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سوريو عينتاب
انتشار وتجارة... وحلم بالعودة

محمد أمين

ــر بــــبــــال عــــشــــرات  لـــــم يــــكــــن يـــخـــطـ
بهم  يــنــتــهــي  أن  الـــســـوريـــن  آالف 
ــئـــن في  املــــطــــاف، مـــشـــرديـــن والجـ
ــنــــوب تـــركـــيـــا،  ــة غـــــــازي عـــيـــنـــتـــاب جــ ــنـ ــديـ مـ
بــاتــت نهبًا  الــتــي  يتحسرون على بــادهــم 
لــلــمــطــامــع اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، وتـــكـــاد 
أنفسهم  ويــســألــون  الخريطة،  عــن  تختفي 
بوجع ما سأله الفلسطينيون قبل سبعن 
عـــامـــا: هـــل ســنــرجــع يـــومـــا؟ تـــاشـــى حلم 
الباد  الكثيرين؛  لدى  إلى سورية  العودة 
ت، والحرب لم تستر ساقها بعد، بل 

ّ
تشظ

مرشحة ملــزيــد مــن االســتــعــار، حيث اتخذ 
املتصارعون من الجغرافيا السورية ميدان 
احتراب، وساحة تصفية حسابات قديمة 
وأخــــرى جـــديـــدة. نـــزاعـــات تــغــذي نــزاعــات، 
والصراع لم ينته بعد في سورية وعليها. 
ــرة،  ــ ــــوت دائـ ــى املـ ــ ــا، ورحـ ــ دم يــســتــســقــي دمـ
الــذيــن  الــبــســطــاء  يــــوم أرواح  تــحــصــد كـــل 
حــلــمــوا ذات يـــوم لــيــس بــبــعــيــد بــالــحــريــة، 
فتجرعوا مــرارات األســى، وخــذالن القريب 
عينتاب  غــازي  مدينة  في  يقطن  والبعيد. 

)Getty/نقل السوريون أعمالهم إلى المدينة )ميشيل شابرد

الــتــركــيــة عـــشـــرات آالف الـــســـوريـــن الــذيــن 
اضـــطـــروا لــلــخــروج مــن مــنــازلــهــم ولــجــؤوا 
الجغرافي،  القرب  املدينة بسبب  إلــى هــذه 
خــاصــة مــن مدينة حلب وريــفــهــا الــواســع، 
بــســبــب الــــحــــرب املـــفـــتـــوحـــة الـــتـــي يــشــنــهــا 
النظام وحلفاؤه الروس واإليرانيون، على 

السورين منذ أكثر من سبع سنوات. 
تــقــّدر الــســلــطــات الــتــركــيــة عـــدد الــســوريــن 
في غازي عينتاب بنحو 325 ألفًا، ال يزال 
األتــراك يعتبرونهم »ضيوفًا«، فيما تؤكد 
أرقام غير رسمية أن العدد يربو على 500 
ألــف ســـوري، حيث دخــل املــديــنــة آالف هم 
ما  التركية،  الحكومة  لــدى  مسجلن  غير 
بــاتــوا يشكلون نحو  الــســوريــن  أن  يعني 
30% مـــن عـــدد ســكــان املــديــنــة الــتــي تضم 
نحو مليون و800 ما بن تركي وســوري. 
ــاء مــديــنــة  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ ــــون فـ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــــوزع الـ ــتـ ــ يـ
ــعــــددة، ولـــكـــن هـــنـــاك أحـــيـــاء  ــتــ عــيــنــتــاب املــ
اكتظت بالسورين أكثر من غيرها، خاصة 
ــود بــالــلــغــة  ــ ــ ــاش )الـــحـــجـــر األسـ ــراطــ حــــي كــ
الــتــركــيــة(، وبــن أفــلــر )ألـــف مسكن باللغة 
ــي الــجــامــعــة، وهــــي أحــيــاء  الـــتـــركـــيـــة(، وحــ
إلــى جانب أخــرى تضم الطبقة املتوسطة 

مــن الــســوريــن، حــيــث يــصــل إيــجــار املــنــزل 
إلــى نحو ألــف ليرة تركية )مــا يعادل 250 
الدخل  أصــحــاب  واخــتــار  أميركيًا(.  دوالرًا 
املحدود منطقة »دوز تبه« مكانًا للسكنى، 
ــنـــزل بــإيــجــار  حـــيـــث مــــن املـــمـــكـــن إيــــجــــاد مـ
مــنــخــفــض، فــيــمــا يــســكــن أصـــحـــاب الــدخــل 
املــرتــفــع فــي عــدة أحــيــاء منها: كـــاوا كليك، 

وحي اإلبراهيملي. 
ــازي عــيــنــتــاب  ــ طــبــع الـــســـوريـــون مــديــنــة غـ
بطابعهم، حتى تكاد تكون »حلب ثانية« 
فــي جــنــوب تــركــيــا، حــيــث ظــهــرت املــطــاعــم 
الـــســـوريـــة، ومـــحـــات »الــحــلــويــات« بكثرة 
فــي املدينة، وتــحــول ســوق غــازي عينتاب 
املــــركــــزي، الـــــذي يــطــلــق عــلــيــه الـــســـوريـــون 
اسم »السوق اإليراني«، إلى سوق سوري 
بامتياز، حيث استأجر أصحاب املصالح 
أغــــلــــب مـــحـــاتـــه، حـــتـــى بـــــات وكــــأنــــه أحـــد 
أسواق مدينة حلب التي ارتبطت تاريخيا 
غــازي عينتاب. خال  بعاقات مميزة مع 
ســنــوات الــثــورة الــســوريــة، تحولت مدينة 
ــــى مــســتــقــر ملــؤســســات  غــــــازي عــيــنــتــاب إلـ
املنظمات  أغلب  ومقر  املختلفة،  املعارضة 
التي تقدم عونا للسورين في تركيا وفي 

النظام  سيطرة  عــن  خرجت  التي  املناطق 
في سورية، خاصة في الشمال، ومنظمات 
واتحادات سورية تعمل في الشأن اإلغاثي 

والتعليمي والصحة. 
كما افتتحت في املدينة العديد من املواقع 
املدينة  كانت  حيث  والصحف،  اإلخبارية 
قبلة للصحافين والناشطن اإلعامين، 
الصعيد  هــذا  على  أهميتها  تفقد  أن  قبل 
ــدءًا مـــن عــام  لــصــالــح مــديــنــة إســطــنــبــول، بــ
الـــكـــفـــاءات  الــكــثــيــر مـــن  2016، مـــع هـــجـــرة 

السورية إلى بلدان أوروبية. 
ال يوجد سوري ال يعمل في مدينة غازي 
عينتاب، فهي من املدن التركية »الغالية« 
مدينة  تضاهي  بــاتــت  حيث  املعيشة،  فــي 
إســـطـــنـــبـــول عـــلـــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد. يــعــمــل 
الــســوريــون فــي كــل املــجــاالت واملــهــن، وقــد 
نهضوا باقتصاد املدينة على كل الصعد، 
حــتــى بـــات يــصــعــب تـــصـــّور مــديــنــة غـــازي 
السورين. ودخــل رجال  عينتاب من دون 
ــال ســـــوريـــــون ســــــوق الـــصـــنـــاعـــة فــي  ــ ــمـ ــ أعـ
غــازي عينتاب، وانتشرت املصانع  مدينة 
فــي املــديــنــة الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى بــاملــديــنــة، 
كل  بتقديم  التركية  الحكومة  تقوم  حيث 
األمـــوال  رؤوس  جــذبــت  الــتــي  التسهيات 
ــات أغـــلـــب األطـــفـــال  الـــســـوريـــة املـــهـــاجـــرة. بــ
ــــي مـــديـــنـــة غـــــــازي عــيــنــتــاب  الــــســــوريــــن فـ
الــتــي تــضــم مئات  الــتــركــيــة  الــلــغــة  يتقنون 
املــفــردات الــعــربــيــة، وهــو مــا يسّهل عملية 
تعلمها، كما لجأ الكثير من السورين إلى 
م اللغة التركية، في إقــرار واضح على 

ّ
تعل

أن عودتهم إلى بادهم في املــدى املنظور 
غير ممكنة، أو باتت حلما ربما ال يتحقق.

طبع السوريون 
مدينة غازي عينتاب 
بطابعهم، حتى تكاد 

تكون »حلب ثانية« في 
جنوب تركيا.

■ ■ ■
ال يوجد سوري ال 

يعمل في مدينة غازي 
عينتاب فهي من 

املدن التركية »الغالية« 
في املعيشة حيث 

باتت تضاهي مدينة 
إسطنبول على هذا 

الصعيد.

■ ■ ■
يقطن في مدينة 

غازي عينتاب التركية 
عشرات آالف السوريني 
الذين اضطروا للخروج 
من منازلهم ولجؤوا 

إلى هذه املدينة.

باختصار

تقّدر السلطات التركية عدد السوريين في غازي عينتاب بنحو 325 ألفًا، ال يزال األتراك يعتبرونهم »ضيوفًا«، فيما تؤكد أرقام 
غير رسمية أن العدد يربو على 500 ألف سوري

هوامش

خطيب بدلة

تعود بــي الــذاكــرة إلــى أيــام الــشــبــاب.. الشباب الحلو، 
الثالثني والخمسني. في  الــذي يمتد بني سني  املــرح، 
تلك األيــام، كانت سورية شبه خاليٍة من املعارضني 
الــذيــن يــعــيــشــون خــــارج املــقــبــرة، أو خــــارج الــســجــون 
 مثلي؛ 

ً
الــنــاس إذا رأوا رجــال واملعتقالت، ولــذلــك كــان 

وهو  الــعــام،  والــشــأن  واألدب،  الصحافة،  فــي  يشتغل 
للنظام، وغير منبطح، وغير راكــض وراء  غير مؤيد 
سلطٍة أو مكاسب، يلتبس عليهم أمُره ويقولون: هذا 

معارض. 
الرغم من  املعارضني، على  نعم، كنت محسوبًا على 
ــزاب، واملــهــرجــانــات الــخــطــابــيــة.. وفــي  ــ ُبــْعــدي عــن األحـ
خبرون 

ُ
امل التي كان  العفوية/ اإلجبارية  أيام املسيرات 

ــذيــن يــتــخــاذلــون عن  يــســجــلــون أســمــاء األشـــخـــاص ال
االلــتــحــاق بــهــا، ويــرفــعــون أســمــاءهــم فـــي قـــوائـــم إلــى 
الــجــهــات املختصة لــتــؤدبــهــم، كــنــت ألــجــأ إلـــى مفصل 
مثل  عــارجــًا  ظالعًا  وأمــشــي  املتنكس،  اليمنى  ساقي 
ملدير  وأقــول  قائمته،   على 

ً
مفاجئة  

ً
ى ضربة

ّ
تلق كلٍب 

َم ساقي اليوَم ال ُيْحتمل، وإن حب القائد 
َ
ل
َ
دائرتي إن أ

القلب، وال يشترط أن نزيد طني مفاصلنا  يكون في 

ــَبــــَرص!(،  ــ ــُه ال ــ ــبَّ املــتــنــكــســة بــلــة لــنــثــبــت أنــنــا نــحــبــه، )أَحــ
اقتنع  البيت، ليس ألنــه  إلــى  بــاالنــصــراف  لــي  فيسمح 
بروايتي عن آالم املفصل. ولكن ألنه يعرف أنني أتذّرع 
به، لئال أشعر بأنني صغيٌر إلى درجة أن أمشي في 

موكب رجٍل ال أطيقه.
الذي  أبــو عبدو  ابــن بلدنا  ــر، في هــذه املناسبة، 

ّ
وأتــذك

م 
ِّ
كانت له عادة مستدامة، تتلخص في أنه حينما ُيَسل

الكويسة«  »الــشــبــاب  الــذيــن يسميهم  أصــدقــائــه  عــلــى 
يأخذهم »مباوسة«، فُيتحفهم برائحة العرق الرخيص 
الــذي كان يتناوله، بــدءًا من وقت استيقاظه إلى وقت 
ــى بــيــتــه، بــعــد أن يــنــام على  ــحــنــه »بــالــطــريــزيــنــة« إلـ

َ
ش

كرسي املقهى.. 
م علّي يقول لي: أنت ابن 

َّ
أبو عبدو هذا، كان كلما َسل

خالي أبو طارق بدلة، أنت رّجال محترم، وبتميل على 
ــك! ولــم أكــن أعــرف يومها، ولــم أعــرف الحقًا، إْن 

َ
ِرْجــل

كان يمتدحني بهذه الصفة، أو أنه كان يذمني، حتى 
إن أحــد األصــدقــاء انتبَه أول مــرة إلــى أنني أعــرج في 
أثناء املشي، فسألني عن السبب، فقلت له: ما في شي 

والله، هذه َعْرجة الُحْسن. 
أذكر أننا ذهبنا مرة إلى بلدة سلقني الجبلية الرائعة، 
لــنــشــارك فــي مــهــرجــان أدبــــي. وهــنــالــك فــاجــأنــا أمــني 

فحيثما  نوعه،  من  غريٍب  باستقباٍل  الشبيبة  رابطة 
تــحــّركــنــا فـــي ربـــــوع ســلــقــني، ضــمــن ســـيـــارة الــوفــد 
األدبي، كنا نفاجأ برفاق شبيبيني يعترضون طريق 
ســيــارتــنــا، ويــطــلــبــون مــنــا، بــتــهــذيــب شبيبي جـــم، أن 
ننزل، وما إن تالمس أقداُمنا األرض، حتى يخرج من 
مديحه  في  يقولون  كانوا  مما   

ٌ
طبال املحتشدين  بني 

َيانة«. ويبدأ الضرب على طبله، وينطلق من 
ْ
»أخو َحف

جواره عازف املزمار، وما هي إال لحظاٌت حتى تدخل 
التي  الشعبي  الرقص  فرقة  َجل 

َ
ْرت

ُ
امل املرسح  ذلك  إلى 

يقودها ابن بلدنا أبو عبدو )الشخص نفسه الذي كان 

يمتدح َعْرَجتي الجميلة(، وبعد أن ينقسم الراقصون 
إلى فريقني يلعبان بالسيف والترس، ينزل أبو عبدو 
 عصا طويلة يسمونها »عصاية النبوت«، ويبدأ 

ً
حامال

تتسارع.  ثم  بطيئة  تبدأ  بحركٍة  الهواء  في  بتدويرها 
وخالل التسارع، يتناقص وزنها بفضل القوة النابذة، 
عبدو  أبــو  يلوي  ووقتها  الريشة،  بــوزن  حتى تصبح 
ــوراء، رويــــدًا رويــــدًا حــتــى يستلقي على  ــ ظــهــره إلـــى الـ
فــوق جسده،  تــزال تفتل  مــا  النبوت  ظــهــره، وعصاية 
لحظة  الهليوكبتر  بــطــائــرة  شبيها  مــنــظــره  ليصبح 

هبوطها على األرض.
أن ينسينا سبب  كـــاد  االســتــقــبــال  هـــذا  أن  الــحــقــيــقــة 
ذهابنا إلى سلقني، فقد ذهبنا للتحكيم في مسابقة 
أدبية، وإذا بنا ننتقل من حفلة رقص وتعييش لألب 

القائد. 
هذا كله يأتي إلى ذاكرتي، أعزائي القراء، بعد أن أعلن 
بياع  أجير  بصفة  يعمل  )كــان  قبنض  محمد  السيد 
ارة حلب، ثم أصبح  شاورما وسندويتش كباب في َعبَّ
التصفيق  مجلس  فــي  عــضــوًا  ثــم  تلفزيونيًا،  منتجًا 
ــقــائــد بــشــار األســـد  والـــدبـــكـــة( أنــنــا يــجــب أن نــدعــم ال
بالطبل  )الرادفة(،  والقوات  السوري،  العربي  والجيش 

والزمر.

مسابقات أدبية على إيقاع الطبل

وأخيرًا

كنت محسوبًا على 
المعارضين، على الرغم 
من بُْعدي عن األحزاب، 
والمهرجانات الخطابية
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