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 الجذور التاريخية لسياسات التعريب في سورية
يصاف ىذه األيام ذكرى حدث أليم ولئيم في الوقت نفسو ،لما كان لو من أثر إجتماعي وسياسي بالغ
الخطورة ،إذ واجو عشرات األلوف من الفالحين الكورد في سورية أحداثا مأساوية ومصي ار مجيوال .يمر اليوم
 6/24إحدى وأربعون عاما عمى تطبيق مشروع الحزام العربي في شمال الجزيرة الفراتية ،فمن أين انبثقت فكرة
ىذا المشروع االستطياني؟ وعمى أي أسس قانونية وأخالقية إستند؟! وكيف طبق؟ في ىذا البحث الموجز سنحاول
إختزال سياقات الحدث وتوضيح خمفياتو وتسميط الضوء عمى بعض تفاصيمو.
في الواقع لم تكن سورية يوما ما أرضا خالية من البشر ،وال فجوة حضارية ليتم إمالء فراغيا السكاني الحقا.
ولم يتبخر في أي عيد من العيود سكانيا ،ولم يتفرق أبناؤىا حسب كل المعطيات التاريخية ،وانما جسد المجتمع
عمى أرض سورية أقصى درجات التنوع والتالقي الثقافي.
تبين الدالئل والوثائق التاريخية أنو جرت أول محاولة لتوحيد ىوية سورية الثقافية مع بداية الغزو العربي
اإلسالمي ،وترجمت في مساعي تعريبيا إبان العيد االموي ،خاصة في مجال تعريب الدواوين ،وصوال الى
إستقدام القادة والحكام من قمب الجزيرة العربية إلييا .ىذا وقد ظير الحكام األمويين أغرابا عن مدن بالد الشام
ومجتمعاتيا في البدء ،فشيدوا قصورىم عمى تخوم بوادي بالد الشام ،إذ كان بعضيا عمى شكل مجمعات ومراكز
لمحكم.
بصرف النظر عن كل النظريات القومية العروبية ،وافتراضاتيا العديدة والضعيفة ،فقد تمت أول مرحمة لتعريب
سورية في العيد األموي ألسباب سياسية وأيديولوجية ،وإلحتكار السمطة اإلسالمية الجديدة لصالح بني أمية
حص ار .ومع ذلك إستمر معظم سكان سورية يحافظون عمى ثقافاتيم المحمية وحتى معتقداتيم الدينية ،فثمة
مصادر تاريخية تشير إلى أن أغمبية سكان سورية كانوا مسيحىين حتى مطمع األلف الثاني الميالدي ،إضافة إلى
وجود أديان أخرى ،إلى أن تغيرت تركيبة سورية السكانية وتعقدت وتشابكت ثقافاتيا الحقا ،إثر إندماجيا مع العالم
اإلسالمي الرحب والمتنوع .لكن عادت سورية لتظير بيوياتيا المحمية ،وضعف العنصر العربي فييا كثيرا،
وانحصر الثقل السكاني العربي في البدو ،والمسيحيين العرب خالل العيد العثماني ،حتى باتت المغة الكوردية
ىي السائدة في مدينة دمشق أواسط القرن التاسع عشر.
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بعد تطبيق إتفاقيتي سايكس بيكو و سان ريمو ،استقدم الممك فيصل بن الحسين من الحجاز لحكم دمشق ،وتم
تأسيس المممكة العربية في بالد الشام ،وعاصمتيا دمشق بين أعوام ( )1920-1918برعاية بريطانية  -فرنسية،
فجسد تنصيب ممكا عربيا المحاولة الثانية لتعريب الحكم في دمشق ،كمدخل لتعريب كل بالد الشام .لقد جمب
الممك فيصل معو القادة والمستشارين والمساعدين من أقربائو الحجازيين ،بل شجع قبائل عربية أخرى من
المتنقمين في أطراف بادية الشام ،إلى التوجو نحو غرب بالد الشام ،والسكن في مدينة دمشق وغيرىا من مدن
بالد الشام .لقد أمر فيصل بذلك بيدف التخمص من اإلرثين الثقيمين األيوبي الكردي ،والعثماني المذان كانا
مييمنين عمى المشيد العام في بالد الشام)1(.
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 بداية التطبيق العممي لسياسة التعريب
بعد استقالل سورية عام 1946م سعى التيار القومي العربي والقومي السوري إلزاحة العديد من العائالت
الكوردية عن مفاصل الحكم ،فتنامت سياسات اإلقصاء السياسية أوال ،فالثقافية والفكرية الحقا ،وذلك من قبل
األوساط الحاكمة التي تعاقبت عمى الحكم من بعد فيصل .وبمغت ىذه السياسة الذروة في منتصف القرن
العشرين عام ( )1949مع عممية إعدام الجنرال حسني الزعيم ،الشخصية العسكرية الكوردية ورئيس
الجميورية السورية ،إلى جانب رئيس وزرائو الدكتور محسن البرازي ،الشخصية الحقوقية واألستاذ الجامعي
الكوردي الكبير.
في مرحمة الحقة تابعت النخب العربية الحاكمة في دمشق نفس سياسة تعريب القطاع العسكري ،واقصاء
العسكريين واالداريين الكورد ،وقد أعطيت ليذه التوجيات بعدا تطبيقيا في مرحمة حكم جمال عبد الناصر (
الجميورية العربية المتحدة ) ،حيث كانت سورية اإلقميم الشمالي فييا.
الحقا قام ما يسمى بالحكم الوطني بالتركيز عمى مسألة األرض وامكانية حرمان الكورد من حق التممك ،فكانت
عممية منع تممك األراضي ،من أولى خطوات التعريب الناعمة والقانونية .تصاعدت وانتعشت ليتم محاربة الكورد

في لقمة العيش ،فصدر المرسوم التشريعي رقم ( )193لعام  ،1952المتضمن "عدم إنشاء أو تعديل أي حق
من الحقوق العينية عمى األراضي الكائنة في مناطق الحدود إال برخصة مسبقة تصدر بقرار من وزير
الداخمية" .ىذا المرسوم حرم الكورد حصريا من تسجيل األراضي الزراعية بأسمائيم ،في كامل الشريط الحدودي
بدءا من محافظة ادلب عمى حدود لواء اسكندرون غربا ،وحتى ريف محافظة الحسكة شرقا ،عمى الحدود مع
تركيا ،ومن عمى ضفاف نير دجمة وحتى تخوم جبل سنجار بمحاذاة الحدود العراقية .وكانت النتيجة األولية ليذا
المرسوم – القرار عدم قيام أي مشروع زراعي أو صناعي ،أو حتى أي منشأة خدمية عائدة ممكيتيا لممواطنين
األكراد في ىذه المناطق الغنية والواسعة ،وتوقفت عممية التنمية العمرانية ،وتضاعفت اليجرة من المناطق
الكوردية ،سواء البشرية منيا أو ىروب الرساميل.
ىذا وقد عدل وتعمق تاثير ىذا المرسوم بموجب القانون رقم ( )75لعام  1964ليتم إعتبار كامل محافظة
الحسكة منطقة حدودية .جدير بالتوضيح أن ىذه االجراءات كانت خاصة بالكورد في التطبيق العممي ،ألن باقي
المواطنين كانوا يحصمون عمى الرخص وبالتالي الموافقات "األمنية" المطموبة التابعة لو ازرة الداخمية ،لمقيام
بأعماليم واستثماراتيم بشكل طبيعي.
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لم تكتف السمطات الحاكمة ومن خمفيا من منظرين وسياسيين بيذه اإلجراءات لمحاربة الكورد اقتصاديا بل
كانت تتطمع إلى المزيد ،إلى أن صدر قانون االصالح الزراعي العائد لعيد الوحدة ،بأىدافو المزدوجة،
االجتماعية المتمثمة في توزيع األراضي عمى الفالحين الفقراء ،والقومية العروبية التي اندرجت ضمن خطة
ممنيجة إللغاء ممكيات األرض الكبيرة لممالكين الكورد في عموم سورية ،وبالتالي تم ضرب الثقل السكاني
والسياسي ألكراد سورية بدءا بعيد الوحدة بين مصر وسورية ( ،)1961-1958وصوال إلى عيد حافظ األسد
أوائل السبعينات من القرن الماضي.
ألنو يبدو لممتابع ،وحسب ما طبق عمميا أن األراضي العائدة لكبار المالكين الكورد لم توزع عمى الفالحين
األكراد ،لسببين األول ألن معظم الفالحين الكورد كانوا قد تم تجريدىم من الجنسية السورية قبل سريان مفعول
توزيع األراضي ،والثاني لكي ال يستقروا في الريف ويتشبثوا باألرض ،وانما تم التخطيط لتيجيرىم وتجويعيم
وبالتالي إبادتيم بشكل متدرج داخل مجمعات في قمب الصحراء السورية ،بالقرب من مدينة تدمر وشرقيا ،بحسب
ما ىو موثق وما نشر كثي ار بيذا الصدد في أدبيات حزب البعث والمقربين منيم)2(.
في عيدي اإلنفصال عام  1961والبعث عام  1963سادت ونظرت أليديولوجية التعريب بشكل سافر،
وعممت عمى تطبيقيا بعنف وقسوة ،بدءا بالترويج السياسي واالعالمي لكون الكورد مياجرون قادمون من خارج
سورية ،وصوال إلى إجراءات السجن والنفي والحرمان من التعميم ،وكان اليدف من ذلك ىو إلغاء الخصوصية
الثقافية والمغوية لممجتمع الكوردي ،وتخريب وتقطيع نسيجو االجتماعي في مناطق سكنو وتواجده التاريخي
وخاصة في ريف شمالي الجزيرة الفراتية ،ىذا الوجود الموثق بدقة في معظم المصادر التاريخية العربية
واإلسالمية ،وكذلك مشاىدات الرحالة في القرون الثمانية األخيرة من تاريخ المشرق عمى أقل تقدير.
لقد خططت ورسمت ليذه السياسة العنصرية عمى أعمى المستويات السياسية ،فقد إتخذت بيذا الخصوص أخطر
القرارات المصيرية في المؤتمر القطري الثالث لحزب البعث العربي اإلشتراكي عام  ،1966حسب الفقرة الخامسة

من توصياتو ،والمتضمن ما نصو " :اعادة النظر بممكية األراضي الواقعة عمى الحدود السورية التركية ،وعمى
امتداد  353كم وبعمق  15 -13كم ،واعتبارىا ممكا لمدولة ،وتطبق فييا أنظمة االستثمار المالئمة بما يحقق
أمن الدولة" وبذلك تم مصادرة حوالي  5250كم 2من أراض شمال الجزيرة السورية الخصبة ،وجعميا ممكا
حصريا لمدولة بيدف تحويميا إلى مزارع فمستوطنات زراعية تستوعب العنصر العربي فقط ،ولطمس معالم وىوية
المجتمع الكوردي المحمي المستمد من واقع الغالبية المطمقة لسكانيا.
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لقد بمغ عدد السكان الكورد المقيمين في ىذا الشريط الحدودي ،المسجمين في سجالت األجانب (المجردون من
الجنسية السورية) في ريف ىذه المنطقة حينيا حوالي ( )25ألف شخص.
الحقا واستكماال لنيج حكومات البعث المعادي لموجود الكوردي إجتماعيا وقوميا ،أكد المؤتمر القطري الخامس
لحزب البعث في أيار  1971عمى تطبيق ىذه السياسة ،وبالتالي شكل حكم حافظ األسد األداة والمرحمة التفيذية
لسياسات التعريب والتيجير العنصرية ضد الكورد .عمما أن كل من مشروعي الحزام واالحصاء (التجريد من
الحقوق المدنية) كانا نيجا وخطة تكمل كل منيما اآلخر ،وكانا يسيران في خطين متوازيين ويفعالن فعميما في
تحطيم بنية المجتمع الكوردي الريفي وتفتيتو.
وعمى الرغم من ىذه السياسية الحكومية العنصرية ،وكذلك ضعف اإلمكانات لم يتوقف الفالحون الكورد مكتوفي
األيدي إزاء ىذه السياسات ،وانما قاموا بحركات إحتجاج ومقاومة لعممية االستيالء عمى أراضييم ،عن طريق طرد
جرارت الحكومة وضرب الشرطة في أغمب المناطق الكوردية ،حتى أن بمغت الذروة حين تم تحطيم بعض
الج اررات وقتل سائق إحداىا في ريف ديريك .ىذا وقد دخل السجن مئات الفالحين والنشطاء الحزبيين خالل أعوام
المقاومة ىذه طوال سنوات الستينات من القرن العشرين.
كانت حكومة البعث تسير بخطوات ثابتة إنسجاما مع ترسيخ سمطتيا الدكتاتورية في عموم سورية والمناطق
الكوردية عمى وجو الخصوص نحو تطبيق مشروع الحزام .لقد ميد حكم حافظ األسد بمناوراتو السياسية الطريق
لتنفيذ مشروع الحزام األخضر (وىو إسمو الرسمي في الوثائق الحزبية والحكومية) ،وقامت أجيزة األمن العائدة
لفترة حكم حافظ األسد ،وقيادة جبيتو الوطنية التقدمية بخمخمة الجبية الكوردية المقاومة لمشروع الحزام ،إذ تم
إعتقال قيادات كوردية من الحزبين المعارضين لممشروع وخاصة من الحزب الديمقراطي الكوردي (البارتي) في
 1973/7/29وىم:
 -1دىام ميرو .سكرتير الحزب.
 -2كنعان عكيد
 -3محمد نذير مصطفى
 -4محمد أمين شيخ كمين ىوري
 -5خالد مشايخ
 -6محمد فخري
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 -7عبداهلل مال عمي
وال حقا حميد حسين سينو ،الذي تم إعتقالو في عام  .1977وقد أمضوا أكثر من ثمانية سنوات في
سجون النظام ،وىي أطول فترة سجن لقادة وساسة كورد في تاريخ سورية؟
لقد تم تنفيذ مشروع الحزام بحذر وخوف شديدن ،عمى الرغم من أن األجواء كانت قد ميدت لتطبيقو باقل
الخسائر .بحيث جاء قرار التنفيذ كتحصيل حاصل ،الذي أتخذ من قبل القيادة القطرية لحزب البعث
بموجب :القرار رقم ( )521تاريخ  24حزيران عام 1974م ،وكان قد تم إعداد قوائم جموع الفالحون
المطموب ترحمييم من ديارىم وأرضيم في منطقة الرقة – طبقة نحو الجزيرة.
وصمت طالئع الفالحين المرحمين إلى الجزيرة وتم تجميعيم في مخيمات بجانب مطار القامشمي،
وحراستيم خوفا من أي ىجوم محتمل عمييم ،ثم نقموا الحقا إلى مواقع المستوطنات (قرى الغمر – الجديدة)،
بدأت عمميات الترحيل في خريف عام  1974وانتيت جميع عمميات التوطين في ربيع عام  .1975ولتأمين
بيئة استقرار مريحة لممستوطنين ،تم إشادة مساكن من المبن الطيني بأسقف خشبية ومعدنية إلنجازىا بأقصر
وقت ممكن .جدير ذكره أن المشروع قد خطط ونفذ تحت إشراف مباشر ومتابعة يومية من قبل القيادة
القطرية لحزب البعث ،وكان قد تم تكميف كل من (محمد جابر بجبوج األمين القطري المساعد ،وعبد اهلل
األحمد عضو القيادة) بعمميات التطبيق والمتابعة وذلك بمساعدة السمطات المحمية في كل من محافظتي
الرقة والحسكة .حتى استكممت كافة عمميات التوطين ومراحل توزيع األراضي وفالحتيا بسالم وسالسة في
ربيع عام .1975
وبصدد موقف الفالحون المرحمون العرب فأن أغمب المعطيات والمعمومات كانت تشير إلى أن أبناء القبائل
العربية لم تكن ترغب بالمجئ وترك مواطنيا األصمية ،إال ان الحكومة أغرتيم حينا بالمال واألرض الخصبة،
وىددتيم حينا آخر.
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 الييكل العام لمشروع الحزام العربي في غربي كوردستان
عدد القرى االستيطانية
أ -المرحمة األولى التجريبية 1963-1959 :
وىي عشر قرى قديمة جمب إلييا مستوطنون من محافظات :درعا ،السويداء ،حماه ،ادلب ،والقرى ىي:
( العريشة ،المناجير ،األىراس ،العامر ،األربعين ،ليالن ،أم الخير) في حوض الخابور .مستوطنة
(قسرك) في منطقة درباسية ،وأخي ار مستوطنتي (الزىيرية واألحمدية) عمى نير دجمة.
ب -المرحمة الثانية الكبرى1975-1974 :
مشروع الحزام العربي ،وىو جغرافيا بطول  275كم ،وعمق يتراوح  15-10كم ،استوعب عدد من
العائالت المستقدمة والتي وثقت رقميا بحوالي ( )4000أربعة آالالف عائمة من ريف الرقة ،بعدد سكان
إجمالي يقدر بأربعين ألف نسمة ،أما مجموع القرى الكوردية المتضررة داخل مشروع الحزام بمغ ()335
قرية ،بتعداد سكاني تجاوز حينو ( )150مائة وخمسون ألف نسمة .شيدت في ىذا المشروع عدد من
مستوطنات (قرى الغمر) بمغ عددىا ( )36ست وثالثون ،موزعين عمى الشكل اآلتي:
 -1منطقة ديريك  -المالكية ،تسعة قرى من الشرق ،أي من ضفاف نير دجمة نحو الغرب وىي( :عين
الخضراء ،تل الصدق ،الصحية ،المصطفاوية ،تل أعور ،تل عمو ،الحمراء ،توكل ،معشوق).
 -2مستوطنات منطقة القامشمي ،وىي إثنتا عشرة ،موزعين من الشرق نحو الغرب ،وىي( :المناذرة،
الحرمون ،القحطانية ،حموة ،التنورية ،أم الفرسان ،ىيمو ،الثورة ،الحاتمية ،أم الربيع ،بييرة،
الجابرية).
 -3مستوطنات منطقة سو ري كانيي – ارس العين عددىا خمسة عشرة ،وىي( :تل تشرين ،القنيطرة،
القيروان ،ظير العرب ،األسدية ،برقة ،تل الحضارة ،تل األرقم ،المتنبي ،أم عظام ،المثنى ،العنادية،
الراوية ،الدىماء ،ىنادي)
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تحممت الدولة – الحكومة مجموع كمفة تشييد ىذه القرى واجمالي كمف الترحيل واعادة التوطين .أما القرى التي
شيدت بناء عمى الحقوق المكتسبة من توزيع أراضي أمالك الدولة عمى الفالحين العرب ،فقد ساىم األىالي
بأنفسيم في عممية التوطين الذاتي ،حيث شجعتيم الدولة عمى االستقرار والتوطين في األرض الجديدة ،حيث يقدر
عدد ىذه القرى الصغيرة والمتناثرة بالمئات واليسع المجال لذكر جميعيا بالتفصيل)3(.
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 النتيجة
أ-

مشروعي اإلحصاء لعام 1962م والحزام لعام 1974م وما تاربط وتداخل معيما من خطط قد سببت
من الناحية الديموغرافية في تجريد حوالي  %25من الكورد ،سكان محافظة الحسكة من الحقوق
المدنية واإلنتفاع باأل رض ،وتم مقابل ذلك إستقدام فالحين عرب بما يوازي  %23من مجموع سكان
محافظة الحسكة ،تم جمبيم من باقي المحافظات السورية وخاصة محافظتي الرقة ودير الزور
المجاورتين .فأحدثت ىذه السياسة تغيي ار ديموغرافيا بنيويا كبيرا ،تراجع بموجبو نسبة السكان الكورد
في محافظة الحسكة ابان أعوام الخمسينات من حوالي  %77إلى حوالي  %56بعد عام 2333م.

ب -مجموع األ راضي التي منحت لمفالحين المستقدمين من خارج المحافظة في إطار مشروع (الحزام
العربي) بمغ حوالي ( )3333333ثالثة ماليين دونم في محافظة الحسكة فقط ،أما مناطق سموك
وتل أبيض وعين عيسى فتم االستيالء عمى ( )2233333مميونين ومائتي ألف دونم ،كانت عائدة
لمحمف القبمي الممي ،وزعامتيا عائمة ابراىيم باشا ،وقبائل كوردية أخرى شرق نير الفرات.
وكنيجة رئيسة حرم الفالحون الكورد من حق إستثمار األراضي في محيط سكنيم وبجوار قراىم ،ومنح
حق االمتالك واالستثمار لمغير ألسباب سياسية وايديولوجية صرفة،

وىاجر السكان األصميون ىذه

المناطق بحثا عن لقمة العيش ،وتوزعوا عمى المدن والمحافظات السورية األخرى ،وافرغت مناطق سكن
الكورد التاريخية شمال الجزيرة الفراتية من سكانيا جزئيا.
إن مجموع ىذه المساحات ضمن ىذا المشروع السياسي الطويل األمد تجاوز مساحة مممكة البحرين
العضو األصيل في األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ،وكذلك توازي مجموع األ راضي الزراعية في عدد
من الدول العربية (قطر والكويت) عمى سبيل المقارنة.

وبذلك يمكن التأكيد عمى أن ىذا المشروع بتأثيراتو السكانية ومساحاتو الشاسعة ،يعد أكبر
عممية تغيير ديمغرافي إستيطاني سياسي في الشرق األوسط.
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المراجع
 -1فيميب خوري ،أعيان المدن والقومية العربية "سياسة دمشق  1863ـ  ، "1923ترجمة :عفيف الرزاز .بيروت .1993
 -2محمد طمب ىالل .دراسة عن محافظة الحسكة من النواحي القومية ,االجتماعية ,السياسية .تاريخ 12ـ 11ـ 1963
من الصفحة  51حتى ، 53كراس تم طباعتو وتوزيعو من قبل الحكومة السورية .عمما أن محمد طمب ىالل ،شخصية
أمنية وسياسية أصميا من حوران ،كان شديد العداء لألكراد ويطالب بترحيميم وابادتيم ،عمى الطريقة التي أبادت فييا
المنظمات الصييونية الفمسطينيين ،تدرج من ضابط أمن في المخابرات السورية في محافظة الحسكة ،إلى أن أصبح
وزي ار لمزراعة فنائبا لحافظ األسد في حكومة عام .1973
 -3لمزيد من االطالع عمى تفاصيل مشروع الحزام العربي والمساحات وجداول بأسماء الفالحين المستقدمين ،راجع كتاب:
الحزام العربي في الجزيرة السورية (مقدمة،تنفيذ،نتائج) ،برزان مجيدو (الميندس الزراعي عبدالصمد مجيد داوود).،
اصدارات حزب يكيتي الكردي في سورية ،القامشمي.2333 ،
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