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عيد السوريين
تركيا تفتح معبرين للدخول والعودة

غازي عنتاب ـ عدنان عبد الرزاق

ــنـــســـى الـــــســـــوريـــــون الـــــــدور  لـــــن يـ
ــم، وقــــــت رفـــع  ــهــ ــوائــ ــإيــ ــتــــركــــي بــ الــ
ــاء مـــن أســــوار  ــدقــ ــاء واألصــ ــقـ األشـ
ــم بـــوجـــه الـــهـــاربـــن، مـــن تــجــويــع  حــــدودهــ
وقصف نظام بشار األسد، ففتحت تركيا 
ومنذ أولى حاالت النزوح بإدلب منتصف 
أبــواب حدودها للسورين، بل  عام 2011، 
ووصــفــهــم الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
أردوغــــــــــان بـــاملـــهـــاجـــريـــن، لــيــضــع األتــــــراك 

بموقع األنصار.
وبقيت الحدود بن البلدين مفتوحة حتى 
العام الفائت، بيد أن اعتبارات عدة، منها 
تسلل بعض اإلرهابين، دفع أنقرة لضبط 
ــام، قــرار  الــحــدود وإغــاقــهــا، ليأتي قبل أيـ
فــتــح مــعــبــر بـــاب الـــهـــوى »جــيــلــوة غـــوزو« 
ــاتــــاي( ومــــن ثم  بــإقــلــيــم اإلســـكـــنـــدرونـــة )هــ
غــازي عنتاب،  فــي  الــســامــة«  معبر»بوابة 
أمــــام الـــســـوريـــن، لـــيـــزوروا أهـــلـــم، عــلــى أن 

تكون العودة ضمن خياراتهم.
مــا دفــع كثيرا مــن املــراقــبــن لــطــرح ســؤال، 
هل سيعود جميع السورين الذين ُسمح 
األعياد،  أهلهم وذويهم خال  بزيارة  لهم 
إلـــى تــركــيــا؟ خــصــوصــا بــعــد عـــدم منحهم 
أو  العمل  فــرص  وقــلــة  الــتــركــيــة،  الجنسية 
األجور املنخفضة، واألهم، توقف القصف 
بالشمال السوري، وما بدأ يتردد من نشر 
قــــوات فــصــل تــركــيــة وروســـيـــة فــي مناطق 
املقبلة  أستانة  جولة  بعد  التوتر،  خفض 

في الرابع من الشهر املقبل .
آراء بعض  استطلعت  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
ــبـــري »بــــاب  ــة، مــــن مـــعـ ــلــــن لــــســــوريــ ــداخــ الــ
ــة« فــكــانــت الــغــلــبــة  الـــهـــوى وبـــــاب الـــســـامـ
ــان وتــوفــرت  لــعــدم الـــعـــودة إن اســتــمــر األمــ
ــر عـــبـــد الـــلـــي،  ــافـ ــــرص الـــعـــمـــل. ويــــقــــول ظـ فـ
وهو مزارع من مدينة إدلب: »سأدخل إلى 
سورية بعد غد ألستطلع إمكانية العيش 
هناك، واألهــم التأكد من مــدى صدقية ما 
أشيع عن استرجاع أرضي الزراعية التي 
إن  لــلــنــظــام.  املــوالــيــة  املــلــيــشــيــات  احتلتها 
تمكنت من استرجاع أرضــي وكــان األمان 
الذي نسمع عنه واقعًا، فلن أعود لتركيا، 
رغــم الترحيب واالحــتــرام الــذي القيته من 
األتراك على مدى سنوات، إال أن قلة فرص 
املــالــي، ال يتوازى  العائد  العمل وتــواضــع 

مع ارتفاع تكاليف املعيشة«.
»العربي الجديد«، »في النهاية،  ويضيف لـ
لــيــس لــإنــســان إال وطـــنـــه، عــشــنــا بتركيا 
الجـــئـــن وضــيــوفــا لــخــمــس ســـنـــوات، وإن 
كانت الفرصة سانحة للعيش بأمان، فلن 
أعود إلى تركيا«. ويوضح عبد اللي املقيم 
بمدينة أنــطــاكــيــا، أنـــه ســيــدخــل مــن بــوابــة 
»جيلوة غــوزو« املقابلة ملعبر باب الهوى 

السوري، ألنها قريبة من مدينة إدلب.
»الـــعـــربـــي  بـــــــــدوره، يـــقـــول بـــــال حـــســـن، لــــ
الــــجــــديــــد«، وهـــــو عــــامــــل بــــنــــاء، كـــــان يــهــّم 
السامة  بالدخول لسورية من معبر باب 
القريب من مدينة غازي عنتاب الحدودية 
مع سورية، »لن أعود إلى تركيا وسأسلم 

البطاقة )الكيملك( على الحدود«.
لــم تقصر  وعــن سبب ذلــك، يجيب »تركيا 

مــعــنــا، لــكــنــنــا هــنــا بـــا مــســتــقــبــل، فــعــائــد 
العمل ألف ليرة تركية )نحو 270 دوالرًا( 
بــالــكــاد يــكــفــي إيـــجـــار الــبــيــت ومــصــاريــف 
املــعــيــشــة وفـــواتـــيـــر الـــطـــاقـــة، وهــــا أنــــا منذ 
خــمــس ســـنـــوات بــتــركــيــا، لـــم أوفـــــر ســوى 
التركية، ربما ال  الــلــيــرات  مــن  بضع مئات 
لفترة  بسورية  والعيش  للعبور  تكفيني 

وجيزة«.
ويضيف حسن املقيم بقرية نيذب القريبة 
من مدينة غازي عنتاب، في سورية لدينا 
يمكننا  الــهــدوء  استمر  وإذا  وأرزاق  بيت 

تدبر معيشتنا، أيًا كان العمل.
ــا ضـــيـــاء مــحــمــود املــقــيــم بــالــريــحــانــيــة،  أمــ
عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة الـــســـوريـــة، فيؤكد 
»العربي الجديد« أنه سيعود إلى تركيا  لـ
ما  الوضع  ألن  العيد،  عطلة  انقضاء  بعد 
زال غير آمن، كما أن فرص العمل بالشمال 
السوري، ما زالت محدودة فيما عدا العمل 

الزراعي.
الــــوضــــع  يـــــــرى ســــــوريــــــون أن  بــــاملــــقــــابــــل، 
األمني بسورية، لم يستتب بعد، ما يثير 
مخاوفهم من قضاء إجازة العيد ببادهم، 
ــتــــشــــار  ــرار املـــســـلـــحـــن وانــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــرًا السـ ــــظـ نـ
النظام  احتمال قصف   عن 

ً
الساح، فضا

الــــســــوري، املــنــاطــق املـــحـــررة بـــأيـــة لــحــظــة. 

ويــتــوافــد الــســوريــون بـــأعـــداد كــبــيــرة على 
معبري »بــاب الهوى وبــاب السامة« بعد 
لبلدهم  بالذهاب  للسورين  تركيا  سماح 
لقضاء شهر رمضان وعطلتي عيد الفطر 
واألضحى، دون أن تلزم أحدًا بالعودة أو 

تمنع أحدًا من الذهاب.
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ وأعـــــــلـــــــنـــــــت واليـــــــــــــــة هـــــــــاتـــــــــاي الـ
)اإلسكندرونة(، في 30 مايو/ أيار املاضي، 
السماح بزيارة الاجئن السورين الذين 
يــفــوق عـــددهـــم 3 مــايــن ســــوري بــتــركــيــا، 
وطــنــهــم، مــحــددة مــواعــيــد حــركــة الــدخــول 
والخروج املصرح بها بن تركيا وسورية، 

بمناسبة األعياد.
الزيارة امتدت من األول وحتى  وقالت إن 
الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
ــوزو«  ــ ــر بــــوابــــة »جــــيــــلــــوة غــ ــبـ ــاري، عـ ــ ــجــ ــ الــ
الــــحــــدوديــــة املـــقـــابـــلـــة ملـــعـــبـــر بـــــاب الـــهـــوى 
الـــــــســـــــوري،  مـــشـــيـــرة إلــــــى عــــــدم الـــســـمـــاح 
بمغادرة مواطنن غير سورين من تركيا 
إلى سورية خال هذه الفترة، على أن يبدأ 
ــازة الــعــيــد في  اســتــقــبــال الــعــائــديــن مــن إجــ
وبإمكان  املقبل،  يوليو/تموز  مــن  الثالث 
الفطر مع عيد  دمــج عطلة عيد  املغادرين 
األضـــحـــى والـــبـــقـــاء فـــي ســـوريـــة لــغــايــة 30 
سبتمبر/ أيلول. ونظرًا لتهافت السورين 

بأعداد كبيرة ووجود ازدحام شديد على 
معبر باب الهوى، قــررت أنقرة فتح معبر 
ــازي  ــاب الـــســـامـــة الـــقـــريـــب مـــن مــديــنــة غـ بــ
عــنــتــاب، لــلــســوريــن املــقــيــمــن فـــي تــركــيــا، 
لــــزيــــارة وطــنــهــم خــــال األعــــيــــاد، لتشمله 
الشروط والتواريخ ذاتها التي تسري على 

معبر باب الهوى.
ــتـــركـــي، ســمــيــر صــالــحــة،  ويـــــرى املــحــلــل الـ
ســوري  أي  تمنع  ال  التركية  السلطات  أن 
يــغــادر لــقــضــاء فــتــرة األعـــيـــاد بــوطــنــه، من 
الـــعـــودة إلـــى تــركــيــا، بـــل تــمــنــح املــغــادريــن 
إجــازة محددة ليعودوا خالها. ويضيف 
»العربي الجديد«، »فتحت تركيا  صالحة لـ
حــدودهــا للسورين خــال خمس سنوات 
ووقــفــت إلـــى جــانــب الــثــورة والــشــعــب منذ 
البداية، ولم تزل حتى اآلن، ترحب باألخوة 
السورين، الذين بدأ بعضهم ينخرط في 
اســتــثــمــروا بتركيا  ــرون  العمل وآخــ ســوق 
ة، بـــل احــتــلــوا املـــركـــز األول  وأثــبــتــوا كـــفـــاء
باالستثمار ولثاث سنوات على التوالي، 
 عـــن أن تــركــيــا تــمــنــح إقـــامـــات عمل 

ً
فــضــا

وجنسية لبعض السورين«.
ويرى سوريون مقيمون بتركيا، أن أعدادًا 
ــعــــودوا بعد  كــثــيــرة مـــن الـــســـوريـــن، لـــن يــ
دخولهم خال إجازة العيد، مشيرين إلى 
التركية أطالت مدة اإلجــازة،  السلطات  أن 
كـــي يــتــحــرى الـــســـوريـــون الـــوضـــع الــجــديــد 
ببلدهم  العيش  بن  ويفاضلوا  بالداخل، 

أو العودة كاجئن.
ــارب أعــــــــداد الــــســــوريــــن بــتــركــيــا،  ــتــــضــ وتــ
إذ تــخــتــلــف طـــرائـــق دخـــولـــهـــم والــصــفــات 
ــامــــة وحــمــايــة  ــم، فــمــنــهــم إقــ ــهـ املـــمـــنـــوحـــة لـ
مؤقتة، ومنهم من يحمل اقامات سياحية 
وآخرون منحوا الجنسية بعد استثمارهم 
بتركيا وتصدر السورين وللعام الثالث، 
قائمة املستثمرين بتركيا. وأظهرت دراسة 
أصحاب  جمعيات  اتحاد  أعدها  مشتركة 
أبــحــاث  الــتــركــي ومـــركـــز   )TİSK( األعـــمـــال
السياسات والهجرة في جامعة هاجيتيبه 
السورين في  الاجئن  أن عــدد   )HÜGO(

تركيا تجاوز 3 ماين الجئ.
الــــدراســــة أن 10 بــاملــئــة فــقــط من  وذكــــــرت 
املخيمات،  فــي  يعيشون  الاجئن،  هــؤالء 
ــقـــر والــتــي  ــم الــشــريــحــة الـــتـــي تــعــد األفـ وهــ
ا أصعب حسب الدراسة، في 

ً
تعيش ظروف

حــن يــتــوزع بقية الــاجــئــن فــي الــواليــات 
التركية، وخاصة الجنوبية منها.

ــام الـــدراســـة أن 150 ألـــف طفل  وتــظــهــر أرقــ
على األقـــل ولـــدوا لاجئن الــســوريــن في 
تركيا، وأن من ضمن الاجئن 600 - 700 
ألـــف فـــي ســـن الــتــدريــس اإللــــزامــــي، 20-15 

باملئة منهم فقط يكملون تعليمهم.
وبــلــغــت نــســبــة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن في 
واليـــات غــازي عنتاب، وهــاتــاي، وشانلي 
و16,4  بــاملــئــة،   16,4 الترتيب  على  ــة،  أورفــ
باملئة و28,7 باملئة بحلول عام 2013. في 
حن بلغت النسبة في واليات أصغر مثل 

كيليس 85,9 باملئة.
وذكــــــــرت الـــــدراســـــة أن تــكــلــفــة اســتــضــافــة 
الاجئن على الحكومة التركية بلغت 7,6 
مليارات دوالر، كان 95 باملئة منها مقدًما 

من الحكومة التركية.

يأمل السوريون بعودة سريعة إلى وطنهم  )إسميهان أوزفاغين/األناضول(

A

ارتسم الفرح على وجوه السوريين، خالل عبورهم معبري باب الهوى والسالمة، أثناء دخولهم وطنهم بعطلة العيد، المشهد 
يختصر رسائل عدة، أهمها ارتباطهم ببلدهم، وأنهم سيعودون إن رحل النظام واإلرهابيون

هوامش

خطيب بدلة

بــبــطء على  ثـــاث ســيــارات عسكرية تسير  ثــمــة  كـــان 
طريق إدلــب حــارم، املشجر املتعّرج الــذي يــزود مدينة 
إدلب بالهواء النظيف صيفًا، وبالرياح والزمهرير شتاء.

وكان عدٌد من الرجال والشبان قد ُبِطحوا على أرضية 
ــل(، بــطــريــقــة الـــدجـــاج الــذي  ــزيـ الــشــاحــنــة الــعــســكــريــة )الـ
ــبـــازار للبيع يـــوم األربـــعـــاء: الـــصـــدُر على  يــؤخــذ إلـــى الـ
ا بكلبشة تشبه 

َ
ت دَّ

ُ
الظهر وقد ش األرض، واليدان فوق 

حبال القش الرقيقة املشمعة، والرأس يرتفع إلى األعلى 
 مع ما حوله.. 

ً
غريزيًا، ألجل أن يبقى صاحُبه متواصا

وكان الجميع خائفني، واجمني، مذعورين، عدا الشاب 
نذير الدايخة الذي كان يتحدث، على الرغم من صعوبة 

التحدث في وضٍع كهذا، دونما توقف، فيقول: 
 ملؤها املفاجآت، يكون 

ً
- نحن، يا شباب، نعيش حياة

بعد  ليكتشف،  الــجــنــوب،  بــاتــجــاه  ماشيًا  منا  الــواحــُد 
، الذين كنا 

ً
قليل، أنه ماٍش باتجاه الشمال. نحن، مثا

قبل ساعة نمأل الجو هتافًا من أجل الحرية، أصبحنا 
اآلن نفتقر إلى أدنى درجــات الحرية، والواحد يتمنى، 
اح لصدره أن يتنفس على سجيته، ولكن 

َ
ُيت ، لو 

ً
مثا

هذا النوع من االنبطاح يجعل ثقل الجسم كله يكبس 
أنــاٌس يعانون من الربو،  على الصدر، فــإذا كان بيننا 
الذي  املكان  أكثر، بحسب  تتعقد  فــإن حالتهم ســوف 
 للضابط 

ٌ
نحن ذاهبون إليه، وهو، أعني املكان، معروف

الـــذي يــركــب فــي الــســيــارة األمــامــيــة، وأمـــا بالنسبة لنا 
املكسورة  التربيعة  ولكنني ملحُت، من  فغير معروف، 
لكرة  البلدي  امللعب  مبنى  األيــمــن،  السيارة  طــرف  من 
القدم. وهذا يعني أننا سائرون على طريق إدلب حارم، 
وسنمر بمعمل الكونسروة، ثم الفرن اآللي. وإلى اليمني 
العميد  ورعاها سيادة  أنشأها  التي  الباسل(  )غابات 
نــبــهــان الــســبــاهــي، رئــيــس فـــرع أمـــن الـــدولـــة. وبحسب 
في  ِزلونا 

ْ
ُين أن  األول  احتماالت،  ثاثة  تفكيري، هناك 

مفرق  إلــى  بنا  يتابعوا  أن  والــثــانــي  املــركــزي،  السجن 
الوسطاني، ثم يذهبوا بنا جنوبًا باتجاه عّري  الجبل 
وسيجر والفيوم، وفــي أقــرب منطقة وعــرة خالية من 
ونا. وفي هذه الحالة، 

ّ
ونا على نسٍق، ويرش

ُّ
الناس، يصف

يتخلص املصابون بضيق التنفس من آالمهم، ألن أي 
نــوٍع من األمـــراض ال يمضُّ في نفس صاحبه إال إذا 
كان صاحُبه حيًا، وهناك معادلتان صحيحتان تمامًا، 
األولى تقول )حياة= ألم( والثانية )موت= راحة أبدية(.. 

واالحتمال الثالث أن يتابعوا بنا حتى نصل إلى حارم، 
تركيا، وهناك  الــذي يفصلنا عن  الحدودي  فالشريط 
الدخول  على  ويجبرونا  الشريط،  في   

ً
ثغرة يفتحون 

إلى األراضي التركية، ويأتون بترجماٍن يقف ويهتف 
: تــعــال أنـــت يــا هـــو، أبلغ 

ً
مــنــاديــًا حـــرس الــحــدود قــائــا

رئيس جمهوريتك ورئيس وزرائــك ووزير خارجيتك 
أن هــــؤالء الــكــواويــد غــيــر الزمــــني لــنــا، وبــإمــكــانــكــم أن 
تأخذوهم هكذا تبرعًا لوجه الله تعالى، ونعاهدكم بأال 
الدهر. حينما وصل  مــدى  على  منهم  بأحٍد  نطالبكم 

نذير بكامه إلى هذه النقطة، ارتفع صوت أحد الرجال 
اخـــرااااس. يخرب بيت  اخــرس بقى   :

ً
املنبطحني، قائا

الذي ربط الجحش، وتركك أنت داشــرًا. أنت شو أنت؟ 
ماكينة مزيتة؟

يتململون،  املنبطحون  الــشــبــان  أخــذ  األثــنــاء،  هــذه  فــي 
وتتحرك رؤوسهم باتجاه مصدر الصوت، وقد عرفوا 
)الرتيلة(..  امللقب  املحمدو  إبراهيم  أبو  املتحّدث هو  أن 

:
ً
وقد وجه حديثه إليهم قائا

- يخرب دياره شقد ينعي، متل الغراب، كل شي عملناه 
بيضربوا  نوصل  بس  هلق  حرية،  بدنا  صرخنا  أننا 
كل واحد منا كفني، وبيقولوا خلص ما بقى تعيدوها 
ونا أو 

ّ
وبيرجعونا عالبيت. نحن أشو عملنا لحتى يرش

يقدفونا على األراضي التركية؟
 
ً
فبدال عليه،  ُب 

َ
الـــذي سنعاق الــشــيء  عملنا  نــذيــر:  قــال 

من أن نجمع بعضنا أمــام فرع الحزب، ونحمل صور 
والافتات  األســد،  وبشار  التاريخيني، حافظ  القائدين 
التي تشيد بعطائهما، ونصيح بالروح بالدم نفديك يا 
بشار.. خرجنا لنقول الشعب يريد إسقاط النظام، ويا 
ارحل يا بشار، وسورية لنا ما هي لبيت األسد.. وعلى 

كل حال، نحن ذاهبون، وسوف نرى.

لماذا ثرتم ضد األسد؟

وأخيرًا

خرجنا لنقول الشعب 
يريد إسقاط النظام، ويال 
ارحل يا بشار، وسورية لنا 

ما هي لبيت األسد

باختصار

فتحت أنقرة معبري باب الهوى 
والسامة منذ بداية الشهر 

الحالي، لتمكني السوريني من 
زيارة أقاربهم في عيد الفطر. 

■ ■ ■
سوريون عائدون يستطلعون 
إمكانية البقاء في وطنهم مع 
توقف القصف وانسحاب 
املليشيات املساندة للنظام.

■ ■ ■
يعيش 10% من الاجئني 

السوريني بتركيا في الخيم، 
وهؤالء هم الشريحة األكثر 
فقرًا، وتوفر أنقرة 95% من 
احتياجات الاجئني عمومًا.

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00
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