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رحلة الغمر وثالثية املطمح السيا�سي وطمس الهوية ومأساة الغربة

دراسة اجتماعية إحصائية

حسن عبد هللا الخلف)1(

: ملخص
ً

أواًل

	
ً

لطاملا	كان	ينظر	إلى	سد	الفرات	على	أنه	مشروع	يسهم	في	تطوير	املنطقة،	لكن	ما	قاد	إليه	فعال
إنسانية	 مأساة	 إلى	 أدى	 ما	 جذورهم،	 من	 واقتالعهم	 السوريين،	 وتشريد	 األثرية،	 املواقع	 تدمير	 هو	
قائمة	آثارها	حتى	اليوم.	إن	األغراض	السياسية	للنظام	من	وراء	تهجير	املغمورين	يتعذر	وصفها	إال	من	
خالل	مجموع	اإلجراءات	التي	اتخذت	ضد	املغمورين	وغيرهم،	وهي	أغراض	بعضها	واضح	مثل	تفكيك	

املجتمعات	املتماسكة،	وبعضها	متعلق	باملسألة	الكردية	وبالعالقات	مع	دول	الجوار.		

املغمورون.	 لها	 تعرض	 التي	 واملعاناة	 املشكالت	 بحزمة	 قريبة	 معرفة	 تشكيل	 إلى	 البحث	 يهدف	 	
ويهدف	إلى	تقييم	قرار	تهجيرهم	على	الرغم	من	وجود	حلول	وإمكانات	أخرى،	بما	يتواءم	مع	ضمان	

حقوق	الجميع	في	وطن	يتشارك	الجميع	في	بنائه	والحياة	فيه	بعدالة.

يحاول	البحث	فتح	املجال	للعمل	البحثي	في	مساحة	جغرافية	ومعاناة	اجتماعية،	لم	يناال	نصيبهما	
)الكافي(	من	البحث	العلمي.	فالبحث	يحاول	دراسة	الوضع	اإلنساني	واملعاناة	التي	تعرض	لها	املغمورون	
الذين	باتوا	يشكلون	جماعة	تعاني	العزلة،	ويهددها	خطر	وجودي،	وذلك	من	خالل	إجراء	مقابالت	مع	

أشخاص	من	املنطقة،	وجمع	معلومات	هذه	الدراسة.	

تظهر	هذه	الدراسة	استغالل	النظام	مشروع	سد	الفرات	في	خططه	ومشروعاته	السياسية	التي	
تهدف	إلى	تدمير	التراث	الثقافي	السوري،	وتفكيك	القوى	املجتمعية	الفاعلة	)العشيرة(،	وتوظيفها	في	

تأجيج	النزاعات	بين	املكونات	السورية.

)1(		صحافي	سوري،	مقيم	في	أملانيا.	
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ثانًيا: مقدمة

نِجز	مشروع	سد	الفرات،	فغمرت	مياه	بحيرة	األسد	املتشكلة	خلف	
ُ
في	سبعينيات	القرن	املنصرم	أ

السد	أراض	واسعة	في	ريفي	محافظتي	الرقة	وحلب،	ما	أدى	إلى	خسارة	عدد	كبير	من	الفالحين	أراضيهم	
جبر	أقل	من	نصفهم	على	الهجرة	قسًرا	إلى	محافظة	الحسكة،	

ُ
أ بعد	أن	غمرتها	مياه	البحيرة،	حيث	

نِشئت	على	عجل	في	أراض	تعود	إلى	أمالك	الدولة	هناك،	
ُ
ليتم	إسكانهم	)توطينهم(	في	مزارع	نموذجية	أ

غمورون(.	
َ
وبات	يطلق	على	هؤالء	الذين	ُهّجروا	من	مناطقهم	مصطلح	)امل

يهدف	هذا	البحث	إلى	تغطية	فجوة	مهمة	لم	يسبق	أن	ُدِرَست،	وهي	دراسة	الوضع	اإلنساني	واملعاناة	
التي	تعّرض	لها	املغمورون	الذين	باتوا	يعانون	عزلة	داخل	مجتمعهم	الجديد،	واملخاوف	والتحّديات	
الوجودية	التي	تواجههم	في	ظل	الفو�سى	التي	تشهدها	سورية.	ويعنى	البحث	بجانب	آخر	من	معاناة	
ل	في	عزلهم	عن	مجتمعهم	القديم	األصلي،	فالهجرة	القسرية	التي	تعّرض	لها	فالحون	

ّ
املغمورين	التي	تتمث

ينحدرون	من	عشائر	تنتمي	باألساس	إلى	تجمع	قبلي	واحد	)البوشعبان(،	حولتهم	عقود	من	التهجير	
ت	هذه	العزلة	عن	

ّ
إلى	جماعة	متمايزة	ومتغايرة	عن	محيطها	القديم	-األقرب	عرقًيا	واجتماعًيا-	وشكل

ط	الضوء	أيًضا	على	استغالل	النظام	
ّ
مجتمعاتهم	القديمة	والجديدة	في	آن	مًعا	معاناة	قاسّية	لهم.	وُيسل

مشروع	سد	الفرات	في	خططه	ومشروعاته	السياسية	التي	تهدف	إلى	تدمير	التراث	الثقافي	السوري،	
النزاعات	بين	املكونات	السورية،	 الفاعلة	)العشيرة(،	وتوظيفها	في	تأجيج	 وتفكيك	القوى	املجتمعية	
ليتحول	املغمورون	من	ضحايا	ومهجرين	إلى	ورقة	صراع	سيا�سي	بين	النظام	وأحزاب	األكراد،	وتجلى	
إلظهار	 الورقة	 هذه	 سورية،	 في	 لألكراد	 القومية	 والقوى	 األحزاب	 استغالل	 من	خالل	 بوضوح	 ذلك	
التظلم	من	سياسات	النظام	ضّد	األكراد	على	أن	هذه	الفئة	املغمورة	من	الناس	استخدمها	النظام	
	إلى	رسم	صورة	نمطّية	قاسية	بحق	املغمورين	عبر	محاولة	 لترسيخ	قواعده	هناك،	األمر	الذي	أدى	
إلصاق	بعض	املصطلحات	بهم	مثل:	)مستوطنين،	محتلين،	غرباء،	دخالء(،	وليصبح	املغمورون	بذلك	
أداة	لتحديد	مالمح	سياسات	النظام	التي	أدت	–بحسب	سردية	األكراد-	إلى	سلب	أرا�سي	الفالحين	
األكراد،	ومنحها	للمغمورين،	ومن	ثم	شهدنا	ارتفاًعا	في	أصوات	األكراد	الداعية	إلى	طرد	املغمورين،	
يدفعنا	 كله	 هذا	 املغمورين،	 مصير	 والتكهنات	حول	 املخاوف	 من	 عدد	 أمام	 الباب	 فتح	 الذي	 األمر	
نقل	 قرار	 دوافع	 ما	 مثل:	 املغمورين،	 تهجير	 مهمة	حول	 تساؤالت	 عن	 اإلجابة	 محاولة	 إلى	 بالضرورة	
املغمورين	إلى	مناطق	جديدة	داخل	سورية؟	وما	مشروعيته؟	ما	شكل	املعاناة	التي	عاشها	املغمورون	
خالل	هجرتهم	القسرّية	إلى	الحسكة؟	ما	مدى	واقعية	هواجس	املغمورين	وتخوفاتهم	في	ضوء	تجربتهم	

خالل	نصف	قرن	من	الزمان	في	محيط	األكراد	والعرب	في	الجزيرة	السورية؟	
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ا: املنهجية
ً
ثالث

التجربة،	 تلك	 عاشوا	 ألشخاص	 الشفوّية	 والشهادات	 التحليلي،	 الوصفي	 املنهج	 اسُتخدم	
يغطيها	 عدة	 جوانب	 من	 واقعهم	 ووصف	 املغمورون،	 بها	 مّر	 التي	 الحالة	 رصد	 	

ً
محاوال وعايشوها،	

البحث،	وتقديم	تحليل	نتائج	ملا	أحدثته	هجرتهم	القسرية	من	آثار	ورواسب	بصورة	خاصة	في	الجانبين	
ها	عدم	وجود	دراسات	 	البحث	واجه	صعوبات	أهمَّ النف�سي	واالجتماعي.	ال	بّد	من	التنبيه	أيًضا	إلى	أنَّ
املغمورين	 وجود	 أن	 إلى	 إضافة	 مفّصلة،	 بصورة	 دراسته	 نحاول	 الذي	 املوضوع	 تناولت	 مصادر	 أو	
معظمهم	حالًيا	تحت	سلطة	أمر	واقع	بين	)قسد(	ونظام	األسد	أدى	إلى	تحفظ	عدد	منهم	على	اإلدالء	

بشهادات	أو	إجراء	مقابالت	كان	من	شأنها	إغناء	البحث.	

رابًعا: النطاقان الجغرافي والتاريخي ملشكلة املغمورين

يمكننا	تحديد	الحيز	الجغرافي	األول	الذي	بدأت	فيه	مشكلة	املغمورين	في	مناطقهم	التي	ُهّجروا	منها	
لبناء	سد	الفرات	في	مدينة	الطبقة	على	بعد	50	كم	تقريًبا	عن	مدينة	الرقة،	وبدأ	املشروع	سنة	1966 
ليبدأ	 في	الطبقة،	 ثنائي	بين	سورية	والجانب	السوفياتي	إلقامة	سد	تخزيني	 فاق	

ّ
ات التوقيع	على	 بعد	

نِجز	على	مراحل	عدة	استغرقت	تسع	سنوات	حتى	
ُ
بناؤه	في	نهاية	عام	1968	على	يد	خبراء	روسيين،	فأ

ب	إنشاء	بحيرة	ضخمة	
ّ
ما	بناء	مشروع	سد	الفرات	الحيوي	تطل

ّ
انتهى.	األمر	ليس	كذلك	فحسب،	إن

كم،	 	200 ومحيطها	 كم،	 	8 وعرضها	حوالي	 كم،	 	80 طولها	 بلغ	 األسد(	 )بحيرة	 ُسمّيت	 السد،	 خلف	
ومساحتها	650	كم	مربع،	وُبِدئ	بالتخزين	في	بحيرة	السد	عام	1973	عندما	حّولت	الدولة	مجرى	النهر	
عّد	من	أخصب	األرا�سي	في	سورية	بمساحة	

ُ
1975،	األمر	الذي	أدى	إلى	غمر	أراض	زراعية	يمكن	أن	ت

 4453 إلى	تهجير	ما	يقارب	)57(	ألف	نسمة،	نقلت	 )60(	ألف	هكتار،	إضافة	 إجمالية	بلغت	حوالي	
عائلة	منهم،	وأسكنت	في	محافظة	الحسكة	ضمن	)41(	قرية.)2(

ان	املنطقة	املغمورة	رفضوا	قرار	الترحيل،	وقاوموا	الرحيل،	ونقلوا	قراهم	التي	
ّ
أّما	اآلخرون	من	سك

غمرتها	املياه	إلى	املرتفعات	املجاورة	للبحيرة	في	األرا�سي	البعلية،	وتوّزعوا	بين	مزارع	الدولة	في	مشروعات	
مؤسسة	حوض	الفرات	)وحي	الرميلة(	في	الرقة	ومحافظة	حلب	من	دون	أي	تعويضات	إلى	تاريخ	اليوم،	

ويصل	عددهم	إلى	)6000(	بحسب	املسح	االجتماعي	لعام	1969.)3( 

)2(		د.م،	كتيب	صادر	عن	وزارة	سد	الفرات،	)1975(،	ص	139.

)3(			د.م،	كتيب	صادر	عن	وزارة	سد	الفرات،	ص139.
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ويمكننا	عّد	الحيز	الجغرافي	الثاني	ملشكلة	املغمورين	الشريط	الحدودي	املحاذي	لتركيا	في	محافظة	
نقطة	 أق�سى	 من	 تبدأ	 جغرافية	 مساحة	 على	 املغمورين	 من	 قسًرا	 املهجرون	 وّزِع	 حيث	 الحسكة،	
والعراقية	 التركية	 الحدود	 عنده	 تلتقي	 الذي	 الحدودي	 ث	

ّ
املثل عند	 سورية	 من	 الشرقي	 الشمال	 في	

والسورية،	وتنتهي	غرًبا	عند	مدينة	رأس	العين،	))وتم	لهذا	الغرض	إنشاء	41	قرية	نموذجية	في	مناطق	
ُمتفّرقة،	تفصل	بينها	مسافات	تتراوح	بين	6-15	كم	على	شريط	حدودي	بطول	300	كم	وعمق	15-10 

كم	في	األرا�سي	السورية،	تم	إنشاء	جميع	تلك	القرى	في	أرا�سي	أمالك	الدولة((.)4( 

خامًسا: ملحة عن املسح ااًلجتماعي ملنطقة الغمر سنة 1969

غَمر	بمياه	بحيرة	سد	الفرات	عند	منسوب	)300	م(	من	
ُ
في	عام	1969	أحصيت	املنطقة	التي	سوف	ت

سطح	مياه	البحر،	فبلغت	مساحة	منطقة	الغمر	)62500(	هكتار،	منها	)46000(	هكتار	ري،	وهي	من	
أخصب	األرا�سي	في	سورية،	و)14000(	هكتار	أرا�سي	مراعي،	إذ	يمكن	االستفادة	منها	في	مشروعات	
الري	أيًضا،	و)2500(	هكتار	املساحة	العمرانية	للقرى	التي	سيشملها	الغمر،	وكان	عدد	سكانها	سنة	
رة	بالغمر	)9749(	عائلة	عند	أطراف	البحيرة،	ممن	

ّ
1969	)57000(	نسمة،	وبلغ	عدد	العائالت	املتأث

سوف	يطولهم	الغمر	عند	املنسوب	)300()5(.  

منظر	للمناطق	التي	غمرتها	مياه	البحيرة	مأخوذة	من	جبل	عارودة	ــ	املصدر	من	األرشيف	العائلي	للباحث

)4(	محمد	جمال	باروت،	التكون	التاريخي	الحديث	للجزيرة	السورية،	)الدوحة:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2013(	ص	
.744

)5(		د.م،	كتيب	صادر	عن	وزارة	سد	الفرات،	ص139. 
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بلغ	عدد	نفوس	وادي	الفرات	سنة	1975	نصف	مليون،	حيث	يسكن	في	املتر	املربع	الواحد	أربعة	
املساحة	 هذه	 ومن	ضمن	 مربع،	 متر	 كيلو	 ألف	 	444 هي	 الفرات)6(	 نهر	 ومساحة	حوض	 أشخاص،	
ّرر	تجميعها	في	19	وحدة	سكانية،	

ُ
ا	ستغمرها	مياه	البحيرة،	حيث	ق ا	سكانيًّ 253	قرية	ومزرعة	وتجمعًّ

سر	متقارب	في	كل	وحدة	مع	مراعاة	االنتماء	العشائري	بين	أفراد	الوحدة	الواحدة،	لُتَوزَّع	على	
ُ
بعدد	أ

مزارع	املشروع	الرائد	بالرقة	ومزارع	مسكنة	التي	يصل	مجموعها	إلى	21	مزرعة	معدة	للتوطين،	وعدد	
منازلها	6768	في	الرقة،	وفي	مسكنة	حوالي	1200	مسكن.)7(

أّما	أهالي	الضفة	اليسرى	من	الفرات	)الجزيرة(	ففّضلوا	البقاء	فيها،	في	حين	كان	مقّرًرا	أن	ُينقل	
سكان	الضفة	اليمنى	)الشامية(	إلى	املزارع	الجديدة	في	منطقة	الحمرات	شرقي	الرقة	إلى	املشروع	الرائد.	
4453	عائلة	إلى	منطقة	الحسكة،	أّما	من	تبقوا،	فقد	قاوموا	 بالنهاية	استطاعت	الدولة	تهجير	نحو	
القرارات،	وبقوا	في	املناطق	غير	الصالحة	للزراعة	على	ضفاف	البحيرة،	وقسم	منهم	انتقل	إلى	البادية	

أو	مدينة	الرقة.

اقع األثرية وغمرها سادًسا: تدمير عشرات املو

إن	النتائج	السلبية	لبناء	السد	لم	تتوقف	على	تهجير	السكان،	بل	وصلت	إلى	طمس	تاريخ	املنطقة	
أيًضا؛	فقد	كان	ملرور	نهر	الفرات	في	السهوب	السورية	القاحلة	دور	في	تشجيع	االستيطان	في	األماكن	
القريبة	منه،	ما	أدى	إلى	إنتاج	سجل	أثري	غني	على	طول	هذا	النهر،	وإن	إقامة	سد	مائي	اصطناعي	
وتغيير.	 غمٍر	 من	 له	 تعّرضت	 ملا	 املنطقة،	 في	 واألثرية	 الحضارية	 املواقع	 في	 كبيًرا	 سلبًيا	 أثًرا	 تركت	
أنحاء	 من	 اآلثار	 علماء	 قبل	 من	 التراث	 هذا	 إلنقاذ	 كبير	 جهد	 ُبِذل	 السد	 ملشروع	 التخطيط	 بمجرد	
العالم	جميعها،	وبتمويل	من	اليونسكو،	فتّم	التنقيب	في	20	موقًعا	أثرًيا	في	أواخر	الستينيات	وأوائل	
أبو	 تل	 السد،	 مياه	 غمرتها	 التي	 املواقع	 هذه	 أهم	 من	 للوادي)8(.	 إقليمي	 جري	مسح	

ُ
وأ السبعينيات،	

هريرة	الذي	يقع	على	الضفة	اليمنى	لنهر	الفرات	)الضفة	الشامية(.

وقد	كشفت	نتائج	التنقيبات	في	تلك	املواقع	عن	املستويين	الحضاري	واملعماري	العاليين	اللذين	

)6(		يشمل	حوض	الفرات	املناطق	التي	تقع	على	ضفتي	الفرات	ضمن	األرا�سي	السورية	من	جرابلس	حتى	البوكمال.

)7(		د.م،	كتيب	صادر	عن	وزارة	سد	الفرات،	ص	140.

)8(	 Jesse	 Casana,	 Jackson	 Cothren,	 and	 Tuna	 Kalayci,	 “Swords	 into	 ploughshares:	 Archaeological	 applications	 of	
CORONA	satellite	imagery	in	the	Near	East,	)Internet	Archaeology	32.2,	2012(.
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جاهات	
ّ
وصلت	إليهما	املنطقة	في	جزء	من	تاريخ	سورية	القديم،	هذه	املواقع	وغيرها	أعادت	توجيه	ات

بحيرة	 مياه	 تحت	 ِمر	
ُ
غ قد	 اليوم	 ولكن	معظمها	 كامل،	 لجيل	 األدنى	 الشرق	 في	 اآلثار	 لعلماء	 البحث	

	إلى	تدمير	عشرات	املواقع	األثرية	السورية	 األسد.	إن	بناء	السدود	مثل	سد	الفرات	وسد	تشرين	لم	يؤّدِ
املهمة	وغمرها	تحت	املاء	فقط،	بل	انعكس	الفشل	الكبير	في	تحقيق	أهدافها	املرجوة	في	تدمير	حياة		
نقمة	 فكانت	 نعمة،	 أنها	ستكون	 يظنون	 كانوا	 الذين	 الثقافي	 التراث	 هذا	 أصحاب	 املحليين	 السكان	
عليهم،	وهذا	ما	أشار	إليه	عالم	اآلثار	السوري	عدنان	املحمد	في	دراسته	بقوله:	))كان	يتوقع	سكان	
املنطقة	أن	تساهم	مشاريع	السدود	في	تنمية	املنطقة	لكنه	نتج	عنها	عكس	ذلك	تماًما،	حيث	صادرت	
فقده	 ما	 مع	 الجودة	 أو	 الحجم	 حيث	 من	 تتناسب	 ال	 كانت	 والتعويضات	 الفالحين،	 أرا�سي	 الدولة	

املزارعون،	ما	رفع	من	نسبة	املهمشين	والجياع	والفقراء((.)9(

تل	الشيخ	حسن	املغمور	يظهر	بسبب	انخفاض	مياه	بحيرة	سد	الفرات	)بحيرة	األسد(	2015.

املصدر:	عدنان	املحمد		

أضعفت	عوامل	عدة	مثل	الفقر	والجوع	والظلم	والتهميش	من	قبل	الدولة	عالقة	السكان	بتراثهم	

)9(		Adnan	Almohamad,	The	Destruction	of	Cultural	Heritage	in	Syria:	The	Case	of	Shash	Hamdan	Tomb	1	in	the	Upper	
Euphrates	1995-2020,	10,	No.	1,	(	Journal	of	Eastern	Mediterranean	Archaeology	&	Heritage	Studies,	2022(,	p.67
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الثقافي	املحلّي،	وقادت	إلى	تورط	السكان	املحليين	الفقراء	في	أعمال	حفر	في	املواقع	األثرية	من	أجل	
	من	حمايتها	واملحافظة	عليها.)10( 

ً
تأمين	لقمة	العيش	بدال

في	عام	1969	أصدر	الرئيس	نور	الدين	األتا�سي	املرسوم	التشريعي	رقم	295	تاريخ	1969/12/1،	
ا	ألحكام	املادة	/52/	من	املرسوم	التشريعي	رقم	/2/	رقم	

ً
ونّصت	املادة	األولى	منه	على	ما	يأتي:	))خالف

/222/	تاريخ	10/26/	1963،	يجوز	منح	بعثات	التنقيب	األجنبية	التي	سيجري	الترخيص	لها	بالعمل	
اآلثار	 املرسوم	نصف	 نفاذ	هذا	 تاريخ	 اعتباًرا	من	 الفرات	 مياه	سد	 التي	ستغمرها	 األثرية	 املواقع	 في	
األثرية	 القطع	 لنهب	 واسًعا	 باًبا	 فتح	 السورية	 باآلثار	 ا	

ً
تفريط عده	 يمكن	 ما	 املكتشفة((،)11(	 املنقولة	

تحت	هذه	املادة	بسبب	هذه	املنح	من	اآلثار	املكتشفة	من	قبل	اللجان	العاملة	في	تلك	املناطق.

استعرض	عدنان	املحمد	بعض	األدلة	على	تورط	نظام	األسد	واملقربين	منه	في	نهب	اآلثار	السورية،	
أشار	على	سبيل	املثال	إلى	تورط	وزير	الدفاع	السوري	األسبق	مصطفى	طالس	في	نهب	القطع	األثرية	
وتهريبها،	وأشار	أيًضا	إلى	رفعت	األسد	وهو	عم	بشار	األسد	املعروف	في	سورية	بسرقة	القطع	األثرية	
القيمة	وبيعها	في	الخارج،	كذلك	ماهر	األسد	شقيق	بشار	األسد	ورئيس	مكتب	أمن	الفرقة	الرابعة	
	إضافة	إلى	أن	ذو	الهمة	شاليش	وآصف	 الذي	كان	يشرف	على	تجارة	اآلثار	قبل	الحرب	وفي	أثنائها. 
شوكت	وأفراد	آخرون	من	العائلة	متوّرطون	في	نهب	املواقع	األثرية	وتهريب	القطع	األثرية	إلى	لبنان،	

عبر	حزب	هللا	واإلمارات،	وكلهم	لهم	عالقات	خاصة	مع	نظام	األسد.)12(

خفى	على	أحد،	ويعرفها	كثير	من	السوريين	املطلعين	على	هذه	امللفات	بل	
ُ
ِكر	من	حاالت	ال	ت

ُ
	ما	ذ

حّتى	العوام	باتوا	يدركون	ذلك.	لقد	قّوضت	انتهاكات	نظام	األسد	ضد	اآلثار	السورية	ونهبه	إياها	ثقة	
الناس	في	)النظام(	حامًيا	لآلثار	والثروة	الوطنية،	في	الواقع	ينظر	كثير	من	السوريين	اآلن	إلى	النظام	
على	أنه	عصابة	تسرق	ميراث	البالد	وأصولها،	لقد	أدى	هذا	إلى	تدمير	أي	مظهر	من	مظاهر	الشراكة	
ا	
ً
ملك األساس	 في	 أصبح	 الذي	 الوطن	 إلى	 باالنتماء	 املواطنين	 من	شعور	 ل	

ّ
وقل الحاكمة،	 الهيئات	 مع	

لعائلة	األسد.	لذلك	يشعر	كثيرون	أن	حماية	اآلثار	لم	تعد	واجبهم	الوطني.		)13(

)10(			Adnan	Almohamad,	The	Destruction	of	Cultural	Heritage	in	Syria:	The	Case	of	Shash	Hamdan	Tomb	1	in	the	
Upper	Euphrates	1995-2020,	p.	68

)11(		قانون	اآلثار	الصادر	باملرسوم	التشريعي	رقم	222	تاريخ	1963/10/26	مع	تعديالته	جميعها،	ص27

)12(		Adnan	Almohamad,	The	Destruction	of	Cultural	Heritage	in	Syria,	p.49-73.

)13(			Adnan	Almohamad,	The	Destruction	of	Cultural	Heritage	in	Syria,	p.70-71.
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املواقع	والتالل	األثرية	التي	غمرت	بمياه	البحيرة

اقع األثرية – الهيئة العامة ملشروع الفرات. املصدر: مصور بحيرة السد واملو

سابًعا: موقف املغمورين من التهجير إلى الجزيرة

ثًرا	من	أبناء	الغمر	رفضوا	في	بادئ	األمر	تعويضهم	في	أرا�سي	الجزيرة،	وكانت	
ُ
كر	سابًقا	فإن	ك

ُ
	كما	ذ

ستصلح	في	محافظتي	
ُ
مرت	بمياه	البحيرة	باألرا�سي	التي	ست

ُ
	من	األرا�سي	التي	غ

ً
رغبتهم	أن	ُيَعوضوا	بدال

حلب	والرقة.	إال	))أّن	ما	حدث	هو	أن	مؤسسة	حوض	الفرات	قامت	بتوزيع	األرا�سي	التي	استصلحت	
وهددت	 الجزيرة،	 إلى	 بالترحيل	 قرارها	 تنفيذ	 على	 السورية	 السلطة	 وأصرت	 املؤسسة	 في	 للعاملين	
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من	 بأكثر	 السلطات	 وقامت	 الحسكة،	 في	محافظة	 اإلقامة	 يرفض	 من	 كل	 التعويض	 من	 بالحرمان	
ذلك	فلم	تكتِف	بنقل	إقامتهم،	بل	نقلت	قيودهم	في	سجالت	األحوال	املدنية	إلى	التجمعات	السكنية	

ّيدت	لهذه	الغاية((.)14(
ُ
التي	ش

))لقد	اتخذت	الدولة	عدة	إجراءات	إلجبار	جزء	من	املغمورين	الذين	تقرر	توطينهم	في	محافظة	
ّصصت	لهم،	مثل	عدم	السماح	لهم	بالبناء	في	السهول	املتاخمة	

ُ
الحسكة،		لالنتقال	إلى	القرى	التي	خ

لقراهم	املغمورة	في	حوض	الفرات،	وعدم	تسجيل	أبناء	املغمورين	في	مدرسة	خارج	محافظة	الحسكة،	
من	 تبقى	 من	 يغادر	 ولم	 الجزيرة،	 ملنطقة	 االنتقال	 في	 شديدة	 ممانعة	 املغمورون	 أبدى	 هذا	 ورغم	
املغمورين	الذين	تم	استيعابهم	على	ضفاف	بحيرة	األسد	أو	في	البادية	الشامية	أو	في	مدينة	الرقة،	إال	
في	آذار	1974م	مكرهين	على	القرار	وذلك	بعد	أن	غمرت	املياه	أراضيهم	ومنازلهم،	بل	يصف	بعضهم	

لحظة	رحيله	بعد	أن	غرزت	دواليب	السيارات	باملياه((.)15(  

	ولعل	من	أفضل	ما	يمكن	أن	يذكر	في	هذا	املقام	شهادة	األديب	مو�سى	رحوم	عباس	صاحب	رواية	
)بيالن()16(	التي	قّدمها	لهذا	البحث	في	تسليط	الضوء	على	جانب	من	معاناة	املغمورين،	يقول:

الصفة	 هذه	 حملوا	 الذين	 هؤالء	 من	 واحًدا	 كوني	 أديًبا،	 ال	 شاهًدا	 بصفتي	 سأكتب	 املرة	 ))هذه	
»املتوّسطة«	 اإلعدادية	 دراستي	 أكملُت	 	1972 العام	 في	 وحسب!	 الذاكرة،	 من	 سأكتب	 الوصمة«	 	«
الجزيرة	 الفرات	من	جهة	 سرِة	مريبط	على	شاطئ	

َ
ك قرية	 القريبة	من	 مريبط«	 »إعدادية	 في	مدرسة	

املعروفة،	وبعد	بدء	األعمال	في	بناء	سد	الطبقة	كما	كنا	نعرفه،	رغم	أن	الحكومة	لم	تلتفت	لتسميتنا،	
وأطلقت	عليه	سد	الثورة،	وبقيت	هذه	التسمية	مضحكة	لنا	نحن	الصغار	في	ذلك	الوقت،	ثّم	توالت	
الرفاهية	 يتحّدثون	عن	 الرفاق	 املجاورة،	وفي	كل	مرة	كان	 للقرية	وللقرى	 الرسمية	والحزبية	 الوفود	

القادمة	والعز	الذي	ينتظرنا((.)17(  

)14(		حسن	عبد	هللا	الخلف،	مقابلة	مع	أحد	املغمورين	الذين	ُوِطنوا	في	محافظة	الحسكة،	)2	أيار/	مايو،	2022(.

ِقل	الى	الحسكة	مع	املغمورين،	)5	أيار/	مايو،	2022(.
ُ
)15(		حسن	عبد	هللا	الخلف،	مقابلة	مع	مهندس	زراعي	عاصر	قرارات	الغمر	ون

)16(	مو�سى	رحوم	عباس،	رواية	بيالن،	)بيروت:	دار	بيسان،	2011(.

)17(		انظر	الشهادة	كاملة	لألديب	مو�سي	رحوم	عباس	التي	خص	بها	البحث	في	امللحق	رقم	1.
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ا: مزارع الدولة
ً
ثامن

رح	للمغمورين،	ويقسم	إلى	قسمين:
َ
قت
ُ
	وهو	املوطن	األّول	امل

املشروع الرائد بالرقة )15 مزرعة(. 1

لم	يكن	األهالي	يأخذون	املشرفوعات	التي	كانت	الحكومة	ترّوج	لها	عبر	األفالم	واألشرطة	والوعود	
البراقة	بجدية،	وكانت	فكرة	االنتقال	من	أراضيهم	مستبعدة	من	ذهنهم	ومستحيلة،	وتأخذهم	العاطفة	
للقول	إنهم	سيموتون	بأرضهم	ولن	يغادروها	مهما	بلغت	الضغوط،	وإن	الدولة	ستضطر	إلى	صرف	

النظر	عن	املشروع.				

أبناء	 كثٌر	من	 األمر	 بادئ	 وفي	 السد	والغمر،	 التراجع	عن	فكرة	 بعدم	 ت�سي	 الدولة	 كانت	خطوات	
	
ً
بدال تعويضهم	 يتم	 أن	 األمل	 يحدوهم	 وكان	 )البعيدة(،	 الجزيرة	 أرا�سي	 في	 تعويضهم	 الغمر	رفضوا	
مرت	بمياه	البحيرة	باألرا�سي	التي	ستستصلح	في	محافظتي	حلب	والرقة،	أي	من	

ُ
من	األرا�سي	التي	غ

أرا�سي	املشروع	الرائد	املعد	البديل	من	أرا�سي	الغمر،	وهو	)15(	مزرعة	في	الرقة	و)7(	مزارع	في	ريف	
حلب	على	غرار	االتحاد	السوفياتي	ونظام	كولخوز	)بالروسية:	колхоз(،	وهو	أحد	أشكال	املزارع	
الجماعية	في	االتحاد	السوفياتي	السابق.	وجدت	جنًبا	إلى	جنب	مع	مزارع	الدولة	سفخوز	))وكان	هذان	
النوعان	العنصرين	الرئيسيين	في	قطاع	املزارع	االجتماعية	الذي	ظهر	في	نظام	الزراعة	السوفيتي	بعد	
	مما	يأتي:

ًّ
ثورة	أكتوبر	عام	1917،	باعتباره	نقيضا	للهيكل	اإلقطاعي((.)18(	ويشمل	املشروع	الرائد	كال

	 مزارع معدة للمغمورين في محافظة الرقةأ.

	أطلق	اسم	مشروع	الرائد	على	أول	منطقة	تستفيد	من	مشروع	الفرات:

منطقة	وادي	الفيض	4000	هكتار.

منطقة	السلحبيات	9000	هكتار.	

منطقة	الحمرات	5000	هكتار.	

منطقة	السويدية	1900	هكتار.

)18(		منذر	الحاج،	تشريعات	زراعية	وتعاونية،	)حماة:	منشورات	جامعة	حماة	2019 - 2020(،	ص16.
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الدولة	 مزارع	 من	 أيًضا	 ويضم	 هكتار،	 	)19800( حوالي	 املستثمرة	 الرائد	 املشروع	 مساحة	 تبلغ	
حَدثة	التي	كانت	معّدة	الستقبال	الغمر،	وهكذا	بلغ	عدد	املساكن	املعّدة	للسكن	)6768(	مسكًنا	

ُ
امل

سع	لــ	)39200(	نسمة،	وكل	مزرعة	من	املزارع	الجديدة	تحتوي	على	عناصر	خدمات	من	مثل	
ّ
ا	تت

ً
حديث

املراكز	االجتماعية	والجمعيات	الفالحية	ومستوصفات	طبّية	ومراكز	ناحية	أو	بلدية	وبريد	وهاتف	
حَدثة	هي:	

ُ
وأسواق	تجارية	وأفران	ومدارس	ابتدائية	وجوامع	وحدائق	ومراكز	ثقافية،	وهذه	املزارع	امل

مزرعة	 العدنانية،	 مزرعة	 األنصار،	 مزرعة	 الرشيد،	 مزرعة	 األندلس،	 مزرعة	 اليمامة،	 )مزرعة	
يعرب،	مزرعة	القحطانية،	مزرعة	ربيعة،	مزرعة	حطين،	مزرعة	األسدية،	مزرعة	القادسية،	مزرعة	
بدر،	مزرعة	الغسانية،	مزرعة	املحمدية،	مزرعة	مضر(.)19(		ويضاف	إليها	مزارع	بئر	الهشم	)10000(	
الحكومية،	 املزرعة	 تشرين،	 مزرعة	 الجالء،	 مزرعة	 ميسلون،	 مزرعة	 اليرموك،	 )مزرعة	 وهي	 هكتار،	

مزرعة	الرافقة(.	

	 مزارع منشأة األسدب.

ت	مزارع	منشأة	األسد	على	7	مزارع	ُبِنيت	في	ريف	محافظة	حلب	في	ناحية	مسكنة،	ومساحتها	
َ
نِشئ

ُ
أ

الفرعية،	 )17000(	هكتار،	وهي:	))مزرعة	تشرين،	مزرعة	الحرية،	مزرعة	الجالء،	مزرعة	 املستثمرة	
مزرعة	الشهابي،	مزرعة	البعث،	مزرعة	الصداقة(	وكان	عدد	القرى	داخل	تلك	املزارع	45	قرية((.)20(

هّجرين إلى الحسكة
ُ
تاسًعا: التركيبة العشائرية للمغمورين امل

هّجرة	إلى	الحسكة	4453	أسرة	وزعت	على	مساحة	تقدر	بـ	68708	هكتارات	من	
ُ
بلغ	عدد	األسر	امل

أرا�سي	أمالك	الدولة،	في	41	قرية	كما	سيأتي	تفصيله	الحًقا.)21(

لوا	إلى	محافظة	الحسكة،	فقد	كانوا	من	عشائر	شديدة	 أما	التركيبة	العشائرية	للمغمورين	الذين	ُرّحِ
الحويوات،	 العامر،	 )الجعابات،	 ومنهم:	 األكثرية	 الولدة	وهم	 قبيلة	 منهم	من	عشائر	 التنّوع؛	فقسم	
الناصر،	العلي،	الوردات،	البومسرة،	الغانم،	العلي	فارس(	وكذلك	عشائر	أخرى	خارج	هذه	التركيبة	

)19(		د.م،	كتيب	صادر	عن	وزارة	سد	الفرات،	ص167.

اقب زراعي بمزرعة الحرية، )8 أيار 2022). )20(	حسن	عبد	هللا	الخلف،	مقابلة عبر الهاتف مع مر

)21(  حسن	عبدهللا	الخلف، مجموعة مقابالت مع رؤساء جمعيات فالحية ومخاتير قرى عبر واتساب، )4-5-6-7 نيسان/ أبريل، 
.(2022



الدراساتالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

640

ه	
ّ
وهم:	)البوظاهر،	البوصالح،	العجاج،	العجيل،	مرادات،	البوحميد،	مغلطان(	وغيرهم.	وهذا	يعني	أن

ر	جزء	من	العشيرة،	بل	حّتى	العائلة	الواحدة	انقسمت	نصفين	ما	بين	ُمهّجر	إلى	الحسكة	وهائم	 ُهّجِ
هّجرون	على	املناطق	

ُ
على	تالل	الفرات	ومزارع	الدولة	وأطراف	املدن	األخرى	في	الرقة	وحلب،	وتوّزع	امل

اآلتية:

قرى الغمر في منطقة املالكية. 1

ُبنَيت	في	منطقة	املالكية	12	قرية	على	امتداد	نهر	دجلة	حتى	ناحية	القحطانية،	ُوّزَعت	على	الطريق	
ّدر	)15(	هكتاًرا	بعلًيا	لكل	أسرة،	إضافة	إلى	أّن	أربًعا	

َ
ق
ُ
العام	الواصل	بين	القامشلي	واملالكية	بمساحة	ت

ا،	وليصل	هكذا	عدد	الهكتارات	املوزعة	إلى	)19170(	 من	القرى	ُمِنَحت	فيها	كل	أسرة	)4,8(	هكتاًرا	مرويًّ
على	)1641(	أسرة)22(	)انظر	امللحق2(.	

قرى الغمر في مدينة القامشلي. 2

ناحية	 غرب	 إلى	 	
ً
وصوال كم	 	30 القامشلي	 شرقي	 القحطانية	 ناحية	 من	 تبدأ	 قرية،	 	12 وعددها	

عاموده،	واملساحة	املوزعة	لكل	أسرة	هي	ما	بين	)15(	و)18(	و)20(	هكتاًرا	بعلًيا	وفق	الخط	املطري،	
وّزع	في	هذه	القرى	إلى	)23379(	على	)1434(	أسرة)23(،	ويوضح	

ُ
ي	امل

ّ
ليصل	مجموع	عدد	الهكتارات	الكل

الجدول	في	)امللحق	3(	توزيع	األرا�سي	على	القرى	والعائالت.	

منطقة رأس العين. 3

تبدأ	من	ناحية	الدرباسية	حتى	حدود	محافظة	الرقة	غرب	مدينة	رأس	العين	وعددها	)17(	قرية،	
وزعة	لكل	أسرة	هي	ما	بين	)20(	و)23(	و)25(	هكتاًرا	بعلًيا	وفق	الخط	املطري،	ومن	بين	

ُ
واملساحة	امل

	قرى	ُمِنَحت	)8(	هكتارات	مروية	من	مشروع	أصفر	–	نّجار	الذي	كان	ُمستأجًرا	من	 هذه	القرى	ستُّ
أرا�سي	أمالك	الدولة	)الجمهورية	العربية	السورية(،	ليصل	بذلك	عدد	الهكتارات	املوّزعة	إلى	)26159(	

)22(		الجدول	املرفق	توصل	إليه	الباحث	من	خالل	إجراء	مسح	للعينة	عبر	التواصل	مع	أبناء	القرى	املذكورة	)15.05.2022(.

)23(		الجدول	املرفق	توصل	إليه	الباحث	من	خالل	إجراء	مسح	للعينه	عبر	التواصل	مع	أبناء	القرى	املذكورة،	)15.05.2022(.



641

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022الدراسات

على	)1378(	أسرة.)24(	)انظر	امللحق	رقم	4(

ع املغمورين بالنسبة إلى وجودهم في مناطق الحسكة
ّ

عاشًرا: نسبة توز

ن	املغمورون	فيها،	وهي	كما	يأتي: ِ
ّ
وهذه	النسبة	تتوّزع	كما	ورد	سابًقا	على	ثالثة	مناطق	ُوط

نسبة توزع املغمورين في قرى منطقة املالكية. 1

يتبع	للمالكية	إدارًيا	ناحيتان	مهمتان	هما	ناحية	اليعربية	وناحية	الجوادية	إضافة	إلى	بلدة	رميالن	
التي	تحتوي	على	حقول	الغاز	والنفط،	ويبلغ	عدد	القرى	التابعة	ملنطقة	املالكية	294	قرية،	منها	12 

قرية	من	عرب	الغمر،	ونسبتهم	إلى	مجموع	قرى	املالكية	وفق	التوزع	اآلتي:

	 فيها	أ. املغمورين	 نسبة	 ل	
ّ
مث
ُ
ت املالكية	 منطقة	 في	 لألكراد	 قرية	 	115

10,4	باملئة.

	 ل	نسبة	املغمورين	فيها	8,1 ب.
ّ
مث
ُ
148	قرية	عربية	في	منطقة	املالكية	ت

باملئة.

	 ل	نسبة	املغمورين	فيها	75	باملئة.ت.
ّ
مث
ُ
16	قرية	سريانية	أشورية	ت

	 املغمورين	ث. نسبة	 ل	
ّ
مث
ُ
ت )عربي	+كردي(	 املكونات	 14	قرية	مختلطة	

فيها	86	باملئة.

نسبة توزع املغمورين في قرى منطقة القامشلي. 2

تتبع	للقامشلي	إدارًيا	بلدات	ونواٍح	مهمة	عدة،	هي:	ناحية	عاموده	وناحية	القحطانية	)قبور	البيض(	

)24(			الجدول	املرفق	توصل	إليه	الباحث	من	خالل	إجراء	مسح	للعينة	في	قرى	عرب	الغمر	عبر	التواصل	مع	أبناء	القرى	املذكورة،	
.(15.05.2022(
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وناحية	تل	حميس	وبلدة	جزعة،	ويتبعها	أيًضا	عدد	كبير	من	القرى	تبلغ	549	قرية،	منها	12	قرية	أيًضا	
من	عرب	الغمر،	ونسبتهم	إلى	مجموع	قرى	القامشلي	وفق	التوزع	اآلتي:

	 ل	نسبة	املغمورين	فيها	أ.
ّ
مث
ُ
185	قرية	لألكراد	في	منطقة	القامشلي	ت

6,5	باملئة.

	 فيها	ب. املغمورين	 نسبة	 ل	
ّ
مث
ُ
ت القامشلي	 منطقة	 في	 عربية	 قرية	 	345

3,5	باملئة.

	 ل	نسبة	املغمورين	ت.
ّ
مث
ُ
6	قرى	سريانية	أشورية	في	منطقة	القامشلي	ت

فيها	200	باملئة.

نسبة توزع املغمورين في قرى منطقة رأس العين. 3

يتبع	ملدينة	رأس	العين	إدارًيا	ناحية	مهمة	هي	ناحية	الدرباسية،	ويتبعها	أيًضا	عدد	كبير	من	القرى	
يبلغ	)263(	قرية،	منها	17	قرية	من	عرب	الغمر،	ونسبتهم	إلى	مجموع	قرى	رأس	العين	وفق	التوزع	اآلتي:

	 ل	نسبة	املغمورين	فيها	أ.
ّ
مث
ُ
 96	قرية	لألكراد	في	منطقة	رأس	العين	ت

18	باملئة.

	 ل	نسبة	املغمورين	فيها	ب.
ّ
مث
ُ
ت 167	قرية	عربية	في	منطقة	رأس	العين	

10	باملئة.

أن	نجمل	هذه	 يمكننا	 الحسكة،	 في	محافظة	 السكاني	 التوّزع	 في	 تقّدم	من	تفصيل	 ما	 وبناء	على	
الدراسة	بالنتائج	اآلتية:

	 ل	نسبة	املغمورين	أ.
ّ
مث
ُ
إجمالي	عدد	القرى	في	محافظة	الحسكة	1717	قرية	ت

فيها	2,4	باملئة.

	 ل	نسبة	املغمورين	ب.
ّ
مث
ُ
العدد	الكلي	للقرى	العربية	في	املحافظة	1161	قرية	ت

فيها	3,5		باملئة.

	 ل	نسبة	املغمورين	فيها	ت.
ّ
مث
ُ
العدد	الكلي	لقرى	األكراد	في	املحافظة	453	قرية	ت

9		باملئة.
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	 ل	نسبة	املغمورين	فيها	ث.
ّ
مث
ُ
العدد	الكلي	للقرى	األشورية	والسريانية	50	قرية	ت

82	باملئة.)25(

الخريطة	من	Earth	Google	تحديد	القرى	من	عمل	الباحث.

حادي عشر: األثر النف�سي لهجرة املغمورين

جبروا	على	الرحيل،	
ُ
ا	في	نفوس	الذين	أ

ً
ال	شّك	في	أن	عامل	التهجير	قد	ترك	أثًرا	نفسيا	بالغ   

يدعى	 كان	 كما	 على	حياة	جديدة،	 يحصلوا	 ولم	 وتاريخهم،	 ذكرياتهم	 املغمورة	 القرى	 أهالي	 إذ	خسر	
أصحاب	الُحكم	آنذاك.	وتحاول	كتب	التاريخ	محو	ذكرى	القرى	التي	كانت	موجودة،	وبقايا	حكاية	هذا	
املكان،	لتبقى	أسيرة	لكتب	التربية	القومية	االشتراكية	البعثية	التي	تروي	حكايته	بوصفها	أحد	إنجازات	
)سورية	الحديثة(،	وربما	ضاعت	حكاية	تهجير	أهالي	القرى	املغمورة	ومعاناتهم	في	زحمة	حكايات	الثورة	
التي	ُسّمي	السد	باسمها،	ذلك	االسم	الذي	رفضه	أهل	املنطقة،	واستمروا	في	تسميته	سد	الطبقة.		

ال	 فيما	 تاريخه،	 كتابة	 إلعادة	 حملة	 إلى	 السد	 يحتاج	 واليوم	 أبناءها،	 الفرات	 سد	 )ثورة(	 أكلت	
يزال	الفالحون	الذين	أخذ	السد	وبحيرته	أرضهم	ينتظرون.	ويا	للمفارقة	تسميها	املطبوعات	الرسمية	
)بحيرة	األسد!(.	لم	ُيْقِدم	عرب	الغمر	على	دفن	موتاهم	في	مناطق	سكناهم	الجديدة	بل	كانوا	ينقلونهم	

)25(		التوزع	الديموغرافي	في	محافظة	الحسكة، )القامشلي، التجمع الوطني للشباب العربي في سوريا، 2012).
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إلى	الرقــة	حتى	بداية	الثمانينيات.

ثاني عشر: نمو شعور العزلة

احتقار	 نظرة	 إليهم	 ينظر	 بعدها،	 أقلية	 ال	 سورية،	 في	 أقلّية	 األقليات	 أكثر	 املغمورون	 يمثل	 	
ة	من	األكراد	ومنطلقات	أفكارهم	الحزبية	وجزء	ال	بأس	به	من	عرب	املنطقة.	فهم	مستوطنون	 وعدائيَّ
ومحتلون،	انطوت	هذه	الجماعة	على	نفسها،	وصارت	ال	تتزاوج	أو	تتصاهر	سوى	من	داخلها،	وأصبح	
،	وكأنها	طائفة	دينّية	

ً
ش	خاّص	بها	داخل	منطقة	الجزيرة	املهمشة	أصال لهذه	الجماعة	عالم	داخلي	ُمهمَّ

وجيل	 اآلباء،	 األول	جيل	 )الجيل	 أجيال	 ثالثة	 من	 نسمة	 ألف	 	165 اآلن	حوالي	 املغمورون	 غامضة.	
املراهقين	أثناء	الغمر	والجيل	الثالث	الذي	ولد	بالحسكة(	وكل	جيل	له	همومه	ومشكالته	التي	يوحّدها	
التهجير	القسري	كما	حدث	عند	أهالي	منطقة	النوبة	في	مصر	والتبت،	فهناك	آالف	األجيال	التي	ترّبت،	
وكبرت	في	تلك	املناطق،	واختلط	عرقهم	بملح	تلك	األرض،	وصارت	لهم	ذكريات	وأفراح	وأتراح	وأعراس	

ومقابر.

ثالث عشر: ترسيخ العزلة والرهان على النظام

ليس	ثمة	قواسم	مشتركة	بين	عرب	الغمر	واألكراد	في	الحسكة.	نمطا	عيش	مختلفان	تماًما.	لكن	
ما	يجمعهما	على	نحو	ال	تخطئه	العين	هو	أنهما	على	مر	تجربة	التجاور	القسري	كانا	ضحيتي	النظام،	
وثقافته،	ومن	هو	 بين	من	هو	ممنوع	من	اسمه	ولغته	 أرضه.	 اقُتلع	من	 أرضه	ومن	 احُتلت	 َمن	 بين	
بأنه	اعتداء	 ر	املوضوع	 أو	مصلحة،	وُيصوَّ بأي	قربى	 إليه	 في	صلب	نظام	ال	يمت	 مستدرج	ألن	يكون	
على	أرا�سي	الفالحين	األكراد،	وهذا	يجانب	الصواب،	ويستمر	في	اللعب	على	وتر	التجييش	القومي،	
فالفالحون	األكراد	والعرب	في	املنطقة	لم	يكونوا	معنيين	باألمر،	بل	هم	أكثر	املستفيدين	من	قانون	
ّصصت	لهم	

ُ
اإلصالح	الزراعي،	وأصبحوا	يزرعون	أرا�سي	لم	يكونوا	يملكون	شبًرا	فيها،	واملغمورون	خ

أرا�سي	أمالك	الدولة	التي	تضّمنت	أيًضا	الفائض	عن	توزيع	األرا�سي	للفالحين	بموجب	قانون	اإلصالح	
الزراعي	قبل	عقد	من	هجرة	املغمورين.

د	بأنه	في	زمن	إسكان	املغمورين	لم	تسجل	أي	حوادث	صدام	بين	العرب	واألكراد	في	
ّ
يبقى	أن	نؤك

د	عدم	املساس	املباشر	بملكيات	الفالحين	املحليين	من	عرب	وكرد	
ّ
املنطقة	والساكنين	الجدد،	ما	يؤك

وسريان،	ممن	تم	ُوّزِعت	األرا�سي	عليهم	في	عملية	اإلصالح	الزراعي.	
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رابع عشر: املغمورون بين جيرانهم العرب واألكراد في الجزيرة:

أطلق	األكراد	على	جيرانهم	الجدد	من	املغمورين	اسم	)املستعمرين(،	فيما	أطلق	عليهم	معارضو	
النظام	من	العرب	اسم	)املقتلعين(،	لذلك	رافقت	الشبهة	عالقة	املغمورين	مع	النظام،	ذلك	أنهم	عربه	
الذين	استعان	بهم	لكبح	الغلبة	الكردية	في	تلك	املنطقة،	وهذا	صحيح	إلى	حٍد	كبير.	))لكن	حقيقة	أنهم	
أيًضا	من	ضحاياه،	وهذا	واضح	فهم	أبناء	املناطق	التي	طاف	عليها	نهر	الفرات	بعد	إنشاء	سد	الفرات،	
وتحولت	قراهم	إلى	بحيرة،	كما	أّنهم	من	خارج	هوية	النظام	املذهبية،	وهم،	إذ	وردوا	في	أدبياته	بصفتهم	

»عرًبا	أقحاًحا«،	فهو	أبقاهم	في	بؤسهم	وفقرهم	على	نحو	ما	أبقى	األكراد	في	البؤس	والحرمان((.)26(  

ت	بالنسبة	إلى	الخاضعين	للتهجير	غربة	حقيقية	في	مجتمع	قبلي	بسيط	لم	يعتد	
ّ
تلك	املعاناة	مثل

على	 عبًئا	 لهم	 ت	
ّ
ومثل أخرى،	 إلى	 قرية	 من	 االنتقال	 مستوى	 على	 مسكنهم	 وتغيير	 الهجرة	 على	 أهله	

أبنائهم	الذين	نشؤوا	في	بيئة	جديدة	بال	ماض	وال	ذكريات،	ولربما	بماض	ُمشّوش	عن	أرض	ترعرعوا	
فيها	وهم	صغار،	ثم	غابت	بلمح	البصر،	ووجدوا	أنفسهم	في	محيط	لم	يتقّبلهم	في	مستوى	املدرسة	
فين،	ورسخ	في	عقولهم	أال	إمكانية	لالندماج	

ّ
والعالقات	االجتماعية	بعدما	درسوا	وصاروا	شباًبا	وموظ

الحقيقي	في	ظل	عدم	وجود	حاالت	من	املصاهرة	بينهم	وبين	األكراد		والعناصر	الجديدة،	إذ	لم	يتم	
الزواج	من	عرب	الغمر،	ولم	يقبل	أحد	من	املحيط	التزويج	ألبناء	الغمر	أو	املغمورين،	هذا	في	املحيط	

العربي	الواسع.	

خامس عشر: املغمورون في عيون األكراد

	من	املغمورين	على	املستوى	الشعبي	ولكن	األحزاب	
ً
كان	موقف	املحيطين	العربي	والكردي	متماثال

محافظة	 سكان	 من	 باملئة	 	2 من	 أقل	 تشكل	 التي	 	)41( وقراهم	 املغمورين	 وجود	 استغلت	 الكردية	
الحسكة	في	منشوراتها	الحزبية،	وسنة	2009،	أصدر	التحالف	الديمقراطي	الكوردي	في	سورية،	والذي	
	
ً
ّراسا

ُ
،	ك

ً
التي	شكلت	املجلس	الوطني	الكردي	الحقا القوى	 6	أحزاب	كردية	هي	عماد	 يتألف	من	 كان	

حمل	عنوان	حملة	[تعريب	أسماء	املدن	والقرى	الكوردية	في	»كوردستان	سورية]،	تطرق	من	خاللها	
إلى	قرى	املغمورين،	الذين	تم	وصفهم	وسأقتبس	)أنهم	أشد	أعداء	القومية	الكردية،	واليد	الضاربة	
للحكومة	السورية	في	إرهاب	األهالي	الكورد	إلى	جانب	األجهزة	األمنية	املتنوعة	واألخطبوطية	املنتشرة	في	

كل	ركن	من	أركان	املنطقة	الكردية(.

مر	في	جزيرة	األكراد«،	صحيفة	الحياة،	)29	كانون	الثاني/	ديسمبر،	2018(.
َ
)26(		حازم	أمين،	»عرب	الغ
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بل	 لها،	 الحلول	 اقتراح	 ثم	 الفعلية	 يهدف	لطرح	إشكالية	بظروفها	 الواقع	ال	 في	 الكردي	 الخطاب	
يتخذ	الخطاب	صيغة	تصعيدية	ضد	املغمورين	الذين	هم	باألساس	ضحية	عملية	تهجير	من	قراهم،	

فهم	أصحاب	املأساة	الحقيقيين.

هؤالء	 وتصوير	 الكردية	 األدبيات	 في	 لألكراد	 السيا�سي	 النشاط	 )تزايد	 أحد	 على	 يخفى	 ال	 لكن	
باملحتلين	وباملستوطنات،	وأثر	ذلك	في	مستوى	التصور	املضمر	والتنميط	الذي	مورس	على	العامة	
في	مستوى	اإلعالم	والنشاطات	الحزبية	وفي	السرديات	الخاصة	باألكراد	حتى	وقرت	في	أذهان	الجميع	
منهم	من	مثقفين	وأحزاب	وعامة	ربما	ليس	كراهية	بهم	كجماعة	بل	كجزء	من	االستخدام	السيا�سي	

لتجريم	النظام	باعتباره	قد	رحل	املغمورين	ملحافظة	الحسكة(.

في	 واألكراد	 العرب	 بين	 أي	حوادث	صدام	 تسجل	 لم	 املغمورين	 إسكان	 فترة	 بأن	 د	
ّ
نؤك أن	 يبقى	

د	عدم	املساس	املباشر	بملكيات	الفالحين	املحليين	من	عرب	
ّ
املنطقة	وبين	الساكنين	الجدد،	مما	يؤك

الزراعي،	واملسألة	هي	كما	أشرنا،	هي	 في	عملية	اإلصالح	 وكرد	وسريان	ممن	تم	توزيع	األرا�سي	عليهم	
خسارة	أكثر	من	100	ألف	نسمة	لقراهم	وأراضيهم.	

سادس عشر: مغالطة الحزام العربي

نِجَزت	هذه	
ُ
إن	الدراسة	التي	قام	بها	محمد	طلب	الهالل	بقيت	صيًتا	أكثر	منها	تطبيًقا	فعلًيا،	))وقد	ا

الدراسة	قبل	12	سنة	من	مجيء	املغمورين،	واقتراحه	ملنطقة	»للحزام	العربي«	التي	تنص	على	تهجير	
األكراد	جميعهم	من	الشريط	الحدودي،	وإسكان	عرب	املنطقة	مثل	قبيلة	شمر	بمكانهم،	وهذا	لم	
يحدث	منه	�سيء،	ولم	يثبت	تهجير	أي	كردي	من	قريته،	والقوى	الكردية	كذلك	ال	تستطيع	أن	تزعم	
أنه	تم	تهجير	قرية	كردية	واحدة	أو	إخالئها	أو	إسكان	عرب	مكانهم،	وبالتالي	إن	استخدام	مصطلحات	
محمد	طلب	الهالل	)كالحزام	العربي(	في	مسألة	الغمر	أمر	مبالغ	فيها	وال	تعكس	الواقع،	وتأتي	ضمن	
إطار	محاوالت	إلثبات	وترسيخ	تراجيديا	كردية	ُمتخّيلة	بشكل	مبالغ	فيه	وفي	كثير	من	األحيان	ال	ينتمي	

للواقع((.)27(

ُوزع	املغمورون	على	مناطق	مختلفة،	كان	نصيب	الجزيرة	حوالى	25	باملئة	منهم	فقط،	مع	تأكيدنا	
أن	اختيار	منطقة	الشريط	الحدودي	لم	يكن	عشوائًيا،	بل	بهدف	سيا�سي	استهدف	مناطق	ذات	كثافة	

)27(		مهند	القاطع،	أكراد	سوريا:	التاريخ،	الديموغرافيا،	السياسة،	)بغداد:	دار	قناديل،	2020(،	ص207-204.
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كردية،	))وهي	سياسية	كان	قد	اقترحها	بشكل	أعنف	وزير	املعارف	السوري	محمد	كرد	علي	منذ	سنة	
1931	حيث	اقترح	أثناء	تناوله	موضوع	املعارف	مسألة	املهاجرين	الذين	تجمعوا	في	الحدود	ومنحوا	
أرا�سي	هناك،	واقترح	على	رئيس	الدولة	آنذاك	نقل	األكراد	إلى	مناطق	في	جنوب	ووسط	سوريا	ومنحهم	
مقترحات	 نفذ	

ُ
ت ولم	 املقترحات((.)28(	 تلك	 من	 �سيء	 تنفيذ	 يتم	 لم	 لكن	 بهدف	دمجهم،	 هناك	 أرا�سي	

بها	كثير	من	الدول	 بأنها	سياسات	عملت	 التي	تصب	في	اإلطار	ذاته،	علًما	 أيًضا	 محمد	طلب	الهالل	
بورقيبة	 عهد	 في	 كانت	 وكذلك	 أتاتورك،	 عهد	 في	 الحديثة	 تركيا	 في	 ذلك	 السكان،	حدث	 دمج	 بهدف	
التقليل	من	 لكنه	حاول	 إثنية،	 أو	 نزعات	طائفية	 فيها	 يكن	 لم	 التي	 تونس	 في	 السكان	 لدمج	 محاولة	

املناطقية	هناك	ملصلحة	وطنية. 

سابع عشر: موقف املغمورين من الثورة )الحياد( من دون تشبيح

النظرة	 تلك	 مع	 تعايشهم	 مع	 وعمل	 ووظائف	 دراسة	 من	 الحياة	 بشؤون	 بانغماسهم	 األبناء	 كبر	
بهم	 املحيطة	 القبائل	 ألبناء	 مشابًها	 موقفهم	 يكن	 لم	 والكردي،	 العربي	 املحيط	 من	 تجاههم	 العامة	
ل	في	قبائلهم	ووجودها	

ّ
في	محافظة	الحسكة،	حيث	يستند	أبناء	عشائر	الحسكة	إلى	ظهر	قوي	ُمتمث

التاريخي	في	املنطقة،	ما	أورث	أبناء	الغمر	حالة	ضعف	وإحساس	بقلق	وجودي،	لذا	كان	موقفهم	في	
الغالب	متماشًيا	مع	النظام	بوصفه	حامًيا	لهم،	لهذا	السبب	لم	ينضموا	إلى	الثورة،	ولم	يعملوا	في	إطار	

التشبيح.	

ل	
ّ
أّما	عرب	الغمر	غرب	رأس	العين	فكان	موقفهم	مختلًفا	عن	أقرانهم	شرق	الدرباسية،	حيث	شك

ا	سلمًيا	مع	الثورة،	وقّدموا	شهداء	ضمن	كتائب	الجيش	الوطني،	وذلك	بقربهم	من	
ً
عرب	الغمر	حراك

محافظتهم	األم،	واالمتداد	العشائري	لهم،	وقلة	الوجود	الكردي	في	املنطقة،	ومثالنا	على	ذلك	أبناء	
عشيرة	العامر	والحويوات	والبوظاهر.	أما	أبناء	قبيلة	الناصر	شرق	ناحية	الدرباسية	إلى	القامشلي	كان	
وجودهم	في	محافظة	الرقة	ضمن	صفوف	الجيش	الحر،	وشارك	أيًضا	بعض	أبناء	عشيرة	البوصالح	
بينما	كانت	مشاركة	قرى	الغمر	شرق	القامشلي	في	الثورة	وكتائب	الجيش	الحر	قليلة	جًدا	ال	يتجاوز	
أفرادها	عشرين	شخًصا	من	عشرين	قرية،	وذلك	بسبب	تخوفهم	من	مالحقة	عناصر	حزب	العمال	

املسيطر	على	املنطقة	بعد	تسليمها	من	النظام	لهم.	

حالة	 فإّن	 السورية،	 الثورة	 أحداث	 خالل	 مهًما	 اجتماعًيا	 	
ً

حامال بقي	 العشائري	 املكون	 أّن	 ومع	

)28(		مهند	القاطع،	أكراد	سوريا:	التاريخ،	الديموغرافيا،	السياسة،	ص207-204.
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التشظي	املجتمعي	التي	أصابت	املجتمع	السوري	تسري	عليه	أيًضا؛	فقد	أدت	الحرب	وتبّدل	مناطق	
تتوزع	على	مناطق	 الواحدة	 العشيرة	 العشائر،	فأصبحت	 أبناء	 أعداد	كبيرة	من	 تهجير	 إلى	 السيطرة	
لذلك	 وخارجها،	 سورية	 داخل	 مختلفة	 مناطق	 في	 لها	 عدة	 وجهاء	 ببروز	 سمح	 ما	 مختلفة،	 سيطرة	
ا	لها	في	مناطق	سيطرة	قوات	سوريا	

ً
ا	لعشيرة	ما	في	مناطق	سيطرة	النظام،	وشيخ

ً
أصبحنا	نجد	شيخ

الديمقراطية	)قسد(،	وآخر	في	تركيا،	وغيره	في	دول	الخليج،	وناطًقا	لها	في	دول	املهجر،	وهكذا،	وربما	
يقت�سي	الوجود	في	مناطق	مختلفة	أن	تكون	لهم	آراء	وتوجهات	سياسية	مختلفة.

ثامن عشر: نتائج البحث 

1.	تكشف	حالة	املغمورين	األثر	السلبي	لالستعجال	في	إعالن	الخطط	من	الدول	النامية	)سورية	في	
هذا	السياق(	من	دون	إعداد	الدراسات	الكافية	واملالئمة	من	الجوانب	املختلفة	في	ظل	أنظمة	شمولية	
اعتادت	أن	تجعل	من	اإلكراه	واإلجبار	منهج	تفكير	وممارسة،	وغالًبا	ما	تنشغل	بجانب	واحد	في	أثناء	
الدراسات	وهو	إرادة	السلطة،	وال	تولي	الجوانب	االجتماعية	وأوجاع	الناس	ما	يستحقانه،	تنجح	في	

تنفيذ	سياستها	ظاهرًيا،	لكنها	تغمض	عينيها	عن	آالم	الناس	وعذاباتهم.

2.	عاش	املغمورون	مشتتين	متفرقين	عن	جذورهم	العشائرية،	ألن	قسًما	كبيًرا	من	عشائرهم	بقي	
بالقرب	من	البحيرة،	ومن	ثم	عاش	أولئك	املغمورون	رحالت	مؤملة	دورية	ملشاركة	أقاربهم	في	املناسبات	
تكلفة	 لذلك	 كان	 وقد	 العشائري،	 املجتمع	 في	 التعاضد	 جوانب	 أبرز	 أحد	 تشكل	 التي	 االجتماعية	
اقتصادية	واجتماعية	كبيرة،	ما	أدى	إلى	حدوث	حاالت	عدة	من	التفتت	العشائري،	ما	جعل	كثيرين	

يمرون	بحاالت	اقتصادية	ونفسية	صعبة	نتيجة	الشعور	بالحرمان	والغربة	والحنين.

اجتماعي	 إدماج	 محاوالت	 بأي	 السياسية	 السلطة	 تهتم	 لم	 واإلكراه	 القسر	 ثقافة	 ضمن	 	.3
للمغمورين	في	جغرافيتهم	الجديدة،	ولم	تحضر	أي	برامج	من	أجل	عالقات	حسنة	مع	جيرانهم	الجدد،	
بل	كانت	حريصة	على	خطاب	مبطن	يزرع	بذور	الفتنة.	وتفسير	األمر	بسيط	جًدا	أال	وهو	أن	السلطات	
من	 حال	 بل	 املختلفة،	 الشعب	 شرائح	 بين	 وئام	 وجود	 عدم	 على	 شديًدا	 حرًصا	 تحرص	 املستبدة	

الخصام،	ليسهل	عليها	قيادتهم	والتحكم	بهم.

4.	كان	املغمورون	بالنسبة	إلى	السلطة	أداة	لتنفيذ	إرادتها،	وإظهار	تحكمها	بالقوة	الرمزية	للدولة،	
وتحولوا	إلى	ضحايا	مضاعفين،	تمثل	الجانب	األول	في	اقتالعهم	من	جذورهم،	والثاني	في	أن	املحيط	
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ب	بهم،	بل	جعل	من	مأساتهم	حجة	جديدة	ملزيد	من	التشظي	 الجغرافي	والديموغرافي	الجديد	غير	مرّحِ
أولئك	 من	 اتخذت	 قومية	كردية	 مادة	سهلة	ألحزاب	 واملغمورون	 القسري	 التهجير	 وكان	 االجتماعي.	
الضحايا	منصة	ألفكارها	اإللغائية،	بصفتهم	فاعلين	جدًدا،	وأداة	شحذ	قومي،	وتشكيل	عصبة	كردية	
ضدهم،	واستيالد	مظلومية	جديدة،	مع	أن	الجميع	يعي	بشدة	أنه	في	األنظمة	الشمولية	واالستخباراتية	
ال	يوجد	مواطن	يسمح	له	بالتفكير	والقرار،	بل	رعايا	ينفذون	توجيهات	القائد،	ويصفقون	له	شاؤوا	

أم	أبوا.

اهتمت	الثقافة	واإلعالم	والقوى	الدولية	الكبرى	باألقليات	وحقوقها،	سواء	من	منظور	مصلحة	
الثقافي،	وقد	أكدت	األمم	 التنّوع	 أو	من	مبدأ	 العربي،	 في	املشرق	 سياسية	إلثارة	املشكالت	والقالئل	
إلى	 األقليات	 استندت	 وقد	 األعراق،	 وتنوع	 األقليات	 احتراَم	 الحقوقي	 ومنظورها	 في	شرعتها	 املتحّدة	
هذه	املقدمات	لتعبر	عن	نفسها	وحقوقها	ومظلوميتاها،	لكن	املغمورين	على	الرغم	من	كل	ما	عانوه	
عن	 ليتكلموا	 سبق	 مما	 أي	 إلى	 يستندوا	 أن	 يستطيعوا	 لم	 اجتماعية	 وعزلة	 واغتراب	 اضطهاد	 من	
مظلوميتهم،	ولم	يسمعهم	أحد،	فتحولوا	الى	أقلية	لم	يعترف	بوجودها	وهمومها	أحد.	عاشوا	عزلتهم	
في	 الرصين	 بالبحث	 التوجه	 بضرورة	 يدفع	 ما	 األبحاث،	 ومراكز	 وإعالمه	 العالم	 وعن	 محيطهم	 عن	
معاناتهم	هذه	وضرورة	دراسة	مشكلتهم	بوصفها	مشكلة	وطنية	تهم	كل	السوريين	الساعين	إلى	بناء	دولة	
املواطنة	والعدل،	وتحترم	حقوق	الجميع،	وتنزع	فتيل	الفتنة	عبر	إدخال	الحقوق	في	لعبة	املساومات	
يبنيه	 لوطن	 بعيًدا	عن	منظور	حقوقي	وطني	يؤسس	 السياسية،	 القوى	 التي	تخوضها	 التسويات	 أو	

الجميع،	وتقع	مسؤولية	صونه	على	الجميع.

تتنوع	املياه	التي	تغمر	الرؤوس	طوال	التاريخ،	ويظل	املغمورون	بها	مغمورين.
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امللحقات

امللحق رقم 1

شهادة األديب مو�سى عباس التي قّدمها لهذا البحث في تسليط الضوء على جانب من معاناة 
املغمورين:

والقماشة	 الكبيرتين	 البكرتين	 ذا	 السينمائي	 العرض	 جهاز	 تحمل	 التي	 السيارة	 تلك	 أن�سى	 ))وال	
الكبار	 الفالحين	 نحن	 علينا	 تعرض	 وهي	 الحجري،	 املدرسة	 جدار	 على	 تعلق	 التي	 الكبيرة	 البيضاء	
»املشروع	 الفيلم	 عنوان	 وكان	 بحياتنا،	 سينمائيا	 عرًضا	 فيها	 نحضر	 التي	 األولى	 املرة	 وهي	 والصغار،	
من	 تتألف	 بحيث	 نموذجية،	 وقرى	 مزارع	 في	 املستقبلية	 حياتنا	 لنا	 يصور	 وثائقي	 فيلم	 وهو	 الرائد«	
،	واختاروا	لها	أسماء	

ً
ا	وغرًبا	وشماال

ً
وحدات	سكنية	اسمنتية	متشابهة	متناثرة	حول	مدينة	الرقة	شرق

عروبية	خالصة،	من	مثل:	القحطانية،	ربيعة،	يعرب،	العدنانية،	القادسية،	األسدية	....إلخ	وفي	كل	
عة	

ّ
برق
ُ
تجّمع	مدرسة	ومستوصف	ومبان	إدارية	أخرى،	وأكثر	ما	أثار	خيالنا	تلك	األبقار	الهولندية	امل

القيادة	ستوزعها	على	األسر	املغمورة	لنشرب	 التي	ترعى	في	مسطحات	خضراء	واسعة،	وأخبرونا	أن	
التوّجس	 من	 ب�سيء	 ننظر	 كنا	 الحقيقة	 سنتين،	 من	 أكثر	 هذا	 استمر	 الدسم،	 كامل	 صافًيا	 حليًبا	
طط،	لسبب	بسيط	هو	أننا	لم	نستشر	في	أي	�سيء	يتعلق	بحياتنا،	وكأننا	نكرة،	

ُ
والشّك	حيال	هذه	الخ

ويكفي	أن	تفكر	القيادة	عنا،	حتى	وقع	ما	كنا	نخشاه،	وقبل	البدء	في	ملء	البحيرة	وارتفاع	منسوبها؛	
ّيرت	واملشروع	الرائد	تم	تحويله	»كولخوز«		حكومي	على	

ُ
ة	غ

ّ
لُتغِمر	الحقا	بيوتنا	وأرضنا،	بلغنا	أن	الخط

الطريقة	السوفييتية،	وسيصبح	الحًقا	مقبرة	القتصاد	البلد،	وأننا	وأهلنا	سنصبح	بيادق	في	مشروع	
آخر،	هو	مشروع	تهجير	شبه	قسري	إلى	شمال	شرق	سوريا	ملناطق	تابعة	للحسكة	والقامشلي،	وأقول	
شبه	قسري	ألنك	تستطيع	رفضه،	مع	االستعداد	لدفع	ثمن	هذا	الرفض،	وقد	دفعته	عائلتي	مع	كثيرين	
أيًضا،	حيث	عشنا	على	هامش	مدينة	الرقة	في	أحياء	عشوائية	وبال	أي	مورد	دخل	أو	ضمان	اجتماعي	
1974	حملنا	وصمة	املسمى	»مغمورين«	وهي	تسمية	صارت	تدل	على	العدائية	 أو	غيره،	ومنذ	العام	
عرب	 -من	 املناطق	 تلك	 ان	

ّ
سك على	 مقتصًرا	 ليس	 ذلك	 وللحقيقة	 أحياًنا!	 السخرية	 بل	 واالنتقاص	

وأكراد-	التي	أجبرت	على	استقبال	املغمورين	بل	طاولت	هذه	الوصمة	حّتى	من	بقي	منهم	في	الرقة	وما	
جاورها	من	مزارع،	ولو	أن	ذلك	لم	يعد	قائًما	بتلك	الحّدة	التي	خفتت	مع	الزمن،	املضحك	املبكي	أننا	
حّتى	هذا	اليوم	نزرع	ما	بقي	من	أراض	لنا	بجوار	البحيرة	وكأننا	لصوص،	فكل	�سيء	ممنوع،	استجرار	
املياه،	الحراثة	ومع	هذا	فقد	حولناها	إلى	غابات	من	الزيتون،	كل	ذلك	بجهود	خاصة،	وبالر�سى	التي	
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في	أرضنا	وبيئتنا	 لبقائنا	 ْولى	بتخطيط	الحكومة	
َ
األ تلك،	وكانت	هذه	األرض	هي	 أو	 الجهة	 لهذه	 تدفع	

السد	 لتاريخ	 أعود	 أن	 البحيرة،	حاولت	 إلى	جّنة	حقيقية	على	جانبي	 لتحويلها	 	
ً

الطبيعية	وكان	كفيال
العالي	في	مصر	وله	بحيرة	أكبر	من	بحيرة	سد	الطبقة،	فلم	أجد	ذلك	الحيف	الذي	مورس	علينا،	عدُت	
مّجد	السّد	والكهرباء	والبحيرة	وكأّنها	جزء	من	

ُ
حّتى	للروايات	والقصص	التي	تناولت	السد	فوجدتها	ت

نشرة	أخبار	التلفزيون	الحكومي،	وهذا	جّيد	ال	أنكره	بل	أنا	سعيد	بحصوله	–إن	حصل–	ولكنني	حزين	
ا	ألنني	لم	أجد	من	يتحّدث	عني	وعن	أهلي	وقبور	أجدادي،	وكأن	هذا	السد	أقيم	في	صحراء	الربع	 جدًّ
الخالي،	ولم	يقم	على	رؤوس	عشرات	األلوف	من	البشر	الذين	عوملوا	وكأّنهم	مجّرد	بيادق	نستعملها	في	
	من	بناء	مواطنة	حقيقية	تشمل	كل	سكان	املنطقة	

ً
لعبة	الديموغرافيا	ومشاريع	السياسة	العبثية	بدال

الحقد	 زراعة	 النتيجة؟	 كانت	 وماذا	 الحديثة،	 الدولة	 بناء	 أساس	 وهذا	 ولغاتهم	 قومّياتهم	 بمختلف	
والكره	بين	مكّونات	مجتمعنا	وحصاد	الفشل	االقتصادي	فحّتى	امللكيات	التي	منحت	للمغمورين	في	
التي	لم	تجد	ما	تعمل	 الحسكة	والقامشلي	لم	تعد	مجزية	بعد	تفتت	امللكية	ونشوء	األسر	الفرعية	
ليبحث	عن	 الرقة،	 إلى	 عاد	 تركيا	ومعظمهم	 في	 واألردن	والحًقا	 لبنان	 في	 باملياومة	 للعمل	 فعادوا	 به،	
سكن	وعمل	بعد	نضوب	مياه	اآلبار	وفشل	الزراعة	وتكاليفها	الباهظة،	سيرة	القهر	الذي	دفعنا	ثمنه	

أعمارنا،	وملا	نزل	ندفع!((.
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امللحق رقم )2)

	يوضح	الجدول	اآلتي	توزيع	األرا�سي	على	القرى	والعائالت	من	عرب	الغمر	في	منطقة	املالكية:		

القرية	التسلسل	
املساحة	املوزعة	

بالهكتار	
حصة	العائلة	
بالهكتار	

عدد	
العائالت	
املستفيدة

القبيلة	–	العشيرة	

العجيل	–	الودرات	–	الحويويات15159بعل2385عين	الخضراء	1

العلي	-بوحميد15105بعل1575تل	الصدق2

الحويوات-	املرادات	1599بعل1485الصحية	3

الجعابات15171بعل2565املصطفاوية	4

البومسرة	-الغانم15184بعل2760تل	آعور5

الوردات15101بعل	1515الحمراء	الغمر6

البوظاهر5،5131مروي720الجوادية	7

الجعابات5،5145مروي797شبك8

الجعابات4،8125مروي687تل	علو	رقم	91

الحويوات4،8165مروي946تل	علو	رقم	102

الجعابات15141بعل2115توكل	11

البومسرة15108بعل	1665معشوق	12
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امللحق رقم )3)

	يوضح	الجدول	اآلتي	توزيع	األرا�سي	على	القرى	والعائالت	من	عرب	الغمر	في	منطقة	القامشلي:		

القرية	التسلسل	
املساحة	املوزعة	

بالهكتار	
حصة	العائلة	

هكتار	

عدد	
العائالت	
املستفيدة

القبيلة	–	العشيرة	

13
املناذرة	)كرديم	

حليمة(
املغلطان	–	الحويوات	-	بوحميد15165بعل2475

14
الحرمون	)أم	

زكفت(
املزاريع	-العجيل	–	البومسرة	15144بعل2160

الحويوات	–	املغلطان	-السفارنه15113بعل1695القحطانية	15

20120بعل1890حلوة	16
املغلطان	–	الحويوات	–	السفارنه	

-العلي	

الجعابات20153بعل2295التنورية	17

البوحمد-	الجعابات	–	البوبطوش	20124بعل2480أم	الفرسان	18

العجيل	–	الزبيد-	الصعب18178بعل3204هيمو	)هنادي(19

الناصر	2034بعل680الثورة	20

الناصر	-الجعابات	20122بعل2240الحاتمية	21

البوصالح	–	املرادات	–	البوسلطان	2062بعل1240أم	الربيع	22

الناصر	–	املرادات	-	البومسرة	20109بعل2180البهيرة	23

الناصر	-	البوسلطان	20104بعل2080الجابرية	24
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امللحق رقم )4)

	يوضح	الجدول	اآلتي	توزيع	األرا�سي	على	القرى	والعائالت	من	عرب	الغمر	في	منطقة	رأس	العيـــــــــــن:		

القرية	التسلسل	
املساحة	
املوزعة	
بالهكتار	

حصة	العائلة	
بالهكتار	

عدد	العائالت	
املستفيدة

القبائل	والعشائر	

البومسرة	-البوصالح	–	العجاج20120بعل2400تل	تشرين25

الناصر23105بعل2415القنيطرة26

البوصالح23104بعل2392القيروان27

الغانم	-العلي	فارس2382بعل1886ظهر	العرب28

البوصالح-	البوظاهر	2597بعل2425األسدية	29

البوصالح2365بعل1495برقة	)أم	عشبة(30

البوظاهر	-	الفراهيد	8102	سقي816تل	حضارة	شمالي	31

فردون	-بوحميد848	سقي384تل	حضارة	جنوبي	32

العامر	886	سقي	688تل	أرقم	33

العامر	39 17،5بعل682،5أم	عظام34

العامر	870	سقي	560املتنبي	)املقرن(35

البوظاهر	881سقي648العزيزية	36

الفراهيد	-البوظاهر	861سقي488أم	أنقرة37

الحويوات-الناصر	-البومانع	17،560بعل1050العنادية	)مختلة(38

البو	ظاهر	3090بعل2700الراوية	39

البوظاهر	-	البوعساف3088بعل2640الدهماء	40

البو	ظاهر	-	السفارنه3080	بعٍل2400املبروكة	41
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