
 محاضرة بعنوان

 على معلومات واحداث منسٌةأضواء 

 فً الجزٌرة السورٌة

 لدمها االستاذ بشٌر سعدي 

 بماعة

 منتدى االصالح والتغٌٌر

    2021-1-16المامشلً بتارٌخ 



 ِصادس اٌّحاظشج

 دمحم جّاي تاسٚخ -اٌراسٌخً ٌٍجضٌشج اٌغٛسٌحاٌرىْٛ •

 اٌشّاط ٌحذٚ اعحك -ذاسٌخ اتششٍح اٌجضٌشج ٚاٌفشاخ اٌغشٌأٍح•

 اتشاٍُ٘ ٌآٍِ -اٌذستاعٍح ِاظٍا ٚحاظشا•

 أٍظ حٕا ِذٌٛاٌح -1958-1925اٌماِشًٍ •

 اٚوٍٓ ِٕٛفش تشصَٛ -اٌغشٌاْ فً اٌماِشًٍ•

 ٔٛسي اٌشٛع ِٕذٚ-ٔصٍثٍٓ فً ذاسٌخ وٍٕغح اٌّششق لذٌّاً ٚحذٌثاً •

 1943دًٌٍ اٌذٌٚح اٌغٛسٌح ٌؼاَ •

 اعىٕذس داٚٚد -اٌجضٌشج اٌغٛسٌح تٍٓ اٌّاظً ٚاٌحاظش •

 ٌٚىٍثٍذٌا االٔرشٍٕٔد•

 ِماتالخ شخصٍح•
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 عناوٌن 

 التارٌخمعلومات فً الجؽرافٌا وشٌئ من •

 مرحلة تثبٌت حدود المحافظة •

 تشكل مدن المحافظة•

 (  جمعٌة خوٌبون)•

 اعداد تمرٌبٌة لسكان المحافظة•

 :  احداث هامة•

طمة  -1937طمة عامودا  -1937طمة الحسكة  -1924هجرة جماعٌة لسرٌان الرها 

هجرة  -1962االحصاء االستثنائً  -1962اؼالق نادي الرافدٌن  -1946الباطرٌة 

 1969اؼالق المدارس الخاصة  -1965و  1948األرمن 

عودة التجربة -1954-1949مرحلة االنمالبات -( 1949-1945: )مرحلة االستمالل•

-1961االنفصال  -1961-1958الوحدة مع مصر  -1958-1954الدٌممراطٌة 

 2021-1963البعث  -1963

 خاتمة•
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 :الجزٌرةتسمٌة 

   ܝܢ̈ܢܗܖ ܒܝܬ•

 مٌزوبوتامٌا•

 الرافدٌن•

( ألور-آثور)الجزٌرة •

 ٌالوت الحموي

 الجزٌرة الفراتٌة•

اٌام )  العلٌاالجزٌرة •

االنتداب الفرنسً، وتضم 

 (لضائً الحسٌجة ودجلة

  لواء الزور•

 1930 لواء الجزٌرة•

 1936الجزٌرة محافظة •

   1952 الحسكة محافظة •

 شًء من الجؽرافٌا والتارٌخ 

2 



 وآثارالجزٌرة تارٌخ وحضارة 

 تل أثري 1062تضم المحافظة •

معضم المكتشؾ منها ٌدل على وجود  •

لآلشورٌٌن السرٌان عبر المراجل االكدٌة 

والبالبلٌة واالشورٌة واالرامٌة منذ االلؾ 

الخامس لبل المٌالد، ووجود للمٌتانٌٌن 

 .  والحورٌٌن والكاشٌٌن والحثٌٌن

ووجود متأخر لمابئل عربٌة رحل توطدت •

 :بالمنطمة بعد المٌالد منها

، زوبع، عدوان، العبٌد، الجبورالمشاهدة، طًء ، شمر،البمارة) 

، حربسبعة، بنً ، الجوالة، الجحٌش، المغمورٌن، الشرابٌن

 (..ربٌعة، عنزة، المعامرة، الغنامة، البوعاصً، الراشد

 وأدناه ذكر لبعض التالل المكتشفة•
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 تل بري

 يعهوياخ في انجغزافيا وشيئ يٍ انراريخ



1-المكتشفةمن التالل االثرٌة بعضا   
 آثار بابلٌة آشورٌة، نمبت فٌه بعثة اٌطالٌة بادارة باولو بٌكورٌال: تل بري

 م .ق 1300دور كاتلٌمو، مدٌنة آشورٌة : تل الشٌخ حمد

تٌكولتً ”و” حدد نٌراري“م اٌام الملون .ق 900مدٌنة عربان، مدٌنة شادٌكانً االشورٌة، حضعت لالشورٌٌن : تل عجاجة

 1850، بدأ البحث فٌه على ٌد الباحث اوستٌن هنري عام ”نٌنورتا

 لصر نارامسٌن االكدي، وآثار مٌتانٌة وحورٌة، وآشورٌة: تل بران

 م.ق 1900مدٌنة شوبات انلٌل، عاصمة شمشً حدد : تل لٌالن

 بعثة المانٌة، مدٌة اشورٌة: تل اٌلون

ماكس فون اوبنهاٌم، واشٌكانً، عوزانا، رٌش عٌنا، مرحلة سوبارتو، مراحل اكدٌة، مٌتانٌة، حورٌة، حثٌة، آرامٌة، : تل حلف

 .آشورٌة

 األكادٌةوجود طبمات أثرٌة تعود إلى فترة فجر السالالت الباكرة بمراحلها الثالثة والفترة : االربعةتالل كشكشون 

 بعثة روسٌة، اثبت ظهور آثارات لحضارة تمتد لأللف الر ابع لبل المٌالد، ولرٌبة من حضارة اورون: تل خزنة

 2700نحو )المٌالدي، تعود إلى عصر نٌنوى  15بعثة امرٌكٌة، منذ االلف الثالث لبل المٌالد بمٌت مأهولة حتة المرن : تنٌنٌرتل 

 .  والبٌزنطٌة، وتعالبت علٌها عدة حضارات منها األكادٌة واآلشورٌة الوسٌطة والفارسٌة والهلنستٌة والبارثٌة والرومانٌة .(م.ق

 م، والفترة االكدٌة،.ق 3200آالف عام، تعود لفترة اورون  7التارٌخ، مدٌنة فً بعثة سورٌة امرٌكٌة، تعد ألدم : حموكارتعد 

 م، مراحل مٌتانٌة وآشورٌة واكدٌة، اسمها المدٌم نابادا، بعثة سورٌة اوروبٌة،.االلف الثالث ق: بٌدرتل 

 .م حمبة مٌتانٌة، ومكتشفات اكدٌة.ق 2250م، والثانٌة  اعتبارا من .المرحلة االولى االلف الثالث ق: تل الخوٌرة

 

1/25/2021 Page 6 



2-المكتشفةبعضا من التالل االثرٌة   

 جنوب المامشلً، آثار تعود للعهد الحوري والمٌتانً: أحمديتل 

طبمة حضارٌة، االلف الرابع لبل المٌالد، ألدمها حورٌة ومٌتانٌة،  15تل حطٌن، : تل شاغربازار

 .ورلم مسمارٌة بابلٌة، واشورٌة

 .بعثة جورجٌو بوتشالتً/ م.اوركٌش عاصمة الحورٌٌن االلف الثالث والثانً ق: تل موزان

تل  -تل مجدل -تل الفخٌرٌة -تل كرما -تل العبٌد -للعة السكرة -تل جولمة فولانً - تل ابٌض

 -------- -البدٌري
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 والٌة حلب1.

 والٌة الشام2.

 والٌة بٌروت 3.

متصرفٌة المدس 4.

 الشرٌؾ

(  سنجك)لواء 5.

 الزور

 

 والٌات بالد الشام بالمرحلة العثمانٌة
الهوٌة »مسألة 

لدى أبناء « واالنتماء

بالمرحلة  الجزٌرة 

العثمانٌة وبداٌات 

 تشكل الدولة السورٌة
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 1920 -1918السورٌة العربٌة المملكة 
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خرٌطة التً الرها •

 8المؤتمر السوري فً 

لبل  1920آذار 

 االنتداب الفرنسً

لم تتضمن منطمة   •

 شرق نهر الخابور

 وجزء من بادٌة الشام •
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  الحدود التً تنازلت عنها فرنسا لصالح تركٌا وفك معاهدة انمرة
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 ساٌكس بٌكو 

ٌٛ ٔفزخ اٌخاسغح •
ٌىأد ِؼظُ وٍٍٍىٍا 

ٚجٕٛب ششق ذشوٍا 
 .ذاتؼح ٌغٛسٌا

أغحاب اٌجٍش •
اٌفشٔغً ِٓ وٍٍٍىٍا 

اثش  ٘ضٌّرٗ أِاَ 
اٌجٍش اٌرشوً ػاَ 

1921  . 
اذفالٍح أمشج ٚذٛلٍغ •

-10-20فً اٌِٚى 
سٚذغٍُ اٌحذٚد  1921

 :تٍٓ عٛسٌا ٚذشوٍا
-جٛتأثه-اعىٕذسْٚ)

(اتٓ ػّشجضٌشج  -ٔصٍثٍٓ  
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 1920سورٌا وفك االنتداب الفرنسً 

 :فرنسا تمسم سورٌا لعدة دول•

 دمشكدولة 1.

 دولة حلب2.

 دولة الدروز3.

 العلوٌٌندولة 4.

أعلن الجنرال ؼورو بتارٌخ •

انشاء اتحاد  1922حزران  28

فدرالً بٌن ثالث دوٌالت 

باسم ( العلوٌٌن -حلب -دمشك)

اتحاد  الدول السورٌة برئاسة 

صبحً بركات، الؽً االتحاد 

وتم  1924الفٌدرالً نهاٌة 

ودمشك باسم توحٌد دولتً حلب 

 دولة سورٌا

دولتا الدروز والعلوٌٌن بمٌتا •

 1936حتى عام منفصلتٌن 
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 :شمل اللواء االلضٌة التالٌة

 لضاء دٌر الزور1.

 لضاء ابو كمال2.

 لضاء المٌادٌن3.

 لضاء عربان4.

 لضاء رأس العٌن5.

 

 البمارة -طً -شمر: العشائر

 

 المجدل-كوكبتل : موالع

 

-الدرباسٌة -الحسكة: لالوجود 

 على الخرٌطةالمامشلً 

 لواء الزور بالمرحلة العثمانٌة



 بتأمٌن حلفاء محلٌٌنسٌاسة فرنسا 

 تجاه المبائل العربٌة سٌاسة •

 تجاه الموى الكردٌة سٌاسة •

 سٌاسة تجاه السرٌان اآلشورٌن  •
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 تجاه المبائل العربٌةسٌاسة : أوال
 :فً دمشك وحلب

 األمٌر نوري الشعالن، (  عشٌرة الفدعان)تحالؾ مع لبٌلة عنزة •

 .ومجحم ابن مهٌد

 لٌام  1920آب  10أعلن فً ابن مهٌد حاجم •

 ،الراٌة العربٌةبدعم تركً، تحت " دولة الرلة المستملة"

 شالش حاكمها العسكري الذي ارتبطت بهمع رمضان بالتعاون  

 ،1919ثورة دٌر الزور ضد البرٌطانٌٌن اواخر  

 وفشل مشروعه بالمهد 

 

 استؽالل الخالؾ ضمن العشٌرة الواحدة:  )فً الجزٌرة•

 (لكسب احداها •
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ٓ ٍِٙذ اٍِِش ٔٛسي اٌشؼالْ  ِجحُ ات

 اػثذ اٌؼضٌض اٌّغٍػ
 د٘اَ اٌٙادي



 تجاه الموى الكردٌةسٌاسة : ثانٌا

 1920تأمٌن دعم محمود ابراهٌم باشا الملً –

 1926( عشٌرة الهفركان) تأمٌن دعم حاجو آؼا–

وهدفها بتحمٌك كٌان ( 1945 –1927)دعم جمعٌة خوٌبون –

 بسورٌا وحموق ثمافٌة وسٌاسٌة لومً فً تركٌا 

بمشاركة . 1927فً بحمدون بلبنان مؤتمرها التأسٌسً تم –

 . حزب الطاشنانممثل 

 حاولت فرنسا استخدامها كورلة سٌاسٌة ضد تركٌا–

خالفات على ارضٌة فشل مشروع دعم ثورة ارارات،  –

 1932ومذكرة 
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 سٌاسة تجاه السرٌان اآلشورٌٌن: ثالثا
 منافسة برٌطانٌا لكسب الحركة المومٌة اآلشورٌة•

 1920صاالت فرنسٌة مع الجنرال آؼا بطرس •

مع الجنرال مالن لمبر بتشكٌل وحدات مسلحة كلدو اشورٌة عام االتفاق •

تموز  8ممابل وعد مكتوب مولع فً " جٌش الشرق"فً اطار  1920

 .بمنح حكم ذاتً لالشورٌٌن فً الجزٌرة السورٌة 1920

 مشاركة ستة وفود آشورٌة: 1919مؤتمر السالم ببارٌس •

حموق االللٌات »تناولت  151-140المواد : 1920آب  10مؤتمر سٌفر •

كردستان ذات الحكم »تناولت االعتراؾ ب  62، والمادة «ؼٌر المسلمة

 Assyro)وضمنها نصت لضمان حموق الكلدو الشورٌٌن « الذاتً

Chaldeen) 

حمولا »(  45– 37) نصت موادها : 1923تموز  24معاهدة لوزان •

 .، وتجاهل وتنكر للوجود والحموق الكردٌة«لالللٌات ؼٌر المسلمة

 1920وعد الجنرال ؼورو بمنطمة حكم ذاتً لالشورٌٌن  •

وعد وزٌر خارجٌة فرنسا للوفد االشوري ببارٌس بمنطمة حكم ذاتً •

   1919بالجزٌرة عام 
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 اٌجٕشاي آغا تطشط



 الفرلة الكلدواشورٌة 
(Assyro-Chaldeen Bataillon) 

 1920مشروع الحكم الذاتً بالجزٌرة 

 (وعد الجنرال ؼورو)

 الكلدو آشورٌة تشكٌل فرلة •

 مالن لمبربمٌادة جنرال •
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الجنرال ؼورووثٌمة وعد   

 الفرلة الكلدواشورٌة

Assyro Chaldeen Bataillon  
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ٌٍجٕشاي ِاٌه لّثشغٛسٚ ذشجّح ٌٛػذ اٌجٕشاي   
 

ػٓ اٌجٕشاي غٛسٚ اٌّفٛض اٌغاًِ اٌفشٔغً لً عٛسٌح، صادس   

إٌى ِاٌه لّثشٚاٌّٛجٗ   

  1920ذّٛص  8تٍشٚخ فً  
 

ِؤذّش عاْ سٌّٛ اٌى فشٔغا أرذاب إٌّاغك اٌٛالؼح غشب اٌذجٍح، ٚذعُ ِذْ أٚوً 
.جضٌشج تٓ ػّش ٚاٚسفح ِٚاسدٌٓ ٚالاٌٍُ اٌجٕٛب  

ٚفً حاي أْ ٌظٙشْٚ . ذعُ ٘زٖ إٌّطمح جضءاً ِٓ اِساظً اٌرشاثٍح ٌُشٛسٌٍٓ اٌىٍذاْ
اٌشغثح فً اعرشجاع ِٕاغك ٔفٛرُ٘ اٌمذٌّح، فئْ فشٔغا لذ ذؤٌذ ػٛدذُٙ إٌٍٙا 

ٚاْلاِح فٍٙا، أي فً ٘زٖ إٌّاغك اٌرً عرٛاصً فشٔغا تغػ آِِ ٚاالعرمشاس 
. فٍٙا  

ٌّٕح اَشٛسٌٍٓ اٌىٍذاْ اٌماغٍٕٓ فً اٌّماغؼاخ اٌرً ً٘ فًٙ ِغرؼذج عٍفاً 
.ذحد أرذاتٙا االعرمالي ٚاٌعّأاخ اٌّغرحمح ٌّلٍٍاخ  

إْ اٌرصشٌح اٌّشفك ٌشئٍظ اٌّجٍظ اٌزي صاغٙا تخصٛص وً اٌشؼٛب، ٚاٌزي ٌجة 
أْ ٌغاُ٘ ِغ شؼٛب عٛسٌح حصشا ًفً إٔشاء ِماغؼاخ خاظؼح ٌالٔرذاب اٌفشٔغً، 

. ذغرطٍغ أْ ذعغ وً ثمرٙا فً اٌّغرمثًاٌشؼٛب ٌؤوذ ػٍى أْ ٘زٖ   
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 الفرلة الكلدواشورٌة
Assyro Chaldeen Bataillon  
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 لٌادة الجنرال مالن لمبر•

جٌش مشاركة مع •

تشرٌن الثانً  9فً المشرق 

دٌر احتالل ب 1921

الزور واستشهاد مفرزة 

كاملة باحدى المعارن مع 

عشائر العمٌدات بمٌادة 

 .رمضان شالش

احتالل الحسكة فً  •

1922 

انسحاب الجنرال مالن •

المٌادة لمبر وتسلٌم 

 ملكٌسللكومندان 

 صورة لمٌادة الفرلة الكلدواشورٌة
Assyro Chaldeen Bataillon 



 علم ورموز الفرلة 
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 الفرلة علم
 شعار الفرلة على صدر جنود الفرلة

تمثالً  -الثكنة العسكرٌة•

 الثور المجنح على المدخل

 الصدرعلى النٌشان •

 الحارة العسكرٌة•



 الفرلة الكلدو اشورٌةصور لبعض جنود 
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 سزجاَد احو ارساٌ يوذُاٌ يعموب تاتهو



 الوصول للحسٌجة وبداٌات التأسٌس
احتالل الثكنة •

العثمانٌة بمشاركة 

الفرلة االشورٌة 

بمٌادة كومندان 

مكلٌس عام 

1922. 

بداٌة نزوح أهل •

ماردٌن ودٌار بكر 

والرها السرٌان 

 ولراها للحسٌجة
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 الثكنة العسكرٌة فً الحسٌجة



 1923لدجلة الحملة األولى للوصول 
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حملة فرنسٌة اولى فً اٌار 

 : وتأسٌس مركز 1923

تموز  28معركة بٌاندور •

المجموعة .1923

المهاجمة بدعم تركً 

ومشاركة من النمٌب 

اسماعٌل حمً معتمد 

نصٌبٌن،  وبمٌادة حاجاو 

آؼا، ابادة الحامٌة ممتل 

 روؼان

هل كان الهجوم : السؤال•

 !!عمال وطنٌا؟؟

انسحاب الفرنسٌٌن •

 للحسٌجة



 لشٌح تإٌذٚس
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 1930 - 1925وتثبٌت الحدود محاولة ثانٌة 
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 وانتمال مولع المضاء الى المامشلً« لرولضاء »إحداث و 1925حملة عسكرٌة ثانٌة  •

 1926آب  5الفرنسً على الثكنة ممابل نصٌبٌن فً ٌرفع العلم تٌرٌه الكابتن •

 .مخافر للشرطة ومراكز للجٌش فً عامودا والدرباسٌةتأسٌس •

 ٌنمذ الكابتن تٌرٌه بعامودا من محاولة اؼتٌال لام بها فودي الدلوريمٌشٌل دوم •

 والتوافك مع الفرنسٌٌن 1926مجٌئ حادو آؼا  •

كم من الحدود  2الؾ كم 18وتنازل فرنسا لتركٌا  1921تشرٌن االول  20اتفالٌة انمراالولى •

، واتفالٌة انمرا الثانٌة (من جزٌرة ابن عمر وحتى اضنا)التً رسمت لسورٌا وفك معاهدة سٌفر 

 .ثبتت الحدود الحالٌة المائمة 1926اٌار  30

لجنة مشتركة لترسٌم )الحالٌة  على تحدٌد الحدود  1928كانون الثانً االتفاق  مع تركٌا فً •

رسمٌا ، اعتراؾ تركٌا (الحدود من نصٌبٌن حتى جزٌرة ابن عمر وفك طرٌك رومانً لدٌم

 .1930حزٌران  4بالحدود فً 

:  ٌتبع لها ثالثة الضٌة. 1930 ( لواء الجزٌرة)الجزٌرة ادراٌا عن لواء الزور، وتسمٌتها فصل •

 المامشلٌة، الحسٌجة، دجلة

   1952، ومحافظة الحسكة عام 1936، ومحافظة الجزٌرة عام 1930سمٌت لواء الجزٌرة عام •

 



 تأسٌس المدن بالجزٌرة
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 (الحسكة)الحسٌجة •

 لرى الخابور اآلشورٌة•

 المامشلً•

 عامودا•

 الدرباسٌة•

 رأس العٌن•

 لبور البٌض•

 دٌرٌن•



 الحسكة
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لال كانت مدٌنة آشورٌة ، باسم ، اآلثاري دافٌد اوتس•

ولصر ملكها كٌش وهً تحت المشلة، ( نهرٌن)

مٌسٌلٌم  ٌمع تحت كنٌسة السرٌان الكاثولٌن، وهٌكل 

الكلدان، والممبرة تحت االله شمش ٌمع تحت كنٌسة 

 .بناء البرٌد

 هو ل عمسً موسى( 1)رلم الخانة •

   1924تم تخطٌط المدٌنة عام •

الحارة العسكرٌة سمٌت لسكنها من لبل جنود الفرلة •

 الكلدو اشورٌة

الؾ وٌتبها  10وفك وثٌمة فرنسٌة  1937العدد عام •

 لرٌة، ثلثها من المسٌحٌٌن 300

 -1936محافظة الجزٌرة  – 1930لواء الجزٌرة •

 1952محافظة الحسكة 

 

 جسر غوٌران والسراي والنادي الزراعً

، نادي الخابور للكاثولٌن 1946، نادي الحزٌرة للسرٌان 1932، اول فوج كشفً 1936اول مدرسة للسرٌان •

 1947، نادي الهومنتمن لالرمن 1950

 -----حٌدر مردم بن -توفٌك شامٌة -بهجت الشهابً -نسٌب االٌوبً: المحافظٌن•



1954الحسكة صورة لمدرسة السرٌان الكاثولٌن   
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 كنٌسة من المرن الخامس بتل الحسكة
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 لرى الخابور اآلشورٌة
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الؾ اشوري لسورٌا وتم  15بالعراق، نزح  1933آب  7بعد مجزرة سٌمٌل فً •

وبمرار ، 1934الخابور عام اسكانهم من لبل سلطة االنتداب الفرنس على صفتً 

فشل مشارٌع االسكان االخرى التً رعتها عصبة االمم من عصبة االمم، بعد 

حتى عام  " فوٌو"، باشراؾ الكابتن الفرنسً (سهل الؽاب -ؼوٌانا-البرازٌل)

1940 ، 

 .وبعدها تحول االشراؾ الرسمً للحكومة السورٌة•

 .لرٌة برعاٌة عصبة األمم 34تم االسكان موزعا على •

 

 
 :المرى هً 

تل  -9تل نصري -8تل تمر -7تل أحمر   -6تل جمعة  -5تل كٌفجً  -4أم الكٌف -3أم وغفة -2تل طوٌل -1•

تل  -16تل جزٌرة  15تل دمشٌج -14تل فٌضة  -13تل جداٌا -12تل مساس  -11تل مغاص  -10حفٌان 

تل برٌج -22تل سكرة -21تل وردٌات -20تل شامة  -19تل رمان تحتانً  -18تل رمان فولانً  -17باز 

تل  -29تل خرٌطة -28تل مخاضة   -27تل طال  -26تل هرمز  -25أم غركان  -24تل عربوش  -23

 تل شمٌران  -34تل طلعة  -33أبو تٌنة  -32تل كوران  -31لبر شامٌة  -30بالوعة 
 

 



 حتى الخابورمن حٌكاري نضال شالة مسٌرة 
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 1934بناء المبب فً لرى الخابور 
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 الشروع ببناء المرى على الخابور
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 1934مستوصؾ تل تمر 
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 مخٌم ولبب احدى المرى
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1934-1933ِٓ د٘ٛن ٌٍخاتٛس   



 خرٌطة توزع المرى االشورٌة 
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 لامشلوكً/ لامشلو /المامشلٌة/ المامشلً 
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فع العلم الفرنسً على ر•

   1926الثكنة 

االمهندس الٌونانً •

ٌضع مخطط ( خرالمبوس)

   1926المامشلً والدرٌاسٌة 

، أول 1928اول كنٌسة •

، اول كشاؾ 1933مدرسة 

استمبال الرؤوساء ) 1936

شكري الموتلً، ادٌب 

، (الشٌشكلً، عبد الناصر

، 1936نادي الرافدٌن 

بصمات ملفونو شكري )

 (جرموكلً

 مدارس واندٌة لبمٌة الطوائؾ•

جمعٌة محبة اللؽة والكنٌسة  •

1955   
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 المامشلً
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النهضة )ابتدائٌة، اعدادٌة، ثانوٌة : المدارس السرٌانٌة•

-الكلدان)مدارس الطوائؾ االخرى (+ 1957

 (االرمن

 .نادي األرمن+نادي الكلدان+نادي الرافدٌن: اندٌة•

 (سلٌمان الخش) 1969اؼالق المدارس الخاصة •

 (1948-1947)مدرسة ٌهودٌة •

تمرٌر احصائً  عن الماملشً عام اجرته كنٌسة •

 :1931السرٌان الكاثولٌن احصائً عام 

ارمن  650سرٌان ارثودكس،  850عائلة، منهم 2000

سرٌان  50مسلمٌن،  80ٌهود،  250ارثودكس، 

  -مسلمٌن 80كلدان،  50ارمن كاثولٌن،  50كاثولٌن، 

 .من وثائك االستاذ انٌس مدٌواٌة( ادٌان اخرى 20

   كانو ا مسٌحٌٌن% 82نسبة اي •
 

 

 

 

 1950اٌماِشًٍ ػاَ 
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 المامشلً
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وثٌمة فرنسٌة لعام •

عن المامشلً  1939

، 14140سرٌان )

، ارمن 7990عرب 

، اكراد 3500

اٌن ان نسبة ( 5892

 %.56المسٌحٌٌن 

مٌشٌل دوم اول رئٌس •

 بلدٌة

 لدور بن اول لائممام•

مشاركة الكشاف •

بالمهرجان الكشفً 

 1956بحلب 

 .1957وبالمامشلً 

 



 المامشلًكشاؾ 
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 المامشلًكشاؾ 
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 نادي الرافدٌن -المامشلً
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1961كزيز انُادي  فزيك انزافديٍ  

افرعال خطح يدتزج الغالق  ذعهيمح نذكزى انكزيز
انُادي  يٍ لثم انسهطح 

عاو ( انعًيد انجزيماَي)
1962 



 المامشلً
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1950اٌماِشًٍ شاسع اٌثٍذٌح   



 البلدٌةمبنى 
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 داس اٌّجٍظ اٌثٍذي تاٌماِشٍٍح 
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 عامودا
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بلدة موجودة لبل •

االنتداب وهً ممابل 

بلدة بتركٌا بنفس 

 .األسم

سمٌت ناحٌة  1926•

ورئٌسها سعبد 

 .اسحك

طمة عامودا نهاٌة •

 1937تموز 

حرٌك سٌنما عامودا •

1964 

تل : الموالع االثرٌة•

  -تل موزان -عامودا

 تل شاؼربازار



 صٛسج ٌؼاِٛدا ِٓ اٌجٛ
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 صٛس ِٓ ػاِٛدا
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1964صٌاسج اٌثطشٌشن ٌؼمٛب اٌثاٌث   
1960حشٌك عٍّٕا ػاِٛدا   



 عامودا

1/25/2021 Page 68 عثدي خهو انًارسيُي 

 عؼٍذ آغا اٌذلٛسي حٕا ػثذٌىً سعيد اسحك

 جىشخٌٛٓ



 اٌذستاعٍح
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بالمرمانٌة، وربطتهم عاللة أخوٌة الٌها السرٌان من ماردٌن ولراها بعد ان استمروا مؤلتا نزح  - 1926بداٌة التأسٌس •

 .  1958حتى عام % 60ممٌزة مع شركائهم األكراد والعرب، وكان نسبتهم بالمدٌنة تمارب ال 

 (ارمن ارثودكس+ سرٌان كاثولٌن+ سرٌان ارثودكس)مدارس ثالث (+ ارمن كاثولٌن+كاثولٌن+سرٌان)ثالث كنائس •

 1957الجٌش زار الدرباسٌة ولعب مع فرٌك السرٌان فرٌك  -(سرٌؽه كاثولٌن+ سرٌان ارثودكس)نادٌان •

بالحادثة  1946بعام رئٌس عشٌرة العزٌزان الكردٌة، له الفضل فً حماٌة المسٌحٌٌن وهو حج دروٌش الحاج موسى •

 .التً عرفت بطمة الباطرٌة

 (المٌرا)مستودعات الحبوب  -الفرنسٌةالمشلة  -لٌلونتل : المعالم األثرٌة•
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1966ِذسعح اِسِٓ ػاَ   



 الدرباسٌة
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ششاوح ٚأخٛج تٍٓ اٌٙالي ٚاٌصٍٍة –اٌىٍٕغح ٚاٌجاِغ   



 رأس العٌن
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 1899ِذٌٕح ذاسٌخٍح لذٌّح، اورشف اثاس٘ا فً ذً حٍف ػاٌُ االثاس ِاوظ فْٛ اٚتٕٙاٌُ ػاَ •
اٌٍّه واتاسا )االساٍِح  -اٌحٛسٌح -(ٚاشٛوأً)اٌٍّرأٍح  -اٌحثٍح -اٌغٛتاسذٍٗ: ِشخ تحمة ِخرٍفح•

االشٛسٌح ِٕز اٌمشْ اٌؼاشش لثً اٌٍّالد، حرى احرٍٙا اٌفشط، ثُ اٌٍٛٔاْ ثُ  -(ٚػاصّرٗ غٛصأا
 .اٌشِٚاْ ثُ اٌؼشب

 ِاس صّٛئًٍ اٌشاعؼًٍٕ -عشجٍظ اٌشاعؼًٍٕ : ِٓ اػالِٙا•
 .دٌش اٌؼّٛد -دٌش ذٍش -دٌش اثٕٛط -دٌش اٌثٍط -دٌش لذاس -دٌش اعفٌٛظ:االدٌاس حٛي ساط اٌؼٍٓ اٌمذٌّح•

 1929  
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 لبور البٌض
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ذكرها هرمز رسام فً كتابه اثناء مشاركته بالبحث فً تل •

وٌسمٌها كبور البٌض وٌذكر جسرها الخشبً  1847لٌالن 

 .على نهر الجراح حٌث بات لٌلة فً لرٌة دوكر

بسندات تملٌن  1915كان ٌملن عمارات لبور البٌض لبل عام •

عثمانٌة الشماس ملكً جرجس من اسرة شموشا المدٌاتٌة التً 

 .لضى الفرمان على جمٌع افرادها

 .  معظم امالن لبور البٌض 1927منحت فرنسا حاجو آعا بعد •

نسمة منهم  3000وفك تمرٌر فرنس سكانها  1931عام •

 .سرٌان 2000

ٚلغ  107عٍّد تٍذٌح تّشعَٛ جّٙٛسي سلُ •
شثاغ  8ػٍٍٗ اٌشئٍظ دمحم ػًٍ اٌؼاتذ تراسٌخ 

1936   
 ???سمٌت ب المحطانٌة عام •

 (شمشً حدد-شوبات انلٌل: )تل لٌالن: موالع أثرٌة•



1/25/2021 Page 76 

خاسغح ٌٕاحٍح لثٛس 
 اٌثٍط ٚسٌفٙا 



 دٌرٌن 
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بلدٌة بموجب ( ؟؟دٌرونه)دٌرٌن احدثت •

، 1933-7-18تارٌخ  1414المرسوم 

ثم اصبحت مركزا لمائممامٌة الدحلة عام 

وكان الشٌخ رضا االٌوبً أول  1938

 (.1943-1938)لائممام بها 

-1945)آخر لائممام كان اسكندر محاما •

1946) 

تارٌخ  346سمٌت المالكٌة بالمرسوم •

 نان المالكً.نسبة لعد 24-3-1957

المهندس  1924صمم مخطط المدٌنة عام •

 الٌونانً خراالمبو

 -الجسر الرومانً: من موالعها االثرٌة•

 .كنٌسة بربٌتا -المشلة الفرنسٌة

 



1926لثكنة الفرنسٌة بدٌرٌن ا  

1/25/2021 Page 78 



 دٌشٌه
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 أرلام متباٌنة -المحافظةاعداد سكان 
بلػ عدد سكان « المشكلة السورٌة»بعنوان 1937وفما لوثٌمة ٌعود تارٌخها لعام •

آالؾ من االشورٌٌن النازحٌن من العراق  10ألؾ  باالضافة الى  150المحافظة 

 .تبعٌتهم لعصبة االمم

الجزٌرة من المسٌحٌٌن اعداد سكان محافظة  1943وفما للجرٌدة الرسمٌة لعام •

نسمة اي نسبة المسٌحٌٌن هً  146001نسمة من اساس العدد الكلً  42496

 (دلٌل الدولة السورٌة)% 29.1

بناء على نتائج انتخابات مجلس الشعب لنفس العام،  1994وفما لتمدٌرات خاصة لعام •

 (تمدٌرات خاصة% )50والعرب % 32ونسبة االكراد % 18كان نسبة المسحٌٌن 

 the journal of the royal central Asian societyوفما لمجلة برٌطانٌة  •

 (كتاب ماتفٌؾ)ألؾ آشوري  81، 1940بالمحافظة عام كان ٌعٌش 

  99665: هو( التكون التارٌخً للجزٌرة)وفما لكتاب  1943لعام الجزٌرة عدد سكان •

ٌهودي،  1938ألؾ مسٌحً بمختلؾ طوائفهم، و 42ونحو ، (مسلمٌن عرب واكراد)

 . ٌزٌدي 1473و

 (الٌوكوبٌدٌا)وفك  1.377000المحافظة العدد الحالً التمرٌبً لسكان •
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ج اٌجشٌذج )ِٓ وراب دًٌٍ اٌذٌٚح اٌغٛسي
   1946ٌؼاَ ( اٌشعٍّح
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 أحداث هامة بالجزٌرة
 ٌوسؾ نامك( المافلة االخٌرة)لحلب  1924الهجرة الجماعٌة لسرٌان الرها •

   1937تموز  5طمة الحسكة •

   1937طمة عامودا  نهاٌة تموز •

   1945طمة الباطرٌة بالدرباسٌة •

 1963و  1948هجرة  لسم من ارمن الحزٌرة ألرمٌنٌا عامً •

   1962حادثة اؼالق نادي الرافدٌن •

 (.  1945-1927خوٌبون )تأسٌس جمعٌة •

   1959وزٌارة عبد الناصر للمامشلً  1961-1958الوحدة السورٌة المصرٌة •

   1963 -1961االنفصال •

   2019-1963انمالب البعث •
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 1924الهجرة الجماعٌة لسرٌان الرها 

المافلة )من كتاب •

 (االخٌرة

هنان اسئلة وشكون كثٌرة •

عن دوافع هذه الهجرة 

 الجماعٌة

تخلى السرٌان عن كل •

ؼٌر المنمولة بما  امالكهم

فٌه عمارات الطائفة 

والكنائس لبلدٌة الرها 

ممابل السماح لهم بالهجرة 

 الجماعٌة

نتٌجة الهجرة لم ٌبك •

للسرٌان فً الرها 

التارٌخٌة أي أثر وذكر 

 . وذاكرة
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 1937تموز  5 -طمة الحسكة

 خلفٌة سٌاسٌة للحدث

 :لتمرٌرٌنوفما لمضمون 

 مؤٌد للحكومة( ماذا فً الجزٌرة)كتبه خالد بكداش بعنوان : األول•

المشكلة )آخر موازي مؤٌدا لبماء االنتداب بعنوان تمرٌر :الثانً•

 (السورٌة

، المتضمنة 1936إثر التولٌع على المعاهدة السورٌة الفرنسٌة •

تملٌص صالحٌات فرنسا االدارٌة والتحضٌر لالستمالل، بٌن حكومة 

انمسمت . الكتلة الوطنٌة وحكومة الجبهة الشعبٌة الفرنسٌة الٌسارٌة

الموى السٌاسٌة واالجتماعٌة بالجزٌرة بٌن معارض ومطالب بحكم 

ذاتً وآخر مع مولف الحكومة، وكل طرف ٌضم لوى من كافة 

 المكونات
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 متابعة لخلفٌة الحدث 
 .الفرٌك االول ٌطالب بادارة ذاتٌة تحت الحماٌة الفرنسٌة•

 .الفرٌك الثانً مع حكومة الكتلة الوطنٌة •

 ضباط االنتداب دعموا الفرٌك االول بهدف تأمٌن مصالح فرنسا باستمرار االنتداب •

بدأ نسٌب االٌوبً بدال من (  بهجت الشهابً)حكومة الكتلة الوطنٌة ارسلت محافظا جدٌدا للجزٌرة •

بتملٌص نفوذ فرنسا بالجزٌرة واضعاف دور مؤٌدٌها، وتغٌٌر الموظفٌن المشكون بوالئهم بموظفٌن 

 .موالٌن للحكومة

عبد االحد لرٌو، الٌاس مرشو، مٌشٌل دوم، سعٌد اسحك،  -المطران ٌعموب حبً)منهم : الفرٌك األول•

حاجو آغا، خلٌل ابراهٌم باشا، لدري جمٌل باشا،  دمحم العبد الرحمن، عبد العزٌز المسلط، مٌزر عبد 

 ....(  المحسن، محمود ابراهٌم باشا، حبٌب مرٌمو، ابراهٌم اسحك،

دهام الهادي، مشعل الجربا، عبد الرزاق الحسو، دمحم الغنام ، عٌسً عبد الكرٌم، )منهم : الفرٌك الثانً•

عبد البالً نظام الدٌن، سعٌد آغا الدلوري، جمٌل المسلط ، علً الزوبع، علً السلطان، صالح االتبً 

 ، عرب سلٌم بن، عبد الرزاق جلبً،،،،،(جاجان)
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 تفاصٌل الحدث

 :عمد الفرٌك الثائر بأوائل تموز مؤتمر أول فً لرٌة طوبز لرر المؤتمر•

 رفض ترشح خصمهم عبد البالً نظام الدٌن كمرشح رابع -1

 طلب تغٌٌر المحافظ ولائد الدرن ولائممام المامشلً،   -2

 .  التحضٌر لعصٌان -3

 :تموز، لرر المؤتمر 4فً : مؤتمر ثانً بالحسٌحة•

 تموز 5ابتداء العصٌان صباح  -1

 طلب تغٌٌر المحافظ ولائد الدرن ولائممام المامشلً ونائب الجمهورٌة -2

تموز، اطالق الرصاص على السراي وبٌت المحافظ ومخفر الشرطة، وممتل ثالثة  5ابتداء العصٌان فً •

 12وٌتولف االشتبان فً . وبمٌة الشرطة والموظفٌن وهرب المحافظ بهجت الشهابًشرطة وجرح آخر 

 .تموز

، حٌث هرب مدٌرو النواحً والمائممام والدٌرونهامتد العصٌان للمامشً ورأس العٌن وعٌن دٌوار •

 .وبعد حادثة عامودا طرد مدٌر ناحٌة عامودا والدرباسٌة اٌضا. والموظفٌن ولجأو الى خٌام العرب

 (وثٌمة باسم المشكلة السورٌة)تموز كانت كافة المنازل بالمدن الثائرة مزدانة باالعالم الفرنسٌة  14وفً  •

لجان ادارة شؤون الجزٌرة، )ولمدة ثالثة اشهر ٌستلم الثوار االدارة وحفظ األمن بالجزٌرة عبر تشكٌلهم •

 (بكل مدٌنة على حدا
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 متابعة لتفاصٌل الحدث

 :بعد نجاح التمرد ٌرسل المتمردون مذكرات للحكومة والمفوضٌة الفرنسٌة تطالب•

 خاص للجزٌرة بموافمة جمعٌة األممنظام  -1

 الجٌش الفرنسً بالجزٌرةبماء  -2

 الجزٌرة تحت االنتداب الفرنسًبماء  -3

 :مناللجنة التنفٌذٌة بالجزٌرة تألفت •

حاجو  -عبد المحسنمٌزر  -عبد العزٌز المسلط -مٌشٌل دوم -بحدي لرٌو -مرشوالٌاس  

 .لهاسكرتٌرا الماردٌنً وكان طاهر  -آغا

بهجت عن بالوكالة بدال توفٌك شامٌة حكومة الكتلة الوطنٌة ترسل محافظ  الفرات •

لمدة اربعة اٌام، ثم ترسل ( مجموعة الٌاس مرشو)ولكن المتمردٌن ٌخطفونه  الشهابً

فٌتم مواجهة موكبه من لبل مجموعة بمٌادة  حٌدر مردم بنالمحافظ الجدٌد الدكتور 

ثالثة من وٌمنعونه من الوصول للحسكة وٌمتل  16الكٌلومتر الٌاس مرشو عند 

 .حماٌته
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 1937عامودا نهاٌة تموز ( طوشة)طمة 

 .  على خلفٌة حدث الحسكة المتوتر ٌنشأ حدث مؤسف بعامودا آواخر شهر تموز•

وكانت  المؤٌد للحكومة، الطرف سعٌد آغا الدلوري الشخصٌة النافذه بعامودا كان من •

مع فرنسا، ورغم ان مسٌحًٌ الدعاٌة الحكومٌة تبث اشاعة بأن المسٌحٌنن كلهم 

 .اشعل فتٌل الفتنةمؤسفا ولعوا على عراض مؤٌدة للحكومة إال ان حادثا عامودا 

فً مشادة بٌن اخ سعٌد الدلوري وشاب سرٌانً، ٌجرج االول، فٌموم جماعة سعٌد •

ٌجري الهجوم آب  9وفً باختطاف ثالثة شباب سرٌان وٌمتلونهم وٌمثلون بجثتهم، 

 .ساعة 36المسٌحً وٌماومون لمدة على الحً 

ثالثة اشخاص آب  11للمامشلً والحسكة ٌوم ونملهم ٌساعدهم بالخروج من عامودا •

 (احمد آبو -نواف آغا -عبدي خلو)اكراد 

شخص، وتتهدم عامودا، وٌهرب سكانها  26ٌمتل عامودا، الطٌران الفرنسً ٌمصف •

 (المصدر المشكلة السورٌة ). للمرى المجاورة ولتركٌا

 .البرلمان السوري ٌنالش االزمة بجلسات عاصفة وٌطالب فرنسا باستعادة األمن•
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 إؼالق ملؾ األزمة

اٌلول  6الى الجزٌرة فً اوستروروغ مندوب المفوض السامً الفرنسً بمدوم •

، واجتمع الى لادة الجزٌرة، النهاء ذٌول طمة عامودا، وفً هذا االجتماع 1937

 :تساءل المادة المسٌحٌون

لمد ولعت حوادث عامودا والجنود الفرنسٌون مرابطون فً الجزٌرة، فماذا  •

 ، "سٌكون مصٌر االللٌات عندما ٌنسحب الفرنسٌون، وعندما ٌتم االستمالل

 :لائالاوستروروغ حذرهم من جدٌد بأن ٌملعوا عن مشروعهم االنفصالً، لكن •

أن من ال ٌرغب فً العٌش "و " الجزٌرة جزء سوري ال ٌنفصل عن سورٌاان »•

 «منهاتحت الراٌة الوطنٌة فلٌذهب الى االراضً التركٌة التً لجأ 

بعد ىثالثة أشهر من فراغ سلطة حكومة الكتلة الوطنٌة عن وبذلن انتهت االزمة •

 .الجزٌرة، واستسلم الجمٌع لألمر الوالع
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 1946بالدرباسٌة طمة الباطرٌة 
 :تألٌف السٌد ابراهٌم ٌامٌن" الدرباسٌة ماضٌا وحاضرا"المعلومات من كتاب 

كنتٌجة لمرار انسحاب فرنسا من سورٌا واعالن الجالء، حدث  1946فً اواخر اٌار عام •

فراغ بالسطلة بالدرباسٌة حاولت لوات من عشٌرة شمر وعشائر كردٌة اخرى استؽالل هذا 

الفراع الهجوم على الدرباسٌة لنهب وسلب المسٌحٌٌن فٌها، وكانت لد وصلت لمرٌة 

 "  كربطلً"

 وتحصنوا فٌها للدفاع عن انفسهم" الباطرٌة"تجمع الرجال فً مدرسة السرٌان الكاثولٌن •

ارسلو مجموعة مسلحة من عشٌرة اسماعٌل الحج دروٌش ومعه ابن عمه فرحان العٌسى  •

 .   لدعم المسلحٌن المسٌحٌٌن ومنع الهجوم، وبذلن تولؾ الهجوم" عزٌزان"الكٌكٌة فرع 

، وفً عام (طوشة عامودا)أٌام  1937وكان آلل دروٌش نفس المولؾ المشرؾ اعوام •

إثر انسحاب لوات دٌعول من سورٌا إثر سموط بارٌس تحت نفوذ هتلر وتولً  1941

 .حكومة فٌشً الحكم

وطمأنة الجمٌع على شكري الموتلً وبعد اٌام استمر الوضع بعد زٌارة رئٌس الجمهورٌة •

 .بداٌة عهد جدٌد لسورٌا  المستملة
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 1962حادثة اؼالق نادي الرافدٌن 
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1961كزيز انُادي  فزيك انزافديٍ  

 ذعهيمح نذكزى انكزيز
افرعال خطح يدتزج الغالق 

انُادي  يٍ لثم انسهطح 
تًزحهح ( انعًيد انجزيماَي)

1962االَفصال عاو      



1945 -1927جمعٌة خوٌبون   
 .1927بحمدون بتشرٌن االول عام مؤتمر التأسٌسً عمد ببلدة ال•

 جالدت بدرخان: رئٌس الجمعٌة•

 هراج بابازٌان وهو لٌادي بحزب الطاشناق: نائب الرئٌس•

 -حاجو آغا -محمود ابراهٌم باشا الملً -مفتً المامشلً -زفنكًاحمد : األعضاء•

 .  ٌونسعارف -بوظان بن -جكرخوٌن -كامٌران بدرخان -باشالدري جمٌل 

 :هدف الجمعٌة•

 .تحمٌك كٌان كردي بتركٌا عبر السعً لمٌام ثورة ضد الحكومة التركٌة •

 .تحمٌك حموق سٌاسٌة وثمافٌة لالكراد بسورٌا•

آب  3فشل محاولة الجمعٌة بشن هجوم عسكري على تركٌا  وكانت ساعة الصفر فً •

التً كان ٌمودها ( آرارات-آغري)بهدف تخفٌف الضغط التركً عن ثورة  1930

 الجنرال احسان باشا المستشار العسكري للجمعٌة

نتٌجة الخالفات بٌن لٌادات جمعٌة خوٌبون  1930تفكن الجمعٌة الخٌرٌة الكردٌةعام •

 (الجبلٌٌٌن جماعة حاجو آغا)و( المدٌنٌٌن، جماعة لدري جمٌل)بٌن 
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1945 -1927جّؼٍح خٌٛثْٛ   
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:تؼط أػعاء جّؼٍح خٌٛثْٛ اٌغادج  
 حاجٛ  آغا•
 جًٍّ تاشا أوشَ •
 ته ِىغً حّضج •
 جًٍّ تاشا لذسي •
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 2021 -1945مرحلة االستمالل 
   1949-1945المرحلة األولى للتجربة الدٌممراطٌة •

 :مرحلة االنمالبات•

   1949آذار  30انمالب حسنً الزعٌم    1.

 1949آب  14انمالب سامً الحنناوي  2.

 (1950دستور ) -1949كانون االول  19 انمالب ادٌب الشٌشكلً األول3.

 :1951تشرٌن الثانً  29انمالب ادٌب الشٌشكلً الثانً   4.

 (الشعب، الوطنً، اإلخوان المسلمٌن، التعاونً االشتراكً)بحّل معظم األحزاب السٌاسٌة فً سورٌا  1952كانون الثانً  15مرسوم بتارٌخ ) 

 ، ومرسوم آخر بتوحٌد الصحف وجعلها أربعة صحف (نٌسان 6تم حل جمٌع األحزاب بال استثناء فً )وأبمى على البعث والعربً االشتراكً فمط،  

(  الجبللجبل الدروز وارتكب جرائم بأهالً الجٌش ارسل -«العربًحزب الترحرٌر »وتأسٌس حزبه الخاص . فً دمشك وحمص وحلب والجزٌرةتصدر 

 .ومؽادرة الشٌشكلً للسلطة 1954شباط  25العصٌان العسكري 

   1958 -1954المرحلة الثانٌة للتجربة الدٌممراطٌة •

   1961-1958مرحلة الوحدة السورٌة المصرٌة •

   1963-1961مرحلة االنفصال •

   2021-1963مرحلة البعث واألسد •
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 ضباط االنمالبات
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 ادية انشيشكهي سايي انحُاوي حسُي انزعيى



 مرحلة التجربة الدٌممراطٌة االخٌرة 

1954-1958  

 عودة للمارسة الدٌممراطٌة واالنفتاح على جمٌع المكونات المومٌة والدٌنٌة•

   1955( ܘܠܫܢܐ ܥܕܬܐ ܪܚܡܬ)تأسٌس جمعٌة •

 1957( ثانوٌة النهضة)تأسٌس اول ثانوٌة سرٌانٌة بالمامشلً •

 بالمامشلً  1957بحلب و  1956المهرجان الكشفً العام •

حزٌران  14( الحزب الدٌممراطً الكردستانً)تأسٌس أول حزب كردي •

1957   

 15( المنظمة اآلثورٌة الدٌممراطٌة)تأسٌس اول تنظٌم سٌاسً اشوري •

   1957تموز 
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يؤسسو انحزب انديًمزاطي 
 :1957انكزدسراَي تسوريا 

 حٍّذ دسٌٚش•
 حّضج ٌٔٛشاْ•
 ػثّاْ صثشي•
 ٔٛس اٌذٌٓ صاصا•
 جىشخٌٛٓ•
 سشٍذ حغٛ•
 شٍخ دمحم ػٍغى•
 خًٍٍ دمحم•
 دمحم ػًٍ خٛجح•
 شٛود حٕاْ•

 
 



 1961-1958المصرٌة الوحدة السورٌة 

الجمهورٌة : اسم الدولة•

االللٌم -العربٌة المتحدة

 (الشمالً

فرض نهج لومً عربً •

دٌكتاتورٌة  -متشدد

هٌمنة  -وعبادة الفرد

المكتب )المخابرات 

عبد الحمٌد -الثانً

 (حكمت مٌنً -السراج

للجدران )شٌوع مصطلح •

 (آذان

نهج مشكن باالللٌات •

المومٌة والدٌنٌة، 

 خصوصا تجاه المسٌحٌٌن

بداٌات الهجرة من •

 الجزٌرة
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 استفبال الكشاؾ السرٌانً لعبد الناصر فً المامشلً



 عبد الناصراستمبال 
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 -لرار حل كافة االحزاب•

لانون االصالح الزراعً 

، (أصفر ونجار)والتأمٌم 

مصطفى حمدون وزٌر 

الزراعة اتهم مؤسسة 

اصفر ونجار بأن عمل 

مؤسسة اصفر ونجار 

تؤدي لنشوء الطبمة 

حجة )البرجوازٌة بالبالد 

 (وذرٌعة

زٌارة عبد الناصر •

، واستمبال 1959للمامشلً 

الكشاؾ السرٌانً له 

تحدث  بالمطار، اشٌع انه 

هذا )تجاه السرٌان بسلبٌة 

جٌش لبطً ولٌس 

 !!(كشاؾ

 عبد الناصر فً شرفة مٌزر المدلول
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  1963 -1961االنفصال 
 ، 1961اٌلول  28حدث االنمالب فً •

 محاولة لعودة للتجربة الدٌممراطٌة•

  1961انتخابات •

اعتماد نهج لومً عربً متشدد ضد االللٌات، فً محاولة للمزاودة على المومٌٌن •

سورٌا ورفع شعار ( الجمهورٌة العربٌة السورٌة)العرب، اضافة كلمة العربٌة للدولة 

 للب العروبة النابض

-حكومة العظم) 1962تشرٌن االول  5اجراء االحصاء االستثنائً بالجزٌرة فً •

 (.المحافظ سعٌد السٌد

 (دائرة النفوس)سٌاسة تعرٌب االسماء •

 .االستمرار فً سٌاسة التأمٌم،  ضمنها مؤسسة اصفر ونجار•

خطة مدبرة الغالق النادي فً سٌاق خطة مدبرة الغالق : اغالق نادي الرافدٌن•

دور العمٌد الجرممانً لائد المولع العسكري  -المؤسسات الفعالة لشعبنا بالجزٌرة

 .بالمامشلً
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 2019 -1963انمالب البعث 

دستور )،سٌطرة حزب البعث على الدولة والمجتمع 1963آذار  8االنمالب •

 .تابعة للنظام« جبهة وطنٌة دٌممراطٌة»(+ المادة الثامنة-1973

 مصادرة السٌاسة من المجتمع،  -عبادة الفرد والحزب -نهج دٌكتاتوري•

  -شبٌبة -طالئع: )سٌاسة التعرٌب والصهر المومً واخضاع الشعب السوري عبر•

 (وكل صؽٌرة وكبٌرة -فنون -رٌاضة -منظمات مجتمع مدنً

 (.طٌب تٌزٌنً)تكرٌس مبدأ الدولة األمنٌة بنهج الفساد واالفساد واالستبداد •

 لرٌة عربٌة على الحدود،  42انشاء  -تنفٌذ مشروع الحزام العربً•

 (سلٌمان الخش) 1969اؼالق معظم المدارس الخاصة •

الى ( سورٌا للب العروبة النابض)ألى ( سورٌا للسورٌٌن)االنتمال من شعار •

 (األسد او نحرق البلد)الى ( سورٌا األسد)الى ( سورٌا البعث)

 والزال الحرٌك مشتعال •
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 وشكرا الستماعكم

تاودي -سباس  –شكرا   
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