من الشخصيات الكردية
التي حكمث الجمهورية السورية الحذيثة
بين أعوام 1954-1932م
(لقد أضاع الشعب الكردي أبناءه العظام الذين يزينون بأسمائيم تاريخ الثقافات والشعوب األخرى).
المستشرق األرمني يوسف اوربيمي
بقمم  :د .محمد عمي الصويركي

الرؤساء الكرد الذين حكموا الجميورية السورية الحديثة
 - 1محمد عمى بيك العابد :حكم من ( 1932إلى 1936م).

 - 2حسني الزعيم :حكم من ( 20مارس  1949ـ  14أغسطس 1949م).

 - 3فوزي السمو :حكم من ( 1951وحتى استالم الشيشكمي السمطة عمميا في .)1953
 - 4أديب الشيشكمي :حكم من ( 1953ـ  24فبراير 1954م).

يشكل الكرد اليوم جزءاً أساسياً من النسيج السياسي واالجتماعي واالقتصادي

السوري منذ زمن بعيد ،خاصة

أكراد مدن دمشق وحماة وحمب ،وه ي عشائر

وعائالت ذات وجاىة ومكانة اجتماعية معروفة فييا  ،وقد برز من أبنائيا قيادات
إدارية ودينية وسياسية إبان العيد العثماني و في العصر الحديث ،فمنتصور مثالً

أن محمد عمي العابد قد تخرج من (جامعة السوربون ) في باريس خالل العيد
ب َّن
العثماني  ،وعمل مستشا ارً لدى السمطان عبد الحميد العثماني،
وزي ارً مفوضاً للدولة العثمانية في واشنطن

الذي عينو أيضاً

(1908 - 1905م) .كما تخرج

الرئيس حسني الزع يم من الكمية الحربية في اسطنبول  ،وىذه الحقيقة تؤكد أن

أبناء كرد سوريا كانوا في الحقبة العثمانية وفيما بعدىا عمى درجة عالية من
الثقافة والمعرفة ويمتمكون الشيادات العممية العميا مما مكنيم من تبوء المناصب
العميا في الدولة العثمانية والدولة السورية الحديثة.

وفي الحقيقة ،لقد أنجبت األمة الكردية عشرات الشخصيات التي عاشت بين

األمم الم جاورة لبالدىم كردستان ورفعوا من قدرىا في مختمف الجوانب السياسية
والفكرية واألدبية ،وه ذا ما لفمت المستشرق األرمني الكبير يوسف اوربيمي ودعاه
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إلى القول":لقد أضاع الشعب الكردي أبناء ه العظام الذين يزينون بأسمائيم تاريخ
الثقافات والشعوب األخرى " .وفيما يمي نبذة عن
الجميورية السورية الحديثة .

زعماء الكرد الذين حكموا

أديب الشيشكمي
(1964-1909م)

أديب بن حسن آغا الشيشكمي ،رئيس الجميورية السورية األسبق  .ولد ونشأ في
مدينة حماة ،وىو كردي األصل وأمو تدعى (منور) البرازي وىي أيضاً كردية  ،تخرج

من المدرسة الزراعية في بمدة سممية ،ومن المدرسة الحربية في دمشق  ،وشارك في
الثورة السورية الكبرى سنة

1925م ،وفي معركة التحرر من الفرنسيين عام

1945م ،ثم كان عمى رأس لواء «اليرموك الثاني» بجيش اإلنقاذ في حرب فمسطين
عام 1948م ،وقد الحق بالعدو خسائر ليست بالقميمة ،كما عمل نائباً لقائد جيش
اإلنقاذ فوزي القاوقجي ،وكانت مدينة (صفد) آخر مواقعو.
كان إلى جانب حسني الزعيم في ثورتو العسكرية

(االنقالب األول ) في 30

آذار 1949م .إذ قاد وحدة المشاة والمدرعات التي نفذت االنقالب ،وكان من أكثر
العسكريين مساندة وحماسة ليذا االنقالب ،واستمم وظيفة المدير العام لمشرطة عالوة
عمى وظيفتو في الجـيش.
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اختمف حــول قضية أنطون س ــعادة ،حيث كان عضواً بالحزب القومي السوري،

وبقي متعاطفاً مع الحزب لغاية استيال ئو عمى السمطة ووصولو إلى منصب رئاسة
الجميورية  .صرفو حسني الزعيم من الخدمة عام 1948م ،ولم يمبث أن عاد قائداً
لمواء األول برتبة «عقيد » في عيد سامي الحناوي ،وانتفض مع بعض زمالئو عمى

الحناوي في  19كانون األول 1949م ليدافع عن النظام الجميوري في سورية
وينقذىا من النفوذ البريطاني ،ويضعف حزب الشعب المسيطر عمى الحياة السياسية
في سورية ،فاستولوا عمى الحكم

 ،وتولى أديب الشيشكمي رئاسة األركان العامة

1951م ،ثم رئاسة الجميورية السورية 1953م ،واخذ يعمل عمى االنفراد بالحكم،
والتخمص من خصومو ،وايقاع البالد في أزمات متعاقبة إل

ظيار فشل السياسيين

واألحزاب ،حتى ألغى األحزاب ،ووضع دستو اًر جديداً لمبالد عرف بدستور

عام

1953م ،ودعا إلى انتخابات عامة ،إال أن األحزاب قاطعتيا.

كما برز عنفو في قمع ثورة الدروز 1954م ،واعتقالو كبار الساسة السوريين
لعقدىم مؤتم اًر في حمص قرروا فيو الدعوة إلى الديمقراطية والحريات العامة  ،وشجب
الحكم الفردي ،والنظام البوليسي ،وقد بدأ االنقالب عميو في حمب  ،وعندما شعر بأن
الزمام أفمت من يده ،سمَّم نائبو في رئاسة حركة التحرر خطاب استقالتو من رئاسة
الجميورية ،بوصفو رئيس مجمس النواب ،وطمب منو إذاعة النبأ بعد أن يتم خروجو
من سورية.
ركب السيارة إلى بيروت في  25فبراير  1954ناجياً بنفسو  ،ثم سافر إلى

السعودية حيث ظل الجئاً فييا إلى أن توجو سنة 1957م إلى فرنسا ،وحكم عميو

في دمشق غيابياً بتيمة الخيانة ،فغادر باريس 1960م إلى الب ارزيل حيث أنشأ ىناك

مزرعة خاصة ،وانقطع عن كل اتصال سياسي  .إال أن شخصاً «مجيوالً » يظن أنو
من الدروز فاجأه في شارع ببمدة سيريس مركز حكومة جواس في الب ارزيل وأطمق

عميو النار من مسدسو فأرداه قتيالً في يوم  27أيمول 1964م .نقل جثمانو إلى
سورية ليدفن في مسقط رأسو بمدينة حماة (.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( )1موسوعة أعالم سورية ،194/3 :الموسوعة العربية  ،1172/2حي األكراد ،130 :مذكرات محمد كرد
علي ،269/1 :ملوك المسلمين المعاصرين  ،293 :جريدة الفيحاء ،دمشق 7 ،آب  ،1923وصوت الحجاز،
بمكة 12 ،رمضان 1358هـ ،األعالم304/6 :
( )2الموسوعة العربية  ،715/1 :األعالم  ،229-228/2 :وفي منتخبات التواريخ لدمشق  860أن أسرة
«الزعيم» في دمشق كانت تعرف بآل الدقاق واشتهر الشيخ رضا  -أبو حسني -بالزعيم وكان فاضالً من رجال
العلم ،استشهد في هجوم العثمانيين على قناة السويس في الحرب العالمية األولى سنة ،1915هناك كتاب :أديب
الشيشكلي ،لهاني الخيّر ،54 :وكتاب «أيام حسني الزعيم» لبشير فنصة ،دمشق.1993 ،
( )3موسوعة أعالم سورية451-450/2 :
( )4األعالم ،286-19945 ،مجلة األحد البيروتية 24 ،حزيران  ،1962ومن هو في سورية ،432/2 :
اللواء الدمشقية 11 ،تموز  ،1953الموسوعة العسكرية ،موسوعة أعال م سورية ،84 -82/3 :ولهاني الخير
كتاب عنه «أديب الشيشكلي ،»...دمشق.1994 ،
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