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السريان الكلدان األشوريون والسياسة في سورية

مئة عام بعد العزلة

سعيد لحدو)1)

: مقدمة
ً

أواًل

نتيجة	التحوالت	الكثيرة	التي	حدثت	في	حياة	هذه	املجموعة	البشرية	عبر	آالف	السنين،	ولتالفي	
أي	سوء	فهم	أو	انتقاص	من	حق	أي	فئة	من	هذا	الشعب،	وجدُت	أنه	من	األنسب	استخدام	هذه	
التسمية	املركبة	على	الرغم	من	وجود	بعض	املعترضين	عليها،	كما	على	الصيغ	األخرى	التي	يفضلها	
روا	يوًما	من	جذور	عرقية	واحدة،	 آخرون.	ومع	علمي	املؤكد	بأن	السريان	الكلدان	األشوريين	لم	يتحدَّ
سابقة	 تاريخية	 مراحل	 في	 وشكلوا	 وامتزجوا،	 تفاعلوا،	 التاريخية	 األحداث	 وبتوالي	 الزمن	 مع	 لكنهم	
وإلى	 أنفسهم	 إلى	 في	حياتهم	ومصيرهم	ونظرتهم	 يتوحدون	 ما	جعلهم	 ولغة	مشتركة،	 وثقافة	 حضارة	
اآلخرين،	وذلك	في	ما	بعد	سقوط	نينوى	حتى	أواسط	القرن	الخامس	للميالد.	ثم	بدأت	االنقسامات	مع	
اختالف	النظرة	الدينية	إلى	العقيدة	الالهوتية	املسيحية،	ما	فرقهم	إلى	مذاهب	وكنائس	عدة	اختارت	
في	مرحلة	معينة	من	ماضيهم	املجيد)2(.	لذلك	 التاريخي	 كل	منها	تسميتها	الخاصة	املرتكزة	على	اإلرث	
	كل	فئات	هذه	املجموعة	البشرية،	إال	

ً
سيبقى	في	قناعتي	الشخصية	كل	اسم	من	هذه	األسماء	شامال

أذا	كان	مستخدمه	يقصد	به	فئة	بعينها	مستبعًدا	اآلخرين.	

)1(		كاتب	وشاعر	سوري.

)2(		إسحق	أرملة،	تاريخ	الكنيسة	السريانية،	)بيروت:	منشورات	بيث	زبداي،	1996(،	ص	110	و134.
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ثانًيا: بدايات الوعي القومي للسريان الكلدان األشوريين مع نهاية القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين

في	ألفي	عام	تقريًبا	ومع	التحوالت	الكبرى	التي	حدثت	خالل	القرنين	األول	والثاني	للميالد	باالنتقال	
من	الديانات	الوثنية	إلى	املسيحية؛	ظل	السريان	في	سوريا	الكبرى	وما	بين	النهرين	بمختلف	تسمياتهم	
جعلهم	 ما	 كلها،	 حياتهم	 مجاالت	 شغلت	 التي	 والكنيسة	 بالدين	 قوًيا	 ا	

ً
ارتباط مرتبطين	 وتفرعاتهم	

إلى	 بعده	 وما	 الخامس	 القرن	 أواسط	 في	 املسيحي	 هوت	
ّ

لال املختلفة	 التفسيرات	 ظهور	 مع	 يتفرقون	
طوائف	ومذاهب	متصارعة	في	ما	بينها	حول	أحقية	تمثيل	املسيحية	التمثيل	األصدق.	واستمر	هذا	
االلتصاق	بالكنيسة،	والتصارع	الحاد	في	الوقت	ذاته	بين	املذاهب	املختلفة	مثل	النسطورية	واملونوفيزية	
والكاثوليكية	وكذلك	البروتستانتية.	وزاد	من	وطأة	االنقسامات	هذه	غياب	كيانهم	السيا�سي	الخاص	

بهم	قروًنا	طويلة.)3( 

بعد	النشاط	الثقافي	والعلمي	الكبير	الذي	قدموه	في	مرحلة	الدولة	األموية	ومن	ثم	العباسية	عادوا	
إلى	حال	من	العزلة	شبه	التامة،	وخاصة	في	مناطقهم	الجبلية	شمالي	سورية	الطبيعية	وما	بين	النهرين.	
1453م،	وممارستها	 العثمانية،	وسيطرتها	على	القسطنطينية	عام	 الدولة	 العزلة	مجيء	 زاد	من	تلك	
عليها	من	ضرائب	مستحقة	 ُيفرض	 ما	 بدفع	 ملتزمة	 دامت	 ما	 الدينية	وشأنها	 األقليات	 ترك	 سياسة	

للدولة،	وال	تشكل	إزعاًجا	للسلطة	القائمة.)4(

هزائمها	 بعد	 املسيحيين	 رعاياها	 تجاه	 العثمانية	 الدولة	 سياسة	 في	 حصل	 الكبير	 التحول	 لكن	
املعادية	 املشاعر	 بروز	 ل	 التحوُّ ذلك	 نتيجة	 وكانت	 األوروبية،	 القارة	 في	 جغرافيتها	 وتقلص	 املتكررة	
للرعايا	املسيحيين	في	ما	تبقى	لها	من	مناطق	تحكمها	اإلمبراطورية	في	الشرق	األوسط،	فكانت	األحداث	
لتلك	 العملية	 الترجمة	 هي	 	1915 والعام	 	1895 األعوام	 في	 املسيحيين	 ضد	 حصلت	 التي	 الكبرى	
ف	من	خسارة	ما	تبقى	لها	من	مساحة	جغرافية	مع	تطور	فكرة	القوميات	أوروبية	 السياسات	والتخوُّ

املنشأ،	وبداية	انتشارها	بين	شعوب	الشرق.

لقد	تأثر	السريان	الكلدان	األشوريون	كغيرهم	من	الشعوب	األخرى	باملتغيرات	التي	كانت	تحدث	
في	العالم	آنذاك	بعد	انبالج	عصر	القوميات	في	أوروبا	في	أواسط	القرن	التاسع	عشر.	وبالطبع	كان	
تلك	 النصيب	األكبر	من	 الوقت	 لها	حتى	ذلك	 التي	كانت	خاضعة	 العثمانية	والشعوب	 لإلمبراطورية	

)3(		إسحق	أرملة،	تاريخ	الكنيسة	السريانية،	ص	42	وما	بعدها،	وص314.	أيًضا:	تاريخ	مار	ميخائيل	الكبير،	ص	140-132.

)4(			عمر	عبد	العزيز،	تاريخ	املشرق	العربي	)1516-1922م(،	)بيروت:	منشورات	دار	النهضة	العربية،	د.ت(،	ص274-259--277 286 
وما	تالها(،	وص295.
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املتغيرات،	حيث	تبدلت	نظرة	تلك	املجموعات	البشرية	إلى	ذاتها،	وباتت	تشعر	بكياناتها	املتميزة	بوصفها	
قوميات	لها	مقوماتها	الخاصة.	وعززت	تلك	األحداث	عند	السريان	الكلدان	األشوريين	الشعور	بالتمايز	

واالختالف	عن	محيطها	املختلف	باملعتقد	الديني،	ما	خلق	الدافع	األقوى	في	البحث	عن	الجذور)5(. 

أسهم	اطالع	النخبة	املثقفة	فيهم	على	األفكار	والفلسفة	التنويرية	الحديثة	التي	انتشرت	في	أوروبا	
من	خالل	املدارس	التبشيرية	وتعلم	اللغات	األوروبية	في	تعزيز	هذه	الرؤية	لدى	السريان.	وهذا	ما	حدا	
ببعضهم	ملحاولة	إيقاظ	شعبهم	وتعريفهم	بخصائصهم	وتراثهم	القومي	املنفصل	عن	الدين	والكنيسة	
الكلداني	 السرياني	 الشعب	 موقف	 وأضعفت	 القومية،	 الوحدة	 مزقت	 التي	 ومساجالتها	 والطائفية	

األشوري	أمام	التحديات	التي	واجهته	طوال	خمسة	عشر	قرًنا	مضت.	

أبرز الرواد القوميين األوائل

فريدون آتورايا. 1

وثقافته	 الوحدوي	 القومي	 بوعيه	 وتميز	 أورميا،	 منطقة	 أبناء	 من	 الرو�سي	 الجيش	 في	 طبيًبا	 كان	
املتميزة.	وعمل	مع	بعض	رفاقه	على	تأسيس	أول	ناٍد	قومي	تحت	اسم	)شوشاطا	أومتانايا	–	التقدم	
جريدة	 باسم	 	1906 عام	 قومية	 جريدة	 أول	 تأسيس	 على	 عمل	 ثم	 	،1895 عام	 في	 وذلك	 القومي(،	

)كخوا-ܟܘ̣ܟ̣ܒܐ(،	وتعني	)النجم(،	واستمرت	حتى	عام	1918م)6(.  

	بعد	انطالق	الثورة	البلشفية	في	روسيا	عام	1917،	أسس	فريدون	آتورايا	مع	بعض	رفاقه	)الحزب	
السوفياتي	 االتحاد	 مع	 التعاون	 خالله	 من	 وحاول	 يسارية،	 أفكاًرا	 حمل	 الذي	 اآلشوري(	 االشتراكي	
لتأسيس	شكل	من	الحكم	الذاتي	لألشوريين،	ونصت	وثيقة	تأسيس	الحزب	على	))...العمل	على	تحقيق	
في	أورميا	ونينوى	وطورعبدين	ونصيبين	والجزيرة	 الذاتي	 الوحدة	القومية	اآلشورية	وتأسيس	الحكم	

د.ن،	 )د.م:	 األنطاكية،	ط2،	 السريانية	 الكنيسة	 تاريخ	 توما،	 يعقوب	 و:	 السريانية،	ص295-286.	 الكنيسة	 تاريخ	 أرملة،	 إسحق	 	)5(
1989(،	ص	11	من	املقدمة	بالسريانية.

)6(		أنطون	دنخا	الصنا،	»متى	تأسس	أول	حزب	قومي	وحدوي	البناء	امتنا؟	ومتى	صدرت	اول	صحيفة	قومية	وحدوية؟«،	موقع	القناة	
Assyrian،	 htt- منتدى	 اآلشوري«،	 السيا�سي	 الفكر	 نقد	 في	 »مشاهد	 إشعيا،	 وليم	 و:	 	.https://2u.pw/6y7cH عشتار،  الفضائية	

ps://2u.pw/v6v5W
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وجلمايرك	والوحدة	مع	االتحاد	السوفييتي((.)7(

لم	ينُج	املناضل	القومي	فريدون	آتورايا	من	تصفيات	ستالين	حيث	اعُتقل	في	جيورجيا	عام	1924،	
ومن	ثم	ُصِفي	في	املعتقل	بعد	سنتين.)8( 

آشور يوسف. 2

يعد	من	أبرز	املثقفين	من	أبناء	الكنيسة	السريانية	األورثوذكسية	من	مدينة	خربوط.	أسس	جريدة	
التفرقة	 ونبذ	 أبناء	شعبه،	 بين	 القومي	 الوعي	 نشر	 من	خاللها	 وأراد	 	،1910 عام	 اآلثوريين(	 )مرشد	
بالسلطات	 ما	حدا	 األشوريين،	 الكلدان	 للسريان	 القومية	 الحقوق	 الدفاع	عن	 إلى	 املذهبية،	وسعى	
عن	 تلك	 جريدته	 وتوقفت	 	،1915 عام	 األحداث	 حملة	 أثناء	 في	 وإعدامه	 اعتقاله،	 إلى	 العثمانية	

الصدور.)9( 

نعوم فائق. 3

بعد	إصدار	الدستور	العثماني	عام	1908	والسماح	بفسحة	من	الحرية	في	اإلمبراطورية،	وجد	نعوم	
ܕܡܕܢܚܐ(	 ܟܘܟܒܐ  الشرق-	 )كوكب	 فأسس	جريدة	 القومي،	 للتعبير	عن	طموحه	 الفرصة	 فائق	
الناطقة	باسم	جمعية	)االنتباه(	التي	تأسست	عام	1907	تعبيًرا	عن	الخصوصية	القومية	لهذا	الشعب	
الذي	عانى	كثيًرا	التمزَق	والتفرقة	واالضطهاد.	عمل	مدرًسا	للغة	السريانية	من	عام	1888	حتى	عام	

1912	في	آمد	)ديار	بكر(	والرها	وحمص.

ق	على	األقليات،	ولوحق	املفكرون	 ق	الدستور،	وُضّيِ ِ
ّ
بعد	الحرب	اإليطالية	العثمانية	عام	1911	ُعل

واألدباء	والناشطون	السياسيون،	فاضطر	للهجرة	إلى	الواليات	املتحدة	األميركية	حيث	بدأ	من	هناك	
نشاطه	القومي	عبر	الصحف	التي	عمل	فيها	أو	أسسها	من	مثل	جريدة	)بيث	نهرين	–	ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ(	

)7(		املرجع	السابق.

)8(		أنطون	دنخا	الصنا،	»	الثائر	القومي	الشهيد	فريدون	آتورايا،	امتزاج	الفكر	القومي	اآلشوري	مع	الفكر	املارك�سي«،	موقع	عشتار	
https://2u.pw/MBrz8	،الفضائية

)9(	عبود	زيتون،	نعوم	فائق	والنهضة	السريانية	اآلشورية،	)فيسبادن/	أملانيا،	طبعة	خاصة،	2020(.	

https://2u.pw/MBrz8
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وجريدة	)االتحاد	-	ܚܘܝܕܐ(	حتى	وفاته	في	5	شباط/	فبراير	عام	1930.)10( 

فريد الياس نزهه. 4

1894	وفي	مقتبل	شبابه	أرسله	والده	إلى	األرجنتين	للدراسة	حيث	بقي	هناك،	 ولد	في	حماة	عام	
بقضية	 على	خطاه	 وسار	 فائق،	 نعوم	 بأفكار	 متأثًرا	 	1934 عام	 السريانية(	 )الجامعة	 مجلة	 وأسس	
	الدور	الذي	توقف	عند	وفاة	امللفان	الكبير	نعوم	فائق.	وقد	نالت	مجلته	تلك	

ً
التنوير	القومي	مكمال

شهرة	واسعة	بين	السريان	األشوريين	في	مختلف	مناطق	وجودهم	في	الوطن	كما	في	املهجر.	واستمرت	
بالصدور	حتى	وفاته	عام	1970.)11(

شكري جرموكلي. 5

وإسطنبول	 بكر	 ديار	 بين	 دراسته	 مراحل	 في	 وتنقل	 	،1909 عام	 الحالية	 بكر	 ديار	 )آمد(	 في	 ولد	
وبيروت.	تخصص	باألدب	الفرن�سي،	وعاد	بعد	هجرة	عائلته	من	موطنها	آمد	إلى	القامشلي	عام	1933. 
وبدأ	منذ	ذلك	الحين	بتنوير	الشبيبة	السريانية/	وأسهم	بتأسيس	املدرسة	السريانية	األولى	في	القامشلي	
التي	تسلم	إدارتها	بعد	عودته	من	بيروت.	وعمل	بعدها	على	تأسيس	الفوج	الكشفي	الرابع	عام	1936 
نادي	 لتأسيس	 بادر	 ثم	 اليوم.	 حتى	 بنشاطها	 مستمرة	 زالت	 ما	 التي	 له	 املرافقة	 النحاسية	 والفرقة	
في	 للشباب	والشابات	 ليعطي	 )أنا	وأنت(	وجمعية	)محبة	وطن(	 الريا�سي،	وكذلك	جمعية	 الرافدين	
القامشلي	والجزيرة	السورية	مضموًنا	لحياتهم.	ثم	انتقل	إلى	املرحلة	التالية	بتوعية	الشبيبة	السريانية،	

وتشجيعها	لتأسيس	املنظمة	اآلثورية	الديمقراطية	في	15	أيلول/	سبتمبر	1957.

جدران	 تجاوز	 ممن	 كبار	 مثقفون	 كهنة	 للكلدان	 بابل	 كنيسة	 أبناء	 من	 ظهر	 هؤالء،	 إلى	 إضافة	
ا	وألبير	أبونا،	حيث	 َمنَّ الطائفية،	وكتبوا	بلغة	قومية	جامعة	من	أمثال	أّدي	شير	وتوما	أودو	وأوكين	

تركوا	بصماتهم	البارزة	في	الشعور	القومي	الواحد	لدى	مختلف	أبناء	الشعب	السرياني	األشوري.

هؤالء	كانوا	أبرز	الرواد	القوميين	مع	بدايات	ظهور	الوعي	القومي	بين	مختلف	طوائف	السريان	  

)10(		صورة	الصفحة	األولى	من	عدد	شباط	1921	من	صحيفة	)بيث	نهرين(،	املرجع	السابق،	ص	200. 

فرضه	 الذي	 الكن�سي	 الحرم	 حول	 والتعليقات	 املناقشات	 تضمن	 الذي	 السريانية	 الجامعة	 عدد	 من	 األولى	 الصفحة	 صورة	 	 	)11(
البطريرك	أفرام	برصوم	على	فريد	نزهة.
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الكلدان	األشوريين،	ويعود	إليهم	الفضل	في	النقلة	النوعية	التي	حصلت	لدى	هذا	الشعب	العريق	في	
مسألة	الشعور	القومي	وتطوراته	الالحقة.

ا: الخطوات األولى لفصل الكنيسة عن السياسة
ً
ثالث

كان	للكنيسة	كما	أسلفنا	دور	أساس	ومهم	في	حياة	الناس	دينًيا	ودنيوًيا.	وقد	استمر	هذا	الدور	منذ	
بدايات	التحول	الديني	من	الوثنية	إلى	املسيحية،	وحتى	ظهور	الوعي	القومي	قبل	مائة	عام	ونيف	عند	

النخب	املثقفة	في	كل	طائفة	من	الطوائف	السريانية	التي	تعددت	لتصل	إلى	عشر	طوائف.	

مع	هذا	التعدد	الكبير	في	الطوائف	بين	أبناء	الشعب	الواحد	صاحب	الحضارة	العريقة	في	تاريخ	
البشرية،	كان	يصعب	على	املتنورين	من	أبناء	هذه	الحضارة	أن	يتقبلوا	الوضع	الذي	وجدوا	أنفسهم	
بين	 التباعد	 زيادة	 في	 سلبي	 دور	 من	 نفسها	 للكنيسة	 كان	 ما	 وخاصة	 والتشرذم،	 الضعف	 من	 فيه	
أصحاب	التفسيرات	املتباينة	لالهوت	املسيحي،	على	الرغم	مما	كان	للكنائس	بمسمياتها	املختلفة	من	
الوثني.	وهنا	 السرياني،	ومنه	 السريانية	والتراث	 اللغة	 في	املحافظة	على	استمرارية	 إيجابي	كبير	 دور	
	هذا	

َ
حاول	بعض	أفراد	تلك	النخبة	الواعية	املدركة	أسباب	االنحدار	الذي	وصل	إليه	شعبهم	معالجة

املرض	بالفصل	بين	الكن�سي	والقومي،	ومحاولة	التقريب	بين	تلك	املذاهب	وقياداتها	الكنسية	من	أجل	
يتداركوا	 لم	 إذا	 الجميع	 ينتظر	 الذي	 واملؤلم	 املشترك	 باملصير	 كله	 ذلك	 	

ً
معلال مشترك،	 قومي	 عمل	

الوضع،	ويضعوا	حًدا	ملأساة	التمزق	تلك.	

في	مجلته	 كتاباته	 في	 الذي	حاول	جاهًدا	 نزهة(	 الياس	 )فريد	 الدور	 لهذا	 املتصدين	 أبرز	 كان	من	
)الجامعة	السريانية(	تنبيه	رجال	الدين	إلى	الدور	الخطر	الذي	كانوا	يقومون	به	لتكريس	العداء	املذهبي	
االنعزالية	 وتوجهاتهم	 الكنائس	 لرؤساء	 النقد	 كثيًرا	من	 في	مقاالته	 ه	 الواحد.	ووجَّ الشعب	 أبناء	 بين	
داخل	جدران	الطائفة،	والمهم	لتدخلهم	في	الشؤون	السياسية	على	حساب	الشأن	الكن�سي،	وطالبهم	

بالتفرغ	لشؤونهم	الروحية،	وترك	السياسة	للعلمانيين	من	أبناء	الشعب.

جرَّت	هذه	املواقف	عليه	غضَب	رجال	الدين	إلى	الحد	الذي	حدا	بالبطريرك	أفرام	األول	برصوم	إلى	
إنزال	الحرم	الكن�سي	على	فريد	نزهة،	عوًضا	عن	مساندته	ودعمه	واالستماع	بهدوء	إلى	آرائه	ومناقشته	

املناقشة	املوضوعية	الالزمة.

ولعله	من	الغريب	أن	يصدر	هذا	الحرم	من	البطريرك	أفرم	برصوم	نفسه،	وهو	الذي	سافر	بتكليف	
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من	سلفه	البطريرك	الياس	الثالث،	وبناء	على	طلبه	هو	إلى	مؤتمر	الصلح	في	باريس	عام	1919	للدفاع	
ِشَرت	في	

ُ
عن	حقوق	الشعب	السرياني	األشوري.	وقد	أوضح	نفسه	ذلك	في	رسالة	منه	إلى	نعوم	فائق	ن

العدد	السادس	من	مجلة	)بيث	نهرين(.	

حال	 في	 الدين	 رجال	 مع	 العمل	 النخبة	 تلك	 من	 بعضهم	 محاولة	 وهو	 للمسألة	 آخر	 جانب	 ثمة	
تجردهم	من	الحساسيات	الطائفية،	والنظر	إلى	القضية	القومية	بشمولية	جامعة.	ولقد	كان	هذا	حال	
امللفان	نعوم	فائق	الذي	ظل	على	تواصل	دائم	مع	الوفد	املشترك	الذي	ذهب	إلى	باريس	برئاسة	املطران	
أفرام	برصوم	)البطريرك	الحًقا(	للمشاركة	في	جلسات	مؤتمر	الصلح.	وقد	كان	الوفد	يرسل	إليه	تقارير	

دورية	بلقاءاته	ونشاطه	في	باريس	ولندن،	وكان	نعوم	فائق	ينشرها	في	مجلته	)بيث	نهرين(.)12( 

ولنا	هنا	مثال	آخر	مهم	وهو	عمل	الجنرال	آغا	بطرس	مع	بطريرك	الكنيسة	الشرقية	مار	شمعون	
1918	عن	طريق	خيانة	 3	آذار/	مارس	 في	 بنيامين	في	هكاري	وأورميا	والعراق	حتى	اغتيال	البطريرك	
سيمكو	آغا	رئيس	قبيلة	الشيكاك	الكردية	بدعم	من	السلطات	اإليرانية	والتركية،	كما	يبدو،	والتي	
لم	تكن	راضية	عنه،	ومتخوفة	من	مواقفه	القومية	ورغبته	في	العمل	املشترك	مع	الكرد	في	شمال	ما	
بين	النهرين.)13(وعلى	الرغم	من	أن	الجنرال	آغا	بطرس	كان	متعاوًنا	مع	البطريرك،	لكنه	كان	في	الوقت	
ذاته	متفهًما	الدوَر	السيا�سي	الذي	يجب	على	املدنيين	القيام	به.	ومن	هنا	قال	للبطريرك	يوًما:	))أنت	

احمل	صليبك،	ودع	السيف	لنا((.	

	على	البطريرك	الجديد	القاصر،	
ً
ة بعد	حادثة	االغتيال	تسلمت	أخته	سورما	خانم	دفة	القيادة	وصيَّ

)حيث	كانت	البطريركية	وراثية	في	عائلة	املار	شمعون(،	وبدأت	صياغة	سياساتها	الخاصة	بالتوافق	مع	
اإلنكليز.	تلك	السياسة	التي	تعارضت	كلًيا	مع	ما	كان	يراه	الجنرال	املخضرم	آغا	بطرس	مفيًدا	لقضية	
شعبه،	فنشأ	النزاع	بينهما،	وكانت	النتيجة	أن	نفي	آغا	بطرس	بقرار	إنكليزي	إلى	فرنسا	التي	بقي	فيها	

حتى	وفاته	عام	1932.)14( 

)12(		عبود	زيتون،	نعوم	فائق...،	ص	157.	وكذلك	مراسالت	الدكتور	يوسف	مندوب	الجمعية	القومية	)صدى	اآلثوريين	في	باريس(	في	
املرجع	نفسه،	ص144.

)13(		رياض	ناجي	الحيدري،	اآلثوريون	في	العراق	)1918-1936(،	رسالة	ماجستير	لجامعة	عين	شمس،	)د.م:	جامعة	بغداد،	د.ت(،	
ص80.	وأيًضا	رياض	السندي،	الدور	السيا�سي	للبطريرك	في	العراق،	)كاليفورنيا:	د.ن،	2020(،	ص	77.

https://2u.pw/ZiawX	،الفضائية	عشتار	قناة	موقع	بريطانية«،	وثيقة	في	بطرس	آغا	»صورة	السندي،	14( 14رياض(
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في زمن  بالعمل السيا�سي  إلى ااًلنخراط الفعلي  النظرية  رابًعا: ااًلنتقال من األفكار 
ااًلنتداب الفرن�سي وما بعد ااًلستقالل

الظروف املمهدة لالنتقال للعمل السيا�سي

منطقة	 الجزيرة	 منطقة	 كانت	 بيكو،	 ا	التفاقية	سايكس-	
ً
تنفيذ إلى	سوريا	 الفرنسيين	 قبل	مجيء	

األنهار	 جوانب	 على	 املستنقعات	 كثرة	 بسبب	 والتيفوئيد	 الكوليرا	 بأمراض	 وموبوءة	 مهجورة	 شبه	
والجداول	التي	كانت	تنحدر	من	الجبال	املحاذية	للحدود	السورية	الحالية	من	جهة	الشمال،	وكذلك	
بسبب	غزوات	البدو	على	املناطق	والقرى	التي	كانت	موجودة	وعامرة	قبل	ثمانمئة	عام	في	ذلك	الشريط	
عند	سفوح	جبال	طور	عبدين	)جبال	الرهبان	املتعبدين(.	حيث	هجرها	سكانها	السريان	حينذاك،	

وصعدوا	إلى	الجبال	الشمالية	لحماية	أنفسهم	وممتلكاتهم.	

بعد	مجيء	الفرنسيين	وإحالل	األمن	في	املنطقة،	عاد	السريان	من	الجبال،	وجاء	معهم	في	الوقت	
على	 والقرى	 املدن	 ويبنوا	 للزراعة،	 الخصبة	 األرا�سي	 ليستصلحوا	 الكردية	 العشائر	 من	 كثير	 ذاته	
امتداد	الخط	الحدودي،	فتأسست	عامودا	والدرباسية	ورأس	العين	وعين	ديوار	ومن	ثم	القامشلي	
العشائر	 زعماَء	 الفرنسيين	 تمليك	 بعد	 نشأت	 التي	 القرى	 مئات	 إلى	 إضافة	 وديريك)15(	 والحسكة	
العربية	آالف	الهكتارات	من	األرا�سي	الصالحة	للزراعة	التي	كانت	بوًرا	حتى	ذلك	الحين.)16(	ومن	هذه	
القرى	قرية	مرزوقة،	وهي	مكان	والدتي	وطفولتي،	وتقع	بالقرب	من	الحدود	العراقية	من	جهة	ناحية	
األصول	 ذوي	 العرب	 خبرة	 ولعدم	 البعث-	 لحزب	 التعريب	 سياسة	 بحسب	 	- )اليعربية(	 كوجك	 تل	
البدوية	بشؤون	الزراعة	حينذاك،	استجلبوا	كثيًرا	من	سكان	الجبال	الشمالية	من	السريان	واألكراد	
ليكونوا	فالحين	يعملون	لحساب	شيخ	القبيلة	مقابل	تأجيرهم	قطعة	أرض	للعيش	على	منتوجها.)17( 
	في	

ً
وذلك	قبل	تطبيق	قانون	اإلصالح	الزراعي	في	سورية	الذي	أصدره	عبد	الناصر	وطبق	تطبيًقا	شامال

)15(		املدن	التي	ذكرتها	أعاله	كان	بعضها	موجوًدا	من	قبل	مثل	عامودا	ورأس	العين	وعين	ديوار،	لكن	هذه	املدن	توسعت	وازدهرت	في	
مرحلة	االستقرار	بعد	مجيء	الفرنسيين.	مذكرات	النائب	املجاهد	سعيد	اسحق،	)دمشق:	دار	السعيد	للنشر،	2002(،	ص	21-19.

)16(		من	خالل	مناقشة	لي	مع	الشيخ	أحمد	الجربا	من	قبيلة	شمر	أكد	لي	بأن	لديهم	سندات	تمليك	من	السلطات	العثمانية	للمنطقة	
ل،	وما	زرعوها.	 قبل	مجيء	الفرنسيين	لكنهم	استخدموها	للرعي	فقط	وفًقا	لنمط	حياتهم	كبدو	رحَّ

)17(		كان	والدي	واحًدا	من	أولئك	الفالحين،	وكذلك	جميع	أفراد	عائلة	والدتي،	لكن	معظمهم	انتقل	في	بداية	الخمسينات	إلى	مدينة	
القامشلي.،	في	حين	ما	زالت	عائلتنا	تمتلك	قطعة	أرض	في	قرية	سليمان	ساري	من	مستحقات	قانون	اإلصالح	الزراعي،	في	حين	قطعة	
األرض	ومساحتها	عشرة	هكتارات	التي	كنا	نستثمرها	من	أمالك	الشيخ	مجبل	الزيدان	في	قرية	مرزوقة	حملت	صفة	)وضع	اليد(	بعد	

قانون	اإلصالح	الزراعي.	وجرى	التفاوض	عليها	الحًقا	بين	والدي	والشيخ	حيث	أعيدت	له	بعد	دفع	بعض	التعويضات	لوالدي.		
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الستينيات	مع	تسلم	حزب	البعث	السلطة.)18(

كانت	هذه	املرحلة	في	الحقيقة	مرحلة	تكامل	وتكافل	وتعاون	بين	مكونات	الجزيرة	من	عرب	وأكراد،	
ومختلف	الطوائف	السريانية	املسيحية	التي	كان	بين	أبنائها	كثير	من	العمال	والفالحين	وأصحاب	املهن	
املهرة،	وكثير	أيًضا	من	املثقفين	الذين	تعلموا	ونالوا	الشهادات	العلمية	في	مدارس	الكنائس	والبعثات	
التبشيرية	في	املدن	القديمة	القائمة	شمالي	سورية	مثل	آمد	)ديار	بكر(	وماردين	وخربوط	وغيرها	)19(. 
1915،	ليشاركوا	بدورهم	في	النهضة	 وكان	بين	هؤالء	عدٌد	ال	بأس	به	من	األرمن	الناجين	من	أحداث	

العمرانية	في	الجزيرة	وخاصة	في	املدن،	بما	تميزوا	به	من	حرفية	عالية	في	مختلف	املجاالت	املهنية.

في	أوضاع	االستقرار	األمني	واالكتفاء	املعي�سي	التي	بدأت	تظهر	في	مختلف	مناطق	الجزيرة	السورية	
	مختلًفا	عما	كان	في	املرحلة	

ً
مع	مطلع	العشرينيات	من	القرن	املا�سي،	بدأت	الحياة	هنا	تتخذ	شكال

والثقافية	 األهلية	 الجمعيات	 مثل	 من	 متنوًعا،	 آخر	 ا	
ً
نشاط يمارسون	 السكان	 وبدأ	 العثمانية،	

وحتى	 الثالثينيات	 مطلع	 ومع	 املرحلة.	 هذه	 في	 مهم	 دور	 أيًضا	 للسياسة	 وكان	 والكشفية.	 والرياضية	
النخبة	 بقيادة	شخصيات	وطنية	سورية	من	 تتشكل	 السياسية	 أواخر	الخمسينيات	بدأت	األحزاب	
املثقفة	ورجال	األعمال	البارزين	من	مثل	الحزب	الشيوعي	والسوري	القومي	االجتماعي	والكتلة	الوطنية	
السيا�سي	 النشاط	 في	 ينخرطون	 أيًضا	 الناس	 عامة	 وبدأ	 وغيرها.	 الشعب	 وحزب	 االستقالل	 وحزب	
لدعم	زعمائهم	وقادتهم	في	تلك	األحزاب،	ومناصرتهم.	وانعكس	هذا	كله	بالطبع	على	السريان	الكلدان	
األشوريين،	فبرز	بينهم	أمثال	املثقف	الكبير	امللفان	شكري	جرموكلي	من	أبناء	القامشلي،	حيث	بادر	
في	عام	1936	لتأسيس	الفوج	الكشفي	الرابع	والفرقة	املوسيقية	التابعة	له،	والتي	ما	تزال	قائمة	حتى	
وكانت	هذه	 السريانية.	 الكنيسة	 أبناء	 من	 والشابات	 الشبان	 مئات	 الفرقة	 وقد	جمعت	هذه	 اليوم.	
الفرقة	تقوم	باالستعراضات	الرائعة	في	املناسبات	الوطنية	والكنسية	املختلفة،	مما	كان	له	أثر	مهم	في	
زرع	بذور	االعتزاز	القومي	والوطني	في	نفوس	الشبيبة	التي	كانت	تكبر	ويكبر	معها	هذا	الشعور	ويتعزز.	
في	الوقت	ذاته	كان	لكثير	من	أبناء	هذا	املكون	دور	بارز	في	بعض	تلك	األحزاب	الوطنية،	واحتلوا	مواقع	

)18(		القانون	رقم	161	لعام	1958	واملسمى	)قانون	اإلصالح	الزراعي(.

)19(		بعد	رسم	خط	الحدود	بين	سورية	وتركيا،	بقيت	هذه	املدن	ضمن	الحدود	التركية	بناء	على	اتفاقات	ترسيم	الحدود	)اتفاقية	سيفر	
1920،	واتفاقية	فرانكلين	-	بويلون	1921،	واتفاقية	الحدود	1926-1939	وفيها	خسرت	سورية	لواء	اسكندرون.	
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ونجار)22(  أصفر	 وعائلة	 الخوري)21(	 وفارس	 إسحق)20(	 سعيد	 أمثال	 من	 العام	 الشأن	 في	 متقدمة	
وغيرهم.

أمام	هذا	التدافع	من	مختلف	املكونات	نحو	السياسة،	كان	امللفان	شكري	جرموكلي	يعمل	بهدوء	
وتنويرهم	 بيته	 إلى	 الشباب	 لدعوة	 الخمسينيات،	 أعوام	 منذ	 بالقامشلي	 الوحدة	 شارع	 في	 بيته	 من	
العابر	للطوائف	واملذاهب.	ولقد	كان	لي	شرف	حضور	بعض	 وتوجيههم	نحو	العمل	القومي	الجامع	
تلك	الجلسات	في	عام	1970،	حيث	كنت	ما	زلت	في	مطلع	شبابي.	وكانت	تلك	اللقاءات	تعقد	بصورة	
شبه	سرية	بعد	انقالب	حزب	البعث	عام	1963	واعتباره	ممارسة	السياسة	جريمة	خطرة	خارج	إطار	

حزب	البعث.	

خامًسا: املنظمة اآلثورية الديمقراطية وبدايات التأسيس

أثمرت	تلك	اللقاءات	التي	كان	يجريها	امللفان	شكري	جرموكلي	عن	تأسيس	أول	حزب	سيا�سي	قومي	
أشوري	جامع	هو	)املنظمة	اآلثورية	الديمقراطية(	في	أواسط	تموز/يوليو	من	عام	1957،	وكان	امللفان	
شكري	جرموكلي	في	حقيقة	األمر	األب	الروحي	واملرشد	لهذا	التنظيم.	وقد	استغل	املؤسسون	األوائل	
يأمر	 أن	 قبل	 	،1958-1954 عامي	 بين	 التي	شهدتها	سورية	 السياسية	 والحريات	 الديمقراطي	 املناخ	

جمال	عبد	الناصر	بعد	عام	واحد	بإنهاء	الحياة	السياسية	في	سورية	بقرار	حل	األحزاب	جميعها.	

ا	من	
ً
حافظ	املؤسسون	األوائل	على	سرية	العمل	الذي	قاموا	به	في	ظل	األوضاع	الجديدة،	خوف

إلى	 البعث	 تلك	املخاطر	بعد	مجيء	حزب	 له.	وزادت	 الذي	قد	يتعرضون	 املالحقات	وخطر	االعتقال	
السلطة.	وكان	مجمل	نشاطهم	يتمركز	في	تلك	املرحلة	حول	الشؤون	الثقافية	واالجتماعية	والفنية	
املحرمات	 الواضحة	من	 وتعبيراتها	 السياسة	 الجامع.	وظلت	مفردات	 السوري	 الوطني	 اإلطار	 ضمن	

)20(			قام	املناضل	سعيد	اسحق	)الذي	كان	أول	رئيس	لبلدية	عامودا(		باملشاركة	في	الثورة	السورية	ملقاومة	الحكم	العثماني،	ومن	ثم	
ا	من	مدينته	عامودا	والبلدات	األخرى	في	منطقة	الجزيرة	السورية،	ثم	كان	له	دور	مهم	في	الحياة	السياسية	

ً
االحتالل	الفرن�سي	انطالق

	بمهمات	منصب	رئيس	الجمهورية	في	إثر	االستقاالت	التي	حصلت	لرئيس	
َ
ف ِ

ّ
ل
ُ
في	سورية	حيث	انتخب	نائًبا	لخمس	دورات	متتاليات،	وك

	)مذكرات	 	1951 2	كانون	األول/	ديسمبر	 أيلول/	سبتمبر	وحتى	 	5 تاريخ	 آنذاك	هاشم	األتا�سي	من	 النواب	ورئيس	الجمهورية	 مجلس	
النائب	سعيد	اسحق،	املرجع	السابق،	ص	50	وما	بعدها(.	

)21(		حنا	خباز	وجورج	حداد،	فارس	الخوري:	حياته	وعصره،	3	أجزاء،	)بيروت:	مطابع	صادر	الريحاني،	1952(.	كذلك	كتاب:	أوراق	
فارس	الخوري،	3	أجزاء،	)دمشق:	وزارة	الثقافة	السورية،	1989(.	

)22(		سعيد	نجار،	عائلة	أصفر	ونجار،	)بيروت:	د.ن،	2010(،	ص59-57-52-51. 
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التي	ال	يجوز	اإلفصاح	عنها	حتى	للمقربين	غير	املوثوقين.	وقد	انعكس	هذا	الشعور	في	اسم	)املنظمة(	
علن	قط.	وفي	أحد	لقاءاتي	

ُ
وليس	)حزب(.	وظلت	أسماء	أولئك	املؤسسين	األوائل	مجهولة	للناس،	ولم	ت

	لي	هامًسا	 في	عام	1987	مع	مدرس	مادة	املجتمع	في	املرحلة	الثانوية	جميل	إبراهيم	ُدِهشُت	عندما	أسرَّ
بأنه	كان	أحد	أولئك	املؤسسين.)23( 

    

املراحل التي مرت بها املنظمة اآلثورية الديمقراطية

	 مرحلة التأسيس الفعليأ.

شكلت	 عندما	 وذلك	 الستينيات،	 سنوات	 من	 الثاني	 النصف	 في	 الفعلي	 النشاط	 مرحلة	 بدأت	
مجموعة	جديدة	من	الشباب	املتحمس	من	مختلف	الخلفيات	املذهبية،	ممن	تميزوا	بنوع	من	روح	
املغامرة،	قيادة	للمنظمة	سميت	)اللجنة	السرية(،	وظلت	أسماء	أعضائها	سرية	ال	يعرفها	إال	بضعة	
أفراد	من	املنظمة.	وشكل	الهيكل	التنظيمي	من	خاليا	خيطية	ال	يتجاوز	عدد	أفراد	الخلية	الواحدة	
يبرز	من	خالل	 السيا�سي	 التنظيم	 السرية.	وبدأ	شكل	 الحرص	على	 في	 زيادة	 أربعة،	 أو	 ثالثة	أعضاء	
بـ	)املنهاج	املرحلي(.	الذي	ُركز	فيه	على	الوحدة	 كتابة	األسس	النظرية	لهذا	التنظيم،	وهي	ما	سميت	
القومية	العابرة	لحدود	الوطن	السوري،	تأثًرا	بما	كان	رائًجا	حينذاك	لدى	مختلف	األحزاب	املاركسية	

والقومية	العربية	واإلسالمية	والكردية،	وصيغت	شروط	للعضوية	وااللتزام	بالقرارات.	

القيادة	سوى	بضع	سنوات،	حين	هاجر	أفرادها	 في	 لكن	لم	تستمر	هذه	املجموعة	من	الشباب	
معظمهم	إلى	الواليات	املتحدة	األميركية	مع	أواخر	الستينيات	وبداية	السبعينيات،	وأسسوا	للمنظمة	

	كما	كان	ينبغي.	
ً
فرًعا	في	أميركا	لم	يكن	فعاال

م	القيادة	مع	مطلع	السبعينيات	جيل	جديد	من	الشباب	مع	بعض	األعضاء	القدامى.	وفي	هذه	
َّ
تسل

)األشعة(،	 وتعني	 ܙܠܓܐ(،	 )زلكي-	 ومنها	 املنظمة،	 عن	 دورًيا	 تصدر	 السرية	 النشرات	 بدأت	 املرحلة	
فرع	 عن	 تصدر	 كانت	 وكذلك	 السرية.	 اللجنة	 محل	 حلت	 التي	 املركزية	 اللجنة	 باسم	 تصدر	 وكانت	
سورية	نشرة	)ܢܫܪܐ ܕܐܬܘܪ	–	النسر	اآلشوري(.	وكانت	توزع	سرًيا	على	أعضاء	املنظمة	واألصدقاء	
في	 القومي	 والتنوع	 بالوجود	 الدستوري	 االعتراف	 مسألة	 حول	 تتركز	 موضوعاتها	 وكانت	 املقربين.	

)23(		جرى	هذا	الحديث	في	أثناء	إحدى	زياراتي	له	في	بيته	في	ربيع	عام	1987	بعد	خروج	كوادر	املنظمة	اآلثورية	الديمقراطية	الـ	22	من	
	عن	فرع	سورية	حينذاك.	وقد	أكد	لي	يومئذ	هامًسا	أنه	كان	أحد	املؤسسين	األوائل	للمنظمة،	طالًبا	

ً
االعتقال،	وكنت	أحدهم	ومسؤوال

مني	عدم	ذكر	هذا	األمر	ألحد.	
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سورية،	والتركيز	على	الوجود	والحرية	ضمن	الوطن	السوري	الواحد.	

مع	بداية	النشاط	الفعلي	ألعضاء	املنظمة	في	الحقل	السيا�سي،	بدأ	ذلك	النشاط	يتركز	معظمه	في	
املراحل	األولى،	على	توعية	الجيل	الشاب،	وبث	الشعور	القومي	لديه،	في	ظروف	التشويش	الفكري	
ما	 وإلغاء	كل	 والقائد	األوحد،	 الواحدة	 الواحد	واألمة	 الحزب	 يتم	من	قبل	سلطة	 كان	 الذي	 الكبير	

يخص	االنتماء	القومي	للمكونات	غير	العربية.)24( 

للتعبير	السليم	عن	الوجود	القومي	والحرية	السياسية	وحقوق	اإلنسان	 وملواجهة	هذا	التحدي	
واملواطن،	كان	ال	بد	للمنظمة	اآلثورية	الديمقراطية	أن	تبدأ	ببناء	اإلنسان	املؤمن	بتاريخه	وحضارته	
والتنوع	 القانونية	 املساواة	 أسس	 على	 املبني	 الشامل	 الوطني	 املشروع	 طرح	 في	 الشروع	 قبل	 وهويته	
	حًرا	

ً
في	وطن	ال	بد	لكي	يكون	حًرا	وحصيًنا،	أن	يكون	فيه	اإلنسان	أوال اإلثني	والتعددية	السياسية	

بآرائه	وأفكاره	ومواقفه،	ومعتًزا	بوطنه	ووطنيته.	ولذلك	رفعت	املنظمة	مع	أواسط	السبعينيات	شعار	
)من	أجل	الوجود	والحرية(.)25(

مع	اندالع	الحرب	األهلية	اللبنانية	في	منتصف	السبعينيات	برزت	أمام	املسيحيين	عامة	وللسريان	
الكلدان	األشوريين	تحديات	جديدة	باتت	تهدد	وجودهم	في	سورية	ولبنان.	وظهرت	مخاوف	حقيقية	
على	هذا	الوجود	عندما	بدأت	اتهامات	)الكتائبية(	-	نسبة	لحزب	الكتائب	اللبنانية-	تصدر	من	جهات	
رسمية	وغير	رسمية	ضد	كل	من	ال	تروق	لها	سياساته	أو	مواقفه.	وباتت	املنظمة	اآلثورية	حينذاك	
تفكر	جدًيا	بطريقة	لحماية	هذا	املكون	في	حال	تعرض	لعمل	عدائي	يرتكز	على	تلك	االتهامات.	فعملت	
أية	 السالح	ضد	 ذاته	رفضت	حمل	 الوقت	 في	 لكنها	 الحرب،	 بداية	 في	 لبنان	 في	 لها	 تأسيس	فرع	 على	
جهة	على	الرغم	من	اإلغراءات	الكثيرة	حينذاك.	وانحصر	نشاطها	في	املجال	السيا�سي،	ولهذا	الهدف	
وهما	صليبا	 هناك،	 فرعها	 لبنان	إلدارة	 إلى	 دائمة	 بمهمة	 السيا�سي	 مكتبها	 أعضاء	 من	 اثنين	 أرسلت	

مراحة	وآدم	دانيال	هومه.

)24(		املنطلقات	النظرية	لحزب	)البعث	العربي	االشتراكي(	الحاكم	وشعاراته	املنادية	باألمة	العربية	الواحدة،	وخاصة	البندين	الثاني	
والثالث	من	دستور	حزب	البعث	الذي	أقر	في	مؤتمر	الحزب	املنعقد	بتاريخ	4	نيسان	1947	وقد	ورد	فيه:	))الوطن	العربي	للعرب	ولهم	
وحدهم	حق	التصرف	بشؤونه	وثرواته	وتوجيه	مقدراته((،	وبناء	على	مضامين	هذا	الدستور	حورب	كل	ما	هو	غير	عربي	بما	فيه	اللغة	

السريانية	التي	هي	باألصل	لغة	سوريا	الوطنية	تاريخًيا	وحضارًيا.

)25(		اعُتمد	هذا	الشعار	في	املؤتمر	العام	السابع	للمنظمة	اآلثورية	الديمقراطية	الذي	عقد	في	مدينة	حلب	عام	1991	وقد	كنت	أحد	
املشاركين	فيه.
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	 مرحلة ااًلعتقااًلتب.

فرع	 رئيس	 اعُتقل	 عندما	 	1976 عام	 في	 كانت	 املنظمة	 من	 أعضاء	 لها	 تعرض	 اعتقال	 حالة	 أول	
لبنان	يعقوب	ماروكي	ومعه	عضو	الفرع	نينيب	عبداألحد	لحدو	على	الحدود	السورية	اللبنانية،	وهما	
إلى	القامشلي	لحضور	املؤتمر	العام	للمنظمة.	وكانت	تلك	صدمة	قوية	للقيادة	التي	أدركت	 قادمان	
هذه	 لكن	 سورية.	 في	 الحال	 كان	 كما	 استخباراتي	 نظام	 أحضان	 في	 السيا�سي	 العمل	 مخاطر	 فعلًيا	
الصدمة	جعلت	القيادة	وأعضاء	املنظمة	عامة	أكثر	استعداًدا	للدفاع	عن	املبادئ	التي	حملوها	بوعي	

ومسؤولية.

العام	 في	 آذار	 واستمرت	حتى	 	،1986 عام	 من	 األول	 تشرين	 في	 الثانية	 االعتقاالت	 حادثة	 جاءت	
التالي،	ليصل	عدد	املعتقلين	إلى	22	عضًوا	من	مختلف	مستويات	القيادة	في	املنظمة.	وانتقلت	املنظمة	
بعد	اإلفراج	عن	معتقليها	من	حالة	السرية	إلى	الحالة	شبه	العلنية،	ثم	تلت	هذه	االعتقاالت	اعتقاالت	
جديدة	لثالثة	من	قياديي	املنظمة	مسؤول	املكتب	السيا�سي،	وهم	عزيز	آحي	واثنان	من	أعضائه،	وهما	
بشير	سعدي	ويونان	طليا،	بعد	تأمينهم	مياه	الشرب	لقرى	الخابور	بعد	انعدام	مياه	الشرب	لسكان	33 
قرية	آشورية،	نتيجة	مشروعات	الري	الفاشلة	التي	قامت	بها	السلطة	وأدت	إلى	جفاف	املجرى	الرئيس	

للنهر.

نشاطها	 تمارس	 الديمقراطية	 اآلثورية	 املنظمة	 باتت	 تلتها	 التي	 واإلفراجات	 االعتقاالت	 هذه	 بعد	
املتنوع	بجرأة	كبرى،	ولكن	بحذر	شديد	كي	ال	تمس	العصب	الحساس	للسلطة.	ولعل	من	أهم	نتائج	
هذه	االعتقاالت	أن	بدأت	قيادتها	تعمل	على	التواصل	والتحاور	وتبادل	األفكار	مع	مختلف	األحزاب	
والتيارات	السياسية	السورية	التي	كانت	موجودة	في	فترة	الثمانينات	والتسعينات	من	القرن	املا�سي،	
وبخاصة	األحزاب	الكردية	التي	تشاركها	وحدة	الحال	واملصير.	وصارت	تعقد	لقاءات	شبه	دورية	مع	
تلك	األحزاب،	وخاصة	الحزب	الديمقراطي	التقدمي	الكردي.	وقد	تكلل	ذلك	النشاط	بنجاح	املنظمة	
بإيصال	مرشحها	املهندس	بشير	سعدي	ملجلس	الشعب	بانتخابات	عام	1990	بعد	استغالل	الفسحة	
بها	حافظ	األسد	بعيد	سقوط	صديقه	املقرب	رئيس	رومانيا	نيكوالي	 التي	سمح	 املوقتة	من	الحرية	
تشاوسيسكو	وانهيار	الشيوعية	في	أوروبا	الشرقية.	ونجح	في	تلك	الدورة	ذاتها	ثالثة	من	ممثلي	األحزاب	
الكردية.	وقد	شكلوا	مًعا	حينئذ	مجموعة	عمل	مشتركة	لطرح	قضية	املكونات	والقوميات	غير	العربية	

في	املناقشات	العامة	على	الساحة	الوطنية	السورية.)26( 

)26(		تمت	املصادقة	على	نتائج	انتخابات	مجلس	الشعب	السوري	للدور	التشريعي	الخامس	لعام	1990-1994	باملرسوم	التشريعي	رقم	
67	بتسمية	أعضاء	مجلس	الشعب	الفائزين	باالنتخابات،	والصادر	بتاريخ	21	أيار/	مايو	1990	عن	رئيس	الجمهورية.
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سادًسا: السنوات األولى من عهد بشار األسد

مون	على	العملية	إعطاء	صورة	 مع	بداية	عملية	التوريث	لالبن	بعد	وفاة	حافظ	األسد،	أراد	القّيِ
عصرية	للوريث	كشاب	منفتح	ومثقف	ومجدد	ومؤمن	بالتغيير	والديمقراطية،	وذلك	بترتيب	مسبق	
ة	الرئاسة،	كما	نص	

َّ
م	نائب	الرئيس	دف

ّ
	من	تسل

ً
من	األب	قبل	وفاته	مع	قادة	أجهزة	استخباراته.	وبدال

عليها	الدستور	السوري،	ولو	شكلًيا	وبصورة	موقتة	ريثما	تتم	الترتيبات	األخرى	لعملية	التوريث،	سارت	
األمور	بشكل	سافر	بتغيير	بعض	نصوص	الدستور	من	قبل	ما	ُسمي	بمجلس	الشعب،	ليسمح	للشاب	
م	رئاسة	البالد،	وبدأت	منذ	ذلك	الحين	

ُّ
بشار	األسد	الذي	بالكاد	بلغ	أربعة	وثالثين	عاًما	من	العمر	بتسل

مهازل	الحكم،	وتالعب	جيل	املستهترين	من	أبناء	الجيل	السابق	بمصير	الشعب	السوري	والبالد	عامة،	
حتى	وصلت	سورية	والسوريون	إلى	املصير	املؤلم	الذي	نراه	اليوم.)27(

بدأت	اإلصالحات	املزعومة	ببعض	التحسينات	الشكلية	في	أداء	السلطات،	وبدأت	بعض	شركات	
ا	 التسويق	السيا�سي	واإلعالمي	املشهورة	عاملًيا	تعمل	عملها	في	رسم	صورة	مغايرة	كلًيا	للواقع	الذي	كنَّ
	في	إحدى	املجالت	الهولندية	مع	

ً
	مطوال

ً
نعيشه	ونعرفه،	حتى	كدُت	أشك	بنف�سي	عندما	قرأت	مقاال

صور	ملونة	للرئيس	الشاب	الجديد	لسورية	ُبعيد	تسلمه	السلطة،	وهي	تقدمه	على	أنه	املنقذ	لسورية	
الذي	سيجعل	منها	دولة	ديمقراطية	عصرية	مغايرة	لكل	ما	ألفناه	من	دكتاتوريات	الشرق	األوسط.	
وكان	من	أهم	نتائج	ذلك	االنفتاح	املصطنع	واملوقت	أن	صدر	إعالن	عام	2005	عن	مجموعة	كبيرة	
من	املثقفين	والشخصيات	الوطنية	من	مختلف	التيارات	السياسية	غير	املعترف	بها	رسمًيا،	ُسمي	بـ	
)إعالن	دمشق	للتغيير	الوطني	الديمقراطي(،	يدعو	إلى	إنهاء	35	عاًما	من	الحكم	الدكتاتوري	لعائلة	

األسد،	واملباشرة	بالتغيير	الديمقراطي.	

البيان	 بموجب	 دمشق	 إعالن	 وثيقة	 على	 املوقعين	 إلى	 الديمقراطية	 اآلثورية	 املنظمة	 انضمت	
املشترك	بين	املنظمة	واللجنة	املؤقتة	إلعالن	دمشق	في	7	كانون	الثاني/	يناير	2006.	وانضمت	أيًضا	
األحزاب	الكردية	التي	كانت	ناشطة	حينذاك	على	الساحة	السورية	إلى	اإلعالن.	فشكل	ذلك	صدقية	

وقوة	على	املستوى	الوطني	لذلك	اإلعالن	املتميز	والجريء	في	مرحلة	االنفتاح	املوقت	تلك.

تبع	هذا	االنضمام	تأسيس	فرع	في	دول	املهجر	لألمانة	العامة	وللمجلس	الوطني	السوري	الخاص	
2007،	وشاركت	املنظمة	اآلثورية	الديمقراطية	واألحزاب	الكردية	األخرى	مع	 بإعالن	دمشق	في	عام	
بعض	الشخصيات	ذات	التوجه	اإلسالمي	مشاركة	فعالة	في	ذلك	التأسيس،	ومن	ثم	في	طرح	القضية	

)27(		تمت	مصادقة	مجلس	الشعب	على	تعديل	املادة	83	في	الدستور	في	جلسة	استثنائية	بتاريخ	10	حزيران/	يونيو	عام	2000،	ليصبح	
	من	40	عاًما،	ومن	ثم	ترشيح	بشار	األسد	للرئاسة.

ً
سن	املرشح	للرئاسة	34	عاًما	بدال
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تواصل	 عمليات	 وجرت	 املهاجر)28(.	 في	 السورية	 الجاليات	 على	 جدية	 بصورة	 سورية	 في	 الوطنية	
	
ً

ومناقشات	سياسية	مع	عدد	من	الحكومات	واألحزاب	الغربية،	لكن	الشعب	السوري	لم	ينتظر	طويال
ليشهد	النهاية	املتوقعة	لذلك	االنفتاح	املصطنع	عندما	باشرت	األجهزة	األمنية	بعد	أن	استتبت	األمور	
إلى	 السلطة	 لتعود	 دمشق	 إعالن	 في	 والقياديين	 الناشطين	 أهم	 واعتقال	 باملالحقة	 الوريث،	 للرئيس	
سابق	عهدها	بالقمع	والتنكيل	واملالحقات	األمنية.	وليعود	النشاط	املعارض	مرة	أخرى	إلى	السرية	حتى	

اندالع	الثورة	في	أواسط	آذار/	مارس	من	عام	2011.)29(

سابًعا: قيام الثورة السورية وظهور تشكيالت جديدة واألدوار املتشابكة

في	 التونسية	 الثورة	 انطالق	 مع	 السوري	 النظام	 ضد	 العارمة	 الشعبية	 الثورة	 إرهاصات	 بدأت	
أواسط	كانون	األول	2010،	وتلتها	بعد	بضعة	أسابيع	الثورة	الشعبية	في	مصر،	وذلك	تعبيًرا	عن	وحدة	
بحوالى	 السورية	 الثورة	 اندالع	 وقبل	 الدكتاتورية.	 األنظمة	 مع	 ومعاناتها	 املنطقة	 بين	شعوب	 الحال	
ستة	أسابيع	أنكر	بشار	األسد	في	مقابلة	مع	صحيفة	وول	ستريت	جورنال	في	31	كانون	الثاني/	يناير	
2012	إمكان	أن	تقوم	ثورة	في	سورية،	ألن	سورية	ليست	مصر	)بحسب	تعبيره(.	لكن	الشعور	بالعظمة	
والثقة	الزائدة	بالنفس	وقوة	األجهزة	األمنية	وخبراتها	الطويلة	في	القمع	خابت	كلها	أمام	إصرار	الشعب	
السوري،	وخاصة	فئة	الشباب	التي	كانت	على	استعداد	لتقديم	التضحيات	من	أجل	الحرية	والكرامة	
تتوسع	 أخذت	 حيث	 مارس،	 آذار/	 أواسط	 في	 االنطالقة	 وكانت	 قرن.	 نصف	 من	 ألكثر	 املفتقدتين	

بالتدريج	لتشمل	كامل	األرض	السورية.

املدني	 بالحرية	والديمقراطية	واملجتمع	 التظاهرات	السلمية	مدن	الجزيرة	وبلداتها	منادية	 ت	 عمَّ
أعضاء	 أسهم	 وقد	 شبابية،	 تنسيق	 لجان	 وتنظيمها	 التظاهرات	 تلك	 إلدارة	 وتشكلت	 والتعددية.	
املنظمة	اآلثورية	الديمقراطية	وجماهيرها	في	تلك	التظاهرات	منذ	البداية،	وانضم	شبابها	إلى	اللجان	
التنسيقية	منذ	بدايات	التأسيس،	ومارسوا	دورهم	املنتظر	في	الساحة	السورية،	كما	في	املهاجر،	وذلك	

من	منطلق	املسؤولية	الوطنية	الجامعة.)30( 

 https://2u.pw/M7NBu	:العامة	أمانته	وانتخاب	املهجر	في	دمشق	إلعالن	الوطني	للمجلس	األول	االجتماع	عن	للمزيد		28((

ر	األجهزة	األمنية	في	الدورات	 انهيار	االتحاد	السوفياتي	إلى	سابق	عهده	باملالحقة	واالعتقال	وتنمُّ )29(		عاد	النظام	بعد	انجالء	غيمة	
الالحقة	للمهزلة	التي	كان	يسميها	النظام	باالنتخابات،	في	حين	كانت	في	الحقيقة	تعيينات	أمنية	بامتياز.	أما	املعارضون	فكان	مكانهم	إما	

املعتقالت	أو	الهجرة	القسرية	أو	إنهاء	وجودهم	بصورة	ما.

)30(		بيان	اللجنة	اإلعالمية	حول	اختتام	أعمال	مؤتمر	اتحاد	اتحاد	تنسيقيات	السريان	اآلشوريين	الثاني	في	بروكسل	بتاريخ	19		أيار/	
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ا: املحاولة األولى لتأسيس املجلس الوطني السوري
ً
ثامن

عندما	بدأت	األصوات	تتعالى	مطالبة	بضرورة	تأسيس	قيادة	سياسية	للثورة	من	مختلف	القوى	
والتيارات	الوطنية،	أرسلت	املنظمة	ممثليها،	وهما	عبد	األحد	اسطيفو	وسعيد	لحدو	إلى	املؤتمر	األول	
الذي	تمت	الدعوة	إليه	في	أيار/	مايو	من	ذلك	العام	من	قبل	رجال	أعمال	سوريين	وهم	غسان	عبود	
وعائلة	سنقر)31(.	وبعد	أسبوع	من	الحوارات	واللقاءات،	في	إسطنبول	بتركيا،	لم	تصل	تلك	الحوارات	
إلى	نتيجة	مرضية	بسبب	إحجام	قيادة	إعالن	دمشق	في	الداخل	السوري	عن	املشاركة،	على	الرغم	من	
حضور	أعضاء	أمانته	العامة	ورئيسها	في	املهجر	أنس	العبدة	ورئيس	املجلس	الوطني	السوري	آنذاك	
الطريق	 نتيجة	سوى	فتح	 أي	 ولم	يحقق	 املؤتمر،	 الرزاق	عيد)32(،	ففشل	 التابع	إلعالن	دمشق	عبد	

ملحاوالت	أخرى	عقيمة	كان	لبعض	الجهات	اإلسالمية	دور	فيها.)33( 

في	األسبوع	األخير	من	أيلول	ُدعيت	القوى	السياسية	السورية	من	جديد	إلى	إسطنبول	بمشاركة	
قوية	من	جماعة	اإلخوان	املسلمين	وعدد	من	املجموعات	الرديفة	لهم،	وبموافقة	جادة	هذه	املرة	من	
إعالن	دمشق	بإرساله	اثنين	من	قيادة	اإلعالن	في	الداخل	وهما	سمير	نشار	وجبر	الشوفي	للمشاركة	
املنظمة	 أرسلت	 كما	 الثورة.	 لقيادة	 سيتنطح	 الذي	 السوري	 الوطني	 للمجلس	 التأسيس	 لقاءات	 في	
اللقاءات	وهما	عبد	األحد	اسطيفو	وسعيد	 بهذه	 للمشاركة	 إثنين	من	ممثليها	 الديمقراطية	 اآلثورية	
لحدو.	وانتهى	هذا	املؤتمر	في	2	تشرين	األول/	أكتوبر	2011	بإعالن	تأسيس	املجلس	الوطني	السوري	
الكلداني	 السرياني	 املكون	 فيهم	 بمن	 وتياراتهم،	 ومكوناتهم،	 السوري،	 املجتمع	 شرائح	 مختلف	 من	
في	 التظاهرات	 ماخرجت	 وسرعان	 لها.	 السياسية	 القيادة	 ويكون	 السورية،	 الثورة	 لتمثيل	 األشوري	

املناطق	السورية	معظمها	حاملة	شعار	)املجلس	الوطني	يمثلني(.)34( 

في	هذه	األثناء	وخالل	مدة	تراجع	النظام	على	مختلف	الجبهات،	برزت	مجموعة	صغيرة	من	الشباب	
السرياني	من	حاملي	الجنسية	التركية	ممن	كانت	لهم	ارتباطات	قديمة	مع	حزب	العمال	الكردستاني	
تلك	 وبدأت	 	،)PYD( الكردستاني	 الديمقراطي	 االتحاد	 حزب	 سورية	 في	 رديفه	 مع	 ثم	 ومن	 	)PKK(

مايو	2014. 

https://2u.pw/IWc2P	،القديمي	نواف	مقال	انظر:		31((

)32(			محضر	اجتماع	األمانة	العامة	إلعالن	دمشق	في	املهجر	رقم	11	حول	إشكاليات	مشاركة	اإلعالن	في	املؤتمر.	

2011	من	دون	نتائج	بسبب	معارضة	قيادة	الداخل	إلعالن	دمشق.	 )33(		مؤتمر	أنطاليا	الذي	عقد	في	األسبوع	األخير	من	أيار/	مايو	
وكذلك	بيان	مؤتمر	بروكسل	الذي	عقد	بعد	مؤتمر	أنطاليا	وذلك	بتاريخ	5	حزيران/	يونيو	2011،	وتبعهما	)مؤتمر	اإلنقاذ	الوطني(	الذي	

عقد	في	إسطنبول	في	2011-07-16.

)34(		شعارات	يوم	الجمعة	في	الثورة	السورية	لشهر	تشرين	األول/	أكتوبر	2011،	جمعة	املجلس	الوطني	يمثلني.

https://2u.pw/IWc2P
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املجموعة	بالبحث	عن	شركاء	سريان	سوريين	لها	ليبدؤوا	تأسيس	حزب	سموه	حزب	االتحاد	السرياني.	
وقد	استفاد	هذا	الحزب	من	عالقته	ورؤيته	السياسية	املشتركة	مع	الـ	)PYD(	ليشكل	مجموعة	مسلحة	
تعمل	في	إطار	قوات	سوريا	الديمقراطية	)قسد(.	وبات	ممثلوها	مشاركين	في	مؤسسات	اإلدارة	الذاتية	

في	منطقة	الجزيرة	وشرق	الفرات.)35( 

إضافة	إلى	هذه	املجموعة	من	حزب	االتحاد	السرياني،	ظهرت	مجموعة	مسلحة	أخرى	موالية	أكثر	
للنظام،	وتحصل	على	دعمه	ُسميت	)سوتورو(.	وهذه	في	الحقيقة	كانت	املجموعة	املسلحة	األولى	التي	
لت	في	الجزيرة	في	بداية	أعمال	العنف	لحماية	املكون	السرياني	الكلداني	األشوري،	ثم	انقسمت	 ِ

ّ
ك
ُ
ش

عناصرها	ليتبع	املنشقون	منهم	حزب	االتحاد	السرياني	تحت	سلطة	اإلدارة	الذاتية،	أما	القسم	اآلخر	
فقد	ظل	أقرب	إلى	النظام،	ومن	أبرز	قادته	أحيقار	ميرزا.

على	الرغم	من	التطورات	واإلشكاالت	والتدخالت	الخارجية	التي	حصلت	في	مسيرة	الثورة	منذ	ذلك	
الحين،	بقيت	املنظمة	اآلثورية	الديمقراطية،	على	الرغم	من	اعتقال	األجهزة	األمنية	مسؤول	املكتب	
االعتقال	 رهن	 وبقائه	 	،2013 ديسمبر	 األول/	 كانون	 	19 بتاريخ	 كورية	 مو�سي	 كبرئيل	 فيها	 السيا�سي	
املكوَن	 تمثيلها	 على	 محافظة	 املنظمة	 ظلت	 أشهر،	 وعشرة	 سنتين	 مدة	 اإلرهاب	 بتهمة	 التعسفي	

السرياني	الكلداني	األشوري	في	أطر	املعارضة	السورية	حتى	اليوم.

تاسًعا: الطموح واألهداف العامة

أٍي	من	 الكلداني	األشوري،	لم	تظهر	لدى	 منذ	بدايات	تفتح	الوعي	القومي	لدى	املكون	السرياني	
في	 وال	 في	سورية	 ال	 القومية،	 املشكلة	 طرح	 في	 متطرفة	 أفكار	 أي	 بعدهم	 جاء	 من	 أو	 األوائل	 الرواد	
الدول	املجاورة.	وقد	تمحورت	القضية	بمجملها	في	املطالبة	باالعتراف	الدستوري	للوجود	القومي	لهذا	
الشعب	األصيل	في	منطقة	ما	بين	النهرين	وسورية	الطبيعية	منذ	أقدم	العصور،	وما	يترتب	على	هذا	

االعتراف	من	حقوق	وواجبات	وطنية	وإنسانية.	

إن	أخطر	ما	يواجه	هذا	املكون	من	تهديدات	جدية	وخطرة	في	أرض	آبائه	وأجداده	كانت	وما	تزال	
موجات	التعصب	الديني	اإلسالموي	والقوموي	العروبي	التي	تبرز	بين	الفينة	واألخرى.	ومن	قبلها	كانت	
االضطهادات	الدينية	واألحداث	التي	حصلت	في	عهد	الدولة	العثمانية،	وشاركت	فيها	بعض	املجموعات	

)35(		منهم	سنحاريب	برصوم	وأيشوع	كورية	وإليزابيت	كورية.



الدراساتالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

674

الكردية،	وما	تالها	من	عمليات	التتريك	املمنهجة،	إضافة	إلى	انعدام	الحرية،	والتعديات	املستمرة	على	
الرسمية	 الطائفية	والسياسات	 النزعات	 املنطقة	عامة.	هذه	 في	 حقوق	اإلنسان	وكرامته	وممتلكاته	
أدت	في	النهاية	إلى	إفراغ	منطقة	جنوب	شرق	تركيا،	وشمال	شرق	سورية	التي	شكلت	على	مدى	التاريخ	
ى	منهم	إلى	بلدان	العالم	 رت	من	تبقَّ منطقة	شمال	ما	بين	النهرين،	أفرغتها	من	سكانها	األصليين،	وهجَّ

املختلفة.)36(  

من	هذا	املنطلق	رفعت	املنظمة	اآلثورية	الديمقراطية	شعار	)من	أجل	الوجود	والحرية(	سمة	بارزة	
ألكبر	معاناة	وتهديد	مباشرين،	ليس	فقط	لحقوق	هذا	املكون،	وإنما	لوجوده	بالدرجة	األولى.	

بسالم	 محيطها	 مع	 تتعامل	 التي	 تلك	 هي	 السليمة	 الحياة	 أن	 بمبدأ	 املطلق	 اإليمان	 من	 ا	
ً
انطالق

ا	في	صنع	مستقبل	فيه	الخير	والتقدم	للجميع.	هكذا	بدأ	السوريون	
ً
اء	وإسهاًما	مشترك وأمن	وتفاعل	بنَّ

ألبنائه	 حقيقي	 وطن	 لبناء	 الجدي	 بالعمل	 املا�سي	 القرن	 من	 والخمسينيات	 األربعينيات	 مرحلة	 في	
	ُيحتذى.	لتأتي	

ً
جميعهم.	وكان	تكاتف	مختلف	املكونات	املوجودة	على	األرض	السورية،	وتفاعلهم،	مثاال

بعدها	االنتكاسة	الكبرى	واالنكسارات	املتتالية	في	ظل	الشعارات	البراقة	لزعماء	الصدفة	وسياساتهم	
الفئوية	والطائفية	التي	ظلت	خارج	إطار	أي	مفهوم	للوطن.	وكانت	النتيجة	الحتمية	انهيار	الوطن	بعد	

انهيار	اإلنسان	واألخالق	والقيم	الوطنية	النبيلة.

	قبل	أي	اعتبار	آخر،	آمن	املناضلون	من	أبناء	هذا	املكون	
ً
لذلك،	ومن	أجل	أن	يحيا	اإلنسان	أوال

وطن	 في	 واملساواة	 والعدالة	 الحرية	 على	 القائمة	 واإلنسانية	 اإلنسان	 قيم	 لترسيخ	 وعملوا	 العريق،	
حٍر	كريم	ألبنائه	جميعهم	من	دون	أي	تفرقة	أو	تمييز	أو	تفضيل.	وما	زالوا	يعملون	على	ترسيخ	هذا	
املفهوم،	ليس	بين	أبناء	املكون	السرياني	الكلداني	األشوري	فحسب،	وإنما	بين	أبناء	سورية	الحضارة	

والتاريخ	املجيد،	والعودة	إلى	املنابع	التي	نهل	منها	اإلنسان	األول	بذور	تقدمه	ورقيه	وازدهاره.

بها	 ويبشر	 يحملها،	 أن	 ووطنه	 وتاريخه	 ألرضه	 مخلص	 سوري	 لكل	 بد	 ال	 التي	 الرسالة	 هي	 هذه	
أينما	حل،	لنبني	من	جديد	مًعا	الوطن	األول	والنهائي	لكل	سوري،	والوطن	الثاني	لكل	أبناء	الحضارة	

اإلنسانية.		

)36(		هناك	مئات	الكتب	وآالف	الوثائق	املنشورة	وغير	املنشورة	تتحدث	عن	تلك	األحداث	والتعديات،	ومنها	ما	كتبه	الباحث	األثري	
هنري	اليارد	والدكتورة	األملانية	كبرييال	يونان	والقنصل	األميركي	في	تركيا	العثمانية	في	أثناء	األحداث،	وهنري	مورغنطاو...	وغيرهم	كثيرون.	
كذلك	الحكومات	الدكتاتورية	والتنظيمات	اإلسالمية	املتطرفة	مثل	داعش	والنصرة	والقاعدة	لعبت	دوًرا	كبيًرا	في	السنوات	األخيرات	في	

تهجير	املسيحيين	من	أبناء	املنطقة	إلى	دول	العالم	املختلفة.
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