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الهجرات والتحواًلت الكبرى في منطقة الجزيرة السورية

الدوافع السياسية واآلثار ااًلجتماعية

حمدان العكله)1(

: التمهيد
ً

أواًل

شهدت	الجزيرة	السورية	وحوض	الفرات	منذ	القرن	العشرين	حتى	اليوم	عدًدا	من	موجات	الهجرة	
الخارجية	والداخلية،	كانت	هذه	املوجات	سبًبا	في	إحداث	تحوالت	كبرى	في	تلك	املنطقة	الثابتة	نسبًيا،	
ما	قاد	إلى	تبدالت	ديموغرافية	فيها،	إضافة	إلى	ذلك،	فإن	االنتداب	الفرن�سي	حولها	إلى	ساحة	ضغط	
سيا�سي،	وذلك	لخلق	نوع	من	التوازنات	الجغرافية	السياسية،	ولخلق	كيان	إثني	يعزز	ويشْرعن	وجوده	

الطارئ	في	املنطقة.

بأسباب	 ارتبطت	 التي	 تركيا	 من	 القادمة	 األرمنية	 الهجرة	 موجات	 الكبرى	 الهجرات	 أولى	 كانت	
سياسية	دينية،	ولم	تقتصر	هذه	الهجرات	على	الجزيرة	فحسب؛	إنما	شملت	مناطق	مختلفة	من	بالد	
بالعمل	 التاريخية	 إلى	خبرة	األرمن	 في	تنمية	املنطقة،	يعود	 أثر	اقتصادي	مهم	 لها	 الشام،	حيث	كان	
التجاري	والصناعي،	ترافقت	هذه	الهجرة	مع	موجات	من	هجرات	السريان	واألشوريين	بعد	تعرضهم	
لسلسلة	من	أعمال	العنف	في	تركيا	والعراق،	ثم	بدؤوا	في	البحث	عن	هوية	تعبر	عن	ذواتهم،	إذ	إنهم	
ارتبطوا	بسورية	وتاريخها	برباط	عاطفي	متين،	كونها	حملت	اسمهم	كما	حملوا	اسمها،	فعدوها	وطن	

اآلباء	واألجداد.	

كانت	سلسلة	موجات	 	سياسًيا	
ً

وثقال ديموغرافًيا	 تغييًرا	 أحدثت	 التي	 الكبرى	 الهجرة	 أما	موجات	
الهجرة	الكردية	من	تركيا،	وقد	مرت	بثالث	موجات	رئيسة	بعد	استمرار	الصراع	مع	السلطة	التركية،	
ورفضها	قيام	دولة	كردية،	إضافة	إلى	التسهيالت	والتشجيعات	الفرنسية	للعمل	في	الزراعة،	ثم	تطبيق	

)1(		دكتوراه	في	الفلسفة	من	جامعة	دمشق،	تخصص	فكر	عربي	معاصر،	له	مقاالت	وأبحاث	عدة	منشورة	تتناول	القضايا	السياسية	
والفكرية	املعاصرة.
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قانون	اإلصالح	الزراعي	في	سورية	الذي	لم	يميز	األكراد	املهاجرين	من	السكان	األصليين.

وفي	الحديث	عن	الهجرات	الداخلية،	شهدت	منطقة	الجزيرة	السورية	أكبر	عملية	تهجير	استطاعت	
أن	تحدث	تغييرات	واضحة	في	البنى	املجتمعية	بعد	أن	نقلت	السلطات	السورية	السكان	الذين	غمرت	
املاء	أراضيهم	وقراهم	نتيجة	إلقامة	سد	الفرات	وبحيرته	خلفه،	حيث	كان	أهل	منطقة	الغمر	وسيلة	
ا	
ً
لتنفيذ	أجندتها	السياسية	األيديولوجية،	تركت	هذه	األزمة	وما	رافقها	من	أثر	نف�سي	واجتماعي	إرث
ثقافًيا	وفكرًيا	)أدب	سد	الفرات(،	وكانت	تجربة	أولى	للسوريين	في	االغتراب	يستذكرها	اليوم	من	تعرض	

لها	آنذاك.

ثانًيا: موجات الهجرة إلى الجزيرة السورية من ااًلنتداب الفرن�سي وحتى عهد حزب 
البعث

الغزو	 زمن	 في	 للتدمير	 تعرضها	 منذ	 أنها	 إال	 الحضارات،	 كبيًرا	من	 السورية	عدًدا	 الجزيرة	 ضمت	
املغولي	تحولت	إلى	منطقة	مهجورة،	تسكن	فيها	بعض	القبائل	البدوية	غير	املستقرة	التي	تعود	بأصولها	
إلى	الجزيرة	العربية،	وقد	شكل	قيام	الدولة	السعودية	الوهابية	حركة	هجرة	لبعض	القبائل	املتباينة	
معها	فكرًيا	واجتماعًيا،	وبخاصة	بعد	أن	عزم	محمد	بن	سعود	نشر	الدعوة	بحد	السيف	))فدعا	القبائل	
والبالد	املجاورة	لألخذ	بها	أو	يقاتلهم..	وظلت	الدعوة	بعد	وفاة	زعيمها	ومؤسسها	تنمو	وتضطرد	بفضل	
تأييد	عبد	العزيز	لها	وتنكيله	بالقبائل	التي	ال	تدين	بها(()2(،	ولم	تنجح	محاوالت	الدولة	العثمانية	إعادة	
تنمية	الجزيرة	وتشجيع	الناس	على	االستقرار	فيها،	إال	أن	فرنسا	التي	دخلتها	تحت	مسمى	االنتداب	
اتبعت	سياسية	خلق	كيان	جديد	في	منطقة	الجزيرة	يكون	متعدد	األعراق	واألديان،	فشجعت	الهجرات	
إليها	من	تركيا	والعراق،	إضافة	إلى	كسب	شيوخ	القبائل	العربية	إلى	جانبها،	وسنحاول	في	هذه	الدراسة	
أن	نسلط	الضوء	على	غالبية	هذه	الهجرات	التي	امتدت	منذ	الحرب	العاملية	األولى،	وتزامنت	مع	رسم	
إلى	السلطة	في	 الحدود	بين	الدول	التي	تكونت	في	عقب	خروج	العثمانيين،	حتى	وصول	حزب	البعث	

سورية،	وبدء	ممارساته	حيال	موجات	الهجرة،	وكيف	حاول	توظيفها	في	خدمة	وجوده	في	السلطة.

)2(		عبد	الرحمن	الرافعي،	عصر	محمد	علي،	ط5،	)القاهرة:	دار	املعارف،	1989م(،	ص123.
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 هجرة األرمن والتطور ااًلقتصادي. 1

تعود	عالقة	األرمن	بسورية	إلى	عصور	تاريخية	قديمة،	قد	تصل	إلى	ما	قبل	امليالد،	منها	ما	يرتبط	
بتوسع	مملكة	تدمر،	وترسخ	عالقاتها	العسكرية	واالقتصادية	مع	أرمينيا،	أما	أبرزها	فهو	التحالف	
اتجهوا	 املغولي	 الغزو	 البيزنطية،	فبعد	 اإلمبراطورية	 أبي	سفيان	ضد	 بن	 الخليفة	األموي	معاوية	 مع	
،	وأقاموا	مملكة	لهم	في	كيليكية،	وقد	اهتم	األرمن	بسورية	من	الناحية	االقتصادية	قبل	القرن	

ً
شماال

إلى	سعيهم	 إضافة	 العاملية،	 التجارة	 أهم	طرق	 وعلى	 الحرير،	 طريق	 على	 تقع	 العشرين؛	ألن	سورية	
الدائم	للوصول	إلى	موانئ	املتوسط،	وذلك	لتسهيل	تجارتهم	وتصديرها	نحو	أوروبا.

وعلى	الرغم	من	أن	الهجرة	األرمنية	بدأت	قبل	الوجود	الفرن�سي	في	سورية،	إال	أن	فرنسا	قد	نظمت	
هجرتهم	إلى	سورية	بصورة	عامة،	وإلى	الجزيرة	بصورة	خاصة،	وشجعت	عليها،	وقد	كان	لهذه	الهجرة	
وألن	 	،

ً
أوال القطن	 زراعة	 في	 السورية	 الجزيرة	 من	 االستفادة	 في	 فرنسا	 لرغبة	 وذلك	 اقتصادية،	 آثار	

ثانًيا،	أما	السبب	األبرز	 في	الصياغة	والتصنيع	والتجارة	 ها	تتركز	
ّ
أعمال	األرمن	املهاجرين	ومهنهم	جل

واملباشر	فهو	أن	فرنسا	أرادت	كسب	مسيحيي	الشرق	لتبرير	وجودها،	ولتعزيز	هذا	الوجود	في	الجزيرة	
في	 تركيبة	سكانية	وعرقية	معقدة،	فيكون	وجودها	 الفرات	بوصفها	منطقة	ذات	 السورية	ومنطقة	
	أو	مرحًبا	به،	حيث	فكرت	فرنسا	بالبقاء	في	هذه	املنطقة	في	حال	اضطرت	إلى	

ً
هذه	التركيبة	مقبوال
الخروج	من	سورية.

وقد	كانت	سورية	بوابة	اقتصادية	وحاضنة	اجتماعية	لألرمن	بعد	الهجرة	القسرية	التي	تعرضوا	
1930،	استقر	قسم	 1915	إلى	عام	 1915،	وكانت	الهجرة	بصورة	موجات	امتدت	منذ	عام	 لها	عام	
إحياء	 في	 بارًزا	 دوًرا	 لعبوا	 وقد	 آالف،	 وكان	عددهم	حوالى	عشرة	 السورية،	 الجزيرة	 منطقة	 في	 منهم	
سكان	 من	 وجدوه	 الذي	 االستقبال	 وحسن	 الترحيب	 على	 معتمدين	 اقتصادًيا،	 الجزيرة	 منطقة	
أساًسا	 لهم	 االجتماعية	 القاعدة	 فكانت	 مأساة،	 من	 له	 تعرضوا	 ملا	 معهم	 تعاطفهم	 وعلى	 املنطقة،	
لنجاح	العمل	االقتصادي،	إذ	تميز	األرمن	بخبرة	كبيرة	في	مجال	تصنيع	اآلالت	الحديثة	التي	لم	يكن	
قد	اطلع	عليها	كثيرون	من	أهالي	منطقة	الجزيرة،	ما	سهل	عليهم	عملهم	في	الزراعة،	وارتفعت	إنتاجية	
أراضيهم،	فنشطت	التجارة،	وظهرت	الصناعة،	فقد	)انجذب	األرمن	إلى	القامشلي	واستوطنوا	فيها،	
فيها،	 الصغار	 الحرفيين	 ومحامين	وصيادلة،	وشكلوا	طبقة	 أطباء	 من	 الحرة،	 املهن	 للمدينة	 ووفروا	
التطور	االقتصادي	 من	ميكانيكيين	وحداديين	وممشطين	للصوف()3(،	ويمكننا	بسهولة	رصد	حالة	

والتجاري	في	منطقة	الجزيرة،	والعالقات	االجتماعية	بين	الطوائف	املختلفة.

)3(		نشوان	األتا�سي،	تطور	املجتمع	السوري	-1831 2011،	ط1،	)بيروت:	منشورات	دار	أطلس،	2015(،	ص179.
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أو	سورية،	 السورية	 الجزيرة	 في	مستوى	 ليس	 التصوير،	 في	حرفة	 السباقين	 األرمن	من	 كان	 لقد	
إنما	في	مستوى	عالمي،	))فقد	اشتهر	األرمن	في	الدولة	العثمانية	بمهارتهم	الحرفية،	وعالقاتهم	القوية	
ومتماسكة	 مترابطة	 طائفة	 األرمن	 يمثل	 األرجح،	 على	 الخارجية،	 التجارة	 في	 عملهم	 نتيجة	 بأوروبا،	
تجمعها	اللغة	والدين،	وكانت	الكنيسة	تمثلهم،	وتدير	شؤون	مجتمعهم	بحسب	التقاليد	ونظام	امللة	
العثمانية	 اإلحصائيات	 وبحسب	 قيوًدا،	 عليها	 وفرض	 ا	

ً
حقوق الدينية	 األقليات	 منح	 الذي	 العثماني	

كان	األرمن	أكبر	مجموعة	برعت	في	التجارة	بين	بالد	فارس	والهند	والدولة	العثمانية...	كانوا	يتقنون	
عدة	لغات	بما	فيها	العربية	والتركية(()4(،	هذه	املهارات	انتقلت	معهم	إلى	سورية	وغيرها	من	البالد	التي	
هاجروا	إليها،	وأثروا	فيها	تأثيًرا	إيجابًيا،	فأثبتوا	من	خاللها	حضورهم	الفاعل،	تعويًضا	عما	ألّم	بهم	من	

معاناة	التهجير	وفقدان	الوطن.

يتحدث	عبد	هللا	حنا	عن	مشاهداته	ولقاءاته	مع	أهالي	منطقة	الفرات	في	أثناء	زيارته	للمنطقة،	
حيث	لفت	انتباهه	ترديد	الناس	-وال	سيما	املسنين-	عبارة	)سنة	األرمن(	التي	قصدوا	بها	عام	1915،	
وقد	كان	حديث	أولئك	املسنين	يحمل	كل	مشاعر	التعاطف	الصادقة	مع	املأساة	األرمنية	التي	عاش	
املسنون	فصولها	األخيرة،	وروى	هؤالء	كيف	استقبل	أهالي	الفرات	أفواج	األرمن	من	النساء	واألطفال	
.	والحظ	حنا	أن	عدًدا	كبيًرا	من	األرمن	

ً
والشيوخ،	وساعدوهم	في	محنتهم	ما	استطاعوا	إلى	ذلك	سبيال

واألرامل	الشابات	املفجوعات	بأزواجهن	لم	يرفضوا	االختالط	بالعرب	والزواج	بهم،	ولذلك	نشأ	جيل	
من	شباب	الفرات	في	منتصف	القرن	العشرين	يجري	الدم	األرمني	في	عروقه،	وكان	لهؤالء	األمهات	أثر	
في	تنشئتهم،	ويذكرنا	بأن	املفكر	العربي	ياسين	الحافظ	كانت	جدته	ألمه	األرمنية	تفتخر	بأرمنيتها،	وهي	
تعيش	مع	ابنتها	أم	ياسين	في	دير	الزور،	ويروي	عبد	هللا	حنا	لقاءه	مع	األديب	إبراهيم	الخليل	الذي	بّين	
له	بأن	سكان	الفرات	لم	تكن	لديهم	مشاعر	التعصب	ضد	اآلخرين،	حيث	بنى	األرمن	في	الرقة	كنيسة،	
وبناء	 وامليكانيك،	 األحذية،	 األفران،	وصناعة	 في	 العمل	 مثل	 من	 املهن	 في	 وأقاموا	مدرسة،	ونشطوا	

السكور	على	األنهر،	وصنع	عربات	الجر،	وغيرها)5(.

	التي	كانت	سائدة	آنذاك	
َ
ويذكر	الروائي	الفراتي	إبراهيم	الخليل	عن	عمل	األرمن	ومهارتهم	املقولة

عن	األرمن	))األرمني	ال	يموت	من	كثرة	العمل،	لكنه	يموت	إذا	لم	يعمل(()6(،	ويتابع	حديثه	عن	عائلة	
العائلة	بصلة،	فاألول	صاحب	 إلى	 	تمت	

ً
:	))يعملون	أعماال

ً
أبناءها	قائال أرمنية	وعن	عملها،	فيصف	

الثقافة	 دار	 منشورات	 ظبي:	 )أبو	 ط1،	 	،1896-1842 الفوتوغرافية	 الصور	 أولى	 بعدساتهم:	 العالم	 املؤلفين،	 من	 مجموعة	 	 	)4(
والسياحة،	د.ت(،	ص39.

)5(		عبد	هللا	حنا،	»كيف	يروي	السوريون	املأساة	األرمنية؟«،	موقع	خبر	أرمني،	9	مارس/	آذار	2018،	بتصرف.
https://2u.pw/venjP

)6(		إبراهيم	الخليل،	رواية	سودوم	سباق	اإلوز	البري،	ط1،	)دمشق:	من	منشورات	اتحاد	الكتاب	العرب،	2004م(،	ص34.

https://2u.pw/venjP
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فرن	ممتاز،	والثاني	عنده	كراج	إلصالح	السيارات،	والثالث	مصور	فوتوغرافي	مشهور(()7(،	ثم	يتابع	
شبكات	 ))امتدت	 الجزيرة:	 ملنطقة	 االقتصادية	 الحياة	 تطوير	 في	 األرمن	 دور	 عن	 حديثه	 الخليل	
السواقي	ودارت	محركات	املاء	على	شواطي	الفرات،	نصبها	صناع	أرمن	مهرة،	فهدرت	ودعق	املاء	مهيًبا	
أبيض	كالشب،	وانتهى	عهد	النصبة	والغراف(()8(،	لقد	تحولت	منطقة	الجزيرة	إلى	ساحة	من	املحبة	
والتسامح،	فالقبائل	العربية	عرفت	عبر	تاريخها	بالكرم	والتسابق	فيما	بينها	الستقبال	الضيوف،	وهذا	
ما	حصل	في	استقبال	األرمن	الذين	تمكنوا	من	التعايش	معهم،	وإقامة	عالقات	اجتماعية	طيبة	في	ما	
بينهم،	ولم	يفرض	أحد	على	األرمن	الذوباَن	في	املحيط	العربي،	بل	على	النقيض	حافظوا	على	تقاليدهم	

الغربية	وثقافتهم	ولغتهم	عبر	افتتاح	املدارس	واملراكز	الثقافية	واملؤسسات	الدينية	الخاصة	بهم.

ومع	اندالع	الثورة	السورية،	وفي	ظل	حركة	الهجرة	التي	شهدتها	سورية،	قرر	عدد	كبير	من	األرمن	
العودة	إلى	وطنهم	األصلي،	أو	التوجه	إلى	أوروبا،	في	حين	إن	قسًما	منهم	اتخذ	قراره	بالبقاء،	وبعضهم	
اسُتِغل	من	قبل	السلطة	التي	تزعم	حمايتها	األقليات،	فانخرط	في	الصراع	لصالح	النظام،	إذ	إن	اختيار	
هؤالء	الوقوف	إلى	جانب	الدكتاتورية	يبرره	بعضهم	بحجة	أن	تركيا	–العدو	التاريخي	لهم-	تدعم	الثورة	
السورية،	وتقف	معها،	فادعى	بعض	األرمن	وممن	تالقت	مصالحه	مع	مصالح	النظام	الحاكم	))بأنهم	
على	 األسد	 نظام	 الذي	حرص	 الطائفي	 الضخ	 كم	 على	 	

ً
واضحة 	

ً
داللة يعطي	 ما	 وهو	 املسيح،	 جنود	

توظيفه	منذ	األيام	األولى	من	عمر	الثورة	السورية(()9(،	فبعضهم	برر	بأن	اللجوء	إلى	خيار	االستبداد	
وحكمه	أفضل	من	الجماعات	اإلسالمية	املتطرفة،	مع	العلم	بأن	الشعب	السوري	بأكمله	تضرر	من	
	
َ
هذه	الجماعات،	ولم	يستفد	منها	إال	النظام	الذي	وجد	مبرًرا	لطائفيته	واستخدامه	الفاحش	القوة

	كسب	الرأي	العالمي،	والظهور	بمظهر	املدافع	عن	البالد	ضد	التطرف	واإلرهاب.
ً
محاوال

السريان واألشوريون: رحلة البحث عن الهوية. 2

تالقت	رغبة	تركيا	في	اإلقالل	من	عدد	املسيحيين	فيها	مع	طموح	فرنسا	في	إقامة	كيان	موال	لها	
الدولة	 تماسك	 من	 يزيد	 أن	 شأنه	 من	 وبما	 قومية،	 بأسباب	 ذلك	 بررت	 وقد	 السورية،	 الجزيرة	 في	
املسيحيين،	 وجه	 في	 األتراك	 من	 إسالمًيا	 تعصًبا	 ))ليست	 املسألة	 أن	 بعضهم	 وقد	صور	 الجديدة،	

)7(		املرجع	السابق،	ص51.

)8(		املرجع	السابق،	ص80.

)9(		مصطفى	محمد،	»جنود	املسيح«	األرمن	يقاتلون	مع	جنود	األسد،	موقع	عربي21،	الثالثاء	7	أبريل/	نيسان	2015م.
https://2u.pw/T1wBy

https://2u.pw/T1wBy
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الطائفي،	وليس	على	أساس	 إنها	تحديد	املواطنة	على	أساس	االنتماء	 بل	هي	أعمق	من	ذلك	بكثير،	
االنتماء	الوطني،	األمر	الذي	يجعل	املسيحيين	في	الدولة	العثمانية	يحسون	باالنتماء	إلى	أعداء	الدولة	
العثمانية	وفي	طليعتهم	روسيا،	والذي	يجعل	مسلمي	القوقاز	يشعرون	باالنتماء	إلى	الدولة	العثمانية،	
بالرغم	من	كونها	العدو	األول	لدولتهم	روسيا(()10(،	إنها	مسألة	هوية،	ورغبة	تركيا	في	أن	يكون	الشعور	
باالنتماء	إليها	قوًيا،	ال	سيما	بعد	انهيار	اإلمبراطورية	العثمانية	التي	كانت	من	أبرز	الفاعلين	واملسببين	
الوجود	 في	اإلقالل	من	 لذا	رغبت	 الرافضة	وجوَدها،	 الغربية	األوروبية	املسيحية	 القوى	 انهيارها	 في	
املسيحي	من	سريان	وغيرهم،	حيث	إن	السريان	واألشور	والكلدان	تعرضوا	في	تركيا	لسلسلة	من	أعمال	
من	 على	سلسلة	 ))تطلق	 تسمية	 وهي	 	،)Seyfo( أو	سيفو	 واألشور	 السريان	 بأحداث	 العنف	عرفت	
العمليات	الحربية	التي	شنت	في	منطقة	األناضول		بمساعدة	مجموعات	مسلحة	كردية	شبه	نظامية	
استهدفت	مدنيين	آشوريين/	سريان/	كلدان	أثناء	وبعد	الحرب	العاملية	األولى،	مما	دفعهم	أيًضا	للهجرة	
وخاصة	من	آزخ	وجبل	طور	عابدين	وسهل	نينوى،	حيث	يذكر	أن	ثلث	سكان	سهل	نينوى	من	اآلشور	
في	 الجديد	 الكيان	 هذا	 تكوين	 على	 أن	تشرف	 فرنسا	 إلى	سوريا(()11(.	حاولت	 تهجيرهم	 تم	 والسريان	
يبرر	وجودها	 النا�سئ	 الكيان	 إن	 إذ	 في	استمرار	وجودها،	 أداة	تستخدمه	 ليصبح	 السورية،	 الجزيرة	
الدولة	 فرنسا	 بتشجيع	 وذلك	 للنظر،	 الفتة	 بصورة	 املسيحيين	 أعداد	 تضاعفت	 حيث	 املنطقة،	 في	
املنتدبة	على	سورية	على	هجرة	املسيحيين	لخلق	نوع	من	التوافق	الديموغرافي	مع	املسلمين	املوجودين	
ثانية،	حيث	 الجزيرة	السورية	من	جهة	 في	 الزراعي	 في	االستثمار	 الجزيرة	من	جهة،	ولرغبة	فرنسا	 في	
))بدأت	حركة	نزوح	السريان	إلى	الجزيرة	العليا	مع	التسهيالت	التي	وفرتها	السلطات	الفرنسية،	وفضل	
األلوف	من	الالجئين	السريان	يضاف	إليهم	يهود	املدن،	مثل	يهود	نصيبين،	اإلقامة	في	املدن	الجديدة	
بين	 باتجاه	سوريا	 املسيحية	 الهجرة	 األخيرة	من	 املوجة	 القامشلي،	وقد	حصلت	 مثل	 بناؤها	 الجاري	
لقد	أصبحت	 الخابور،	 في	حوض	 العراق	 1934	عندما	استقر	آشوريون	قادمون	من	 1933و	 عامي	
الجنسية	 على	 لآلشوريين،	وحصلوا	 الدائم	 املوطن	 والقامشلي	 الزور	 دير	 بين	 الواقعة	 املنطقة	 هذه	

السورية	بين	عامي	1939و	1940م(()12(.

االنتداب	 قوات	 حرضتهم	 أن	 بعد	 العراق	 من	 السورية	 الجزيرة	 إلى	 األشوريين	 من	 نسبة	 قدمت	
البريطاني	ضد	الحكومة	العراقية،	ثم	تركتهم	من	دون	أن	تدافع	عنهم	عام	))1933	في	بلدة	سيميلي	
فرحلوا	بعدها	إلى	سوريا،	وأسكنتهم	سلطة	االنتداب	الفرن�سي	في	مخيمات	على	ضفتي	نهر	الخابور،	

)10(		أسامة	عارف	العارف،	هات	العمر	من	األول،	ط1،	)بيروت:	دار	الفارابي،	2014م(،	ص141.

)11(		مهند	الكاطع،	الجزيرة	السورية	–	تاريخها..	جغرافيتها	البشرية،	موقع	شباب	بوست،	2016/4/5م.	
https://2u.pw/3UQvR

)12(		جوردي	غورغاس،	الحركة	الكردية	التركية	في	املنفى،	ط1،	)بيروت:	منشورات	دار	الفارابي،	2013م(،	ص62-61.

https://2u.pw/3UQvR
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ليحولوها	خالل	بضع	سنوات	إلى	مساحات	خضراء،	تزرع	بجميع	أنواع	املحصوالت،	وبخاصة	كروم	
العربية	فيقابل	كل	منها	اسم	 القرى	 أما	أسماء	 الكمبات،	 العنب،	ما	يزال	اآلشوريون	يطلقون	عليها	
املنطقة	التي	جاؤوا	منها	أو	العشيرة	التي	ينتمون	إليها(()13(،	حيث	ازدادت	أعداد	املهاجرين	من	سريان	
أو	 الجزيرة	 أهالي	 اعتراض	 وعدم	 فرنسا،	 من	 والتشجيع	 الدعم	 استمرار	 بفضل	 وغيرهما،	 وأشور	
ا	غير	إنسانية	ال	إرادة	لهم	بها،	وقد	بلغ	عدد	

ً
تذمرهم	من	ذلك،	وبخاصة	أن	املهاجرين	قد	عانوا	ظروف

))املسيحيين	املهاجرين	في	الجزيرة	عام	1937م	150	ألف	نسمة،	منهم	%75	من	السريان،	و%20	من	
األرمن،	و%5	من	األقوام	األخرى،	حيث	كانت	الجزيرة	براري	شاسعة	وموطن	للقبائل	العربية...	وهي	
قبائل	تتنقل	طلًبا	للرعي	واملياه(()14(،	فالحياة	التي	عاشتها	القبائل	العربية	في	منطقة	الجزيرة،	وعدم	
بخبرات	 جاؤوا	 الوافدين	 هؤالء	 أن	 على	 	

ً
فضال الجدد،	 الوافدين	 وجود	 تتقبل	 جعالها	 استقرارها،	

ومهارات	لم	تكن	معروفة	تماًما	في	املنطقة،	ما	قاد	إلى	نشوء	عالقات	تجارية	بين	العرب	واملهاجرين.

كان	للسريان	دور	مهم	في	التطور	الزراعي	الذي	حصل	في	الجزيرة،	فكانوا	))فالحين	مهرة	ألن	مهنتهم	
األساسية	كانت	الزراعة	وتربية	املاشية	مع	بعض	املهن	الحرفية	األخرى	املرتبطة	بالعمران(()15(،	وقد	
	من	حوران،	ووصلت	سورية	في	ذلك	الوقت	

ً
أدى	ذلك	إلى	تحول	الجزيرة	إلى	املنتج	األول	في	سورية	بدال

الحضارات	 أقدم	 ورثة	 فهم	 التعليم،	 في	 مهم	 دور	 للسريان	 وكان	 الحبوب،	 من	 الذاتي	 االكتفاء	 إلى	
وأعرقها،	أسسوا	الجمعيات		الثقافية	واألندية	الرياضية،	وشكلوا	الكشافة	والفرق	الفنية،	وأقاموا	
املؤسسات	التربوية،	فكان	إلى	جانب	كل	كنيسة	مدرسة،	فحولوا	مدينة	القامشلي	إلى	عاصمة	الثقافة	
حين	 إلى	 في	سورية	 الذهبي	 بالعصر	 تسميته	 يمكن	 بما	 السريان	 عاش	 وبذلك	 السريانية	في	سورية،	
وصول	حزب	البعث	إلى	السلطة،	إذ	كاد	أن	يخسر	السريان	كل	ما	حققوه	وأنجزوه	من	تعليم	سرياني	
و	نهضة	ثقافية	من	جراء	حصار	البعث	ومضايقاته	ألنديتهم	وجمعياتهم،	وإغالق	مدارسهم	لسنوات	
العائدة		إلى	 املدارس	 من	 عدد	 على	 استولت	 سورية	 في	 فالسلطة	 جائرة		ظاملة،	 بقرارات	 طويالت	
ا	بعثًيا	

ً
الكنائس	في	القامشلي	والحسكة،	إضافة	إلى	أن	مديرية	التربية	في	الحسكة	بدأت	تعين	مشرف

على	املدارس	الخاصة	بالكنائس)16(.

)13(		كرم	دولي،	السريان	اآلشوريون	في	سوريا،	)فيينا:	منشورات	مركز	أبحاث	ودراسات	مينا/	مركز	الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا،	
تشرين	األول،	2019(،	ص7.

)14(		إسحق	قومي،	مقدمات	اإلبداع	في	الجزيرة	السورية،	موقع	الحوار	املتمدن،	العدد	6763،	2020/12/17م.
 https://2u.pw/fJpPP

ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 املركز	 منشورات	 )بيروت:	 السورية،	ط1،	 للجزيرة	 الحديث	 التاريخي	 التكوين	 باروت،	 جمال	 محمد	 	 	)15(
السياسات،	2013م(،	ص-362 363.

)16(		سليمان	يوسف،	التعليم	السرياني	في	الجزيرة	السورية	بين	املطرقة	الكردية	وسندان	النظام،	جريرة	الناس	نيوز	اإللكترونية،	
https://2u.pw/TMgY6	.2021م	نوفمبر	استراليا،

https://2u.pw/fJpPP
https://2u.pw/TMgY6
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وقد	راوحت	نسبة	السريان	واألشوريين	بين	ربع	وثلث	سكان	محافظة	الحسكة،	وبدأت	هذه	النسبة	
الثقافية	 املؤسسات	 بعض	 وإغالق	 التأميم،	 بعد	 هجرتهم	 بسبب	 وذلك	 الثمانينيات،	 في	 بالتراجع	
والتعذيب،	 لالعتقال	 منهم	 كثير	 وتعرض	 املواطنين،	 حياة	 في	 األمنية	 األجهزة	 وتدخالت	 والرياضية،	
إضافة	إلى	سوء	األوضاع	املعيشية،	إال	أن	هذه	الهجرة	بدأت	بالتراجع	بعد	بروز	مظاهر	االستقرار	من	
مثل	التوسع	العمراني	وإقامة	بعض	املشروعات	االقتصادية	التي	يدعمها	املغتربون،	ولكن	بدء	الحراك	
	بتهجير	من	بقي	منهم	في	الجزيرة	ودير	الزور	والرقة)17(،	لقد	ضيقت	سلطة	

ً
الشعبي	في	سورية	كان	كفيال

البعث	على	السريان	واألشوريين،	على	الرغم	من	ادعائها	املستمر	حماية	األقليات،	إال	أن	نظام	البعث	
ورغبته	في	التفرد	بالسلطة	اقتضت	من	املنظور	البعثي	التخلص	من	املنافسين	جميعهم،	ورأى	أن	أي	
أقلية،	مهما	كانت	صغيرة،	قد	تكون	حجة	للدول	الكبرى	في	التدخل،	أو	في	ممارسة	سياسة	الضغط	

عليها	في	سبيل	إشراكها	في	السلطة.

التي	 السلطة	 إلى	 وصوله	 قبل	 سست	
ُ
أ التي	 اآلثورية	 املنظمة	 أعضاء	 سابًقا	 البعث	 نظام	 الحق	

عارضت	انقالب	البعث	وإنهاَءه	الحياة	السياسية	في	سورية،	وقد	لجأت	سلطة	البعث	منذ	السبعينيات	
من	القرن	املا�سي	إلى	سياسة	التضييق	على	السريان	واألشوريين	بصورة	عامة،	وهذه	املنظمة	بصورة	
إلى	أمالك	للدولة	بحجج	مختلفة؛	 خاصة،	حيث	عملت	على	تحويل	األرا�سي	الزراعية	التي	يملكونها	
منها	تطبيق	قانون	اإلصالح	الزراعي،	وتحويل	مدارسهم	الخاصة	إلى	مدارس	حكومية،	دافعة	بهم	نحو	
املنظمة	 اعتقل	جل	شخصيات	 ثم	 الجزيرة،	 في	 البعث	 قوة	 يعزز	 ديموغرافي	 وتغيير	 جديدة،	 هجرة	
البالد،	ثم	الحق	أعضاءها	بعد	 في	 الطوارئ	 	حال	

ً
املا�سي	مستغال القرن	 الثمانينيات	من	 في	 اآلثورية	

مشاركة	املنظمة	في	إعالن	دمشق	عام	2005،	ومع	بداية	الثورة	السورية	انضمت	املنظمة	إلى	االئتالف	
التي	 في	الجزيرة	 في	تراجع	أعداد	السريان	واألشوريين	 الوطني	املعارض،	هذه	اإلجراءات	كلها	تسببت	
باتت	تقدر	بحسب	تصريحات	مدير	املرصد	األشوري	لحقوق	اإلنسان	)جميل	ديار	بكرلي(	بحوالى	6 

باملئة	من	سكان	محافظة	الحسكة.

 الهجرات الكردية والتغيرات الديموغرافية. 3

في	الحديث	عن	األكراد	سوف	نتجاوز	الكالم	عن	األكراد	القدماء	الذين	استقروا	في	سورية	منذ	
ما	قبل	العهد	األيوبي	الذين	أقاموا	في	املدن	الداخلية	في	دمشق،	وحمص	وحماة،	وجبل	األكراد	في	
الالذقية،	بل	سيكون	حديثنا	عن	األكراد	الالجئين،	وهم	الذين	استوطنوا	في	منطقة	الجزيرة	الفراتية،	

)17(		كرم	دولي،	السريان	اآلشوريون	في	سوريا،	مرجع	سابق،	ص9	بتصرف.
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وقد	كان	لجوؤهم	بصورة	موجات؛	املوجة	األولى	امتدت	بين	عامي	)1925و1939(،	والثانية	استمرت	
بين	عامي	)1952	و1961(،	إن	السبب	الرئيس	في	هذه	الهجرات	هو	الثورات	املتكررة	ضد	تركيا،	أما	
األسباب	األخرى	التي	شجعت	الهجرة	الكردية	إلى	الجزيرة	في	هاتين	املوجتين،	فتعود	إلى	الحاجة	إلى	
عمال	للزراعة	إلنماء	املشروعات	في	الجزيرة	السورية،	ال	سيما	في	ظل	الوجود	الفرن�سي	الذي	شجع	
التركية،	وكذلك	تطبيق	 الجنسية	 	من	

ً
بديال السورية	 الجنسية	 الهجرات،	وسهل	الحصول	على	 على	

وقد	 وكرد.	 عرب	 بين	 يفرق	 لم	 حيث	 املتحدة،	 العربية	 الجمهورية	 ظل	 في	 الزراعي	 اإلصالح	 قانون	
التركي	على	 الفرن�سي	 السورية،	والخالف	 الجزيرة	 االقتصادية	واالجتماعية	إلحياء	 املشاريع	 ))أتاحت	
الورقة	 استخدام	 بيروت	 في	 املقيمة	 الفرنسية	 العليا	 للمفوضية	 السورية،	 التركية	 الحدود	 ترسيم	
الكردية(()18(،	كان	للكرد	يد	طولى	في	التنمية	االقتصادية	التي	شهدتها	الجزيرة	السورية	بصورة	عامة،	
الطبيعة	 في	 والتشابه	 الزراعي،	 العمل	 في	 خبرتهم	 إلى	 ذلك	 ويرجع	 خاصة،	 بصورة	 الزراعية	 والتنمية	

البيئية	والزراعية	بين	جنوب	تركيا	والجزيرة	السورية.

إن	السياسة	االنتدابية	الفرنسية	كانت	تقوم	على	أساس	تشكيل	كيانات	إثنية	موالية	لوجودها،	
شجعت	 إذ	 الفرنسية،	 املستعمرات	 من	 املكون	 الشرق	 بجيش	 يسمى	 ما	 تأسيسها	 يفسر	 ما	 وهذا	
فرنسا	))على	الهجرة	إلى	الجزيرة	السورية	وفتح	األبواب	على	مصراعيها	خالل	األعوام	1925-1943م،	
إلى	 سورية	 بتقسيم	 معروف	 هو	 كما	 السياسة	 هذه	 وقامت	 قسًرا،	 الالجئين	 املهاجرين-	 الستقبال	
سلسلة	دويالت	على	أساس	إثني	طائفي	ديني	أو	مذهبي	وفق	نظام	االستقالل	الذاتي،	وخلق	أقضية	
السورية	 الوطنية	 الكتلة	 فرنسا	ضد	 سياسة	 في	 جلًيا	 ذلك	 ظهر	 وقد	 إدارية(()19(،	 	– إثنية	 مستقلة	
التي	طالبت	باالستقالل	من	خالل	توحيدها	الجزيرة	بكيان	خليط	ضم	العرب	البدو	والكرد	والسريان	

واألشوريين،	وعملت	على	تشجيع	دعواته	إلى	االنفصال	أو	اإلدارة	الذاتية.

البعث	مورست	على	األكراد	سياسة	عنصرية	تحت	مزاعم	تطبيق	قانون	اإلصالح	 في	عهد	حزب	
الزراعي،	في	حين	كانت	في	حقيقتها	عملية	استيالء	كان	القانون	واجهة	لتنفيذ	هذه	العملية	الشوفينية،	
حيث	أعد	)محمد	طلب	هالل(	الضابط	في	األمن	السيا�سي	دراسة	أمنية	للواقع	االجتماعي	والسيا�سي	
للجزيرة	السورية،	))ونوقش	في	مؤتمرات	حزب	البعث،	وال	سيما	املؤتمر	القطري	الثالث	لحزب	البعث	
عام	1966،	وقد	عدت	دراسته	الكرد	في	املحافظة	ناق�سي	الوطنية	والوالء	لوطنهم	السوري،	فكانت	
خطته	استجالب	عشائر	موالية	وقومية،	يمكن	تكوين	ميليشيات	مسلحة	منهم،	وتوطينهم	في	طول	

)18(		جوردي	غورغاس،	الحركة	الكردية	التركية	في	املنفى،	مرجع	سابق،	ص11.

)19(		مجموعة	من	الباحثين،	مسألة	أكراد	سورية:	الواقع،	التاريخ،	األسطورة،	ط2،	)بيروت:	منشورات	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	
السياسات،	2018م(،	ص15.
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الشريط	الحدودي	الشمالي،	بدًءا	من	الحدود	العراقية		السورية	إلى	ما	بعد	مدينة	رأس	العين،	وكان	
تعبيره	حرفيا	»إقامة	مستوطنات	عربية	على	طول	الحدود	مع	تركيا«،	مستلهًما	مصطلح	املستوطنات	
	عن	وجود	أهداف	بعيدة	املدى	لدفع	السكان	املحليين	أصحاب	الحق	

ً
اإلسرائيلية	في	دراسته،	فضال

ا	عن	
ً
في	األرض	إلى	مزيد	من	الفقر	والتهميش،	كي	يرغموا	على	الهجرة	إلى	الداخل	تجاه	مراكز	املدن	بحث

العمل((	)20(،	يتضح	من	هذه	اإلجراءات	رغبة	الحزب	وسياسته	في	بسط	نفوذه	على	املنطقة	البعيدة	
نسبًيا	عن	العاصمة،	وضمان	عدم	ظهور	حركات	أو	تشكيالت	حزبية	معارضة	للسلطة	في	ظل	التنوع	
وقد	 املكتشفة،	 والباطنية	 والزراعية	 املائية	 الثروات	 من	 االستفادة	 ثم	 الجزيرة،	 في	 واإلثني	 العرقي	
ُوّزَِعت	األرا�سي	املستولى	عليها	على	أهالي	منطقة	سد	الفرات	التي	غمرت	أراضيهم	من	جراء	قيام	السد	
والبحيرة،	ما	دفع	السلطة	الحاكمة	إلى	خلق	أزمة	بين	النسيج	االجتماعي	في	املحافظة،	تغذيه	وتحركه	

عبر	أجندتها،	وبحسب	حاجتها.

في	تسعينيات	القرن	املا�سي	استخدم	حافظ	األسد	ورقة	األكراد	للضغط	على	تركيا	عندما	فتح	
-في	 تركيا	 مع	 حرب	 حالة	 في	 كان	 الذي	 الكردستاني	 العمال	 لحزب	 ولبنان	 سورية	 في	 تدريب	 مراكز	
آنذاك	 رئيسها	 بلسان	 تركيا	كان	شديًدا	 أن	رد	 إال	 	 السورية-	 الوصاية	 كانت	فيه	تحت	 الذي	 الوقت	
)توركوت	أوزال(،	إذ	بين	أن	من	مصلحة	سورية	املحافظة	على	عالقات	جيدة	مع	تركيا،	وعدم	دعم	
الحركات	االنفصالية،	وإال	فإن	ذلك	سيعرض	مصالحها	للخطر،	فتركيا	مستعدة	لقطع	مياه	الفرات	
والدخول	في	حرب	مسلحة،	عندئذ	اضطر	النظام	الحاكم	في	سورية	إلى	الرضوخ	للمطالب	التركية،	
م	زعيمه	أوجالن	بعملية	استخباراتية،	وقد	انتهت	هذه	املرحلة	

َّ
فأغلق	معسكرات	حزب	العمال،	وسل

من	دون	أن	يحقق	الكرد	السوريون	أي	مكاسب	من	التعاون	والدعم	الذي	استمر	حوالى	عقدين	من	
الزمن،	حيث	بقي	عشرات	آالف	منهم	مدرجين	ضمن	قائمة	األجانب	منزوعي	الحقوق	املدنية،	وقمع	
حال	 يفسر	 ما	 القامشلي(،	 )انتفاضة	 	2004 آذار	 مارس/	 في	 كردية	 احتجاجية	 أيًضا	حركة	 النظام	

التوتر	والحساسية	التي	زرعها	النظام	بين	العرب	واألكراد.

ومع	اندالع	الثورة	السورية	عاد	بشار	األسد	الستخدام	ورقة	األكراد	التي	استخدمها	والده،	ومرة	
ثانية	ضد	تركيا	من	جهة،	ولضرب	ثورة	الشعب	السوري	ووحدتها	من	جهة	أخرى،	فـ))قام	بمحاولة	
اللعب	على	وتر	األقليات	واستمالة	األكراد،	من	خالل	إصداره	املرسوم	التشريعي	رقم	49	في	7	نيسان	
الحسكة	 أجانب	محافظة	 في	سجالت	 للمسجلين	 السورية	 الجنسية	 بمنح	 والقا�سي	 2011م،	 لسنة	
في	 الخارجية	قد	صرح	 وزير	 العميد	حسن	جاللي	معاون	 وكان	 الجنسية«.	 املحرومين	من	 »الكرد	 أي	

)20(		عمار	عكلة،	الحزام	العربي	الناسف	في	قانون	اإلصالح	الزراعي	حق	يراد	به	باطل،	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	إسطنبول،	
https://2u.pw/imfWS	.2017م	مارس	آذار/	5

https://2u.pw/imfWS
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شهر	آذار	»مارس«	2012م	لوكالة	األنباء	السورية	الرسمية	بأن	عدد	الذين	تقدموا	بطلبات	قد	وصل	
إلى	105.631	طلب(()21(،	وعاد	إلى	دعم	العناصر	املرتبطة	بحزب	العمال	الكردستاني،	من	مثل	حزب	
االتحاد	الديمقراطي	PYD	الذي	أصبح	نواة	لقوات	سوريا	الديمقراطية	)قسد(	التي	أسستها	الواليات	
املتحدة	األميركية	)10	أكتوبر/تشرين	األول	2015(	بهدف	مقاتلة	تنظيم	الدولة	اإلسالمية	)داعش(.	
لقد	أقام	نظام	البعث	عالقته	مع	األكراد	على	أساس	مصلحته	واستمرارية	حكمه،	فحاربهم	عندما	
تطلب	األمر،	وانتزع	أمالكهم،	وحرم	كثيًرا	منهم	الجنسية	السورية،	وأحدث	التغييرات	الديموغرافية	
لتفرقتهم،	وقمع	أي	احتجاج	لهم.	وفي	املحور	القادم	سنتحدث	عن	أزمة	الغمر	التي	كان	لها	تأثيرها	في	
هجرة	األكراد،	وسنحاول	أن	نبين	كيف	استخدمتها	السلطة	في	تحقيق	أبعاد	أيديولوجية،	وإحداث	

تغييرات	اجتماعية	في	منطقة	الجزيرة	السورية.

ا: سلطة البعث وتهجير املغمورين
ً
 ثالث

الزراعية	 األرا�سي	 من	 كبيرة	 مساحات	 مياهها	 غمرت	 التي	 الفرات	 سد	 بحيرة	 إقامة	 شكلت	 لقد	
والقرى	السكنية	أزمة	ما	يسمى	باملغمورين،	وهي	التسمية	التي	أطلقت	على	من	غمرت	قراهم	وأراضيهم	
من	جراء	ملء	سد	الفرات	الذي	انتهى	العمل	به	عام	1974،	ونشوء	ما	يسمى	)بحيرة	األسد(،	حيث	
املياه،	وُهجر	حوالى	 التي	غمرتها	 الناشئة	على	أطراف	قراهم	 البحيرة	 املغمورين	حول	 استقر	نصف	
12	%	في	املزارع	التي	أنشأتها	سلطة	البعث	في	حوض	الفرات،	أما	النسبة	املتبقية	أجبرت	على	الهجرة	
والتوطين	على	الشريط	الحدودي	الفاصل	بين	سورية	وتركيا	في	محافظة	الحسكة	)الجزيرة	سابًقا(.

الحادثة	 هذه	 تناول	 الذي	 الغمر	 أدب	 اسم	 عليه	 نطلق	 أن	 يمكن	 ما	 األزمة	 هذه	 أنتجت	 وقد	
املعاناة	 وجسد	 ذلك،	 وتبعات	 معظمها،	 السد	 نشوء	 رافقت	 التي	 األحداث	 فوثق	 عدة،	 جوانب	 من	
اإلنسانية	واالجتماعية	لسكان	املنطقة	الذين	هجروا،	فكان	هذا	النتاج	انعكاًسا	ثقافًيا	ألزمة	ما	تزال	

آثارها	وصداها	حاضرين	حتى	اآلن.

)21(		مهند	الكاطع،	الجغرافية	البشرية	لألكراد	في	سوريا،	منشورات	معهد	العالم	للدراسات،	9	تموز/	يوليو،	2016م.
 https://2u.pw/lH1zc

https://2u.pw/lH1zc
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 ممارسة السلطة السياسية وأبعادها األيديولوجية. 1

شكل	التنوع	الهوياتي	في	منطقة	الجزيرة	السورية	مصدر	قلق	للهوية	الوطنية	التي	أراد	نظام	البعث	
الهوية	الوطنية	هذه	لم	تكن	سوى	هوية	طائفية	لبست	 للدولة	السورية؛	ألن	 نشرها	بوصفها	هوية	
لبوس	أيديولوجيا	البعث	الذي	أفرغ	من	مضامينه	القومية	والثورية	التي	كان	ينادي	بها،	ليكون	أداة	
لسيطرة	طائفة	الحاكم	على	املجتمع،	إن	رغبة	األسد	األب	في	استمراره	في	الحكم	دفعته	إلى	استقطاب	
مؤيديه	من	األكثرية	املحكومة،	ثم	وْضعهم	في	واجهة	الحكم	لينتفعوا	من	سياسته	الطائفية،	إلبعاد	
الشبهة	عن	طائفيته	وعنصريته،	لعل	أبرزهم	مصطفى	طالس	وعبد	الحليم	خدام	وحكمت	الشهابي،	
ومصطفى	التاجر،	وغيرهم،	فكان	ال	بد	لحزب	البعث	من	أن	يعزز	سلطته	بالهيمنة	على	املجتمع	وعلى	
في	 اإلجراءات	 عبر	سلسلة	من	 نفوذه	وحكمه	 بترسيخ	 فبدأ	 كلها،	 الجديدة	 الدولة	 في	 الحياة	 ميادين	
املجتمعات	 نشاط	 تقييد	 عبر	 وسكانها،	 للمنطقة	 تهميشية	 سياسة	 انتهج	 حيث	 السورية،	 الجزيرة	
مهد	 كله	 ذلك	 واالقتصادي،	 واالجتماعي	 الحقوقي	 النشاط	 على	 والتضييق	 الحريات	 وقمع	 املدنية،	

	من	وْهم	التعددية	السياسية	تحت	مسمى	الجبهة	الوطنية	التقدمية.
ً
لتغيير	الدستور،	وخلق	حاال

لقد	بدأت	سياسة	حزب	البعث	حيال	منطقة	الجزيرة	باملصادقة	على	تجريد	األكراد	من	الجنسية	
السورية،	بموجب	املرسوم	التشريعي	رقم	)93(	الصادر	بتاريخ	23	آب/	أغسطس	1962،	عن	الرئيس	
أكثر	 وجرد	 السلطة،	 إلى	 البعث	 حزب	 وصول	 مع	 الفعلي	 بشكله	 طبق	 وقد	 قد�سي،	 ناظم	 األسبق	
أمالكهم،	 على	 االستيالء	 ما	سهل	 املقيمين،	 األجانب	 من	 ألف	كردي	من	جنسيته	وعّدهم	 	120 من	
وأفقدهم	الحق	في	التملك	والعمل،	وفي	تشرين	الثاني/	نوفمبر	1963	تقدم	الضابط	محمد	طلب	هالل	
رئيس	شعبة	األمن	السيا�سي	بدارسة	لصالح	حزب	البعث	ومؤتمراته	عن	محافظة	الجزيرة	من	النواحي	
القومية	واالجتماعية	والسياسية،	ليو�سي	بنقل	القبائل	العربية	إلى	الشريط	الحدودي	لتكون	املنطقة	
في	شمال	 األكراد	 بين	 يحول	 أمان	 حزام	 ولتشكل	 فيها،	 قطع	عسكرية	 بتركيز	 وذلك	 جبهة	عسكرية،	
سورية	وأقاربهم	في	جنوب	تركيا،	متهًما	األكراد	بأنهم	ليسوا	وطنيين،	لهذا	ال	بد	من	اإلسراع	بنقلهم	إلى	
م	األكراد	ذوو	الجنسية	

َّ
الداخل،	واتباع	سياسة	التجهيل	في	املنطقة،	وتصحيح	السجالت	املدنية	لُيسل

نزع	الصفة	الدينية	عن	مشايخ	األكراد	ويستبدل	بهم	
ُ
ق	عليهم	في	العمل،	وت التركية	إلى	بلدهم،	وُيضيَّ

العرب،	مع	التأكيد	على	نقل	عناصر	عربية	إلنشاء	مزارع	جماعية	للعرب	على	طول	الشريط	الحدودي	
الشمالي،	وأن	تكون	هذه	املزارع	مدربة	ومسلحة	كاملستعمرات	اليهودية	في	فلسطين)22(،	وقد	وضعت	
هذه	الدراسة	قيد	االعتماد	مع	انتظار	األوضاع	املناسبة	لتنفيذها،	وتمثلت	هذه	األوضاع	بإقامة	سد	

)الحسكة:	من	منشورات	مركز	 السياسية،	 القومية	االجتماعية	 النواحي	 الجزيرة	من	 	محمد	طلب	هالل،	دراسة	عن	محافظة	 	)22(
عامودا	للثقافة	الكردية،	2003(،	ص23،	24	بتصرف.
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الفرات	وتشكيل	بحيرة	)األسد(	خلفه،	ما	تسبب	بغمر	أراض	وقرى	كبيرة	في	منطقة	السد	والبحيرة،	
طول	 على	 مزارع	 إلى	 عربية	 قبائل	 من	 ينحدرون	 عرب	 وهم	 املغمورين،	 السكان	 بنقل	 القرار	 فكان	
تنفيذ	سياسة	 بدأ	 10	و15كم،	وقد	 بين	 يراوح	 350	كم،	وعمق	 تركيا	بطول	 الحدودي	مع	 الشريط	
25	ألف	نسمة	بعدد	 إلى	 نوا	 ِ

ّ
ُوط 1979،	ليصل	عدد	من	 التي	استمرت	حتى	عام	 	1974 التهجير	عام	

من	القرى	وصلت	إلى	41	قرية	ممتدة	بين	عين	ديوار	ورأس	العين،	))كثر	من	أبناء	الغمر	رفضوا	بادئ	
	من	األرا�سي	التي	غمرت	بمياه	

ً
األمر	تعويضهم	عن	أرا�سي	الجزيرة،	وكانت	رغبتهم	بأن	يعوضوا	بدال

مؤسسة	 أن	 هو	 حدث	 وما	 والرقة،	 حلب	 محافظتي	 في	 استصالحها	 يجري	 التي	 باألرا�سي	 البحيرة؛	
حوض	الفرات	وزعت	األرا�سي	التي	استصلحت	للعاملين	في	املؤسسة،	وأصرت	السلطة	السورية	على	
تنفيذ	مشروع	حزامها	من	املغمورة	أراضيهم،	وهددت	بالحرمان	في	التعويض	كل	من	يرفض	اإلقامة	في	
محافظة	الحسكة،	وقامت	السلطات	بأكثر	من	ذلك،	فلم	تكتف	بنقل	إقامتهم،	بل	نقلت	قيودهم	في	
سجالت	األحوال	املدنية	إلى	التجمعات	السكنية	التي	شيدت	لهذه	الغاية،	وكان	القصد	من	ذلك	تغيير	
ديمغرافية	املنطقة،	بدعمها	من	العنصر	العربي(()23(،	فلم	يكن	السكان	املغمورون	يعدون	أنفسهم	
كثيًرا	 عانوا	 وقد	 القسرية،	 الهجرة	 عليهم	 فرضت	 من	 فهم	 مأساة،	 أصحاب	 ولكنهم	 حق،	 أصحاب	
القرى	 لتمنحها	ألهالي	 أراضيهم	 السلطة	منهم	 انتزعت	 الذين	 السكان	 املتوترة	مع	 بغربتهم	وبعالقاتهم	

املغمورة	في	حوض	الفرات.

الظروف	 هيئت	 وعندما	 تبنتها،	 قد	 بنظرية	شوفينية	 ينحصر	 البعثية	 السلطات	 تفكير	 كان	 لقد	
في	 وتوطينهم	 باإلقامة	 لألهالي	 يسمح	 أن	 املنطقي	 من	 إنه	 حين	 في	 السياسية،	 بهذه	 قامت	 لتنفيذها	
املناطق	القريبة	من	قراهم	وأراضيهم	األصلية،	وبخاصة	أنها	منطقة	اسُتصلحت	زراعًيا،	وفي	الجانب	
اآلخر	كان	على	السلطة	أن	تقوم	بعملية	تنمية	شاملة	للمنطقة	الحدودية،	وتثبيت	سكانها	فيها،	عبر	
	
ً
تعزيز	الحريات	وبناء	دولة	املواطنة	على	أسس	الحرية	والديمقراطية	بصورة	تحدث	فيها	تغيرات	إيجابية
تثري	معها	الهويات	الوطنية،	بما	ستمنحه	من	حقوق	وحريات	سياسية	وإدارية	تنموية	وثقافية	تطال	

اللغة	واألدب،	وكل	ما	يحقق	معنى	املواطنة،	وانتفاء	أي	مظلومية.

 اإلنتاج الثقافي الذي تمخض عن أزمة الغمر. 2

الفرات	والجزيرة،	فكتبت	 في	منطقة	 الباحثين	والكتاب	 الغمر	مادة	علمية	لعدد	من	 أزمة	 مثلت	
الروايات	والقصص	وأنتجت	األفالم	الوثائقية	حول	هذه	األزمة،	حيث	تناول	بعضهم	موضوع	الغمر	

https://2u.pw/imfWS	.سابق	مرجع	باطل،	به	يراد	حق	الزراعي	اإلصالح	قانون	في	الناسف	العربي	الحزام	عكلة،	عمار		23((

https://2u.pw/imfWS
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وطبيعة	 االجتماعية	 الحياة	 الكتابات	 بعض	 حين	صورت	 في	 وأهلها،	 باملنطقة	 حلت	 مأساة	 بوصفه	
السكان،	ولعل	أشهر	هذه	الكتابات	كانت	رواية	)املغمورون(	التي	أهداها	كاتبها	إلى	))الذين	على	رؤوسهم	
العالقة	االجتماعية	 الرواية	طبيعة	 بنيت	أمجاد	وازدهرت	حظوظ(()24(.	تصور	 املغمورة	بمياه	السد	
تبيان	مسألة	 في	 الرواية	 الفرات،	وتذهب	 بناء	سد	 في	 العاملين	 املنطقة	واملوظفين	والخبراء	 بين	أهل	
إجبار	السلطة	املغمورين	على	االنتقال	إلى	املنطقة	الحدودية	مع	تركيا،	فهي	لم	تتساهل	معهم	في	هذا	
الخصوص،	حيث	يقول	عثمان	املوظف	في	السد	إن	))األمر	صدر	إلى	مديريات	التربية	في	محافظات	
املغمورين	 من	 أحًدا	 تعطي	 أال	 البلديات	 وإلى	 مدارسها،	 في	 املغمورين	 أبناء	 قبول	 ترفض	 بأن	 البالد	
رخصة	لبناء	دار	له	فيها،	ما	عدا	املحافظة	الشرقية..	ومن	ال	يثبت	قبوله	بالتهجير	إلى	تلك	املحافظة	

	عن	كل	تعويض	يستحقه(()25(.
ً
يعتبر	متنازال

التهجير	 األهالي	 ورفض	 للمنطقة،	 االجتماعية	 الحياة	 التي	صورت	 )بيالن(	 رواية	 في	 الحال	 وكذا	 	
))رئيس	 فعله،	 ردة	 وتصور	 املخفر،	 رئيس	 قراَر	 أحمد	 فتصف	رفض	 السلطة،	 من	 عليهم	 املفروض	
أمر	 ينفذ	 ال	 من	 يقول،	 وهو	 بشاربيه،	 وأمسك	 األرض،	 به	 أطاحت	 بقوة	 ثوبه	 من	 سحبه	 املخفر،	
الحكومة،	ننتف	شاربيه(()26(،	حيث	تظهر	سياسة	السلطة	الحاكمة	حيال	أزمة	الغمر	بأنها	تحمل	بعًدا	
سياسًيا	أيديولوجًيا،	أو	بحسب	تعبير	شخصية	عثمان	في	رواية	املغمورين	)مصلحة	الوطن	العليا(،	
ومما	ال	شك	فيه	أنها	إرادة	عليا	من	رأس	هرم	السلطة،	ودليل	ذلك	التطبيق	الشديد	لقرار	التهجير	من	
دون	أي	تساهل،	ومن	ثم	يتضح	عزم	السلطة	على	امل�سي	في	إنجاز	السد،	وعلى	تهجير	من	غمرت	املياه	
أراضيهم	إلى	الشريط	الحدودي،	إضافة	إلى	تسمية	البحيرة	التي	أقيمت	خلف	السد	بـ)بحيرة	األسد(،	
وهذا	ما	وضحته	رواية	)آن	له	أن	ينصاع(	التي	صور	فيها	الكاتب	كيف	كانت	التسمية	مفاجئة	للعمال	
واملوظفين،	بعد	أن	كانت	السلطة	تخبرهم	بأنها	ستحمل	اسًما	عظيًما	ال	مثيل	له،	فتقول	لهم:	))سيكون	
لبحرنا	–	أو	بحيرتنا	إذا	أردنا	الحقيقة-	اسم	كبير،	ليس	قطينة،	أو	العتيبة،	أو	الحولة،	أو	طبريا...	وراح	
البعض	يحزرون:	بحيرة	الفرات،	بحيرة	الطبقة،	بحيرة	الشمس	الساطعة..()27(،	حيث	تحاول	السلطة	
عاطفي	 وبأسلوب	 االفتتاح،	 في	حفل	 اسمها	 عن	 لتعلن	 وسدها،	 البحيرة	 على	 العظمة	 طابع	 إضفاء	

شاعري،	)بحيرة	األسد..	ستعمر	البلد..	تزداد	كل	يوم..	تعلو	بال	زبد..(()28(. 

)24(		عبد	السالم	العجيلي،	رواية	املغمورون،	طبعة	خاصة،	)بيروت:	دار	الشرق،	1984(،	ص5.

)25(		املرجع	السابق،	ص339.

)26(		مو�سى	رحوم	عباس،	رواية	بيالن،	ط1،	)بيروت:	دار	بيسان	للنشر،	2011(،	ص119.

)27(		فارس	زرزور،	رواية	آن	له	أن	ينصاع،	)دمشق:	منشورات	اتحاد	الكتاب	العرب،	1980(،	ص204-203.

)28(		املرجع	السابق،	ص330.
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وركزت	رواية		)برج	لينا(	على	العادات	والتقاليد	السائدة	في	املنطقة	قبل	حدوث	الغمر،	وعالقات	
السكان	مع	الخبراء	الروسيين	الذين	يعملون	في	السد،	وتصوير	مدينة	الطبقة	التي	باتت	مدينة	تجمع	
السوريين	كلهم،	وهم	على	عالقة	طيبة	ومنسجمة	في	ما	بينهم،	فتصف	خروج	األطفال	ابتهاًجا	بنزول	
املطر،	واحتفالهم	في	القرية	وهم	يتجولون	بها	مرددين	أغانَي	شعبية	خاصة	بهذه	املناسبة،	فلنزول	
املطر	طقوس	خاصة،	))عند	هذا	تخرج	إحدى	النساء	من	بيتها	تنادي	عليهم	لتجود	لهم	ببعض	ما	تعتقد	
أنه	مناسب	في	مثل	هذه	األحوال	وعندما	تفرغ	محتوى	إنائها	في	خْرج	حامل	الرزق	يشتد	إيقاع	األصوات	
ا	من	صور	الحياة	االجتماعية،	

ً
أنماط )النهر(	 التي	تحمل	الوعيد	واألمل(()29(،	وتقدم	رواية	 والكلمات	

إحكام	 بهدف	 املنطقة	 في	 القبائل	 شيوخ	 مع	 الحاكمة	 السلطة	 بين	 التحالف	 على	 الضوء	 وتسلط	
السيطرة	على	الشعب،	فيقول	رئيس	املخفر:	)نحن	هنا	لنكون	مع	الشيخ	وليس	مع	الفالحين()30(،	وهي	
الوسيلة	التي	استخدمتها	السلطة	في	علمية	التهجير،	حيث	كان	لشيوخ	القبائل	والعشائر	دور	بارز	في	

إقناع	الناس	أو	الضغط	عليهم	للقبول	بعملية	االنتقال	إلى	الجزيرة.

لعل	 األفالم،	 نِتجت	مجموعة	من	
ُ
أ الغمر	فقد	 أزمة	 تناول	 الذي	 التوثيقي	 السينمائي	 اإلنتاج	 أما	

أبرزها	فيلم	)محاولة	عن	سد	الفرات(،	أنتج	عام	1970،	يتناول	أهمية	السد	وبحيرته،	حيث	يصف	
مخرجه	عمر	أميراالي	السد	وبحيرته	بأنهما	من	اإلنجازات	العظيمة	للحزب،	إال	أن	أميراالي	اعتذر،	
	مثله	مثل	بقية	الشعب،	

ً
وبرر	ذلك	بأنه	كان	يبني	آماله	على	الحزب	والسلطة	الحاكمة،	فقد	كان	مضلال

ثم	ما	لبث	أن	اكتشف	زيف	شعارات	السلطة	وحزبها	الحاكم،	فقد	تأكد	من	ذلك	عند	تعامل	السلطة	
مع	إنتاجه	السينمائي	الالحق،	حين	رفضت	أي	نقد	يوجه	صوبها،	وهذا	ما	كان	قد	فعله	أميراالي	في	
الحديث	عن	 فيه	 ليتناول	 1974م،	 عام	 أنتجه	 الذي	 قرية	سورية(	 في	 اليومية	 )الحياة	 الثاني	 فيلمه	
قرية	سورية	في	منطقة	الجزيرة،	مصوًرا	كيف	أهملت	السلطة	الشباب،	وحالت	دون	تعليمهم،	هذه	
إلى	الهجرة	من	بلده،	ثم	ما	لبث	أن	 التي	مارسها	حزب	البعث	دفعت	بأميراالي	 السياسة	اإلقصائية	
قبل	 الذي	صور	أشخاًصا	مؤدلجين	من	 	2003 عام	 البعث(	 بالد	 في	 )طوفان	 األبرز	 فلمه	 لينتج	 عاد	
تأييًدا	 الحاكم	 البعث	 لنظام	 بالتأييد	األعمى	 يتسمون	 الفكري،	 في	حال	من	االستالب	 السلطة	وهم	
املنجز	 امتدح	 الذي	 األول	 فيلمه	 عن	 تكفيًرا	 الفيلم	 وليكون	 إيصاله،	 أراد	 ما	 وهذا	 للسخرية،	 مثيًرا	
)العظيم(	في	حوض	الفرات،	وقد	شارك	فيه	أميراالي	في	مهرجان	أيام	قرطاج	بعد	عام	من	إنتاجه،	
))غير	أن	الرقابة	السورية	الحقت	الفيلم	في	تونس،	وتواصلت	من	خالل	السفارة	السورية	مع	املعنيين	
هناك؛	إلخراجه	من	سياق	املهرجان،	مما	أثار	حالة	من	الجدل،	كما	تم	منع	عرضه	داخل	سورية(()31(،	

)29(		تركي	محمد	رمضان،	رواية	برج	لينا،	)دمشق:	منشورات	وزارة	الثقافة	السورية،	2006(،	ص24.

)30(		جان	ألكسان،	رواية	النهر،	)دمشق:	منشورات	اتحاد	الكتاب	العرب،	1979(،	ص117.

)31(		قناة	الجزيرة،	برنامج	خارج	النص-	أميراالي	يلخص	سوريا..	البعث	والطوفان،	6	أغسطس/	آب،	2017م،	د:	4.
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لقد	أراد	أميراالي	القول	بأن	السد	لم	يكن	سوى	سًدا	أيديولوجًيا	غيب	الحقيقة،	وأر�سى	مفهومات	
هذه	 ويمثل	 املا�سي،	 قرية	 في	 مدرسة	 مدير	 لسان	 على	 ذلك	 أظهر	 وقد	 الشعب،	 عقول	 في	 السلطة	
القرية	نائب	في	مجلس	الشعب	منذ	أربعين	عاًما،	استحوذ	أقاربه	على	الوظائف	واملناصب	في	املنطقة،	
فالقرية	ليست	سوى	صورة	مصغرة	عن	سورية،	حيث	نقل	عن	)خلف	املا�سي(	مدير	مدرسة	القرية	
قوله:	))بعد	وفاة	القائد	العظيم	الخالد	حافظ	األسد	رحمه	هللا،	عاهدنا	الرفيق	الدكتور	بشار	حافظ	
التالميذ	في	مدارسنا	 املتابعين	بكل	همة	ونشاط	تعليمنا	ألبنائنا	 األسد	على	أن	نكون	الجند	األوفياء	
	مستقبلًيا	واع،	جيل	سورية	بشار	حافظ	األسد(()32(،	ثم	يتابع	األستاذ	خلف	فيصف	

ً
حتى	نحقق	جيال

العربي	 البعث	 بمبادئ	حزب	 ننادي	 ))عندما	 فيقول:	 التالميذ،	 تعليم	 	 وكيفية	 التعليمية،	 املنظومة	
القومية	 وحب	 الوطن،	 حب	 على	 الطفل	 ويتعود	 الطفل	 هذا	 في	 املبادئ	 هذه	 تغرس	 	 االشتراكي...	
األسد	 حافظ	 بين	 الربط	 املخرج	 تعمد	 فقد	 واالشتراكية(()33(،	 والحرية،	 بالوحدة،	 وينادي	 العربية،	
املا�سي	مدير	املدرسة	 أخ	 ابن	 بين	 الربط	 ثم	 للقرية	واملنطقة،	 البرملاني	 املمثل	 املا�سي،	 والنائب	دياب	
وحكم	بشار	األسد،	ليوصل	رسالة	مفادها	بأن	الوراثة	في	الحكم	سياسة	أيديولوجية	يتبعها	النظام	
في	ميادين	الحياة	كلها	في	سورية،	لتكون	سورية	ليست	سوى	سورية	األسد	التي	يعيشها	الناس	في	كل	

لحظة	من	حياتهم.

أما	في	فيلم	)أزرق	رمادي()34(	الذي	يركز	على	اللغة	البصرية	بصورة	أساس	ملخرجه	محمد	الرومي،	
يصور	املخرج	العبارة	التي	كانت	تنقل	الناس	إلى	الضفة	األخرى	للنهر،	ويحكي	كيف	غمرت	املاء	ذكريات	
األهل	وأحالمهم،	ويترافق	الفيلم	مع	مقطوعات	من	أغان	شعبية	كانت	سائدة	في	املنطقة.	وفي	فيلم	
رت	الحياة	االجتماعية	وإهمال	السلطة	القرى	املتبقية	على	 )أضواء()35(	الذي	أخرجته	ريم	غزي،	ُصّوِ
ضفاف	البحيرة	التي	كونها	سد	الفرات،	حيث	ال	ماء	وال	كهرباء	وال	خدمات	على	الرغم	من	قربها	من	
مصادر	الطاقة،	ويرصد	الفيلم	أيًضا	طموح	األطفال	والشباب	الذي	تلخص	بالخروج	من	هذا	املستنقع	
	متعمًدا،	أما	فيلم	)كالم	حريم()36(	للمخرجين	سامر	برقاوي	وعدنان	عودة،	يركز	بصورة	

ً
املهمل	إهماال

أساس	على	املرأة	في	منطقة	الغمر،	ليناقش	مسائل	)الزواج	املبكر،	زواج	القاصرات،	تعدد	الزواجات،	

https://youtu.be/wRV8pVcheog

https://youtu.be/euQ2MLfgmK0 .20-19:د	أميراالي،	عمر	إخراج،	البعث،	بالد	في	طوفان	فيلم		32((

https://youtu.be/euQ2MLfgmK0 .22	:د	السابق،	املرجع		33((

https://youtu.be/mw-rGgce_vI	.الرومي	محمد	إخراج،	رمادي،	أزرق	فيلم		34((

https://youtu.be/NrP0psWHYC4?t=9	.غزي	ريم	إخراج،	أضواء،	فيلم		35((

https://youtu.be/ODRsKtWyvm0.عودة	وعدنان	برقاوي،	سامر	إخراج،	حريم،	كالم	فيلم		36((

https://youtu.be/wRV8pVcheog
https://youtu.be/euQ2MLfgmK0
https://youtu.be/euQ2MLfgmK0
https://youtu.be/mw-rGgce_vI
https://youtu.be/NrP0psWHYC4?t=9
https://youtu.be/ODRsKtWyvm0
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اإلنجاب،	عدم	متابعة	التعليم،	عمل	املرأة...(،	وفي	فيلم	)بدوي()37(	ملخرجه	مأمون	البني	يتناول	قصة	
نجاح	شاب	من	منطقة	الفرات.

 للتغريبة السورية. 3
ً
 نوستالجيا الغمر بوصفها مقدمة

ال	يمكننا	الحديث	عن	أزمة	الغمر	سياسًيا	من	دون	أن	نعرج	على	ما	خلفته	هذه	الحادثة	من	أزمات	
وجودية	طالت	اإلنسان	الذي	فرض	عليه	الرحيل	واالغتراب،	هذه	األزمة	الوجودية	لم	تتوقف	منذ	
غادر	سكان	أرض	البحيرة	بيوتهم	وأراضيهم	وذكرياتهم	التي	ارتبطت	بها،	فعاشوا	نوستالجيا	جماعية	

بعد	رحيلهم	وشتاتهم	في	مناطق	عدة	ال	تربطهم	بها	أي	روابط	تاريخية	واجتماعية	وإنسانية.	

إن	ارتباط	وجود	اإلنسان	وحضارته	بوجوده	في	مناطق	قريبة	من	املياه	هي	حقيقة	تاريخية	ال	شك	
وأمجادهم	 عليها	صروحهم	 فبنوا	 الحضارات،	 لتلك	 	

ً
ثابتة 	

ً
أرضية املناطق	 هذه	 فلطاملا	شكلت	 فيها،	

	على	استقرارهم	وتوطنهم	في	تلك	املناطق،	لذلك	فإن	ما	يمكن	أن	يتمخض	عن	هذه	املناطق	من	
ً

دليال
إرث	حضاري	جدير	بالدراسة	واالهتمام؛	ألنه	يعد	جزًءا	ال	يتجزأ	من	الذاكرة	التاريخية	في	سورية.

ال	شك	في	أن	أزمة	الغمر	التي	أصابت	السكان	الذين	كانوا	يقطنون	في	حوض	الفرات	تركت	أثًرا	
نفسًيا	عميًقا	في	نفوسهم،	ألنها	غمرت	ذكرياتهم	مع	أراضيهم	ومنازلهم	التي	التهمتها	مياه	الفرات،	وما	زاد	
عذابات	املغمورين	وآالمهم	�سيء	أكثر	من	سياسة	التهجير	القسرية	التي	فرضت	عليهم،	وأجبرتهم	على	
الرحيل	إلى	أق�سى	الجزيرة	السورية،	لدرجة	أن	بعضهم	راح	يشبه	حالهم	بحال	تهجير	الفلسطينيين،	
ولعل	أول	من	استخدم	مصطلح	)مستوطنات	عربية(	هو	رئيس	شعبة	األمن	السيا�سي	محمد	طلب	
هالل،	فقد	ُحِرموا	اإلقامة	في	املناطق	القريبة	من	أراضيهم	وقراهم	السابقة،	صحيح	أنهم	بنوا	بعض	
املزارع	لهم	بمناطق	قريبة	من	البحيرة،	إال	أن	أعدادهم	كانت	قليلة	قياًسا	باملجموع	العام	للمغمورين،	
فقد	كانت	سلطة	البعث	شديدة	في	عملية	التهجير	ملن	قررت	تهجيرهم،	فاتبعت	سياسة	اقتالعهم	من	
الجذور،	ما	أورث	جرًحا	لم	يندمل	بتعاقب	السنين،	لقد	رفض	األهالي،	وقاوموا	قرار	السلطة،	وقد	
	من	رفض	األهالي	ومقاومتهم	التهجيَر،	حيث	يستذكرون	

ً
صور	عبد	السالم	العجيلي	في	روايته	أشكاال

أيامهم	وأيام	أهلهم	من	قبلهم،	فيقول	أحدهم:	))بيتي	بنيته	من	لبن	وحجر	الفخار	وخشب،	على	األرض	
البيت،	وأخرجت	جنازة	أمي	منه..	 ابني	في	هذا	 أبي	قبلها	سيباطه	من	سوس	وغرب،	زوجت	 التي	بنى	
جذورنا	ضاربة	في	هذه	األرض	مثل	جذور	األشجار	العتيقة،	هل	سمعت	بشجرة	تلم	جذورها	وتضعها	

https://youtu.be/3fecVXcBJtQ	.البني	مأمون	إخراج،	بدوي،	فيلم		37((

https://youtu.be/3fecVXcBJtQ
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على	أكتافها	وتم�سي(()38(،	ال	أحد	يقبل	بقتل	ذاكرته	التي	يستمد	منها	حياته،	فهي	هوية	يتناقلها	األجيال	
في	املنطقة،	هي	النسغ	الذي	يعتاشون	عليه.	

لقد	كانت	هذه	األرض	موطًنا	ألقدم	الحضارات،	وملعرفة	اليونسكو	باألهمية	التاريخية	لهذه	املنطقة	
سارعت	إلنقاذ	آثارها	من	الغرق،	ولعل	أبرزها	آثار	تل	املريبط،	والحبوبة،	فاملنطقة	موطن	لإلنسان	
منذ	القدم،	ترك	فيها	آثاره،	فأعطى	للمكان	روًحا	جعلت	اإلنسان	الذي	يعيش	في	هذه	األرض	يتعلق	
بها،	فإن	خرج	منها	يعانده	الشوق	لها،	فيعود	ليرتمي	بأحضانها،	إال	أن	الخروج	القسري	جعل	أهلها	
يخرجون	منها	بال	عودة،	لقد	حاولوا	أال	يخرجوا،	ولكن	قوة	السلطة	وقرارها	كانا	أقوى	من	إرادتهم.	

يروي	أحد	املغمورين	أنه	في	زمن	سيطرة	تنظيم	الدولة	اإلسالمية	)داعش(	على	منطقة	سد	الفرات،	
له	 يتعرض	 وما	 الخاطئة،	 اإلدارية	 نتيجة	سياساتهم	 السد	 انهيار	 إمكان	 أثير	من	شائعات	حول	 وما	
	لو	أن	

ً
السد	من	ضربات	جوية،	يقول:	سأقول	شيًئا	ولكن	ال	تعتبروني	شخًصا	أنانًيا،	لقد	تمنيت	فعال

السد	ينهار،	حتى	أتمكن	من	العودة	إلى	أر�سي	وبيتي	وقريتي	التي	ما	تزال	راسخة	في	ذهني،	وكأنني	خرجت	
للتو	منها،	شوقي	لها	ال	يمكن	أن	أصفه	لكم،	وال	أستطيع	التعبير	عنه،	لكن	يمكنني	القول	بأنني	منذ	

خرجت	مرغًما	إلى	الجزيرة	لم	يمر	يوًما	من	دون	أن	أعاني	غربتي.

التي	غمرها	الفرات،	وممن	هجروا	قسًرا،	 ويروي	حسن	عبد	هللا	الخلف،	وهو	من	إحدى	القرى	
ا	به	من	اسمه	الحقيقي،	أو	يمكن	القول	

ً
فتحول	اسمه	إلى	مغمور	حتى	غدا	االسم	الجديد	أكثر	التصاق

في	أضعف	اإليمان	بات	اسمه	)حسن	املغمور(،	وهذا	ليس	حال	حسن	فقط؛	إنما	األمر	ينطبق	على	
املغمورين	جميعهم،	بقي	)حسن	املغمور(	يتوق	إلى	حسن	القديم،	حسن	املواطن	السوري	الذي	ال	
في	عام	 منه،	 أو	قوة	 الغمر	مرافقة	السمه	من	دون	حول	 لكن	استمرت	صفة	 أحد	من	غيره،	 يميزه	
تحصد	 بدأت	 التي	 الحرب	 نار	 من	 وأسرته	 نفسه	 لينقذ	 أملانيا	 إلى	 متجًها	 غادر	حسن	سورية	 	2015
أرواح	الشعب	السوري	الثائر	ضد	السلطة	التي	كانت	السبب	الرئيس	في	تحول	حياة	حسن	من	حسن	
عبد	هللا	إلى	حسن	املغمور،	وأخيًرا	ليصبح	)حسن	الالجئ(،	لقد	اكتسب	حسن	اسًما	جديًدا،	يقول	
حسن:	))الهجرة	الي	شافوها	أهلنا	وعاشوها	وجربوها	وذاقوا	مرارتها،	نحن	عم	نعيشها،	الحكومة	في	
80	قرية،	بأراضيها،	ببيوتها،	بمساكنها،	والذكريات	راحت	فيها،	 السبعينيات،	بنت	سد،	والسد	غمر	
السد.	 هذا	 بناء	 في	سبيل	 وراحت	 اندفنت	 امليالد،	 قبل	 لـ8000	سنة	 تعود	 الي	 اآلثار	 واألرا�سي،	حتى	
الرصاص	خرب	كل	�سيء،	وأخيًرا	عبرت	البحر،	وجيت	على	أوروبا،	وصار	اسمي	الجئ،	حاولت	أتخيل	
الهجرة	وتاريخ	الهجرة،	وكيف	تقتلع	ناس	من	جذورها،	ما	أتصورها،	إذا	بدك	تشيل	شجرة	من	جذورها،	

)38(		عبد	السالم	العجيلي،	رواية	املغمورون،	مرجع	سابق،	ص206.
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وتلملم	هذه	الشجرة	وجذورها	وتحطها	على	كتفك	وتم�سي،	ما	أتصور	أنها	تعيش	في	مكان	آخر(()39(،	
وما	زال	حسن	يسعى	إلى	العودة	إلى	موطنه	األول،	أرض	الغمر،	لقد	كانت	تغريبة	الغمر	مقدمة	حقيقة	
للتغريبة	السورية	التي	يعيشها	الشعب	اليوم،	بعد	أن	كانت	تغريبة	فئة	من	سورية	باتت	تغريبة	سورية	

شاملة.

رابًعا: خاتمة

كان	البحث	محاولة	تأريخية	ذات	أبعاد	اجتماعية	وسياسية	واقتصادية،	هذه	املكونات	التي	نرى	
ضرورة	دراستها	الستيعاب	أي	معنى	للهجرات	والتحوالت	التي	تطال	املناطق	الجغرافية،	ولذا	درسنا	

التبدالت	والتغيرات	التي	حدثت	في	منطقة	الجزيرة	السورية،	فتوصل	البحث	إلى:

إلى	 املا�سي	 القرن	 بدايات	 املتتالية	واملتنوعة	منذ	 الهجرة	 الكامنة	وراء	حركات	 	رصد	األسباب	 	.1
الوقت	الراهن،	ومعرفة	اآللية	التي	كانت	تقوم	عليها	هذه	الهجرات،	ومعاينة	العامل	السيا�سي	الذي	
يمثل	محور	تالقي	الهجرات	ومحركها	الرئيس	بعد	أن	ساد	ركود	طويل	في	منطقة	الجزيرة	تال	هجمات	

املغول	على	املنطقة.

2.		شكل	قيام	الدولة	السعودية	ذات	املعتقد	الوهابي	موجة	من	هجرات	القبائل	إلى	منطقة	الجزيرة	
السورية،	فقد	كان	سبب	هجرة	هذه	القبائل	إما	أنها	رفضت	الوهابية	مذهًبا	دينًيا	برتبة	دين	جديد،	
أو	بسبب	تضرر	مصالحها	ومصادر	رزقها	حيث	ضيقت	الوهابية	على	القبائل	التي	كانت	تقطن	منطقة	

الحجاز	بقطع	طرق	الحج،	ومواالتهم	األشراف	الهاشميين.

3.		حملت	هجرات	األرمن	املتتالية	التغيير	في	طرائق	اإلنتاج	وسلسلة	النشاط	االقتصادي،	ال	سيما	
في	ظل	تعايش	األرمن	مع	سكان	الجزيرة،	ما	شجع	على	النشاط	التجاري	واالقتصادي،	فانعكس	ذلك	

إيجاًبا	على	الجميع.

4.		لقد	مثلت	هجرات	السريان	واألشوريين	القادمين	من	العراق	وتركيا	إلى	الجزيرة	السورية	رحلة	
بحث	عن	الذات؛	ألنهم	وجدوا	أنفسهم	مبعثرين	في	ظل	تقاسم	الدول	وتنفيذ	مصالحها	في	املنطقة	بعد	
الحرب	العاملية	األولى،	وفي	مرحلة	شهدت	قيام	كيانات	جديدة،	فما	كان	منهم	إال	أن	وجدوا	ألنفسهم	

)39(		حسن	عبد	هللا	الخلف،	من	مشروع	Stories	Of	Library،	مكتبة	برلين	املركزية	ومكتبة	الوالية،	14	ديسمبر/	كانون	األول،	2016.
 https://vimeo.com/195652485

https://vimeo.com/195652485
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هوية	وجودية	أمام	هذا	التحدي	التاريخي،	وقد	أسهم	السريان	بدور	كبير	في	التطور	العمراني	والزراعي	
إلى	نشاطهم	في	ميدان	التعليم	وبناء	املؤسسات	التعليمية	 الذي	حدث	في	الجزيرة	السورية،	إضافة	

غلقت	الحًقا	من	قبل	سلطة	البعث.
ُ
والثقافية	التي	أ

5.		استطاعت	فرنسا	توظيف	التنوع	واالختالف	اإلثني	في	منطقة	الجزيرة	بعد	أن	شجعت	الهجرات	
إليها،	وسهلت	من	تعزيز	وجودها	في	سورية	بوصفها	دولة	منتدبة،	وتعزيز	تحالفها	مع	شيوخ	القبائل	
العربية	في	املنطقة؛	ألنها	كانت	تفكر	في	املحافظة	على	نفوذها	في	هذه	املنطقة	في	حال	اضطرت	إلى	
الخروج	من	سورية،	إال	أنها	لم	تحقق	غاياتها	كما	خططت،	وخرجت	من	الجزيرة	السورية	كما	خرجت	

من	سورية.	

	قومًيا،	بعد	أن	شجعت	فرنسا	ذلك	كحال	
ً

6.		أحدثت	الهجرات	الكردية	املتتالية	إلى	الجزيرة	ثقال
أن	خروج	 إال	 بوصفهم	مواطنين،	 السورية	 الجنسية	 على	 الهجرات،	وسهلت	حصولهم	 أشكال	 بقية	
املكون	 من	 ال	سيما	 السورية،	 الجزيرة	 من	 ريبة	 تتوجس	 املتعاقبة	 السورية	 الحكومات	 فرنسا	جعل	
ا	ساده	�سيء	

ً
الكردي،	فاتبعت	سلسلة	سياسات	فحواها	التشكيك	في	وطنية	األكراد،	ما	خلق	مناخ

من	غياب	الثقة،	وكانت	أبرز	تلك	السياسات	تجريد	عدد	كبير	من	األكراد	من	الجنسية	السورية	في	
اإلحصاء	الذي	جرى	عام	1962،	وصادق	عليه	حزب	البعث،	ونفذه	فور	وصوله	إلى	السلطة.

الغمر	مشكلة	نوستالجية	جماعية	عند	املغمورين،	رافقت	سكان	املنطقة	ممن	 7.		خلقت	أزمة	
هجر	إلى	الجزيرة	أو	غيرها،	فعاشوا	على	ذكريات	املا�سي	التي	ال	يمكن	أن	تعود	إال	من	خالل	الروايات	

التي	يرويها	من	شهد	املأساة	وعايشها.
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