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 ،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.

محمد عمي بيك العابد

(1939 - 1867م)

ىو محمد عمي بن أحمد عزت بن محيي الدين أبو اليول ابن عمر بن عبد القادر
العابد:أول رئيس لمجميورية السورية في عيد االنتداب الفرنسي  .وىو سميل ىولو باشا
الوالي الكردي المعروف عمى بالد الشام ،وأمير الحج الشامي  .ولد في مدينة دمشق عام
1867م ،ونشأ فييا ،وتعمم القراءة والكتابة في معاىدىا االبتدائية ،ثم انتقل ليكمل دراستو
في بيروت ،وبعد أن نال شياد تيا انتقل إلى األستانة الحقاً بأسرتو ،فدخل المدرسة العميا
المسماة (غمطة سراي ) ،ثم أُرسل إلى باريس فدخل كمية الحقوق بجامعة السوربون ونال

شيادتيا.
بعد عودتو إلى األستانة ُعين في قمم المستشار القضائي لو ازرة الخارجية ،ثم درس
أصول الفقو اإلسالمي والفقو الرو ماني والتشريع األوروبي ،حتى عين مستشا اًر لدى
السمطان العثماني عبد الحميد الثاني ،وظل يتدرج في مناصب و ازرة الخارجية بفضل

1905م وزي اًر مفوضاً لمدولة

نفوذ والده وقربو من السمطان العثماني حتى ُعين سنة
العثمانية في واشنطن ،فقصدىا مع زوجتو وأوالده  .ولم تطل إقامته في واشنطن ،إذ
اضطر أن يغادرىا عمى أثر إعالن الدستور العثماني يوم  23تموز عام 1908م ،وفرار
والده من األستانة بباخرة خاصة خوفا من فتك الشعب بو ،وشعر محمد عمي وىو في
واشنطن بما شعر بو والده من الخوف من األستانة فغادرىا س اًر ،ومنيا قصد كاليفورنيا

وركب البحر متخفياً وانضم إلى والده وظال يتنقالن مع أسرتييما بين سويس ار وفرنسا

وانكمت ار ومصر حتى وضعت الحرب العالمية األولى أوزارىا ،فقدما مصر وفييا توفي

والده.
بعد الحرب العامة األولى ،وانحالل الدولة العثمانية 1918م ،ووقوع سورية تحت
االنتداب الفرنسي ،عاد إلى د مشق في صيف 1920م بعدما تم لمفرنسيين االستيالء
عمييا ،ولما أنشأ الجنرال غورو االتحاد السوري سنة 1922م عينو وزي اَر لممالية ،فظل

في ىذا المنصب نحو سنة ثم تركو إللغائو عام 1923م.

أجاد محمد عمي العابد عدا المغة العربية المغتين التركية والفرنسية إجادة تامة ،وكان
محيطاً بتاريخ األدب الفرنسي وبالعموم االقتصادية فال يكاد يفوتو اإلطالع عمى شيء،

وكتب في جميع ىذه العموم تقريباً  .وكذلك كان ممماً باإلنجميزية والفارسية ويستطيع
التفاىم بيما.

انتخب محمد عمي العابد في

 30نيسان 1932م نائباً عن دمشق بصفتو أحد

مرشحي السمطة الفرنسية ،وأصبح عضواً في المجمس التأسيسي ،وقد أيدتو كتمة النواب

الوطنيين في رئاسة الجميورية السورية في يوم  11حزيران من سنة 1932م ،ودعمت

صبحي بركات في رئاسة المجمس ،وقد استمر في منصبو رئيساً لمجميورية أربع سنوات

وست أشير وعشرة أيام ،وبعد أن استقال من منصبو عام 1936م غادر دمشق إلى
باريس حيث توفي بيا عام 1939م ،ثم نقل جثمانو إلى دمشق ليدفن في مسقط رأسو
(.)1

( )1موسوعة أعالم سورية  ،194/3 :الموسوعة العربية  ،1172/2حي األكراد  ،130 :مذكرات محمد كرد
علي  ،269/1 :ملوك المسلمين المعاصرين  ،293 :جريدة الفيحاء ،دمش ق 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 أعالم سورية  ،84 -82/3 :ولهاني الخير كتاب عنه
«أديب الشيشكلي ،»...دمشق.1994 ،

