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).
المستشرؽ األرمني يوسؼ اوربيمي
بقمم  :د .محمد عمي الصويركي

الرؤساء الكرد الذين حكموا الجميورية السورية الحديثة
 - 1محمد عمى بيؾ العابد :حكـ مف ( 1932إلى 1936ـ).

 - 2حسني الزعيـ :حكـ مف ( 20مارس  1949ػ  14أغسطس 1949ـ).

 - 3فوزي السمو :حكـ مف ( 1951وحتى استالـ الشيشكمي السمطة عمميا في .)1953
 - 4أديب الشيشكمي :حكـ مف ( 1953ػ  24فبراير 1954ـ).

يشكل الكرد اليوم جزءاً أساسياً من النسيج السياسي واالجتماعي واالقتصادي

السوري منذ زمن بعيد ،خاصة أكراد مدن دمشق وحماة وحمب ،وىي عشائر وعائالت
ذات وجاىة ومكانة اجتماعية معروفة فييا ،وقد برز من أبنائيا قيادات إدارية ودينية
بأن
وسياسية إبان العيد العثماني و في العصر الحديث ،فمنتصور مثالً َّن
العابد قد تخرج من

محمد عمي

(جامعة السوربون ) في باريس خالل العيد العثماني ،وعمل

مستشا ارً لدى السمطان عبد الحميد العثماني ،الذي عينو أيضاً وزي ارً مفوضاً لمدولة

العثمانية في واشنطن (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 و يمتمكون 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 المجاورة لبالدىم كردستان ورفعوا من قدرىا في مختمف الجوانب السياسية

والفكرية واألدبية ،وىذا ما لفمت المستشرق األرمني الكبير يوسف اوربيمي ودعاه إلى
القول":لقد أضاع الشعب الكردي أبناء ه العظام الذينيزينون بأسمائيم تاريخ الثقافات
والشعوب األخرى" .وفيما يمي نبذة عن زعماء الكرد الذين حكموا الجميورية السورية
الحديثة.

حسني الزعيم

(1949-1897م)

ىو حسني بف الشيخ رضا بف محمد بف يوسؼ الزعيـ ،رئيس الجميورية السورية
السابؽ .وىو سياسي و ثائر سوري مف أىؿ دمشؽ األكراد ،تخرج مف األكاديمية الحربية
في اسطنبوؿ أياـ الدولة العثمانية ،وخدـ بالجيش العثماني ،وفي زمف الثورة العربية
الكبرى اشترؾ بيا ضد األتراؾ ،وبعد نياية حكـ العثمانيوف لبالد الشاـ 1918ـ التحؽ

في عاـ 1921ـ بالقوات الحربية الفرنسية المفتدبة عمى سورية ،فتمقى تدريباً عسكرًّيا

في فرنسا ،وفي الحرب العالمية الثانية 1944-1942ـ حارب مع قوات فيشي حتى

سجنتو قوات الحمفاء بعد انتصارىا.
التحؽ بالجيش الفرنسي أياـ احتالليـ لسورية ،وترقي في عيد استقالليا إلى رتبة
(كولونيؿ ) ،حتى تولى أركاف الحرب ؼي عيػػد الرئيس شكري القوتمي ،وسادت ظروؼ

معينة ،مثؿ تذمر الشعب مف الفساد الحياة السياسية في العاصمة ،وغضب الجيش الذي
حصد ىزيمة حرب فمسطيف 1948ـ ،وتيجـ البرلمانييف عميو ،فقفز عمى الفراغ القائـ
بتشجيع سري مف الواليات المتحدة األمريكية كما أشيع مؤخ اًر ،وثار في

دمشؽ

(العاصمة) متفقاً مع بعض الضباط ،فاعتقؿ رئيس الجميورية ( شكري القوتمي ) ورئيس
وزرائو وبعض رجالو ليمة  30آذار 1949ـ ،وفض البرلماف ،وقبض عمى زماـ الدولة،
وتمقب بالمشير ،وألؼ و ازرة عمى ىواه ،ودعا إلى انتخاب رئيس الجميورية ،فخافو الناس
وانتخبوه يوـ 26حزي ار ف 1949ـ ،فوضع نصب عينيو صور نابميوف وأتاتورؾ وىتمر،
وأظير نشاطاً غير مألوؼ في الشرؽ األوسط ،فأحدث ىزة ،واعترفت الدوؿ بو

وبحكومتو ،وظير بمظير ا لحاكـ المطمؽ ،فحكـ سوريا مدة
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بعضو أنصاره مف العسكرييف بقيادة سامي الحناوي ،فشكموا لو محكمة صورية وقتموه يوـ
 14آب 1949ـ.
وعف نيايتو التراجيدية ،تقوؿ القصة أنو في فجر يوـ األحد

 14آب 1949ـ

وقفت أماـ قصر «المشير حسني الزعيـ » في دمشؽ عدد مف السيارات المصفحة،
وحاصرتو ،ونزؿ منيا عدد مف الضباط والجنود ،واشتبكوا مع حراس القصر في معركة
صغيرة بودلت فييا الطمقات النارية ،وبعد قميؿ ساد اليدوء ،واقتحـ الضباط القصر حتى
وصموا إلى غرفة رئيس الجميورية ،وطمب إليو أف يتبعيـ ،فقاوـ ،ثـ اقتادوه إلى الخ ارج،
وأركبوه في سيارة مصفحة وساروا بو إلى قمعة المزة التي تبعد حوالي عشرة كيمو مترات
عف دمشؽ ،وكاف معو رئيس الوزراء «محسف البرازي » ،وىناؾ تألؼ مجمس عسكري
برئاسة «الكولونيؿ سامي الحناوي » حيث حوكـ حسني الزعيـ ومحسف البرازي بتيمة
الخيانة والغدر بأنطواف سعادة زعيـ الحزب القومي السوري ،وقرر المجمس -في أقؿ مف
ساعة -إعداميما رمياً بالرصاص ،ونفذ القرار في الحاؿ ،واستمر إطالؽ الرصاص

عمى حسني الزعيـ زىاء خمس دقائؽ ،كاف الرصاص خالليا يخترؽ جسمو كخيط مف

النار ،ثـ قاـ الضباط الثالثة بالدوس عمى جثتو.

ويروى أف حسني الزعيـ قاؿ قبيؿ إعدامو لمجنود الذيف أشيروا رشاشاتيـ وبنادقيـ
نحوه « :أنا حسني الزعيـ ،أنا الذي جعمت لكـ كرامة ،ولمجيش ىيبة ،تقتمونني بدالً مف
قتؿ ىؤالء الكالب السكارى؟».

ويقوؿ أحد وزرائو المدعو (فتح اهلل ميخائيؿ صقار) في كتابو« :مف ذكريات حكومة
الزعيـ ح سني الزعيـ » عاـ 1952ـ :أف حسني الزعيـ كاف يشعر بأف حياتو ميددة
بالخطر ،وسمعناه م ار اًر يقوؿ « :إف دمي عمى كفي ،وال أخشى الموت إف كاف في

مصمحة لموطف؛ ولـ يكف يخطر في ببالو أف يكوف حتفو بيف رفقائو الذيف ناضموا معو
السنيف الطواؿ ،والذيف اشتركوا معو في ثورتو عمى القوتمي».
كانت في «حسني الزعيـ» شدة وحدة ،يخالطيا استيتار وعبث ،وينقصو الكثير مف

عفة المساف إذا مزح أو سخط ،وكاف تواقاً إلى السمطة ،ولو كممة كاف يرددىا في

مجالسو الخاصة« :ليتني أحكـ سورية يوماً واحداً ،ثـ أقتؿ في صباح اليوـ التالي » .وقد
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