواماة
جووزرة [ Gizreبوتووان] ومنهووا اىل جنوووب
"احلوودود السووورية" ،موون نموويبني اىل ي
كردستان .وكانت معظم انواع احلبوب توزرع يف هوذ السوهول الويت وتامهوا طريوق
احلرير .ومن الطبيعي ان تكون املنطقة مركز جتوارة نشويطة دائمواو .وعنود العوودة
ال كوان بوني عشوائر هفريكوان مون يكسو عيشوه مون تربيوة املواشوي.
اىل الوراء قلوي و
ورغم ان قسماو من هلالء يف حالة بداوة ،اال ان حيواة االسوتقرار والعمول يف الزراعوة
هووي السووائدة بمووورة عامووة .واشووهر حماصوويلهم هووي :احلنطووة والشووعري واحلمووص
والعوودس .ان العشووائر الرحوول تمووعد صوويف وا اىل املراعووي الموويفية العاليووة يف طووور
عابوودين ،امووا شووتاءاو فكانووت تنحوودر اىل السووهول الواسووعة املمتوودة اىل داخوول "اراضووي
سوريا" احلاليوة .وكوانوا يمولون اىل حود القامشولي وتربوه سوبيه Tirbe Sipya
وعامودا اليت تقع ضمن "حدود سوريا" اليووم .اال ان حركوة التنقول هوذ توقفوت
منذ عام  1924بسب الرقابة المارمة علني "احلودود السوورية  -الرتكيوة" ،ومرع
االل ام علني "طوول احلودود" .واماء ذلو اضوطرت العشوائر الرحول اىل التحوول حنوو
حيوواة االسووتقرار وتربيووة املواشووي املختلفووة .وحتووني السوونوات االخوورية كووان لوودذ
اغفريكووان قطعووان كووبرية موون االغنووام واملوواعز ،اال ان تربيووة املواشووي تلقووت ضووربةو
بسب املعارك املستمرة يف يومنا هذا(.)1
( )1من الواضح ان املقمود بذل املعارك بني عناصر حزب العمال الكردستاني والقوات الرتكية اجلاريوة منوذ
 1984اىل يومنا هذا( .املرتجم)
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ميكوون القووول ان كوول انووواع الفواكووه واخلضووراوات تنمووو علووني اكتوواف الووتالل
العالية يف طور عابدين .ومن اشهر حماصيلها الكرم والتفاح والرموان والوتني واللووم
والسفرجل والعن والبطيخ والرقي .ويف سالف االيام ،وعلوني مودذ سونوات طويلوة،
كانت ديورك " "Derikومواردين وموديات وكرجووس وكربووران ""Kerboran
وغريها من املدن مراكز النتواج النبيوذ يف الشورق االوسو  .وموع دخوول االسوالم اىل
املنطقة بدأت خموصيتها يف هذا ايال بالرتاجع كثرياو .ورغم احلظر الوذي فرضوه
االسووالم فووان االهووالي املسوويحيني اسووتمروا يف انتوواج النبيووذ بطوورق بدائيووة لتلبيووة
احتياجاتهم اخلاصة فق  .ولكن يف السونوات االخورية مل تبوق امكانيوة لوذل ايضواو
النه مل يعد هناك مسيحيون يف املنطقة.
ان املسوويحيني وااليزيووديني الووذين مل يتحملوووا اضووطهاد الدولووة ،واالهووالي
املسلمني الواقعني ت تأثري التعاليم االسوالمية احيانواو ،غوم تركووا طوور عابودين
اليت عاشوا فيها ملتات السنني ،ومع رحيلهم انتهت ايضاو الكثري من االشوياء املاديوة -
املعنوية ،ومنها صناعة النبيذ.
هناك مثل شائع يف هفريكان يقول ان احملمول وصل اىل املوصول " Hasil
 ."giha Musilوهنوواك حكايووة ذات عالقووة بهووذا املثوول مسعتهووا ألول موورة موون
املهنودس املودياتي شويخ موسوني أغرموان " "Şeyhmus Agirmanوبّوني شويخ
موسني معنني هذا املثل وقمة ظهور علني النحو االتي:
"تعرفون عن طور عابدين الشوهري ذو الشورية [أي املودب ] .يقوال انوه يف
العمور القدمية كان يستحمل من عن الشرية ،الذي ينمو علني اكتواف توالل طوور
عابوودين العاليووة ،مقوودار وفووري موون الشوورية [دب و العن و ] .وبع ود ان يأخووذ النوواس
احتياجاتهم منه يرسلون الفائق املتبقوي اىل اهوالي اجلنووب ،وكوان اكثور يبواع يف
املوصوول واطرافهووا .وكووان دبو العنو يعبووأ او وال داخوول يقورَب مموونوعة موون جلووود
احليوانووات ،ثووم توضووع علووني ظهووور اخليووول او الب ووال .اال ان هووذ الطريقووة كانووت
صعبة جداو ومكلفة ايضاو .وبدأ الناس يبحثوون عون طريقوة عمليوة ،واهتودوا اليهوا
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اخرياو .فقد اقاموا احوا كبرية ،ثم بدأوا بمو دبو العنو الوذي مجوع يف هوذ
االحوووا يف انابيوو (جرار) موون الفخووار وايموواغا اىل املوصوول .وهكووذا مت ايمووال
الدب  ،الذي يم من االحوا علني جبل باطوك يف االنابي  ،اىل املوصل بسهولة.
ومنذ ذل اليوم صار لدذ اغفريكوان مقولوة وصول احلاصول للموصول "حاصول كهوا
موسل" اليت تضرب مثالو جعنني الوصول اىل ال اية و قيق اغدف.
وتعد المناعات املعدنية من موارد العيا املهمة االخرذ يف املنطقة .فمنذ
املاضوي وحتوني اليووم وافظ مهون الموناعات النحاسوية وصوياغة الوذه والفضووة،
واحلدادة علوني اهميتهوا باصورار .ومون الموناعات املختلفوة الويت تبوذل فيهوا جهوود
مهمووة حياكووة البسو كلوويم  ،Kilimوصووبغ االقمشووة وصووناعة الفخووار (اخلووزف)،
والمياغة واعمال احلًر وغريها من المناعات اليت تطوورت يف هوذ ايواالت منوذ
عمور قدميوة .ان الموناعات املشوار اليهوا كانوت حكوراو علوني السوريان وغريهوم مون
اجلماعات املسيحية املوجودة يف مراكز مثل ماردين ومديات وحسنكيف وكربووران.
ولي من قبيل املبال ة اذا قلنا ان نسبة الكورد املسولمني الوذين كوانوا علوني عالقوة
بهذ املهن ال تبلغ  .%1ولي من اخلطأ القول ان هذ المناعات بدأت تضر موع
م ادرة السريان للمنطقة.
وعموم وا فان املسولمني ،واغلبيوة العودد القليول مون االيزيوديني واملسويحيني
الكرد ،الوذين قواوموا ومل ي وادروا ارضوهم ،يعيشوون يف القورذ ويعملوون يف الزراعوة
والبستنة وتربيوة املواشوي .ولكون املعوارك واملموادمات الكثيفوة اجلاريوة بوني قووات
الدولة ورجال حرب العمابات الكرد [أي حوزب ب.ك.ك] ،واإلخوالء املتعمود للقورذ
موون قبوول الدولووة ،كمووا حيموول يف كوول كردسووتان ،أخلووت بووالتوامن االجتموواعي يف
هفريكووان ايض واو .ان االهووالي الووذين مل يعوود بامكووانهم العوويا يف القوورذ ،او الووذين
اضطروا اىل ترك قراهم نتيًة ما يتعرضون لوه مون اعموال القموع علوني يود قووات
الدولة ،انتشروا يف املدن .ونتيًة ذل حمل ضر [أي متودن] مشوو  ،ففوي حوني
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تريّفت( )1مدن كثرية ،فان االف القرذ اخليت وتراجع عودد سوكان الريوف بدرجوة
كووبرية .وموون الطبيعووي ان تعوواني موووارد العوويا لوودذ اغفريكووان ،وهووي الزراعووة
والبستنة وتربية احليوانات ،من تراجع كبري.

اغفريكيون و [اسرة] ل عثمان يف التاريخ:
ال توجد بني ايدينا معلومات واضحة عن معنني اسوم هفريكوي Heverki
ومن اين جاء .فهناك من يقول انها مشتقة من العًني " "Havirاو صنع العًني
" ،"Havir Kirوهناك من يقول انها مشتقة مون كلموة " "Hevuriأي التوي ،
وهو ذكر املاعز الذي اكمل للتو عاموه االول .وان هوذ الكلموة ،أي " "Hevuriقود
ولووت مووع موور الووزمن اىل " "Hevuriyaثووم اىل " ."Heverkiyeامووا املوولرخ
الكردي حممد امني مكي فيقول ان هذ التسمية جاءت من إيزيدية "."Havri
وال توجد لودينا معلوموات قاطعوة حوول املكوان الوذي جواءت منوه اسورة ل
عثمووان ،االسوورة االخوورية الوويت تزعمووت اغفريكووانيني .وحسو قووول ضاضييان حوواجو
 Cacan Hacuانهم جاؤوا من اطراف مدينة تربيز ،ويقول البعق انهوم جواؤوا
من منطقة ماردين ،ويقول البعق اآلخر انهوم جواؤوا مون سونًار(شينطا ر) وجبول
عبدالعزيز.
وكما الحظنا ال يوجد اتفاق يف الرأي حول املكوان الوذي جواؤوا منوه ،اال ان
هناك اتفاقاو علني ان اول مكان استقروا فيه هو قرية ماخوران " ،"Zaxuranثوم
إسوتقروا فيموا بعود يف مزيوزخ " ،"Mizizexالويت كانوت قريوة سوريانية قدميوة.
ومزيووزخ هووي اول قريووة تقووع علووني يسووار الطريووق عنوود الووذهاب موون مووديات اىل
( )1أي امدياد عدد القرويني يف املدن بشكل كبري ،مع ما يتبع ذل من بروم العادات والتقاليد واجاق السولوك
الريفية منها( .املرتجم)
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كربوران .وعندما جاءت اسرة ل عثمان اىل القرية كوان قسوم مون اهاليهوا إيزيديوة
والقسم اآلخر مون املسويحيني .ويقوال ان اصوحاب القريوة االصوليني هوم (اسورة) ل
شفقاتا " "Mala Şefqataااليزيدية .ويعيشون يف القرية حالياو.
ان مجيل حاجو يكت يف مذكراته عن كيفية استقرار اسورة ل عثموان يف
مزيزخ قائالو" :ظهر خالف بني اهالي القرية الذين كان قسم منهم مون االيزيديوة
والقسم اآلخر من املسيحيني ،ومل ودوا حالو لذل  .ويف النهاية إتفقوا فيموا بيونهم
علوني دعووة جودنا االول عثموان سولو ""Osman Suloاملقويم يف قريوة ماخووران
ليكون حكم وا بينهم .وكان عثموان سولو يتمتوع بنفووذ واحورتام كوبريين يف العشورية،
وغووذا السووب ارادوا جميتووه اىل مزيووزخ حلوول املشووكلة املوجووودة فيمووا بيوونهم .وقوود
استخدم عثمان فطنته وحول املشوكلة بطريقوة ترضوي الطورفني .ان اهوالي القريوة
الذين رأوا ذل اصروا علني ان يعيا بينهم لكونه صاح نفووذ وكلموة مسوموعة.
وقد وافق عثمان علني مطل القرويني واستقر يف قرية مزيزخ(.)1
تكاثر عدد افراد قبائل هفريكوان علوني مور الوزمن وانتشوروا علوني مسواحة
واسعة من االر  .ورغم انهوم يرتكوزون يف املنطقوة الويت تشوكل القسوم االكورب مون
هضووبة طووور عابوودين ،أي يف موودن (مووديات ،نموويبني ،كرجوووش ،كربوووران) والوويت
تعووورف بطوووور عابووودين الموو رذ ،اال انهوووم انتشوووروا مووون حووودود واليوووة بطموووان
 Batmanاحلالية مشاالو حتني مناطق القامشلي وعوامودا وتربوه سوبيه يف الطورف
اآلخر من "احلدود السورية" جنوباو ،وكان انتشوارهم واسوعاو يف املنواطق الريفيوة يف
هووذ االحنوواء .وتوجوود يف هضووبة طووور عابوودين عشووائر او ا ووادات عشووائرية غووري
مرتبطة با اد عشائر هفريكوان .ومون العشوائر املهموة االخورذ يف املنطقوة عشوائر
أومووري  Omeriوحممووودكي  ،Mahmutkiوعيسووني بكووي  Isa Begiوخليوول

( )1نقالو عن الطبعة العربية من مذكرات مجيل حاجو .طبعت املوذكرات وصودر عون مركوز االحبواث العلميوة
والدراسات الكوردية يف جامعة دهوك يف شباق ( .2012املللف)
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ال عن اكرب منافسي اغفريكان ،وهو ا اد عشوائر دكشووري
بكي  ،Xelil Begiفض و
.Dekşuri
ال توجود لودينا معلوموات خبموووص االدوار االوىل مون تواريخ اغفريكوويني .ان
جكرخوين  Cegerxwinيرجع اصلهم اىل السوباريني ،اال انه ال يذكر ممدراو عون
ذلو  ،اذ يقووول" :مثلمووا ان عشورية اومريووا  Omeriyaينتسووبون اىل امليتووانيني ،وان
مركووزهم احلووالي يف متينووا " ،"Metinaفووان تسوومية هفريكووان جوواءت موون هيووورين
" ."Hewrenان هيورظ  Hewrveوامليتانيني كانوا قبل اربعة االف عام مون اآلن
ا واد عشوائري ينسو اىل السوووباريني الوذين اقواموا احوودذ الودول الكوبرية يف الشوورق
االوس امتودت مون ممور وفلسوطني مون جهوة اىل خيوز  Xezeمون جهوة اخورذ،
واقامت عالقات ودية مع ممر .ولكن ،وكما حيدث اليوم ،انقسمت اىل قسومني بسوب
نزاع حمل من اجل الزعامة .ويف هوذا النوزاع اسوتند قسوم علوني احليثويني ،والقسوم
اآلخر علني االشوريني ،ثم دمروا ت قمع وظلم العدو"(.)1
ويقول حممد امني مكي ب يف كتابوه خالصوة تواريخ الكورد وكردسوتان ان
اغفريكووانيني " 1800أسوورة ،نمووفهم مسوولمون والنمووف اآلخوور مسوويحيون .وهووم
يتكلمون باللهًة الكرماجنية ،ويفهم بان غم صلة بايزيدية هافري ."Havri
ويتطوورق بروينسوون اىل املوضوووع ويقووول" :ان عشووائر مثوول امللووي وبوورامي
وهفريكان كانت ايزيدية كليواو او جزئيواو قبول  100عوام" .كموا يقوول حوول نفو
املوضوع "اغفريكان ا اد عشائري مللف مون  24عشورية ،قسوم مون هوذ العشوائر
مسلمني ،وقسم خر ايزيديني .وفيما عدا ذل هناك مسيحيون غم عالقات دائمة
مع اال اد"(.)2
"واعتباراو من القرن الثالث عشر بقني اغفريكان تابعني لاليوبيني لسونوات
طويلة .ويفهم بانهم اصبحوا تابعني المراء بوتان بعد سقوق السلطنة االيوبيوة يف
Folklora Kurdi, Cegerxwin.
Bruiessen, age.

47

() 1
() 2

حسنكيف عام  .1524ورغم ان امارة بوتوان ،الويت يقوع مركزهوا يف جوزرة ،كانوت
تابعة للسلطنة العثمانية اال انها متتعت حبكم شوبه مسوتقل علوني مودذ سونني .ويف
عهد بدرخان ب ( ،)1847-1818خر أمراء بوتان ،اصبح قسم كبري من العشوائر
الكردية تابع وا لالمارة .وكوان ا واد عشوائر هفريكوان احوداها .وباالضوافة اىل وجوود
رئووي لكوول عشوورية فقوود كووان لال وواد ككوول رئووي ميثوول اال وواد وتووابع ألمووري
بوتان"(.)3
ووفقاو للمعلومات اليت تقدمها ممادر كثرية ،ويف مقدمتها كتابي بروينسون
وضياء طو أل فان العشائر اليت يتألف منها اال اد هي التالية:
 -1عليكوووووا  -2 ، Alikaمشيكوووووا  -3 ، Şemikaدومانوووووا -4 ،Domana
دملمكوووووان  -5 ،Delmemikanعربيوووووان  -6 ،Arabiyanصووووواحلا ،Saliha
 -7دوري (دوريكا)  -8 ،Dorikaداسكا ( Dasikaايزيدية) -9 ،خليل بكي (من
عشوووووورية  -10 ،)Mihelmiحًووووووي سووووووليمانان -11 ،Heci Slemanan
ضومريا(جومرا)  -12 ،Comeraاليكا( لكوا)  -13 ،Elikaبورايف -14 ،Beravi
باسكيلي(باسو ويقلي)  -15 ،Baskiliرايوووت ( Rayitمسووويحيون) -16 ،شوووفقيتا
 -17 ،Şifqetaضييلكا ( Celkaايزيديووة) -18 ،حموكووا ( Mahokaايزيديووة)،
 -19بوواجوال ( Bacolaايزيديووة) -20 ،كليكووا  -21 ،Kelikaبوتووا -22 ،Buta
ساليكا ( Salikaايزيدية) -23 ،اومركا  -24 ،Omerkaديرا .Dera
ومثلما اوضوح بروي نسون وحممود اموني مكوي فوان قسوم وا مون هوذ العشوائر
ايزيدية ،والقسم اآلخر مسلمون ومسيحيون .ويوجد يف ا اد هفريكان عشوائر ذات
اصووووول عربيووووة او تعربووووت فيمووووا بعوووود مثوووول حملمووووي  Mihelmeوعربيووووان
 . Arabiyanومع ان هناك معويم علوني رأس كول عشورية ،فوانهم يطيعوون معيمو وا
كووبرياو واحووداو ،ويشووكلون وحوودة عشووائرية كووبرية ،وهووو [أي اال وواد] غووري ثابووت بوول
عرضة للت يري .ان العشرية او العشائر الويت هوي عضوو يف اال واد اذا خرجوت منوه،
Bruiessen, age.
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الي سووب موون االسووباب ،تنضووم عووادةو اىل ا وواد دكشوووري او اىل أي عشوورية معاديووة.
ونالحظ ايضاو انقسام العشورية الواحودة يف بعوق االحيوان اىل قسومني ،االول ينضوم
اىل اغفريكان واآلخر اىل دكشوري ،او انها قد تبقني علني استقالليتها وال ترتب باي
ا اد .وهذا القول ينطبق ايضاو علني ا اد عشائر دكشوري ايضواو .واذكور فيموا يلوي
ادنووا الكووالم القوويم لضووياء طييو ألو الووذي تنوواول هووذا الوونم موون العالقووات بووني
اال ادين [العشائريني] ،وكان اول من قام بتدقيقات حول ا اد عشائر اغفريكان.
" ...وموون بووني هووذ العشووائر فووان جي وزبيين  Cizbiniوحمووار Hisar
ورمووووان  Remanوكرجوووووش  Gercuşوارنوووواس  Arnasومشيكووووا Şemika
عشوووائر دكشوووورية ،وعشوووائر درهووواف  Derhavوسووويدان  Seydanوعربيوووان
 Arabiyanوباسيكلي  basikliومزريكا  Mezrikahودوريكوان Durikan
وداملاكيووان  )Delmemikan( Dalmakiyanوصوواحلان  Salihanودومانووان
 Dumananوعليكي  Alikiعشائر هفريكية (أي هفريكانيوة  -املللوف) .وموع ان
عشرية حملمي خارج هذ  ،اال ان كافة العشائر يف قضاء موديات مقسومة اىل قسومني،
وكذل عشرية حملمي ،قسوم موع هفريكوان وقسوم موع دكشووري .واذا كانوت عشوائر
هفريكوووان ودكشووووري متًانسوووة ومنفمووولة الواحووودة عووون االخووورذ حتوووني عوووام
 ،)*()1316(316فان اخلالف ظهر بعد هذا التواريخ بوني الرؤسواء الوذين ينتموون
اىل عشرية واحودة وادذ اىل ظهوور رابطوتني او جممووعتني داخول كول عشورية االوىل
دكشورية والثانية هفريكية .والظاهرة الكوثرية احلودوث هوي ان الزمورة الويت تورتك
ال اذا عدنا اىل قبل شوهر
احدذ هاتني الفرقتني [اال ادين] تنضم اىل االخرذ .فمث و
او شهرين فوان كول عشوائر حموار وكرجووش وارنواس الويت اخوذت اسوم دكشووري.
ونمف عشائر جزبين ومشيكا ايودت ضيل ر بموورة عاموة .اموا النموف اآلخور مون
عشائر رميان وجزبين وشيمكا وحملمي اليت تشكل جمموعوة مليودة غفريكوان فقود
(*) املقمود عام 1316هو ( )1898ولكن ضياء اكوك ال مل يوضح فيموا اذا كوان يقمود التواريخ اغًوري او
الرومي الذي يمادف ( 1896املرتجم).
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وقفووت اىل جان و حوواجو )1(.يف حووني ان الوضووع توودهور يف االيووام االخوورية بسووب
انقطاع العالقة بني عشرية رميان الدكشورية مع النمف اآلخر من عشرية جزبين.
وال ميكن اجلزم اىل أي مدذ هذ الوضعية اساسية ،واىل أي مودذ ستسوتمر .ومثلموا
سن العالقة او تدهورها بوني رؤوسواء العشوائر ،فوان
تت ري هذ ايموعات حس
التوووامن بووني ايموعووات حتوول عنوودما ينفوور افووراد العشووائر موون الرؤوسوواء اللووذين
يتبعووونهم ،او يلتحقووون جبهووة تالفووة اذا مووا اغتم و رئووي [عشوورية] معووار
الرئاسة".
ان ضوياء طييو ألو يسووتطرد مبينو وا العالقووات يف املنطقووة ،وخموصو وا بووني
اغفريكان والدكشوريني ،الويت مل توت ري كوثريوا يف يومنوا هوذا يف البنيوة االجتماعيوة
للمنطقة ،فيقول:
"ان جمموعووة هوووفيكي (يقموود هفريكووي  -املللووف) متحوودة مووع مجاعووة
حممووودكي موون عشوورية اومريووان يف سووافور  .Savurامووا جمموع وة دكشووورية فهووي
متحدة مع مجاعة امتانكي  Atmankiيف عشورية اومريوان .اموا يف ناحيوة حملموي
فيطلووق علووني ايموعووة املليوودة لدكشوووري اسووم "عيسووني بكووي" ،وايموعووة املليوودة
غفريكان اسم خليل بكي" (.)age
ان جكرخوووين الووذي ولوود يف تلوو املنطقووة ،وتووابع عوون قوورب التطووورات
االجتماعيووة  -السياسووية ،وعايشووها ايضواو ،يووتفحص بدقووة املوضوووع نفسووه يف كتابووه
املسمني "الفولكلور الكردي" ،كما يتطرق اىل مواقف العشائر جتا الدولة.
"ان اسرة ل حسين مشدين  Hesene Şemdinتتوىل معاموة ا واد عشوائر
ال عون كونهوا مواليوة للدولوة .و ودث احيانو وا
دكشوري ،وهي عدوة للوهفريكان ،فضو و
انقسووامات داخليووة يف (ا وواد هفريكووان وا وواد دكشوووري) فتنضووم بعووق العشووائر
الدكشورية اىل جان اغفريكان ،ونف االمر ينطبق علوني ا واد اغفريكوان .وميكون
ان تكون العشرية الواحدة نفسها منقسومة اىل قسومني ،قسوم موع اغفريكوان والقسوم
Ziya Gokalp, Kurt Asiretleri Hakkinda Sosyolojik Tetkikler, S 89-90
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اآلخوور مووع الدكشوووريني ،ان كرجوووش تعوود عاصوومة الدكشوووريني وتقوويم اسوورة ل
حسين مشودين فيهوا .واذا كانوت عشوائر هبوزبيين  Hebizbiniوحمواري ورموي
 Remiحمسوبة ضومن العشوائر الدكشوورية ،فوان هوذ العشوائر تنقسوم احيانو وا اىل
قسمني ،ينضم قسم منها اىل جان اغفريكانيني .ويفهم ان العشائر االربع( )1كانوت
يف االصل ت سقف عشرية واحدة باسم طوليكا ."Gulika
وبعوود ان يووذكر جكرخوووين ان العووداوات واملعووارك بووني العشووائر الكرديووة
منعت استفادة الكرد من الوضع المع الذي عاشته الدولة العثمانيوة عوام 1918
بعوود انتهوواء احلوورب العامليووة االوىل القامووة دولووتهم الكرديووة ،وكيووف انهووم انش و لوا
بالمراع فيما بيونهم بودالو مو ن اال واد وحماربوة العودو ،يسوتمر يف بيوان العورب مون
املعارك العشائرية يف منطقة هفريكان:
"يف هذ السنوات كان يوسف حسن دكشووري (معويم ا واد دكشووري) مون
مناصري الدولة وطل املساعدة منها (ضد اغفريكان  -املللف) .وقد هاجم املنطقوة
وقتوول العشوورات موون معموواء ووجهوواء العشووائر يف منطقووة مووديات وكرجوووش والقووني
القبق علني قسم كبري منهم .وكان من بني من قتلهم من وجهواء العشوائر؛ عيسوني
محووو ،صووربي حمموود حوواجي (موون عشوورية رمووي  ،)Remiعبوودالكريم علووي رمووو
(هفريكي) ،عزيز حممد (مدياتي) ،خلف بكوي حملموي ،علوي امحود (اوموري) ،علوي
غا وابنه حممد وابن اخيه حممد بكر غا وغريهم .ومون جهوة اخورذ فوان يوسوف
حسوون مشوودين دكشوووري الووذي كووان مووع الدولووة ،واشووخاص خوورين موودعومني موون
الدولة مثل حممد صواحل كووري (ابون) عبودالرمحان كوخوه (مون عشورية حمواري)
وسووليمان حسوون متووو كووور (موون عشوورية هبووزبيين) مل يعرتفوووا باألمووان ملنافسوويهم،
وكانوا حربون بالدنا"( .)1ثم يتطورق جكرخووين اىل ذكور تفاصويل عون اضوطرار
( )1ورد يف الوونص اعووال ذكوور ثووالث عشووائر ولووي
باحتسابها عشرية رابعة ام ال( .املرتجم)

اربووع ،وال ادري ان كووان املقمووود بووذل عشوورية Gulika
Cegerxwin, Folklora Kurdi.
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الكثري من معماء هفريكان اىل ترك قراهم بسب هذا القموع واالرهواب املودعوم مون
جان الدولة ،وكيف انهم عادوا بعد انسوحاب اجلويا ،وبوادروا اىل شون هًووم ضود
اولت  ،الذين سبقت االشارة الويهم ،حيوث اغواروا علوني قوراهم ونهبوهوا ،واسوتمرار
هذا االمر بشوكل متبوادل موع موا ترتو عليوه مون قتول لالنسوان الكوردي واحوراق
بيته.
ويلمح بروينسون ايضو وا اىل هوذا املوضووع بوالقول "ان التنظويم السياسوي يف
هفريكان مثري لالهتمام اىل حد كبري ،النه مل يتخذ شكالو مستقراو علوني حوال حتوني
اآلن .ونظراو لعدم تأسي قيادة مركزية موحدة ،فوان السولطة تنتقول مون عشورية
ادنني اىل اخرذ (او مون عائلوة اىل اخورذ) ،بول حتوني يكوون هنواك مودعني بهوا مون
العائلة نفسها"(.)1
وكما رأينا فقد ساد هذا القسم ،كما يف اقسوام كوثرية مون بوالد الكورد ،عودم
استقرار اجتماعي  -سياسي واضوطراب متواصول .وقود اشورنا سوابقاو اىل ان املعوارك
اليت وقعت بني العشائر املتنافسة ،او يف داخل العشرية الواحودة ،السوباب اجتماعيوة
واقتمادية ،ادت اىل ت يري مستمر يف توامن القوذ .ان الشيء الوحيد الذي مل يوت ري
يف املنطقة منذ متات السنني ،واملستمر اىل يومنا هذا ،ويعد مثاالو علني حالوة ثابتوة
هووو؛ مناهضووة اغفريكووان للدولووة ووقوووف الدكشوووريني مووع الدولووة .ان العشووائر
تستطيع ان ت ري اجتاهها ،اال ان هذ كانت حالة ثابتة وكمثال علني ذلو اذا غوريت
عشرية من عشائر ا اد اغفريكان اجتاهها فانها تسوتطيع الودخول اىل ا واد عشوائر
الدكشوري .وهذا يعين ضمنياو ان تل العشرية اصبحت يف صف الدولة.
اغفريكانيون يف عهد امراء بوتان:
عوواش اغفريكووانيون سوونوات طويلووة تووابعني المووراء بوتووان .وكانووت تلوو
االمارة ،ومركزها مدينة جزرة ،قد "حكمت علني مدذ قرون من قبل اسرة تودّعي
Bruinessen, age. S. 169.
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انها من ساللة خالد بن الوليد ،احد اشهر قادة النيب حممد (ص)( .)2وبوالرغم مون
هذا االدعاء اال ان املمادر التارحية حول اصوغا تقدم معلومات تتلفوة .ان بعوق
املمادر تنسبهم اىل [القائد الكوردي] صوالح الودين االيووبي ،بينموا تنسوبهم مموادر
اخرذ اىل شرف خان أمري بدلي .
ان خر امراء هذ العائلة هو بدرخان ب الذي تووىل حكوم االموارة يف عوام
 ،1812وكان تابعاو للدولة العثمانية ،مع احتفاظه بادارة الشلون الداخلية لالمارة
حبريووة .فكووان يوودفع ضووريبة سوونوية ،ويرسوول قوووات اىل السوولطان العثموواني عنوودما
تستدعي احلاجة.
لتووبني ممووادر كووثرية ان املنطقووة نعمووت بالسوولم والطمأنينووة طيلووة حكووم
بدرخان بو "ان املبشورين االموريكيني رايوت  Wrightوبريوث  Breathاللوذان
مارا بدرخان ب يف عام  1846ينقلون وقائع تدل علني ان االمن كان سائداو يف هذا
اجلزء من كردستان مقارنةو مع مناطق اخرذ .وعنود تووجههم مون اورميوة لزيوارة
االموري أمضوويا الليلووة يف قريوة تعووود ألشووقياء سووابقني بواعرتافهم .وقوود ابل هووم اهوول
القرية بانهما لو مارا القرية يف ممن سابق لتوولي بودرخان بو ادارة االموارة فوانهم
[أي اهل القرية] كوانوا سيسولبونهم حتمواو .وبعود ان بقيوا [أي املبشوران االمريكوان]
بمحبة االمري ذكروا ما يأتي :ال يوجد أي مكان يفور اليوه املوذنبون يف امارتوه ،وان
الرشوة واحملسوبية املنتشرة كثرياو يف هذ االحناء ،أي يف املشرق ،و رف العدالة عن

مسريتها ال وجود غا هنا يف امارة بوتان"(.)1
بعد فرتة قمرية من توليوه حكوم االموارة مو ّد بودرخان نفووذ اىل منطقوة
واسعة من بالد ما بني النهرين "ميسوبوتاميا" العليا ،واىل منطقة عشرية الشوكاك

يف ايووران ،وقوود وجوود املسوولمون الكوورد والكلوودان والنسوواطرة وغريهووم موون االقليووات
املسيحية فرصة للعيا بسالم بعيداو عن املمادمات وبذل بدرخان بو جهووداو مون
M. V. Bruinessen.
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اجل التوفيق بوني االختالفوات الدينيوة واالثنيوة ،وضومان المولح ،حتوني يقوال انوه
شووًع شووباب وا موون اديووان تتلفووة علووني الووزواج .وكووان كوول انسووان يعوويا يف ار
كردستان ،وب ق النظر عن دينه وعرقه ،وود لوه مكانواو يف قمور الشوهري بورجوا
بييةل (الووربج االبلووق) " "birca Belekيف تتلووف مراحوول ادارتووه لالمووارة .وان
االضطرابات اليت كانت تنشأ دث السباب سياسية او اجتماعية علني االكثر .ومن
املناس و القووول انووه حيثمووا ال يكووون هنوواك ووريق او توودخل خووارجي ال ميكوون
ممادفة اية ممادمات مل علني اس دينية او اثنية.
كان غفريكان نمي من هوذا السولم واغودوء ففوي "ذلو العهود الوذي سواد
فيه النظام مل تكن هناك ،بمورة ملكدة ،معارك ال ضمن العشرية وال بني العشائر،
وكان للهفريكان معيم تابع ألمري بوتان"( .)1ورغم وجود رئي لكل عشورية تابعوة
لال واد [اغفريكووان] فقوود اظهووروا تبعيووة مطلقووة ألمووري جووزرة ،ونووادروا مووا نالحووظ
منافسة او نزاعاو ال موج له.
اعطني بدرخان بو اهميوة بال وة جودوا ملوضووع امالوة التووتر بوني العشوائر
وضمان الوحدة والتعادل فيما بينها ،وحقق جناحاو كبرياو يف هوذا ايوال .وكوان علوني
ادراك كامل بان طريق االنفمال متاماو عن العثمانيني والوصول اىل االسوتقالل ميور
من هنا .ان هوذ السياسوة الذكيوة واملدروسوة الويت سوار عليهوا االموري بودرخان بو
جعلت بوتان مركز جذب بالنسبة للكورد .لقود كوان نطواق نفووذ يتسوع علوني مور
االيام .ومن اجناماته فور ضورائ خفيفوة ال جتعول النواس يف ضوائقة اقتموادية،
واقامة نظام قضائي عوادل ،ومنوع الرشووة واحملسووبية ،ووضوع حود للظلوم وغيواب
العدالة .وبذل بدأ يتحول اىل قوة بديلة عن السلطة العثمانيوة املسوتبدة والقاسوية
يف املنطقة" .كان مينح القرويني الذين يستقرون ارا م ببدلم منخفق جداو ،وكوان
علني القرويني اعطائه  3/1احملاصيل اليت يلنتًونها .وكان القرويون راضني بذل
النووه اقوول بكووثري ممووا كووانوا يعطونووه للعثمووانيني .وكووان قسووم موون ايوورادات االمووارة
M. V. Bruinessen.
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يموورف علووني شووكل مسوواعدات للمحتوواجني .وكووان الب و يووومع املووال علووني االراموول
واالطفال واملسنني واملعوقني املشردين"( .)2وجاء يف "ممدر غربي خر مكتووب يف
عووام  1852بووان القوورويني الكوورد كووانوا يظهوورون احرتامواو لووه كمووا لووو انووه حمم ودٌ
(يقمد النيب ص) ثان"(.)3
مل تلنسووني ادارة االمووري البوتوواني العادلووة واالنسووانية هووذ بووني اغفريكووان
لسنوات ،وأقدجمت بشكل مشوق يف احلكايوات املتداولوة .ويف حوديث موع اآلغوا االخوري
للهفريكان حاجو الثالث ،الذي سونتناول سوريته يف الموفحات املتقدموة ،والوذي كوان
قد مار قرب االمري بدرخان يف دمشق يف عام  1934قال ما يأتي:
"اصبح كل اجدادي عشرية هفريكان مع امريي العزيز ومسوتعدون لتنفيوذ
امر  .وقد مسعت من اجدادي عون ذلو االموري القووي واملعظوم انوه كوان يقوول؛ ان
دعائي الوحيد اىل اهلل هو ان تكون بطون ابناء قومي شوبعني ،وان ال تونقص شووربة
العودس يف املطووبخ ،واخلوراف امووام البواب .وان لووق طيورنوا حبريووة يف السووماء ،وان
تتًول اسودنا وجورنوا حبريوة .وحكوني لوي اجودادي؛ انوه كوان حيو صووت املزموار
كووثرياو ،وكانووت لديووه مكتبووة كووبرية ،وكانووت ابووواب قموور ""Birca Belek
مفتوحووة دائمواو ألهوول العلووم واملعرفووة .ان كوول واحوود موون اليهووود واالرموون والكلوودان
وااليزيديووة كووانوا موون قوموو ( ،)1وكووان لووه علووني الوودوام عرس(حلقووة الوورقص)
" )2("Govendعلني ضفاف دجلة ،عند ساحل املاء الرائق ،ومل تكن شوعلة نووروم
تنطفوويء علووني قمووة جبوول هركووول(هييةرةكو )  .Herekolوكووان شووريفاو ونبوويالو،
وعاشق وا لنفسه واوالد وارضوه وقوموه ،كموا كوان انسوان وا حيو اهلل ورسووله ،وفيو وا او

M. V. Bruinessen.
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صووادقاو يف قولووه ،يوود خفيفووة وسوويفه ثقيوول .انووت اآلن ميووت ال تعوورف شوويتاو عوون
الدنيا ،ولكن امري كردي خالد يا أمريي"(.)3
اجتمووع الكووثري موون بكوووات وعشووائر كردسووتان ،الووذين سووتموا موون االدارة
العثمانية املستبدة ،حول بودرخان الوذي كوان يودير اموور احلكوم مون قمور بورجوا
بيةل ر " ." Birca Belekوقود تركووا جانبو وا موا بيونهم مون عوداوات وخالفوات،
"لقد تشوكلت وحودة بوني اموراء الكورد ،ومل ميوق وقوت طويول حتوني وقوف هولالء
البكوات الكرد ( ت قيادة بدرخان بو  -املللوف) ووقعووا اتفاقواو بيونهم مون اجول
القيام بانتفاضة مشورتكة ضود العثموانيني و ريور كردسوتان ،وتأسوي حكوموات
مستقلة كالو علني انفراد ،ومسوا هذا االتفاق باسم "االتفاق (احللف) املقدس"(.)1
ويف الوقت الذي عمل فيه بدرخان ب من اجل ضومان وحودة الكورد فانوه
سعني من جهة اخرذ اىل كس االرمن واالثوريني الكردستانيني "كانت لديه وجهوة
نظر ودية عن االرمن واالثوريني الذين عاشوا جنب وا اىل جن مع الكرد علوني مودذ
قرون ،وكان احلمول علني دعم االرمن واالثوريني والنضال سوويةو ضود العثموانيني
من املوضوعات اليت اوالها بدرخان ب اهميةو" .ونتيًة للسياسات الويت انتهًهوا يف
هذا اجلان اصبحت حكومة بوتان مركز جذب يف هذ االحنواء" ،وقود انضوم كوثري
من االرمن اىل بدرخان ب " وكان احد هولالء "االرمون مون بواش قلعوة Başkale
يدعني مري مارتو  Mir Martoاحد قادة جيا بدرخان ب "(.)2
كانت قوة االمري تزداد يوماو بعد يوم ،ومل يكن يتوقف عن العمل من اجول
اختوواذ االسووتعدادات املختلفووة .وكووان يبووذل جهووداو حممووودوا موون اجوول تووأمني السووالح
وبقية مسوتلزمات احلورب ،واكموال النوواقص يف جموال الودفاع .كوان عودد جيشوه يف
امدياد ،ولتأمني السالح الكافي كان يفتتح الورش "وقد جلو غوذا ال ور الرجوال
احملرتفني (االسطوات) وذوي اخلربة اىل جوزرة ،وافتوتح جسواعدتهم ورشوتني ،االوىل
() 3
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النتاج البارود والثانية النتاج السالح"( .)3وقد استمرت كل هذ املسواعي جسواهمة
من بقية البكوات الكرد ،االرمن واالثوريني الذين انضموا اىل الوحدة.
ان كل هوذ التطوورات كانوت مبعوث قلوق جودي لودذ حكوام االمرباطوريوة
العثما نية اليت كانت تتلقني الضربة تلوو االخورذ مون كول اجلهوات .ان توأثري االجتوا
القووومي كووان واضووح وا يف البلقووان وادذ اىل اشووتداد احلركووات االسووتقاللية .وكووان اول
شووع قوواوم بشووًاعة ونووال اسووتقالله هووو الشووع اليونوواني ( .)1829ان الشووعوب
االخرذ مثل المرب والبل ار وااللبانيني والرومانيني وغريهم اختذوا مون املقاوموة
اليونانية مثالو حيتذذ ،وكانوا ينتظرون دورهم وحوضون كفاحاو قوياو .ويف الشورق
كانت االمرباطوريوة العثمانيوة منشو لة بووالي ممور حممود علوي باشوا ،اال ان توأثري
االجتا القومي مل يكن ملحوظاو هنا كما يف اوربا .ان عمويان حممود علوي باشوا كوان
بسب عدد من العوامل االدارية والسياسية واالقتمادية ،وكان بعيوداو عون االهوداف
االستقاللية( )1والقومية .ومل يكون حتوني ذلو احلوني أي ورك يف الوبالد العربيوة
بهذا املعنني ،اال ان ذل ال يعين انه سوف لن حيدث.
وهكذا كانت نشاطات امري بوتان متزامنة موع هوذ املرحلوة احلساسوة .وان
جناح حركته كان يعين فتح الطريق امام العرب وغريهم مون شوعوب الشورق للسوري
علووني نهًهووا للوصووول اىل االسووتقالل .وبطبيعووة احلووال مل يكوون يتوقووع موون الدولووة
العثمانية مل مثل هذ احلركات االستقاللية هنوا كموا يف البلقوان .وغوذا السوب ،
وبدون اضاعة أي وقت ،بدأت باختاذ تدابري احرتامية متعددة اجلوانو  .فمون جهوة
age.
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( )1ان رأي الباحث غري دقيق يف هذا المدد ،ذل ان معظم املمادر التارحية اليت تناولوت الموراع بوني والوي
ممر الشهري حممد علي باشا وبني الدولة العثمانية بني عامي  1841-1831تشري بوضوح اىل عزم حممد
علي باشا اقامة دولة مستقلة ختضع حلكمه وحكم اسرته يف ممر وبالد الشام واملنواطق االخورذ اخلاضوعة
حلكمه .وقد سعني حممود علوي جاهوداو منوذ عوام  1834للحموول عول اعورتاف رمسوي باسوتقالله مون لودن
السلطان العثماني او القوذ االوربية الرئيسة يومتذٍ ،وال سيما بريطانيا وفرنسوا والنمسوا وبروسويا وروسويا
القيمرية ،اال انه اخفق يف مسعا (املرتجم)
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ارسلت اعداداو كبرية من جنودها اىل املنطقة ،ومن جهوة اخورذ ادخلوت اىل املنطقوة
ابرم االسالي واكثرها توأثريوا وهوي؛ التخريو مون الوداخل ...فعون طريوق الووكالء
الذين ارسولتهم اىل املنطقوة مت وريق النسواطرة الوذين عاشووا لسونوات جنبو وا اىل
جن مع الكرد .وكان "للمبشرين االنكليز واالمريكان الوذين استكشوفوا املسويحيني
الووذين يف كردسووتان" دور كووبري يف هووذا التحووريق .والبوود موون التأكيوود علووني انهووم
"بوودأوا سووباق وا ال يتسووم باالوابيووة موون اجوول ويوول النسوواطرة اىل كنائسووهم [أي
كنائ املبشرين االنكليز واالمريكان]( .)2ومن جهة اخرذ فان املكائد اليت دبروهوا
خدمووة للمموواحل السياسووية واالقتمووادية للوودول الكووربذ ادت اىل توودهور عالقووات
الشعبني.
ان املووار مشعووون ،معوويم النسوواطرة ،تشووًع بوعووود املبشوورين ومتوورد ضوود

احلكومة الكردية .وقود اضوطرت حكوموة جوزرة اىل بوذل جهوود كوبرية لقموع ذلو
التمرد .ويف غضون ذل وقعت حوادث مأساوية مل يكن مرغوباو فيها ابداو.
ان المدام فيما بني الكرد واملسيحيني كوان يف ممولحة العثموانيني والودول
ال ربية اليت غوا ممواحل يف املنطقوة .فقود اضوعف احلكوموة الكرديوة كوثرياو ،كموا ان
النساطرة تلقوا ضربة قوية ،ومل يعودوا ميثلون مشكلة بالنسبة للدولة العثمانيوة.
ومع إقامة جدران انعدام الثقة بني الطرفني الكردي والنسطوري اللذان كوان وو
ان يوحوودا قوتهمووا ضوود قوووذ التسوول او االحووتالل ،صووار توجيووه الضووربة النهائيووة
حلكومة بوتان اكثر سهولةو" .ان ممثلي الدولة العثمانية الويت مل ترغو يف تفويوت
هذ الفرصة ارسلوا اىل بدرخان ب وارادوا حماسبته بسب حادثوة النسواطرة .ثوم
طلبوا منوه ان يتخلوني عون مسواعيه اغادفوة اىل توحيود الكورد ،اال ان بودرخان بو
رفق هذا الطل … وبناءاو علني ذل ارسلت احلكومة العثمانية قواتهوا ،الويت كانوت
ت قيادة حافظ باشا ،ضد بدرخان ب  .وقد اشوتدت احلورب الدمويوة وتعرضوت
قوات حافظ باشا اىل هزمية كبرية واضطرت اىل االنسحاب .وبعد هذ احلورب اختوذ
M. V. Bruinessen.
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بوودرخان ب و احوودذ اهووم خطواتووه واعلوون االسووتقالل يف 1842م ،وضوورب النقووود
بامسه"(.)1
ادرك العثمووانيون عوودم امكانيووة احلوواق اغزميووة بووالكرد عوون طريووق القوووة
العسووكرية فقوو  ،ولووذا جلووأوا اىل سياسووة "فموورق واحكووم ،"bol ve yonet -
واستطاعوا هوذ املورة ،وجسواعد ٍة مون االنكليوز ،ان يكسوبوا اىل صوفهم احود اقربواء
االمووري (تقووول بعووق املمووادر انووه ابوون اخيووه( - )1املللووف) وهووو يووزدان شووري وبعووق
البكوووات الكوورد .وهكووذا فووان االمووري ،الووذي تشووتتت قواتووه وعوموول خبشووونة كووبرية،
اضطر اىل االنسحاب امام القوات العثمانية وجلأ اىل قلعوة اورخ " ."Ewrexوتوبني
ممادر كثرية انه قاوم ملدة  8أشوهر يف هوذ القلعوة ،وبعودها استسولم بودرخان بو
وفق بعق الشروق.
وهكذا "وبسب اخليانة الويت تعود مون اهوم اسوباب هزميوة حركوات التحورر
الكردية ،انتهت حركة بدرخان ب ايضاو يف عام " .)2("1847وبناء علني هذا النمور
سكت الدولة العثمانية وسواماو باسوم وسوام نمور كردسوتان " Kurdistan Zafer

" .)3("madalyasiان بدرخان ب مل ين طوال حياته خيانة يوزدان شوري الوذي
انضم اىل صفوف العثمانيني ،كما مل يسواحمه علوني ذلو ومل يتًورأ احود حتوني علوني
ذكر اسم يزدان شري امامه(.)4
يروي موسوني عونرت يف كتابوه "موذكراتي  "Hatiralarim -حكايوة موثرية
لالهتمام عن كر بدرخان ب للذي حون شوعبه ،واحلكايوة هوي" :يقوال ان بودرخان
M. Emin Zeki – Kurdistan Tarihi, S. 125.
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( )1وردت يف االصل " "yegenواليت تعين ابن االخ وابن االخت ايضواو .ومون اجلودير بالوذكر ان حممود اموني
مكي ب يلسوميه "عزالودين شوري" ويموفه بانوه كوان قائود ميسورة اجلويا الكوردي وانضوم جون معوه مون
الرجال والسال ح اىل اجليا الرتكي فساعد علني االسوتيالء علوني (اجلزيورة) مركوز االموارة .ويكتفوي بوالقول
انه "من اقرباء االمري الكبري"( .املرتجم)
() 2

Ethem Xemgin, Kurdistan Tarihi.
M. Emin Zeki – Kurdistan Tarihi
() 4
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ب كان يتًوول يف قمور بورجوا بيةل رر Birca Belekفورأذ يف يود احود ابنائوه
قفماو فيه حيًل [قيب ر]  .فسوأله بودرخان بو  :موا هوذا ياولودي؟ .فاجابوه إبنوه علوي
شامل (الذي صار باشا فيما بعد) :ابي هذا حًل ذو قيمة كبرية جاءني مون سونًار.
فسأله بدرخان ب  :ومن اين جاءت قيمته يا ولدي؟ .فأجاب االبون :ابوي سوأخذ هوذا
احلًل اىل اجلبل وأضوع الشوراك حولوه ،وعنودما يبودأ بالتهوديل تبودأ بقيوة احلًوول
باييء اليه من اجلبل وهكذا يقعون يف الشراك اليت نمبتها غم .فأخذ بدرخان بو
احلًل من القفص وفمول راسوه عون جسومه ورموا علوني االر  .وعنودما رأذ االبون
ذل اخذ بالمراخ والقاء نفسه علني االر من مكوان اىل خور .فحمول بودرخان بو
ابنه من االر وربت علني رأسه وقال له :يا ولدي .و قطع راس الذي حوون بوين
قومه سواء كان انساناو ام حيواناو".
بعد انتهواء املقاوموة نقول بودرخان وافوراد اسورته اىل اسوطنبول ،وفيموا بعود
نفي من هناك اىل جزيرة كريت ،ومات يف دمشق ،وقرب هناك.
اغفريكانيون بعد سقوق حكومة بوتان:
بعد سقوق حكومة بوتان امدادت سلطة الدولة العثمانيوة قووةو يف كردسوتان

"وبعد قمع االنتفاضة مت تشكيل ايالة [واليوة] كردسوتان"( ،)1اال ان هوذا ال يعوين ان
اغدوء والسالم ققا يف هذ املنطقة ،بل علني العك متاماو كان موال حكوموة بوتوان
ودخووول املنطقووة ووت االدارة العثمانيووة املباشوورة بدايووة لتوودهور خطووري يف االموون
واالسووتقرار يف كوول منوواطق كردسووتان ،السوويما وان هوودف الدولووة مل يكوون تنظوويم
كردستان يسودها األمان ،بل كردستان مطيعة وسهلة املراقبة ،وكول موا عودا ذلو مل
يكن مهماو.
كان ا اد عشائر اغفريكان مرتبطاو بامارة بوتان عن طريوق ممثول منتخو
من كل عشائر اال واد .وبعود ان كانوت هوذ العشوائر بعيودة عون النزاعوات واملعوارك
Malmisanij – Cizira Botanli Bedirhaniler
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الداخلية فان النزاعات من اجل الزعامة سرعان ما بودأت فيهوا .كموا بودأت يف الوقوت
نفسه املمادمات مع العشائر اياورة.
ان بروينسن يشرح يف كتابه سالف الذكر هذ التطورات علني الشكل التالي:
"بعوود هزميووة امووري بوتووان امووام العثمووانيني يف عووام 1847م تشووتت االمووارة.
ونتيًووة لووذل  ،وكمووا حوودث يف بقيووة العشووائر ،بوودأ النووزاع بووني اغفريكووانيني علووني
الزعامة .ان اسرة ل شويخا ،الويت كانوت اول اسورة تزعموت ا واد اغفريكوان ،مل يبوق
منها سوذ االسم يف الذاكرة .وبعد مدة حلت حملها اسرة ل(مال) علي رمو " Mala
 ."Eliye Remoوكوان رئوي عشورية فرعيوة هوي عشورية عربيوان واسوتطاع جوا
امتلكه من صفات االمارة (أي البسوالة والشوهامة) ان ميود سولطته عول بقيوة العشوائر
ايضاو .ثم فقدت اسرته سلطتها بالتدرية لمواحل اسورة اخورذ ،هوي اسورة ل عثموان،
وهي من عشرية إليكان  ."Elikanواستطاعت اسورة ل عثموان ان تلعو دوراو مهمواو
خارج عشريتها بني العشائر االخرذ بعد وفاة عثمان" ()age
بعد وفاة اول رئي كبري مون عشورية إليكوان ،وهوو عثموان ،حول حملوه ابنوه
حاجو االول ،ومن بعد انتقلت معامة العشرية اىل حسن االول .وكوان حسون هوذا اول
مون وسووع سوولطة االسوورة اىل خووارج نطواق العشوورية .ومضووني وقووت طويوول دون وجووود
رئي واحد معني للهفريكان .وكانت السولطة مقسومة بوني اسورتي ل علوي رموو و ل
عثمان .ومل تكن اسرة ل عثمان ،اليت كانت ت رقابة اال واد كلوه فيموا سوبق مون
العهود ،حمبوبوة يف تلو االحنواء بسوب سولوكها الفوظ .اموا ل علوي رموو فقود حظووا
باالحرتام ،وكان بعوق افوراد عشورية ل عثموان يليودون ل علوي رموو ،اال ان أي فورد
من عشورية األخوري مل يكون يليود ل عثموان .كموا ان علوي رموو كوان يتوسو للمولح
عندما دث النزاعات احياناو بني جناحي عشرية ل عثمان" ()age
ان سياسووة "فوورق واحكووم" الوويت انتهًتهووا احلكومووة العثمانيووة ادت اىل نشوووب
صووراع علووني السوولطة دام سوونوات طويلووة داخوول هفريكووان ،وسووفكت خاللووه الوودماء .ويف
ختام هذا المراع والقتال واعموال النهو والسول لسونوات انتقلوت الزعاموة بعود اسورة
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شيخا اىل اسرة علي رموو ،معويم عشورية عربيوان .ولكون كوان يوجود مقابلوهما منواف
قوي هو اسرة عثمان معويم عشورية إليكوان .وغوذا مل تتأسو سولطة قويوة او سوليمة.
وعلني مدذ سنوات صارت عشرية هفريكان مسرحاو للتناف وعر القووة بوني هواتني
االسرتني .ولكن اعتباراو من النمف الثاني من القرن التاسع عشر صار اغفريكوان وت
اشراف اسرة ( ل) عثمان .وب ق النظر عن كونها معروفة باسوتبدادها وسولوكها الفوظ
يف املنطقووة اال انهووا عرفووت كيووف تواصوول فعالياتهووا .لقوود كت و جكرخوووين يف كتابووه
املوسوم "قمة حياتي :"hayat Hikayam -
"منذ القدم كان رئي اغفريكان من افراد اسرة علي رمو ...ولكن منوذ بضوع
سوونوات صووار افووراد اسوورة حوواجو ،او اسوورة عثمووان ،حيكمووونهم [أي اغفريكووان] .وغووذا
السب يسمني هلالء يف املنطقة "سالطني هفريكان".
ال تتوفر لدينا معلومات تأرحية كافية حول اصول [اسرة عثموان] .ان شوًرة
النس اخلاصة بالعائلة ترجع اىل حد عثمان ،وال توجد معطيات كافيوة خبمووص مون
سبق عثمان ،او انين مل اصادف هذ املعطيات" ،هناك من يقول انهم جاؤوا مون قريوة
بات  ، Batوهناك مون يودعي انهوم عورب مون عشورية طويّ .وتوجود اقووال بوانهم مون
ذرية تلرك كامل باشا املارديين "."Mardinli Turk Kasim Paşa
يف عام  ،1847وهو العام الذي سقطت فيوه حكوموة بوتوان كوان معويم اسورة
( ل)عثمان هوو حسون االول .وكوان قائودوا قويووا جوداو ،فموع سوقوق اموارة بوتوان امسو
بزمووام قيووادة اغفريكووان ،واسووتطاع ان يعووزم التنظوويم املشووتت ويلس و جموودداو وحوودة
اال واد [اغفريكواني]  .وبعود وفاتوه حول حملوه ابون اخيوه سوروخان  Saroxanاالول.
وقد اصوطدم سوروخان موع قووات الدولوة واالثووريني املليودين غوا .ويف احودذ املعوارك
وقع يف كمني نمبه له السريان املليدون للدولة وقطع راسه وارسول اىل والوي ديواربكر.
وبعد ذل توىل حاجو الثاني ،ابن اخيه حسن االول ،معامة العشرية يف عام 1875م.
حاجو الثاني:
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بعد مقتل حسن قام فورد خور مون العائلوة هوو خلفوي جرجوو Xelefe
 Circoبطرد كل ابناء حسن من القرية ،واصبح هو االغا .وبعد نزاعات ومعوارك
استمرت سونوات طويلوة متكون حواجو الثواني ابون حسون مون قتول خلفوي جرجوو،
وتوىل الزعامة.
مع انتقال حكوم العشورية اىل حواجو الثواني امداد نشواق ل [اسورة] عثموان
قوةو .وبدأ حاجو اوالو برتك السلوك املستبد الوذي كوان يسوري عليوه ل عثموان ،وقوام
بووت ريات كووثرية الجوول تنظوويم العالقووات بووني العشووائر ،ووضووع حوود لقضووايا الثووأر،
والتوصل اىل تسويات للمشاكل .كموا حودث ت ويري يف امور خور؛ ان هودف حواجو مل
يكن معامة عشرية اغفريكان فق  ،فبعد ان امس بزمام االموور يف يود اجتوه حنوو
ال عون
عشرية دكشوري ،اليت كانت عشرية كوبرية ومعروفوة بتأييودها للدولوة .وفضو و
ذل كوان ضومن اهدافوه اقاموة دولوة .ان سياسوته املعتدلوة والذكيوة يف ادارة االموور
الداخليووة جعلتووه حيموول علووني دعووم قوووي موون قسووم كووبري موون اعضوواء اال وواد
[اغفريكووان] .ومل يوورتدد يف اسووتخدام الشوودة ضوود بعووق العشووائر الوويت مل ترغ و يف
االنضمام اىل ذل اال اد.
"وسع حاجو (أي حاجو الثاني  -املللف) ابن حسن نطاق سولطته اكثور ،اال
انها مل تكن قد مشلت كل هفريكان بعود .وكانوت اسورتاتيًيته هوي حماربوة عشورية
دكشوري اياورة ،اليت مل تدخل يف أي وقت من االوقات ت سولطة اموارة بوتوان.
ومن خالل خطته هذ استطاع ان يضمن توحيود عودد مهوم مون اغفريكوان خلوف
قيادته .ومون جهوة اخورذ ادت تلو االسورتاتيًية اىل حودوث صودام موع احلكوموة
العثمانيووة حليفووة دكشوووري .وبعوود هووذ احلادثووة اكتسو اغفريكووان مسعووة القبيلووة

العاصية ،وهذا ما دأبوا عليه فعالو"(.)1
ومثلما كوان الدكشووريون يف حالوة صودام مسوتمر موع اغفريكوان ،فوانهم مل
يكونوا تابعني يف أي وقوت للحكوموة الكرديوة يف بوتوان .وقود دعمووا بقووة اجلويا
M. V. Bruinessen, age.
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العثموواني يف حربووه ضوود بوودرخان بو  .وغووذا السووب كووان اغفريكووان يكنووون ب ضو وا
وغضووباو ضوودهم .ويف عهوود حوواجو الثوواني كووان معوويم دكشوووري هووو يوسووف حسوون
مشدين .وكان يوسف هذا يهاجم قرذ هفريكان وينهبهوا ،وغوذا السوب سوار حواجو
الثوواني ضوود يوسووف حسوون مشوودين .يقووول حسوون حوواجو (حفيوود حوواجو الثوواني -
املللف):
"تسلم حاجو ادارة هفريكان الويت ادارهوا ثالثوة وعشورون مون بائوه .وقود
اجته نظر اىل سنًق أشيت  ،Aşitاال ان ل يوسوف حسون الوذين يتولوون الرئاسوة
هناك كانوا عقبة يف طريق قيق ما يريد .وكان يوسف حسون ينوزل يف " إمنواور
  "Aznavurايض و وا وتتبعووه عوودة قوورذ يف االطووراف .وكووان سوونًق أشوويت الووذياشتهر باسم سنًق خلف غا  Xelef Agaيتألف مون بضوعة عشوائر باقيوة بوني
أشيت ونميبني وهي حملمي وكاسي  Kasikوشابزيين  .Şapsiniويف يووم مون
االيوووام قوووام حووواجو موووع جمموعوووة كوووبرية مووون رجالوووه جحاصووورة اطوووراف تلمنوووار
 .)1(Tilminarوبالرغم من ان ل يوسف قواوموا بثبوات اال انهوم مل يتمكنووا مون
صد اغًوم بسب التفوق العددي لدذ الطرف املقابل .وقد تكبد الطرفوان خسوائر
غري قليلة ،وقام عسكر حاجو بنه تلمنار ،كما اصابوا يوسف بعدة جروح"(.)2
يف ختام هذ املموادمات الشوديدة مت احلواق اغزميوة بيوسوف الوذي وقوع يف
االسر وهو جريح ،اال ان حاجو عفوني عون يوسوف ،وبعود ذلو انسوح افوراد اسورة
يوسف ووجهاء العشرية اىل سوريا.
يف هوووذ االثنووواء نشوووبت احلووورب العثمانيوووة  -الروسوووية 1878-1877م،
وتعر العثمانيون خلسائر كوبرية .وقود أطبقوت اجليووش الروسوية علوني أدرنوه يف
ال رب وارضروم يف الشرق .وقد اضطرت الدولة العثمانية ،اليت تعرضت اىل واحدة
من اكرب اغزائم يف تارحها ،اىل قبول شروق ثقيلة وردت يف اتفاقيوة سوان سوتيفانو
( )1ميكن كتابتها تيل منار ايضاو( .املرتجم)
Cegerxwin, hayat Hikayam. S. 39-40.
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 Ayastafanosاو (يشيل كووي –  ،)Yeşil koyومون بعودها معاهودة بورلني،
وخسرت الكثري من اراضيها ،وتشتتت جيوشها.
يف غضووون ذلو اراد منفيووان موون ابنوواء بوودرخان بو يف اسووطنبول "وهمووا
عثمان باشا وحسني كنعان باشا است الل هذ الفرصة والوذهاب اىل جوزرة [بوتوان]
مع القوات الويت وت اشورافهما و قيوق اغودف الوذي سوعني اليوه ابيهموا .وبعود ان
اجريا لقاءات سرية مع الضباق الكرد املعنيني بهذا املوضوع ،اجتهووا يف اول فرصوة
اتيحت غم اىل جزرة يف عام 1879م .ومون هنواك اعلنووا اسوتقالغم ،ومت تنموي
عثمان باشا أمرياو يف احتفاالت كبرية جرت"(.)1
قوودم حوواجو الثوواني دعمواو كووبرياو لعووودة البوودرخانيني جمووددوا اىل كردسووتان
وإقامتهم حكومة كردية مستقلة .ومورة اخورذ اصوبح اغفريكوانيون جثابوة القووة
الضاربة لبوتان .وقد انسحبت القوات العثمانيوة املوجوودة يف املنطقوة اموام هًموات
اغفريكووان .واصووبحت املنطقووة كلووها تابعووة المووري بوتووان عثمووان باشووا .ومل "حيقووق
العثمانيون اية نتيًة من ارسال العسكر ضد جزرة مرات عديدة .وقد وسع االموري
عثموووان حووودود وادخووول ضووومنها جووووملريك وماخوووو وعماديوووة ومووواردين وموووديات
ونميبني"(.)2
ان السلطان عبداحلميد الثاني الذي ادار االمرباطورية العثمانية علني مودذ
 32عاموو وا (بووني عووامي  )1908-1876بنظووام اسووتبدادي ،والووذي كووان معروفوواو
بدهائه ،ادرك ان احلركات العسكرية لن قق اية نتيًة .ولذا استخدم دهائه ضود
امووري بوتووان ،إذ اقووام عالقووات وديووة معووه وكووان يقووول لالمووري عثمووان "انووه مسووتعد
لقبول كل مطال الباشا واالعرتاف باستقالل كردستان" .وعن طريق هوذ االقووال
والوعود كس ثقوة االموري عثموان .ثوم وضوع فيموا بعود خطوة مواكرة مت جوجبهوا
القاء القبق علني عثمان باشا واخيه ونقلهم اىل اسطنبول .وبعد بقائهما يف السوًن
M. Emin Zeki – Kurdistan Tarihi.
age.
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لفرتة اطلق سراحهما ،ولكن منعا من م ادرة اسطنبول مدذ احلياة .وموع ان بعوق
املقاومة املتفرقة استمرت يف بوتان الويت بقيوت بوال اموري ،اال ان املقاوموة مل تونًح
ودخلت املنطقة ت السيطرة العثمانية يف 1889م.
كانت االيام المعبة ستبدأ بالنسبة حلواجو الثواني الوذي ربو قودر بقودر
حكومة بوتان .وكانت قوات اغفريكان ما تزال يف حالة استعداد وتسويطر علوني كول
منطقووة هفريكووان ودكشوووري .وقوود مووارس السوولطان عبداحلميوود الثوواني ،املشووهور
بدهائه وشبكة استخباراته القوية ،ض وطاو عديدة علني كردستان .ففوي حوني كوان
وكالئه يعملون جبد ونشاق يف كردستان كانت قواته تقوم بالتحشد يف املنطقة.
ان يوسوووف غوووا دكشووووري ،الوووذي كوووان قووود انسوووح سوووابق وا اىل "اجلزيووورة
السورية" ،استفاد من هذا املوقف وعاد اىل طور عابدين واجرذ اتماالت مع وكوالء
السلطان ،ثم جيء بيوسف اىل ديار بكر حيث التقني مع الباشوات العثموانيني .وقود
طل يوسف الدعم منهم ضد حاجو .وكان هذا االمر فرصة كوبرية لسياسوة "فورق
واحكم" اليت سار عليها عبداحلميد الثاني يف كردسوتان .ومت تقيويم هوذ الفرصوة
حس ما يقتضويه االمور .وبعود اسوتالم املسولولني يف ديوار بكور ومواردين فورامني
(اوامر) السلطات ركوا ضد حاجو بقوة عسكرية كبرية .يقول حسن حاجو:
"بينما كان الدكشوريون يتسلحون ويعيدون لمم مشلهم جاءت الدولوة ايضواو
ملسوواعدتهم ،وبوودأوا احلوورب سووويةو ضوود اغفريكووان ،ومت احووراق قوورذ الكوورد ونهبهووا،

وقتل واسر عدد كبري من الناس"( .)1كما ان ابراهيم ومجوو العواملني ضومن الويوة
الفرسان احلميدية ،انضموا اىل القوات العثمانية .وقد جرت معارك قوية مع قووات
حوواجو الويت اختووذت مواضووعها يف قريووة مزيووزخ .ونتيًووة القمووف املوودفعي الكثيووف

ولت القرية املوذكورة اىل انقوا ومت تسووية قمور حواجو موع االر  ،وارتكبوت
مذحبة كبرية يف املنطقة .واموام هوذا التفووق يف القووة العسوكرية اضوطر حواجو اىل
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االنسووحاب اىل جبوول مافووا  ،Ciyaye Mavaال وذي يقووع ضوومن منطقووة حلفائووه
عشرية سَيدان.
معركة جبل مافا:
تشمل منطقة سَيدان  Seyidanاليووم القورذ السوبعة التابعوة لكرجووش
وهوووي (جبريموووان  ،Becirmanخانيكوووا  ،Xanikaخربوووه  ،Xirbihمرجيوووه
 ،Merciyaبوويالخا  ،Bilaxşسوويار  Seyareوبوواتركز  .)Batergizومووع
عدم وجود دليل تارحي عن اصلهم اال انهوم [عشورية سويدان] يرجعوون نسوبهم اىل
ذرية الرسول [حممد(ص)] .وغذا السب يطلق عليهم اسم "سيد" .ويقال ان سويد
بالل ،الذي يلعد جدهم ،قد هاجر من ب داد يف القورن الثالوث عشور املويالدي ،وقورب
سيد بالل اليوم يف قرية جبريمان.
تشكل عشرية سيدان فرعاو مهماو من فروع ا اد هفريكان ،ومعيمهم هوو ل
(ماال) جبو .وجبريموان ،الويت هوي مركوز سونًق عشورية( ،)1تعوين يف الل وة الكرديوة
"بال ضريبة" ويعتقد ان امراء بوتان مل يكونوا يأخذون ضريبة ابودوا مون القريوة
املووذكورة بسووب كووون اهاليهووا "سووادة" ،وان امووراء بوتووان هووم الووذين اطلقوووا اسووم
"بيًرمووان" علووني القريووة .وكووان امووراء بوتووان يعتقوودون انهووم موون ذريووة الرسووول
[حممد (ص)]  .وحسوبما اشورنا سوابق وا فوان بعوق املموادر ذكورت بوان اموراء بوتوان
يدعون انهم ينحدرون من ذرية الرسول(ص) .وهذا هو سب املعاملة املتميزة اليت
عاملوا بها السادة .ولكون حسو بعوق املموادر الرمسيوة كوان هوذا هوو نفو سوب
املعاملووة املتميووزة الوويت عاملووهم بهووا السووالطني العثمووانيون .وقوود ورد هووذا االموور يف

( )1سنًق العشرية ممطلح يدل علني اسلوب م ن اسوالي االداريوة العثمانيوة يف املنواطق الويت خضوعت للحكوم
العثماني .وجوج هذا االسلوب تنظم الدولة قسم وا مون العشوائر علوني شوكل لواء(سونًق) ،ويأخوذ اللوواء او
السنًق امسه من اسم العشورية ايضواو .وتشورتق الدولوة علوني معمواء تلو العشوائر االنموياع الوامور الدولوة،
واحملافظة علني االمن والنظام يف مناطق وجودها ،وعدم اثارة املشاكل فيها ...اخل( .املرتجم).
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تقوارير الدبلوماسوويني السوويديني " "Isvecيف القوورن التاسووع عشور .فقوود جوواء يف
تقرير يعود اىل عام  1846ما يأتي:
"ان بعق القرذ الكردية مستثناة من دفع الضرائ  .و ظني هوذ القورذ

باحرتام ديين ،ويعتقد انهوم [أي ابنواء تلو القورذ] مون ذريوة الرسوول"( ،)1وهكوذا
كانت بيًرمان احدذ القرذ اليت تتمتوع بهوذا االسوتثناء .وعنودما مت ت ويري امسواء
كوول املواقووع الوويت موول امسوواءوا كرديووة يف عهوود اجلمهوريووة الرتكيووة اخووذت قريووة
بيًرمووان ،الوويت تعووين "بووال ضووريبة" ،نموويبها موون هووذا الت وويري ومسيوت فريكلووي
"("Vergiliوتعين ذات الضريبة أي عك معنني االسم االصلي).
ال يوجد يف املنطقة من ال يعرف شيتاو عون معركوة جبول مافوا الويت جورت
بني حاجو من جهة والقوات الدكشورية وقوات الدولة من جهوة ثانيوة .ان الشويوخ
والشباب وكل شخص يعرفون تفاصويلها ويسوردونها .وقود سوألت عون هوذ الواقعوة
شيخاو مسناو من عشرية سيدان مل يكن يعرف تاريخ والدته ديداو اال انه يقوول ان
عمر  90عاماو ،وهذا الشويخ هوو ابوراهيم ل بيوزار  Bezareوقود روذ لوي ادق
تفاصيل املعركة اليت خاضها حاجو ضد الدكشوريني وقووات الدولوة يف جبول مافوا،
والتطورات الالحقة ،بلهًة كردية حملية مستخدمة يف طور عابدين (غًة تورذ -
 ،)Toriوباسلوب سل وواضح:
"كان ذلو يف اشوهر ربيوع عوام  .)2(1896يف الربيوع تكوون مناطقنوا هوذ
مجيلة جداو .فاملرتفعات امل طاة باشًار السنديان [البلوق] تكتسي باللون االخضور.
وختتل قطعان االران واحلًول والودراج [أي الودي الوربي] بوني االدغوال .وتطوري
ووت اشووًار السوونديان انووواع تتلفووة موون الطيووور ،وتتًووول ال ووزالن ذات العيووون
اجلميلة يف املرتفعات .ان معيم عشرية سيدان حممد جبو اليفووت هوذا املوسوم ابوداو
Dar Icgende Uc Isyan, Faik Bulut.
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( )2قام املللف االسوتاذ نوذير جبوو حبوذف تواريخ وفواة حواجو غوا اغفريكوي يف يووم  2011/12/1وحبضوور
حفيد حاجو غا لعدم تأكد من التاريخ املذكور( .املراجع)
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وحرج مع اتباعه للميد .وكان ش وفاو بميد احلًول ،ورغم كثرة انواع احليوانوات
اال انووه كووان يمووطاد احلًووول فقو  ،وقوود منووع صوويد ال ووزالن وااليائوول يف املنطقووة.
وعندما يكوون مشو و وال بمويد احلًوول ال يمودر صووتاو .وعنودما يسوأل عون سوب
صيد للحًول فق كان يقول :ان من يكون عدواو لوبين جنسوه ال وو ان يعويا
سواءاو كان انساناو ام حيواناو (تشبه هذ قمة احلًل وامري بوتان بودرخان بو الويت
رواها موسني عنرت ،وذكرناها سوابقاو) .ورغوم بقواء فورتة قمورية علوني انتهواء موسوم
الميد يف ذل العام اال ان حممد جبو مل يكن قد خرج للميد ابداو ،ومل تكون لديوه
نية اخلروج اليه .كان هنواك صومت وقلوق يبعوث علوني الكآبوة يف قمور املوبين مون
احلًر االبيق املقطع علني تلم عالم إماء القرية .ورغم ان العمر كوان قود تقودم بوه،
ولكن كان نشيط وا واثوار الموحة باديوة عليوه .وكوان يرتودي ،كموا يف كول وقوت ،ميو وا
كردياو تقليدياو .وكان يلرذ يف احلزام الوذي يتمنطوق بوه خنًور ذو قبضوة منقوشوة
بالفضووة والموودف .وكووان يف معيتووه اربعووة رجووال حيملووون اسوولحة ناريووة وعلووني
صدورهم احزمة مليتة بالرصاص .ويف الطابق الثاني من القمور الوذي يطول علوني
القسم اجلبلي من القرية ،كانت عينا ال تفارق نافذة ال رفة الويت ت طوي جودرانها
البس والسًاد .وبني الفينة واالخرذ ينظر بواسطة النواظور اىل اجلبوال البعيودة،
وكثرياو ما يبدو عليه القلق .والن عمر مل يكن يساعد علني ذل فانه مل يشارك يف
املعووارك ،اال انووه قوودم دعمواو بالسووالح والرجووال حلوواجو ،وكووان يتووابع التطووورات عوون
كث  .ووفقاو لالخبار االخرية اليت وصلته كانت القوات اليت يقودها حواجو مطوقوة
من قبل الدكشوريني وقوات الدولة ،وانهم كانوا يف وضع صع جداو .وان الوحودات
العسكرية القادمة من دياربكر وماردين تضيق الطوق عليهم ،وان قووات اغفريكوان
تشتتت .وكوان حواجو والقووة القليلوة الويت بقيوت معوه يرفضوون االستسوالم .وموع
استمرار املمادمات كان يتكبد اخلسائر بالتدرية وبقي حوله قلة من الرجال".
ثم قرأ ابراهيم االبيات التالية اليت توضح املوقف الذي كان فيه حاجو؛
Heft Kure Haco Hene
حلاجو سبعة ابناء
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احدهم يدعني حسن
() 1
وكان السبعة مسلحون بالبنادق
كانوا وراء ابيهم

Yek Ji Hesene
Her heft bi teyarene
Li pist bave xwene

?Le Cipkim ser Kiriye bi tene
خطْ لبهل حارب لوحد ؟
ما َ
استمر السيد ابراهيم بعد ذل يف روايوة كيفيوة إقنواع حواجو واستسوالمه
فيقول:
"اخرياو قام احد الدكشوريني باعطاء هوذا الورأي لقائود الوحودة العسوكرية:
حنن الكرد متعلقون جداو بشرفنا ،فاذا اوصلت خرباو اىل حاجو بطريقة ما بأننا قود
أسرنا موجته فانه سوف لن يتحمل ويأتي لتسليم نفسه فوراو".
"وبناءوا علني هذ املشوورة ألوب قائود الوحودة العسوكرية احود جنوود مي
النساء ،ووضعه علني ظهر حمان وسار به موع مفورمة مون اجلنوود مون مكوان يورا
حاجو .وقد علق السم يف المنارة فعالو .ذل ان حاجو ،الذي كان يتوابع ركوات
اجلنود من بعيد ظن ان اليت علني ظهر احلمان هي موجته ،فًّن جنونه وقوال :مل
يبق لنا سوذ شرفنا وقد ذه ايضاو ،لقد أسروا عائشة(مين وليسوت عائشوة) ،انوا
ذاه لتسليم نفسي" ثم ودع اصودقائه وسولم نفسوه للقووات احلكوميوة .وبوالرغم
من ان كل رفاقه عارضوا ذهابه لتسليم نفسه اال ان اثونني مون اصودقائه املقوربني
من االيزيدية مل يتخلوا عنه بل سلموا انفسهم معه .وقود بقوي حواجو اسورياو لودذ
اجليا لفرتة قمرية ،وكان ينتظر ويلوه اىل احملكموة الن هنواك امور القواء قوبق
صادر حبقه .اال ان االمور مل تسر علني هذا النحو ،فقد مت تسليمه اىل عودو اللودود
مجو ،احد معماء الدكشوريني ،جوجو امور صوادر عون اجلهوات العليوا" .وقود قوال
نوري ويسي قائد الوحدة العسكرية جلمو "لقد قتول هوذا الرجول اشخاصو وا كوثريين
منكم ،ونه قراكم ،لذا فانين أكلفكم انتم جعاقبته".
( )1بالرغم من ان السيد ابوراهيم يقوول ان هوذا الكوالم قيول يف حواجو الثواني ،ولكون يبودو لنوا انهوا قيلوت يف
حاجو الثالث الذي كان لديه سبعة ابناء( .املللف)
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موورت االعوووام بعوود  ،1871ويف عووام  1925كانووت الدولووة العثمانيووة قوود
اصبحت جزءوا من التواريخ .وقود طلو مسولولو "اجلمهوريوة الرتكيوة" مون حواجو
الثالووث ابوون حوواجو الثوواني سووح حبوول اعوودام الشوويخ سووعيد ثييريان ،الووذي كووان قوود
اعتقل بعد انتهاء احلركة اليت قام بها .اال ان حاجو مل يقبل هذا الطلو  ،ومل يقوع
يف اخلطأ الذي وقع فيه مجو .ان اجلان اآلخر املثري لالهتمام مون تلو احلادثوة ان
الشخص الذي طل من حاجو الثالث وجلو االمور مون حمكموة االسوتقالل( ،)1كوان
كردياو ،وهو علي صوائ اورسوفاش " ،"Ursavaşوكوان علوي صوائ هوذا معروفواو
بسلوكه الفظ والقاسي جتا الشيخ سعيد ورفاقه.
يسووتمر سوويد ابووراهيم يف سوورد احلكايووة قووائالو" :قم يب ولَ مجووو الطل و بكوول
امتنان .فقد اصبح عدو اللدود معيم اغفريكان بني يديوه ،فمواذا يريود اكثور مون
ذل ؟ .رب مجو يدي ورجلي حاجو وابقا يف االسر عند لبعق الوقت ،ثوم قورر
فيما بعد قتله .اال ان احد قادة دكشوري وهو امساعيل غا عار القرار قائالو "ان
ال باس والو مثوول حوواجو و و ان ال يقتوول" ،وبسووب هووذا املوقووف هنوواك عالقووة
رج و و
صداقة بني ل حسن مشدين اليت ينتمي اليها امساعيول غوا وبوني ل حواجو حتوني
يومنا هذا (يروي جكرخوين نف احلادثة يف مذكراتوه  -املللوف) .اال ان امساعيول
غا مل يفلح يف اقناع مجو ،فقد قرر االخري است الل الفرصة الثمينوة الويت اتيحوت
له ومل يتخلني عن قرار  .ثم جل حاجو بواسطة عدة رجال اىل مكان مالئم ،ومت
طرحه علني االر الجل ذحبه مثل اخلروف .ويقال انه وضع خنًر علوني بلعووم
حاجو وبدأ بدعكه باستمرار لكن حماوالت ذحبه فشلت .وبعد هذا صاح فيه حاجو
قائالو :يا ابون هواجر ذات العوني الوقحوة " ،)2("Gozleri yirtikالرجول ال يوذبح
ال اثنواء حورب االسوتقالل الرتكيوة ( ،)1922-1919وأعيود تشوكيلها يف أذار
( )1تشكلت حماكم االسوتقالل اصو و
1925م بعد اندالع انتفاضة الشيخ سعيد ثريان .وكان غذ احملاكم سًل سيء يف كيفية التعامل مع الكورد
يف تركيا يومتذ( .املرتجم)
( )2بالكوردية يقال "كوريَرضاظرثةقيىَ" يا ابن مقفوسة العينني (املراجع).
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االنسان هكذا ،بول ان هوذ طريقوة ذبوح اكبواش الضوحية .اموا الرجول فيوذبح رأس
االنسان من اخللف (القمود هنوا الرقبوة مون جهوة العموود الفقوري) .ان مجوو الوذي
انتبووه اىل هووذا جنووح يف ذبووح حوواجو بعوود جهوود جهيوود .وقوود ش واهد رفيقووي حوواجو
االيزيووديني كوول هووذا ،ثووم مت ذحبهمووا ايض واو .وقووام مجووو بوضووع الوورؤوس الثالثووة
املذبوحووة يف خوورج والقووا علووني ظهوور احلمووان .اىل ايوون؟ الجوول ان يسوومع االصوودقاء
واالعداء بالنمر الذي حققه(!) ،وخموصاو اعدائوه اغفريكوان لتخوويفهم سويما وان
معه قوة عسكرية كبرية تدعمه."...
شلل اغفريكان مون وقوع هوذ احلادثوة ولفهوم المومت ،واتشوح بالسوواد مون
ترتاوح اعمارهم بني  7اعوام و  70عاماو .وبينموا كوان الرجوال ي وصوون يف صومت
االموووات ،أقسوومت النسوواء علووني عوودم البكوواء ،اال انهوون قكوون يتمووزقن أملو وا موون الووداخل.
وكانت املراثي تقال حبق شهامة حاجو ،ومل يكن احلال تتلفاو كثرياو يف قمر حممود
جبو معيم عشرية سيدان يف بيًرمان .فمع مسواع نبوأ احلوادث طرحوت النسواء كول
مينتهن ولبسن اثواب احلداد .اموا الرجوال فقود تسولحوا وبودأوا بوالتًمع يف القمور،
وكانوا يريدون السماح غم باالنتقام ،اال ان حممد جبو كان يهدأهم قوائالو" :إصوربوا
ل ي هناك موا ميكون عملوه اآلن .هنواك االف اجلنوود يف اجلبول ،اذهبووا اىل بيووتكم
وابقوا هوادئني وال تقومووا بوأي شويء دون ان ابل كوم بوذل  .وحسو االخبوار الويت
وردتنا فان مجو يتًول مع اجليا يف هفريكان وسيمر بنا حتمواو .إهودأوا وال يقووم
احد منكم بعمل جنوني ،واآلن ليذه كل منكم اىل بيته".
"وبعد احلادث بيومني ،وكان الوقت ظهراو ،دخل احد رجال حممد جبو اىل
غرفته وهو يلهث ،وتكلوم بموعوبة قوائالو :سويدي العسوكر قوادمون ومعهوم مجاعوة
من الدكشوريني ايضاو .فقال اآلغا :ماذا تقول يا بين؟ هل صحيح ما قلتوه .فاجابوه
الرجل :نعم ياسيدي ،اجليا منتشور يف كول مكوان ،وقود ارسولوا خورباو الينوا بوانهم
يريدون ان ينزلوا ضيوفاو لدينا ،وهم يف طريقهم اآلن من برييكي ( Birikeقريوة
قريبة من بيًرمان) اىل هنا.
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"وضع حممد جبو يد علني ذقنه لفرتة ،وبعد ان فورك حليتوه الويت كانوت
طويلة قليالو بسب عدم حالقتهوا حوداداو علوني حواجو ،قوال للرجول :اذا كوان االمور
هكذا استقبلوهم ،وابل وا املسلحني ان يتفرقوا يف القرية .فخرج الرجل من ال رفوة
مسرعاو ،وبعد فرتة وجيزة عواد وادخول اىل ال رفوة معويم الدكشووريني ومعوه عودد
من العساكر ذوي الرت [أي الضباق] ،قال مجو :السوالم علويكم .هول تقبول ضويف
اهلل يا حممد؟.
اجاب حممد [جبو] :انت تعرف يوا مجوو ان القيوام بواجو الضويف تقليود
لدذ اغفريكانيني .ان الذي يأتي اىل بابنا ال يلرد .لوي مون عاداتنوا او تقاليودنا رّد
الضيف الذي يأتي اىل بابنا حتني لو كان عدوّنا .ولكن إمحد اهلل علني وجود العسوكر
مع  ،الن تعرف لو ان مل تكن بمحبة هلالء لكانت جثت هوي الويت تودخل اىل
ال رفة .تفضلوا .ادخلوا وخذوا راحتكم".
"يقال انه بعد تناول الطعام دث مجوو قوائال :أال تعورف يوا حممود ان يف
خلرجي رقية حلوة من رقي مديات ،اال تريد ان أخرجهوا وأكسورها؟ (وكوان يقمود
بذل رأس حاجو املذبوح) .وبسب هذا ساد التوتر اجلو علني حني غرة .لقود فهوم
صاح البيت ما يريد مجو قوله فطرد من البيت قائالو" :انتهت الضيافة ،قوموا
وارحلوووا وإال فووانين سوواقطع هووذا الوورأس [يقموود رأس مجووو] الووذي ال يسوواوي 5
ثارات".
ال بوأدق تفاصويلها فيموا حوص
إستمر سيد ابراهيم يف سورد االحوداث طووي و
نهووو الضوويوف وم ووادرتهم ،واالضووطراب الووذي حموول يف هفريكووان بعوود حوواجو،
واالرهاب الذي مارسه الدكشوريون وقووات الدولوة ،وحماصورة قمور حممود جبوو يف
بيًرمان وتسويته مع االر بواسطة قذائف املدفعية .وقد سألت فيموا بعود علوي
باتي الثاني  ،Ali Bate IIحفيد علي باتي ،عن املوضوع املشار اليه اعال فكانت
روايته متطابقة مع رواية سيد ابراهيم باستثناء نقطة او نقطتني.
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علي بةتيَ [عليكىَربةطني]:
مثلما يالحظ من شوًرة نسو اسورة ل عثموان ،فوان علوي هوو ابون بيةتير
واسم امه فمملمه  ،Fasleوان بةتي وحاجو الثاني أخوين .ويقال ان االسوم االصولي
لبةتي والد علي هو عثمان ،وان والود أموري بوتوان كوان ضويفاو عنود حواجو االول يف
الليلة الويت ولود فيهوا بيرةتي وان والود اموري بوتوان هوو الوذي أمسوا  .ووفقو وا للتقليود
االبوي يف ايتمع الكردي فان اإلبن يلعرف باسم االب ولذا كان يسمني عليكوي بيرةتي
( Alike Bateأي ابن بةتي ) .وعلوي هوذا هوو ابون اخ حواجو الثواني كموا سونبني
ذل .
كان بةتي و الد علي ميتلو قطعانو وا كوبرية مون ال ونم واملواعز ،وقود انشو ل
علي منذ سن مبكرة بهذ القطعان ،وكان لديوه العشورات مون رعواة ال ونم والبقور.
وكان علي حرج ،وبيد بندقية املاومر " ،"Mavzerعلني رأس قطعانه شتاءاو موع
الرعاة اىل السهول الواقعة يف جنوب طوور عابودين ،اموا يف المويف فيخورج معهوا اىل
مراعي االماكن املرتفعة .وكان بةتي والد علي شخماو هواديء الطبوع وقليول الكوالم
ومتديناو .وعلني العك

منه متاماو كان علي شخماو ال ميكن الوتحكم فيوه مون حيوث

املزاج ،كما كان معروفاو يف املنطقة بالشهامة واملروءة .وكان معماء العشرية املنافسني
يتحفظون منه  .فقود كوان حمبوبو وا جودوا بوني اغفريكوانيني العواديني ،اذ كوان سوخي وا
جووداو يف مسوواعدة الفقووراء واحملتوواجني يف العشوورية .وقوود مسعووت موون اغفريكووانيني
حكايات كثرية عن كرمه ،وهذ احدذ تل احلكايات:
"كلما يأتي ضيف اىل بةتي كان علي يقوم بنحور عشورات اخلوراف واملواعز،
وبهذ الطريقة يقدم الضيافة لالهالي ايضاو .ويف احد االيوام نوزل عودد مون وجهواء
العشرية ضيوفاو عند بةتي ،فسح علي القامة [أي السيف القمري والعوريق] الوذي
حيمله علني ظهر وحنر حوالي دمينةو من اخلراف .وملا رأذ احد الضيوف ذلو قوال
لبةتي :ان علي ذبح عدداو من اخلراف يكفي إلطعام جيا ...حنون لسونا جيشواو بول
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اربعة رجال ويكفينا خروف واحد ،بل انه اكثر مما يكفينا .اال ان احوداو مل يتًورأ
ان يقول لعلي كفني ال تنحر اىل ان قام الضيف ومس علي من يود قوائالو :كفوني يوا
علووي .ان اخلووراف الوويت حنرتهووا ستشووبع كوول ابنوواء القريووة .فأجابووه علووي :نعووم هووذا
صحيح .احلقيقة ان هذ ليست لكم بل للقرويني ،اما انتم فقد حنورت لكوم حيموالو
واحداو".
كما مسعوت مون عويب  ،Ebeوهوو مون مسويحيي هفريكوان احلكايوة االتيوة:
"اراد احد املسلولني العثمانيني املعينني حديثا يف مديات عقد صلح ينهوي املعوارك
بني ضل وعلي .اال ان عدم معرفة ضل الل ة الرتكية اصبح مشكلة ،وبدأ البحوث
عن مرتجم .وبعد ذل قال ضيل ر  :لويكن علوي هوو املرتجوم .فوذهل املسولول لوذل
وقال :كيف يكون هذا؟ انه عدوك .من اين ستعرف بانه سوف لن يتحودث ضودك؟
هل تثق فيه؟.
فأجاب ضل  :نعم أثق فيوه الن علوي لون يقوول الشويء الوذي ال يفعلوه ،وال
يكذب اذا دث.
فقال له املسلول :حسناو ،وكيف تعرف انه لن يكذب؟ انه عدوك اللدود.
فقوال ضييل  :نعووم .صوحيح انووه عوودوي اللوودود ،ولكوين اعوورف عوودوي ،انووه
اليعرف الكذب .واحلقيقة انه لو يعرف الكذب ملا تشاجر معي".
ولقد مسعت الكثري من احلكايات املماثلة يف هفريكان عن مزايا علي.
مع مقتل حاجو الثاني انفرق عقد وحدة اغفريكان وبدأت الفوضني .وقود
تسلم قيادة العشرية فرد خر من اسرة ل عثمان ،وهو ضل  .اال ان علوي بيرةتي مل
يعوورتف بهووذ القيووادة وخوورج ليقاتوول ضوود ضييل  .وقوود امداد وضووع ضييل صووعوبة
بشكل كبري جداو امام هذا املناف

اجلسوور الوذي ال يسوتهان بوه .فتخلوني ضيل ر عون

التقليد القومي ،ومعارضة الدولة ،الذي سارت عليه اسرة ل عثمان باستمرار .فقد
وقووف مووع الدكشوووريني املوووالني للدولووة ،وحموول هووو ايضو وا علووني دعووم موون الدولووة.
وكانت هذ هوي املورة االوىل الويت ودث فيهوا مثول هوذ احلالوة يف تواريخ اسورة ل
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عثمان .وهكذا اصبحت املنطقة متاماو وت سويطرة ضيلر والدكشووريني املليودين
للدولة .وغذا إنسح علي اىل املرتفعات العاليوة يف طوور عابودين وبودأ بشون حورب
انمار من هناك.
يقول بروينسن" :قتل حواجو الثواني يف عوام  1896بتحوريق مون مجوو
معوويم الدكشوووريني (لووي بتحووريق موون مجووو بوول انووه قتوول علووني يوود  -املللووف)
فانتقلت الزعامة اىل عليكوي بيرةتي وضيل ر ،وهموا مون فورع العائلوة االصو ر عموراو.
وكانا يف حالة خالف او شًار دائم بينهما ،اال انهما اخضعا مجيع االفخواذ [العشوائر
الفرعيوووة] إلشووورافهما .ان علوووي بشخمووويته الشوووًاعة والكارمميوووة صوووار البطووول
االسووطوري للعشوورية ،وواصوول حوورب االنمووار ضوود الدولووة علووني موودذ  20عام واو"
(.)age
وجه علي ضربات كبرية اىل ضل والدكشوريني ،ومع جناحه يف ذلو امداد
عدد مليديه ،وحظي باالحرتام .اما ضل فقد خسر مكانته واحرتامه .ومنذ ذل
احلني صار للهفريكان سلطانني.
ان مقتل حاجو الثاني ذحباو ،وهي نف الطريقة الويت قتول بهوا ابون عموه
سرحان الثاني الذي كان قد توىل معامة العشرية قبلوه ،مل يكون مون جو احلووادث
اليت ميكن نسيانها بسهولة .فقد أجّوة نزعوة االنتقوام لودذ اغفريكوانيني اوالو ،اال ان
المراع من اجل الزعامة بدأ ايضاو من جهة اخرذ .وكان كل املنافسوني يعرفوون ان
موون الطبيعووي ان يتوووىل الزعامووة الشووخص الووذي يثووأر ملقتوول حوواجو .وهكووذا بوودأت
عملية مطاردة بال هوادة جلمو وافراد عائلته .اال ان مجو ،الذي حيظوني بودعمم مون
الدولة ،مجع الكثري مون عشوائر املنطقوة حولوه وكوان يف ذروة قوتوه ،ومل يكون مون
السهل اسر  .استمرت املطاردة لسنوات وكان علي الشخص االكثر إصراراو علني االخذ
بثأر حاجو .ويقال ان بقية اغوات هفريكان قالوا له "من انت حتني تقتل غا مثول
مجووو؟ انووت جموورد راعووي" ،كمووا كووانوا يسووتهزؤن بووه خفي وةو .وكووان علووي ويووبهم
"صحيح انا اآلن راعي قطعاني ،ولكوين كنوت غوا الرعواة ايضواو ،واآلن سوأقتل مجوو
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واصبح غا عليكم مجيعاو" واحلق انه فعل ما قالوه واخوذ بثوأر حواجو بشوكل اكثور
ماساوية وقسوة.
يف يوووم مووا وصوول اىل مسووامع علووي خوورب خووروج مجووو اىل السووفر بمووحبة
رجلني .فأخذ هو ايضاو رجلني معه ونم له كميناو ،وكان الرجالن اللذان اخذهما
معه هم ابين االيزيديني اللذين قتال موع حواجو .وعنودما اقورتب مجوو وصواحبيه
خرج له علي من مكمنه قوائالو" :تهيوأ يوا مجوو ...جتوت آلخوذ روحو " .وقود فورّ
الرجالن اللذين كانا بمحبة مجو بعود ان شواهدا علوي امامهموا وتركوا مجوو وابنوه
لوحدهما .وهكذا قبق علي علوني مجوو وابنوه حسوني الوذي كوان شواب وا يافعواو .وقود
قتل حسني اوالو علني مرأذ من والد  ،ثم قتل مجو الذي كوان العمور قود تقودم بوه
كثرياو ،وكان ذلو يف عوام  1912م .ويقوال انوه بعود ان قوبق عليهموا جواء بهموا اىل
نف املنطقة اليت ذبح فيها حواجو ،أي منطقوة سويدان .وكوان غرضوه ذبوح مجوو
بنف الطريقة ،ويف نف املكان الذي ذبوح فيوه حواجو .وعنودما هو ّم بوذبح االبون
واالب ،م و ّر موون هنوواك س ويّد ذو حليووة ويرتوودي عمامووة خضووراء وقووال لووه" :اقتوول
االثنني ،واكتفي بأخذ الثوأر ،وموا يزيود عون ذلو ال يليوق بو " ،فتخلوني علوي عون
فكرة ذحبهما واكتفني بقص اذنيهما بدالو من رأسهما.
ويروي جكرخوين هذ احلادثة علني النحو اآلتي:
"كان مجو قد قتل اخيه من اجول عيور حواجو ،اال ان اغفريكوان مل يتخلووا
عن الثأر .ويف احد االيوام قطوع عليكوي بيرةتي ،وهوو احود ابنواء عموموة حواجو ،طريوق
مجو وقتله موع ابنوه واخوذ بالثوار .ويقوال ان علوي صواح عنود رأس مجوو :مجوو انوين
كبا (انين ابن اخ الكوبا القمود مون الكوبا هوو حواجو الوذي ذبوح ورد مجوو :نعوم
عرفتو ان و علووني حووق)( - Ez Beranimاملللووف) وسوووف أمهووق روح و انتقامواو
حلاجو ...يا مجو كنت سأعيا حتني أخذ الثأر ...اذا قتلت حسني فانين اكوون قود
اخذت بثوأر [أي ثوأر حواجو]  ...افوتح عينيو وانظور ،شواهد جثوة ابنو لويحرتق
فلادك .اال ان مجو اغلوق عينيوه .وحتوني عنودما كوان حيتضور مل يتخول مجوو عون
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عزة نفسه ،وعن احتقار لعلي وقوال لوه :صوحيح انو اخوذت بثوأر عمو  ،اال انو
لست كبشاو اصالو بل حيميل ،ومل يكن ابوك كبشاو حتني تكون انت كبشاو"(.)1
ومن الالفت للنظر انه بينما كان الكورد يف هذ املنطقوة مشو ولني بقطوع
رأس ،وقووص أذن ،احوودهما اآلخوور ،كووان الباشوووات العثمووانيون موونهمكني يف الوقووت
نفسه بقطع الرؤوس وقطع ذان الكرد العمواة(!) يف منطقوة اخورذ مون كردسوتان
(يف جبال غارمان  .)Garzan -ان الفيلد مارشوال [االملواني] هلمووت فوون مولتكوه،
الووذي كووان يعموول خووبريوا عسووكرياو يف اجلوويا العثموواني ،ذكوور يف كتابووه املوسوووم "يف
رسائل تركيا  "Turkiye Mektoplarinda -ان حافظ باشوا الوذي كوان يقوود
اجليا العثماني يف محلته ضد غارمان كان يعطي جوائزة مقودارها  50قرشواو لكول
جندي يوأتي بوقذن الكوردي الوذي ياسور يف اجلبوال و  100قورش ملون يوأتي بورأس
كردي(.)2
ال علوني اخوذ
القني علي أقلذن ي مجوو وابنوه اموام افوراد العشورية وقادتهوا دلوي و
بالثأر .وقد انفًر هذا اخلرب مثل القنبلة .ويف حني كان احد طريف املنطقة يعويا
افراح العيد ،كان الطرف اآلخر يلفه احلزن واحلوداد .والشو ان مكافوأة االذان الويت
قمها مل تكن بضعة قوروش ،بول ملحموة اسوطورية جتوري علوني االلسون ،فقود أسور
بعملووه هووذا قلوووب افووراد العشوورية .وعووالوة علووني ذل و صووار هووو اآلن اكوورب غوووات
هفريكان ...السلطان احلقيقي غفريكوان .وقود كتو ضواب االسوتخبارات االنكليوزي
املقدم نويل  "Noelان شخمية علي بةتي تشبه شخمية Robins des bois
اىل حد كبري"(.)3

Cegerxwin, hayat Hikayam. S. 41.

() 1

( )2للتفاصيل ينظر :جملة االدي الكوردي ،... ،املمدر السابق ،ص( 34-7املراجع)
( )3صحيفة  ،Ozgu Politikaيف  ،2002/9/15نقالو عن جملوة دراسوات اشورتاكية الويت يمودرها احلوزب
الشوويوعي السوووري .امووا الشخمووية املقمووودة هنووا فهووي شخمووية روبوون هووود ،وهووي شخمووية موون الفولكلووور
االنكليزي متثل فارساو شًاعاو خارجاو عن القانون يسل االغنياء الجل اطعام الفقراء( .املرتجم)
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لقد كان بطالو اسطورياو للعشرية ،وان قتله جلمو انتقاماو لعمه حاجو الثاني
كان يف عام .1912
عاشوت الدولوة العثمانيوة ايامهوا االخورية يف احلورب العامليوة االوىل (-1914
 ،)1918فقوود كانووت غائمووة حتووني ركبتيهووا يف وحوول املشوواكل ،وموون بينهووا نشوواق
القوميني االرمون علوني احلودود الشورقية وحمووغم علوني دعوم مون الوروس .وغوذا
السب  ،وبودعم مون الويوة الفرسوان احلميديوة ،اعتقلوت كول الوجهواء الكورد الوذين
اعتقدت بانهم يشكلون خطراو يف "مناطقهم" .وكان الغوات هفريكان نمويبهم مون
هذا االعتقال .فقد مت مجع الكثري مون اولتو االغووات وارسولوا اىل سوًن خربووت،
وكان علي بةتي من بيونهم .وفيموا عودا كوان هنواك اغووات مهموون مون اغفريكوان
مثل؛ خليل بةتي ،حاجو الثالث ،ضل  ،سورحان  ،)1(Sarhanحسويين ل فرحوو،

عبدي فرحو  ،Evde Ferhoوالزعيم السرياني مشعون حنا حيدو ،ومون اغووات
هووورم

 ،Hermesاآلغوووا عليكوووي سيييةكظان  ،Alike Sekvenومووون اغووووات

ديركفووان  Derkefanاآلغووا حيتووو  Hittoوعل َمووري شووريو .Omere Şeyro
واثنوواء مكوثووه يف السووًن اجوورذ علووي بييةتي لقوواءات مطولووة مووع مجيووع معموواء
هفريكان .ويف نهاية هذ ال لقاءات اخوذ يفكور يف الفورار مون السوًن والقيوام حبركوة
ضد الدولة .وبعد فرتة قمرية فرّ علي بةتي ومشعون حنوا وجواؤوا اىل هفريكوان يف

عام  1913او .)2(1914
تعقبت قوات الدولة علي بةتي لبعق الوقت بعد فرار مون السوًن .اال ان
رحني احلرب العاملية االوىل كانت تدور بسرعة ،وكانت الدولة تتكبد خسائر كوبرية،

( )1ورد االسم هكذا يف االصل ويبدو ان ذل بسب خطأ مطبعي واملقمود سرحان (املرتجم).
( )2ان التاريخ الوارد يف المفحة ( )54من الكتاب هو عام ( ،)1917اال ان قائمة التمويبات واالضوافات الويت
وضعها املللف تتضمن ت يري ذل العام ( )1917اىل "يف عام  1913او عام  "1914علمواو بانوه يتحودث يف
الفقرة عن الدولة العثمانية يف احلرب العاملية االوىل ( .)1918-1914واذا كان التمووي صوحيحاو يفورت
ان يكون فرار يف اواخر عام  ،1914أي بعد بضعة اشهر من اندالع تل احلرب ومشاركة الدولة العثمانيوة
فيها( .املرتجم)
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كما ان قوتها العسكرية يف املنطقة كانوت غوري كافيوة وغوذا توقفوت عون مطاردتوه.
وبهذا أتيح لعلي بةتي ان يستقر يف مديات ويبدأ العمل مون اجول اخلطو الويت مت
وضعها يف السًن مع اغوات هفريكان.
العالقات بني املسلمني والسريان وااليزيديني يف هفريكان:
ذكرنوووا فيموووا سوووبق وجوووود عووودد كوووبري مووون السوووريان وااليزيديوووة بوووني
اغفريكانيني .وقد عاش هلالء علني مدذ قرون يف وئام مع املسلمني .وميكن القوول،
بدون مبال ة ،ان العالقات الوديوة بوني املسولمني وغوري املسولمني يف هفريكوان وطوور
عابدين مل يكن غا مثيل يف اية بقعة من بالد املسلمني ،بل حتني يف مناطق اخورذ
من كردسوتان .وقود لفتوت هوذ احلالوة انتبوا بروينسون ايضو وا اذ كتو قوائالو" :ان
املسويحيني الووذين يعيشوون بووني الوودوريكان (وهوي عشوورية مرتبطوة با وواد عشووائر
هفريكان  -املللف) وبني اغفريكوانيني اقول تعرضواو لالضوطهاد ،سياسوياو واقتموادياو،
من املسيحيني الذين يعيشون يف مناطق اخرذ من كردستان .بل حتوني انهوم كوانوا
يعدون من منتسيب العشرية"(.)1
وعند تقييم موقف العشائر اليت تشكل ا واداو عشوائرياو كرديو وا يقوول" :ان
العشائر اليت تشكل اال اد افظ علني هويتها الذاتية ...ان اغفريكوان الوذين قبلووا
مساواة مسلمي العشائر وااليزيديني ،بول وحتوني املسويحيني احملواربني ،موع العشوائر
الكردية [هكذا ورد يف النص] كان من احملتمل ان يموبحوا غوري متًانسوني اىل حود

كبري"(.)2
وال نعلم ان كانوت حالوة املسواواة هوذ لودذ اغفريكوان ،والويت قول نظريهوا يف
بووالد املسوولمني ،ذات عالقووة باصوووغم االيزيديووة .اال ان مووا يلفووت االنتبووا ان حوواجو
عندما قتل يف جبل مافا كان بمحبته إيزيدي ذه معه اىل املوت وهو قامسي تواقي
M. V. Bruinessen, age. S. 159.
Bruinessen, Kurdistan Uzerrine Yazilar – Iletisim Yay. S.217.
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() 1
() 2

 .Qasme Taqiوكوذل احلوال عنودما قتول علوي بيرةتي يف معركوة مديه(ميود )
 Midiheحيوووث كوووان بموووحبته رجووول سووورياني ذهو و معوووه اىل املووووت ،يووودعني
بنويا(بنو) قلضي .Binoye Qeleci
ومل يفت هذا املوضوع علني املولرخ السوويدي يونواس لنودرهومل Jonas -
 ،Linderholmفقد كت يف كتابه المادر عام  1915بعنوان "شورق االناضوول
  ،"Dogu Anaduluويف معاجلتوه ملوضووع االثووريني والسوريان اثنواء احلووربالعاملية االوىل ( )1918-1914مايلي:
"كان ا اد اغفريكان الكردي موجوداو منذ منتمف القرن التاسوع عشور يف
طور عابدين يف القسم الشرقي من سنًق [لواء] ماردين .ويتوألف هوذا اال واد مون
قسووم موون العشووائر ال وو( )24الباقيووة موون امووارة بوتووان .وكووان املسوويحيون السووريان
وااليزيووديون يعوواملون علووني قوودم املسوواواة ك ريهووم موون اعضوواء اال وواد ،امووا حالووة
املسيحيني ت احلكم الكردي يف هكاري فكانت علني العك من ذل متاماو".
اموا دافيوود كوانووت  David Guantفقوود وودث عوون احلوووادث املأسوواوية
اثنوواء احلوورب العامليووة االوىل وانعكاسوواتها علووني ديوواربكر ومنطقووة طورعابوودين الوويت
كانت سنًقاو تابعاو لديار بكر حينتوذ .وقود تطورق اىل دور الكورد يف تلو احلووادث
وموقف اغفريكانيني قائالو:
"يف سنًق مواردين التوابع لواليوة ديواربكر كوان االثوريوون عمومو وا توابعني
لكنائ السريان االرثودوك او السريان الكاثولي  .وفيما عداهم كان هنواك عودد
قليل من االرمن الكاثولي ايضاو .وكان هذا السنًق بعيوداو عون جبهوات احلورب .ان
الوالي رشيد ب  ،وهو طبي عسكري قديم ،بدأ ظلموه قبول جمويء اوامور الوتهًري
من اسطنبول باشهر .وقد فهم بان قوراراو صودر مون مجعيوة اال واد والرتقوي( )1اىل
( )1مجعية اال اد والرتقي من ابرم جمموعات املعارضة حلكم السلطان العثماني عبداحلميود الثواني (-1876
 ،)1909وبعد انقالب  23متووم  1908هيمنوت ع لوني مقاليود السولطة يف الدولوة العثمانيوة طيلوة االعووام
 1918-1908تقريباو ،ومن ابرم معمائها انور باشا وطلعت باشا ومجال باشا( .املرتجم)
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الساسة او املسلولني احملليني بقبادة كل املسيحيني .وقد شكلت الوالية جلنوة خاصوة
ل ر االبادة .ومت تنظيم قوات غري نظامية (ميليشيا) تتألف كول جمموعوة منهوا
من ( )50فرداو ،ولذا اطلق عليها "اخلمسني  "El-Hamsinحسو معنوني الكلموة
بالعربية يف اجلنوب .وكان علوني هوذ امليليشويا تطويوق القورذ وابادتهوا وتودمريها.
كما سيوجه نداء اىل بعق العشائر الكرديوة يف املنواطق االكورب الويت يتوقوع حموول
مقاومة كبرية فيها .ان اكثرية الذين ما يزالوون علوني قيود احليواة يتحودثون موراراو
عن عشائر حمددة لبّت ذل النداء .ونالحظ ان بعق العشائر قد مت الرتكيز عليها
بشوكل واضووح .بيود ان هنوواك عشووائر وقفوت صووراحة ضوود ايوامر ،بوول نالحووظ ان
البعق منها ،مثول عشورية هفريكوان والكوثري مون الكورد االيزيوديني ،قاموت حبمايوة
املسيحيني بشكل فعال"(.)1
كووان املسوولمون والسووريان وااليزيووديون يف هفريكووان حاط و بعضووهم بعض و وا
بلق "كريف" ،ومع مدذ اهمية عالقة الكريف " "Kirveligبني الكرد ،ومودذ
االعتنوواء عنوود اختيووار االنسووان الووذي سوويكون كريفواو ،فووانين أظوون ان اسووتخدام هووذا
اللق يف املخاطبة يبني االهمية اليت اعطاها اغفريكان التباع االديان املختلفة.
يف هذ املنطقوة يوجود اجلوامع والكنيسوة جنبو وا اىل جنو  ،وحوتل صووت
اآلذان من املساجد مع قرع اجوراس الكنوائ  ،كموا ان البيووت متالصوقة ،وفناءاتهوا
متداخلة .لقود عواش املسولمون واملسويحيون وااليزيوديون يف نفو القورذ واالحيواء
سوي وة بسوالم علوني مودذ قورون .وال توجود مثول هوذ الموورة يف ايوة منطقوة مون
الدولة العثمانية .فعلني سبيل املثال مل يكون املسويحيون يف الفورتة ذاتهوا يف االراضوي
العثمانية  ،جا فيهوا العاصومة اسوطنبول ،يعيشوون يف القورذ واالحيواء الويت يقطنهوا
() 1

David Gaunt, Katliamlar, Direnis, Koruyucular: I Dunya Savasinda Dogu Anadolu'da
Musluman – Hiristiyan Iliskileri. Belge Yayinlari, Ekim. 2007.

للتفاصويل عون العالقووة بوني الكووورد واالرمون ،ودور الكووورد يف املوذابح الوويت نظمتهوا الدولووة العثمانيوة لورموون
ينظر :هوكر طاهر توفيق ،الكورد واملسألة االرمنية  ،1920-1877رسوالة دكتوورا غوري منشوورة ،قودمت
اىل جمل

كلية االداب ،جامعة دهوك ،يف أذار .2012
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املسلمون ،وال يدخلون املقاهي اليت ول فيها املسلمون .وال ميشي غوري املسولم اموام
املسوولم يف مقوواق او شووارع ،بوول حتووني انهووم ال يلبسووون نفو املالبو الوويت يرتووديها
املسوولمون ،وال غطوواء الوورأس الووذي يرتدونووه .وال نالحووظ مثوول هووذ احلوواالت يف
هفريكووان ،باسووتثناء بعووق احلوواالت السوولبية الشوواذة الوويت ظهوورت بتووأثري دعاي وات
اجلامعة االسالمية  Pan–Islamci -من قبل بعق املسلولني العرب واالتراك.
ان العالقووات الوديووة الوويت كانووت قائمووة بووني هووذ ايموعووات يف هفريكووان
اسووتمرت حتووني سووقوق حكومووة بوتووان .فمووع انتهوواء حكووم االمووري بوودرخان بوودأت
الفوضني تضرب اطنابها يف هفريكان ،مثلموا حمول يف اجوزاء اخورذ مون كردسوتان.
وعلني غرار مجيع احملوتلني ركوز العثموانيون علوني سياسوة "فورق واحكوم" ،وقواموا
بأالعي تتلفة لضرب املسلمني الكرد واالقليات غري املسلمة بعضهم بوبعق .وقود
امدادت هووذ املسوواعي بشووكل كووبري خووالل احلوورب العامليووة االوىل .فموون جهووة كووان
العثمانيون يهامجون االرمن وغريهوم مون االقليوات املسويحية للتخفيوف مون املورارة
اليت يشعرون بها بسب خسائرهم يف احلرب العاملية االوىل ،ومن جهوة اخورذ كوانوا
حيرضووون الكوورد ضوودهم موون خووالل املقوووالت الدينيووة وفوورامني (اواموور) اخلليفووة
العثموواني ملهووامجتهم .وبوود وال موون ممووطلح كريووف " "Kirvelikكانووت تسووتخدم
ممووطلح "الكفوور  ."Gavurluk -واحلقيقووة ان هووذ املسوواعي العثمانيووة حققووت
جناحاو يف الكثري من مناطق كردستان ،اال ان قسوم وا كوبريوا مون اغفريكوان مل يشواركوا
يف هوووذ اللعبوووة .فقووود اثبتووووا صوووداقتهم لالشوووخاص املووورتبطني معهوووم بعالقوووة
"الكريووف" ،ووفووروا غووم احلمايووة .ان اغًمووات ضوود االقليووات غووري املسوولمة جوجو
الفرامني المادرة يف اسطنبول يف عوام  1914مشلوت السوريان يف موديات واملنواطق
اياورة ايضاو.
"بناء علوني التعليموات الموادرة اىل الكتيبوة الويت ارسولت مون ديوار بكور اىل
مووديات ،والوويت كانووت تقضووي بقبووادة السووريان يف املنطقووة ،عسووكر يف مووديات االف
اجلنود .وقد عقد قادتهم اجتماعات مع االغوات الكرد كانوت ال ايوة منهوا احلموول
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علني دعم [من اولت االغوات] ضد السريان .اال ان بعق وجهواء الكورد وقفووا ضود
خطة االبادة هذ  ،وفضحوا خطة ابادة املسيحيني"(.)1
"يف تل و الفوورتة كووان يف املنطقووة حزبووان موون العشووائر االقطاعيووة وهمووا:

الدكشوريني املوالني للدولة( ،)2واغفريكان (الذين كانوا معارضني للدولوة  -املللوف).
ال عون ذلو اختوذ
وكان يوجد يف احلوزبني عودد كوبري مون االعضواء السوريان .وفضو و
بعق معماء العشائر الكردية موقفاو سلبياو جتا املذابح وبقوا صامتني .اال ان بعق
الوجهاء الكرد ،الذين مخنووا او شوعروا ان هوذ الكووارث ميكون ان ول بهوم ايضواو،
عارضوا قتل السريان من قبل اجليا العثماني ،وقد قاوموا بعناد العداء الكوردي -
السوورياني ،وانقووذوا الكووثري موون السووريان موون املوووت .ان ثالثووة اربوواع الكوورد يف هووذ
املنطقة مل يشاركوا يف املذابح اليت تعر غا السريان" (.)age
لووي هنوواك شو يف ان اغلبيوة الووذين عارضوووا مووذابح السووريان كووانوا موون
اغفريكان ،وكذل قائودهم "ان الكوردي املشوهور علوي بيرةتي كوان يف السوًن عنودما
وقعت هذ احلوادث .وبعد ان اصبح حراو نظم جمدداو احلزب [يقمد اال اد] الوذي
كان ت اشراف عشريته .وقد اقام عالقات وثيقوة موع السوريان وكسو صوداقتهم

وثقتهم  ،بعد ان كان ينظر الويهم كأعوداء حتوني ذلو احلوني .واعلون انوه سويفر
عقوبة صارمة علني أي نوع من الظلم واالذذ جتا السريان ،كموا ان حوزب عشوريته
" "Haverkiاسند اىل السريان واجبات مهمة وهذا ما جعلهم يتشًعون"(.)3
ان الكثريين من رؤوساء العشائر الكردية ،الوذين وقعووا وت توأثري دعايوة
اجلامعة االسوالمية ،اجتمعووا يف منطقوة إيسوتل  Estelيف موديات وكوانوا يتهيوأون
لشن هًوم علني السريان .اال ان علي بةتي ابلوغ ايوتمعني "عهودٌ بوذميت .كول مون
A. J. Toynbee, Mezopotamya ve "Anadolu" da Hiristiyanlara Yonelik Soykirimlar 18951914, Aklaran F. Bulut.

() 1

( )2يف االقتبوواس الووذي اخووذنا موون املموودر السووابق [يقموود كتوواب توووينيب] يوصووف اغفريكووان ""Haverki
كحزب  ،Partiبينموا اننوا اوضوحنا يف بدايوة موضووعنا ان هوذ الكلموة هوي اسوم ال واد عشوائري كوبري يف
كردستان الشمالية ،كما انها اسم املنطقة اليت تقطن فيها [عشائر] اال اد ،وليست حزباو سياسياو( .املللف)
Nisibin, 1914 Soykiriminim 75 Yili, Aktaran F. Bulut.
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() 3

يقوم باي هًوم ،مهما كان صو رياو ،علوني املسويحيني سويًدني واقفو وا ضود  ...لويكن
هذا معلوماو "...وبذل شتت االجتماع وتفادذ مشروع اغًوم هذا ،والذي ميكون ان
يلدي اىل حوادث كثرية سيتة.
ان هذا املوقف االنساني اجلدير بالثناء لزعيم اغفريكان مل مير بوال مقابول
من جان املسيحيني ،فقد قدموا دعمواو كوبرياو حلركوة التحورر الكرديوة يف املنطقوة،
كما ان الكرد املسيحيني يف املنطقة ساهموا يف ول علي بةتي اىل صاح سلطة يف
املنطقة خالل فرتة قمرية .وكانوا اىل جانبه يف اوقات الشدة .وكان اصودق او اوفوني
رفاقه من هلالء املسيحيني .وأحد اشوهر هولالء يودعني مشعوون حنوا ،رفيوق علوي يف
السوالح وسواعد االميون .وان الشوًاعة الويت ابوداها يف املعوارك الويت خاضواها سووية
اصبحت جتري علني االلسن يف هفريكان .وهناك العشرات مون احلكايوات واالغواني يف
هفريكووان حالي واو ،والوويت كووي قمووة تل و ايامفووات ،ومنهووا االغنيووة الوويت ي نيهووا
املطرب الشهري حسن جزراوي( )1والويت كوي قموة الموداقة بوني علوي واملقواتلني
املسيحيني وتقول االغنية:
ىلَرىلَر رمنىَ ر
رطوىلَرسىَرقةضاخاردطؤتارهايالر رمنىَرديَرانىَ ر
ىلَرىلَر رمنىَ ر
ئة ىَربركاظلىَردرطورارشةوتىردكةمت ر
دةرمنردرعةليىَربةتىَرسوارىَرجظانةكىرش ربوو ر
سؤفىربراهيمىَرطذاىلربرسىَردةنطار رعةليىَربةتىَردكررطا ى ر
هةضىرذرمنرورتة،ربةرركو رورضةثةرىَرخوةررابة ر
( )1ولد حسن فتاح امحد اجلزيري يف جزيرة بوتان سنة  ،1917وفقود بمور واصوبح كفيفواو وعمور عشور
سنوات ،وسًل العشرات من االغاني للقسم الكوردي يف االذاعة العراقية ،واحيل علني التقاعود سونة ،1982
واستقر يف ماخو حيث تووفني يف متووم  1983ودفون فيهوا .ومون املناسو ان نشوري ان الفنوان الشوهري حممود
عارف جزيري ( )1986-1912كان قد غنني هذ االغنية ايضاو (املراجع)
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بضةرماىلَرشوونارخوةردةوساركضارخوةردةرببة ر
دةرىلَرىلَر رمنرىلَرىلَر رمنىَ ر
طوىلَرسىَرقةضاخاردطؤتارهةيالر رمنرديَرانىَرئة م ر
لؤرلؤرديَرانىَرعةليكىَربةتىَررادكاركؤمارطرانة ر
دةرمنرطؤترسةررثةشكارهةتارئةليكارجةندكا ر
تةردطؤترئة ىَرشةظدارىَرشةظىَرمة،رقاضاخىَر ردؤراردنىَرمة ر
ئة ىَرقاضاخىَر ردؤراردنىَرمة،رئة ىَرباظىَرضرىَرمة .ر
دةرضاوارميَرانرورمريَخاسانرعةليكارذرمةردكوذن ر
الشىَرمةرتيَخنارتيَخينارهيَدىرهيَدىرظىَرئيَظارىَربنرعةردىَردا ر
مشونىَرهانىَرباظىَركورىَرظىَرئيَظارىَ،رهةيالر رمنرديَرانىَرئة م
ان هذا الشاب ،وريوث سوالطني هفريكوان ،تورك التقاليود االسوتبدادية الويت
سووار عليهووا اجووداد  ،وكووان متواضووع وا اىل حوود كووبري ،وقوود توحوود مووع افووراد العشوورية
وكس حمبتهم واحرتامهم ،وكان جوذجاو للقيادة .ومثلما تبني مما سبق ذكر فوان
عالقاتووه مووع غووري املسوولمني يف هفريكووان كانووت تتلفووة جووداو عوون صووورة القيووادة
املعتادة .وعلني العك من املفهوم العثماني واالسالمي الذي عد هلالء مواطنني مون
الدرجة الثانية ،بل وحتني الثالثة ،فانه عزم علني رعاية ومحاية املسيحيني ،وبوذل
جهووداو كووبرياو ضوود وصووول املووذابح الوويت بوودأت موون قبوول الكوورد يف املنطقووة ،والووذين
حرضوووا وخوودعوا موون قبوول الدولووة .وبسووب سوولوكه هووذا كس و صووداقة ودعووم
املسيحيني الكرد يف املنطقة .وان كون اقرب اصدقائه ورفاقوه يف السوالح مون هولالء
املسوويحيني مل يكوون بووال مووربر .وقوود لفووت موقفووه هووذا انتبووا رجووال االسووتخبارات
والساسة االنكليز .ففي التقارير اليت مت اعودادها يف ومارة اخلارجيوة الربيطانيوة يف
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عام  1919معلومات عن انتفاضة علي بةتي ضود احلكوموة ،وحفاظوه علوني ارواح
املسيحيني(.)1
ومما يلفت النظر ان حاجو عندما ذبح يف جبل مافا كان برفقتوه إيزيودي

هووو قووامسي توواقي ،الووذي ذهو معووه اىل املوووت .وعنوودما قتوول علووي ب يةتي يف مديوه
(ميد ) كان برفقته سرياني من مديات ذه معه اىل املووت ،وهوو بنويوا قلضيير(.)2

وال يوجد يف طور عابدين من ال يعرف مشعون حنا املسيحي الذي كوان رفيوق علوي
يف السالح ،والذي صارت شًاعته موضوعاو لكوثري مون احلكايوات واالغواني الشوعبية.
ومنها االغنية الشعبية التالية اليت نقلها القوال والشاعر الشوعيب اغفريكواني مورادو
 )3(Miradoواليت تتحودث عون جرأتوه وشوًاعته ،وتعود يف الوقوت نفسوه جثابوة
وثيقة عن مدذ احملبة اليت حظي بها علي بةتي بني املسيحيني يف املنطقوة ومودذ

ارتباطهم به ،تقول االغنية:
وةىرىلَردايىَ،روةىرىلَردنيايىَ ر
وةىرىلَردايىَ،روةىرىلَردايىَ،روةىرىلَردنيايىَ ر
وةىرلؤرلؤرئاغايؤرئة رضوومةرطةليىَرتناتىَ ر
ئة ىَردةينىَرخوةرددمىَرطةلةكىربلندة ر
لؤرلؤربرار نارةكىَرطةلةكىر املة ر
شةمونىَرهانارحةيدوَرباظىَركورىَرسىَرجاراردكررطا ىر رعةليكىَربةتىَ ر
باظىَرئوسظرورحمةمةدىَرنة ير،ر ر
دبىَردةررابةرسةرخوة،ربةرىَرئاملانيىَربدةرظىَرمحوماتار ر
() 1

Dosya 371, 1919 Yilindaki dosya numaralari: 44A/107502 – 149533/ 163188/ 3050. M.
Van Bruinessen, Age, Seyh, Devlet.

( )2هذ الفقرة تكرار ملا اورد املللف قبل صفحات قليلة يف بداية موضوع العالقات بني املسلمني واملسيحيني
وااليزي ديني يف هفريكان .كما ان هنواك خطوأ مطبعوي ،او سوهو مون املللوف ،بوالقول "ايزيودي يودعني بنويوا
قلضي" (انظر ص 64من الكتاب)( .املرتجم)
( )3كلمة قوال تعين رجل دين عند الكورد االيزيديني.
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ضيارور رسةررعةسكةرىَرحكومةتىَ ر
برشغولينةربالردةنطىَرتظةنطاربكةرالمارالما ر
لؤرلؤرئاغايؤرسىَروةعدىَرخودىَر رجانرورجةسةدىَرمنركةتبىَ ر
منرتاالنرمةكة،ررؤذار رتةربرقةومىَ ر
ربنيارضيايىَرمغارىَ،ربنيارتاناتىَ،ر ر
ئة ىَرتيَرارحكومةتانرورعةسكةرانرحةما ر
رؤذار رتةربرقةومىَرتوررباتى،رئة رجةلةبىَرتةمة .ر
ر
ئاغايؤربالرخودىَرذرتةررا يبة.ر ر
بالررةبىَرعةلةمىَرذرتةررا يبة .ر
دردةررحةقارعةليكىَربةتىَرباظىَرئوسظرورحمةمةدرنة يرر ر
سولتانىَرهاظيَركا ر
بالرخوينارمنربرحةركةروة رشريةكىرورمة ربىَ ،ر
رؤذارشةرىَرتناتىَربالرسةرىَرمنرقورباناروىرسةرىربة .ر
ر
تور انىَركورمنرجارةكىرسؤ ردايةرذرتةرة ر
توورجارارئة رتةركارتةرناكمركورسةرىَرمنروةرةربةرربرينىَروربرةك َى
ان املمادر الرمسية للدولة تعزو موقف علي جتوا السوريان وحمافظتوه علويهم
اىل تأثري االنكليوز عليوه .وبسوب دور علوي يف إحبواق مشوروعهم فوان مووظفي الدولوة
نشروا دعايات بني النواس الظهوار علوي جظهور العميول االنكليوزي الوذي يأخوذ االوامور
منهم [أي من االنكليز] .واحلقيقة ان الكثري من املسيحيني هربوا يف هوذا التواريخ (عوام
 )1917مووون االضوووطهاد وجلوووأوا اىل القووووات االنكليزيوووة .ومووون املعوووروف ان القيوووادة
االنكليزية قد استخدمت سلطة علي بةتي ،فقد ارسلت رسالة اليوه تطلو فيهوا ايقواف
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هذ اغًمات علني السريان .اال ان هذا ال يعوين ان الموداقة الكرديوة  -السوريانية بودأت
ال عون
منذ عهد علي بةتي  ،فالتواريخ يسوًل لنوا ان هوذ العالقوات اقودم بكوثري .وفضو و
ذل فان املمادر التارحية تبني لنا ان علوي بيرةتي مل يكون هوو فقو صواح كريوف.
ففيما عدا بعق رؤوساء العشائر اجلهلة الذين توأثروا بالدعايوة االسوالمية املضوللة مون
جان احلكومة الرتكيوة ،حوافظ اكثريوة النواس ،والكوثري مون رجوال الودين البوارمين يف
هفريكان ،علوني جريانهوم املسويحيني بعوزمم ،وصواروا مرتاسووا غوم .وهنواك وجيوه كوردي
خر بذل كل جهد إلفشال عمليات االبادة هذ الويت خططوت غوا الدولوة ،وهوو الشويخ
فتح اهلل عينكافلي "-:"Ayinkafli Şeyh Fethullah
"يف تل الظروف المعبة مل يكن للناس اصدقاء غري الناس ،ومل يكن لودذ
السريان احد يلًأون اليه غري الكرد .واثنواء عمليوات االبوادة بوذل الكورد كول موا يف
وسعهم فعالو ،واحتضنوا السريان الذين تعرضووا لتلو الكارثوة ،ووفوروا غوم ال وذاء
واملأوذ ،ومحوا نسائهم واطفاغم ،واعالوا االالف من االيتام .واثناء هذ االبوادة كوان
هناك وجيه كردي خر يدعني الشيخ فوتح اهلل عينكوافلي الوذي هورع ميينواو ويسواراو
من اجل تأخري هذ الكارثة ،او تقليل خسوائرها اىل ادنوني حود ممكون .وقود واصول
عمله ليالو ونهاراو ،فقد ذه اوالو اىل سنًق مواردين وتوسول باملسولولني العثموانيني
طالباو سح قواتهم اليت قتلت االف الرجال يف منطقوة عينفورت  .Ayinvertويف
مرحلة الحقة اراد عقد هدنة بني الطرفني .وقد حقق الشيخ هذا املطل واشورف
علووني اغدنووة بالووذات ،والتقووني بقووادة السووريان يف عينفوورت وابل هووم شووروق الموولح
ومنها؛ تسليم اسلحتهم ،وضمان أمن ارواح واموال السريان مقابل وقوف احلورب .ان
الشوويخ فووتح اهلل الووذي مل يكوون يثووق بالوحوودات العسووكرية العثمانيووة قووال للزعموواء
السريان الوذين التقوني بهوم؛ "سولموا االسولحة القدميوة والعدميوة اجلودوذ املوجوودة
لديكم ،ولكن احتفظوا باجلديودة منهوا ،وانظوروا هول ان الوعوود سوتنفذ .ثوم جواء
الشوويخ فووتح اهلل ومعووه  20او  30بندقيووة حمملووة علووني ظهووور احلمووري وسوولمها اىل
املسوولولني االتووراك .و ققووت بووذل اغدنووة ،وانسووحبت الوحوودات العسووكرية موون
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منطقة عينفرت .ويف هذ املرحلوة جتوول الشويخ فوتح اهلل يف القورذ الكرديوة واوىل
اهمية كبري ة ملوضوع الدعايوة .فقود بوني الظلوم واملعاملوة الوحشوية ضود السوريان.
والجل ضمان اعادة االموال املنهوبة اىل اصحابها فانه ،وبمفته عامل دين أفتني بوان
كل مال أخذ مون السوريان عنوو وة ومل يورد الويهم يعود موا وال حرامواو ،وان كول كوردي
شارك يف الكارثة سوف لن يعفني عنه"(.)1
وغذ االسباب املار ذكرها فان االناضول وكردستان الويت كانوت تضوم عودداو

كووبريوا موون غووري املسوولمني ،مل يبووق فيهووا أي شووخص غووري مسوولم( )2بسووب القمووع
والتمييز ،يف حني ان هفريكان ما تزال تضم اليوم اعداداو من السوريان وااليزيوديني
وإن كان عددهم قد قل كثرياو.
علي يواصل النهة االستقاللي آلل عثمان :
سبق وان اوضحنا ان علي غري بعق التقاليد يف هفريكوان ،اال انوه مل ي وري
شيتاو واحداو واستمر عليه ،وهي مشاعر االستقالل والقومية الكردية.

الش انه كان معيم عشرية ،وكان هو او من سوبقه مون سوالطني هفريكوان
ممووثلني لبنيووة اجتماعيووة صوواغت علووني موودذ متووات ،ورجووا االف السوونني اعراف واو
وتقاليد تعد متخلفة .ومن الطبيعي ان تكون نشاطاتهم مناسوبة غوذ البنيوة ،ومل
يتخلموا من النزعة احمللية .وبواملفهوم احلوديت بقووا بعيودين عون تطووير حركوة
قومية .ومل يتخلموا ايضاو من مستنقع احلسابات العشائرية .ان التحّيز ،وباالحرذ
مشاعر الب ق والتنافر اليت نشأت عنها بني االخ وأخيه تركت مشاعر ح الوطن
والقوميووة يف الظوول .كمووا ان املنافسووات واملعووارك تسووببت يف حوودوث ختريو متعوودد
االوجووه وكووبري يف املنطقووة .فقوود نهبووت القوورذ ،ووقعووت خسووائر بشوورية ،واصووبح
Faik Bulut, age.

() 1

( )2الواقع ان رأي املللف هذا قد يكون صحيحاو اىل حدٍ ما إذا قمد به كردستان الشمالية "كردسوتان تركيوا".
وال يكون صحيحاو اذا قمد به كردستان عموماو الن هناك الكثري من ابناء الطوائف غري االسالمية فيها ،ولنا
يف كردستان اجلنوبية "كردستان العراق" خري مثال للتعايا بني ابناء الطوائف املختلفة( .املرتجم).
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االنسووان الكووردي ينحوودر حنووو الظووالم والتخلووف .ويف الوقووت الووذي كووان علوويهم ان
يقودموا موا لوديهم مون اجول حيواة حورة وكرميوة ،فوانهم كوانوا يودمرون وينهبوون
ويووذبح بعضووهم بعض واو .ان معموواء العشووائر الووذين كووانوا يتمووارعون فيمووا بيوونهم
كاألسود ولوا اىل بيادق بائسة بيد الدولة.
ورغووم كوول هووذا فووان القووول بووأن علووي بيةتي واسوورة ل عثمووان واغفريكووان
الوطنيني مل يروا جان ح الوطن يعد جثابة خطأ توارحي .ان فعاليواتهم ،الويت
وو اخووذها يف نظوور االعتبووار ،يف هووذا االطووار اسووتمرت يف مرحلووة سووقوق الدولووة
العثمانية و "اجلمهورية" اليت تأسسوت مون بعودها .واختوذت هوذ الفعاليوات شوكل
انتفاضات ضد الدولة احياناو ،والقتوال ضود العشوائر املواليوة للدولوة احيانو وا اخورذ.
وغذا كان اغفريكان يوصفون بانهم متمردون وخطرون سواء يف العهود العثمواني او
يف عهوود "اجلمهوريووة" .ان فووان بروينسوون املعووروف بالدراسووات الوويت قووام بهووا عوون
العشووائر الكرديووة يووبني هووذ اخلموصووية لوودذ اغفريكووان يف كتابووه املعنووون "االغووا،
الشيخ والدولة" ويسوتطر د قوائالو" :كانوت اسورتاتيًية حواجو هوي حماربوة عشورية
دكشوووري ايووا ورة (الوويت مل تعووا ابوودوا ووت حكووم امووارة بوتووان) وغريهووا موون
العشووائر ...وموون جان و خوور بوورمت خالفووات مووع احلكومووة العثمانيووة الوويت كانووت
متحالفة مع عشرية دكشوري .ومنوذ ذلو احلوني اكتسو اغفريكوان مسعوة العشورية
املتمردة ،وهذا ما اثبتته حق وا فيما بعد".
ال يتوبني مون التمورحيات الرمسيوة
واحلقيقة ان إثبوات اغفريكوان ذلو فعو و
لوووو"احلكومات اجلمهوريوووة" .ففوووي العووودد ( )51مووون جملوووة "حنوووو العوووام - 2000
 "2000e Dogruالمادرة يف  13كانون االول  1987توجد شهادات كثرية بهذا
املعنني يف تقرير العشائر الذي أعلن للرأي العام .ان هذا التقرير ،الذي أعد من قبول
مسوولولني رمسوويني مرموووقني طبووع الحقو وا علووني شووكل كتوواب صوودر عوون دار النشوور
" "Kaynakيعطي معلومات عن كل العشائر يف كردسوتان .إن اكثور موا اهوتم بوه
الذين أعدوا التقرير هو ما اذا كانت العشرية مع او ضد الدولة .وعلني هوذا االسواس
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مت تقسوويم العشووائر اىل جمموووعتني ،احووداها العشووائر الوويت مووع الدولووة ،واالخوورذ
العشائر اليت ضد الدولة .وقد ورد اسم اغفريكان ضمن هذ ايموعة االخورية ،موع
ذكر املعلومات التالية:
"غا [أي للهفريكان] عالقات مع ابناء حاجو املوجودون يف سوريا .وشواركت
يف حركووات التموورد ،وال يوثووق بارتباطهووا بوطننووا ،وهووي توودعم النشوواطات القوميووة
الكردية " ."Kurtculukان االمر املثري لالست راب هو ان هنواك عبوارات مماثلوة
عوون عشوورية دكشوووري الوويت كانووت مواليووة للدولووة وتقووف ضوود امليووول التحرريووة يف
املنطقة ،فقد ورد عنها "تدعم النشاطات القومية الكردية ،وال ميكن الوثوق بهوا".
وال نعرف بالتحديد ملاذا وردت مثل هوذ املعلوموة او القوول املقتوب  .ولكون لودينا
احتمالني بهذا اخلموص؛ االحتموال االول ان الوذين أعودوا التقريور مل يولدوا علوني
حنو جيد مهمة [تقسيم العشائر] اىل جممووعتني وقودموا معلوموات غوري صوحيحة.
اما االحتمال الثواني فهوو ا ن الدكشووريني مل يكونووا مفيودين علوني الورغم مون كول
شوويء .فاخلوودمات الوويت قوودموها للدولووة مل تكوون موولثرة يف كشو او سوولخ القوميووة
الكردية .اال ان اكثر جوان التقرير اثارة لالهتمام بالنسبة إلينوا هوو موا يتضومنه
من برهان واضح بان "اجلمهورية" استفادت من الرتاث السياسوي الوذي ورثتوه عون
العثمانيني ،أي سياسة طيم الكرد بالكرد(.)1
لقد طورت "حكومات اجلمهورية الرتكيوة" واسوتمرت علوني سياسوة "فورق
واحكووم" الوويت انتهًتهووا احلكومووة العثمانيووة للحفوواظ علووني وجودهووا يف عهودهووا
االخرية ،ولعرقلة انفمال الشوعوب الويت كانوت خاضوعة حلكمهوا .وبتعوبري خور فوان
الدولة موجودة الجل ضمان "وحدة الوطن اليت ال يتًزأ ،وأمن وطمأنينوة االموة"
وعزل مواطنيها عن معسكرات االعوداء .والجول اداموة سولطة إدارتهوا كانوت الدولوة
( )1بوودليل انووه بعوود عووزل السوولطان عبداحلميوود الثوواني سوونة  ،1909مل وول مجعيووة اال وواد والرتقووي
(اال اديون) تشكيالت الفرسوان احلميديوة السويتة المويت ،بول ابقتهوا وغوريت امسهوا اىل االفوواج احلدوديوة
اخلفيفة( .املراجع)
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تفكر يف احلاجة اىل بوث الفرقوة بوني العشوائر يف كردسوتان واثوارة الموراعات فيموا
بينهووا( .)1وبتعووبري خوور ان الدولووة موول علووني املوودد الووالمم الدامووة سوولطتها موون
الموووراعات الداخليوووة ،وضووورب املوووواطنني الواحووود بووواآلخر ،والفوضوووني واإلرهووواب.
واحلقيقة ان هذا موضوع مثري لالهتمام ويسوتحق الوقووف عنود  ،اال انوين سوأعود
اىل موضوعنا االصلي ،وهو نشاطات سالطني هفريكان يف جمال "القوميوة الكرديوة"
و احلركة "االنفمالية ."boluculuk -
كان علي بةتي يف وقت ما يف منافسةٍ مع معويم خور مون العائلوة وهوو ضيل ر،
وقد عرف كيف ميس بزمام االمور يف اال واد بيديوه .وكموا ذكرنوا سوابقاو ،فوان أخوذ
بثأر حاجو كان لماحله اىل حد كبري مقابل ضل يف السباق مون اجول معاموة اال واد.

"لقد أقدم علني أخذ ثأر عمه( ،)2وقتل مجو بيديه .ويف االيوام املضوطربة الويت اعقبوت
هزمية العثمانيني يف احلرب العاملية االوىل استوىل علني مديات وسعني اىل اقاموة حكوموة
مستقلة فيها .وحتني هذا الوقت كوان حيكوم ال البيوة العظموني مون اغفريكوان ،وقود بودأ
باخضاع االتراك والعشائر الكردية االخورذ حلكموه .كموا ان املسويحيني الوذين تعرضووا
للمذابح علني يد االتراك والعشائر الكردية نظروا اىل علي بوصوفه حاميواو غوم ،وسواهم
مقاتلون اشداء من املسيحيني يف ميادة قوته" (.)age
وهناك عامل خور جعول املوقوف يف صواحله وهوو الودعم الوذي حظوي بوه مون
الكوورد االيزيووديني يف املنطقووة ،والووذين كووانوا يعوودون جثابووة "هنووود محوور الكوورد -
 ."Kurtlerin Kizilderililerاال ان االموور االساسووي الووذي جعوول الكفووة لموواحله،
سواء بني اغفريكوان او بوني الكورد عمومواو ،هوو إشوتهار جيولوه القوميوة والتحرريوة...
كان هذا مرياثاو انتقل اليه من اجداد  .واذا كانت حورب االنموار ""gerilla savasi
ال اسوطوريوا يف هفريكوان ،فانوه كسو
اليت شنها ضود القووات العثمانيوة قود جعلتوه بطو و
Asiret Raporu.

() 1

( )2اورد مللف الكتاب يف االقتباس "ابن عموه" ثوم وضوع قوسواو جبانو الكلموة وقوال (الموواب هوي عوم) ،وال
ادري ما هي م زذ اشارة املللف هذ الن مارتن فان بروينسن مل يقل اصوالو "ابون عموه" بول قوال "عموه"
(املرتجم) .حاجو الثاني هو عم علي بةتي بينما حاجو الثالث هو ابن عم علي بةتي (د .بنكي)
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تعوواطف الكووثري موون العشووائر ايوواورة ،خووارج اغفريكووان ،والوويت مل تكوون علووني وئووام مووع
الدولة.
عندما كانوت احلورب العامليوة االوىل وشويكة الوقووع كانوت النشواطات االرمنيوة
القومية قد انتشرت بشوكل واسوع د اخول الدولوة العثمانيوة .وكوان هودف االرمون اقاموة
دولة ارمنية "أرمنستان" تشمل واليات مهمة يف شرق االناضول .ومن خالل حمووغم
علني دعم من روسيا كانوا ينظمون حركات او انتفاضات يف مناطق متفرقوة .ويف هوذ
االونة كان الروس يسعون ايضووا اىل اقاموة عالقوات وثيقوة موع الكورد ،وبودأوا باالتموال
مع بعق العشائر االمر الذي جعل املسلولني العثمانيني يشعرون بقلق كبري ،وملواجهوة
ذل اخذوا يعتقلون الكوثري مون الوجهواء الكورد الوذين كوانوا يعودونهم خطورين ،وكوان
علي بةتي من بني هلالء.
عندما كان علي يف السًن كانت احلرب العاملية االوىل قد اندلعت .وموع دخوول
الدولة العثمانية يف احلورب ضوعفت سويطرتها علوني املنطقوة بشوكل اكورب .فقود سوحبت
مجيووع القوووات العسووكرية اىل ميووادين احلوورب .وقوود ابيوود االالف ،بوول متووات االالف موون
اجلنود علني سفوح جبال القفقاس املكسوة بالثلة والمحارذ العربية من اجول االحوالم
الطورانيووة لقوووادة مجعيوووة اال ووواد والرتقووي الوووذين كمووووا يف مموووري االمرباطوريوووة
العثمانية ،ويف سبيل االطماع االمربيالية حللفائهم االملوان .وغوذا مل تبوق قووة عسوكرية
كافية قادرة علني ضمان االمن الداخلي .وكما يف بقية احناء كردستان ،كوان هوذا املوقوف
مبعث ارتياح يف هفريكان ايضواو .ذلو ان موا كانوت تقووم بوه الدولوة مون اعموال حبًوة
تتلفووة ،والتًنيوود القسووري ،وجبايووة ضوورائ باهظووة غووري قانونيووة ،وغووري ذل و قوود
توقف ،وتنف الناس المعداء .وموع فورار علوي مون السوًن وعودتوه اىل هفريكوان دب
نشاق حيوي إضايف يف املنطقة .لقد خف القموع املوادي واملعنووي علوني الكورد االيزيديوة
والسووريان .وعلووني موودذ سوونوات احلوورب العامليووة االوىل كانووت حالووة التوووتر الوحيوودة يف
املنطقة هي سلوك عشريتي أومري ودكشوري املمتنعة عن اطاعة سولطة علوي ،وسوعيها
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ملس ممام االمور يف هفريكان بيودها .وكانوت املموادمات تقوع بينهموا مون حوني آلخور،
ولكن بمورة عامة كان علي هو املسيطر علني املنطقة.
انتهووت احلوورب العامليووة االوىل بهزميووة الدولووة العثمانيووة وحليفاتهووا (املانيووا،
امرباطورية النمسا ،ايور ،بل اريوا) .وقود تكبودت هوذ الودول خسوائر فادحوة .وميكون
القول ان الدولة العثمانية كانت اكثرها تعرضاو للخسارة .فقد خسرت معظوم ممتلكاتهوا
ومل يبووق بيوودها سوووذ االناضووول وجووزءاو موون كردسووتان .وقوود جلسووت الوودول املهزومووة
فرادذ علني مائدة التفاو  ،ووقعوت اتفاقيوات هدنوة .وقود فرضوت هدنوة مونودروس
اليت وقعتها الدولة العثمانية شروطاو ثقيلة علني العثمانيني ،وكان من بني بنودها-:
 حيق لودول الوفواق (انكلورتا ،النمسوا ،ايطاليوا) احوتالل ايوة منطقوة إضوافية اذارأت ان أمنها يتطل ذل .
 تسريح اجليا العثماني عدا قوة جندرمة ص رية. وضع اليد علني كل االسلحة واملعدات العسكرية والذخائر العثمانية.وهكووذا مت تهيت وة املووربر القووانوني الحووتالل املنوواطق الوويت بقيووت بووني الدولووة
العثمانيووة .وبعوود موودة قموورية دخلووت هدنووة مونوودروس حيووز التطبيووق .ومت احووتالل
بعق املناطق من االناضوول ،وتسوريح اجلويا العثمواني ،واالسوتيالء علوني كول اسولحته
وذخريته .وباختمار امالة موجبات وجود الدولوة الواحودة بعود االخورذ .وكوان النمور
الكبري [أي الدولة العثمانية] يتحوول اىل قيطوة .اال ان االمور املوثري لاهتموام انوه عنودما
كان كل ذل حيودث مل متو دول الوفواق الوحودات العسوكرية العثمانيوة يف كردسوتان،
السيما الفيلق اخلام عشر الذي كان وت قيوادة كواظم قور بكور .وكوان ذلو جوزء
من اخلطوة الويت مت احملافظوة عليهوا يف كردسوتان بعنايوة ،وهوي خطوة مل تنًلوي حلود
االن.
كووان لكردسووتان نموويبها موون عمليووات االحووتالل الوويت متووت جوج و هدن وة
موندروس .فقد كانت املناطق الويت يتووفر فيهوا الونف (املوصول وكركووك واطرافهوا)،
واليت تقع ضمن حدود العراق وجنوب كردستان اليوم ،من حموة االنكليوز .واحلقيقوة
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انهووم كووانوا قوود احتلوووا اثنوواء احلوورب كوول املنوواطق اىل املوصوول( .)1امووا سوووريا احلاليووة،
وبضمنها كردسوتان اجلنوبيوة ال ر بيوة فقود كانوت ضومن نموي الفرنسويني .وموع ان
االنكليووز احتلوووا هووذ املنطقووة خووالل احلوورب اال انهووم ختلوووا عنهووا للفرنسوويني وفق واو
لالتفاقيووات السوورية( .)2وجوج و تل و االتفاقيووات السوورية كانووت موواردين ونموويبني
واطراف مديات ،أي اراضي هفريكان ،واورفه وعينتاب من حموة الفرنسويني .وعنودما
مت توقيع اغدنة مل تكن هذ املناطق قد احتلت بعد ،اال ان خطر االحتالل كوان قائمواو

يف تلوو االيووام .ومثلمووا حموول يف كوول االناضووول فقوود ضووعف نفوووذ او تووأثري الدولووة
العثمانية هنا اىل حد كبري ،بل ان سولطتها انتهوت فعليواو .وقود خلوق هوذا الوضوع بيتوة
مناسبة جداو للعناصر القومية التحرريوة الكرديوة .وقود بودأ نشواق مكثوف يف عاصومة
الدولووة العثمانيووة اوالو ،ثووم يف مراكووز كردسووتان املهمووة (ديووار بكوور ،أورفووه ،موواردين
وغريها) .ان الكثري من الوطنيني الكرد مون موثقفني وعسوكريني ،وشخمويات مدنيوة،
ومعماء عشائر ،وأبناء أسر نبيلة ،ورجال دين وغريهم من العناصور القوميوة الكرديوة،
ساهموا يف هوذا النشواق املكثوف .لقود بودأ اصودار الموحف وايوالت ،وتوميوع البالغوات
[املنشووورات] ،وتشووكيل اجلمعيووات .وكووان اهووم تنظوويم ظهوور نتيًووة غووذ اجلهووود هووو
مجعية تعالي كردستان " ."Kurdistan Teali Cemiyetiكما ان نوادي االرتقواء
الكردسوتاني " "Kurdistan Yuceltme Dernegiبودأ نشواطاو واسوعاو مون اجول
تأكيد مبدأ حق الشعوب يف حرية تقرير ممريها .لقد افتتحت هذ اجلمعيوات فروعواو
غووا يف موودن كردسووتان ،وارسوولت ممووثلني عنهووا ،ونظمووت اجتماعووات موون اجوول ضوومان
اليقظة القومية ،كما قامت بنشاق دعائي كبري.
( )1احتلت القوات الربيطانية مدينة املوصل بعد عدة ايام من عقود هدنوة مونودروس ،و ديوداو يف يووم 10
تشرين الثاني ( .1918املرتجم).
( )2من ابرم االتفاقيات السورية الويت عقودت اثنواء احلورب العامليوة االوىل واسوتهدفت تقسويم ممتلكوات الدولوة
العثمانيووة بووني دول الوفوواق؛ اتفاقيووة اسووطنبول ( 18أذار  ،)1915ومعاهوودة لنوودن ( 26نيسووان ،)1915
واتفاقيووة سووايك بيكووو ( 16أيووار  ،)1916واتفاقيووة سووان جرمووان دي موووريني ( 17نيسووان .)1917
واملقمود فيما ورد يف املنت اتفاقية سايك

 -بيكو اساساو( .املرتجم)
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يف غضون ذل كانت هناك حركة مماثلوة يف هفريكوان .ان شوعلة احلريوة الويت
مل تنطفء ابداو بعد سقوق حكومة بوتوان الكرديوة ،امدادت غيبواو .وكوان هنواك نشواق
كبري يف قمر علوي بيرةتي  ،اذ كوان يلًوري لقواءات موع قياداتوه احلربيوة مون جهوة وموع
العناصر الوطنية يف هفريكان وغريهم من معماء العشائر يف املنطقة .وعمل علوني انهواء
حاالت العداء والثأر املستمرة لسنوات ،وكان يعلن المولح بوني العشوائر املتنامعوة .وكوان
اغدف من كل ذل ضمان وحدة المفوف وإقامة كردستان مستقلة .وقد نقل املسواعي
من اجل هذا اغدف اىل خارج هفريكان ،وعمل من اجل بلورّتها.
"يف أذار  1919ذه و اىل سوووريا والتقووني حبمووزة غووا (معوويم عشوورية حًووي
سليمان) ومع الشيخ حممد معيم عشرية طي العربية .وبعود ان حمول علوني وعودٍ مون
هوولالء بوودعم االنتفاضووة الوويت سوويقوم بهووا ضوود الدولووة الرتكيووة عوواد اىل نموويبني

جمدداو"( .)1كما اجرذ اتماالت مع فرع ديار بكر ،الوذي يعود مون الفوروع املهموة البورم
تنظيم سياسي كردي يف ذل احلني وهو مجعية تعالي كردستان .وكوان يتبوادل ارسوال
املمثلني معهم.
وموون املعوووروف انوووه التقووني لووونف ال ايوووة مووع عبووودالرمحن معووويم عشووورية

شريناخلي(شووريناخ)  ،Şirnakliومووع رمضووان معوويم عشوورية صووالحان .Salahan
وجرذ يف هذ اللقاءات ايضاو حبث موضوع االحتالل االنكليوزي يف كردسوتان .وتفواهموا
حول موضوع اختواذ موقوف ضود يف حوال اتسواع نطاقوه اىل كردسوتان الشومالية ،وقود
اشارت ممادر تتلفة اىل هذا(.)2
يتحدث كبار املسلولني االتراك ،واملموادر الرمسيوة ،وحتوني املولرخني االتوراك،
يف الوقوت احلاضور عون انتفاضوة علوي بيرةتي بانهوا مدعوموة متامواو مون االنكليوز ،وانهوا
حركة كانت ختدم مماحل االنكليز .وينقول مامليسوانز عون احود املسولولني العسوكريني
االتراك ،وهو قائد الفرقة  13البكباشي [املقدم] خالد أكمانمو ب  ،والوذي عمول علوني
( )1اقتباس صحيفة  Ozgur Politicaعن جملة دراسات اشرتاكية اليت يمدرها احلزب الشيوعي السوري.
Kurdistan and Kurd – Kurt Milliyet Ciliginin Tarihi, Wadie Jwaideh.
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ايقاف نشاطات مجعية تعالي كردستان يف ديار بكر عام  ،1919قولوه يف خطواب القوا
يف بناية البلدية:
"بعد ماردين ومديات جاء املقودم نويول  Nawilاىل ديوار بكور دون ان يللقوني
القبق عليه ،ثم ذه اىل حل  .ان مليودي احلركوة القوميوة الكرديوة اقواموا عالقوات
محيمة مع هذا االجنيب ،وقاموا بزيارته .ومن خالل هوذا االجتمواع ،الوذي جورت فيوه
احاديث مليدة لالنكليز ،توصلوا اىل ترتي إنتفاضة ضد احلكومة [الرتكيوة] مون قبول
القوميني الكرد وجشاركة اجنبية .وقبل ذل كان االنكليز قود احتلووا اورفوه وتسولموا
سووك احلديوود .وبسووب حركووة علووي ب يةتي وسوولوكه املنوواهق للحكومووة موونح مرتبووة
البطولة "( "Kahraman Payesiكذا) .ويفهوم مون االجتمواع العلوين الوذي عقود
القوميون الكرد يف بلدية ديار بكر ،واالجتماعات السرية واحلوادث اليت اشورنا اليهوا ،ان
تشكيل واعالن دولة كردستان ت االنتداب االنكليزي كان امراو وشيكاو جداو".
اختذ هذا املسلول العسكري تدابري عسكرية كثرية يف ديار بكر ،وبشوكل خواص
جعلووه املوودافع يف وضووعية االسووتعداد الطووالق القووذائف ،وتوجيووه البنووادق حنووو البيوووت.
وعنوودما ذهو جمموعووة موون النوواس ،الووذين شووعروا بووالقلق موون ذلو  ،اىل مقوور الواليووة
لالستفسار عن ذل  ،قال غم املسلول العسكري نفسه:
"لي املقمود قمف املدينة باملدفعية .لقد رأيتم ومسعتم يف االونوة االخورية
عن حركات تيمور ب معيم عشرية امللي ،وعلي بيرةتي ،وهًووم االشوقياء علوني خانيو
 . Hanikإن معماء العشائر اجلهلة هولالء ،وقسوم مون رجواغم ،قود خودعوا بوعوودهم
[يقمد الوعود االنكليزية] الذهبيوة .وبود وال مون وقووفهم اىل جانو احلكوموة والفرقوة
العسكرية يف هذا الوقت احلساس ،فوانهم قواموا بالعمويان ل ور االنفموال ،وهوذا امور
يدعو اىل االسف .ان الفرقة العسكرية قادرة علني سحق كل انواع احلركات"(.)1

Malmisanij, Diyarbekirli Cemilpasazadeler ve Kurt Milliyetciligi, Avesta yay S. 135.
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ويوووذكر هوووو .ارتونوووا  H. Ertunaيف كتابوووه املعنوووون "اسوووتقالل الووورتك:
االنتفاضات اثناء حرب االستقالل"( )1ما يلي:
"اظهوورت التنظيمووات الكرديووة نشوواطاو يف اسووطنبول ووت جنوواح قوووات دول
الوفوواق .واثنوواء معووارك اجلوويا الرتكووي مووع االرموون يف الشوورق ،ومعووركيت إينونووو االوىل
والثانيووة ضوود اليونووانيني يف ال وورب ،قامووت حركووات متوورد يف جنوووب شوورق االناضووول،
وكذل يف وس االناضوول ،مثول حركوة علوي بيرةتي وقووجكريي ...ومون بوني حركوات
التمرد هذ احلركة الويت بودأ بهوا شوخص يودعني علوي بيرةتي بتشوًيع مون االنكليوز يف
جنوب شرق االناضول (كردستان الشمالية) .وقد وصلت االنتفاضوة اىل مسوتوذ خطوري
يف موواردين واطرافهووا .ونتيًووة الصوورار اجلوويا الرتكووي علووني تعقبووه فقوود علووي بييةتي
ورجالوووه توووأثريهم .وقووود دفوووع علوووي بووواتي حياتوووه يف  18حزيوووران  1919مثنووواو
"خليانته".)2("...
وكمووا الحظنووا ،ينظوور كبووار املسوولولون وامللرخووون االتووراك اىل كوول الوقووائع
التحررية الكردية علوني انهوا مون تودبري معمواء العشوائر اجلهلوة الوذين اخنودعوا بوعوود
االنكليز الذهبية .نقول ينظرون ،النهم يف واقع احلوال ال يعتقودون بوذل  ،وألن علويهم
تقووديم مووا يثبووت ذلو " .إن أيواو موونهم مل يقوودم دلوويالو مقنعواو علووني ذلو "( .)3وبسووب
نظوورتهم هووذ فووانهم اسووتعانوا دائمواو باسووت الل املشوواعر الدينيووة لوودذ الشووع الكووردي
است الالو سيتاو ،الن هذ املشاعر ذات تأثري كبري علويهم ،وبوذل تركووا حركوات التحورر
الكردية بال دعم .وغوذا ال ور اعلنووا ان علوي بيرةتي "عميول انكليوزي" ،وكموا نعلوم
فان هذا املوقف سيتكرر يف انتفاضوة الشويخ سوعيد ثيريانر ،ويودافعون عون هوذ التهموة
باصرار حتني اليوم .بيد انوه ال يوجود دليول يقويم احلًوة علوني ذلو  .ولكون يوجود يف
( )1املقمود هنا حرب االستقالل الرتكية اليت خاضها ممطفني كمال (اتاتورك) ،بدعمم مون الكورد ايضواو ،ضود
االحتالل االجنيب لال ناضول والعاصمة اسوطنبول .وقود داموت تلو احلورب ثالثوة اعووام (.)1922-1919
(املرتجم)
() 2

H – Ertuna; Turk Istiklal Harbi, Istiklal Harbinde Ayaklanmalar, C.VI, Ankara, Gnkur
Basim Evi, 1974, S. 40-42.
() 3
W. Jwaideh. Age.
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التواريخ [املمادر التارحية] املشار اليها الكثري من االدلة والوثائق حول معارضوة الكورد
لالنكليز .ففي الرسائل اليت بعث بهوا اىل معمواء العشوائر االخورذ بعود لقائوه موع علوي
بييةتي مباشوورةو يووذكر عبوودالرمحن غووا شرناخلي(شوورناخي) انووه (أي علووي بييةتي) مل
يقبل تدخالت االنكليز ،وانه طل من معماء العشائر الكردية يف املناطق الويت يسويطر
عليها االنكليز بدء املقاومة .وقود وقعوت بعوق هوذ الرسوائل بيود املسولولني االنكليوز،
الذين كانوا يتابعون التطورات عن كث  ،وهي موجودة اليووم يف مراكوز وثوائق الدولوة.
وقد ذكرت املمادر املشار اليهوا ان املسولولني االتوراك بوذلوا جهوودوا كوبرية للتوأثري علوني
الكرد ليبدأوا جقاومة االنكليز يف املنطقة .وقد جلأوا اىل سالح الدعاية الفعوال ووجهووا
خطابووات دينيووة مون قبيوول "ايهووا املسوولمون ا وودوا ضوود التوودخل املسوويحي" و "الكوورد
والرتك اخوة يف الدين" .وبأنهم جنحوا يف جهودهم تل اىل حد كبري.
ومهما كانت مساعي او جهود علي بةتي موجهة حنو اهوداف قوميوة رريوة،
اال انهووا بقيووت موون حيووث اجلوووهر بعيوودة عوون التحووول اىل بنيووة قوميووة عموورية .ان
العالقووات السياسووية ،والفعاليووات التنظيميووة ،والنشوواطات العسووكرية كانووت قائمووة متامواو
علني الرتكيبة العشائرية .وكوان بوروم العشوائر والزعاموة العشوائرية اىل الواجهوة امور ال
ميكن جتنبه .وعالوة علوني ذلو فوان العوداوات واخلموومات الويت اسوتمرت علوني مودذ
قرون بني العشائر مل تهيء فرصوة للوصوول اىل الوحودة القوميوة .واذا كانوت هفريكوان
قوود شووهدت هوودوأو نسووبياو اثنوواء احلوورب العامليووة االوىل ،فووان ذلو مل يكوون طويوول االموود.
وكانت أتفه املشاكل تمبح سوبباو للمعوارك .ان معركوة تينوات  Tinatالشوهرية انودلعت
بفعل سب مثل ذل .
معركة تينات:
جلأ شخص يدعني مال عثمان اىل علي [بيرةتي] هاربواو مون ظلوم امحود سوليمان
معوويم عشوورية أومووري .وقوود ادذ هووذا اىل بوودء املشوواكل واالضووطرابات بووني الطوورفني.
وامدادت املعارك شد وة بني قوات علوي ،الويت دخلوت اىل قريوة تينوات العائودة اىل عشورية
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أومري ،وبني قوات دكشوري وأومري .وقد وقفت قوات الدولة اىل جانو الدكشووريني،
وتكبوود الطرفووان املتحاربووان خسووائر .والش و ان اكوورب خسووارة دفعهووا االنسووان الكووردي
الفقري .ان هذ املعركة ،واحلوادث املريرة اليت حدثت بعدها ،تركت انطباعوات عميقوة
يف ذاكرة الناس يف املنطقة .ان االغاني الشوعبية ،الويت هوي أشوهر صونوف االدب الشوعيب
الكردي ،نقلت او وصفت هذ احلوادث بشكل حي جداو .وميكن ان نالحوظ ذلو بشوكل
جلي يف االغنية الشعبية اليت ترددها االلسن بكثرة منذ سنوات ،وهوي اغنيوة "معركوة
تينات ."Şere Tinate -
شةرىَرتناتىَ :ر
هةىرىلَردايىَ،رهةىرىلَردايىَ،رهةىرىلَردايىَ ر
دىلَرمنردةروايىَ ر
ئةمحةدرئاغارخوةربةردارباذارىَرنسيَبينى ر
جةمرقائيمةقامىَرنسيَبينىَ ر
طؤتىَرقائيمةقامىَرنسيَبينىَردىلَرمنردارروايىَرسةدرجارارمنروايىَ ر
عةليىَربةتىَرباظىَرئوسظرورنة يررفةخرىَرماالرحاجؤرسولتانىَ ر
هةظريكارقاضاخبووركةتةردنيايىَ ر
ر
رثشتىرقاضاخبوونارعةليىَربةتىَرباظىَرئوسظرورنة يررفةرخىَرماالرحاجؤ ر
دةبارارمنردرجهىَرتةردارنايىَ ر
قائمةقامىَرنسيَبينىَرطؤرئةمحةدرئاغارتوررابةرلة ىَربكة ر
بلة ينةرئاغاواترورموختاراربينةرمة بةتارضيَكةرئيمزارىلَرخبينة ر
ئةمىَرظىَرمة بةتىَردةينةرواىلربةطىَرباذارىَرمدياتىَ ر
بةىلَرواليىَرباذارىَرمدياتىَرتيَلةفونىَربدةتةرباذارىَرستةمبؤىلَ ر
بةلكىرئةمىَرفةرمانارعةليىَربةتىَرباظىَرئوسظرورنة ير ر
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فةرخىَرماالرحاجؤردردةرطةهىَرستةمبؤىلَرهلين رئةمحةدرئاغارلة ىَردكىَ ر
دلة ينةرئاغارورموختاراردجةمينةرورمة بةتارضيَدكىَرمؤرا ر
ىلَردخينة ر
دانةرواىلربةطىَرباذارىَرمدياتىَ،رواليىَرباذارىَرمدياتىَ ر
تيلةفونردابوورباذارىَرستةمبؤىلَرفةرمانارعةليىَربةتىَ ر
باظىَرئوسظرورنة يررفةرخىَرماالرحاجؤرذردةرطىَرستةمبؤىلَ ر
ربارسولتانىَرستةنبؤىلَردةرئانى ر
عةليكورالوورمنردرطؤرمةمانىرخوةشرمةمانىرتشتىَررةبىَرعالةم ر
ربانىَرباتىرقةلةمر رعةردىَرخوةدىَركةسرىلَرنة انى ر
روىَررؤذارفةرمانارعةليىَربةتىَرباظىَرئوسظرورنة ير ر
فةرخىَرمةالرحاجؤ ر
ذرباذارىَرستةبؤىلَردةرئانى ر
هة اررعةسكةررالوىَردةولةتىَربرتؤثانرورخيظةترورضارانظةر ر ر
دةورارقةسرارتناتىَ ر
ردورارعةليىَربةتىَرباظىَرئوسظرورنة يررفةرخىَرماالرحاجؤر ر
طرتنةروربةرىَرتؤثاردانةرقةسرارتناتىَ ر
عةليكىَربةتىَردطؤرطةىلرخوالمارلة ىَربكنربلة يننرهةوارار ر
شورورئونىَرحةنىَرحةيدؤركاكىَرمةلكىَرباظىَركورىَرذرمنررةربينن ر
هةوارارشةمدينىَرضوىلرذرمنررةربينن ر
هةوارارشةمدينىَرضوىلرذرمنررةربيننرعيسايىَرشةرة رذرمنررةربينن ر
بيَذنرورباالرعةليىَربةتىَرباظىَرئوسظرورنة يررفةرخىَرماالرحاجؤ ر
سولتانىَرهةظيَركارخةليفىَرماالرئومسانرثاشا،ربةذنارشاالرورشةثكاية ر
رةختانرور جنريارئاغارفةرمانارحكومةتىَر رماىلَر رعةشريىَرطرانةر ر
ذرغيَرىرخوةديَرارنةرفةرمانارفةرمانىرحكومةتىَرباربال ر
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فةرمانارسيهرورسىَر33رعةشريىَركوردانربا ،ر
فةرمانارعةشريىَركورداربىَررارورتةكبرية ر
برتةالقىَرذنربةردانىَر رثشتاركوَ رورضةثةراردىَركيَظارمن ر
ىلَردطؤتة ر
طورميَناردهؤ رور رنارداوةتارهةردورئاغايىَرمنرئوسظرورنة ير ر
عةليىَربةتىَركورالوؤرمشوونرورقةسرارتناتىَربردارروربيرية ر
فلةهورضاظىَرتةركةتةرعةسكةرىَردةولةتىَر راظىَرتةرقةتيار ر
كةربىَر رمشوونىَرحةنىَرحةيدىَردا،رطؤرلؤرالوؤرعةليكىَرقةسرا ر
تناتىَربرمساقىَ ر
هةضىركةسىَرذرمنرورتةرتاىلريارشةظىَرثيَداردةستىَرخوةرنةدىَ ر
قةفتارخةجنةرارهجرميةتاربةرنةدةر ابتىَرسةررتؤثىَ،ر ر
ذنارخوةربةردتربرسىَرتةالقة ر
ورقةسرارتناتىَروردىلَرمنربرخةبةرة ر
شدانرورناظمشوودىرمشوونىَرحةنىَرحةيدىَركاكىَرمةلكىَرطةلة رهةنة ر
دةستدارقةفتارخةجنةرىَرهجريمربةرداربوورعةسكةرىَردةولةتىَرذرتاىلريا ر
شةظىَرثيَدار ابتىَرسةررتؤثىَركوشترورداربةررخةجنةرا ر
دىلرمنر رخةبةرةرورشادانرورناظمشوود َىر ر
حمةمةدىَرعةلؤرطةلة رهةنة ر
دةستردارقةفتارخةجنةرىَرهجريمربةردابوورعةسكةرىَردةولةتىَرذرتاىلريا ر
رشةظىَرثيَدار ابتىَرسةررتؤثىَركوشترورداربةررخةجنةرا ر
مشوونىَرحةنىَرحةيدىَرباندكىرلؤرلؤرعةليكؤرلؤرالوؤرقةسرارتناتىَ ر
بلندةروارحةرةمة ر
دةنطىَرتؤثرورتؤثخاناردةولةتارتركار رسةررسةرىَرعةليىَربةتىَرباظىَر ر
ئوسظرورنة يررليَردارلةمةرلةمةر ر
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ئاغاررؤذاركؤض رورديوانارتور رسةرىَرذؤرىَرروونشتىرتورذرماالر ر
ئومسانرثاشارتورئاغايىرورئة رخوالمىَرتةمة ر
بةىلَررؤذارقةسرارتناتىَرئةورطاظارخولينارتؤثانرورتةيارانر رشوينىَر ر
بؤمبارهنطىر ررؤذارمرنىَرتورجةلةبىروروىَررؤذىَرئة ر
رربادىَرتةمة .ر
لقد ذكرنا سابقاو ان احلركة ا ليت بودأها علوي كانوت مسورية مون قبول العالقوات
العشووائرية التقليديووة موون جهووة ،إال انهووا كانووت ذات مضوومون قووومي ووطووين موون جهووة
ثانية .وميكن مالحظة ذل من اجلهود اليت بذغا ،والعالقوات الويت اقامهوا ،بعود هدنوة
موندروس .فقد التقني معيم اغفريكان يف هذا السياق مع اكرب منافسيه ،وحتني مع ألود
اعدائه من معماء العشائر ،ومل يرتدد عون املنواداة بالوحودة .وكوان احود هولالء الزعمواء
العشائريني عزالدين غا معيم الدكشوريني الشهري .فقد اجورذ لقواءات معوه مون اجول
جتاوم العداوات القدمية والوصول اىل اتفاق يف اطار اململحة القوميوة .اال ان الوحودة مل
تتحقق ،ومل يتم التوصل اىل شيء ألن االولوية اعطيت للمماحل العشائرية.
يقول الشاعر جكرخوين يف سوريته الويت اعطاهوا عنووان "قموة حيواتي" "ان
عوودم التفوواهم يرجووع يف االسوواس اىل موضوووع الزعامووة ،واخووتالفهم حووول مسووألة موون
سيكون معيم كردستان اليت سيتم تأسيسها" .ومع هذا فان مسواعي علوي هوذ جعلتوه
حيمل يف النهاية علني تأييد بعق العشائر.
وتضيف بعق املمادر الرمسية اجلانو الوديين اىل املوضووع بوالقول بوان علوي
بةتي كان يقول" :انين ممثل اخلليفة الوذي يف اسوطنبول" ألجول اقنواع اهول املنطقوة.
وجوواء يف كتوواب "جوان و غووري معروفووة موون توواريخ اجلمهوريووة Bilinmeyen -
 "Yonleriyle Cumhuriyat tarihiكووان يقوووم بالدعايووة الجوول كسو تأييوود
االهوالي وميوادة عودد اتباعوه بوالقول "نظوروا لعودم كفايوة قووات الدولوة فقود تورك لووي
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البادشووا [أي السوولطان العثموواني] اموور الوودفاع عوون املنطقووة .ويف غضووون موودة قموورية
ساستقر يف ماردين وا مل مسلولية الدفاع عن املنطقة".
مل اجد يف املمادر احملايدة اليت استطعت الوصول اليهوا شويتاو خبمووص موا إذا
كان علي قد قال مثل هذا الكالم ام ال .ولكننوا نعلوم انوه يوجود قوول مماثول ملموطفني
كمال .ففي نفو التواريخ كوان مموطفني كموال قود وصول اىل االناضوول ،والجول كسو
تأييد الناس استخدم تكتيكاو مماثالو ،اذ كان يقول "هديف هو انقاذ البادشوا واخلالفوة".
ومنووذ اليوووم االول لوصوووله اىل االناضووول كووان ممووطفني كمووال يووردد بانووه ووت إموورة
اخلليفة وانه جاء اىل "االناضول" بمفة ممثل عنوه .بيود ان مموطفني كموال هوذا هوو
نفسه الذي انهني السلطنة العثمانية بعد  4اعوام ،واخلالفة من بعدها.
ان السياسوويني ورجووال الدولووة يلًووأون اىل اسووت الل املشوواعر الدينيووة ل وور
التأثري يف الناس واخضواعهم لسولطتهم .وحتوني لوو ان مثول هوذا االمور مل يونًح كوثريوا
فان جلوء معيم هفريكان و ان يكون حالة مماثلة" .مل يكن هوذا اول مورة يسوتخدم
فيها الدين وسيلة لتحقيوق املمواحل .فواالتراك ايضواو اسوتخدموا الودين وسويلة للتوحيود
حيناو ،وللتفرقة حيناو خر حس مقتضني احلال"( .)1وإذا كان و اعطواء موا لقيمور
لقيمر ،فان الساسة االتراك ال يشق غم غبار يف هذا املوضوع وهكوذا ،وبهوذ الطريقوة،
جنحوا جهارة يف تنويم الكرد والشع الرتكي ايضاو منوذ الوف عوام .ومل يورتددوا يف قموع
واضعاف احلركة الكردية التحررية من خالل وصف القائمني بها بو "الكورد الورجعيني
املتخلفني" ،او كس الكرد عن طريق وصوفهم بوو"اخواننا الكورد املسولمني" حسو موا
يقتضيه احلال.
مع ان علي بةتي مل يستطيع اواد قوة توامي قوة اجليووش العثمانيوة صواحبة
اخلربة الكبرية ،اال انه حمل علوني دعوم بعوق العشوائر الكوبرية يف املنطقوة .واعتقود بوان
الوقت املناس قد حان وبدأ حركتوه يف  11مواي  .1919فقود خورج موع رجالوه مون
مديات وسار اوالو باجتا سافور  -مواردين  Savur - mardinوارسول قسوماو مون قواتوه
W. Jwaideh. Age
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اىل منطقة نميبني وجوزرة .وانضوم اليوه الكوثري مون معمواء العشوائر موع قوواتهم ،ومون
بني هلالء معماء مشهورين يف هفريكوان مثول عموري شوريو  ،Omere Şeyroوحيتوو
 ،Hittoوعليكووي سوويفكن  ،Alike Sevkenوأقوسه(اوسووي) أمام .Ose Azzm
وبعد حموله علني هذا الدعم اصبح واثقاو من نفسه وسوار اىل مركوز مدينوة نمويبني
وسيطر علني املدينوة .وقود استسولمت لوه بعوق الوحودات العسوكرية املوجوودة فيهوا يف
حني غوادرت البقيوة املدينوة .كموا فوتح ابوواب السوًن واطلوق سوراح مجيوع املعوتقلني.
ويقووال ان علووي ورجالووه صوواحوا علووني املسوولولني عنوود بوواب السووًن "افتحوووا االبووواب
واطلقوا سراح مجيع املعتقلني" ،اال ان املسلولني عن السًن قالوا "هذا ممنوع يوا علوي
ب  ...القانون ال ويز ذل " وجواباو علني ذل قال علوي "القوانون يأكول ال وائ  .مواهو
القانون؟"(.)1
استقبل علوي جظواهر الفورح مون قبول االهوالي وامدادت شوهرته .ويف هوذ
االثنوواء ركووت الوحوودات العسووكرية الرتكيووة التابعووة للفرقووة اخلامسووة يف املنطقووة
وطوقت املدينة .وبناءاو علني ذل أخذ علوي مجيوع االداريوني املودنيني والعسوكريني
يف نموويبني معووه كرهووائن وغووادر املدينووة منسووحباو حنووو جبوول بيياطو  Bagokيف
القسم اجلبلي من املنطقوة .وحودثت بعود ذلو معوارك عنيفوة جودوا اسوتمرت 20
يوماو .وكان لدذ قوات الدولة تفوق ال يلًارذ من حيث العدد ومون حيوث االسولحة،
وال سيما سالح املدفعية الذي كبد قوات هفريكان خسائر كبرية .ان املقاتل املسويحي
حنوا حيودو  Hana Haydoالوذي ملوح مودفعوا علوني تول مرتفوع اجتوه حنوو وقتول
اجلنووود الووذين كووانوا هنوواك واسووتوىل علووني املوودفع .وقوود رفووع هووذا احلووادث معنويووات
اغفريكانيني كثرياو ،اال ان قوات الدولة كانت مل باستمرار علوني التعزيوزات وتضويق
الودائرة علووني علوي بيةتي ورفاقوه .وغووذا قوورر معويم اغفريكووان ان يتبوع اسوولوب حوورب
( )1ورد النص بالكردية يف االصول " "Qanau gu duxwe, qanun Ciyaواملعنوني واضوح .اال ان مللوف
الكتوواب ن وذير جبووو اراد التخفيووف موون وقعهووا فرتمجهووا بمووي ة "القووانون يتموورف تموورفاو غووري سووليم"
(املرتجم)
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االنمار وانسوح بشوكل متواصول حنوو موديات جمودداو .ويف  4حزيوران وقوع حوادث يف
املكووان املعووروف باسووم مقووري  Miqreنمووادفه كووثرياو يف التوواريخ الكووردي .ان التوواريخ
تكرر مرة اخرذ ،فالكثري من العشائر اليت اطاعت علي سابقاو ،وبينوت لوه انهوا سوتبقني
مليدة له ،انضمت اىل جان قوات الدولة وشاركت يف معركوة مقوري .Şere Miqre
وقد استطاعت قوات اغفريكان كسر الطوق الذي كان مفروضاو عليها بعد قتال شرس.
واصلت الفرقة اخلامسة مطاردتهوا للوهفريكان اال انهوا ادركوت ان ال جودوذ مون
ذل  .وغذا فان الوحدات التابعة للوواء املشواة السوادس يف املنطقوة بودأت التحورك ،اال ان
جبال هفريكان وحًارتها كانت رتق ت ارجل اجليا .وكوان علوي يرتاجوع ،مثلموا
فعل عموه حواجو ،معركو وة بعود معركوة ،كموا كانوت قواتوه تتضواءل موع مورور الوقوت.
ومر ة اخرذ كان الكرد يتلقون الضربة مون الكورد .فوجول القتوال ضود علوي لوي إال،
إنضم جليب الذي اطلق سراحه من السًن اىل قووات الدولوة موع اتباعوه .وباالضوافة اىل
ذل إنضمت عشائر دكشوري وأومري وكوسي  Kosiوهبزبيين وحمارذ ،وكوثري مون
العشائر الكردية االخرذ اىل جان قووات الدولوة ،وطوقووا علوي وجمموعوة صو رية مون
املقاتلني يف اطراف قريوة مديوه (ميود )  .Midihومل يبوق سوبيل للفورار هوذ املورة.
وكان مقواتلوا هفريكوان املسولمني واملسويحيني وااليزيوديني يسوقطون قتلوني واحودوا تلوو
اآلخر ،واستمرت املعركة يوماو.
يووروي مقووال منشووور يف "دراسووات اشوورتاكية" الوويت يموودرها احلووزب الشوويوعي
السوري التطورات منذ بدء احلركة وحتني نهايتها:
"يف تل الفرتة كانوت الفرقوة  13يف مركوز ديوار بكور بكردسوتان .وقود طلو
قائممقووام نموويبني املسوواعدة موون اللووواء اجلبلووي ( )24املوجووود يف مووديات .اال ان اللووواء
طوووقَ موون قبوول اغفريكووانيني .ويف  12موواي  1919ارسوولت الفرقووة اخلامسووة
( )24ق
قوات جديدة اىل ساحة العمليات".
"لقد هاجم علي ورفاقه قشلة [مقر ثكنة او مقر احلكومة] نميبني واخوذوا
القائممقام واملدعي العام وبقية املوجودين داخول القائممقاميوة كرهوائن .والجول عودم
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احلاق الضرر باالهوالي اخورتق الطووق املوجوود يف اطوراف املدينوة وانسوح موع اتباعوه
حنووو جبوول اومريووا  .Omeriyaوبعوود ان وصوول اىل اجلبووال اطلووق سووراح القائممقووام
واملوودعي العووام وسووائر العسووكريني وموووظفي الدولووة .ويف قريووة تينووات التقووني برؤسوواء
عشائر هبزبيين وأومريا وطل منهم الوقوف معه ،اال انهم رفضوا ذل  .فبوالرغم مون
ضعف الدولة حينذاك كان الكثري من الكرد مايزالون حشونها".
" ويف سووواعات الموووباح االوىل اسوووتمر اغفريكوووانيون يف املعركوووة وووت قموووف
مدفعي عنيف .وجاء معماء خورون مون اغفريكوان لنًودتهم وشواركوا يف القتوال مثول،
حيتو ،وعمورذ شوريو ،وحمموا إيلوو ،وعليكوا سويكفن ،وأوسوي أمام وغريهوم .وقود هًوم
مشعووون حنووا هايوودو علووني الضوواب الووذي يسووتخدم املوودفع وقتلووه ،ودحوورج املوودفع حنووو
االسووفل وارتفعووت بووذل معنويووات اغفريكووان جووداو .وقوود اسووتمرت املعووارك يف منطقووة
اومريا  20يوماو متواصلة دون توقف .وسح علي بيرةتي قواتوه حنوو موديات ،وخوا
معارك مباشورة (وجهووا لوجوه) يف امقتهوا .واصوي رجوال كوثريون مون الطورفني .وقود
سارت ضد اغفريكان قووات اللوواء السوادس واالالف مون مفوارم امليليشويات الويت مجعتهوا
الدولووة موون اهووالي املنطقووة .وانسووح علووي ب يةتي اىل قريووة مزيووزخ واصووبح يف وضووع
دفاعي هنا .وانضم اىل جان قوات الدولوة جلويب غوا الوذي أطلوق سوراحه مون السوًن
وسروخان الثاني  Saroxan IIواشرتكوا يف اغًوم ،وانضوم اكثريوة عشورية دكشووري
اىل جليب .وبعد معارك عنيفة تعرضت مزيزخ اىل قمف مدفعي ،واضوطر علوي بيرةتي
اىل م ووادرة القريووة .وقوود نشوور املقوودم نوووري بهلوووان ماد موور اللووواء السووادس بالغواو يف
مديات جاء فيه بوأن احلكوموة تطوارد علوي بيرةتي فقو  ،وسووف لون تتعور الي مون
العشائر يف حالة عدم تقدميها الدعم اليه".
"است لت قوات الدولة الفرصة وومعت السالح علني بعق معماء العشوائر ،كموا
مادت عوودد قوووات املليشوويات .ويف  17ب التفووت قوووات الدولووة وعشوورية دكشوووري حووول
قرية مديه  Midihالواقعة جبووار وادي جهونم " "Cehennem Deresiوجورت
معركة دامت طوال اليوم .ويف مسواء اليووم التوالي ( 18ب  )1919جلبوت جثوة علوي
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الذي قتل يف املعركة اىل موديات وعلقوت اموام مقور احلكوموة علوني كقوالب ""Cengel
من النوع الذي يسوتخدمه القموابون .وبعود مضوي اسوبوع أخوذ اقاربوه اجلثوة (مقابول
كميوة موون الووذه ) ودفنووو يف قريووة مزيووزخ ،واضووطربت موورة اخوورذ وحوودة صووفوف

اغفريكانيني"(.)1
بعث املسولولون الرمسيوون يف ديوار بكور برقيوة اىل ومارة الداخليوة ملرخوة يف
 24ب  .1919وبعد االشارة اىل القاء القبق علني علي بيرةتي ميتواو ،تسوتمر يف القوول:
بدأ مر لواء املشاة السادس املقدم نوري بهلووان ماد مهموة البحوث عون علوي بيرةتي موع
مفووارم مقسوومة اىل جمموعووات ص و رية .ان هووذ االدارة قامووت ،بعوود مالحقووة مكثفووة،
باغًوم علني موقع مداح  Medahبعد ان علمت ان علوي بيرةتي تتوفٍ هنواك .وبعود
معركة دامت حنو ساعتني مت القاء القبق علوني رئوي االشوقياء ميتواو .وفيموا بعود مت
التشهري جبثته امام الناس يف مديات)age( .
وفضالو عن وجود روايات تتلفة حول كيفيوة مقتول علوي ،فوان مودذ صوحة

هذ الرواية الواردة يف الربقية موضع اخوذ ورد .وحسوبما يفهوم مون الربقيوة الرمسيوة
املذكورة اعال فوان وحودات اجلويا قود ختلوت عون املالحقوة لكوي "ال مول مشواكل
فق " .ويف هذ االونة كان علي منشو الو بتسووية بعوق املشواكل داخول العشورية .وقود
حملت معركة عائلية داخلية يف قرية  Midihفعالو ،وذه علي اىل القريوة للتوسو
يف االمر .وهكذا قتل يف املعركة اليت وقعت يف هذ القرية.
ان شوورفخان جزيووري يووروي يف كتابووه املعنووون ""Omeriya Mirsom
مقتل علي علني الشكل التالي:
"بعوود بضووعة أشووهر موون معركووة تينووات قتوول علووي بيةتي يف معركووة وقعووت يف
قريووة  Midihبووني اثوونني موون اقربائووه وهمووا :ل حوواجو و ل سووروخان (سوواوخان).
ومثلما يقول الكثري من الرجوال الوذين ال يعرفوون بوواطن احلادثوة فوان علوي مل يقتول
علني يد اجلنود االتراك ،بل علني يد أحد اقربائه يودعني بهراموو  Behramoيف نوزاع
Suriye Komunist Partisi yayin Organ, Direset-I Istiraki.
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عووائلي داخلووي .اال ان املسوولولني االتووراك أ ّعوودوا فيمووا بعوود تقريووراو كاذب واو تبنوووا فيووه
احلادث .وحسو التقريور فقود مت ترقيوة اجلنودي الوذي قتول علوي مون رتبوة دنيوا اىل
()1
رتبة اعلني.
ان ألتوان تووان  Altan Tanيكتو يف كتابوه املعنووون "مون طووور عابوودين اىل
الربية  "Turabidin'den Berriyeye -بان الذي قتل علي بيرةتي شوخص يودعني
مرادي شريكو  Murade Şerkoوهو من قريوة باسواقي  Bosaqeالتابعوة لعشورية
أومريكا .Omerka
ان علي بةتي الثاني ،وهوو مون احفواد علوي بواتي يقتوب موا يوأتي خبمووص
حادثة مقتل علي بةتي:
"كان والدي يف منطقوة أومريوان .ويف هوذ االثنواء خطوف يوسوف ابون حواجو
الثالووث املوجووود يف مديووه  Midihابنووة سوورحان احوود اقربائنووا .وبسووب ذلو هوواجم
سرحان قريوة مديوه .ان والودي( )2الوذي مسوع بوذل ذهو اىل القريوة لنًودة يوسوف.
وهكذا ققتل يف املعركة اليت وقعت هناك .وقد اثوار خورب وفاتوه دهشوة وحورية اوالو .ومل
يتبنووني احوود مقتلووه .اال ان شخم واو يوودعني بهرمووو  Behremoاراد ان يكتسو شووهرة
فقووال "انووا قتلتووه" .اال انووه مل يكوون القاتوول ،ان الووذي قتوول والوودي هووو إمويووا افوووكي
 Emoye Avokiمن عشرية أومريكا ،ثم ققتل هذا الشخص فيما بعد".
اما مجيل ،الذي هو احد ابناء حواجو ،فوريوي يف مذكراتوه" :ان عَليو Alik
قرية تبعد مسافة  20كوم عون قريوة مزيوزخ .وقود هًوم جلويب والعسوكر علوني هوذ
القرية .ويف املعركة الويت جورت مون الموباح حتوني سواعات الليول ققتول علوي برصاصوة
طائشة أصي بها .وعندما مسع رجال جليب بذل تركووا جثتوه وهربووا .ويف الموباح

Serefxzn Ciziri, Omeriya Mirsom.

( )2املقمود بوالدي هنا هو "جدي"

(املرتجم)
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أخووذ العسووكر اجلثووة وجوواؤوا بهووا اىل مووديات ،وقوود عللقووت اجلثووة  24سوواعة امووام مقوور
احلكومة تشهرياو به"(.)1
وكما الحظنا ،فان هناك روايات تتلفة جوداو عون احلوادث ،اال ان االمور امللكود
انه مل يقتل علني يد العسكر كما ادعني املسلولون الرمسيون ،بل علني العكو مون ذلو
فانه قتول يف معركوة عائليوة ،او بوني الكورد يف وقوت كانوت الدولوة قود كفوت فيوه عون
مالحقته بعد ان ياست من القاء القبق عليوه .اال ان املسولولني العسوكريني ،الوذين مل
يستطيعوا اعتقال علي بأي شكل ،وضعوا اليد علني اجلثوة واعلنووا بوأنهم قتلوو  ،وذلو
طمعاو يف احلمول علني املكافأة املرصودة لرأسه ،واكتساب الشهرة واحلمول علني ترقية.
مل يمووودق اغفريكوووانيون مقتووول علوووي وكوووانوا يقولوووون "ان لديوووه رلقيوووة
[تعويذة]( )2وان الرصاص ال يلثر فيه" .وقد قام مر اللواء املقدم نوري "ب " بهلووان
ماد بوضع اجلثة علني ظهر ب ل وطواف بوه يف امقوة موديات تشوهريوا بوه ،وكوان غرضوه
من ذل إثبات النمر الذي حققه ،وتوجيه تهديد غري مباشر لالهالي .ثم علقوه علوني
كالب امام باب مقور احلكوموة .وحسو روايوة حفيود علوي بيرةتي الثواني فانوه أي مور
اللواء أجرب علني انزال اجلثة املعلقة بسب رد الفعول الوذي ابودا االهوالي وجتموع حشود
كبري منهم يف امليودان .ان موا روا شوريفي علوي  Şerife Aliحفيود عليكوي سويكفن
بان هرمز غا كوان اهوم حلفواء علوي يف االنتفاضوة تليودها املقالوة املنشوورة يف دراسوات
اشرتاكية.
أنزلت جثة علي املعلقة بعد ان دفع افراد العائلة مقداراو كبرياو من املوال رشووةو،
ومت اسووتالم اجلثووة موون قوووات الدولووة .ان حادثووة مماثلووة حلادثووة الرشوووة هووذ الوويت
حملت يف عام  1919يف أواخر ايام الدولة العثمانية ،واالصح ما يشوبهها مون احلووادث
الكووثرية ،حموولت يف عووام  1925يف عهوود اجلمهوريووة الرتكيووة ،خووالل انتفاضووة الشوويخ
سعيد وما بعدها ايضاو .ومثل هذ احلوادث تعطوي فكورة عون "عدالوة وقوانون الورتك"
( )1مرتجم من الطبعة العربية من مذكرات مجيل حاجو Cemil Haco'nun Anilari,
( )2تسمني عادة (طولةربةند) أي ضد الرصاص (املراجع)
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يف تل الفرتة .وهي مهمة من هذ الناحية ،وبقدر ما هي مهمة فوان فيهوا عوربة ايضواو.
ان احدذ احلوادث املماثلة هي التالية:
اعتقل الكثري من افراد عائلة مجيل باشا الشهرية يف ديوار بكور بسوب دعمهوم
النتفاضووة الشوويخ سووعيد ثييريان .وقوود متووت مقاضوواتهم يف حموواكم االسووتقالل  ،اال انهووا
أفرجت عن كثريين منهم .ويشرح لنا مامليسانز سب اطالق سراحهم قائالو:
"كووان لقيووام ضووياء ب و مجي ول باشووا ماد بشووراء طووائرة واهوودائها اىل اجلوويا
الرتكي اثر كبري يف تربئة افوراد عائلوة مجيول باشوا ماد واطوالق سوراحهم .وقود جلموع
املبلغ لشراء هذ الطائرة من قبول افوراد االسورة .ان شوراء الطوائرة يعطوي فكورة ايضووا
عن مدذ املقدرة االقتموادية لعائلوة مجيول باشوا حينتوذ" ويسوتطرد قوائالو "وبسوب
اهداء هوذ الطوائرة قاموت مجعيوة الطوريان الرتكيوة Turk Tayyare Cemiyeti

جنح مكي ب وسام الطائرة  Tayyare Madalyasiيف عام .)1("1927
وموون خووالل كتوواب نوواجي كوووتالي املعنووون "الكوورد عنوود الوودخول اىل القوورن
احلوادي والعشورين  "21. Yuzyile Girerken Kurtler -نتعورف علوني حادثوة
رشوة اخرذ بطلها رئي حمكمة االستقالل يف ديوار بكور علوي صوائ  ،وهوو مون اصول
كوردي" .ان موجوة ذو الفقوار غوا ،وأخوت تيموور غوا املودعوة خيوزا بودر غوا Xeza
 Bedir Aqaقوودمت لوورئي احملكمووة علووي صووائ بو رشوووة مقوودارها  500لوورية
ذهبية رشادية ،الجل انقاذ موجها ذو الفقار ،وأخيها تيمور ،وابن موجها"(.)2
ال نوودري ان كانووت الرشوووة الوويت دفعتهووا أسوورة ل عثمووان بقوودر مثوون شووراء
الطائرة ،أو بقدر الرشوة ذائعة الميت الويت دفعوت اىل رئوي حمكموة االسوتقالل علوي
صووائ أورسووفاش املتفوواخر بانتمائووه الكووردي .اال انهووم اسووتطاعوا بفضوول تلو الرشوووة
استالم جثة علي بةتي ودفنه يف مزيزخ ،اليت كانت جثابة عاصومة اغفريكوان .وهكوذا

Malmisanij, Diyarbekirli Cemil Pasa Zadeler ve Kurt Milliyetciligi.
)Naci Kutlay, age. (Istiklal Mahkemesinde Yargilan makta Olan C.N
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انتهووت حركووة كرديووة اخوورذ ،خبطأهووا وصوووابها ،وخريهووا وشوورها ،يف  18ب ،1919
وكان للكرد مساهمة كبرية يف إنهائها.
اتشووح اغفريكووانيون بالسووواد موورة اخوورذ ،اال انهووم ال مييتووون احبووابهم ،فهووم
حاضرون يف مرثياتهم ،واغانيهم الشعبية ،وحكاياتهم ،ان قمص بطولة علوي ورفاقوه،
وخموصوا مشاهري املقاتلني ،مثول البطولوة االسوطورية للمقاتول املسويحي مشعوون حنوا
هايوودو ومشوودين ضييولي  ،Şemdine Coliاصووبحت أشووهر موون نووار علووني علووم .وان
قمص بطولة هلالء جتري علني اآللسن يف املنطقة حالياو.
ويروي جكرخوين نهاية علي بةتي علني النحو اآلتي:
"إ دت عشائر هبزبيين وحمارذ وكوسوني ودرفوري  ،Derveriوقسوم مون
حملمي وأومري ،مع بقية اعداء علي وهامجوا هفريكان .وعندما إنضم اجلويا الرتكوي
اىل هلالء اضطر علي بةتي اىل م ادرة تينات .وقد قتل يف املعركة ،وتعر عودد كوبري
من قرذ أومري وهفريكان اىل التخري واغدم".
ترك علي بةتي ولدين هموا :يوسوف ونزير(نوذير)  ،Nezirأموا اخوو خليول
بةتي فقد قتل يف املعركة .وقد ذكر لي علويربيرةتي الثواني ان لوه ايضواو ولودين خورين
من أم ثانيوة وهموا :سوليمان وشوينو  ،Şinoواسوم امهموا هوو أمينوه ،وكانوت تعورف يف
املنطقة باسم أمينه سيد  .Emina Seyidوكان االسوم السوابق املقورر لشوينو ،الوذي
ولد يف سنة مقتل علي ،هو علوي اال ان اموه أبودلت االسوم اىل  ،Şinoوهوو اسوم كوردي
يعين احلداد او املأمت.
ان يوسف ونزير من ام واحدة [أي انهما شقيقان] ،ومع انهموا مل يكونوا ذائعوي
الموويت مثوول ابوويهم ،ولكوون ميكوون القووول انهووم سوواروا علووني نهًووه ،وواصوولوا تقاليوود
اغفريكان ،واصبحوا توابعني حلواجو ،وشواركوا يف االنتفاضوة الويت انودلعت سونة 1926
وذهبوا بمحبته اىل سوريا .وقد بقووا هنواك لسونوات طويلوة ثوم اسوتفادوا الحقووا مون
العفو المادر من احلكوموة الرتكيوة وعوادوا اىل كردسوتان الشومالية حيوث أمضووا بقيوة
عمرهم هناك ،وموات االثنوان بأجلوهما املوعوود .اموا علوي بيرةتيرالثواني الوذي كانوت لوه
113

مساهمة كبرية يف دراستنا هذ فهو ابن يوسف ،وهوو يعويا حيواة هادئوة يف نمويبني.
وقد دث لنا عن ممري خليل باتي ،أخو علي بةتي.
"بعد مقتل اآلغا علي بةتي اصبح خليل تابعاو حلاجو .وقد اشورتك اىل جانبوه
يف القتووال ضوود ضييل وسووروخان ،كمووا شووارك يف انتفاضووة حوواجو الوويت بوودات يف عووام
 ،1926وانسح معه اىل "سووريا" .ومثول اآلغوا علوي بيرةتي ،كوان خليول بيرةتي ميلو
قطعانوا كبرية من ال نم واملواعز ،وعنودما انسوح اىل "سووريا" بقوي القسوم االكورب مون
قطعانه يف اجلان الرتكي من احلدود "سَورخيت  ."Serxete -ول ور اسوتعادة تلو
القطعووان عوورب مووع عوودد موون رجالووه اىل "تركيووا" .وكانووت قطعانووه يف قريووة نبيلووة
 Nebileالقريبووة موون مووديات .وعنوودما كووان يف طريقووه اليهووا اشووتب مووع وحوودة
عسوكرية تركيوة يف املوقوع املعوروف باسوم بامنوة تاقوا  Bazne Taqaقورب موديات،
وقتل جنديا كما جرح العديد منهم ،ثم أخوذ قطعانوه علوني عًول وانتقول اىل اجلانو
"السوري" جمدداو .اال ان املسلولني االتوراك الوذين اسوتاؤوا مون ذلو مل يرتكووا احلوادث
مير هكذا .وكما هو معروف عنهم فقود جلوأوا اىل سياسوة طويم الكوردي بوالكردي ،إذ
ذهبوا اىل سروخان واعطو وعوداو مقابل اعتقال او قتل خليل .وقود اخنودع سوروخان
بهذ الوعود ،وسار علني خطني مجو حيث نم كميناو خلليل بةتي ورجاله وقتلهم".
وقد سألت علوي بيرةتي الثواني عون مموري مشعوون حنوا هايودو (حيودو) فقوال
عنه ما يلي:
"كان مشعون أفضل رفاق والدي [يقمد جدي] يف السوالح ،واسوتطيع ان اقوول
انه كوان مقودماو علو ني الكوثري مون االقربواء واالصودقاء املسولمني الوذين كوانوا حولوه [أي
حول علي] .لقد كان رجالو جديراو بالثقة جداو ،وقد شارك يف كل معارك والودي .وبعود
مقتل والدي انتقل مع عدد من رفاقه اىل سوريا حيث امضوني سونواته االخورية هنواك.
وقوود ذهبووت يف مخسووينات القوورن العشوورين لزيارتووه وكووان شوويخاو طاعن واو يف السوون وال
يستطيع الرؤيوة جيوداو .وعنودما أبلوغ جًيتوي بودأ بالبكواء وقوال" :اقورتب العانقو "،
واحتضنين طويالو وقوال" :انوت حنيول جوداو وال تشوبه والودك [جودك] لقود كوان قويواو
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جداو" ،وبعد ان تنهد بقوة قوال" :يواليتين كنوت موت موع صوديقي يف املعركوة االخورية
ومل ارذ هووذ االيووام .ان الووذين يووزورونين يقولووون :هوول هووذا االعمووني التعووي هووو
مشعون؟" وأضاف ان هذا يشق علني كثرياو .لقود كوان تعيسواو وسوعيت اىل مواسواته ولكون
عبثاو .واظن انه تويف يف عام ."1954
احلالة يف هفريكان بعد مقتل علي:
بعد موت علي بةتي إنهوارت وحودة العشورية مورة اخورذ ،فقود تفرقوت قووات
هفريكان ،ودخلت املنطقة برمتها ت سلطة الدولة .ونش النوزاع مورة اخورذ حوول
الزعامة ،ففي حني قبول قسوم مون عشوائر اال واد معاموة حواجو الثالوث ،فوان القسوم
اآلخر التف حول فرد خر من اسرة ل عثمان وهو ضل  .يقول بروينسن:
"يف عووام  1919قتوول علووي يف ظووروف غامضووة فانهووارت وحوودة العشوورية .ويف
غضون ذل شكل ضل وسرحان الثاني مفرمة [حاشية] غما يزيد عودد افرادهوا عون
 100رجل (وهذا رقم كبري بالنسبة ملثل هذ املفرمة) وبسطا حكمهما علني جوزء مون
هفريكان .وبقيت بعق فروع العشرية مستقلة ت قيادة معمائها ،بينما قبلت اخورذ
معامة حاجو الثالث( ،)1بطل قمتنا هذ "(.)2
مل يكن كل شيء كالسابق ،فقد بودأت مرحلوة وول متعوددة اجلوانو  .فعلوني
انقا الدولة العثمانيوة قاموت دولوة جديودة "اجلمهوريوة الرتكيوة" وبودأ بوذل عهود
احلكومووات اجلمهوريووة .واصووبح يف املنطقووة ،كمووا يف كردسووتان ،إدارة ملحكمووة او قويووة.
وكانت هناك سياسوات تتلفوة علوني جودول االعموال ،كموا بورمت املزيود مون املشوكالت
املختلفة واملعقدة .ورغم كل ذل مل يت ري أمران يف هفريكان منوذ مودة طويلوة ،اوغموا
البنية العشائرية التقليديوة واملعوارك موا بوني العشوائر ،وثانيهموا عشوق الكورد للحريوة.
نعم ،ان هذ الثنائية جثابة شقيقني توأمني يف هفريكان ،وقود ثبوت ذلو فعوالو حتوني
( )1وردت يف االصل "حاجو الثاني" خطأو( .املرتجم)
Bruinessen, Aga, Seyh. Devlet.
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السنوات االخرية .إال أن التحوالت االقتمادية واالجتماعية والثقافية يف العهوود االخورية
أدت اىل معزعة احد التوأمني وهو البنية العشائرية بشكل مهم .اموا التووأم اآلخور وهوو
عشق الكرد للحرية فقد استمر دون ت يري.
من املفيود معرفوة هوذا :وو تقيويم الروايوات الويت ذكرناهوا يف اعوال ضومن
ظروف املرحلة التارحية .ويف مسعانا لفهم االحداث وو ان نأخوذ يف احلسوبان القويم
ايتمعية  Toplumsalوالسياسية واالقتمادية والثقافية السوائدة يف تلو االيوام .ان
هوودفنا لووي تعظوويم شووأن او ذم هووذا الطوورف او ذاك ،بوول إضووافة معرفووة ،مهمووا كانووت
ص رية ،متنع تكرار التاريخ الن "عدم معرفة التاريخ يلدي اىل تكرار ".
بعد وفاة علي بةتي استمرت املواقوف الكردسوتانية القوميوة آلل عثموان .وقود
سار اجليل اجلديد علني خطني اجدادهم ،وأحد أهم أفراد هذا اجليل اجلديد هوو حواجو

الثالث(.)1

حاجو الثالث:
ان اشووهر افوراد اسوورة ل عثمووان بعوود علووي بيةتي هووو حوواجو الثالووث .انووه غووا
اغفريكان الذي حقق الشهرة االكثر ذيوعاو ،كما كوان مودار احلوديث اكثور مون غوري  ،اىل
حد ان ل عثمان صارت تعرف بعد باسم ل حاجو .لقود كوان شخموية كارمميوة [لوه
جاذبية قيادية] اىل حد كبري ،كما انه سريته مفعموة بالنشواق وموثرية لالهتموام .وقود
نظمووت يف الثنوواء عليووه الكووثري موون املوودائح واالشووعار ،وقوود مدحووه الشوواعر الكووبري
جكرخوين اىل حد وصفه بانه "ابوو الكورد" موع انوه سوبق وأن اتهموه خبيانوة القضوية
الكردية.

( )1انظر شًرة نس اسرة
Soy agaci.

ل عثمان (الشكل رقم )1؛ Haverkan agalarindan Mala Osman in Kismi
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ان نورالوودين ماما الووذي التقووني يف دمشووق عووام  1930مووع حوواجو والكووثري موون
الشخميات الكردية املثقفة والوطنية (مثل جالدت بدرخان ،كوامران بودرخان ،قودري
مجيل باشا ،اكرم مجيل باشا ،ممدوح سليم ب وغريهم) يكت ما يلي عن حاجو:
"من بني الناس املوجودين يف بيت املهًرين كان الشخص االكثر توأثرياو واثوارة
لالهتمووام هووو حوواجو غووا .كووان ضووخم اجلسووم ،ذو بشوورة بيضوواء ،وعين ويني مرقوواوين،
ومتزنواو ووقوووراو .ان حوواجو غووا ،وهووو موون اغوووات عشوورية هفريكووان يف منطقووة مووديات

الواقعة شرق مواردين ،عواش الوف م وامرة وم وامرة"( .)1ولوذا سنسورد يف هوذا الفمول
قمة حياته املليتة بامل امرات املثرية لالهتمام واملليتة بالتناقق ايضاو.
بووودأت م وووامرة حووواجو الثالوووث قبووول والدتوووه ،إذ كوووان جنينوواو يف بطووون أموووه
عايشة(مين ) خامن  Ayşan(Zeyneb) Hanimعندما ققتل والد حاجو الثواني
علني يد مجو املدعوم مون قووات الدولوة يف معركوة جبول مافوا .ويقوال ان الدكشووريني
حاصروا قمر حاجو يف مزيزخ بعد مقتله ل ر قتول وريثوه قبول والدتوه .ويف تلو
الظووروف المووعبة إنووربذ االيزيووديون اغفريكووان لنًوودة موجووة حوواجو وجنينهووا ان
االيزيودي خلوف ميشوو كوخيةلير" "Kiwexe'li Xelefe Meşoواقربائوه قواموا
باخفاء موجة حاجو الثاني احلامل ،وخرقوا الطووق الوذي فرضوه الدكشووريون ،بودعم
من قوات الدولوة ،وهربووا املورأة .وهكوذا مت انقواذ حيواة حواجو الوذي مل يكون قود ولود
بعد .ان هذ احلادثة مثال علني شوًاعة الكورد االيزيوديني املعروفوة جيوداو يف املنطقوة،
فضالو عن انها جوذج مجيل عن المداقة بني اغفريكان املسلمني وغري املسلمني.
ومثل الكثري من افراد اسرته ولد [حاجو الثالث] يف قرية مزيوزخ الويت كانوت
مقراو لالسرة (و ان يكون ذلو يف اواخور  - 1896املللوف) .وكموا هوو معوروف فوان
لالبناء الذكور قيمة كبرية يف العائلة الكردية األبوية .أما بالنسوبة آلل عثموان فوان هوذا
الطفل اجلديد كان ذو قيمة اكورب ألنوه الوريوث الوحيود ألبيوه .الشو ان االسورة كانوت
كبرية اال انه مل يكن حلاجو الثاني اوالد حيملون امسه من بعد  .ومن التقاليود السوائدة
Nurettin Zaza, Bir Kurt Olarak Yasamim.

117

() 1

لدذ الكرد ختليد ذكر الكبار [من خالل تسمية املواليود اجلودد بامسوائهم] وهكوذا متوت
تسميته باسوم ابيوه حواجو قبول والدتوه .وبهوذا كوان ثالوث ذكور يف العائلوة حيمول اسوم
حاجو ،والجل متييز عرف حباجو الثالث .وبالرغم من عدم وجود منواف لوه ،اال ان
الطفل اجلديد الذي انضم اىل االسرة حظي بتنشتةٍ فائقوة العنايوة بوصوفه ولوي العهود
االصيل.
ومنذ ص ر سنه مت تدريبه علني الفروسية واستعمال السوالح .كموا صوار علوني
دراية جيودة بالتقاليود ،وطورام املعيشوة ،وتقاليود العشورية ،والقضوايا الكرديوة ،واحكوام
احلرب وأالعي السياسة .وعندما بلغ سن الشباب بدت عليوه مسوات الزعاموة .وكوان يف
الوقت نفسه متفوقاو يف الفروسية واستخدام السالح" .كوان حواجو الثالوث منوذ ان كوان
شوابوا يافعووا صوواح امكانيوات تلهلووه للزعاموة .فقود كووان انسوانوا جريتووا جوداو ،ويعوورف
جيداو ما يريد وال يرتدد يف سبيل قيقوه ،وخوبرياو يف الفروسوية ،وعلوني درايوة جيودة
بالتكتيكووات العسووكرية"( .)1وباختمووار كانووت لديووه كوول امليووزات املطلوبووة بمووفته موون
سالطني هفريكان.
كان الوضع يف صاحل حاجو من جهة .فقود كوان علوي بيرةتي ابون عموه يدعموه
بدرجة كبرية ،وكانا يف سن متقاربوة .ومون خوالل إنسوًامهما وتعاونهموا أمسوكا بزموام
السيطرة يف هفريكان .كان حواجو يقويم يف باديبوه  Badibeيف جهوة طوور .اموا علوي
واخيه خليل فقد انتقال اىل جهات حملمي وأومريوان .ويقوال ان ميوزة حواجو يف جموال
السياسة والتكتي كانت اقوذ من ميزة علي يف جمال احلرب واجلرأة.
ان اول م امرة عاشها يف حياته تبدأ بأحداث اإلفتتان [العشق] .فبعود وفواة ابيوه
خبمسووة عشوور عام واو ،أي عنوودما كووان يف اخلامسووة عشوور موون العموور ،عشووق بووريومة ابنووة
سرحان غا ،احد اقربائه املقربني .وكانوت بوني عائلتيهموا خموومة تقليديوة ،فقود كوان
سورحان مون وجهوواء دكشووري ورفوق بشوودة توزوية ابنتوه موون معويم هفريكوان .ورغووم
االصرار علني طل يدها مل يق تنع سورحان غوا .وعنودما مل تبوق وسويلة حلواجو خطوف
Cegerxwin, Hayat Hikayem, S. 41.
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الفتاة وصعد بها اىل اجلبل .ومن املعروف ان خطوف الفتواة لودذ الكورد يولدي اىل معوارك
دموية ،اذ ان ذل يكدر خواطر اهل الفتواة ويلطوخ شورفهم .واذا مل يتودخل يف املوضووع
احد الوجهاء ،ومل يتم التوصل اىل تفاهم باي شكل من االشكال فان سوف الودماء يموبح
امروا حتميواو .وفيموا عودا ذلو كانوت هفريكوان قود صوارت يف هوذ اآلونوة وت سويطرة
ضل ومجو .وغذا السب فر حاجو اىل اجلبل واختبأ هنواك .اال ان قسواوة فمول الشوتاء
كانت تعين إستحالة العويا يف اجلبول .وعنودما مل يبوق مكوان يلًوأ اليوه ،والجول ضومان
الملح مع اهل الفتاة ،وباعتبار رجالو ،ذهو اىل بيوت مجوو ،قاتول والود  .وقود فوتح لوه
مجووو بابووه واستضووافه لديووه .وقوود بقووي يف ضوويافته موودة طويلووة ،وخمووص لووه غرفووة
خاصة ،وجعل ت إمرته خدماو خموصيني ،وأحاطه بعناية كبرية جداو.
وبعد ذل مت اقناع سرحان والد الفتاة ،ومت توزوية الشوابني .ويقوال ان مجوو
وضييل اخووذوا معهووم عوودداو موون وجهوواء املنطقووة وجوواؤوا اىل بيووت سوورحان .ومل يكوون
سوورحان قوود رأذ حوواجو منووذ طفولتووه ،وعنوودما ر قووال" :واهلل ان ابوونيت مل تكوون
تطتة ،ان حاجو شاب مجيل جداو ،والفتواة الويت ال ت ورم بهوذا اجلموال البود ان تكوون
عمياء" وصفح عنه.
بقووي الزوجووان ال شووابان فوورتة طويلووة ضوويوفوا يف بيووت مجووو .وحسوو روايووة
جكرخوين فان حممد شوقيق مجوو مل يكون راضويوا عون استضوافة حواجو وموجتوه ،ومل
يكن يعاملهم معاملة جيدة .ويف يوم مون االيوام القوني كالمووا سويء املضومون علوني مسوامع
موجة حاجو ،وبسب هذا اقودم مجوو علوني قتول اخيوه طعنووا بواخلنًر .وقود أقلوق هوذا
احلوادث حوواجو وقووال موع نفسووه "ان العوودو القوديم لوون يمووبح صوديقاو ،وان الووذي يقتوول
اخيه يقتلين ايضاو" فرتك بيت مجو وجلأ اىل يوسوف حسون ،وهوو مون اغووات دكشووري.
وقد قدّر يوسف تقديروا كبريوا واعطوا غرفوة يف قمور  ،وتعورف هوذ ال رفوة اىل اليووم
بو"غرفة حاجو" داللة علني الت قودير الكوبري الوذي حظوي بوه وحفاظووا علوني ذكورذ تلو
االيام .ومل يكتف يوسف حسن باستضافة حاجو ،فقد أيد فيموا بعود يف النزاعوات داخول
العشرية ،وساهم مساهمة كبرية يف حموله علني معامة العشرية [أي عشرية هفريكان].
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يتووبني ممووا سووبق ان احلوودود بووني المووداقة والعووداوة يف البنيووة العشووائرية
الكردية مل تكن واضحة جداو .وكما رأينا يف هذا املثال حيث ان يوسف حسون دكشووري،
بينما حاجو هفريكاني وهناك عداوة املية بني [العشريتني] ،اال ان املودة الويت اظهرهوا
جتا حاجو من ذل النم الذي يظهر اصدقاء الروح .بيد ان معاملوة تتلفوة كتلو
اليت عامله بها مجو ه ي موضوع البحوث .فعنودما وقوع حواجو يف ضوائقة جلوأ اىل بيوت
مجو ،قاتل ابيه .وقد اظهر له مجو حسون الضويافة الويت يظهرهوا االحبوة .واذا تركنوا
جانباو أفضاله وضيافته حلاجو فانه قتل اخيه من اجلوه دون ان يورف لوه جفون .وموع
هذا ال يمفح اغفريكان عنه ،ومل يتخلوا عون طلو ثوارهم منوه "ان مجوو قتول اخيوه
من اجل شرف حاجو ،اال ان اغفريكان مل يتخلوا عن ثارهم .ويف احد االيام قطوع علوي
بةتي ،وهو من ابناء عمومة حاجو ،طريق مجو وابنه حسن وقتلهما وأخذ بالثأر"(.)1
ان مووواذكر نورالووودين ماما عووون قموووة حيووواة حووواجو ختتلوووف عموووا ذكووور
جكرخوين ،فقد ذكر يف كتابه "حياتي الكردية":
"كوان حوواجو جنينواو يف بطوون اموه عنوودما قتول والوود مون قبوول إبون خووال لووه
يدعني سورحان .وكوان ضيل ر  ،والود القاتول ،حيكوم العشورية حينوذاك .وبعود مورور 15
عاماو علني هذ اجلرمية ،وعندما بلغ حاجو سن املراهقوة ،قتول سورحان انتقامواو ملقتول
ابيه وذه اىل اجلبل .وقد متوت مالحقتوه لويالو ونهواراو ،اال ان حواجو جنوح علوني مودذ
مخسووة اعوووام يف جتنو الكمووائن والشووراك الوويت نمووبوها لووه .ولعوودم ملووه العوويا يف
كهوف اجلبال يف الشتاء القارص فقد إستًمع كول شوًاعته ونوزل اىل قريتوه وذهو اىل
غرفة الضيوف يف دار خاله ضل والقني بنفسه علني قدميه ومد رقبتوه .وقود امتودت
يوود ضييل بشووكل غريووزي اىل خنًوور  ،ولكوون يف اللحظووة االخوورية توواثر اخلووال بشووباب
وجوورأة ابوون اختووه واعوواد خنًوور اىل غموود وطلو موون حوواجو النهووو واجللوووس اىل
جانبه وقال له :لقد خلقت لتعيا ولي لتموت .ورغم ان قتلت ابين لكنين أصوفح
عن وسأموج ابنيت وأريدك ان تكون علني رأس العشرية من بعدي .اذه لرتذ أمو
Cegerxwin, Hayat Hikayem.
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الوويت مل تنف و عوون البكوواء والوودعاء موون اجل و  ،وتعووالوا سووويةو غووداو الجووراء مراسوويم
اخلطوبة".
وهكووذا نوورذ ان كوول روايووة ختتلووف عوون االخوورذ ،اال ان روايووة جكرخوووين
صحيحة متاماو حس قناعيت .ذل ان جكرخووين ولود وعواش يف املنطقوة الويت جورت
فيها االحداث ،وكان شاهداو قريباو من كثري من االحوداث الويت عاشوتها هفريكوان ،وكانوت
له عالقة وثيقة حباجو الثالث لسنوات ،وقد كافحوا يف نفو الموف .وفيموا عودا ذلو ،
أيّد افراد االسورة الوذين ودثنا معهوم صوحة روايوة جكرخووين .يقوول نورالودين ماما
"كنت استمع بدهشة اىل حاجو غا الذي كوان يوروي لنوا بهودوء قموة شوبابه" ،أي انوه
مسع موا جورذ مون حواجو شخموياو ،ولكون يف عوام  .1930ان كتابوه الوذي ذكرنوا (،)1
ويتضمن مذكراته ،قد طبع الول مرة بالفرنسية يف عام  1982مع مجوع مالحظاتوه
املتفرقة ،ثم ترجم فيما بعد اىل الرتكية .ولذا أعتقد ان هناك احتمال كبري بانه غفول
عن بعق النقاق ،أو خل فيما بينها ،او ان بعوق النقواق قود أغفلوت اثنواء الرتمجوة.
ان املالحظووات اخلاصووة حبيوواة حوواجو واضووحة جووداو؛ اوالو ،ان قاتوول والوود حوواجو لووي
سورحان ،كمووا ورد يف كتواب نورالوودين ماما ،بوول مجوو؛ وثانيواو ،ان الووذي أخوذ بثووأر ابيووه
لي هو بل ابن عمه علي بةتي كما ذكرنا سابقاو؛ ثالثاو ،ان صعود حواجو اىل اجلبول مل
يكن بسب قتل سرحان بل خطف ابنة سرحان؛ ورابعاو ،عنودما مل يعود ممكنواو البقواء
يف اجلبوول فووان حوواجو مل يووذه اىل بيووت سوورحان ،بوول ذه و اىل بيووت "عوودو اللوودود
مجو" كما ذكور جكرخووين .وقود سوألت علويربيرةتي الثواني عون املوضووع فأيود صوحة
رواية جكرخوين ،كما انه ذكر لي احلكاية الطريفة التالية:
"خطف عموي حواجو بوريومة ابنوة سورحان وصوعد اىل اجلبول ،وبعود ان بقوي
هناك ملدة مون الوزمن جلوأ اىل بيوت مجوو .ان مجوو الوذي اصوي بالوذهول عنودما رأذ
عمي جبسمه ورشاقته ،ومل يكن قد رأ من قبل ،قوال :وا ٍ يوا كبشوي موا هوذ الرشواقة
( )1يقمد كتاب "مذكراتي الكوردية" لنورالدين ماما .غذا الكتاب اكثر من ترمجة من الفرنسوية اىل العربيوة
خرها صدر بعنوان "حياتي ككوردي" ترمجة خسرو بوتاني (اربيل( )2008،املراجع).
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والوسووامة ،ان ابنتنووا بووريومة حمقوةض موون االر اىل السووماء .ان املوورأة الوويت ال بو وال
تهرب مع البد ان تكون عمياء .احسنت يا إبنيت لقد ضربت طوائر الكركوي يف عينوه
متاماو .اهالو ومرحباو ب يف بييت".
أخذ جنم حاجو يلمع يف مساء هفريكان بعد هذ احلادثة .وسويعيا م وامرات
جديدة ،كان فيهوا حواليت إعتقوال .االوىل كانوت يف عوام  1913عنودما اعتقلوت الدولوة
العثمانيووة عوودداو كووبرياو موون وجهوواء الكوورد علووني سووبيل االحوورتام موون قيووامهم بنشوواطات
قوميووة .ومثوول الكووثري موون وجهوواء هفريكووان مت اعتقووال حوواجو ايض واو واودع يف سووًن
خربوق .وكما ذكرت سابقاو كان علي بةتي ايضاو من بوني املعوتقلني .وبعود مودة هورب
علووي ب يةتي والقائوود السوورياني اغفريكوواني مشعووون حنووا موون السووًن ودخلوووا منطقووة
هفريكان ،وبعد مدة بدأ التمرد ضد الدولة.
"كووان حوواجو معوويم عشوورية قوووي وحمبوووب اىل حوود ان السوولطات العثمانيووة
إرتابت فيه وقررت اعتقاله اوالو ،ثم ابعاد عن املنطقة .وقد اسوتفاد حواجو الوذي كوان
أقمياو ،من الشهرين(( )1يفورت القوول عوامني  -املللوف) الوذين امضواهما رهون االعتقوال
وتعلووم القووراءة والكتابووة بالل ووة الرتكيووة .ويف بدايووة العووام الثالووث موون االعتقووال وجوود
طريقة للفرار ،وسار ليالو ونهاراو يف اجلبال وجنح يف الوصول اىل قريته"(.)2
"اختفني حاجو بعد فرار لبعق الوقوت يف بيوت احود الووطنيني الكورد ،وهوو
حوواجي بوودر غووا ( .)1928-1872وحوواجي بوودر غووا هووذا انتخو يف الوودورتني االوىل
والثانية [من الربملان الرتكي] نائبووا عون مالطيوة ،ويف الودورة الثالثوة نائبووا عون مدينوة
قارص ،وهو والد املثقف الكردي حَمرَش رشو .)3("Hemreş Reşo

( )1يبدو ان اصل هذا اخلطأ يف الرتمجة الرتكية ملذكرات نورالدين ماما ،ولي

يف االصل الفرنسي( .املرتجم)

Dr. Nureddin Zaza, Bir Kurt Olarak Yasamim.

ولد

Rohat Alakom, Xoybun Orgutu.
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محرش رشو يف شباق  1939وامسه احلقيقي محدي حممد توران وهو حفيد حاجي بدر غا رئي عشرية
رةشويان ،ولي ابنه ،واشتهر باالسم الذي اطلقه عليه والد أي (محرش رشو) حمل علني شهادة احلقوق سنة
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وتبدأ م وامرة [اخورذ مون م وامرات] حواجو بعود ان عواد اىل هفريكوان .فقود
اختفووني لووبعق الوقووت يف اموواكن متفرقووة موون هفريكووان ،وعًووزت الدولووة ،الوويت كانووت
تعيا اواخر ايامها ،عن مالحقته .ويف هذ االثناء سعني [حواجو] اىل مل مشول العشورية
جمدداو ،وواجه عدداو كبرياو من املشاكل .فمون جهوة كانوت هنواك مشواكل داخليوة ختوص
ا اد [هفريكان] ،والنزاعات علني الزعامة داخل االسورة .ومون جهوة اخورذ كوان هنواك
القمع واالضطهاد من جان الدولة .ان هفريكان الويت كانوت سوابقاو وت سويطرة علوي
باتي صارت االن ت سيطرة الدولة متاماو الويت مارسوت عمليوات قموع وارهواب واسوعة
غري معهودة سابقاو.
استمرت موبعة االرهاب بودون توقوف منوذ قموع االنتفاضوة يف  1919وحتوني
عام  . 1921ويف هذ االونة كانوت الوحودات العسوكرية اجلديودة الويت شوكلتها احلركوة
الكماليوة ختوو حربووا حاميوة ضود اجلويا اليونواني املودعوم مون بريطانيوا وفرنسوا
املنتموورتني يف احلوورب العامليووة االوىل .فبعوود نووزول القوووات اليونانيووة يف [مينوواء] أممووري
جنحت يف التوغل يف "االناضول ال ربيوة" .ويف الوقوت نفسوه كانوت هنواك معوارك بوني
القوات املرتبطة بنظام احلكم العثماني القوديم وبوني القووات التابعوة للحركوة الكماليوة
اليت تلسومني "القووذ القوميوة  ."Kuvai Milliye -ولقود مت نقول مجيوع الوحودات
العسكرية اىل ال رب ،االمر الذي ادذ اىل التخفيف من حدة القموع الوذي كوان ميوارس يف
هفريكان ،وارتاحت املنطقة نسبياو وتنف اهلها المعداء.
وعلني اية حال ...سرعان ما بدأت املعارك بني ضل  ،وهو فرد خر مون اسورة
[ ل عثموان] سووبق وان وقووف مووع قوووات الدولووة اثنواء حركووة علووي بوواتي وبعوودها ايضواو،
واخيه سرحان الثاني من جهة وبني حاجو مون جهوة اخورذ .ويف البدايوة وقفوت قووة
عشائرية قليلة جداو مع حواجو ،الن ضيل ر كوان موع الدولوة ومودعوموا مون قبلوها ،ولوذا
رجحت الكثري من العشائر ،والسباب براغماتية ،الوقوف معه.
 1962يف جامعة انقرة ،اصبح سكرترياو للحزب الدميقراطي الكوردستاني يف كوردستان  -تركيا ،توفني يف
( .2002/12/27املراجع)

.
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ويف غضووون ذلو كانووت هنوواك عشووائر حافظووت علووني نهًهووا املسووتقل ووقفووت
بعيداو عن الطرفني .وبالرغم من ذل استطاع حواجو ،اجلوريء الوذي يعورف موا يريود
وبالقدر نفسه صواح ذكواء وفكور ثاقو  ،ان ي وري املوقوف لمواحله .فقبول الودخول يف
معركة مباشرة مع ضل كان حاجو يهدد بني احلني واالخر القرذ املوالية لوه ،ويقووم
بنهبها ويثب عزميتها .وكان حتار القرذ اليت بال دفاعات ،وبعيدة عن محايوة ضيل ر
كأهووداف غًماتووه .وبهووذ الطريقووة كووان يموول اىل هدفووه خطوووة بعوود خطوووة ،وبوودون
تقوديم خسووائر كووبرية .إال ان اسوتخدام السووالح مل يكوون السوبيل الوحيوود الووذي اعتموود
للوصووول اىل هدفووه ،بوول كووان يسووتخدم جهووارة اسووالي سياسووية سووليمة ايضواو ،والسوويما
تنميووة العالقووات اجليوودة مووع العشووائر احملايوودة ،والسووري باجتووا كس و تل و العشووائر اىل
جانبه ،وكوان حيقوق جناحووا كوبرياو .ومل يكون حواطر يف املواقوف الويت ال تكوون عواقبهوا
مأمونة ،فقد كان منطقياو ال حي ايامفة ،وال يقدم علني أي عمول موا مل يكون جناحوه
مضموناو .ومن خالل تطبيوق هوذ التكتيكوات العقالنيوة والموائبة كانوت قوتوه توزداد
يوماو بعد خر .وحبلول عام  1925كان جثابوة اقووذ معمواء اال واد اغفريكواني إن مل
يكن معيمه االوحد.
يقول بروينسن "مع مر الزمن كان يزداد عدد الذين يعرتفوون حبواجو معيمواو
لال اد .وكان حاجو يعزم قوته بشكل مضطرد .وحبلوول عوام  1925كانوت االغلبيوة
تليد حاجو .وبسب انقسام العشائر كان مون املتوقوع ان يوطود سولطته داخول اسورته،
ثم مد سلطته علني الوحدات االكرب .ولكن علني العك من هذا كوان حواجو نشوطاو بوني
كل العشوائر الفرعيوة [االفخواذ] يف الوقوت نفسوه .وكوان يتشوكل يف كول عشورية فرعيوة
وحدة ص رية مرتبطة حباجو ،ثم ينضوم اآلخورون اىل هوذ الوحودة فيموا بعود .وكوان
يستفيد من النزاعات الثانوية بني اجلماعات اليت خارج سلطته مون اجول سوح احود
الطرفني اىل جانبه .وبذل ميكن ضمان السيطرة علني كول اال واد اغفريكواني .ولكنوه
مل يستطيع بلوغ هذ النقطوة [أي السويطرة علوني اال واد برمتوه] يف أي وقوت .وعلوني
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اية حال فان نشاق حاجو السياسي امتود اىل نطواق اوسوع مون النطواق العشوائري .لقود
اراد التوصل اىل اتفاق مع القوميني الكرد ت قيادته".
ويف مقابل هذا النشاق املتعدد اجلوان من قبل حواجو ،كوان ضيل ر حيمور يف
ماوية ضيقة ،لقد كان يقرتب من الدولة ،وكلما اقرتب اكثور منهوا كلموا فقود إعتبوار يف
هفريكان ،ويعين هذا تعزيز قوة حاجو.
موقف حاجو اثناء حركة الشيخ سعيد ثريان عام :1925
مثلما اوضح بروينسن يف النص السابق فان حاجو الثالث ،الذي سار علوني نهوة
ابيه حاجو الثاني وبقية سالطني هفريكوان ،مل يكون يريود معاموة العشورية فقو  ،بول
كان ضمن اهدافه جتميع كل الكرد ت قيادتوه وإقاموة دولوة كرديوة مسوتقلة .وغوذا،
وبعد ان ضمن سلطته يف هفريكان اىل حد ما ،وسع نطاق فعالياته علوني غورار موا فعلوه
علي بيرةتي سوابقاو ،واجورذ إتمواالت موع معمواء العشوائر يف تتلوف كردسوتان ،واجوراء
لقاءات ،وقام باستعدادات واسعة.
وبينما كان حاجو منش الو بفعالياته اندلعت يف منطقوة اخورذ مون كردسوتان
حركة بقيادة الشيخ سوعيد يف ديوار بكور .وموع ان توقيوت احلركوة مل يكون مناسوبوا(،)1
وبودأت بوال برنووامة ،اال انهوا انتشوورت مون ثيريانر علووني مسواحة واسووعة يف وقوت قمووري،
وواجهت قوات الدولوة صوعوبات يف قموع احلركوة .ان الدولوة الويت اضوطرت اىل التقهقور
جلووأت اىل اسووتخدام الوسوويلة الفعالووة املألوفووة لووديها وهووي ،طوويم الكووردي بووالكردي...
فعندما كانت تقوم بتحشدات عسكرية كوبرية يف منطقوة العمليوات ،كانوت جتورب الكوثري
من العشائر احملايودة الويت مل تشوارك يف احلركوة علوني ان تقاتول ضود احلركوة .وقود مت
ترحيل الكثري من العشائر ،اليت مل ترغ يف القتال ضد احلركوة ،اىل منطقوة العمليوات

( )1انوودلعت حركووة الشوويخ سووعيد ثييريان يف  11شووباق  ،1925بوودالو موون  21أذار جوج و مووا اتفووق عليووه
(املراجع)
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وأجربت علوني املشواركة يف القتوال .وكوان اغفريكوانيون إحودذ القووذ الويت ارادت الدولوة
استخدامهم ضد احلركة.
مل يكن اغفريكانيون ملهيأئني بعدل غذا الوضع اجلديد الذي فوجتوا بوه .فبعود
احلركووة االخوورية [حركووة علووي ب يةتي] دخلووت املنطقووة ووت سوويطرة الدولووة متام واو،
وقدمت خسائر كبرية .وعالوة علني ذل فان النزاعات الداخلية مادت مون ضوعفهم ألن
قوغم "ال" للدولة كان جثابة القيام حبركة ضدها ،ولكنهم مل يكونووا مهيوأئني لوذل .
وغذا لن تقدم عشائر هفريكان الدعم حلركة الشويخ سوعيد ،النهوا مل ترغو بايامفوة
يف الدخول يف مواجهة مع الدولة مرة اخرذ.
يف مثل هذا املوقف كان القتال ضد حركوة الشويخ سوعيد يعوين إنتهواك تقليود
كردستاني سارت عليه ل عثمان ملتوات السونني ،وكوان جثابوة الوقووع يف نفو موقوف
ضل  ،وهوذا موا مل يكون ممكنووا قبولوه بالنسوبة حلواجو .وموع ذلو فانوه مل يقول (ال)
للدولة بشكل صريح ،اذ مل يكن يف تل املرحلة مع انتقادات الدولة له ،وبمراحة كوان
معيم اغفريكان يف مأمق ال ميكن اخلروج منوه .وكوان التعامول موع الوضوع صوعبوا جوداو،
فقد كان عليه ان ينهة اسلوباو ال يثري انتقادات الدولة ضد  ،ويف نف الوقوت ال ينضوم
اىل جان الدولة حتني ال يوصم بعار اخليانوة ،أي كوان عليوه ضورب عموفورين حبًور.
كوان هووذا االموور يبودو صووعباو جووداو ،ولكون هوول ان ذكوواء معويم اغفريكووان سوويًد وسوويلة
للخروج من املأمق؟ .لقد كانت الوسيلة كاآلتي:
سيستًي لنداء الدولة وومع قواته ويتًه حنو دياربكر ،ولكن و إختيوار
مسووار او طريووق حبيووث ال تتقابوول قواتووه مووع قوووات حركووة الشوويخ سووعيد .ويوضووح
بروينسن خطة حاجو بالقول:
"بوودأت انتفاضووة قوميووة كرديووة بقيووادة الشوويخ سووعيد يف عووام  ،1925وقوود
إنضمت اىل هذ االنتفاضة العشائر املوجودة يف مشوال غورب ديواربكر .وقود اسوتخدمت
احلكومووة الرتكيووة تكتيك واو قوودمياو وهووو ارسووال عشووائر كرديووة اخوورذ ملهامجووة العشووائر
املشاركة يف االنتفاضة .وكان من بوني تلو العشوائر الويت ارادت الدولوة اسوتخدامها ضود
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االنتفاضووة عشووائر هفريكووان ايض واو .فبعوود سوونة او سوونة ونمووف موون وفوواة علووي بيةتي
اغفريكاني مت اخضاع املنطقة للدولة يف عام  ،1921واصبحت جثابوة عشورية تلموة
[للدولة] .ان حاجو الذي مل يكن يف نيته بعود ان يواجوه الدولوة اطواع االوامور ومحوف
باجتووا ديوواربكر ،ولكوون حوورص جووداو علووني ان يبقووني بعيووداو عوون العشووائر املشوواركة يف
االنتفاضة .وهكذا ،وبعد ان مت إحلواق اغزميوة بالقوائمني باالنتفاضوة علوني يود اجلويا
الرتكوي ،عواد حواجو ورجالوه دون ان يقعووا يف موقووف يلحوق بهوم عوار خيانوة القضووية
الكردية ،ودون ان يثري ال ض ضد "(.)1
ويوبني بروينسوون احتمووال وجووود بووديل خور يف خطووة حوواجو "كووان بامكانووه
االنضمام اىل االنتفاضة ،ومن احملتمل انوه كوان علوني علوم مسوبق بهوا (ورجوا يكوون قود
دعي لالشرتاك يف االنتفاضة) .إال أن االنتفاضة خط غا وقادها خرون( ،)2فقذا إنضوم
اليها فانه لن يسوتطيع ان يلعو اكثور مون دور ثوانوي فيهوا ،ومون احملتمول ان هوذا هوو
السب الذي جعله يقرر الرتيث"(.)3
ان حاجو الذي إجتوه حنوو ديواربكر وصول إليهوا دون ان يتقابول موع قووات حركوة
الشيخ سعيد .واىل هنا سوارت اخلطوة مثول موا اراد .ولكون مون الموع القوول ان التطوورات
الالحقة سارت مثلما اراد ،فسوف يتقابل يف بعق االماكن مع قوات احلركة ويشوتب معهوا.
ويلمح اىل ذل ضاضان ابن حاجو يف مقابلة صوحفية اجراهوا معوه حامود قلوية ارسوالن يف
عووام  1982ونشوورت يف جملووة "ضييرار ،"Cira -بووالقول ان احلكومووة "اسووتخدمت القوووة،
وجلأت اىل شتني االالعي القناعنا وجعلنا يف مواجهة قوات احلركة" .ويستطرد موضحاو:
"ان الوجه الداخلي للمسألة لوي كموا يلظون .لقود اسوتخدمت احلكوموة القووة
واجربتنا .قالوا لنوا؛ إذهبووا اىل نمويبني وكونووا جثابوة عيوون و ذان لنوا هنواك .وبعود
مدة قمرية من وصولنا اىل هناك قالوا لنا؛ هيا بنوا اىل ديواربكر .وعنودما وصولنا اليهوا
M.V. Bruinessen, Aga, Seyh, Devlet.
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( )2كانت احلركة من تنظيم مجعية استقالل الكورد (ضظاتارخوَسةرياركورد) او مادي ،اليت كانت قد تأسسوت
سنة ( .1921املراجع)
M.V. Bruinessen, Aga, Seyh, Devlet
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قالوا؛ هيا إذهبوا وقومووا باصوالح خطووق االتمواالت الربقيوة ،وهكوذا بل وت طالئعنوا
سفريك ."Siverek
ويليد نورالدين ماما يف كتابه نف الذكر صحة اقوال ضاضان هذ :
"مل تقرتب السلطات العثمانية ،والكمالية من بعدها مون منطقوة موديات ابودوا
حتني عام  ، 1925ومسحوا حلواجو ان يهوتم بوأمور عشوريته حبريوة .وأثنواء االنتفاضوة
الكردية يف عام  1925جنح ممطفني كمال يف خداع حواجو غوا واسوتخدم قواتوه ضود
رجال الشيخ سعيد"(.)1
يس وتطرد ضاضييان حوواجو يف احلووديث عوون وصوووغم اىل ديوواربكر والتطووورات
الالحقة فيقول:
"دعووت احلكومووة االغوووات الكوورد اىل ديوواربكر (حملاربووة القووائمني باحلركووة -
املللف) .وكان كثريٌ منهم قد ذه قبلنا اىل دياربكر ،ووجهت احلكوموة الودعوة لوالودي
ايضواو .وهكووذا خرجنووا باجتووا ديوواربكر ،وكنووت انووا بمووحبة والوودي .وقبوول الوصووول اىل
دياربكر جاء اخلرب اىل خان غابي  Axpaye Hanبوان قووات الشويخ سوعيد هامجوت
ديوواربكر .وبوودأت املعووارك ،وكانووت اصوووات املوودافع والبنووادق تموول اىل مسووامعنا .بقينووا
هناك أي يف خان غابي حتوني انتهواء املعركوة ،وابل ونوا خورب انتهائهوا .وهكوذا ذهبنوا اىل
دياربكر وبقينا فيها ثالثة ايام".
قبوول وصووولنا كووانوا [أي املسوولولني العسووكريني االتووراك] يقولووون للموجووودين
هناك "اذهبوا ومدوا خ هواتف سوفريك  -ديواربكر ،ولكون رجوال الشويخ سوعيد كوانوا
يهامجوهم عند خروجهم من املدينة ،فكانوا ينسحبون اىل املدينة دون أي معركوة موع
هلالء".
"وهذ املرة اعطوا نف املهمة ألبي وقوالوا؛ نريود مود خو هواتف سوفريك"
وبناءاو علني ذل خرجنا الداء املهمة ،وكان بموحبة أبوي ( )100رجول .وقود نموبنا يف
ذل اليوم اعمدة اسالك اغاتف اىل ان وصلنا قرجه داغ  Karaca dagثم دخلنوا اىل
Dr. Nureddin Zaza, Bir Kurt Olarak Yasamim, S. 263.
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احوودذ القوورذ لكووي حنوول ضوويوفاو علووني اهلووها ،ومووا أن دخلناهووا حتووني هامجنووا القووائمون
باحلركة من كل جهة وبدأت املعركة ،واستمرت حتني طلوع الفًر ،وما ان حول الضوياء
حتني توقفت املعركة وانسح احلركيوون .وخرجنوا حنون مون مواضوعنا وعودنا جموددوا
(اىل اداء عملنا  -املللف) ونمبنا االعمدة وبدأنا مد خطوق اغاتف .لكننوا رأينوا ان كول
االعمدة اليت نمبناها تقع ،وكل االسالك اليت مددناها تنقطع .وبسب ذلو دخلنوا يف
معركة اخرذ مع اتباع الشيخ سعيد استمرت حتني حلول الظالم".
"كووان عووددنا  100رجوول مووع  30جنوودي مشوواة و  60موون اجلنووود اخليالووة
[الفرسان] .وكنا خنو معركة بعد خورذ .ويف النهايوة فمول بيننوا وادٍ ،وبقينوا حنون
يف طرف وهم يف الطرف اآلخر من الوادي .وعند بدأ الظالم حيل ختلوا عون مالحقتنوا
فواصلنا سرينا ووصلنا اىل املكان املسمني "قر باغًة "Qere baxce -
يلق ويّم عثمووان صووربي يف مذكراتووه املنشووورة بالكرديووة هووذ املعووارك الوويت
يرويها ضاضان ويليدها ،وينقل وصفاو غا:
"كانت قوات احلركة قد وصلت اىل سفريك .ومل يكن لدذ احلكومة عودد كوا ٍ
ف
من اجلنود اليقاف احلركيني .وغذا كان أملوها معقوودوا علوني الودعم مون االغووات الكورد

اخلونووة( )1الووذين ضووحوا بكوول مووا لووديهم موون اجوول صووداقة احلكومووة .ان حمموود امووني
وعبدالقادر ديرةي  Dire'Iوحواجو غوا اغفريكوي قواموا موع اتبواعهم بقطوع الطريوق
علني احلركيني قرب قرية قر باغًه ودخلوا يف معركة ضدهم"(.)2
ويف مالحظة يف اغاما يف الكتاب نفسه يكت عثمان صربي ما ياتي:

"يف عووام  1930كنووت عنوود عبوودالقادر ديييرةي .وقوود وودث لووي كاتبووه عوون
معركووة قوور باغًووه وقووال ان حوواجو قوود اصووطح معووه ابنووه ضاضييان ايضواو .وعنوودما
قابلت ضاضان يف دمشق عام  1931سألته عن ذل (أي ما قالوه الكاتو  -املللوف) فلوم
( )1وصفهم عثمان صربي بوو" "Axayen Bebavيف االصول(.املرتجم) ،اشوارة اىل انهوم اوالد غوري شورعيني
(لقطاء) وبالكوردية (ثيذي) أي االغوات الذين ال اباء غم( .املراجع)
Biraninen osman sabri, Ram Yay. S.37.
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ينكر ذل  .وفيما بعد قال لي حاجو ان سب اشرتاكه يف هذ املعركة (أي معركوة قور
باغًه ضد احلركيني  -املللف) هو انه مل تكن لديه معلومات عن اهداف احلركة"(.)3
يتضح مما سبق ،وكما ذكر بروينسن ،ان من غري املمكن القول ان حاجو جنوح
يف قيق هدفه ،وهو ان يبقني بعيداو عن قوات احلركوة وال يشوتب معهوا لوتال يقوع يف
"موقف خيانة" القضية الكردية.
وجواب واو علووني االسووتلة الوويت وجهووت اليووه يف املقابلووة المووحفية روذ ضاضييان
تفاصوويل اسووتقباغم يف قوور باغًووه موون قبوول قوووات عشوورية قوور كيًووي Qarakeci
املليدة للدولة ،واالنضمام اليهم والسري سويةو حنوو ديواربكر ،وبوانهم خاضووا يف غضوون
ذل معارك مع احلركيني يف مناطق متفرقة ،وبوان عبودالرحيم شوقيق الشويخ سوعيد
ارسل غم رسالة تهديد فخافت عشوائر منطقوة سوفريك مون قووتهم وانسوحبت وختلوت
عوون التوجووه حنووو ديوواربكر .وغووذا فووانهم [أي اغفريكووانيني] عووادوا اىل ويووران شووهر
 Viranşehirومنها اجتهوا حنو ماردين ووصلوها.
ومهموا كووان مووربر ورك حوواجو ،فقوود الحظنووا ان ابنوه بالووذات يووروي مسووألة
وقوفوه اىل جانو الدولووة ضوود احلركووة الكرديووة ،او انووه اضووطر اىل ان يتخووذ مثوول هووذا
املوقف .وهكذا ،اذا كانت املناورة اليت قام بها ناجحة يف جانو منهوا ،لكون ميكون القوول
انها كانت خاسرة يف جانو خور منهوا .وحتوني لوو كوان وقوفوه موع الدولوة نسوبيوا أمور
جيوود ،او هكووذا يظوون ،النووه حووافظ بووذل علووني قواتووه ،اال انووه مل يسووتطع ان يتًن و
االنتقادات القوية يف االوسواق الق وميوة الكرديوة بسوب موقفوه هوذا .ان الشواعر الكوبري
جكرخوين( )1يذكر اسم حاجو او وال عنودما يعودد امسواء االغووات الكورد الوذين انضوموا
اىل جان الدولة وتعاونوا معها اثناء حركة الشيخ سعيد:
"كووان كوول شووخص ينتظوور يوووم النموور ،ولكوون ووو ان ال ننسووني ان بعووق

املنتفضني كوانوا يلعبوون علوني احلوبلني .لقود صوار هولالء اآلن اعوداء االهوالي واصودقاء
Osman Sabri, age.
Cegerxwin, hayat hikayem.
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احملووتلني .ان حوواجو غووا هفريكوواني ،وكاموول غووا سوووركًلي  ،Surgicliوحوواجي جنووم
دريكلي ،وحواجي جنوم ،وأمويين امحود رموانلي ،وحممود ابون مجيول باشوا الودياربكرلي
كانوا يقاتلون جنباو اىل جن مع االتراك ضد الشيخ سعيد".
وعندما يعدد أوغور موجمو  Ugur Mumcuيف كتابه املعنون "االنتفاضوة
الكرديووة االسووالمية Kurt Islam Ayaklanmasi 1919- - 1925-1919
 " 1925امساء العشائر الويت بعثوت برقيوات تأييود اىل احلكوموة ضود احلركوة نالحوظ
ايضوا اسم حاجو ضومن االمسواء االوىل" .ويف تلو االيوام بودأ ورود برقيوات التأييود مون
العشائر اليت وقفت ضد انتفاضة الشيخ سعيد .وكانت الربقية االوىل مون نمويبني مون
حوواجو معوويم عشوورية هفريكووان ،وموون نائ و موواردين يعقوووب قوودري ،ودرويووا ب و ،
وعبدالرماق ب  ،وعبدال ين ب  .وقد جاء يف الربقية:
نتيًة للفعاليات اليت قام بها رئي فرع  )1(C.H.Pيف نميبني حاجي علوي
ب ماد قدور ب  Kaddur Beyودعمه املادي واملعنوي ،فوانين ركوت اليووم موع
ابناء عشريتي لالنضمام اىل اجلنود املضحني ت إمرة فيلق دياربكر مون اجول القضواء
علووني العموواة الووذين بوواعوا شوورفهم موون اجوول مموواحلهم .وبفضوول القوووة السوواحقة لووو
"حكومة اجلمهورية" نعلمكم باننا سنقاتل اخلونة حتني خر نف ".
وتوورد يف نفو الكتوواب ايضواو قائمووة بامسوواء الكووثري موون رؤسوواء العشووائر الووذين
بعثوا برقيات تأييود اىل احلكوموة مون موديات واطرافهوا .صوحيح ان بوني هوذ االمسواء
اشخاص كانوا تقليدياو مع الدولة ،وأرسلوا الربقيات عون رضوني ،ومون هولالء ضيل ر غوا،
اال انووه كووان بينهووا اشووخاص كووان علوويهم ،بهووذا الشووكل او ذاك ،انتهوواج سوولوك املليوودين
للدولوة .وأظون ان عودم ذكور اسوم حواجو ضومن هوذ امسواء ايموعوة الثانيوة سويكون
إجحافاو.
( )1املقمود هنا حوزب الشوع اجلمهووري " "Cumhuriyet Halk Partisiالوذي اسسوه مموطفني كموال
(اتاتورك) يف عام  1923ليكون سنداو لسلطته ووسيلة لتنفيذ التحوالت يف ايتمع والدولة الرتكية يف اطوار
سياسته العلمانية .وكان للحزب فروع وشع يف كل املدن والقمبات يف تركيا.
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(املرتجم)

ان جكرخوووين ينقوول ،يف القسووم اخلوواص بالووذين كووانوا حاضوورين يف قاعووة
احملكمة اليت جرت فيها حماكمة الشيخ سعيد يف كتابه السابق الذكر ،علني لسوان حواجو
الذي كان احد املتفرجني يف القاعة:
روذ حاجو غا :كنت مع علي احسان باشا نتفرج علني االسوتًواب مون شورفة
العدلية .وقد طل من الشيخ سعيد اوالو أداء اليمني لقول احلق .فسأله رئي احملكموة:
تكلم بمدق .من هم شركاءك يف اجلرمية؟ ومن هم الذين كوانوا يقوودونكم؟  .فاجواب
الشيخ :كل اخوتي املسلمني.
ثم سأله احملقق عن عددٍ من االمساء فأجواب الشويخ :صوحيح هولالء اصودقائي
ولكن عندما وصل الدور اىل إمسي قال :أنا ال اعرفه .ولكين مسعت ان حواجو االيزيودي
قد قاتل ضدنا يف قرةجةداغ.
وموون خووالل هووذا السوولال املوجووه اىل الشوويخ عرفووت ان االتووراك ال يسووتهدفون
القائمني باالنتفاضة فق  ،بل كانوا يستهدفون كل وجهاء الكرد".
ويذكر ضاضان ابن حاجو بعوق التفاصويل عون اخوذ والود اىل قاعوة احملكموة
وعن استًواب الشيخ سعيد:
"حكني لي والدي انهم ألبسو [أي حاجو] مي ضاب يف اجليا وأجلسوو بوني
الضباق يف قاعة احملكمة .ثم جيء بالشيخ سعيد اىل قاعة احملكموة ،كوان انسواناو طويول
القامووة ورشوويقاو ،أنفووه موودب وبشوورته بيضوواء ،و  .)1(ak-pakوعنوود دخولووه القاعووة
نهضوا من امامه وقدم له كرسي جل عليه:
سأل علي صائ الشيخ :ملاذا نشرت الفتنة بني املسلمني وسفكت دمائهم؟.
فأجابه الشيخ :حاشا [هلل] انتم لستم جسلمني .انتم جتعلون نساءكم يرقمون
وتتفرجون عليهن .انتم لستم مسلمني.

( )1تتحمل هذ العبارة ترمجتني االوىل "ذو حلية بيضاء" والثانية "نظيف جداو" (املرتجم)
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وجوابوا علني قول علي صوائ  :سووف نشونق  ،أجواب الشويخ :هوذا لوي مهمووا
ابداو ،خذوني واعدموني .لن أحزن علني ذل مطلقواو .سواقابل ربوي بوجوه ابويق .لقود
قمنا حنن بواجبنا ،وفعلنا ما كلفنا به .سأخرج للقاء ربي ووجهي ابيق.
ثم سأله علي صائ عما اذا كان يعرف حاجو غوا ام ال .فأجابوه الشويخ :كوال.
ولكون قيول لوي ان حواجو االيزيودي قاتول ضودنا .فسوأله علوي صوائ  :أمل يكون حوواجو
مليداو ل ؟ .ورداو علني هذا السلال قال الشيخ :كال إنه عدونا وقد قاتل ضدنا".
ويقول ضاضان ان علوي صوائ كلوف والود يف نهايوة احملكموة ان يسوح حبول
شنق الشيخ سعيد ،وض عليه من اجل القيام بوذل  .إال ان والود [حواجو] ذهو اىل
كول موون ملرسوول  Murselباشوا وطيووار باشووا وشوورح غوم االموور قووائالو" :ان أي شووخص
يقوم بهذا العمل ضود شوخص مثول الشويخ سوعيد سووف لون يسوتطيع ان وود ملًوأ او
مالذ وا يف كردستان .واذا قام جثول هوذا العمول فانوه سويقتل مون قبول ابنائوه بالوذات".
فعرضا عليه فكرة ان ال يقابل ذل الرجل [أي علي صوائ ] وان حتفوي عون االنظوار.
وبناءوا علني ذل مت خلع مي الضوباق الوذي كوان يرتديوه حواجو ،وإنودس بوني النواس.
وعندما جاء اىل امليدان الذي شنق فيه الشيخ سعيد ورفاقه رأذ اربعوني رجوالو معلقوني
علني املشانق .وبعد ان نظر اليهم بعق الوقت غوادر املكوان .وميضوي ضاضيانر يف اعطواء
تفاصيل مطولة.
يفهووم ممووا سووبق ان املنوواورة الوويت قووام بهووا معوويم هفريكووان بعوودم القتووال ضوود
حركة الشيخ سعيد ،وان ال تلمق به وصمة اخليانة ،مل تكن جمديوة كوثرياو .ان الشواعر
الكبري جكرخوين يوضوح املوقوف الوذي وجود [حواجو] نفسوه فيوه باملثول الكوردي "اذا
لعبووت علووني خوواموقني فووان احوودهما سووين رم يف قلب و " .أي ان معوويم اغفريكووان قووام
باعمال بهلوانية علني خاموقني إال ان احدهما إن ورم يف قلبوه ،وبتعوبري خور فانوه لعو
علني احلبلني ،ولكنه مل يكن نافعاو لكليهما .واحلقيقة ان هوذا املوضووع يوأتي يف مقدموة
االنتقادات املوجهة اليه حتني يومنا هذا.
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ويستند روهات االكوم اىل املقابلة المحفية مع ضاضيانر حواجو الويت نشورت يف
جملة (ضرا) ،واليت اقتبسنا منها سابقاو ،ويكت قائالو:
"اثناء انتفاضة الشيخ سعيد وقف حواجو موع الدولوة وانضوم اىل قواتهوا ،او ان
قوات الدولة ارغمته علني ذل  .حتني أنوه ألوب ميووا عسوكريوا وطلو منوه االشورتاك يف
جلسات احملكمة .كما مت الض عليه ليلع دور اجلالد عند شنق الشيخ سوعيد ،اال ان
حاجو غا اوضح ان قبول هذا التكليف للقيام جثل هوذا العمول املخوزي يعوين بالنسوبة
اليه املوت ،ولذا رفق هذا الطل "(.)1
وعنووودما يتطووورق نووواجي كووووتالي يف كتابوووه "الكووورد" اىل عمليوووات الوووتهًري
[القسري] اىل ال رب بعد احلركة اليت شهدتها كردستان [يقمد انتفاضة الشيخ سوعيد]
يقول انهوا" :مشلوت كول الوذين سواعدوا الدولوة والوذين وقفووا ضودها" ،ويوذكر وقووف
حاجو مع سالحه اىل جان الدولة(.)2
اما حممد كاملان  M. Kalmanفيذكر يف كتابه املعنوون "املقاوموة البوتانيوة
يف الوثوووائق االنكليزيوووة والرتكيوووة  1938-1925موووا جووواء يف كتووواب نورالووودين ماما
خبموص حاجو بأن "العثمانيني وجدوا فيه خطراو فاعتقلو وارسلو اىل أدنوه ،فوتعلم
القراءة والكت ابة يف السًن ،وبعد مودة فو ّر مون السوًن وجلوأ اىل اجلبوال" .ثوم يسوتطرد
قائالو" :ان حاجو غا وثق جمطفني كمال ونزل من اجلبول ووقوف هوو وعشوريته ضود
الشيخ سعيد".
عندما كنت منهمكاو يف اعداد هذ الدراسة قورأت مقواالو علوني موقوع االنرتنيوت
حيمل اسم أحد احفاد حاجو ،وهوو املوسويقار الشوهري جووان حواجو .Ciwan Haco
وقد جاء يف احدذ فقراته:
"يطل منزل جوان حاجو يف اوسلو [عاصمة النروية] علوني جبول .ويف صوباح
كل يوم يفكر يف اليوم الذي سيعود فيه اىل جبل خر يبعود عنوه االف الكيلوومرتات .ان
Rohat Alakom, Xoybun Orgutu
Naci Kutlay, Kurtler, S. 383.
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() 1
() 2

ابيه [يقمد جد ] حاجو غا  ،الذي أظهر نفعه [للدولة] اثناء انتفاضة الشويخ سوعيد،
مل تضووف "مكافووأة" وقوفووه ضوود رجووال االنتفاضووة شوويتاو اىل منمووبه كآغووا .ففووي عووام
( 1925المواب  - 1926املللف) غادر ماردين اليت كان يقيم فيهوا بموحبة عشوريته
وبنووني قريووة اطلووق عليهووا اسووم "تربووه سوويب  ،"Tirbe Sipiye -أي القوورب االبوويق،
()1
بالقرب من بلدة القامشلي السورية احلدودية"
ونالحوظ مون هووذا ان حفيود حواجو املوسوويقار ايضووا يعورتف بووان جود أظهوور
فائدته للدولة .اال ان هناك من ال يعورتف بوذل  .فهنواك افوراد مون ل عثموان يعلقوون
بشكل م اير علني املوضوع .ان علي بةتي الثواني ،حفيود علوي بيرةتي ،أجابنوا جوا يوأتي
عندما سالنا عن املوضوع:
"كان عمي (حاجو الثالث) يعشق كردستان ،وعواش كوذل طيلوة حياتوه .ومل
يقاتول ضوود الشوويخ سووعيد .وبووالرغم موون انووه اسووتًاب لنووداء الدولووة ،اال انووه توجووه اىل
ديوواربكر ويف نيتووه االنضوومام اىل احلركووة اص والو .وقوود قابوول يف طريقووه قوووات الدولووة،
والجل عدم الدخول يف معركة ال لزوم غا فانه اشواها وسول طريقواو أطوول ،النوه مل
يكن مهيوأ ملثل هذ املعركوة .وكوان يورذ ان الودخول يف معركوة ضود قووات الدولوة دون
اسووتعدادات كافيووة سووتلدي اىل اغزميووة .وغووذا السووب ابقووني قواتووه بعيوودة عوون منطقووة
العمليات .لقد اراد ان ينضم اىل قوات حركة الشويخ سوعيد اوالو ،اال انوه مل وود فرصوة
لذل  ،ووصول اىل سوفريك .وعنودما وصول اىل هنواك علوم بنبوأ قموع احلركوة مون قبول
قوات الدولة ،فسوعني هوذ املورة اىل انقواذ املوقوف بوالقول بانوه قود جواء ملسواعدة قووات
الدولووة ،ذل و ان عشوورات االالف موون افووراد اجلوويا الرتكووي ايهووزين بووانواع االسوولحة
واملعدات العسكرية بسطت سيطرتها علني كول املنطقوة .ومل يكون بوسوعه فعول شويء يف
مثل هذا املوقوف ومعوه بضوعة متوات مون اتباعوه ،ومل يرغو يف ايامفوة مون اجول ال
شيء.ولكنه مل يتهرب من القتال من اجل رير الكرد عندما حان الوقت املناس ".
( )1موقع االنرتنيتCiwan Haco. Org :
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اذا دققنا النظر ملياو نالحظ وجود تشابه كوبري بوني موا يقولوه عليكوي بيرةتي
وبني موا نقلنوا مون توضويح عون بروينسون سوابقاو .كموا ان علوي بيرةتيرالثواني يعطوي
بعق التفاصيل عن حادث احملكمة بشكل تتلف عما أورد جكرخوين ،ويقول:
"كانت الدولة تعورف ان حواجو مليود للشويخ سوعيد ويقودم الودعم حلركتوه.
وغذا السب دعي [حاجو] اىل احملكمة وكانت ال اية من ذل اغتنام الفرصة واعداموه.
والجل احلمول علني قول من الشيخ سعيد بشوكل خواص ،أحلووا يف توجيوه اسوتلة اليوه
حوول مووا اذا كوان يعرفووه [أي يعوورف حواجو] ام ال .وهوول انوه سوواند احلركووة ام ال؟ .وان
جواب الشيخ سعيد بأنه مسوع بوأن حواجو االيزيودي "قود قاتول ضودنا يف قرةجيةداغر"
كان ال ر منه انقواذ حواج و متامواو .ولعرقلوة تقوديم حواجو اىل احملاكموة كوان الشويخ
سعيد يقول كالماو غري صحيح .وكان علي بةتي يردد دائماو القول" :كوان الشويخ سوعيد
يعرف عمي جيداو ،وكوان يعلوم جيودوا انوه مسولم ولوي ايزيودي .ومون هنوا فوان قولوه
"حاجو االيزيدي" كان من اجل محاية عمي .وبأن الشيخ سعيد قد ارسل رسوالة قبول
اعتقاله اىل معيم هفريكان يقول فيها ان االنتفاضة اليت قوام بهوا مل تونًح ،وان مجيوع
قواته تشتتت ،واوصني فيها بضورورة ان يواصول [حواجو] بنفسوه هوذا الكفواح الوذي مل
يكتمل".
ومن افراد اسورة ل عثموان الوذين يعيشوون يف السوويد إحسوان وبهًوت بيرةتي.
وقد سألتهم عن املوضوع ،وخموصاو موا ورد يف املقابلوة الموحفية موع ضاضيانر حواجو،
واليت اقتبسنا منها سابقاو .وقود ذكورا أمووراو تليود مواروا علوي بيرةتي الثواني ،حتوني ان
بهًت بةتي قال" :كان عموي ضاضيانر رجوالو طاعنواو يف السون ومريضواو عنودما أجريوت
املقابلة المحفية معه .ومل يكن يف حالوة يسوتطيع فيهوا ان يتوذكر بشوكل سوليم ،فقود
كان حل بني أمور كثرية ،ورجا كان ال يتذكرها" .وكدليل علني ماذكرا ارسوال مقالوة
بعنوووان "هفريكووان واسوورة ل عثمووان يف طورعابوودين "1950-1850نقلتهووا صووحيفة
 Ozgur Politikaعون جملووة (دراسووات اشوورتاكية) الويت يموودرها احلووزب الشوويوعي
السوري يف دمشق .وقد اقتبست من املقالة الفقرات التالية ذات الملة باملوضوع.
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"ان تنظيم " مادي" هو التنظويم الوذي نظوم حركوة الشويخ سوعيد يف شوباق
 ،1925وكان للتنظيم  23فرعاو يف كردستان .ان هذا التنظويم الوذي اجورذ اتمواالت
مووع معموواء العشووائر والشخموويات الفعالووة املوولثرة يف كوول منوواطق كردسووتان (بوتووان،
غةر ان  ،مديات) ،وخط بكل دقوة لتشومل االنتفاضوة كول كردسوتان ،مود نشواطه اىل
منطقة ماردين ومديات ايضاو ،وعقد اجتماعاو مع حاجو الثالوث والشخمويات املهموة يف
املنطقة ،فاقسموا علني ان ينضموا سويةو اىل احلركة .اال ان التمرد الوذي حمول يف بلودة
بيت الشباب قبل التاريخ املخط له كان عوامالو مولثراو بقووة يف حركوة الشويخ سوعيد.
كان التخطي للحركة قد جورذ مسوبقاو ،ويف مثول هوذ احلالوة كوان بامكوان حواجو ان
يلع و دوراو ثانوي واو فق و  ،وغووذا قوورر الرتيووث .امووا بالنسووبة للدولووة فلووم تقووف موقووف
املتفرج بل عملت علني دفع العشائر ملهامجة القوائمني باالنتفاضوة .وقود توجوه حواجو
مع ( ) 3000مسولح (مون املسولمني وااليزيوديني والسوريان) اىل ديواربكر .وكوان هدفوه
االلتحوواق بقوووات الشوويخ سووعيد يف ديوواربكر .ومنووذ م ادرتووه مووديات يف طريقووه اىل
دياربكر ،اصوطدم موع قووات الدولوة ،ومل يكون يريود إضواعة الوقوت .وكوان كول رجالوه
حذرين ومتيقظني .وقبيل الوصول اىل دياربكر كانت قوات الشيخ سعيد قود تقهقورت
امام قوات الفيلق الذي يقود ناجي باشا ،واليت مت نقلها من أدنوه اىل مواردين بواسوطة
قطووار الشوورق السووريع  ،Şark Ekspresiفانسووح حوواجو موون اجلنوووب باجتووا
الشمال"(.)1
"وبالرغم من وصول خرب اندحار الشويخ سوعيد وانسوحابه اىل اجلبوال الكائنوة
يف الشوومال قبوول ان يموول حوواجو اىل ديوواربكر ،اال ان حوواجو اراد ان توودخل قواتووه اىل
دياربكر من جهوة سوفريك ل ور تقوديم املسواعدة .وملوا كانوت قووات الدولوة والقووات
العشائرية املليدة غا تشكل عقبة يف سبيل ذل  ،اضطر حاجو اىل العودة".
"الحظت احلكومة الرتكية ان حاجو مل يكن مليداو غا بل للشيخ سوعيد ،فقود
اصطدم بقوات الدولة يف سفريك .وعندما اعتقل الشويخ سوعيد ،اسوتدعي حواجو ايضواو
Zinnar Silopi, Doza Kurdistan, S. 89.
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اىل احملكموة .وكانووت الدولووة تريوود اعوودام حوواجو موون خووالل إفووادة او اعوورتافٍ يوودلي بووه
الشيخ سعيد .ورداو علني سلال مدعي عام احملكموة :هول تعورف حواجو وهول سواعدكم؟
أج اب الشيخ سعيد قائالو :كوال ال أعورف هوذا االنسوان ،ولكون يقوال ان حواجو وعشوريته
ايزيديون ،وقد قاتلوا ضدنا" .وقود قوال الشويخ سوعيد هوذا الكوالم الجول انقواذ حواجو
ورفاقووه موون شوور احملكمووة لووي إال .وتووبني املمووادر االنكليزيووة والفرنسووية ان قوووات
هفريكان اليت كان يقودها حاجو كانت من اكرب املساندين النتفاضة الشويخ سوعيد .وأن
حممد مهدي شقيق الشيخ سعيد كان يريد الوذهاب مون العوراق اىل سووريا عنود حواجو
الجوول مواصوولة الكفوواح( .)1وحسووبما روذ مووال مجعووة فووان الشوويخ سووعيد ارسوول قبوول
اعتقاله رسالة اىل حاجو يوصيه فيها بان يواصل الكفاح غري املنًز".
وأخوورياو ،ومهموو ا كانووت نيووة حوواجو وهدفووه ،فانووه مل يووتخلص موون وصوومة
ال عون ذلو فوان املنواورة الويت
"العميل" و "اخلائن" يف اوساق القووميني الكورد .وفضو و
قام بها اثناء حركة الشيخ سعيد أراحت اغفريكوانيني ،ولوو ملودة قمورية ،السويما وانهوم
عادوا اىل بيوتهم من دون ان يتكبدوا خسائر بشورية .ورداو علوني سولال مت توجيهوه اىل
ضاضان ،أجاب قائالو "ان اجلنود الذين شواركوا معهوم يف القتوال تكبودوا خسوائر كوبرية،
اال انهم أي اغفريكانيني عادوا اىل بيوتهم مون دون تكبود ايوة خسوائر .وهكوذا حوافظوا
علني قوتهم العسكرية اوالو ،كما سنت عالقاتهم مع الدولوة لوبعق الوقوت ثانيواو .لقود
تنفسوووا المووعداء ولووو لفوورتة قموورية .ولكوون مووع حلووول عووام  1926سوونالحظ انوودالع
حركة اخرذ يف هفريكان.
أحوال هفريكان وكردستان بعد انتفاضة :1925
بعد انتهاء انتفاضة الشيخ سعيد حكمت حمكموة االسوتقالل يف ديواربكر عليوه
وعلني رفاقه باالعدام .وقد اوضوح رئوي احملكموة موربرات حكوم االعودام الموادر علوني
النحو اآلتي:
Cegerxwin, Jinenigeriya Min, S. 164.
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"ان البعق منكم برر وجوب القيام باالنتفاضوة بالفسواد االداري يف احلكوموة،
والبعق اآلخر بالدفاع عن اخلالفة .ولكونكم مجيعواو كنوتم موتفقني يف موضووع واحود
وهو انكم اردمت اقامة كردستان مستقلة"(.)2
يف صووباح يووووم  19حزيووران  1925جلوو  47مقوواتالو كرديوواو اىل منموووات
االعدام .ان انتهاك القوانون والقسووة يف احملكموة تواصوال اثنواء تنفيوذ العقوبوة .وميكون
القول انه لي هناك نظري ملثل هذا االنتهاك للقانون والوحشية يف العوامل ،فقود نفوذت
احكام االعدام دون تلبية الرغبات االخرية للمحكومني.
"أ قلووب كوول واحوود موون احملكووومني ،الووذين كانووت ايووديهم مقيوودة موون اخللووف،
قميماو ابيق ،وعلق علني عنقهم خالصة قرار احملكمة ،ثوم جلبووا فورادذ اىل املشوانق.
ومل ميهوول اجلووالدون سوولال احملكووومني عوون رغبوواتهم االخوورية ،ولكوون دون تنفيووذها.
فعندما سأل ممطفني ب خانلي  Hanliعن رغبته االخرية قال "اشونقوني اوالو لكوي
ال ارذ إبوين علوني حبوول املشونقة" اال ان رغبتووه هوذ مل تلبووني فقود شوونق ابنوه حممووود
اوالو ...وكان ممطفني ب يرذ توجه ابنه اىل حبول املشونقة ،ولوف احلبول حوول عنقوه
وسح املنضدة من ت رجليه ،ثم سار هو نفسه اىل املشنقة جمروح الفلاد"(.)1
وبعد مضي  13عاماو علوني هوذ االعودامات كوان هنواك بواء وأبنواء ايضواو اموام
املشووانق الوويت نمووبت بعوود انتفاضووة ديرسوويم .وموورة اخوورذ مل يرغو اآلبوواء يف رؤيووة
ابنائهم علني املشانق .لقد كان سيد رضا قائد االنتفاضة حي كثرياو ابنه رشي حسوني
 ،Reşik Huseyinالووذي مل يكوون قوود أمت بعوود عامووه السووابع عشوور ،ومل يرغو يف
رؤيتووه معلق واو علووني املشوونقة .وقووال" :اشوونقوني قبوول ابووين" .كمووا ان كووامري Kamer
يوسوفانلي قوال ايضواو "اشوونقوني قبول ابوين" ولكون االتووراك فعلووا العكو متامواو .فقوود
اذاقوا اآلباء احلزن علني االبناء حتوني يف اللحظوات االخورية مون حيواتهم .وكموا حودث يف
اعدام سيد عبدالقادر وشيخ سعيد فقد مت شنق االبناء اوالو امام انظار ابائهم.
( )2النص مقتب
Tarihi.

يف،

Prof. Dr. Celile Celil, Yeni ve Yakim Cagda Kurt Siyaset

Ahmet Kahraman, Kurt Isyanlari Tedip ve Tenkil, Evrensel Basin Yayin.
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"قبل ان يعدم هلالء اآلباء فانهم ماتوا مرة اخرذ من ال م علني ابنائهم"
يف اعوودامات عووام  1925نفووذ االعوودام شوونقاو حبووق املقوواتلني بوونف الطريقووة،
وخلف كل مقاتل معلق علني حبل املشنقة كان التمفيق يدوي بني مجهور املتفورجني
الذي كان اكثرهم من العسكريني واملوظفني املدنيني ومن افراد عوائلهم .وهكوذا شونق
الشيخ سعيد اوالو ثم  47مقاتالو من بعد .
اما اخلراب والدمار الذي اعق احلركة فكان كبرياو جداو .لقد دخلوت كردسوتان
مرة اخرذ ت سويطرة القووات احلكوميوة .اال ان الظلوم والقموع مل ينتهوي موع شونق
الشيخ سعيد ورفاقه ،بل علني العك متاماو بدأت حركوة ارهواب وجموامر مرعبوة .فمون
جهة كانت السلطات الرتكية تعتقول كوثريوا مون الوجهواء الكورد الوذين كوان يعتقود انهوم
يشكلون خطراو ،سوا تء كانوا ممون شواركوا يف حركوة الشويخ سوعيد أم مل يشواركوا ،ويوتم
ارساغم اىل حماكم االستقالل حيوث تمودر حبقهوم عقوبوات ثقيلوة .ومون جهوة اخورذ
كانووت جتووري عمليووة هوودم القوورذ واقووتالع االالف موون النوواس موون ارضووهم ووطوونهم
وترحيلهم اىل ديار بعيدة .وكان الكثري من هولالء ميوتوون مون اجلووع والتعو واملور
قبل الوصول اىل املكان املخمص لتوطينهم" .إن اخلسارة االكرب اليت ملوين بهوا الكورد مل
تكن يف املعارك ،بل حدثت فيما بعد ،فقد خلربَوت االراضوي الزراعيوة ،وهودمت القورذ،
ومت ترحيل الناس .لقد إرتك الضوباق واجلنوود واجلندرموة االتوراك الظلوم وايوامر.
ومع ان اعمال ال در والظلم هذ كانت كثرية اثناء العميان وبعود  ،أي يف عوام ،1925
إال انها استمرت بنف الشدة خالل عامي .)1(1927-1926
ان الظلم الذي ارتك حبق االنسان الكردي تقشوعر لوه االبودان .والجول تقيويم
االحووداث الوويت شووهدتها هفريكووان ،والوويت هووي جووزء موون هووذا التوواريخ ،تقييمواو صووحيحاو،
وكذل فهم املوقوف الوذي اختوذ حواجو معويم اغفريكوان اثنواء احلركوة ،مون املفيود ان
نتطرق باوام اىل االجراءا ت اليت جلأت اليهوا الدولوة باسوم حول املسوألة الكرديوة ،وهوي
اجووراءات ال تهوودف اىل حلووها ،وكووذل املآسووي الوويت تسووببت بهووا الدولووة ومووا نفذتووه موون
Robert Olson, Kurt Milliyetciligin Kaynaklari ve Seyh Said Isyani.
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سياسات ال يتموورها العقول ،والويت ال تكفوي هوذ الموفحات للكتابوة عنهوا .وموع ذلو
سنسعني اىل ضرب بعق االمثلة عليها:
يف اطووار "قووانون اصووالحات الشوورق "Şerk Islahat Plani Yasasi
الشهري الذي صدر بعد حركة الشيخ سوعيد "والجول جعول السويادة للورتك بكول معنوني
الكلمة "...وامالة كل ما موجود باسم الكرد ،وبينموا كانوت العمليوات العسوكرية جاريوة
باقمني سرعة ،مت اللًوء مون جهوة اخورذ اىل سياسوة صوهر [قوومي] وترحيول واسوعة

النطاق "الجل جعل املوجودين يف داخل هذا الوطن اتراكاو يف كل االحوال"(.)1
"عمليو واو اعطوووني هوووذا القوووانون (قوووانون خطوووة اصوووالحات الشووورق  -املللوووف)
المالحية للحكومة لنقل عدد غري حمدد من الكرد او العناصر االخورذ مون "الواليوات
الشرقية" اليت تعدها السلطات يف انقرة [عناصر] صعبة االنقياد .وفيموا يتعلوق بهولالء
مكن القانون احلكومة مون نقول  2000عائلوة متموردة مون واليوة بايزيود اىل منواطق
اخوورذ .وكمووا اشوورت يف بوورقييت املرقمووة  192وامللرخووة يف  20نيسووان  1927فووان
احلكومة سبق وان بدأت تطبق حبق العناصر الكردية اليت تشن ضودها حربواو السياسوة
اليت تعرضت غا بنًاح االقلية االرمنية يف عام  .1915ومن مفارقات القودر ان الكورد
الذين كانوا من العناصر االساسية اليت استخدمت لتهًري االرمن معرضوون االن خلطور
()2
معاناة نف ممري االرمن قبل  12عاماو .التوقيع جورج .ر .كلريك"
ان اعتبار الدبلوماسي االنكليزي جورج ر .كالرك ما جرذ سوواء اثنواء حركوة
الشيخ سعيد ام بعدها "مفارقة من مفارقات القدر"؛ ينب ي ان يكون إما نهًواو يوتالئم
واملمواحل االسوتعمارية االنكليزيووة يف تلو االيوام ،او انهووم [أي االنكليوز] مل يكونووا علووني
معرفة بسياسات االحتالل اليت انتهًها االتراك علني مر التاريخ.

I. Inonu, Turklestirme, 1936.

() 1

)2( M. Kalman, Ingiliz ve Turk Belgelerinde Botan Direnisleri, FO.
371/12255, Belge No. 2835.
مالحظة :النص االخريمقتب من وثيقة كتبها السفري الربيطاني يف تركيا ،وهو جورج .ر .كلريك( .املرتجم)
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لي وارداو القوول ان الدب لوماسوي مل يكون حمقووا يف موضووع كوون "الكورد مون
العناصر االساسية اليت استخدمت" من قبل االتراك ،بل ان حديثوه كوان منقوصواو .الن
هذا "االستخدام" مل يكن يف تهًري االرمن فقو  ،بول يعوود اىل فورتة أقودم بكوثري .لقود
"استخدموهم" الخراج البيزنطيني من هذ البالد ثم استقر االتراك فيهوا ،وبفضولهم
اسووتطاعوا تفووادي هًمووات الووبالد ال ربيووة ،واسووتطاعت بفضوول الكوورد ايض واو ان مووي
كردستان اليت احتلتها من هًموات الوروس وااليورانيني .ان مموطفني كموال الوذي قوال

"ان ايل ( )1الذي جلكه هو جمل االتراك فق " قود "اسوتخدمهم" ايضواو للحيلولوة
دون دخووول الفرنسوويني اىل كردسووتان ،كمووا "اسووتخدمهم" لتحقيووق النًوواح يف "حوورب
االستقالل الوطين الرتكية" .بيود ان القووميني االتوراك(!) يقولوون اآلن "لوي للرتكوي
صديق غري الرتكي".
لقد كان يشار كمال ،وهو روائي كردي من تركيا حمقاو يف الشعور بال ضو مون
عدم وفاء االتراك هذا ،حيث يقول:
"يوجد يف بالدنا عنمريون يلبسون لباس القومية .وجتري علني السون هولالء

بعق املقوالت اليت جعلوها بلسوماو .ال يوجود قوول مفوزع او مرعو الهول الوبالد اكثور
من مقولة "لي للرتكي صديق غوري الرتكوي" .ال تقولووا مثول هوذا الكوالم ،وخموصووا
للكوورد ،الن الكوورد سيمتعضووون موونكم .أقووول لالصوودقاء القوووميني االعووزاء ابتهًوووا
()2
وارتوواحو .ان للرتكووي صووديق غووري الرتكووي ،فلووي خبووافٍ ان الكوورد منووذ مالمكوورت
فماعداو" [كانوا اصدقاءاو للرتك].

( )1يقمد ايل الوطين الرتكي الكبري ،أي الربملان الرتكي (املرتجم)
( )2املقمود معركة مالمكرت اليت وقعت يف عام 1071م بني السالجقة االتراك مون جهوة والبيوزنطيني مون
جهووة اخوورذ .وتتفووق معظووم املمووادر التارحيووة علووني ان القوووات الكرديووة سوواهمت فيهووا بفعاليووة اىل جان و
السووالجقة ممووا ادذ اىل انتمووارهم علووني البيووزنطيني .وبعوود هووذ املعركووة فتحووت ابووواب اسوويا الموو رذ
"االناضول" امام القبائل الرتكية الوافدة من اسيا الوسطني ،فاستقروا فيها وأقاموا دوالو وامارات( .املرتجم)
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اال ان هناك مون ال يورذ مثول هوذ الموداقة .ان حقيقوة نظورة االتوراك حنوو
الكرد مل تت ري ابودوا منوذ عهود السولطان سوليم االول فمواعداو؛ اإلنكوار ،االبوادة ،العنوف،
التهًري.
ان حقيقة نظرة االتراك للكرد وردت يف الرباعية التالية اليت نظمها السولطان
سليم االول الذي كان شاعراو-:
اغي اسأل ان ال متنح الكرد فرصة
وان ال يكونوا سالطني ابد الدهر
وان يضيق النعال علني رجله [أي الكردي]
وان ال يفلح اصالو
اضرب [الكردي] باغراوة ،وخذ خبز
وان ال تشبع بطنه ايضوا
ليشرب الكافر من ذل النبع
وان ال يكون ذل النبع من نمي الكرد(.)1
ومما يثري االهتمام ان هذ الرباعية ظهرت جمدداو علني موقع االنرتنيوت يعوود
اىل "لووواء االنتقووام الرتكووي –  "Turk Intikam Tugayiبعوود مذحبووة جوورت يف
ديوواربكر يف  12ايلووول  ،2006وكنووت يومهووا اقوووم بهووذ الدراسووة ،وراح ضووحيتها 11
شخماو اكثرهم من االطفال علني يد لواء االنتقوام الرتكوي  ،T.I.T.وكوان ظهورهوا علوني
ذل املوقع جثابة توجيه تهديد غري مباشر للكورد .وعوالوة علوني ذلو اضوافوا شوطراو
اىل رباعية السلطان سليم ياوم نمه:
"أفضل كردي هو الكردي امليت".

( )1من امللسف ان املللف مل يورد املمدر الذي ورد فيه هذ الرباعية للتثبت من ان سليم االول هو منظمهوا.
(املرتجم)
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كت السلطان سوليم رباعيتوه يف عوام 1515م ،وبعود مورور  415عامواو علوني
ذلوو  ،أي يف عووام  1930قووال "رئووي ومراء اجلمهوريووة الرتكيووة" اجلديوود عموومت
اينونو:
"يف هووذا الوووطن ميكوون للشووع الرتكووي ان يوجوود فق و يف الطلبووات االثنيووة
والعرقيووة( ،)2ولووي آلي عنموور خوور احلووق يف هووذا" .ويف نفو الفوورتة يرفووع حممووود
اسووعد بومقووورت "ب و " ،وميوور العوودل يف حكومووة اينونووو ،عقريتووه قووائالو كالم واو يووثري
سخرية االنسان الدميقراطي يف العامل املتحضر:
"حنوون نعوويا يف تركيووا ،وهووي اكثوور بلوودان العووامل حري وةو .وبوصووفي مبعوث واو
عنكم ساشرح لكم وجهة نظري بمراحة .لن اجد مستمعاو افضل منكم لذا لون أخفوي
مشاعري .ان الرتكي هو االفندي الوحيد ،واملال الوحيد غوذا البلود ...أموا االتوراك غوري

االنقياء من حيث املنشأ( )1فلهم حق واحد فق  ،وهوو ان يكونووا خودماو وعبيوداو .هوذ
حقيقة قائمة وو ان ال ينساها اصدقاءنا واعداءنا"(.)2
ومع ان هذ االقو ال الموادرة مون افووا اكورب املسولولني يف اجلمهوريوة الرتكيوة
تبعث علني الضح او السخرية لدذ انسان العامل املتحضر ،اال انها طبقت بسوهولة اثنواء
احلركووة الكرديووة يف عووام  1925ومووا بعوودها ،وأثبتوووا بووذل انهووم سووائرون علووني نهووة
اجوودادهم .فقوود سوواروا علووني درب السوولطان سووليم وصووار العنووف والتعووذي واالبووادة
والرتهي والمهر القومي منهًاو فريداو يف بابه.
ان أرمسرتونغ  Armstrongعندما يرسم لوحته الواضحة جداو عون الودمار
الذي تعر له الشع الكردي يكت قوائالو" :خربوت كردسوتان بالنوار واحلوراب .فقود
مات الرجال ت التعذي  ،ودلمورت القورذ وأحرقوت السوهول ،وقتول النسواء واالطفوال
الفارون .ومن منظوور الوحشوية والوتعطا للودماء مل يورتدد االتوراك ،يف أخوذهم الثوأر
( )2هكذا ورد يف الكتاب ،والموواب علوني حود علموي هوو "...للشوع الرتكوي فقو حوق املطالبوة بواحلقوق"...
(املرتجم)
( )1يبدو انه يقمد املواطنني غري االتراك من القوميات االخرذ( .املرتجم)
Yeni ve Yakin Cagda Kurt Siyaset Tarihi, S. 180.

144

() 2

موون الكوورد ،عوون انتهوواج سياسووة التوودمري الوويت نفووذها االتووراك يف عهوود حكووم السوولطان
العثماني علني اليونانيني واألرمن والبل ار ...كان الكورد يلشونقون علوني عًول بنواء علوني
قرارات من حماكم عسكرية ،وكانوا يرحلون ويلقون يف غياه السًون"(.)3
ويووروي منووار سوولوبي قمووة عوون املعاملووة الوويت عوموول بهووا احوود املشوواركني يف
احلركة بعد ان اعتقل اثنائها فيقول:
"وقع رئوي عشورية سويفان  Sivanقاسوم غوا كوسوه  ،Koseوهوو جوريح
بيد مور السورية علوي حيودر اىل الشومال مون ناحيوة خواني  .Haniكوان علوي حيودر
ال عون
حيرق جسد املسكني بوضع حلقوة معدنيوة حمميوة يف النوار حوول رقبتوه .وفضو و
ذل كان يقول بال أدنني خًل :قاسو ...موا هوذ احلالوة؟ .اال ان قاسوم غوا الوذي صومد
امووام هووذ املعاملووة املأسوواوية ومل ينووب بكلمووة " " وتموورف برجولووة ،اجابووه "هووذ
احلالة هي اليت متور علوني الرجوال ،إفعول موا تسوتطيع فعلوه مون ظلوم مهموا كوان .وقود
استفز هذا اجلواب املشاعر الوحشوية اكثور لودذ علوي حيودر ،فقوام موع جنوود بورجم
قاسم غا باحلًارة وقتلو "(.)1
ويروي منار سلوبي يف نف الكتاب موا تعور لوه تتوار احودذ القورذ اتهوم
بتقديم الطعام اىل نوح ب هويتيلي (خويتلي)  ،Hoyitiliالوذي كوان يف حالوة متورد،
من قبل مر مفرمة املالحقة طاهر ب  .هذ املعاملوة مون النووع الوذي يتًواوم حودود
إدراك االنسوووان" .مت ربو و ايووودي ضاضيييان تتوووار قريوووة توووورين  Torinيف موتيكوووا
(مووتكي) ،كموا ربطوت ايودي اوالد  .وكوانوا يوضوعون واحودوا بعود اآلخور يف قودر كووبري
ي لي فيه املاء .وعندما ا دث عن عملية سلقهم يقشعر بدني".
واذا عدنا اىل الوراء  85عاموا مون تواريخ احلودث الوذي نقلوه لنوا منوار سولوبي،
نرذ ان الرحالة الفرنسوي بوجووال  Pojoulatيوروي يف عوام  1837موا فعلوه القائود
العثماني حافظ باشا بزعيم كردي مت إعتقاله:
( )3مقتب
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"كان الزعيم الكو ردي يف حووالي الوثالثني مون العمور ،وصواح وجوه مجيول،
وكان يدير أمور عشريته الداخليوة بموورة جيودة ،وكوان يتحودث بكول نضووج وهيبوة
قائالو" :لن اقبل اساساو ان يكون أي شخص غري كوردي سويداو علوني هوذا الشوع " .وبعود
مقابلوة ومناقشووات اسووتمرت يوومني أصوودر حووافظ باشوا قوورار  ،فقوود القوي هووذا الشوواب
داخل قدر مواء ي لوي يف امليودان .ان هوذا السولوك الوحشوي مون جانو حوافظ باشوا مل
حلووق أي حالووة خوووف لوودذ الووزعيم الكووردي ،فقوود كووان يوودخن سوويكارته بووربود حتووني

املوت"(.)1
وكمووا رأينووا فووان الذهنيووة واملوونهة هووو نفسووه ،وعووالوة علووني ذلوو مل تكوون
التطبيقات فردية .انهوا نتواج السياسوات القاسوية واخلاليوة مون املشواعر االنسوانية الويت
تطبق جتا الكرد منذ متات االعوام .لقود مور  85عامواو وسوقطت السولطنة العثمانيوة
وقووام "احلكووم اجلمهوووري" اال ان ذهنيووة او عقليووة السوولطان سووليم والسوولطان سووليمان
القانوني [1566-1520م] وحممود الثاني [1839-1808م] وعبداحلميد الثواني موا
تزال مستمرة.

واذا تركنا جانباو التعذي وايامر اليت جرت دون متييوز بوني املوتهمني وغوري
املووتهمني يف انتفاضووة  ،1925فقوود كانووت احلًووة تلفووق ملمارسووة االبووادة والووتهًري اىل
مناطق بعيدة حبق الوذين مل تكون غوم ايوة عالقوة باحلركوة ،بول حتوني اختوذوا موقفواو
صرحياو بعودم املشواركة فيهوا ،وكوذل حبوق الكوثري مون الوجهواء الكورد الوذين وقفووا اىل
جان قوات الدولة.
"قبل مضوي عوام علوني تواريخ بودء احلركوة بودأت حكوموة انقورة ،الويت ارادت
إفووراغ كردسووتان موون الكوورد ،اوالو بنقوول رؤوسوواء العشووائر والشخموويات املعروفووة موون
كردسوتان اىل "االناضوول" .ان النقطووة الويت تسووتحق االنتبوا هووي ان احلكوموة الرتكيووة
وضعت يف اول قافلة مرسلة اىل املنفني اولت الذين وقفوا اىل جانبها اثنواء احلركوة"(.)2
( )1مقتب
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ان الوجهوواء الكوورد الووذين مل يشوورتكوا يف احلركووة بوول ايوودوا الدولووة ثووم وضووعوا يف هووذ
[القافلة االوىل] هم :كور حسني باشا معيم عشرية حيدران وأحد قادة الويوة [الفرسوان
احلميديوة] وبعوق افوراد عائلتوه ،وكنيواس كارتوال  Kinyas kartalرئوي عشورية
بروكووي واقربائووه ،وافووراد عائلووة مجيلووي جتووو  Cemile Cetoوهووو موون اغوووات
غييةرر ان  ،Garzanوعلووي بكووي موووريما غووا أدميووانلي ،ورسوووول غووا رئووي عشووورية
ميالن(جيالن) ،وحاجي موسوني بو رئوي عشورية خووييت  ،Xoytiوالعوامل الكوردي
الشهري سعيد الكردي (بديع الزمان) ،وجليب غا اغفريكاني .ان املتات مون امثوال هولالء
من الوجهاء الكرد املتنفذين يف مناطقهم ،ومعماء العشوائر ،واالغووات والشويوخ واملاللوي
واملثقفني كانوا يلهًّرون اىل مناطق بعيدة يف االناضول ،ويوتم انتوزاعهم مون اراضويهم،
وكذل تتلف امواغم يف ختام رحلة طويلوة قود تسوت رق ايامووا او اشوهروا وهوم جيواع
وعطاشني ومعرضون اىل الف نوع ونوع من اآلذذ .وفضالو عن هذا مل يكون الوصوول اىل
هذ الديار من نمي كل شخص .ان املتات منهم الذين كانوا يسريون علوني االقودام ،مل
يتحملوا عناء السوفر ،واجلووع والعطوا ،والتعوذي الوذي كوان ميارسوه العسوكر ،ودّعووا
هذ احلياة دون ان يرتكوا ورائهم شاهد قرب.
ان تهًري العامل الكردي سوعيد النورسوي ،الوذي كوان احود االف املهًورين ،يعود
مثاالو بارماو يستحق الوقوف عند  ،مثاالو علني ان كل كوردي كوان "متهمواو ضومنياو" سوواء
شارك يف احلركة ام مل يشارك.
ان سعيد النورسي (بديع الزمان) وقف ضد احلركة استناداو اىل مربر "ال وووم
ان يسووف املسوولم دم املسوولم بوواي شووكل موون االشووكال" ،اال انووه عموول ايضواو ،وموون نفو
املنطلق ،علني ردع الذين يريدون االنضمام اىل احلركة .كما انه قال نفو الشويء لقائود
االلوية احلميدية كور ح سني باشوا حيودرانلي ،الوذي كوان مييول اىل املشواركة يف احلركوة
واراد احلمول علني فتوذ منه [أي من النورسي] بهذا اخلموص .ومن املعوروف ان كوور
حسني باشا الذي مل حيمل علني الفتووذ املطلوبوة قوال للنورسوي "سويدي .انوت تثوب
هموويت .اذا عوودت االن اىل عشووريتي سوويقولون ان الباشووا خوواف ولووذل رجووع" ورداو علووني
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ذل قال له حضرة االستاذ [أي النورسي] "نعوم .ليقولووا انوه خواف وتراجوع ،ولكون ال
يقولوا انوه سوف الودم" .وعنود وداع حسوني باشوا كورر االسوتاذ عبوارة "ايهوا الباشوا ال
تسف الدم ،ال تسف الدم ،ال تسف الدم"( )1علني الباشا .ويبدو ان الباشوا التوزم بوذل
بدليل عدم تقدميه الدعم للحركة .ولكن بالرغم من هذا كان الباشا متهمواو مون وجهوة
نظر الدولة .وألنه كردي وشخمية ذات نفووذ ،لوي اال فانوه مل يوتخلص مون الوتهًري
اىل املنفني والتعر لكل انواع االذذ من "احلكومة الرتكية املسلمة".
وعلني غرار ذل مل ينةل مجيلي جتو ،وهو من غوات منطقوة غيةرر ان وقودم
املساعدة للدولة يف قمع احلركة ،وكانت له عالقة كريف  Kirvelikمع اتواتورك ،مون
غضو الدولووة .لقوود قوودمت الدولووة وعوووداو تتلفووة لووه بشوورق ان ال يقوودم هووو الوودعم
حلرب االنمار اليت بدأت يف جبوال ساسوون (ضييايير مرييتوو) بقيوادة ل علوي يوون .
ويقال ان مجيل عبدالرمحن(مجيلي جتو) ذه اىل علي يون و دث له عون وعوود
الدولة هذ  ،فقال لعبدالرمحن "إحذر .ال تثق بالدولة هذ لعبة .فان كوانوا سويت دون
بي فانهم سيتعشون ب  .ال تنسني هذا الن ستندم كثرياو بعود ذلو "( .)1اإل ان مجيلوي
جتو مل يأبه غذا الكالم واستمر يف دعم الدولة .وبعد ان مودت الدولوة سويطرتها علوني
املنطقووة بواسووطة هووذا الوودعم ،قامووت باعتقووال مجيلووي جتووو وتسووليمه اىل حمكمووة
االستقالل يف دياربكر .وبعد جلستني شوكليتني اصودرت احملكموة حكوم االعودام حبقوه.
لقد كان نادموا جدوا ولكن ندمه جاء متأخروا جودوا "قبول اعداموه قوال اموام املشونقة موا
يلي":
"انوووين اسوووتحق جزائوووي (أي موووا جووورذ لوووي  -املللوووف) النوووين مل اسوووتمع اىل
عبدالرمحن ليكن ذل عرب وة للكول .وصوييت ان يكوون قوربي عنود نقطوة التقواء سوبعة
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قرذ حتني يبمق الناس الذين ميرون من هناك علني قربي ويقولوا  :مجيلوي جتوو ،أي
محارم كنت انت (مجيلي جتو ضىركةريكيرتو) ويكررها مرتني"(.)2
ان مكي بوم ارسالن يروي هذ احلكاية املوثرية لالهتموام موع اخوتالف طفيوف
فيقول:
"كوووووووووووان مجيلوووووووووووي جتوووووووووووو ،معووووووووووويم عشووووووووووورية بنًينوووووووووووان
(Pencinanبنًينتوواران  ،)Pencinaranوكووان موون بووني معموواء العشووائر الووذين
وقفوا علني احلياد يف احلرب بني الكورد واالتوراك (أي حركوة الشويخ سوعيد  -املللوف)...
ويقال ان ممطفني كمال اعطني وعداو جلميلي جتو بان يزوجه من ابنته ،وهوذا سوب
وقوفووه علووني احليوواد يف احلوورب الكرديووة  -الرتكيووة .وبعوود ان ضوومنت الدولووة النظووام يف
مناطق عشائر رَمان  Remanورشوكوتان  ،Reşkotanاجتهوت حنوو عشورية مجيلوي
جتووو ونزعووت سووالح العشوورية ،واعتقلتووه مووع ابنووه وسوولمتهما اىل حمكمووة االسووتقالل يف
دياربكر ،وصدر حبقه حكم االعدام .وعند العودة من احملكمة أخذ يسري جيتوة وذهابواو
يف فناء السًن ثم نادذ علني املعتقلني "تعالوا ،تعالوا وابمقوا كلكوم يف وجهوي وقولووا؛
أي محار أنت يا مجيلي جتو خائن امت  ،أي محار أنت يا مجيلي جتو"(.)1
كان مج يلي جتو يمرخ نادمووا لكون النودم الوذي يوأتي متوأخروا ال ينفوع ،فمون
اجل نفسه خان شعبه وأعدم علني يود احلكوموة الرتكيوة الويت كانوت لوه افضوال عليهوا،
كما مت نفي كل افراد عائلته.
"لقد است ل االداريوون االتوراك االنتفاضوة وقواموا بارتكواب جموامر لوي ضود
من شارك فيها بل ضد الشخميات الكردية امللثرة واليت تعاملت باخالص وصودقم موع
الكماليني بموورة عاموة .فعلوني سوبيل املثوال كوان حسون خوريي ممثول املوثقفني الكورد
( Mahmut Baksi, Serhildana Mala Eliye Unis. )2ان احود افوراد عائلوة مجيلوي جتوو ،وهوو
عبدال رمحن باشاران ،يقول ان هذا الكالم ال اساس له مون الموحة ،وان مجيول مل يتفوو جثول هوذا الكوالم.
ولكن بعد صدور حكم االعدام حبقه شعر بالندم ،ونعلم انه قال "لوو عرفوت ان االتوراك سويفعلون هوذا ملوا
كنت تركت جندياو تركياو واقفاو علني رجليه من هنا اىل سيواس".
Zeki Bozarslan, Nerinek Li Diroka Kurdistane S. 392-393.
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وأحوود النووواب يف الوودورة االوىل للربملووان "ايل و الوووطين الرتكووي الكووبري" ،وقوود ارسوول
رسائل عديدة اىل اهالي ديرسيم اثناء انتفاضة الشيخ سوعيد يوصويهم فيهوا باحملافظوة
علووني اغوودوء .وبووالرغم موون ذل و فووان املسوولولني االتووراك اعتقلوووا حسوون خووريي وابوون

اخيه( )2جالل حممد .واثناء االستًواب خاط علي صوائ رئوي حمكموة االسوتقالل
حسن خريي قائالو" :انت تذه باملالب الشعبية الكردية اىل جلسات ايلو الووطين
يف انقرة ،وبذل تقوم بالدعاية للقومية الكرديوة" .فأجابوه حسون خوريي مودافعاو عون
نفسه بان "ذهابه اىل جلسات ايل الوطين الرتكي الكوبري وهوو يرتودي الوزي القوومي
كان أمروا ينسوًم موع تعليموات مموطفني كموال" واضواف بانوه ارسول اىل مولمتر لوومان
يبني فيها ان الكرد ال يريدون االنفمال عون االتوراك" اال ان كول كالموه هوذا مل يولثر
يف اعضاء احملكمة .فقد أصدرت احملكمة حكمها باالعدام علني النائو السوابق يف ايلو
الوطين الرتكي الكبري حسون خوريي وابون اخيوه جوالل حممود لكونهموا اكوراد بوالوالدة
اساساو"(.)1
ونتحول اىل صفحة اخرذ من صوفحات مظوامل [االتوراك] مون خوالل ذكور موا
روا االشخاص الذين عايشوا حوادث طارو ساسوني :Garo Sasuni
"بالرغم من ان سًون خربوت ومالطية ودياربكر كانت مليتوة بواالف الكورد
املرعوووبني موون الووذهاب اىل املشووانق واالعوودام رمي واو بالرصوواص ،اال ان االحووداث االكثوور
مرارةو كانت دث يف مناطق اكثر بعداو .لقد مت رب كل جمموعوة مون القورذ بقيوادة
هذ الوحدة العسكرية او تلو  ،وكانوت الودعاوذ سوم هنواك بشوكل اسورع ،وعمليوات
االعدام بالرصاص وغريها تبقني بوال صودذ .وفيموا عودا هوذا كانوت خطوة إبوادة الكورد
تنفوذ دون تفريووق بووني موذن وغووري مووذن  .وبهووذ الطريقوة كووان عوودة متووات واالف
املعتقلني من القرذ او جمموعات القرذ يزداد باستمرار يف الطريوق حيوث يقوادون اوالو

( )2الكلمة  Yegeniتعين ابن االخ كما تعين ابن االخت ايضاو وال ندري من املقمود هنا

(املرتجم).

Yeni ve yakin Cagda Kurt Siyaset Tarihi, Ermenistan SSC Bilimler Akademisi, Kurt
Komisyonu.
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اىل مراكز االقضية ،ويتم الحقاو ت يري مكانهم من مركوز اىل مركوز ،وكوان عودد القتلوني
يزداد .ويف النهاية كان وصول  %10منهم اىل احملكمة يعد امراو استثنائياو.
ويستمر طارو ساسون يف السرد معتمداو علني اقوال شاهد:
"حس و هووذا الشوواهد غووادر  468معتقوول موون سووليفان  Silvanواطرافهووا،
واستطاع  250منهم فقو الوصوول اىل مركوز القضواء سواملني .وعنودما وصولت نفو
ايموعة اىل دياربكر اخنفق عددها اىل  134معتقل .ثم مت نقلهم مون هنواك باجتوا
خربوت .وبعود عودة ايوام وجود الشواهد (الوذي كوان هوو نفسوه مون بوني املعوتقلني) ان
العدد الذي كان  134يف املوقع املسمني رقبة اجلمول  Deve Boynuقود بقوي مونهم
 52معووتقالو كرديوواو فقوو  ،وان  25فقوو موون هوولالء كووانوا حمظوووظني باسووتطاعة
الوصول اىل حمكمة خربوت االستثنائية(!).
وكما رأينا فوان الوذين كوانوا يبقوون سواملني ممون اعتقلوتهم القووات احلكوميوة
كانوا ي علقون علني مشانق حمواكم االسوتقالل ،او يلقوون حوتفهم قبول الوصوول اىل هوذ
احملوواكم ،او يووتم نفوويهم اىل ابعوود منوواطق االناضووول .ان هووذا االذذ واجلوووع والعطووا
واإلنهاك والتعوذي الوذي تعور لوه الكورد علوني يود العسوكر خوالل هوذا السوفر الوذي
يستمر ايامواو او اشوهراو ،مل تكون املورة االوىل يف تواريخ الكورد .ان جوالدت بودرخان حموق
متاموا يف تأكيد علني "ان الوتهًري مل يكون خاصووا بواالرمن ،السويما ان تهًريهوم حودث
مرة واحدة ،إن تهًري أو نفي الكرد حدث مرات عديدة"(.)1
الش و ان اكثوور موون تووأثر بهووذا كووان مركووز احلركووة واملنوواطق القريبووة منهووا،
واملناطق اليت شاركت يف احلركة بمورة مباشورة .اال ان كول قسوم مون كردسوتان ،سوواء
دعووم احلركووة أم مل يوودعمها ،عووانني موون ايووامر واالبووادة بهووذا الشووكل او ذاك .ويف هووذا
السياق كانت هفريكان من املناطق اليت تأثرت بوذل  .ولكون ميكون القوول انهوا كانوت يف
بداية االمر االقل تأثراو بزوبعة االرهاب هوذ  ،ويعوود هوذا اىل عودد مون االسوباب؛ اوغوا
انه مل يكن هناك مشواركة واسوعة احلًوم مون [عشوائر] املنطقوة يف احلركوة؛ وثانيهموا
( )1اقتباس فائق بولوق منIsmail Goldas, Kurdistan Teali Cemiyeti, Doz Yay. ،
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مناورة حاجو اليت تطرقنا اليهوا سوابقاو ،أي وقوفوه موع الدولوة .والسوب الثالوث هوو ان
ضل  ،مناف حاجو ،قد وقف اىل جان الدولة ايضاو .وغوذ االسوباب كوان الكوثري مون
الكوورد الووذين اسووتطاعوا اغوورب موون ايوودي قوووات الدولووة وبقوووا أحيوواء يلًووأون اىل هنووا
[هفريكان] فراراو من غض الدولة ،ثم كانوا يعربون اىل سوريا بعد ذل .
مل يسووتمر هووذا الوضووع طووويالو ،فبعوود ان ضوومنت الدولووة سوويطرتها متام واو [يف
منطقوة احلركووة] حولووت انتباههووا هووذ املورة اىل املنوواطق االخوورذ موون كردسووتان .والن
[هفريكان] كانت يف السابق موضع شوكوك [الدولوة] النهوا كانوت علوني مور التواريخ ضود
الدولة ،فقد بدأت الدولة حبشد عدد كبري مون قواتهوا العسوكرية يف املنطقوة .ثوم بودأت
عملية "قنص متواصلة" إن جام التعبري .فقد بدأت جبمع الكوثري مون الوجهواء ومعمواء
العشووائر والشوويوخ والكووثري موون املعووتقلني الووذين حيملووون مشوواعر قوميووة ،فض والو عوون
املثقفني الوطنيني الذين كان يطلق علويهم لقو موال  .Meleوقود مت اعتقوال الكوثري
من هلالء بال استًواب وال سلال ،ونفي الكوثري مونهم اىل منواطق "االناضوول" النائيوة.
كما ان ممري الكثري منهم ال يزال جمهوالو حتني اليوم.
يقول ضاضان حاجو:
"بعد الشيخ (أي بعود احلركوة  -املللوف) سوفكت دمواء كوثرية ،وقتول كوثري مون
غووات الكورد .ومون الوذين اعورفهم يف منطقتنووا مجيلوي جتوو وعمور متور Emere
 ،Temirوفيما عدا هلالء قتل الكثري من االغوات الكبار يف منطقة ديواربكر .وكوان 7
أو  8أو  10أو  15رجالو يعدمون يومياو بال استثناء .واستمر الوضوع هكوذا ملودة شوهر.

لقد كان عشرات الوجهاء الكرد يعدمون يومياو(.)1
عنوودما كانووت هووذ االمووور وودث يف هفريكووان مل يكوون يووتم التمييووز بووني
املليدين للدولة واملعارضني غا .كان املعيار الوحيد هو كون [االنسان] كرديواو .وهكوذا مل
ين لة الكثري من معمواء العشوائر ،الوذين كوانوا أخلوص حلفواء الدولوة علوني مودذ سونوات
طويلة منذ العهد العثماني ضد التيار القومي الكردي ،من هذا القنص املتواصول ،وكوان
Hamit Kilicaslan, Cacan'la Roportaj, Cira Dergisi.
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احد هلالء هو ضل  ،ابن عم حاجو ومنافسه والذي كان معروفواو بوالئوه للدولوة .لقود
وقف جليب مع الدولوة اثنواء حركوة علوي بيرةتي وحركوة الشويخ سوعيد وسواهم بشوكل
كبري يف قمعها .وبهذا املعنني كان احد الذين قدموا "خدمات كوثرية" للدولوة وغوذا كوان
واثقاو من نفسه ومل يتخيل ان الدولة ستتعر له ،لكن ما مل يتوقعه حمل.
فقوود جوواء اجلندرمووة يومواو اىل بوواب بيتووه وأخووذو  ،وانقطعووت اخبووار ألعوووام.
وبعد مدة طويلة ،ويف ايام عمور االخورية ،علوم بانوه يعويا منفيووا يف عينتواب ،وكوان
حمظوراو عليه جتاوم حدود املدينة .كما ان الدولوة مل متونح اإلذن جبلو جنوامة ضيل ر
اىل هفريكووان ،وال يعوورف مكووان قوورب حالي واو .ان الشوويء الوحيوود املعووروف انووه مووات يف
عينتاب ودفن هناك ،وغذا عندما يقسم افراد العائلة يقولون "أقسم بقرب ضيل ر الوذي
يف ار

عينتاب".

بدء حركة حاجو:
اذا كان جليب ال يتوقع ما سويحل بوه ،فوان حواجو كوان حوذروا وكوان حمون موا
سيحدث .وغذا مل يقف مكتوف االيدي ،بل اجورذ اسوتعدادات مكثفوة .فقود نظوم اوالو
اجتماعووات مووع كوول معموواء عشووائر اال وواد [اغفريكوواني] ،كمووا كووان يلتقووي بهووم بشووكل
منفرد ،ويسعني اىل توحيدهم .ومن جهة اخرذ كان يوجه نوداءات الوحودة اىل العشوائر
اياورة الويت يسوتطيع الوصوول اليهوا يف املنواطق االخورذ .لقود كوان يسوعني اىل توحيود
الكرد ضد الدولة ،وارسل ممثلني عنه اىل معمواء الكورد يف "سووريا" و "العوراق" .بيود
انه ال ميكن القول بانه جنح يف مساعيه هذ  .ففيما عدا العشائر الويت كانوت تابعوة لوه،
وبعق حاالت االنضمام الفردي ،مل حيمل علني جوواب مهوم علوني نداءاتوه .وكوان قسوم
ممن انضموا اليه من اولت الذين جلوأوا اىل املنطقوة بعود انتهواء حركوة الشويخ سوعيد،
ومن هلالء مهدي شقيق الشيخ سعيد.
عندما كان حاجو منهمكاو يف هذ املساعي حدث خالف بينه وبوني احود ابنواء
عمومته وهو سروخان ،وجورت بينهموا معوارك .وبعود هزميوة االخوري ذهو موع افوراد
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العشرية التابعني له اىل جنوب "احلودود" ،أي عورب اىل "سووريا" .ونتيًوة غوذا احلودث،
ومع تآكل قوة هفريكان العسوكرية تودنت املعنويوات ايضواو .بيود ان معويم اغفريكوان مل
يكن من ج اولت الذين يستسلمون بسهولة ،فقد واصل استعداداته وماد منها.
ركاتوه عون كثو  ،خموصووا وأن
يف غضون ذل كانت قووات الدولوة تراقو
العشووائر الوويت كانووت مووع الدولووة دائم واو يف املنطقووة كانووت توورذ ان موون واجبهووا ابووالغ
املسوولولني بكوول التطووورات ،حتووني لووو كانووت صو رية .وكووانوا يبل ووون الوحوودات االداريووة
والعسكرية يف املنطقة بتحركوات حواجو يومووا بيووم .ويقوال ان احود الوذين كوان يقودم
معلومات للدولة بشكل منتظم عن االسوتعدادات اجلاريوة يف املنطقوة ،وموقوف العشوائر
واالشخاص املناوئني للدولة ،هو حسني بن ضل  ،الوذي موات يف عينتواب اثنواء النفوي،
ومليديووه .وكانووت االجووراءات االحرتاميووة موون جان و الدولووة تووزداد تبع واو للمعلومووات
الواردة.
بدأت عمليوة مراقبوة حواجو وعائلتوه اوالو ،وبقيوة وجهواء العشورية عون كثو ،
بشكل مستمر .وقد جرت عدة حماوالت فاشولة العتقوال حواجو ،ولكون موع مور الوزمن
كان الطوق يضيق ،وستكون هفريكان بني فكي كماشة حديدية.
بدأت حركة [حاجو] يف شهر أذار عام  .1926وقود بودأت مون مركوز اال واد
يف قرية مزيزيخ التابعة ملديات ،وامتدت علني طول الشري احلودودي يف نمويبني .ان
التاريخ يعيد نفسه مرة اخرذ يف كردستان .لقود قاموت قووات هفريكوان بواغًوم علوني
تافر الشرطة يف املنطقة ،وخاصة املخافر احلدودية ،واستولت عليهوا ،وسويطرت علوني
امللسسات الرمسية ،وأخذت عوددوا كوبريوا مون املووظفني املودنيني والعسوكريني كرهوائن،
وطردوا البقية الباقية منهم من املنطقة.
اال ان ما يلفت النظور هوو وجوود نقواق ضوعف مهموة جودوا يف احلركوة ،ومنهوا
عدم القيام باستعدادات كافية ،والتوقيت غوري املناسو  ،وكانوت هوذ النوواقص ،بواملعنني
العسكري ،ظاهرة للعيان بوضوح .لقود بقيوت احلركوة حمليوة اكثور مون كونهوا قوميوة.
وغذا كان يتبادر اىل الذهن السلال التالي:
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كيف تأتني لشخص مثل حاجو يتمتع خبربة عسكرية جيدة يف جمال التكتيو
أن يبوودأ حركووة فيهووا مثوول هووذا القوودر موون الضووعف الواضووح .ويبوودو ان هنوواك اجابووات
متباينة علني هذا السلال؟.
يقول بروينسون "كانوت احلركوة سويتة التخطوي جوداو ،ولوي واضوحوا حتوني
اآلن سب ذل  ،ورجا كانت احلمالت الرتكية االنتقامية ضد الكرد قود تركوت اثرهوا يف
املنطقة .ومن احملتمل وجود خطة مدروسوة مسوبقاو ،اال انهوا مل تطبوق بشوكل مالئوم.
لقد حودثت يف الوقوت ذاتوه حركوات صو رية يف منواطق اخورذ مون كردسوتان .بيود ان
نداءات او مناشدات حاجو من اجل توحيد الشع الكوردي مل تلوق اسوتًابة ،بول علوني
تأييد من بعق العشائر اياورة اليت كانت وت سويطرته ،وحواالت فرديوة مون ابنواء
العشائر االخورذ .وكوان بوني الوذين إنضوموا اليوه بشوكل شخموي شوقيق الشويخ سوعيد
املوودعو مهوودي ،الووذي كووان قوود جلووأ اىل العووراق .ان كووثرياو موون معموواء العشووائر خووافوا ان
()1
يتبعو "
اما جكرخوين فريذ ان ما حمل كوان منواورة مون قبول حواجو اراد بهوا امالوة
"الشائبة" اليت حلقت به بسب موقفه مون حركوة الشويخ سوعيد ،ولكوي يظهور نفسوه
جظهور "النظيوف" اموام الوورأي العوام الكوردي .ويسووتعمل [جكرخووين] العبوارة التاليووة
املثرية لالهتمام "بعد املطر غطني حاجو الثور لتال يبتل أو يتبلل".
ويشدد حممد كاملان يف كتابه املذكور سوابقاو علوني ان سوب وقووف حواجو ضود
ممطفني كمال هو ان االخري اراد ان ورد من االمكانيات املادية واملعنوية الويت يتمتوع
بها ،ويكت ما يلي:
"يف عام  1925وثق حاجو غا جمطفني كمال ونزل مون اجلبول ،ووقوف موع
عشريته ضد الشيخ سعيد .وبالرغم من ذل فان ممطفني كمال اختوذ بعود مودة نهًووا
مناهضاو حلاجو ،النه كان يعرف تأثري وتأثري احمليطني به .ان [مموطفني كموال] الوذي
استخدم هلالء الرجال عندما دعت احلاجة ،صار يشعر بوالقلق مون احتموال ان يشوكلوا
M.V. Bruinessen, Aga, Seyh, Devlet.
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خطراو عليه يف أي وقت .لقد اراد اقتالع هلالء الرجال مون ارضوهم ومون العشوائر الويت
يستمدون منها قوتهم .ذل ان القوة كانت لديه بالوذات .فقود أمال فوراغ السولطة الوذي
نشأ يف كردستان بسوب احلورب العامليوة االوىل ،كموا انوه قموع انتفاضوة كوبرية جودوا [أي
انتفاضوووة الشووويخ سوووعيد] .ان حووواجو مل ينفوووذ موووا اراد مموووطفني كموووال وجلوووأ اىل
"سوريا"(.)2
وقد انعكست حركة حاجو واسبابها يف تقريور لدبلوماسويني سوويديني مولرخ
يف  14أذار  1926كاالتي:
"ان الزعيم االيزيدي حاجو الذي جاء اىل ديار بكر اثناء حركة الشويخ سوعيد
واعلوون تبعيتووه للحكومووة يكوورر مووا فعلووه الشوويخ سووعيد رداو علووني امالووة نظووام العشووائر
والسلطة التقليدية لزعماء العشائر.)1("...
البوود موون التوقووف هنووا الن هنوواك حاجووة لتوضوويح نقطووة .ان هووذ الوثيقووة
تعوورف حوواجو بانووه ايزيوودي ،مثلمووا ورد ايض واو يف شووهادة الشوويخ سووعيد امووام حمكمووة
االستقالل .ان هذا الوصف لي صحيحاو .واذا كوان يقوال ان عشوائر هفريكوان ايزيديوة،
وان جذور اغفريكوانيني ترجوع اىل ايزيديوة هوافري ( Havriهفووري  ،)Hevuriاال
ان موون احلقووائق املعروفووة ان اسوورة ل عثمووان ،وبالتووالي حوواجو ،مسوولمون لسوونة .وموون
االمور الثابتة ان العائلة كانت مسلمة منذ املائة عام االخرية علني االقل.
ان احد كبار افراد االسرة علني قيد احلياة اليوم هوو علوي بيرةتي الثواني حفيود
عليربةتي يوضح ما يأتي خبموص ان احلركة جاءت يف وقت غوري مناسو فضوالو عون
وجود نواقص فيها:
"مل تكوون االسووتعدادات قوود اكتملووت بعوود ،ومل يكوون الوودعم الووذي حبووث عنووه
[حوواجو] موجوووداو .وكمثووال علووني ذل و مل تكوون إجابووة عشووائر جووزرة وشوورناخ علووني
مناشداته قد وصولت بعود ،وغوذا مل يكون حواجو ينووي البودء باحلركوة .اال ان مليودي
M. Kalman, age, S. 74-75.

( )1مقتب

يفNaci Kutlay, 21 Yuz Yila Girerken Kurtler, S. 467. ،
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ضيل ر (ابون عووم حواجو الوذي سووبق ذكور  -املللوف) ابل وووا احلكوموة عون االسووتعدادات
اجلارية .وكان [حاجو] اساساو ميثل خطراو كامناو من وجهة نظور احلكوموة ،وكوان وت
مراقبة دائمة .ولذا بدأت قووات الدولوة التحورك العتقالوه واعتقوال اصودقائه املقوربني
وجعلهم عدميي التوأثري بواي شوكل مون االشوكال .وعنودما ادرك [حواجو] انوه سويلعتقل
اضطر اىل بدء احلركة .ومن الطبيعي ان تكون النواقص غري مكتملة بعد".
ومهمووا كانووت االسووباب ،مل يكوون لوودذ احلركووة أدنووني حووظ يف النًوواح ،ولووذا اراد
[حاجو] البحث عن حلول للمشكلة بهدف اخلروج منها بأقل االضرار .وكان هنواك حول
واحد اساساو ،وهو االنسحاب اىل جنوب "احلودود" ،أي اىل سووريا .وكانوت سووريا يومتوذ
ت االنتداب الفرنسوي ،إال انهوا [أي فرنسوا] مل تكون قود ضومنت بعود سويطرتها علوني
"مشال" البالد ،ولذا كان باالمكان العبور من هناك بسهولة.
إنسحاب اغفريكانيني اىل سوريا:
"اسووتطاع حوواجو ان يسوويطر علووني املنطقووة ملوودة  10أيووام يف مواجهووة اجلوويا
الرتكي الذي أجرب [بعد ذل ] علني االنسحاب اىل "سوريا""(.)1
ان معوويم اغفريكووان الووذي ادرك انووه مل يعوود لووه مووالذ يف كردسووتان الشوومالية
اصوودر قوورار االنسووحاب اىل "سووورية" .وقوود أخووذ معووه الكووثري موون املوووظفني الوورمسيني
املوودنيني كرهووائن حتووني عبووور "احلوودود" .وقوود عوورب اىل اجلنوووب مووع كوول أقربائووه
واصدقائه املقربني مع  400أسورة مون العشورية ،مون ضومنها أسور ايزيديوة وسوريانية
كثرية ايضاو .وكان بامكان اغفريكان اخذ ما يستطيعون محله معهوم فقو مون اموواغم
وممتلكاتهم ،ومل حل سبيل الرهائن طاملا كان االنتقال مستمراو .كموا ان عبوور احلودود
مل يكن بتل السهولة .وبمورة عامة فقد عرب الشباب املسلحون مع موجاتهم وابنوائهم
ومووا اسووتطاعوا محلووه موون مقتنيوواتهم .وبقووي يف اخللووف كبووار السوون املرضووني الووذين مل
يريودوا ان يلنتزعوووا مون ارضووهم ووطونهم .وعووالوة علوني ذلو فوان قوووات الدولوة الوويت
Naci Kutlay, 21 Yuz Yila Girerken Kurtler.
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امسكت بزمام السيطرة متاماو كان لديها الف نووع ونووع مون القموع واالرهواب .وعنودما
عوورب احلركيووون احلوودود كانووت الطووائرات تقمووف مجيووع القوورذ علووني طووول "احلوودود"
واستمر القموف أليوام .وكانوت القورذ تسووذ موع االر  ،ومل يكون النواس يودخلون اىل
القرذ خوفاو وجلأ كثري منهم اىل "القورذ احلدوديوة" علوني الطورف "السووري" ،او انهوم
الذوا باحلقول وهوم جوائعون وبوادون للعيوان .وبعود ان صوارت اكثريوة القورذ يف حالوة
غري صواحلة للسوكن ،أخوذ قائود "احلودود" يوجوه نوداءات توبني بانوه "سووف لون يوتم
املساس ابداو بالعائدين اىل قراهم".
ان الذين خدعوا بتل النداءات عادوا ،ولكن كانت تنتظرهم مفاجتوات سويتة
جداو .نعم .لقد واجهوا مفاجتات سيتة حقاو ،فقد كانت املدافع والطلقوات مودهم ،أو
يلهًّرون اىل مناطق غري معروفة لتال يعودوا جمدداو ،أو يلوزّج بهوم يف البيووت وحيرقوون

وهم احياء(.)1
ينقل جكرخوين حادثة كان هو بالذات شاهداو عليها:
"وثق الكثري من الناس بكالم قائد احلدود وعادوا اىل قراهم .وقود قوام القتلوة
[أي االتراك] بتقسيم العائدين اىل قسمني .فقد مجع الرجوال حوول بيوت املختوار وهوم
مقيديون الواحد باالخر ،ثم اطلق عليهم الرصاص من املودافع اآلليوة [الرشاشوات] ومت
إحووراق جثووثهم .امووا اطفوواغم ونسووائهم فقوود مجوووا علووني السووطوح( ،)2ومت احووراقهم
باحلطو واالعشوواب اجلافووة .ان النسوواء والمووبيان واالطفووال الرضووع ولوووا اىل رموواد يف

البيوت احملرتقة"(.)3

( )1يروي جطرخوين هنا مآساة قريوة لوه قمشييَر  Aleqemşeالويت ارخهوا يف قمويدة طويلوة ،حيوث قتول
واحرق اجلنود االتراك متات الكورد بينهم اطفال ونساء ،يف مطلع سنة  ،1926كما ارتكبت تل القووات يف
ايار  1926جمزرة اخرذ يف قرية حاصدة فوقاني راحيت ضحيتها حنو ( )21رجالو وإمرأة ونهبوا القريوة.
(املراجع).
( )2رجا املقمود مجوا اىل فناء الدار( .د.بنكي)
Cegerxwin, Hayatim.
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وهل ان الذين عربوا اىل اجلنوب ارتاحوا كوثرياو؟ .علوني العكو متامواو فقود كوان
ينتظر هلالء ايضاو الف بالء وبالء.
كان اغفريكان مهزوموون مورة اخورذ ،وعوالو وة علوني ذلو كوانوا بعيودين هوذ
املرة عن ارضهم ووطنهم .ولكن مجيع الكورد يف الشومال [كردسوتان الشومالية] كوانوا يف
نفوو احلالووة موون حيووث مووا يواجهونووه .وميكوون القووول ان اغفريكووان كووانوا يعوودون
حمظوووظني ،اىل حوود مووا ،قياسواو اىل اقوورانهم يف حركووة  ،1925الووذين مل ووودوا مكانواو
يلوذون به او مت اعتقاغم من قبل قووات الدولوة .فهوم [أي اغفريكوان] مل يكونووا علوني
االقل رهن االعتقال او ميتني ،او مل يكونوا ينتظورون يومواو يوتم نفويهم فيوه اىل ديوار
نائية حيث ميوتون يف الطريق بسب ألف نوع ونووع مون العوذاب واملعانواة يف الطريوق،
أو يتم رميهم بالرصاص يف السًون او معسكرات التًمع.
هكووذا اذن و و ان ال يكووون موون اخلطووأ القووول ان اغفريكووان الووذين اسووتطاعوا
العبور ساملني اىل "سووريا" كوانوا حمظووظني(!) قياسووا اىل الكورد الوذين كوانوا يعيشوون
مثل تل الظروف اجلهنمية .وعلني اية حال مل يكونوا هم فقو احملظوظوون ،ذلو ان
أي كووردي موون الشووطر الشوومالي اسووتطاع النًوواة بروحووه ،واغوورب موون الووتهًري ،توونف
المعداء يف كردستان اجلنوبية ال ربية .وميكن ان نعدد يف مقدمة هلالء اخووان الشويخ
سووعيد وهووم ،حمموود مهوودي وشوويخ عبوودالرحيم وشوويخ طوواهر ،وابنووائهم صووالح الوودين
وغيوواث الوودين .وكووان بيوونهم ايضوووا قوودري بوو واكوورم بوو موون اسوورة مجيوول باشووا
الدياربكريوة ،وكوور حسووني باشوا ،وهوو موون مشواهري قوادة ألويوة [الفرسوان] احلميديووة،
وحاجي موسني ب خويتيلي  ،Xoytiliومن احفاد بدرخان خور اموراء بوتوان وهوم،
جالدت وكامريان وثريا بدرخان (عورب البودرخانيون اىل سووريا قبول احلركوات) .وفيموا
عدا هلالء كان هناك اغوات معروفون مثل امحد اميين ،علي يون  ،امحودي سوليمان،
اميين برحاني( Perixaneأمويين راموانلي  )Ramanliوابون عوم حواجو ومنافسوه
علني معاموة العشورية سوروخان (سوبق ذكور  -املللوف) .فضوالو عون خورين مون بكووات
العشائر واالغوات والشويوخ واملاللوي واملوثقفني والووطنيني عوربوا اىل اجلنووب يف اوقوات
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تتلفة .واىل جان هلالء الوطنيني واملثقفني والقوميني كوان هنواك ايضواو الكوثري مون
االشووقياء والقتلووة الووذين ارتكبوووا جوورائم يف الشوومال وعووربوا اىل اجلنوووب ال ربووي .وقوود
استمر كوثري مونهم علوني اعمواغم السويتة هنوا ايضواو .وكوانوا يعوربون احيانووا اىل الشومال
مستهدفني اموال وارواح الفقراء الكرد.
من الطبيعي ان الكثري من املسائل واملشكالت القوميوة واالجتماعيوة والفرديوة
والعشائرية وغريها من املسوائل انتقلوت اىل هنوا موع عمليوات العبوور هوذ  .وموع إضوافة
الوضوووع السياسوووي واالقتموووادي واالجتمووواعي والقضوووايا اخلاصوووة جنطقوووة اجلزيووورة
[السووورية] نشووأت يف املنطقووة بلنيووة او تركيبووة متنوعووة جووداو ،وكانووت تعوور وضووعاو
معقداو.
وال جل تقيويم التطوورات ،الويت ظهورت يف املنطقوة موع عبوور اغفريكوان اليهوا،
تقييم واو صووحيحاو و و القوواء نظوورة علووني الوضووع العووام لكردسووتان اجلنوبيووة ال ربيووة
(سوريا) ضمن تل املرحلة التارحية.
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سوريا:
نظرة عامة:
كانووت سوووريا جوقعهووا اجليوبوووليتكي املهووم ،و كمهووا يف جتووارة شوورق البحوور
املتوس  ،وانتاجها الزراعوي وبضوائعها املتنوعوة ،ووصووغا اىل اعلوني املسوتويات يف انتواج
احلرير ،ووجود مدن عديدة مهمة تقع علني طرق التًارة مثول حلو ودمشوق ،نقطوة
حمورية لالحداث السياسية والعسكرية علني مر التاريخ .وقود تعرضوت لالحوتالل مون
قبل [قوات خارجية] ،من البابليني اىل االشوريني ،ومون املموريني اىل احليثويني ،ومون
الفرس اىل االسكندر االكرب املقدوني ،ومون اجليووش الرومانيوة اىل اجليووش االسوالمية،
ومن امل ول( )1اىل العثمانيني.
بقيت سوريا العوام طويلوة وت سويادة دولوة املماليو الويت قاموت يف ممور،
وقد دخلت ت السيادة العثمانية بعد ان احلقت قوات [السلطان] سوليم االول اغزميوة
باجليوش اململوكية يف معركيت مرج دايق ( )1516والريدانية ( .)1517وقود اعتمود
العثمووانيون يف ادارة هووذ الووبالد علووني الوووالة املعيوونني موون املركووز [اسووطنبول] احيان واو،
وعلني الكثري من االسر العربية احمللية ايضاو ،وكانت متونح هولالء [االخرييون] نوعواو مون
احلكم الذاتي لتسري يف طريوق ضومان اإلشوراف عليهوا .وقود مت تقسويم الوبالد اىل عودد
من األيواالت [الواليوات] يعوني علوني رأس كول واحودة منهوا وا مل حملوي .ومل تكون الدولوة

( )1المواب انها تعرضت للتهديد ولي

االحتالل امل ولي( .املرتجم)
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توورتدد يف التوودخل يف االيوواالت الوويت تبوودي خيان وةو بووني حووني و خوور .وبهووذ الطريقووة
استطاع السالطني العثمانيون ابقاء سوريا ت سيادتهم حتني احلرب العاملية االوىل.
بعد وقوت قموري مون انودالع احلورب العامليوة االوىل اشورتكت الدولوة العثمانيوة
فيها اىل جان املانيا .وكانت احلرب حامية الوطي يف اوربا بشكل خاص ،فقود حوارب
االملان ضد الروس يف الشرق والفرنسيني يف ال ورب ،ولوذا كانوت القووات االملانيوة تواجوه
صووعوبة .وقوود سووعني االملووان اىل دفووع العثمووانيني للووهًوم علووني مموور الوويت كانووت بيوود
االنكليز ،وكان اغدف من ذل التخفيف من ضوراوة احلورب يف اوربوا ،واالهوم مون ذلو
قطع ارتبواق االنكليوز جسوتعمراتهم يف الشورق االقموني [والسويما اغنود] ،وبوذل يوتم
ت وويري املوقووف يف احلوورب لموواحلهم .وكووان قووادة اال وواديني ،الووذين كووانوا يتحكمووون يف
مقدرات الدولة العثمانية حينتذٍ ،مستعدون ملثل هذا التكليوف مسوبقاو اذ كوان يودور يف
خياغم انهم سيسرتدون االراضي الويت خسورتها [الدولوة العثمانيوة] يف العهوود االخورية.
وكانت ممر ،اليت كانت جوزءاو مون االمرباطوريوة [العثمانيوة] سوابقاو واحتلوها االنكليوز،
ضمن ذلو اخليوال .واسوتنادوا اىل هوذ اآلموال بودأ اغًووم علوني االنكليوز يف جبهوة قنواة
السوي بقيادة مجال باشا ،أحد معماء اال اد والرتقي ،اال ان اغًوم فشل.
من جهة اخرذ ،نفذ الشريف حسني شروق اتفاقية مكمواهون( )1الويت وقعهوا
مع االنكليوز واهمول نوداء اجلهواد الوذي اعلنوه اخلليفوة [العثمواني] وانضوم موع اجلويا
العربووي الووذي أسسووه اىل جان و االنكليووز ،ذل و انووه [أي الشووريف حسووني] قوود إحنووام اىل
االهداف القومية .واحلق اغزمية بوالقوات العثمانيوة يف احلًوام .ويف عوام  1917وصول
اجلوويا االنكليووزي اىل حلو  .ومووع توقيووع هدنووة مونوودروس يف تشوورين االول 1918م

( )1املقمود هنا املراسالت اليت جرت بني أمري احلًام الشريف حسني بن علي واملندوب السوامي الربيطواني يف
ممر هنري مكماهون بوني متووم  -1915أذار  .1916ودارت هوذ املراسوالت حوول قيوام الشوريف حسوني
بالثورة ضد العثمانيني مقابل وع ٍد بريطواني بدعموه واقاموة دولوة عربيوة مسوتقلة تضوم معظوم املشورق
العربي( .املرتجم)
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أجربت الدولة العثمانية علني تورك سووريا لالنكليوز ،وانتهوت بوذل اغيمنوة العثمانيوة
اليت استمرت  400عاماو.
احلالة يف سوريا بعد احلرب العاملية االوىل:
مووع انتهوواء احلوورب ،والجوول تنفيووذ وعووود االسووتقالل(!) الوويت اعطيووت للعوورب
أقامووت بريطانيووا حكومووة عربيووة بزعامووة فيموول [بوون الشووريف حسووني] و وووت

سيطرتها .ويف امللمتر السوري ،الذي عقد يف دمشق يف أذار  ،)2(1920أعلن عن تشوكيل
مملكة متحدة تدخل ضمنها فلسطني .ولكن وفقاو لالتفاقيات السرية املوقعوة بوني دول
الوفاق (انكلرتا ،فرنسا ،روسيا ،ايطاليا) اثناء احلرب [ومنها] اتفاقيوة (سوايك  -بيكوو)
كانووت سوووريا موون نمووي فرنسووا ،وفلسووطني والعووراق موون نمووي انكلوورتا ،ووفقواو غووذا
التقسوويم توورك االنكليووز املنطقووة [سوووريا] .وعنوودما كانووت القوووات االنكليزيووة تنسووح
دخلت القوات الفرنسية اىل املنطقة ،وبعد ان اكملت احتالل كل اراضي سووريا تقودمت
حتني اورفه وعينتاب ومرعا وهاتاي [االسكندرونة] يف الشمال.
وبعووود ضووومان سووويطرتها علوووني سووووريا ،اقموووت فرنسوووا اوالو حكوموووة فيمووول
وأخضووعت الشووام كلووه ،وشووكلت ادارة او سوولطة انتدابيووة موون الضووباق واملوووظفني .وقوود
واجهت فرنسا [هنا] ايضاو كل املشكالت اليت يواجهها احملتلون.
كان التيار القومي يزداد قو وة بوني السوكان العورب الوذين يشوكلون اغلو سوكان
سوريا ،كما كانت هناك مقاومة قوية يف مناطق متفرقة منهوا .واىل جانو العورب كوان
يف سوووريا اقوووام وطوائووف متنوعووة موون دروم وعلووويني وكوورد ومجاعووات مسوويحية
تتلفة .ولكلم من هذ قضايا ومطالي إثنيوة ودينيوة وسياسوية واجتماعيوة .وبينموا
كووان العوورب يشووكلون اغلبيووة السووكان ،ويلعبووون دوراو مميووزاو يف التطووورات السياسووية يف
املنطقة ،كان بامكان بقية املكونات اإلثنية ان تلكد وجودها.

( )2ورد يف االصل " ذار  "1921والمواب هو ماذكرنا اعال ( .املرتجم)
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ومما يلفت النظر وجود تنوع كبري يف البنني االجتماعيوة والسياسوية واالثنيوة
يف "مشال البالد" ،أي مناطق اجلزيرة وجبول الكورد ( )Ciyaye Kurmancوعوني
العرب .وحس معطيات احماء رمسي يف بداية  1940كوان الكورد السووريون يشوكلون
 %8,5من عموم السكان وان "اكثرهم هاجر منذ عهود قدمية من كردسوتان الشومالية
او كردستان اجلنوبية ،ويعيشون سوية مع مجاعات اخورذ يف االقسوام "الشومالية" مون
سوريا"(.)1
ومع ان نسبة السكان املستقرين مون الكورد الوذين يعيشوون يف هوذا اجلوزء مون
سوريا اكثر من النسبة بني العرب ،اال ان قسماو مهماو من السكان [الكرد] مل يرتكووا بعود
حياة الرتحال .ويعيا اكثر املستقرين يف القرذ.
قبيل حموول فرنسوا علوني االنتوداب علوني سووريا يف عوام  ،1922كوان يف كول
منطقة اجلزيرة السفلني عودد مون القورذ الكرديوة وبعوق البودو الرحول العورب فقو
(حووووراني ،1947 ،ص .)80لقووود أخوووذت احلكوموووة الفرنسوووية علوووني عاتقهوووا قضوووايا
التوطني جمدداو يف هذ املنطقة املشهورة بانتاجهوا الزراعوي .وتموادف هوذا الوضوع موع
كون متات االالف من الناس (يف االناضول) يف حركة ،وفرتة ت يري دمي ورايف جوذري .ان
موجةو من املهاجرين االثووريني واالرمون والعورب والسوريان والرتكموان والكورد كوانوا يف
حالة حركة حنو "احلدود السورية" خوفاو من اجليا الرتكي .وقد اسوتوعبت اجلزيورة
عدداو كبرياو من الناس الرحل ،كان الكرد يشكلون القسم االكرب منهم.
"ومع انتقال العرب واالرمن واالثووريني بسورعة حنوو ال ورب اختوذت منطقوة
اجلزيوورة طابعواو كرديواو واضووحاو .وألن الكوورد مل ي ووادروا املنطقووة علووني شووكل جمموعووات
كبرية ،فان هذا الطابع سيستمر"(.)1
ومووع ان تربيووة املواشووي تعوود مموودر املعيشووة الشووائع هنووا ،ولك ون ميكوون ايض ووا
ممادفة من يعمل يف الزراعة يف مناطق متفرقة .اما نسبة املتعلمني فهوي قليلوة جوداو،
Kurt Milliyetciliginin Kokenleri, Abbas Veli.
Mehrdad R. Izadi, Bir El Kitabi Kurtler, Doz Yay, S. 194.
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فالذين يعرفون القوراءة والكتابوة قليلوون ،وهوم يعيشوون يف مودن مثول حلو ودمشوق،
وكووانوا بعيوودين عوون قضووايا ومشووكالت ايتمووع الكووردي ،ولوودذ القليوول موونهم مشوواعر
قوميووة .وبتعووبري عووام ال ميكوون القووول ان معرفووة القوميووة الكرديووة كانووت شووائعة بووني
الكرد "السوريني".
وفيما عدا الكرد يعيا يف اجلزيرة مسيحيون وايزيديون ويهوود وعورب ،وموع
ان العرب كانوا يشكلون اغلبيوة سوكان الوبالد ،اال ان نسوبتهم كانوت قليلوة جودوا يف هوذ
املنطقة .وكان ج املعيشة الشائع بني العرب هو حياة البداوة ،ومل يكن هنواك جوو يف
جوو حيووواة االسوووتقرار .وكوووان العووورب الرحووول يعيشوووون يف بيووووت الشوووعر (اخلووويم)،
وينقسومون اىل عشووائر تتلفووة ،اكربهووا مشوور وطووي .امووا مموودر عيشووهم االساسووي فهووو
تربية املواشي ،والنه والسل  ،والسرقة ،وقطع الطريوق .وهوذا هوو جو احليواة الوذي
مل يتخلَ عنه البدوي .ورغم هذ البنية االجتماعية املتخلفة كانوت املفواهيم القوميوة
تنمو جواماة معاداة الفرنسيني.
وكان مسيحيو اجلزيرة مقسمني اىل عدد من الطوائوف؛ اثووريني ،كلودان ،روم،
أرموون ،امووا نسووبتهم فكانووت توورتاوح مووا بووني  %10و  %15موون سووكان املنطقووة .وكووان
اكثوورهم موون السووكان املسووتقرين يف املوودن والقمووبات ويعملووون يف المووناعة والتًووارة
واحلرف اليدويوة .كموا ان الوظوائف احلكوميوة املهموة كانوت تعطوني غوم بموورة عاموة،
وكانت اهدافهم السياسية تقاس بنف املقياس .فمن خالل الدعم الوذي حمولوا عليوه
من الفرنسيني كانوا يرغبون يف السيطرة علني سووريا ،أو يف حيواة مسوتقلة بعيوداو عون
كُّم املسولمني .وموع ان االثووريني والكلودان كوانوا حوذرين جودوا وال يمورحون بوذل
علنو واو ،اال انهوووم كوووانوا يو ودّعون بوووان القسوووم االعظوووم مووون بوووالد موووا بوووني النهووورين
"ميسووبوتاميا" يعوود الويهم .وبسوب قلوة عوددهم كوانوا ينسوحبون مون أي نوزاع موع
املسلمني ،وكانوا يتوقعون املدد دوماو من القتال العربي  -الكردي(.)1

( )1جعنني ان القتال بني العرب والكرد سيكون يف صاحلهم ويعزم موقفهم( .املرتجم)
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ومع ان الكورد كوانوا اكثريوة سوكان املنطقوة [اجلزيورة] ،ولكون ال ميكون القوول
انهوم كوانوا موولثرين يف احليواة السياسوية يف اجلزيوورة .لقود كوانوا يف حالووة مون السوولبية
وعدم التأثري بشوكل تتلوف جودوا عون احلركوات السياسوية الكرديوة يف العوراق وتركيوا.
وبمورة عامة كان ينظر اىل التطورات هنا علني انها بفعل توأثري االحوداث يف كردسوتان
الشمالية ،او جثابة انعكاس غا.
وعلووني ايووة حووال ،كانووت سوولطات االنتووداب الفرنسووي تأخووذهم [أي الكوورد] يف
احلسبان وتوليهم اهميةو .فالفرنسيون مل ينسوا ان الوذي طورد اجلويا الفرنسوي الوذي
جاء مع احلملة المليبية قبل  733عامووا كوان احلواكم الكوردي صوالح الودين األيووبي.
وكان اول عمل قام به القائد الفرنسوي [اجلنورال غوورو] عنودما دخول دمشوق [يف عوام
 ]1920هووو الووذهاب اىل قوورب صووالح الوودين األيوووبي والوقوووف عنوود قووائالو" :انظوور يووا
صووالح الوودين ...هووا قوود عوودنا موورة اخوورذ" .وكمووا يالحووظ ان الفرنسوويني مل حيسووبوا
أجان الكرد( ،)1وكانوا يفكورون يف اسوتخدامهم كعنمور موامنوة يف مواجهوة القووميني
العرب السلنّة "سعني الفرنسيون منذ البداية اىل كس تأييد وصداقة الكورد يف اجلزيورة

الستخدامهم جثابة عامل توامن جتا الوجود العربي يف املنطقة"(.)2
كانت هذ احدذ مستلزمات سياسة "فرق وإحكم" اليت جلأ اليهوا الفرنسويون
من اجل بسو السويطرة علوني املنطقوة .ومل يكون هنواك توأثري يف البدايوة للودور الوذي
سيلعبه الكرد ،اذ كانوا مقسمني اىل عشائر ،ويف حالة نزاع مستمر .وعنودما كوان قسوم

يتحرك مع [يقفون مع] عشرية مشر العربية كوان القسوم االكورب مون العشوائر الكرديوة
الباقية يتحرك مع عشرية طيّ العربية.

( )1وردت هكذا يف النص " "Kurtlerin Yabancisi Sayilmazlardiوقد يكون هناك خطوأ مطبعوي
الننا لو حذفنا ( )Siمن نهاية كلمة  Yabancisiيمبح املعنني "مل حيسبوا الكورد أجانو " ،أو ان املللوف
يقمد ان الفرنسيني مل يكونوا غرباء بالنسبة للكرد علوني خلفيوة الموراع معهوم اثنواء احلوروب الموليبية.
(املرتجم)
W. Jwaideh, Kurt Milliyetciliginin Tarihi.
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املقاومة الكردية لالحتالل الفرنسي وحادثة بياندور :Beyandur
عندما جاء الفرنسيون اىل اجلزيرة قابلهم بامتنان معيم عشورية مشور مشوعل
باشووا اجلربووا( ،)3فحموول بووذل علووني دعووم الفرنسوويني واسووتفاد موون ذل و يف مواجهووة
عشرية طي املنافسوة والكورد .وبتحوريق مون معويم عشورية مشور ماد الفرنسويون مون
اضطهادهم للكرد ،فقد اعتقلوا معماء العديد من العشوائر الكرديوة ،ودفنووا الكوثري مون
هلالء حتني رقبتهم يف قرية بياندور ،ثم اطلقت عليهم الكالب اجلائعة فقتلووا مجيعواو.
لقوود ورد يف مقووال منشووور يف "دراسووات اشوورتاكية" ،الوويت يموودرها احلووزب الشوويوعي
السوري ،عن احلادث ما يلي:
"اقووام الفرنسوويون ثكنووة علووني توول قريووة بيانوودور ،واعتقلووت الوجهوواء الكوورد
ودفنتهم أحياء حتوني الرقبوة .وبعود قتول شوخص يودعني أوسييَر ( Oseمون قريوة تول
منار –  )Til Minarدفن البقية بنف الطريقوة ايضواو ،ثوم اطلقوت علويهم الكوالب
اجلائعة فقتلتهم ،وفر معماء بقيوة العشوائر ،ونفوي الوبعق ممون اعتقلووا مونهم .وكوان
من بني الذين دفنووا يف الورتاب عباسوي حممود (تتوار قريوة بيانودور) وعبودي تيموار
 Avde Timarرئووي فخووذ دوريكووا موون عشوورية هفريكووان ،وحسووويي عبووداهلل
 Heso'ye Avdilaوحاجي حسويي تيا "Heso'ye Teya
إماء هذا الظلم طلبت عشرية طي والعشائر الكردية املتحالفة معهوا يف اجلزيورة
املساعدة من حاجو معيم اغفريكان .فاحندر حاجو حنوو اجلزيورة موع قووة مللفوة مون
( )2000رجل ،وهكذا كانت اول مقابلة من حاجو للفرنسيني .وننقل هنوا موا ورد يف
"دراسات اشرتاكية" عن التطورات الالحقة:
"بعد ان عقد حاجو لقاءات موع وجهواء عشورية هفريكوان سوار علوني رأس قوو ٍة
مللفةٍ من  2000رجل مسلح من مديات اىل جبل باطو  Bagokونوزل مون هنواك
حنو اجلزيرة .ويف املرحلة االوىل هواجم الثكنوة العسوكرية يف بيانودور .وبسوب املعوارك
العنيفة اليت وصل خربها اىل اجلنرال روكوان  ،Roganارسول تعزيوزات عسوكرية مون
( )3وردت يف االصل خطأو "اإلربا – ( "El-Erbaاملرتجم)
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جوورح) او جريووه  .Cerihوقوود اسوودذ بعووق
عووني ديوووار Andiverباجتووا جووريح ( َ
معماء العشائر النمح حلاجو بان لدذ الفرنسويني اسولحة قويوة ،وانوه سويقدم خسوائر
كبرية امام هذ القوة الكبرية .فكان رد حاجو "أبداو .لن انسح مون احلورب هنوا النهواء
الظلم الذي يتعور لوه الكورد هنوا علوني يود الفرنسويني" .وهكوذا ،وبوأمر مون حواجو
وقعووت معووارك قويووة يف كوول منوواطق "مشووال سوووريا" بووني الكوورد والقوووات الفرنسووية.
وجرت بني الطرفني معارك ضوارية قورب قريوة "طيرىرتيوبير  Gire Topeالواقعوة
بووني تربووه سووبني وديريو  ،Derikوكانووت عشووائر هفريكووان قوود اختووذت قووراراو بعوودم
الرتاجع حتني لو تعرضت لالبادة .وقد تكبد الطرفان خسوائر تقودر جتوات االشوخاص.
وقتوول روك وان  Roganكووبري القووادة الفرنسوويني ،ومت االسووتيالء علووني ثكنووة بيانوودور
وانسح الفرنسيون حنو جنوب سوريا .اما حاجو واغفريكانيني فقد عوادوا اىل موديات

(.)1(")1924
وينقوووول جكرخوووووين عوووون الكتوووواب الووووذهيب للقائوووود الفرنسووووي هوووووتزجنر
 Hotzengerموا يوأتي عون حادثوة بيانوودور ونوزول [قووات] هفريكانيوة اىل اجلزيوورة
بقيادة حاجو واملقاومة ضد الفرنسيني:
"احتل جيشنا منطقوة اجلزيورة بوني عوامي  ،1923-1921وكانوت منطقوة
احلسكة ت إشرافنا منوذ مواي  1922حتوني  ،1923ونشورنا قووات العقيود بيًوو
وغرانوت يف اجلزيورة العليوا ( .)Nukile beteوصوار هوذا االحوتالل مقدموة حلادثوة
بياندور اصالو".
"كان قائممقام بياندور صديقاو جيداو للفرنسيني وغذا مت قتلوه يف بيانودور يف
شووهر حزيووران .وبسووب مقتوول القائممقووام أنشووأنا ثكنووة يف بيانوودور واسووتقر جنودنووا
هناك .وبعد ذل اليوم بدأ الكرد جهامجة الثكنة .ويف شهر متوم ارسلنا املوالمم موريول
حلماية جنود النقيبني روبرت و كارير ."Karir
( )1صحيفة  ،Ozagur Politikaعدد  15أيلول  ،2002نقالو عن :دراسات اشرتاكية اليت يمدرها احلوزب
الشيوعي السوري( ،عدد عام) .1985
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"ويف يوووم  28موون الشووهر هوواجم الووف موون الرموواة املوواهرين الكوورد ثكنتنووا يف
بيانوودور ،وطوقوووا اجلوويا بالكاموول ،وجوورت معركووة دامووت طوووال اليوووم .وقوود قتوول يف
املعركة أحد جنود لياندر  Liyandrوجرح اربعة .ويف غضون ذلو قطوع العودو املواء
عنهم ،وجرت مواجهة مباشرة وجنحوا [أي الفرنسيني] يف فتح بعق ممادر ميواههم.
وقتل اربعة من الكرد يف هذ املعركة".
"صووار صووعباو علووني جنودنووا البقوواء هنوواك بعوود املعركووة ،فقوود قطووع االموول يف

روبرت .اما النقي ( )2موريل فقد ختلوص مون الطووق واراد العوودة اىل قريوة تول منوار
الواقعة علني مسافة  8أميال جنوباو ،وبذل سيتمكن من الوصول اىل املواء ،كموا سوينًح
يف احلمووول علووني مسوواعدة العشووائر المووديقة ،وبووالرغم موون كثوورة افووراد العوودو ووابوول
الرصاص الذي اطلق الكرد استطاع موريل بلوغ هدفه".
"ققتوول  9موون الكوورد يف هووذ املعووارك ،وجوورح  ،14وفقوود واحوود .وبعوود كسوور
احلمووار وصوول روبوورت ايضواو بووال ممووادمات ومشوواكل اىل اجلزيوورة ،ومل يكوون قوود مسووع
حبادثة بياندور بعد .ويف يوم  29من الشهر ذاته وصلوا اىل رميالن ."Rimelan
"ويف اليوووم التووالي انطلقوووا حنووو بيانوودور ،ويف السوواعة  19,30هوواجم بعووق
اخليالووة الكوورد السوورية موون اخللووف ،اال انهووم اضووطروا اىل التقهقوور بعوود فوورتة قموورية،
وواصلت قواتنا سريها حنو بياندور".
"وعنوود الوصووول اىل نهوور جراحي(جراحيووه)  Cerahiبوودأت معركووة كووبرية.
فعندما كانت السرية تتقدم كانت املدفعيوة ميهوا مون اجلوانبني ...وكوان النقيو دم
يشووارك باملوودفع الرشوواش ،ويسوواعد روجوور باسوولحة اخوورذ .ولكوون مووع بقوواء  50موورتاو
للوادي مل يتحملوا وابل رصاص العدو فتفرقوا وهربوا ،وقد طوقهم اخليالة الكورد مون
كل جان ".

( )2ورد سابقاو املالمم وهنا نقي ويبدو ان الرتبة االخرية هي االصح (املرتجم)
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"سووعني النقي و كووارير والنقي و روجوور  )1(Rogerوالنقي و دم اىل جتميووع
افراد السرية ورفع معنويواتهم .ويف هوذ االثنواء أصوي حممود صواحل .وموع مقتلوه دب
اخلوف والذعر بني اجلنود .وقود محول كوارير سوالحه وهورع لنًودة روبريتوو ،وقاتول
العدو واصاب عددوا منهم .اما روجر فقود قتول طعنووا بعود ان وقوع اسورياو ،وكوان مموري
النقي دم مماثالو ...ويف غضون ذل أبيد كارير وسوريته باملدفعيوة ،وحتوني اجلرحوني
قتلوا ،ومل يبق احدٌ حياو من سرية كارير"(.)2
وبعد ذكر هذا االقتباس املطوول يوبني جكرخووين هوذا االمور املوثري لالهتموام
خبموص حاجو واملقاومة اليت قادها:
"كانت القوات الفرنسوية يف حودود  3000رجول ،اموا قووة الكورد فكانوت 90
رجالو .وكان قائد الكرد هو حاجو غا اغفريكان .وقد مت تنميبه رئيساو للكورد حملاربوة
الفرنسويني موون قبوول امساعيول حقووي الوووالي الرتكووي املسولول عوون منطقووة "احلوودود".
وكانت عشرية جواله  Cewalaالعربية ايضاو تساعد حاجو".
"حارب حاجو غوا "باسوم االتوراك" ضود الفرنسويني وضود العشوائر الكرديوة
االخوورذ يف اجلزيوورة ،وخووا معووارك عديوودة يف منطقووة اجلزيوورة ضوود عشوورية طووي
العربية حيناو ،وضد الفرنسيني يف اغلو االحيوان ...وال شو انوه كوان يفعول كول ذلو
لماحل االتراك ،ومل يكن لديه أي فكرة عن القومية الكردية"(.)1
ويواصل جكرخوين حديثه منتقوداو إنكوار هوذ املقاوموة الكرديوة مون جانو
العرب وعدم ورود ذكرها يف التاريخ الرمسي [السوري] ،فيقول:
"ان التاريخ الرمسي السوري ال حيكي قمة املقاومة الكرديوة ضود الفرنسويني،
بل يعد الكرد اعداءاو غم [أي العرب] .وكما الحظنوا يف حادثوة بيانودور فوان مون أوقوف
الفرنسيني واحلق اغزمية بهم هم الكرد .اما قائممقام بياندور العربوي فقود قتول النوه
( )1وردت يف االصل خطأو "روور  "Regorوالمواب ( Rogerاملرتجم)
ال عون الكتواب "الوذهيب" الوذي يتضومن موذكرات قائود
( )2مقتب يف كتاب جكرخووين "قموة حيواتي" نقو و
جيا الشرق الفرنسي هوتزجنر عن االعوام .1923-1918
Cegerxwin, Hayat Hikayem..
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كووان متعاونوواو مووع الفرنسوويني .ان الووذين حطموووا القوووة الفرنسووية وقتلوووا قادتهووا يف
بياندور هم الكرد .وبالرغم من هذا يقوول الشووفينيون العورب :جواء الكورد مون مكوان
خر ،وان الذين حاربوا الفرنسيني هم العرب فق .
"اال ا ن التاريخ ال يقبول الكوذب والتحريوف :ان الوذين تعواونوا موع الفرنسويني
هم أصوحاب وطون اآلن ،يف حوني ان الكورد الووطنيني بواقون بوال وطون ...ان الموفحات
القليلة اليت كتبها القائد الفرنسي تبني بوضوح حقيقة من هوو الكوذاب ...فوالكرد هوم
الذين قاتلوا احملتلني.
"قاتل حاجو مع االالف من رجاله ضود الفرنسويني ،وأحورق بيانودور ،وقتلووا
القائممقام العربي املتعاون معهوم ،وقتلووا ايضووا القوادة العسوكريني الفرنسويني وحووالي
 100موون جنووودهم ،وطووردوا الفرنسوويني موون اجلزيوورة .وغووذا بقيووت اجلزيوورة ووت
سيطرة الكرد لعدة سنوات".
وكما نالحظ فان جكرخوين الذي انتقد حاجو مدعياو انه حوارب الفرنسويني
"باسم االتراك" ،يعود فيما بعود ويوثين علوني املقاوموة الويت ابوداها الكورد وت قيوادة
حاجو.
وفضالو عن ذل يبدي جكرخووين توذمر وانزعاجوه مون اجلهول والتخلوف يف
ايتمع الكردي ويظهر تأسفه للتطورات الالحقة:
"إال ان االنسان الكوردي مل يكون متنووراو ،وكوان متخلفواو عون نظرائوه ،لوذا كوان
بعيدوا عن احلفاظ علني املمواحل القوميوة .ان هوذا هوو سوب عودم قوق وحودة الكورد،
وعدم وغم اىل امة قومية".
ويبني جكرخوين انسحاب الفرنسيني مون اجلزيورة بسوب املقاوموة الكرديوة،
وتدخالت االتراك يف املنطقة بعد ذلو  ،وموا عاشوته مون احوداث مظلموة ،وضوياع كول
هذ احلوادث يف دهاليز التاريخ املظلمة ،ثم يستمر يف ديدها:
"صار الكردي عودووا للكوردي ،فقود دخلوت بيونهم مسوائل الثوأر ،ودخول املووت
والقمووع واجلووور .لقوود تعوواون محووه حسووو  Heme Hesoوعشووريته مووع الفرنسوويني
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والعوورب ،بينمووا تعوواون سووعيد غووا مووع االتووراك .كمووا ان الشوومريني ركوووا سوووية مووع
الفرنسيني وجاؤا اىل طوبار  Gobarوقاتلوا حاجو غا .وقود جواء حواجو غوا يف وقوت
ما ملساعدة سعيد غا ،ولكن بد وال من احلورب فضول ان يمولح بوني الطورفني ثوم عواد..
ولو كان حاجو غوا شخمواو متنووراو [ متعلمواو] السوتطاع ان يوحود الكورد وحيكمهوم ،إال
انه كان يفعل ما يقوله االتراك"(.)1
ومهمووا يكوون ،ابوودذ حوواجو والكوورد مقاومووة قويووة واخرجوووا الفرنسوويني موون
اجلزيرة .وكيفما كانت هذ احلقيقة رغم كل ما حودث ،فوان احلقيقوة االخورذ هوي ان
الكرد كانوا الطرف اخلاسر .ومثلما الحظنا هذ احلقيقة فيما بيَنهل جكرخووين بشوكل
جلي ،فان املسلولني الفرنسيني بالذات يعرفونها .وهكوذا فوان الفرنسويني الوذين كانوت
عالقتهم مع الكرد متباعدة جداو ،اقرتبوا اكثر من العلويني واملسيحيني والودروم .فقود
احتضوون الفرنسوويون هووذ اجلماعووات لتحقيووق توووامن مقابوول القوووميني العوورب السوونة،
وهيأوا غذ العناصر مناصو يف ادارة االنتوداب ،ومسحووا بتشوكيل منواطق حكوم ذاتوي
علوية ومسيحية ودرميوة .اال ان العلوويني والودروم الوذين مل يتحملووا احلكوم االجونيب
كثرياو استمروا يف اثارة املشاكل بوجه سلطة االنتداب يف بعق املناطق.
مل تقتمر املقاومة الكرديوة علوني اجلزيورة واجلبوال الكرديوة ،بول اسوتمرت يف
جبووال كوواور  Gavurالواقع وة اىل الشوومال موون اجلزيوورة .وبعوود ان حقووق الفرنسوويون
السيطرة علني جنوب ووس سووريا بودأوا مورة اخورذ بالتقودم حنوو الشومال واسوتولوا
علووني موودن كردسووتانية مثوول اورفووه وعينتوواب وموورعا ووصوولوا اىل كليكيووة ،وفقوووا
لالتفاقيات السرية [املعقوودة موع دول الوفواق يف احلورب العامليوة االوىل] .اال ان دخووغم
اىل هووذ املنوواطق مل يكوون سووهالو ،اذا واجهوووا مقاومووة عنيفووة ،وخموص واو يف الواليووات
الكردية:
"كان لزعماء العشائر االقطاعيني دور مهم يف عمليوات املقاوموة هوذ  .ان قور
يالن  ، Kara Yilanالذي كوان موضووعوا لشوعر نواظم حكموت ،والوذي خلود ذكور يف
Cegerxwin, Hayat Hikayem.
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عينتاب واطلق عليه االتراك اسم الثعبان االسود "قر يالن" هوو رئوي فخوذ كابواالر
 Kabalarمن عشرية رشوان  Rişvanالكردية".
"اما نقي اجلندرموة الكوردي علوي صوائ اورسوفاش الراونودومي فقود نظوم
عشووائر اورفووه وهووي؛ بوواديلي  Badilliوشوويخانلي  Şeyhanliوبوواميكي Baziki
وغريها .وكان سعيد ب  ،والد احملامي كموال بواديلي ،النائو السوابق عون اورفوه وكاتو
القواعد الكردية ،علني رأس املقاومني .وقد التحقت قوة مللفوة مون  1000رجول مون
عشرية حاجي بدر غا كختالي  Kahtaliباملقاوموة يف اورفوه .ان قتوال النواس بورم اىل
الواجهة يف هذ املعارك اكثر من قتال اجليا .ويف اغًووم الشوهري الوذي شونته العشوائر
يف  19اب  ،1920كان لبطوالت باشوو غوا بوامارجكلي ،وحسون غوا بسونلي ،وبكور غوا
معيم عشرية باميكي ،ومموطفني غوا رئوي عشورية بواراك  Barakوعشوائر منطقوة
()1

سوروج  Surucدوراو مهماو فيه"
يف مواجهووة هووذ البطوووالت الكرديووة مل يسووتطيع الفرنسوويون دخووول اورفووه
ومرعا ،كما اضطروا اىل االنسحاب من مناطق تتلفة .وعندما كانوت هوذ االحوداث
جتري يف هذا اجلزء من كردستان ،مل يظهر بني اغفريكان ،وال العشائر الويت ابعودت اىل
الشرق ،أي مقاومة بهذا املعنني ضد الفرنسيني وال ضد االنكليز .ورجا كان احود اسوباب
ذل عدم حدوث أي احتالل يف هفريكان فعالو .وعلني هذا االساس يشوري نواجي كووتالي
يف كتابه السابق الذكر اىل هذ النقطة وينقل ما يأتي:
"حيتمل ان يكون السب االول عدم تعرضهم الحتالل واقعي ،وعودا ذلو فوان
استياء مجيلي ضتو وعلي بةتي وعشائر امللي مون االدارة العثمانيوة ،فضوالو عون كوونهم
يف حريةٍ بني حركة ممطفني كمال واالنكليز قد يكون له دور يف ذل ايضاو"(.)2
ويف مقابوول هووذا ،موون املعووروف ان حوواجو وغووري موون وجهوواء املنطقووة اختووذوا
موقفاو جتا مافعلته دول الوفاق ،او ما ميكن ان تقوم به من عمليات احوتالل .والودليل
Naci Kutlay, 21 Yuzyila Girerken Kurtler, S. 88.
Naci Kutlay, age, S. 88.
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علني هذا برقيات االحتًاج املوقعة من كثري من وجهاء هفريكان ،ومنهم حواجو ،وهوذ
الربقيات موجودة يف ارشيفات تل الدول .وبرقية االحتًواج ضود االحوتالل الفرنسوي،
اليت ننقلها هنا ،دليل علني ذل .
برقية:
مكان المدور :مديات
الرقم 1138 :
التاريخ  16 :تشرين الثاني .1919
()3
اىل مقام المدارة العظمني
يف الوقووت الووذي نأموول يف إنموواف وعدالووة دول الوفوواق إلخووالء ارضوونا املقدسووة
احملتلة خالفاو لكل قواعد القانون والعدل ،فاننا نشهد ظهوور بعوق االموور الويت تسوب
األمل يف وجدان االنسانية .لقد تلقينا حبزن نبأو مفاد ان عينتواب ومورعا واورفوه مل
توووول موووون قبوووول الفرنسوووويني بوووول موووون قبوووول اعضوووواء اجلمعيووووات [االرمنيووووة]
" ،"Komitecilerالوووذين يعووورف كووول شوووخص خموووومتهم وعوووداوتهم للمسووولمني،
واملعروفني [ايضاو] جشاعرهم االنتقامية ،وان ال ر من احتالغم هو االنتقوام فقو .
ان عمووابات الفوودائيني هوولالء يتًوواومون بشووكل صووريح وتيووف علووني عوور وشوورف
املسلمني وحقوق االهالي يف ارضنا املقدسة .هل ستبقني دول الوفاق صوامتة جتوا هوذ
االوضاع اليت جتري اموام انظوار القائود الفرنسوي؟ وهول انهوا ستضوحي حبقووق وشورف
ماليووني املسوولمني موون اجوول نووزوات وتعسووف الفوودائيني االرموون؟ .اننووا نناشوود املشوواعر
االنسووانية الوويت نثووق بووان كوول دول الوفوواق ملووها ،كمووا نناشوود وجوودانها ،وشوورف كوول
الرجال املشاركني يف ملمتر الملح [يف بواري ] راجوني مونهم انهواء عمليوات االسوتيالء
دون وجووه حووق ،والتًوواومات الشوونيعة باسوورع مووا ميكوون ،وحنووتة بشوودة علووني اسوولوب
معاملتهم [يقمد عمابات الفدائيني االرمن].
املوقعون
( )3أي رئي

الومراء.
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املفيت شاكر (باسم هيتة الدفاع القومي يف مديات)
املدرس حسني (باسم عموم االهالي)
فتح اهلل بوست نشيين (من الطريقة النقشية())1
عابد (رئي بلدية حسنكيف)
محدي (رئي بلدية مديات)
املدرس جنم الدين
نورالدين (رئي عشرية دكشوري(؟))
ابراهيم (رئي عشرية كرجوش)
ابراهيم (رئي بلدية ايستل )Estil
امحد (رئي حسنكيف)
خليل (رئي عشرية حملي )Mahalli
امساعيل (رئي حمار )Hassar
عزالدين (رئي هبزبيين)
خليل (رئي ماران)
حسن (رئي دير ممكان )Dir Memekan
عثمان (رئي درهاف )Derhaf
ابراهيم طاهر (رئي كربوران)
عبدالكريم (رئي أوراباي )Orabayi
حسن (رئي كفرمي )Keferzi
امحد (رئي دوماران )Dumaran
رئي صاحلان؟.
ابراهيم (رئي خاني Hanik؟)
عبداللطيف (رئي ايليكان Ilikan؟)
( )1يقمد الطريقة النقشبندية كما يبدو( .املرتجم)
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حاضو(( )1رئي عشرية هوفريي)
حسن (رئي مزيزخ )Mezizah
صاحل (رئي أرناس )Arnas
عثمان (رئي عليكان )Alikan
مترل (رئي إردي )Erdi
ممدر الوثيقة:
BOA. HR. SYS. 2542-6/28-30/ WWW. devlet
arsivleri.org tr/kitap/belge/994/066. doc.
ان ما يلفت االنتبا يف الربقية ان االحتًاج كان موجهاو ضود "افوراد اجلمعيوات
االرمنية" اكثر من االحوتالل الفرنسوي ،وكوذل التأكيود علوني ان االراضوي احملتلوة هوي
ار "االهالي املسلمني" ،وكان هذا حاط املشاعر الدينية لدذ النواس بشوكل خواص.
ومن خالل مقولة "التهديد االرمين للمسلمني" [جورذ] وريق الكورد ضود االرمون.
لقد وجدت احلركة الكمالية فائدة كبرية يف هذا القول ،وكانت نتيًوة لسياسوة مطوورة
مناسبة لالهوداف احملوددة سوابقاو .وكوانوا حيسودون [أي الكمواليني] انهوم "بفضول هوذ
السياسة سيخلقون كماشة للقضاء علني امليوول القوميوة الناميوة بوني االرمون مون جهوة،
ويعزمون ارتباق الكرد بالسلطة املركزية"(.)1
كانت حسابات [الكماليني] صحيحة ،فقود خودع الكورد بهوذ السياسوة املضوللة
ووجهوووا جهوودهم وطوواقتهم حنووو ايوورذ اخلطووأ .ويف االعوووام التاليووة ،وخموصواو اثنوواء
توقيع معاهدة سيفر ،ارسول الكوثري مون الوجهواء الكورد ،وجسواعي مون بعوق االغووات
والشيوخ املليدين للدولة ،هذا النوع من الربقيات مع انهم مل يكونوا منحامين للدولة.
ومهما كان السب  ،وكما حدث يف كل كردسوتان اختوذت هفريكوان ايضواو موقفواو
مناهضاو لالحتالل االجنيب .وكما ذكرنا كانت حركة عليربةتي يف هفريكان قود انتهوت
لتوهوووا يف ذلو و التووواريخ ( ،)1919وضووومنت قووووات الدولوووة اإلشوووراف علوووني املنطقوووة
( )1ورد اسم عشرية هفريكي باسم " "Huveyriواسم حاجو علني شكل "حاضو" يف هذ الوثيقة (املللف)
Cemil Gundogan, 1924 Beytussebap Isyani, Komal Yay.
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وسيطرت عليها متاماو .وفيما بعد ،ومع حلول عام  ،1923سيعرب حاجو اىل "اجلزيورة
السورية" وحيارب الفرنسيني ويكبدهم خسائر كوبرية كموا الحظنوا يف االقتبواس الوذي
اخذنا من جكرخوين سابقاو.
من جهة اخرذ اصبح الفرنسيون مضطرين لقتال القوات الكمالية يف منطقوة
جقور أوفا  ،Cukurovaكما ان املشاكل اجلدية الويت كانوت تواجههوا يف اوربوا يف هوذ
()2
الفرتة تزداد صعوبة .وحبلوول عوام  1921تفواهموا موع الكمواليني (اتفاقيوة انقورة)
واضطروا اىل االنسحاب من مجيع املناطق يف االناضول عدا هاتاي .وهكوذا مت الول مورة
رسووم "خ و حوودود رمسووي بووني تركيووا وسوووريا" .واألدق القووول ان اراضووي الكوورد قوود
قسمت مرة ثانية بعد اتفاقية قمر شريين [عام  ،]1639ففوي حوني بقوي قسوم مون
بالد الكرد يف "سوريا" بقي القسم اآلخر داخل "احلدود الرتكية".
بعد تسوية الفرنسيني مشكالتهم مع الكماليني اىل حد كوبري ،بودأوا بوالتمركز
علني راحتهم يف سوريا ،ولكون مل يكون يبودو انهوم سوينعمون براحوة كوبرية .فالقوميوة
العربيوووة كانوووت تنموووو باسوووتمرار وتتخوووذ طابعو واو مجاهرييو واو .واىل جانو و االجوووراءات
االحرتامية السياسية والعسكرية كانت سولطات االنتوداب تقووم بتنظيموات واسوتثمارات
اجتماعية واقتمادية .وكانت تتخذ خطوات ،رجا مل تكن البالد قد شوهدتها سوابقاو ،يف
جماالت انشاء الطرق واحلياة احلضورية والزراعوة والتعلويم .اال ان هوذا مل يكون يرضوي
القوميني العرب االستقالليني .وفيما عدا العرب كانت ايموعوات االثنيوة توثري قضوايا
جديدة بشكل متواصل .ان العمويان الوذي بدأتوه يف ديور الوزور يف عوام  1925القووذ
التابعووة حلووزب الشووع الوووطين قوود انتشوور يف كوول احنوواء الووبالد .وحتووني بعووق العشووائر
الكردية وقفت اىل جانو العورب يف هوذا العمويان وت توأثري الدعايوة االسوالمية .ويف
نهايووة  1926مت قمووع العموويان بعوود جهوود جهيوود .اال ان الفرنسوويني كووانوا يواجهووون
صع وبات يف ضمان السويطرة جعنوني الكلموة .وكوان موا يوزال هنواك فوراغ سولطة توام يف
( )2عقدت هذ االتفاقية بني فرنسا وتركيا يف  20تشرين االول  1921لرتسويم احلودود موع سووريا ،وكانوت
هذ االتفاقية نقطة البداية يف احلاق اجزاء اخرذ من كوردستان بالدولة السورية( .املراجع)
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املنطقة الكردية ،أي املنطقة اليت تسمني اجلزيرة ومتتد علني طول "حودود تركيوا" .ان
جميء اغفريكانيني اىل "سورية" جاء يف فرتة االضطراب واغيًان هذ .
اغفريكانيون يف سوريا:
الحظنا سابقاو ان دخول حاجو الثالث اىل سووريا كوان حملاربوة الفرنسويني ،اموا
هذ املرة فقد جاء الجتوا ومل تكون مهمتوه سوهلة .فقبول كول شويء كوان عبوور احلودود
يزداد صعوبةو ،كما ان الموعوبات كانوت قائموة يف الطورف "اآلخور" مون احلودود ايضواو.
كان املسنون والنساء واالطفال يوذهبون يف املقدموة ،اموا القووة املسولحة الويت تتوألف مون
( )200رجل فكانت تاتي يف اخللف ،وتعود احياناو لشن هًمات مباغتة ضود "توافر"
احلدود ،كما تهاجم دوريات احلدود.
استمرت هذ اغًمات اىل ان تدخل الفرنسويون بعود اتمواالت دبلوماسوية موع
احلكومة الرتكية .وبسب ذل كانت املسافة بينهم وبني القافلة الذاهبوة يف البدايوة (او
يف املقدمة) تتسع كثرياو .وكانت قوافل هفريكان غري احملمية ،واليت تتوألف معظمهوا مون
النساء واالطفال ،تتعر للسل من قبول بعوق العموابات الكرديوة والعشوائر العربيوة
الويت يعتمود جو معيشوتها علووني السول والنهو  ،وكانووت اخلسوائر الوويت تتكبودها تلو
القوافول فادحووة .فقوود كوان هوولالء النهابووة مون حثالووة القوووم ،وكوانوا يسوورقون أي شوويء
تمله أيديهم"( . )1ان وضع "املهواجرين" ال ربواء عون املنطقوة ،والوذين مل تكون لوديهم
بيوت يلًوأون اليهوا ،كوان يوزداد سوواءوا موع اغًموات املشوار اليهوا ،وتعرضووا للكوثري مون
احلوادث احملزنة واملأساوية .وعلني كل حال ،ان كون االنسان بال وطن يف وطنوه ،وبقائوه
بال بيت يأوي اليه يف ارضه ،و ان يكون شيتاو اكثر مرارة ومأساويةو .وقود عورب احود
القادة الفرنسيني عن حالة اغفريكوانيني والكورد اآلخورين ،الوذين اضوطروا اىل اغًورة،
من خالل شهادة ملفتة للنظر:

Cegerxwin, Hayat Hikayem.
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"هوول ميكوون ان تمووادف أم وةض كارث وة اكوورب موون هووذ ؟ .اوالد تل و االمووة الووذين
يقطعووون موون منوواطقهم طريق واو يبلووغ طولووه  400كووم ،دون مووداواة جووراحهم ،سووعياو
للنًاة .ان هلالء غرباء وحمكومني يف وطنهم .لقد خرجووا مون ارضوهم هوم ويطلبوون
اللًوء السياسي منا حنن الفرنسيون ال رباء ،وعند قبول طلبهم يتقدمون لنوا بالشوكر،
ويعربون عن العرفان باجلميل"(.)2
مل يرتك سروخان اغفريكانيني وحيدين يف تل االيام العميبة .لقد كوان ابون
عم حاجو واكرب منافسيه داخل اال اد [اغفريكاني] ،وكان قد عرب ،وجعنوني موا هورب،
قبله اىل "سوريا" .قال [سروخان] "حاجو عدوي ،اال ان هفريكان مل تكن عودواو ألحود.
ان هفريكووان ليسووت عشوورية حوواجو فقو  ،بوول هووي عشوورية كوول موون يمووبح غووا موون ل
عثمان .أنا اآلن غا اغفريكان ...ولن أرضني بوصول العشورية اىل هوذ احلالوة .وقود رافوق
العشوورية ودخوول يف معركووة كووبرية ضوود جمموعووات السوول والنه و "النهابووة" .وخوورج
سروخان منتمراو من هذ املعارك اليت شهدت خسائر يف االرواح .كما كوان يقووم بنهو
بعق القرذ يف مقابل ما سرق ونه من اموال اغفريكوان .وهكوذا حمول علوني اعتبوار
كبري بني العشرية ،وامداد موقفه قوة مقابل حاجو.
إن مل تكن هذ التطورات جثابة مفاجتة لزعيم اغفريكوان [حواجو] ،فانوه مل
يكن ينتظر هذا القدر الكبري منها .ف قد انوتفق ضود قووات الدولوة ،وحوارب مون اجول
الكرد ،وعوالوة علوني ذلو وقوف ضود فرنسوا بسوب الظلوم الوذي مارسوته حبوق الكورد،
وحاربها وخسر الكثري من مقاتليه .وخالفاو ملا كان يتوقعه من تقودير واحورتام ،نمو
الكرد الكموائن لعشوريته ،وسوعوا اىل موا تبقوني لديوه ومنعوه مون الودخول اىل "سووريا".
ومن جهة ثانية ت ري التووامن داخول العشورية ل وري صواحله وخسور نفووذ  .وفيموا عودا
رفاق السالح االوفياء وافراد عائلتوه املقوربني ،وقوف قسوم مهوم مون العشورية اىل جانو
سروخان غا .لقد كان يف ضائقة اقتمادية ،فكل ما ميلكوه بقوي يف الشومال ،وموا تبقوني
معه كان ينفذ .وكان حوله أعداء كثريون ،فالكثري من معماء العشوائر يف املنطقوة كوانوا
Hasan Hisyar Serdi, Gorus ve Anilarim. Med Yay. S. 399.
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ينظرون اليه بوصفه تهديداو غم وكانوا يتًنبونه .كان اجلور والظلوم بوال حودود .الن
حاجو كان يف حقيقته منافساو قوياو ،لذا كانوا ال يثقون فيه ويعادونه.
إال انه [أي حاجو] مل يكون مون جو اولتو الوذين يستسولمون بسوهولة .فقود
سووح اوالو قواتووه املسوولحة موون "حوودود تركيووا" واجتووه حنووو اجلنوووب اكثوور اىل املنوواطق
الداخلية مون سووريا وبقوي بعيودوا عون سوروخان ،الوذي كوان يسوت ل الفرصوة لتًريود
حوواجو موون تووأثري ونفوووذ  ،أو القضوواء عليووه ،ومل يوودخل يف معركووة معووه .ثووم جلووأ اىل
عشرية طي ،وهي اكرب عشائر املنطقة .كما قدم طل اللًوء اىل الفرنسيني.
نعووم .ان الووذي وقووف مووع حوواجو يف هووذا الظوورف العمووي مل يكوون الكوورد بوول
عشرية طوي العربيوة االصول .بيود ان الفرنسويني رفضووا طلو اللًووء الوذي تقودم بوه
حاجو واحلوا عليه بأن يسلم نفسه اليهم .فالفرنسيون مل ينسووا اخلسوائر الويت احلقهوا
بهم حاجو وقوات اغفريكانيني بعد حادثوة بيانودور ،وكوانوا يريودون معاقبتوه .يقوول
ضاضان حاجو:
"بعوود عبورنووا احلوودود جلأنووا اىل شوويخ طووي .كووان الشوويخ كريفنووا ،أمووا فرنسووا
فكانت عدوتنا .والننا كنا قد قتلنا جنودهم (يقمد حادثوة بيانودور  -املللوف) فوانهم
ارسلوا ممثلني عنهم اىل الشيخ وهددو قوائلني" :ان مل تسولمنا حواجو واوالد سونتخذ
موقفاو معادياو من ونقطع عن املال املخمص ل شوهرياو .فأجواب [الشويخ] :ان حواجو
هو كريفي ،وفضالو عن ذل لي يف تقاليدنا مثل هذا الشويء [أي تسوليم مون يلًوأ اىل
العشرية] .افعلوا ما بوسعكم ،سوف لن اسلمه اليكم".
بعد هذا التطور رك حاجو حماناو باقياو من الضواب الفرنسوي روجور الوذي
قتله ،وذه اىل مقابلوة املسولولني الفرنسويني بالوذات .وقود اوضوح غوم بوان احلكوموة
الرتكيووة هووي الوويت اجربتووه علووني حموواربتهم ،وهددتووه بابووادة كوول افووراد عائلتووه إن مل
حيوواربهم .واذا حووارب فسوويقدمون لووه مسوواعدات ،وموون خووالل االثبووات بالوثووائق عوون
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االسلحة والذخرية اليت اسوتلمها أقونعهم .وبعود لقواءات طويلوة وصوعبة مت قبوول طلو
جلوئه ،ونعرف ذل مما روا ضاضان(.)1
وبينما كان حاجو يعقد صداقات موع عشوائر املنطقوة ألجول ان يتبووأ مكانوةو،
كووان يسووعني اىل إذابووة اجلليوود بينووه وبووني الفرنسوويني ،وتطوووير عالقاتووه بشووكل مووتقن
معهم .ومع ان الفرنسيني كانوا حمقني يف عدم الوثوق بوه إال أنهوم كوانوا يبقوون البواب
مفتوحاو قليالو ،النهم كانوا يدركون قوته ،ويفكرون يف االستفادة من هذ القوة.
ومن خالل مناورات دبلوماسية غري متوقعة من معيم عشورية تقليودي كسو
[حاجو] ثقة الفرنسيني يف غضون مودة قمورية .فقود قوام اوالو بادخوال قووات العشورية
املسلحة اىل اخلدمة يف الوحدات العسوكرية الفرنسوية .وموع ضومان الوجوود الفرنسوي يف
اجلزيوورة يف الثالثينيووات مالووت المووعوبات امووام قبووول حموواربي العشوورية يف اجلوويا .ان
أفضل  30حمارباو من حماربي حاجو وثالثة من ابنائوه كوانوا مسوتمرين علوني اخلدموة
يف السرية العسوكرية رقوم  .)1()Escadron Leger( 32ومون جهوة ثانيوة اسوتطاع
ان يقرب العشوائر املولثرة يف املنطقوة ،وخموصووا عشورية طوي العربيوة وعشورية موريان
الكرديووة باجتووا االهووداف السياسووية الفرنسووية ،كمووا أقووام عالقووات صووداقة مووع غوووات
عشوورية دوريكووي  ،Durikiالوويت كانووت م ون العشووائر املهمووة يف املنطقووة ،وسووهل أموور
الفرنسيني الذين كانوا يعانون من صعوبات كثرية يف السويطرة علوني املنطقوة .ونتيًوة
ملساعيه هذ مادت النشاطات الفرنسية يف اجلزيرة وجنحووا ،جسواعدةٍ منوه ،يف إخضواع
الكثري من العشائر اليت كانت خارج سيطرتهم سابقاو.
الش ان مساعي حاجو الواعية هذ كانت تم يف اجتوا اهوداف براغماتيوة،
وكان ناجحاو جداو يف الوصول اىل هذ االهداف.
"كانووت معاملووة الفرنسوويني حلوواجو رقيقووة بمووورة عامووة ،ولكنووه كووان يلقووني
احرتاموا اقل من االغوات الكورد النوه كوان منافسووا قويووا جودوا وخطوراو .وبسوب مهارتوه
Cacan Haco'nun Yaptigi roportajdan, Cira Dergisi.
Hajo's Fisce, Velud. Hktarran, Nelide. Fuccaro.
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الدبلوماسية أصبح املتحدث االول باسم العشائر الكردية لدذ الفرنسويني .وقود اسوتفاد
من تأثري هذا وجنح يف اخضاع عودد مون اجلماعوات اجلديودة لسولطته .ومل ينهمو يف
الزراعووة مثوول االغوووات اآلخوورين ،فهووو مل يكوون فالحواو بوول سياسووياو وحماربواو"( ،)2وغووذ
االسباب كلها أصبح يف غضون فرتة قمرية يف موقوع الوزعيم االكثور فعاليوة ومموداقية
يف املنطقة .وبقدر ما كانت مكانته ترتفع لدذ الفرنسيني كانوت قوتوه توزداد سوواء يف
داخل عشريته أو يف املنطقة" .فعلني سبيل املثال عنودما كوان الفرنسويون حيتواجون اىل
عمال كانوا يطلبون ذل من حاجو .وكانوا يدفعون الروات غلالء ،ولذا كان كوثري مون
الناس ينضمون اىل جان حاجو"(.)3
حموول حوواجو علووني قطعووة ار هدي وةو موون غوووات دوريكووي جسوواعدةٍ موون
الفرنسيني ،وبنني عليهوا البلودة الويت مسيوت تربوه سويب (قبوور البويق) وصوارت اهوم
مركز للهفريكان يف املنطقة ،وتعد عاصمة ثانية لسالطني هفريكان بعود مزيوزخ .وموع
انه انتقل فيما بعد اىل مقر إقامة االسرة الوذي بنوا يف احلسوكة ،اال ان هوذ البلودة [أي
تربه سيب] استمرت يف الوقت نفسه بوصفها مقراو سياسوياو وعسوكرياو لوه .وحبلوول عوام
" 1930سووًل حوواجو القوورذ القريبووة موون قبووور البوويق  ،Qubur El-Bedالوويت
يعوويا فيهووا القسووم املسوويحي موون العشوورية ،بامسووه .وعووزل املختووارين املسوويحيني موون
مهامهم .وثبت افراد عائلته يف مناص مهمة يف االدارة احمللية .ومن الطبيعوي ان كوون
حاجو مالكاو غنياو وقوياو ،وصاح مكانة عالية يعين ان مسولوليات العشورية تركوزت يف
يد بشكل اكرب"(.)1
ويقول جكرخوين خبموص مركز حاجو ،الذي كان يزداد قووة باسوتمرار ،موا
يلووي" :كووان كوول أرموون منطقووة اجلزيوورة يتحركووون سوووية مووع حوواجو .وكانووت فرنسووا

تساعد  .كما كان كرد سوريا حيبون حاجو كوثرياو .كانوت عشوريته احودذ اكورب العشوائر
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يف كردستان العليا ،وكان بامكانها ان تسواهم ببضوعة االف بندقيوة ،أي رجول مسولح ،يف
المراع"(.)2
ووفقاو ملا اوضحه علي بةتي الثاني ،وهو مون افوراد العائلوة املسونني ،وموا يوزال
علني قيد احلياة ،فان [حاجو] بس سيطرته متاماو علني  35قريوة .ان حواجو مل يعود
هاربوا يعاني مون اجول اوواد مكوان يلووذ بوه ،ولوي لوه موال او توأثري .انوه [االن] احود
القادة االكثر نفوذاو ،ومال اراضي غين ،وذو رصويد مهوين ودبلوماسوي .ان قسوماو كوبرياو
من ضريبة العشر اليت كان القرويون يدفعونها اىل الدولوة العثمانيوة علوني مودذ قورون

صارت تدفع له"(.)3
كانت قوة وسلطة [حاجو] تزداد يوماو بعد خر ،وكوان هوذا مبعوث عودم ارتيواح
وانزعاج عشائر املنطقة .وحتني غوات دوريكي ،الذين ساعدو قبالو وأهدو قطعوة ار

ومدوا له يد المداقة ،أنهوا اخلالفات فيما بينهم وشعروا بضرورة توحيد قواهم ضد .
"ان غوات دوريكي الذين ختوفوا من سيطرة حاجو علني كول املنطقوة تناسووا
خالفاتهم ووحدوا صفوفهم .ذلو ان اخلالفوات واملموادمات سوتكون سوبباو المالوتهم اذا
اقام حاجو سلطته علني مناطقهم .وبتعبري خر لن يبقني أي شيء يتنواحرون عليوه يف
ايديهم .واذا كانوا قد إتهموا حاجو بعدم النزاهوة والسورقة ،اال ان موا كوان يوثري قلقهوم
اصالو هو النفوذ الذي يتمتع به حاجو لدذ الفرنسيني"(.)1
النزاع علني الزعامة داخل العشرية:
مل تكن عشائر املنطقة فحس تشعر بانزعاج من صعود شوأن حواجو هوذا .ان
العوورب والعلووويني والوودروم واملسوويحيني وغريهووم موون اجلماعووات االثنيووة والدينيووة
والسياسية اليت ارادت إقامة أو ادامة نفوذها يف سوريا ،كانوا منزعًني ايضاو مون ذلو .
ولكن الش ان اكثر من كان يشعر باالنزعاج كان سروخان غا.
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وكما الحظنا فوان سوروخان خسور الموراع الوذي دخلوه مون اجول الزعاموة يف
الشمال واضطر اىل اغرب حنو اجلنوب ،وواصل الموراع هنوا ومجوع حولوه بعوق افخواذ
العشرية املوجودون هنا .وكما سبقت االشارة فان سوروخان اسوتفاد مون الوضوع الموع
الذي عانني منه اغفريكان ،الذين دخلووا اىل "سووريا" بوال قيوادة بسوب انشو ال حواجو
با ملعارك يف منطقة احلودود حينتوذ ،بسوب هًموات بعوق العشوائر العربيوة والكرديوة
علوويهم [أي علووني الالجووتني اغفريكووان] .واذا بوودا وكأنووه [أي سووروخان] سوويتوىل معامووة
العشرية ،ولكن مل يكن له حظ يف ذل علني املدذ البعيد .إذ ان كل رأمساله كوان يتمثول
يف كونه فورداو مون اسورة ل عثموان ،وجريتواو ،اال ان هوذا مل يكون كافيواو ليبقوني سولطاناو
غفريكان .فقد كانت لديه نوواقص كوثرية باملقارنوة موع حواجو ،فهوو كوان ميثول صوورة
اآلغا الكردي املستبد .كان كل حلمه معامة العشرية وال شيء غري ذلو  ،ومل يكون يفهوم
يف السياسة احلديثة.
كان العامل املتطور يعيا يف ل جمموعة قضايا املنطقة وكردستان ،اال ان كول
هذا مل يكن يعين شيتاو بالنسبة اليوه .واالهوم مون ذلو انوه [أي سوروخان] كوان بعيوداو
عن التقاليد القومية والكردستانية السرة ل عثمان .وكان كل هذا يف غري مملحته.
يقول جكرخوين عن سروخان:
"كان سروخان متهوراو وكان حيلم بأشياء مسوتحيلة .كوان يورذ نفسوه يف مور ة
املارد ،ويتمرف جبرأة السكري او اينون ،ويعمل موا يريود لوحود دون مشوورة احود...
ومل يكن يدرك الزمان والظروف ،ومل يكن يسوتمع القوالنوا .فمون حنون ومون هوو؟ انوه
سووروخان سوولطان هفريكووان(!) .مل نكوون حنوون متسوواوين معووه .كنووا بعيوودين عوون بعووق
بقدر [الفرق] بني الذبابة واجلاموس .هو غوا وأنوا فقوي  )1(Feqiبسوي  ،قوروي .هوو
مل يدرس ،أما أنا فكنت متعلماو .كان هو عدواو للناس أما أنا فكنت مع النواس ،فهول كوان
ممكناو ان نفهم البعق وان نكون جنباو جلن "(.)2
( )1اول ما ينتظم الشخص طالباو يف العلوم الدينية يف اجلامع او عند عامل ديين يسمني فقىَ.
Cegerxwin, age.
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ال عون ذلو
كانت لدذ حاجو كول الموفات الويت يفتقود اليهوا سوروخان ،وفضو و
كان يسري علني النهة القومي الجداد  .وكانت هذ امليزة هوي الفورق االساسوي .فهوو [أي
حاجو] مل يكن جمرد سيد اقطاعي ،وال جمرد معيم عشرية بل كان حيمل مسوة القائود
القووومي ايضوواو .وهكووذا مل يكوون لوودذ سووروخان أي حووظ [يف الزعامووة] مقابوول هووذ
الشخمية القومية والكارممية .ولقد لع القدر معه نف اللعبة السابقة ،فقود اضوطر
ثانية اىل ترك املنطقة واغرب من اجلنوب اىل الشومال .اال انوه كوان عنيودوا وطامعواو ومل
يكن شخماو يرتك المراع بهذ السهولة .وعندما كوان حيكوم يف هفريكوان الشومالية كوان
حاجو يواصول الكفواح يف اجلنووب .وعوالو وة علوني ذلو أخوذ سوروخان يهواجم الكورد يف
سوووريا حبق ودٍ وقسوووة كووبريين .فقوود كووان ينحوودر مووراراو حنووو اجلنوووب ويهوواجم القوورذ
التابعة حلاجو وينهبها .ويوضح جكرخوين ذل بالقول:
"بعوود املعووارك الداخليووة عوورب سووروخان اىل الشوومال ،وصووار ينظوور اىل الكوورد
اغاربني اىل "سوريا" بوصفهم اعداء له .لقد ارتك سوروخان اعمواالو سويتة جوداو حبوق
قوموه ،ومل يورتدد يف القيوام بكول موا يسوتطيع مون اجول قتول حواجو غوا" .ثوم ينقول
جكرخوين عن حسن غا (ابن حاجو  -املللف) التطورات اآلتية املوثرية لالهتموام .فقود
روذ حسن غا العالقة بني حاجو غا وسروخان غا كالتالي:
"قبوول الووذهاب اىل الشوومال ارسوول ابووي بووريومة خووامن أخووت سووروخان ،وهووي يف
نفو الوقووت جثابووة أم لووي ألنهووا ربووتين ،مووع اخووي غووري الشووقيق الووذي هووو ابوون أخووت
سروخان ،اىل سوروخان .وقوال الخوي "اذهو اىل خالو وقول لوه ان حواجو ال يريود ان
يكون غا اغفريكان ...كفوني ليكوف عوين" وذهو أخوي وأموه( .ومقابول هوذا التكليوف -
املللف) قال [سروخان] "يا ابن اخيت لقد خموص االتوراك مكافوأة ( )100,000لورية
مقابل راس والدك .اذه واقتل والدك ولنتقاسم املال بيننا".
وكمووا نوورذ فووان سووروخان يلًووأ اىل اسووالي ال يتقبلووها العقوول موون اجوول كس و
المراع والقضاء علني حاجو .لقد كان يسعني اىل استخدام االبن ضود ابيوه ودفعوه اىل قتول
ابيه .بيد ان هذ االسالي جلبت له الضرر اكثر مما نفعتوه .فقود نفور منوه ابون اختوه
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اىل حد القول "ان مل يقتل حاجو غا خوالي ،فوانين سوأقتل خوالي حتمواو" .وهكوذا َوهَون
امووام منافسووه .وعنوودما علووم حوواجو جووا يضوومر لووه سووروخان ...بوودأ هووو اآلخوور يضووع
اخلط للتخلص منه ،ولكن بشكل اكثر ذكاءاو.
ان سروخان الذي واصل هذا المراع الذي ال يلني ارتكو خطوأو خور اذ نمو
(كما ذكرنا سوابقاو  -املللوف) كمينواو خلليول بيرةتيروقتلوه .وقود حسوم هوذا احلوادث أمور
القضاء عليه ،فقد أقسم حاجو علوني االنتقوام خلليول وقورر ان ال يبقوني سوروخان علوني
قيد احلياة اكثر .واستخدم حواجو ايزيودياو هفريكانيواو يلودعني مشودين لقتول سوروخان.
ويروي جكرخوين هذا بالقول:
"ارسوول حوواجو اوالو خوورباو اىل مشوودين وقووال لووه "اذا قتلووت سووروخان ،فووانين
وابنائي نعطي وعداو باسوم عشورية ل عثموان [يقمود أسورة عثموان] باننوا سووف لون
نعادي " .وبعد ان حمل مشدين علني هوذا التأكيود ،طبوق خطوة وضوعها حواجو ايضووا
وقتل سروخان ،ولكون هوذا موا كوان يف الوقوت نفسوه جثابوة توقيوع حكوم إعداموه [أي
اعدام مشدين]  .فبالرغم من ان معويم هفريكوان اعطوا ضومانوا ووعودوا خبمووص عودم
هدر دمه ،اال ان بقية افراد االسرة مل يتقبلوا االمر واختوذوا قورار االنتقوام الن القتيول
مل يكن شخماو عادياو بل ف ردوا من اسورة ل عثموان .واالكثور مون هوذا فوان الوذي انوتقم
هو نفو الشوخص الوذي قوال يومووا "ان مل يقتول حواجو خوالي فوانين سوأقتله" ،وهوو
نايف ابن اخت سروخان وابن حاجو .وقد قتل نايف مشودين قاتول خالوه عنودما كوان
نائمواو يف بيووت ابيووه وفوور اىل الشوومال .وبعوود بقائووه فوورتة هنوواك مووات موتواو غامضواو .وال
يعرف حلد اآلن كيف ومن الذي قتله؟ والقول االكثر شيوعاو انه مات مسموماو من قبول
مليدي سروخان.
مووات نووايف اال ان االب مل ينسووني خروجووه عوون طاعتووه ،حتووني انووه مل حيضوور
تشووييع جنامتووه ،ومل ولو يف جملو العووزاء .ويقووال ان حوواجو مل يقووم بزيووارة قوورب
ايضاو ابداو حتني وفاته .ولكن بعد وفاته حفر قرب جبان قورب ابنوه نوايف ،ويرقود االب
واالبن جنباو اىل جن اآلن يف مقربة االسرة يف قرية ديكوري (دوطر) .Digure
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صار حاجو منذ اآلن [أي بعد مقتل سوروخان] السولطان الوحيود غفريكوان ،ومل
يعد له مناف داخل العشورية ،انوه فقو الورئي الكوبري  Hacoye Mezinوامدادت
قوته وسلطته اكثر .بيد ان طريقة قتل سروخان مل تقابل بالرتحاب كثرياو سوواء داخول
العشرية او يف كردستان ،خموصوا وانه قتول مون قبول شوخص ايزيودي ،وصوار هوذا سوببوا
لتعرضه ،بتأثري من الفهم االسالمي التقليودي ،اىل انتقوادات كوثرية .وعلوني الورغم مون ان
افراد االسرة [اسرة ل عثموان] كوانوا يعملوون وفوق مفهووم "تكسور الوذراع وتبقوني داخول
كقم [الرداء]" وقيموا احلدث علني انه مسوألة داخليوة [وو ] ان ال تونعك اىل اخلوارج ،اال
انهم كانوا يتمتمون يف السر [مستهًنني ذل ].
اما االنسان اغفريكواني العوادي فقود كوان صوامتاو ،اال انوه مل يستمووب احلادثوة
ايضاو بشكل ما .وال ميكن القول ان حاجو كان يهوتم بهوذ التمتموة ،أو يرتواب يف صوحة
ما فعله ...والبد أن هذا كان مظهراو من مظاهر قوة الشخمية .وعلوني غورار االنتقوادات
والتعليقووات خبموووص موقفووه موون حركووة الشوويخ سووعيد ،فووان االنتقووادات والتعليقووات
خبموص هذا املوضوع [أي قتل سروخان] ماتزال قائمة حتني يومنا هذا.
حاجو قائداو قومياو كردياو:
اوضحنا يف بدايوة الفمول السوابق أنوه بقودر موا كوان [حواجو] كارمميواو ويلكوال
املديح لشخميته ،اال انه كان عرضة النتقوادات كوثرية ايضواو .ورغوم كول ذلو ال ميكون
إنكووار ان حوواجو كووان شخمووية قوميووة ووطنيووة .ان مسوواهمته يف احلركووة الكرديووة يف
كردسووتان سوووريا تسووتحق املووديح حق واو .صووحيح انووه حقووق مكاس و فرديووة اقتمووادياو
واجتماعي واو ،اال انووه لع و دوراو واضووحاو يف ان يكووون الكوورد خووالل فوورتة قموورية العنموور
االكثر تأثريوا بعد العورب يف منطقوة اجلزيورة ،بعود ان مل يكون غوم أي صووت او رأي يف
الشأن السيا سوي ،او توأثري يف جموال التنواف السياسوي يف املنطقوة ،باسوتثناء حفنوة مون
املثقفني منهم.
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" ان حيوواة وأفعووال حوواجو غووا لت وبّني تواصووله يف كوول املراحوول املختلفووة موون
االنتعاش السياسي الكردي الذي حمل يف "سورية" .ومموا يظهور تواصوله هوذا ظهوور
كشخمية قومية كردية منذ السنوات االوىل ،واتفاقه مع [مجعية] خويبوون ،واشورتاكه
فيما بعد يف حركة النهضة الثقافية املوجهة من قبل جملوة هواوار " ،"Hawarوادائوه
دوراو مهم واو يف احلركووة احملليووة للوودفاع عوون او صوويانة (احلكووم الووذاتي) يف اجلزيوورة يف
منتمف الثالثينات من القرن العشرين .وعالوة علني ذل فان حواجو ميثول مسوة مون
مسوووات التنووواقق يف احلركوووة القوميوووة الكرديوووة المووواعدة .فمووون جهوووة ،ويف مواجهوووة
ارتباطاته العشائرية ،كان حاجو جثابة داعية قومي حيمل تمورات وافكار تليود املثول
القوميووة ،ويسووعني اىل التوعيووة يف موضوووع التضووامن الكووردي .وموون جهووة خوورذ ،كووان
بوصفه معيم عشرية ،حيدد اهداف ذات طابع إقليمي او حملي اكثر ،ويونًح يف احلفواظ
علني مماحله الشخمية".
"وبالرغم من انضمام حاجو اىل االوسواق القوميوة ،ولكنوه كوان يواصول كونوه
ممثل النظام العشائري القديم يف االوساق القومية ،ذل ان العشرية كانت اسواس قوتوه
السياسووية واالجتماعيووة ،وبالتووالي مكانتووه االجتماعيووة .وبوصووفه قومي واو كردي واو فووان
اقواله انطوت علوني شوهرته بوني العشوائر الكرديوة يف منطقوة اجلزيورة ،وفتحوت البواب
أمووام انتشووارها ...ان شووهرة حوواجو امللفتووة لالنتبووا بووني االوسوواق القوميووة والعشووائرية
ميكن تفسريها بتظافر جمموعة مناسبة من الشروق والعوامل"(.)1
وبعد ان تبوأ مكانةو يف "سوريا" فانه جعل الكثري من الوطنيني الكورد ،الوذين
قدموا هواربني مون الشومال ،أصوحاب بيووت ،ومل يبخول علويهم بوأي نووع مون املسواعدة
والوودعم املووادي واملعنوووي .وعلووني رأس هوولالء افووراد عائلووة الشوويخ سووعيد [ثييريان] ،و ل
مجيل باشا ،والبدرخانيني ،وافراد عائلة مجيلي ضتو ،و ل علي يوون  ،وغريهوم كوثري
من الشخميات اليت هربت من قموع احلكوموة الرتكيوة .ومنوذ حلظوة وصوول هولالء اىل
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كردستان اجلنوبية ال ربية (سووريا) فوتح معويم اغفريكوان أبوواب بيتوه اموامهم وقودم
غم كل انواع املساعدة.
"أن جالدت بدرخان يأتي يف مقدمة هلالء ،ولي من قبيل املبال ة القوول ان
حاجو غا قدم الدعم االكرب جلوالدت بودرخان يف "سووريا" .لقود كتو كووني رةش موا
يأتي حول عالقة جالدت ب مع حاجو:
"يف تربووه سوويب كووان جووالدت ب و يواصوول جهووود بووني الوووطنيني الكوورد يف
املنطقووة بوودعم موون حوواجو واوالد  .وكووان االمووري [جووالدت بو ] ميضووي اكثوور وقتووه يف
بيوووت ل حوواجو الكائنووة يف القوورذ القريبووة موون "احلوودود" ،ومنهووا قريووة مزكفووت
 Mizgevtاليت يقع فيها بيت ضاضان حاجو .وكان يف هوذ القريوة صوخرة [كوبرية]،
وعندما يكون االمري يف القرية كان يذه وول يف ظول تلو الموخرة عمومواو .وغوذا
كانوت تلو الموخرة تعورف بوو"صخرة االموري –  ،"Lata Mirوال توزال تعورف بهوذا
االسووم اىل يومنووا هووذا .كمووا كووان يووذه ايضواو اىل احلسووكه  ،Hisicaويواصوول دراسوواته
خبموص قواعد الل ة الكرديوة .ويف تلو الفورتة كانوت احلكوموة الفرنسوية قود ابعودت
حاجو عن منطقة احلدود وجعلته ت املراقبة يف احلسكة .وعندما كوان االموري يوأتي
اىل هنا كان يقيم عند حاجو ايضاو"(.)1
ومن الرجوال اآلخورين البوارمين الوذين مل يودخر حواجو وسوعوا يف مسواعدتهم
كور حسني باشا حيدرانلي قائد الوية [الفرسان] احلميدية الشهري الذي فور مون منفوا
يف انطاليا بهدف التوجه اىل ايران والعبور منهوا اىل [جبول] طيرري  Agriلالنضومام اىل
املقاومة [الكردية] .لقد عرب الباشا اىل "سوريا" اوالو وكوان ينووي الوذهاب مون هنواك اىل
طرذ .ومنذ دخوله اىل "سوريا" ول اية م ادرتها كان [الباشا] علني اتموال مسوتمر موع
حوواجو وحموول علووني كوول انووواع الوودعم منووه .يقووول حمموود ب و ابوون حسووني باشووا يف
مذكراته:
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"عربنا من احلدود اىل مدينة حل  ،وكان دافع عبورنا اىل سوريا هو االنضومام
اىل مجعية خويبون اليت كانت قد تأسسوت هنواك .ويف حلو قمنوا بزيوارة حواجو غوا،
وبقي الباشا ملدةٍ ضيفاو عند حاجو غا"(.)2
سعني حاجو غوا القنواع حسوني باشوا باالسوتقرار يف سووريا والعمول سووي وة موع
ابنائه يف خويبوون .اال انوه [أي حسوني باشوا] أصور علوني العبوور اىل ايوران والوصوول اىل
طري .وقد قام رجال حاجو جرافقة الباشا حتني عبوور "احلودود" .ويف غضوون ذلو
اشتبكوا كثرياو مع قوات احلكومة الرتكية ومل يكن ممكناو العبوور اىل ايوران ،وهكوذا قودم
حاجو كل انواع الدعم للباشا .يقول حممد ب :
"بقينووا يف بيووت حوواجو غووا ،وقوود قووال حوواجو غووا للباشووا؛ لتفووتح مجعيووة
خويبون بيتاو لكم يف دمشق ،واستقروا هناك ،ولتهيء وظائف الوالدك ليعملووا .فأجابوه
الباشا؛ كال لي يف بالي ان أقيم يف دمشق ،أريد العبوور اىل ايوران والوصوول مون هنواك
اىل طري"(.)3
وبعد بقاء الباشا مدة لدذ حاجو عورب اىل العوراق بهودف العبوور مون هنواك اىل
ايووران ومنهووا اىل طييري .ولكوون بسووب توودخالت احلكومووة الرتكيووة مل تسوومح سوولطة
االنتداب الربيطاني [يف العراق] بعبور اىل ايران ،فعواد ثانيوة اىل سووريا وامضوني بعوق
الوقت يف ضيافة حاجو .ويف موسم الربيع عرب الباشوا جمودداو ،جسواعدة مون خويبوون،
اىل العووراق وبقووي ابنائووه يف سوووريا يف بيووت حوواجو .ويسووتمر حمموود بو ابوون الباشووا يف
احلديث:
"بعد ان عرب الباشا اىل العراق مر حاجي موسني ب معويم عشورية مووتكي
 ،Mutkiالذي كان يقيم معنا يف بيت حاجو يف "سوريا" ،ثم موات .وقاموت خويبوون
جراسيم دفنه يف قرية (دوطر)  .Dargirوقد بعث لنا حسني باشا رسوالة مون هنواك
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[أي من العراق] ذكر فيها انوه سويعرب اىل ايوران يف الربيوع وطلو منوا العبوور اىل ايوران
عن أي طريق ،وبأي شكل من االشكال".
"وبعد هذ الرسالة غادرنا انا ويوسف و فت(عفت)( )1ونوادر وسوليمان بشوارذ
بمحبة جمموعة من رجال ضتوروحواجو غوا لعبوور "احلودود السوورية" والودخول اىل
"تركيا".
"وعند احلدود إشتبكنا يف معركة موع امليليشويا الكرديوة واجلندرموة الرتكيوة.
وبعد عدة معارك وصلنا اىل مشارف ماردين .ومن هنا عاد رجوال حواجو غوا ،وواصولنا
حنوون سوورينا .وعنوودما حوول المووباح [كنووا] يف كهووف برحانووه ،Perixane Jikafte
وطوقتنا امليليشيا واجلندرمة .ومع اخلي االول من الفًر بودأت املعركوة .وقود شوارك
رجال حاجو غا [يف املعركة] من اجلبول ،وحنون مون املكوان الوذي كنوا فيوه .وكوان معنوا
شخمان من سريت  Siirtوأصي احودهما يف رجلوه ،واسوتمرت املعركوة حتوني الظهور.
وبعد الظهر خرجنا من مواضوعنا وواصولنا سورينا .وقود خوافوا [امليليشويا واجلندرموة]
ومل يقرتبووووا منوووا .وقووود عربنوووا مووون جووودول باطموووان ووصووولنا اىل جبووول طيييردول

.)1("Girdul
ومن االسر املشهورة االخرذ اليت حملت علني مسواعدات مون حواجو ،اسورة ل
علي يون (حسو موا يوذكر حمموود باكسوي  M. Baksiكانوت هوذ االسورة تقواوم
دولة االتراك منذ عام  1750يف جبال ساسون).
ان شًاعة هذ االسرة جتري علني االلسون يف كردسوتان .ومثلموا كانوت كابوسواو
بالنسووبة للعثمووانيني فانهووا اسووتمرت يف مقاومووة السياسووة القمعيووة للحكومووة يف "العهوود
اجلمهوووري" .وبووالرغم موون انهووا دفعووت مثن واو باهظ واو اال انهووا مل تركووع يف أي وقووت موون
االوقات .وقد ساندت انتفاضة  1925وحاربت اىل جانبها حتني النهاية .وبعود اغزميوة
[أي قمع االنتفاضة] كانت االسرة يف مقدموة الوذين صوبت الدولوة جوام غضوبها علويهم
( )1وردت هكذا يف الكتاب " "Afitورجا يكون هنا خطأ مطبعي ويكون االسم عفت.
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"ليسووت [اسوورة] ل علووي يووون فحسو  ،بوول ان الكووثري موون العشووائر واالغوووات اخلونووة
الذين وقفوا مع الدولة ،كان غم نميبهم من غض الدولوة هوذا .فقود سولبت اموواغم،
وأعدم معمائهم ،وداس العسكر باحذيتهم علني شرفهم وعرضهم"...
"ان احملوواربني الووذين مل يعتقلوووا [موون هووذ االسوورة] ،هوولالء الرجووال الشووًعان
املسلحني كانوا مستمرين يف املعارك من جهة ،وكانوا من جهوة ثانيوة يعوربون "احلودود
السورية –  "Binxeteويلًأون اىل حاجو"(.)2
يتحدث حممود باكسو ي يف موضوع خور مون نفو الكتواب عون الكفواح الباسول
الذي خاضه ثالثة اخوة من هذ االسرة ضد الدولة ونهايتهم احملزنة فيقول:
"يف المووباح البوواكر ،وقبوول شووروق الشووم  ،توودافع االخوووة الووثالث باملناك و ،
ومحلوووا اسوولحتهم واجتهوووا اىل ناوالووه قرةموس يى(ييين=رواديرقرةموسييى Nawala
.Qaramuseروكيانرهيدفهمراجتييا ردادييدوددروالوىليو راىلر لرحياجو.روكيانرالييرومر
السودرRoma Reşر(وهوراالسمرالذي عرف به اجلنوود االتوراك بوني الكورد  -املللوف ر
يتابيونرحتركهمرخطوة خطوة ،ويبحثون عونهم قريوة بعود خورذ ،ويف اجلبوال وبوني
احلًوور ،ويف كوول مكووان .كووان هوودف علووي وخليوول ومامووه  ،Mameوهووم اخوووة ثووالث
ينتسبون اىل [اسرة] ل علي يون وصدر حبقهم أمر مون الدولوة باعودامهم ،االجتيوام
والوصول اىل اسفل خ احلدود ( Binxeteyeأي الوصول اىل ل حاجو  -املللف).
ميكن تعداد كثري من الشخمويات الويت اضوطرت اىل العبوور اىل "سوورية" بعود
عام  1925وحلوا ضيوفاو علني حاجو الذي مل يبخل عليهم باملسواعدة ،بول حتوني كوان
من بينهم وجهاء مون الدكشووريني اعوداء حواجو .وباختموار صوار ل حواجو بالنسوبة
للكرد الشماليني مالذاو يلًاؤن اليه .اال ان ما جعل حاجو شخموية تارحيوة مهموة هوو
اكثوور موون هووذا ،أي مشوواركته يف الكفوواح التحوورري الكووردي ،ونشوواطاته داخوول مجعيووة
خويبون .وميكن القول ان جهود داخل هذا التنظيم كشوفت اجلانو املتمثول يف كونوه
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معيموا قوميوا كرديوا برم اىل الواجهوة ،وهوذا االمور غطوني علوني جانبوه اآلخور كاقطواعي
كردي ،او معيم عشرية تقليدي ،وعلني ضعف موقفه اثناء انتفاضة .1925
ان فهم شخمية حاجو التارحية يتطل يف جانو منوه فهوم ميوزة ومقاصود
واهداف خويبوون .وقبول احلوديث عون نشواطات حواجو مون هوذ الناحيوة ،مون املفيود
إعطاء معلومات عن تأسي خويبون ونشواطاتها الويت اكسوبت الكفواح القوومي الكوردي
مسووة حديثووة وعموورية .وتعوود هووذ السوومة احوودذ اكثوور السوومات اهميووة يف الكفوواح
التحرري الكردي بعد عام  ،1925واضافت للعمل التنظيمي نفساو طويل االمد.
تأسي خويبون ( 5تشرين االول :)1927
يأتي تنظيم خويبون يف مقدمة اهم التنظيمات السياسية الكرديوة يف التواريخ
احلديث ،ولي من املبال ة عد اول تنظويم كوردي حوديث ...وقود تأسو يف مرحلوة
بال ة المعوبة بالنسبة للكرد بعد ما جرذ يف كردستان الشومالية عقو حركوة الشويخ
سعيد .فقد تعرضت [احلركة] اىل هزمية كبرية ،وكان التخري والدمار كوبرياو ،اذ بودأت
قوات الدولة هًوماو متعدد اجلوان  .ويف ظل مناخ االرهاب والقمع ،اىل جانو اغزميوة،
مل يبووق امووام املووثقفني والوووطنيني الكوورد القوووميني مووالذاو .ان كوول م وا يَ لم وتل للكوورد
والقوميوة الكرديوة صوار هودفوا للوهًوم .ولكون بوالرغم مون هوذ اغًموات كانوت هنواك
مقاومة مستمرة هنا وهناك ،وإن كانت معزولة الواحدة عن االخرذ.
وهكذا ،ويف مثل هوذ الظوروف بودأ القوادة الكورد واملثقفوون القوميوون ،الوذين
ينهضون باعباء املسلولية ،بالبحث عن احللوول ،واعتقودوا بضورورة التًموع والتنظويم
مرة اخورذ ،وادارة حركوات املقاوموة املسوتمرة مون قبول مركوز واحود .ومون هنوا فقود
جورذ تفكووري معموق يف موضوووع االتفواق بووني مجيوع التنظيمووات وايموعوات الكرديووة
الوطنية .وكان يف طليعة من طرح افكاراو خبموص هذا االمور شخمويات مون املوثقفني
واملتنورين واغوات ومعماء العشائر الوذين عوربوا مون كردسوتان الشومالية اىل "سوورية"
بعوود هزميووة عووام  ،1925أو قبوول ذل و  .ومل جتوود سوولطة االنتووداب الفرنسووي يف هووذ
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النشاطات التنظيمية الكرديوة الوليودة خطوروا مون ناحيوة املسوتقبل السياسوي ،بول انهوا
كانت تأمل االستفادة منها .وغذا "كان الفرنسيون يفسحون ايوال للفعاليوات املتزايودة
من قبل الكرد املهاجرين يف سووريا ،وتأسوي مراكوز سياسوية وثقافيوة رائودة يف مودن
مثول دمشوق وبووريوت .ان "املهواجرين" الوذين كووان اغلوبهم ممون هوواجر مون كردسووتان
الشمالية اىل كردستان اجلنوبية ال ربية ،قد نظمووا احلركوة املناوئوة لالتوراك ،وصواروا
قادة الكرد "السووريني" .وكوان تأسوي تنظويم خويبوون يف عوام  1927بهودف نشور
القومية الكردية وتوجيه الفعاليات الكردية املناوئة لالتوراك ،مون اهوم نشواطات الكورد
يف كردستان اجلنوبية ال ربية"(.)1
كت ناجي كوتالي عن تأسي [تنظيم] خويبون وملسسيه ما يأتي:
"ان تنظيم خويبون ،الذي تشكل من املتنورين الكرد الذي هربووا مون تركيوا،
وموون اسووتطاع العبووور اىل "سوووريا" موون الووذين شوواركوا يف حركووة الشوويخ سووعيد ،وموون
االغوووات والبكوووات الووذين وقفوووا مووع الدولووة ضوود الشوويخ سووعيد ثووم نفوووا اىل "غوورب
االناضوول" يف عوام  1926ولكونهم اسوتطاعوا الفورار اىل جنووب غورب كردسوتان ،كووان
احد تنظيمات الكرد احملرومني وامل يبني من التاريخ ،وكوان ذو برنوامة عموري .لقود
كان يف التنظيم متنورين ،اال ان اخليوق كانت بيد العوائل االرسوتقراطية واالقطاعيوة
القدمية .وكان يف طليعوة هولالء جوالدت بو وكوامران بو مون ل بودرخان ،كموا لعو
ممدوح سليم وانلي دور وا مهمواو ،وكوان مون ضومنهم حواجو غوا ،وكوذل حمورر جريودة
"سربسيت" رفعت ب موالنا مادة"(.)1
ووفقاو ملا ذكر روهات االكوم فان اول من طورح فكورة التنظويم ،وبهوذا املعنوني
أول السوواعني اىل تأسووي خويبووون ،هووو مموودوح سووليم بو  .واضووافة اىل هووذا الشووخص

ميكن تعداد شخميات كوثرية سواهمت يف املوضووع .ويوأتي يف مقدموة هولالء ،فيموا عودا
الشخموويات الوويت ذكرهووا نوواجي كوووتالي ،احسووان نوووري باشووا الووذي سوويتوىل القيووادة
W. Jwaideh, age.
Naci Kutlay, age.
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العسكرية للمقاومة يف جبل أغري ،و د .حممد شكري صوكبان ،والشويخ علوي رضوا ابون
الشيخ سعيد [ثريان]  ،وممطفني شاهني رئوي عشورية بورامي .لقود طورح هولالء بعود
سلسلة من االجتماعات واملساعي افكاراو حوول موضووع "مجوع كول التنظيموات الكرديوة
ت خيمة واحدة" ،وهذا االمر و ان يكون مثواالو مهمواو حيتوذذ مون قبول الكورد يف
يومنووا هووذا .ان املسوواعي والعالقووات الوويت تطووورت يف هووذا االطووار جتسوومت يف مجووع
التنظيمات الكردية ،اليت قامت بنشواق يتفوق وظوروف تلو الفورتة ولكون مل يبوق غوا
تأثري بعد هزمية  ،1925ت خيمة واحدة .وهذ التنظيمات هي:
 كردستان تعالي مجعييت( .مجعية تعالي كردستان). كرد ملت فرقه سي (فرقة او حزب أمة الكرد). كرد تشكيالت اجتماعية (التشكيالت االجتماعية الكردية). كرد استقالل كوميته سي (جلنة استقالل الكرد) كرد أولوسال برل ي " مادي" (اال اد القومي الكردي  -مادي).ومل يبق أي عائق جلمع وتوحيد هذ التنظيموات سووذ تثبيوت مموان ومكوان
مناسو وموثوووق .واخوورياو عقوود ممثلووو التنظيمووات الوويت ذكرناهووا ،ومعهووم الكووثري موون
الشخميات والزعامات الكردية امللثرة ،فضالو عن مشاركة "وفود متثول مقواتلي حركوة
الشيخ سعيد الذين جلوأوا اىل منواطق جبليوة يموع الوصوول اليهوا" ،مولمتراو .وتوجود
معلوموات تتلفوة عون مكوان ومموان انعقواد هوذا املولمتر الوذي مسوي "املوومتر الوووطين
الكردي" .ففيما يتعلق جكان عقد املولمتر موثالو ،يقولوه احسوان نووري باشوا "يف مكوان
بعيد" ،ويقول ثريا بدرخان "يف احدذ مناطق كردستان" ،ويقوول كوارو ساسووني "يف
بلد اجونيب" ،بينموا توذكر بعوق املموادر ان املولمتر عقود يف بلودة حبمودون يف لبنوان.
وعلني غرار ذل كان هناك اختالف بشأن تاريخ عقد امللمتر ،اال ان هذا اخلوالف حسوم
يف االونة االخرية بعد ان كشف "النظام االساسي" للتنظيم نتيًوة لالحبواث والدراسوات
اجلاريووة .ان املووادة االوىل موون النظووام االساسووي ،الوويت سوونذكرها الحق واو ،وودد بوضوووح
التاريخ بانه  5تشرين االول  1927م .وهناك قبوول عوام بوان مكوان عقود املولمتر هوو
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بلدة حبمدون يف لبنان .ومون احملتمول ان هوذا التضوارب يف املعلوموات الويت صودرت عون
املشاركني يف امللمتر ،وال سيما ما حص مكان عقد  ،يرجع السباب أمنية.
غايات واهداف تنظيم خويبون:
كت الدكتور نوري ديرسيمي بان تنظويم "خويبوون أقور هودف انقواذ اجلوزء
الذي يسويطر عليوه االتوراك مون كردسوتان مون احلكوم الرتكوي" .ول ور الوصوول اىل
معلومات اكثر يف هذا المدد و الرجوع اىل النظام االساسوي للتنظويم ،وغوذا سوننقل
املواد اخلم االوىل من النظام االساسي خلويبون يف ما يأتي:
املادة االوىل :وفقاو لقورار املولمتر الكوردي االول املنعقود يف يووم  5تشورين االول تأسوي
تنظيم قومي باسم خويبون.
املادة الثانية :هدف التنظيم هو ا نقواذ الكورد ،وذلو اجلوزء مون كردسوتان الوذي يورمح
ت السيادة "الرتكية" وإقامة دولة مستقلة كردية ذات حدود قومية.
قيق هوذا اغودف علوني التنظويم ان يسوعني اىل مجوع كول الكورد
املادة الثالثة :ول ر
حوله ،واقامة عالقات مع بقية االقوام االخرذ علني اساس املماحل املتبادلة.
امل وادة الرابعووة :ان أي كووردي يقبوول مووواد ومسوواعي هووذا النظووام االساسووي والقم َسووم (او
اليمني) القومي الكردي ،يكون عضواو يف مجعية خويبون ،وكول عضوو يودفع
مبل او اىل اجلمعية عند انضمامه اليها ،ويدفع االشرتاك الشهري.
املوادة اخلامسوة :كول موون ينضوم اىل اجلمعيوة يولدي القم َسووم [القوومي] ويلقبول مون قبوول
هيتة مسلولة .وان املسلولني بشكل مباشر عن امور التنظيم سيملون علوني
االشووخاص الووذين سوويقبلون جوووذج القم َسووم الوووارد يف ادنووا  ،ويوقعووون عليهووا
كوثيقة.
توضح املادة الثانيوة مون النظوام االساسوي بشوكل جلوي ان هودف اجلمعيوة هوو
إنقاذ كردستان الواقعوة وت السويادة "الرتكيوة" وتأسوي دولوة كرديوة مسوتقلة ذات
حدود قومية .اما املادة الثالثة فقد بينت ان بلوغ ذلو اغودف املعلون يقتضوي تنظويم
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مجيع الكرد وتوجيههم حنو االهداف القومية .ويتضح من كل ذل انها كانوت تنظيمواو
قومياو عمرياو يتًاوم مرحلة الرتكيبة العشائرية احمللية.
وفيما عدا ما سبق مت اختاذ القرارات التالية يف ملمتر خويبون االول:
 "مواصلة الكفاح حتني طرد خر جندي تركي من كردستان". "تشكيل قيادة عامة واحدة لتوجيه مجيع الوحدات الكردية املسلحة". "تنظيم هذ القوات وتزويدها بتًهيزات حديثة". "اقامة قاعدة يف احودذ جبوال كردسوتان احملتلوة مون قبول االتوراك ،واختاذهواجثابة مستودع ."Depo
 "تطوير عالقات ودية مع احلكومة الفارسية والشع الفارسي الشقيق"." -االكتفاء حبالة االنتداب لكرد "سوريا" وبالد ما بني النهرين ،وعودم املطالبوة

باي حقوق سياسية ،واقامة عالقات ودية مع هذ احلكومات"(.)1
وكما يالحظ فقد مت حبث ادارة الكفاح والوسائل اليت و اللًوء اليهوا لبلووغ
اهداف هذ القرارات .ونتيًوة للعورب املسوتنبطة مون اغوزائم السوابقة فقود اتسوم عمول
التنظوويم باحلووذر والتمووميم .ومووع التوضوويح بووان الكفوواح الووذي سيخوضووه التنظوويم
سيكون كفاحاو عسكرياو يف االساس مع اختاذ االستعدادات الالمموة لوذل  ،فقود مت وضوع
اهووداف دبلوماسووية مهمووة ،ويف مقوودمتها العموول موون اجوول اقامووة عالقووات صووداقة مووع
الشع االرمين حبكم متاثل قدر ومماحل الكرد واالرمون ،وامالوة عودم الثقوة الوذي نشوأ
بينهمووا بفعوول السوولبيات السووابقة ،واالبتعوواد عوون اهووداف اجلامعووة االسووالمية Pan-
 ،Islamicوهذا ما أ ظهور انوه تنظويم حوديث بكول معنوني الكلموة .والجول بلووغ هوذا
اغدف املعلن فقد اجته التنظيم حنو اقامة عالقات اتفاق او الف بوني الشوعبني ،فقود
أقام عالقات مع حزب هنًاك  -طاشناق االرمين القومي خموصاو علني اسواس التعواون
املتبادل .وقد اسوت لت احلكوموة الرتكيوة هوذ العالقوات ل ور الدعايوة بوني االوسواق
الدينية الجل اواد معارضة مضادة خلويبون.
M. Bayrak Kurdoloji Belgeleri.
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ارسل التنظيم رسائل صداقة مماثلة اىل حكوميت ايران والعراق ،وكوان هودفها
من ذلو تضوييق اجلبهوة املناوئوة لوه .فمون خوالل الرسوالة املوجهوة "للشوع الفارسوي
الشقيق" قبل بدء الكفاح العسكري ضد احلكوموة الرتكيوة ،اراد التنظويم احليلولوة دون
وقوف احلكومة االيرانية ضد الكفاح العسكري الكوردي .وبوالرغم مون ان هوذا مل مينوع
تقووديم احلكومووة االيرانيووة دعموواو لالتووراك يف انتفاضووة طييري ،اال انووه كووان منوواورة
دبلوماسوووية ذكيوووة .وبسوووب نفوو اغوووواج أرسووول [التنظووويم] رسوووائل مماثلوووة اىل
احلكووومتني االنكليزيووة والفرنسووية املنتوودبتان علووني العووراق وسوووريا .وكمووا الحظنووا ان
القوورار السووادس [موون قوورارات موولمتر خويبووون االول] قوود اوصووني بمووراحة الكوورد يف
"سوريا" و "العراق" بالرضني واالكتفاء جا منح غم من قبول سولطة االنتوداب ،والسوري
علني نهة جيد جتا حكوميت هاتني الودولتني وعودم إثوارة املشواكل غموا .وكوان اغودف
موون هووذا ايضواو تضووييق او ديوود هوودف االنتفاضووة الوويت سووتندلع يف الشوومال وتركيووز
اجلهود علني هوذا اغودف ،واحلموول علوني دعوم احلكوومتيني االنكليزيوة والفرنسوية ،او
علني االقل ضمان وقوفهما علني احلياد .وكان هوذا مظهوراو لنمووذج املرونوة الدبلوماسوية
[لدذ التنظيم] .بيد ان موقف خويبون هذا كان سبباو الثارة الشوكوك فيوه يف االوسواق
الكردية التقليدية ،وتوجيه انتقادات اليوه هنوا وهنواك بانوه " ضوحني بالكول مون أجول
جزء"(.)1
ملسسو وقياديو خويبون:
الش ان اهم قرار اختذ امللمتر القوومي الكوردي هوو توحيود كول التنظيموات
والتشكيالت السياسية العاملة يف ميدان القضية الكردية ضومن ظوروف تلو الفورتة .ان
مجيع التنظيمات اليت ذكرناها سابقاو حلت نفسوها وأعلنوت عون توحودها وت خيموة
واحوودة .وهكووذا اصووبح املوولمتر يف الوقووت نفسووه جثابووة املوولمتر التأسيسووي لتنظوويم
( )1جعنني انه ركز علني كردستان الشمالية فق وجتاهل حمنة الكورد يف االجوزاء االخورذ مون كردسوتان ،بول
طال الكرد فيها بالقبول بالواقع الذي كانوا فيه( .املرتجم)
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خويبون .وبتعبري خر فان يوم  5تشرين االول 1927م يعد تاريخ تأسوي خويبوون
ايضاو .ومن الطبيعوي ان يوتم انتخواب قيوادات هوذا التنظويم اجلديود يف املولمتر نفسوه.
ومع وجود بعق ال مو خبموص هذا املوضووع ،اال انوه ميكون القوول ان لودينا اليووم
معلومات واضحة وحمددة عن العناصر القيادية يف خويبون.
ان الباحث الكات روهات االكوم يعتمد علني مذكرات امحود عبودالرمحن غوا،
الووذي اشوورتك يف االجتموواع التأسيسووي االول خلويبووون ،ويقوودم قائمووة بامسوواء االشووخاص
الذين مت اختيارهم اعضا تء يف اللًنوة املركزيوة خلويبوون ،وتضوم تلو القائموة االمسواء
التالية:
جالدت بدرخان ،ممدوح سليم ب  ،حممود شوكري صوكبان ،حواجو غوا ،اموني
رامووانلي [او الراموواني] ،الشوويخ علووي رضووا ،ممووطفني شوواهني ،بووومان شوواهني ،كووريم
[رستم] ب  ،توفيق ب  ،كامل ب  ،بدرالدين غا ،فهمي ليًه لي [او الليًي].
ومع ان هناك ممادر أخرذ تقدم معلومات تتلفة يف هوذا الشوأن ،لكون ميكون
القول ان هذ القائمة هوي االقورب اىل الموواب .وقود انتخو هولالء االشوخاص احودهم،
وهو جالدت بدرخان ،أول رئي [خلويبون].
ان مووا يلفووت االنتبووا وجووود تنوووع كووبري بووني االشووخاص الووواردة امسووائهم يف
القائمووة موون حيووث املركووز والتكوووين االجتموواعي  Soşyalوايتمعووي Toplumsal
والثقايف .فقد كان فيهوا مون املتنوورين احلاصولني علوني شوهادات عليوا ،ويعرفوون بضوعة
ل ات ،اىل معماء العشائر االميني ،ومن املعلمني اىل االغووات موالكي االراضوي ،واىل الشويخ
صوواح الطريقووة [الموووفية] .أي انهووم كووانوا جثابووة جوووذج ممو ر وضوويق للمًتمووع
الكردي .كان هنواك ،جنبووا اىل جنو  ،شخمويات كارمميوة مشوهورة ،وموثقفني ،ورجوال
حكماء ،واقطاعيني "در بكي" ومنتسويب طورق صووفية متنفوذون جوداو .واىل جانو
هلالء كانت توجد شخمويات متواضوعة جودوا مون معلموني ومووظفني .كوان كول هولالء
يللفووون وحوودة فكريووة طوعيووة او إسرتضووائية .وبووالرغم موون الفووروق االجتماعيووة
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واالقتمادية والثقافية فقد كانت بينهم مسة مشرتكة وهي انهم مجيعاو مون القووميني
الكرد.
وأرذ موون املفيوود ان اقوودم معلومووات موووجزة عوون سوورية تلو الشخموويات الوويت
ساهمت مساهمة كبرية يف القضية الكردية و ملت الكثري ودفعت مثن ذلو  ،واصوبحت
اآلن يف ذمة التاريخ حبسناتها وسيتاتها.
جالدت بدرخان (:)1951-1893
وهو من اسورة بودرخان املشوهورة ،شوًرة الودل  Cinarالضوخمة يف احلركوة
القومية الكردية .وهو ابن االمري علي بودرخان وحفيود اموري بوتوان بودرخان بو  .اموا
امه سنيحه  Seniheخامن فهي من اصول شركسوي ،وكانوت والدتوه يف اسوطنبول يووم
.1893/4/26
ساهم مساهمة كبرية يف احلركة التحررية الكردية ،ويف ميادين الثقافوة والل وة
واالدب الك وردي .وهووو موون اعضوواء خويبووون الووذي يسووتحق لق و "عالمووة او حكوويم –
 ،" Bilgeكما انوه اول رئوي لوه .تلقوني تعليموه يف اوربوا واسوتوع الثقافوة ال ربيوة،
وهو رجل سياسة وثقافة وادب ويعرف عودة ل وات .ويف الوقوت الوذي كوان يناضول فيوه
ضد اعداء احلرية ،كان يقوم من جهة خورذ بدراسوات عون الل وة واالدب الكوردي ،ولوه
مساهمات قويوة يف تطووير اللهًوة الكرماجنيوة .كموا اصودر جملوة "هواوار" الويت تتبووأ
مكانة مهمة يف تاريخ املطبوعات الكردية يف دمشوق ،وتوصوف بأنهوا موسووعة او دائورة
معارف كردية .وميكن القول انه ناضل يف كول ميوادين الكفواح التحورري الكوردي .ومون
المواب القول انه وريث هذ االسرة الكبرية ،ومل يبق شيء مل يتحملوه يف هوذا المودد.
وقوود عووانني موون ضووائقة اقتمووادية يف السوونوات االخوورية موون حياتووه فاجتووه للعموول يف
الزراعة ،اال انه وقع يف احلو الذي حفر لتأمني املواء للمزروعوات الويت مرعهوا وموات
غرقواو .وقوود جعوول حمموود أومون سوورية حيوواة جووالدت وعائلتووه موضوووعاو لروايتووه الوويت
مل عنوان "بتر القدر".
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ممدوح سليم ب (:)1976-1880
أحد كبار املتنورين الذين أنتًتهم ار

كردستان .وهو مون وان  Vanاصوالو،

وحس الكثري من املمادر يعد رائد فكرة تأسي تنظيم خويبون .لوه مويل علموي
يف جمال الفلسفة والسياسة ،وعمل مدرساو للفلسوفة يف انطاكيوة .وكوان مون بوني طالبوه
شخميات تركية مشهورة يف ايامنا مثل مجيل مرية ،واحملامي خالد ضيلن ر ،والنقوابي

كمال سولكر(.)1

شارك يف نشاطات تنظيميوة عديودة قبول تأسوي خويبوون ،وكوان لوه دور يف
إصوودار جملووة روذي كوورد  Roji Kurdيف عووام  ،1913وجملووة ذييينر Jinيف عووام
 1918وحرر فيهما .كما شارك يف تأسوي وإدارة مجعوييت "تشوكيالت اجتماعيوة" و
"كرد ملي فرقه سي" ،كما صوار عضوووا يف اللًنوة املركزيوة خلويبوون ،وكوان يف الوقوت
نفسووه ملسو فوورع ذلو التنظوويم يف انطاكيووة ورئيسووه "وقوود اعتوودذ االتووراك عليووه
بالضرب هنا بسب نشاطاته الناهضة لرتكيا"(.)2
يمف ناجي كوتالي ،ممدوح سليم ب بانه متنور كردي عمري وبعيود عون
[ح ] الظهور ،وكت عنه ما يلي:
"يوووورتدد يف تنظوووويم هويبووووون  Hoybunاو خويبووووون  Xoybonامسوووواء
االخوين البدرخانيني جالدت ب وكامريان ب  ،و ل مجيل باشا ،كوثرياو بينموا نورذ ان
جهود شخص بعيد عن [ح الظهور] مثل ممدوح سليم بو أصوبح يف خورب كوان"(.)1
اما جنم الدين بيوك كايا ،الذي كان صاح مكتبة عامرة جداو ،فقد كتو يف مذكراتوه
"اردت شراء مكتبته [أي مكتبة ممدوح سليم ب ] اال ان موجته مل تكن كموا توقعوت.
أردتل دفع مبلغ 4000لرية سورية لكنها مل توافق .لقد حًزت قسماو من الكتو لوديها

() 1

Rohat Alakom, age.
Rohat Alakom, Xoybun Orgutu.
() 1
Naci Kutlay,21 Yuzyila Girerken Kurtler.
() 2
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وأرادت اعطاء البقية فرفضت ذل وعدت"( .)2وقد جعول الراوئوي حممود اومون حيواة
ممدوح سليم ب موضوعاو لروايته املعنونة "يف ظل نزيه شارد".
د .حممد شكري صكبان (:)1960-1881
من مواليد إرغين  ،Erganiوهوو مون بوني الكووادر املتنوورة يف خويبوون ،أدار
امللمتر التاسيسي االول .وقبل خويبون كان من ملسسي مجعيوة تعواون وترقيوة الكورد
"كوورد تعوواون وترقووي مجعووييت" ومجعيووة هيفووي للطلبووة الكوورد "كوورد طلبووه هيفووي
مجعووييت" يف عووام  ،1912ومجعيووة تعووالي كردسووتان يف عووام  ،1918وعموول بنشوواق
فيهووا .امووا يف املنتووديات او احملافوول الدوليووة فقوود دافووع حبوورارة أمووام عمووبة االم وم عوون
احلقوق القومية الكردية ،كما توىل رئاسة فرع خويبون يف ب داد.
ومن املعروف ايضاو انه اختلف فكرياو مع رفاقه [يف خويبوون] وإنفمول عونهم.
فقد نشر يف عام  1933كتاباو بعنوان "القضية الكردية" تضمن افكواراو ادت اىل خوالف
بينه وبني رفاقه يف خويبون ثم افرتقت بهم السبل .فعلني العكو مون افكوار السوابقة
الوويت كووان يوودافع عنهووا ،فانووه صووار يوودافع يف كتابووه ،الووذي نشوور بالفرنسووية يف بوواري
بعنوان " ،"La Question Kurdeعون أن "الووطن األم للكورد هوو اسويا الوسوطني،
وانهووم شووع موون الشووعوب الطورانيووة ...وأن موون المووع جووداو التمييووز موون الناحيووة
االنثروبولوجي وة بووني الرتكمووان ،الووذين هووم عوورق تركووي خووالص ،والكوورد .وال ميكوون
لكردستان مستقلة أو منفملة أن تعيا جعزل عن تركيا"(.)1
أمني رامانلي (رمي) أو أميين ثرخيان:
معووويم عشووورية راموووان ،وهوووي احووودذ العشوووائر الكوووبرية يف منطقوووة باطموووان
 .Batmanونظراو الن والدته ثرخيان خوامن كانوت مون جو النسواء القويوات ،الالتوي
( )2مقتب

يف Naci Kutlay, age.
Mehmet Sukru Sekban, Kurt Sorunu, Kamer Yay. S. 21, 27.
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نمادفهن بكثرة يف ايتمع الكردي ،فقود عورف باسوم أمييينرثرخييانر .وكانوت ثرخييانر
خامن قد تزوجت ،وفقووا لالعوراف الكرديوة ،مون شوقيق موجهوا بعود مقتلوه .ومارسوت
معامة العشورية مون خوالل شخمويتها القويوة .ومت اعتقاغوا لوبعق الوقوت وإيوداعها يف
سًن ديار بكر.
عنوودما إنوودلعت انتفاضووة عووام " 1925وقووف أمووني ثرخيييان اىل جانو قوووات

الدولة"( . )2ومثل كوثري مون الكورد الوذين تعواونوا موع الدولوة مل ينفعوه ذلو  ،إذ صوار
هدفاو لالجراءات اليت اختذتها الدولة بعد قمع االنتفاضة .وعنودما كانوت الدولوة تعمول
علني ترحيله اىل املنفني ،وجد له منفذاو وفر اىل سوريا .وشارك هنا يف احلركوة القوميوة
الكردية ،وكان من ملسسي خويبون .ثم عاد اىل تركيا بعد قورار العفوو الوذي اصودرته
احلكومووة الرتكيووة يف عووام  .1928وهنوواك مسووالة تووروذ عوون عودتووه ،وهووي موول يف
طياتها عربة مثرية لالهتمام جداو.
يقال انه اختذ قرار العودة اىل الوطن لالستفادة مون قورار العفوو وبودأ بتوديوع
اصدقائه يف سوريا .ويف اثناء ذل جاء اىل مقر حاجو ألجل توديعوه .فقوال لوه حواجو:
"أمني مسعت ان قررت االستفادة من العفو ،هل هذا صحيح؟" .فأجابوه أموني" :نعوم
وقد جتت لتوديع " .وهنا التفت حاجو حنو املوجودين يف مقر وقال" :هيا يوا أموني
دعين أقرأ الفا ة علني روح " .فقال أمني مندهشاو" :أنوا علوني قيود احليواة ومل أموت
يا حواجو .ملواذا تقورأ الفا وة؟" .فورد عليوه حواجو" :أموني أنوت تثوق بواقوال االتوراك
وتعود اىل الوطن .ومثلما أعرف نفسي فانين أعرف أنهم سويقتلون  ،إال اننوا سووف لون
نكون حاضرين يف جمل عزاءك ،وغذا فاني أقرأ الفا ة منذ اآلن".
مل يمغ أمني لتحذيرات حاجو هذ  ،وقام بتسوليم نفسوه للمسولولني االتوراك
لالسووتفادة موون قوورار العفووو .ونفووذ الطلبووات الوويت طلبتهووا منووه الدولووة ،ووثووق بتقووديم
خدمات جيدة غا وكان حي براحوة كوبرية [بانوه مل يعود هودفاو لالضوطهاد مون قبول

Cegerxwin, Folklora Kurdi, S. 174.
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الدولة] ،ولكن مل ميق وقت طويل حتني ادرك الووهم الوذي كوان هوو فيوه ،ولكون بعود
فوات االوان .ويروي جكرخوين اسلوب مقتله الذي فيه عربة كبرية علني النحو اآلتي:
"جوواء ج واويا  Cavuşمووع عووددٍ موون اجلندرمووة اىل بيووت (أمووني  -املللووف)
وابل و قائلني" :قائدنا يريدك" وأخذو وحيوداو بوال سوالح مون البيوت .واثنواء عبوور
وادي يف الطريق نم له فخ وجيء بوه اىل خرابوة مهًوورة مون خرائو أرمن وقتلوو
هناك .ثوم وضوعوا سوالحوا يف يود وقوالوا" :ان شوكري ابون أموني قطوع علينوا الطريوق
وقتل ابيه" ،وهكذا قتلوا األب وأصدروا حكم اعودام حبوق االبون ،ومل يعود اموام شوكري
من مفر سوذ اللًوء اىل كرد "سوريا"(.)1
علي رضا:
هووو ابوون الشوويخ سووعيد [ثييريان] ،انتقوول بعوود االنتفاضووة اىل العووراق مووع اخيووه
صوالح الوودين ،ثووم انتقوول موون هنواك اىل سوووريا ،وشووارك يف تأسووي خويبووون وانتخو
عضواو يف اللًنة املركزية .وبعد مدة قمرية حدث خالف فكوري [بينوه وبوني خورين]
داخل التنظيم ،ويقال انه كان ذو إجتا اسالمي( )2متطرف .وقد إنفمل عون التنظويم
بسب عدم االنسًام الفكري هذا ،ثم انتقل اىل تركيا مسوتفيداو مون العفوو الوذي صودر
يف عام 1928م.
فهمي الليًي (ليجةلي فهمي) :1967-1887
أو بووالل فهمووي [ Bilal Fehmiوبالكرديووة] "فهميووا بووالل Fehmiye
 ."Bilalوهو من الكوادر املتنورة يف التنظيم ،كما كان من قادة حركوة الشويخ سوعيد،
فضالو عن كونه اقرب اصدقاء الشيخ سعيد وسكرتري  .وكان يقووم بكول املهوام الكتابيوة

Cegerxwin, Folklora Kurdi, Stockholm, 1988, Roja Nu Yay. S. 175.

( )2وردت يف االصل  Ummetciأي من دعاة الوحدة االسالمية.
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(املرتجم)

() 1

جا يف ذل كتابة رسائل [الشيخ سعيد] الشخمية .وبعد احلركة هواجر اىل سووريا ،كموا
عاش لفرتة يف فرنسا.
كان شخمية متلونة مثرية لالهتمام ،وبتعبري خر كوان معروفواو "بوني النواس
بانه ماسوني ال دين له ينكر وجود هلل"(.)1
يقول عنه جكرخوين يف مذكراته ما يلي:
"كان فهمي افندي وعلي رضا افندي (ابن الشيخ سوعيد  -املللوف) يتًوادالن أو

يتشاحنان كثرياو .وكوان فهموي يقوول :مل حورب بيوتنوا سووذ ابيو وتمووفه؟ فعنودما
كانت الطائرات لق فوق رؤوسنا كان ابووك يقوول :قومووا لنولدي الموالة مجاعوةو(،)2
وكان يلمن بأقوال عمر الفارو [يقمد الفاروق] .)3("Omer Faro
اختلووف فهمووي الليًووي فكريواو مووع البوودرخانيني داخوول خويبووون ،وكووان سووب
اخلالف االساسي هو موضوع عالقات خويبون موع االرمون ،فقود عوار فهموي االتفواق
الذي عقد التنظيم مع االرمن والتقارب معهم .وينقل ناجي كوتالي واحدة مون تلو
املشوواحنات موون تمووريح أدىل بووه مفووتا عووام ديوواربكر ابووراهيم تووالي جلريوودة حمليووة
"عار فهمي الليًي يف اجتماع لتنظيم خويبون اخلارطة اليت مت االتفاق عليهوا بوني
تنظيموووي خويبوووون وطاشوووناق وصووواح بوجوووه جوووالدت بووودرخان قوووائالو :ياسووويدي ان
كردستان الواقعة بني ارمنستانني جثابة القملة بني االظفرين."...
"رد عليه جالدت ب  :إبين فهمي ،لي انت من يقف يف موواجهيت ...فأجابوه
فهمي الليًي ،سيدي انوا احرتمو  ،ولكون إلن املوضووع حوص كردسوتان فوأني لون أقوف

( )1مقتب يفNaci Kutlay, 21 Yuzyila Girerken Kurtler, S. 377. ،
( )2كان مال ممطفني البارماني ،وبسب عدم ثقته باالنظموة العراقيوة الويت كانوت ال تتوورع عون القيوام بواي
عمل اجرامي من اجل القضاء علني الثورة الكوردية ،يوصي البيشمرطة وقادتهم بتًن اداء صالة اجلماعوة
يف املقورات او يف العووراء ،وعنود ينووابيع امليووا  ،سوباو موون ان يسوت ل اجلوويا العراقووي ذلو بقمووف املموولني
بالطائرات او املدفعية ،وقتل البيشمرطة باجلملة.
Naci Kutlay,21 Yuzyila Girerken Kurtler.
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ضدك فق بل ضد اهلل ايضاو ...وبسب هذا الكوالم حودث عوراك يف االجتمواع وأصوي
فهمي افندي جبرح يف رأسه ،ثم انفق االجتماع يف النهاية".
"وافتووتح [فهمووي] مدرسووة يف بهوودينان  Bahidinanيف كردسووتان اجلنوبيووة
الواقعووة ووت سوويطرة االنكليووز ،وكت و أقاصوويص بالكرديووة لتالميووذ  ،وكووان يرتجووم
قمائد وقمص عن الفرنسية"(.)1
استفاد [فهموي] مون العفوو الوذي صودر يف عوام  1928وعواد اىل تركيوا حيوث
نفووي اىل بوووردور  ،Burdurوقوود امضووني االيووام االخوورية يف حياتووه يف ضووائقة ماليووة
ومعنوية [ نفسية] كبرية ،وقد اسوتمر يف خدموة القضوية الكرديوة حتوني وفاتوه .وقود
عورب عون ارتباطوه بهوا بوالقول :ان معنوني "الكوردي الفواني –  "Fenafil Kurdهوو
الشخص الذي يضحي بنفسه من اجل القومية الكردية.)2("..
بومان شاهني (:)1968-1895
من معماء عشرية برامي ،كان نائباو يف "ايل الوطين الرتكي الكوبري" عنودما
اسسووه ممووطفني كموووال يف عووام  .1920واشوورتك يف احلركوووة [املسوولحة] الوويت قادهوووا
ممطفني كمال وحارب ضد اليونانيني .وبعد انتهواء احلورب تعور لالضوطهاد بسوب
ميوله القومية الكردية ،واضطر االنتقال اىل سوريا.
ممطفني شاهني (؟ :)1953 -
موون وجهوواء عشوورية بوورامي ،صووار نائب واو يف الربملووان السوووري ،وعوورف جهارتووه
الدبلوماسووية ،وكووان معروفوواو بوصووفه شخموواو يوفووق بووني االطووراف املتنامعووة داخوول
خويبون.
ان قسماو من هلالء االشخاص [الوذين ذكرنواهم] كوانوا مون ملسسوي خويبوون،
واعضاء يف اول جلنة مركزية للتنظيم ،وقد تفرقوا فيموا بعود السوباب تتلفوة ،ولكون
)1( Naci Kutlay,21 Yuzyila Girerken Kurtler.
( )2مقتب

يف املمدر نفسه ،ص.377
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كانووت غووم مسوواهمات اخوورذ الحق واو .ان اكثوور موون حموونا موون هوولالء هووو حوواجو غووا،
بوصفه بطل موضوع دراستنا.
حاجو غا بوصفه أحد ملسسي خويبون:
مثلما الحظنا يف القائموة الويت نقلناهوا مون روهوات االكووم ،كوان بطول قموتنا
حاجو غا من ملسسوي خويبوون وعضوو يف اول جلنوة مركزيوة لوه .وكوان اهوم ممثلوي
القوذ العشائرية التقليدية يف التنظيم" :إضافة اىل الوسائل املعروفة (وهوي الفروسوية،
والثأر ،وادامة عالقات جيدة مع الدولة) كانت هناك وسيلة اخرذ لزيادة قووة او توأثري
حاجو ،فقد صار من االعضاء املتقدمني يف مجعية خويبون الكردية"(.)1
يأتي حواجو يف مقدموة االشوخاص الوذين بوذلوا جهودوا كوبريوا مون اجول انعقواد
امللمتر التاسيسي .وقد شارك يف تأسي التنظيم ويف كل نشواطاته يف الفورتة الالحقوة.
وقد عرب يف خطابه الذي القا يف امللمتر عن االهمية الويت اوالهوا للتنظويم وموا يلجول
منه ،بالقول "ان وجود حزب خويبون دليل علني وجودنا .لقد إرتكبنا اخطواءاو كوثرية،
واسووتفاد العوودو موون اخطائنووا هووذ  .ان الوودول املنتموورة [يف احلوورب العامليووة االوىل]،
وخموصوا انكلرتا وفرنسوا ،ومشوكالت احلورب العامليوة جوزأت بالدنوا وقمومت ظهورنوا.
قضيتنا كبرية ،وو ان تكون خويبون املتابع لتحقيق [اهداف] هذ القضية"(.)2
كوورس [حوواجو غووا] كوول إمكاناتووه موون اجوول تلبيووة احتياجووات االعضوواء أثنوواء
جلسات امللمتر ،كما ان الذي ضمن أمن امللمتر كانت قوات هفريكان التابعة له.
ويووأتي ايضواو يف مقدمووة الووذين بووذلوا اجلهوود االكوورب موون اجوول مل مشوول وإدامووة
[التنظوويم] يف مرحلووة ضووعفه وتشووتته .وميكوون القووول ،بكوول تأكيوود ،ان اسووتمرار بقوواء
خويبون يعود اىل مساعي ودعم حاجو وقوات هفريكان.

M. V. Bruinessen, age.
Mehmet Uzun, Kadar Koyusu.
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ميكوون القووول ان حوواجو وضووع كوول امكانووات أسوورته يف خدمووة التنظوويم ،وقوود
تطرق الكثري من االشخاص الذين عاشووا يف تلو الفورتة اىل موقفوه هوذا يف موذكراتهم.
لقوود عموول وكووافح هووو وابنائووه الثالثووة :حسوون ومجيوول وضاضييانريف صووفوف التنظوويم،
وجعلووا بيووتهم جثابووة مقورات لوه .ان الكووثري مون االشوخاص الووذين ودثت معهووم او
قابلتهم يذكرون تل االيام يف [تاريخ] اغفريكوانيني ويقولوون" :مل تكون مجيوع بيووت
ل حاجو ختلو من الضيوف ابداو ،كان العشرات واملتوات مون الضويوف يوأكلون ويشوربون
وينامون .وكانت القدور ت لي علني النار علوني مودذ  24سواعة ،وكوان العشورات واملتوات
من االشخاص حيملون الطعام بال انقطاع ويهرولون لتقديم اخلدمة [للضويوف]" .وقود
قال لي احدهم حرفياو ما يلي" :ال يوجد أي شخص عرب احلودود اىل سووريا "بون خويت
– ( " Binxeteيطلق اغفريكان تسمية بون خويت علوني املنطقوة الكائنوة جنووب خو
احلدود بني سوريا وتركيا ،وتسمية سرخت –  Serxetعلني املنطقة الواقعوة مشاغوا -
املللف) مل يأكل من طعام ل حاجو".
ان اهم خدمة قام بها حاجو داخل التنظيم هوي املسواعي الكوبرية الويت قوام بهوا
من اجل نشر الوعي القوومي الكوردي يف اجلزيورة ،وميكون ان نقوول ايضووا مسواهماته ذات
الملة باحلركة الثقافية الكردية الويت اظهورت توأثريوا جوديوا منوذ عقود الثالثينوات .فقود
كان من المع جدوا القول بوجوود يقظوة قوميوة او نشواق قووي ملحووظ بوني الكورد يف
عام  1920عندما دخل الفرنسيون اىل سوريا ،بل حتني ميكون القوول انهوم انودجموا موع
[احلركة] القومية العربيوة الناميوة .لقود كانوت امليوول االسوالمية " "Ummetciقويوة
جداو بني الكرد ،وقد تأثروا بسهولة بدعايات الوحدة االسالمية الويت كانوت توجوه الويهم
من قبل العرب واالتراك ومنها "االخوة االسالمية ضد الكفر" .وغوذا السوب فوان الكوثري
من العشائر الكردية حاربوت جنبووا اىل جنو موع العورب ضود الفرنسويني .وهكوذا كانوت
اهم مشكلة امام خويبون هي نشر االفكار القومية احلديثة بني ايتمع الكوردي وقادتوه،
ايتمووع املنقسووم اىل عشووائر كووثرية جووداو ص و رية وكووبرية ،و ووت تووأثري أفكووار الوحوودة
االسووالمية ،وامللوويء بالمووراعات علووني قضووايا عشووائرية وحمليووة" .لقوود كانووت االفكووار
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[القوميووة احلديثووة] مستخلمووة موون االفكووار الليرباليووة ال ربيووة وكووان تأثريهووا وارداو يف
االوساق الثقافية" ولذا "مل يكن من السهل ان تفهم مون قبول العشوائر الوذين ال يتًواوم
أفق تفكريهم القضايا اليت ختص عشائرهم وقراهم ،والعشرية[كذا]" .وهوذا "تطلو مون
خويبون أن تكون خطاباتها القومية متوافقة او منسًمة مع املوضووعات احملليوة" .وقود
استطاع التنظيم جتاوم هذ املشوكلة اىل حود كوبري بفضول جهوود ومسواهمات حواجو غوا
وغري من معمواء العشوائر الوذين حيملوون مشواعر قوميوة" .واعتبواروا مون  1927كانوت
دعايووة التنظوويم بووني العشووائر تووتم بالتنسوويق فيمووا بووني حوواجو غووا موون ا وواد عشووائر
هفريكان وبني ممطفني وبومان ابناء شاهني بو بورامي ...كوان حواجو غوا أحود اعضواء
فرع خويبون يف احلسكة .اموا مموطفني وبوومان ابنواء شواهني بو بورامي معويم عشورية
بوورامي يف سوووريا الشوومالية فقوود كانووا عضوووين يف فوورع خويبووون يف حل و  .وكووان هوولالء
الزعماء العشائريني يقومون بزيوارة العشوائر ،ويلتقوون بالزعمواء العشوائريني ،وميارسوون
نشاطات دعائية ذاتية .وكمثال علني ذل كان حواجو غوا حيظوني بالتوأثري او النفووذ بوني
الكرد يف اطراف نميبني وماردين وموديات يف كردسوتان الشومالية ،وكوذل يف "اجلزيورة

العراقية" .وقد التقني مرات عديدة بكثري من القوميني الكرد املنفيني اىل ب داد"(.)1
وكموا نالحوظ فووان حواجو غوا اسووتطاع ان يوفوق بوني التقاليوود القوميوة الوويت
سارت عليها اسرة ل عثمان منذ متات السنني مع املفواهيم ال ربيوة احلديثوة لتنظويم
خويبووون .لقوود أخووذ الثقافووة ال ربيووة للتنظوويم واملقوووالت القوميووة احلديثووة لكوووادر

املتنورة وضمن وصوغا اىل هفريكان واجلزيرة وأبعد مقاطعات كردستان [تركيوا !] واىل
بقية اجزاء كردستان.
وسوواهم بشووكل فعووال يف االنشووطة الثقافيووة الووذي بدأتووه الكوووادر املتنووورة يف
التنظوويم ،وال سوويما االخوووة البوودرخانيني ،حووول [جملووة] هوواوار ،وضوومن مسوواهمات

( )1انظور الوثيقوة املتعلقوة بوو " "Surette d' Aleppoاملرسولة بتواريخ  1928/8/26الورقم 1,nin,
 Bey 571يف؛ نبليدا فوكارو؛ التقارير اخلاصة بنشاطات حاجو غا يف العراق وسورية.
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متعوددة اجلوانو  .وقود تطوورق باميول نيكيوتني اىل هووذ احلركوة ذات املكانوة املهمووة يف
النضال القومي الكردي ،ومساهمات حاجو فيها قائالو:
"ان الووذين بوودأوا بهووذ احلركووة الثقافيووة هووم االمووري جووالدت بوودرخان ،الووذي
استقر يف حي االكراد يف دمشق بعود ان شوارك يف حركوة املقاوموة الويت قوام بهوا حواجو
غا يف كردستان الشمالية ،وأخيه كامريان عالي بدرخان املقيم يف بوريوت .وكانوت جملوة
هوواوار الوويت تموودر بووالل تني الكرديووة (والفارسووية) هووي لسووان حووال هووذ احلركووة منووذ
البداية( .)1ومل تقتمر املساهمة يف هذ ايلة علني [كرد] سوريا فق  ،بول سواهم فيهوا
الكووثري موون املتنووورين الكوورد موون العووراق واالردن .وميكوون ان نووذكر موون هوولالء اسوواتذة
 Profesorlerمثل هفند سوري  Havind Soriعلي سيدو ،واطباء مثل الودكتور
امحوود نافووذ ،وشووعراء مثوول جكرخوووين الكووردي ،وعبووداخلالق اسووريي  ،Esiriوقوودري

جان ،وامحد بوطي .ان االمر الذي يستحق اهتماماو اكثر هو اشورتاك الكوثري مون معمواء
العشووائر يف احلركووة مثوول حوواجو غووا (هفريكووي وابنووه مجيوول غووا) وممووطفني شوواهني
وعالء الدين وابنه شاهني( ،)2وعبدالرمحن فومي (بوتان) وامحود ملو (عوالء الودين)

وغريهم"(.)3
اخذ حاجو غا علني عاتقوه مسولولية توميوع ايلوة والبالغوات والكتو املعودة
وغري ذل يف هفريكوان او وال ثوم بوني بقيوة العشوائر الكرديوة يف اجلزيورة وبقيوة اجوزاء
كردستان ،فعزم بذل نشور املقووالت القوميوة .وصوار اهوداء كول ضويف يوزور بيتوه يف
احلسكة كتابوا او جريودة بالل وة الكرديوة جثابوة تقليود .وكانوت لوه خودمات جليلوة يف
طبع وتوميع جملة هواوار الشوهرية االدبيوة الفكريوة الويت كوان يمودرها االموري الكوردي
جووالدت بوودرخان .كمووا ضَوو َم َن طبووع ونشوور العديوود موون الكتوو والنشوورات وايووالت

والمحف الكردية يف إطار مكتبة هاوار .واحدذ اهم االصدارات الويت مول حواجو غوا
( )1هناك خالف حول هذ املعلومة بني املعنيني باملوضوع.
( )2هنوواك عوودم وضوووح يف الوونص االصوولي فقوود ورد هكووذا بووالنص :حوواجو غووا (اغفريكووي وابنووه مجيوول غووا؛
ممطفني شاهني وعالء الدين) وابنه شاهني( .املرتجم)
Bazil Nikitin, Kurtler, S. 479-480.
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مسوولولية نشوورها وتوميعهووا هووي مقالووة الكردولوووجي واملوولرخ الشووهري باميوول نيكيووتني
املعنونة "املسألة الكردية".
مل تقتمر مساهمة حاجو علني النشر فق بول نالحوظ انوه سوعني اىل خدموة
القضية الكردية من خالل الكتابة .فقد نشر يف العودد  15الموادر يف عوام  1930مون
جملة هاوار مقالوة بالرتكيوة والكرديوة بعنووان "االغووات والشويوخ واملتنوورون" ودث
فيها عون قضوايا سياسوية واجتماعيوة كرديوة ويقورتح احللوول غوا "لقود أقنعوت املقالوة
بعق معمواء العشوائر يف موضووع اهميوة التعلويم وتعميموه بالل وة الكرديوة .وهكوذا مت
افتتاح دورات خاصة للقر ن ت محايوة اغووات املنطقوة تودرس فيهوا العلووم الدينيوة
واالدب الكالسيكي الكردي بالل ة الكردية .ان حاجو غا الذي كان اكثور معمواء العشوائر
نفوذاو يف منطقته كان يهدي كتباو بالل ة الكردية لالشخاص الوذين يقوموون بزيارتوه يف
بيته يف احلسكة ،وقد دَعَمَ حتني النهاية موضوع التعليم بالكردية"(.)1
كما ان مجيل ابن حاجو نشر مقالة يف العودد السوابع مون جملوة هواوار بعنووان
"الكرد طيبون ولكن جهالء" .ان عدم معرفته [أي مجيل] بل وة اخورذ غوري الكرديوة،
وكتابتووه بالل ووة االم بعوود دراسووته بالكرديووة يف ظووروف سوووريا يومت وذٍ ،وكووذل همت وه
وغريتووه ،كانووت موودعاةو لثنوواء جووالدت بوودرخان عليووه .وقوود وودث مجيوول حوواجو يف
مقالته عن االضرار اليت حلقت بالكرد بسب األمية واجلهل.
لقد طال حاجو ،الذي صار نائبواو يف الربملوان السووري عوام  ،1928موع بقيوة
النووواب الكوورد بوواالعرتاف بالكرديووة ل ووة رمسيووة يف املنطقووة الكرديووة ،واختوواذ التوودابري
الالممة لتعميم التعليم بالل ة الكرديوة .وموع ان سولطات االنتوداب الفرنسوي مل توافوق
علووني هووذا الطل و رمسي واو اال انهووا مل ترفضووه ايض واو بشووكل قوواطع .وكووان موووقفهم علووني
المعيد غري الرمسي مرناو ومتساحماو اىل حد كبري .وغوذا إفتتحوت العديود مون املودارس
والودورات الويت تعلوم بالل ووة الكرديوة يف اجلزيورة .كموا فووتح [حواجو] مدرسوة للتعلوويم
بااللفباء الالتينية يف احلسكة اليت كان يقيم فيهوا .كموا انوه بوادر اىل انشواء العديود مون
Abbas Veli, Kurt Milliyet Ciliginin Kokenleri, S. 250-251.
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اجلمعيات اخلريية والنوادي الكردية لتعزيز التكافل والتضوامن االجتمواعي بوني الكورد،
وتوووفري االمكانيووة ليتلقووني الشووباب تعلوويمهم بل ووتهم االم ،ونشوور الكتو الكرديووة .وموون
اجلمعيات اليت مت تأسيسها ،جساهمة من الشاعر الكبري جكرخوين ايضاو هوي؛ اجلمعيوة
اخلرييووة "جفاتووا خووريي" واجلمعيووة اخلرييووة الكووربذ "جفاتووا خرييووا مووزن" ،ومجعيووة
اصوودقاء الفرنسوويني ،ونووادي الشووباب الكووردي .وعنوودما كووان حوواجو غووا يف وسو هووذ
املساعي واجلهود الكبرية فانه مل ينسني رفع العلم الكردي امام بيته الكائن يف احلسكة.
ويف الوقت الذي كان [حاجو] يواصل هذ اجلهود يف اجلزيرة ،فانوه كوان ينموي
العالقات ايضاو مع الشخميات والتنظيمات القوميوة يف االجوزاء االخورذ مون كردسوتان،
وكان علني اتمال دائم معهم .وكان يلكد يف مساعيه هوذ علوني ضورورة نبوذ اخلالفوات
والنزاعات العشائرية ،وترك اغواج الدينية "إن اخلالفات أو الفنت بوني العشوائر هوي
ثاني اكرب شور يتلقوا الكورد بعود [شور] االتوراك .والورواب العشوائرية هوي تعوبري عون
املموواحل الشخمووية لزعموواء العشووائر( "...ورد هووذا يف رسووالة غووري ملرخووة مرسوولة موون
حاجو غا اغفريكاني اىل معماء الكرد يف جبل سنًار ،والرسالة ملحقة جوذكرة مرسولة
موون دائوورة احلركووات اخلاصووة يف املوصوول اىل اسووتخبارات القوووة اجلويووة [الربيطانيووة] يف
ب داد بتاريخ  27أذار  .)1927وكان يوربم املقووالت القوميوة اىل الواجهوة .كموا يوجود
توقيووع [حوواجو] علووني رسووالة طويلووة مرسوولة اىل وجهوواء الكوورد يف كردسووتان اجلنوبيووة،
واليت ننقل هنا نمها:
العنوان املقرسل:
من السنًق اىل املوصل ،أمني ب الراوندومي.
ايل الكردي الكريم ،اصدقاء االمة الكرام
استلمنا بالغكوم ال وري مولرخ مون "الشوخص املعوروف" حنون شواكرون لكوم ملوا
ابديتمو من عالقة وثيقة.
وبوووالرغم مووون ان ايوووال الكرديوووة الووويت تشوووكلت ،واالشوووخاص املتنوووورين
متفاهمون فيما بينهم ،اال ان اخلالفوات العشوائرية الويت مول بسوب التحوريق مون
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قبل االتراك وبسب احلسد فيما بيننا ،ما توزال حتوني اآلن جثابوة عقبوة اموام قيوق
مالنا ،كما انها سب استمرارنا يف العبودية.
ان خالود بو االرضوروملي الووذي كوان هدفوه ترقيوة االمووة مل يقوم بواي عموول
جدي بني العشائر السباب تتلفة بالرغم من وجود فرع للتنظيم يف دياربكر .واثنواء
حركة الشيخ سعيد مل تتوحد احلركة بسب املمادمات الذاتية [أي فيموا بوني الكورد]،
وبالتالي مل نطرد االتراك خارجاو.

ان نية الدولة [الرتكيوة] هوو التمسوكن اموام الكورد ثوم ترتيكهوم( ،)1وهوذا أمو ٌر
مفهوم من قبل اوالدنا ايضاو .وقد ندمت بسب موقفنا السابق وتقيويم العالقوات فيموا
بيننا اآلن.
لقد كبدنا االتراك اخلسوائر حتوني اآلن وحنون مسوتمرون علوني ذلو حاليواو .ان

كوول خطوووق االتموواالت الربقيووة بووني نموويبني واجلزيوورة مقطوعووة ( )...وعالقاتنووا
جيدة مع العشائر العربية اياورة مثول طوي وجوالوة  Jawalaومشور ،ومون احملتمول
ان تساعدنا.
حنوون اآلن بووني كوورد أشوويتان  Aşitanيف السوونًق علووني مسووافة نمووف سوواعة
جنوب "احلدود" .وهناك اآلن قوة مللفة من  500مون الشواتاس  ،Şataslarوميكون
عند اللزوم ميادة هذا العدد اىل .1000
لقد شكل امحد السليمان من عشرية أومركوان  ،)1(Omerkanقووةو وجواء اىل
اجلنوب وهوو [اآلن] يف نطيارةر  Nagaraالواقعوة علوني مسواحة  6سواعات مون موقعنوا،
ومعه  500رجل وميكن ميادتهم عند اللزوم اىل  1000رجل .كموا ميكون ايضواو ميوادة
قوة رؤساء قرية درفاري  ،Derevariوهما تيفو ونوري ،اىل  100رجول عنود اللوزوم
( )1وردت هكذا يف النصDevletin Niyeti, Kurt Halkina Boyun Egdirmek ve :
 Sonrada Bunlari Turkles Tirmektir.أي ان الدولة تريد لوي عنقها (او االحنناء) للكرد.
و ثرنا ترمجتها (متسكن)
( )1عشرية اومريان  Omerianاما اومركا فهي عشرية تابعة للهفريكان (د .بنكي)
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وهم حالياو  50رجالو .اموا قووة معمواء عشورية أومركوان (يف منطقوة سوور  )Sorوهوم
علي ابن امحد ويوسف بن عثمان ،املوجودة اآلن يف عوامودة فهوي موا بوني  50و 100
رجل .وتبلغ قوة حسني سعدون من عشرية دمبووالن  Dumbulanموا بوني  100و
 200رجل وهي موجودة يف قهرمانيان .وتبلغ قوات تيمو وريوزو وحسون مون عشوائر
سوونكان  Sinikanورشووكوتان  Reşkotanوبوواكران ( Bakiranوهووي اآلن ضوومن
الكاشووان  )Kaşanlarفتبلووغ مووا بووني  1000و  1500رجوول ...وكلووهم ينتظوورون
الفرصة.
ولدذ حممود بن ابراهيم باشا امللي يف رأس العني  3000رجل مهيتني ميكون
ميادتهم عند اللزوم اىل  5000رجل.
ولدذ عبدالقادر ب ابن داراال  Daralaب من عشرية قر كيًيلي موا بوني
 1000و  2000رجل ،وعالقاته جيدة اآلن مع ابناء ابراهيم باشا...
اما عشائر مال شريف ومال شيخو وبدري يف والية تبلي فهي يف حالوة متورد
وختو معارك ضد االتراك منذ حوالي عام.
واختذ الشيخ طاهر والشويخ عبودالرمحن أخووي الشويخ سوعيد [ثيريانر] وضوعاو
دفاعي واو علووني رأس  500رجوول موون كوورد ماما عنوود سووفوح ضييتارس ي  Cita Spiيف
اطراف ثالو.
ويفهم من رسالة واردة مون رئوي عشورية لووالن الودكتور امحود صوربي بو ،
الذي عرب من ديرسيم اىل املوصل ،ان عشائر املنطقة يف حالة انتفاضة.
ما هي املساعدة الويت ميكون ان ننتظرهوا مونكم؟ ان كول االشوخاص الوواعني يف
مشال البالد [يقمد كردستان الشمالية] يف حالة تيقظ أو ترق  .ان االتراك سووف لون
يرتكوننووا وشووأننا يف أي وقووت .احلموودهلل لوودينا اآلن الف احملوواربني يف الووداخل واخلووارج،
ولكون ايوون متنورينوا؟ .مل يموولنا حلود اآلن موون كوول املعودات العسووكرية الويت كنووا نأموول
وصوغا سوذ مدفع او مودفعني وبنودقيتني ليوتني [رشاشوتني] موع ضوباطهما .سويتم
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بعووون اهلل توووفري العتوواد والسووالح بسووهولة ،وسووننًح يف تطهووري بالدنووا موون االتووراك يف
غضون فرتة قمرية.
نطل معلومات خبموص الت يريات السياسية ،وكذل عن العشوائر [يف كردسوتان]
الشرقية[ ،وعن] مسكو غا والشويخ طوه ابون الشويخ سوعيد ،وشويخ بوارمان وعشوائر بوتوان.
انقلوا الينا مجيع االخبار سواءت كانت لماحلنا أو ضدنا .مل يظهر حلد اآلن أي موقف عدائي
من جان الفرنسيني.
لي هناك أي فائدة مون القعود(اجللووس) [االنتظوار] بالنسوبة لنوا اآلن .حنون
مضطرون للعمل ليل نهار .ارسلوا املعلومات والمحف الالمموة العموال الدعايوة .ووو
ان تكون الرسالة والتبلي ات القادمة [منكم] تتومة باخلتم املعروف لدينا.
ختاماو تقبلوا احرتاماتنا
ننظر اجابتكم بش ف
املوقعون:
حاجو؛ معيم عشرية هفريكي (قضاء نمييب ،قرية باديلي .)Badebli
حممد أمني؛ معيم عشرية رامان (دياربكر  -قضاء بشريي )Beşiri
بدرالدين؛ معيم عشرية هبزبيين (قضاء مديات)
حممد؛ معيم عشرية هبزبيين (قضاء مديات)
ابراهيم؛ معيم عشرية هبزبيين (قضاء مديات)
()1

امساعيل حقي؛ مهدي معيم عشرية حماري
ان هذ املساعي واجلهوود املتواصولة بوني الكورد ،وتطووير العالقوات الوديوة موع
سلطة االنتداب الفرنسي واملسيحيني يف املنطقة ،والتوجه حنوو االهوداف القوميوة اكثور
من االهداف العشوائرية والدينيوة ،كانوت اشوارة علوني حودوث ت ويري يف نظورة الكورد اىل
االحداث .وقد انزعة القوميون العرب مون هوذا الت ويري ،وكوذل احلوال بالنسوبة لكوثري
من الشيوخ الرجعيني املرتيشني [الذين صواروا اثريواء] يف املنطقوة وكوانوا يقولوون "ان
( )1وردت يف االصل هكذا؛ Ismail Hakki, Hassari Asiret Reisi Mehdi.
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املسألة املهمة هي طرد الفرنسيني من هنا ...ان العرب والكرد شوعبان مسولمان ...ليوأتي
الكرد ويتحدوا مع اخوانهم العرب ويموبحوا أموة واحودة .موا هوو الفورق بوني الكوردي
والعربووي ...ان حوواجو ومجاعتووه فق و غووري مسوولمني وهووم يعملووون مووع الكفووار ضوود
املسلمني.)1("...
مل يكوون القوميووون العوورب وحوودهم منووزعًني موون مسوواعي حوواجو املليوودة
للفرنسيني ،ان اكثر كوادر خويبون تأثرياو ،وهم ابناء مجيل باشا وعدد كوبري خور مون

الكرد كوانوا يفكورون مثول العورب .ويتطورق حسون هشويار اىل هوذ التطوورات ويقوول
اآلتي:
"يف عام  1937أرادت فرنسا اثارة الكرد واملسويحيني (السوريان) ضود العورب.
وقوود عقوودنا حنوون الالجتووون موون اعضوواء خويبووون اجتماع واو .وقوود انقسوومنا فيووه اىل
جمموووعتني .فقوود رأذ قوودري بو واكوورم بو ومحووزة افنوودي وعبوودالرمحن غووا ،وانووا،
ورشيد من دريكا جيايا مامي  Derika Ciyaye Maziان العرب علني حوق ،وقلنوا
باننووا لوون نليوود الظلووم الووذي يرتكبووه الفرنسوويون .اال ان حوواجو غووا وبعووق االغوووات
اآلخوورين وجكرخوووين واملسوويحيني دعموووا الفرنسوويني .ان مدينووة عووامودة الوويت ك وان
سكانها بالكامل من الكرد قد أحرقت متاماو ،واعتقل قدري بو واكورم بو ومت نفويهم
اىل تدمر  Tutmurاما حنن البقية فقد اختفينا عن االنظار"(.)2
ولكن مقابل هذا كانت جمموعة حاجو غوا (!) والكووادر القوميوة يف خويبوون
تقووول "حنوون كوورد ،وأي خطوووة خنطوهووا ،وأي عموول نقوووم بووه و و ان يكووون الجوول
مملحة الكرد .ان التوحد مع العورب السوباب دينيوة حمضوة يعود جهوالو ،وعوالوة علوني
ذل يعد عداءاو للكرد وجتاهالو للقومية الكردية"( .)1وكوانوا يعملوون يف سوبيل مقووالت
[ شعارات] ذات اهداف قومية متامواو ،ومون اجول توعيوة الكورد ،وامالوة توأثري الودعايات
االسووالمية املض وللة الوويت يقوووم بهووا العوورب ،والوويت ختوودم موون حيووث اجلوووهر القوميووة
Cegerxwin.
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كتاب مامليانز) Hasen Hisyar, Yayimlanmamis Doza Cevirisi. S. 157 .
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العربيووة .ان اجلهووود املبذولووة يف هووذا احملووور ادت اىل اتفوواق كووردي  -مسوويحي يف عووام
 .1936وقد مت توقيع هذ االتفاقية من قبل حاجو ومعيم عشائر امللي حمموود بو ،
وقائد مسيحيي اجلزيرة ميشيل دوما  .Michel Domeوكان هدف االتفواق ضومان
اقامة ادارة كردية مستقلة ذاتياو ت احلماية الفرنسية ومسوتندة اىل ائوتالف كوردي -
مسيحي ،وتأمني حقووق وحريوة الطورفني بموورة مشورتكة .لقود كوان حواجو والقوادة
املسوويحيون يعملووون موون اجوول ذل و  ،واجووروا اتموواالت مووع املسوولولني الفرنسوويني غووذا
ال ور  .وكوان الفرنسويون يقرتبووون مون قيوق هوذ املطالو كوثرياو ويعطوون وعووودوا
بانهم "سيضعون موضوع اسوتقالل الكورد علوني جودول االعموال علوني مسوتوذ دولوي".
وقووود ارسووول حووواجو رسوووالة تتضووومن نفوو املطالوو اىل عموووبة االموووم عووون طريوووق
الفرنسيني .ويقول جكرخوين:
"بعد مدة جلأ قسم من الكرد واملسيحيني اىل عمبة االموم عون طريوق ارسوال
رسالة تتضمن مطاليبهم .وقد إستدعاني حاجو غوا وكلفوين برتمجوة الرسوالة .وقوال:
"إقرأ هذ جيدوا وقل لي وجهة نظورك" .وبعود قراءتهوا قلوت لاغوا :انهوا جيودة جودوا
ولكووون فيهوووا جانو و نووواقص وهوووو انكوووم مل توووذكروا الل وووة [الرمسيوووة] للدولوووة الووويت
ستلسسونها .و ان تكون ل تها كردية ،وو اإلصرار علني ذل حتني ال يكون هنواك
أي توووهم يف املسوووتقبل خبمووووص هويتهوووا القوميوووة .وحينهوووا اذا صووورت انوووت رئيسوواو
للًمهورية أو املطران ( Metren Hibeمعويم املسويحيني) فوان هويوة الدولوة تبقوني
كردية .اما اذا مل تكن ل ة الدولة كردية فان املسيحيني ميكن ان حيولوهوا مسوتقبالو اىل
دولة دينية خاصة بهم .اال يعرتف كل شخص بآغوا او كوبري أمتوه؟( .وبنواء علوني هوذا -
املللف) جعلين اكت ورقة جديدة للفرنسيني واحلقها بالرسالة وارسلها .وجواء اجلوواب
بعد وقت قمري اىل حاجو غا "وصلت مطاليبكم الينا ،وهوي اآلن قيود الدراسوة ،نأمول
ان نتمكن من تلبية مطلبكم يف وقت قري "(.)1
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كانت نشاطات حواجو هوذ جتود غوا صودذ يف الموحافة الرتكيوة احيانواو .فقود
نقلت صحيفة "مجهوريت –  "Cumhuriyetيف عددها الموادر يف  2كوانون الثواني
 1933اخلرب اآلتي:
"أدنه  -خاص [مون مراسولنا] قودور بو  :ان حواجو غوا وبعوق ابنواء مجيول
باشووا املقوويمني يف الشووام وبعووق السووريان واالرموون اجتمعوووا يف وقووت سووابق يف دمشووق
وحبضور ماهوت  ]![ Mahutالبدرخاني .وجرت بيونهم مناقشوات وموذكرات مطولوة
مت التوصوول يف نتيًتهووا اىل القوورار اآلتووي :االنفمووال عوون سوووريا متامواو واقامووة حكومووة
مستقلة يف اجلزيرة !"(.)2
أحداث عامودا:
ان هذ املساعي والقرارات اليت مت إختاذهوا مل جتود طريقهوا اىل التحقيوق ،ومل
يكن بلوغ النتائة املطلوبة أمراو بهذ السهولة .فقد كانت ت يريات سوريعة ودث سوواء
يف اجلزيرة ،أو يف سوريا ،او يف العامل .فاحلركوة القوميوة العربيوة كانوت توزداد قووة موع
مرور الوقت ،ويف مقابل االتفاق الكوردي  -املسويحي أسو دهوام اغوادي ،رئوي عشورية
مشر البدوية ،اتفاقووا عربيووا بريادتوه ،وبودعم مون حكوموة دمشوق ،وكوان ذلو يف عوام
.1936
بوودأ االتفوواق العربووي الووذي مت تأسيسووه محلووة كووبرية متعووددة اجلوان و ضوود
االتفوواق الكووردي  -املسوويحي .وموون جهووة اخوورذ ميكوون القووول ان التخلووف االجتموواعي
واالقتمادي الذي كان يعيا فيه االنسوان الكوردي ،واسوتحواذ الودين عليوه ،واحلسوابات
العشائرية والعائلية ،تسببت يف اضرار اكرب من تل احلملة العربية ،وخلقوت العراقيول.
وال جنان المواب اذا قلنا ان املساعي اليت قام بها عدد كوبري مون الشويوخ املرتيشوني يف
هذا اجلان  ،وال سيما الذين فروا مون كردسوتان الشومالية واسوتقروا يف املنطقوة ،كانوت
ذات تأثري كبري يف حمول أحداث عامودا.
( )2االقتباس يف كتاب مامليسانز من؛ Dr. H. Kivilcmeli

218

يقول بروينسن:
"يف العشرينات والثالثينات فر كثري من الشويوخ مون تركيوا ،ويف سووريا كانوت
حالووة الشوويوخ وخيمووة اكثوور ...وكووان يوجوود يف عووامودا ،الوويت كانووت بلوودة ص و رية يف
الثالثينات ،اكثر من ثالثني شيخاو .وحس املعلومات اليت حملت عليهوا كانوت اغلبيوة
السكان (حووالي  % 90 - 80مونهم) مون مريودي اولتو الشويوخ .ويف ايوام اجلمعوة كوان
الشيوخ ميرون بالبلودة موع مريوديهم يف طوريقهم اىل اجلوامع .وكوان بعضوهم يقرعوون
الطبول [الدفوف] اثناء ذل ...
وعنوودما كانووت املنطقووة ووت االنتووداب الفرنسووي أجوورب الفرنسوويون اعضوواء
خويبوون ،اال وواد القوومي الكووردي (الووذي تأسو يف عووام  1927وكوان يتووألف اىل حوود
كبري من املتنورين املنحدرين مون اصوول ارسوتقراطية) علوني االقاموة يف عوامودا .وكوان
من املستحيل علني هذا التنظيم العمل يف هذ البلدة ألن الشيوخ كانوا يلعنوون القوميوة
واراء هذا التنظيم اخلارجة عن الدين .وكان شيوخ الطريقة القادرية خموصواو ،الوذين
كانوا سادة ويعدون انفسهم عرباو اكثر من كونهم كرداو ،يكررون صوباحاو ومسواءاو بوانهم
ال يعرفون سوذ أمتني هما؛ املسلمني امللمنني والكفار .وحس وجهة نظور هولالء فوان
القوميووة تأسسووت لتمزيووق [وحوودة] املسوولمني ،وهووي خطووة شوويطانية ،وان القوووميني
وثنيون"(.)1
كانت جهود حاجو غا والقوميني الكرد تواجه هذ العقبوات ،وتقابول بالشو ،
حتني ان هولالء الشويوخ القوائلني بوان "هولالء (القووميني الكورد) كفوار وقتلوهم جوائز"
كانوا يتحدون من جان خر مع القوميني العرب ،وكانوا ينشرون الدعاية بان حواجو
غا يتعاون مع الفرنسيني واملسيحيني من اجل الرات  ...ان املسلم ،مهما يكوون ،افضول

من الكافر(.)1

Bruinessen, age.
Cegerxwin, Hayat Hikayem.
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ان قسووماو كووبرياو موون السووكان الكوورد يف املنطقووة تووأثروا بهووذ الوودعايات وبوودأوا
بدعم االتفاق العربي .وهكوذا قوام الكورد السوذج واملتودينيني ،وبتحوريق مون االتفواق
العربي ،جهامجة املسيحيني يف مودن عوامودا والقامشولي واحلسوكة ،وقتلووا عوددوا كوبريوا
منهم ونهبوا امواغم ودمروا بيوتهم .كانت هذ االحداث قد خطو غوا مسوبقاو ،وكوان
ال ر من التحريق هو ختريو العالقوات الكرديوة املسويحية ،والكرديوة  -الفرنسوية،
الوويت كانووت قوود سوونت نتيًووة مسوواعي واتموواالت حوواجو وبقيووة القوووميني الكوورد،
وبالتالي توجيه ضربة اىل احلركة القوميوة الكرديوة الويت كانوت توزداد قووة .ومل يكون
لبعق الشيوخ والكرد الذين اجتمعوا حوغم هدف سووذ القضواء علوني الشوعور القوومي
واختاذ الدين اداة للمحافظة علني مماحلهم الشخمية ،وقد صاروا اداة غوذا التحوريق.
ومن جهة اخرذ فان قسماو من "القووذ القوميوة  -الدميقراطيوة الكرديوة" الويت كانوت
ركها املشاعر الوطنية إنضمت اىل احلركة املعادية للفرنسيني بشكل فعال جوداو .وقود
وثقوا بسذاجة جودوا بوعوود القووميني العورب جونح الشوع الكوردي حقوقوه القوميوة
بعد طرد املستعمرين من البالد"(.)2لقد قيم روهات االكوم يف كتابه "خويبوون ومتورد
طري" حادثة عامودا ودور حاجو فيه:
"أدذ حوواجو دوراو طليعي واو يف االحووداث الوويت وقعووت يف منطقووة عووامودا قبوول
وفاتووه بثالثووة اعوووام .ففووي عووام 1937م شووهدت عووامودا واطرافهووا بعووق التوووترات
اإلثنية .فقود جورت ،بتوأثري مون دعايوة القووميني العورب السويتة املوجهوة ضود الكورد
واالرمن ،مواجهات فيما بني أهل املنطقة .فقد وقف العرب وبعق الكرد املليودين غوم
ضد التضامن الكردي  -االرمين ،وكان حاجو علني رأس الكرد [الذين يليودون التضوامن
مع االرمن] والشيخ دهوام هوادي علوني رأس العورب .ويف النهايوة حودثت معوارك دمويوة
كووبرية يف عووامودا .ففووي  9ب  1937مت ختريو حمووال االرموون ونهبهووا ،وقوود توودخلت
القوات الفرنسية بشكل صارم جداو يف تل االحداث ،إذ قامت بقمف بلودة عوامودا .ويف
() 2
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نهاية هذ اغًمات اليت اشرتكت فيها وحدات من سالح الطريان واملشاة ولت عوامودا
اىل بلوودة خربووة .ان العوورب الووذين وقفوووا ضوود الكوورد الووذين كووانوا يناضوولون موون اجوول
قيق بعق مطواليبهم اإلثنيوة ،كوانوا يريودون ان يقيمووا الودليل مون خوالل حادثوة

عامودا بان الكرد غري قادرين علني حكم انفسهم"(.)1
"وكان يف نيوة فرنسوا اسوتخدام اقليوة ضود اقليوة اخورذ مون اجول إداموة أمود
وجودها يف سوريا".
سعني حاجو اىل انهاء هذ احلوادث ،ونظم اجتماعاو انتقد فيوه اسوبابها ،ويليود
ذلو مووا ذكوور جكرخوووين بقولووه "ان مووا قالووه سوويد [ Seydaحوواجو] كووان صووحيحاو
متام واو .وانووين مل استموووب هووذ احلالووة الدنيتووة ،العدميووة اجلوودوذ ،وال هوودف غووا .وال
يكون لديكم ش يف ان الذين يلحقون الضرر ال حتلفون عن احليوانات".

لقوود بووذل حوواجو وبقيووة الوووطنيني الكوورد جهوووداو كووبرية موون اجوول التهدئووة،
وبفضوول هووذ اجلهووود مت ايقوواف املعووارك الكرديووة  -املسوويحية .لقوود تعرضووت العالقووات
الكردية  -املسيحية والكردية  -الفرنسية اىل ضرر كبري .وأخذ الفرنسويون الوذين كوانوا
حتني ذل التاريخ يبودون تسواحموا كوبريوا جتوا الفعاليوات القوميوة الكرديوة يف اجلزيورة
بت يري مووقفهم جتاههوا .فقود امدادت التودابري العسوكرية يف املنطقوة واصوبحت االموور
ت السيطرة متامواو ،اال انهوم مل يعوودوا يثقوون بوالكرد "وخلوق جوو مون عودم الثقوة
والش خبموص فعاليات حواجو الوذي كوان يعود حينهوا قائود احلركوة الكرديوة .وعلوني
الرغم من السيطرة الفرنسية ،اال ان السياسات اليت اسوتمر عليهوا القوميوون السووريون
يف دمشق بدأت تلثر بشكل جدي علني كرد اجلزيرة .فالدعم املالي الوذي كوان تممواو
حلاجو غا منذ عام  1930قطع علني حني غرة يف عوام  ،1939وموع ان الكورد كوانوا
يشووكلون ثلثووي سووكان اجلزيوورة يف تل و الفوورتة اال ان متثيلووهم يف ايووال االداريووة كووان
ضتيالو ،كما فرضت عليهم ضرائ ثقيلة"(.)1
( )1اقتباس روهات االكوم من ،Cegerxwin :ومن ؛ French Planes Bomb Rebellious, The
New York Times.
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قبل ان تلبودي عموبة االموم مالحظاتهوا علوني الرسوالة الويت بعوث بهوا حواجو
ورفاقه اليها ،اندلعت احلرب العامليوة الثانيوة .وبعودها بفورتة قمورية توويف حواجو (22
نيسان  .) 1940وبعد انتهواء احلورب انسوحبت فرنسوا مون سووريا الويت اصوبحت وت
سيطرة العورب التاموة ،ومت تأسوي جويا وطوين وقووي .ان املسولولني العورب الوذين
توسلوا سابقاو باالخوة العربية  -الكردية ،واالخووة الدينيوة ،صواروا اآلن يرفعوون اعوالم
افكار فيلسوف عربوي معوروف بافكوار الشووفينية هوو ميشويل عفلوق .وامداد اضوطهاد
الكرد يوموا بعد خر .ان احلقووق الدميقراطيوة واحلريوات الويت اعورتف بهوا الفرنسويون
"الكفار" للكورد ،قود إغتموبت الواحودة تلوو االخورذ مون قبول اخووانهم املسولمني (!).
ومنووع افتتوواح املوودارس الوويت توودرس بالل ووة الكرديووة ،وكووذل طبووع الكت و والمووحف
الكرديووة والتحوودث بالكرديووة .وفض والو عوون عوودم االعوورتاف بهووويتهم الكرديووة ،مل يووتم
االعرتاف بهم كمواطنني عرب ،واىل يومنا هذا ال يتمتع قسم كبري من الكورد يف سووريا
حبق املواطنة قانونياو ،ويعدون من التبعيوة االجنبيوة ،أي انهوم يعودون بوال وطون علوني
ارضهم هم.
إقرتاح من حاجو يريح حركة املقاومة يف طري:
ذكرنووا سووابقاو ان حوواجو كووان ،اىل جان و مهارتووه الدبلوماسووية ،صوواح قوووة
عسكرية جيدة وله دراية تكتيكية .وميكن مالحظوة ميزاتوه هوذ اثنواء احلركوة الويت
قامت بها خويبون يف طيرري عوام  .1930ان حركوة التطويوق الويت بودأت بهوا وحودات
اجليا الرتكي يف قمة طري بدعم من ايران والعوراق جعلوت قووات املقاوموة الويت كوان
يقودهووا احسووان نوووري يف موقووف صووع  .وكانووت خويبووون تبحووث عوون حوول .وحسووبما
يروي سيد ابراهيم الذي كان من وجهاء عشرية سيّدان ،وهوي احودذ عشوائر هفريكوان،
فان حاجو قدم املقرتح التالي للتخفيف علني قوات املقاومة وهوو " ويول انتبوا قووات
الدولة [الرتكية] ،اليت هامجت جبل طري بكل قواتها ،اىل اجتا خر من خالل تنظويم
هًمات ضدها من نقاق تتلفوة االمور الوذي يضومن ويول قسوم مون قووات اجلويا
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الرتكي اىل تل اجلهوات" .وعلود هوذا اقرتاحووا يونم عون تفكوري ذكوي .وقود لقوي االقورتاح
قبوالو من بقية قادة التنظيم ،وعلني رأسهم جالدت بدرخان .وبناء علني ذلو مت وضوع
خطة يتم جوجبها تنظيم هًمات ضد قوات الدولة علني امتوداد "احلودود اجلنوبيوة"
الرتكيووة موون مخ و حموواور ،وتشووكيل جمموعووات مسوولحة تقوووم يف وقووت واحوود بشوون
هًمووات موون اموواكن حمووددة .ومت علووني الفووور ديوود نقوواق اغًوووم وايموع وات الوويت
ستنفذ اغًمات .وتقرر ان يقود ايموعة اليت تشون هًومواو يف منطقوة مواردين اكورم
مجيل باشا الودياربكري ،وايموعوة [الويت تشون هًومواو يف] ويرانشوهر بقيوادة حمموود
بو معوويم عشوورية امللووي ،وايموعووة [الوويت تشوون هًومواو يف] اورفووه بقيووادة بووومان بو
معيم عشورية بورامي ،وايموعوة [الويت تشون هًومواو يف] هفريكوان بقيوادة حواجو غوا،
وايموعة [اليت تشن هًوماو يف] بوتان ( )Cizreبقيادة جالدت بدرخان ب "(.)1
بعد توميع املهام بودأت ايموعوات املوذكورة باحلركوة يووم  4-3ب  ،1930اال
ان النًاح املتوقع من هذا التحرك مل يتحقق .ان قودري مجيول باشوا الوذي كوان ضومن
جمموعة اكرم مجيل باشا يقدم معلومات تفميلية عن هذا التحرك ويقول بعد ذلو :
"كنت مع القوة اليت عربت اىل تركيا بقيادة اكورم مجيول باشوا ،يف اجلبهوة املمتودة مون
والية ماردين اىل مركز قضاء ديرك" .وبعد ان يشورح النوواقص يف موضووع االتمواالت
والتنسيق بني ايموعات املكلفوة باملهوام سوابقاو ،وفتوور هموة [او نفوور] بعوق العشوائر
وغري ذل من االسباب ،اليت جعلت مون غوري املمكون تنفيوذ اخلطوة الويت اعودها قودري
مجيل باشا للهًوم علني مركز ماردين ،يقول" :جتولنوا لعودة ايوام يف اجلبوال علوني امول
امكانية القيام حبركة [بهًوم] ثم تم علينوا الرجووع اىل املركوز .وقود عورب كول مون
حواجو غووا وجووالدت بوودرخان مووع افووراد جمموعيتهمووا سوووية اىل جبووال هفريكووان الوويت
كانت جهة قيامهم باغًوم ،اال ان معارضة خموم حاجو غا له جعلوتهم يعوودون دون
ان يوفقوا يف عمل شيء .اما قائد املنطقوة الرابعوة معويم عشورية امللوي حمموود بو بون
ابووراهيم باشووا فلووم يتحوورك موون مكانووه رغووم القوورار املتخووذ والوعوود الووذي اعطووا  .ان
Biraninen Osman Sabri, Aram Yayinlari, S. 145.
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السرية اليت بعث بها بومان ب كانت الوحيدة اليت هامجت تفراو قورب قضواء سوروج
.)1("Suruc
ويكت كري كوجريا يف كتابه املعنون "احلركة القومية الكردية" عن نفو
التطورات ما يأتي ت عنوان "انتفاضة حاجو":
"ان حاجو ،الذي كان معيمووا حمليووا كرديووا يف سووريا ،اجتوام احلودود جسواعدة
جلنووة خويبووون .ويف  5ب  1930اسووتوىل علووني قريووة ص و رية بووالقرب موون نموويبني،
ونشوور بالغ واو يتضوومن املطال و االسووتقاللية الكرديووة ويوودعو النوواس اىل دعووم مقوواتلي
[انتفاضة] طري ،اال ان االتراك أجربو علني االنسحاب بسرعة اىل سوريا(.)2
"لقد كانت هذ اجلماعة (يقمد خويبون  -املللف) اجلهوة املنظموة النتفاضوة
طري  ،1930-1929وعندما ضايق اجليا الرتكي املتمردين الكورد يف منطقوة طيرري
شن حاجو هًوماو يف "جنوب شرق تركيا" وعمل علني سوح اجلويا الرتكوي اىل تلو

اجلهة"(.)3
ان احسان نوري قائد مترد طري داغ يتناول بالتحليول يف أثور االدبوي "متورد
طيرري داغ –  "Agri Dag Isyaniأثور التمورد علوني كردسوتان واحلووادث املسولحة
الويت حمولت يف املنطقوة وغووا عالقوة بوذل [أي بانتفاضوة طييري] يلقويّم العالقوة بووني
حركة حاجو والتمرد بالقول:
"كان املقواتلون يف بقيوة منواطق كردسوتان يسوتلهمون مون مقواتلي طيرري ،الن
طييري صووارت جثابووة مركووز حوورب االسووتقالل القووومي الكووردي .وكووان معوويم عشوورية
هوواويركي (هووافريكي  -املللووف) حوواجو غووا يوودير احلركووات يف الشووطر اجلنوووبي موون

ويبحث بروينسن هذا املوضوع ايض وا
( )2للتفاصوويل حووول هووذا املوضوووع ينظوور :عبوودالفتاح علووي البوتاني(الوودكتور) وعلووي صوواحل مريانووي ،وثووائق
بريطانيوووة عووون مشووواركة كوردسوووتان-سووووريا يف ثوووورة رارات(ئييياطري ( 1931-1927دهووووك.)2010 ،
Zinar Silopi – Doza Kurdistan.
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كردستان الشمالية يف مناطق مديات  -ماردين  -شرناخ ،وكانت جمموعاتوه متتود حتوني
ايروخ  Eruhوهكاري"(.)1
ويتطرق ضاضان [ابون حواجو] يف املقابلوة الموحفية ،الويت ذكرناهوا سوابقاو ،اىل
املوضوع نفسه قائالو:
"ارسوول أبووي رسووائل اىل كوول اغوووات منطقتنووا ،ويف مقوودمتهم سووروخان ،واىل
منطقة ديرك  .Derikوكوانوا يف كول مورة يقطعوون وعوداو لوالودي [بقووغم] :عنودما
تأتي سنقف اىل جانب ونهاجم االتراك" .وبناء علني ذل عربنا "احلودود" مورتني ،اال
ان اولت الذين وعدونا من ابنواء شوعبنا وعشوريتنا وأقربائنوا ومعارفنوا شوهروا السوالح
ضدنا وقاتلونا .واماء هوذا الوضوع اضوطر والودي اىل العوودة قوائالو" :لقود جتوت للقتوال
ضوود االتووراك ولووي ضوود الكوورد" .ويف النهايووة قووام الفرنسوويون بنفووي أبووي اىل دمشووق
قائلني له :ان تنته "احلدود" بدون علمنا .وحس التفاهم الوذي توصولوا اليوه موع
[حكومة] انقرة وضعوا شرطاو البعاد عن "احلدود" مسافة  50كم.
موقف حاجو من اخلالفات داخل خويبون:
تألف تنظيم خويبون من توحيد تتلوف التنظيموات الكرديوة الويت ذكرناهوا
سابقاو .ومثلما كانوت داخول التنظويم ميوول سياسوية تتلفوة ،كوان فيوه ايضووا [اعضواء
من] طبقات اجتماعيوة تتلفوة جوداو .وموع ان اجلميوع كوانوا موتفقني حوول موضووع
استقالل كردستان بأكملها ،اال ان املشاحنات كانوت تظهور احيانواو بيونهم .إن اول خوالف
كبري بدأ بني عائلة بودرخ ان ،الويت كوان غوا نشواق منوذ نشوأة خويبوون حتوني انهيوار ،
وبني عائلة مجيل باشوا الودياربكري الويت انضوم [افرادهوا] اىل خويبوون الحقواو يف عوام
 ،1929وكان غا تأثري فيه" .ان السوب االصولي للنوزاع بوني البودرخانيني و ل مجيول
باشووا مادة ،وفق واو لالشووخاص الووذين اعطوووا وجهووات نظوور حووول النووزاع ،هووو موضوووع

Nuri Pasa, Agri Dagi Isyani, Med Yay.
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() 1

الزعامووة .ووفق واو لووبعق املمووادر فووأن البوودرخانيني يعرتفووون بوودور ل مجيوول باشووا يف
الكفاح القومي ،لكن ل مجيل باشا ال يعرتفون بدور البدرخانيني"(.)1
وينتقووود قووودري مجيووول باشوووا يف مذكراتوووه البوتوووانيني بشووودة قوووائالو بوووان
البدرخانيني الذين" :شاركوا يف مساعي خويبون كانوا يشعرون بال رور بسوب كوونهم
مون اموراء بوتوان ،ويريودون ان يفرضووا انفسوهم دائمووا علوني أنهوم أفضول مون رفواقهم،
وانتهًوا سولوكوا دكتاتوريووا دائمواو ،ورغبووا يف ان ميلووا علوني االخورين فكورة ان اخلدموة
املبذولة يف الساحة القومية قد نشأت عن جهودهم حموراو ،وكوان هوذا سوبباو المتعوا
رفاقهم الذين ساهموا معهم يف املساعي القومية"(.)2
استمر هوذا النوزاع ل ايوة تورك جوالدت بو وكوامريان بو بودرخان التنظويم
[خويبون] ،اال ان االخوة البدرخانيني واصلوا مسواهماتهم وجهوودهم يف جموال القضوية
الكردية ،واالدب والثقافة الكردية ،اال ان تركهم التنظيم كان ضربة كبرية له.
ومل تكن بنية خويبون االجتماعيوة متًانسوة ايضواو .وكموا ذكرنوا سوابقوا كوان
ملسسو [التنظيم] وقيادييه يتألفون مون عناصور تتلفوة مثول املتنوورين الوذين غوم
ميل دراسي ،والقوذ التقليدية يف ايتموع مثول معمواء او وجهواء العشوائر واالغووات
والشيوخ .وكان بني هذ العناصر [القوذ التقليديوة] ،ذات اغيمنوة يف ايتموع الكوردي،
وبني الكوادر املتنورة واملتعلمة عدم ثقة متواصلة ،وكان هنواك خوالف داخلوي بينهموا.
فالكوادر املتنورة مل تكن تثوق يف هوذ العناصور ذات التوأثري داخول احلركوة [خويبوون]
ومل تقبوول ان يكونوووا القيوواديني يف التنظوويم" .وفضووالو عوون ذلوو  ،فووانهم مل يكونوووا
يريدون لشخص مثل حاجو غا الذي ال يعرف القراءة والكتابة ،وال يعرف حتوني كيوف
يكت امسه ،ان يكون قيادياو عليهم بايدي الفرنسيني"( .)1وكان هناك نوزاع كوبري بوني
ل مجيل باشا و ل حاجو يف هذ النقطة.

() 1

Rohat Alakom, Xoybun Orgutu.
Doza Kurdistan-Zinar Silopi.
() 1
cegerxwin, Hayat Hikayem.
() 2
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"لي ل مجيل باشا فق  ،بل ان البدرخانيني ايضواو تكتلووا ضود حواجو غوا
الوذي كووان لووه ثقوول معووروف داخوول خويبوون يف تلو السوونوات .لقوود إتهووم حوواجو بانووه
"شخص ال يعرف القراءة والكتابة" .وقد تدهورت العالقوات بينهموا موع مورور الوزمن،
حتني انه يف احدذ املرات شهر كل من قدري مجيل باشا وحواجو غوا مسدسويهما اال ان
جالدت بدرخان تدخل وهدأ احلال .ويذكر جكرخووين يف مذكراتوه بانوه تودخل عودة
مرات فيما بينهم وصاحلهم مع بعق"(.)2
ان املسووألة االخوورذ الوويت كانووت سووبباو للخووالف داخوول التنظوويم كانووت مسووألة
العالقووة مووع الفرنسوويني .ان بعووق قيوواديي التنظوويم كووانوا يوورون لووزوم كس و تأييوود
وصداقة الفرنسيني ،جعنني عدم انتهاج سياسات تتقاطع موع املمواحل الفرنسوية .وكوان
حاجو غا من بني ابرم اتباع هذا االجتا  .وقد كت حسن هشويار حوول هوذا املوضووع
قائالو:
"انقسوووومنا اىل جمموووووعتني ،ان قوووودري بوو و واكوووورم بووو ومحووووزة افنوووودي
وعبدالرمحن غا ،وأنا ،ورشيد من (دريكا ضيايارمامي) رأينوا ان العورب علوني حوق ولون
نليد ظلم الفرنسيني .اال ان حاجو غا وبعق االغوات اآلخورين وجكرخووين ،ومعهوم

املسيحيون ،يليدون فرنسا"(.)3
إن قسماو خر ممن كانوا مدفوعني بوامليول االسوالمية  Ummetciاكثور مون
امليول القوميوة كوانوا مليودين للوقووف موع القووميني العورب املتطورفني .ان هولالء مل
يسووتوعبوا متام واو املشوواعر القوميووة املعاصوورة ،وكووانوا يعوودون انتهوواج خويبووون سياسووة
غربية وتطويرها عالقات وثيقة مع االرمن "كفراو" ويعارضون ذل .
لقد بذل حاجو جهوداو اخرذ داخل خويبون مون اجول منوع تشوتت التنظويم
وانهيووار  ،وضوومان التوافووق فيووه .ان جكرخوووين الووذي كووان يف تل و الفوورتة موون ممثلووي
احلركة الكردية وشاهداو عليها يف اجلزيرة يتحدث عن تل اجلهود.
)نقالو عن

جكرخوين) Rohat Alakom, Xoybun Orgutu. Ve Agri Ayaklanmasi, Avesta Yay.
Hasen Hisyar Serdi, Gorus ve Anilarim.
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() 2
() 3

لقد كت جكرخوين بان ل مجيل باشوا مل يكونووا عمومواو يثقوون يف حواجو،
ويستخفون به النوه ال يعورف القوراءة والكتابوة .وبوالرغم مون ذلو فوانهم مل يتحملووا
كونه ناشوطاو يف احلركوة الكرديوة ويف مركوز قيوادي ،وعودّوا العالقوات الويت طورهوا موع
الفرنسيني واملسيحيني اموروا غوري صوحيح ،أي انهوم مل يستمووبوا السياسوات الويت كوان
ينتهًها .وغذا كانت جتوري [بوني الطورفني] مشواحنات كوثرية حتوني ان قودري مجيول
باشا وحاجو شهراو مسدسيهما بوجه اآلخر اال ان جوالدت بودرخان تودخل بينهموا مموا
ادذ اىل تهدئة االمور.
وبالرغم من كل هذا مل يكن حاجو غا يورتدد يف التمواحل موع ل مجيول باشوا
عندما يكون املوضوع حص قضية الكرد وكردستان .يقول جكرخوين:
"يف تل االيام جاء جنورال فرنسوي اىل اجلزيورة ،وقوال حواجو لقودري مجيول
ب هيا بنا نذه مع واحد او اثنني من رفاق لنتحدث موع الفرنسويني .اذا تفاهمنوا
مع هلالء فاننا سندخل يف اتفواق موع املسويحيني ،اموا اذا مل نتفواهم فنقطوع عالقاتنوا
مع الفرنسيني".
"يف ذل اليوم كان قدري ب واكورم بو وعوارف بو وشووكت بو جموتمعني
سوية عند الدكتور نافوذ بو  .وعنود دخوولي أشواح قودري بو بوجهوه عوين وصومت.
ورغم عدم تاطبته بامسه فانوه اسوتمر يف عودم النظور الوي ،ويف النهايوة قوال بمووت
غاض و " :يووا روحووي انووتم انوواس جهلووة وبووال درايووة ،انووتم ماللووي  Mele'sinizال
تعرفون اخلطأ من المواب ،وتنقادون للمسيحيني بدون تفكري" .ثم صاح قوائالو :أنوا ال
أسري وراء شخص أمي (يقمد حاجو  -املللف) ولن اكون طعماو للمرتمجني"(.)1
وعلني العك من هذا االسلوب الفظ لقدري مجيل باشا الشخص املوتعلم وغوري
اجلاهل ،فان جكرخوين قال باسلوب "هواديء" و "باسولوب مقنوع"  :مل توي ألتشواجر
معكم بل جتت ألفهمكم شيتاو ،فاذا وجدمتو مناسباو ويف حمله نفعله سووية ،اموا اذا مل
( Cegerxwin, Hayat Hikayem. )1املقمود من طعماو للمرتمجني هوو ان كول املرتمجوني العواملني يف الودوائر
الفرنسية كانوا من املسيحيني ،أي انه ال يثق برتمجتهم( .د.بنطي)
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يكن يناسبكم فلن نفعله" ثم طرح مقرتح حاجو بشوأن اللقواء موع الفرنسويني .وعنود
ذل تراخني قدري مجيل باشا ،وبعد تقييم املقرتح فيما بيونهم مت اختيوار اكورم باشوا
ممثالو الرساله مع حاجو "الذي ال يعرف القراءة والكتابة" للقاء الفرنسيني .ويف ختوام
اللقاء ابل وا الفرنسيني جطاليبهم اليت تطرقنا اليها سابقاو ،وحملوا مونهم علوني وعوود
مفعمة باألمل جداو .وهكذا نالحوظ ان حواجو ميكون ان يضوحي جمواحله الذاتيوة مون
اجوول املموواحل القوميووة ،ويوورتك اخلالفووات واملشوواكل الشخمووية جانبواو ويعوور جوذجواو
للسلوك يتلهف الكرد عليه اليووم .وميكون ان جنود نفو سولوكه هوذا يف النوزاع بوني ل
مجيوول باشووا والبوودرخانيني .فمووع ان حوواجو كووان أقوورب اىل البوودرخانيني موون حيووث
موقفه ،اال انه حاول العمول مون اجول انهواء هوذا النوزاع وادذ دوروا مهمووا يف التوفيوق او
املماحلة بني العائلتني .لقد مسعت هذا من الكوثري مون اغفريكوانيني املسونني املطلعوني
علني االحوداث عون قورب .وهوذا الودور التووفيقي بوني العوائلتني اسوتمر حتوني اجتمواع
خويبون يف عوام  1934والوذي كوان نقطوة االفورتاق يف العالقوات بوني العوائلتني .ففوي
ختووام هووذا االجتموواع ،وبعوود توورك البوودرخانيني التنظوويم ،اعلوون حوواجو انسووحابه موون
التنظيم بعد جالدت ب  .وقد علمنا بهذ التطورات من اكرم مجيل باشا:
"يف عووام  1934عق ود [تنظوويم] خويبووون اجتماع واو اسووتثنائياو يف (االشوورفية)
الوويت كانووت مموويفاو لبكوووات كوورد محووا  .وقوود دعووي اىل هووذا االجتموواع عشوورة اشووخاص
بوصفهم ممثلني خلويبون .وكنت انا احد املدعوين ،واستمر االجتماع ثالثوة ايوام .ومل
يقمر صاح املميف فلاد ب يف إكرامنوا .ويف ختوام حماسوبات االيوام الثالثوة ظهورت
الكثري من نواقص كامريان بدرخان ب ومت ابعاد عن خويبوون .كموا اسوتقال جوالدت
بدرخان ب ايضاو .وموع هوذا فوان هولالء االشوخاص الثالثوة نودموا علوني موا فعلوو ومل
يقطعوا صالتهم بنا .وباستثناء االجتماعات الرمسية خلويبون كوانوا ينضومون الينوا يف
كل مناسبة .ان هذ احلادثة أضعفت خويبون .وتقع مسولولية ذلو طبعواو علوني عواتق
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كووامريان بوو بالدرجووة االوىل ،امووا جووالدت بوو وحوواجو فكووانوا مسوولولني بالدرجووة
الثانية"(.)1
وسواء ما اذا كان حاجو غا والبدرخانيني فعلووا شويتاو ينودمون عليوه أم ال ،أو
كونهم مسلولني بالدرجة االوىل أم الثانيوة عون إضوعاف خويبوون ،حسوبما يوذكر اكورم
مجيل باشا ،فان هذا موضوع قابل للمناقشة .اال ان "هولالء االشوخاص الثالثوة" عملووا
طيلة حياتهم اموراو جيدة ومفيدة لقضية الكرد وكردسوتان ،وهوذا موا يسوًله التواريخ
غم .كما ان ل مجيل باشا أنفسهم ال ينكرون هذا رغم التطورات املوذكورة .فقود كتو
قدري مجيل باشا قائالو:
"ان املرحوووم جووالدت ب و جوودير بوواالحرتام اساس واو ،واكتس و حووق التقوودير
والشكر من خالل خدمته لل ة الكردية .لقد كان انساناو شهماو وشخمية حمبوبوة .وموع
ان كل كردي كان يعد صاح مكانة ممتوامة لديوه [يكون التقودير لكول كوردي] اال انوه
كان راغباو يف [منم ] امري بوتان ،بل حتني [عرش] "مملكة" كردستان"(.)2
وكت نوري ديرسيمي ايضاو عن النزاع املستمر بني العائلتني ،وما احلقه ذلو
من ضرر خبويبون االمر الذي جعل نشاطها غري مثمر ،قائالو:
"كانووت اخلمووومة بووني افووراد عائلووة بوودرخان وعائلووة مجيوول باشووا ملفتووة
لالنتبا  .ونظراو لعدم تعاضد هواتني العوائلتني بشوكل كواف فوان النتيًوة املأمولوة [مون
نشاطات خويبون] مل تتحقق .كانت املسوألة مسوألة نوزاع علوني القيوادة .وموع ذلو فوان
فكر جالدت وكامريان بدرخان القومي ونشواطاتهم القوميوة كانوت اكورب مون تلو الويت
لدذ افراد عائلة مجيل باشا جا ال يقاس .ومع االسف ،كان احلسد والتحاسد ناشوتاو عون
هذ االسباب"(.)3

() 1

Ekrem Cemil Pasa, Muhtasar Hayatim, S. 71.
Kadri Cemil Pasa, Doza Kurdistan.
() 3
Vet. Dr. M. Nuri Dersimi, Dersim ve Kurt Milli Mucadelesine Dair Hatiratim, Ozge
Yay. 1992, S. 198.
() 2
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وكان هناك نزاع خور تسوب يف تعور التنظويم اىل هوزة ،وهوو النوزاع الوذي
حمل بني الشيخ علي رضا ابن الشيخ سعيد ،الذي كان احود ملسسوي التنظويم ،وبوني
بقيوة امللسسووني ،وكووان اهوم اسووباب هووذا النوزاع هووو كووون الشويخ علووي موون الووداعني اىل
وحدة االموة االسوالمية " ."Ummetciوينقول جكرخووين عون لسوان فهموي ليًوي،
الذي انتقد هذا اجلان  ،قوله:
"ان صوفيت وصوفية ابي هي اليت خربت بيوتنا ،فعنودما كانوت الطوائرات
[الرتكية] لق فوق رؤوسنا كان ابوك يقول :هيا قوموا لنلدي المالة مجاعة".
ومن االسباب االخرذ للنزاع وقوف الشيخ علي رضا ضد العالقات الودية الويت
طورهووا التنظوويم مووع االرموون .وكمووا هووو معووروف ان خويبووون وقووع اتفاقيووة تعوواون
ومسوواعدة متبادلووة مووع االرموون عووام  ،1927اال ان الشوويخ علووي رضووا مل يتقبوول هووذ
االتفاقيووة وعارضووها .وكانووت هووذ املعارضووة تووزداد حوودةو حتووني خووروج علووي رضووا موون
خويبووون وتأسيسووه تنظوويم "تعووالي –  )1("Tealiيف العووراق .وفيمووا بعوود عوواد موون
"العراق" اىل "تركيا" وسلم نفسه لالستفادة مون قورار العفوو الوذي اصودرته احلكوموة
الرتكية يف عام .1928
ان حاجو غا الذي كان يسوعني مون اجول انهواء النزاعوات واخلالفوات بوني هوذ
الكوادر املتنورة يف خويبون ،سعني مون ج انو خور ايضووا المالوة عودم الثقوة والسولبيات
بني املتنورين من جهة وبني االغوات والشيوخ وغريهم من جهة اخرذ .ويف حوني انوه
كووان يقووول ،بمووورة خاصووة ،للمتنووورين والشووباب املووتعلم الووذين انضووموا اىل النضووال
القومي أن نظرتهم السلبية وانتقاداتهم لالغووات والشويوخ غوري منموفة وال اسواس غوا
من المحة ،فانه كوان مون جهوة اخورذ يلموح لوبعق الشويوخ واالغووات بوان اتهامواتهم
للكوادر املتنورة والشابة غري منمفة ايضواو ،وان ذلو يلحوق الضورر بالقضوية القوميوة.
ان مقالتوووه املنشوووورة يف العووودد ( )15مووون جملوووة هووواوار بعنووووان "االغووووات والشووويوخ
( )1مل يشكل علي رضا أي تنظيم سياسي كوردي يف العراق ،كان الجتاو ترك العراق وجلأ اىل سوريا ثم عاد اىل
تركيا سنة ( .1928املراجع)

231

واملتنورين" مثرية لالهتمام جداو .وكانت املقالة جثابة رد "من اجلهلوة الوذين ال درايوة
غم" علني االسوتخفاف الوذي ابودا جتواههم قودري مجيول باشوا [القائول]" :انوتم انواس
جهلة وبال دراية" .ان الشيء االهم هو أن املقالوة جثابوة بيوان يودعو الكورد اىل الوحودة
والتكامل يف مواجهة هذا النوع من وجهات النظر او االعتبارات الويت توزرع بوذور عودم
الثقة والمدام بني فتات ايتمع .وفيموا عودا هوذا فوان "املقالوة ظوني باهميوة كوبرية
النهووا احوودذ املقوواالت الوويت تعوواجل ألول موورة موضوووع العالقووات بووني املتنووورين وبووني

الطبقات االخرذ"( .)1وغذا السب ننقل فيما يلي الرتمجة الرتكية للمقالة:

اآلغا والشيخ واملتنورين:
اريد قول بعق االمور خبموص الكفاح الذي خاضه الكورد وكردسوتان سوابقاو،
واملستمر اآلن ،والذي سيخوضونه مستقبالو.
لقد بل ت اخلمسني من العمر ،وقد رأيت اىل اليوم تتلوف احووال الودنيا ،لقود
مرت بي ايوام جيودة واخورذ صوعبة .كموا كنوت مودركوا ومطلعووا علوني الكوثري مموا حول
ببالدنا ،كما عشت اشياء كثرية بالذات.
اليوم ،ارذ ان شوبابنا املوتعلمني يسوعون لفعول اشوياء مون اجول بالدهوم ،وهوذا
حدث يبعث السرور جداو يف نفسي .ادعو من اهلل ان ال حي مسعني هلالء.
ان شبابنا هلالء يعدون انفسوم متنوورين ،وغوذا وو ان حوضووا الكفواح مون
اجل حرية وطنهم قبل أي شخص خور .ذلو ان هولالء انواس متعلموون وواعوون .وان
مل يكونوا قد ابرموا حتني اليوم وجوداو او حضوراو كافياو فان هذا أحد عيوبهم الكبرية.
وموون جهووة اخوورذ أرذ ان عوودم اعطوواء نف و املتنووورين والشووباب أي اعتبووار
لالغوات والشيوخ ،وقيامهم بنشاطات مناهضة غم ،موقف خواطيء .إنهوم يقولوون بوان
االغوووات والشوويوخ يشوشووون افكووار النوواس ويسووت لونهم ،وأنهووم سووب فقوورهم .ان هووذا
القول صحيح يف جان منه ،وخاطيء يف جان خر منوه .ان أي شوخص يعورف جيوداو
Rohat Alakom, age. S. 198.

232

() 1

الرتكي و ايتمعووي يف كردسووتان يعوورف ان كوول احلركووات [االنتفاضووات] القوميووة الوويت
حدثت ،الكبرية منها والم رية ،واحلسن منها والسيء ،إجا حدثت كلوها بقيوادة اآلغووات
والشيوخ.
ان شبابنا الذين المسوا املوداد [املوتعلمني] اسوتقروا يف املودن الكوبرية والمو رية
وابتعودوا عوون هوويتهم الكرديووة .ولووو أن هولالء ا وودوا مووع االغووات والشوويوخ وكووافحوا
سوية ،فوان مون امللكود انهوم كوانوا سويحرمون جناحوات [انتموارات] كوبرية ،اال انهوم مل
يفعلوا.
تعالوا ننظر ملاذا يا ترذ مل يتحقق النًاح؟
أقول .الن الكرد انقسموا اىل قسمني ،ففوي حوني وقوف قسوم كوبري موع الدولوة،
فان قسماو قليالو انضم اىل احلركة [يقمد انتفاضة  ]1925الن الكورد خودعوا بدعايوة
العوودو القائلووة "ان الشوويخ سووعيد عميوول انكليووزي ،وانووه يقاتوول ضوود االسووالم بوواموا مل
انكليزية" .خدعوا النهم مل يكونوا متعلمني ،بل جهلة وغري واعني .نعوم لقود خربنوا
بيوتنا بايدينا بسب اجلهل وقلة الوعي.
و أن نسأل اآلن ،ترذ اين كوان متنورونوا عنودما أغوار املشواركون يف احلركوة
علني مدن كردستان واحلقوا بها الضورر؟ .ملواذا مل حتلطووا بالنواس ويشورحوا غوم بوان
املسألة هي مسألة حرية الكرد وكردستان ،وأن يعلموا (الناس ودور النشر) بذل ؟
لو انهم كوانوا فعلووا ذلو ملوا كنوا خودعنا مون قبول العودو ،وكنوا خنودم وطننوا
وأمتنا ،اال أنهم مل يفعلوا ،وهذا خطأ متنورونا.
والش ان لالغوات والشيوخ ايضاو اخطائهم ،ولكن و ان الننسوني بوان الوذين
انتفضوا كانوا الشيوخ واملاللي ،ومليديهم اآلغوات .لي بني هلالء متنورين ،وهوذا موا
يشعل قليب [وعله حيو بواألمل واملورارة] .ولوو ان املتنوورين كوانوا انضوموا اىل احلركوة
وقاموا بتوعية الناس ،كان باالمكان احرام جنواح كوبري ،الن القووات الرتكيوة الويت كانوت
موجودة يف كردستان نذاك كانت غري كافية.
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بيد ان اليوم لي وقت اتهام بعضنا البعق .ايها الشباب الكرام ،ما حمول قود
حمل ،وامامنوا طريوق خور أطوول .واعلمووا ان لوي باالمكوان انقواذ كردسوتان بودون
مساهمة االغوات والشيوخ .ذل ان قسماو من الناس يلمنون بالشويوخ وال حييودون عون
طووريقهم .والقسووم اآلخوور تووابع لالغوووات وال حرجووون عوون طوووعهم .ان هووذ العالقووة
كانت موجودة يف اساس البنية االجتماعية يف كردستان .ان االنسان الكوردي رأذ هكوذا،
وعاش هكذا.
وغذا و علني متنورينا ان ال يت افلوا عون هوذ احلقوائق ،وبودالو مون معواداة
االغوووات والشوويوخ ووو علوويهم ان يتحوودوا معهووم ويوجهوووهم بعلمهووم الن غايوواتهم
واهدافهم متطابقة.
والش ان لالغوات والشيوخ اخطائهم ،ومن ذل قوغم بوان الشوباب املوتعلمني
واملتنورين "ال دين غم –  ." Dinsizان هوذا أمور غوري صوحيح ،فوال أحود حورج عون
الدين من خالل القراءة وارتياد املدرسة .ال يقرر هذا االمر احد سوذ اهلل.
ان كائناو من كان اذا خدم وطنوه يمول اىل مرتبوة مقدسوة  .Kutsalان علوني
الطرفني ان يتخلوا عن العمل احدهما ضد اآلخر .وعلويهم ان يرصووا صوفوفهم لبلووغ
حرية وطنهم عاجالو .ان هذا هو الشيء املعقول سواء عند اهلل او عند العبد.
حاجو
كانت هناك ردود فعل تتلفة علني مقالة [حاجو] بعد نشورها ،واحودذ ردود
الفعل تل مثرية لالهتمام جداو:
"بعود صوودور املقالووة كتو طالو يوودعني أفووني جويليو Evin Ciwelek
رسالة اىل ايلة ذاتها انتقد فيها بعق وجهات نظر حواجو غوا .ان هوذا الطالو  ،الوذي
كت باسم املوتني الكورد الوذين كوانوا ضوحية لالغووات والشويوخ ،يورذ ان الضورر الوذي
احلقه االغوات والشيوخ بالكرد كان بلي واو ،ولوذا مسوني رسوالته "رسوالة املووتني" (اوردنوا
الرسالة يف ملحق الكتاب – املللف ينظر امللحق رقم( .))2ان حسني حوبا ،الوذي أعود
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اطروحة دكتورا عن جملة هاوار اليت صودرت وت اشوراف جوالدت بودرخان ،وابودذ
وجهة نظر حول املناقشات يف [ايلة] ،عد هذا التطور يف جملة هواوار إشوارة مهموة اىل
التعددية"(.)1
وينقل حممد قونوق  M. Konukاحلكاية الطريفة التالية الويت مسعهوا مون
درويا سعدو  D. Sadoاليت تلكد هذ المفة لدذ [حاجو]:
"كان حاجو يف احد االيام وادل الودكتور نورالودين ماما( )2يف اجتمواع حاشود.
وكان اجلدال يزداد حدة ،ونربة االصوات ترتفع ،وكانت تتًاوم احلدود يف النهايوة ،فقود
كان الطرفان يتبادالن كلمات جارحة احيانواو .ومل يتقبول رجوال حواجو هوذا املوقوف إذ
ان رفع الدكتور نورالودين ماما صووته يف وجوه حواجو ،وحتوني تلفظوه بكلموات ملذيوة،
اثارت هلالء .ويف ختام ايادلوة ،وعنودما غوادر ماما [االجتمواع] ،قوال رجوال حواجو لوه
[أي حلاجو]" :هل نلعلِّم هذا الرجل كيف يلزم حدود ؟ لقد اظهر قلة احرتام جتاهو "
وهموا باخلروج خلفه ،اال ان حاجو قال؛ "ال تتًرأوا علوني شويء مون هوذا القبيول .انوه
انسان متعلم ومتنور .انه اكثر علماو منا مجيعواو فانوه الكوبري االصويل ،وقائودنا االصويل
[او االساسيم]".
ان ما سوعينا اىل شورحه وتوضويحه سوابقاو ،وعودم موال السولبيات الويت تطورق
اليها حاجو ايضاو ،أصبحت سبباو الضعاف تنظيم خويبون وفقدان متاسكه .وفضوالو عون
هووووذا كانووووت هنوووواك جمموعووووة اطلووووق عليهووووا اسووووم "التموووواحليني أو التوووووفيقيني
[ "Uzlasmacilarضوومت شخموويات] عملووت بكوول نشوواق وتفووانم موون اجوول ضوومان
استمرار خويبون ومنع تشتته "وميكن ان نعود ضومن هوذ ايموعوة شخمويات مثول
مموودوح سووليم ب و  ،ممووطفني شوواهني ،بووومان شوواهني ،امحوود نظيووف ،عووارف عبوواس،
عبدالرمحن علي يون  ،نوري ديرسيمي"(.)3
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( )2يعتقد الدكتور بنكي جالل حفيد حاجو ان اجلدال كان بني ماما وحسن حواجو ،ألن درويوا سوعدو كوان
ص رياو ومل يعاصر حاجو.
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() 3

ونتيًوة جلهوود هولالء الرجوال ،ونظورائهم مون الووطنيني ،اسوتطاع [تنظويم]
خويبووون ان يسووتمر لفوورتة .اال ان التطووورات الوويت جوورت بعوود عووام  1930سووواءت يف
كردستان أم يف العوامل مل تورتك جمواالو السوتمرار هوذا التنظويم .ويوأتي يف مقدموة هوذ
التطورات انتهاء مترد طر ي باغزميوة وتشوتت قووة التنظويم العسوكرية .واضوطر عودد
كبري من الكوادر القياديوة االخورذ ،ويف مقودمتهم قائود التمورد احسوان نووري بو  ،اىل
اغروب اىل ايران .وكانت عاقبة االنتفاضوة الويت حودثت بعود هزميوة طيرري يف منطقوة
اخرذ من كردستان ،وهي انتفاضة ديرسيم ،عاقبة مماثلة ،لتبودأ بعودها فورتة صوعبة
جداو بالنسبة جلميع الكرد .بيد ان احلكومة الرتكية الويت ضومنت السويادة التاموة علوني
البالد [ كردستان]  ،بعود موجوة مون اعموال االضوطهاد والنفوي ،عوادت واصودرت عفوووا
عاماو يف  1928الجل امالة تأثري الكثري من الكوادر القياديوة [الكرديوة] الويت عوربت اىل
ايران والعراق وسوريا وإنضم عدد كبري منهم اىل خويبون ،واستمروا يف الكفواح هنواك.
وفيما عدا بعق االفراد الذين مل يلخدعوا جناورة احلكوموة الرتكيوة هوذ  ،كوان حواجو
واغفريكانيون يف طليعة الذين رفضوا االستفادة من [قرار] العفو.
مع حلول عام  1939اندلعت احلرب العامليوة الثانيوة ،وعنودما انتهوت احلورب
يف عووام  1945كانووت تبوودالت كووثرية قوود حموولت .ففووي حووني ان اغوودوء حوول حموول
االنتفاضووات يف كردسووتان الشوومالية ،فووان العك و هووو الووذي حموول يف احنوواء كردسووتان
االخورذ حيوث نالحووظ حراكواو فيهوا .ففووي كردسوتان ايوران كانووت احلركوة القوميووة يف
صعود ،كما نالحظ ان [تنظيم] خويبوون يطوور عالقوات واسوعة موع اجوزاء كردسوتان
االخورذ .ونتيًوة غووذ االتمواالت املتزايوودة التقوني ممثلووون عون االجووزاء الثالثوة [موون
كردسووتان] ووقعوووا اتفاقيووة باسووم "اتفاقيووة احلوودود الثالثووة – Peymana Se
"Sinorيف عووام  .1944وحبلووول عووام  1946تاسسووت مجهوريووة مهابوواد ،وحوودثت
تبدالت مهمة علني مستوذ العامل .وشوبت القوميوة العربيوة يف سووريا اوالو ،وبقيوة دول
الشرق االوس .
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عمل [تنظيم] خويبون مع القوذ القومية [الكردية] االخورذ مون اجول بقواء
اجلمهورية [مهاباد] ،اال ان التوامنات اليت ت ريت مل تكن يف ممولحة الكورد ،أو انهوم [أي
الكرد] مل يلقيّمووا تلو التوامنوات .ان الظوروف الداخليوة واخلارجيوة مل تكون يف صواحل
بقاء اجلمهورية اليت استطاعت ان تعيا عامواو واحوداو فقو حيوث سوقطت يف [نهايوة]
عوام  . 1946ويعود هوذا التواريخ يف الوقوت نفسوه تواريخ انهيوار خويبوون .وقود أعودت
دراسات قيمة وشاملة جداو عن املراحل االخورية مون تنظويم خويبوون .اال انوين اعتقود
ان هناك اشياء كثرية ما تزال حباجة اىل دراسة يف موضوع خويبون.
وفاة حاجو (:)1940/4/23
بذل حاجو جهوداو ،سووا تء ضومن تنظويم خويبوون او خارجوه ،مون اجول بلووغ
احلقوق القومية الكردية .ولكن ،كما اشرنا سابقاو ،مل تكن الظروف السائدة بوني الكورد،
أو يف الشرق االوس  ،او يف العامل ،مساعدة لنًاح مثل هذ اجلهود .ولكن موا مل يسواعد
مل يكن هذ [الظروف] فق  ،بل صحة حاجو ايضاو .فقود كوان علويالو سوابقاو ،وتكونوت
يف جسوود جووروح ال تلتووتم .وقوود جلووأ اىل اسووالي املعاجلووة التقليديووة [الطو الشووعيب]،
ولكن عندما استمر املر يف االنتشار راجع اطباء املنطقة .وشخّموا ذل املور بانوه
مر معدي .وغذا ،والجل منوع انتقوال املور اىل شوخص خور ،أخوذ حواجو يرتودي
قفواموا أبويق يف يديوه علوني الوودوام .وقود بودأ النواس يووالتعليق علوني ذلو بوالقول "بوودأ
حاجو يرذ نفسه صاح مكانة رفيعة جداو ،وال يتنامل ملمافحتنا" ،وكوان هوذا القوول
سببوا لتكدير خاطر حاجو .وبعد تفاقم حالتوه الموحية سووءوا قورر ،بنواء علوني اقورتاح
من الدكتور نورالدين ماما( ،)1مراجعة االطباء الفرنسيني يف حلو  .وقبول سوفر مجوع
الكووثري موون اغفريكووانيني ووجهوواء املنطقووة .وبعوود ان انتهوووا موون تنوواول الطعووام كشووف
حاجو غم عن مرضه الذي كان قد اخفا عن اجلميع حتني ذل اليوم ،وبوان ذلو هوو
سووب ارتدائووه القفووام االبوويق يف يديووه .وكووان لكووالم [حوواجو] وقووع الموودمة علووني
( )1يقول الدكتور بنكي جالل حاجو ان االقرتاح قدم من الطبي امحد نافذ ب ولي
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من ماما.

اغفريكووانيني ،فقوود حزنوووا كووثرياو ،ومل يتمالوو الكووثري انفسووهم ونزلووت الوودموع موون
عيونهم.
وب عوود هووذ الضوويافة ،الوويت كانووت جثابووة نوووع موون الوووداع ،راجووع االطبوواء

الفرنسيني يف حلو اوالو ،ثوم يف دمشوق( .)1وقود بقوي فورتةو مون الوزمن يف املستشوفني يف
ووت اشووراف االطبوواء الفرنسوويني ،ثووم نقوول منهووا اىل دمشووق .وكووان ابنووه حمموود
حلو
شريف يقف عند رأسه يف اغل االحيان .وبعد اجراء الفحوصوات كوان التشوخيص بانوه

مماب بسرطان اجللود ،وان املور يف مرحلوة متقدموة جوداو ،وانوه انتشور يف االعضواء
الداخليووة ،وقوود فهووم هووو ايض واو بووان مرضووه غووري قابوول للشووفاء .وغووذا اسووتدعني اوالد
وأبل هم وصيته .ان علي باتي الثاني ،الذي قال انه يتذكر جيداو ايوام املور وانوه كوان
واقفاو عند قرب [أي قرب حاجو] عند دفنه ،يقول ما يأتي خبموص وصيته:
"اكد عمي علوني ثوالث نقواق يف وصويته بشوكل خواص؛ االوىل ان يكوون اوالد
عادلني بني اغفريكان وان ال يذهلوا مما يسومعون ،وان يقفووا علوني مسوافة واحودة مون
املسلم واملسيحي وااليزيدي ،كائناو مون كوان .وان يالحظووا الفوروق بوني افوراد العشورية،
وان ال يبتعدوا عن املساواة او العدالة .والنقطة الثانية هي انوه اراد مونهم حول املشواكل
داخل العشرية و اشي املعارك والقتول ،وكوان يقوول غوم "ال ميكون للميوت ان يعوود اىل
احليوواة ...بامكووان احوودكم ان يهووني اآلخوور ،وان يموويح ويموورخ بوجووه اآلخوور .ان هووذا
ينسني مع مرور الزمن وميكن طل املساحمة عنها ،وميكنكم ان تسوحبوا كالمكوم ،اال ان
امليووت ال يعووود [اىل احليوواة] .اشوووا اللًوووء اىل هووذا [أي القتوول] يف حوول مشوواكلكم .امووا
النقطة الثالثة فقد أوجزها يقول ثالث كلمات :القومية ،القومية ،القومية .وبعود ذلو
استطرد بقول البيت االتي [بالكردية]-:
كنت انا حاجو سلطان هفريكان
وكان الناس يقولون انت سلطان هفريكان
اإل انين مل اكن أريد اآلغوية
( )1يقول الدكتور بنكي جالل ان جد حاجو تلقني العالج يف بريوت ال يف دمشق.
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أنا أريد القومية ،االخوة ،الوحدة.
ثم استمر يف تاطبتهم قوائالو" :ان سوب عيشونا عيشوة املهواجرين يف وطننوا
حنون اآلن هوو هووذا .إن وطننوا وأمتنوا همووا حبنوا (او عشوقنا) .اريوود مونكم ان ال تنسوووا
وطنكم وأمتكم .أوصيكم بذل ".
ويقال ايضوا انه أوصني قبول موتوه ابنوه حممود شوريف ،الوذي كوان واقفووا عنود
رأسه ،جا يلي:
"يا ولدي .لقد تركت لكم مواالو وامالكواو .اذا كنوتم حواذقني ميكون ان تضويفوا
اليها اخورذ جديودة .ولكون لودي طلو واحود مونكم :احوذروا ...احوذروا ...احوذروا ان
تلخدعوا بوعود االتراك"(.)1
ان مووور حووواجو حقيقوووة معروفوووة ،اال ان بعوووق افوووراد عائلتوووه واالوسووواق
الكردية تزعم ان موته مل يكن بسب املر  .وحس معم هولالء "كوان يف االمكوان أن
يعويا [حوواجو] فورتة اطووول ،حتووني ان صوحته بوودأت تتحسوون بعود نومووه يف املستشووفني
الفرنسي ،اال انه سلمم من قبل اعدائه الذين تسللوا اىل املستشفني".
وفيما له عالقة بهذا ايضووا املقالوة الويت نشورت بتوقيوع "ايزيوديين ماخووراني
 "Ezdini Zaxuraniيف موقوع انرتنيوت حيمول نفو االسوم ،وبعنووان " Welat
 .)2("Pareziya Haco, Di Helbesten Cegerxwin U Nami deوقود
استند [الكات ] اىل بعق اقوال وجهاء هفريكان وكت ما يلي:
"ان املال حسن كرد [كان يقول] :استطيع ان أقسم بان حواجو مل ميوت باجلوه
[احملتوم] وان العدائه ،ميت [ MITجهام املخابرات الرتكوي] ،يود يف ذلو  .وكوان ملكوي
كلو شابو  Melke Gelo Saboيقول :ان ابنائوه [أي ابنواء حواجو] يعرفوون الكوثري

( )1يقول الدكتور بنكي ان حاجو قال ايضاو يف وصيته :اذا قررمت العودة يوماو موا اىل تركيوا فيًو ان تعوودوا
بفوهة البنادق والسالح.
(" )2حول وطنية حاجو يف اشعار جكرخوين ونامي"
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ولكنهم ال يريدون الكالم .الن حممد شريف حاجو (ابون حواجو الوذي كوان واقفواو عنود
رأسه يف املستشفني) قال غم ما يلي بالضب :
"نعم .كوان والودي مريضواو ،اال انوه كوان يتعوافني بسورعة حتوني ان كول إخووتي
عادوا اىل البيت ،وبقيت انا وحدي اىل جان والدي .ويف الليل جاء احد االطبواء وحقون
والدي إبرةو .وهكذا ،مون بعود ذلو بودأ والودي بالموياح ،ثوم أخوذ وضوعه يتودهور ومل
يتعافني مرة اخرذ .وهكذا انتقل اىل رمحة اهلل"(.)1
"وكمووا يالحووظ فووان حوواجو قتوول مسووموماو موون قبوول اعدائووه ،الن العوودو كووان
يتوج من نشاطاته ،وبمورة خاصة مساعيه لدذ الفرنسيني"(.)2
سألت علي باتي الثاني عن املوضوع نفسه ،وقد أجابين بتحفظ قائالو:
"نعم .انتشرت أقاويل خبموص تسميم عمي ،ولكن لوي هنواك دليول قواطع
علني ذل  .االعداء كثريون .ومثل هذا االمر ميكن ان حيمول وميكون ان ال حيمول .لقود
كان عمي مريضاو جداو .ان قول أي شيء قطعي لي صحيحاو".
أخووذ ابنوواء حوواجو جنووامة ابوويهم موون املستشووفني ونقلووو اىل مدينتووه ،وهنووا
استقبلت اجلنامة مون قبول االف الكورد ،وكوان بوني املسوتقبلني قائود اجلويا الفرنسوي،
الذي القني الكلمة املوجزة التالية معرباو فيها عن تعامي دولته:
"ايها الشع الكردي .باسم دوليت وبامسي أعزيكم مجيعاو .يف هوذ االيوام الويت
دخل فيها اجليا االملاني اىل باري  ،نشعر باحلزن لفقوداننا صوديقاو كرميواو جوداو مثول
حاجو .مرة اخرذ أعزي الشع الكردي بذل ".
نقلت اجلنامة من هناك اىل بلدة القامشلي ،ويف الطريوق كوان ينضوم اىل موكو
اجلنووامة جموواميع موون الكوورد والسووريان واالرموون .وموون هنووا [أي موون القامشوولي] نقلووت
( )1يقول الدكتور بنكي ان حاجو عاد من بريوت وهو بمحة جيدة وانتظر ليلة يف دير الزور وهناك اعطوي
جرعة دواء باملفمل ،وبعدها مل يفتح عينيه مرة اخرذ ،وهناك شكوك حول موته مسموماو ،ومن اجلودير
بالذكر ان ولد حسن حاجو تويف يف لبنان سنة  1963مسموم وا ايضاو وان الذي قام بهذا العمل رجل يدعني
رشدي ب كان جاسوساو جمنداو من تركيا وقد طردته السلطات الرتكية سنة ( .1979املللف)
Ezdine Zaxurani.
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() 2

اجلنامة ،يمحبها حشود كوبري مون النواس ،اىل قريوة دوكوري (دوطيرىَر)  ،Dugireوكوان
يوجد يف هذ القريوة قبوور الكوثري مون اكوابر الكورد مثول محوزة بو مكسوي Miksi
(الذي اصدر جملة ذين –  Jinيف اسطنبول عام  - 1918املللف) وحاجي موسوني بو ،

وكور حسني باشا( ،)1والودكتور نافوذ  ،Nafizوالودكتور قاسوم( )2مون ل مجيول باشوا،
وعبدالرمحن علي يوون  .لقود توراكم احلشود هنوا اساسواو .فقود حضور اآلف النواس اىل
املكان الذي سيدفن فيه حاجو .وكان افراد العائلة ،واملنتسبني اىل العشرية هنواك .وكوان
حووزنهم ال يوصووف .كمووا كووان الكووثري موون الشخموويات املهمووة يف بووالد الكوورد ،والوجهوواء
والفنانني والشعراء هناك .وكان احلزن يلفهم مجيعاو ،فمونهم مون يبكوي حزنواو ،ومونهم
من حيب دموعه ،ومنهم من يقرأ القموائد ،مثول الشوعراء الكبوار جكرخووين ونوامي
 ،Namiيف رثائه .وقد قرأ جكرخوين قميدة عند قرب جاء فيها:
ديَررابةرسةررخورخوشرمرييرهيذا ر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحاجوويرحاجورريبةريركوردا ر
نةرجاخيرتةربورضوويةرطوريَ ر
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررتةرئةمرتةظرهشنتربةرر ملرور وريَ ر
ديررابةرسةرخورخوشرمرييرهيذا ر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحاجوويرحاجورريبةريركوردا ر
ئةمركورىرتةنةرتىظربيَرخودينة ر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردارارتةرضانديىَرطو ردايةرشيينَ ر
ئةمربربيردوو ارتةنةرظارئةمربدووري ر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتارئةمرهةرنارناظارظيَرطوريَ ر
ضاخاتةرسةرىرخورداطر ر
( )1قرب حسني باشا غري موجود يف قرية دوطر اذ مل يتوفني يف سوريا.
( )2تويف سنة  1989وقرب يف القامشلو.
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ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمةرهةسةنىَردةوساتةرراطرر ر
وترمجة القميدة بالعربية هي:
انهق ايها العزيز الشهم
حاجو حاجو يا قائد الكورد
مل يكن وقت للرحيل
لقد تركتنا للظلم واالستعباد
انهق ايها العزيز الشهم
حاجو حاجو يا قائد الكورد
حنن ابناءك اصبحنا ايتاماو
الشًرة اليت مرعتها امهرت حزناو
سنبقني علني درب دائماو
حتني نسلم اجسادنا للقبور
عندما وضعت رأس
وضعنا حسن حتني يكمل مسريت
لقد الحظنا يف الموفحات السوابقة ان جكرخووين كوان يموف حواجو باخلوائن
احياناو ،اال ان متًيد الكبري [حلاجو] يف قميدته هوذ ملفوتٌ لالنتبوا  .وهنواك نقطوة
اخرذ تلفت النظر فيها وهي اشارته اىل انتخاب ابن [حاجو] االكورب حسون ليحول حمول
والد  .وسنتناول سرية حسن حاجو يف اجلزء الثاني من هذ الدراسة.
ان شاعراو كرديواو خور هوو [الشواعر] نوامي قورأ هوذ القمويدة الطويلوة [عنود
قرب ]:
دةررساالرهزاررورنةهسةدرورضلربيستروردودىَرنيسانارتيَررطو ر
ئاغىَرمةرحاجؤرئىَردلوظانرخةخموارىَرفةقريرورئاغان ر
ية دانىَرمة نربررةمحةتارخوةردلشادركرىربرجةنةتارخوة ر
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بيسترورشةشيىَرمةهارطؤتىرتريارفةلةكىَردىلَرمةرسؤتى ر
تابؤترطهابوورسةررمة ارىَررةنطىَرخوةردداررووىَربهارىَ ر
ئة مانىَرجزيرىَربوورتارىروىَرطاظىَرذرئةورانرخوينردبارى ر
ئةوردةمرتةردطؤترئةورقيامةتر اهريركورمةردينردوسةدرعةالمةت ر
ئةمرخةرقةيىَرثيَلىَرحةسرةتىَربوونرسةوداروىَردةمىَرذرسةرىَرمةرضوون ر
خورتىَرمةركةتنردةراظىَركاالنربرحيَلرورقوةترمسةالرداالن ر
سةررتاربرقةدةمرهةمىربرينربوونرتيَكداربرتةبايىرذرسةرمةخوينربوون ر
شةظرتاربرسةحةررمةلوو رورطيَذنرخويننركورذرضاظىَررةشردريَذن ر
روودانىَركةضارهةمىروة رضوَربىَرعةقلرورهؤشرذردةردىَرحاجؤ ر
ضةرخارفةلةكىَرنةيارروربىَربةختردؤ ارتةرضيةربرمنررةرهةرروةخت ر
ناهيَلىربردخلوشىركوررووننرنةسرارغةرة ارتةرئةمرخبوونن ر
سةردارىَرجوانرورخورتروركاالنربىَرسوضرورطونةهرتةركررتاالن ر
ئةمرمانةردرحةسرةترورخةمىَرداتارىركور رد ركةتىرريَدا ر
بةسركورقةدةرارتةرئةمرهالندنرجانرورجةطةرىَرمةرتةظركةواندن ر
قةهررورغة ةبارخوةربةسربريَذةرجةورارتةر رمةركرىرذرميَذة ر
جةوالرغة ةبارخوةرداطةرينةرسةضة رمةرتورنينةرئةظرضركينة ر
قرييَنرورهةواريَنرخورتروربووكانرلةر ينردكةتةردىلَربضووكانر ر
فيغانرذرمةرضوونةربانةربانىرهيَذىرهيَذاربرمةرةردكىرنةيارىر ر
كورريَضةرشناسىَرمللةتىركوردغةمطرير رسةرروىرمللةتىركورد ر
حاجؤر رتةربرناظىَركوردروةرىررا ايىر ربةندارعةفواربارىربانى ر
عةمرىَرتةرمةطةررطهابوورشيَستىرنا دارىَروةالترتور وورنظستى ر
وةختىَرتةرنةبوورنهارتوررا ىردؤ ارمةرخبوةشىربدخلوةشىرخبوا ىر ر
ئينسا ربكةرئةظرنةرعةدلةر وملاررؤذة رتةرنةكرركةرةمردطة رمة ر
ربيستانىَربرهةندةسىَرتةردانىرطوهدارىرهةنةربردةرطةظانى ر
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ثيَتار ردىلَرتةرئىَربرينداررخورتىَرمةرذرخوونىَركرنرهشيار ر
دةررحةقىَرتةردةرنزامنرضربيَذمربىَرسةبررورقرارروردينرورطيَذم ر
فريادردكنرذربىَرمةجاىلرهيسرتردروةرنرذرهةرردورئاىل ر
تربارتةر رثيَشبةرىَرمةرهةردةمرثىَرسةبرردكنرهةتارخوةشنرئةم ر
طةررضةندىرقةوىلر رمةرنهانربوورناظىَرتةريىرخوةشىرذرنوورعةيانربوو ر
نامىربةسةرئةىرشظانىَردةردانرهيَذاربرخوةشىردكىرخةبةردان ر
وة رمرغىَرحة ينرتوردةظىَردخلوةشىرروونةربرتةنىَر رقوناكىررةش ر
ضةندركوربربيَذىرهةمربرناىلَرهةتاربطهينةردةورىَرساىلَر ر
ديسارتورنزانىرئةظرضرحالةردةردىَردرداليةربىَرمةجالة ر
ىلَرهيظىردكمرذرخواهىَرطةورةرظىرئةورىَررةشر رمةربطؤرة ر
داخوا ر رمةرئيَدىر وورخوياربىَرسةرنةروةالترنهارقةترنابىَ ر
ئةىرخواهىَرمة نرتورضةندىرثاكىرحاجؤرتوربررةمحةتارخوةرشاكى ر
كيَماهىرهةبنرىلَرنةبينةرثررجةوررورجةفارذربؤرمةردينة ر
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املالحق واخلرائ والمور
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امللحق رقم ()1
الكرد والقومية الكردية يف سوريا يف عهد االنتداب
()1
السياسة ،الثقافة واغوية
(*)
نيليدا فوكارو
أظهووورت اجلماعوووات الكرديوووة يف سووووريا وووت احلكوووم االسوووتعماري الفرنسوووي
( )1946-1921مواقف تتلفة جتا االفكوار اجلديودة خبمووص حوق تقريور املموري
السياسووي والثقووايف الكووردي الوويت احوورمت تقوودماو يف املنطقووة يف اواخوور العشوورينات موون
القرن العشرين .لقد كان هذا ميثول مون جهوة إنعكاسواو للحقوائق اجل رافيوة  -السياسوية
واالجتماعيوووة  -االقتموووادية املتنوعوووة للمسوووتوطنات الكرديوووة املتنووواثرة علوووني االر
السورية .ومن جهة اخرذ كانوت هنواك مجلوة عوامول مرتبطوة باملشواغل او اغوواج
القومية والدولية [لسلطات] االنتداب الفرنسي (خموصاو عالقاتهوا موع تركيوا الكماليوة
ومووع القوووميني السوووريني) أسووهمت يف خلووق والءات متضوواربة ومسووببة للخووالف بووني
تتلووف اجلماعووات الكرديووة .ان احلقبووة الطويلووة موون احلكووم االسووتعماري الفرنسووي،
والتعزيز البطيء نسبياو واملضطرب للحكومة القومية احملليوة (مقارنوة برتكيوا والعوراق
علووني االقوول) مسووح القسووام موون الكوورد السوووريني ،وخموصواو اولت و الووذين اسووتقروا يف
املناطق الريفية يف الشطر الشمالي الشرقي من البالد ،بالسوعي مون اجول احلكوم الوذاتي
حتني اواخر الثالثينات من القرن العشرين.
كووان جووو الوووعي القووومي بووني الكوورد السوووريني يعتموود اىل حوودٍ مهووم علووني
التطورات اليت تلثر يف الكرد الذين يعيشون يف تركيا ،النه تعزم او نشوأ بشوكل رئيسوي
(*) نشر هذا البحث باالنكليزية اصالو ضومن كتواب؛ Abbas Vali (ed.), Essays on the Origins
of Kurdish Nationalism, California, Mazda Publishers, 2003. pp. 191-217
(املرتجم)
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بووني مجاعووة املهوواجرين الكوورد الووذين وصوولوا اىل سوووريا قووادمني موون تركيووا بعوود عووام
 .1925وهكووذا فووان تطووور القوميووة الكرديووة يف سوووريا كووان مرتبط واو بقوووة بالتوسووع
االستثنائي او ال ري العادي لقومية الدولة يف تركيا يف العشورينات مون القورن العشورين.
وعلني اية حال ،وبالرغم من هذا التوسع ،فقد ثبوت ان جوو وتثبيوت القوميوة العربيوة
يف سوريا كان معادياو بقوة لطموحات القوميني الكرد علني املدذ البعيد.
ان تطور احلركة االسوتقاللية ،الويت كوان يقودهوا القوميوون العورب السووريون،
كووان لووه تووأثري حاسووم علووني تتلووف مراحوول التطووور السياسووي ضوومن دولووة سوووريا
االستعمارية الويت تأسسوت حوديثاو .لقود اعوادت فرنسوا ،بوصوفها قووة منتدبوة ،تشوكيل
سياسوواتها وفق واو لووذل  ،ولكنهووا واصوولت تشووًيع او رعايووة اغويووات املميووزة للفتووات غووري
السنية وغري العربية من السكان احملليني ،وبشوكل خواص يف املنواطق الريفيوة .ان دعوم
مجاعات مثل الدروم والعلويني واملسيحيني كان يلعّد اىل حد بعيد ،جثابة رادع لوجوود
معاقل قومية قوية يف املدن السوورية الرئيسوة( .)2ان الودور الوذي قاموت بوه علوني حنوو
حموودد القوميووة الكرديووة يف تطووور السياسووة اإلثنيووة يف سوووريا ،واالسوولوب الووذي أثوور
بواسطته احلكم االستعماري [الفرنسي] يف تعبتة الكرد سياسياو وايوديولوجياو ،موا توزال
أموراو غامضة( .)3وفيما يلي [من المفحات] سوابدي اهتمامواو بتطوور القوميوة الكرديوة
وأنعكاساتها علني تكوين هوية كردية حمددة يف سوريا علني خلفيوة احلكوم االسوتعماري،
والقومية العربية املتماعدة وسلطة او قوة الدولة املركزية بشكل متزايد.
كرد سوريا :الوحدة والتنوع ت االنتداب الفرنسي:
وفقاو الحماء السكان يف عام  1943شوكل الكورد الوذين يعيشوون يف سووريا موا
بني  7,5و  %8من ايموع الكلي لسوكان سووريا .وكوان تعوداد الكورد يف سووريا يورتاوح
بني  200,000و  220,000نسمة ،بضمنهم  22,000الجويء مون تركيوا( .)4وقود
اسووتقر اغلبيووة هوولالء الالجتووون يف سوووريا بعوود فشوول التموورد الكووردي يف عووام ،1925
والووذي كووان قوود إنوودلع يف شوورق تركيووا بقيووادة الشوويخ سووعيد ثييالو ،وهووو معوويم ديووين
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نقشبندب كردي .وعلني الرغم من معامتها الدينية فقد كان لتل االنتفاضوة مضومون
قووومي قوووي .وقوود هووزت [تلو االنتفاضووة] أسو الدولووة الرتكيووة ،وحسوومت او قووررت
السياسات القمعية املتزايدة اليت انتهًها الكماليون ضد السكان الكورد علوني مودذ عقوودٍ

الحقة(.)5
كانت املستوطنات الكردية احمللية تضم مجاعات مهاجرة من كردسوتان تركيوا
وكردستان العراق(*)  ،اىل جان خرين عاشووا يف مشوال سووريا منوذ القودم .وكوان عودد
الكوورد الووذين يعيشووون يف سوووريا قوود امداد كووثرياو يف العهوود العثموواني بسووب سياسووات
الرتحيل القسري للعشائر الكرديوة ،وتشوكيل وحودات عسوكرية كرديوة حلمايوة طريوق
احلة اىل مكة ،وخموصاو يف مدينة دمشق( .)6ومع تأسي نظوام الدولوة(**) يف املنطقوة
بعود احلورب العامليوة االوىل ،تووأثرت املنواطق الكرديوة يف الشوومال ،وبشوكل خواص باقامووة
حوودود بووني تركيووا وسوووريا بعوود اتفاقيووة لنوودن يف عووام  1921بووني فرنسووا وتركيووا
الكمالية .واحلقيقة ان هذا الرتتي اجلديود للحودود(***) ادذ اىل عوزل املنواطق الكرديوة
يف اجلزيرة العليا مشال شرق منطقة جرابل عن جبال كردستان تركيا ،وعن املراكوز
الرئيسووية؛ جزيوورة ابوون عموور ،موواردين ،نموويبني وأورفووا الوويت مت ضوومها اىل تركيووا .ان
العديوود موون العشووائر الكرديووة الوويت كانووت متووارس سووابقاو اغًوورة املومسيووة يف املنطقووة
اضطرت اىل ت يري أطر اغًورة وجو املعيشوة .وعلوني النقويق مون ذلو فوان املنطقوة
الكردية املعروفة باسم جبل االكراد (وبالرتكية؛ كرد داغ) اليت تقع اىل الشومال ال ربوي
قد ضمت كلها اىل سوريا ،علني اساس انها تشكل وحدة اجتماعيوة  -اقتموادية مدجموة.
(*) الكورد يف العراق مل يهاجروا اىل كوردستان سوريا ومل يستوطنوا هناك.
(**) املقمود هنا انهيار الدولة العثمانية وموال نظام الواليات وتشكيل دول حديثة يف املنطقوة علوني انقوا
(املرتجم)
الدولة العثمانية مثل تركيا وسوريا والعراق...
(***) يقول الدكتور بنكي :هل من املعقول ان يرسم االجنيب احملتل حدود اراضي امة ما؟ لي هذا فحسو
واجا علني طول سكة قطار بناها اجونيب اخور (االملوان) يف احلورب العامليوة االوىل ،وكالهموا مون قوارة خورذ،
واالنكني من كل هذا وذاك ان يوتم ذلو باالتفواق موع حمتول سوابق (الدولوة االعثمانيوة او تركيوا العثمانيوة)
الذي استعمر املنطقة مدة اربعة قرون!!.
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لقوود كانووت هووذ املنطقووة حم وددة جيووداو موون الناحيووة اجل رافيووة بالنسووبة اىل املنطقووة
احمليطة ،وكانت مسكونة علني مدذ قرون مون قبول عشوائر كرديوة ،والويت كوان القسوم
االعظم من ابنائها ميارسون الزراعة املستقرة(.)7
ان الت وويريات االجتماعيووة  -االقتمووادية االكثوور اهميووة الوويت أثوورت يف السووكان
الكرد يف سوريا إ بان عهود االنتوداب الفرنسوي ،جواءت نتيًوة لعمليوة التووطني الواسوعة
الوويت بوودأت مووع اقامووة احلوودود السووورية الرتكيووة (مت تثبيتهووا باتفاقيووة دوليووة يف عووام
 ،)1929وشًعت كثرياو بواسطة اخلط الفرنسية لالستعمار الزراعوي يف اجلزيورة .ان
هذا االستعمار قد نفذ جنباو اىل جن مع االحتالل الفرنسي لشومال سووريا بوني عوامي
 1920و  .1930وكانووت [تلو العمليووة] تتطلو اعووادة تأهيوول واسووعة بالسووكان غووذ
املنطقة ،اليت عانت من توسوع البوداوة ،ومون الودمار الوذي خلفتوه العمليوات العسوكرية
اثنوواء احلوورب العامليووة االوىل .ان التطوووير الزراعووي للًزيوورة أدذ ايض واو اىل خلووق مراكووز
جتاريووة جديوودة للتعووويق عوون خسووارة أموواكن االسووواق التقليديووة يف املنطقووة الوويت
اصووبحت ووت اإلدارة الرتكيووة بعوود عووام  .1919ونتيًووة لووذل اسسووت السوولطات
العسكرية الفرنسية مدن احلسكة والقامشلي يف العشرينات مون القورن العشورين ،والويت
صارت مراكز ادارية واقتمادية للمنطقة(.)8
حبلول عام  1932كانت عملية التوطني بني السكان الكرد الرحول [ العشوائر
الرعويووة املتنقلووة] يف مشووال شوورق [سوووريا] قوود حققووت تقوودماو جيووداو ،وقوود بقيووت
عشووريتان فقوو اسووتمرتا علووني هًرتهمووا املومسيووة اىل تركيووا والعووراق وهمووا؛ ا وواد
[عشائر] امللي وا اد [عشائر] مريان ،اليت كانت تعيا علني اطراف منواطق االسوتقرار
الزراعي(.)9
وعلني املستوذ الثقايف كان هناك انقسوام واضوح بوني الكورد احلضوريني والكورد
الووريفيني .ان الكوورد الووذين كووانوا يعيشووون يف املوودن كووانوا ينتمووون عووادةو اىل مجاعووات
[كرديووة] انوودجمت يف ايتمووع والثقافووة احلضوورية العربيووة علووني موودذ قوورون ،وبشووكل
خاص كًزء من امللسسة العسكرية واالدارية العثمانيوة .ففوي دمشوق ،الويت تضوم أكورب
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وأهووم اسووتيطان حضووري كووردي يف سوووريا ،كووان  %40موون السووكان الكوورد احمللوويني قوود
تعربوووا  Arabicizedمتامواو( .)10ان شخموويات مهمووة تنتمووي اىل هووذ ايموعووة موون
الكرد مثل حممد كرد علي ،وهو مفكر بارم وقومي عربي ،وخالد بكوداش الوذي اسو

احلووزب الشوويوعي السوووري يف عووام  )11(1936وموون املفهوووم ان رجووال العشووائر الكرديووة
الذي يعيشون يف اجلزيرة أو يف جبل االكراد كوانوا وودون صوعوبة يف مطابقوة أنفسوهم
مووع الثقافووة احلضوورية الكرديووة يف سوووريا ،خموصوووا وان االنقسووامات االجتماعيووة -

االقتمووادية والسياسووية كانووت واضووحة جووداو .ان عمليووة التوووطني املتقدمووة يف املنوواطق
الريفية يف الشمال ادت اىل اقامة رواب دائمية بني العديد مون العشوائر الكرديوة وبوني
االرمن ،وفرضت بذل نوعواو مون الوحودة االجتماعيوة  -االقتموادية بوني املسوتوطنات
الكردية .ويف الوقت نفسه ،وباستثناء جبل االكراد الذي كان معظوم سوكانه مون الكورد،
فان الرتكي اإلثين والديين اخللي للسكان احمللويني (الوذين كوانوا يتوألفون ،اىل جانو
الكرد ،من العديد مون البودو العورب والشراكسوة والرتكموان واملسويحيني واليهوود) اسوهم
بشكل جوهري يف القدرة علني النفاذ عرب حدود اجلماعة ،وبمورة خاصوة فيموا يتعلوق
بتطوير ممارسات ثقافية مشرتكة.
احلقيقة ان الل ة الكردية بدت وكأنها امللشر املتواصل الوحيد للقويم الثقافيوة
الكردية يف سوريا ،الن االنتماءات الدينية بوني الكورد كانوت متنوعوة متامواو .فباالضوافة
اىل االغلبية من املسلمني السنة ،والسيما يف املناطق احلضرية ،كان هناك عدد كبري مون

املسيحيني واليهود وااليزيديني يعيشون يف اجلزيرة( .)12ان املمادر السورية الويت تعوود
اىل بدايات مخسوينيات القورن العشورين تشوري اىل ان  %8,5مون سوكان سووريا يف بدايوة
اربعينيووات القوورن العشوورين كووانوا يتحوودثون بالكرديووة ،ويسووتخدمون غًووة كرماجنيووة
ال مون نسوبة اإلثنيوة الكرديوة الويت اشوارت اليهوا
علني االرجح .وكان عوددهم اكثور قلوي و
احمووائيات فرنسووية يف وقووت سووابق وهووي مووا بووني  7,5و  .%8وبووالرغم موون ان هووذا
االختالف ميكن تفسري علني اساس اختالف املمادر ،اال ان هذ االرقوام املختلفوة ميكون
تفسريها ايضاو من خالل وجود الكثري من املسيحيني واليهود من خلفية إثنيوة كرديوة،
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والووذين يتكلمووون الكرديووة ايض واو اال ان إنتمووائهم االثووين مل يكوون معروف واو بالنسووبة اىل
الفرنسيني الذين أجروا عملية االحماء(.)13
ان املوقوف السياسوي للكورد السوووريني جتوا اقاموة االدارة االنتدابيوة الفرنسووية
عكست وجود والءات عشائرية ودينية قوية يف املناطق الريفية يف الشمال .ففوي بدايوة
العشرينيات من القورن العشورين ،وبينموا كوان الفرنسويون يقوموون بواحتالل املنطقوة،
كانووت ك والو موون الوودعايتني الكماليووة واالسووالمية القادمووة موون تركيووا تسووهم يف اثووارة
االضطرابات بني العشائر .أما يف دمشق فوان اجلماعوات الكرديوة احملليوة عمومواو رحبوت
باحلكم الفرنسي .ان املل فيمل ومليديه ،الذين اقاموا حكومة عربيوة قمورية العمور
يف سوريا بني عوامي  1918و  ،1920كوانوا ينظورون اىل الكورد بريبوةٍ كوبرية بسوب
صووالتهم الوثيقووة مووع االدارة العثمانيووة السووابقة ،وموووقفهم املليوود للعثمووانيني اثنوواء
احلوورب [العامليووة االوىل]  .وموون املفهوووم ان كوورد دمشووق قوود اسووتقبلوا ت وويري النظووام
بارتياح(.)14
خويبون واالرمن :1932-1927
ان ظهور الدعاية القومية الكردية املنظمة يف سوريا بعد احلورب العامليوة االوىل
قوود تووزامن مووع تأسووي خويبووون "االسووتقالل" يف عووام  ،1927وهووو تنظوويم قووومي
كردي كانت جلنته املركزية يف بريوت ،وله فروع يف دمشق وحل واحلسكة ،فضوالو عون

تركيووا والعووراق وبوواري ولنوودن وديرتويووت( .)15وقوود مجعووت خويبووون الناشووطني
القوووميني الكوورد ذوي اخللفيووات املختلفووة ،اىل جانوو مووثقفني ،وضووباق سووابقني يف
اجليا العثماني ،ومعماء عشائر .وكوان ضومن قيادتهوا عودد مون القووميني الكورد مون

تركيا ،والذين استقروا يف سوريا بعد عام  1925نتيًة لتودهور العالقوات الكرديوة –
الكمالية بعد مترد الشويخ سوعيد .وكوان بوني هولالء االشوقاء الثالثوة جوالدت وكوامريان
وثريا بدرخان ،احفاد بدرخان ب خر امراء امارة بوتوان الكرديوة ،والوذي متورد ضود
احلكومة العث مانية يف النموف االول مون القورن التاسوع عشور .ان احفواد بودرخان بو ،
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الذين ما تزال قوميتهم االسطورية تعود جثابوة أب القوميوة الكرديوة ،كوانوا قود تلقووا
تعلوويمهم يف تركيووا العثمانيووة .وهنووا اصووبحوا مشوواركني يف تطوووير احلركووة القوميووة
الكردية بتأثري من أبيهم االمري علي بدرخان ،الذي كان احد ملسسوي "مجعيوة تعواون
وترقي الكرد –  ،"Kurd Teavun ve Terakki Cemiyetiوهي اول مجعيوة
قومية تأسست يف اسطنبول يف عام  .)16(1908اما االعضواء امللسسوون اآلخورون فكوان
بيوونهم عوودد موون القوووميني الووذين ارتبطوووا بوودائرة نشوواطات بوودرخان يف تركيووا ،مثوول
مموودوح سووليم بو  ،السوكرتري العووام السووابق للعمووبة االجتماعيووة الكرديووة الوويت اسسووها
االمري علوي بودرخان يف اسوطنبول يف عوام  ،1920والوذي صوار عضوواو دائميواو يف جلنوة
خويبون يف مدينة حلو ( . )17وبوالرغم مون ان ملسسوي خويبوون إدعووا بوان التنظويم
مجع سويةو كل اجلمعيات القوميوة الكرديوة السوابقة الويت كانوت تعمول يف تركيوا ،اال ان
من الواضح ان خويبون كانوت متثول اسوتمرارية النشواطات السياسوية السورة بودرخان،
الذين كان افرادها قد أيدوا فكرة [إقامة] كردستان مستقلة منذ عام .)18(1919
ان تأسووي خويبووون كووان ملشووراو علووني مرحلووة جديوودة يف تطووور القوميووة
الكردية .لقد نلظور اىل خويبوون ب موورة رئيسوية علوني انوه املكتو السياسوي والودعائي
للتنظيم العسكري املتمركز حول جبل ارارات [ طيرري] يف كردسوتان تركيوا ،والوذي كوان
يعمل جثابة القيادة العاموة للقووات الكرديوة املسولولة عون تودري وحودات مون رجوال
العشوووائر ،القوووادمني مووون منووواطق تتلفوووة مووون كردسوووتان ،علوووني حووورب االنموووار
 .Guerrillaوكووان اغوودف الرئيسووي غووذ القيووادة هووو اإلعووداد النتفاضووة عامووة ضوود
احلكومة الرتكية ت قيادة اجلنورال احسوان نووري باشوا ،وهوو قائود سوابق يف اجلويا
العثماني .وعلني هذا وو النظور اىل كول نشواطات خويبوون يف سووريا وتركيوا والعوراق
بني عامي  1927و  1932ضمن هوذا اإلطوار .ان التنظويم وفروعوه املختلفوة توابعوا
اغدف االسرتاتيًي املتمثول يف تعبتوة العشوائر الكرديوة لثوورة رارات .ويف عوام ،1927
وبعوود وقووت قمووري موون تأسووي خويبووون ،بوودأ احسووان نوووري باشووا بتنفيووذ عمليووات
عسووكرية ضوود احلكومووة الرتكيووة .وادت تلوو العمليووات اىل تأسووي مجهوريووة رارات
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الكردية يف عام  . 1928ومهما يكون ،متكون اجلويا الرتكوي مون سوحق متورد [احسوان]
نوري يف عام  ،1930واجربوا القائد العسكري علني اللًوء اىل ايران(.)19
وبالرغم مون فشول ثوورة رارات فقود كوان خلويبوون توأثري مهوم علوني التطوور
الالحووق للخطوواب واملمارسووة القوميووة يف كردسووتان .لقوود كانووت [خويبووون] اول مجعيووة
قومية كردية تقوم بدعايوة عشوائرية(*) واسوعة ،و واول ان تفور تنظويم عسوكري
عشوائري اىل حود كوبري آلجول تعزيوز الطاقووة الكامنوة القوميوة لودذ العشوائر الكرديووة.
فقبل عام  1927كان القوميون الكرد مييلون اىل مناشدة او تاطبة اجلمواهري احملليوة
اكثوور موون العشووائر ذات النفوووذ السياسووي االوسووع ،وكانووت نشوواطاتهم لتنظوويم ثووورات
عشائرية هامشية متاماو .ان ايديولوجية "حرب االنمار" اجلديدة الويت كانوت تودعمها
خويبووون ،والوويت كانووت مسووتوحاة موون احلركووات االسووتقاللية يف امريكووا الالتينيووة ،قوود
عرفت الكرد اىل حدٍ ما بل ة التعبتة القومية احلديثة(.)20
ومووون االموووور ذات المووولة الوثيقوووة بنشووواطات خويبوووون ،اضوووافة اىل التطوووور
املسووتقبلي للقوميووة الكرديووة يف سوووريا ،هووي تووأثري او نفوووذ القوميووة االرمنيووة .ففووي

منتمووف العشوورينات موون القوورن العشوورين صووارت سوووريا مرتعوووا للدعايووة القوميووة
االرمنيووة ،بعوود ان بوودأت اجلمعيووات القوميووة السووورية بووالظهور اىل السووطح جموودداو يف
ال عون ذلو فقود
االراضي السورية بعد سونوات مون النشواطات السورية يف تركيوا .وفضو و
توورك حنووو  55,000أرمووين تركيووا واجتهوووا اىل سوووريا بووني االعوووام  1921و 1925
بسب الض وق املتزايدة عليهم من جانو الكمواليني .ان الداشوناق  ،Dashnakوهوو
احد االحزاب القومية االرمنية الرئيسية اختذ من مدينوة حلو مركوزاو لوه ،قود اسوهم
بشكل كبري جداو يف تكوين اغيكل السياسي خلويبوون .كموا انوه دعوم نشواطات التنظويم
الكووردي يف سوووريا موون خووالل توووفري دعووم مووالي وسياسووي ولوجسوويت [تعبوووي] مهووم
للمتمووردين الكوورد يف رارات( .)21وعلووني املسووتوذ السياسووي كووان هووذا التحووالف الكووردي -
االرمووين يف سوووريا ملشووراو علووني تطووور خوور يف االتموواالت الوويت سووبق وأن أقيمووت بووني
(*) املقمود كما يبدو "دعاية واسعة يف االوساق العشائرية"( .املرتجم)
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القوميني الكرد واالرمن يف ملمتر فرساي للملح يف عام  .1919وبعود احلورب العامليوة
االوىل حاولت اجلماعتان بشكل متزايد إواد اس مشرتكة للتعاون ،بشوكل يتوافوق موع
رغبتهما املعلنة ال قامة دولتيهما اخلاصوة املسوتقلة .وعلوني ايوة حوال ،فوان هوذا التحوالف
كووان موضووع إرتيوواب او نووزاع سوواخن موون قبوول كووال اجلووانبني بسووب التووداخل بووني
ادعاءاتهمووا االقليميووة ،فضوالو عوون االنتشووار الواسووع للدعايووة االسووالمية الوويت قامووت بهووا
القيادة الرتكية بني العشوائر الكرديوة بوني عوامي  .1922-1919ان مناشودة االتوراك
(او دعوتهم) اىل الوحدة االسالمية جنحت يف كس دعم الكثري من الكورد خوالل حورب
االسووتقالل [الرتكيووة] .وفض والو عوون ذل و فووان تووورق الكوورد يف املووذابح االرمنيووة سوويتة
الموويت يف االعوووام  1895-1894و  1914كانووت مووا تووزال تعووزم مشوواعر الكراهيووة
والعووداء بووني اجلم واعتني( .)22ان مدينووة حل و الوويت كانووت معق والو [حلووزب] داشووناق يف
سوووريا أصووبحت بسوورعة مركووزاو لنشوواطات مشوورتكة موون جان و خويبووون وداشووناق،
وبالتووالي املركووز الرئيسووي لنشوور الدعايووة القوميووة الكرديووة يف املنوواطق الريفيووة مشووالي
سوريا ،حيث يعيا أغلبية الكرد(.)23
القومية العشائرية:
عل وني الوورغم موون ان خويبووون كانووت حركووة حضوورية االسوواس وذات عنموور
ايديولوجي قوي ،اال ان تركيزها الرئيسي كان علني تقوية الوعي القومي بوني العشوائر.
ويرجووع هووذا اىل ان قيووادة التنظوويم كووان ملمنووة بقوووة بأهميووة الرتبيووة "القوميووة"
للمًتمع العشائري يف كردستان .ولكون يبودو ان اسورتاتيًية خويبوون مل تكون ناجحوة
متاماو .فهي مل ختفق يف تهيأة الدعم العسكري حلركة رارات فحس  ،بل انهوا مل توتمكن
ايضاو من تعبتة العشائر لالنضمام اىل املتمردين .ان اخفواق خويبوون يف جتنيود القووات
العشائرية يرجع اىل عدد من االسباب السياسية وااليديولوجية املهموة .ويتمثول العامول
االول يف السيطرة املشوددة علوني احلودود االمور الوذي منوع جمموعوات كوبرية مون رجوال
العشائر من العراق وسوريا من الوصول اىل مناطق العمليوات العسوكرية .ان مسوة العوداء
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القوووي للكماليووة يف خطابووات خويبووون قوود اثووارت حووذر ادارة االنتوودابني الفرنسووي
والربيطاني [يف سووريا والعوراق] .ويف عوام  1928قوررت سولطات االنتوداب الربيطواني،
يدعمها يف ذل املندوب السامي الفرنسوي [يف سووريا] ،ايقواف مونح تأشورية الودخول اىل
العراق لكل مواطن سوري يشتبه يف اشرتاكه يف نشواطات احلركوات الكرديوة  -االرمنيوة،
وخموص واو بعوود الزيووارة الوويت قووام بهووا جووالدت بوودرخان اىل ب ووداد يف اوائوول حزيووران
[ . )24(]1928اما العامل الثواني فهوو خطواب خويبوون ،الوذي ركوز بشوكل واضوح علوني
الوووالءات القوميووة احلديثووة ولووي الوووالءات العشووائرية ،مل يقابوول بالرتحوواب موون قبوول
العشووائر الكرديووة الوويت وجوودت يف غال و االحيووان ان موون المووع فهووم وقبووول [ذل و
اخلطاب] ،والسيما عنودما قودم كًوزء مون مشوروع قوومي لالسوتقالل يتضومن االرمون
ايضواو .والسووب الثالووث هووو ان خطوواب خويبووون السياسووي شوودد علووني تأسووي وتطوووير
حركة مسلحة كردية ت سيطرة تنظيم عسكري مركزي الطابع  ،وهو أمر مل تكون
تستسووي ه الزعامووات العشووائرية .وموون املفهوووم أن العديوود موون معموواء العشووائر كووانوا
معارضوني للتخلوي عون دورهووم احملووري يف الشولون العسووكرية ،والويت كانوت تسوواعدهم
علني شرعنة  Legitimizeسلطتهم سواء داخل العشرية أو فيما بني العشائر.
ومهمووا يكوون ،انتشوورت دعايووة خويبووون العشووائرية بشووكل منووتظم بووني عووامي
 1927و  1930بني العديد من العشائر [الكردية] السورية .لقود كوان لودذ التنظويم
مدخل سهل نسبياو اىل املناطق الريفية من مراكز احليوية يف دمشق وحلو واحلسوكة.
وكانت هذ الدعايوة تناشود بشوكل خواص املهواجرين الكورد مون تركيوا ،بسوب غًتهوا
املناهضة لالتراك وللكمالية بقوة .وعلني اية حال ،ان السلطات الفرنسية غضوت النظور
عن النشاطات القومية الكردية يف مناسبات عديدة ،والسيما يف منطقة اجلزيورة حيوث
كانوت [تلو السولطات] حباجووة اىل دعووم حملوي قوووي القامووة ادارة أكثور دميوموةو .وكووان
[تنظيم] خويبون أقل جناحاو يف العراق الن قسماو كوبرياو مون السوكان الكورد ،يف كول مون
املنوواطق العشووائرية واملراكووز احلضوورية ،مييلووون اىل اعتبووار بريطانيووا جثابووة اخليووار
االفضل لالعرتاف باحلقوق الكردية ضمن العراق(.)25
257

ان االفكار القومية اليت عزمتها خويبون ،جاءت اىل حدٍ كبري من بيتة ثقافيوة
متأثرة كوثريوا بوالفكر الليربالوي ال ربوي .ومموا الشو فيوه ان هوذ االفكوار كانوت متثول
طموحووات النخبووة املثقفووة (االنتلًنسوويا) الكرديووة ،وغووذا فانهووا مل تكوون قابلووة للفهووم
بسووهولة موون قبوول رجووال العشووائر ،الووذين كووان أفقهووم مقتمووراو جووداو علووني عشووائرهم
وقراهم وامالك العشرية .وهكذا بقيت رسوالة خويبوون القوميوة حمليوةو اىل حود كوبري.
كان االمر يتطل تكييفها للمماحل احمللية اكثر الجل ان تستًي بشوكل اكثور فعاليوة
لطموحوووات رجوووال العشوووائر والزعمووواء العشوووائريني .وبالتوووالي صوووار دعوووم الزعمووواء
العشائريني [الكرد] املتنفذون الذين يعيشون يف سوريا امراو اساسوياو لنًواح نشور دعايوة
خويبووون القوميووة يف املنوواطق الريفيووة ،وخموص واو يف اجلزيوورة .واحلقيقووة ان الدعايووة
العشائرية للتنظويم قود نسوقت بعود عوام  1927مون قبول حواجو غوا [معويم] ا واد
هفريكان ،وهو عضوو فورع خويبوون يف احلسوكة ،والوذي سونتناول حياتوه ونشواطاته يف
االقسام الالحقة ،ومون قبول مموطفني وبوومان ابون شواهني بو بورامي ،معويم عشورية
برامي يف سوريا الشمالية ،الذين عمال من حل  .وكان ممطفني ابن شاهني بو بورامي

نائباو ايضاو يف الربملان السوري عن منطقة جرابل (.)26
لقد قام هلالء الزعماء بدعايتهم بشكل شخمي ،إما من خوالل ميوارة العشوائر
او اجراء مراسالت مع معمائها .فعلني سبيل املثوال كوان حواجو غوا فعوا وال بشوكل خواص
بووني العشووائر الوويت تعوويا علووني اطووراف نموويبني وموواردين ومووديات يف تركيووا ،وبووني

العشائر الكرديوة يف اجلزيورة العراقيوة ،وكوان يرتاسول يف احيوان كوثرية موع العديود مون
القوميني الكرد املقيمون يف ب داد(.)27
ان االدب القووومي الووذي نشوور خويبووون بووني العشووائر ع ّبوور عوون أفكووار االمووة
واجلماعووة القوميووة ،والوويت كانووت متووأثرة بشووكل واضووح بالقوميووة االوربيووة يف القوورن
التاسع عشور .ان هوذ االفكوار نقلوت التعوبري العواطفي للقوميوة االوربيوة احلديثوة عون
طريووق ختوويالت رومانتيكيووة قويووة مسووتعارة موون التقاليوود احملليووة .ففووي الكووثري موون
خطابات خويبون القومي رمست صوورة للشوع الكوردي بوصوفه كيانووا قوميووا موحودوا
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موجوداو منذ االمل " ."ab aeternoوبتعبري خر مت تقديم االموة الكرديوة بوصوفها
كيانواو تارحيواو وو اعووادة بعثووه واعووادة تشووكيله علووني اسو حديثووة موون قبوول جهووود
القوميني الكرد املوحدة .وهكذا صار نقد العشائرية الكردية جزءاو من املبودأ التحوديثي
االساسي خلطاب خويبون القومي .وقد رفضت الوالءات االولية والسويما القويم الدينيوة
والعشائرية ،عوادةو .وغالبووا موا عودت اإلنقسوامات العشوائرية جثابوة "الشور الثواني بعود
االتووراك" ونظوور اىل الوورواب العشووائرية بوصووفها تعووبرياو عوون مموواحل شخمووية صوورفة

لزعماء العشائر(.)28
وعلني اية حال ،مل يكن التنظيم غري مودرك علوني االطوالق ملتطلبوات الدعايوة
السياسوووية يف الظوووروف العشوووائرية .وهكوووذا ،ورغوووم معارضوووته املعلنوووة للعشوووائرية يف
كردستان ،فان خويبون كان متحمسواو السوت الل التقاليود واملشواعر العشوائرية الكرديوة
لتعزيووز رسووالته القوميووة .واسووتتبع ذل و بعووق االمثلووة املووثرية لالهتمووام يف خطوواب
التنظيم خبموص تكييف الرموم واالفكوار القوميوة موع شوروق البيتوة العشوائرية .ان
قسم الوالء خلويبون ،والذي ومع علني نطاق واسع بني عشائر سوريا ،يقول:
"اقسم بشريف وديين بانين سوف لن استخدم السالح ضد أي كردي علني مودذ
سنتني من تاريخ توقيعي هذا التعهود ،اإل اذا قوام باسوتهداف حيواتي او شوريف ،أو حيواة
وشوورف اولتوو الووذين اكووون مسوولوالو عوون سووالمتهم جوجوو االلتزامووات العائليووة او
القوميووة .وبووانين سوواقوم بتأجيوول كوول مسووائل الثووار والنزاعووات االخوورذ ملوودة سوونتني،
وسابذل أقمني ما بوسعي ملنع سف الدماء بني كرديني حوول مسوائل شخموية خوالل
هاتني السنتني .إن أي كردي يعمل خالفواو غوذا التعهود يعود خائنواو ألمتوه ،وان قتول أي
خائن هو واج "(.)29

يتضح من هنوا ان القويم العشوائرية مثول الشورف والودين أصوبحت جوزءوا مون
املفردات القومية يف خطواب خويبوون ،وان العالقوات االسورية (العائلوة) عودت كمورادف
لاللتزام القومي .وفضالو عن ذل فان التخلي عن بعق املمارسات مثول الثوأر قود حودد
جدة سنتني الجل جعله [أي خطاب خويبون] مقبوالو اكثر لدذ رجال العشائر.
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وبعوود أواخوور سوونة  1927بوودأت الدعايووة األرمنيووة باالنتشووار بووني العشووائر
الكردية يف سوريا والعراق ،وهو انعكاس لتحالف خويبون مع [حزب] داشوناق األرموين.
ان احملادثووة التاليووة بووني قووومي أرمووين ورجوول عشوورية كووردي يف اجلزيوورة السووورية قوود
ذكرت [أو نقلت] اىل وكيول اسوتخبارات القووة اجلويوة الربيطانيوة يف سونة  1930تعود
ملشراو علني اخل الذي تبنته احلركة األرمنية لتقوية التحالف الكردي  -األرموين بوني
العشائر.
( Aالوكيل األرمين) :ما هو الفرق بين وبني األرمن؟
( Kرجل العشرية الكردي) :الدين.
 : Aوماذا عن القومية؟.
 : Kال يوجوود فوورق ،الن الكوورد واألرموون وااليزيديووة موون نف و األصوول ،وهووو

األرمين(.)30
من الواضح ان األرمن كانوا حياولون اقاموة "خرافوة –  "Mythقوميوة بوني
العشائر الكردية تورب بوني الكورد واألرمون سووية علوني اسواس االصول اإلثوين املشورتك
املفرت  .وعلني الرغم من ان اللًنة املركزية لتنظيم خويبون حاولت تربيور التحوالف
الكردي  -األرمين علني اس مماثلة ،اال انه يبدو ان التنظيم مل يقوم بايوة دعايوة بوني
العشائر يف هذا االجتا  ،وقد يعود ذل اىل حقيقة ان العديد من رجال العشوائر ومعمواء
العشائر مل يكونوا قد نسوا بعد العالقات املضطربة بني اجلماعتني(.)31
ان فعاليات خويبون والقوميني األرمن مل تستمر فرتة طويلوة كافيوة لتحقيوق
نتائة ملموسة ،يف سوريا أو يف مكان خر .وعلني اية حوال كوان خلطواب خويبوون توأثري
دائووم علووني التطووور الالحووق للوووعي القووومي الكووردي؛ فقوود هيووأت االطووار االيووديولوجي
والسياسي والذي اصبح الكثري من الكرد السوريني علني اتموال وثيوق باالفكوار القوميوة
ضمنه .كموا ان هوذا التنظويم كوان ناجحووا اىل حود كوبري يف نشور رسوالته عورب ايتموع،
وجتنيد اتباعه بني تتلف طبقات ايتمع الكردي يف سوريا.
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اإلنبعاث الثقايف الكردي:
كان لفشل احلركة املسلحة الكردية يف جبل رارات ،والويت هيمنوت علوني جهوود
القوميني الكرد يف سووريا حتوني عوام  ،1932عواقو مهموة بالنسوبة لتطوور القوميوة
الكردية واغوية القومية يف سوريا .لقود أقنعوت الكوثري مون القووميني الناشوطني بعودم
جوودوذ المووراع املسوولح ،واختووار العديوود موونهم التخلووي عوون احللووول العسووكرية لموواحل
النشاق الثقايف .ونتيًة لذل بدأت اغوية الكردية يف سوريا تتحدد بشكل متزايود مون
خووالل اإلنبعوواث الثقووايف الكووردي ،الووذي حووث عليووه جووالدت بوودرخان وأخيووه كووامريان.
وميكن القول عموموا ان هوذا االنبعواث قود توأثر بالنهضوة الثقافيوة الكرديوة يف ارمينيوا
السوفيتية ويف العراق بعد احلرب العامليوة االوىل( .)32ويبودو ان افكوار احلريوة الثقافيوة،
اليت شًع عليها حزب داشناق القومي األرموين يف دمشوق ،كوان غوا بشوكل خواص توأثري
مهم علني جوالدت بودرخان ودائورة القووميني املنتسوبني اىل خويبوون .فمنوذ منتموف
العشوورينات موون القوورن العشوورين شووًع [حووزب] داشووناق سياس وة ثقافيووة نشووطة بووني
اجلماعووة األرمنيووة الكووبرية يف املدينووة الجوول صوويانة "شخمووية" األمووة األرمنيووة ،وقوود
شًع احلزب فتح عدد من املدارس األرمنية ،وترتي مناسبات فنية وأدبية ،وتأسوي
املكتبات اليت ميكن الرجوع اىل الكت املكتوبة باألرمنية فيهوا بسوهولة )33(.لقود اعتقود
الدشووناقيون ان كوورد سوووريا حباجووة اىل تطوووير وعووي قوووي بهووويتهم كأمووة إن ارادوا أن
يقيموا الفاو طويل االجل مع األرمن ،وساهموا بشكل مهم يف االجتوا القوومي اجلديود
بنشوور فكوورة ان االنبعوواث الثقووايف والتعلوويم همووا اساسوويان خلووالص الكوورد كًماعووة
قومية(.)34
ان قضية االنبعاث الثقايف والتعليم بالكردية سبق وان كانت علني أجنودة عودد
من القوميني الكورد قبول عوام  .1928ففوي عوام  1928طلو مخسوة نوواب كورد يف
الربملووان السوووري ،وبتووأثري موون خويبووون علووني االرجووح ،االعوورتاف بالل ووة الكرديووة كل ووة
رمسية يف املناطق الكردية ،وتطوير نظام تعليمي بالل ة الكردية .وعلوني الورغم مون ان
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املقرتح مل يرفق من قبل السولطات الفرنسوية ،اال ان اسوتخدام الل وة الكرديوة كوسويلة
تعليم واجه عددوا مون العقبوات اجلديوة الناشوتة عون الونقص احلواد يف املوواد التعليميوة
واملعلمني امللهلني( .)35ويف عام  ،1932وبعد وقت قمري من توقف فعاليات خويبوون،
جرت حماوالت لتأسي مجعية انسانية وخريية كردية يف اجلزيرة السورية ،رجوا مون
قبل اعضاء سوابقني يف التنظويم .وكانوت اجلمعيوة تعتوزم تووفري عودد مون التسوهيالت
للًماعووة الكرديووة احملليووة ،مثوول السووكن واملوودارس .وفض والو عوون ذل و كانووت تهوودف اىل
تشًيع التعليم بني الشباب الكرد يف اخلارج ،وكذل توفري مواد التعليم ،والنشر بالل وة
الكردية(.)36
وعلني الرغم من ان مثل هذ اجلمعية مل تلس  ،فان املبادرة نفسها ميكون ان
ترب بنشر [جملة] هاوار اليت بدأت يف السنة نفسها .وكانت هاوار جملة شهرية ميلكهوا
جالدت بدرخان ،وصدرت يف دمشق منوذ عوام  1932ول ايوة  .1935وكانوت غاياتهوا
تت ضمن تشًيع نهضة االدب الشوعيب الكوردي ،وانتواج املوواد التعليميوة بالل وة الكرديوة.
وفضالو عن ذل فانها وفرت منتدذ ملناقشة عدد مون املوضووعات والويت تراوحوت مون
الل وة واالدب واللوهًات الكرديووة اىل قضوايا اجتماعيووة وثقافيوة .كمووا نظور اىل "هوواوار"
بوصووفها وسوويلة لتحووديث الل ووة الكرديووة موون خووالل ادخووال نظووام الكتابووة بوواحلروف
الالتينية .وبالرغم مون ان ايلوة كانوت باللهًوة الكرماجنيوة ،اال انهوا تضومنت مقواالت
بالل وة الفرنسوية ايضواو( .)37لقود كانووت [يلوة] هوواوار توأثري متواصوول ،مل يوتم التفوووق
عليه حلد اآلن من جوان عديدة ،علني تكوين ل ة كردية قياسية ،وبموورة خاصوة يف
توحيد اللهًات الكرماجنية.
كانت [يلة] هاوار توجه قومي واضح .لقد أكودت علوني أهميوة الورتاث الثقوايف
الكردي ،وعلني التعليم والل ة كوسوائل حوق تقريور املموري لكول اجلماعوة الكرديوة .ومل
تمبح [ايلة] مولثرة جودوا يف كول كردسوتان فحسو  ،بول ان االمور االكثور اهميوة مون
ذل انها فتحت ايضاو حواراو بني الطبقات املختلفة من ايتموع الكوردي يف سووريا؛ بوني
الطبقووات املتعلمووة (الوجهوواء ،املووثقفني ،املهنوويني) موون جهووة وبووني النخ و احلضوورية
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والعشووائرية موون جهووة اخوورذ .ان مشووًعي ايلووة اعتقوودوا بووان االعوورتاف بوورتاث ثقووايف
كووردي مشوورتك كووان جوهريواو النهوواء النزاعووات القدميووة بووني االغوووات والنخبووة املثقفووة
احلضرية ،وبذل يتم متهيد السبيل لتعبتة الكرد تعبتة قومية فعالة .ونتيًوة لوذل
فان جمموعة من الزعماء القبليني املتنفذين الذين كوانوا قود ارتبطووا خبويبوون سوابقوا
(مثل حاجو غا اغفريكاني وابنه مجيل؛ وممطفني ب شاهني بورامي واخيوه بوومان؛
وعبدالرمحن فومي من عشرية جويالن  Jilanو خورون غريهوم) شواركوا يف الفعاليوات

الثقافية اليت شًع عليها جالدت بدرخان( .)38ويف عام  1933نشر حواجو غوا مقالوة
بعنوان "الشيخ واآلغا واملتنورين" صورت النقاش املستمر حوول هوذ املسوألة( .)39لقود
اثبتت املقالة اهميةو يف تشًيع التعليم بالكردية بوني بعوق الزعمواء العشوائريني .لقود
مت افتتواح عودد مون مودارس تعلويم القوور ن اخلاصوة يف منطقوة اجلزيورة وت رعايووة
االغوووات احمللوويني ،حيووث كانووت توودرس فيهووا موضوووعات مثوول الوودين واالدب الكووردي
الكالسيكي بالل ة الكردية .وكان حاجو غا ،وهوو الوزعيم العشوائري االكثور نفووذاو بوني
ابناء جيله ،يومع الكت الكردية علني مائريه يف مقور باحلسوكة ،وكوان يشوًع حبمواس
تعليم الل ة [الكردية](.)40
قوودمت سوولطات االنتووداب الفرنسووي عوودداو موون التنووامالت للطموحووات الثقافيووة
الكرديووة ،وشووددت علووني القيمووة الروحيووة العليووا للنهضووة الثقافيووة الكرديووة .ويف عووام
 1933مسووح لووبعق الكوورد بوودخول املدرسووة العسووكرية يف محووا  ،كمووا قوودمت منحووة

دراسية سنوياو لطال كردي من منطقة اجلزيورة .وقودم الفرنسويون الودعم بعود ذلو
لفمل دراسي (كورس) بالل ة الكردية يف املعهود العربوي للتعلويم العوالي يف دمشوق ،كموا
اقاموا سلسلة حماضرات بالكردية للموظفني الفرنسيني(.)41
وعلني اية حال ،كان من الواضح ان الودعم الفرنسوي لالنبعواث الثقوايف الكوردي
يف سوريا اخلاضعة لالنتداب مل يكن غري مشروق .ان سلطات االنتوداب كانوت مسوتعدة
لتعزيووز الطموحووات الثقافيووة للقوووميني الكوورد طاملووا ان هووذ [الطموحووات الثقافيووة]
ختفف من محاستهم السياسية.
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التعبتة السياسية الكردية يف اجلزيرة:
حاولت السلطات الفرنسية عموماو تهميا التأثري القوومي خلويبوون ،وتقلويص
توميعها وانتشارها كمشًع علني هوية كرديوة مميوزة يف سووريا .وغوذا غالبووا موا حواول
املوظفون الفرنسيون إظهار ان اغلبيوة الكورد ال يتطوابقون موع غايوات التنظويم .وكوان
هذا صحيحاو اىل حد بعيد ،رغم ان دعاية خويبون كانوت ناجحوة بوني اقسوام مون كورد
دمشق ،وبني مجاعات الالجتني يف اجلزيرة ،الذين كانت مشاعرهم القومية قود اثوريت
من قبل معماء كارمميني مثل جالدت بدرخان وحاجو غوا اغفريكواني .ان الكوثري مون
الكرد يف جبل االكراد ومنطقة جورابل  ،ويف مسوتوطنات حضورية كرديوة اخورذ ،مل
يظهروا اهتماموا خاصوا بفعاليات خويبوون .وبالتوالي عنودما قودم مخسوة نوواب كورد يف
الربملان السووري يف عوام  1929طلبووا ملونح املنواطق الكرديوة حكمووا ذاتيووا إداريواو ،رفوق
الفرنسيون الطل بسهولة علني اساس ان الكرد ال يشوكلون اقليوة دينيوة مثول العلوويني
والدروم ،وانهم يسوكنون يف منواطق متفرقوة .كموا اشواروا ايضووا اىل ان السوكان الكورد يف
سوووريا مل يظهووروا موقف واو سياسووياو موحووداو سووواء جتووا القوووميني الكوورد أم جتووا ادارة
االنتداب الفرنسي( .)42وفضالو عن ذل  ،فان التطورات السياسوية يف سووريا بعود الثوورة
[السورية] الكوربذ عوام  1927-1925غوريت مواقوف الفرنسويني جتوا اقاموة منواطق
حكم ذاتي حملي .فقد كانت البالد مقسمة منذ عام  1922اىل مخو وحودات كوبرية
تتمتع حبكم ذاتي ،بضمنها منطقتني تقطنها اقليوات مندجموة (وهموا جبول النموريية
وجبل الودروم) .كموا ان املطالو املتزايودة مون قبول القووميني السووريني منوذ النموف
الثوواني موون عشوورينيات القوورن العشوورين خبموووص موونحهم مشوواركة اكثوور يف السياسووة
القومية والوحدة الكربذ للدولة السورية ،منعت سلطات االنتداب الفرنسي مون تشوًيع
مزيد من الالمركزية السياسية واالدارية يف البالد.
يف اواس الثالثينات حمل ول غوري متوقوع يف السياسوة السوورية كانوت لوه
مضوواعفات مهمووة علووني مشوواعر الكوورد واالقليووات االخوورذ الوويت تعوويا ضوومن االراضووي
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السوورية .وقوود تقوورر هووذا الت وويري بواسوطة الشووروق الوويت فرضووها اجلنوواح املتطوورف يف
الكتلة الوطنية ،اليت كانت متثول القووميني يف املودن السوورية الرئيسوية ،كشورق لعقود
معاهدة فرنسية  -سورية .ان تل الشوروق مسحوت لسووريا باحلموول علوني االسوتقالل
وأن حيقق القوميون السوريون اغيمنة يف السياسة القوميوة حبلوول عوام  .1939وعلوني
الرغم من ان شروق املعاهدة قد عكست عشية احلرب العاملية الثانيوة ،عنودما بسوطت
فرنسووا موورة اخوورذ سوويطرة مباشوورة علووني سوووريا ،اال ان القوووميني السوووريني حوواولوا
تعزيووز السوومة العربيووة للدولووة السووورية خووالل الفوورتة القموورية الفاصوولة بووني عووامي
 1936و  .1939وفضوو والو عوووون ذلوو و  ،خسوووورت سوووووريا يف عووووام  1937سوووونًق
ضووم اىل تركيوا( .)43ان الظووروف السياسووية
االسوكندرونة يف مشووال غوورب الوبالد ،والووذي ل
املووت رية ،وجنوواح القوميووة العربيووة ،ادت بوضوووح اىل دعايووة مناهضووة للكوورد يف عموووم
سوريا ،كما ان االدعاءات االقليمية الرتكيوة يف مشوال الوبالد حرضوت علوني الفوور تعبتوة
عدد كبري من الكرد .اال ان ردود الفعول الكرديوة الحوداث عوامي  1937-1936كانوت
تتلفة .ان االفتقار اىل الوحدة عكو اىل حود معوني غيواب أي تنظويم سياسوي قوومي
كردي قادر علوني العمول يف منواطق كرديوة تتلفوة مون الوبالد .وعلوني ايوة حوال ،ففوي
السوونوات املضووطربة الوويت اعقبووت عقوود املعاهوودة الفرنسووية  -السووورية أظهوور الكوورد
السوووريون إرتباطواو متواصوالو بووالوالءات احملليووة واالقليميووة .ففووي جبوول االكووراد امدادت
حركوووة انبعووواث ديو وين عرفوووت باسوووم املريديوووة (أو  Mourudismeكموووا مساهوووا
الفرنسيون) قوةو ،وحظيت بدع مم مون الفقوراء مون السوكان احمللويني منوذ عوام ،1930
واختوذت طابعواو مناهضواو لالسووتعمار بشووكل ملحووظ( .)44ويف دمشووق وغريهووا موون املوودن
السورية اصبح الكثري من الكورد مليودين متحمسوني للحكوموة القوميوة اجلديودة الويت
ترأسها مجيل مردم .ويف منطقة اجلزيرة فق حدثت تعبتة كرديوة يف سوياق حركوة
حملية ضد احلكومة السورية املشكلة حديثاو .وقد أدت نشواطات حركوة االحتًواج هوذ
بسرعة اىل مواجهة مفتوحة موع احلكوموة ،وكانوت غوا مضواعفات مهموة علوني التطوور
الالحق للسياسة القومية السورية.
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الش ان التطوور االجتمواعي  -االقتموادي والسياسوي احملودد ملنطقوة اجلزيورة
ووت احلكووم الفرنسووي قوود جنووح يف تشووكيل هويووة اقليميووة ،والسوويما بووني السووكان
املستقرين( .)45ان خلق مراكز جتارية جديدة سيطر عليهوا عوادةو مون قبول املسويحيني
موون جهووة ،واسووتقرار العديوود موون العشووائر الكرديووة موون جهووة اخوورذ ،ادذ اىل ميووادة
المالت بني اجلماعات املسيحية والكردية يف املنطقة .ويف الوقوت نفسوه اصوبحت مودن
مثول احلسوكة والقامشولي جمووال تنواف سياسوي يتقورر فيهووا مسوتقبل اجلزيورة .وموون
املفهوووم ان املعاهوودة الفرنسووية  -السووورية لعووام  1936عًلووت عمليووة التعبتووة بووني
اجلماعات ،النها عرضت للخطور بشوكل واضوح مركوز كول تلو اجلماعوات الويت دعموت
فرنسا إستيطانها وتطورها االقتمادي بشكل واسع( .)46ومنذ عام  1932كان الزعمواء
الكرد واملسيحيون قد التمسوا من السلطات الفرنسية طلو انشواء ادارة خاصوة ملنطقوة
اجلزيرة .وحبلوول عوام  ،1936وعنودما كوان املنواخ السياسوي السووري مضوطرباو ،ظهور
إئتالفان يف السياسة احمللية يف املنطقة .االول ميثل التحالف الكوردي  -املسويحي ويقوود
حوواجو غووا اغفريكوواني ،وحممووود بو ا وواد عشووائر امللووي ،وميشوويل دوم رئووي بلديووة
القامشلي املسيحي .وقد طال الكرد واملسيحيون حبكم ذاتي إداري ت محايوة فرنسوا
وتعيني موظفني حمليني .اما [االئتالف] الثاني فكان يضوم مليودي احلكوموة القوميوة
السورية يف دمشق ،وكان علوني رأسوه دهوام اغوادي معويم عشورية مشور البدويوة .وكانوت
هووذ ايموعووة تعتموود علووني الوودعم املووالي والسياسووي والعسووكري موون جانو القوووميني
السوريني(.)47
لقد تعر األمن العام يف اجلزيرة للخطر بشكل جودي بانودالع اعموال العنوف
الدراماتيكية بني هاتني الكتلتيني يف جمرذ االنتخابوات الربملانيوة الويت دعوت اليهوا اول

حكومة قومية يف عوام  .1937-1936ان هوذ االحوداث ،والتطوور الالحوق للعوداوات،
سلطت الضوء علني مسة التعقيد وسرعة الوزوال الويت اتسومت بهوا التحالفوات السياسوية
احملليووة .لقوود كانووت هووذ التحالفووات تتقووو اىل حوود كووبري باملنافسووات بووني العشووائر،
واحلقائق االجتماعية  -االقتمادية واليت غالباو ما تتًواوم احلودود اإلثنيوة والطائفيوة.
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لقوود مثوول املسوويحيون التًمووع االكثوور جتانسواو وا وواداو يف املنطقووة ،بينمووا كانووت اجلبهووة
الكردية منقسمة .ففي عام  1936كان حوالي ثلث السكان الكرد يف اجلزيرة يودعمون
االئتالف العربي .وفضالو عن ذل  ،ومع بدء محلة واسعة داعيوة اىل الوحودة االسوالمية
قادهووا مليوودو القوووميني السوووريني بووني العشووائر الكرديووة ،تووأثرت الوووالءات احملليووة
املرتبطووة بدمشووق .ونتيًووة لووذل شووارك اتبوواع الشوويوخ الوودينيني الكوورد املتنفووذين يف
اضووطرابات واسووعة شووهدتها احلسووكة وعووامودا والقامشوولي يف متوووم و ب  ،1937وكووانوا
مدعومني بقووة مون جانو الكتلوة العربيوة .وقود نوتة عون هوذ االضوطرابات مقتول
الكثري من املسيحيني .واصبح الوضع العام يف حالوة فوضوني اىل حود أن فرنسوا اضوطرت
اىل نشر اجليا العادة النظام(.)48
بعد عام  1937أصبحت التعبتة الكردية اكثر تعقيداو ،كما يتضح مون الثقول
املتنوواقق للكوورد يف السياسووة احملليووة .لقوود ظهوورت انقسووامات داخوول التحووالف الكووردي -
املسيحي اثناء اضطرابات عام  .1937واالكثر مون ذلو ان ترسويخ السويطرة املباشورة
من قبل فرنسا يف املنطقة (اليت استمرت حتوني بدايوة احلورب العامليوة الثانيوة) ادت اىل
ظهور جمموعة جديدة ت احلماية الفرنسوية ،وهوي مجاعوة صو رية مون املسويحيني
الكاثوليووو السوووريان الوووذين وصووولوا مووون مووواردين يف عوووام  1916-1915نتيًوووة
الضووطهادهم موون قبوول العثمووانيني والكوورد .وسوواءت العالقووات بووني الكوورد والفرنسوويني،
وأحاق جو من عودم الثقوة والشو بنشواطات حواجو غوا ،الوذي كوان موا يوزال الوزعيم

املعرتف به للحركة الكردية( .)49وعلني الرغم من السيطرة الفرنسية فان كرد احلزيورة
بوودأوا يتووأثرون بشووكل جوووهري منووذ اواخوور الثالثينووات بالسياسووات الوويت سووار عليهووا
القوميون السوريون يف دمشق .وان املعونة [املالية] اليت خممتها احلكوموة حلواجو غوا
منذ عام  1930قد توقفت فًوأة يف عوام  .1939وعوالوة علوني ذلو  ،رغوم ان الكورد
كانوا يشكلون حينها ثلثي سكان اجلزيرة ،فان متثيلهم كان ضوتيالو يف ايوال االداريوة
احمللية كما أثقل كاهلهم بضرائ حملية ووطنية ثقيلة(.)50
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القومية والعشائرية :حاجو غا اغفريكاني
ان حيواة وفعاليوات حواجو غووا ،معويم ا واد هفريكووان العشوائري ،تفموح عوون
درجة من التواصل ملختلف املراحول يف عمليوة التعبتوة الكرديوة يف سووريا .ويبودو هوذا
واضحاو من اشرتاكه مع خويبوون يف السونوات املبكورة مون فعالياتوه [أي فعاليوات حواجو
غوا] كقووومي كووردي ،واشوورتاكه الالحووق يف االنبعوواث الثقووايف الكووردي الووذي قادتووه جملووة
هووواوار ،وبالووودور املهوووم الوووذي لعبوووه يف احلركوووة االقليميوووة يف اجلزيووورة يف منتموووف
الثالثينيوات موون القوورن العشورين .وقوود جسوود حوواجو ايضواو العديوود موون التناقضووات يف
احلركووة القوميووة الكرديووة الناميووة .فموون جهووة خاط و حوواجو بوصووفه داعيووة قووومي
ايتمع العشائري الكردي ،داعيوا اىل التضوامن علوني اسواس الوحودة الكرديوة مون خوالل
التموووورات واالفكوووار الووويت تهووودف اىل تعزيوووز الووووالءات القوميوووة يف مواجهوووة الووووالءات
العشائرية .ومن جهة اخرذ جنح يف محايوة ممواحله الشخموية كوزعيم عشوائري مون
خالل متابعة اهداف خاصة وحملية اكثر.
لقوود كووان حوواجو غووا معيم ووا ال وواد عشووائري كووردي كووبري يضووم مسوولمني
وايزيدية ومسيحيني .وقد عاش اغفريكان يف طورعابدين (املعروفة لدذ العورب باسوم
جبل الطور) ،وهي منطقة جبلية تقع بني ماردين وجزيرة ابن عمور الويت ضومت اىل
تركيووا بعوود احلوورب العامليووة االوىل .وقوود هوواجر حوواجو اىل سوووريا يف عووام  1926مووع
( )400أسورة موون عشووريته ،بعوود حماولووة قموورية االموود لقيووادة إئووتالف عشووائري ضوود
احلكومووة الرتكيووة( .)51ومنووذ اواخوور عووام  1926أصووبح املليوود العشووائري الرئيسووي
للوجووود العسووكري الفرنسووي يف مشووال شوورق سوووريا .وباالضووافة اىل تزويوود اجلوويا
الفرنسي بوحدات من عشريته اخلاصة ،فان حاجو غا مجع عدداو مون العشوائر احملليوة
لدعم اغدف الفرنسي ،وابرمها بعوق االقسوام مون عشورية طوي العربيوة وا واد موريان
الكووردي .ويف عووام  1927أقووام بشووكل دائووم يف قبووور البوويق ،وهووي قريووة تقووع قوورب
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احلدود الرتكية ،واليت اصبحت احدذ الدعائم الرئيسية للتوسوع العسوكري الفرنسوي يف
املنطقة( .)52ومع ترسيخ احلكم الفرنسي يف اجلزيرة ملنح الزعيم اغفريكواني اجلنسوية
السورية ،كما حمل علني أراضي مراعية .ويف عام  1931أقوام بشوكل دائوم يف احلسوكة،
ومنهووا كووان يوودير ممتلكاتووه موون األراضووي ،والوويت كانووت تضووم حينووذاك  14قريووة يف
منطقة قبور البيق(تربه سيب).
وبالرغم من ان اغلبية أفراد عشرية حاجو قد عملووا يف الزراعوة املسوتقرة ،فوان
الزعيم اغفريكاني استمر كزعيم عسكري قوي ،مع حاشية مسولحة مون ( )200مقاتول،
بضمنهم العديد من افراد اسرته املتوسعة .ان االدلة تظهر بان مركز كمال اراضي شبه
اقطاعي قد ترسخ بقوة حبلول عام  ،1936وبدأ ذل املركز يلثر بشوكل جووهري علوني
هيكل السلطة يف عشرية هفريكان .لقد سًل حاجو القورذ الويت يقطنهوا القسوم املسويحي
من عشائر يف منطقة قبور البيد بقمسه .وعزل تتاريها املسويحيني ونمو افوراداو مون
اسرته يف مراكز اساسية يف االدارة احمللية .ومن املفهوم ان جو مركز حاجو كمال أراضي
قوي وغين كان يعين ان السلطة العشائرية تركزت يف يديه بشكل متزايد(.)53
استمر حاجو غا ممثالو للنظوام العشوائري القوديم ،رغوم مشواركته يف الودوائر
القومية .لقد بقيت العشرية اساس قوته السياسية واالقتمادية ،وبالتالي مركوز هيبتوه
االجتماعيووة .وان فعالياتووه كقووومي كووردي مادت بدرجووة عظيمووة موون شووهرته بووني
العشائر الكردية يف اجلزيرة .ويف منتمف ثالثينيات القورن العشورين اسو عودداو مون
النوووادي الكرديووة يف املنطقووة ونشوور العلووم الكووردي خووارج مقوور اقامتووه يف احلسووكة .ان
مهمة حاجو البارمة يف البيتة القومية والعشائرية ميكون ان يفسور بعوددٍ مون الظوروف
اليت كانوت لمواحله :اوالو ،ان حقيقوة ان حواجو غوا مل يكون معيمووا دينيووا جعلوه اكثور
ال لونم جديود مون القوميوة الويت عودت الووالءات الدينيوة توراث نظوام اجتمواعي
تقب و
"بدائي" ،وبالتالي ال ميكن ان تتوافق مع الطموحات القومية الكرديوة .وثانيواو ،عنودما
استوطن حاجو يف سوريا فان وجود قد تالئم جيداو مع الوضع السياسوي واالجتمواعي
 االقتمادي يف اجلزيرة ،وخاصة ان الفرنسيني احتاجوا اىل مليدين عشوائريني بودون269

قاعدة قوة قوية يف املنطقة .وثالثاو ،كان حاجو يف مركز يلهله لالنتفواع مون [سياسوة]
توميع االراضي اليت طبقها الفرنسيون ،ومن تووطني العديود مون اجلماعوات العشوائرية
الكردية خالل هذ السنوات املضطربة.
(*)

اخلامتة:

ان العالقة بني حماوالت التعبتة السياسية وبني توكيود الوذات الثقافيوة ودد
ايال الذي كان يعمول ضومنه القوميوون الكورد يف سووريا وت االنتوداب الفرنسوي .ان
احلركة الكردية مل متثل طموحات الكوثري مون الكورد السووريني ،الوذين كوانوا يبحثوون
بوضوووح عوون هويووة معينووة او حمووددة (كرديووة أو سووورية وهلووم جوورا .)..اال أنهووا [أي
احلركة الكردية] كانت معنية بشوكل خواص بتهيوأة إطوار مرجعيوة شواملة الكورب عودد
ممكن من الكرد ،والسيما من خال ل جتسوري الفًووة بوني املودن والريوف ،وبوني ايتموع
احلضري/الثقايف وبني ايتمع العشائري .ومن املفهوم ان القوميني الكرد اعتمدوا علوني
بلنني عشائرية تقليدية ،ما توزال تووفر اشوكال قويوة مون التطوابق او التماثول اجلمواعي
لعدد كبري من الكرد .وفضالو عن ذل فانهم سعوا اىل احلمول علوني تأييود ايوديولوجي
وسياسووي موون قوميووات اخوورذ ظهوورت يف العووامل االجتموواعي  -االقتمووادي املتشووظي يف
سوووريا يف عهوود االنتووداب .ونتيًووة لووذل اختووذت التعبتووة الكرديووة اشووكاالو تتلفووة .ان
حموواوالت خويبووون قيووق االسووتقالل يف املنطقووة الكرديووة يف تركيووا كانووت مرتبطووة
بشووكل واضووح بووالتطورات الدوليووة للقضووية الكرديووة ومضوواعفان انشوواء دياسووبورات
[ Diasporasبلدان شتات] كردية وأرمنية يف سوريا .وعلوني النقويق مون ذلو فوان
حركة احلكوم الوذاتي يف اجلزيورة قود عبّورت عون مقاربوة قانونيوة اكثور لقضوية حوق
تقرير املمري الكردي ،واعتمودت اىل حود كوبري علوني دعوم كول مون املسويحيني وسولطة
االنتداب .وعالوة علني ذل فوان تعزيوز الووعي القوومي الكوردي ،الوذي يعورتف بالدولوة
(*) أدرج املللف هذ اخلامتة يف نهاية الكتاب حبيث يتمور القاريء انها خامتة الكتاب ،يف حني انها خامتة هوذا
البحث املرفق بالكتاب ولذا اثرت ترمجته مع البحث.
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(املرتجم)

السورية اجلديدة بوصفها اإلطار الدستوري الذي ميكن مون خاللوه قيوق الطموحوات
الكرديوة ،يعوود اىل منتموف عقود الثالثينوات مون القورن العشورين .ان تطوور القوميوة
الكردية يف سوريا هو مثال واضح علني االنتقال امللمل واملسب لالنشقاق الذي حودث يف
ايتمع والسياسة الكردية يف عمر احلكم االستعماري يف الشرق االوس  .كما انوه يوبني
ايض واو الطوورق او الوسووائل الوويت ت ل لووت بواسووطتها أفكووار األمووة واجلماعووة القوميووة يف
ايتمع التقليدي الكردي من خالل أشكال ثقافية حمددة وعمليات ايديولوجية.
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)*(

اغواما

.) أود ان اشكر مارتن فان بروينسن علني تعليقاته علني املسودة االوىل من هذا البحث1(
 وبموورة،) يعد كتاب خوري هذا أفضل مساهمة يف دراسة سووريا يف عهود االنتوداب2(
.خاصة ما يتعلق بتطور كل من القومية العربية والعالقات الفرنسية – السورية
P. Khoury, Syria and French Mandate: The Politics of Arab
Nationalism, London, I. B. Tauris, 1987.
) ال توجوود أدبيووات تتنوواول موضوووع الكوورد السوووريني يف فوورتة مووا بووني احلووربني3(
،العامليتيني باستثناء
P. Rondot,"Les Kurds de Syrie", La France Mediterran'ee
nne et africaine, 1/4, 1938, pp.81-126
:) ان املمووادر الرئيسووية الحموواءات السووكان يف عهوود االنتووداب هووي4(
"Les Kurds du Levant Fran,cais", 1945 c.a, p.12,
Archives Diplomatiques Nantes
BEY 1364; )BEY (نشري اليه الحقاو بالرمز
Rondot, "Les Kurds de Syrie", P. 98: Captain Larrieste
"Notice sur les Tribus Kurdes du Kurd Dagh", n.d., 51
pp., Memoires en stage, Center des hautes Etudes
Administrotives sur I'Afrique et I'Asie Modernes
)CHEAM (نشري اليه الحقاو بالرمز
CHEAM n.637; S. J. Poidebard, "Rapport etabli Par le
Pere Poidebard S. J. Sur La situation des re'fugies
Kurdes en Haute-Djezireh (Octobre 1927)", Direction
)(*) املقمود هواما حبث نيليدا فوكارو امللحق بالكتاب (املرتجم
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du Service des Renseignements du Lavant, 20-1-1928,
n. 327/K2, BEY 569.
وانظر ايضاو اجلدول املعنون " ليل سكان احلضوريني والوريفيني يف سووريا حسو
" يف كتاب؛1943 احملافظات عام
Khoury, Syria and the French Mandate, 12.
،وبشأن تقديرات حديثة عن عدد السكان الكرد يف سوريا انظر
M. Nazdar, "The Kurds in Syria", in, A People Without a
Country: The Kurds and Kurdistan, ed, G. Chaliand,
London, Zed Books, 1993, 2nd ed. P. 194.
،) حول متورد الشويخ سوعيد انظور5(
R. Olsan, The Emergence of Kurdish Nationalism and
the Sheikh Said Rebellion 1880-1925, Austin; University
of Texas Press, 1989; M. van Bruinessen, "Popular
Islam, Kurdish Nationalism and rural revolt: The
rebellion of Sheikh Said in Turkey 1925", in, Religion
and Rural Revolt, eds. J. M. Back / G. Benecke,
Manchester 1990.
)6( Rondot, "Les Kurdes de Syrie", 90-97: Nazdar, "The
Kurds in Syria", 1960198: "Les Kurdes de Syrie. Etude
d'un informateur", n.d., BEY 569.
 و، كوردي يعيشوون يف اجلزيورة العليوا80000  كان حووالي1940 ) حبلول عام7(
 يف20000  و، يف جبوووول االكووووراد60000 و،  يف منطقووووة جوووورابل60000
 محوا، محوص، يف املودن الرئيسوية يف سووريا ولبنوان (بوريوت10000  و،دمشوق
"Les Kurdes du Levant Francais", 1940
، انظور،) وحلو
c.a, p.12: BEY 1364.
،) بشأن تطور او تنمية مشال شرق سوريا انظور8(L.
Dilleman, "Les Francais en haute-Djezireh 1919-1939",
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Revue Francaise d'Histoire d'Outre-Mer, 66 (1977)
pp.33-58; L. Dilleman, "Les Francais en haute-Djezireh.
Une reussite ignore en marge de I'echec Syrien", n. d,
70pp., CHEAM n. 50538; C. Velud, Une experience
d'administration regionale en Syrie Durant le mandate
Francais, Conquete, Colonisation et mise en valeur de la
Jazira 1920-1936, Doctorate, Universite Lu miere Lyon 2:
1991.  أسو1930 عنوودما مت اسووتكمال احووتالل مشووال شوورق سوووريا يف عووام
، انظووور.الفرنسووويون سووونًق اجلزيووورة الووويت كوووان مركزهوووا مدينوووة احلسوووكة
Degree n. 2392 of 19th Sept. 1930 British Air Ministry
Files
AIR 23/94. ،)AIR (نشري اليه الحقاو بالرمز
، االقتمادية انظر- ) بشأن عملية التوطني يف اجلزيرة العليا ومضامينها االجتماعية9(
R.Montagne, "Quelques aspects du peuplement du
haute-Djezire", Bulletin d'Etudes Orientales 2 (1932),
pp. 53-66; and C. Velud, "Regime des terres et
structures agraries en Jezireh Syrienne Durant la
premiere moitie du vingtieme Siecle" in, Terroirs et
Societes au Maghreb et au Moyen Orient, Seminaire
IRMAC 1983-1984 and table ronde franco-americaine
CNRS/NSF, Lyon juin 1984, Lyon: Maison d'Orient,
1987, pp.161-194.
) بشأن دور الكرد يف التنظيم العسكري واالداري العثمواني يف دمشوق يف العهود10(
،العثماني انظر
Z. Ghazzal, L'Economie politique de Damas Durant le XIX
siecle, structures traditionelles et capitalisme, Damascus
1993, pp.22,50-51, 162 ; and L. Schatkowski Schilicher,
Families in Politics, Damascus factions and estates of the
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18th and 19th Centuries (Stuttgard: Franz Stiener Werlag,
1985) pp. 147-53, 160-65, 167-68.
وبشأن كرد دمشق بعد احلرب العاملية االوىل انظر،
N. Fuccaro, "The Kurds of Damascus during the French
"mandate
حبووث مقوودم اىل املوولمتر الوودولي "الكوورد واملدينووة" املنعقوود يف سوويفر يف  21-19أيلووول
.1996
( )11يف أواخر ثالثينيات القرن العشرين جوذب احلوزب الشويوعي عودداو متزايودوا
موون هوولالء الكوورد املسووتعربني " ،"Arabicized Kurdsوالسوويما يف مدينووة
دمشووق .وحبلووول عووام  1946امدادت العضوووية يف احلووزب بدرجووة مهمووة اىل حوود
انتشار املخاوف ،والسيما يف الدوائر احلكوميوة ،بشوأن توأثري شويوعي علوني السوكان
الكورد يف املدينوة .انظور،
Khoury, Syria and the French Mandate, p.309; Abd
Allah Hanna, al-Haraka al-'Ummaliya fi Suriya wa
Lubnan, Damascus, 1973; Extracts from 1946.
Intelligence Reports Foreign office Correspondence
(نشري اليها الحقاو بالرمز ،)FO
FO. 371/52874 E 3453.
وبالنسبة حلياة [خالد] بكداش وتوجهاته السياسوية انظور ،حنوا بطواطو ،الطبقوات
االجتماعية القدميوة واحلركوات الثوريوة يف العوراق (برنسوتون  -مطبعوة جامعوة
برنستون )1978،ص.586-581
)12( Oriente Moderno 18(1938) p. 121.
)13( Khoury, Syria and the French Mandate, P.15; "Les
عواش هولالء Kurds du Levant Francais", P. 12, BEY 1364.
املسيحيون مندجمني بالعشوائر مثول ا واد عشوائر هفريكوان ،أو انهوم كوانوا علوني
صلة وثيقة باجلماعت الكردية علني مدذ قرون
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)14("Les Kurdes de Syrie, Etude d'un informateur",
n.d,n.n.,p.10. BEY 569.
Sirvan ) عملت خويبون داخل تركيا يف مدن ماردين ودياربكر وسوريفان15(
 رغم أنوه يبودو ان، اما يف العراق فكان املركز الرئيسي للتنظيم يف ب داد.وسريت
 وبمووورة خاصووة يف كركوووك،خويبووون كووان نشوويط وا جوودوا يف املنوواطق الكرديووة
، انظر.والسليمانية وماخو وراوندوم
"Activite Kurde", report from Surete Generale
Kamechlie to Surete Generale Aleppo, 17-9-1931, n.
777/S.G.K., pp.3-4, BEY 571, secret Correspondence
from special Service officers, Mosul to Air staff
Intelligence Hinaidi, 29-10-1930, ref., 1/M/33, Air
23/418 ; Memo from Special Service officer, Sulaymani
to Air staff Intelligence Baghdad, 10-9-1928, ref,: 1/36,
AIR 23/414; secret memo from special service officer,
Sulaymani to Air staff Intelligence Baghdad, 1-5-1929,
ref, : I/36, AIR 23/415.
)16(Mehmet Tayfun, "Kurt Teavun ve Terakki Cemiyeti", حبووث
مقوووووووووودم اىل املوووووووووولمتر الوووووووووودولي "الكوووووووووورد واملدينووووووووووة" املنعقوووووووووود يف
، وانظوووووووووووووووووور ايضوووووووووووووووو واو.1996  أيلووووووووووووووووووول21 -19 سوووووووووووووووووويفر
C. Kutschera, Le movement national Kurde, Paris,
Flammarion 1979, pp. 13-16, 20-22; C.J. Edmonds.
"Kurdish Nationalism", Journal of Contemporory
History 6/1 (1971), p. 89; Jeladet Bey (Bedrkhan) note
incl. in AIR 23/413.
)17( "Activite Kurde", report from Surete Generale
Kamechlie to Surete Generale Aleppo, 17-9-1931, n,
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777/S.G.K, pp. 3-4, BEY 571; "Note sur la question
Kurde", 1-9-1929,ch.7, BEY 569; List of Kurdo-Armenian
Nationaliste, Non-Iraqis incl. in, FO. 371/13759.
Kutschera, Le Mouvement, 32.
،) ان هذا واضح مون تركيبوة ثوالث مون أربوع مجعيوات انودجمت يف التنظويم18(
 ومجعية تشوكيالت، وهي؛ مجعية تعالي كردستان،وفقاو للًنة املركزية خلويبون
 الويت أسسوها ثريوا بودرخان يف القواهرة عوام، وجلنة االستقالل الكردي،اجتماعية
" اما اجلمعية الرابعوة مون هوذ اجلمعيوات وهوي "كورد ملوت فرقوه سوي.1918
، انظور،فهي غري معروفة لوسف
"Activite Kurde", report from Surete General Kamechli
to Surete Generale Aleppo, 17-9-1931, n. 777/S.G.K., p.
2, BEY 571 : B. Chirguh (Sureya Bedr Khan), La Question
Kurde, ses origins et ses causes, Publication de la Ligue
Nationale Kurde Hoybun n.b, Cairo: 1930, P.35.
)19( Chirguh, La Question Kurde, pp. 34-35; General
Ihsan Nuri Pasha, La Revolt de I'agri Dagh "Ararat",
Geneva: Editions Kurdes Geneve, 1986.
) يف دعايته املوجهة اىل عدد مون اجلماعوات الكرديوة الويت تعويا يف الواليوات20(
املتحدة االمريكية اطلق تنظويم خويبوون علوني التعبتوة العسوكرية الويت قوام بهوا
."اسووم "حوورب التحريوور" والوويت تعورب عوون "حووق كوول الشووعوب يف تقريوور املمووري
، ب وداد، اجلمعيوات واملنظموات الكرديوة يف نموف قورن،عبدالستار طواهر شوريف
.72 ص،1979
)21(Terrier, "L'Armenie et les Armeniens", February
1937, 77 pp, pp. 24-26,60,71-73, CHEAM n,61; "Notes
on the Kurdish and Armenian question by M. Protch,
Chef de la Surete at Aleppo", n.d., n.n, AIR 23/414;
"Activite Kurde,"report from Surete Generale
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Kamechlie to Surete General Aleppo, 17-9-1931, n.
777/S.G.K., P.5-8, BEY 571.
إن هووراش باباميووان  ،Hracth Papazianوهووو احوود قووادة الداشووناق يف سوووريا
وعضو سابق يف الربملان العثماني ،اصبح عضوواو دائمواو يف فورع خويبوون يف حلو .
وبعد عام  1928أصوبح العضوو الثواني االكثور توأثريوا أو نفووذوا يف التنظويم بعود
قائد التنظيم جالدت بدرخان.
( )22ان مشاركة االرمن يف خويبون كانت متثل اىل حد معني تسوية متأخرة بوني
 .وعلوني  Hamit Bozarslanاجلماعتني كما أشار اىل ذل محيد بوم أرسالن
اية حال ،لي من الواضح اىل أي مودة ميكون اعتبوار خويبوون تنظيمواو كرديواو –
ارمنياو ،علني االقل بقدر تعلق األمر بفعالياته يف سوريا .ان االنطباع العام هو انوه
رغم كون االرمن لعبوا دوراو مهماو يف تطور خويبون يف سوريا ،اال انهم مل يقومووا
بدعايتهم بني العشائر الكردية باسم التنظيم .ان مشواركة الداشوناق يف فعاليوات
خويبون ميكن ان تفسر حبقيقة ان القوميني األرمن كانوا يأملون احلموول علوني
مركووز موولثر يف الدولووة الكرديووة يف جبوول ارارات مسووتقبالو ،والوويت كانووت جتوواور
ارمينيا السوفيتية .واحلقيقة ان الداشناق قود صوار تنظيمواو حمظووراو يف ارمينيوا
السوووفيتية بسووب نشوواطاته املعاديووة للبالشووفة .انظوور،
H.
Bozarslan, "Remarques sur I'histoire des relations
Kurdo – Armeniennes", Journal of Kurdish Studies, 1
(1995) pp. 65-69; C.J. Walker, Armenia, The Survival of
a nation, London: Routledge, 1980, pp. 341, 351-53.
( )23كان حلزب الداشوناق اتبواع كوثريون بوني اجلماعوة االرمنيوة يف حلو  ،والويت
كانت تضم يف عام  1931حوالي  40000مهاجراو ،وكانت تشكل اكورب جمموعوة
ارمنية يف سوريا .انظر،
Terrier, "L'Armenie et les Armeniens", February 1931,
77 pp., P.37, CHEAM n.61.
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( )24برقيووة موون املنوودوب السووامي الربيطوواني اىل القنموول العووام يف حلو بتوواريخ
 ،1928/6/23بووورقم  .n.104/B, AIR 23/413وموووذكرة سووورية مووون
سكرتري املندوب السامي الربيطواني اىل وميور الشولون اخلارجيوة العراقوي بتواريخ
 ،1928/7/15بوووورقم FO
and
E
3707.

;23/413
3584

AIR
E

n.S.O. 1587,
371/13032,

( )25ان االدلة حول نشواطات خويبوون يف العوراق توجود يف ملفوات ومارة الطوريان
 .وكوذل AIR 23/414;415;419 "Kurdish National Movementالربيطانيوة ؛
يف مذكرة سرية مون مقور قيوادة القووة اجلويوة الربيطانيوة يف ب وداد اىل املنودوب
السوووامي الربيطووواني يف  ،1926/6/15وبووورقم؛
ref,: N.I/407, FO. 371/13032 E4074.
)26("List of Armenians, Kurds and Turks involved in
anti-Turkish activities in Iraq" enclosure to C/3551, 308-1928, FO. 371/13032 E4591. Memo from Chef de
Poste de Djerablus to Chef de la Surete Generale of
Aleppo Vilayat, 25-8-1931, n.n. pp. 1-2, BEY 571.
)27(Enclosure n.I. to note de la Surete d'Aleppo, 26-81931, n.n., BEY 571.
واالدلوووة علوووني نشووواطات حووواجو غوووا يف سووووريا ويف العوووراق متضووومنة يف ملفوووات
AIR23/411
"تشكيل دولة كردية مستقلة" ،وكذل ؛ "احلركة القومية الكردية"
AIR
 AIR 23/589وكوذل يف23/411; 412; 413; 414; 415; 416. ،
"خالصة [تقرير] استخبارات الشرطة العام ."1933
( )28رسووالة موون حوواجو غووا اغفريكوواني اىل الزعموواء الكوورد يف جبوول سوونًار ،غووري
ملرخووووة ،وردت يف ملحووووق مووووذكرة سوووورية موووون ضوووواب اخلدمووووة اخلاصووووة
[ االسووتخبارات] يف املوصوول اىل اسووتخبارات اركووان القوووة اجلويووة [الربيطانيووة] يف
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ورسووالة n. 9/b/016, AIR 23/146.ب ووداد يف  ،1927/3/27بوورقم،
حاجو غا اىل توفيق فندي بتاريخ  ،1927/11/24ملحقة جذكرة من ضواب
اخلدمة اخلاصة يف املوصول اىل اسوتخبارات اركوان القووة اجلويوة يف ب وداد بتواريخ
 ،1927/12/6وبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورقم
Kurdish

وكووذل تقريوور بعنوووان "n.I/M/608, AIR 23/288.

" يف مذكرة سورية مون ضواب اخلدموة اخلاصوة يف املوصول اىل Intelligence
n.اسوووتخبارات اركوووان القووووة اجلويوووة يف ب وووداد بتووواريخ  1927/7/7وبووورقم،
9/b/333, AIR 23/411.
(" )29صي ة اداء القسم يف خويبون" ملحوق جوذكرة سورية مون ضواب اخلدموة
اخلاصة يف املوصل اىل استخبارات القوة اجلوية يف ب داد بتواريخ 1930/2/26
ref: I/M/42/B, AIR 26/416.وبرقم
( )30ترمجة رسوالة عثور عليهوا عون أريو أوهواني موور
Aris
ملحقة جذكرة من دائرة التحقيقات اجلنائية يف الشرطة Ohannes Mour
العراقيوووووة اىل املستشوووووار الربيطووووواني لوووووومارة الداخليوووووة العراقيوووووة بتووووواريخ
 .ان خلوووق او ابتوووداع  ،1927/5/30S.B/574, AIR 23/389وبووورقم
اسوواطري حووول اجلوود االعلووني املشوورتك أموور شووائع كووثرياو بووني عوودد موون اجلماعووات
الدينية او اإلثنية يف الشرق االوس يف فرتة ظهور القوميات احمللية .فعلني سوبيل
املثال كان السكان املسيحيون احملليون يف العراق يف عهد االنتوداب يقيموون الودليل
علووني مووزاعمهم بووانهم والكوورد االيزيديووة موون اصوول إثووين واحوود علووني اسوواس امن
مجيعاو من اصل شوري ،واالشوريون هم سكان العراق الشومالي يف االلوف االول
قبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول املووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويالد .انظووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور،
N.
Fuccaro, The Yazidis under Colonial Rule, Tribe. Sect
and state in Modern Iraq 1919-1932
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.)(سيمدر قريباو
)31(Chirguh, La Question Kurde, 34-35; Terrier,
"L'Armenie et les Armeniens", February 1931, 77. , pp.
72-74, CHEAM n.61.
) ان االنبعاث الثقايف الكوردي يف العوراق حودث يف سوياق حمواوالت القاموة ادارة32(
كردية يف االلوية الشمالية يف اواخر عهود االنتوداب الربيطواني وقود واجوه تنفيوذ
 والذي كانت بنود تعتزم تعزيز الل ة الكردية،1931 قانون الل ات احمللية لعام
 معارضووة،بوصووفها ل ووة االدارة والتعلوويم واحملوواكم يف عوودد موون املنوواطق الكرديووة
كووبرية بسووب عووداء االدارة العراقيووة وعوودم وجووود ل ووة [كرديووة] نظاميووة [او
، انظر،]قياسية
A. Hassanpour, Nationalism and Languege in Kurdistan
1918-1985, San Francisco: Mellen University Press,
1992, 102-118; P. Rondot, "Publication Kurde en
Caracteres Latins" Bulletin d'Etudes Orientales 2(1932),
p. 300 ; P. Rondot, "Trois essays de latinisation de
I'alphabet Kurde: Iraq, Syrie, U.R.S.S.", Bulletin
d'Etudes Orientales 5 (1935), pp. 1-31.
)33( Terrier, "L'Armenie et les Armeniens", February
1931, 77pp., pp. 59-60, CHEAM n.61.
)34( Secret Intelligence Air staff Intelligence Baghdad,
2-11-1928, ref. A. O. C. C. S. O., AIR 23/414.
)35( Rondot, "Les Kurdes de Syrie", 105-108; "Les
Kurdes du Levant Francais" (1940 c.a), pp. 21-22, BEY
1364.
 مت تقديم التماس مماثل اىل املندوب السامي1930 يف نيسان
، ونوص االلتمواس أدرج ضومن. الفرنسوي وقعوه مجيوع اعضواء خويبوونBEY
571.
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)36( Reglements de la Societe de Bienfaisance pour
I'aide des pauvres Kurdes a Djezireh (1932).
( )37بعد العام االول من اصدار ايلة قامت هيتة رير جملة هواوار الويت كوان مون
ضوومنها كووامريان بوودرخان ،باصوودار عوودد موون الكتو املنهًيووة بقوودر حًووم كراسووات
للمدارس االبتدائية .انظر،
Rondot, "Publication Kurde",
وعلني الرغم من ان السلطات الفرنسية حظرت اصدار جملة هاوار يف عام 1937
بعد اغياج القومي العربي يف دمشوق ،اال ان اصودار هوذ الكتو املنهًيوة اسوتمر،
كموووووووووا ظهووووووووورت جملوووووووووة هووووووووواوار حتوووووووووني عوووووووووام  .1943انظووووووووور،
Rondot, "Les Kurdes de Syrie", p. 123.
ويف عام  1942منحت السلطات الفرنسية اعانوة ماليوة صو رية جلوالدت بودرخان
الصدار ملحق اسبوعي ممور يلة هاوار [باسم] "روناهي – Ronahi
" والوووووووووويت اسووووووووووتمرت يف الموووووووووودور ل ايووووووووووة عووووووووووام  .1945انظوووووووووور،
Hassanpour, Nationalism and Language in Kurdistan,
pp.225-230. table n.30; "Les Kurdes du Levant
Francais", (1940 c.a), p. 24, BEY 1364.
)38( Rondot, "Les Kurdes de Syrie", p. 121 ; Rondot,
"publication Kurde", pp. 300-301.
( )39حاجو غا هافريكان" ،االغا والشيخ واملتنورين" .جملة هاوار ،العودد 15
( )1933ص.2-1
)40( "Les Kurdes du Levant Francais" (1940 c.a), p. 14,
BEY 1364; Rondot, "Les Kurdes de Syrie", p. 108; "Le
movement Kurde en Djezireh", 13-3-1940, BEY 571.
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ان التعليم بالنسبة للزعماء العشائريني يف كردستان مل يكن امراو جديداو ،ففي عوام
 1892اس السولطان العثمواني عبداحلميود مدرسوة يف اسوطنبول لتعلويم ابنواء
معموووووواء القبائوووووول ،وقوووووود دخوووووول فيهووووووا بعووووووق الكوووووورد ايضوووو و وا .انظوووووور،
E. Rongan, "Asiret Mektebi: Abdulhamid II's school for
Tribes (1892-1907) "International Journal of Middle
Eastern studies 28 (1996) pp.83-107.
)41( "Les Kurdes du Levant Francais" (1940 c.a) p.22,
BEY 1364.
)42( "Les Kurdes du Levant Francais", (1940 c.a), p. 21,
BEY 1364; Rondot, "Les Kurdes de Syrie", pp. 105-107.
)43( Khoury, Syria and the French Mandate, pp. 397582.
)44( R. Lescot, "Le Kurd Dagh et le movement
يف عام Mouroud", studia Kurdica 1-5 (1988) pp. 101-125.
 1936بدأ القوميون السووريون يف حلو والكمواليون [يف تركيوا] بودعم احلركوة
علوووني أمووول إضوووعاف مركوووز الفرنسووويني يف املنطقوووة .انظووور،
Ibid, pp.110-13.
( )45يشري كراس ،ال يعرف من هو مللفوه ،بشوكل واضوح انوه حبلوول عوام 1937
كان سكان اجلزيرة قد طوروا هوية حملية ،بالرغم مون الرتكيو االثوين والوديين
املختل يف املنطقة ،واالستيطان احلديث جلماعات عديدة .انظر،
La Verite sur les evenements de la Djezireh (Beirut:
Imprimerie Catholique, 1937) pp. 10-11.
)46( Velude, Une experience d'administration regionale,
pp. 492-512.
يف عوام  1939كووان السووكان املسوتقرين وشووبه املسووتقرين يف اجلزيوورة يتووألفون موون
 43000شخص يف قضاء احلسوكة ،و  51000يف قضواء القامشولي ،و 16700يف
283

قضوواء دجلووة .وبينمووا كووان الكوورد يشووكلون اغلبيووة السووكان يف قضووائي القامشوولي
ودجلووة ( %73و  %75علووني التوووالي) كووان عوودد العوورب يفوووق الكوورد يف احلسووكة
(كانت نسبة [العرب]  %63من العدد الكلوي لسوكان) .ان حووالي  %86مون العودد
الكلووي للسووكان يف اجلزيوورة كووانوا [مسوولمني] سوونة ،بينمووا  %12موون املسوويحيني،
ويتووألف البقيووة بشووكل رئيسووي موون اليهووود وااليزيديووة .وعلووني ايووة حووال كووان
املسووويحيون يشوووكلون اغلبيوووة السوووكان احلضوووريني يف املنطقوووة ( )%71انظووور،
Ibid, pp. 522-525.
( )47التموواس ملحووق يف مووذكرة موون املنوودوب السووامي الفرنسووي اىل ومارة الشوولون
اخلارجية [الفرنسية] بتاريخ  1932/7/15وبرقم 0573, BEY 571
وانظر ايضاو،
M. Ayme, "La rivalite Arabo-Kurde en Djezireh Syrienne,
Fevrier 1936 – Septembre 1937", December 1937,
 30pp., pp. 7-10, CHEAM n. 223.التموواس موون الزعموواء الكوورد
واملسيحيني اىل املندوب السامي الفرنسي بتواريخ  ،1936/4/5وكوذل ملحوق يف
BEY 571.
Khoury, Syria and the French Mandate, pp. 527-528.
( )48ان اضطرابات عامي  1937-1936قد وصفت بالتفميل يف،
M. Ayme, "La rivalite Arabo-Kurde en Djezireh Syrienne.
Fervier 1936-September 1937", December 1937, 30pp,
 CHEAM n. 223.وخبمووص دعايوة اجلامعوة او الوحودة االسوالمية انظور،
; Ibid, p. 24ffوقود اعتمود خووري  Khouryبشوكل واسوع علوني حبوث اميوي
 Aymeحول تقدميه الحداث عامي  1937-1936يف اجلزيرة؛ انظر،
Khoury, Syria and the French Mandate, pp. 528-531,
Velude, Une experience d'administation regionale, p.
228.
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)49("Les Kurdes du Levant Francais", (1940 c.a), pp. 2425, BEY 1364; Anon, "Lasituation des Chretiens de Syrie
après les affaires de Djezireh", 21-11-1937, 4pp.,
;CHEAM n. 185 bis
وانظوور ايضواو ،خالوود بكووداش ،موواذا يف اجلزيوورة؟ (موون منشووورات احلووزب الشوويوعي
السوري .د.ت) .وقد شوكل الكاثوليو السووريون  %10فقو مون جممووع السوكان
املسيحيني يف اجلزيرة ،انظور،
"Les Kurdes du Levant Francais", p.25.
)50( "Les Mouvment Kurde du Jazira", 13-3-1940, incl.
in BEY 571; Oriente Moderno 18 (1938). P. 121.
( )51خبموووص حوواجو غووا واغفريكووان انظوور،
M. Van Bruinessen, Agha, Shaikh and State. The Social
and Political Structures of Kurdistan, London, Zed
Books, 1992, pp. 101-105.
ان املعلومووات املتفرقووة عوون نشوواطات الووزعيم القبلووي يف هووذا القسووم موون الكتوواب
تتضمن وثائق من االرشيفني الربيطاني والفرنسي ،وخاصة يف
 AIR 23/89-95 (Syria andوكوذل يفBea 569-572 (Kurdes). ،
Syrian desert Report) and, 288-290 (Mosul Reports).
)52( Velude, Une experience d'administration
regionale, pp. 140-141; Dilleman, "Les Francais en
haute – Djezireh",44-50.
عندما تراجعوت احلاجوة اىل جتنيود املقواتلني العشوائريني يف عوام  1930يف ضووء
تعزيز الوجود الفرنسي يف اجلزيرة ،كان  30مون أفضول حمواربي حواجو وثالثوة
مووووون ابنائوووووه موووووا يزالوووووون حووووودمون يف السووووورية العسوووووكرية رقوووووم .32
Hajo's Fiche, Velud.
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( )53رسووالة موون الزعموواء املسوويحيني يف عشوورية هفريكووان اىل املنوودوب السووامي
الفرنسووي بتوواريخ  .1936/8/1يف
n.n.,BEY 572.
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امللحق رقم ()2

رسالة املوتني

راظ جويلي
جملة هاوار  -العدد ()17

بعد نشر مقالة حاجو هذ املوسومة "الشيوخ واالغوات واملتنوورون" كتو احود
قوراء جملوة هواوار ،ويودعني أفوني جويليو رسوالة بعنووان "رسوالة املووتني Olulerin -
(*)
 "Mektubuانتقد فيها وجهات نظر حاجو ،وفيما يلي نص الرسالة:
"لقوود قوورأت مقالووة "الشوويوخ واالغوووات واملتنووورون" .وو و ان اقووول هووذ
احلقيقة .نعم ،لقد تع ًبت كوثرياو ،وقلوت يف نفسوي ان اغواتنوا قود نودموا علوني افعواغم
وانهم يريدون العمل من اجل راحة االمة والوطن ،وبذل يكفرون عن ذنووبهم .ورفوع
العبودية (أو الظلوم) عون املتنوورين ولوومهم .ومثلموا قوال اآلغوا لنتحودث عون املرحووم
الشيخ سعيد [ثريان]  .فمن الذي وقف ضود الشويخ سوعيد وحاربوه ومنعوه مون قيوق
اهدافه وحمول الكرد علني استقالغم .يا ترذ هل ان هولالء كوانوا مون االغووات ام مون
املتنورين؟ .وحتوني اياهودون الوذين حوضوون نضوا وال يف الووطن ويلقتلوون حتوني اليووم
غدراو او ظلماو ،هل يقتلون بأيدي االغوات ام املتنورين؟.
ال عنود هوذا املوضووع ،النوين أريود اليووم ان ا ودث اكثور
ال اريد ان اقف طووي و
عوون افكووار املوووتني .الن افكووار املوووتني هووي افكووار الشووهداء املتنووورين الكوورد .ولكوونكم قوود
تتساءلون :كيف لي ان أنقول افكوار هولالء .نعوم هوذا صوحيح فحتوني اآلن يقوال :ال يوأتي
خرب من املوتني ولن يأتي .وأنا أعرف هوذا االمور .لكونين سأنشور رسوالة املووتني يف جملوة
"هاوار" .الش ان هذا اخلرب سيثري دهشة الكثري من القراء.
ال يا أيها القراء ،وخموصاو الذكور ،ال داعي للدهشة .إقورأوا ذلو بثقوة وبودون
مواربة وتعلموا وخذوا العربة من ذل .
(*) نشرت هذ الرسالة بالل ة الكردية املكتوبة باحلروف الالتينية ،وقد تفضل االخ الكريم الدكتور امساعيل حماف مشكوراو بابداء املساعدة يف
ترمجتها اىل العربية .كما فعل الشيء نفسه بالنسبة للمقاالت اليت نشرها مجيل حاجو واملرتمجة يف المفحات الالحقة( .املرتجم)
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نعووم .انووين أقوووم موورة يف كوول عوودة ايووام بزيووارة العووامل اآلخوور يف احللووم او يف
اخليال ،وأسأل موتاي .ويف ليلة البارحة قمت برحلة اخرذ يف خيالي بني املوتني.
هيهوووات .مووواذا رأيوووت؟ يوسوووف ميان(ضوووياء)  ،Yusuf Ziyanفووولادين
 ،Fuadinكمال فوومين  ،Kemal Fewzinأخوتني  Extinيرتودون ثيواب احلوداد
السوداء .وبعد السلال عن حاغم وأحواغم دثنا عن أحوالنا وموا تعرضونا لوه يف ظول
[سطوة] االغوات .وقد استاؤوا مجيعاو ،وانظر ماذا قالوا:
"يا أفني جويلي  ،ال تزرنا كثرياو بعود اليووم .لقود كنوت أعزبواو حتوني اآلن ومل
يكن علي عت  .ولكن اليووم موجّو احود االغووات بنتواو .هوذ البنوت مل تلود االمهوات
واالباء بنتاو امجل منها .مربوك علي [هوذ البنوت] ...ولكون انتبوه يوا جويليو [انهوا]
متش شعرها جش بني اسنانه أنياب الثعابني.
نعم ...لقد مرع غانا بني جمموعته بعق انياب الثعابني .انه يقول" :ايون كوان
الشباب املتنورين واملثقفني عندما كان مقاتلو الكرد يهامجون مدن كردسوتان" .ان جهول
ال بسووب عوودم
[اآلغووا] يعووود اىل عوودم اختالطووه أو اشوورتاكه .فوواذا كووان جنوواب اآلغووا جوواه و
مشاركته يف حرب االستقالل فكيف عرف مكان وجودنا؟ .اين كنا حنن؟ وهل كنا نناضل
أم ال نناضل؟ .هل يعرف اجلميع اين كان غانا انذاك وماذا كان يفعل .لوي مون واجبنوا
ان نقول ذل  .فاذا كانوا [أي االغوات والشيوخ] يريدون اآلن السوري علوني نهًنوا وينضوموا
إلينا ..ليتفضلوا هناك متسع كبري غم ولكن بشرق ان يسريوا علني نهًنا.
ان اآلغا نفسه يقول ان هذا اليوم لي اليووم الوذي نلووم فيوه بعضونا الوبعق.
فاذا كان االمر كذل فلماذا يتمرف بشكل منفرد ويأمرنا .انه يسوري أمامنوا او يقودنوا
حتني اآلن .واذا ناضول فوال نلوموه .بهوذ الكلموات دعهوم يرتكوون ارواحنوا بسوالم وت
الرتبة الباردة .كفني غذا اليوم ما دثنا به".
ايها القراء الكرام هذ هي رسالة املوتني ...واذا أتيح لنوا ايوال فسووف نتحودث
عن افكار اخرذ .ولكن بدالو من ان نلوم بعضنا البعق من االفضل ان نناضول معواو مون
اجل انقاذ هذ االمة والوطن.
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امللحق رقم ()3
(*)

"الكرمانة طيبون ولكن جهلة"

الكوورد طيبووون والوودماء الوويت جتووري يف عووروقهم مليتووة بالشوورف واحلريووة
واجلسارة .لذل يقتل بعضهم بعضاو ،ويأكلون اموال بعضهم البعق.
ال أحد يطأطيء او ينحين لاخر ،النهم تعودوا علني ذل منذ ان رأت أعيونهم
النور .ان أي شاب يبلغ سن الرشد يبحث عن الطيبوة ويورذ ان الرجول الشوهم والشوهري،
والذي يتحدث عنه الناس باعًاب ،هو ذل الشخص الذي يقتل الرجوال وينهو امووال
الناس وال يطأطيء رأسه أمام عدو .
وبهذ الثقافة يبدأ هذا الشاب ايضاو بالقتل والنه واعمال اخورذ ،ويعمول جبهود
كبري الن ذل مون الموفات احلميودة .ان مون مسوات الرجول الكوردي انوه يريود ان يكوون
دائماو يف طليعة رفاقه اذا ما قام بعمل .وكثرياو ما نرذ ان الكردي اذا كان يعمول موع غوري
من الشعوب االخورذ يكوون دائمواو يف الطليعوة سوواءاو كوان ذلو يف الدراسوة او الشوًاعة او
كان محاالو (عتاالو) ،الن طبيعته وجسارته ترفق ان يكون غري يف مقدمته.
من الضروري ان يكوون الشوع الكوردي اآلن ايضووا يف طليعوة الشوعوب االخورذ
اليت وصولت اىل مرحلوة مون التطوور او التقودم ومسوتوذ را مق مون التعلويم .لكون الكورد
ختلفوا قليالو  .ان العوالج الوالمم لوذل هوو املعرفوة .علوني كول كوردي يودعي انتسوابه اىل
العرق الكردي مساعدة مجعيوة خرييوة .كول حسو امكاناتوه حتوني تسوتطيع اجلمعيوة
تقديم ما ينفعنا ،وتعليم أبنائنا وفتح املودارس يف مناطقنوا .الوي هوذا أفضول مون ان
ننفق مبلغ يرتاوح بني  60و  70لورية ذهبيوة علوني كول طفول نرسوله اىل مدينوة مون
املدن ليتعلم هناك؟ .فاذا أعطوي مثول هوذا املبلوغ اىل اجلمعيوة فبامكاننوا ان نعلوم مائوة
طفل القراءة [يف مناطقنا] ،الن املدارس يف مناطقنوا ال تتطلو ممواريف كوثرية .لوي
هناك شيء ينور املرء غري التعليم.
(*) هذ مقالة نشرها مجيل حاجو (ابن حاجو) يف العدد السابع من جملة هاوار يف عام .1932
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(*)

مجيل حاجو
ان الكات الوارد ذكر اعال مجيل حواجو .يوا تورذ مون هوو مجيول حواجو...
هل هو شاب أم رجل مسن ،ويف أي مدرسة تعلم؟
ولكي نمل اىل نتيًة يف هوذا املوضووع البود ان نطورح بعوق االسوتلة وجنيو
عليها.
ان مجيوول حوواجو شوواب يوورتاوح عموور بووني  20أو  21عام واو ،ومل يووذه اىل
املوودارس ،ومل يووتعلم علووني يوود أحوود ال لسوونوات وال لشووهر ،وال يعوورف ل ووة اجنبيووة غووري
ل ته.
كان مجيول حواجو مون الكورد (الكرموانة) االوائول والوذي درس وتعلوم وكتو
بألفباء ل ته جساعدةٍ من الل ات االخرذ.
وعندما عربنا احلودود جنوبواو اىل سووريا " "binxeteيف عوام  1930نقلتنوا
احلكومة اىل الشام [أي دمشق] للسكن هناك .لقد كنا حينها عدة اشوخاص وكوان مجيول
برفقتنا وقد سكنا مجيعوا يف حوي االكوراد ،وكنوا ضويوفوا يف بيوت علوي غوا ملفوو .وكنوا
جضي الوقت معاو ليالو ونهاراو.
كنوت منهمكواو باأللفبوواء والل ووة الكرديووة .وكنوت اسووأل كوول واحوود موونهم سوولاالو،
وكنت أشرك اجلميع يف عملي ليفكروا.
كان مجيل اكثرهم قدرة علني التفكري ،وكان شاباو يفهم ويسوتوع  ،علمواو بانوه
مل يكن يعرف القراءة ومل ميسو القلوم بيود ابودوا قبول ذلو  .ومل يوذرف دمعوة علوني
حروف الكتابة.
لقد كان بالنسبة إلي شاباو إقطاعياو كردياو أمياو أعر عليه ألفبائي.
مل يكوون بووني ايوودينا يومهووا شوويء مطبوووع .وسووواءت شووتنا أم أبينووا تعلووم مجيوول
االلفباء الكردية [بدون كتاب منهًي] عن طريق اخلطوق .وكنت أريه بعوق احلوروف
(*) هذا مديح كتبه جالدت بدرخان ب حول إجادة مجيل حواجو يف مقالتوه املوذكورة اعوال حوول ضورورة
التعليم بالكردية (جملة هاوار 1932 -

 -العدد .)7
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كل يوم ،ثم اسأله بعدها عما فعله بشأنها .لقد انهوني مجيول خوالل اسوبوع واحود تعلوم
االلفباء الكردية ،وبذل اصبح قادراو اآلن علني ان يكت كل شيء وان يقورأ املخطوطوات
[أي ما مكتوب خب اليد] اجليدة.
هذا هو مجيل حاجو صاح املقالة السابقة "الكرموانة طيبوون ولكون جهلوة".
وينب ي ان يكوون مجيول حواجو جوذجووا للشوباب الكورد .وكول شواب كوردي حيو وطنوه
وشعبه ويريد خدمتهم عليه ان وعول مون مجيول حواجو مثوا وال حيتوذذ ،ويعملووا مثلوه
ويكونوا مفيدين النفسهم ولشعبهم.
ماذا أقول حبقه ،وكيف أصفه .أنا نفسي ال أعرف .لي هناك أحود حتوني اآلن
متكن من بيان اسباب النزاع والنفاق الكردي بهذا الشكل وبهذا الوضوح.
عاش مجيل  ...حيفظ اهلل ألسرت وشعب .

جالدت بدرخان
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املمادر واملراجع(*):
* Martin van Bruinessen, Aga, Şeyh, Devlet. Iletisim Yay.
 مارتن فان بروينسن ،االغا والشيخ والدولة (دار نشر إليتشم).
* Wadie Jwaideh, Kurt Milliyetciliginin Tarihi, Kokenleri
ve Gelisimi, Iletisim Yay.
وديع جويدة :تاريخ احلركة القومية الكردية  ،اجلذور والتطور (دار نشر إليتشم)
* V. Minorsky, Th. Bois, D. N. Mac Kenize, Kurtler ve
Kurdistan, Doz Yay.
ف .مينورسكي؛ توما بوا ،د .ن .مكنزي ،الكرد وكردستان( .دار نشر دوم)
* Rohat Alakom, Xoybun Orgutu ve Agri Ayaklanmasi
Avesta Yay.
روهات االكوم ،تنظيم خويبون وانتفاضة غري (دار نشر فيستا)
* Malmisanij, Diyar bekirli Cemil Pasazadeler ve Kurt
Milliyetciligi, Avesta Yay.
مامليسانز ،ابناء مجيل باشا الدياربكرلي واحلركة القومية الكردية (دار نشر فيستا)
* M. Kalman, Botan Direnisleri, med Yay.
حممد كاملان ،املقاومة البوتانية (دار نشر ميد)
* Ismail Goldas, Kurdistan Teali Cemiyeti, Doz Yay.
امساعيل كولداش ،مجعية تعالي كردستان (دار نشر دوم)
* Osman Sabri, Biraninen osman Sabri, Aram Yay.
عثمان صربي ،مذكرات عثمان صربي( ،دار نشر رام)
* Faik Bulut, Dar Ucgende Uc Isyan, Evrensel Basin Yayin.
فائق بولوق ،ثالثة متردات يف مثلث ضيق (منشورات مطبعة ايفرنسل).
* Cegerxwin, Floklora Kurdi, Wesanen Roja Nu.
جكرخوين ،الفولكلور الكردي (دار نشر روذارنوَى)
(*) مل يتبع املللف اسلوب ترتي قائمة املمادر حس تسلسل احلروف( .املرتجم)
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* Cegerxwin, Hayat Hikayem, Evrensel Basin Yayin
) قمة حياتي (منشورات مطبعة ايفرنسل،جكرخوين
* Ziya Gokalp, kurt Asiretleri Hakkinda Sosyolojik
Tetkikler, Sosyal yay.
.) دراسات سوسيولوجية عن العشائر الكردية (دار نشر سوسيال، ضيا كوك أل
* Bazil Nikitin, Kurtler, Deng yay.
)ْ  الكرد (دار نشر دن،باسيل نيكيتني
* Mesut yagen, Devlet Soyleminde Kurt Sorunu, Iletisim yay.
.) (دار نشر إليتشم. املسألة الكردية يف أقوال [أو تمرحيات] الدولة،مسعود ياغن
* Dr. Nurettin Zaza, Bir Kurt Olarak yasamim, Peri Yay.
) حياتي الكردية (دار نشر ثري، نورالدين ماما.د
* H. Hisyar Serdi, Gorus ve Anilarim, Med Yay.
.) مشاهداتي وذكرياتي (دار نشر ميد، هشيار سردي.ح
* M. Nuri Dersimi, Hatiratim, Ozge Yay.
.) مذكراتي (دار نشر أومطة، نوري ديرسيمي.م
* Naci Kutlay, 21 Yuzila girerken Kurtler, Peri Yay.
.) (دار نشر ثري21  الكرد عند مشارف القرن،ناجي كوتالي
* naci Kutlay, Anilarim, Avesta Yay.
.) ذكرياتي (دار نشر فيستا،ناجي كوتالي
* hasan Yildiz, Sevr-Lozan-Musul Ucgeninde Kurdistan,
Koral Yay.
.)املوصل (دار نشر كورال-لومان- كردستان يف مثلث سيفر،حسن يلدم
* Prof. E. V. Eickstedt, Ilk Caglardan Gunumuze Turkler,
Kurtler, Iraniler, Firat Yay.
 الوورتك والكوورد وااليرانيووون منووذ العمووور االوىل حتووني، ايكسووتاد. ظييي. إي،الربوفيسووور
.)يومنا (دار نشر فرات
* kadir Cemil Paşa, Doza Kurdistan, Ozge Yay.
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.) ملف كردستان (دار نشر أومطة،قادر مجيل باشا
* Malmisanij, Kurt Teavum Terakki Cemiyeti ve Gazetesi,
Avesta Yay.
.) مجعية وصحيفة تعاون وترقي الكرد (دار نشر فيستا،مامليسانز
*Mehmet Bayrak, Kurt Sorunu ve Demokratik Cozum,
Ozge Yay.
.) املسألة الكردية واحلل الدميقراطي (دار نشر أومطة،حممد برياق
* Mehmet Bayrak, Kurdoloji Belgeleri -1.
.)1(  وثائق الكردولوجي،حممد برياق
* Mehmet Bayrak, Kurdoloji Belgeleri - 2.
.)2(  وثائق الكردولوجي،حممد برياق
* Celile Celil, Kurt Aydinlanmasi, Avesta Yay.
.) توعية [أو تنوير] الكرد (دار نشر فيستا،جليلي جليل
* Musa Anter, Hatiralaim, Avesta Yay.
.) مذكراتي (دار نشر فيستا،موسني عنرت
* Emre Kongar, tarihimizle Yuzlesmek, Remzi Kitapevi.
.) املواجهة مع تارحنا (مكتبة رمزي،إميرة كونطار
* M. Emin Zeki Bey, Kurdistan Tarihi, Beybun Yay.
.) تاريخ كردستان (دار نشر بيبون،حممد امني مكي
* M. Emin Zeki Bey, Diroka Kurd u Kurdistan, Avesta Yay.
.) تاريخ الكرد وكردستان (دار نشر فيستا، حممد امني مكي ب
* Zeki Bozarslam, Nerinek Li Diroka Kurdistan, Doz Yay.
.) مشاهدة من تاريخ كردستان (دار نشر دوم،مكي بوم أرسالن
* A. M. Mentesasvili, Dunden Bugune Kurtler, Evrensel
Basim Yayin.
.) (منشورات مطبعة ايفرنسيل، الكرد من االم اىل اليوم، منتشا شفيلي. م.أ
* Muhmud Baksi, Serhildana Mali Eliye Unis, Wesanen Welat.
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.) انتفاضة اسرة علي يون (دار نشر والت،حممد باكسي
* Osman Sabri, Serren Sasone 1925-1937, Peri Yay.
.) (دار نشر ثري1937-1925  معركة ساسون،عثمان صربي
* Mevlanazade Rifat, Ittihat Terakki ve Turkiye inkilabinin
Ic Yuzu, Y. iklim.
.) اال اد والرتقي والوجه الداخلي لالنقالب الرتكي (دار نشر إقليم،موالنا ماد رفعت
* Abbas Veli, Kurt Milliyetciliginin Kokenleri, Avesta Yay.
.) جذور القومية الكردية (دار نشر فيستا،عباس ولي
* M.S. lazarev, S. X. Mihoyan, E. I. Vesilyeva, M.A.
Gasrtya O. I. Jigalia, Kurdistan Tarihi, Avesta Yay.
.) تاريخ كردستان (دار نشر فيستا،) الماريف (و خرون. س.م
* T. A. Wigram, Insanligin Besigi Kurdistanda Yasam,
Avesta Yay.
.) احلياة يف كردستان (دار نشر فيستا، مهد البشرية، ويكرام. أي.تي
* Şukru Mehmet Sekban, Kurt Sorunu, Kamer Yay.
.) املسألة الكردية (دار نشر كامر،شكري حممد صكبان
* kemal Suphandag, Agri Direnisi ve Haydaranlilar, Firat Yay.
.) مقاومة أغري واحليدرانليني (دار نشر فرات،كمال سبحان داغ
* Hasan Usak, Kurdistanda Asiretcilik ve Milliyetcilik,
Aram Toplum Yay.
.) العشائرية والقومية يف كردستان (دار نشر رام توبلوم،حسن أوشاك
* M. Ilin, E. Segal, Insan Nasil Insan Oldu, Say Yay.
.) كيف اصبح االنسان انساناو (دار نشر ساي، سي ال. إي،  ايلني و.م
* Hawar Dergisi, Nudem Yay.
.) (دار نشر نو دةم،جملة هاوار
*Ethem Xemgin, Kurdistan Tarihi, Doz Yay.
.) تاريخ كردستان (دار نشر دوم،ادهم غمكني
* Hassan Arfa, Kurtler, Avesta Yay.
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حسن أرفع ،الكرد (دار نشر فيستا).
* Sovyetler Birligi Bilimler Akademisi, Dogu Bilimler
Enstitusu ile Ermenistan, Sovet Sosyalist Cumhuriyet Bilimler
Akademisi, Dogu Bilimleri Enstitusu, Kurt Komisyonu; Yeni
ve Yakin Cagda Kurt Siyasel Tarihi, Peri Yay.
اكادمييووة العلوووم السوووفيتية ،معهوود العلوووم الشوورقية ،واكادمييووة العلوووم يف مجهوريووة
أرمينيا السوفيتية االشرتاكية  -معهد العلوم الشرقية  -اللًنة الكردية :تواريخ السياسوة
الكردية يف العهدين احلديث والقري (دار نشر ثري).
* E. William C. Noel, Kurdistan 1919 Binbasi Noelin
Gunlugu. Avesta Yay.
إي .وليم .نوئيل ،كردستان  :1919يوميات املقدم نوئيل (دار نشر فيستا).
* A. M. Hamiltin, Kurdistan'dan Gecen yol, Avesta Yay.
أي .إم .هاملتون ،طريق عرب كردستان (دار نشر فيستا).
* Ahmet Kahraman, Kurt Isyanlari Tedip ve Tenkil,
Evrense Basim Yay.
امحد قهرمان ،حركات العميان الكردية :التأدي والتنكيل (نشر مطبعة ايفرنسيل).
* M. Kalman, Belge, Tutanak ve Yasayanlariyla Agri
Direnisi 1926-1930, Peri Yay.
حمموود كاملووان ،املقاومووة يف غووري  1930-1926موون خ والل الوثووائق واحملاضوور وموون
عايشوها (دار نشر ثري).
* Eyup kiran, Kurt Milan Asiret Konfederasyonu, Elma.
ايوب كريان ،ا اد عشرية ميالن الكردية (دار نشر أملا).
* Chris kutşera, Kurt Ulusal Hareketi.
كري كوتشريا ،احلركة القومية الكردية.
* Tori, Asiretten Millet Olma Yapilanmasinda kurtler.
توري ،الكرد يف عملية المريورة من العشرية اىل االمة.
* kemal Burkay, Gecmisten Bugune Kurtler ve Kurdistan.
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كمال بورقاي ،الكرد وكردستان من املاضي حتني اليوم.
* avyarov, Osmanli–Rus ve Iran Savaslarinda Kurtler,
Sipan Yay.
أفياروف ،الكرد يف احلروب العثمانية – الروسية وااليرانية (دار نشر سيبان).
* Karo Sasoni, Kurt Ulusal hareketlen ve 15.yy'dan
Gunumuze Ermeni Kurt Iliskileri, Peri yay.
كارو ساسوني ،احلركات القومية الكردية والعالقات االرمنية  -الكرديوة مون القورن 15
حتني يومنا (دار نشر ثري).
* Dr. Nuri Dersimi, Hatiratim, Doz Yay.
د .نوري ديرمسي ،مذكراتي (دار نشر دوم).
* Nevzat Bingol, Suriye'nin Kimliksizleri Kurtler Elma Yay.
نوماد بنطو  ،كرد سوريا الذين بال هوية (دار نشر أملا).
* Prens Sureyya Bedir han, Kurt Davasi ve Xoybun, Med Yay.
االمري ثريا بدرخان ،القضية الكردية وخويبون (دار نشر ميد).
* Fuat Dundar, Turkiye Nufus Sayimlarinda Azinliklar, Doz Yay.
فلاد دوندار ،االقليات يف االحماءات السكانية يف تركيا (دار نشر دوم).
* Malmisanij, Gizira Botanli Bedirxaniler, Avesta Yay.
مامليسانز ،بدرخانيو جزيرة بوتان (دار نشر فيستا).
* Mehmet Uzun, Bira Qedere, Gendas Kultur Yay.
حممد أومون ،يف ذكرذ قدري (دار نشر طنداش الثقافية).
* Dr. Vet. M. Nuri Dersimi, Kurdistan Tarihinde Dersim,
Zel Yay.
الطبي البيطري حممد نوري ديرسيمي ،ديرسيم يف تاريخ كردستان (دار نشر ميل).
* Kovara Bir 1.ve 2. sayilar.
جملة بري ،العددان ( )1و (.)2
* hasan Arfa, Kurtler, Tarih ve Politik.
حسن أرفع ،الكرد ،التاريخ والسياسة.
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* William Eagleton, Mahabad Kurt Cumhuriyeti.
. مجهورية مهاباد الكردية،وليم إيطلتون
* Yrd. Dr. O. Bnb. Suat Akgul, Ataturk Doneminde Boluculuk
ve Boluculuge Karsi TBMM'de Cozum Onerileri.
 احلركوات االنفموالية يف عهود اتواتورك ومقرتحوات احلول جتوا احلركوات،سعاد ق كول
.االنفمالية يف ايل الوطين الرتكي الكبري
* M. Van Bruinessen, Kurdistan Uzerine Notlar, Iletisim Yay.
.) مالحظات عن كردستان (دار نشر إليتشم،مارتن فان بروينسن
* faik Bulut, Devletin Gozuyle Turkiye'de kurt Isyanlari, Yon
Yay.
.) حركات العميان الكردية يف تركيا من منظور الدولة (دار نشر يون،فائق بولوق
* Cemil Gundongan, 1924 Beytussebap Isyani, Komal Yay.
.) (دار نشر كومل1924  مترد بيت الشباب عام،مجيل طون دوغان
* Ihsan Nuri Paşa, Agri Dagi Isyani, Med Yay.
.) مترد غري داغ (دار نشر ميد،احسان نوري باشا
* Yilmaz camlibel, Serhildan Ciyaye Agiriye, Deng Yay.
.)  انتفاضة جبل غري (دار نشر دن،يلمام ضامليبيل
* Bergeh Dergisi.
.جملة برطة
* Prof. Dr. A. Haluk Cay, Her Yonuyle Kurt Dosyasi,
Turan Kultur vakfi.
.) امللف الكردي بكل جوانبه (ملسسة طوران الثقافية، خلوق ضاي. أ،االستاذ الدكتور
* Cira Dergisi, Sayi; 2-3 /1995 Swed.
. السويد،1995 – 3 ،2  العدد،جملة ضرا
* Hasan Unlu, A. Halik Aydin, Kurt Onder ve Aydinlarinin
Biyografisi, Peri Yay.
.)حسن أغلو وعبداخلالق يدن؛ تراجم القادة واملثقفني الكرد (دار نشر ثري
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* Ihsan Cetin, Midyat'ta Etnik Gruplar, yaba Yay.
.) ايموعات اإلثنية يف مديات (دار نشر يابا، إحسان ضت
* Asiretler Raporu, Kaynak Yay.
.)تقرير عن العشائر (دار نشر قايناق
* Te Biramin – Hezni Haco, Avesta Yay.
.)من ذكرياتي [أو خواطري] حزني حاجو (دار نشر فيستا
:)*(مواقع االنرتنيت
Hember Ezidiyan.
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) (املرتجم.(*) ادرج املللف مواقع االنرتنيت بشكل متفرق ضمن الكتاب وقد ثرنا فملها يف حقل خاص بها
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نشاطات وفعاليات املركز
اصدارات ومنشورات املركز :
أوال"  :سلسلة دراسات ومواضيع كوردية
 -1جان برتولينو (صحفي فرنسي) الكورد  :موطنهم ،تارحهم ،وقائدهم
املوعود الذي متنا الشاعر امحدذ خاني ،اعداد وتقديم مجيل حممد ممطفني
(لواء عسكري متقاعد)( ،دهوك.)2007 ،
 -2عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) ،موقف االحزاب السياسية العراقية من
القضية الكوردية ( ،1970-1946دهوك.)2007 ،
 -3ط.رثراكوثفر(هاكوثيان ،رالكوردرالطوران،رترمجه عن الفارسية،رنزاررأيوبر
طولي ،رتقديم رومراجعة ،رعبدالفتاح رعلي رالبوتاني ر(الدكتور  ،ر(دهو ،ر
. 2007
-4

سني ابراهيم دوسكي (اعداد وتقديم) ،ذ رثيَشةنطيَن رثةخشانا ركوردير

خةليفةريووسفىَرباية يدىر1968-1885ر(دهؤ ،ر . 2007ر
 -5أدي معو (الدكتور) ،يف سبيل العروبة القضية الكوردية بني االم
واليوم ،تقديم ،عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)( ،دهوك.)2008 ،
 -6رجائي فايد ،والت الشخمية الكوردية حنو احلداثة دراسة ميدانية ،مراجعة
وتقديم ،عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)( ،دهوك.)2008 ،
 -7بيرت جي .المربت ،الواليات املتحدة والكورد دراسة حاالت عن تعهدات
الواليات املتحدة ،تقديم ومراجعة ،عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)،
ترمجه عن االنكليزية ،مركز الدراسات الكوردية وحفظ الوثائق/جامعة دهوك،
(دهوك.)2008 ،
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 -8دكتور رئةمري رحوسيَن رخوجنى ،رشاه رئيسماعيل رىلةفةوى رو ردامة راندنار
دةولةتا رىلةفةوى ،روةرطيَرانا رذ ر مانىَ رفارسى :رنزار رئةيوب رطوىل ،رضاثخانار
انكوياردهؤ ،ر(دهو ،ر . 2008ر
 -9وهرام برتوسيان ،سياسة تركيا جتا كوردستان العراق وامريكا -1991
 ،2003ترمجه عن الفارسية :نزار ايوب طولي ،مطبعة جامعة دهوك،
(دهوك.)2008 ،
 -10علي اجلزيري ،دور االنتلًنسيا الكردية يف احلياة السياسية [املثقفون الكرد
يف سوريا اجوذجاو] ،مطبعة جامعة دهلك( ،دهوك.)2008 ،
معوّ  ،االكراد يف لبنان وسوريا ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك،

 -11أدي
.)2008
 -12دلشاد نعمان فرحان ،معاناة الكورد االيزيديني يف ظل احلكومات العراقية
 ،2003-1921دراسة يف خط ووسائل ترحيل وتهًري وتعري االيزيديني،
مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2008 ،
 -13ويلةر م .ساكستون ،ريَزمانا ركورديا ركورماجنى ر -رد رطة رهندة ردةقيَنر
خواندنىَ ر -ر ،روةرطيَران رذ رئينطليزي :رفاخر رعمر رحممد ،رضاثخانا ر انكويار
دهؤ ،ر(دهو ،ر . 2008ر
 -14شريماد مكريا حممد ،أثر حلف ب داد  1955علني احلركة التحررية
القومية الكوردية ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -15امليًر نوئيل ،مالحظة يف الوضعية الكورديةNote in the Kurdish ،
 ،Situationتقديم :أ .د .عبدالفتاح علي البوتاني ،مطبعة جامعة دهوك،
(دهوك.)2009 ،
 -16جان برتولينو (صحفي فرنسي) الكورد :موطنهم ،تارحهم ،وقائدهم
املوعود الذي متنا الشاعر امحدذ خاني ،اعداد وتقديم مجيل حممد ممطفني
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(لواء عسكري متقاعد) ،الطبعة الثانية ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك،
.)2009
 -17كاوةربةيات،رشؤرشا ركورديَنرتوركيارو ركاريطةرياروىَ ر رسةررثةيوةندييَنر
دةرظةرييَنرئريانىَ ر( ، 1932-1908روةرطيَرانرذر مانىَرفارسى :رموسةدةقرتؤظى،ر
ضاثخانار انكوياردهؤ ،ر(دهؤ ،ر . 2009ر
 -18الدكتور مرار صديق توفيق ،كلية اآلداب جامعة دهوك ،كردستان يف العهد
اجلالئري (1411-1337/814-737م) ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك،
.)2009
 -19التحالف الدميقراطي الكوردي يف سوريا ،محلة تعري امساء املدن والقرذ
الكوردية يف كوردستان  -سوريا ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -20علي صاحل مرياني ،احلياة احلزبية السرية يف كوردستان  -سوريا -1898
 2008رصد وثائقي ملسرية اكثر من قرن من تطور الوعي القومي يف اجلزء
اجلنوب ال ربي من كوردستان ،دراسة تارحية  -سياسية ،تقديم ومراجعة:
أ.د .عبدالفتاح علي حييني البوتاني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -21الدكتور عدنان ميان فرحان ،قادر سليم مشو ،دراسات يف تاريخ الكورد
االيزيديني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -22عبدالرمحن املزوري ،ترمجه اىل االنكليزية د .فاضل خديد  ،تاج العارفني الشيخ
عدي بن مسافر الكوردي اغكاري ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -23الدكتور عبداهلل غفور ،التشكيالت االدارية يف غربي كردستان ،تشريعات،
قرارات ،قوانني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2009 ،
 -24مةمحوودريووسفى،رشير:رئةظرهنة رئاهىَردىل،رضاثخانار انكؤياردهؤكىَ،ر
(دهؤ ،ر. 2009
 -25ذربةرهةظكرنارنيمةاهللرنهيَلى،رجةطةرثة رورهندة رهؤ انيَنروى،رضاثخانار
انكؤياردهؤكىَ،ر(دهؤ ،ر. 2009
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 -26ئانىَ رمارى رشيمل ،روةرطيَرِان رذ رفارسى :رمةسيود رخالد رطوىل ،رناظيَنر
ئيسالمى،رظةكؤل ،رضاثخانار انكؤياردهؤكىَ،ر(دهؤ ،ر. 2009
 -27عصمترشريفروانلى،رثالنارجينوسايدكرناركةمايةتياركوردانر رسوريىَ..ر
دؤ ا ركوردى ر رسوريىَ ،روةرطيَرِان رذ رعةرةبى ربؤ ركوردى :رمصدق رتؤظى،ر
ضاثخانار انكؤياردهؤكىَ،ر(دهؤ ،ر . 2009ر
 -28د .رعةبدولآل رغةفور ،رئةتنؤ ر -رجؤطرافياى رباشوورى ركوردستان ،رضاثخانار
انكؤياردهؤكىَ،ر(دهوَ ،ر. 2010
 -29د.رعبداهللرغفور،رتقسيماتركشورىردررشرقركردستان،رضاثخانةرْ ردانشطاةر
دهو ،ر(دهو ،ر. 2010
 -30علي صاحل مرياني ،سياسة التمييز القومي ومحالت التعري احلكومية يف
كوردستان  -سوريا  7ب  5 -1928تشرين االول  ،2008دراسة تارحية -
سياسية ،تقديم ومراجعة :أ.د .عبدالفتاح علي حييني البوتاني ،مطبعة جامعة
دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -31بابارطاهرىَرعوريان،رضارينةييَن،روةرطيَرانربوَركرماجنىرحتس ردوسكى،ر
ضاخبانار انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر . 2010ر
 -32تتمر أحوال األمراء (كورتية رذ رديروَكا رمرييَن رهةكارى روةرطيَران رذر
فارسى،رنزاررئةييوبرطوىل،رضاخبانار انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر . 2010ر
 -33علي صاحل املرياني ،موقف جريدة دةنكى كورد/صوت االكراد من تطور
االوضاع السياسية يف كوردستان  ،1997-1977دراسة تارحية  -سياسية،
تقديم ومراجعة :أ.د .عبدالفتاح علي البوتاني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك،
.)2010
 -34حواس حممود ،املشهد الثقايف الكوردي والسبيل لبناء فكر قومي كوردي
معاصر "جمموعة مقاالت" ،تقديم ومراجعة علي صاحل املرياني ،مطبعة
جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
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 -35علي صاحل املرياني ،الوثائق الفكرية والتنظيمية للحركة السياسية الكوردية
يف سوريا ( 2008-2000ملف وثائقي) ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك،
.)2010
 -36عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) ،علي صاحل املرياني ،وثائق بريطانية
عن مشاركة كوردستان  -سوريا يف ثورة رارات (ئاطرى) ،1931-1927
مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -37ستار العبودي (الدكتور) ،األستاذ الدكتور كمال مظهر أمحد املدرسة العلمية
والوطنية العراقية المادقة ،تقديم :أ.د .عبدالفتاح علي البوتاني ،مطبعة جامعة
دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -38علي صاحل املرياني ،العالقات الرتكية  -االسرائيلية  2009-1949بني
االستقرار والتأرجح ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -39عبداهلل علي عبو (الدكتور) ،اليوم الدولي لنوروم اعرتاف دولي خر بثقافة
الكورد وتارحهم ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -40شريماد مكريا حممد ،جمل قيادة الثورة يف كوردستان  -العراق ،دراسة
تارحية سياسية عامة  ،1970-1964مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك،
.)2010
 -41عةلي رتةتةر رنيَروةيىَ ر(الدكتور  ،رسييياسييةتى رحكوومةتى رعيَراق رلةر
كوردسيتان رلة رسايةى ربةلَطةنامة رفةرمييةكاندا ر1975ي 1991ر -ربةرطىر
يةكةم،رضاخبانار انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2010
 -42مةسيود رخالد رطوىل ،رثارضةية رذ ركولتؤرىَ رمة ،رضابا ردووىَ ،رضاخبانار
انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2010
 -43داود مراد اخلتاري ،االيزدية يف الوثائق العثمانية ،مطبعة جامعة دهوك،
(دهوك.)2010 ،
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 -44امساعيل نوري الربيعي (الدكتور) ،ماقويلرورهةذار ر(ديروكارشةريَنرخاضر
هةلطران ر ، 1291-1095روةرطيَران رذ ر مانى رعةرةبى رذيَهات رحمةمةدر
حمةمةدرتاهر،رضاخبانار انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر . 2010ر
 -45كار رمايى،ردةربا بونة ردركوردستاناركيظىررِا،روةرطيَرانرذر مانىرئةملانىر
حةجىرجيفر،رضاخبانار انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2010
 -46تطور الواقع المحي والتنمية االجتماعية والبيتية يف حمافظة دهوك
 2009-1991معطيات-مقارنات -فاق ،إعداد سالم فوام العبيدي ،تقديم
ومراجعة أ .د .عبدالفتاح علي البوتاني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك،
.)2010
 -47عةلي رتةتةر رنيَروةيىَ ر(الدكتور  ،رسييياسييةتى رحكوومةتى رعيَراق رلةر
كوردسيتان رلة رسايةى ربةلَطةنامة رفةرمييةكاندا ر1975ي 1991ر -ربةرطىر
دووةم،رضاخبانار انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2010
 -48عبدالفتاح علي البوتاني(الدكتور) ،صفحات من الذاكرة املوصلية "جمموعة
مقاالت ومقابالت ومواضيع عن تاريخ املوصل القري " ،مطبعة جامعة
دهوك( ،دهوك.)2010 ،
 -49عبدالرمحن ربامرنى ،رشاعريَن ربامةرنىَ ،رذ رنالبةندىَ رمة ن ربوَ رنالبةندىَر
بضوي ،رضاخبانار انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2011
 -50امساعيل بادي ،رحلة ناصر خسرو عرب املناطق الكوردية ،مطبعة جامعة
دهوك( ،دهوك.)2011 ،
 -51ىلديق رحجي رولي ،ركورتنظيَسا رذماران ر(بوَ رلة ىَ رو ركورتيىَ  ،رضاخبانار
انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2011
 -52ىلديق رحجي رولي ،ربروذىَ رهةظطرتنا ر ماني ركوردي ،رضاخبانا ر انكوَيار
دهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2011
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 -53نظيسكار،ررةمة انىَرجزيرىردرديظضوونرورتويذاندنةكارديرتردارقةفتة رذر
هةلبةستيَنروى،ركوَمكرنرورتويذاندنرامساعيلربادي،رضاخبانار انكوَياردهوَكىَ،ر
(دهو ،ر. 2011
 -54سةعيد رديَرةشى ،ربةرماييَت رديوانا رفةقييَ رتةيرا ،رضاخبانا ر انكوَيا ردهوَكىَ،ر
(دهو ،ر. 2011
 -55دملان رئاميدي ،ربابةتيَن ربذارة ،رئةدةب-سياسةت-هزر ،رضاخبانا ر انكوَيار
دهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2011
 -56سةعيد رديَرةشى ،ربةرثةرِة رذ رديروَكىَ ،رضاخبانا ر انكوَيا ردهوَكىَ ،ردهو ر
.2011
 -57تةحس رئيرباهيم ردوَسكى ،رئيخوان رد رتةرا ييىَ ردا ،رضاخبانا ر انكوَيار
دهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2011
 -58حمةمةد رجةواد رئاسايش ر ارضى ،رليَكوَلَينةوةية رلة رسةر ركيَشةى ركوَسوَظوَر
لة ريةطسالفيا ،روةرطيَرِان رلة رفارسيةوة رساالر رعاد رحسن ،رثيَداضوونةوةى رم.ر
نزاررئةيوبرطوىل،رضاخبانار انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2011
 -59خنبة من الكتاب العرب والكورد ،الكورد يف مه العرب ،تقديم علي صاحل
املرياني ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2011 ،
 -60عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) ،االسالم السياسي يف اقليم كوردستان  -العراق
مالحظات وانطباعات تأرحية وسياسية ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك،
.)2011
 -61عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) ،مال ممطفني البارماني قائد الثورة الكوردية
ومرشدها ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2012 ،
 -62مذكرات مجيل حاجو ،تقديم علي صاحل املرياني ،مطبعة جامعة دهوك،
(دهوك.)2012 ،
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 -63ماد امحد علي (الدكتور) ،دور احلركة الكوردية يف االنتفاضة السورية خالل عام
 ،2011مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2012 ،
فتينامار(ثةميان ردا،ر
ر
ئةدةبييرةترورةنطظةردانا رويَردرحةر
 -64رعسمةترخابوور،ر ر
ضاخبانار انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2012
 -65روذهات ويسي خالد ،مشكلة املناطق املتنامع عليها يف العراق  -اقليم كوردستان
جوذجاو  ،-مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك.)2012 ،
 -66رمةمحوود ريووسفى ،رميَذووا رمة ردطة ركاروانآ رشةهيد رو رباثريا ،رضاخبانار
انكوَياردهوَكىَ،ر(دهو ،ر. 2012
-67رنذير جبو،رسالطنيرهظريكانردىلفحةرمنرتاريخرالكورددرترمجةرد.رخليلر
عليرمراد ،مطبعة جامعة دهوك( ،دهوك .)2012 ،ر

ثانيا"  /تتارات ،نشرة شهرية تمدر بالل تني الكوردية والعربية.
 -1رالف بيرتس ،حدود الدم  :الطريق اىل شرق اوس افضل ،العدد(( ،)1شباق
.)2007
 -2عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) ،السبيل جلعل العراق خياراو اسرتاتيًياو
للكورد ،العدد( ( ،)2ذار.)2007
 -3لقاء فضائية العربية مع رئي اقليم كوردستان :السيد مسعود البارماني،
تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) ،العدد(( ،)3نيسان.)2007
 -4نزار ايوب حسن ،الكورد يف اقليم خراسان ،العدد( ( ،)4يار.)2007
 -5الفيلد مارشال هيلموت فون كارل مولتكه ،الكورد وكوردستان يف رسائل
الفيلد مارشال هيلموت فون كارل مولتكه ،العدد(( ،)5حزيران.)2007
 -6حلقة نقاش  :كركوك بني احلق الكوردي والتهديد الرتكي واالعرتا العربي،
العدد( ( ،)6يلول .)2007
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 -7حلقة نقاش :كوردستان  -العراق :بني الدائرة الوطنية والدائرة القومية يف
سياق املت ريات علني الساحات الدولية واالقليمية ،العدد(( ،)7تشرين االول
.)2007
 -8شاكر النابلسي (الدكتور) ،ضعف التيار الدميقراطي يف العامل العربي،
العدد(( ،)8تشرين الثاني.)2007
 -9كفاح حممود كريم ،شنكال (سنًار) دراسة عن سياسة التعري  ،العدد(،)9
(كانون االول .)2007
 -10امساعيل بشكًي (الدكتور) ،سياسة الدولة الرتكية اماء احلقوق القومية
للشع الكوردي من خالل رسالته اجلوابية ملنظمة "وقف التعبري احلر"
االمريكية يف  ،1991/5/21تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور)
العدد(( ،)10كانون الثاني .)2007
 -11حممد لطيف عبدالرحيم (الدكتور) ،ماذا جرذ لكوردستان احلمراء؟،
تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور) ،العدد(( ،)11شباق .)2008
 -12حممد لطيف عبدالرحيم (الدكتور) ،رؤمان رضية ر ،رذمارة(( ،)12ئادار
 .)2008ر
 -13حممد لطيف عبدالرحيم (الدكتور) ،بةر رب ر مانةكى ريةكبوويى رظة،ر
ظةطوهاسنترذرئةلفابىَريارالتيينربورعةرةبىرشظانرقاسمرحسن،رذمارة(، 13ر
(كانويناردووىَر . 2008ر
 -14فرح وجيه كوثراني ،لقمان ابراهيم حمو ،اجلالية الكوردية يف لبنان،
ترمجه عن االنكليزية فاخر عمر حممد ،العدد( ( ،)14يار .)2008
 -15خليل رمستةفا رئةتروشى ،ررِؤذنامةيا ر(رِؤذ ركردستان روبزاظا ركةماىلر
دظةكولينةكاربةلطةنامةيىد،رذمارة(، 15ر(خزيرانار. 2008رر ر
 -16مارتنرظانربروظنسن،رالكوردرواالسالم،رترعةرعنراالنكليزيةرفاخررعمرر
حممد،رنزاررايوبرطوىل،راليدد(، 16ر(أيلو ر . 2008ر
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 -17خليل رمستةفا رئةتروشى ،ررِؤذنامةيا ر(ذيانةوة رودوو رهةلويستيَن رذيَ ر
جودا رذ رشيَخ رمةمحودىَ ربةر جنى روشيَخ رسةعيدىَ رثريان ر( 1926-1924ر
ظةكولينةكاربةلطةنامةيى،رذمارة(، 17ر(ضريارئيَكىَر. 2008
 -18يرظان رئةم رمايي ،رمةذى رشويشنت رو رتريور ،رذمار( ، 18ر(ضريا ردووىَر
. 2008
 -19أديبرمعو ر(الدكتور ،ركورديَنرئيَزدى،روةرطيَران رذر مانىَرعةرةبىربؤر
كورديرداودرمرادرخةتاري،رذمارة(، 19ر(كانينارئيَكىَر . 2008ر
 -20اومسان رىلربى ،رتارخيا ركورد رو ركوردستانىَ ،رذمارة( ، 20ر(كانينا ردووىَر
 . 2009ر
 -21جةباررقادررغفورر(الدكتور ،رلةربةلَطةنامةرو ردةكيوميَنتةكانىرشؤرشىرئةيلو -ر
ئةجنومةنىرسةركردايةتىرشؤرش-رذمارة(، 21ر(شواتر . 2009ر
 -22يرظانرام ،رتيديلراتفاقيةراجلزائرر1975رب راملمكنرواملستحيل .ر
 -23أ .د .عبدالفتاح علي البوتاني (تقديم واعداد) ،صوت كردستان جريدة
احلزب الدميقراطي الكردستاني ،منطة ب داد ،العدد( ،)1ب 1962.
 -24ث.رد.رعبدالفتاحرعليربوتاني،رموىلل،رباذيَرىَرجوطرافىرورديرؤكيىَركوردر
ورعةرةبانة .ر
 -25ث.رد.رعبدالفتاحرعليربوتانى،ررؤذنامةظانياركورديردررويىَ رطةندةليىَرورستةمىَر
دا،رسةربؤراريار(كوردستان ردطة ردةسهةالتداريارحةميدير.1902-1898
 -26عةبدررةمحانرئاداقر(الدكتور ،رشاعريَنرسيَرتىَردرئةدةبياتاركالسيكىردة،ر
وةرطيَرانرذر مانىَرتركىرحمةمةدرمةسيوود،ر(كانووناردووىَر . 2009ر
 -27رعلي صاحل املرياني ،العالقات االيرانية  -السورية "قراءة يف ميارة حممود
امحدي جناد اىل دمشق يف  25شباق ( ،"2010اذار .)2010
 -28خضر دوملي ،رؤية لواقع المحافة الكوردية يف الفرتة الراهنة بني مد
وجزر ام مواكبة للت يري( ،ايار .)2010
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-29رمصدقرتويف،ردربريهاتنار34رسالياروةغةرارداوىَريارسةركردىَرشورشارئاطرىر
ذةنةرا رئيحسانرنوريرباشاردا:رياشاررخامنرهةظذينرورهةظاالرروذينردذوار،ر
(ئايارار . 2010ر
 -30راماد امحد علي(الدكتور) ،الكورد وتيارات االسالم السياسي يف املنطقة،
(حزيران.)2011 ،
 -31سني ابراهيم الدوسكي ،االمري بدرخان ب
النقشبندية ومالحظات اخرذ( ،كانون الثاني.)2012 ،

وشيوخ الطريقة

 -32ماد امحد سعدون الدوسكي(الدكتور) ،مدينة كركوك الكوردية يف ظل
الظروف الدولية واالقليمية احلالية من منظور اقتمادي( ،كانون الثاني،
.)2012

ثالثام  /الكت وامللفات الوثائقية:
 -1ومارة الداخلية/مديرية االمن العامة-العراقية ،مديرية الشلون السياسية/الشعبة
الثالثة ،دراسة عن تركيا وموقفها من املسألة الكردية ،أيلول .1977
 -2بدايات االتماالت بني الثورة الكردية واالدارة األمريكية  14ذار - 1964
 26تشرين الثاني  1965من خالل عدد من وثائق ومارة اخلارجية
االمريكية ،تقديم عبدالفتاح علي البوتاني (الدكتور).
 -3القضية الكوردية يف كوردستان  -سوريا ،خالل عهد الرئي
 16تشرين الثاني  10 - 1970حزيران .2000
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حافظ االسد،

 -4القضية الكوردية يف كوردستان  -سوريا ،خالل عهد الرئي
متوم  30 - 2000كانون األول .2008

بشار االسد10 ،

رابع وا  /متابعات سياسية (ديظضونيَنررامياري):
 -1امني يون  ،العالقات االمريكية  -الكوردية ،ودالالت ميارة رئي اقليم
كوردستان االخرية اىل الواليات املتحدة االمريكية ،العدد(( ،)1شباق .)2010
 -2امني يون  ،ميرفان مايني ،انتخابات جمل النواب العراقي  7ذار 2010
معلومات وإحمائيات وتوقعات ،العدد(( ،)2شباق .)2010
 -3امني يون  ،استتناف رحالت القطارات بني العراق وتركيا (خ موصل -
عنتاب) واثر علني االوضاع االقتمادية يف اقليم كوردستان  -العراق،
العدد( ( ،)3ذار .)2010
 -4امني يون  ،القمة العربية يف ليبيا وتأثرياتها عراقياو وكردستانياو ،العدد(،)4
(نيسان .)2010
 -5يَرظان رئةم رمايى ،رئةجناميَن رهةلبذارتنا رو رثيَكئينانا رحكومةتا رنوى ريار
عرياقىَ،رذمارة(، 5ر(نيسانر. 2010
 -6امني يون  ،العالقات السعودية مع العراق وموع اقلويم كوردسوتان ،العودد(،)6
(نيسان .)2010
 -7امني يون  ،هل للفيدرالية مستقبل يف العراق ،العدد(( ،)7نيسان .)2010
 -8يَرظانرئةم رمايى ،تعديل الدستور الرتكي وتاثريها علني القضية الكورديوة،
العدد(( ،)8حزيران .)2010
 -9علووي صوواحل املريانووي ،العالقووات الكورديووة  -العربيووة ،بدايووة مرحلووة جديوودة
"قراءة يف ميارة الرئي مسعود البارماني لكل مون االردن وممور"  7-2متووم
 ،2010العدد( ( ،)9ب .)2010
 -10هل ستساهم مبادرة حزب العمال الكوردستاني يف وقوف اطوالق النوار يف 13
ب  ،2010باطالق العملية السياسية موع احلكوموة الرتكيوة؟ ،العودد( ( ،)10ب
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.)2010
 -11علي صاحل املرياني ،االستفتاء علني التعديالت الدستورية الرتكية  12ايلول
" 2010املقدمات والنتائة واملواقف" ،العدد(( ،)11ايلول .)2010
 -12ماد امحد سعدون الدوسكي(الدكتور) ،إسرتاتيًية امريكا يف منطقة الشرق
االوس والثورات العربية يف منظور اقتمادي ،العدد(( ،)12كانون الثاني
.)2012
 -13ارشد محد حمو ،يوسف القرضاوي وموقفه من القومية الكوردية ،العدد
(( ،)13أذار .)2012

الندوات وحلقات النقاش:
أوالوت  /الندوات :
 -1كوردستان واالشكالية العراقية ،رجايني فايد (الكات واحمللل السياسي املمري)،
( ذار.)2007
 -2شنطا خالل نمف قرن من التعري  ،كفاح حممود شنطاىل (الكات واحمللل
السياسي) ( ،ب.)2007
 -3دؤ اركوردىرليرتوركيار(هةولدانة ربؤرديتنةكةرنو ،رجباررقادررغفورر(الدكتور-ر
املختصربتاريخرتركياراملياىلر ،ر(تشرين الثاني . 2007ر
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 -4دؤ اركوردستانىَروردةولةت ردةورروربةر،ركاروانرئاكرةيىر(نظيسةرروررةوشةنبيَر،ر
وريظةبةرىرسةتةاليتاركوردستان ( ،تشرين الثاني.)2007
 -5كوردستان يف عراق مت ري ،رجائني فايد (الكات واحمللل السياسي املمري)،
(نيسان.)2010
ثانياوت  /حلقات النقاش :
 -1القومية الكوردية بني ثالث قوميات تعايا ام صراع ( ذار.)2007
 -2كركوك بني احلق الكوردي واالعرتا العربي والتهديد الرتكي (نيسان.)2007
 -3كوردستان  -العراق  :بني الدائرة الوطنية والودائرة القوميوة يف سوياق املوت ريات علوني
الساحات الدولية واالقليمية،راليددر(، 7ر(تشرينراالو ر . 2007ر
ررر-4رماىرتيكرنارتركيارذربوَركوردستانارعرياقيَر-رمةرجرورئةجنامر-ر(نيسان . 2008ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
350

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

سرية املللف نذير(نة ير جبو:
موون مواليوود عووام  1958يف حمافظووة نموويبني بكردسووتان الشوومالية وهووو يف
االصووول مووون قريوووة جبرموووان يف بلووودة طيييرجووووش التابعوووة ملووواردين .درس االبتدائيوووة
واملتوسطة يف سريت وبامتان وماردين ،وواصول تعليموه الالحوق (االعداديوة) يف مدينوة
قونية ،وهوي احودذ مودن االناضوول الوسوطني ،ولكون بسوب القموع مون جانو القووات
الرتكية العنمرية إضوطر اىل تورك الدراسوة .ثوم واصول مويله العلموي يف ديوار بكور
حيووث أكموول الدراسووة يف املعهوود العووالي لل ووات االجنبيووة .وبعوود ذل و درس التوواريخ يف
بورصة ثم يف دياربكر حيث خترج من قسم التاريخ بكليوة الرتبيوة فيهوا .وقود أمضوني
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سوونوات شووبابه يف احلركووة التحرريووة الكورديووة ،وكووان ناشووطاو يف الكووثري موون اال ووادات
الطالبية والشبابية ،كما ترأس إ اد املعهد العالي لل ات االجنبية يف ديواربكر .ويف عوام
 1978صووار عضووواو ملسس واو يف اكوورب تنظوويم للشووباب الكووورد يف مركووز ديوواربكر وهووو
(إ ادات أو نوادي الثقافة الدميقراطية الثوريوة) ثوم صوار عضوواو يف ادارة املركوز العوام
وحماسباو له ايضاو.
وبعد إنقالب 12أيلوول  1980كوان مطلوبواو فاضوطر اىل م وادرة الوبالد وعواد
بعد سنوات حيث اعتقل  .ومثول غوري مون الووطنيني الكوورد الوذين إعتقلووا حينتوذ
تعر اىل تعذي وحشي يف مراكز الشرطة الرتكية وامضني سونوات يف سوًن ديواربكر
سويء الموويت الوذي يتعوور سوًناؤ اىل ابشووع تعوذي  .وبعوود إطوالق سووراحه يف عووام
 1987عانني من ضائقة مالية بسب حرمانه مون احلقووق العاموة ،ولوذا بودأ باعطواء
دروس يف مدارس خاصة ،ولكنه منع من العمل فيهوا ايضواو جوجو أمور مون السولطات
الرتكية .وهو ممنوع حلد اآلن مون التوظيوف يف أي ملسسوة تعليميوة عاموة او خاصوة.
بوودأ الكتابووة يف ايووام الشووباب موون خووالل مقوواالت ص و رية يف جمووالت وصووحف الشووباب،
ول ر ضمان مورد معيشته أعد الكثري من الكت والكراري للمدارس اخلاصوة الويت
سبق وان عمل فيها .كما كت الكثري من املقاالت علني شكل دراسوات ورحوالت وتوراجم
أشخاص نشرت يف جمالت ومواقع انرتنيت عديدة ،ويف غضون ذلو قوام بدراسوات ذات
عالقووة بالعشووائر الكورديووة يف أطووراف موواردين نشوورت يف صووحف وجمووالت تتلفووة يف
كوردسووتان الشوومالية .ولووه مشوواركات ومسوواهمات يف العديوود موون النوودوات واحللقووات
النقاشووية .والكتوواب الووذي بووني ايوودينا صوودر عوون دار نشوور كوَميية سوونة 2010ولووه
كتابان معدان للطبع االول بعنوان "مون موديات اىل ضوفاف البلطيوق" والثواني بعنووان
"بنًينليلر )*(.Pencinliler

352

(*) اعتقد انه يقمد عشرية بنًينان ولذا تكون الرتمجة "البنًينانيون"

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

احملتويات

املواضيع
تقديم
املقدمة
القسم االول

المفحة
7ر

 21ر
 25ر
 27ر

ظاهرة العشرية :نظرة عامة
ظاهرة العشرية يف ايتمع الكوردي

 28ر
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 35ر

طبيعة هفريكان اجل رافية
طور عابدين عرب التاريخ
موارد العيا يف املنطقة

 41ر

اغفريكانيون واسرة ( ل) عثمان يف التاريخ

 45ر

اغفريكانيون يف عهد امارة بوتان

 52ر

اغفريكانيون بعد سقوق حكومة بوتان

 60ر

حاجو الثاني

 62ر

معركة جبل مافا

 67ر

علي بةتي(عليكىَربةطني)

 74ر

العالقات بني املسلمني والسريان وااليزيديني يف هفريكان

 80ر

علي يواصل النهة االستقاللي السرة عثمان

 90ر

معركة تينات

 100ر

احلالة يف هفريكان بعد مقتل علي

 115ر

حاجو الثالث

 116ر

موقف حاجو اثناء حركة الشيخ سعيد ثريان عام 1925

 125ر

احوال هفريكان وكوردستان بعد انتفاضة 1925

 138ر

بدء حركة حاجو

 153ر

انسحاب اغفريكان اىل سوريا

 157ر

سوريا :نظرة عامة

 161ر

 38ر
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احلالة يف سوريا بعد احلرب العاملية االوىل

 162ر

املقاومة الكوردية لالحتالل الفرنسي وحادثة بياندور

 166ر

اغفريكان يف سوريا

 177ر

النزاع علني الزعامة داخل العشرية

 183ر

حاجو قائداو قومياو كوردياو

 187ر

تأسي

خويبون ( 5تشرين االول )1927

 192ر

غايات واهداف تنظيم خويبون

 195ر

ملسسو وقياديو خويبون

 198ر

احداث عامودا

 217ر

اقرتاح من حاجو يريح حركة املقاومة يف طري

 221ر

موقف حاجو من اخلالفات داخل خويبون

 224ر

االغا والشيخ واملتنورين

 231ر

وفاة حاجو يف 1940/4/23

 236ر

املالحق واخلرائ والمور

 245ر

امللحووق رقووم ( :)1الكووورد والقوميووة الكورديووة يف سوووريا يف عهوود
االنتداب ،السياسة ،الثقافة ،واغوية ....نيليدا فوكارو

 247ر

امللحق رقم ( :)2رسالة املوتني ......اظ جويلي

 287ر

امللحق رقم ( :)3الكرمانة طيبون ولكن جهلة .....مجيل حاجو

 289ر

املمادر واملراجع

 293ر
355

اخلرائ والمور

 301ر

نشاطات وفعاليات املركز

 337ر

سرية مللف الكتاب

 351ر

356

357

